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ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.

(Μετά εϊκόνος, 3ρα σελ. 241.)

I κατά τά τελευταία ταΰτα 
έτη έν ’Ολυμπία γενόμεναι 

αρχαιολογίααί άνασκαφαί, 
ών τά αποτελέσματα ύ- 
περέβησαν καί τά; τολ
μηρότερα; προσδοκίας, 
έφείλκυσαν έκ νέου τήν 
προσοχήν τών λογιών 
παντός έθνους καί έν γέ- 

νει σύμπαντο; τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου έπί 
τή; εύδαίμονο; έκείνη: πεδιάδος τοΰ ’Αλφειοΰ, 
έν η κατά τήν άρχαιότητα τοσοΰτοι συνεκροτή- 
θησαν ειρηνικοί άγώνε; καί τοσαύτα διενεμή- 
Οησαν νίκη; έπαθλα. Τάς δχθάς τοΰ αμμώδους 
’Αλφειοΰ παρά τήν ’Ολυμπίαν επιστέφει ή μα- 
γευτικωτέρα φυτεία, ήν ό άνθρωπος δύναται νά 
φαντασθή· φαίνεται δε πράγματι δτι έν τή χώρα 
ταυτη εζων άλλοτε άνθρωποι εύδαίμονε;, άν
θρωποι άρχαϊκών ηθών, οΐτινες άδιαφοροΰντες 
περί τή; δόξης τή; έξαγοραζομένη; διά τών τα
ραχών καί τή; καταστροφής, μακράν τοΰ κόσμου 
καί τών παθών αύτοΰ, έζων ένταΰθα έν μέσω 
τών δαψιλών τή; φύσεω; δώρων.

Τήν μειδιώσαν ταύτην καί εύήλιον πεδιάδα 
■διαβρέχουσι τά ΰδατα τοΰ ’Αλφειοΰ, άπό τής 
κοίτης τοΰ οποίου ύψοΰνται ποΰ καί ποΰ χα- 
ριέστατα νησίδια πλήρη ροδοδαφνών καί ύψηλών 
πλατάνων · έν τοΐ; ήρέμοις τούτοι; ένδιαιτή- 
μασιν ακούεται ό μονότονος τοΰ τέττιγο; βόμβος 
καί τό μελωδικόν τή; άηδόνος ασμα. Ή δλη 
σκηνή είναι έν αρμονία πρό; τά; άρχαία; άνα- 
μνήσεις, οίονεί προπαρασκευαζομένη εί; νέα;
πανελληνίου; έορτάς.

"Ολη ή έκτεταμένη τή; ’Ολυμπία; πεδία; 
ήτο χώρο; ιερό; πεπληρωμένο; ναών, βωμών 
καί άγαλμάτων. Έξ δλων τών ένταΰθα συσσω- 
ρευθέντων άριστουργημάτων τής τέχνη; όλίγα 
μόνον σώζονται, καί ταΰτα κατασυντετριμμένα. 
Ευτύχημα δέ ήτο δτι ό ’Αλφειός έκάλυψέ τινα 
τών άριστουργημάτων τούτων διά τή; ίλύο; του, 
διότι οΰτω τουλάχιστον διετηρήθησαν κειμήλιά 
τινα πολυτιμότατα.

' Οτι ή πεοιάς τή; ’Ολυμπίας ήτο χώρος 
σπουδαιότατο; διά τήν άρχαιολογίαν ήτο άνέ- 
καθεν γνωστόν· διό καί οί έν έτει 1828 είς
Πελοπόννησον έκστρατεύσαντες Γάλλοι δέν ήμέ- 
λησαν νά ένεργήσωσιν άνασκαφάς τινα;, αί; 
-όφείλομεν τήν άποκάλυψιν τών ερειπίων τοΰ 
μεγάλου ναοΰ τοΰ Διό;· άλλ’ άφ’ ένός μέν ή 
τότε κατοχή τών Γάλλων διήρκεσεν δλίγον, 
άφ’ έτέρου δέ ή γαλλική Κυβέρνησις, μετά τήν 
έκθρόνισιν τοΰ όντως φιλέλληνος βασιλέως Κα
ρόλου τοΰ I'. έδείχθη, έυτυχώς δι’ ήμάς, είς 
άκρον φειδωλή, καί οΰτω; ολίγα άναλόγως ή·/.- 
θησαν τότε εί; φώς, καί έπομένω; έπαυσεν ή 
έςαγωγή τών άριστουργημάτων τούτων, ών τά 
κυριώτερα, διατηρούμενα σήμερον έν τφ μουσείφ 
τοΰ Λούβρου έν ΓΙαρισίοις, είσί τά έξη;· ό λέων 
τή; Νεμέας κατακείμενο; νεκρός, έφ’ ού ό'Ηρα
κλής πατεΐ· ή Στυμφαλία Άρτεμις παρατη

ρούσα έκ τοΰ ύψους τών βράχων τόν φόνον τών 
πτηνών τή; Στυμφαλία; λίμνη; παρά τοΰ Ήρα- 
κλέου;· Ερμής, πλήρη; χάριτο; καί νεανικής 
κομψότητα;· καί τά λείψανα τοΰ άετώματος τοΰ 
ναοΰ, έν φ ό ’Αθηναίος ’Αλκαμένη; παρέστησε 
τόν αγώνα τών Κενταύρων καί τών λαπιθών.

Γνωστόν είναι δτι ή γερμανική Κυβέρνησις, 
συμβληθεΐσα μετά τή; Ελληνικής, έπεχείρησεν 
πρό τινων έτών έν ’Ολυμπία άνασκαφάς, στε- 
φθείσας ύπό πλήρους έπιτυχία;, διότι ό ιερό; 
χώρο; άνεσκάφη σήμερον σχεδόν έντελώς, καί 
άπεκαλύφθησαν άριστουργήματά τινα, περί ών 
ούδέ ιδέαν εΐχομεν. ‘Ήρκουν τά άνακαλυφθέντα 
δύο λαμπρά αγάλματα, ή Νίκη τοΰ IIαιωνίου 
καί ό 'Ερμή; τοΰ ΓΙραξιτέλου; (περί ών έγένετο 
ήδη μνεία έν τφ "Έσπέρφ”), δπω; άμοιφθώσι 
καί αί δαπάνα·. καί οί κόποι.

Έκ τοΰ ΙΙαυσανίου ήτο γνωστόν δτι τό άέ- 
τωμα τοΰ ναοΰ έν ’Ολυμπία ήτο έργον τοΰ 
θρακό; Η αιωνίου, άλλ’ ό καλλιτέχνη; ούτο; δέν 
έθεωρεϊτο μέχρι πρό μικοοΰ ή άσθενή; άπομι- 
μητή; τοΰ Φειδίου. Αίφνης διά τών τελευ
ταίων άνασκαφών έγνώσθη, δτι ό Π αιώνιο; ούτος 
ήτο έξοχος και πρωτότυπος καλλιτέχνη;, ού ή 
γλυφίς ώδηγεΐτο παρά τοΰ αισθήματος καί τής 
άληθοΰς τέχνης, καλλιτέχνη; έφάμιλλος κατά 
τήν χάριν καί τήν δύναμιν τοΰ μεγάλου Φει- 
διου καί τών μαθητών αύτοΰ. Άπόδειξιν τούτου 
τρανωτάτην παρέχει ήμΐν ή θαυμασία αύτοΰ 
Νίκη, ήτις έσεται διά παντός εν τών άριστουρ
γημάτων τής τοσοΰτον πλούσια; εί; άριστουρ- 
γήματα 'Ελληνική; άρχαιότητος.

' I I παρατεθειμένη εΐκών παριστα τόν έν ’Ολυμ
πία άνασκαφέντα χώρον.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣ
ΚΑΙ

ΙΔΙΑι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Ύπό τοΓι ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΖύμη.

(Συνέχεια.)

ρύμη δέ τής έκθέσεως ήμών ταύτης 
δι’ ή; σκοποΰμεν ινα άποδείξωμεν δτι 
ό Θεός έστιν ή κεντρική άρχή έξ ής 

άπορρέει πάσα έπιστήμη άγει ,ήμάς ενθάδε καί 
εις τήν ερευνάν περί άποδείξεω; τή; γνώσεως 
τή; θεία; φύσεω;, ήτοι τοΰ τί; έστιν ή φύσις 
καί ή ούσία τοΰ θεού. ’Αλλ’ ή γνώσις τής 
θείας ουσίας έστιν άδύνατος ώ; φύσει άόριστο;· 
διό καί ή μήτηρ ήμών έκκλησία μετά τήν ομο
λογίαν τής θεία; ΰπάρξεως μεταβαίνει άμέσως 
εί; τάς ιδιότητας τοΰ Θεού. Πάσα δέ ή 
κατά ορθόν λόγον νόησις τοΰ θεοΰ κεφαλαι- 
ωδώς έστιν ή έξης. Ό Θεό; έστιν έν δν άπλοΰν, 
άπειρον, άΐδιον, άναλλοίωτον, άπόλυτον, άναγ- 
καιον, άναρχον, άρχή δέ καί αιτία πάντων. 
II αυτοδύναμο; τήν δύναμιν, άγαθό; καί δίκαιος 
τήν βούλησιν, νοΰς αύτογνώστη; καί παντο
γνώστη;, πατήρ ϊσοθέου λόγου καί προβολεύ; 

τοΰ παναγίου καί ζωοποιού Πνεύματος, μονά; 
τή φύσει, τριά: τοΐ; προσώποις. Πάνσοφος, δη
μιουργός, καί προνοητή; τοΰ σύμπαντο; κόσμου, 
νοΰ καί λόγου καί πνεύματος μεταδοτικού ήμΐν 
τοΐ; άνθρωποι; τοΐ; κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν 
αύτοΰ πλασθεΐσιν. "Οθεν τον μέν κόσμον νοοΰμεν 
ώς προϊόν τή; παναγάθου αύτοΰ βουλήσεως, 
έργον δέ τή; παντοδυνάμου αύτοΰ δυνάμεως 
γενόμενον κατά τόν τύπον καί τό ομοίωμα 
τή; τελεία; αύτοΰ σοφίας. Τον δέ άνθρωπον 
νοοΰμεν κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν αύτοΰ τού 
Θεού, διά τού πνεύματος τοΰ Θεοΰ αύτογνω- 
σίαν καί έτερογνωσίαν λαβόντα, καί διά τοΰ 
ορθού λόγου νοοΰντα τόν άεί όντα Θεόν καί τήν 
αιώνιον τοΰ Θεού άλήθειαν, καί νοΰν διά τής 
λογικής ταύτης νοήσεω; γενόμενος. "Λπασαι δέ 
αί άνω είρημέναι ιδιότητες τοΰ Θεοΰ είσιν άπει
ροι, έξ ών συνίσταται ή μεγαλειότη; καί ή δόξα 
αύτοΰ. Αύταί είσιν άπεριόριστοι είς τόν Θεόν, 
ώς μή άποκτηθεΐσαι έν χρόνφ, ή κατά διαδοχήν 
ή μία μετά τήν άλλην, άλλ’ ήσαν έξ άϊδίου άχώ- 
ριστοι έκ τής ουσία; αύτού. Ό Θεό; δέ ώ; 
προγνιύστη; πάντων ούδέ σκέπτεται γινώσκων 
τό είναι πριν γενέσεω; αύτών. Έν δέ τή πλά
σει τοΰ άνθρώπου ή βούλησις τού Θεού, ή οίονεί 
σκέψις φαινομένη δεικνύει δτι ό άνθρωπο; έποιήθη 
κατ’ έξαίρετον πρόνοιαν τού Θεού, άνώτερο; τών 
■χτισμάτων ύλικών τε καί άυλων, ήτοι κατ’ ει
κόνα καί όμοίωσιν τού πλάστου. Τοΰ λόγου δέ 
ενθάδε περί τών ιδιοτήτων τού Θεού ύπάρχοντος 
πρόσφορου θε.ωροΰμεν ινα εΐπωμεν όλίγα τινά 
καί περί τή; ένεργεία; αύτών. Διό λέγομεν ότι 
ή άγαθότης αύτοΰ συνίσταται καί εί; ήν έχει 
θέλησιν ινα ποιή άπαντα τά χτίσματα τοσοΰτον 
τέλεια καί εύδαίμονα, δσον ή φύσις αύτών έστι 
χωρητική. Ή σοφία αύτοΰ έστιν έκείνη ή τε- 
λειότη; δι’ ή; καθοδηγεί άπαντα τά έν τφ 
κόσμφ πρός τό προσήκον έκάστφ τέλος. Ή 
παντογνωσία αύτοΰ έστιν ή τελειότης έκείνη 
δι ή; θεωρεί τήν συνάφειαν καί τον σύνδεσμον 
άπάντων τών τε παρόντων καί μελλόντων καί 
δυνατών πραγμάτων. Διό καί έρρέθη περί αύτοΰ 
οτι έτάζει καρδίας καί νεφρού;, καί δτι κριτής 
έστι τών εννοιών τή; καρδίας. (Ί’αλ. 7, 10.) 
‘Η παντοδυναμία αύτού έστιν ή τελειότης έκείνη 
δι’ ή; τηρεί έν πλήρει τάξει καί αρμονία τά 
σύμπαντα, καί δύναται τά πάντα μόνφ τφ λόγφ, 
ιδίως δέ έστιν ή περί τού παντός πρόνοια τού 
Θεοΰ δι’ ή; συντηρεί τό παν έν τή ζωή παρέχων 
τοΐ; πάσι τήν ζωτικήν ένέργειαν καί δύναμιν εί; 
ιδίαν άνάπτυξιν καί γονιμότητα. Πρό; δέ ση
μαίνει καί τήν άπόλυτον αύτοΰ κυριαρχίαν έπί 
πάντων τών χτισμάτων καί δντων. νΑνευ δέ 
τού θείου πνεύματος τοΰ πληροΰντος καί ζωο- . 
γονοΰντο; τήν σύμπασαν κτίσιν, άνευ τής σοφής 
τού Θεού προνοίας τής συγκρατούση; καί κυβερ- 
νώση; αύτήν έν τφ αίωνίφ αύτοΰ Βασιλείω 
ήθελεν αύθωρεί αυτή διαμελισθή καί κατασυν- 
τριβή. 'Ως δέ ό άνθρωπο; πνίγεται πιεζόμενο; 
ύπό άσφυξία; όταν άφαιρεθή άπ' αύτοΰ ό ζωτικό; 
άήρ, ούτως ήθελεν άποπνιγή καί έντελώς κατα
στροφή ού μόνον πάσα σάρξ καί ό άνθρωπο; 
αύτός είς τέφραν μεταβληθή, άλλά καί ό σόμ
πα; κόσμος, έάν έστερεΐτο ούτο; τοΰ ζωογόνου 
πνεύματο; τοΰ Θεοΰ. ""Οτι έν τή χειρί αύτοΰ, 
ώ; ή Γραφή λέγει, ψυχή πάντων τών ζώντων, 
καί πνεΰμα πάση; σαρκό; άνθρώπου.” (Ίώβ 
12, 10.) Αύτή δέ ή αγία Γραφή μνημονεύουσα 

αλλαχού τών θείων ιδιοτήτων άναφέρει τήν τοΰ , 
Θεοΰ παντογνοισίαν ώς τήν είσδύουσαν μέχρι 
τών μυχαιτάτων τών δντων καί μέχρ’-ί αύτών 
έτι τών σμικροτάτων. Διό λέγει “ύμών δέ καί 
αί τρίχες τή; κεφαλή: πασαι ήριθμημέναι είσί”. 
(Ματθ. 10, 30.) Κατά ταΰτα λοιπόν τά πάντα 
είσί γνωστά τφ Θεφ, ούδεμία δέ κτίσις έστιν 
άόρατο; τφ παντεφόρφ όμματι αύτού, ούδείς 
διαλογισμό; άνθριύπου έστιν άγνωστο; αύτω. Ί ά 
πάντα δέ γυμνά καί τετραχηλισμένα- ΐστανται 
προ τών βλεμμάτων αύτοΰ. Άρα ή παντογνωσία 
έστιν ή μόνφ τφ θεφ ίδιάζουσα τελειότης, διότι 
ό Θεό; καθ’ δ τέλειο; καί πάνσοφό: έστι καί παν
τογνώστη; καί προγνώστη; πάντων έν γένει, . . . 
ορατών καί άοράτων παρόντων καί μελλόντων 
μόνο; ό Θεό; οίδε πάντα πριν γενέσεω; αύτών, 
καί ούδέν μένει έξω τή; άπειρου αύτοΰ σοφίας. 
Ό θεό; γινώσκει τά πάντα καί ούδέν άγνοεΐ. 
Αύτό; έστιν ή αιτία τής έν έαυτφ νοήσεω;, 
πνεύμα ών καί τοΰ πνεύματο; προβολεύ;.

Άφ’ ού δέ ό Θεό; έστιν ό τά πάντα γι- 
νώσκων καί πάσαν γνώσιν καί σοφίαν περιέχων, 
ούτό; έστιν άναμφιρρήστω; καί ή αληθή; γνώσις 
καί σοφία, ούτο; επίσης καί ή κεντρική άρχή 
έξ ή; άπορρέει πάσα έπιστήμη. "Οθεν εί; αύτον 
ώ; τό κέντρον πάση; έπιστήμη; καί πάση; γνώ
σεως καί σοφία; άτενίζοντες δέον ν’ άναφωνώμεν, 
ώ θεία καί άξια βαθεία; λατρεία; έπιστήμη, ή 
ού μόνον τοσοΰτον μεγάλη καί περιεκτική, άλλά 
καί πλήρη; πνεύματο; ζωή; καί φαντασίας, ή 
ού μόνον τοσοΰτον υψηλή καί βαθεία, άλλά 
πιστή τε καί άκριβή; καί εί; αύτά έτι τά έλά- 
χιστα! έν Σοί! ναι έν Σοί τή κάλλος έχούση 
άρρητον, δψο; άμετρον, καί έκτασιν άπειρον, έν 
Σοί είσι κεκρυμμένοι άπαντες οί πολύτιμοι θη
σαυροί τή; σοφία; καί γνώσεως, έν Σοί καί τό 
πνεύμα τής άληθοΰς έπιστήμη; τό έρευνών τά 
πάντα καί αύτά τά βάθη τοΰ θείου! "Οθεν μόνο; 
ό άληθή; τών επιστήμων μύστη; ό ύπό τοΰ 
πνεύματο; τούτου έμπνεόμενος δύναται ινα κα- 
θοδηγή άσφαλώ; πάντα: τού; ύπ’ αύτοΰ διδα- 
σκομένου; είς τήν όδόν τή: άληθείας, τή; ηθική; 
καί διανοητικής μορφώσεως, δι’ ής άγεται ό 
άνθρωπο; εί; άφομοίωσιν μετά τού θεοΰ.

Έκ τών ήδη προλεχθέντων έγένετο δήλον 
ότι, άφ’ ού ό Θεό; έστιν ή άπειρο; σοφία καί 
τελειότης, αύτό; έστιν καί ή κεντρική άρχή έξ 
ής έκπηγάζουσιν άπασαι αί έπιστήμαι, ώς ούσαι 
οίονεί μερικαί άκτΐνε; καί άπεικονίσματα τής 
θείας αύτοΰ παντογνωσία;. Ό Θεό; έπλασε τόν 
πρώτον άνθρωπον κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν αύ
τοΰ καί κατέστησεν αύτόν άρχοντα καί βασιλέα 
έφ’ δλη; τή; γής, ινα οΰτω; άρχη καί τών 
ιχθύων τών έν τή θαλάσση καί τών πτηνών 
τών ύπό τόν ούρανον καί πάντων έν γένει τών 
πτηνών τε καί ερπετών τών έρπόντων έπί τή; 
γής. (Γεν. Α’. 26.) Σύν τή προικοδοτήσει δέ 
ταύτη, ινα οΰτω; εΐπωμεν, ούκ άφήκεν αύτόν 
ορφανόν καί έρημον τής θεία; αύτοΰ προστασίας, 
άλλ’ άπαρχή; έγένετο έσωτερικώς τε καί έξωτε- 
ρικώ; σύμβουλο; αύτοΰ, καί μέχρι τοΰ νΰν έτι 
ούκ έπαύσατο συμβουλεύω·? καί νουθετών καί 
δι’ άμφοτέρων τούτων τών μεθόδων, δι’ ών συμ
πληροί τό έαυτοΰ έργον. Ό Θεός ποιήσας τόν 
άνθρωπον έλεύθερον δέν ήδύνατο νά μή είναι 
έσωτερικώς τε καί έξωτερικώ; σύμβουλο; αύτού, 
άφ’ ού μάλιστα ή φύσις τοΰ άνθρώπου δεΐται 
καί τή; έσωτερική; συμβουλής δσον καί τής 
έξωτερικής, καί άφ’ ού αΰτη συμπληροΰται δι’ 
έκείνη;. ’Εκείνο; άρα δουλεύεται όρθώς δστις 
άκούει τή; έσωτερική; καί έξωτερικής συμβουλής 
τοΰ θεού· άλλ’ όμως ό πρωτόπλαστος, τό θειον 
τοΰτο έπί γή; άπεικόνισμα, ήθέτησεν οικεία βουλή 
καί θελήσει τά; ύπό τοΰ Θεού δοθείσα; αύτω 
έντολά;, ών ή μέν τήρησις έπηγγέλλετο αύτφ

τον 
τοΰ 
εί; 
τοΰ

φέρετο ύπ’ αύτών 
μέχρι; ού 
' II πορεία 

τό δμοιον τφ

αιώνιον εύδαιμονίαν καί άθανασίαν, ή δέ άθέ- 
τησις κακοδαιμονίαν φθοράν καί θάνατον, καί 
οΰτω; άπεχωρίσθη τής μετά τού Θεοΰ κοινωνία; 
καί κατέπεσε πάραυτα είς τήν φθοράν καί είς 
τόν θάνατον, καί μετ’ αύτού απαν τό άνθρώπινον 
γένος. Άλλ’ εύθύς μετά τήν πτώσιν αύτοΰ 
ταύτην αγγέλλεται αύτφ ύπό τοΰ θεοΰ ή έλευσις 
έλευθερωτοΰ δστις έμελλεν ινα έλευθερώση τό 
άνθρώπινον γένος έκ τή; δουλεία; ταύτη; τού 
νοητού Φαραώ εί; ήν έπήγαγεν αύτό ή τών 
πρωτοπλάστων παρακοή πρό: τήν θείαν έντολήν 
καί κηρύσσεται αμα · ό πολέμιο: καί καταστρο- 
φεύς τού έχθρού τή; ζωή;. 'Π έπαγγελία δέ 

σειρά; εύσεοών καί έκ θείου 
ετεδίδετο εί; 

τό πνεύμα 
άπό γενεά; 

ήλθε τό πλήρωμα 
δ’ αύτή; αΰτη είχε 

λυκοφωτί τφ έπερ- 
βαθεΐαν νύκτα, 

προμηνύει καί 
σκότου; καί

τερπνότατης
Auu 1^. 

αυτή τ 
οιχαιοούνης.

καί άνεξιχνιάστου; βου- 
ειλε καί ό τή; 

τοΰ χρόνου 
, νικάται 
τοΰ ιερού 

'Η χαρμόσυνο; 
άπεράν- 

ή; διατρέχουσα κηρύσσεται 
Ούτο; δέ προσκα- 

τή; αιωνίου ζωή; δεΐ- 
έλπίς τή; σωτηρία; ή

τοΰ έχθροΰ 
αΰτη δι’ έκτενοΰ: 
πνεύματος πεπληρωμένων άνδρών μι 

κόσμον, καί δή οΰτω;, ώσανεί 
θεού μετεφέρετο ύπ’ αύτών 
γενεάν, 
χρόνου.

τι άληθώ; 
χομένιρ μέν μετά μακράν καί 
άλλ’ ώ; ή έλευσι; αύτού 
φυγάδευσιν τοΰ νυκτερινού 
μετ’ ού πολύ έμφάνισιν τής ι 
μεθ’ ήν επεται καί ή χαρίεσσα 
τολή, οΰτω καί ή έπαγγελία 
τήν άνατολήν τοΰ ήλιου τή; 
δέ ήλθε κατά τάς θεία; 
λά; τό πλήρωμα τοΰ χρόνου άνι 
δικαιοσύνη; ήλιος, ήτοι πληρωθέντο; 
τούτου γεννάται ό Σωτήρ τού κόσμου 
δι’ αύτού ό θάνατος, καί άναβρύει έκ 
αύτοΰ τάφου ή αιώνιο; ζωή.
δέ αΰτη άγγελία δίκην άστραπής τά; 
του; έκτάσεις τής γής ?---- 2
καθ’ άπαντα τόν κόσμον, 
λεΐται εί; τον μυστικόν 
πνον. Καί ιδού νΰν ή 
τέως σπινθηροειδώ; άναφαινομένη κατά τά; 
σκοτεινά; τής αμαρτία; νύκτα; άναφλέγεται εί; 
μεγάλην πυράν καί έκπέμπει τηλαυγεΐ; φλόγας, 
αιτινε; διαθερμαίνουσι καί διαφωτίζουσιν ού 
μόνον τού: έν σκότει καί σκιά καθημένους, 
άλλά διαφωτίσουσι καί πάντα; τού; έν τοΐ; 
έπερχομένοι; αίώσιν. ’Ιδού άπό τοΰ τάφου τού 
Σωτήρο; έκρέουσι νΰν καθ’ δλας τά; διευθύνσει; 
τή; γή; τά ιερά νάματα τής θεία; άγάπη; καί 
εύσπλαγχνίας, τή; σωτηρία; καί τή: αιωνίου ζωής, 
καί ρέοντα κατακρημνίζουσιν ώς άλλο; όρμη-

την 
τήν 
Γ* εω, 

τοΰ ήλιου άνα- 
φοεμήνυε

* '"Οτε

τικός χείμαρρο; τά άνεγερθέντα ύπό τοΰ άν-
θρώπου ισχυρά τή; βαθεία; νυκτός χαι τής ,
αμαρτία; τείχη * τα διαχωριζοντα αύτόν έκ
τοΰ Θεού, καί θροοΰντα άντηχοΰσιν ήδέως
άπ’ άκρου εί; άκρον καί μέχρι τών περάτων 
τή; γήί> άντηχήσουσι δέ καί μέχρι τοΰ άπω- 
τάτου μέλλοντος καί αύτής έτι τή; συντέλεια; 
τού αίώνος. Έκ τοΰ κρότου δέ τή; ροής ταύτης 
πτοούμενα διασκορπίζονται τά λογικά πρόβατα 
τής άρχαία; ταύτης ποίμνης τά περιυορίσαντα 
τόν εαυτών ποιμένα, καί άντ’ αύτών συλλέγονται 
ετερα εί; συγκρότησιν έτέρα; νέα; έξ άπάντων 
τών έθνών, άλλ’ δμω;, καί έκ τών τή; παλαιά;, 
ούδέν άπόλλυται, πλήν τοΰ υιού τή; άπωλείας, 
πάντα δέ τά λοιπά περιπλανώνται μόνον τήδε 
κάκεΐσε μέχρι; ού ύπακούσωσιν είς τήν φωνήν 
τοΰ καλοΰντο; αύτά καλού ποιμένος, συνιώσιν, 
άναγνωρίσωσι τήν αλήθειαν, καί έλθωσιν εί; τό 
φώς τή; ζωή;. Ή ιερά δέ Γραφή ή τό φώ; 
τή; ζωή; καί τή; άληθεία; περιέχουσα ούδ’ έ- 
κλείσθη, ούδέ θέλει ποτέ κλεισθή εί; τόν βου- 
λόμενον φωτισθήναι καί είς έπίγνωσιν άληθεία; 
έλθεΐν. 'ΓΙμεΐ; δέ οί έν μέσφ αύτή; ζώντες 
δυνάμεθα ινα βλέπωμεν το έξ αύτή; έξερχόμενον 
φώ;, έφ’ δσον έχομεν υγιείς καί άνεφγμένους 
τού; οφθαλμούς τής ίεράς πρός τόν Σωτήρα 

ήμών πίστεως. Αΰτη περιέχει τόν λόγον τοΰ 
θεού, άποκαλύπτει ήμΐν τά; θεία; αύτού περί 
ήμών βουλάς, ζωογονεί δέ καί εύδαιμονίζει καί 
παντα; του; εύλαβώς αποδεχόμενου; Αύτήν, καί 
ορθώ; νοοΰντα; τό πνεΰμα αύτή;· "δτι τό μέν 
γράμμα κτείνει, τό δέ πνεΰμα ζωογονεί.” (Β'. Κορ. 
3, ϋ.) Έν τούτοι; δέ καί ικανοποιεί τού; εύγε- 
νεΐ; καί ιερούς τής καρδίας ήμών πόθους. '0 δι
δασκόμενος τά έν αύτη μανθάνει σύν άλλοι; καί 
τήν ιστορίαν τής άπεριορίστου σοφία; καί άγα- 
θότητο; τοΰ θεοΰ, τήν τή; ύπεροχή; τοΰ άν
θρώπου ύπέρ πάσαν τήν κτίσιν, ώ; καί τήν 
τή; πτώσεως καί τήν τή; λυτρώσεως αύτού. 
Έν συνόψει δ’ είπεΐν έν Αύτή είσιν άποτετα- 
μιευμέναι αί θεΐαι έκεΐνα·. έντολαί καί διατάξεις, 
α; γινώσκων καί τηρών ό άνθρωπο; καθίσταται 
εύδαίμων, ή άλλως είπεΐν έν Αύτή περίεχεται 
άπασα ή καύσιμο; έκείνη ΰλη, έξ ής λαμβάνων 
ό άνθρωπο; δύναται ινα τρέφη καί διατηρή έν 
έαυτφ έσαεί άσβεστον τό θειον τούτο πΰρ. Δέον 
λοιπόν ό άνθρωπο: ινα διηνεκώ; άντλή έκ τή; 
θεία; ταύτης πηγή; νάματα σωτηρίας καί ζωή;, 
καί πολιτεύηται κατά τά; θεία; έντολά;, ινα 
οΰτω καί ή καρδία αύτοΰ πληρώται θείας άγά
πη;, καί ή θέλησις άγιότητος, καί τό λογικόν 
αύτοΰ διαφωτίζεται διά τή; θείας γνώσεως· 
διότι δσφ στενώτερον ταΰτα πάντα συνδέονται 
προ; άλληλα τόσο» μάλλον έξοχωτέραν θέσιν 
λαμβάνει τό τελευταίο·?, δπερ καί έπασχολεΐ 
ήμάς ένθάδε.

(’Ακολουθεί.)

Η ΝΗΣΟΣ

ΚΥΘΗΡΑ.
Ύπό Νικολάου Δελλακοβία.

(Συνεχεία και τέλος.)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ.

τών καρπών ου; πα
ράγει ή νήσος, καί 
τοΰτο ενεκεν τής άκα- 
μάτου φιλοπονίας τών 
κατοίκων, τήν καλη-

τέραν θέσιν κατέχουσιν τό έ- 
λαιον, δπερ διακρίνεται έπί 
ποιότητι καί γεόσει· έξ αύτοΰ 
μικρά ποιότη; άποστέλλεται 
εί; 'Ρωσσίαν καί Πειραιά· οί

νο; διακρινόμενος διά τήν εύωδίαν 
του καί καθαρότητα πάση; ξένη; 
ΰλη;· μέλι κατέχον τήν πρώτην 
έν Έλλάδι θέσιν, πορτοκάλια, καί 

σΰκα, κυρίως ή παραγωγή τή; νήσου είναι μέν 
κατά τό ποσόν μικρά άλλά κατά το ποιόν άρί-
στη· γράφων δμω; τι; τά προϊόντα τή; νήσου 
δέν πρέπει νά παράλειψη καί τήν κατ’ έτος 
(Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον) άπειρον πτώσιν 
τών όρτύκων διά τών όποιων οί κάτοικοι κερ- 
δίζουσι χιλιάδα; δραχμών έκ τή; εί; Εύρώπην 
έξαγωγή; των, τή προμήθεια τοΰ κ. Καβαλούη, 
πράκτορο; τών Αυστριακών 'Ατμόπλοιων, ής ή 
αποστολή κατ’ έτος ύπερβαίνει τά; 40000.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ.

Ή έπαρχία τών Κυθήρων ύπάγεται εί; τόν 
νομόν Άργολίδο; καί Κορινθίας, διαιρείται εί; 
δήμους δύο, τόν τών Κυθήρων καί τόν τών Ποτα
μίων καί είς διάφορα μικρά χωρία, 60 τόν 
άριθμόν· οί κάτοικοι τής νήσου συμποσοΰνται
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είς 20 χλιάδας ών οί ήμίσει; άποδημούσι είς 
Σμύρνην καί Πειραιά· έν τή νήσω ύπάρχουσι δύο 
Σχολαρχεία, δύο Ειρηνοδικεία, δύο Παρθεναγω
γεία, καί Β δημοτικά Σχολεία, εν τή νήσω υπάρ
χει καί χληροοοτική σχολή ξένων γλωσσών . 
Έζ τή; νήσου εκλέγονται 3 βουλευταί καί δύο 
δήμαρχοι · το μεταξύ τών δύο δήμων διάστημα 
είναι περί τά; 4 ώρα;. συγζ.οινονούντων άλλήλων 
δι’ αμαξιτή; όδοΰ· οί δύο ούτοι δήμοι άμιλλώνται 
προ χρόνων τίς νά ύπερισχύση τοΰ ετέρου.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΔΑΤΑ.

Βεβαίως το καύχημα τής νήσου πρέπει να 
θεωρήται ή ύπαρξις έν αύτή μεταλλικών ύδάτων 
είς διάφορα μέρη τής νήσου, κυρίως δμω; είσίν 
έξ ένθείου σιδήρου τά μεταλλικά υδατα. Αί 
έν τή νήσω ύπάρχουσαι πηγαί μεταλλικών ύδά
των είσίν περί τάς 1 5, μεταξύ τών οποίων πρω
τεύει τό τής Σιδηρολίμνη; ζαλούμενον άπέχον 
τής πρωτευούσης ΙΙοταμίων περί τήν 1 '/2 ώραν 
ρέει άφθόνω; έκ τίνος όπής παρά τούς πρόποδας 
λόφου τίνος κειμένης· άφίνον κατά τήν διαβασιν 
αύτοΰ πολλήν σκωρίαν, ητις πολλήν έζτασιν 
άπό τοΰ τόπου τή; πηγή: χρωματίζει. Ίά διά
φορα ταΰτα υδατα πολλοί έπισζεφθέντε; καί 
δοκιμάσαντε; έπήνεσαν, εί; οϋ; συγκαταλέγεται 
καί ό κ. Χρηστομάνο; καθηγητής τής χημείας 
έν τώ έθνικφ Πανεπιστημίω πρό 5 έτών, πολ
λοί δέ Ασθενείς τήν ύγείαν των έλαβον· διη
γούνται δε έν τή νήσω καί τό έξής συμβάν — 
Νέα τι; ωχρά Ασθενής ούσα καί πάσχουσα έκ 
φθίσεω; πρό χρόνων καί άποφασισθείσα ύπό 
τών ιατρών έπέμφθη είς το μέρος έζεϊνο (διότι 
παρ’ αύτό εύρίσκετο ή ζατοΰνα των καλούμενη) 
δπως άποθάνη καί μή μολύνη τήν λοιπήν οικο
γένειαν της · μετά εν έτος δμως καί μετά με
γίστης τών γονέων έκπλήξεως, βλέπουσιν τήν 
ύπό χλωρώσεως καί φθίσεω; πάσχουσαν θυγα
τέρα των έπιστρέφουσαν είς τήν οικίαν των νε
άνιδα ύγιεστάτην καί εύρωστον έρωτηθεΐσα τότε 
ύπό τών γονέων της τί; σέ έφερε καί τήν αιτίαν 
τής άναρρώσεω; της. είπεν ύγειανΟεΐσα έντελώ; 
ώς έκ τής τακτική; μου χρήσεως τοΰ σιδηρο- 
νέρου άνέλαβον τήν δρεξιν μου ώς πρώτον καί 
ουτω ένδυναμωθεΐσα ήλθον σήμερον πρό; ύμάς 
διά νά ίδητε δτι ' τά αδύνατα παρ’ άνθρωποι; 
δυνατά είσιν παρά τώ θεω”.

Ό τόπο; ούτος τής πηγής παρέχει είς τόν 
έπισζεπτόμενον ού μόνον ωφέλειαν έζ τή; χρή- 
σεω; τών ύδάτων, άλλά καί τέρψιν ένταυτώ έζ 
τής ώραία; αύτής δέσεως έπειδή είναι κατά
φυτος έζ λεμονεών καί πορτοκαλεών καί δια- 
φόρων άλλων δποροφόρων δένδρων, μεγαλοπρε- 
πεστέραν δέ καθιστά αύτήν ό κρότος τών παν- 
ταχόδεν κατερχομένων ύδάτων καί ή ταραχή 
τών ύπ αύτών κινουμένων ύδρομήλων· δπως 
ΐδωσι δέ οΐ άναγνώσται τήν άξίαν τοΰ άνω- 
τέρω μεταλλικού υδατος παραθέτω πίνακα χη- 
μιζώς έξεταζόντα τό ύδωρ ύπό τίνος καθηγητοΰ. 
Βάρος χωνευτηρίου σιδήρου καί τέφρας

διύλιστήρος 11—48 
.....................................1 1—47 

σιδήρου καί τέφρας .... Ο, 01 
τέφρας......................................0,002

δξειδίου τοΰ σιδήρου (fe Oa) . 0, 008
Μετατρεπόμενον δέ τό όξείδιον τοΰ σιδήρου 

είς ύποξείδιον δίδει 0,00606 τοΰ γραμμαρίου.
Ίό άναλυ&έν λοιπόν μεταλλικόν ύδωρ τών

(Άνίλυσις ύπό Στεφ. Σάη φαρμακοποιού.)

υθήρων περιείχε ν είς 1000 κ. ε. τά έξής·
ύποξείδιον σιδήρου (fe 0) 0, 0 222 γρ.
ήτοι μεταλλικού σιδήρου (ie) 0, 0 172 -

στερεά; ούσίας ..................... 0, 423 -
έκ τούτων όργανικαί . . 0, 287 -
ανόργανοι δέ...................... 0, 135 -

ΜΙΚΡΑΙ ΤΙΝΕΣ ΜΝΕΙΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ.

Βεβαίως ούδέν έθνος, ούδεμία πόλις, ούδέν 
χωρίον ύπάρχει έν τώ κόσμο» άνευ προλήψεων 
καί δεισιδαιμονιών τοΰ γενικού δέ τούτου κα
νόνας δέν εξαιρείται καί ή ήμετέρα νήσος τών 
Κυθήρων έζ τών ύπαρχουσών προλήψεων άλλαι 
μέν είσιν προγονικαί, άλλαι δέ είσήχθησαν είς 
τόν άπλοΰν λαόν έξ άμαθεία; ίσως ώ; , γνω- 
μιζά καί Αποφθέγματα καί τοιαΰτα παραθέτονται 
τοΐς άναγνώσται; ολίγα. Πολύ παρατηρείται ή 
πρώτη συνάντησις τήν πρώτην έκαστου μηνάς, 
πολύ δέ μάλλον τήν πρώτην τοΰ έτους · διότι 
άν μέν συναντήση τι; καλόν, θά διέλθη εύτυχή; 
καί ύγιή: έν μέν τή πρώτη περιπτώσει δλον 
τον μήνα έν δέ τή δεύτερα δλον τό έτος· —

— Σημεϊον γρουσουζιάς θεωρείται έπί τοΰ 
πατώματος ή έπίπλων πτώσις έλαίου, τούναντίον 
οέ άν είναι οίνος. —

ΙΙανταχοΰ κακός οιωνό; θεωρείται ή έπί τής 
οικίας τινο; έπιφοίτησις γλαυκός· θεωρείται
προάγγελος έρημώσεας τής οικίας·

— Έάν ορνι: ώς Αλέκτωρ λαλοΰσα φανη
προμηνύει θάνατον ή δυστύχημά τι τή οικο-
γενεία είς ήν άνήκει.

"Αν αίφνης καί άκουσίως δάκη τι; τήν γλώα-
σαν του προδηλοΐ δτι άλλο; δυσμενώ; <ρ.ακεί-
μένος κατακρίνει αύτόν.

— Μ ή έγζαταλείπης Ανεστραμμένα τά πέ
διλα σου ΐνα μή άποθάνης.

— Μ ή έγκαλείπη; τόν άρτον όλόκληρον 
άνάποδα κοινώς λεγόμενον, ΐνα μή τον ατερηθή;.

— Νά μή πλάνης τά ένδύματά. σου κατά 
τάς πρώτα; 6 ήμέρας τοΰ Αύγούστου διότι 
κόπτονται καί Αφανίζονται (κυνικά καύματα) 
Δρίμα; καλομένα; παρά τοΐ; έντοπίοι;.

— Ήμέραι τινέ; τής Έβδομάδο;, ώ; τό 
Σάββατον καί μάλιστα ή Τρίτη, θεωρούνται απο
φράδες.

Ό κνισμό; έν μέν τή δεξιά χειρί προμηνύει 
άπότισιν χρέους έν δέ τή Αριστερά παραλαβήν 
χρημάτων, κ. λ. π.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
I

(Μετά είκόνος, ίρα σελ. 245.)

άτμός, ό ηλεκτρισμός καί έν 
γένει πάντα τά μέσα τής τα
χείας συγκοινωνία; έπέφερον 
εί; τάς σχέσεις τών λαών καί 
είς τά; έμπορικάς συναλλαγάς 
βαθυτάτα; τροποποιήσεις, ών 
τήν σπουδαιότητα ημείς Αρ- 
κούντως δέν έξετιμήσαμεν μέ
χρι τοΰδε.

Εν πολλαΐς χώραις τής Ευρώπης ή 
έμπορική Αλληλογραφία είναι άκόμη πε- 

ριωρισμένη είς τού; Αρχαιοτέρου; τύπου;· τά 
ταχυδρομικά δελτάρια έπέφερον βελτίωσίν τινα, 
καί βαθμηδόν συνειθίζομεν νά παραιτώμεθα τών 
έκτεταμένων έκείνων φράσεων, δι’ ών οί πατέρες 
ήμών εκλειον τά; έπιστολάς των, καί αιτινε; 
ήσαν μόνον ματαία χρόνου σπατάλη. Δίκαιον 
εχουσιν οί Αγγλοι καί οί ’Αμερικανοί λέγοντες 
'"Ο χρόνος είναι χρήματα”. Τό ρητόν τούτο 

έφαρμόζουσι μάλιστα οί ’Αμερικανοί, οΐτινες έν 
ταΐς εμπορικαΐ; των έργασίαις τοΰ συντομωτέρου 
χρώνται τρόπου. '0 ’Αμερικανός έμπορος με
ταχειρίζεται διά τήν Αλληλογραφίαν του στενο
γράφον· τήν πρωίαν άνοίγει δσας έλαβεν έπι- 
στολά; παρουσία αύτοΰ, καί τώ Απαγορεύει τήν 
Απάντησιν, ήν ό στενογράφο: σημειοΐ διά τής 
έμπροσθεν αύτοΰ εύρισκομένη; πρακτικής μη
χανής. Ίο σύστημα τούτο εχει διττήν τήν 
ωφέλειαν το μέν οικονομίαν χρόνου τό δέ ακρί
βειαν μεγαλειτέραν, διότι άμα τή άναγνώσει 
τής έπιστολής ό έμπορο; πολύ καταλληλότερου 
συντάσσει τήν Απάντησιν, ή δτι ήθελε πράξει 
τούτο ό γραμματεύς, ό μή κατ’ εύθεΐαν ένδια- 
φερόμενος. Πλήν ού μόνον οί μεγαλέμποροι 
καί οί μεγάλοι βιομήχανοι χαταφεύγουσεν είς 
τήν στενογραφίαν, άλλά καί οί μικροί έμποροι 
καί πωληταί. '0 στενογράφος, τήν σκέψιν τοΰ 
έμπορου παρακολουθών, χαράττει διά τής μη
χανής του αύθωρεί τήν άπάντησιν, καί ή Αλλη
λογραφία έκτελεΐται άπροσκόπτως. Έν τοσούτω 
ό έμπορος κάθηται είς τό γραφεΐόν του, έχων 
πλησίον του τά; τηλεφωνικά; συσκευάς, δΐ ών 
μεταδίδει τάς οδηγία; ή παραγγελίας του. Έν 
Εύρώπη αί τηλεφωνικά! συσκευαί εύρίσκονται 
έν γωνία τινι τοΰ δωματίου· ό ’Αμερικανό:, 
πρακτικώτερο; κατά τούτο, τά; έχει έπί τοϋ 
γραφείου του καί οίκονομεΐ έκάστοτε τά δκτώ 
ή δέκα βήματα, τά όποια Απαιτούνται πρός με- 
τάβασιν πρός τάς συσκευάς. Τό τηλέφωνον τοΰ 
’Αμερικανού ένοΰται πρό; τόν κεντρικόν τηλε
γραφικόν σταθμόν, εί; τρόπον ώστε καθήμενο; 
ό έμπορος ή βιομήχανο; ή τραπεζίτης παρά τό 
γραφεΐόν του συγκοινωνεί πρός τόν κόσμον δλον.

Παρ’ ήμϊν ό έχων ανάγκην παραγγελία; 
τινό; αποτείνεται εί; άνθρωπον, (commissio
naire) ον πρέπει νά άναζητήση εί; τόν σταθμόν 
του, καί νά τώ έξηγήση περί τίνος πρόκειται. 
Πόση άπώλεια χρόνου! Έν ’Αμερική οί έκτε- 
λεσταί ούτοι τών διαταγών είναι παΐδες 14 ή 
15 έτών ήλικία; διεσπαρμένοι είς διαφόρου; 
σταθμούς (έν Νέα'Γόρκη οί σταθμοί ούτοι είναι 
240 τόν Αριθμόν). Οί σταθμοί ούτοι συνδέονται 
διά τηλεγραφικών συρμάτων πρός δλα τά ξενο
δοχεία τής πόλεως, πρός τά δημόσια καταστή
ματα καί άκόμη καί πρός τάς ιδιωτικά; οικίας 
καί τά γραφεία. Έχεις Ανάγκην τοιούτου άν
θρώπου δΐ οίανδήποτε παραγγελίαν, άρκεΐ νά 
κρούση; τόν ηλεκτρικόν κώδωνα· ό άνθρωπο; 
εμφανίζεται ένώπιόν σου, λαμβάνει τάς οδηγίας 
σου, Απέρχεται δρομαίος καί έπανέρχεται πάλιν 
φέρων σοι τήν εϊδησιν τής έκτελέσεω; τής πα
ραγγελίας σου. Πόσον έχει; - Τόσον πλη- 
ρόνει; καί τετέλεσται. Ή υπηρεσία αυτή κο
στίζει 1 '/·ζ φράγκον τήν ώραν, συμπεριλαμβανο
μένου καί τοΰ τηλεγραφήματος.

Έάν πάλιν θέλη; νά έκτελέσης μόνος τι, 
έχεις πρόχειρον τόν σιδηρόδρομον, οστις άνα 
δύο λεπτά τής ώρας διέρχεται διά τών κεντρι- 
ζωτέρων όδών καί συνδέεται πρός δλας τάς σι
δηροδρομικά; γραμμάς, ώστε καί ταξείδιον θέ- 
λων νά έκτελέσης δύνασαι ν’ άναχωρήσης άμέ
σως έξωθεν τής θύρας τής οικίας σου, χωρίς 
νά έχης Ανάγκην νά μεταβής είς τόν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν καί έκεΐ νά χάσης χρόνον 
πολύτιμον. Έχομεν έν Εύρώπη τά λεωφορεία, 
άλλά πόσον όχληρόν, πόσον βραδύ είναι τό μέ
σον τούτο τής συγκοινωνίας! Πρέπει νά όμολο- 
γήσωμεν δτι ή Εύρώπη εύρίσκεται Απέναντι τής 
’Αμερικής έν δπισθοδρομήσει τούλάχιστον ενός 
τετάρτου τοΰ αίώνος. 'Οσάκις ό τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τή; ’Αμερική; κάτοικος μεταβαίνει 
εί; τήν Εύρώπην θά νομίζη οεβαίω; δτι μετα
βαίνει είς χώραν άλλης έποχής, παρελθούση; 
πλέον. Καλόν είναι, αί μεγαλουπόλεις τούλά-

I
ί

ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΕΙΣ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑ ΕΝ ΝΕΑι ΥΟΡΚΗι.
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χιστον τής Ευρώπης, νά μιμηθώσ: το παρά
δειγμα τών ’Αμερικανών και νά παραδεχθώσι 
τάς προόδους, δσα; έκεΐνοι εΐσήγαγον.

Ιδίως δέ τον ηλεκτρισμόν οί Αμερικανοί 
έποιήσαντο υποχείριον αύτοΐ; όργανον. Καί ού 
μόνον εις τάς βιωτικά; άνάγκα; μεταχειρίζονται 
αυτόν, άλλά καί εις διαφόρους άλλας χρήσεις. 
Ουτω π. χ. περί τά τέλη ’Οκτωβρίου, έπικει- 
μένης τής εκλογής τοΰ νέου Προέδρου τών Ενω
μένων Πολιτειών έγένετο έν Νέα 'ϊόρκη λαμ
παδηφορία διά ήλεκτρικών λαμπτήρων άντί τών 
μέχρι τοΰδε έν χρήσει δαδών. Τήν πρωτότυπον 
ταύτην λαμπαδηφορίαν παριστφ ή παρατεθειμένη 
ήμών είκών. Τό περιστατικόν τούτο έχει καί 
ύπό πρακτικήν καί ύπό επιστημονικήν έποψιν 
μεγάλην σπουδαιότητα, διότι άποδεικνύει δτι 
δυνατόν νά γείνη χρήσι; καί φορητού ηλεκ
τρισμού. Τήν δλην συσκευήν έξετέλεσεν ή γνω
στή έδισώνειο; ηλεκτρική 'Εταιρία. Εν τω 
μέσω τής διαδηλώσεως έπορεύετο άμαξα, έν η 
εύρίσκετο άτμοκίνητο; μηχανή 40 ίππων δυ- 
νάμεως, δι’ ής ετίθεντο εις κίνησιν ή δυναμο- 
ήλεκτρική μηχανή, ήτις μετέδιδε τό ηλεκτρικόν 
ρεύμα εις τους ηλεκτρικούς λαμπτήρας, τούς 
ευρισκομένους έπί τών πίλων τών τήν διαδή- 
λωσιν άποτελούντων άνδρών. ’Εν τή μικρφ εί- 
κόνι παρίσταται ό τρόπος, δι' ού τό ηλεκτρικόν 
ρεύμα μετεδίδετο εις τόν έπί τού πίλου λαμ
πτήρα. Καί οί ίπποι έφερον άνωθεν τοΰ τρα
χήλου ηλεκτρικούς φανούς, καί ή άμαξα δέ 
έφωτίζετο διά 24 ήλεκτρικών λυχνιών. Προε- 
πορεύετο ό οδηγός τής διαδηλώσεως ή λαμπα
δηφορίας κρατών έν χερσίν ηλεκτρικόν φανόν. 
Έν γένει δέ ολη ή λαμπαδηφορία συνέκειτο έκ 
300 ήλεκτρικών’φανών, καί άπροσκόπτως διήλθε 
διά πολλών οδών τής πόλεως, διεγείρασα παν- 
ταχοΰ τόν ενθουσιασμόν καί τόν θαυμασμόν τών 
θεατών.

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ύπό τού Γάλλου αντιναυάρχου Σέρρ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΙΑ τών περιεργοτέρων περικοπών τού 
Πολυβίου είναι εκείνη, έν ή περιγράφει 
πώς οί 'Ρόδιοι έπενόησαν νά δώσωσι

περισσοτέραν δύναμιν εις τό έμβολον τών πλοίων 
των. 11 περικοπή αυτή δεΐται έπεξηγήσεώ;
τίνος.

Παν πλοΐον κάπως μέγα σύγκειται έκ τού 
σκάφους, έκ τοΰ καταστρώματος καί έκ δύο 
πλευρών. Κάτωθεν τού καταστρώματος ό χώρος 
λέγεται τό κοΐλον ή ή γαστήρ τού πλοίου· άνω
θεν τοΰ καταστρώματος κεΐνται τά οικήματα, 
το πηδάλιου κτλ. Εύνόητον δτι ή προσβολή 
τοΰ υποβρυχίου εμβόλου καθίσταται τοσοΰτον 
δυνατωτέρα, καθ’ όσον αΰτη γίνεται πλησιέστε- 
ρον εις τήν γραμμήν τοΰ καταστρώματος· προσ- 
βάλλον τό έμβολον ύψηλότερον καταστρέφει φυσι
κοί τω λόγιο τά άνω μόνον τοΰ πλοίου· κατώ
τερον δέ τό άποσυνθέτει καί άνοιγε·. βπήν, δι’ 
ή; τό ύδωρ εισέρχεται έλευθέρως. Ενταύθα 
γεννώνται δύο ζητήματα. Διατί τό έμβολον 
δέν εύρίσκετο πάντοτε εις τήν καταλληλοτέραν 
αύτοΰ θέσιν; Καί πώς δύναται νά μεταβληθή ή 
θέσις αυτή άναλόγως τών περιπετειών καί τών 

ναγκών τής συμπλοκής; Ίων έρωτήσεων τού

των τήν άπάντησιν ευρίσκει τις έν αυτή τή κατα
σκευή τοΰ άρχαίου πολεμικού πλοίου. Το κατά
στρωμα τής τριήρεως κεΐται 40 εκατοστά τοΰ 
μέτρου άνωθεν τής επιφάνειας τής θαλασσής· 
τό τής πεντήρους κατά τι ύψηλότερον. Όπως 
το έμβολον κτυπήση τό μεταξύ τού καταστρώ
ματος καί τής επιφάνειας τής θαλάσσης μέρος 
τού πλοίου άρκεΐ τό έμβολον νά καταβιβασθή 
κατά 30 ή 40 έκατοστά. Πρός τούτο δέν είναι 
άνάγκη ή νά μετατοπισθή τό έρμα. Αΰτη έν 
όλίγοις είναι ή τέχνη, ήν μετεχειρίσθησαν οί 
'Ρόδιοι κατά τήν πολύκροτον ναυμαχίαν τής 
X ίου.

Μεταξύ τών ελαφρών πλοίων τών δύο έχ- 
θρικών στόλων εύρίσκομεν άναφερομένα; τάς 
τριημιολίας, πλοία ελαφρά άνευ συνεχομένου 
καταστρώματος περιλαμβάνοντα άπο 100—ΐ50 
άνδρών πλήρωμα.

Μεταβαίνομεν ήδη εις τήν περιγραφήν τού 
Πολυβίου.

Θέσις τών πολεμίων. Ό Φίλιππος τής 
Μακεδονίας κηρύξας τόν πόλεμον εις τόν βασι
λέα Ατταλον λεηλατεί τάς έπαρχίας αυτού καί 
πολιορκεί τήν Πέργαμον. Βασιζόμενος δέ έπί 
προγενεστέρας συνθήκης ζητεί τήν συνδρομήν τοΰ 
Ζεύξιδος, δστις άποφεύγει νά έκτελέση δσα ό 
κύριος αυτού ύπεσχέθη. Έν τοσούτω ό Ηεοφι- 
λίσκος πείθει τούς συμπολίτας αύτού Ροδίους 
νά κηρυχθώσι κατά τού Μακεδόνος κατακτητοΰ, 
λαμβάνει τήν διοίκησιν τοΰ στόλου τών Ροδίων 
καί ένοΰται μετά τών πλοίων τοΰ Αττάλου, τά 
όποια έκυβέρνα αύτός ό βασιλεύς αυτοπροσώπως. 
Αί ήνωμέναι άΰται ναυτικαί δυνάμεις άποκλεί- 
ουσι τόν κόλπον, έν ω ό στόλος τού Φιλίππου 
ύπεστήριζε τόν πολιορκητικόν στρατόν. Ίο μεγα- 
λείτερον μέρος τών συμμαχικών στόλων εύρί
σκετο ελλιμενισμένο·? παρά τήν Φώκαιαν, μοΐρα 
δέ τοΰ στόλου τών Ροδίων έπετήρει παρά τάς 
Άργινούσας τό βόρειον μέρος τοΰ κόλπου.

'0 βασιλεύ; Φίλιππος δυσφορών έπί τή βραδύ- 
τητι τής πολιορκίας καί άπειλούμενος παρά τού 
πλησίον αύτού έλλιμενισμένου ισχυρού στόλου, 
ήπόρει πώς νά διαφύγη τόν κίνδυνον. Μ ή εύρί- 
σκων άλλην διέξοδον άπέπλευσε μετά τού στόλου 
καθ’ ήν στιγμήν οί έχθροί του νομίζοντες αυτόν 
άσχολούμενον εις τήν πολιορκίαν ούδαμώς έπερί- 
μενον τούτο. Διά τοΰ αιφνίδιου τούτου άπό- 
πλου ήλπιζεν ό Φίλιππος νά προλάβη καί νά 
παρακολούθηση έν άσφαλεία τήν παραλίαν μέχρι 
Σάμου. Άλλ’ ή έλπίς του αυτή έματαιώθη. 
καθότι τά πλοία τοΰ ’Αττάλου καί τού θεοφι- 
λίσκου, λαβόντα διαταγήν, ήγειραν άμέσως τήν 
άγκυραν καί κατεδίωξαν αύτόν. I I κίνησις αΰτη 
έγένετο άτάκτως, διότι ούδείς ένόμιζεν δτι ό 
Φίλιππος θά έγκαταλείψη τήν πολιορκίαν τής 
ΙΙεργάμου. Οι σύμμαχοι δμως σπεύσαντες έπρό- 
φθασαν τά πλοία τοΰ Φιλίππου καί έπετέθησαν 
κατ’ αυτών, ό μέν "Ατταλος έκ δεξιών, ό δέ 
θεοφίλισκος έξ άριστερών. Τότε ό_ Φίλιππος 
έν τή κρισίμιο ταύτη θέσει διατάσσει τήν δεξιάν 
πτέρυγα νά στραφή καί νά έπιτεθή κατά τών 
έχθρών, αύτός δέ μετά τινων μικρών λέμβων 
καταφεύγει έν μέσω μικρών τινων νήσων, ένθα 
περιμένει, μακράν παντός κινδύνου, τήν έκβασιν 
τή; μάχης. Ό στόλος τού Φιλίππου συνέκειτο 
έκ 53 καταφράκτων πλοίων, ολίγων άφράκτων 
καί 159 λέμβων ή πρίστεων. Ίο ύπόλοιπον τοΰ 
στόλου του, δπερ δέν έλαβε καιρόν νά προσκα- 
λέση, είχε μείνει έν Σάμω. Οί αντίπαλοί του 
είχον 65 κατάφρακτα πλοΐα, εν οίς συμπεριε- 
λαμβάνοντο καί τά έκ Βυζαντίου έλθόντα, 9 
τριημιολίαι καί 3 τριήρεις.

"Αμα το πλοΐον τοΰ ’Αττάλου ήρξατο τής 
έπιθέσεως, δλα τά πλοΐα, χωρίς ν’ άναμείνωσι 
περαιτέρω διαταγές, ώρμησαν εις τήν μάχην.

Ό "Ατταλος πηδά έπί όκτήρου; έχθρικής. κτυπά 
αύτήν διά τοΰ έμβόλου καί μέ δλην τήν άνδρίαν 
τών έπιβατών κατορθοΐ νά τήν βυθίση. Τό 
πλοΐον τού Φιλίππου, δπερ έφερε καί τήν ση
μαίαν τοΰ ναυάρχου, συλλαμβάνεται κατά παρά
δοξον τρόπον. Τό πλοΐον τούτο έπιτεθέν κατά 
τριημιολίας περιπλέκεται διά τοΰ έμβόλου· εις 
μάτην προσπαθεί ό πηδαλιούχος νά τό έλευθε- 
ρώση · τά δύο πλοΐα μένουσι κεκολλημένα- τέλος 
επέρχονται δύο πεντήρεις οΐτινες βυθίζουσι τό 
πλοΐον. Τό πλήρωμα ολόκληρον άπόλλυται καί 
μετ’ αύτού καί ό Δημοκράτης, ό ναύαρχος τού 
Φιλίππου.

Έπί τού καταστρώματος έτέρου πλοίου οί 
δύο αδελφοί Διονυσίδωρος καί Δεινοκράτης, 
ναύαρχοι τοΰ ’Αττάλου, διαφεύγουσι παραδόξως 
τόν έσχατον κίνδυνον. Ό πρώτος είχε προσβάλει 
έπτήρη. καί ό δεύτερος οκτήρη · τό πλοΐον τοΰ 
Δεινοκράτους έλαβεν αίφνης κτύπημα έμβόλου· 
άνταπέδωκε μέν το κτύπημα, άλλά τό έμβολόν- 
του ένεπήχθη εις τό έχθρικόν πλοΐον στερεώς, 
Οί Μακεδόνες έμάχοντο μετά πολλοΰ θάρρους 
καί ό Δεινοκράτης έκινδύνευσε νά περιπέση εις 
τάς χεΐρας αύτών, δτε έπελθών ό "Ατταλος 
κατώρθωσε νά χωρίση τά δύο πλοΐα. Οί Μακε
δόνες έφονεύθησαν μέχρι τοΰ τελευταίου, ό δέ 
"Ατταλος συνέλαβε τό πλοΐον κενόν ολω; οπλι
τών. Ο Διονυσίδωρος όρμήσα; κατ’ έχθρικοΰ 
πλοίου δέν κατώρθωσε νά τό κτυπήση. άλλ’ εύρί
σκεται αίφνης έν μέσω έχθρών, οΐτινες μετά 
άγριων φωνών έπιτίθενται· τό πλοΐόν του καί 
το πλήρωμα άπόλλυνται- ό Διονυσίδωρος μετά 
δύο δπαδών του σώζεται κολυμβών καί επιβαίνει 
τριημιολίας.

Αί δυνάμεις ήσαν σχεδόν ϊσοπαλεΐς· ό Φίλιπ
πος είχε μεγαλείτερον άριθμόν λέμβων ό δέ 
Ατταλος περισσότερα κατάφρακτα. Κατά τήν 

δεξιάν πτέρυγα ή νίκη έκλινε προς το μέρος 
τοΰ Αττάλου· κατά τήν άριστεράν δέ οί 'Po

ll διοι, οΐτινες έν αρχή τής μάχη; ένεκα λελαν- 
θασμένης στροφή; εύρέθησαν μακράν τού έχθρού, 
είχον προφθάσει διά τής ταχύτητος τών κωπών 
τήν οπισθοφυλακήν τών Μακεδόνων, καί ήρχιζον 
έπιτιθέμένος κατ’ αύτής, δτε τά πλοΐα τού Φιλίπ
που στραφέντα άντιπαρετάχθησαν κατ' αύτών. 
Έν φωναΐς τών ναυτών, έν ήχοι; σαλπίγγων 
οί δύο στόλοι ώρμησαν κατ’ άλλήλων.

Έάν οί Μακεδόνες δέν είχον άναμίξει τά 
μικρά μετά τών μεγάλων πλοίων, ή νίκη δέν 
θά έμενεν έπί πολύ αμφίβολος· άλλ’ αί μικροί 
λέμβοι τών Μακεδόνων όρμώσαι έλαφραί κατά 
τών μεγάλων πλοίων τών 'Ροδίων παρεμπόδιζαν 
τά; κινήσεις αύτών, καί δέν τούς άφινον ελευ
θέρους νά ποιήσωσι χρήσιν τή; συνήθους αύτών 
τακτικής, ήτις συνίστατο εις τό νά διασχίζωσι 
τήν γραμμήν τοΰ έχθρού, νά προχωρώσι καί να 
όπισθοδρομώσιν έν βία. ’Αλλ’ οί Ρόδιοι έν 
μέσω τών έπιθέσεων καί τών προσβολών τούτων 
μετεχειρίσθησαν τό στρατήγημά των, ώστε διά 
τής ταχείας μετατοπίσεως τού έρματος κατώρ- 
θωσαν τών μέν έμβόλων των τάς προσβολάς νά 
καταστήσωσι καταστρεπτικά;, τών δέ εχθρικών 
έμβόλων τά κτυπήματα σχεδόν άκίνδυνα. Εννο
είται δτι ή τέχνη αΰτη δέν ωφέλησε* αυτούς 
εις δλας τάς περιστάσεις, διότι οί Μακεδόνες 
ήγωνίζοντο μετά τοσαύτης ορμής καί άνδρίας, 
ώστε πολλάκις οι 'Ρόδιοι ήπόρουν πώς νά κατα- 
βάλωσιν αύτούς.

Τρεις πεντήρεις τών'Ροδίων οιέτρεξαν κατά 
τήν ναυμαχίαν μέγαν κίνδυνον ή πεντήρης, ής 
έπέβαινεν ό άρχιναύαρχος θεοφίλισκος, ή έτέρα, 
ής έπέβαινεν ό τριήραρχος Φιλόστρατος καί ή 
τρίτη, ήν έκυβέρνα ό Αύτόλυκο; καί ής έπέβαινεν 
ό Νικόστρατος. 'Η πεντήρης αΰτη θραύσασα τό 
έμβολόν της κατά έχθρικοΰ πλοίου, δπερ αΰταν- 

δρον έβυθίσθη, έπαθεν εις τήν πρώραν οπήν με
γάλην, δι’ ής είσέρρεε τό ύδωρ. 'Ο Αύτόλυκος 
καί τινες τών έπιβατών του έπολέμησαν άνδρείως, 
καί ό Αύτόλυκος έπεσεν ένοπλος εις τήν θάλασ
σαν. Εν τω μεταξύ εφθασεν ό θεοφίλισκος μετά 
τριών πλοίων, καί δέν ήδυνήθη μέν νά σώση 
τήν πεντήρη τού Αύτολύκου, ήτις έβυθίσθη, έπέ- 
φερεν δμως τοσαύτην βλάβην εις δύο έχθρικά 
πλοΐα, ώστε τό πλήρωμα αύτών ήναγκάσθη νά 
τά έγκαταλείύη, Τήν στιγμήν εκείνην περικυ
κλωθείς ύπό πολλών λέμβων καί καταφράκτων 
άπώλεσε τούς πλείστους τών όπλιτών του καί 
έλαβε τρεις πληγάς. Ό Φιλόστρατος ιδών τον 
κίνδυνον τού φίλου έσπευσε καί τον έβοήθησε 
νά σώση τό πλοΐόν του. Ό θεοφίλισκος καίτοι 
τετραυμάτισμένος έπετέθη πάλιν κατά τοΰ έχ
θρού, τό μέν σώμα έχον έξησθενισμένον, τήν 
ψυχήν όμως γενναιοτέραν έτι ή έν αρχή τής 
μάχης.

Επομένως κατά τήν ήμέραν εκείνην συνε- 
κροτήθη-αν, ούτως εΐπεΐν, δύο μάχαι, ή μία εις 
άπόστασίν τινα τής άλλη;. Διότι ή δεξιά πτέρυξ 
τού Φιλίππου κατά το προγεγραμμένον σχέοιον 
έμεινε πλησίον τή; παραλία;, έν ω ή άριστερά 
πτέρυξ, στραφεϊσα διά νά συνδράμη τήν οπισθο
φυλακήν, έμάχετο κατά τών Ροδίων παρά τήν 
Χίον. Επειδή δέ ό Ατταλο; προσέβαλλε τήν 
δεξιάν πτέρυγα τού Φιλίππου, ή σκηνή τή; μάχη; 
μετεφέρθη πρό; τά; νήσου;, παρά τά; οποία: ό 
βασιλεύς τή; Μακεδονίας περιέμενε τήν έκβασιν 
τή; συμπλοκής. Αίφνης ό "Ατταλος, Ιδών μίαν 
πεντήρη του κινουνεύουσαν νά βυθισθή ύπό εχ
θρικού πλοίου, σπεύδει εις βοήθειάν της μέ δύο 
τετρήρεις. Ιό έχθρικόν πλοΐον φεύγει πρός τήν 
ξηράν, ό βασιλεύς δέ τό καταδιώκει όρμητικώς 
μέν, άλλ’ άπερισκέπτω;. Τότε ό Φίλιππος, βλέ
πω* τόν Ατταλον μακράν τών πλοίων του, τρέ
χει μέ τέσσαρα; πεντήρεις, τρεις ήμιολίας καί 
δσας λέμβους είχε προχείρους, τώ άποκόπτει 
τόν δρόμον καί τον αναγκάζει νά διευθυνθή πρός 
τήν ξηράν. Ό "Ατταλος καταφεύγει εις Ερυ
θραίαν, καί ό Φίλιππος κυριεύει τά πλοΐά του 
καί τάς άποσκευάς των. Εν τή περιστάσει ταύτη 
οι ό.ταδοί τοΰ ’Αττάλου άπέδειξαν μεγάλην επι
τήδειό :ητα· μετέφερον έπί τοΰ καταστρώματος 
δλα τά πολυτιμότερα αντικείμενα τής βασιλικής 
άποσκευής, ώστε οί έχθροί καταλαβόντες τά 
πλοΐα έορίφθησαν έπί τών πλουσίων σκευών καί 
τών βασιλικών στολών, έγκατάλιπόντες τήν κατα- 
δίωξιν χάριν τή; λεηλασίας. Χάρι; εις τό στρατή
γημα τούτο ό Ατταλος κατώρθωσε νά διαφύγη 
σώος εις Ερυθραίαν. Ό Φίλιππος, ήττηθείς 
έν τή ναυμαχία ταύτη, έπωφελήθη τοΰ παθή
ματος τού ’Αττάλου δπως άποκρύψη τήν ήττάν 
του, καί συγκεντρώσα; τόν στόλον του συνεχάρη 
τοΐ; στρατιώταις του, ώς έάν ήσαν νικηταί. 
Έπήρχόν τινες, οΐτινες, ίδόντες τήν σύλληψιν 
τού βασιλικού πλοίου έπίστευσαν εις τόν θάνατον 
τοΰ Αττάλου. Ί’πό τής φήμη; ταύτης άπατη- 
θείς καί ό Διονυσίδωρος συνεκέντρωσε τά πλοΐά 
του καί έπλευσε πρός δρμον τινά έπί τή; ’Ασια
τικής παραλίας· ταΰτοχρόνως δέ καί τά Μακε
δονικά πλοΐα, τά όποια είχον υποφέρει πολύ έν 
τή κατά τών "Ροδίων συμπλοκή, άπεχώρησαν, 
ΐνα δήθεν φέρωσι βοήθειαν εις τού; δπαδούς 
των. Οί 'Ρόδιοι σύροντες μεθ’ εαυτών τά ουλ- 
ληφθέντα έχθρικά πλοΐα καί βυθίσαντες διά τού 
έμβόλου τά βλαβέντα, άπήλθον προς τήν Χίον.

Έν τή κατά τού στόλου τού ’Αττάλου συμ
πλοκή ό <1>ίλιππος άπώλεσε μίαν δεκήρη, μίαν 
έννήρη, μίαν έπτήρη, μίαν έξήρη, δέκα κατά
φρακτα, τρεις τριημιολίας καί 25 λέμβου; μέ 
τά πληρώματά των έν δέ τή κατά τών 'Ροδίων 
μάχη άπώλεσε δέκα κατάφρακτα καί 40 λέμ
βους· δύο τετρήρεις καί έπτά λέμβοι ήχμαλω-

τισθησαν μετά τών πληρωμάτων αύτών. Έκ 
τοΰ στόλου τοΰ ’Αττάλου δύο μέν πεντήρεις καί 
μία τριημιολία ήχμαλωτίσθησαν, τό δέ πλοΐον 
τοΰ βασιλέως έβυθίσθη. Οί Ρόδιοι τέλος άπώ- 
λεσαν δύο πεντήρεις καί μίαν τριήρη. άλλ’ οΰδέν 
τών πλοίων των περιέπεσεν εις χεΐρας τού έχ
θρού. Έκ τών Ροδίων έφονεύθησαν κατά τήν 
ναυμαχίαν 60 άνδρες, έκ δέ τού στόλου τού 
’Αττάλου 70. 0 Φίλιππος δμως άπώλεσεν
φονευθέντας μέν 3000 Μακεδόνας όπλίτας καί 
6000 άίνδρα; έκ τών πληρωμάτων, ό δέ άριθμός 
τών αιχμαλώτων ήτο 2000 Μακεδόνες καί 700 
Αιγύπτιοι. I οιαύτη ύπήρξεν ή εκοασις τής ναυ
μαχίας τής Χίου. Ό Φίλιππος οίκειοποιήθη 
τήν νίκην ύπό δύο προφάσεις· πρώτον δτι έκυ- 
ρίευσε τό πλοΐον τού βασιλέως ’Αττάλου· δεύ
τερον δε δτι τήν εσπέραν τή; μάχη; έλλιμενίσθη 
παρά τό άκρωτήριον Άργεννον έν μέσιρ τών 
κατασυντετριμμένων πλοίων του. Τήν έπιούσαν 
συνελεξε τά άπομείναντα αύτώ πλοΐα καί έθαψε 
τού; νεκρού; του, ζητών οΰτω νά έπικυρώση δσα 
σκοπίμως δίέδωσεν άλλά τούτο ήτο μόνον απάτη, 
καθότι δτε οί "Ρόδιοι καί ό Διονυσίδωρος ένε- 
φανισθησαν πάλιν, προκαλοΰντες αυτόν εις μάχην, 
ό Φίλιππο; δέν έξήλθε τοΰ λιμένο; καί άφησεν 
αυτου; να διέλθωσιν άνενόχλητοι πρό; τήν Χίον.

II περιγραφή τού ΙΙολυβίου είναι αρκούντως 
σκοτεινή, ώ; ανωτέρω ειπομεν· άφ’ έτέρου βμω; 
όφείλομεν ν' άναγνωρίσωμεν δτι ή έκθεσι; τών 
συμβάντων, ή ακρίβεια τών λεπτομερειών καί ό 
χαρακτήρ τών έπεισοδιων μεγάλην έμπνέουσι 
πεποιθησιν ώ; προ; τήν άλήθειαν τών γεγονότων 
και τήν πιστήν άφήγησιν αύτών. ’Άλλω; τε 
καθ’ ήν εποχήν ό Πολύβιο; έγραφε τήν ιστορίαν 
του ήτο εί; θέσιν νά πληροφορηθή παρά ναυτών, 
παρευρεθέντων εί; τήν μεγάλην ναυμαχίαν.

Η ναυμαχία τής Χίου είναι σελίς πολύτι
μος διά τού; αρχαιολόγους, ώς καί διά τούς 
ιστορικούς, διότι παρέχει ήμΐν περί τών στόλων 

άρχαιότητο; δλως διαφόρους ιδέας έκείνων, 
άς γέννα έν ήμΐν ή άνάγνωσις τών παραδόσεων 
περί τού πρώτου Καρχηδονικού πολέμου, θά 
έλθη ήμέρα καθ’ ήν ή τεχνική κριτική θά έπι- 
ληφθή τής συζητήσεως περί δσων αναφέρει ό 
'ιστορικός, ό περιγράψας τά; άρχά; τού ρωμαϊ
κού ναυτικού, τά; ναυμαχίας δηλ. τών Μυλών 
καί τού Έκνόμου. "Οτε δέ θά έπιληφθή τού 
ζητήματος τούτου ούδένα θά έχη καλλίτερον 
έπίκουρον κατά τού Πολυβίου ή αυτόν τόν 
Πολύβιον.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ.
(Μετά είκένοί, 8ρα σελ. 248.)

πήν, δι 
εικόνα ■

Κ περιγραφής περιηγητού, έπισκεφθέν- 
το; πρό μικρού έπαρχίας τινσς τή; ’ Ελ
λάδος, άποσπώμεν τήν κάτωθι περικο- 
ή; συνοδεύομε* τήν παρατεθειμένη*

Άναχωρήσαντες έκ Μεγάλου Σπηλαίου 
έπρόκειτο ν άναβώμεν τό δρος, έφ’ ού κεΐται 
ή περιώνυμος μονή, καί νά ύπερβώμεν τά βό
ρεια τού όρους Χελμού οροπέδια. Ή οδός είναι 
στενή καί άπότομο;· διαβαίνοντες δέ αύτήν συ- 
νηντήθημεν μετά πολλών έφιππων μοναχών, ών 
οι μέν έπιστατούσι τοΰ; τή μονή άνήκοντα; άμ- 
πελώνα;, οί δέ φροντίζουσι περί τή; συλλογή; 
τού σίτου έν τοΐ; πλούσιοι; τή; μονή; μετο- 
χίοι;... Όσιο έπροχωροΰμεν, τοσούτω ή όδό; κα
θίστατο δυσκολωτέρα, καί άνά παν βήμα τά ζώα 
ήμών έκινδύνευον νά κρημνισθώσιν εί; τό ύπό 
τού; πόδα; ήμών χαΐνον βάραθρον. Έπί τρεις

δλας ώρας περιεφερόμεθα έν μέσω άδιεξόδου 
σχεδόν λαβυρίνθου όρέων, ποτέ μέν άναρριχώ- 
μενοι έπί υψηλής τίνος κορυφής, ποτέ δέ κατερ- 
χομενοι έντός σκοτεινής φάραγγος, μέχρι; ού 
τέλο; άφίχθημεν έπί ύψηλού οροπεδίου, δθεν τό 
βλέμμα έξετείνετο ελεύθερον έπί τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου καί μακρόθεν έπί τοΰ χιονοσκεπού; Παρ
νασσού. Προ τών ποδών ήμών έξηπλοΰτο μέχρι 
τή; θαλασσή; σειρά λόισων καί κοιλάδων δασω
δών, έπιμελώς καλλιεργημένων, καί ένθεν κά- 
κεΐθεν έφαίνοντο άνακύπτουσαι διά τή; πυκνή; 
φυτεία; αί έρυθραί στέγαι μικρών οικιών, παρά 

’ t * ν ■ / -» rτα; οποίας ερρεον ρυακες οιαυγεστατοι, περι- 
βρέχοντε; τού; εύφορου; άγρού;. Διά νά φθά- 
σωμεν εί; τό χωρίον Περιστέρι ήναγκάσθημεν 
νά διέλθωμεν οδόν εις άκρον κατωφερή, έν ή 
οι λίθοι έκυλίοντο ύπό τού; πόδα; τών ύπό τοΰ 
κόπου καί τοΰ καύσωνο; σχεδόν έξηντλημένων 
ίππων μα;. Σπανίω;, τό ομολογώ, έξετέλεσα 
πορείαν δυσχερεστέραν, καί άληθή ήσθάνθην 
άνακούφισιν δτε έφθάσαμεν εί; τό τέρμα αύτής, 
εις το χωριον, ένθα άπεφασίσαμεν νά καταλύ- 
σωμεν. Τόν παραρρέοντα μικρόν ποταμόν οί 
έγχώριοι όνομάζουσι "τά Μαύρα νερά”, είναι 
δέ ή άρχαία Στύξ, ό ποταμός τοΰ "Αδου, ού τά 
υοατα ησαν, κατά τήν δοξασίαν τών αρχαίων, 
θανατηφόρα. 'Η πηγή τής Στυγό; εύρίσκεται 
εί; μια; ώρα; άπόστασίν από τοΰ χωρίου. 'Οσά- 
κι; αί άκτΐνε; τού ήλιου φωτίζουσι τού; ύπερ- 
κειμένου; άγριου; βράχου; τοΰ Χέλμου καί τό 
καταπιπτον ύδωρ τοΰ ποταμού, ή θέα είναι έξό- 
χω; μεγαλοπρεπής. Δυσκόλω; δμως εννοεί τις, 
διατί οί άρχαΐοι έθεσαν ένταΰθα τήν είσοδον τοΰ 
Αδου. Εχοντες ύπ’ δψιν τάς περιγραφάς τών 
άρχαίων συγγραφέων περί τής άγριας ταύτης 
τοποθεσίας, περιεμένομεν καί ήμεΐς νά ΐδωαεν 
σκηνήν άγρίαν, φάραγγα; κρημνώδεις, δπου άν- 
τήχουν ύπόγειαι βρονταί καί ό άνεμο; έπνεε 
λυσσωδώς. Έρωτώμεν εαυτούς- πού είναι ό 
"Αδης; πού αί ζοφεραί σκηναί, δι’ ών ή άρχαία 
παράδοσις περιέβαλε τήν Στύγα; πού ό κρη
μνός, παρά τό χείλος τοΰ όποιου ή Δημήτηρ 
έπερίμενε τήν έπάνοδον τή; θυγατρό; της; . . . 
Γό ΰδωρ τής Στυγό;, τό όποιον φαίνεται μάλ
λον καταρρέον έκ τού ούρανού ή άνερχόμενον 
έκ τών βασιλείων τοΰ Ιίλούτωνος, είναι όιαυ- 
γεστατον καί δροσερόν οί άρχαΐοι άπέδιδον 
αύτώ ίδιότητος διαβρωτικά;, καί ένόμιζον δτι 
δέν ήδύνατο ν’ άντλήση τι; αύτό ή έν δοχείοι; 
έκ κέρατο;. '0 Πλούταρχο; άναφέρει δτι τά 
δοχεία ταύτα ήσαν κατεσκευασμένα έκ τών 
οπλών όνου, δπω; μή φθείρωνται· τό αύτό λέ
γει ό Αίλιανός, δστις μάλιστα προσθέτει δτι 
δέον νά ήναι οπλή όνου έκ Σκυθία; · ό Παυσα
νία; λέγει δτι έπρεπε νά ήναι οπλή ίππου, ό 
Πλίνιο; δπλή ήμιόνου κτλ. . . .

’Αναχωρήσαντες έκ τού χωρίου άνήλθομεν 
τά; κρημνώδεις κορυφάς τού Χέλμου, αΐτινες 
είναι ξηραί καί ζοφεραί· άλλά πρό; τό όπισθεν 
μέρος ή κατάβασις είναι εύκολος καί ή οδός 
διέρχεται εν μέσιρ ώραίων δασών, έχόντων 
τήν μυστηριώδη καί σιωπηλήν μεγαλοπρέ
πειαν τών δασών τή; βορείου Ευρώπης. Έν 
άποτόμιρ τής όδού καμπή εΐδομεν τήν λί
μνην τοΰ Φενεού. περιβαλλομένην ύπό πυκνο- 
σκίων όρέων, ών αί πλευραί καταπίπτουσι σχε
δόν άποτόμω; πρός τήν λίμνην, έν ή άντανα- 
κλώνται ώς έν κατόπτριρ αί μορφαί αύτών. 
Έάν ή ατμόσφαιρα δέν ήτο τόσον καθαρά, ήόύ- 
νατό τις νά ύποθέση δτι εύρίσκεται έν Σκω
τία έν τή ποιητικωτάτη καί γραφικωτάτη κοι- 
λάδι τοΰ Ρός . ..
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Η ΠΟΛΙΣ ΣΕΒΙΛΛΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΛΚΑΖΑΡ.

(Μετά είκόνος, ;>,α σελ, 249.)

Σεβίλλη,ή π 
ή; ισπανικής 
Ανδαλουσίας, 
οΰ ποταμού

οωτευουσα 
επαρχίας 

κεΐται έπί 
Γουαδαλ- 

Ρ κουιβηρ είς άπόστασιν 76
μέν χιλομέτρων άπδ τής 
θαλάσσης, 378 δέ άπδ 
τής Μαδρίτης. Ή 400 

χιλιάδας ψυχών άλλοτε περιέ- 
χουσα πόλις αυτή άπώλεσε σή
μερον τδ άρχαΐόν της μεγαλεΐον 

και κατοικεΐται ύπδ 100 χιλιάδων μόνον, δια
τηρεί όμως πάντοτε τήν παραοείσειον αύτής θέσιν 
καί τδ λαμπρόν αυτής κλίμα.

Πότε έκτίσθή ή πόλις, είναι άγνωστον. II 
παράδοσις αποδίδει τήν κτίσιν αύτής εις τδν 
'Ηρακλή. Οί Καρχηδόνιοι τήν ώνόμαζον "Ισπα- 
λιν, οι δέ 'Ρωμαίοι Ρωμύλην (μικράν Ρώ
μην). Εις τδ όνομα τούτο ό ’Ιούλιος Καϊσαρ 
προσέθηκε τδ όνομα ’Ιουλία. Πώς ώνομάσθη 
σήμερον Σεβίλλη άγνοεΐται. ’Επί πολλά έτη 
ύπήρξε πρωτεύουσα τών Μαύρων βασιλέων, μέ- 
χρις ού ό Φερδινάνδος Γ'. τής Καστιλίας άπο- 
διώξα; (τω 1248) τοΰς Μαύρους καί κυρίευσα; 
αύτήν κατέστησεν αύτήν πρωτεύουσαν του. Δύο 
λατινικοί στίχοι έπί μιάς τών πυλών της περι- 
λαμοάνουσι τήν ιστορίαν της·

Condidit Alcides, renovavit Julius urbem, 
Iiesrituit Christo Fernandas lertius heros.

(Ιήν πόλιν έκτισεν ό Άλκίοης, άνεκαίνισεν ό 
’Ιούλιος [Καΐσαρ], ό ήρως Φερδινάνδος Γ’. πα- 
ρέδωκε πάλιν είς τοΰς Χριστιανούς).

Έπι μακροΰς αιώνας ή Σεβίλλη ύπήρςε ή 
εστία τών επιστημών, τών τεχνών καί τής βιο
μηχανίας· ήτο δέ πόλις μεγαλοπρεπεστάτη, ώς 
άποδεικνύει καί τδ ρητόν· "Ό μή ίδιον τήν 
Σεβίλλην, ούδέν είδεν”. Άπδ τής άλώσεως 
αύτής παρά τοϋ Φερδινάνδου ήρξατο ή παρακμή 
της · λέγεται οτι μόνον έπί τής βασιλείας τοΰ 
ήγεμόνος τούτου 800 χιλιάδες τών κατοίκων 
έξεπατρίσθησαν. Μετά τήν άνακάλυψιν τής Αμε
ρικής έφαίνετο οτι ηθελεν άναλάβει πάλιν, ώς 
εχουσα τδ μονοπωλεϊον τοΰ έμπορίου μετά τών 
νέων αποικιών άλλ’ ή πόλις Καοίκη προσείλ- 
κυσε μετ’ ού πολύ τδ έμπόριον, καί ή Σεβίλλη 
παρήζμασεν έζ νέου. Έν Σεβίλλη έγεννήθησαν 
πλεΐστοι όσοι μεγάλοι άνδρες· οί ποιηταί Ί’ου- 
έδας καί Έρρέρας, οί ζωγράφοι Βάργας, Βε- 
λάσζης, Μουρίλλος κ. άλ. Έν δέ τή παλαια 
Σεβίλλη, χωρίιρ παρακειμένω, έγεννήθησαν οί 
αύτοκράτορε; Τραϊανός, Άδριανός, Θεοδόσιος.

Οί Ισπανοί διαιρούνται είς δύο διαγεγραμ- 
μένους τύπους· οί μέν βόρειοι είναι άξεστοι, 
παχυλοί τόν νοΰν, απεριποίητοι, νωθροί, οί δέ 
μεσημβρινοί ζωηροί, εύφυεΐς, προσηνείς. Έν 
τοΐς δευτέροις τούτοις διακρίνονται οί Άνδα- 
λούσιοι, είς ών τάς φλέβας ρέει αίμα αραβικόν. 
Έν γένει δέ είς όλας τάς πόλεις τής ’Ανδαλου
σίας φανερά είναι ή άπήχησις τοΰ άραβικοΰ 
τύπου, οστις διατηρείται ού μόνον έν τοΐς χα
ρακτηριστικοί; τοΰ προσώπου, άλλά καί είς τά 
ήθη καί έθιμα αύτών. ’Αρκεί ν’ άναφέρωμεν 
τήν μεγάλην κλίσιν, ήν εχουσιν οί Άνδαλούσιοι 
πρδς τήν υδροποσίαν. "Τά πάντα ζώσι διά τοΰ 
υδατος”, λέγει ρητόν τι τού Κορανίου. "Διά 
τοΰ υδατος ζώσι πλεΐστοι άνθρωποι”, λέγει ό 
μεσημβρινός Ισπανός. Ό ύδροπώλης (aguador) 
είναι είς τών κυριωτέρων τύπων τών μερών 

έκείνων είς τάς γωνίας τών οικιών, είς τάς 
όδοΰς καί τάς πλατείας ΐσταται ό ύδροπώλης, 
έχων πρδ αύτοΰ τά πλήρη υδατος άγγεΐά του, 
καί καπνίζων· ούδαμώς έχει άνάγκην διά φωνών 
καί προσκλήσεων νά έλκύση τήν πελατείαν του· 
οί άνθρωποι σπεύδουσι σωρηδόν πρδς αύτόν. Ό 
φυσικός άντίπαλος αύτοΰ είναι ό παγοπωλητής 
(horcliateios), οστις είναι εύγενέστερος αύτοΰ, 
διότι καί ή πραγματεία του είναι πολυτιμοτέρα. 
Οί έζ τών περιχώρων εις τήν πόλιν μεταβαί- 
νοντες χωρικοί ούτε οινοπωλεία άναζητοΰσιν 
ούτε ζυθοπωλεία, άλλ’ ή μόνη των έπιθυμία 
είναι ν’ άγοράσωσι παγωμένον ποτόν, τδ όποιον 
γεύονται έν ήρεμίφ. Ό δέ παγοπωλητής ΐσταται 
καί ούτος ήσυχος καί φλεγματικός εις τάς οδούς, 
περιμένων τήν προσέλευσιν τών θαμώνων.

Φύσιν μαγευτικωτέραν τής Σεβίλλης είναι 
αδύνατον νά φαντασθή τις· ώραΐοι περίπατοι 
περιβάλλουσι τήν πόλιν· ό ούρανδς είναι καθα
ρός, ό άήρ διαυγής, άν καί τδ θέρος ό καύσων 
είναι ύπερβολιζός. "Εν τών ώραιοτέρων ση
μείων τής πόλεως είναι το μέρος, ένθα ύψοΰται 
τδ άρχαΐον μέγαρον τών Μαύρων βασιλέων, τδ 
Άλκαζάρ λεγόμενον, ού οί κήποι είναι πράγ
ματι μαγευτικοί. Τό μέγαρον τού Αλζαζάρ 
έκτίσθη παρά τοΰ Άλμανζώρ, βασιλέως τών 
Μαύρων. Πλησίον αύτοΰ συνεζροτήθη τώ 1578 
αιματηρά μάχη μεταξύ τών Μαύρων ζαι τού 
βασιλέως τής Πορτογαλλίας Σεβαστιανού, οστις 
ζαι έπεσε μαχόμενος. Σήμερον κατοικεΐται τδ 
μέγαρον τούτο κατά τδ πλεΐστον μέρος τοΰ έτους 
ύπδ τής πρώην βασιλίσσης τής 'Ισπανίας ’Ισα
βέλλας, μητρός τοΰ βασιλεύοντος Άλφόνσου IB'. 
ΊΙ ώραιότης τών ανακτόρων τούτων ζαι ιδίως 
τών κήπων αύτών (ών τήν εικόνα παραθέτομεν) 
είναι άνωτέρα πάσης περιγραφής. Αί μεγαλο
πρεπείς καί εύρεΐαι αί'θουσαι, ζεζοσμημέναι διά 
λαμπρών ψηφιδωτών ζαι επίχρυσων κιόνων, ή 
θέα άπδ τών μεγάλων παραθύρων καί έξωστών, 
ή πυκνή φυτεία ή περιβάλλουσα τδ κτίριον, οί 
περιποιημένοι κήποι — τά πάντα μεταφέρουσιν 
ήμάς είς τάς άρχαίας έκείνας παραδόσεις καί 
τοΰς μύθους, οΐτινες διεγείρουσι τήν φαντασίαν 
ήμών. Έπισκεπτόμενοι τδ μέρος τοϋτο μετα- 
φερόμεθα άκοντες είς τοΰς χρόνους εκείνους, 
καθ ούς μεγαλοπρεπείς Σουλτάνοι κατιόζουν 
ένταΰθα, καί καθ’ ούς οί ούχ ήττον μεγαλο
πρεπείς τής Καστιλίας βασιλείς είχον στήσει 
τήν αύλήν των. Είς τοΰς χριστιανούς ηγε
μόνας οφείλεται καί ή διατήρησι; τών ανα
κτόρων τούτων, τά όποια διήγειραν καί θά διε- 
γειρωσι πάντοτε τδν θαυμασμόν τοΰ κόσμου.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΕΝ ΕΥΦΡΟΝΗ.

“"Ως μοι 
μϊ^ Ορή’ίΐ» ν ’ύδάς, 

κολλάς δ' άίτή.ρχις ησΟ'.υ 
στέρνων πλτγάς σϊμοσσομένων.” 

ΧυφοΛλξς.

•‘The day is d:.rk nnd dreary.’’ 
Longfellow.

I ών χρόνων μου τών παιδικών έσίγησεν ή λύρα, 
εις άςενον μ’ έςέρριψαν τυφώνες παραλίαν 
έκείνας πλήν αναπολώ φαιδράς, καί στυγνή μοίρα 
πυρά ριπίζει πίπτοντα ε;ς πάσχουσαν καρδίαν 
μέχρι χείλέων στήρουσα τών πόνων τόν κρατήρα.

Τά ίιαστάντα όνειρα και πάλιν άναπλάττει- 
ψευσθέντας πόθους παλαιούς καί αΰθις συνδαυλίζει· 
σκληρώς καταοιώκουσα άζολουθεϊ με Άτη, 
τάς συγζλεισθείσας μου πληγάς έζ νέου αϊτη σχίζει, 
καί σκληροτέρα έρχεται ή ωρα ή έσχατη.

Τό έαρ πλέον έδυσεν άπέπτησαν τά άνθη· 
ώρχρά τά φύλλα πίπτουσιν είς τά υγρά εδάφη· 
τρέμ" είς τόν τοίχον ό κισσό;, ούδόλως έμαράνθη, 
μένει τό άνθος τών νεκρών, τό πάν άφοϋ έτάφη· 
ούδ' ήλιον έπύθησεν, ούδέ βορράν ήσθάνθη.

Τ’ άλση τά πριν βαθύσκια πνοή νΰν μεταβάλλει 
βορρά άγριου- είς έαμον σζελέθρων σειομένων 
τήν πρώην θελκτικήν σκηνήν ακολουθεί νΰν άλλη· 
ούδέ τό κάλλος σώζεται έν τώ θανάτω μένον· 
πυράς άπομεινάριον ή άμορφος αιθάλη.

“Αλλοτε άνθη έθαλ/.ον καί ζέφυρο; έφυσα· 
συνήνου άλλοτε ήμάς φαιδρά ήύς Μαΐου· 
καί νΰν όποια έμεινε τοϋ δράματος ή νύσσα; 
λύραν όποιαν νΰν κροτώ πιζράν Ίερεμίου; 
καί πώς χωρίζει νΰν ήμάς σκληρός θυέλλης λύσσα;

Πρωίαν μίαν έζησα εί; θελκτικήν απάτην, 
είς όνειρον ήλύσιον, Έδέμ πολλών ελπίδων 
έπίστευσα ό δείλαιο; εί; πίστιν άγνοτάτην· 
ευδαιμονία; ίνδαλμα πρός ώραν μόλις είδον, 
καί μόλις άπας όραθέν διά φοράν όστάτην.

Άφέθην έ'νθους, ευτυχής, τή γλυκύτατη ζάλη, 
τή θελκτική άπατη μου τά πάντα λησμονήσας- 
ώσεί μορφή έφαίνετο έξ άλλου κόσμου άλλη· 
ώς άγγελος τά βήματα έπι τής γή; πλανήσας- 
καί νΰν; . . . ώ! πόσον ό καιρός τά πάντα μεταβάλλει!

Ούδείς φιλόδοξος κνισμό; μοί έτρωσε τά στήθη, 
ούδέ χρυσόν έπύθησα, ούδ’ άλλα μεγαλεία· 
ήρκο-υν, μοί ήσαν άφθονα τά μέσα τά συνήθη, 
μία ζαλύβη χωρική, μία πιστή καρδία, 
τής εύτυχίας τής κοινής ή φθονουμένη λήθη.

ΙΙλήν κυβερνώσι τήν ζωήν καθήκοντα καί χρέη, 
καί έπιβάλλετ' ή σιγή είς τά όρμοϋντα πάθη- 
ουδέποτε τοϋ Τρωτός εύθύ τό ρεύμα ρέει· 
ή εύτυχία πάντοτε ή πρώτη διαλάθει, 
καί σβέννυται τό όνειρον καί ή χαρά εκπνέει.

Καθήζοντ’ άλλοθι πολλά μ' έζά/.ουν, όμως πόθοι 
εί; τούς μηχούς έκαίοντο τοϋ πάσχαν ό; μου στήθους· 
μακράν λιμένας, τοΰ βορρά μανία μέ άπώθει· 
έρρίφθην είς τά: ατραπού; τοϋ βίου τοϋ συνήθους, 
έν αις ή μοίρα διαρκή δεινά μοι έπιζλώθει.

Παρηγοριάν ήτησα ε'ς τών .Μουσών τήν κρήνην 
λατρεύω τόν 'Απόλλωνα, τάς κόρα; θεραπεύω· 
ή λύρα μου πλήν έλσβεν ώς θέμα τήν οδύνην- 
θρηνών καί πάσχων φαίνομαι τήν δόξάν πώς θηρεύω, 
καί δμω; πρότερον παντός έπόθουν τήν γαλήνην.

Στενάζω εί; τήν ςένην γήν, καί με κυκλοϋσι ξένοι 
χωρίς καρδίαν συμπαθή πρός τά δεινά τών άλλων 
<ϋ! ποϋ οί πρώτοι φίλοι μου; ποϋ νΰν έσζορπ-.σμένοι; 
είς ποιας άνηρπάγησαν άγριας δίνης σάλον;
καί πώς πλησίον μου μορφή παρήγορος δέν μένει;

Κοιλάς δακρύων δλ’ ή γή! . . . τού; ποιητάς έγέλων 

έπίστε.ον ό δείλαιο; ε-’ς πάσαν εύτυχίαν 
εί; χαροπόν καί ευδιον προσεμειδίων μέλλον, 
είς πλήρωσιν τοϋ έρωτος, είς διαρκή φιλίαν 
καί νϋν; ... τό πάθος έμεινε τά στήθη κατασκέλλον.

Τό αίσθημα πρός τά δεινά συνέδεσεν ή μοίρα, 
είς τό πυρέσσον μέτωπον τήν δάφνην περιθέτει, 
καί πνεύμα ένθουν έμφυσά· άποστενάζ' η λύρα, 
τό θύμα πίπτει, οί σωροί χειροζροτοΰσιν έτι 
τήν αιματι χαράξασαν τάς συμφοράς της χεϊρα.

Έν Σοφία, μηνί Νοεμβρίφ 1884.

Ί. Α. Ζερβουδάζης.

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ.

Είνε 'στό δρόμο 'να παιδί χλωμό, κιτρινιασμένο, 

.Μάννα δέν έχει τό φτωχό* 
Είν' δλως διόλου μοναχό 
'στον κόσμο μενεμένο·

.Μάννα δέν έχει· τί κακό! Ιίοιός ξέρει πού ‘μπορούσε 
Γό άμοιρο νά φθάση. 
Αν είχ’ δσ' έχει χάσει, 
Ή μάννα 'τ' άν έζοΰσε.

Καί τό χτυπούν τό δύστυχο μέ άσπλαχνιά μεγάλη· 
'Βρήκαν καιρό '/ια συντροφιά· 
Ή πεϊν άπό τή μιά μεριά 
Τό κρύο άπ' τήν άλλη.

Κανείς δέν τό 'σπλαχνίζεται γιατ είν’ στόν κόσμο μόνο · 
Δεν έχ’ ούτ' έ'να άδελφό 
Νά ‘πή κ' έκεΐνο τόν καυμό 
Καί τής καρδιά; τόν πόνο.

Α-, τύχ' άπό τό πλάι του διαβάτης νά περάση, 
Στρέφει τά βλέμματα άλλου 
'Από έκεΐνα τ’ ορφανού, 
Χωρίς βήμα νά χάση.

Όλόημερα μαραίνεται τό ζωντανό λουλούδι' 
Έπαυσε πλέον δι' αύτό 
Τόσιρ 'νωρίς! κάθ' άγαθό, 
Χαράς κάθε τραγούδι.

Δεν έχει μάννα... άχ ! τί κακό! ποιο; 'ξέρει πού ‘μπορούσε 
Τό άμοιρο νά φθάση.
Αν είχ' ο,τ' είχε χάσει, 

Ή μάννα 'τ' άν έζοϋσι!

Έν Τεργέστη.
Δ. I. Κ αραγ ιαννάκης,

ΤΟ ΕΡΗΜΟ ΠΟΥΛΙ.

Ποιο είναι 'κείνο τό πουλί, τ’ άγριο και λυπημένο. 
Ποϋ μέσ' τά δάση περτατεΐ μέ μάτι βουρκωμένο, 
Ποϋ έχει τήν λαλιά δειλή, δέν κελαίδεϊ σάν τάλλα. 
Ποϋ δεν φοβάται κυνηγό και δεν ψηφά την μπάλα, 
Ποΰ ρίχνει κάτω τά φτερά, ποτέ δέν τά τινάζει, 
Πού θλιβερά μοιρολογφ καί βαρυαναστενάζει, 
Ποΰ δέν κοιμ-άται σέ φωλιά, μόν' κάθεται στο βράχο, 
Κ' έκεΐ τό δέρνει ή βροχή έρημο καί μονάχο; — 
'Εκείνο είναι τό πουλί ότοΰ ‘χάσε τό ταίρι, 
Και κλαίγεται κάθε πρωί, βράδυ καί μεσημέρι. 
Έπέρασ' ένα; κυνηγός, τοϋ σιάχνει τό τουφέκι, 
.Μά 'κείνο δεν έσύστηζε, δέν έκαμε παρέκει.
“Χτύπα. τού λέει, κυνηγέ, τρύπα τά σωτικά μου, 
‘‘.Μά βρέ; μου τό τεράκι μου και θάψε το σιμά μου. 
‘■Τώρα γιά μένα ή ζωή καμιά δεν έχει χάρι, 
“ Παντού τό θάνατο ζητώ, το Χάρο νά με πάρη.” 
Είπε, κι' έν' αναστεναγμό άπ' τήν καρδιά του βγάνει, 
Πού ό κυνηγό; ζαλίστικε, τρεμούλα τόνε πιάνει. 
'Ρίχνει στόν ώυο τ’ άρμα του κΐ αρχίζει νά δακρύζη· 
'Ίδιος και 'κείνονε καιμό; τόν κάνει νά γυρίζη.

Έν Τύνιδί, κατά Νοέμβριον.
Γ. Βαρκλαντής.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ.
Διήγημα έν Αυστραλία.

(Συνέχεια.)

Ε-.

τών ευρισκομένων κατά την έσπέ-
ραν έκείνην έν τώ Παντεχνείω ήτο και

• ό Σμίθ, τοΰ οποίου οί μικροί ύφθαλμοί 
έστρέφοντο απειλητικοί. Είχεν ήοη πιει αρκετήν 
ρακήν καί ή χείρ του έκράτει τό ποτήριον εί; έν- 
δειξιν οτι ήθελε καί έτερον ποτόν. ΙΙεριεργαζό- 
μενος τά πάντα είδε καί τήν ξανθήν κεφαλήν τής 
μικρά; αδελφής. ΊΙ κόρη ήτο εις άκρον εύθυμος, 
καί πάντες τή προσεμειδίων, ό δέ IΙέτερς τήν έθώ- 
πευεν οσάκις διέβαινε πλησίον του. Αίφνης ό 
Σμίθ διακόπτων τάς ζωηρά: περιστοοφάς της, 
τή είπε μετά φωνής, ήν μάτην προσεπάθει νά 
ζαταστήση θωπευτικήν·

— Έλα, μικροΰλα, πλησίον μου, νά ίδής τί 
έχω διά σέ.

ΊΙ ' πριγκήπισσα” ήκουσε τοΰς λόγους τού
του; μετά αυξανόμενης ανησυχίας, διότι ό Σμίθ 

τή ένεπνεε φόβον καί ανεξήγηταν αποστροφήν. 
"Οτε λοιπόν είδε τήν άδελφήν της τρέχουσαν 
πρός αύτόν, ήγέρθη άμέσως. Ό δρύκτης έτεινεν 
είς τήν μικράν τό ποτήριόν του, καί αυτή είχεν 
ήδη φέρει αύτό είς τά χείλη, οτε ή άδελφή της 
ύ'>ηλϊ τΤΐ ?ω'·'ή είπεν ·

— Ελα εύθΰς έδώ- σοΰ είπα δτι είναι 
φαρμάκι!

Άλλ’ ή μικρά ήτο ώσεί μεθυσμένη έκ τής 
οσμής τοΰ πνευματώδους ποτοΰ, και έσφιγγε 
δυνατά τό ποτήριον έπί τοΰ στήθους της. Γά 
βλέμματά της ένέφαινον έντελή απείθειαν είς 
τάς διαταγάς τής αδελφής της.

Πάντες έγέλων βλέποντες τήν σκηνήν ταύτην.
— Εΰγε, εύγε! άνεφώνησαν ή μικρούλα εί

ναι αξία κόρη τοΰ πατρός της· τό επάγγελμα 
τήν εύχαριστεΐ.

Ή "πριγκήπισσα” ώχρίασεν άκούουσα τοΰς 
ενθαρρυντικούς τούτους λόγους, άλλά δέν οπισθο
χώρησε· τείνουσα τάς χεΐράς της είπε προς τήν 
μικράν.

— ’Έλα, μικρά μου! Έλα!
Άλλ’ ό Σμίθ έκράτει σφιγκτώς τήν αιχμά

λωτόν του.
— θά τό πίη, είπε μέ τήν επιμονήν αν

θρώπου μή οντος πλέον κυρίου τοΰ εαυτού του 
— θά τό πίη, κυρία Πριγκήπισσα, καί δεν θά 
πάθη τίποτε, έκτδς άν σΰ έχης συμμαχίαν μέ 
τόν διάβολον καί θέλης νά μάς φαρμαζεύσης. 
Δέν τό είπα καλά, αί;

Πάλιν άνεκάγχασαν δλοι, διότι ηύχαριστοΰντο 
νά βλέπωσι τήν αλαζονείαν τής πριγκηπίσσης 
ταπεινουμένην

— Έγώ θά τό πιω, είπεν ή δυστυχής κόρη 
έκτός έαυτής, τείνουσα τήν χεϊρα πρός τό πο
τήριον. ’Άν ή ραζή ήτο αίμα, θά το επινεν

Καθ’ ήν στιγμήν συνέβαινον ταΰτα, χείρ 
στιβαρά είσεχώρησε μεταξύ τοΰ Σμίθ καί τής 
λείας του. Ό Πέτερς κατέρριψε τό ποτήριον, 
το όποιον συνετρίβη καί ή "μικρούλα” κατέ- 
φυγεν έντρομος είς τάς άγκάλας τής άδελφήςτη:.

Ή "πριγκήπισσα” είχε συνειθίσει νά έξου- 
σιάζη τών συγκινήσεων της· πάσα άλλη γυνή 
θά άνελύετο είς δάκρυα έν τοιαύτη περιστάσει. 
Ό Σμίθ, μανιώδης διά τήν ήττάν του, έξήγαγε 
τδ πολύκροτον καί τό διηύθυνε πρός το στήθος 
τοΰ αντιπάλου του, καί βεβαίως ό Πέτερς θά 
έπιπτε νεκρός, άν ή "πριγκήπισσα”, ίδοΰσα τόν 
κίνδυνον δέν έσπευδε νά κάλυψη διά τοΰ σώ
ματός της τόν προστάτην της. Το δείγμα τούτο 
δραματικής άφοσιώσεως, ή απροσδόκητος αυτή 
σκηνή διήγειρε τάς έπευφημίας τοΰ πλήθους. 
Πάλη συνήφθη, καθ’ ήν ζατώρθωσάν τινες 
ν’ άφαιρέσωσι τό δπλον άπδ τών χειρών τοΰ 
Σμίθ καί νά ζαταπραΰνωσι τήν μανίαν του. 
Τέλος τά πράγματα συνεβιβάσθησαν· ό Σμίθ μά
λιστα μετανοήσας διά τήν έςαψίν του έζήτησε 
συγγνώμην, καί ό “αριστοκράτης”, ούδαμώς 
μνησίκακος, έδέχθη φιλοφρόνως τήν προτεινο- 
μένην αύτώ χεϊρα — προσεκάλεσε μάλιστα τοΰς 
παρόντα; νά πίωσιν άκόμη μίαν φιάλην οίνον, 
ήν αύτό; προσέφερεν είς ένδειξιν τή; συνδιαλ
λαγής. Τά ποτήρια έπληρώθησαν πάλιν, καί 
διάφοροι έγένοντο έκ τοΰ προχείρου προπόσεις 
ύπέρ τοΰ "άριστοκράτου”, ύπέρ τού Σμίθ, ύπέρ 
τής "πριγκηπίσσης”, ύπέρ τής "μικρούλαςτοΰ 
γέρου Κράους, καί έν γένει ύπέρ βλων τών 
ορυκτών τής κοιλάδος τών λυγαριών. Σημειω
τέο·? άλλως τε δτι είς τά; άρτισυστάτους άποι- 
κίας τών χρυσοθηρών αί τοιαΰται σκηναί είναι 
συνήθεις· πολλάκις μάλιστα καί πυροβολισμοί 
ανταλλάσσονται, καί φόνοι έζτελοΰνται — μεθ’ ο 
τά πνεύματα κατευνάζονται καί τά πράγματα 
επανέρχονται είς τήν προτέραν αύτών θέιιν.

,

ΊΙ ''πριγκήπισσα” είχε γείνει άφαντος μετά 
τής αδελφής της, καί είχε παραχωρήσει τήν έν 
τω μαγαζείφ θέσιν της είς τδν γέροντα Κράους. 
Γούτο δέ συνέβαινεν οσάκις οί έν τω μαγαζείιρ 
έξημμένοι ύπδ τοΰ μεγάλου πότου παρεξετρέ- 
ποντο.

Στ’.

ΊΙ ψυχή, ή ενθουσιασμού έπιδεκτική, κατ- 
ορθοΐ τά πάντας διότι ό ενθουσιασμός είναι ό 
προκαλών τήν εύγνωμοσύνην, τόν έρωτα καί τήν 
αύταπάρνησιν. 0 ενθουσιασμός άποτρέπει τήν 
αρχήν τοΰ έγυϊσμοΰ, ήν βλέπομεν προεξάρχουσαν 
παρά τοΐς ζώοις καί παρά τοΐς παισίν.

Οτε "ή πριγκήπισσα” τήν έπομένην πρωίαν 
έξήλθε τής σκηνής δπως άντλήση είς τήν πηγήν 
τό άναγκαϊον διά τήν ημέραν ΰοωρ, ό πρώτος 
βλαστός άναγεννωμένου ένθουσιασμού τή παρέ
στησε τήν φύσιν ύπδ λάμψιν δλως διάφορον. 
Γό θέρος γιγαντιαίοις προσήγγιζε βήμασιν· έν 
τή άτμοσφαίρα ήσθάνετό τις ήδη τήν άπερί- 
γραπτον έκείνην φρικίασιν, ήτι; είναι ό πρό
δρομος τοΰ θερινού καόσωνος. Ό άήρ ήτο με
στό; τή; δσμή; τών λυγαριών, ών τά άνθη 
έχρωματίζοντο ήδη ύπό τά; καυστικά; τοΰ ήλιου 
άκτΐνας. Ούδείς είργάζετο άκόμη, διότι ήτο 
Κυριακή, καί πάντες έκοιμώντο μετά τήν άγρυ- 
πνίαν τής παρελθούσης έσπέρας. ΊΙ πριγζή- 
πισσα” ύπέκυπτεν εί; τήν έπιρροήν τή; γαλήνη; 
καί ήρεμία; έκείνη;, χωρίς νά ζητήση ν’ άνα- 
λΰση τά; νέα; αυτής εντυπώσεις. Τά άκίνητα 
κλαοία τών δένδρων, τά όποια ούδέν έζίνει φύ
σημα άνέμου, αί σκηναί έν τή κοιλάδι ήσυχοι 
καί έν ΰπνιρ διατελούσαι — τά πάντα τή πα- 
ρίστων κατά πρώτον έν τω βίιο της εικόνα, 
άξίαν παρατηρήσεως · δεν ησθάνετο ή κόρη, δτι 
διαβάτης τι; παρατυχών έκεΐ ήθελεν εΰρει δτι 
αύτή ήτο τδ ώραίότερον τής όλης σκηνή, άντι- 
κείμενον. Βεβαίως αί φιλοφρονήσει; τών δρυ- 
κτών δέν ήδύναντο νά τήν διαφωτίσωσι περί 
τούτου, καί μάλιστα αύτή άπεστρέφετο καί έφο- 
βεΐτο τά αυθάδη αύτών βλέμματα. Καί δμως 
αγνοούσα τά θέλγητρά της ήτο έτι θελκτικωτέρα. 
Τοιαύτη ήτο τουλάχιστον ή γνώμη τοΰ Πέτερς, 
δστι; έγερθεί; ένωρί; τήν πρωίαν έκείνην, τήν 
έβλεπεν άπό τής εισόδου τή; σκηνή; του. Βλέ- 
πων αύτήν διαβαίνουσαν άνεκάλει εί; τήν μνήμην 
του τοΰ; μύθους τών άρχαίων ποιητών, καί 
ήσθάνετό έπερχόμενον τον χρυσοΰν αιώνα . . .

Τήν έσπέραν τής ήμέρα; έκείνη; έκαμε πρό- 
τασίν τινα είς τήν ' πριγκήπισσαν. ’ Μ ή νομίση 
τι; δτι τή ένεπιστεύθη άδυναμίαν τινα τή; καρ
δία; του· πολλοΰ γε καί δει. Αλλά βλέπων αύ
τήν καταγινομένην εί; τοΰ; ύπολογισμού; της 
καί μετρώσαν έπί τών δακτύλων της, τήν έπλη- 
σίασε καί τή είπε·

— θέλει; νά σοί δείξω τή; αριθμητικής τό 
σύστημά μου;

— Έ! πόσον έπεθύμουν νά μάθω, είπεν ή 
πριγκήπισσα,” καταβιβάζουσα κατησχυμένη τοΰ; 
οφθαλμού;.

Ό Πέτερς έννοήσα; δτι ή φιλοτιμία τής 
κόρη; προσεβλήθη, έσπευσε νά τή εϊπη μετά 
γλυζύτητο;·

— Συλλογίζομαι νά σέ παρακαλέσω νά έλθη; 
είς το κατάλυμά μου, δπου καί οί δύο θά διέλ- 
θωμεν ώρα; τινά; διδασκόμενοι · κατόπιν δέ θά 
δύνασαι νά διδάξης τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν 
εί; τήν “μικροΰλαν.” θά σέ συνοδεύη καί αύτή, 
δέν είναι αλήθεια:

Καί έπειδή ή κόρη είσέτι έδίσταζε, προσέθηκε ·
— "Οταν τελειώση ή ήμέρα έχεις πάντοτε 

ώραν τινά έλευθέραν. Έχω βιβλία τινά παλαιά, 
τά όποια θά μά; βοηθήσουν σύ δέ νά φέρης 
μαζύ σου τετράδιον καί μολυβδοκόνδυλον.
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Η συμφωνία έγένετο, και τήν έπομένην 
εσπέραν, περ'ι τήν δύσιν τοΰ ήλίοο ή ' πριγζή- 
πισσα” μετέδη εις τήν σκηνήν τοΰ "αριστοκρά
του.” Κατά φιλαρέσκειαν δλως γυναικείαν ή 
κόρη είχε περιβάλει τόν λαιμόν της διά μικρού 
λευκού μανδηλίου, τό όποιον είχε πλύνει και 
σιδηρώσει έπιμελώς ίοίαις χερσίν. 'II ώραία 
της κόμη έπιπτε λελυμμένη έπί τών ώμων της, 
έβάδιζε δέ μετά τής άνέσεως εκείνης, ήτις είναι 
ιδία εις τά τέκνα τής φύσεως, ών ούτε οχλη
ρός στηθόδεσμος περισφίγγει τό σώμα ούτε στενόν 
υπόδημα αιχμαλωτίζει τους πόδα: · πλησίον της 
έτρεχεν ή μικρά αδελφή της έπαιρωμένη έπί 
τών κυανών ταινιών, οΐτινες έπεκρέμαντε έκ τών 
ώμων της.

Ό Πέτερς τάς περιέμενεν εις τήν είσοδον τής 
καλύβης, καί όταν τάς εΐδεν έρχομένας, ό οφ
θαλμός του είχε λάμψιν μειδιάματος. Ές όλων 
τών επαγγελμάτων, τά όποια μετήλθεν άφ’ δτου 
άντιστρατευθείς κατά τής πατρικής έςουσίας εις 
τάς μακράς του περιπλανήσεις, τό έπάγγελμα 
τοΰ διδασκάλου και παιδαγωγού ήτο το μόνον, 
τό όποιον τω ήτο ακόμη άγνωστον. Εύκολον 
πάλιν θά ήτο άν έπρόκειτο νά δώση μάθημα 
τακτικόν, άλλά κατά τήν περίπτωσιν ταύτην 
έπρόκειτο νά χαραχθή όδος εις ευφυΐαν, ήτις 
ίσως ούδέ καν ύφίστατο, έπρόκειτο νά πλασθή 
ή δύναμις τοΰ σκέπτεσθαι έν ψυχή, ήτις ίσως 
ουδέ καν έπιδεκτική τούτου ήτο. ’Ανάγκη λοι
πόν ήτο νά προβή τις έπί όδοΰ δλως άχαράκτου, 
νά τολμήση νά είσδύση εις δάσος άδιέςοδον, 
Καί όταν τήν εΐδεν είσερχομένην εις τήν καλύ- 
βην του, τω έπήλθε κατά νοΰν δτι ίσως είναι 
έπιζήμιον νά φωτίση τό πνεύμα τής κόρης, διότι 
αύτη είχε θέλγητρα φυσικά, τά όποια ή άγνοιά 
της καθίστων έλκυστιζώτερα, καί ένθυμήθη τούς 
μύθους, καθ’ ούς οί υιοί τοΰ θεού ήράσθησαν 
εγκοσμίων γυναικών.

’Εν τή σκηνή υπήρχε τράπεζα, ήτις μετε- 
σχηματίσθη εις γραφεϊον· σκαμνίον καί άνεστραμ- 
μένον κιβώτιον άπετέλουν τά καθίσματα. Η 
"μικρούλα,” ήτις κατά τήν περίστασιν ταύτην 
κατεΐχεν ακόυσα θέσιν φύλακας, έκάθησεν έπί 
τής τραπέζης. Ό "αριστοκράτης” προεΐδεν δτι 
τό έργον του δέν ήτο εύκολον, άλλ’ αί δυσκο- 
λίαι δέν προήλθον δθεν τάς έπερίμενε, διότι "ή 
πριγκήπισσα” ήτο έκτάκτου εύφυΐας · τό πνεύμά 
της ώμοίαζεν άδάμαντα, ού καθ’ έκάστην άπε- 
καλύπτετο μία φεγγοβόλος επιφάνεια. ’Αμέσως 
άντελαμοάνετο δλων, καί δ,τι άπας έμάνθανεν, 
ουδέποτε έλησμόνει. Συνήθως τά παιδία διδά
σκονται ώς οί ψιττακοί, άλλά παρά τή κόρη 
ταύτη ή διδασκαλία έβαινεν άπροσκόπτως- έν 
τούτοις δμως ύπήρ’/ον διά τον διδάσκαλον καί 
δυσκολίαι τινες, περί ών ή μαθήτρια ούδέ ιδέαν 
είχεν. Πώς νά τή έςηγήση δτι οί ωραίοι δφ- 
θαλμοί της καί ή μέλαινα κόμη της οιήγειρον 
έν αύτώ ιδέας, άς δέν περιεΐχεν ούτε ή γραμ
ματική ούτε ή γεωγραφία; Πώς νά τή έκφράση 
διά ποιον λόγον μετά το τέλος τού μαθήματος 
περιωρίζετο νά τή άποτείνη ψυχρόν χαιρετισμόν, 
έν ω έφίλει τήν "μικροΰλαν” εις το μέτωπον; 
Μέ δλα αυτά τά προσκόμματα τά μαθήματα 
ήρςαντο έπιφέροντα τά άποτελέσματά των. Ί1 
"πριγκήπισσα” ένόμιζεν δτι μέχρι τοΰδε έβάδιζε 
κεκλεισμένοις τοΐς οφθαλμοί;, κεκλεισμένοις τοΐς 
ώσίν ουδέποτε έφαντάσθη δτι ό κόσμος, δν ήρ- 
χιζε διαβλέπουσα διά τής μεσολαβήσεως τοΰ 
παιδαγωγού της, ήτο ωραίος τοσούτον. Μανθά- 
νουσα καθ’ έκάστην περισσότερα έγίνετο καί 
καλλίτερα, συμβιβαστικωτέρα, καί ήρςατο συγ
χωρούσα τοΐς έχθροΐς, ώς έθεώρει πρότερον 
τούς άλλους όρύκτας, οΐτινες έμαίνοντο βλέπον- 

τες αύτήν έςουσιαζομένην ύπό τού "άριστοκράτου.” 
'Όταν άπήρχετο ή κόρη τής σκηνής του, υψη
λήν κρατούσα τήν κεφαλήν καί έν χερσί τά βιβλία, 
συνοδευομένη ύπό τής αδελφής της, οί άνθρωποι 
τήν παρηκολούθουν μέ βλέμματα ειρωνικά, διότι 
δλοι έπιθύμουν νά χαριεντισθώσι προς αύτήν, 
ήτις έμενεν άπαθής εις δλας τάς προσπάθειας 
των. 'Ως έκ τούτου καθ’ έκάστην ηύςανε καί 
τό μΐσος κατά τού διδασκάλου της. τό όποιον 
μίσος δέν έζήτει ή αφορμήν δπως έκραγή.

(“Επεται ή συνέχεια.)

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΑΝΩ ΑΙΓΓΠΤΟΝ.
Ύπό Σ. Κρητικού.

(Μετά είζόνος. Συνέχεια.)

ϊτα ταύτα έπεβιβάσθημεν εις τό πλοΐον 
καί πλεύσαντες πρός τά άνω μίαν 
ώραν καί πλέον έφθάσαμεν εις τινα 

νήσον όνομαζομένην "τά άνάκτορα τής κόρης.” 
’Αντίκρυ δ’ αύτής πρός άνατολάς κεΐται βράχος 
παριστάνουν γιγαντιαΐον είδωλον, άνευ κεφαλής 
δμως. 'Η νήσος αύτη πιθανώς είναι ή κατά 
τούς "Ελληνας "νήσος τής ’Ίσιδος,” δπου ήσαν 
διάφοροι οικοδομά: μεγαλοπρεπείς καί θαυμάσια 
άνάκτορα καί ναοί. Καί ήδη φαίνονται, τά έρεί- 
πια τείχους περί τήν νήσον δλην. Σώζονται δ’ 
είσέτι εις μέγας ναός, έχων δύο προπύλαια 
μετά πυλώνων κρατούμενα ύπό κιόνων άναβαί- 
νοντα διά πολλών κλιμάκων· πρόναον ούχί με- 
γάλον έννεάστυλον, τρεις αίθούσας καί ιερόν. 
Καθώς καί έτερος μικρός ναός δλως άκέοαιος 
βασταζόμενος ύπό 14 κιόνων έπί θωρακείου κατά 
τό ήμισυ τού ύψους έχων καί κατά τάς γωνίας 
τείχη πυραμιδοειδή. Κατά τήν είσοδον τού πυ- 
λώνος έπί τής δεξιάς πλευράς ύπάρχει έπί πίνα- 
κος τετραγώνου γαλλιστί γεγραμμένη ή (ύπό τών 
Γάλλων κατάκτησις τής ΑΙγύπτου. Αέγουσα τό 
έτος τής Δημοκρατίας, άφ’ ού κατετροπώθησαν 
εις τάς πυραμίδας οί Μαμελοΰκοι στρατηγούντος 
τού Βοναπάοτου- τά γαλλικά όπλα έφθασαν τρο- 
παιοΰχα έως εδώ καί έπονται τά ονόματα τών 
στρατηγών καί το έτος 1799.

’Αντίκρυ δέ τής νήσου πρός τήν άνατολικήν 
όχθην υπάρχει ναός τής ρωμαϊκής προπαγάνδας, 
fi όποιο:, ωκοδομήθη χάριν προσηλυτισμού· άπο- 
βάντος δμως ματαίου τού σκοπού, έμείνεν ήδη 
έρημος. Κατόπιν έπιβάντες του πλοίου κατήλ- 
θουεν εις τό έπίνειον, οπού σχηματίζεται είδος 
λίμνης καί έκ.εΐθεν έπιβάντες τών όνων έφθά
σαμεν εις τήν νύν πόλιν Άσσουάν, ένθα έπί τής 
όχθης υπάρχουν δύο μεγάλα δένδρα έκ τών πολ
λών τής Α’ιγύπτου τών όνομαζομένων λιμπάχ, 
καί ύπό τήν σκιάν αύτών μάς προσεφέρθη ή 
φιλοξενία.

' Ι’ίπτοντες τό βλέμμα έπί τής φυσικής κατα- 
στάσεως τού πρώτου τούτου καταρράκτου τού 
Νείλου παρά τήν Άσσουάν, περιγράφομεν τήν 
έποψιν του από τήν άναφερομένην νήσον τής 
Ίσιδος, 2 '/?, ώρας άπέχουσαν τής νύν πόλεως.

Ό δημιουργός θεός έκσφενδονήσας τόν γίγαντα 
τούτον τών ποταμών κατά τήν πρώτην του ορμήν 
ού μόνον γαίας κατεςέσχισε καί κατέσκαψε, άλλά 
καί αύτά τά γρανιτοφόρα όρη κατεκρήμνισε καί 
κατέφαγεν. Ούτε αύτά λέγω ήδυνήθησαν νά 
κρατήσουν τήν ορμήν του. Κατά τήν πάροδόν 
του λοιπόν έσχημάτισε χαράδρας, νησίδια καί 

σκοπέλους καί χυνόμενος κατά διαφόρους διευ
θύνσεις συνενούται έπί τέλους πού καί ποΰ σχη
ματίζω·, έπίνειον ή λίμνην, εις Συήνην άφίνων 
έμπροσθεν της νήσον δενδρόφυτον όνομαζομένην 
ήδη Γαρμπού-Σουάν.

Ή νύν πόλις Άτσουάν (Συήνη) ή πλήρης 
άλλοτε περίφημων άρχαίων οικοδομών δέν σώζει 
ή πληθύν ερειπίων, έφ’ ών καί ές ών ήδη οΐκο- 
δομούνται νέαι ώς όπωσοΰν αί οικία: είνε καλαί 
καί ύψηλαί δηλ. κατά τό ήμισυ αί πλεΐσται 
λιθόκτιστοι. Περιέχει έως 8,000 κατοίκ. χρι
στιανούς κύπτας ολίγους έως 15—20 οικογένειας 
καί 3 "Ελληνας έμπορους, ό δέ εις Κύπριος 
οικογενειάρχης σύζυγον έχων έλληνίδα, άλλως 
τε σπάνιον φαινόμενον εις τούς έν άνω Αιγύπτιο 
κατοικούντας Έλληνας. Τέλος πάντων άφ’ ού 
πολλά περιηγήθημεν έπανήλθομεν εις τό άτμό- 
πλοιον πρός τό εσπέρας καί δειπνήσαντες μετ’ 
ορέ-εως έκοιμήθημεν γλυκύτατον ύπνον.

Πριν έτι έςημερώση ήρχισεν ή έκφόρτωσις 
τού πλοίου καί ή διά τών καμηλών μεταφορά 
πρός τόν καταρράκτην. Έπί τής πλημμύρας 
τοΰ Νείλου ό καταρράκτης έν μέρει είνε δια
βατός, διότι τό ύδωρ τότε άνυψοΰται καί κάθε 
πλοΐον καί αύτό τό άτμόπλοιον δύναται νά πλέη 
καί τότε άλλως τε σκεπάζονται τά ήδη φαινό
μενα νησίδια καί βράχοι εντός τού καταρράκτου. 
Χρειάζεται δέ μεγάλη πείρα ινα μή προσκρούση 
τότε τό πλοΐον έπί βράχου, γενομένου τότε 
ύφάλου. ’Αλλ’ οί διαπλέοντες τόν Νείλον 

’Άραβες είνε εμπειρότατοι. Πρό τής δύσεως 
τού ήλιου έπεράσαμεν μετά τού Ιΐασά ζαί τού κ. 
Σπύρα εις τήν προς δυσμάς όχθην διά ν’ άνα- 
βώμεν τό όρος, ο ανωτέρω άνέφερον, έφ’ ού 
τηρείται άρχαΐον οικοδόμημα λελαξευμόνον εντός 
τού όρους.

11 άνάβασις δμως ζατήντα δύσκολος, διότι 
τό έδαφος ήτο κεκαλυμμένον άπο παχεΐαν άμμον 
καί ήναγζ.αζόμεθα ν’ άναβαίνωμεν καθέτως τό 
άμμοσζεπές τούτο όρος. Συναμιλλώμενος δέ 
μετά τού Πασά τις ν’ άναβή πρώτος παρετήρησα 
δτι ό πασάς εύζολώτερον ήμών άνεοαινεν. Άφ’ ού 
δέ έδοζιμάζομεν δλην τήν δύναμιν τού σώματός 
μας ζαί τήν ταχύτητα τών ποδών μας έπί τέλους 
έςηπλωνόμεθα άσθμαίνοντες. I ούτο πολλάκις 
έπανελήφθη. Τέλος άνέβημεν τό όρος ές Ανα
τολών, όπου ύπάρχει έντός τοΰ βράχου λελαςευ- 
μένον μέγα οικοδόμημα μέ άρθοστάτας έν τώ 
βράχω λελαςευμένους ζαί έχον διαφόρους αίθού
σας ζαί δωμάτια, τά πλείστα άμμω κεχωσμένα. 
Φαίνεται δτι έντός προχωρεί εις μέγα διάστημα. 
Έπί τής στέγης τού ύπογείου τούτου σώζεται 
πλίνθινον ήρειπωμένον οικοδόμημα, τό όποιον 
ήν έζζλησία Κοπτών.

Άναοάντες τήν κορυφήν ζατωπτεύσαμεν καί 
έκ τού ύψους τόν ώραΐον έζείνον ορίζοντα, τον 
καταβοώντα καταρράκτην καί τά έν αύτώ νησίδια, 
σχηματίζοντα μαγευτικώτατον τώ δντι θέαμα. 
Έπλησίαζε δέ ή νύς νά καλύψη μέ τόν μαύρον 
πέπλον της τήν ύφήλιον, δτε ήρχίσαμεν τήν 
κατάβασιν μή ούσαν βεβαίως δύσκολον.

Έπανήλθομεν εις τό άτμόπλοιον ή νύς 
ώραία τώ δντι καί γοητευκιζή, άν ζαί ή Σελήνη 
κρύπτεται ήδη, οί άστέρες όμως τού ούρανοΰ 
άκτινοβολούν ώς άδάμαντες.

Άναπολήσας τήν έπίσημον ταύτην νύκτα, 
καθ’ ήν γίνεται ή Άνάστασις τού Ιησού Χριστού, 
άδύνατον ήτο νά μή κυρ.ιευθώ άπό άθυμίαν καί 
θλίψιν ευρισκόμενος εις τόπον, δπου δέν θ’ άζούσω 
τό χρυσούν καί εύάγγελον έπος "Χριστός άνέστη”. 
Ζήθι έσαεί, ώ θεία νύς τού Χριστού!

'II 31 Μαρτίου άνέτειλε πράγματι λαμπρά 
ώς είνε λαμπρά ζαί χαρμόσυνο; οι’ δλον τόν 
χριστιανικόν κόσμον. Καί δμως φυσικά δι’ έμέ 
είνε ήμέρα άθυμίας μακράν τής φίλη; πατρίδα:.
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μακράν τών συγγενών και φίλων μου. ’ Ετι δέ 
πλέον οτι αποχαιρετώ σήμερον τον εύγενή μου 
φίλον Τζαφέρ πασάν καί τόν άτυχή συναθλητήν 
μου κ. Σπύραν.

Έγερθείς τδ πρωί ύπδ τδν θόρυβον τής έκ- 
φορτώσεως τοΰ άτμοπλοίου ένηγκαλίσθην τον 
αδελφόν Σπύραν και έκάμαμεν τδ Χρίστος 
άνέστη” ρίψαντε; έν δάκρυ θλίψεως δια την 
άπομάκρυνσίν μας άπό τής φίλης πατρίδος και 
διά τδν Αποχωρισμόν μας. Εΐνε τω δντι θλιβερόν 
νά στερήταί τι; φίλου έν τοιαύτη ξενιτεία. Άνέβην 
λοιπόν πάλιν τδν καταρράκτην και μέχρι τίνος 
συνώοευσα τδν πασά καί τον Σπύραν, οπού τους 
άπεχαιρέτησα ευχηθείς αύτοΐς έγκαρδίως αιτίαν 
τήν επιστροφήν. Κατέβην δέ διά τής λέμβου 
τοΰ άτμοπλοίου τδν καταρράκτην καί ήλθον πάλιν 
είς τήν πόλιν Άσσουάν μετά τοΰ έκ Θάσου 
Νικολάου Σωτηριάδου, οπού εΰρομεν τεσσαρας 
’Ελληνας, ών οί δύο παντοπώλαι, οΐτινες άμα 
μάς είδον ήρχισαν τοΰ; πυροβολισμούς έζ τής 
χαράς των ζράζοντες τό “Χριστός άνέστη”, ζαΐ 
προσφέροντες ήμΐν τό κόκκινου αύγδν τής λαμ
πρά;. Ή τοιαότη συνάντησις έν χώρφ μαύρων 
ήτο τώ δντι συγζινητικωτάτη! έπειτα δ άνθρωπος 
γεννηθείς ζαΐ άνατραφείς εις έθιμα καί ήθη 
θρησκευτικά καί πατρικά, εΐνε δυστυχής Οταν 
δέν δύναται ν’ άπολαύη τών ηθικών τούτων 
ηδονών. Οί "Ελληνες φύσει ζωηροί ζαΐ ακριβείς 
είς τά έθιμα τής πατρίδος των, οπού ζαΐ άν 
εύρεθοϋν πάντοτε Ακούονται, πάντοτε θά κάμουν 
ώς "Ελληνες.

Έν άνω Αιγύπτιο ιδίως οί δλίγοι εύρισκό- 
μενοι καί έμπορευόμενοι ’Έλληνες ζοϋν ώς δε- 
σπόται και κύριοι τών λοιπών φελλάχων καί 
Κοπτών, χάρις είς τήν Αιγυπτιακήν κοβέρνησιν, 
ήτις παρέχει αύτοΐς πάσαν ύπεράσπισιν τών 
συμφερόντων των. ’Αλλ’ ούχί όμως τόσον ώς 
άλλοτε.

Ευχής έργον ήθελεν εΐσθαι άν και έν τή 
"Ανω Αιγύπτιο οί ευρισκόμενοι "Ελληνες έλάμβα- 
νον έλληνίδας συζύγους. Τοΰτο ήθελε μεγάλως 
συντείνη είς τήν έξάπλωσιν τοΰ Ελληνισμού. 
Άτυχώς δμως σπάνιοι οί έν τή "Ανω Αιγύπτιο 
νυμφευόμενοι καί οι πλεΐστοι έχουσι γυναίκας 
έντοπίας.

(Έπεται τδ τέλος.)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Μίλτωνος "Ό άπολεσθείς Παράδει
σος”. Μετάφρασις ’Αλεξάνδρου Σ. Κάσ
δαγλη. Έν Λειψία 1885. Τεύχος Α'. — 
Πρώτον ήδη μεταφράζεται έμμέτρω; είς τήν 
γλώσσαν ήμών τό αριστούργημα τοΰτο τής 
’Αγγλικής Φιλολογίας, ό "’Απολεσθείς Παρά
δεισος”, ή μεγαλοπρεπής έποποιΐα, ήτις ανα
βιβάζει τόν ποιητήν αύτής, Ίωάννην Μίλτωνα, 
είς τήν τάξιν τοΰ 'Ομήρου, τοΰ Δάντου, τοΰ 
Τάσσου καί Άριόστου. 'Ο Μίλτων, λαβών μέρος 
είς τάς πολιτικά; ταραχά; τή; πατρίδο; του έπί 
Κρομβέλλου, έγκατέλιπε μετά τδν θάνατον του 
άνδρδ; τούτου τήν πολιτικήν και αφιερώθη έν
τελώς είς τήν ποίησιν, πρός ήν ανέκαθεν ήσθά- 
νετο κλίσιν μεγάλην. ΙΙεοιοδεύων δ’ έν Ίταλίφ 
συνέλαβε τήν ιδέαν τοΰ Ποιήματος του· άλλά 
πριν ή προβή είς συγγραφήν αύτού άπώλεσε τό 
φώς τών όφθαλμών διό καί ήναγζάσθη νά τό 

ύπαγορεύση εί; τήν σύζυγόν του και τά; δύο 
θυγατέρα; του, αιτινε; εγραφον άντ’ αύτοΰ. I ο 
έργον έτελείωσεν έν έτει 1667, ζαΐ ό Μίλτων, 
πτωχός ιόν και αόμματος, τδ επώλησεν εις 
βιβλιοπώλην τοΰ Λονδίνου αντί 30 λιρών! 1δ 
ποίημα άμα θημοσιευθέν έλαχίστην παρήγαγεν 
έντύπωσιν, και μάλιστα έθεωρήθη ύπό τινων ώ; 
αποκύημα νοσούση; κεφαλή;· μόλις εΐζοσιν έτη 
μετά τδν θάνατον τοΰ Μίλτωνος ό Άδδισων 
άνεκήρυξεν έν τώ Παρατηρητή” τήν έξοχου 
μεγαλοφυΐαν τοΰ ποιητοΰ, ζαΐ άπό τή; έποχή; 
έκείνη; διατηρείται ό 'Άπολεσθείς Παράδεισος ’ 
τδ καύχημα τής 'Αγγλίας, οί δέ σοφότεροι τών 
κριτικών δλων τών έθνών θεωροΰσιν αύτό ώ; εν 
τών έξοχωτέρων προϊόντων τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος.

'Υπάρχουσι μέν καί έν τω ποιήματι τούτοι 
περιγραφαί γεωγραφικά·, ύπέρ τά δέον έκτετα- 
μέναι, ευρηνται πολλαΐ τεχνικαΐ εκφράσεις καί 
■υποθέσεις άλλοκοτοι, άλλά τά έλαττώματα ταΰτα 
είναι μηδέν άπέναντι τής ώραιότητος τού δλου, 
και άπέναντι τών αμίμητων εικόνων, έν αϊς 
ιδίως προεξάρχει ή εΐκών τοΰ Σατανά. — Γοι- 
ούτο το ποίημα, ού τήν μετάφρασιν παρουσιάζει 
ήμΐν ό κ. Κάσδαγλης, άνήρ γινώσκων κατά βάθος 
καί τήν αγγλικήν γλώσσαν καί τήν ήμετέραν, 
καί πιστώς μεταδώσας ήμΐν τάς καλλονά; τού 
πρωτοτύπου. Όμολογοΰμεν δτι τήν μετάφρασιν 
τοιουτου έργου έθεωροΰμεν πάντοτε λίαν δυσχερή 
καί μάλιστα έν γλώσση είσέτι Αμόρφω, οΐα ή 
ήμετέρα- διελθόντε; δμω; το πρώτον έζδοθέν 
τεύχος εΰρομεν τήν μετάφρασιν λίαν έπιτυχή 
καί εύχόμεθα νά ίδωμεν συντόμω; δημοσιευό
μενα καί τά άλλα. Τήν έκδοσιν, έπιμελεστάτην 
καθ’ δλα, καθωραίζουσι καί κομψόταται εικόνες, 
δφειλόμεναι εί; τήν γραφίδα τού έξοχου Γάλλου 
Doni:. Συμπληρουμένου τού έργου άποτελε- 
σθήσεται τόμο; ογκώδη; καί πολυτελέστατος.

1 Ζ". Γενική Συνέλευσις τής έν Άθή- 
ναις "Εταιρίας τών φίλων τοΰ λαού 18S4. 
Ή έν Άθήναις άπό τού έτους 1866 ίδρυθεϊσα 
"Εταιρία τών Φίλων τού Λαοΰ,” είναι εις έξ 
έκείνων τών Συλλόγων, οΐτινες άνευ πατάγου, 
άνευ επιδείξεων, επιδιώζουσι σκοπόν εις άκοον 
πρακτικόν καί εκπολιτιστικόν, τήν διδασκαλίαν 
τών έργατικών τή; κοινωνίας τάξεων. II ιδέα 
τής συστάσεως τοιαύτης Εταιρίας οφείλεται είς 
τόν Αοίδιμον ’Αλέξανδρον Α. Σούτσον, τον 
καί πρώτον Πρόεδρον αύτής, ή δέ διατήρησις 
αύτής καί ή εύόδωσις οφείλεται είς τά έντιμα 
μέλη τά άποτελοΰντα αύτήν καί ιδίως είς τδν 
άπό τής ίδρύσεως μέχρι σήμερον διατελοΰντα 
γραμματέα αύτής, ζ. Ν ικόλαον Π. Δηλιγιάν- 
νην, τόν Αξιότιμου ζαΐ πολυμαθή τών Έφετών 
πρόεδρον. Τά μέσα τής Εταιρίας ήσαν κατ’ 
άρχάς περιωρισμένα, και τό διοικητικόν αυτής 
Συμβούλιου εύρέθη πολλάκις είς θέσιν στενο
χωράν ■ άλλά διά τής έμμονή; καί έπιμονής ού 
μόνον ύπερενικήθησαν τά παρουσιαζόμενα προ
σκόμματα, άλλ’ ή Εταιρία κατόρθωσε ζαΐ Ιδίαν 
ν’ απόκτηση οικίαν, κεντρικήν ζαΐ πρόσφορου είς 
τόυ σκοπόν. Τακτιζώς δέ καθ’ δλον τόν χειμώνα 
άπό τής 7Λς μέχρι τής ί)’·ς έσπερινής ώρας διδά
σκονται έν τώ καταστή μάτι αύτής διάφορα πρα
κτικά μαθήματα, ώρισμένα ιδίως διά τάς τάξεις 
τοΰ λαοΰ. Έκεΐ τδ έσπέρα; οί έργάται καί 
χειρώνακτες, Αναπαυόμενοι έζ τοΰ κόπου τής 
ήμέρας, ζάθηνται έν εύρυχώρφ αιθούση ζαι άζρο- 
ώνται διαφόρων μαθημάτων, τά όποια φιλόμου- 
σοι ζαι όντως φίλοι τού λαοΰ διδάσκαλοι διδά- 
σζουσιν. ΤΙ προσγινομένη ούτω τώ λαφ ωφέλεια 
είναι διττή· τό μέν άποκτώσι γνώσεις αί μή 
εύμοιρήσαντες νά έκπαιδευθώσιν έν παιδική ήλι

κία, τδ δέ άποφεύγουσι τήν έν τοΐς καφενείο1.; 
καί οινοπωλείο'.; φοίτησιν. Ευχή; έργον θά ήτο 
οί παρ’ ήμΐν πλούσιοι νά συνδράμωσι γενναίως 
τήν Εταιρίαν ταύτην, όπως βαθμηδόν Ανάπτυξη 
τά; φιλανθρωπικά; καί εκπολιτιστικά; αύτής 
ένεργείας, καί έστωσαν βέβαιοι δτι τόν οβολόν 
αυτών δέν προσφέρουσιν είς μάτην.
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Γέφυρα έπί τοΰ πορθμού τής Μεσσή
νης. Φαίνεται δτι προσεχώς θά πραγματο- 
ποιηθή ζαΐ τδ τολμηρόν τοΰτο σχέδιον, ζαι δτι 
ή Σικελία θά συνοεθή διά γέφυρας σιδηροδρο
μικής μετά τής Απέναντι αύτής ηπείρου. ' Η 
γέφυρα αύτη δέν θά κτισθή εί; τδ στενώτερον 
μέρο; τοΰ πορθμού, οπού ή άπόστασις είναι 
3 χιλιομέτρων, διότι ένταΰθα τό βάθος τής 
θαλάσσης είναι 159 μέτρων· άλλά μεταξύ τών 
θέσεων Ganzirri καί Capo del Pezzo, δπου ή 
άπόστασις είναι 4 χιλιομέτρων, καί τό βάθος 
τής θαλάσσης μόνον 110 μέτρων. Η γέφυρα 
θά έχη δύο γραμμάς σιδηροδρομικά; καί οδόν 
Αμαξιτήν. Ιό σχέδιον τής γέφυρας ταύτης, έπε- 
ξεργασθέν ύπό τού διάσημου Ιταλού άρχιτέζτονο; 
GlAMBASTIANI, βασίζεται έπί τού αύτοΰ συστή
ματος, καθ’ δ κατεσκευάσθη ή έπί τοΰ Μισσι- 
σιπή ποταμού μεγάλη γέφυρα.

Νέον μέσον κατά τής φυλλοξήρας. 
Νέα άνακάλυψις, ήν εκαμεν έσχάτως εις χημι
κός έν Άγίφ Φραγκίσκφ τής Καλλιφορνίας, θά 
έφελκύση βεβαίως τήν προσοχήν τών Αμπελουρ
γών καί κτηματιών. Ό χημικός ούτος, ονόματι 
Βάουερ, εύρεν οτι οί Ατμοί οί άπό τοΰ ύδραρ- 
γύρου άναπεμπόμενοι ζαταστρέφουσιν αυθωρεί 
πάντα τά φθοροποιά τής γής έντομα. Αί δο- 
κιμαί, ας εκαμεν έπί φύλλων και ριζών κατει
λημμένων ύπδ τής φυλλοξήρας, έδωκαν τά λαμ
πρότερα Αποτελέσματα. 0 'υδράργυρος είς λε
πτότατα άτομα χύνεται έντός Απών περί τον 
Αμπελώνα, καί τδ εντομον έμποδίζεται νά διαβή 
τήν ζώνην ταύτην, έν ή ύπάρχουσιν οί έκ τοΰ 
ύδραργύρου άναπεμπόμενοι Ατμοί. Βεβαίως ή 
μέθοδος αύτη είναι λίαν πολυδάπανος, μάλιστα 
οσάκις πρόκειται περί Αμπελώνων μεγάλη; έκτά- 
σεως, άλλ’ άφ’ ού άπαξ εύρέθη τό Αντιφάρμακου, 
θά εύρεθή έντός ολίγου καί ό τρόπος νά καταστή 
ή έφαρμογή αύτού δλιγώτερον δαπανηρά.

Άδόλφος Βρέμ. Είς τών δημοτικωτέρων 
φυσιοδιφών' τής Γερμανίας, ό Άδόλφος Βρέμ 
(Brehm) άπεβίωσεν έσχάτως έν Ηυριγγία έν 
ήλικία 55 έτών. Τήν φυσικήν πρός τήν έπιστή- 
μην του κλίσιν ύπέκαυσεν ό πατήρ του, οστις 
ιδίως έποιήσατο μελέτα; έπί τών πτηνών. Τόν 
βίον τών πτηνών εκαμεν άντικείμενον τών σπου
δών του καί ό νέος φυσιοδίφης, δστις, πρακτι
κότερος τοΰ πατρός, έξετέλεσε μακρά ταξείδια 
πρός τοΰτο, έν Ισπανία, Νορβηγία καί Λαπωνία. 
’Αποτέλεσμα τών μελετών του τούτων είναι τό 
άριστον σύγγραμμα, τό έπιγραφόμενον " ‘Ο βίος 
τών πτηνών,” δπερ καί μετεφράσθη είς πολλά; 
γλώσσας. Γήν πρώτην περιοδείαν του έπεχεί- 
ρησεν ό Βρέμ έν ήλικία 18 έτών εις τήν βόρειον 
’Αφρικήν, ένθα διέμεινε πλέον τών τεσσάρων. 

ετών, καί επανέκαμψεν εί; τήν πατρίδα του φέρων 
ποίκιλα; σημειώσεις, αιτινε; έδημοσιεύθησαν έν 
τω εν Βιέννη έκδοθέντι συγγράμματι αύτοΰ 

Περιοδεία είς τήν βόρειον ’Αφρικήν.” Μετά 
πολύμηνου πεοιήγησιν άνά τήν Σιβηρίαν μετά 
τοΰ δουκδς τοΰ Κοβούργου ό Βρέμ διωρίσθη 
διευθυντής τοΰ έν Άμβούγω ζωολογικού κήπου, 
είτα δέ μετέβη είς Βερολίνου και ίδρυσε τό 
ώραιον Aquarium, εν τών θαυμάτων τής γερ
μανικής πρωτευούσης, τό όποιον όλοι οί ξένοι 
επισκέπτονται. Τδ Aquarium τούτο (ίχθρυοτρο- 
φεΐον) είναι τδ ωραιότερου μνημεΐον τοΰ άπο- 
θανόντο; φυσιοδίφου. Τώ Βρέμ όφείλεται έν 
γένει ή μεγάλη διάδοσις τών φυσικών έπιστημών 
έν Γερμανία.

Νεοφανής έ'κθεσις. Πρόκειται κατά τδ 
έρχόμενον θέρος νά γείνη έν ΙΙαρισίοις δλως 
νεοφανή; έκθεσις, ένδιαφέρουσα είς άκρον,’Έ κ- 
θεσι; τής έργασίας” καλούμενη. Έν αύτή 
δλαι αί διάφοροι βιομηχανία', θά άντιπροσωπεύ- 
ωνται διά τής εργασίας. 'Ο έπισκεπτόμενος αύτήν 
θά έκτελέση οίονεί περιήγησιν διά τών διαφό
ρων βιομηχανικών καταστημάτων, καί θά βλέπη 
ένεργούσας τάς ποικίλας μηχανάς, τά διάφορα 
έργαλεΐα. Έν τή έκθέσει ταύτη οί διασημό- 
τεροι μηχανικοί καί καταστηματάρχαι θά έ'χωσι 
παραδόσεις δωρεάν, έν αΐ; θά έξηγώσι τά πάντα. 
Η ιδέα αύτη ένεκρίθη ήδη παρά τών ύπουργών 

τής δημοσία; Έζπαιδεύσεως, τών δημοσίων έργων 
καί τοΰ εμπορίου.

Η άτμάζατος " Στάνλεϋ”. Επειδή πό- 
λύ; γίνεται λόγος περί τοΰ ζητήματος τοΰ 
Κόγζου, νομίζομεν δτι θά ένδιαφέρη τούς ήμε- 
τέρους άναγώστας, δτι ή διεθνή; τής ’Αφρι
κής Εταιρία ζατεσκεύασεν έσχάτως έλαφράν 
φορητήν άτμάκατον διά τδν έπιφανή τοΰ Κόγζου 
διερευνητήν Στάνλεϋ, ήν καί κατ’ αύτόν ώνό- 
μασεν. Τό σκάφος τή; άτμαζάτου ταύτης έχει 
μήκος μέν 21 μέτρων καί πλάτος δ'/ι, καί συ- 
νισταται έξ όζτώ μετάλλινων κιβωτίων, τά όποια 
διαλυόμενα μεταφέρονται εύκόλω; έφ’ αμαξών. 
Πρός τά βκτώ ταΰτα κιβώτια συνέχονται κατά 
τήν πρύμνην καί τήν πρώραν εξ πλωτά ζεύγματα 
(pontons) έζ γαλβανωμένου χαλύβδινου ελάσμα
τος. ’Επειδή ή Ατμάκατο; δέν βυθίζεται πλέον 
τών 38 έζατοστομέτρων είς τό ύδωρ, ή σύν- 
Οεσις καί ή διάλυσις αύτής εύκόλως ένεργοΰνται 
παρά τήν όχθην. Ή κατασκευή τοΰ πλοιαρίου, 
ή ΙΧΤΓ/.α’'ή αύτοΰ, οί τροχοί του και τό πηδά
λιου — πάντα συντείνουσιν εις τό νά οιευκο- 
λύνωσι τόν πλοΰν έν ποταμοΐς μέ πολλούς 
ελιγμού; και μέ καταρράκτας. Αί έν ’Αγγλία 
γενόμεναι δοκιμαί Απέδειξαν έναργώ; τήν χρη
σιμότητα καί πρακτικότητα αύτοΰ · έν διαστή- 
ματι τριών ωρών δώδεκα έργάται συνηρμολό- 
γησαν τά διάφορα αύτοΰ τμήματα, ή δέ διά- 
λυσις αύτοΰ καί φόρτωσις έπί Αμαξών έγένετο 
έν μια ώρα. Πόσον ωφέλιμον θά καταστή τδ 
πλοΐον τοΰτο, είναι πράγμα δφθαλμοφανές, δταν 
αναλογισθή τις δτι μέλλει νά χρησιμεύση έν 
χώρα, έν ή τό μόνον μέσον τής συγκοινωνίας 
είναι οί ποταμοί — ποταμοί πολλούς έχοντες 
τούς καταρράκτας, πολλά τά άβαθή μέρη, τά 
στενά καί τούς ελιγμούς. Ή Ατμάκατος περι
έχει τούς αναγκαίους κοιτωνίσκους, τάς Απο
βήκα; διά τά τρόφιμα καί κομψήν αίθουσαν διά 
τήν διημέρευσιν τών έπιβατών.

Άρχαιολογικαί ανακαλύψεις. Έν 'Ρώ
μη παρά τήν Άππίαν οδόν έν θέσει Γεντσάνφ 
Ανεζαλύφθησαν έσχάτως τά έρείπια άρχαία; ρω- 
μαϊκής έπαύλεω; τών χρόνων τοΰ αύτοζράτορος 
Καλιγούλα, ήτοι τοΰ α'. μ. Χρ. αίώνος. 'Η 
έπαυλις αΰτη Ανήκε βεβαίως εί; εύγενή τινα 
καί πλούσιον 'Ρωμαΐον, διότι τά λείψανα τών 
τοιχογραφιών είναι έζ τών ώραιοτέρων καί ζαλ- 
λιτεχνικωτέρων. Τδ πάτωμα είναι έστρωμένον 
δια μικρών τετραγώνων μαρμάρινων πλακών. 
Έν τοΐς έρειπίοι; εύρέθησαν καί διάφορα Αγάλ
ματα ήζρωτηριασμένα καί μή· έζ τών μέχρι 
τοΰδε άναζαλυφθέντων τό καλλίτερου είναι μι
κρόν πήλινου άγαλμα τέχνης έντελεστάτης. — 
Καί έν Αγγλίφ δέ, παρά τήν πόλιν Κολτσέστερ, 
άνεσκάφησαν πρό τίνος τά έρείπια ρωμαϊκή; 
έπαύλεω;, έν οΐ; εύρέθησαν ψηφιδωτά, νομί
σματα, σαρκοφάγοι, κοσμήματα διάφορα, Αγγεία 
?«'·όχροα καί μέλανα καί οστά βοών καί άλλων 
ζώων. Αί άνασζαφαί έξαζολουθοΰσΐ δραστηρίω; 
καί μετά πολλή; έπιμελείας.

Σουηδική Αποικία έν 'Ρωσσία. Έν 
χιόρα γραφικωτάτη παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ 
Δνιέπρου ποταμού, καί Ακριβώς έκεΐ δπου ό 
ποταμό; ούτος εισβάλλει είς τον Εύξεινον Πόν
τον, χεΐται το χωρίον Στάρο-Σβέοσκαϊα. Οί 
προγονοί τών σημερινών κατοίκων τοΰ χωρίου 
τούτου ήλθον έκ τή; νήσου Δαγοή, παρά τήν 
παραλίαν τή; Έσθωνία; κειμένης, ένθα ύπήρχεν 
Ανέκαθεν φυλή Σουηδική. Διά ούζαζίου τής 
8 Μαρτίου 1781 ή αύτοζράτειρα Αικατερίνη Β'. 
παρεχώρησε τοΐς Σουηδοί; τούτοι; γαίας έν 
Κριμαία· άλλά μόλις εΐχον έγζατασταθή έκεΐ 
οί φιλόπονοι έκεΐνοι άγρόται, καί οί Τάταροι 
έπιδραμοντες έξεδίωξαν αύτούς πάλιν μόλις 
άφ’ οΰ οί 'Ρώσσοι έκυρίευσαν τδ χανάτον τή; 
Κριμαίας, οί άποιζοι ένθαρρυνθέντε; έπέστρεψαν 
είς τό χωρίον των, ένθα έπεδόθησαν μετά ζήλου 
εις τήν καλλιέργειαν τών γαιών. Σήμερον τό 
χωρίον Στάρο-Σβέδσζαϊα Ακμάζει, καί οί κά
τοικοι αύτοΰ, καίτοι γεννηθέντες έν 'Ρωσσία 
όμιλοΰσιν Ακόμη τήν πάτριον αύτών διάλεκτον, 
τηρήσαντε; καί πολλά τών εθίμων τής πρώ
της αύτών πατρίδος.

Αίνίγμ. 267.
ΞΥΝ — ΝΥΕ.

Αίνιγμα 272. 

"Εστησα είς τό σώμα σου 
Ανέκαθεν τόν θρόνον, 

καί σοί παρέχω τήν χαράν 
συχνάκις δέ καί τρόμον 

δταν μέ βέλο; μου γλυκύ 
έξαίφνη; σέ κτυπήσω, 

πίπτει; Αναίσθητος χαμαί, 
δπως σέ κατακτήσω· 

είς τήν έμήν δέ κατοχήν 
πλήν, φίλε, δταν έλθης, 

άλλάσσεις φρόνημα νοός 
έως δτου νά έξέλθης· 

λαμβάνεις δόξαν καί χαράν, 
ένίοτε πικρίαν· 

σέ καθιστώ εύδαίμονα 
μόνον είς ώραν μίαν 

λαλεΐς χαρούμενος πολλά, 
έχων κλειστόν τό στόμα, 

περιπατεΐς. ακίνητον 
έν ω έχεις τό σώμα· 

τρώγεις χωρίς τά φαγητά 
ποτέ νά μή έγγίζης, 

κ’ έν ω νομίζεσαι σοφός, 
ίσως ούδέν γνωρίζεις· 

ήρώων πράξεις κατορθοΐς. 
νομίζεις τό παν βλέπεις, 

κ’ έν ω μένεις Ακίνητος 
τά πάντα Ανατρέπεις . . .

θαυμάζεις, βλέπω, σκέπτεσαι, 
έν ω μ’ έχεις μαζύ σου, 

καί σέ κατέχω όλονέν 
καί τέρπω τήν ζωήν σου!

Μ ή συλλογίζεσαι πολύ, 
έάν δέν μέ ήξεύρης,

Αρκεί νά ήσαι έξυπνος, 
φίλε, καί θά μέ ευρης.

Ν. Γ. Μουσοΰρης, έν Β ερδιάνσκα.

Αίνιγμα 27S.

Χωρίς ποσώς νά ημαι μέλος τοΰ σώματός σου, 
έπανω σου μ’ εύρίσκεις καί είμαι ίδιζός σου· 
μαζυ σου Αεί τρέχω, πιστός σοι είμαι φίλος, 
αν δε δεν μ’ έχης, τότε παραφρονείς προδήλως- 
άλλ’ δμω; άν τολμήση; νά μ’ άποζεφαλίσης, 
πολυν θα πάθη; φόβον νά μ’ Αντιμετώπιση;· 
άν δμως άπό φόβον, δπως μή σέ τρομάζω, 
μέ άκρωτηριάσης, πάλιν δέν ησυχάζω, 
διότι τετμημένου άφ’ ού θέλεις νά μείνω 
πρός θαυμασμόν σου, φίλε, σέ τέρπω καί ήδύνω.

Ο αύτός.

Ιϊρόβλημα 274.

Πατήρ τις άποθανών έγκατέλιπε περιουσίαν 
έξ 6000 φράγκων, ήν διένειμεν ώ; έξής είς τούς 
τρεις υιούς του· είς μέν τόν πρώτον άφησεν 
ίσον τών δύο όμοΰ, δευτέρου καί τρίτου, είς δέ 
τον δεύτερον τό διπλοΰν τοΰ τρίτου. Ζητείται 
πόσα φράγκα έλαβεν έκαστος;

Γρ. Γ. Δρόσο; έν ’Αλεξάνδρειά.

Πρόβλημα 275 (Αριθμητικόν).

Άπό τά δεκαεννέα, άν ένα άφαιρής, 
θα σ’ άπομείνουν είκοσι· εΰρέ το αν’μπορής.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 268.
AKPIS — ΚΑΡΙΣ — ΡΙΣ.

Ιίροβλήματος 269.
"Ανθρωπος έπιλήσμων ευεργεσίας, πίθος τε

τριμμένος διαρρέων τάς χάριτας.

Ιίροβλήματος
Τό κεφάλαιον συνέκειτο

270.
έκ 35 λεπτών.

Προβλήματος 271.
Τά χρήματα τοΐς πλούσιοι; ή τύχη ού δε- 

δώρηται, άλλά δεδάνεικε.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Γιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκα·. 32 = ρούβλια 16). 

Ί’ιμή καταχωρίσεων δι' έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Τό έτος τοΰ Εσπέρου άρχεται τή 1 13 Μαΐου.
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ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. Νικ. Σ. Μπάκας. ΖΛΚΤΝΙ-ΜΙΣ· ζ. Ν. Παππαδόπουλο;. ΒΩΛΟΣ· 
.........................................................................ΚΕΦΑΛΔΪΗΝΙΑ· ζ. ΙΙέτρος Μ. Γκεντιλίνης. 11Α- 
ΤΡΑΙ· κ. ΙΙαυσανίας Χοίδάς. ΣΤ1ΌΣ- κ. Ν. Σα-κκελίων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή Α1ΓΤ11ΤΟΣ· κ. ΙΙέτρος Σαράντης, Βιδλιοπω- 
λεΐον "Ό Φοΐνιξ” έν Άλεξανδοεία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΟΤ11ΟΛ1±· κ. ’Ιωάννης ΙΙαπάδης. διίλιοπώλης. ΦΙΛ111- 
ΙΙΟΥ11ΟΛΙΣ· κ. Γεώργιος Γσοΰντας, ιατρός. ΣΛ1ΤΡΝΉ· κκ. Δεζίπρης και 
Σ’, και κ. Φρ. Σαρίζας.' ΗΕΣΣΑΛΟΜΚΗ · κ. Σ. Γράσσος, ίιδλιοπώλης. ΛΔΡΙΛ- 
ΝΟΤΙΙΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ· ζ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ■ κκ. 
Λ. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΤΤΙΛΗΝΗ’ κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- 
Λίδεσ. Άνανίας ’Αλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματ-.αδης, έφορος τής Σαμιακής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρνυ. Α.Μ1ΣΟΣ- κ. Κ. Λαναράς, Ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Ξενουοακης. ΡΟΔ>ιΣ· ζ. Μ. Μαλ/ιαράκης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- κ. Γ. Β. Λάππας. ΤΕΝΕΔΟΣ· κ. Κ. Κωνσταντινίδςς. ΛΕΤΚΩΣΙΑ 
καί ΛΕΛ1ΗΣΣΟΣ Κύπρον κ. 11. Δ. ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ’ κ. Ιωάννη; ΙΙιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ · κ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΙΒΡΑ1ΛΑ· ζ. Ιωάννης 
Λ. βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ · κ. Τηλίμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
ΙΙ1ΚΕΤ0Ν. ΚΑΡΑΚΑΛ και ΚΡΑ1ΟΒΑΝ· κ. Νικόλαος Καραδίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
Τ1Ο.Ν· κ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΤΡΓΒΒΟΝ· κ. Εύίυμ. Πέταλά;. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
κ, Ά/ιλλεΰς Λ. Βοσκώφ.

11ΕΤΡΟΤΙ1ΟΛ1Σ- κ. Ιάκωβος Μάνος. ίάτοός. ΜΟΣΧΑ· ζ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Ί ΚοαποΟέκρας. ΤΑΪΓΑΝ1ΟΝ’· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
Λος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ· ζ. Στέφ. Λοόερδος. 1Έ1ΣΚ- κ. Π. Α. Άςιώτης. Ν1ΚΟΛΑ1ΕΦ· 
κ. Θεόδωρος Λυκιαοδόπουλος, ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ' κ. Νικ. Κ. ΑΙουσούρης. 1Σ.ΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ* κκ. ' ίδελφοι Κωνσταντινίδαι. Κ1ΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρίούνης. MOTION · 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΗΛΡ1Σ1ΟΙ· κ. θεαιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ - κ. II. Έζιντζόγλού.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Σ. ΙΙα-αντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΙ1ΟΤΛ· ζ. Γ. Η. Σκρινής.
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρο; Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. II. ΙΙερίάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΛ ζ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά ιχέρ-η, ενύα δέν έσυστήΟησαν όριστικώ; έπιστασίαι, οί 
βουλόμενοι δύνανται νά γϊίνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εΰθεϊαν εις τήν διευΟυνσιν 
(Elsteh-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευβύνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηβείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευβύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ
λου άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

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

^iir ifannlieii ιοώ Eefectrfel, 23ibliotl?cfen, Boids, Cafes und Keftaurationen.

21botmements»preis I’ierteljaljrlid? 6 ITCarf. — bejiehen burd? alle 23nd;hanbluiuicii uni) poftanfialten.

irpebition bet '"Mluflrirtett ^citunq in Ceipjig.
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ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΛΟΥΤΗ.
1 ο μοναδικόν τούτο σύγγραμμα, απαραίτητον εις πάντα 

Τραπεζίτην,Κεφαλαιούχον,Συμβολαιογράφον, και 
έν γένει εις πάντα κάτοχον γραμματίων λαχείου, περιέχει.

α’.) ’Επίσημον καί ακριβή Κατάλογον δλων τών όμο- 
λογιών μετά λαχείου. Αυστριακών, Γερμανικών, Γαλλι
κών, Ιταλικών, Βελγικών, Ρωσσικών, Τ.λβιτικών, Τουρ
κικών, 'Ελληνικών, ' Ρωμουνικών κτλ., αίτινες έκληρώθησαν 
άπο τής πρώτης αύτών κληρώσεως μέχρι 31.’Οκτω
βρίου 1884 καί δέν έπαρουσιάσΟησαν ακόμη πρός έξαργύρωσιν.

β'.) Τους Καταλόγους δλων τών αύστριακών καί ουγ
γρικών ομολογιών, έφ’ ών έγένετο κατάσχεσις.

γ'.) Πληροφορίας ακριβείς περί τοΰ χρόνου τών κληρώ
σεων, περί τής αξίας τών λαχνών, του άριΟμοϋ τών τίτλων, 
αξίας τών τοκομεριδίων, τοΰ χρόνου καθ’ δν γίνονται αί πλή
ρωμα! αύτών, καί έν γένει πάσας τάς αναγκαίας πληροφορίας.

"Εν άντίτυπον φρ. 3,50. II έντε αντίτυπα φρ. 15. 
Άπευύυντέον διά συναλλαγματικής ή καί γραμματο

σήμων Au Moniteur de la Chance universelie. Vienne 
(Autriche).

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ TOY 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τώ Άτλαντικώ Έκεανφ — ΙΙρώται εντυπώσεις έν ΆΟήναις 
— Έν Άθήναις — Τό Σούνιον καί ό Υμηττός — Ό ΜαραΟών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής ΚορΜου καί ή Άκροκόρινβος — Αί Μυκήναι 
και ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Ιίαρά τόν Ταΰγετον — Έπί 
τής ΊΟώμης — Τό Πάσχα έν μονή — Άπο τής μονής εις Κρέκι — Έν 
’Ολυμπία — Άπ’ ’Ολυμπίας εις Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρεια·. — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπο τοΰ Παρνασσού εις Κέρκυραν — ‘Η γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ πεοιοδεύειν έν Συρία: καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου 8°' 
συγκείμενον, καί πεοιέχον πολλά; καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν ’Αγγλία έπί τούτφ κατασκευασβέντα, έκδίδεται κατ’ αύτάς 

κομψώς καί πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φμά^κωι- 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Μ. MINGHETTI.
I ά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις εις τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοιζήσεως.

Μετάφρασις έκ τού Ιταλικού 
καί εισαγωγή

Γ. Μ/κοΓί'οι· 
διίίχτερ’ς Nou. ζής.

3-
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι 

W. DRUGULIN 
1885.

ΕΒρηται παρά τιϊ> τυπογραφείο!
W. DllUOULlN

έν Λειψίγ, ζαί τιμάται φράγκων 5.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

έμμετρος μετάφρασις

' Χ)./·ίάτϋ(>ην Σ. Κ<ίσδα}'λΐ|.

’Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων 
ύκό 

Gustave Dore.

*

Έν ίειύία
1884.

W. DRUGULIN.

Εκδίδεται κατά τεύχη- τιμή έκαστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Συντάκτης· Δρ. I. Ι1ΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Ϊ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STB. 19.

Χαρτοπωλεϊον Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΤΝΔ0Τ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Λειψία.


