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ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
ΕΝ ΑΧΑΙΑι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 289.)

Π
ΡΟΣ βορράν τής καλής ’Α/αιας 
Κρημνωδών σειρά βράχων ύψοΰται- 
Βλέπουν ούτοι μέ όψεις άγριας

Προς τό άπειρον, μέγα κενόν 
Έκεΐ /αίνον το μέλαν σφηνοΰται 
Τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου στενόν.

Φάραγξ είναι στενή και ζοφώδης, 
"Ως τι /άσμα έν μέσω δρέων, 
"Οπου όμβροι χαράττουν πετρώδεις 
’Αποτόμων στροφάς ατραπών ·
Φωλεάν τήν νομίζεις ορνέων, 
Κατοικίαν βροντών κι' άστραπών.

Ειν' εσπέρα· ατμός επιστέφει 
Τών βουνών τά άγέρωχα ύψη·
Πρός δυσμάς συνωθοΰνται τά νέφη, 
Καταιγίδας δεινής οιωνοί.
Μετ’ δλίγον τό φώς θά έκλειψη, 
θά σιγήση και πάσα φωνή.

"Οταν πάλη στοιχείων έγγίζη 
"Ολ’ ή φύσις σιγά και νεκροΰται·
Καί ή πλάσις αύτή ατενίζει 
Πρός φαντάσματα μαύρων σκιών· 
'Ο άήρ καταπίπτει, θολοΰται
Ώς έν τρόμοι κι’ αυτός δειλιών.

Τής θυέλλης ή λύσσα μυκάται· 
Τρέμει δλον έκ βάθρων το δρος,
Καί ή γή κλονουμένη βρυχάται 
Έν σεισμοί κεραυνών βροντωδών.
Νά διέλδη τολμά οδοιπόρος
Τήν μονήρη έκείνην όδόν;

Τις άφόβως ποτέ θ’ άντικρύση 
Τόν δεινόν τών Στοιχείων αγώνα;
Τις τολμφ πρός έμπρός νά χωρήση,
"Οταν βράχοι, γιγάντων σκιαί,
Τάς διόδους φρουρούν τόν χειμώνα, 
Ώς τοΰ αδου φρικταί σκοπιαί;

Ό τοίς δρεσι θέσιν όρίσας
Καί τούς όγκους τών βράχων στηλώσας·
Ό τά ύψη, τά βάθη χωρίσας 
Δι’ αυτών πρός ήμάς όμιλεΐ,
Κ’ έν τοίς πλάσμασι τούτοις τάς τόσας 
θαυμαστός του δυνάμεις δηλοΐ.

* **

ΙΙλήν παρήλθεν ή θύελλα· νέα 
'Η πρωία σκιρτά, άναθάλλει·
Ζωοφόρος φυσά καί άκμαία
I οΰ ζέφυρου γλυκεία πνοή,
Κ’ έν τή φύσει άπέραντον πάλλει
Νέον σθένος καί νέα ζωή.

Επιστέφει άκτίς τού ήλιου
Ί ών δρέων καί πάλιν τάς ράχεις, 
Αί κοιλάδες πληροΰνται ηπίου 
Φέγγους· λάμπουν έν πάση πτυχή 
Ί οΰ έδάφους χρυσόλοφοι στάχεις, 
Καί τοΰ δάσους τό ασμα ηχεί.

Ό δέ άνδρωπος βλέπει, θαυμάζει, 
Πλήρης δάμβους τό γόνυ του κλίνει, 
Συγκινεΐτ’ εύσεβώς, κι’ άνακράζει 
Πρός τά έργα τής θείας χειρός· 
"Έν θυέλλη καθώς κ’ έν γαλήνη 
Μέγας είσαι, θεέ, κι’ ισχυρός!”

Ί. Π.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣ

ΚΑΙ

ΙΔΙΑι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Ύπό τοϋ 'Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοίύμη.

(Συνέχεια.)

Β
ΗΝ δεωρίαν ήμών ότι ό θεός έστιν ή 
ύψίστη αρχή εις ήν άποβλέπει ν’ άφι/θή 
πάσα επιστήμη έπιρρώννυσι τό δτι ό θεός 
γινώσκει τά πάντα καί ούδέν άγνοεΐ. Διότι μόνος 

ό θεός έστι πατήρ τών φώτων καί πηγή νοερά 
πάσης άληδείας καί παντός φωτισμού. Αυτός 
είςδύει εις τά ένδότατα τής καρδίας καί γι- 
νώσκει καί αυτά τά μυστικώτατα έλατήρια 
όλων τών διαβουλίων καί ένεργειών ήμών. 
Αυτός έστι παντογνώστης καί τής αληθούς σο
φίας παροχεύς. Τοιαύτης δε ούσης τής ύψίστης 
σοφίας πας τής επιστήμης λάτρις επιζητεί έν 
τή τών έπιστημών θεραπεία "να άνέλθη μέχρι 
τής άνωτάτης θεωρίας καί γνώσεως, καί μέχρι 
"ήί ®ΡΖ'δ’ «κείνης ήτις περιέχει έν έαυτή πάσαν 
δεωρίαν καί γνώσιν καί έστιν ή άληθής σοφία. 
Όδεύων δέ πρός τό μέγα τοΰτο κέντρον, πρός 
τήν άνεξάντλητον ταύτην πηγήν τής γνώσεως 
καί σοφίας, διέρχεται ούτος έν τή υπηρεσία 
ταυτη τας βαθμίδας τών διαφόρων θεωριών, καί 
ένδάδε άνιχνεύων ζητεί ινα άνεύρη συν άλλοι; 
έν τή μεγάλη ποικιλία τών όντων έν τή διη- 
νεκεϊ και κανονική κινήσει τών διαφόρων σω
μάτων καί έν γένει τοΰ σύμπαντος κόσμου τήν 
ενότητα και τον έσωτερικόν αύτών σύνδεσμον 
τόν τεδέντα αύτοΐς ύπό τής θείας χειρός, ώς 
καί τόν νόμον έκεΐνον καθ’ ον ταΰτα άγονται 
ύπ’ Αυτής είς τό οίκεΐον τέλος. Έν δέ τή 
έπιστημονική αύτοΰ ταύτη πορεία καί έρεύνη 
κατοπτευομένης καί τής ηθικής τοΰ κόσμου δια- 
ταςεως διαβλέπει ούτος διά τοΰ ευσεβούς δφθαλ- 
μοΰ δτι ούδέν έτερόν έστι τό πληρούν καί ζωο
ποιούν τα παντα ή αυτό τό πνεύμα τού θεού. 
Ούδέν τό συγκρατοΰν καί κινούν καί διέπον 
αυτά ή ή πανσθενής δεξιά τοΰ Ί’ψίστου. Μω
ρόν δέ λίαν άμα καί άσεβές έστι τό άποδέ- 
χεσδαι, ώς τινες φρονούσιν, δτι ό κόσμος κι
νείται καί διαπλάττεται ύπό άψύχου τίνος 
μηχανισμού, ή τυφλού δργανισμού, ή καί ύπό 
τυφλών τινων καί άσυνειδήτων δυνάμεων, καί 
μή αναγνωρίζει ύπέρτατον λογικόν καί αιώνιον 
πνεύμα, δπερ κυβέρνα αυτόν καί διέπει. θά
νατος άληθώς ήθελεν είσθαι διά πάσαν επι
στήμην, δια πάν επιστημονικόν πνεύμα, έάν 
διαρρηγνύον συνφδά τή φύσει αύτού το εξωτε
ρικόν περικάλυμμα τών πραγμάτων καί δντων 
καί διεισδύον καί μέχρι τών μυχαιτάτων αυτών 
ευρισκεν ουδαμού πνευματικόν βίον, ούοαμού 
συγγενές πνεύμα, ή μόνον τυφλήν ορμήν τοΰ 
αυτομάτου, ή καί σκοτεινόν τι κράτος δυνάμεων 
άλόγως καί άσυνειδήτως ένεργουσών. Άλλ’ ούχ 
ούτως ταΰτα έχουσι, διότι πάν τό περί ύμάς, 
και η κανονική πορεία τών διαφόρων σωμάτων, 
και ή θαυμασία άρμονία ή επικρατούσα έν γένει 
έν τω σύμπαντι, καί τό έταστικόν βλέμμα τών 
ποικίλων δοκιμασιών τού άνθρωπίνου βίου, καί 
ό ένδον ήμών άδυσώπητος κριτής, ή συνείδησις 
ήμών, ήτοι ή έν τή καρδία τού άνθρώπου ένοι- 
κούσα αΰτη άκτίς τού άπειρου, ή άποκαλύπτουσα 
ήμΐν τήν ιδέαν τής δικαιοσύνης, τής άγαθότητος, 
του καθήκοντος, διαπρυσίως μαρτυροΰσι περί τής 
ύπάρξεως ύπερτάτου δντος, άλλως τε δέ τί 
ηθελεν είσθαι τότε ή φύσις αύτή άνευ θεού; 
βεβαίως ούδέν άλλο ή σώμα τι ώραΐον μέν καί 
ποικίλως έστολισμένον, άλλ’ άνευ κεφαλής καί 

καρδίας, σώμα κινούμενον μέν, άλλ’ ύπό δυνά
μεων φαντασιωδών, ή άλλως είπεΐν γιγάντεϊόν 
τι κτήνος δπερ δμως άνοηταΐνον άγνοεΐ τήν 
καταπληκτικήν καί άξιοθαύμαστον αύτού δύναμιν. 
Τί ηθελεν είσθαι καί αυτός ό άνθρωπος άνευ 
θεού; βρέφος τι έκθετον δι’ δ ούτε πατήρ ήθε- 
λεν ύπάρχει ούτε πατρίς, ώστε ύφ’ ών κυμάτων 
έρρίφθη άσυνειδήτως είς τόν βίον ύπο τών αύτών 
καί πάλιν παρασυρόμενον ήθελε καταποθή καί 
τέλεον έξαφανισθή. Τί ό νόμος καί τό δίκαιον 
αύτοΰ; τρομερά μάστιξ, δεινή τυραννία, καί κα- 
ταθλιψις τών άδυνάτων ύπό τών ισχυρών, άμα 
δε καί ό άριστος δόλος πρός σαγήνευσιν αύτών. 
Τί ή ιστορία αύτού; όχλος μαινόμενος άνευ σκο
πού καί τέλους. Τί ή φιλοσοφία αύτοΰ; άληθής 
φαντασιοκοπία. Τί ή θρησκεία αύτοΰ; ψεύδος 
και μωρία. Άλλ’ δμως τό ούτω φρονεΐν έστι 
παραλογισμός, άληθής άνοια, ή μάλλον έστιν 
ίδιον μόνον τοίς μωροΐς καί άφροσιν, ώς λέγει 
ό ψαλμωδός "είπεν άφρων έν τή καρδία αύτοΰ 
ούκ έστι θεός”. ('Γαλ. 13, 7.) 'Ο δέ σοφός Σο
λομών τήν μωρίαν αύτών ταύτην έλέγ/ων λέ
γει, "Μάταιοι μέν γάρ πάντες άνθρωποι φύσει, 
οις παρήν θεού αγνωσία, καί έκ τών δρωμένων 
αγαθών ούκ ΐσχυσαν είδέναι τον όντα, ούδέ τοίς 
εργοις προσέχοντες έπέγνωσαν τον τεχνίτην”. 
(Σολομ. 13, 1.) Μάτην άληθώς άγωνίζεται ό 
ψευδεπιστήμων ούτος, ινα τοιαύτης λέξεως χρή- 
σιν ποιησώμεθα, ήτοι ό άσεβής ό ώς τέρμα τών 
έργασιών αύτοΰ έχων τήν άθεΐαν ινα άποστή 
τής στιβαράς τού θεού χειρός καί διαφύγη τήν 
άπανταχοΰ παρουσίαν αύτοΰ· ' Τήν Σήν /εΐρα 
διαφυγεΐν αδύνατόν έστι λέγει ό σοφός Σολομών” 
15, 16. Μάτην ζητεί ούτος διά τών σοφισμά
των αύτοΰ ή διά κακοτέχνου επίνοιας ινα άνε- 
γείρη έπιστημονικώς οίκοδήμημα ού τίνος αί 
βάσεις εισί σαθραί. Ούτος έν ταΐς σκέψεσιν αύ
τοΰ ταυταις άκαθέκτως βυθιζόμενος, εις τά σκο
τεινά βάραθρα τής αμφιβολίας νομίζει δτι έχει 
ύπο τους πόδας αύτού στερεόν καί άσφαλές 
στήριγμα. Μάτην πειράται παντοίαις μηχανορ
ραφίας ό άσεβής ινα παραστήση ώς αμφίβολον, 
ή καί διάψευση τήν υπαρξιν ύπερτάτου δντος. 
"Άρνούμενοί σε είδέναι άσεβεΐς” κηρύττει ό σοφός 
βασιλεύς. Σολομ. 15, 17. Μάτην τέλος οπλί
ζεται καί άγρύπνως ένεδρεύει πρός δολοφονίαν 
παντός πνευματικού βίου ■ διότι καί ή δύναμις τών 
δπλων αύτοΰ τούτων έξουδετεροΰται καί τέλεον 
έκμηδενίζεται απέναντι τοΰ ισχυρού καί άκατανι- 
κήτου κράτους τής αλήθειας, καί αί προσπάθειαι 
αύτοΰ αύται άρδην ματαιοΰνται καί είς χλεύην 
μετατρέπονται. "Τοΰ τοιούτου ή καρδία σποδός 
έστι, λέγει ό σοφός Σολομών, καί γής εύτελε- 
στέρα ή ελπίς αύτού. Ό δέ βίος αύτοΰ πηλού 
άτιμότερος, δτι ήγνόησε τόν έμπνεύσαντα αύτώ 
ψυχήν ενεργούσαν, καί έμφυσήσαντα πνεύμα ζω
τικόν.” (Σοφ. Σολομ. 15, 10.) Τοΰτο δέ μόνον 
έστιν άληθές δτι, δσω μάλλον ούτος έν άγωνία 
καί μόχθω πρός τούτο καταγίνεται, τόσο) δλι- 
γώτερον βλεπει τούς πόνους καί άγώνας αύτοΰ 
τούτους άνταμειβομένους καί έν γένει τά έργα 
αύτοΰ ταΰτα εύοδούμενα ή εύδοκιμούντα. Με
τέρχεται μέν καί ούτος τό όντως ύψηλόν άμα 
καί ιερόν τοΰ έπιστήμονος έργον, άλλ’ δμως έν 
τή έςασκήσει καί βέβηλοι καί εξευτελίζει ύπο- 
βιβάζων αύτό είς τήν έννοιαν τοΰ εύτελοΰς καί 
δουλικού βιοποριστικού έργου. Διότι ούτω φρο- 
νών ό άσεβής, ό κακών εραστής, ήτοι ό ψευδε- 
πιστήμων, ούδέν άλλο πράττει έν τή δήθεν έπι
στημονική αύτοΰ έργασία, ή πληροί τήν καρδίαν 
αύτοΰ μετά ψυχρών τής καταστροφής θεαμάτων, 
καταξηραίνει καί τόν ένδότατον μυελόν τών 
δστέων αύτοΰ καί κατακρημνίζει έαυτόν είς τά 
βαθύτατα βάραθρα τής άμφιβολίας, ή ινα άλ
λως εΐπωμεν, ούδέν άλλο κατορθοΐ ή συλλέγει 

μόνον παλαια τινα καί κατατετριμμένα τεμάχια 
τής άψύ/ου ύλης, άτινα καί άκροθιγώς μονον 
σπουδάζων άγωνίζεται ινα ψωμίζη έαυτόν έκ 
τής εύτελοΰς καί βαναύσου έργασίας αύτοΰ ταύ
της, καί ούτως έκτελή κατ’ άνάγκην καί τό τοΰ 
εύτελοΰς δούλου έργον έπί τή έλπίδι μόνον 
αισίου μέλλοντος. Περί δέ αίσιου μέλλοντος 
ποιητής τις έγραψε λέγων, δτι έφ’ όσον δέν 
εξαφανίζεται έκ τής κεφαλής τοΰ άνθρώπου ή 
περί αισίου μέλλοντος ελπίς ήτις δμως ουδέποτε 
άπ’ αύτοΰ άφίσταται, έχομένη έστω καί έπί 
ψυχρών μόνον μαρτυριών, ού παύεται ουτος ανα- 
σκάπτων καί δή μετ’ άπλείστου χειρός πάν είδος 
έδάφους ένθα ελπίζει δτι δύναται ίνα άνεύρη 
τούς ύπ’ αύτοΰ όνειροπολουμένους θησαυρούς, 
έ·σ’ ώ καί /αίρει εύρίσκων ενίοτε άντι άλλου 
καί αφθονίαν σκωλήκων.

Άλλ’ ό πολυτιμότατος θησαυρός, ή μάλλον 
ό θησαυρός τών θησαυρών έστι τό υψιστον άγα- 
θόν. Τό δέ αγαθόν τούτο έστιν ό θεός. I ον 
θησαυρόν λοιπόν τούτον όφείλομεν άνασκάπτοντες 
τό έδαφος τών έπιστημών ευλαβώς νά άναζη- 
τώμεν δπως ευρωμεν αύτον έν τώ οάθει αύτού, 
ένθα μένει ούτος κεκρυμμένος. Εάν δέ τα έργα 
τοΰ θεού λαλούσι περί τοΰ ποιητού αύτών, "οί 
ουρανοί διηγούνται δόξαν θεού, λέγει ό Προφη- 
τάναξ” (’Γαλ. 18, 1) καί ή έπιστήμη πρέπει νά 
σιγήση καί δέν πρέπει νά διδάξη ήμάς ινα έν- 
νοώμεν αύτόν καί τά έ'ργα αύτοΰ; Καί ύπάρχει 
τις έκ τών ένθάδε γλώσσαν καί λόγον έχόντων 
δστις δέν ήκουσε ζωηρώς τήν φωνήν αύτών; 
ούδείς! Άφ’ ού δέ τό σόμπαν αύτό λαλεΐ περί 
θεού καί μαρτυρεί περί τών έργων αύτοΰ, καί 
αί έπιστήμαι πρέπει νά σιγώσιν; ούχί! Διότι 
ζ.αί έλάλησαν αύται άείποτε, καί νύν λαλούσι, 
καί λαλήσουσιν έσαεί μεγαλοφώνως περί αυτού. 
"Ενθα δέ ή άληθής φιλοσοφία, λέγει διάσημός 
τις συγγραφεύς, κατορθοΐ ν’ άναχθή είς μέγα 
ύψος τής περί τοΰ ύψίστου δντος καί τού κόσμου 
θεωρίας. ’Ένθα ή ταχύπτερος ποίησις πτερυγι- 
ζομένη άρχεται έξόχως τής πτήσεως αύτής καί 
άφικνεΐται είς ικανόν ποιητικόν ΰψος. Ενθα ή 
ιστορία διά τών φωτεινών αύτής λαμπτήρων 
διαφωτίζουσα τήν σκοτεινήν καί άσέληνον νύκτα 
τών παρελθόντων αιώνων άνορυττει και εξα- 
γάγει δι’ ίδιων χειρών έκ τών εγκάτων αύτών 
τά κάλλιστα καί πολύτιμα αύτής εύρήματα. 
"Ενθα ή φυσική φέρει είς φώς τά ώραΐα καί 
εύεργετικά πορίσματα τών μεγάλων αύτής έρευ- 
νών. "Ενθα τέλος πάσα κατόπτευσις τού άστε- 
ρόεντος ούρανού καταθέτει μετά τήν διεξοδικήν 
αύτής ταύτην πορείαν ταπεινώς καί ήρέμως το 
άνι/νευτικόν αύτής δργανον καί διηγείται μετά 
θαυιχασαού καί εύλαβείας πάν ο,τι κατ αύτήν 
είδεν, έκεί άκούεται άντηχών οίονεί εγγύς ό 
θείος λόγος έν τόνφ κηρύγματος μάλλον ή ήττον 
ίσ/υρφ, δπερ πάς βροτός έν έκκλησία τινί 
ακούει.

Ύπάρχουσι μέν πολλά είσέτι πεδία αύχμηρά 
καί έρημα έν τώ βασιλείω τών έπιστημών, 
άλλ’ ό σοφός οδηγός καθοδηγεί διά τών πεδίων 
τούτων άσφαλώς τούς αύτώ πεπιστευμένους είς 
τήν γήν τής έπαγγελίας καί είς τήν πηγήν τής 
ζωής έ/ων άείποτε μεθ’ έαυτοΰ πεπληρωμένον 
τόν δορόν δροσερού υδατος, έξ ού και αφθονως 
παρέχει είς πόσιν πάσι τοίς κατά τήν εκτενή 
ταύτην καί άνυδρον χώραν όδευουσιν υπο την 
οδηγίαν καί έπίβλεψιν αύτού. Τούτων δέ μετ’ αύ
τοΰ συμπορευομενών ού παύεται ένθαρρύνων καί 
προτρέπων αύτούς ίνα είσέρχωνται θαρραλέως 
είς τά άγνωστα ταΰτα πεδία τών έπιστημών 
καί μετά ζήλου άνασκάπτοντες άναζητώσιν έκεί 
τήν εύρΐσιν διαφόρων πολυτίμων πνευματικών 
μετάλλων καί άλλων ιερών κειμήλιων, άτε 
πολλών τοιούτων έν αύτοΐς κρυπτομένων. Πρός 

ύπέρβασιν δέ καί κατανίκησιν πάντων τών πρός 
τούτο προστυγχανόντων αύτοΐς κωλυμάτων προ
βάλλει ώς αμοιβήν τω νικώντι έν τω στάδιω 
τοΰ έπιστημονικοΰ βίου τήν παροχήν ένδοξου 
στεφάνου, παρεχομένου τούτω μέν ύπό τής χει
ρός τής ίεράς ήμών θρησκείας, ή τής ουρανίου 
άγάπης, έκείνω δέ ύπό τής τιμής καί τής δόξης. 
Τούτιρ οέ τώ τρόπω έπιμελώς άνασκάπτεται 
καί δεξιώς καλλιεργείται τό πνευματικόν τοΰτο 
τών έπιστημών έδαφος, έξ ού δΐηνεκώς άνα- 
βλαστάνουσιν, άνθούσι καί καρποφοροΰσι νέαι 
επιστημονικά! γνώσεις, καί έν ω νέαι άείποτε 
γίνονται άνακαλύψεις, ούσαι εύκλεής καρπός τής 
καλλιέργειας ταύτης. "Ο,τι δέ έξετελέσθη έν 
τοίς νεωτάτοις καιροΐς διά τής άναπτύξεως τής 
χημείας, τής βοτανικής, τής ζωολογίας, τής άν- 
θρωπολογίας καί άλλων έτι έπιστημονικών κλά
δων, παρίσταται προ τών βλεμμάτων ήμών σή
μερον ώς λίαν εύφρόσυνον συμβεβηκός μαρτυρούν 
έναργώς κατά πόσον δύναται τό πνεύμα τού 
άνθρώπου νά είσδύση είς τήν φύσιν, καί τί δύ
ναται είσδύον είς αυτήν νά κατορθώση. Διότι 
τις δύναται ν’ άρνηθή τά μεγάλα καί ποικίλα 
ωφελήματα άτινα παρήγαγε τούτο έν τή εισδυσει 
ταύτη, καθ’ ήν διακρίνει κάλλιστα τά διάφορα 
είδη καί στοιχεία τής ύλης, διαβλέπει ώς έν 
διαυγεΐ κατόπτρου τήν συναρμογήν καί κανονικήν 
λειτουργίαν τών όργανικών σωμάτων καί έν γενει 
τον δλον μηχανισμόν, ί'να ούτως εΐπωμεν, παντός 
οργανικού βίου. Οποίον άληθώς κήρυγμα ιερού 
οίονεί εύαγγελίου δέν γίνεται καθ’ έκάστην πρό 
ήμών έν τή λειτουργία ταύτη τού σύμπαντος! 
Κήρυγμα παραινούν ήμάς διαπρυσίως ίνα άπό 
βαθμίδος είς βαθμίδα άνερχόμενοι παρατηρώμεν 
έν τώ νήματι τών θεωριών τούτων τήν τά πάντα 
σοφώς Κυβερνώσαν θείαν χτΐρα καί ύμνώμεν 
πανευλαβώς τον Κύριον.

(Έπεται τό τέλος.)

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ.
Ύπό Εύθ. Καστόρχη, καθηγητού.

ι Συνέχεια.)

τοίς έπομένοις ετεσιν ηύξανεν όση- 
ΐΆ μέραι ό τών φοιτητών αριθμός κατά λό- 

7ον α,ύ5ή®?ω’ το'ύ αριθμού τών γυ
μνασίων, ήλαττούτο δέ ό τών ακροατών, προσ- 
ήρχοντο όμως έκάστοτε καί έκ τής Τουρκίας 
ούκ ολίγοι φοιτηταί, φέροντες απολυτήρια τών 
έκεί γνωστοτέρων ώς τελειότερων σχολείων· 
κατετάσσοντο δέ είς τούς φοιτητάς καί άλλοι 
έκεΐθεν έρχόμενοι μετά έξέτασιν καί έγκρισιν επι
τροπείας καθηγητών. Συνεχωρήθη δέ τούτο 
κατ’ έξαίρεσιν τοίς έκ Τουρκίας έρχομένοις, 
δπου δέν ύπήρχον τακτικά γυμνάσια. "Υστερον 
όμως δτε καί ένταΰθα συνέστησαν τοιαύτα, ώρί- 
σθη οί έκ τούτων έξερχόμενοι καί άπολυτήρια 
φέροντες νά έγγράφωνται μόνον είς τούς φοι- 
τητάς, οί δέ μή φέροντες παρεπέμποντο είς τά 
τής πρωτευούσης γυμνάσια ινα συμπληρώσωσι 
τόν τής έγκυκλίου παιδείας κύκλον μεθ ο κα- 
τηργήθη καί ή τούτων εξεταστική έπιτροπεία. 
Μετά τήν πρώτην πενταετίαν κατηργήθη καί ή 
έγγραφή τακτικών άκροατών, ήτις έν άρχή συ
νεχωρήθη χάριν τών έν τή πρωτευούση ύπαλ- 
λήλων, μή δυναμένων νά προσέλθωσιν είς γυ- 

μνάσιον, θελόντων όμως ν’ άποκτήσωσιν έπιστη- 
μονικάς γνώσεις.

'Ο αριθμός τών έκ τής άλλοδαπής προσερ- 
χομένων φοιτητών κατά τάς πριύτας δύο δεκα- 
πενταετηρίδας έξισούτο σχεδόν πρός τόν έκ τής 
ήμεδαπής φοιτητών. Ούτως τό μέν 1847 οί έκ 
τής άλλοδαπής φοιτηταί ήσαν 160, οί δέ τής 
ήμεδαπής 145· τό 1857 οί πρώτοι ήσαν 221 
οί δεύτεροι 308. Έν τοίς έφεξής όμως έτεσι 
μεταβάλλεται ή άναλογία τούτων, ύπερτερούντος 
τού τών ήμεδαπών άριθμού ένεκα τής προσθήκης 
τής Επτανήσου είς τήν Ελλάδα καί τής ίδρύ- 
σεως νέων γυμνασίων είς τάς νέας καί παλαιάς 
έπαρχίας, ώστε τό 1871 οί μέν έκ τής άλλο
δαπής ήσαν 229, οί δέ έκ τής ήμεδαπής 1010, 
τύ δέ 1880 οί μέν πρώτοι 582 οί δέ δεύτεροι 
1537· καί τό 1882—83 οί μέν πρώτοι 633,*) 
οί δέ δεύτεροι 1938.

Γούτων ή κατά σχολάς διανομή έχει ούτως · 
το ε'. έτος τοΰ πανεπιστημίου ήσαν έγγεγραμ- 
μένοι έν τή θεολογική σχολή 15, έν τή ιατρική 
43, έν τή νομική 42, καί έν τή φιλοσοφική 
μετά τοΰ φαρμακευτικού σχολείου 45.

2,601.**)

Ιο Γ. έτος είς τήν α'. 7, β'. 83, 135, δ’. 80
τόδέ 1871—72 - 26, - 622, - 423, - 173

1881—82 - 48, - 1001, - 720, - 327
1882—83 - 47, - 809, - 1328, - 417

Ητοι πάντες οί φοιτηταί τοΰ έτους τούτου

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ.

Άλλ’ άν καί ή διδασκαλία τών μαθημάτων 
ήρξατο τόν Μάϊον τοΰ 1837, καί τά μαθήματα 
τακτικώς έδιδάσκοντο εφεξής, έπί τινα χρόνον 
όμως δέν έφαίνοντο οί έπιστημονικοί καρποί 
αύτών, διδάκτορες δέν έξήλθον τοΰ Πανεπιστη- 
μείου είμή άπό τοΰ 1844, ήτοι μετά έπταετίαν, 
έν ω ό τών μαθημάτων κύκλος έκάστης σχολής 
έπερατοΰτο τότε μετά τριετίαν, ύστερον δέ μετά 
τετραετίαν ώστε ήδύναντο άπό τοΰ 1840 νά 
έξέρχωνται διδάκτορες. Οί τότε άποπερατοΰντες 
τάς άκροάσεις των φοιτηταί λαμβάνοντες άπο- 
φοιτητήρια οί μέν άπήρχοντο είς τήν εσπερίαν 
Εύρώπην πρός συμπλήρωσιν τών σπουδών των, 
οί πλείονες δέ είσήρχοντο είς τούς διαφόρους 
κλάδους τής διοικήσεως τής πολιτείας· καί αύ- 
τοί δέ οί θέλοντες νά προσέλθωσιν εις διδακτο
ρικός έξετάσεις ένταΰθα, δέν ήδύναντο, διότι 
δέν ε’.χεν έκδώσει ή Κυβέρνησις κανονισμόν τών 
εξετάσεων ούτος έξεδόθη τή 19 Μαίου τοΰ 
1842 ώστε μόλις τό επόμενον έτος έτόλμησαν

*) Τούτων προέρχονται 86 έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
42 έκ Θράκης, 5 έκ Βάρνης, 91 έκ Μακεδονίας, 143 
ές 'Ηπείρου καί 'Αλβανίας, 106 έκ Κρήτης, 7 έκ Κύ
πρου, 109 έκ τών νήσων τής Μικρασίας, 80 έκ μικρός 
'Ασίας, 8 ές Λίγύπτου, 2 έκ ‘Ρουμανίας, (ών ό είς Ελ- 
λην ό έτερος Ρωμοϋνος), 1 έκ : Πολωνίας Ελλην, 
1 ές Ιταλίας, 1 έξ ’Αμερικής, 1 ές ’Αγγλίας "Ελλην.

*’) Όπως γνωσθή τίνα θέσιν κατέχει τό ήμέτερον 
Ιΐανεπιστήμιον διά τόν αριθμόν τών καθηγητών καί 
φοιτητών αύτοΰ μεταξύ τών Πανεπιστημίων τής Ευ
ρώπης. παραθέτομεν ώδε έκ τής στατιστικής τών Εύ· 
ρωπαϊκών κρατών τοΰ Βραχέλου, έκδοθείσης έν Βιέννη 
τό 1882, τούς έξής αριθμούς·

χαβηγν,τσς φριτητάς
Αύστρο-ουγγαρία έχει έν Παν. 10 979 15,575
Γερμανία 22 2012 25.442
’Αγγλία Έν Κολλεγίόΐς 8 καί 7 509 18,170
Γαλλία 'Εν σχολαΐς 84 1184 15,526
Ιταλία 21 1655 11,728
‘Ρωσσία 8 709 10,305
Σουηδία καί Νορβηγία 4 243 3,425
Όλλ.ανδία 5 192 1,685
Βέλγιον 4 253 4,072
‘Ελβετία 6 375 2,031
‘Ισπανία 10 475 13,723
‘Ρωμουνία 2 72 693.
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κατά πρώτον και ύπέστησαν τάς έξετάσεις ιατροί, 
άπό δέ τοΰ 1846 νομικοί είτα και τών λοιπών 
σχολών φοιτηταί. Ανάλογο; δέ τοΰ αριθμού 
τών φοιτητών έκαστη; σχολής είναι έκτοτε και 
ό τών έξερχομένων διδακτόρων. Τό ακαδη
μαϊκόν έτος 1880—81, ΐνα παραλείψωμεν τά 
προ τούτου, έξήλθον τής θεολογικής Σχολής 
4 διδάκτορες, ή προλύται δπως καλούνται οί 
έκ τής σχολής ταύτη; διδάκτορες, 94 τή; νο
μικής διδάκτορες καί 24 τελειοδίδακτοι (2 μόνον 
άποτυχόντων έν ταΐς έξετάσεσι), 128 τής ιατρι
κής διδάκτορες (2 μόνον άποτυχόντων), 9 τής 
φιλοσοφικής σχολής διδάκτορες καϊ 7 τελειοδί- 
δακτοι τής φιλολογίας, 3 τών μαθηματικών, 
1 τοΰ φυσικού τμήματος τής αύτής σχολής καί 

μενη ώς καί ανωτέρω ει’πομεν ύπδ τήν βόρειον 
πλευράν τής Ακροπόλεω;, οπού τέως τό γυμνά
σιου μετετέθη άλλαχοΰ. Άλλ' εύθύ; τό δεύ
τερον έτος άπό τής συστάσεως τοΰ Πανεπιστη
μίου άπεφασίσθη ή διά συνδρομών, εντός και 
εκτός τής ‘Ελλάδος προσκαλούμενων, οικοδομή 
νέου διωρόφου μεγάρου σχεδιασδέντος ύπό τοΰ 
Δανού άρχιτέκτονος X. Χάνσεν, δπερ εντός τριε
τίας άπεπερατώθη, ώστε άπό τοΰ 1842 εί; μεν 
τα; παραδόσεις τών μαδημάτων έχρησίμευε τού
του τό ισόγειον πάτωμα, εί; δέ τό άνω κατε- 
τέθησαν ή δημοσία και ή τοΰ Πανεπιστημίου 
βιβλιοθήκη καί αί φυσιολογικοί συλλογαί, δπου 
καί νΰν εύρίσκονται αύται.

Εις οικοδομήν τού μεγάλου καί εύπρεπεστά-

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Ιδιαιτέρα δέ περιουσία τούτου ήρχησε νά 
συνιστάται απο τών πρώτων έτών τού καθιδρύ- 
ματο; διά δωρεών άλλά τά; πρώτα; δύο δε
καετηρίδα; έδαπανάτο αυτή, ώς είκός. εις τήν 
διακόσμησιν τοΰ κτιρίου, εί; συγκρότησιν βιβλιο
θήκη; καί επιστημονικών συλλογών, ώστε κατ’ άρ- 
χας ήτο αύτη σμιζρα καί άφανής. ’Από τού 
1857 δμω; καί έξης, δτε προσήλθον μεγάλαι 
δωρεαί έκ κληροδοτημάτων γενναίων Ελλήνων, 
αναφαίνεται αύτη καί όσημέραι αυξάνει.*) Κατά 
τήν τελευταίαν πρυτανικήν λογοδοσίαν του 1880 
—81 άνήρχετο αύτη εί; δραχμάς 5.476.190.99 · 
ών δμω; 1,883,1 79.78 είναι κτηματική μή προ- 

προστίθεται κατ’ έτος εί; τήν περιουσίαν τοΰ 
Πανεπιστημίου. Επειδή δέ αί πρός συντήρησιν 
τοΰ Πανεπιστημίου καί τών συλλογών αύτοΰ 
δαπάναι πάσαι ανέρχονται κατ’ έτος εις δραχμάς 
πλέον τών 500 χιλιάδων, ών ή Κυβέρνησις κα
ταβάλλει περί τά; 350,000 εί; μισθοδοσίαν τών 
καθηγητών, τά; δέ λοιπά; το Πανεπιστήμιον έκ 
τής ιδίας περιουσίας, έπεται ότι πρός συντή- 
ρησιν τοΰ ζαθιδρύματο; απαιτείται περιουσία 
προσοδοφόρος περί τά οκτώ εκατομμύρια· έχον 
οέ σήμερον περί τά τρία καί ήμισο, τό λοιπόν 
ποσόν προσδοκφ έκ τής έλευθεριότητος καί με
γαλοδωρίας τών φίλων αύτοΰ, υπέρ ών τελεί 
κατ’ έτος, τή 30 Ιανουάριου, μνήμη τών τριών 
Ιεραρχών, έν τφ Μητροπολικω Χαω, ιερουργίαν 

δηροδρομικής γραμμής, τής συνδεούσης τάς πα
ραδουνάβιους οχθας μετά τοΰ Εύξείνου Πόντου, 
κεΐται έν θέσει λίαν έπικαίρω, έπί τής μεγάλη; 
δηλ. έμπορικής αρτηρία;, τής συνδεούσης σήμε
ρον τήν Κωνσταντινούπολιν μετά τή; δυτική; 
Εύρώπης. Ώς έκ τούτου καί ή έμπορική αύτής 
σπουδαιότης είναι εύεξήγητος καί ή όσημέραι 
προβαίνουσα πρόοδος καί άνάπτυξις αύτής φυ
σική. Πολλοί είναι οί έν αύτη οίζούντες ομο
γενείς ήμών, οΐτινες καί σχολεία ίδρυσαν καί 
τή; γλώσση; ήμών επιμελούνται καί έν γένει 
διακρίνονται έπί αίσθήμασιν άκραιφνέσι καί έπί 
ένθέρμιμ πατριωτισμό). Καί κατά τούτο είναι 
τοσούτω μάλλον άξιέπαινοι, διότι οίκοΰσι πόλιν, 
έν ή έτερα στοιχεία, ξένα, διαμφισβητοΰσι τω 

Εύξείνω Πόντω κτισθεΐσα εις τιμήν τού Διο
νύσου· άλλ’ έπισταμέναι έρευναι άπέδειξαν δτι 

I Ιδησσό; καί Διονυσόπολι; ήσαν δύο διάφοροι 
πόλεις παρακείμενοι άλλήλαις. '0 Βυζαντινός 
ιστορικός Θεοφάνης έσφαλμένως ονομάζει τήν 
πόλιν Όδυσσόπολιν, λέγων δτι ώνομάσθη ύπό 
τών Μιλησίων Όδυσσός πρός τιμήν τοϋ ’Οδυσ- 
σέως. 'Ο κ. Κοντογεώργης δρθότατα καθ’ ημάς 
παραδέχεται τήν γραφήν τού Στράβωνος, δπερ 
έπιβεβαιοΰται καί παρ’ δλων τών αρχαίων νο
μισμάτων, τά όποια φέρουσι τό όνομα Όδησ- 
σιτών ή Όδησειτών. Περί τών νομισμάτων 
τούτων έγραψε καί ό διάσημος Γάλλος ΜιΟννετ 
έν τή σπουδαία αύτοΰ Χομισματικ ή Συλλογή.

"Κατά τήν διάρκειαν τή; αύτονομίας τών

Η ΠΟΛΙΣ ΒΑΡΝΗ. Η ΠΟΛΙΣ ΒΑΡΝΗ.

12 τοΰ φαρμακευτικού σχολείου. Έκ τών 
αριθμών τούτων δήλον δτι ύπερτεροΰσιν οί ια
τροί καί νομικοί, διότι τό τής ένεργείας στάδιον 
αυτών έν τή πολιτεία είναι εύρύτερον, τών θεο
λόγων δμως καί φιλολόγων καί λοιπών στενιύ- 
τερον, καί δια τούτο οΐ έκ τών σχολών τούτων 
έξερχόμενοι επιστήμονες άναλόγω; όλιγώτεροι. 
ΊΙ δυσαναλογία αύτη τών έκ τών 4 τοΰ Πανε
πιστήμιου σχολών άπό τίνος έςερχομένων επι
στημόνων προεκάλεσε τάς σκέψεις τών μή άδια- 
φόρως βλεπόντων τά ήμέτερα. Ωσαύτως καί 
ή περί τάς διδακτορικός εξετάσεις άκρα επι
είκεια τών εξεταστών, ήτις έν αρχή μέν είχε 
λόγον δπως ένθαρρύνη πρός τά; έπιστήμας τούς 
νέους, καί ή πολιτεία άποκτήση κατά μικρόν 
έπιστήμονας όπωσοΰν λειτουργούς· νΰν δμω; ό 
λόγος ούτος έξέλιπε, καί ή πολιτεία άνάγκην 
εχει άληθώς έπιστημόνων άνδρών.

ΚΤΙΡΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Εις διδασκαλίαν τών μαθημάτων έχρησίμευε 
τα πρώτα πέντε έτη ευρύχωρος τις έξ ερειπίων 
τής επαναστασεως έγερθεΐσα ιδιωτική οικία κει- 

του κτιρίου τούτου έδαπανήθη έν περίπου έκα- 
τομμύριον δραχμών· άλλ’ εί; αύτρ προσετέθησαν 
το 1871—72 δύο έτερα πλησίον αύτοΰ κείμενα 
οικοδομήματα χρήσιμα εί; τάς παραδόσεις τών 
μαθημάτων καί εί; τά; διαφόρου; έπιστημονιζάς 
σύλλογό;. Άλλ’ αί όσημέραι αύξάνουσαι άνάγ- 
και τοΰ Πανεπιστημίου διά τό πλήθος τών φοι
τητών, τήν αΰξησιν τής βιβλιοθήκη; καί τών 
άλλων επιστημονικών συλλογών θέλουσι προκα- 
λέσει ταχέως νέας οικοδομάς, περί ών ήδη 
γίνεται σζέψις. Καί άπασα μέν ή δαπάνη τής 
οικοδομή; τού κτιρίου έγένετο, ώ; έρρέθη, έκ 
συνδρομών τών Ελλήνων καί φιλελλήνων· έκ 
δωρεών ωσαύτως τών αυτών συνέστησαν έν άρχή 
καί πάσαι αί επιστημονικά! συλλογαί, εις ας 
ύστερον ου μικρά ποσά συνεβάλλετο καί ή πολι
τεία, ήτις καί πάσαν τήν δαπάνην τής μισθο
δοσίας τών καθηγητών καταβάλλει, άνερχομένην 
νΰν εις δραχμάς 350,000 κατ’ έτος. Τήν τε
λευταίαν ταύτην δαπάνην άνεδέχθη αύτη κατά 
τόν τοΰ Πανεπιστημίου νόμον νά καταβάλλη 
μεχρις ού τό Πανεπιστήμιου δυνηθή νά άπο- 
κτήση ίδιαν περιουσίαν, έξ ή; θά ήναι δυνατόν 
να συντηρήται τούτο άφ’ εαυτού. 

σοδοφόρος, εις ήν άνήκει τό οικοδόμημα 
άλλα· ή λοιπή δέ πάσα είναι προσοδοφόρος, 
συνισταμένη έξ οικιών, άποθηζών, χρεογράφων 
και χρημάτων ταύτης δέ ή ενιαύσιος πρόσοδος 
άνήλθε τό αύτό έτος εις δραχμάς 283,801.96. 
Έκ τής προσόδου ταύτη; καταβάλλονται, πλήν 
τής τών καθηγητών μισθοφορά; ήν παρέχει, ώς 
εΐπομεν, ή Κυβέρνησις, πάσαι αί λοιπαί τού 
Πανεπιστημίου δαπάνα·., οίον μισθοί υπαλλήλων, 
τα πρός συντήρησιν τών διαφόρων οικοδομών 
τού Πανεπιστημίου, πρός πλουτισμόν τών έπι- 
στημονικών συλλογών καί τή; βιβλιοθήκης, συν
δρομήν εις έκδόσει; επιστημονικών συγγραμ
μάτων τών καθηγητών καί άλλων λογιών, βοή
θειαν απόρων φοιτητών κ. λ. π. Ίο εις ταΰτα 
κατ έτος δαπανώμενον ποσόν δέν είναι μικρόν, 
διότι τελευταΐον άνήλθε τούτο, τό 1880, εις 
δραχμας 150,649· τό μετά τούτο ύπολειπόμενον

καί

*) Τά δνόματα τιΰν Ευεργετών τοΰ ΙΙανεπιστίιιίου 
άπ άρχή; μέχρι τοΰ 1872 καί ή δωρεά ένός έκαστου 
τούτων αναφέρονται έν τή ΙΙρυτανιζή λογοδοσία μου, 
ήν έξέδω-ζα μετά τήν πρυτανίαν μου τό 1872. Τά τών 
άπό τούτου τοϋ έτους καί έφεξής ονομάζονται καί έν 
ταϊς κατ’ έτος λογοΐοσίαι; των ύστερον πρύτανεων. 

ύπέρ ύγιείας τών ζώντων καί άναπαύσεως τών 
κεκοιμημένων ευεργετών αύτοΰ, μνημονευόμενων 
καί τών ονομάτων άπάντων τούτων · έτι δέ καί 
έπί στήλη; προ τών προπυλαίων αύτοΰ ανα
γράφει τά ονόματα αύτών γράμμασι χρυσοί;.

(Έπεται τό τέλος.)

Η ΠΟΛΙΣ ΒΑΡΝΗ
ΕΝ ΤΩι ΕΥΞΕΙΝΩι ΠΟΝΤΩι.

ΛΡΑθΕΤΟΜΕΝ σήμερον έν δυσί τμήμασι 
τήν εικόνα τή; πόλεως Βάρνη;, γενομένην 
κατά φωτογραφίας σταλείσας ήμΐν ευγενώς 

παρά τοΰ καλού πατριώτου, κ. Σταύρου Χριστο- 
δουλίδου, έμπορου έν 'Ρουστσουκίιρ, ω καί άπο- 
νέμομεν χάριτα; έπί τούτω.

ΊΙ έμπορική αΰτη πόλις, μεγάλην λαβούσα 
σημασίαν ιδίως μετά τήν αποπεράτωσή τής σι- 

Έλληνισμώ τά πρωτεία καί διά παντός μέσου 
πειρώνται νά καταπνίξωσιν αύτόν.

Τούτο λέγομεν ούχί έκ πνεύματος έθνικού 
εγωισμού, άλλά διότι ή Βάρνη είναι καί κατά 
τούς αρχαίους συγγραφείς καί κατά τούς νεω- 
τέρου; γεωγράφους ζαθαρώς Ελληνική πόλις, 
αρχαία τών Μιλησίων αποικία. Τοιούτους τί
τλους έχουσα ή Βάρνη δέν δύναται ή νά σεμνύ- 
νηται έπί τή καταγωγή αύτής, καί δικαίως 
ημείς Ελληνικήν πόλιν θεωροϋμεν αυτήν. Περί 
τή; καταγωγής αύτής έχομεν ύπ’ όψιν ήμών 
άξιόλογον μονογραφίαν τού λογίου κ. Πάνου 
Κοντογεώργη, δστις έν όλίγαις μέν σελίσιν, 
άλλ’ έμβριθώ; πραγματεύεται περί αύτής. Κατά 
τόν κ. Κοντογεώργην ή σήμερον λεγομένη Βάρνη 
είναι ή αρχαία πόλις ’Οδησσός, " ήν Μιλήσιοι 
ζτίζουσιν, Άστυάγης οτ’ ήρχε Μηδίας” (Στρά
βων). Δέν πρέπει νά συγχέωμεν μετ’ αύτής 
τήν σήμερον ρωσσικήν πόλιν ’Οδησσόν, ήτις, ώς 
γνωστόν, είναι πόλις δλως νέα. I ό όνομα τούτο 
έφερε πόλις αρχαία κειμένη έν τή θέσει άκρι- 
οώς, έν ή σήμερον κεΐται ή Βάρνη. Συγγραφείς 
τινες έσφαλμένως διατείνονται δτι ή ’Οδησσός 
αυτή είναι ή Διονυσόπολι;, έτερα πόλις έν τιρ 

έπί τοΰ Εύξείνου Πόντου Ελληνικών πόλεων, 
λέγει ό κ. Κοντογεώργης, ή Οδησσός (Βάρνη) 
ήτο ή πρωτεύουσα μεταξύ τών άλλων τεσσάρων 
συμμάχων πόλεων Ιόμεως, Καλλάτιδος, Με
σημβρίας καί Απολλωνίας. 'Επίσης φαίνεται 
καί έξ έπιγραφή; τή; Όλβιοπόλεως δτι ή Οδησ
σός ήτο μία τών πόλεων έκεινων, αιτινες εΐχον 
θεσπίσει χρυσούν στέφανον εί; τόν θεοκλέα Σα- 
τύρου ηρώα. ’Αλλ’ ή ιστορία ούδεμίαν ποιείται 
μνείαν τή; ’Οδησσού ύπό τήν κυριαρχίαν τών 
'Ρωμαίων. Τό ονομα αύτής παρίσταται πάλιν 
έπί τής πολιτική; σκηνή; κατά τόν χρόνον τή; 
έν Κωνσταντινουπόλει αύτοκρατορίας και ακρι
βώς καθ’ ήν περίστασιν ό στρατηγός Βιταλιάνο; 
έπανεστάτησε κατά τοΰ αύτοκράτορο; ’Αναστα
σίου τω 514 μ. Χρ. Ο Βιταλιάνο;, λεγει ό 
ιστορικό; Κεδρηνό;, νικηθεί; ύπό Κυρίλλου, 
ύπάρχου τοΰ αύτοκράτορο;, εί; διαφόρου; μά- 
χα; άπεσύρθη πρό; τό όρο; τοΰ Αίμου, ό δέ 
Κύριλλο; ένόμισεν δτι ή έζστρατεία έτελείωσεν. 

"Οθεν άπήλθεν ΐνα άναπαυθή έκ τών μόχθων 
καί κακουχιών τού πολέμου εις ’Οδησσόν, ένθα 
βεβυθισμένος εις όργια ούδέν άλλο έσυλλογιζετο 
ή πώς νά διασκεδάζη. Μαθών τούτο ό Βιτα-
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λιάνος έπλησίασεν είς ’Οδησσόν καί διαφθείρας 
διά χρημάτων τοΰς τάς πύλας τή; πόλεως φυ- 
λάττοντας στρατιώτα; είσήλθεν έν καιρώ νυκτός 
μετά σώματος στρατιωτών, κατελαοεν αίφνης 
καί έσφαξε τόν Κύριλλον, δν εύρε κατακεκλι- 
μένον. Ή φρουρά ΰπετάγη είς τόν Βιταλιάνον, 
δστις κατέστη οΰτω κύριος τής ’Οδησσού.’

"’.Αγνοείται ή εποχή, καθ’ ήν ή πόλις αΰτη 
ώνομάσθη Βάρνη. ‘Η αρχαιότατη μνεία, ήν 
έχομεν περί τοΰ δνοματος τουτου. είναι το χω- 
ρίον έκεΐνο τοΰ θεοφάνους, εν ω ούτος διηγείται 
δτι οί Βούλγαροι έγένοντο κύριοι τής Βάρνης, 
συνεπεία τής νίκης των κατά τής στρατιάς Κων
σταντίνου τοΰ Πωγωνάτου έν έτει G79. Περί 
τής ήττης ταύτης αναφέρει καί ό Κεδρηνό; λέ- 
γων· Τώ ια'. έτει. τό τών Βουλγάρων έθνος 
διαπεράσαν τόν Δούναβα καί άποχωρισθέν τών 
ομοφύλων αύτοΰ εσζήνωσεν εν Βάρνα ις, εν 
τισιν οχμοις καί ορεσι.’

' Διάφοροι διάσημοι συγγραφείς ύπεπεσον εις 
μέγα λάθος τοΰ νά νομίζωσιν οτι ή Βάρνη ήτο 
ή άρχαία Κωνσταντία· φαίνεται δτι δέν άνέ- 
γνωσαν το κάτωθι χωρίον τοΰ Νικήτα Χωνιάτου, 
δπερ αρκούντως δεικνύει τήν γεωγραφικήν θέσιν 
τών δύο τούτων πόλεων. Διηγούμενος ό Βυ
ζαντινός ιστοριογράφος τόν έξοπλισμον τοΰ Βουλ
γάρου βασιλέως Ίωάννου ή Καλογιάννου κατά 
τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ έν έτει 
1202, λέγει ρητώς έν Βιβλ. γ'. "Κατά δέ τοΐς 
χρόνοι; τούτοι; έξεισι τής Μοισίας ό Ιωάννης 
μεγίστω τε καί παγχάλκω στρατεύματι· καί 
διειληφώς τήν Κωνσταντίαν χειροΰται ταύτην 
κατά πάσαν εύπέτειαν, διάσημου ούσαν έν τοΐς 
τής ’Ροδόπης σχοινίσμασι· καί καθελών τόν ταύ
της περίβολον έκεΐθεν έπανίσταται- καί περί 
τήν Βάρναν στρατοπέδευται καί πολιορκεί γεν- 
ναίως καί ταύτην.”

Επομένως φανερόν είναι δτι ή πόλις έλαβε 
τό όνομα τής Βάρνης κατά το ιβ'. έτος τής Βα
σιλείας Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνάτου, δηλ. περί 
τά τέλη τοΰ ζ’. αιώνας έργω τών Βουλγάρων, 
οΐτινες κατεκτήσαντο τήν χώραν ταύτην τής 
Κάτω Μοισίας.

Κατά τούς νεωτέρου; χρόνους τό όνομα τής 
Βάρνης κατέστη διάσημον διά τήν έκεΐ γενο- 
μένην μάχην τή 11 Νοεμβρίου 1444. καθ’ ήν 
έπεσεν ό ανδρείο; Ααδισλάος, βασιλεύ; τή; Ουγ
γαρίας, νικηθείς ύπό τοΰ Σουλτάνου Άμουράτ 
τοΰ Β'. Οί 'Ρώσσοι έκυρίευσαν τήν Βάρνην τώ 
1828 μετά μακράν πολιορκίαν. Κατά τον τε- 
λευταΐον ρωσσο-τουρκικον πόλεμον οιέμειναν πά
λιν έκεΐ έπί τινα χρόνον και άνεχώρησαν, άφ’ ού 
ή Βάρνη, δυνάμει τής συνθήκη: τοΰ Βερολίνου, 
παρεδόθη εί; τήν ηγεμονίαν τής Βουλγαρίας.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ.
Διήγημα έν Αύστραλία.

(Συνέχεια και τέλος.)

ΙΓ'.

ΡΟ τινων ετών ή σύζυγος τοΰ μηχανικού, 
ω είχεν άνατεθή παρά τής Κυβερνήσεως 
τό διάγραμμα τής νέας πόλεως, έλαβεν 

είς μεγάλην συμπάθειαν νεαράν κόρην, ήν εύρεν 
εκεί μεταςυ τών όρυκτών ύπό το όνομα τής 
"πριγκηπίσσης”. 'Η αγαθή αΰτη Κυρία ήθέ- 
λησε ν’ άποστείλη τήν κόρην μετά τής μικρο- 
τέρας αδελφής αύτής είς παρθεναγωγεΐόν τι 

τής Μελβούρνη;· άλλ’ ή "πριγκήπισσα” δλίγην 
ν’σθάνετο διάθεσιν ν’ άποχωρισθή τής "κοιλά
δας τών λυγαριών”. Έν ω συνεζητοΰντο τά 
ύπέρ καί κατά τής ιδέας ταύτης, άπέθανεν αί
φνης ό γέρων πατήρ της, δστις καί τοι μέθυσο; 
ών καί άρκούντω; άτακτο: έγκατέλιπεν ούκ 
ευκαταφρόνηταν περιουσίαν, ήν έκληρονόμησαν 
κατά φυσικόν λόγον αί δύο θυγατέρες του. Ί'.ρω- 
τηθεΐσα τότε ή 'πριγκήπισσα’ έξέφρασε τήν 
άπόφασίν της νά μείνη έν τή κοιλάδι τών λυ
γαριών” καί νά έκπαιδευθή έκεΐ δπως δυνηθή 
νά διοάξη καί τήν άδελφήν της. Ταύτα είπε 
ρητώς καί μετά παρρησίας· δτε δμως τήν ήρώ- 
τησαν περί τής αίτιας τής τοιαύτη; άποφάσεώς 
της. ήρυΟρίασε καί δάκρυα έβρεξαν τού; οφθαλ
μού; της. II σύζυγος τού μηχανικού παρέλαβε 
τας δύο άδελφάς εί; τήν οικίαν τη; ό»; θετάς 
θυγατέρας. Ούδέποτε αγαθή πράξι; έλαβε καλ- 
λιτέραν αμοιβήν! II άπαίδευτος κόρη έγένετο 
βαθμηδόν γυνή εύπαίδευτος καί μεμορφωμένη, 
και το βλέμμα της άπώλεσε το άγριον καί φι
λύποπτο·» τών παρελθόντων χρόνων. 11 συμ
παθής αυτής φύσις προσείλκυε πάντας πρός 
αύτήν, καί αί μέν γυναίκες δεν έφθόνουν τά 
θέλγητρά της, οί δε άνδρες τή έσυγχώρουν τήν 
αδιαφορίαν καί ψυχρότητά της. Ένήλιξ γενο- 
μενη συνέλαβε τήν ιδέαν ν' άφιερώση μέρος τής 
περιουσία; της πρός άνέγερσιν σχολής έν τή 
νεοσυστάτιρ πόλει, έθεσε δέ ώς μόνον ορον, ή 
διευθυνσις αύτής νά τή άνατεθή κατά τά δύο 
πρώτα έτη. Αί άρχαί τής πόλεως εύγνωμόνως 
έδέχθησαν τήν πρότασιν, καί ή "πριγκήπισσα” 
έφήρμωσε νέαν διδακτικήν μέθοδον, ήτις ήρξατο 
άποφέρουσα άγλαούς καρπούς, δτε ή προσεχής 
τοΰ ’Αντιβασιλέα»; έπίσκεψι; άνεστάτωσεν βλους 
τούς κατοίκους τής "κοιλάδος”.

ιδ;

Ό έπίσημος άνήρ άφίχθη τέλος. Έπί τοΰ 
ταχυδρομείου έκυμάτιζεν ή μεγάλη αγγλική 
σημαία· ό σταθμός τοΰ σιδηροδρόμου ώμοίαζε 
πρός κήπον άνθοστόλιστον· έν τω μέσω τή; με
γάλης όδοΰ κατασκευάσθη μεγάλη άψίς έκ κορ
μών καί κλάδων δένδρων, έπί τή; κορυφής τή; 
οποίας άνεγινώσκετο ή λέξι; "Χαΐρε” γεγραμ- 
μενη δια ερυθρών γερανίων. "Ολοι οί κάτοικοι, 
δισχίλιοι καί πλέον, είχον ένδυθή τά έορτάσιμα 
αυτών ενδύματα, καί περιέμενον τήν άφιξιν τής 
αμαξοστοιχίας. Ό Άντιβασιλεύς κατελθών τής 
άμάξης έχαιρέτισε τούς υποδεχόμενους αύτόν, 
εσφιγξε τήν χεΐρα τοΰ δημάρχου καί ηύχαρί- 
στησε τό ζητωκραυγάζον πλήθος, άλλ’ δμως 
έφαίνετο άφηρημένος. I οΰτο παρε-ήρησαν όλοι 
ώς καί ή ώραία έξαδέλφη, ήτις έκάθητο μετά 
τού πατρός της έν τή άμάξη τοΰ ’Αντιβασιλέα»;.

Άλλοκότους έντυπώσεις δίδει ήμΐν ενίοτε 
ή μνήμη- άλλάσσομεν τόπον διαμονής, άλλάσ
σομεν έργον, φίλους, συμφέροντα, σκοπούς καί 
σχέδια, και δμως όταν βλέπωμεν πάλιν τά μέρη, 
έν οι; ήγαπήσαμεν ή ύπεφέραμεν, ή άπόστασι; 
τών ετών έκλείπει· ή καρδία πάλλει καί αί- 
μάσσει έκ νέου καί ζητοΰμεν νά συγκεντρωθώμεν 
εν εαυτοί;, έν κόσμω δλως ιδιαιτέρα», έν ω οί 
νέοι φίλοι ούοεμίαν κατέχουσι θέσιν. Ό Άντι- 
βασιλεύς είχεν ένώπιον του τάς οικοδομάς τής 
νέας πόλεως· παρετήρει τήν θριαμβευτικήν άψίδα, 
τας σημαίας, τούς στολισμένου; κατοίκους — 
άλλ' έμενε πρός δλα αδιάφορος καί έζήτει τί, 
δπερ ευκόλως δύναται τις νά μαντεύση. 'Ο άήρ 
τή; κοιλάδος’ ήτο δΐ αύτόν μεστός άναμνή- 
σεων πανταχόθεν ένεφανίζετο αύτώ ή μορφή 
τής ’πριγκηπίσσης”· τήν έβλεπε ποτέ μέν ύπο
πτον καί συνεσταλμένην, ώς έν άρχή, ποτέ δέ 
ύπήκοον ώς δτε ήρχετο πρός αύτόν, όπως λάβη 

τό καθημερινόν μάθημα, καί δτε αύτός ήσθά- 
νετο τόσον πόθον νά τήν σφίγξη εις τάς άγκάλας 
του. Πρό πάντων δέ ενθυμείτο τήν στιγμήν 
τοΰ αποχωρισμού του, δτε τήν έκράτει έπί τού 
στήθους του καί ήσθάνετο τήν γλυκεΐαν πίεσιν 
τών τρυφερών αύτή; βραχιόνων. Είτα ή είκών 
αύτή; έκαλύπτετο ώς υπό ομίχλης, καί αύτό; 
συνήρχετο πάλιν. Οΰτω; έφθασεν ή φέρουσα 
αύτόν άμαξα πρό τής μεγάλης πύλη; τή; σχο
λής, ένθα άνέμενον τόν τοποτηρητήν ό δήμαρχος, 
ο έφορος τών σχολείων και τινες τών ποοκρίτων. 
ώ; καί ό πρό μικρού άφιχθεί; επίσκοπο; τή; 
Μελβούρνης. Καί πρώτον άνεγνώσθη μακρά 
προσφώνησις, κομψιΰς έπί περγαμηνοΰ χάρτου 
τετυπωμένη, είτα όλοι ανέκραξαν "ζήτω”! Είτα 
δέ πάντες μετέβησαν εις τήν αίθουσαν τών πα
ραδόσεων. Ό Έφορος τών σχολείων, αρχαίο; 
καθηγητή; τού έν Cambridge τή; 'Αγγλία; 
Πανεπιστημίου, επέδειξε τω τοποτηρητή τήν 
καλήν τής αιθούσης διακόσμησιν, τούς ώραίους 
γεωγραφικού: χάρτας, τά εύχρηστα καί ανα
παυτικά θρανία- άλλ’ ό λόρδο; Πέτερς δΐ ένός 
βλέμματος είχεν ΐδει τά πάντα, ώ; καί τά 
ζωηρά και εύφυά πρόσωπα τών παρόντων παί- 
δων, οΐτινες είχον τοποθετηθή άναλόγω; τής 
ήλικιας των έμπροσθεν τών θρανίσιν ιδίως δέ 
ειλκυσαν τήν προσοχήν του αί μικραί κόραι. 
αιτινες ολαι έφαίνοντο τέκνα καλών οικογενειών.

> ’ A I > * »» « r / · »;ιχ. οιατι οεν εύρίσκετο σχολειον τοιουτον, 
δταν ή μικρά του "πριγκήπισσα” ήτο έν τοιαύτη 
ήλικια! Ο Αντιβασιλεύς άπέτεινε τον λόγον είς 
τάς μικρά; κόρας καί παρεκάλεσε μίαν αύτών. 
ήτις τω έφάνη ή εύφυεστέρα, ν’ άποστηθίση τό 
μάθημά τη; τή; προτεραίας. ΊΙ κόρη άπήγ- 
γειλε μέ φωνήν τρέμουσαν ολίγον έκ τής συγ- 
κινήσεως στίχους τινάς τοΰ Wordsworth, τοΰ 
ποιητοΰ τών παίδων καί τής φύσεω;. Παρά
δοξον! Αί λέξεις ήσαν αί αύταί, άς ό ΙΙέτερς 
πρό δέκα έτών έδίδαξε τήν “πριγκήπισσαν ’ 
ν άποστηθίζη· ένθυμεΐτο μάλιστα τόν τονισμόν, 
δν είχε δώσει εί; μίαν τών στίχων λέξιν. Τοΰτο 
βαθέως τον έτάραξε — μετ’ ολίγον στρεφόμενο; 
προς τας αλλας μαθήτριας τάς ήρώτησε ποια 
είναι τά καθήκοντα έναρέτου καί χρησίμου άν- 
θρώπου.

— Νά εργάζεται, άπήντησαν αί κόραι.
— Καί νά πιστεύη είς τό καλόν, προσέθηκεν 

ή μικρά, ή τούς στίχους άπαγγείλασα.
Ό ’Αντιβασιλεύς έζήτησε τότε νά ίδη καί 

νά συγχαρή τόν διευθυντήν τοιούτου προτύπου 
σχολείου. Ό ’Έφορος άπήντησεν δτι τήν σχολήν 
διευθύνει Κυρία, ήτις έδήλωσεν δτι δέν έπιθυμεΐ 
νά παρασταθή είς τήν έορτήν, άλλ’ δτι άν ή 
Α. Έξ. έπιθυμή νά τήν ίδη, θά τήν προσκαλέση. 
Ό ’Αντιβασιλεύς ειπεν οτι δέν έννοεΐ νά παρε- 
νοχλήση τήν διευθύντριαν, άλλ’ δτι εύχαρίστω; 
θά τή προσφέρη τά σεβάσματά του άν θελήση 
έπί στιγμήν νά τόν δεχθή.

Καθ’ ήν στιγμήν ό "Εφορος μετέβη εί; τό 
παρακείμενον δωμάτιον εύρε τήν διευθύντριαν 
καθημένην πλησίον τή; άδελφή; τη;· έφόρει 
κατά τήν συνήθειάν τη; μέλαν ένδυμα, ού τό 
σοβαρον και πένθιμον έμετριάζετο διά ώραίου 
περιλαίμιου χρώματος άνοικτοΰ. Ειπεν δτι προ- 
θύμω; θέλει δεχθή τήν ’Α. Έξ. δπω; εύχαρι- 
στήση αύτήν διά τήν έξοχον τιμήν.

— Καί τότε θά ίδωμεν, παρετήρησεν ή μι
κρότερα άδελφή της, άν θά τόν δεχθή; ώ; τού; 
άλλου; άνδρας. Νομίζω δτι πρέπει νά κάμη; 
διάκρισίν τινα δΐ ένα ’Αντιβασιλέα.

II θύρα ήνεώχθη καί είσήλθεν ό λόρδο; 
Ί ρεβήλυαν κρατών έν τή χειρί τόν πΐλόν του.

Μόλις τόν εΐδεν ή "πριγκήπισσα” καί έν τω 
αμα ή φυσιογνωμία της ήλλοιώθη· ώχρότη; 
κατεκάλυψε τάς παρειά: της- τά χείλη της 

έτοεμαν καί μόλις ήδυνήθη νά προφέρη άσυ- 
ναρτήτους τινά; λέξεις. Καί αύτός δμως ήτο 
είς άκρον -υγκεκινημένος καί βλέπων τήν διευ
θύντριαν έτοίμην νά λιποθυμήση, τή προσέφερε 
κάθισμα καί παρήγγειλε τήν άδελφήν της νά 
φέρη ολίγον ΰδωρ. Ιίναγκάσθησαν ν’ άνοίξωσιν 
ολίγον το ένδυμά της, καί τότε έφάνη μικρός 
σάκκος δεδεμένος περί τον τράχηλον διά κλω
στής· ό δερμάτινος σακκο; εφαινετο αρκούντως 
βαρύ:, διότι είχε χαράξει έρυθράν εί; τόν λαι
μόν γραμμήν. 'Ο ’Αντιβασιλεύς έγονάτισε πλη
σίον της καί τή έφίλει τάς ψυχρά; αύτή; χεΐρα;. 
Μετά παρέλευσιν στιγμών τινων ή διευθύντρια 
συνήλθε καί κατ’ άρχάς ένόμιζεν δτι βλέπει 
ευχάριστου δνειρον. Τόσον σπάνιον είναι να 
βλέπη τις πραγματοποιουμένους τού: διακαείς 
πόθους έν τώ κόσμο» τούτιρ, ώστε δταν συμοαινη 
τοΰτο, δυσκόλω; πιστεύει ό άνθρωπος. Ιο προ
σώπου τής πριγκηπίσσης είχε μεταμορφωθή · 
έφαίνετο ό»ς αγία έν έκστάσει. Ιέλος πάντων 
ήτο πλησίον της ό άνήρ, δν ήγάπησε, καί ήδύ- 
νατο νά τώ είπη πόσον τόν έσυλλογίσθη, πόσον 
εκλαυσε. πόσον ύπέφερε κατά τό διάστημα τοΰτο 
τών δέκα έτών!

ΙΕ'.

Ό λόρδος ΙΙέτερς, χαίοων δτι εύρε τόσον 
ώραίαν τήν νέαν κόρην, ήν ένθέρμως ήγάπησε, 
τή διηγήθη τά πάντα, καί τή εξήγησε το αίτιον 
τής μακράς σιωπής του. ’Αναχώρησα; έκ τής 
"Κοιλάδος τών λυγαριών” μετέβη είς Μελ- 
οούρνην, ένθα εύρεν επιστολήν, προσκαλοΰσαν 
αύτόν άμέσως είς ’ Αγγλίαν. Ο πρεσβύτερός του 
αδελφό; είχεν άποθάνει καί αύτός εύρίσκετο ό 
κληρονόμος τοΰ τίτλου καί τής περιουσία;· ό 
πατήρ του γέρων ήδη έζήτει νά ίδη αύτόν τό 
ταχύτερον. Αύθημερόν ό "άριστοκράτης” έπέοη 
πλοίου καί άπήλθε τη; Μελβούρνη;· άλλά μετά 
πολλούς κινδύνους καί πλείστας δσας περιπέ
τειας μόλις μετά εξ μήνα; έφθασεν εί; ’Αγγλίαν. 
Έν τω μεταξύ άπέθανεν ό πατήρ του, και εις 
τών άνεψιών του κατέλαβε τά κτήματα· ά»; έκ 
τούτου έδέησε νά γείνη δίκη μακρά καί νά 
έκτελεσθώσιν άτελεύτητοι τύποι μέχρι; ού περι- 
έλθωσι τά κτήματα εί; τήν κατοχήν του. Έξ 
’Αγγλίας έγραψε μακράν πρό; τήν "πριγκήπισ- 
σαν” επιστολήν.

— Διατί δέν μοί άπήντησας;
— Ούδέποτε έλαβον τήν επιστολήν, άπήν

τησεν ή διευθύντρια, καί ουδέποτε πλέον ήλ- 
πιζον νά λάβω ειδήσεις.

Ό λόρδος Πέτερς έννόησεν δτι έπίστευεν οτι 
άπέθανε καί δτι τό παρ’ αύτή; ίδρυθέν σχολειον 
ήτο τό εις τήν μνήμην αύτοΰ άνεγερθέν μαυσω- 
λεΐον. ’Απέναντι άφοσιώσεως τόσον μεγάλης 
πώς νά τολμήση νά όμολογήση δτι μόνον άπαξ 
έγραψε καί δτι μή λαβών άπάντησιν, έσκέφθη 
δτι ήτο πλέον άργά καί δτι ό μαργαρίτης, δν 
εύρεν, έπεσεν έν μέσιρ τών χοίρων, καί δτι καλ- 
λίτερον ήτο δΐ αύτόν νά διατηρή έν τή καρδία 
του γλυκεΐαν άνάμνησιν ή νά ύποπτη τήν θλίψιν 
άπογοητεύσεως. Κακαί σκέψεις, δΐ ά; ήσχύνετο 
τώρα. Καί δμω; ή Αύστραλία τον ένδιέφερε, 
καί γενόμενος μέλος τοΰ Κοινοβουλίου είχε 
τοσοΰτον έκθύμως ύπερασπισθή τό ζήτημα τών 
άποικιών, ώστε ή Κυβέρνησι; άπεφάσισε νά τόν 
διορίση άντιβασιλέα τής Βικτωρία;. Άμα δέ 
άφιχθεί; εί; Αυστραλίαν ήθέλησε νά έπισκεφθή 
πάλιν τά μέρη τή; παρελθούσης εύδαιμονία; 
του. Καί δμω; ύπέκρυψε κάπως τήν άλήθειαν, 
διότι δέν ειπεν δτι έπεχείρησε τήν έκδρομήν 
δπω; άνταποκριθή εί; τά αισθήματα τής καρ
δία; του καί δτι ήθελε προηγουμένως νά πεισθή 
εντελώς περί τή; τύχη; τής "πριγκηπίσσης”, 

πριν ή ζητήση είς γάμον τήν ώραίαν έξαδέλφηυ 
του. ήτις τόν παρηκολούθησε καί άνέμενεν έν 
τή παρακειμένη αιθούση. Περί τούτων πάντων 
ούδέν ειπεν.

Μετά παρέλευσιν ολίγων στιγμών είσήλθεν 
είς τήν αίθουσαν τών παραδόσεων οδηγών άπο 
τού βραχίονο; τήν διευθύντριαν. Έκαστος δύ
ναται νά έννοήση τήν έντύπωσίν, ήν ή έμφά- 
νισις αΰτη παρήγαγεν εί; τού; παρόντα;. Ητο 
ή τελευταία σκηνή τοΰ μυθιστορήματος τοΰ 
βίου των.

— ’Εννοείς, φιλτάτη, άντιβασιλεύς είναι άν
θρωπο; ώς δλοι οί άλλοι, έλεγεν ή μικρά άδελφή 
τής "πριγκηπίσσης” έφαρμόζουσα έπί τής ώραία: 
αυτής κόμης τον νυμφικόν στέφανον.

ΤΕΛΟΣ.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗι Λ.

(Έπί τώ νέω Ετει.)

"Αχ! ήθελα τάχα αύτή τή φωτιά, 
ΙΙοΰ είχα μια μέρα 'ς τά στήθη κλεισμένα, 
Νά γράψω τραγούδι, ξανθή μου, γιά σένα 
Νάστράφτη ώσάν τήν γλυκιά σου ματιά.

Μά μούχει δ Χάρο; τή μαύρη καρδιά 
Σάν χιόνι βαρύ τοΰ βουνού πλακωμένα,
Κ' οί στίχοι μου μοιάζουν σάν φύλλα σπαρμένα 
ΙΙοΰ πήρε τάγέρι άπό τά κλαδιά.

Καί τώρα π’ ό χρόνο; με γέλοια πέρα, 
Καί δλο τόν κόσμο ή χαρά ξεπρελλαίνέι, 
Μονάχ’ ή ψυχή μου τήν πίκοα.δομένη 
Σέ χρόνου; πού φύγαν άνοίγει φτερά.

Μά μέσα μου σύ, Χερουβείμ τρυφερό, 
I λύκειά σά φιλί καί σάν άστρου αχτίδα, 
Έσΰ 'ς τήν καρδιά μου σκορπίζεις ελπίδα, 
Καί τάζεις ζωής καί χαράς θησαυρό.

Γι’ αύτό μιά στιγμή τόν καϋμό παραίτιό, 
Μέ γέλοια τάς σκέψεις κ' έγίυ στεφανόνω, 
Κ’ εύχαίς και χαραΐς μοναχά ζευγαρόνω, 
Γιά σέ, ’ς τό φτωχό μου τραγούδι αύτό.

Έν 'Αθήναις 1885.

Η. Α. Βελλιανίτης.

ΤΗι ΦΙΛΗι ΛΕΥΚΑΔΙΑι.

Τό πριϋτο βλέμμα σου, δειλό, ελπίδας μοΰ χαρίζει, 
Τό δεύτερό σου, αδιάφορο, τό στήθος μου φλογίζει,
Το τρίτο... ο,τι κΓ αν είπώ, σέ τέτοιο βλέμμα μοι

άζει,
Κΐ δν τόνομάσω αστραπή καί κεραυνό ταιριάζει! 
Κρατεί τό φώς του μοναχό καί τή φωτιά σκορπάει, 
Μαμπώνει οποίον κι’ άν τό ίδή καί καίγ’ δπ' άγαπάει.

Έν Λευκάδι.

Ν. Ί ω. Σταματέλος.

Η ΝΥΜΦΙΚΗ ΕΣΘΗΣ.
ΤΜΩΔΗΣ, αιθέριος νεφέλη· νεφέλη εύω- 
διάζουσα ί'ριδος καί ίου · λευκόν, καθα
ρόν, λεπτόν ύφασμα, πόσον είσαι ώραΐον! 

Ές νιφάς χύνεσαι άπό τοΰ άνακλίντρου, άλλά 
τό άσπιλον κράσπεδόν σου δέν ψαύει τό έδα
φος . . . Είσαι νέον καί δροσερόν, μόλις έξήλθες 
τών χειρών τού κατασκευαστού, ώ ύφασμα χα- 

ριέστατον, προωρισμένον είς τήν νυμφικήν τή; 
’Ιουλίας έσθήτα . . . II μήτηρ σέ έξετάζει, σέ 
έκτιμα. Η Ιουλία μόλις τολμά νά σέ άτενίση, 
άλλά τύ βλέμμα της είναι πλήρες ποιήσεως καί 
έρωτος, πλήρες πόθων καί ελπίδων!... II 
Ιουλία δέν είναι πλούσια· δέν δύναται ούδέ 
όφείλει νά περιβληθή λευκήν μεταξίνην έσθήτα, 
ήτι; καί ύπέρ τό δέον πολυτελής θά ήτο καί 
δέν ήθελε τή χρησιμεύσει. Καί ομω; ή Ιουλία 
ελπίζει οτι θά ήναι νύμφη αρκούντως περικαλ
λής, καί διάφορος τών άλλων, διότι τήν έσθήτα 
τήν σεμνήν αύτή πρόκειται νά κεντήση — καί 
θά τήν κεντήση θαυμασίως ... Θά τήν φορή 
όταν ό Έδμόνδος τήν συνοδεύση εί; το θέα- 
τρον ή εις μικρόν τινα έσπερίδα — όταν δέ 
γηράση θά τήν έπιδεικνύη ώς θαύμα είς τάς 
θυγατέρας της, καί αί έγγοναί της θά λέγωσιν 
ήτο ή νυμφική έσθή; τής μάμμης μας!

Ι αύτα συλλογίζεται ή’Ιουλία άτενίζουσα τό 
λευκόν ύφασμα, τό όποιον ό έμπορος τή έφερε 
προ μικρού. Κύπτουσα έπί τοΰ ξυλίνου εργα
λείου ή Ιουλία εργάζεται· μικρός στέφανος ρό
δων έκφύεται ύπό τού; εύστροφους δακτύλους 
της, είτα στάχεις, σύμοολον τής άφθονίας καί 
μικρά χαρίεντα άνθη ... ΊΙ στίλβουσα βελόνη 
άνέρχεται καί κατέρχεται- ή μικρά δακτυλήθρα 
τρίζει προστριβομένη τή βελόνη, τό δέ λευκόν 
νήμα σύρεται ταχύτατου.

Ό κήπος, έν ω έργάζεται ή ’Ιουλία, άνα- 
πέμπει εύωδίαν έαρινήν ό κυανούς ούρανό; 
γέλα διά μέσου τών πρασίνων φύλλων · τά πτηνά 
αδουσι ζωηρά . . . Άλλά τις είναι ή μικρά 
φωνή, ή έπαναλαμβάνουσα πάντοτε τήν αύτήν 
λέξιν Έδμόνδε! Έδμόνδε! ... Η μικρά αΰτη 
φωνή είναι ή καρδία τής Ίουλίάς, ή πάλλουσα 
ταχυτέρα τής βελόνης, ή γελώσα ζωηρότερον 
τού κυανού ούρανοΰ, ή αδουσα δυνατότερα τών 
πτηνών... ΙΙάρελθε, ώραϊε Απρίλιε! ΙΙά- 
ρελθε καί σύ, Μάϊε, μήν τών ρόδων, καί σύ, 
’Ιούνιε . . . πάρελθε, φθινόπωρον, καί χειμών . .. 
Πόσος καιρός, Θεέ μου! Άλλά θά έλθη, θά 
έλθη ή μεγάλη ήμέρα· άνθη ευώδη, θά βλαστή- 
σετε έκ νέου, καί ή εσθής θά ήναι έτοιμη, και 
ή Ιουλία θά. γείνη νύμφη.

Πίπτει χιών· ολα είναι λευκά, αί στέγαι, 
αί οδοί, ό κήπο;, τά δένδρα. 'Ο άήρ είναι ψυ
χρός, ό ούρανό; σκοτεινό: ■ τά μικρά πτηνά 
πετώσιν έπί τών ξηρών κλάδων, τά όποια κο- 
σμούσιν οί τού πάγου κροσ-οί. Τά παραπετά
σματα τοΰ παραθύρου είναι ύψωμένα. δπως άφή- 
σωσι νά είσδύση το άμυδρον φώς, τό όποιον 
αποστέλλει ό τοΰ χειμώνο; ούρανό;... ΊΤ 
’Ιουλία έργάζεται παρά τήν έστιαν, κύπτουσα 
έπί τοΰ ξυλίνου έργαλείου. Ιο ήμισυ τή; εσθή- 
το; έτελέίωσε· τό έτερον ήμισυ έκτυλίσσεται έπί 
τοΰ έργαλείου· ή χειρ τής Ιουλίας τρέχει, 
ΐπταται έλαφρά καί λευκή ώς πτέρυξ άλκυόνοί, 
καί ώς πτέρυξ αλκυόνας ΐπταται καί ή διάνοια 
αύτής . . . Τρεις μόνον μήνες ακόμη! Σπεύσον, 
’Ιουλία, μή λειψή ή έσθής τήν ήμέραν εκείνην. 
Ό Έδμόνδος άγαπα τάς επιδέξιους καί εργατι
κός γυναίκα;· θά ήναι ύπερήφανος διά τήν ’Ιου
λίαν του. Αί χεΐρές της είναι ολίγον νεναρ- 
κωμέναι, άλλ’ ή καρδία τη; είναι θερμή . . . 
Σπεύσον, Ιουλία, σπεύσον!

* * *

Τά άνθη έφάνησαν ή έσθή; έτελείωσεν ή 
Ιουλία θά γείνη νύμφη... Μήτερ, ώ! πόσον 
ώραΐον είναι τό έαρ! . . . Έλλείπουσι τρεις 
ήμέραι άκόμη, δύο — μία . . . Ιδού καί ή
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εσΰης έτοιμη, λευκή ώς νεφέλη, δροσερά ώς 
άνθος.

Είναι ακόμη δλίγον υγρά είς τάς πτυχάς, 
και άκτίς ήλιου απαιτείται- ή μήτηρ τή λέγει 
νά τήν άπλώση είς τον κήπον άλλ’ ή ’Ιουλία μέσης. Ο ήλιος φωτίζει τήν έσθήτα- τά κεν

φοβείται μή κηλιδωθή καί νομίζει φρονιμώτερον
να την αναρτήση άπό τοΰ παραθύρου. Εϋθυ-
μος καί ζωηρά πήδα επι έδρας, κύπτει ποός
τα ε;ω και κρέμα τό ώραΐον ένδυμα έκ τής

τημένα άνθη φαίνονται έμψυχου μένα καί προσ- 
μειοιώντα τή ’Ιουλία. . . *<>! αύτό τό μικρόν
ρόδον πόσον κόπον μοί έδωκε! IIόσον ώραΐα 
προσαρμόζεται τό μικρόν τοΰτο ίον! ΙΙοΰ είναι 
ό στάχυς εκείνος, δν είργαζόμην, οτε ό Έδμόν- 

δος είσήλθεν αίφνιδίως καί με ήσπάσθη . . . 
έδώ ; . . . Ή Ιουλία εΰρίσκεται εν έκστάσει, 
κόπτει πρός τά εμπρός, όπως διόρθωση μιαν 
τών πτυχών, διά νά φανή καλλίτερον τό κέν
τημα- εκτείνει τους βραχίονας — πλήν ό ποΰς 

της ολισθαίνει ... κλονεΐται . . ."Γψιστε θεέ!... 
επεσεν!

* *

Τήν έπιοΰσαν, ημέραν τοΰ γάμου, φέρετρου 
έκκομίζεται έκ τής οικίας τής Ιουλίας, καί 

επ' αύτοΰ, έν είδει σημαίας παρθενικής, ή νυμ
φική έσθής στίλβει είς τάς ακτίνας του ήλιου.

Μετάφρασις Αικατερίνη; II. Βασιλειάδου, 
έν Τεργέστη.

Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΡΑΣ-ΑΛΛΟΥΛΑ ΕΝ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑι·.
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ΕΝ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑ.
I

(-Μετά εικόνων, 2ρα σελ. 290—297.)

Π
ΡΟ τίνος ό ορθόδοξο; ήγεμών τής Άουσ- 
σινίας, περί πολλοΰ ποιούμενος τάς πρδς 
τήν ‘Ελλάδα σχέσεις. άπέστειλε διά
φορα κοσμήματα και δώρα εις τους βασιλείς 

ήμών και τδν διάδοχον Κωνσταντίνον. Τά πο
λύτιμα ταΰτα δώρα παρέδωκε τώ ήμετέρω βα- 
σιλεΐ ό πρόξενος κ. Μητσάκης, έλθών κατ’ ευ
θείαν έξ Άβυσσινίας. ’Εσχάτως ό Άβυσσινος 
ήγεμών προσεκάλεσε καί "Ελληνα ιατρόν παρά 
τή αύλή του καί έν γένει μεγάλας έκδηλοϊ 
συμπάθειας πρδς τήν χώραν ήμών. Ύποθέτοντες 
ότι οί ήμέτεροι άναγνώσται μετ’ ένδιαφέροντος 
θά ίδωσιν εικόνας τής απόκεντρου έκείνης χώ
ρας, ήν ό ευρωπαϊκός πολιτισμός δέν έψαυσεν εί- 
σετι, παραθέτομεν σήμερον τέσσαρα; τοιαύτας, 
παριστώσας τοποθεσίας καί ήθη καί έθιμα αυ
τής. Καί ή μία μέν τών εικόνων παριστα κόρας 
Άουσσινάς υδροφόρους καί μίαν έκ τών έπι- 
σημοτέρων κυριών τής πόλεως Άδόβας, τής 
πρωτευούσης τοΰ βασιλέως Ίωάννου. ‘Η κυρία 
αυτή, ής τδ μόνον ένδυμα είναι μάκρος ποδήρης 
χιτών, βαίνει γυμνόπους, κοσμεί δέ τους αστρα
γάλους τών ποδών της διά μετάλλινων βραχιο- 
λίων. Τοιαΰτα κοσμήματα έλαβε καί ή βασί
λισσα τής ‘Ελλάδος δώρα παρά τής μελαίνης 
Μεγαλειότητος τής Άβυσσινίας. ‘Η έτερα τών 
εικόνων ήμών παριστα τήν οικίαν ενός τών ίσχυ- 
ροτέρων αρχηγών τής ’Αβυσσινίας, τοΰ Ί’άς- 
Άλλούλα, αύτοΰ έκείνου, δστις ώδήγησε πέρυσι 
κατά τόν Ιούνιον μήνα τήν αγγλικήν πρεσβείαν 
πρός τδν βασιλέα Ίωάννην. Ό αρχηγός ούτος 
κατοικεί έπί ώχυρωμένου υψώματος, δπερ πα- 
ριστα ή τρίτη ήμών είκών. ’Επί τοΰ πετρώδους 
τούτου λόφου κεΐται σειρά άχυροσκεπών καλυ
βών, ών ή μεγαλειτέρα κατοικεΐται ύπό τοΰ 
“ΡΖ'ΪΪ0'5, και £^ναι εύρυχωροτέρα καί κομψότερα 
τών άλλων. Εντός τοΰ οικήματος τούτου δέ
χεται ό 'Ράς-Άλλούλας τούς προσερχομένους 
καθήμενος ή μάλλον κατακεκλιμένος έπί ανα
κλίντρου καί έν μέσω πυκνού καπνού, δι’ ού 
αποδιώκονται εκ τής καλύβης αί μυΐαι καί οί 
κώνωπες. Ό αρχηγός ούτος, καίτοι απαίδευτος 
καί άπολίτευτος, είναι δμως ευφυής καί φίλος 
τών Εύρωπαίων- μεγίστην δέ έξασζεΐ έν Ά βυσ
σινιά έπιρροήν. Έν τή τέταρτη τέλος είζ.όνι 
φαίνονται τά Ανάκτορα τοΰ βασιλέως (ή αύτο- 
κράτορος) Ίωάννου έν Άδόβα. Το βέβαιον είναι 
δτι τά ανάκτορα ταΰτα δέν παρέχουσιν ήμΐν 
ιδέαν πολύ ύψηλήν διά τήν αρχιτεκτονικήν τών 
Αβυσσινών, διότι καί ταΰτα δέν είναι ή άπλή 

καλύβη, ολίγον μεγαλειτέρα τών άλλων, άλλ’ ού- 
δέν έχουσα τδ επιβλητικόν καί ηγεμονικόν. — 
Έν τή "Νέα Έφημερίδι” τών ’Αθηνών άνέ- 
γνωμεν μετ’ ένδιαφέροντος τήν αρχήν άρθρων, 
τά όποια ό εις Άβυσσινίαν μεταβάς ομογενής 
ήμών ιατρός κ. Παρίσης ύπόσχεται ν’ άποστέλλη 
τακτικώς έκεΐθεν. Τά άρθρα τούτα περί τής 
άγνώστου έτι έκείνης χώρας, ής αί συμπάθειαι 
τοσοΰτον ζωηρώς διατρανούνται ύπέρ τής ήμε- 
τέρας πατρίδος, έσονται εις άκρον ένδιαφέροντα.

ΓΝΩΜΙΚΑ.

II φιλοδοξία τών πλείστων ανθρώπων είναι 
εις αντίθετον λόγον τής ευδαιμονίας αύτών. "Οσιο 
μεγαλητέρα ή φιλοδοξία τοσω μικροτέρα ή ευδαι
μονία, καί τάνάπαλιν διό λέγομε·/ "μακάριοι οί 
πτωχοί τώ πνεύματι, δτι αύτών έστιν ή εύτυχία 
τής γής”.

Ι’.ρως είναι εύγενής έγωϊσμδς τής καρδία;. 
Αί θυσίαι τάς όποιας οί άνθρωποι έκαμον χάριν 
τού έρωτος έγένοντο, διότι, ή καρδία μαγευθεϊσα 
άπαξ έξ αύτοΰ, δέν ανέχεται τήν στέρησιν τής 
μαγείας έκείνης, καίπερ άντικειμένης ίσως εις 
τδν ορθόν λόγον.

Θέλεις νά ϊδης έάν λαός τις βαίνη πρός 
ακμήν ή παρακμήν; Εξετασον μόνον ποιαν δύνα- 
μιν έχει παρ’ αύτώ το καθήκον.

II κομπορρημοσύνη καί περιαυτολογία είτε 
λαού είτε άτόμου είναι ώς ό πυκνός καπνός ό 
έξερχόμενο; οικίας. Πιθανόν δτι έν τή έστία 
αύτής καίονται άχυρα.

11 ματαιόδοξος γυνή ομοιάζει μέ έκ.εΐνα τά 
φαγητα, τά οποία είναι ίσως καλά τήν γεύσιν, 
άλλά λίαν δύσπεπτα. Μ. Μ.

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΕΝΖΗΟΡ.
Μίτάφρ. Δ. Καραγιαννάκη.

Ο
 ΣΑΝ αχώριστοι. 'Ο εις έν τή σκιά τού
άλλου. Ο Γεώργιος Κέμπεν καί ό Κορ- 
ράδος Βενζηόρ έγεννήθησαν άμφότεροι 

έν τώ αύτώ τόπι». '0 μέν, υιός πλουσίων γο
νέων, έτελειοποίησε τάς σπουδάς αύτοΰ έν 11α- 
ρισίοις, ένθα είχεν έπανεύρει τόν έκ παιδικής 
ηλικίας φίλον του Βενζηόρ, ό όποιος είχε σταλή 
παρά τού κόμητος Σεχένυ ύπό τήν προστασίαν 
διασήμου τής εποχής ζωγράφου. Μετά πάροδον 
ολίγων έτών είχον έγκατασταθή άμφότεροι έν 
ΙΙέστη. Ό Κεμπεν έν βραχεί διαστήματι είχεν 
αποκτήσει φήμην έξοχου δικηγόρου, ένώ συγ
χρόνως ό Βενζηόρ έκαμνε πάταγον μέ τάς σπου
δαίας αύτοΰ ίστορικάς συνθέσεις, ή πρώτη τών 
όποιων τώ είχε καρποφορήσει τδ χρυσούν πα- 
ράσημον τού έθνικού Άγώνος. Ώ; καί εις τά 
πρώτα ετη τής νεότητος αύτών οί δύο φίλοι 
έξηκολούθουν νά ζώσιν ό εις έν τώ άλλιρ. Τού 
Κέμπεν ό ένθουσιασμός ήγείρετο περισσότερον, 
δτε έν μέσοι εύφραδούς πρός τούς δικαστάς άγο- 
ρεύσεως στρέφων έβλεπε τόν φίλον του άκροώ- 
μενον αύτόν μετά προσοχής- ό Βενζηόρ έξετίμα 
περισσότερον μίαν λέξιν έπαίνου ήν ό φίλος του 
έπρόφερε διά νέαν τινά εικόνα αύτοΰ, τών στε
φάνων οϋς έπλεκεν δλος ό τύπος. Οί δύο έκεΐνοι 
άνθρωποι ήσαν τέλος αφιερωμένοι άλλήλοις ψυχή 
τε καί σώματι- ή φιλία αύτών ήτο έξ εκείνων 
άς μόνος ό θάνατος διαλύει. Άφ’ ής δμως ήμέ- 
ρας ή ζηλοτυπία ώ; παγετώδες έρπετόν είσήλθεν 
εν τή καρδία τού Κέμπεν, ούτος έπαυσε πλέον 
νά ήνε οίος ήτο πρότερον. '0 Κορράδος δέν τό 
προεΐδεν ακριβώς· ούτε δμως ό Γεώργιος τώ 
εοηλωσε τους λογισμούς του- καί ούτως ό εις 
έξηκολούθει νά περιποιήται τήν δεσποινίδα Βάν
δερφελδ, έφ’ ής ό άλλος είχε ρίψει τά βλέμ
ματα, ένώ ό τελευταίος ούτος ήρχιζε νά έπωάζη 
εν τή καρδία αύτού ύπόκωφον μίσος διά τό 
άδικον δπερ ό φίλος του χωρίς νά γνωρίζη τφ 
εκαμνε. Ιιποτε κατά τά άλλα δέν είχε λάβει 
αλλαγήν τινα, καί ήτο φυσικόν, αφού ό εις έν

καλή πιστει δέν ήδύνατο νά μαντεύση έκεΐνο 
δπερ ο άλλος ζηλοτύπως ύπεκρίνετο.

Θερινήν τινα έσπέραν οί δύο φίλοι έφέροντο 
πρός τάς δχθας τού Δουνάδεως. 'Ο δικηγόρος, 
εύσαρκος, καί ύψηλού άνασπήματος, έοάδιζε παρά 
7ω ζωγράφοι κεκλιμένην έχων τήν κεφαλήν έπί 
τού στήθους καί τό βλέμμα έστραμμένον ποός 
τό έδαφος, καί έφαίνετο εις οαθείας βεουθισμένος 
σκεψεις- ένώ ζωηρόν βλέμμα καί πλανώμενον 
απο της πυρι/.αμπους τού ουρανού δψεως μέχρι 
του βυθού τών θορυβωδών υοάτων έπρόδιδεν τό 
αεικίνητον του πνεύματος καί τήν έμβρίθειαν 
τοϋ καλλιτέχνου.

— Ιί σκέπτεσαι; έρωτα ό Κορράδος, δστις 
εφαίνετο ξένος τής παρατεταμένης σιωπής τού 
Γεωργίου.

έπιχειρημά τι 
ώ δικαστήριο), 
έρατος έκείνου 

ένεκα 
,εις νά εύρης

’ 5°: 
άπέ· 

τόπο.

» πει να 
δειξαν 
πρός 
μιάς 
μίαν 
ζομαι 
πάζω

— Ζητώ, άπεκρίθη έκεΐνο;, 
διά τήν δίκην, ήν εχω αύριον έν

— Α! πρόκειται περί τοΰ · 
Βάρνη. δστις έφόνευσε τόν άδελφόν αύτοΰ i 
θρησκευτικής διαφωνίας; Καί έλπίζεις νά ε 
εν τή άμμω ταύτη κανέν έπιχείρημα;

Ι.ίνε ύπόθεσις ήτις έντός τής άμμου
-'υρ'θ ζάτι τι. ΙΙολλαί περιστάσεις 
δτι ή άμμος είνε πλουσιώτατος - 

παραγωγήν καλών ’ιδεών. ’Έχω ανάγκην 
καλής ιδέας, καί ζητώ αύτήν εις τήν έρη- 
ταύτην έν τή άμμώδει ταύτη όχθη- άκροά- 

τόν μεγαλοπρεπή τοϋ ύδατος κρότον, άρ
του; ιπταμένους τής φύσεως μυστηριώδεις 

φθόγγους, ζητώ έν μια λέξει ίμπνευσιν.
— Ιοΰτο καλείται ποίησις, είπεν ό 

δος. Αλλ’ έστω. Ι'.ιπέ μοι δμως έν 
νεία- θέλεις νά άμφισβητήσης προ: 
τήν κεφαλήν μηδαμινού δολοιίόνου; 
θέλης τούτο, διατί τό θέλει

— Έλθέ άπ’ έδώ, είπε

Κορρά- 
εΐλικρι- 

τόν δήμιον 
Καί αν

ν ό Γεώργιο; 
τον σύντροφον αύτού παρά τό χεΐλο.

πρός τινα ___
τής τελευταίας πλυμμήρας. 

άφού έκάθησαν άμφότεροι, θά σοί άναπτύξω 
έχει ή ύπόθε 
είναι 
βαρείας ήθελεν έχει τάς συν: 
οκτώ ή δέκα έτών φυλάκισιν θά τω δοθή άμνη- 

καί

φερων 
τοϋ ποτα- 

κορμόν δένδρου συρθέντα έκεΐ 
Τώρα, είπεν 

πώς 
ιεσις. Είμαι βέβαιος δτι ό Βάρνης 

άξιος ποινής, καί δτι ή άπαλλαγή αύτού 
:είας. Άλλά μετά

μου 
ύπό

οκτώ 
στία. 
ήθελε

:οτε άλλοιμονον εις έκεΐνον οντινα 
συναντήσει. 'Ομοιάζει πρός τίγριν τής 

Βεγγάλης, ήτις μαίνεται έκ χαράς βλέπουσα 
άιμα- ό άνθρωπος ό χύνων αίμα όμοιου του άπο- 

ις νά 
δέν 

ΙΙρός 
ώστε νά 

ψη. Καί νά στεί- 
τήν Αύστραλίαν; 
αύτόν εις μέρος 
πλοία ούτε άλλο 

βαίνει τό κινουνωδέστερον δσιυν δύναται 
φαντασθή θηοίον. Αί ισχυρότεραι άλύσεις 
μάς έγγυώνται τήν άσφάλειαν αύτοΰ. 
τούτο πρέπει νά σταλή πολύ μακράν, 
μήν ύπάρχη φόβο; νά έπιστρέψ 
λωμεν αύτόν εί; τάς Ινδίας, 
Οχι. ΙΙρέπει νά στείλωαεν 

ένθα ούτε σιδηρόδρομοι ούτε
τι μέσον πρός επιστροφήν ύπάρχουσιν. "Ας τον 
στειλωμεν λοιπόν εί; τον άλλον κόσμον.

— Ιούτο είνε πολύ δίκαιον, παρετήρησεν ό 
Κορράδο;. "Ομως , . .

— "Ομως υπάρχει ή κοινή γνώμη περί ής 
όλιγιστοι είσί πεπεισμένοι, ήν δμως άπαντε; άλ- 
ληλοδιαδόχως ζητούσι μεγαλοφώνως, διότι ούτω 
συνειθιζεται. II κοινή αύτη γνώμη κατά τούς τε
λευταίους χρόνου; έκηρύχθη μετά πολλής τής 
ένεργείας έναντίον τή; ποινής τού θανάτου. Εις δι
κηγόρο; όμως, ινα άποκτήση τήν εύνοιαν τού λαού, 
πρεπει λίαν εύχαρίστως νά δέχηται καί τον χει
ρότερον κακούργον νά ύπερασπίζη καί μέχρις 
έσχάτων νά πολεμή τόν Εισαγγελέα καί τούς 
μάρτυρας, νά προσπαθήση δέ νά άποδείξη τδ 
λευκόν μέλαν καί τό άνάπαλιν, δηλαδή νά άπο- 

sw/oi ό παθών καί θύμα ό κατηγο
ρούμενος, δπως ο Βύρων άπέδειξε τήν αθωότητα 

τοΰ Κάϊν καί τήν ένοχήν τοΰ Αβελ. Όταν 
δι’ δλων τούτων έπιτύχη τήν άπαλλαγήν τού 
πελάτου του ή τούλάχιστον τήν έλάττωσιν τής 
ποινής είς τδ έλάχιστον δριον, αί σάλπιγγες τή; 
φήμης θέλουσι διασαλπίσει τό όνομά του, πάντε; 
έν συρροή θέλουσι δράμει ύπδ τήν προστασίαν 
αύτοΰ καί θά άποκτήση δόξαν καί χρήματα. 
Ιδού, φίλτατέ μοι, διατί μ ένδιαφέρει ή δίκη 
ήτις πρόκειται νά συζητηθή αύριον ιδού διατί 
παρά τήν πεποίθησίν μου έπιχειρώ τήν ύπερά- 
σπισιν τού Βάρνη- καί θά τδν ύπερασπισω εις 
τρόπον ώστε καί ό ίδιο; θά θαυμάση.

— Άλλ’ ειπέ μοι τότε πού θά φθάσωμεν 
τοιουτοτρόπως:

— Τις οίδεν; Έκ τής ύπερβολικής τών 
νόμων αύστηρότητος καί τή; κατά γράμμα έκτε- 
λέσεως τών ποινών θά πολλαπλασιασθώσιν εις 
τοσοΰτον βαθμόν τά έγκλήματα, ώστε ή κοινωνία 
έν τή απελπισία αύτής θά άκολουθήση τήν 
σκληράν καί βάρβαρον έκείνην φατρίαν. Καί 
είμαι βέβαιο; δτι ινα έπέλθη χαλάρωσι; τις. 
είνε άνάγκη νά δεινωθή μέχρι; ού ήμέραν τινά 
τελείως δ-.ορθωθή.

— Τούτο μοί φαίνεται πολύ ριψοκίνδυνον 
καί εί; κάθε περίστασιν θειυρητικόν. Τίς έγ- 
γυάται περί τοΰ άποτελέσματος τούτου; Και 
δεδόσθω δτι μετά τινα; γενεά; φθάνει εις τό 
άοχαΐον σύστημα, ποια ή πρόοδος; ’Όχι. οχ: 
φίλε δικηγόρε, δέν μέ πείθει;. Όσω εξετάζω 
περισσότερον τοιαΰτα ζητήματα τοσούτω μελανά 
τά εύρίσκω. Είμαι πολύ εύχαριστήμένος δτι 
δέν ήκολούθησα τά νομικά.

— Γνωρίζω πόσον θά άρέση ή άγόρευσι; 
μου καί ποιον έξει αποτέλεσμα, ώς συ είσαι 
βέβαιος περί τή; έντυπώσεως ήν θά προξενήση 
μία είκών σου. Είνε ίσως δλοι ήρωες έκεΐνοι, 
ού; παρουσιάζει; έπί τοΰ πανιού, καί θύματα 
έκεΐνοι. εί; οϋς δίδει; ομοιότητα; Άλλά γράφων 
σύ προσπαθείς νά παραστήσης είς τοΰ; άλλου; 
έκεΐνο. δπερ σύ θέλει;, όπως έγώ άγορεύων 
προσπαθώ ν' άπατήσω έμαυτόν περί τής αλή
θειας έκείνου, δπερ θέλω νά πιστεύσωσιν οι 
άλλοι. Πρέπει τό πράγμα νά εχη οΰτω. Δέν 
ύπάρχει πράγμα δυνάμενον νά πείση τόσον ίσχυ- 
οώ; δσον αληθή; πεποίθησις. Απαιτείται πί- 
στις, άγαπητέ μοι φίλε, καί ό πιστεύων σω- 
θ η σ ε τ α ι.

— Βέβηλε! έβόησεν ό Κορράδος μέ τόνον 
έκπλήξεως- άν μή ήσο φίλο; μου, αί λέξεις 
σου αυται ήθελον μέ κάμει ν’ αμφιβάλλω περί 
παντός, τδ όποιον μοι λέγεις. Εύρες λοιπόν 
τήν ιδέαν ήν έζήτεις;

— Ναί, κατά τήν συνδιάλεξιν ήμών μοί 
έπήλθεν εί; τόν νούν. Άλλά, μοί φαίνεται, 
στενοχωριέσαι . . .

— Προσέχω άνυπομονών.
— Τούτο δέν με έκπλήττει- ή δεσποινίς 

Βάνδερφελδ δικαιούται νά ύπερηφανεύηται διά 
τδν έραστήν της.

— Δύνασαι νά εΐπης μνηστήρά της, κα
θότι τήν έσπέραν ταύτην τελεί μετ’ έμοΰ τούς 
αρραβώνας της.

— ”Α ! άνέκραξεν κεραυνοβληθεί; ό δικηγόρο;.
Τδ σκότος έκρυψεν άπδ τούς όφθαλμούς τού 

Κορράδου τήν ωχρότητα τού Γεωργίου καί τα 
παράφορα βλέμματα, τά όποια κατ’ αύτού έξη- 
κόντιζε.

— Σ’ έκπλήττει τούτο: ήρώτησεν ό Κορράδος.
— Ναί, άλλ’ έξ εδχαριστήσεως, άπήντησεν 

ό Γεώργιος εύθύς. Σφιγγών είτα τήν χεΐρα 
τού φίλου του, δέχθητι, τω είπε, τά συγχα
ρητήριά μου καί μή με λησμονήσης κατά τήν 
διανομήν τών προσκλητηρίων τών γάμων.

-- Δέν ήτο ανάγκη νά μοί τδ εΐπης- καί 

άν όλοι λείψωσι, σύ δμω; ποτέ. Καί τώρα πού 
πηγαίνει;;

— Κατ’ ευθείαν εις τήν οικίαν μου. Έλη- 
σμόνησα; τήν δίκην μου;

— Γω οντι · λοιπόν εί; αύριον.
Οί δύο φίλοι έχωρίσθησαν. Ό Γεώργιο: 

Κεμπεν στραφεί; έμεινε παρατηρών όπισθεν τόν 
ζωγράφον τω; ού έγένετο άφαντο; έν τω σκότει.

— Έν έκατομμύριον! έψιθύρισεν έπειτα- έν 
έκατομμύριον. δπερ έπρεπε νά γείνη ίδικόν μου, 
ώ; καί ή ωραία δεσποινίς Βάνδερφελδ, ήν ένό- 
μιζον κατάκτησίν μου. Άλλ' ιδού αίφνης αύτη 
άρραβωνίζεται όμού μέ τδ έκατομμύριον τη; 
άνθρωπον, δστι; δέν ονομάζεται Γεώργιο; Κέμπεν. 
Καί ό μωρό; αύτό; Κέμπεν μένει απαθή; θεα
τή; τών διατρεχόντων, καί εί; αμοιβήν καλείται 
καί εί; τον γάμον . . . Ίσως ήτο δυνατόν! . . . 
Ηά ίδωμεν! . . . Ίσως . . . Καί βραδέως βαδίζων 
διηυθύνθη πρός τήν πόλιν.

(Έπεται τό τέλος.)

II ΕΝ ΔΡΕΠΑΝΏ ΝΑΥΜΑΧΙΑ.
Τψ 249 π. Χρ.

Ιστορική μελέτη τοΰ αντιναυάρχου Σέρρ.

(Μετά ούο εικόνων, ίρα οελ. 301.)

Δ
ΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝΤΕΪ πρό τίνος τήν έμβριθε- 

στάτην μελέτην τού αύτού συγγραφέως

Κπερί τής παρά τήν Χίον ναυμαχίας καί 
περί τών ναυτικών δυνάμεων τών αρχαίων Ελ
λήνων, συμπληρούμεν αύτήν σήμερον δια τής 
έκθέσεω; περί τής έν Δρεπάνω ναυμαχία; τών 
' 1’ωμαιων.

Μελετώντε; τήν ιστορίαν τού πρώτου Καρ- 
χηδονικού πολέμου καί διεξερχόμενοι τά; ναυ
τικά; έπιχειρήσεις, αΐτινε; τοσοΰτον έπέορασαν 
έπί τής έκβάσεως τού άγώνος. άπορούμεν επι 
τή διαφωνία τή έπικρατούση κατά τά; διαφόρου; 
περιπετεία; τοΰ δράματο;, ού τά; φασει; παρα- 
κολουθούμεν. Οί λιμένες δέν δύνανται να περι- 
λάοωσι τού; στόλους- ή διάρκεια τών ήμερών 
δέν έπαρκεΐ είς τάς περιγραφομένας κινήσεις- 
τά. πληρώματα δέν άνταποκρίνονται πρό; τδν 
αριθμόν τών κατοίκων τών δύο άνταγωνιζομένων 
δημοκρατιών αί έργασίαι τών μόλις ίδρυθέντων 
ναυπηγείων δπερτερούσι τών έργασιών δλων τών 
εύρωπαϊκών ναυστάθμων. ΊΙ ιστορική κριτική 
αδυνατεί νά έξηγήση τάς διαφωνίας ταύτας καί 
ν’άνευρη πού έγκειται τό λάθος. Μια μόνον 
υπάρχει περιγραφή, ήν πάντες παρεδέχθησαν οί 
συγγραφείς καί ήν παρακολουθοΰσι καί οί νεώ- 
τεροι ιστορικοί, οί περί τή; ναυμαχία; ταύτη; 
γράψαντες. Επομένως εύρισκόμεθα ένώπιον δι
λήμματος- ή πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι οί 
Ρωμαίοι ήσαν οντα υπεράνθρωπα, ή δτι ό Πο

λύβιος παοεδέχθη άσυζητητεί παραδόσεις κολα
κευτικά; διά τόν λαόν, ού ΰπήρξεν ό άκούσιο; 
ξένος καί ό ένθερμος θαυμαστής. Έάν δέ άνα- 
ζητήσωμεν τά αίτια, καί παραδεχθώμεν παν τό 
πιθανόν, άφίνοντε; κατά μέρος τάς διαφωνίας, 
θ’ άναγνωρίσωμεν δτι δλη ή δυσκολία συγκε- 
φαλαιούται εί; εν μόνον ζήτημα, ζήτημα άνήκον 
είς τήν αρχαιολογίαν.

Είναι αληθές ή όχι, δτι αί πεντήρεις, άς 
κατεσκεύασαν οί Ρωμαίοι δτε έσύστησαν στόλον, 
ήσαν πλοία έχοντα πλήρωμα 400 μ£χρ- 500 

άνδρών, πλοία χωρητικότητας 500 τόννων, όμοι- 
άζοντα πρός τά; ελληνικά; εκείνα; πεντήρεις, 
αιτικες έλαβον μέρος εί; τήν ναυμαχίαν τή; 
Χίου; ‘Ως προς τούτο ό Πολύβιος είναι σαφής, 
καί πρέπει ή ν’ άμφιβάλλωμεν περί τής αλή
θειας τών λόγων του, ή νά παραδεχθώμεν, <ϋς 
ό Αινείας Φλώρο;, δτι έμεσολάβησαν οί θεοί.1

Γνωστόν είναι δτι τά πρώτα πολεμικά 
πλοΐα τών 'Ρωμαίων κατεσκευάσθησαν κατά τό 
υπόδειγμα τών πλοίων τών Καρχηδονίων, έθνους 
έμπορικού, έξουσιάζοντο; τό δυτικόν μέρος τής 
Μεσογείου· δτι έναυπηγήθησαν καί ώπλίσθησαν 
έν μεγάλο) αριθμώ καί έν μικρω χρόνου δια- 
στήματι ύπό λαού μ ή έχοντας ούτε ναυστάθμους, 
ούτε ναυπηγούς, ούτε έργαλεΐα, ούτε καί λι
μένας καί όρμους καταλλήλους πρό; καθέλκυσιν 
τών σκαφών. Έν τοσούτω έμβαθύνοντε; εί; 
τήν μελέτην τών ρωμαϊκών τούτων πλοίων φθά- 
νομεν εις τό συμπέρασμα δτι τά πλοΐα ταΰτα 
ήσαν λέμβοι μετά καταστρώματος, 20 μέτρων 
μήκους, 45 τόννων χωρητικότητας, καί έχουσαι 
πλήοωαα 70 άνδοών. Έκινοΰντο αί λέμβοι 
αυται διά πέντε μεγάλων κωπών έκατέρωθεν. 
Τά πλοΐα ταΰτα ύπενθυμίζουσιν ήμΐν τά σημε
ρινά μικρά πλοΐα τών Ισπανών καί Σικελών, 
τά έκτελούντα τήν ακτοπλοΐαν. ΊΙ είκών ήμών 
παριστα τοιούτο πολεμικόν πλοΐον τών ' Ρω
μαίων.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τήν περιγραφήν τής έν 
Δρεπάνι» ναυμαχίας ύπό τού Πολυβίου. II περι
γραφή αύτη είναι μία τών σαφεστέρων καί έλ- 
κυστικωτέρων τοΰ έξοχου τούτου ιστορικού τής 
αρχαιότητας.

ΊΙ έν Δρεπάνω ναυμαχία. Άπό ένας 
καί πλέον έτους οί Ρωμαίοι έπολιόρκουν τό 
Αιλύβαιαν (τήν σημ. Μαρσάλαν). Τό Δρέπανον 
(σήμ. Ί ράπανι) καί τό Αιλύβαιον ήσαν οί μόνοι 
λιμένες έν Σικελία, ούς κατείχαν οί Καρχηδό- 
νιοι. ΙΙολλήν ιδίως σημασίαν έδιδον είς τό Αι- 
λύβαιον, διότι ή πόλις αύτη είχε λιμένα φύσει 
ασφαλή καί καταλληλότατον διά τά πολεμικά 
πλοΐα. Ό Αννίβας, ό υιό; τοΰ Άμίλκα, είχεν 
άποσταλή εί; βοήθειαν τή; πόλεως, καί αίμα- 
τηραί μάχαι είχαν ήδη συγκροτηθή μεταξύ τών 
δύο αντιπάλων στρατών. Επανειλημμένος οι 
πολιορκούμενοι άπεπειράθησαν νά καταστρέψωσιν, 
άλλ’ είς μάτην, τά; πολιορκητικά; τών έχθρών 
μηχανάς- ήμέραν τινά δμω; μεγάλη ένέσκηψε 
τρικυμία, έλθοΰσα εί; έπικουρίαν τών σχεδίων 
των οί Καρχηδόνιοι έποίησαν έξοδον καί μετά 
πεισματώδη μάχην, καθ’ ήν οί 'Ρωμαίοι μεγά
λα; ύπέστησαν ζημία;, κατώρθωσαν ν’ άνατρέ- 
ψωσι τά πολιορκητικά, νά πυρπολήσωσι τά; 
μηχανάς καί νά έπισκευάσωσι τά τείχη τοΰ 
Αιλυβαίου. "Οτε παρά απεσταλμένων (λέγει ό 
Πολύβιος Βιβλ. Α'.) έγνώσθη έν ‘Ρώμη δτι τό 
πλεϊστον μέρος τών πληρωμάτων είχε φονευθή 
κατά τήν πολιορκίαν, αμέσως διετάχθη μεγάλη 
στρατολογία, καί δεκακισχίλιοι ναϋται άπεστά- 
λησαν εί; Σικελίαν. "Αμα ούτοι έφθασαν εί; 
τόν πρό: ον όρον, ό ύπατο; Πόπλιος Κλαύδιο; 
συνεκάλεσε τού; δημάρχους, καί έςήγησεν αύτοΐς 
ότι ή περίστασι; ήτο κατάλληλος νά προσβάλ- 
λωσι τό Δρέπανον δι’ όλου τοΰ στόλου, διότι ό 
Άδερβάλ, ό τών Καρχηδονίων στρατηγός, ω 
είχεν έμπιστευθή ή άμυνα τής πόλεως, ένόμιζεν 
έαυτόν ασφαλή κατά πάσης έπιθέσεως, ώ; μή 
γνωρίζων δτι οί ‘Ρωμαίοι έλαοον έπικουρίας. 
Οί δήμαρχοι παρεδέχθησαν τήν γνιόμην τοΰ ύπά- 
του, καί αμέσως προπαρεσκευάσθησαν αί τριήρεις 
διά τών παλαιών καί τών νέων πληρωμάτων, 
οί: προσετέθησαν καί οί έθελονταί, όπλΐται γεγυ- 
μνασμένοι, έλκυσθέντε: παρά τής προσδοκωμένης 
πλούσια; λείας. Ό Ρωμαϊκός στόλο; δεόντως 
κατηρτισμένος άπέπλευσεν έν νυκτί ολως άθορύ-
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οως. Τήν πρωίαν αί πρώται τριήρεις τής εμπρο
σθοφυλακής έθεάθησαν παρά τών έν Δρεπάνι;», 

γενόμενος άλλά διορών 
ι νά μεταχει- 

άπο- 
τήί 
και 

παριστών αύτοΐς οτι άν

Ό Άδερβάλ, έκπληκτος 
τό σχέδιον τού ύπάτου, άποφασί 

μή πολιορκηθή ή 
είς τήν παραλίαν, 
δλας τάς συνοικίας

:όλις·

τών Καρχηδονίων, 
άλληλοβοηθοΰντο. 
δτι ή μάχη άπώλετ 
πλοίων του έναυάγησαν, 
τής άριστεράς πτέρυγος.ρισθή παν μέσον, δπως 

συγκαλεΐ τοΰ: ναύτα: 
στέλλει κήουκας είς 
πόλεως δπως συνάθροιση τοΰς μισθοφόρους, 
είτα προσφωνεί αυτούς,
θελήσωσι νά πολεμήσωσι μετά θάρρους Οά ήναι 
βέβαιοι περί τής νίκης, έν ω άπ’ εναντίας, άν 
δειλιάσωσιν άπέναντι τοΰ κινδύνου Οά ύποστώσιν 
δλα τά δεινά τής πολιορκίας. Ράν
τες έφάνησαν πρόθυμοι νά πολεμή- 
σωσι κα’ι έζήτησαν διά κραυγών νά 
όδηγηθώσι κατά τοΰ έχθρού. 0 
Άδερβάλ τοΐς συγχαίρει καί τοΰς 
οιατάσσει νά έπιβώσι τών πλοίων 
καί νά παρακαλουΟήσωσι το πλοΐόν 
του· μεθ’ δ άποπλέει ζαΐ οδηγεί 
τόν στόλον κάτωθεν τών βράχων, 
τών περιστεφόντων τήν είσοδον τοΰ 
λιμένος, πρός τό αντίθετον μέρος, 
οι’ ού οί Ρωμαίοι ήρξαντο είσπλέον- 
τες. Ό ύπατος ΙΙόπλιος, βλέπων 
οτι οί Καρχηδόνιοι ούτε έξεπλά- 
γησαν ούτε έφοβήθησαν έπί τή εμ
φανίσει του, άλλά τουναντίον ήτοι- 
μάζοντο είς άντίστασιν, διέταξε τόν 
στόλον του ν’ άναχθή πάλιν είς τό 
πέλαγος· ώς έκ τούτου 
ήλθε σύγχυσις μ; 
τών έξερχομένων

ελεύθερα έχοντα τά νώτα, 
Ο Ρωμαίος ύπατος βλέπων 
ο ζαί δτι τά πλεΐστα τών 

εφυγε μετά 30 πλοίων 
Οί Καρχηδόνιοι συνέ- 

λαβον τά άλλα, 93 τον αριθμόν, μετά τών πληρω
μάτων αυτών, εξ ών μόνον ολίγοι έσώθησαν πηδή- 
σαντες εις τήν θάλασσαν κατά τήν βύθισιν τοΰ 
πλοίου. Καί αύτη μέν ή περιγραφή τού Πολυβίου. 
II περιγραφή αύτη δύναται νά συμπληρωθή διά 

τών έξης. Οι Ρωμαίοι ΰπέστησαν τοσαύτας 
ζημία: αδύνατον πλέον τοΐς ήτο νά

μεγάλη προ- 
τών πλοίων 
λιμένος καί 

τών εισερχομένων είς αύτόν, 
χυσις έπενεγκοΰσα ταραχήν εί 
πληρώματα καί βλάοα: εί 
πας.
δόν παρέταττον 
ακτήν μέ 
κατά τού 
ποθετήθη 
άκρον τής άριστεράς π

Ό Άδερβάλ παραλαβών

Η * :α;υ 
τού

1 τας
Οί κυβερνήται δμως βαθμη- 

τά πλοΐα παρά τήν 
τό έμβολον έστραμμένον 

έχθρού. 0 ΙΙόπλιος έτο- 
μέ τό πλοΐόν του είς 

τέρυγος.
ν

ταχείας τριήρεις περιέβαλε τήν άρι 
στεράν πτέρυγα τοΰ ρωμαϊκού στό
λου· ταύτοχρόνω; δέ έδωκε διατα
γήν είς πάντα τά άκολουθούντα αύτόν 
πλοΐα να μιμηθώσι τό παράδειγμά 
του. Ούτως ό στόλος παρατεταγμέ- 
νος εις γραμμήν προχωρεί κατά 
τοΰ έχθρού. Έν τοσούτω οί 'Ρω
μαίοι έμενον έπί τής παραλίας άνα- 
μένοντες τήν έξοδον τών πλοίων των 
άπό τοΰ λιμένος. Ές έκ τούτου ό 
ρωμαϊκός στόλος ευρισκόμενος πλη
σίον τής άζτής δέν είχεν ελευθέρας 
τάς κινήσεις του. 'Άμα δέ οί δύο 
στόλοι έπλησίασαν, αί πραιτωριαναί τριήρεις ύψω
σαν τά σήματα αύτών, ζαί ή μάχη ήρξατο. Έν 
άρχή ό άγων ήτο σχεδόν ίσος μεταξύ τών δύο 
στρατών· μετ όλιγον δμως οί Καρχηδόνιοι εύοι- 
σζόμενοι είς θέσιν καλλιτέραν υπερτέρησαν τών 
αντιπάλων τά πλοΐά των, ελαφρότερα ζαί ζυοερ- 
νούμενα ύπό έμπειροτέρων άνδρών ζαί στιοαρω- 
τέρων κωπηλατών, έζινοΰντο ταχυτερον. Έκτος 
δε τούτου έχοντα έμπροσθεν αύτών έλευθέραν 
τήν ανοικτήν θάλασσαν ύπεχώρουν μετ’ εύκολίας, 
έν ω τά ρωμαϊκά πλοΐα βαρύτερα καί δυσκινητό- 
τερα δέν ήούναντο ν’ άποφεύγωσι τόσον έπιτυχώ; 
τάς προσβολάς ζαί έβυθίζοντο· διό ζαί πλεΐστα 
αύτών ζατεστράφησαν, ήναγζασμένα όντα νά πολε- 
μώσι πολύ πλησίον τής ξηρά; ζαί ζατασυντριβό- 
μενα κατά τήν ΰποχώρησιν. Διά. τόν λόγον τού
τον έπίσης δεν ήδύνατο εν πλοΐον νά σπεύση 
εις βοήθειαν άλλ.ου κινδυνεύοντας, έν ω τά πλοΐα

άφίνουσα

ΟΠΛΙΤΗΣ ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ.

κολουθήσωσι τήν πολιορκίαν τοΰ Λιλυβαίου ή καί 
να έπιτεθώσι κατά τοΰ Δρεπάνου, είχον δέ άποστή 
πασης επιθετικής έπεχειρήσεως ζαί είχον άνα- 
συρει τα πλοΐά των είς τήν ξηράν, δπως προφυ- 
λάξωσιν αύτά άπο τής τριζυμίας ζαί άπό τής 
ύπό τών Καρχηδονίων συλλήψεως ζαί διαρπαγής. 
Ο ΙΙόπλιος λαμβάνει τότε επικουρίαν δεζακισχι- 
λίων άνδρών, έξ ών αί έξ μόνον χιλιάδες ήσαν 
ετοιμοπόλεμοι ζαί γεγυμνασμένοι· είς τούτους 
προσθετει τρεις χιλιάδας ναυτών έκ τών παλαιών 
καί τρεις χιλιάδας έκλεκτοΰς όπλίτας. Διά τών 
12,000 τούτων άνδρών οπλίζει τάς 123 τριήρεις 
του. I ήν νύκτα καθελκύει τά πλοΐα ταΰτα είς 
τήν θάλασσαν καί περί τήν 1 μετά τό μεσονύ
κτιον αποπλεει, περικάμπτων βραδέως τήν παρα
λίαν. ΊΙ δλη γραμμή τών πλοίων κατεΐχεν ώς 
έγγιστα έκτασιν 2800 μέτρων. Περί τάς 5 τής 
πρωίας ή έμπροσθοφυλακή εύρίσκετο είς άπό-

στάσιν πεν 
στιγμήν ταύτην 
Καρχηδόνιοι. 
αμέσως δλα 
πληρώματα, 
θάλασσαν δλα: 
μισθοφόρου:. 1 
προς 
τού λιμένος. 
ρει 
προσθοφυλακή αύτών είσήλθεν 

πρό:

μιλιών άπό τού Δρεπάνου. Τήν 
την εΐδον τόν έχθρικόν στόλον οί 

θ Αρχιστράτηγός των λαμβάνει 
τά. αναγκαία μέτρα- συγκαλεΐ τά 

διατάσσει νά. καθελκύσωσιν εις τήν 
άς τριήρεις καί προσζαλεΐ τοΰς 
: τας 7 άποπλέει διευθυνό μένος 

μιζράν βραχώδη νήσον παρά τήν είσοδον 
Εν τώ μεταξύ αί ρωμαϊζα'ι τριή- 

κινήθησαν ταχύτερον, καί εις τάς 7 ή εμ
είς τόν λιμένα, 

τό νησίδιον πρός τά άριστερά. Ό 
ΙΙόπλιος Κλαύδιος, δστις εύρίσκεται 
έν τή οπισθοφυλακή, βλέπει 
νησιν τού έχθρικοΰ στόλου, ζαί έν- 
νοεΐ τήν σημασίαν τής κινήσεως 
ταύτης· προσπαθεί τότε άμέσως νά 
παρατάξη τά πλοΐά του.

I ά γεγονότα ταΰτα πάντα συνέ
χονται θαυμασίως, ζαί εντελής είναι 
ή πιθανότης, άλλά μόνον έπί τή 
υποθέσει οτι αί πεντήρεις τών δύο 
στόλων δέν ώμοίαζον προς τά πλοΐα, 
τά περιγραφόμενα παρά τού Πο
λυβίου έν τή περιγραφή αύτού τής 
έν Έζνόμω ναυμαχίας. Καί πράγ
ματι, άν έζάστης πεντήρους έπιβαί- 
νωσι 500 άνδρες, ό ύπατος διά τά 
123 πλοΐά του έχει άνάγκην 00 χι
λιάδων μαχητών, καί αί δέκα χιλι
άδες, αί έκ 'Ρώμης έλθοΰσαι, μικρά 
μόνον ήσαν έπιζουρία, ό δέ στρα
τηγός τών Καρχηδονίων δέν θά ήτο 

αμέριμνος καί άφοβος, ώς 
εν αύτον β Ρωμαίος ύπατος, 

δέ, άν αί πεντήρεις

έν καί μόνον πολεμικόν πλοΐον, έν ώ 
κατ’ εκείνην τήν εποχήν ή γαλλική 
Κυβέρνησις, ώς άποδεικνύεται έκ 
τών αρχείων, είχεν 26 δίκροτα καί 
τρίκροτα έν ένεργεία καί 26 έτερα 
έν τοΐς ναυπηγείοις. 'Ημείς νομί- 
ζομεν δτι έν τή άφηγήσει τού Πο
λυβίου ύπάρχουσι λάθη τινά. Διά 
νά θαυμάσωμεν πρέπει προηγουμέ
νως νά έννοήσωμεν.

την κί-

τόσον 
ύπέθε 
Άφ’ έτέρου 
ησαν τόσον μεγάλων διαστάσεων, 
βεβαίως δεν 
μαΐοι νά τάς
χωρίς οί Καρχηδόνιοι νά λάβωσιν 
ειοησιν. Καί οί Καρχηδόνιοι δέ, 
οΐτινες κατα τον Έλληνα ιστορικόν 
ήσαν ισοδύναμοι πρός τοΰς Ρωμαί
ους, δεν θά ήδύναντο είς διάστημα 
ουο μονον ωρών νά έπιβιβάσωσιν 
είς τά πλοΐα πλέον τών 50 χιλιάδων 
άνδρών, ούδέ νά έτοιμάσωσι τά

>1,1Εαν 
τάς πεντήρεις 
τά πάντα έξη-

6α ήδύναντο οί 'Ρω-
1 ’ προπαρασκευάσωσΐ

ΟΠΛΙΤΗΣ ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕ-
ΖΟΥΜΑ.

Έν τώ έθνογραφιζω Μουσείω 
τοΰ Μεξικού διατηρείται ή μορφή 
οπλίτου Μεξικανού τών χρόνων τού 
διασήμου Μοντεζούμα, Οπλίτου ανή
κοντας είς τό τάγμα τών ιπποτών ---------
τής Τίγρεως. Τό περίεργον τούτο 
δείγμα τής άρχαίας στολής, ώς 
παρίσταται έν τή παρατεθειμένη ει- 
ζόνι, ενδιαφέρει τά μάλιστα τοΰ: περί 
τήν ανθρωπολογίαν ζαί τήν άρχαιολογίαν άσχο- 
λουμένους, καί είναι άπόρροια βαθεία; μελέτη: 
τής ιστορία: τών παρελθόντων έκείνων χρόνων. 
Ή κεφαλή τής τίγρεως μέ τό ανοικτόν στόμα 
σχηματίζει είδος κράνους, προφυλάσσοντος τήν 
κεφαλήν τοΰ οπλίτου. ΤΙ ιδέα τού έκφοβίζειν 
τον έχθρόν υπήρξε πάντοτε εν τών πρώτων μι
λημάτων τών στρατιωτικών διοργανωτών τής 
άρχαιότητος, διετηρήθη δέ έν μέρει μέχρι τών 
καθ’ ήμάς χρόνων έν τοΐς όψηλοΐς κράνοις καί 
τοΐς ποικίλοι; λόφοι:. Ο σκοπός είναι νά ζα-

Η ΕΝ ΔΡΕΠΑΝΩι ΝΑΥΜΑΧΙΑ.

τικόν σημεΐον τών υπασπιστών τού 
ήγεμόνο: καί άπενέμετο είς τοΰς έν 
ταΐς μάχαις διαπρέψαντας όπλίτας 
καί ιδίως εί; τοΰς κατορθώσαντα; 
νά συλλάβωσιν αιχμαλώτους. Ιό 
ύφασμα τό περιβάλλον τό σώμα 
τού στρατιώτου ήτο έκ βάμβακο: 
καί έμιμεΐτο τό δέρμα τής τίγρεως. 
Ί Ι δεξιά χειρ τοΰ οπλίτου έρείδεται 
έπί τού ξίφους, τό όποιον είναι εί
δος ροπάλου μετά ελασμάτων έξ 
δψιανοΰ (λίθου)· έν δέ τή άριστερά 
χειρί κρατεί ασπίδα ωοειδή περιτε- 
τυλιγμένην διά δέρματος δορκαδος· 
έν τφ κέντρω τής άσπίδος φαίνεται 
τό ιερογλυφικόν έμβλημα τών ιπ
ποτών τής τίγρεως· τάς χεΐρα; καί 
τοΰ; πόδα; τοΰ στρατιώτου περιβάλ- 
λουσιν ισχυροί όνυχες τίγρεως· εί; 
τοΰς πόδας φορεΐ ό οπλίτης είδος 
σανδάλων (cactli λεγομένων) ατινα 
είσίν άκόμη έν χρήσει παρά τοΐ; 
ίθαγενέσιν. Ό λόφος τοΰ κράνους 
κοσμείται διά πτερών ποικίλων χρω
μάτων.

ταστήση τήν κεφαλήν τοΰ στρατιώτου ΰψηλο- 
τέραν καί όγκωδεστέραν, καί ώς έκ τούτου καί 
φοβερωτέραν εις τοΰς αντιπάλους. ΙΙαρά τοΐ: 
αρχαίοι: Έλλησι καί τοΐς Ί’ωμαίοις πολλάκι: 
έν τοΐς στρατοΐς έφαίνοντο όπλϊται φορούντες 
δέρματα λεόντων καί τίγρεων τό σύστημα τοΰτο 
έπικρατεΐ καί σήμερον έτι παρά τοΐς Σίναις καί 
τοΐς Ίάπωσιν. Ό Μεξικανό: οπλίτης φέρει έπί 
τού κάτω χείλους του μικρόν νόμισμα κυλιν
δρικόν έξ ίιέλου, δπερ οί Μεξικανοί ώνόμαζον 
tentetl. Ήτο δέ τό νόμισμα τούτο τό διακρι

ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ Π. ΒΡΑΐΛΑ ΑΡΜΕΝΗ 
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.

ΗΝ παρελθούσαν Τετάρτην έτελέσθη μετά 
μεγαλοπρεπούς πομπή: δημοτική δαπάνη, 
έν τή έκκλησία τού Άγιου Σπυρίδωνος 

το διά ψηφίσματος τού δημοτικού Συμβουλίου 
άποφασισθέν μνημόσυνου ύπέρ τοΰ μακαρίτου 
ΙΙέτρου Βράϊλ α Ά ρ μ ένη. I Ιερί τήν 9’'' πρωι
νήν ώραν ήρξατο άρχιερατική λειτουργία· κατα 
τήν 1Ο’ι·' προσήλθον εί; τον ναόν ό νομάρχης,

ούδέ ... _______
πλοΐα ταΰτα πρός άπόπλουν. 
δμως παραδεχθώμεν 
ταύτας ώς λέμβους, 
γοΰνται.

Και ή παραβολή 
εν Δρεπάνι;» προς τήν 
καθιστά τό συμπέρασμα 
τερον. 11αρά τήν Λ ίον βλέ 
νιζομένους στόλους παλαιούς, 
γανωμένου 

μνασμένους δεόντως, 
τοΰ Αττάλου, τοΰ 
ήσαν άπλαΐ λέμβοι, 
έχει τόν τύπον τής άληθείας. Τουναντίον συμ
βαίνει έν Δρεπάνι;».

Υπολείπεται μία είσέτι δυσκολία. 'Ο Πο
λύβιος, οστις εγραφεν ενα αιώνα άκριβώς μετά 
τήν έν Δρεπάνια μάχην, λέγει δτι οί 'Ρωμαίοι 
κατεσκεύασαν τό πρώτον πεντήρεις έχούσας 300 
ζωπηλάτας καί 120 όπλίτας, ζαί δτι είς διά
στημα τριών μηνών έναυπήγησαν ζαί «όπλισαν 
220 τοιαΰτα πλοία· ζαί τέλος δτι έν τή ναυ
μαχία έν Έζνόμι;» έ'λαοον μέρος 700 πολεμικά 
πλοία μέ 300 χιλιάδας μαχητών. Πρέπει νά 
πιστεύσωμεν τοΰτο; Μέγας ιστορικός είναι αυτο
δικαίως άλάνθαστος; Ό Βολταΐρος αναφέρει, 
δτι ή Γαλλία μετά τάς καταστροφάς της περί 
τα μέσα τής ιη’. εκατονταετηρίδα; δέν είχεν ή

τής ναυμαχίας 
παρά τήν Χίον 

έ’τι θετικώ- 
πομενάγω- 

διωρ- 
•ρο πολλού ζαί γεγυ- 

Έάν τά κατάφρακτα πλοΐα 
Φιλίππου καί τών 'Ροδίων 
ή διήγησις τού Πολυβίου δέν

ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΝΤΗΡΗΣ.



Άρ. 91. I 13 Φεβρουάριου 1885.] ΕΣΠΕΡΟΣ 303
302 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 91. I 13 Φεβρουάριου 1885.

ό δήμαρχος, τύ Δ. συμβούλιον, αί πολιτιζαί 
και στρατιωτικαί άρχαί και πλεΐστοι άλλοι προσ
κεκλημένοι, παιανιζούση; δέ νεκρωσίμω; τής 
μουσικής τής φιλαρμονικής Εταιρίας έτελέσθη 
ευθύς το μνημόσυνου ύπο τοΰ Σ. άρχιερέω: 
μετά δώδεκα ιερέων. Μετά το τέλος τοΰ μνη
μοσύνου απήγγειλε λόγον άπο τοΰ άμβωνος ό 
ίερεύς ζ. Βούλγαρις, ό βουλευτής κ. Παραμυθι- 
ώτης καί ό λόγιος πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου 
κ. Λεωνίδας Βλάχος τοΰ όποιου ό λόγος, ον άνέ- 
γνωμεν, είναι πράγματι άξιο; τοΰ άνδρός, ον 
εξυμνεί, καί τοΰ άπαγγείλαντος αυτόν εύγλωττου 
ρήτορος. ’Ακολούθως ό άρχιερεύς μετά τοΰ κλή
ρου και οί προσκεκλημένοι έπιβάντες άμαξών 
μετέβησαν είς το νεκροταφείου, ένθα πρύ τής 
εισόδου τοΰ Ναού καταλλήλως προς τοΰτο δια- 
σκευασθείση; έ'ζειτο έπί έξέδρας το φέρετρου το 
περιέχον τον νεκρόν τοΰ επιφανούς Κερκυραίου, 
και δπερ συμφώνως προς τήν επιθυμίαν τής 
οικογένειας του άνευ ούδεμιάς πομπής είχεν 
έκεί μετακομισθή άμα άποβιβασθέν άπο τής 
μετενεγκούσης αύτο ενταύθα άτμοημιολίας" 11 αρά- 
λου.” Άπο τοΰ ναού μέχρι τοΰ τάφου ί'στατο 
παρατεταγμένη άμφοτέρωθεν άπασα ή φρουρά- 
είτα έλαβε χώραν ή κατάθεσις τών στεφάνων 
επι τοΰ φέρετρού πρωτοστατοΰντος τοΰ Δημάρχου. 
Μεθ’ δ παιανιζούση; τής στρατιωτικής μουσικής 
μετηνέχθη το φέρετρον είς τον τάφον, τών Κυ
ρίων Συμβούλων λαμπαδοφορούντων καί τών 
Κυρίων Νομάρχου, Δημάρχου, Φρουράρχου, τοΰ 
Προέδρου τοΰ Δ. Συμβουλίου, τοΰ είσαγγελεύ- 
οντος Έφέτου και τοΰ Προέδρου τών Πρωτο
δικών κρατούντων τάς ταινίας.

5? *Α *. *■ *.*.

Έν Βερολίνφ τή 30/11 Φεβρουάριου 1885.

αφθονία τοΰ χρηματικού ένεχάραξεν ιδιαί
τερον τύπον ού μόνον είς τάς γερμανικός 
άγοράς, άλλά καί είς το χρηματιστήριου 

τών ΙΙαρισίων- έν Βερολίνιρ ό τόκος τής προ- 
εξοφλήσεω; διετηρήθη μεταξύ τών 4 καί 3ή'ι %, 
έκ δέ ΙΙαρισίων άγγέλλεται 4 °/υ. 'Ο έκκαθα- 
ρισμβς ύπήρξεν εύκολος, <■>; συννήθως συμβαίνει 
τοΰτο έν τέλει τού Ίανουαρίου, έν ΙΙαρισίοις δέ 
αί μέτοχοί των πορτογαλλικών σιδηροδρόμων 
ήσαν είς άκρον περιζήτητοι καί ίκαναί έγένοντο 
έπ’ αύτών πράξεις- τοΰτο δέ διά τον έξης λόγον. 
ΊΙ προσεχώς συνερχόμενη γενική συνέλευσις τών 
μετόχων τής 'Εταιρίας ταύτης θά εγκαθίδρυση 
το παλαιόν διοικητικού συμβούλιον, δπερ σύγκει- 
ται κυρίως έκ Γάλλων τραπεζιτών το ύπάρχον 
όμως διοικητικόν συμβούλιον, συγκείμενον έκ 
ΙΙορτογάλλων, θεωρεί τοΰτο ώς έθνικήν προ
σβολήν, καί ή διένεξις αύτη άπειλεΐ νά καταστή 
ζήτημα έθνικόν. — 11 συσώρευσις τών κεφα
λαίων έπέδρασεν ιδίως έπί τών πρωσσικών πα
γίων, τά όποια τιμώνται σήμερον κατά 1 % 
περισσότερον ή πρύ δλίγων μόνον εβδομάδων- 
οί περί τά χρηματιστικά άσχολούμενοι δύνανται 
νά έκτιμήσωσι τήν ύπερτίμησιν ταύτην δεόντως. 
Τούς κεφαλαιούχους δμως ή τοιαύτη ΰψωσις 
δέν εύχαριστεΐ, δώτι ούτοι θέλοντες νά διαθέ- 
σωσι τά χρήματά, των δέν εόρίσκουσι μέγα συμ
φέρον είς τά πάγια · διύ καί έπεδόθησαν είς 
ρωσσικά χρεώγραφα, τά όποια ώς έκ τούτου 
ύπέστησαν καί ταΰτα σπουδαίαν ύπερτίμησιν. 
II λαμπρά έκβασις τών ομολογιών τοΰ σιδηρο

δρόμου WladikawkaS ενθαρρύνει τά μάλιστα 
τούς τραπεζίτας είς έκδοσιν τοιούτων μετοχών, καί 
άπίθανον δέν είναι συντόμως νά έχωμεν έ'κδοσιν 
δανείου ’ισπανικού, ίσως δέ καί τής Κούβας. — 
"Ο,τι κατά τάς τελευταία; ταύτα; ημέρας ιδίως 
έπασχολεϊ τύ κοινόν τών χρηματιστηρίων είναι 
τά έν τή χώρα τών Μαύρων συμβαίνοντα. II 
πόλις Χαρτούμ επεσεν- ό Γόρδων είτε ή/μα- 
λωτίσθη παρά τοΰ Μαγδή. είτε καί έφονεύθη. 
Μέχρι τούδε ή τύχη του δέν είναι γνωστή- καί 
δμως ή έντύπωσις, ήν παρήγαγον αι καταπληκ
τικά·. αύται ειδήσεις επί τοΰ χρηματιστηρίου 
τοΰ Λονδίνου, δέν είναι σπουδαΐαι- ύπετίμησαν 
μέν τά ίίγυπτιακά ολίγον, άλλ’ εύθύς τά πνεύ
ματα κατηυνάσθησαν πάλιν, διότι έπικρατεΐ ή 
ιδέα ότι ή Αγγλία, ένισχυομένη ύπό τής Ιτα
λίας, πάσαν θά καταβάλη προσπάθειαν, δπως 
ζαταπνίξη τήν έπανάστασιν. ’Ολίγος επομένως 
φόβος υπάρχει διά τά. οικονομικά τής Λίγύπτου. 
Ώς πρός τήν διαρρύθμισιν τών πραγμάτων έν 
ΑΙγύπτφ έπικρατοΰσιν είσέτι γνώμαι διάφοροι- 
άβάσιμος φαίνεται ή είδησις τοΰ άγγλιζοΰ τύ
που περί ίκανοποιήσεως τών δανειστών τή; 
Λίγύπτου έκ μέρου; τή; άγγλική; Κυβερνήσεως. 
Κατά τήν εζθεσιν ήν ή επιτροπή τοΰ δημοσίου 
χρέους — εξαιρέσει τού ’Άγγλου άντιπροσοόπου — 
ύπέβαλε περί τών αγγλικών προτάσεων, άποδει- 
κνύεται ότι το έκ τών εσόδων τοΰ ήνοποιημένου 
δανείου ύπολειφθέν ποσόν άπό τοΰ έτους 1881 
βαίνει αύξάνον, καί υπολογίζεται έτησίω; είς 
500 χιλ. λίρας στερλίνας- τό δέ ποσόν τοΰτο 
έπαρκεΐ προ; έπίτευξιν τοΰ άναγκαιοΰντος δα
νείου. ’Εκτός δέ τούτου ή Αγγλία ζητεΐ τήν 
παραχώρησιν τών κτημάτων τή; Κυβερνήσεως, 
ήτοι τύ έν πέμπτον περίπου τοΰ όλου αιγυπτια
κού έδάφους. 'Η έλάττωσις τοΰ τόκου πολεμεΐ- 
ται, διότι, λέγει ή έπιτροπή, ούδεμία άνάγκη 
τούτου υπάρχει. '0 ισχυρισμός δτι οί φορολο
γούμενοι τής Λίγύπτου πιέζονται, πίπτει άπέ- 
ναντι τής έκθέσεως τοΰ υπουργείου τών Οικονο
μικών τής 8 Νοεμβρίου 1884, καθ’ ήν δέν είναι 
οί πτωχοί οί καθυστεροΰντες τούς φόρους, άλλά 
τούναντίον οί εύποροι- ή Αγγλία έπρότεινε τήν 
έλάττωσιν τοΰ ήνοποιημένου χρέους, διότι οί 
κεφαλαιούχοι αύτής ύλιγώτερον πάντων ενέχον
ται εις τοΰτο- άποδεικνύεται δέ έκ. τών έν ΙΙαρι- 
σίοις, καί έν Λονδίνο» γινομένων καταβολών, οτι 
ή συμμετοχή τής Αγγλία; είς τύ χρέος τοΰτο 
είναι τρις μικροτέρα τής συμμετοχής, ήν έχει 
εις το προνομιοΰχον χρέος.

Λ.
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Έλάβομεν κατ’ αυτά; δύο κομψότατα λευ
κώματα τοΰ έν Αθήναις φωτογραφείου τών 
άδελφών Κυρίων Ί’ωμαϊδών. Το μέν περι
έχει διαφόρους τοποθεσίας καί άρχαΐα μνημεία 
τών Αθηνών, τύ δέ, τύ καί πολυτελέστατον, έν 
30 πίναξι μεγάλου σχήματος τάς διαφόρου; άρ- 
χαιότητας τής ’Ολυμπίας. Όφείλομεν νά όμο- 
λογήσωμεν ότι τά φωτογραφικά ταΰτα έργα είναι 
άληθή αριστουργήματα. Καί Γερμανοί ίδόντες 
αϋτα παρ’ ήμΐν τά έθαόμασαν καί ήπόρησαν διά 
τήν έντέλειαν τής τέχνης. Ιδίως δέ αί αρχαιό
τητες τής ’Ολυμπία; είναι τόσον έντέχνως άπει- 
κονισμέναι, ώστε καί τοΰ μαρμάρου τύ χρώμα 
καί τοΰ άναγλύφου τύ έξέχον πιστώς μεταδί
δονται. ΙΙαρατηρών τις τήν φωτογραφίαν τής 

Νίκης τοΰ Παιονίου ή τοΰ Ερμου τοΰ ΙΙραξι- 
τέλου; νομίζει δτι εύρίσκεται οΰχί ενώπιον εικό
νας άλλ’ ένώπιον αύτών τών λαμπρών τή; 
άρχαιότητος έργων. Από καρδίας συγχαίρομεν 
τοι; Κύριοι; Ρωμαιδαις επί τή τόσον επιτύχει 
έκτελέσει τών φωτογραφημάτων, δι’ ών διττήν 
προσφερουσι τή πάτριοι ήμών υπηρεσίαν ■ τύ ιιέν 
άποδεικνυουσι την πρόοΟον τών ωραίων τεχνών 
καί παρ’ ήμΐν, τύ δέ ποιοΰσι γνωστά τοίς κατ’ 
έτος έπισκεπτομένοι; τήν'Ελλάδα ξένοι; τά άρι
στουργήματα τών ήμετέρων προγόνων, τά όποια 
άποζομιζοντε; έν απεικονίσει εις τά; πατρίδα; 
αύτών καθιστώσι γνωστά καί τοϊς συμπατριώταις 
αύτών καί διεγείοωσιν έν αύτοΐς τον υπέρ τή; 
Ελλάδος θαυμασμόν.

Ο πρό τινων ημερών παρά τήν Φλωρεντίαν 
άποθανών πρίγζηψ ΙΙαΰλος Δεμίδωφ, είχεν 
άποκατασταθή άπό τοΰ έτου; 1ΗΟΟ έν ΙΙαρισίοις, 
ένθα έζη μέ βλην τήν πολυτέλειαν καί τήν σπα
τάλην, ήν τώ επετρεπον τά μεγάλα αύτοΰ εισοδή
ματα. Εν τή τότε άκμαζούση γαλλική πρωτευ- 
ουση ίδρυσε μετ’ άλλων πλουσίων καί εύγενών 
άνδρών ΰλω; ιδιαίτερον Σύλλογον, ού ό σκοπό; 
ητο ή άπο κοινού κατασώτευσις ένύ; εκατομμυρίου 
ψράγκων κατ’ έτος, τά όποια αυτά τά μέλη 
κατεόαλλον. 0 πριγκηψ Δεμίδωφ ήτο οΐζοθεν 
πλουσιώτατος, τά δέ εισοδήματα αύτοΰ έτρι- 
πλασιάσθησαν μετά τόν θάνατον τοΰ έν Φλωρεντία 
ζώντος θειου του. Τά έν τοίς Ούραλίοις κείμενα 
μεταλλεία χρυσού, άργύρου καί χαλκού, έν τοΐ; 
οποίοι; ειργάζοντο δέκα χιλιάδες έργατών, τώ 
απέφερον έτησίαν πρόσοδον 12 εκατομμυρίων 
ρουβλιων. Τό 1*65 ό πρίγκηψ ένυμφεύθη Ί’ωσ- 
σίδα πριγκήπισσαν μεθ' ή; δμως κατ’ άρχάς 
ενεζα τού άτάζτου βίου του δέν έζη πολύ καλά- 
μετά παρέλευσιν ομω; έτών τινων ό άλλόκοτο; 
και ιδιότροπος άνήρ ήράσθη τής συζύγου του, ό 
δε ερως αύτοΰ έγένετο τόσον σφοδρός, «>στε δτε 
ή σύζυγός του άπέθανεν, άπεφάσισε νά άποχω- 
ρισθή εντελώς τού κόσμου καί νά ζήση τού λοι
πού δλω; αφιερωμένο; είς τήν άνάμνησιν τή; συν
τρόφου τοΰ βίου του. ’Εφόρει ένδύματα έφθαρ- 
μενα και παλαιό., ούδέποτε μετεχειρίζετο τάς 
άμάξας του καί έν ω έν τοίς σταύλοις του εύρί- 
σκοντο δύο δωδεκάδες λαμπρών ίππων, ούτος 
περιεφέρετο έν ταΐ; ύδοΐς τή; Φλωρεντία; είτε 
πεζή είτε έν λεωφορείιρ, καί είχε τύ εξωτερικόν 
έπαίτου μάλλον ή εύγενοΰς ιππότου. Κατά τύ 
πρώτον έτος άπο τού θανάτου τής συζύγου του 
μεγάλα ποσά έδαπάνησεν ύπέρ φιλανθρωπικών 
σκοπών, καί ή αγαθοεργία κατέστη αύτώ άληθής 
μανία. Μέ τύν θάνατον τού πρίγκηπος ΙΙαύλου 
Δεμίδωφ άπώλεσεν ό ήμέτερος αιών εν τών ολως 
πρωτοτύπων προσώπων, οί δέ πτωχοί τής Φλω
ρεντία; έστερήθησαν ένύ; τών γενναιότερων αύτών 
προστατών.

Μόλις έκηρύχθη ή έναρξις τής διεθνούς ’Εκ- 
θέσεώς έν Ν έα Αύρη λ ία τής Αμερική;, καί 
ήδη άπειλεΐται ή έπιχείρησις αΰτη ύπό οικονο
μικής καταστροφής. Τύ συλλεγέν ποσόν ένύς 
εκατομμυρίου δολλαρίων κατηναλώθη ήδη καί 
άπέμειναν καί χρέη ύπερβαίνοντα τά; 250 χιλ. 
δολλαρίων. ΊΙ έπιτροπή τής Έκθέσεως ήλπιζε 
νά καλύύη ταύτα διά πλουσίων εισπράξεων, άλλά 
δυστυχώ; ό καιρό; άπύ τή; ένάρξεω; τή; Έκ
θέσεως είναι τόσον κακός, ώστε δλίγοι άναλόγω; 
έπισκέπτονται αύτήν. ΙΙρεσετέθη έσχάτως καί 
άπεργία τών αμαξηλατών, ήτις ούκ ολίγον συνε- 
τέλεσεν είς τήν παρεμπόδισιν τών έπισκεπτών. 
Νύν δέ έσυστήθη δευτέρα έπιτροπή, ήτις θά 
φροντίση νά κάλυψη τύ έλλειμα διά δημοσίας 

συνεισφορά; καί ούτω νά καταστήση δυνατήν 
τήν έξαζολούθησιν τής έκθέσεως.

Ό αρχισυντάκτης τής έγζριτωτέρας Ιαπωνι
κή; έφημερίδος, Φουκού Σέβας, δημοσιεύει έν 
τώ τελευταίο» αύτής άριθμωπροζήρυξιν προ; του; 
συμπολίτας του, δι’ ή; παρακινεί αύτους να παραι- 
τηθώσι τή; λατρεία; τών ειδώλων καί ν’ άσπα- 
σθώσι σύσσωμοι τον Χριστιανισμόν, άφ ού II 
ό αύτοκτράτωρ τή; Ιαπωνία; πλήρη έκήρυξιν 
έν τώ ζοάτει αύτού έλευθερίαν τής θρησκείας. 
"Άφ’ ού, λέγει ό δημοσιογράφος, παρεδέχθημεν 
τήν ένδυμασίαν καί τύν τρόπον τοΰ βίου τών 
Εύρωπαίων, όφείλομεν νά ποιήσωμεν καί τύ 
τελευταΐον βήμα, καί νά παραδεχθώμεν καί τήν 
θρησκείαν αύτών.’’ Συγχρόνως δέ ό άνεπτυγ- 
μένο; συντάκτη; διακηρύττει, οτι θέλων νά δώση 
τύ ζαλύν παράδειγμα θά βαπτισθή προσεχώς 
μεθ’ ολη; τής οικογένεια; του, παραδεχόμενο; 
τύν άγγλικανικύν δόγμα.

Τέσσαρα μέλη τής βασιλική; οικογένεια; τή; 
’Αγγλία; έκδίδουσι καί αύτάς έργα των, καί πρώτον 
μέν ό πρίγκηψ Άλφρέδο;, δούξ τού Ί.οιμβούργου. 
βστις είναι άριστο; βαρβιτιστής, έζδίδει Συλλο
γήν ποιημάτων "Άσματα βαρβιτιστοΰ”, τά όποια 
άφιέρωσεν είς τήν σύζυγόν του. Ο γαμβρό; τή; 
βασιλίσση; Βικτωρίας, μαρζήσιος Αόρν, έτοιμάζει 
βιολίον. φέρον τύν τίτλον Εικόνες έκ Παναμά’’. 
Τέλος δέ οί δύο υιοί τοΰ πρίγκηπος τή; (Ιύαλία; 
δημοσιεύουσιν δσον οΰπω περιγραφήν τής τελευ
ταίας αυτών περιηγήσεως. Ανέκαθεν διεκρί- 
νοντο τά μέλη τή; βασιλικής οικογένεια; τής 
’Αγγλία; διά τά; φιλολογικά; αύτών γνώσεις.

Συνήθως οί τών Πανεπιστημίων φοιτηταί 
δίδουσι μεταξύ τοΰ 20—30 έτους τής ηλικία; 
των τάς διδακτορικά; των έξετάσεις- άλλα φοι
τητής, άναγορευόμένος διδάκτωρ έν ηλικία 74 
έτών, είναι πράγμα σπάνιον. Ο νέος ούτος 
διδάκτωρ τής ιατρικής, όνόματι ScHULTHElSS, 
ένεγράφη τύ πρώτον έν τώ Πανεπιστήμιο» τού 
Βερολίνου έν έτει 1833, οπού μέχρι τού 1837 
έσπούδασε θεολογίαν. Άπύ τοΰ έτους 1837 
μέχρι τοΰ 1881 διέμεινεν ώς ιεραπόστολο; έν 
τή νοτίω Αφρική πειριΰμενος νά προσηλυτίση 
είς τύν χριστιανισμόν τους άγριους τών μερών 
εκείνων. Τύ 1881 έπέστρεψεν είς Βερολΐνον, 
ένεγράφη έκ δευτέρου είς τύ Πανεπιστήμιον φοι
τητή;, καί μετά, τετραετή εύδόκιμον σπουδήν 
τής ιατρική; έλαβε τό διδακτορικόν πτυχίον 
ήδη δέ ετοιμάζεται νά ύποστή καί τα; πρακτι
κά; του έξετάσεις, μεθ’ δ μεταβαίνει πάλιν είς 
τήν νότιον ’ ίφρικήν, δευτέραν αύτοΰ πατρίδα, 
ένθα διανοείται τά έξασκήση τύ έπάγγελμα τοΰ 
ιατρού.

Γενναίο; ήμην Στρατηγό; 
είς παλαιόν αιώνα-

Τήν χώραν μου έοόξασα 
μέ εύκλεή άγώνα ■ 

Καλώς τή έκυβέρνησα 
έπί πολϋ τό σκάφος- 

Πλήν άτυχώ; έν ξένη γή 
μ’ έσκάπτετο ό τάφος.

Εάν τύ πρώτον ήμισυ 
τοΰ δλου μου χωρίσης.

θεάν νά εύρη; έν άρχή 
βεβαίως δέν θ’ άργήσης.

Γρ. Γ. Δρόσο; έν Άλέξανύρεία.

ΑΓνιγυ-α 299.
Έκ τών δώδεκα υιών μου 

είς καί μόνος ετι ζή,
Εί; τό γήράς μου καί ούτος 

τελευτά μ’ έμέ μαζύ.
Μ. Μ. έν Ζιμνί-ση.

Αίνιγμα 291.
’Ανατολίτη; τό πρ<·»ί 

καί Δυτικό; τύ βράδυ,
Ίο γύρω-γύρω παίζομεν 

εγώ καί τύ σκοτάδι. 
0 αύτό».

Πρόβλημα 292.
*η *ε* *ω*ε*α *αι*ε* ε*ι *ε*α*οι*ι ο*ο**ο 

.* *0*a*s*s* ε* *οιεε* η*οω**ε*
Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

θ. II. Οί, Ε. Α. Δ. έν Ί’ενίφ.

Ιϊρόβλημα 293.
* * * * ’ Αναπληρωθήτωσαν οί άστερίσκοι διά
* * * * γραμμάτων, ούτω; ώστε καί καθετω;
* * * * καί όριζοντείω; ν’ άναγινώσκωνται
* * * * τεσσαρε; λέξεις, σημαίνουσαι ούσίαν
ρευστήν, άνδρα φονευθέντα ύπο τοΰ άδελφοΰ του,
πόλιν ίεράν εθνου; τίνος καί άναγκαιοτατην
τροφήν.

Ν. Μουσούρης, έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 294.
Άριάονειος μίτο;.

λω |
k

Ζ11 ή νο; εί που Και

Λ4 ’.ω μ« τρί μιν Αύ μ’1

μ'«1 Οο μου f.S; γώ τό “0

Τής τό V- ή που μέ
1 μ··> |

τό

μ® τά ίη χυρ αύ 8 μ» μ»’·

6λε μοι ”0 νο; τω βλέ χα

ΧΟ Ιί | αί τό με τό λ ου τά ι

«μ πεις Τύ χα πο λά πεις

Ί. Κ. Γρουμπός, έν Γαλαζίφ.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αΐνίγμ. 283. 
’Εξουσία — ουσία.

Αΐνίγμ. 284. 
ό — πή = οπή.

Προβλήματος 285.

ΊΙ ώρα είναι μέν βραδεία, άλλ’ ήχεΐ- 
ΊΙ δέ έκδίκησι; χωλή, πλήν έπέρχεται.

Προβλήματος 286.
ιθαιρών,

Ο σσα,
> ημήτηρ,
-5 έα,
Ο ίτη
Μ πεκύ.

Προβλήματος 287.
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Προβλήματος 288.
Έν ταΐς έλευθέραις πόλεσιν άναφαίνονται οί 

μεγάλοι άνδρες.

"E/.l-ffar· Τό 270 ό κ. Ί. -Μ. Α. έν Λονδίνφ- τά 
278—278 ή Κυρία Ελένη Χατίνογλου έν Σμύρνη- 
τά 276, 277 ό κ. Ί. Κομβόπουλος έν Άλεξανορεία 
καί ό κ. J. Gibson έν Swayjiestliorpe (’Αγγλία;)· τλ 
277 ή δεοποινΐ;'Ελένη Ν. Τζιροϋ έν Καίρψ- τά 
276—279 ό κ. Γρ. Γ. Δρόσος έν Άλεςανόρεία · τα 
270, 277, 273, 281 ό κ. Πασχάλη; X. Παπά
ζογλου; έν Σουφλίιρ’ τό 279 ο κ. θεμ. II. Οίκονο- 
μόπουλος έν 'Ρενίφ- τά 283, 284 X. έν Βουκου- 
ρεστίιρ- τά 283, 284, 288 ή Κυρία Βασ. Δ. Βότη έν 
Τεργέστη- τό 288 ό κ. Β. Ε. Βασιλά; έπίσης- τό 
284 ή οεσποινί; Ελένη Α. Λΰτσικα έν Γαλαζίφ, ό 
όέ κ. Δ. Ν. Φραγκόπουλος έπίση;, έμμέτρως οδτω; ■

’Αναμεταξύ των’ κεϊ
Λέγουν τότ’ οί ποντικοί’ 
Δέν είναι σ’ έμά; ντροπή, 

Έδώ πέρα νά κλεισθοϋμεν,
Κι’ άπό πείνα νά χαθοΟμεν; 

Μπά! κι’ ό κόσμος τί θά’πή! 
’.Μπρός! ώ φίλε έργασθώμεν, 
Έλα, ελα μή άργώμεν 
Καί άς κάμωμεν ΟΠ(ή).

Κ. X. Μ. είς Τό τίμημα δέν έλά
βομεν είσέτι καίτοι προηγηθείση; είόοποιήσεως υμών · 
φροντίσατε παρακαλοΰμεν περί τούτου. — κ. II. 31. 
Βοάίλα»'. Ή είκίον τοΰ ορθοδόξου ‘Ελληνικού Ναοΰ 
τή; Βραΐλας είναι έτοιμη καί δημοσιευθήσεται προσε
χώς. Έλησμονήβατε τά; ιδιαιτέρα; πληροφορίας, άς 
έζητήσαμεν. Εύχαριστοΰμεν διά τήν ευμενή υμών κρί- 
σιν. Συμφωνούμε-, πρό; τήν γνώμην σα; ώ; πρό; τό 
αινιγματώδες ποίημα. — κ. 31. Ζ. είς Κωπίταντινοί- 
πολ<»·. Έπαινοϋμεν τόν πόθον υμών τοΰ νά ίδητε έν 
τό> -‘Έσπέρω” καί τινας εικόνας τής ιδιαιτέρας υμών 
πατρίδος, Χίου, καί εύχαρίστως άναγγέλλομεν ύμϊν, οτι 
αί εικόνες, έτοιμασθεΐσαι ήδη κατά πιστά πρότυπα, δη- 
μοσιιυθήσονται λίαν προσεχώς μετά έκτενοϋ; καί λε
πτομερούς περιγραφής τής ώραίας νήσου. — κ. 31. 31. 
είς Ziiii’irtfa»'. Εύχαριστοΰμεν διά τά; άποστολά;· 
άποροΰμεν πώς δέν έλάβετε τά τιμολόγια- θέλομεν 
γράψει τά δέοντα. — ζ. Ε. Γ. είς Νεάπολι»1. Τήν 
•‘Ν. Εφημερίδα” λαμβάνομεν ταζτικώς έξ ‘Αθηνών 
ούχ ήττον εύχαριστοΰμεν πολύ διά τήν καλήν φρον
τίδα. Είθε νά εΐχέ τις παντοΰ τόσον προθύμους άντα- 
ποκριτάς! — κ. Δ. Κ. είς Άθίμ-ag. 'Ανταποκριτής 
τοΰ ‘‘Εσπέρου” έν Αθήναις είναι ό κ. Κλεάνθης 1. 
Ζάννος, οΰ τό όνομα καί άναφέρεται έν τφ Καταλόγφ 
τών πρακτόρων- παρακαλοΰμεν νά λάβητε ύπ οψιν 
τό τοιοϋτον. — κ. Ν. S. είς Άλείαιώρεια»’. Ούδεμίαν 
γνώσιν έχομεν τοΰ πράγματος.
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έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡ04ΠΤΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (οιά τής διώρυγας 

Σουέζ), εις Χόγ-χ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τας 
4 μ. μ.

Είί Κάλκούτταν διά ΙΙόοτο-Σαίδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τή 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά άτμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

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

iso

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

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 ’Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλάαας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισίν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
και διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

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

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

Ιΐλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί το Γενικόν 
ΙΙρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

iiir fantilien ιιπδ iefectrfel, 23ibiiotfyefen, hotels, Cafes ιιπδ Xeftaurationen.

3 probe »Xtumntern gratis unb franco.
JibonnemeitfS'preis i’ierteljiii;rlid? 6 iliarf. — be^icfjeii burd; alie Ϊ?ιιά>ήαπδ1ιιιιαεπ unb poftanftalten.

lErpebition ber ^nuftrirten ^eitung in Ceipjig.

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΛΟΥΤΗ.
Τδ μοναδικόν τούτο σύγγραμμα, απαραίτητον είς πάντα 

Τραπέζι τη ν,Κεφα λα ιοΰχον, Συμβολαιογράφον, καί 
έν γένει είς πάντα κάτοχον γραμματίων λαχείου, περιέχει.

α'.) ’Επίσημον καί ακριβή Κατάλογον δλων τών ομο
λογιών μετά λαχείου. Αυστριακών, Γερμανικών, Γαλλι
κών, ’Ιταλικών, Βελγικών, 'Ρωσσικών, Έλβιτικών, Τουρ
κικών, 'Ελληνικών, Ρωμουνικών κτλ., αίτινες έκληρώβησαν 
άπδ τής πρώτης αύτών κληρώσεως μέχρι 31.’Οκτω
βρίου 1884 καί δέν έπαρουσιάσθησαν άκόμη προς έξαργύρωσιν.

β'.) Τούς Καταλόγους δλων τών αυστριακών καί ουγ
γρικών δμολογιών, έφ’ ών έγένετο κατάσχεσις.

γ'.) Πληροφορίας άκριβεΐς περί τοΰ χρόνου τών κληρώ
σεων, περί τής αξίας τών λαχνών, τοΰ αριθμού τών τίτλων, 
αξίας τών τοκομεριδίων, τοΰ χρόνου καθ’ δν γίνονται αί πλη- 
ρωμαί αύτών, καί έν γένει πάσας τάς άναγκαίας πληροφορίας.

"Εν άντίτυπον φρ. 3,50. Πέντε άντίτυπα φρ. 15.
Άπευβυντέον διά συναλλαγματικής ή καί γραμματο

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

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ TOY 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τω Ατλαντικό» Ώκεανφ — ΙΙρώται έντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Τδ Σούνιον καί ό Υμηττός — Ό Μαραθών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κορίνθου καί ή ΆκροκόρινΟος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τδν Ταΰγετον — Έπί 
τής Ίθώμης — Τδ Πάσχα έν μονή — Άπδ τής μονής είς Κρέκι— Έν 
’Ολυμπία — Άπ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον -— Εκδρομή είς τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπδ τοΰ ΙΙαρνασσοΰ είς Κέρκυραν — Ή γλώσσα καί δ χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τδ παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8” 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτω κατασκευασΟέντα, έκδίδεται κατ’ αύτάς 

κομψώς καί πολυτελώς δεοεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοϋ ’Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Mtzovior 

διόάχτορος τής Νομιχής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
W. DRUGULIN

1885.

Εδρηται παρά τιρ τυπογραφείο/ 
W. DllUGULlN 

έν Λειψία, καί τιμάταε φράγκων 5.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

’Αλίξάτδρου Σ. Κάσδαγλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων 
ini> 

Gustave Dori.

Έ ν Λειψία 
1884.

W. DRUGULIN.

Εκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΛΝΟΓΑΙ,ΙΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTEU-STR. 19.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟϊΝΔΟϊ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις- Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.


