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Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩι.
Ί'πό J. Τ. Wood.

(Μετά είκόνος, Spa σελ. 353.)

Δημοσιεύοντε; σήμερον τήν εικόνα τοΰ έν Έφέσω 
ναού τής Άρτέμιδος, άνεσκευασμένου κατά τάς έγκρι- 
τωτέρας περιγραφάς, δέν κρίνομεν άπο σκοπού νά πα- 
ραθέσωμεν καί τήν σύντομον περιγραφήν τοΰ δεινού 
"Αγγλου αρχαιολόγου J. Τ. Wood, δστις είναι ό τόν 
μεγαλοπρεπή τούτον ναόν άνακαλύψας καί διά άτρύτων 
καί πολυχρονίων κόπων άνασκάψας. Έτη πολλά λίαν 
έπιπόνου εργασία; κατηνάλωσεν ό έπιμελής αρχαιολόγος 
εις άνασκαφήν τού χώρου, Sv κατεΐχεν ό θαυμάσιος 
ναός. Τά πλεϊστα τών έν αύτώ άνακαλυφΟέντων αντι
κειμένων, όσα ήτο δυνατόν νά μετακομισθώσι, κοσμούσι 
σήμερον τάς αίβούσας τού έν Λονδίνφ Βρεταννικοΰ 
Μουσείου.

"'Ο έν Έφέσω ναός τής Άρτέμιδος ήτο, ώς 
γνωστόν, εν των επτά θαυμάτων τοΰ κόσμου. 
ΙΙερι τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου ναοΰ πολλοί 
έγραψαν συγγραφείς καί τινες περιέγραψαν αυτόν 
λεπτομερώς. Έκ τούτων ό ΙΙλίνιος έχει τήν 
καλλιτέραν περιγραφήν, ήτις συνάδει πληρέστατα 
προς, τά σήμερον σωζόμενα λείψανα τοΰ ναοΰ, 
έξ ών ευκόλως δυνάμεθα νά τόν φαντασΟώμεν 
έν δλη αύτοΰ τή τελειότητι.

Ό ναός ήτο τοσοΰτον μεγάλων διαστάσεων, 
ή θέσις αύτοΰ έν τή πεδιάδι τής Εφέσου ήτο 
τοσοΰτον εκτεθειμένη, και ή καταστροφή αύτοΰ 
τοσοΰτον μεγάλη ύπήρξεν, ώστε τά δλίγα λεί
ψανα, δσα έξ αύτοΰ ύπελείφθησαν, έμειναν κε- 
καλυμμένα έπ'ι δεκατέσσαρας εκατονταετηρίδας, 
και αύτή έτι ή θέσις τοΰ ναοΰ ήτο άγνωστος.

Τήν λύσιν τοΰ προβλήματος, ποΰ είναι ό 
ναός τής’Αρτέμιδος; άνέλαβον έγώ. Προς τούτο 
μεγάλην είχον ανάγκην έργων και όλοκλήρου 
στρατού έργατών, διότι έπρόκειτο νά δρυχθώσι 
χάνδακες βάθους από 12 μέχρις 25 ποδών. Οί 
χάνδακες οδτοι έσκάπτοντο πολλάκις έν έδάφει 
μαλακω, ώστε άνά πάσαν στιγμήν φόβος υπήρχε 
καταπτώσεως των αστήρικτων χωμάτων. Άφ’ 
ου έπ'ι έν όλόκληρον έτος διηρεύνησα τήν πε
διάδα τής ’Εφέσου, έλαβον παρά τοΰ Βρεταν- 
νικοΰ Μουσείου έντολήν νά καθαρίσω τό άρ- 
χαΐον Ώδεϊον, ένθα εΰρον μικρόν ανδριάντα τοΰ 
’Ρωμαίου αύτοκράτορος Λουκίου Ούήρου, καί 
τινας έπιγραφάς μεγάλου ένδιαφέροντος. Τά 
εδώλια τοΰ Ωδείου ήσαν καλής διατηρήσεως, 
αλλά τό προσκήνιου είχε καταπέσει, ώς και οί 
κίονες οί έκ μαρμάρου και μέρος τοΰ έπιστε- 
γάσματος. Ή διάμετρος τοΰ θεάτρου τούτου 
ήτο 153 ποδών, ή οέ χωρητικότης αύτοΰ 2500 
■Ανθρώπων.

11 αρά τό ’Ωδείου εύρέθησαν τά ερείπια οικο
δομήματος, τό όποιον, ώς έγώ υποθέτω, ήτο ό 
τάφος τοΰ Αγίου Λουκά. Τό οικοδόμημα τοΰτο 
σχήματος κυκλικού έκοσμειτο διά δεκαέξ μαρ
μάρινων κιόνων. Εις τό άνω μέρος ενός τών 
παραστατών τής πύλης ήτο γεγλυμμένος μέγας 
σταυρός και ταύρος έχων σταυρόν έπ'ι τής ρά- 
χεως · έπι τοΰ αύτοΰ παραστάτου ήτο άλλοτε 
ή μορφή άνδρός (ώς ύποθέτω αύτοΰ τοΰ άγιου). 
Τά πάντα σχεδόν ήσαν έξηλειμμένα, έσώζετο 
δέ μόνον ό φωτεινός κύκλος, ό περιβάλλων τήν 
κεφαλήν τοΰ αγίου και ό βοΰς, τό έμβλημα τοΰ 
Εύαγγελιστοΰ Λουκά. Τούτο μ’ έφερεν εις τήν 
ύπόθεσιν δτι τό οικοδόμημα ήτο ή ό τάφος τοΰ 
άγιου ή ναός αφιερωμένος αύτφ.

Αί έν τω ’Ωδείω γενόμεναι Ανακαλύψεις πα- 
ρεκίνησαν τό συμβούλων τοΰ Βρεταννικοΰ Μου
σείου ινα μοί χορηγηθή ικανόν χρηματικόν πο- 
σόν πρός άνασκαφήν τοΰ μεγάλου θεάτρου. Διά 
τήν έργασίαν ταύτην· προσέλαβον 70 άνδρας, 
οΐτινες δμως φύσει δνκηρο'ι όλίγον μόνον ειργά- 
ζοντο. Ημέραν τινά οί ήμίσεις έξ αύτών άπου- - 
σίασαν έντελώς· ήρώτησα περί τής αίτιας, και 

εΐς έξ αύτών, ειλικρινέστερος τών άλλων, μο'ι 
είπεν δτι παρευρέθησαν εις τήν ταφήν ανθρώπου, 
νεκρού εύρεθέντος παρά τό θέατρον καί κατά 
τό φαινόμενον δολοφονηθέντος. Τήν έπιοΰσαν 
δλοι οί 37 έργάται οΰτοι έφυλακίσθησαν καί 
έκρατήθησαν έπ'ι πέντε δλας ημέρας, άλλ’ δμως 
ό φονεύς ή οί φονεΐς δεν άνεκαλύφθησαν. Έν 
τοσούτιρ at έργασίαι έπροχώρουν βραδέως. Ή 
σκηνή τοΰ θεάτρου εΰρίσκετο μετά τοΰ προ
σκηνίου καί άλλων έρειπίων εις βάθος πολλών 
ποδών. Αί διαστάσεις τού θεάτρου τούτου ήσαν 
κολοσσιαία'.· κατά τούς ακριβείς υπολογισμούς 
μου τό θέατρον είχε διάμετρον σχεδόν 500 πο
δών καί ήδύνατο νά περιλάβη περίπου 25 χι
λιάδας θεατών. Καί σήμερον έτι τό έν έρειπίοις 
κατακείμενον τοΰτο οικοδόμημα φέρει τόν τύπον 
τής μεγαλοπρεπείας καί μαρτυρεί τό μεγαλεΐον 
τής αρχαίας Εφέσου. Πλέον τών 110 έπιγρα- 
φών — τών πλείστων Ελληνικών, καί δλίγων 
μόνον λατινικών — εύρέθησαν ένταΰθα ■ έντετει- 
χισμένην έν τω τοίχφ τής μεσημβρινής εισόδου 
εΰρον τήν μεγαλειτέραν έπιγραφήν, ή,τις ποτέ 
άνεκαλύφθη έν τή Μικρά Άσία. Τό έν μόνον 
τμήμα τής έπιγραφής ταύτης, δπερ μετεκομίσθη 
εις Σμύρνην, έζύγιζε τέσσαρας τόννους. Ή με
γάλη αδτη έπιγραφή είναι σπουδαιοτάτη, διότι 
περιέχει κατάλογον πολλών χρυσών καί αργυρών 
εικόνων καί αναθημάτων, τά όποια πλούσιός τις 
'Ρωμαίος, δνόματι Βίβιος Σαλουτάρης αφιέρωσε 
τή Έφεσεία Άρτέμιδι. Αί εικόνες έδει ν’ άναρ- 
τηθώσιν έν τφ ναω κατ’ αύτήν τήν γενέθλιον 
τής θεάς ημέραν (25 Μαΐου)· κατ’ άλλας δέ 
τελετάς τάς εικόνας ταύτας περιέφερον έν πομπή 
ιερείς τοΰ ναοΰ έν λαμπρά συνοδεία μέχρι τής 
πύλης τής Μαγνησίας, ένθα περιέμενον αυτούς 
νέοι πολΐται, ύφ’ ών συνοδευομένη ή πομπή 
μετέβαινεν εις τό θέατρον. 'Η έπιγραφή ανα
φέρει καί περί αργυρών βωμών τοΰ Δημητρίου, 
οΐτινες δμως έστήθησαν έν τω ναω πεντήκοντα 
έτη μετά ταΰτα. Ή έποχή, καθ’ ήν έχαράχθη 
ή έπιγραφή, είναι τό έτος 104 μ. Χρ. '0 
'Άγιος Παύλος εΰρίσκετο έν Έφέσω από τοΰ 
έτους 54—57 μ. Χρ..

Ή άνακάλυψις τής λίαν περιέργου ταύτης 
έπιγραφής διεύθυνε τάς έρεύνας μου. 'Ως όρ- 
μητήριον έλαβον τάς πύλας τής πόλεως, έκεϊθεν 
δε έπροχώρησα άνασκάπτων μέχρις οΰ έφθασα 
εις τείχος, δπερ ύπέλαβα ώς τόν περίβολον τοΰ 
ναοΰ. Έξ δλα έτη κατέγεινα εις τάς προκαταρ
κτικός έργασίας καί μέ μεγάλας έλπίδας μετέβην 
κατά τό θέρος εις ’Αγγλίαν, όπως προμηθευθώ 
τά αναγκαία χρήματα πρός έντελή τοΰ ναοΰ 
άνασκαφήν. Οί σύμβουλοι τοΰ Βρεταννικοΰ Μου
σείου, έν οΐς συγκατελέγετο καί ό διάσημος 
ιστορικός τής Ελλάδος Γεώργιος Γρότε, άπε- 
φάσισαν νά προβώσιν εις τάς άνασκαφάς, καί 
κατά μήνα Σεπτέμβριον μετέβην πάλιν εις ’Έφε
σον, ΐνα δρύξω βαθέα φρέατα έντός τοΰ περι
βόλου καί καθαρίσω τόν δλον χώρον. Τήν τε- 
λευταίαν ημέραν τοΰ έτους τούτου (1869) εις 
τών έργατών μου άνεκάλυψε μαρμαρόστρωτον 
έδαφος έχον πάχος δύο ποδών. Τώρα πλέον 
ήμην βέβαιος δτι εύρισκόμην έν τω ναω. Ή 
έπιούσα ήτο ή πρώτη τών τριών ημερών τοΰ 
βαϊραμίου, καθ’ ας ούδείς Τούρκος έργάζεται. 
"Ολοι οί έργάται μου έπομένως άπήλθον εις 
Σκάλα-νόβαν (τήν άρχ. Νεάπολιν). Εΰκολον 
είναι νά φαντασθή τις τήν άνυπομονησίαν μου, 
ήναγκασμένου δντος νά περιμείνω τήν έπάνοδον 
τών έργατών, οΐτινες μετά τήν εορτήν ήσαν έτι 
όκνηρότεροι εις τήν έργασίαν. Τέλος ήλθον καί 
οΰτοι καί ή καθάρισις τοΰ έδάφους ήρξατο. Δεν 
εννοώ νά καταχρασθώ τής άνοχής τών άναγνω- 
στών μου διά τής περιγραφής δλων τών περι
πετειών τής έπιπόνου ταύτης έργασίας· άρκεϊ 

νά είπω δτι πέντε δλα έτη είργάσθην έν τφ 
περιβόλω, άνασκάπτων καί καθαρίζων τά άρχαΐα 
λείψανα άπό τών καλυπτόντων αύτά χωμάτων. 
Οί μήνες τής έργασίας ήσαν άπό τοΰ Σεπτεμ
βρίου μέχρι τοΰ Μαΐου μέ όλίγας μόνον ένεκα 
τών έορτών διακοπάς. Τέλος άνασκαφέντος δλου 
τού ναοΰ, εύρέθη δτι τό μεν πλάτος του ήτο 
164 ποδών, τό δέ μήκος του 342 ποδών. 'Εκα
τόν κίονες άπετέλουν τό περιστύλων αύτοΰ· 
τριάκοντα έξ τών κιόνων τούτων είχον έπί τών 
βάθρων αύτών έγκεχαραγμένας μορφάς φυσικού 
μεγέθους· οί λοιποί δέ ήσαν ραβδωτοί μόνον. 
'Η διάμετρος αύτών ήτο εξ ποδών, τό δέ ύψος, 
60 ποδών · οί τοίχοι τοΰ σηκού, έν φ έκειτο τό 
άγαλμα τής Άρτέμιδος, είχον πάχος 6 ποδών. 
Έκ τών άνασκαφών άπεδείχθη δτι τρεις ήσαν 
οί άλλεπαλλήλως άνεγερθέντες ναοί, ών ό άρ- 
χαιότερος ήτο πιθανόν ό κατά τούς χρόνους τοΰ 
Κροίσου κτισθείς, τοΰ διά τοΰ μεγάλου αύτοΰ 
πλούτου συντελέσαντος εις τήν οίκοδόμησιν αύ
τοΰ. 'Ο δεύτερος ναός έκτίσθη 31/’ περίπου 
πόδας ύψηλότερον τοΰ πρώτου, ό δέ τρίτος ήτο 
ό κατά τούς χρόνους τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου 
οίκοδομηθείς εις άντικατάστασιν τοΰ ύπό τοΰ 
'ΙΙροστράτου κατά τήν ημέραν τής γεννήσεως 
τοΰ Αλεξάνδρου έμπρησθέντος. Τφ τρίτω τούτοι 
ναω άνήκουσι τά πλεϊστα τών έν τφ Βρεταννικώ 
Μουσείω εύρισκομένων σήμερον Αρχαίων. Έγεί- 
ρετο ό ναός έπί ύψώματος, πρός δ ώδήγουν δε- 
κατέσσαρες λίθινοι βαθμίδες. 'II ζωφόρος τού 
μεγαλοπρεπούς τούτου ναοΰ ήτο κεκοσμημένη 
διά παραστάσεων έκ τοΰ βίου τοΰ Έρακλέους 
καί τοΰ Θησέως.

Μέρος τών τοιχωμάτων τοΰ ναοΰ έμεινεν έν 
τή θέσει του, καί έπί τοΰ τοίχου τοΰ σηκού οί 
πρώτοι Χριστιανοί έπειράθησαν κατά πάσαν πι
θανότητα νά κτίσωσιν έκκλησίαν· έκτισαν τοί
χωμα ύψηλόν καί δυνατόν, δτε σεισμός έπισυμ- 
βάς κατέρριψε τήν οικοδομήν ταύτην. Φαίνεται 
δτι έκτοτε έγκατελείφθη ή ιδέα τής άνεγέρσεως 
έκκλησίας.

Όλίγον άνωθεν τοΰ ναοΰ εις βάθος μόλις 
πέντε ποδών άνεκαλύφθη πρωίαν τινά πήλινον 
άγγεΐον περιέχον 2600 νομίσματα τής ιδ'. έκα- 
τονταετηρίδος καί τινες δγκοι τοΰ μετάλλου, έξ 
οΰ τά νομίσματα ταΰτα ήσαν κατεσκευασμένα. 
Τά πλεϊστα τών νομισμάτων τούτων ήσαν τών 
ιπποτών τοΰ άγ. Ίωάννου τής 'Ιερουσαλήμ, τών 
έν 'Ρόδιο έγκατεστημένων. Φαίνεται δτι ήτο 
έκεϊ που άρχαϊον νομισματοκοπεϊον, διότι νο- 
μίσματά τινα φέρουσιν έγκεχαραγμένην τήν λέ- 
ξιν “θεολόγος”. Έν τή θέσει ταύτη ύπήρχε 
πόλις ή χωρίον, καλούμενον "Άγω: θεολόγος”. 
Ένταΰθα οί Τούρκοι ίδρυσαν μεγάλην πόλιν, ώς 
αποδεικνύουσι τοΰτο τό μέγα τσαμίον, τό οίκο- 
δομηθέν διά τών έρειπίων τοΰ ναοΰ, πολλά μι
κρότερα τεμένη καί τά λουτρά, τά όποια κεϊν- 
ται σήμερον έτι έπί τού παρακειμένου λόφου 
και εν τή πεδιαδι. Δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν 
δτι τήν πόλιν ταύτην (Άϋασολούκ) έκυρίευσε 
τω 1402 ό περιβόητος Ταμερλάνος, δστις καί 
κατεΐχεν αύτην έπί καιρόν, μεθ’ δ έκυρίευσαν 
αυτήν οι Ιοΰρκοι. Ίό ισχυρόν φρούριον μαρ
τυρεί περί τής σπουδαιότητος τής θέσεως ταύ
της ύπό έποψιν στρατηγικήν.

Καί μέχρι μέν του έτους 1874 αί άνασκαφαί, 
ώς άνέφερον ήδη, έξηκολούθησαν, διακοπτόμενοι 
μόνον προσκαίρως· άλλά κατά Μάρτιον τοΰ 1874 
ένέσκηψε χειμών βαρύτατος, δν διεδέχθησαν 
ραγδαΐαι βροχαί, αΐτινες ούκ όλίγας ζημίας 
έπεφερον εις τάς άνασκαφάς, καί μέ άνάγκασαν 
να διακόψω τάς έργασίας πρός μεγίστην μου 
δυσαρέσκειαν. Εκτός δέ τούτου καί τά χρή
ματα είχον έξαντληθή καί δέν είχον έλπίδα 
νέας χρηματικής χορηγήσεως έκ μέρους τής 

Κυβερνήσεως. Κατά τούς άκριβεστέρους ύπο- 
λογισμούς Απαιτούνται είσέτι πέντε χιλ. λιρών 
πρός άποπεράτωσιν τών άνασκαφών, καί βεβαίως 
ή δαπάνη τοΰ ποσού τούτου ήθελε μεγάλως 
ίκανοποιηθή διά τής άνακαλύψεως τών είσέτι 
έντός τής γης τεθαμμένων έρειπίων τοΰ θαυ
μάσιου ναοΰ τής Άρτέμιδος έν Έφέσφ.”

(Έκ τοΰ ’Αγγλικού.)

Η ΕΛΑΙΑ
ΕΝ ΕΐΡΩΠΗι ΚΑΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑι.

Τό προϊστορικόν τοΰτο δένδρον τό πρώτον 
άπαντάται-έν τή Ελληνική μυθολογία, δτε, έπί 
τής βασιλείας τοΰ Κέκρωπος, ό Ποσειδών διε- 
μάχετο μετά τής ΆΟηνάς, δπως καταστή ό έφέ- 
στιος τών Αθηναίων θεός. Μυθολογείται οτι 
ό μέν Ποσειδών διά τής τριαίνης αύτοΰ ήνέωξεν 
έν τφ βράχφ τής Άκροπόλεως πηγήν άλατώδη, 
ή δέ Άθηνα διά μόνης τής φωνής αύτής παρή- 
γαγε τήν Ελαίαν. Εις τούς θεούς δέ άφέθη 
ν’ άποφασίσωσι, τις έκ τών δύο πρέπει νά λάβη 
τήν προστασίαν τών Αθηνών, γινόμενος ό εφέ
στιος τής πόλεως θεός. 01 θεοί άπεφάνθησαν, 
δτι τό δώρον τής “γλαυκώπιδος Αθήνας” ήτο 
τό χοησιμώτερον καί αΰτη πρέπει ν’ άναλάβη 
τήν προστασίαν τής πόλεως.

Διά τοΰ έκφραστικοΰ τούτου μύθου έξηγοΰνται 
αί προσπάθειαι τών πρώτων άρχηγών ή βασι
λέων τής Αττικής, δπως τρέψωσι τούς κατοίκους 
έκ τής πειρατείας, ήν Ανέκαθεν έξήσκουν, εις τήν 
καλλιέργειαν τής γής καί τάς ειρηνικός τέχνας· 
δθεν καί εις τά Αρχαιότατα Αθηναϊκά νομίσματα, 
καί εΐς τινα μεταγενέστερα, παρίσταται ώς σύμ
βολου αύτών κλάδος έλαίας μετά γλαυκός, έμ- 
φαινούσης τήν θεάν, ής αί μάλλον εύπρόσδεκτοι 
θυσίαι ήσαν αί τών αιγών· τοΰτο δέ διότι αί 
αίγες είναι οί καταστροφεϊς τών έλαωδένδρων 
καί μάλιστα τών νέων κλάδων. Καί ό Βιργί- 
λιος «ονόμασε τήν έλαίαν “Olea invetrix .

Έν τή χριστιανική ιστορία τής Κοσμογονίας, 
ώς τοϊς πάσι γνωστόν, ή έλαια είναι έκ τών 
σπουδαιοτέρων καί άρχαιοτάτων δένδρων έν τή 
ήμετέρα θρησκεία- Απαντάται δέ τό πρώτον δτε 
ό Νώε έξαπέστειλε τήν περιστεράν έκ τής Κι
βωτού, καί αυτή έπέστρεψε φέρουσα εις τό ράμ
φος αύτής κλάδον έλαίας ώς σημεΐον τής κατα- 
παύσεως τοΰ κατακλυσμού. 'Π έλαια καί παρά 
τοϊς άρχαίοις Έλλησιν ώ.ς καί παρά τοϊς Ίου- 
δαίοις ήτο τό σύμβολον τής ειρήνης, Αφθονίας 
καί τιμής· άπεδίδετο μάλιστα αυτή καί μυστη
ριώδης ίδιότης. 'II μνεία δέ τής έλαίας έν τή 
Νέα Γραφή, σχετικώς μέ τάς τελευταίας ημέρας 
τοΰ Χριστού εις τό όρος τών έλαιών, είναι καί 
άλλη άπόδειξις τοΰ μυστικισμοΰ, δν οί προπά
τορες ημών άπέδιδον εις τήν έλαίαν, μέ τήν 
μόνην διαφοράν δτι έν τή περιστάσει ταύτη 
έδόθη καί άλλη ίδιότης εις αυτήν, δηλ. νά θεω- 
ρήται καί "ώς έμβλημα λύπης”. Καί πράγματι 
τί άλλο δύναται νά ύπάρξη τό μάλλον έπιβάλλον 
λυπηράν τινα ρωμαντικότητα καί ιδεώδη μυστι- 
κισμόν, δσον γεώλοφος κατάφυτος έλαωδένδρων; 
Ένταΰθα, δθεν γράφω πρός ύμάς, έχω πρό τών 
οφθαλμών μου χιλιάδας έλαωδένδρων, ών οί 
κλάδοι εις τήν έλαχίστην πνοήν τής πρωινής 
αύρας έκτυλίσσουσι τόν μυστηριώδη έκεϊνον καί 
γοητευτικόν χρωματισμόν τοΰ λευκόφαιου καί 
άργυρο-σμαραγδίνου.

Έάν τις κατά πρώτον διέλθη έλαιώνα, καί 
πρό πάντων εις κλίματα ώς τό τής Κερκύρας 
καί τής ’Ιταλίας, ένθα αί ήλιακαί άκτΐνες δέν 
δύνανται νά διαπεράσωσι τούς κλάδους τών έλαιών, 
δπως ζωογονήσωσι τήν ύπ’ αύτας παρθένον 

χλόην, ήθελεν δνομάσει τόν περίπατον τούτον 
ώς τόν μελαγχολικώτερον καί ρωμαντικώτερον 
τής ζωής του. Ταχέως δμως έξοικειοΰται καί 
τέρπεται εις τόν Αγνόν τούτον καί ρεμβώδη 
χρωματισμόν τοΰ έλαιοδένδρου, δστις φυσικω- 
τατα συναρμολογεϊται μετά τοΰ φωταυγοΰς καί 
κυανού τής Ελλάδος ουρανού, δπως έν Αγγλία 
μετριάζει τήν σοβαρότητα τοΰ ομιχλώδους οΰ- 
ρανοΰ τό κατάφυτον χορτοφόρον αυτής σμα- 
ράγδινον έδαφος. Ποιητής τις, διερχόμενός ποτέ 
δι’ έλαιώνος, είπε· "Φαίνεται δτι τά δένδρα 
ταΰτα διά τοΰ φωτός μόνον τής σελήνης αυξά- 
νουσιν.” Επειδή δμως δέν πρόκειται καί ημείς 
νά ρεμβάσωμεν, παρά Απλώς νά δώσωμεν κατα 
τό ένόν μικρόν περιγραφήν τοΰ έλαιοδένδρου 
ύπό ιστορικήν καί εμπορικήν έποψιν, έπιλαμ- 
βανόμεθα τοΰ έργου, πεποιθότες δτι πολλοί 
μετ’ ένδιαφέροντος θ’ αναγνώσωσι τας γραμμας 
ταύτας. *)

Ούδείς ’Αθηναίος δύναται νά φαντασθή τάς 
Αθήνας άνευ τοΰ έλαιώνος, ή Κερκυραϊος τό 
μαγευτικόν Γαστοΰρι μέ τούς πέριξ λόφους γυ
μνούς έλαωδένδρων. Έλαϊαι ύπήρχον πρό αι
ώνων καί θά ύπάρχωσιν ένόσφ δέν καταπον- 
τισθώσιν αί Άθήναι καί ή Κέρκυρα. Καί δμως 
έν Ιταλία, ένθα σήμερον διερχόμεθα διά μέσου 
άπεράντων δασών έλαιών, καί ιδίως έν Ιοσκάνη, 
βέβαιοί ημάς ό Πλίνως, δτι κατά τό 183°' έτος 
άπό κτίσεως τής 'Ρώμης ή έλαια δέν ύπήρχεν, 
άλλ’ οΰτε άκόμη καί εις τά παράλια τής Απέ
ναντι άκτής τής Αφρικής. Φαίνεται δέ δτι οί 
Φοίνικες, οί Απόστολοι οΰτοι τής διαδόσεως τοΰ 
Ελληνισμού καί πολιτισμού έν τή τότε γνωστή 
λωρίδι τής νυν Εύρώπης, μετέφερον καί τό 
ίερόν αύτών φυτόν εις τήν μεσημβρινήν Γαλ
λίαν, Αποικίσαντες τήν νΰν Μασσαλίαν, αν καί 
τήν άποίκισιν τής πόλεως ταύτης άλλοι άπο- 
δίδουσιν εις τούς Φωκαεϊς. Έν Ιταλία μέχρι 
σήμερον τά Αρχαιότατα τών έλαωδένδρων όνο- 
μάζουσι Σαρακηνούς (Saraceni), έξ οΰ κατα
φαίνεται δτι έξ Ασίας μετεφέρθησαν τό πρώτον 
ταΰτα εις ’Ιταλίαν.

'Επάρχουσι πολλά γένη έλαωδένδρων, ώς 
π. χ. τό γένος "Olea europaea”, δπερ προήχθη 
έκ τής "Olea ferruginea” δένδρου αύτόχθονος 
τής βορείου Ινδικής καί τών Σουλεϊμανίων δρέων 
τών παρά τήν Άφγανίαν. Η Olea polymorplia 
(ή olivier pieureur, ώς τήνδνομάζουσινοί Γάλλοι) 
είναι τό πλέον καρποφόρον γένος έν τή Μεσογείφ, 
αύξάνει εις ύψος μέχρι 30 ποδών, καρποφορεί 
δέ άνά πάν δεύτερον έτος. ’Επίσης καί τό γένος 
Olea pignola καί Olea rostrata εύδοκιμεϊ εις 
τά παράλια- εις τά έσώγαια δέ μέρη ή Olea 
Wraria προοδεύει· ό καρπός τοΰ γένους τούτου 
αύξάνει εις πυκνάς όμάδας (τσαμπιά ή κουντού- 
ραις) ώς τάς σταφυλάς. Τά γένη Olea regalis, 
Olea corniola, Olea praecox καί Olea antro-

*) Εύχαρίοτω; Ανέγνωμεν οτι ό κ. Μ. Χαιρέτή; 
συνέγραψε πραγματείαν περί τής σταφιδαμπέλου, ήτις 
Οά σχηυατίση τόν 6'" τόμον τής Ζαππείου Βιβλιοθήκης. 
Είναι δέ άνεςήγητον πώς τό πόνημα τούτο, άν καί 
δραόευθέν πρό τεσσάρων έτών, δέν έξεδόθη είσέτι. 
Τούτο περιμένομεν νά μάθωμεν παρά τή; ’Επιτροπής 
τών ’Ολυμπίων. 'Οπωσδήποτε δμως οι ένδιαφερόμενοι 
κτηματίαι τής Ιίελοποννήσου καί τών νήσων κέζτηνται 
ήδη πολύτιμον πραγματείαν περί τή; καλλιέργειας τή; 
σταφιδαμπέλου παρ’ έμπειρου άνδρός, ώς τόν κ. Χαι- 
ρέτην, δστις διήρεσε ταύτην εις τέσσαρα μέρη, ,τήν 
κυρίως καλλιέργειαν, τήν έμφύτευσιν, τήν 
στατιστικολογίαν καί τό έμπόριον καί βιομη
χανίαν τής σταφίδος. Τόν δέ κ. Π. Γεννάδιον, δστις 
καί τόν καιρόν έχει καί τάς ειδικά; γνώσεις, προκα- 
λοΰμεν δπως διαφώτιση ήμάς περί τής έν τή Στερεφ 
Έλλάδι καί ταϊς Νήσοι; καταλλήλου καλλιέργεια; καί 
φυτείας τοΰ έλαιοδένδρου, ώ; καί περί τής στατιστικής 
τής εξαγωγής καί αξίας τοΰ ές Ελλάδος έξαγωμένου 
έλαιοκάρπου και έλαίου. 

rubens είναι τά ισχυρότερα καί τά μάλλον άντέ- 
χοντα εις έκτεθειμένας καί δρεινάς θέσεις. Ή 
ελαία ζή εις κλίματα, εις α εύδοκιμεϊ καί ή 
σταφυλή · δέν δύναται όμως ν’ άνθέξη εις θερ
μοκρασίαν μικροτέραν τών 21 ή 22 έκατοντα- 
βάθμων Fahrenheit, έν Εύρώπη δέ δέν φύεται 
άνω τής 46'Ίς μοίρα: β. πλάτους. Όλίγαι ώραι 
ισχυρού ψύχους μετά βροχήν ή χιόνα άρκοΰσιν 
δπως καταστρέψωσι τά μικρά δένδρα καί τόν 
καρπόν. Ό Foder6 Αναφέρει δτι έλαιών τις 
παρά τήν Μασσαλίαν, δστις εις εν έτος έφερε 
τό ούχί εύκαταφρόνητον εισόδημα 10 χιλ. φράγ
κων. προμηνυομένης άφθονωτέρας τής έπομένης 
έσοδείας, κατεστράφη έν μια καί μόνη νυκτί 
ένεκεν ύπεοβολικού ψύχους. Πλεϊστα δέ έλαιό- 
δενδρα όλοτελώς άπεξηράνθησαν έν Γαλλία κατά 
τούς έκτάκτους χειμώνας τών έτών 1820 καί 1837.

Αί δνομαστότεραι έν 'Ιταλία έπαρχίαι, έν 
αίς καλλιεργείται ή έλαια, είναι ή Σικελία, ή 
Καλαυρία, ή Λοΰκα, ή 'Ριβιέρα, τά Άπροΰτσα 
καί ή Πούλια· τό κάλλιστον δμως καί γνωστόν 
έν Εύρώπη έλαιόλαδον είναι τό τής Λούκας 
Αί διά χρήσιν τής τραπέζης, συνήθως πράσιναι 
ονομαζόμενοι έλαϊαι, έξάγονται έκ τής 'Ισπανίας, 
προτιμιόνται δέ τών Ελληνικών καί Ιταλικών 
μόνον διά τό μέγεθος αύτών, πωλούμεναι έντός 
φιαλών Αντί ενός φράγκου δύο δωδεκάδες. Έν 
τή Ανατολή δέ, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
Ρωσσίας, ένθα μεγίστη είναι ή κατανάλωσις 
ώριμου έλαιοκάρπου, είσάγονται έκ Μιτυλήνης, 
Χίου, Βώλου κτλ. αί τοΰ Βώλου είναι δνομασταί 
διά τό σαρκώδες αύτών.

Τά έν ταϊς πεδιάσιν έλαιόδενδρα καρποφο- 
ροΰσι μέν άφθονώτερον ή τά έπί λόφων, τό δέ 
έξ αύτών έλαιον είναι παχύ, ούχί δμως καί 
λεπτόν τήν γεΰσιν. θέσις κατωφερής, χωρίς νά 
ήναι έκτεθειμένη εις Ανέμους ψυχρούς, είναι ή 
καταλληλοτέρα διά έλαιοφυτείαν. Εις κλίματα 
συγκερασμένα, ώς έν Έλλάδι καί Ιταλία, αί 
έλαιοφυτεϊαι πρέπει νά ήναι πρός Ανατολάς, εις 
θερμά κλίματα βορειοδυτικώς; εις δέ τά ψυχρό
τερα πρός νότον καί καλώς προφυλαγμέναι. Τά 
έλαιόδενδρα προκόπτουσι μάλλον έπί ξηρού καί 
πετρώδους έδάφους, έν ω εις τάς πεδιάδας, ένθα 
ή γή είναι παχυτέρα, γίνονται μέν τά δένδρα 
εύτραφή, άλλά καί δλιγοχρόνια. Ό πυρήν τής 
έλαίας άπαιτεϊ δύο έτη, δπως φυσικώς φυτρώση, 
άλλά διά λιπάνσεως επιταχύνεται ή βλάστησις. 
Τό νέον φυτόν δέον νά διαμείνη δύο έτη έν 
θερμοκηπίω ή έν θερμοτάτη τοποθεσία, νά μετα- 
φυτευθή δέ Ακολούθως εις δενδροκομείου προφυ- 
λαγμένον άπό ψυχρών Ανέμων, ένθα δέον νά δια- 
μένη άπό 5 μέχρι 14 έτών πολλάκις, έγκεντρι- 
ζόμενον καί έτοιμον δπως μονίμως φυτευθή εις 
τόν ελαιώνα ή πρός πώλησιν. Κατά τό πέμπτον 
έτος λαμβάνει τό μέγεθος μικρού δένδρου· άφαι- 
ροΰνται δέ δλοι οί μικροί κλάδοι μέχρις δψους 
πέντε ποδών κάί ουτω σχηματίζεται ό κορμός 
τοΰ δένδρου καί αύξάνει πρός τά άνω. Πολλαί 
μέθοδοι φυτείας καί πολλαπλασιάσεως τών έλαιο- 
δένδρων ύπάρχουσιν, ώς π. χ. διά τών κατα
βολάδων ή διά τών βλαστών, οΐτινες φύονται 
περί τόν κορμόν καί μεταφυτεύονται προς ρίζωσιν· 
ή καί διά τών μοσχευμάτων.*) Τό βέβαιον 
είναι δτι τά έκ τών πυρήνων παραγόμενα έλαιό
δενδρα διατηρούνται έπί πολλά έτη καί άντέ- 
χουσι περισσότερον εις τάς μεταβολάς τής Ατμό
σφαιρας. 'II έλαια πρέπει νά φυτεύηται εις 
Απύστασιν 25 ποδών ή μία άπό τής άλλης έντός 
βαθέως λάκκου, Οετομένων κατά στρώματα ρα-

*) Μοσχεύματα ονομάζονται κλόνοι δένδρων, οΐτινες 
χωριζόμενοι άπό τής μητρός αύτών φυτεύονται είς 
απαλήν γήν πρός ρίζωσιν. Ένταΰθα συγκαταλέγονται 
καί αί παρασπαί, ώ; καί αί παρά τών έν Ελλάδι 
αμπελουργών καλούμενοι ξεμασχαλίδες. 
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κών, λιθαρίων καί κερματίων κεράμων μετ’ αρ
κετής ποσότητας λιπάνσεως· άφ’ ού δέ ό λάκκος 
καλοφθή διά χώματος, είναι ανάγκη νά καλύ- 
πτηται ό περί τόν κορμόν χώρος τής επιφάνειας 
διά άχυρου ή χόρτου· ωσαύτως άνάγκη είναι 
νά άνοιχθή πέριξ τοΰ δένδρου μικρός αύλας είς 
άπόστασιν δύο ποδών, όπως προφυλάττεται αύτό 
έκ τής ξηρασίας. Έμπράκτως είναι παραδεδεγ- 
μένον, δτι ή χρήσις τοΰ μεταξύ τών έλαιοδέν- 
δρων χώρου εις σποράν σίτου ή λαχανικών έναλ- 

έκ τοΰ οίκου τών Χοεντζόλερν, τοΰ οίκου 
έκείνου, φ άνήκει καί ό αύτοκράτωρ τής Γερ
μανίας. Έκθρονισθέντος έν έτει 1866 τοΰ 
ήγεμόνος Κούζα, καί άποποιηθέντος τοΰ δουκός 
τής Φλάνδρας τόν θρόνον, έξελέγη ήγεμών ό 
Κάρολος, δστις αμα τή άναρρήσει αύτοΰ καί τόν 
νόμον κατέστησε σεβαστόν καί τήν ιδιαιτέραν 
αύτοΰ προσοχήν έπέστησεν είς τήν στρατιωτικήν 
τή; χώρας διοργάνωσή, ή όφείλονται τά τελευ
ταία λαμπρά κατορθώματα. Γνωστόν είναι δτι

Ό βασιλεύς Κάρολος είναι σήμερον άνήρ 
ήλικίας 45 έτών, σοβαρού χαρακτήοος καί εύγε- 
νής λίαν τούς τρόπους· ένυμφεύθη δέ τήν βασί
λισσαν έν έτει 1869. Αί σήμερον παρατιθέμενα1, 
εικόνες κατεσκευάσθησαν έκ φωτογραφιών τοΰ 
Βουκουρεστίου. 

φιλιωθή μετ’ αύτοΰ καί ινα τον έξιλεώση προσ
πίπτει γονυκλινής ένώπιόν του καί προσφέρει 
αύτφ λατρείαν. ’Εντεύθεν πάσα ή φύσις πλη- 
ροΰται θεών καί πνευμάτων άπεικονιζομένων 
κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν τοΰ πρωτουργοΰ αύτών, 
καί είς τούς θεούς τούτους προσφέρεται ύπο τοΰ 
άνθρώπου ώς φόρος λατρείας ό χρυσός, αί 
άπαρχαί τών καρπών, τά κτήνη καί οί σιτευτοί 
μόσχοι, έν τισι δέ άξιομνημονεύτοις περιπτώσεσι 
δέν έφείσθη ό άνθρωπος νά χύση είς τόν βωμόν 

είς τήν πρός αιχμαλώτους διαγωγήν, είσιν ή 
αίωνία διαμαρτυρία καθ’ δλων τών δοξασιών, 
αΐτινες μή άρκούμεναι μόνον ινα μεταβάλλωσι 
τά σύμβολα καί τά δόγματα, άγωνίζονται παντί 
σθένει, ΐνα άνατρέψωσι τάς βάσεις καί τά θε
μέλια.

'Ο άνθρωπος γεννάται ρέπων έξ ιδίας φύσεως 
πρός τήν έλευθερίαν καί τήν αλήθειαν, τά δύο 
ταΰτα έφόδια τοΰ μέλλοντος, άτινα ούδεποτε 
ικανοποιεί το παρόν, έπομένως ή ύποταγή αύτοΰ 

τήν έλευθερίαν τήν άκολασίαν. ’Αλλά τά όργια 
εξαντλούνται διαδοχικώς, έπέρχεται ή άνικανότης, 
τότε δέ ή σκέψις καταλαμβάνουσα τήν προσή
κουσα1? αύτή θέσιν, τόν διδάσκει δτι αύτός οεν 
εΐνε ό δούλος ούτε ό δεσπότης τής φύσεως, 
άλλ’ ό έπικαρπιοΰχος καί συμπράκτωρ.

ΤΙ φύσις έχει τούς έαυτής νόμους, είς ούς 
ύπείκει άναλλοιότως έν τοΐς συνδυασμοΐς τών 
ύλικών στοιχείων καί έν τή παραγωγή τών ποι
κίλων αύτής μορφών καί φαινομένων. Μελετάν

ΕΛΙΣΑΒΕΤ.
Βασίλισσα τής 'Ρουμανίας.

ΚΑΡΟΛΟΣ Α'.

Βασιλεύς τής 'Ρουμανίας.

λάξ ούχί μόνον είναι έπικερδής, ώς χρησιμοποιου- 
μένης τής γής, άλλά καί λίαν ωφέλιμος είς τάς 
έλαίας. *

Γαστοδρι Κερκύρας μηνί Φεβρουαρίψ 1884.

Ερμογένης.

(“Επεται τό τέλος.)

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.

Η 'Ρουμανία, ή εδφορος καί σιτοφόρος χώρα, 
έν η τοσοΰτοι τών ήμετέρων όμογενών οίκοΰσι 
καί ήτις πρότερον ύπό 'Ελλήνων έκυβερνατο 
ηγεμόνων, έχει βασιλέα σήμερον, έπαξίως κατέ- 
χοντα τήν υψηλήν αύτοΰ θέσιν. 'Ο βασιλεύς 
τής 'Ρουμανίας Κάρολος Α'. είναι Γερμανός, 

πρό δύο καί πλέον έτών έξεπληρώθη ό διακαής 
τών ‘Ρουμούνων καί τοΰ ήγεμόνος αύτών πόθος, 
άναγορευθέντος τούτου βασιλέως καί άναγνωρι- 
σθέντος τοιούτου παρ’ δλων τών Ευρωπαϊκών 
Κυβερνήσεων.

Άνταξία τοιούτου νοήμονος άνακτος είναι καί 
ή σύζυγος αύτοΰ, ή βασίλισσα’Ελισάβετ, Γερ- 
μανίς καί αΰτη καί θυγάτηρ τοΰ πρίγκηπος 
Έρμάννου τοΰ Βήδ. Τύ μόνον νέφος, δπερ επι
σκιάζει τήν εύδαίμονα ταύτην συμβίωσιν, είναι 
ή έλλειψις τέκνων, διότι ή μόνη τοΰ βασιλικού 
ζεύγους θυγάτηρ άπεβίωσε πρό έτών ήδη έν 
παιδική ήλικία. ‘II βασίλισσα Ελισάβετ, ήτις 
είναι λίαν δημοτική έν 'Ρουμανία, καλόν άπέ- 
κτησεν δνομα ώς ποιήτρια καί συγγραφεύς, έκ- 
δοΰσα ύπό τό ψευδώνυμον Carmen Silva σειράν 
δλην σπουδαιοτάτων συγγραφών, άναγομένων τών 
πλείστων είς τήν φιλολογίαν τής χώρας, έφ’ ής 
βασιλεύει καί μεταφρασθέντων ήδη είς πολλάς 
εύρωπαϊκάς γλώσσας.

Ο ΥΛΙΣΜΟΣ.
Μελέτη συνερανισθεισα έκ τής περισπούδαστου 
πραγματείας Ίταλιστί δημοσιευθείσης ύπό τοΰ 

έγκριτου λογίου Ζαχαρία Μάγερ ύπό Σ’. Μ.
- ■·>—■———

"Αμα ό άνθρωπος δυνηθή νά στρέψη τό βλέμμα 
τοΰ νοός του περί εαυτόν καί παραχρήμα αισθά
νεται τήν ζωηράν έντύπωσιν, ήτις δεικνύει αύτώ 
τήν μεγίστην διαφοράν τήν ύπάρχουσαν μεταξύ 
τοΰ ίδιου αύτοΰ οντος καί τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου. Ή σμικρότης καί άνικανότης τοΰ άν- 
θρώπου ταπεινοί καί άπενθαρρύνει αύτόν, έν φ 
έξ άλλου έμπνέει αύτφ φόβον τό μεγαλεΐον καί 
ή άκατάβλητος δύναμις τών περικυκλούντων 
αύτόν άντικειμένων, ατινα έγείρονται ώσεί άπει- 
λητικόν φάσμα πρός έκμηδενισμόν του. Άμοι
ρος παντός μέσου, έστερημένος πάσης συμβουλής 
ίνα δυνηθή ν’ άντιταχθή κατά τοιούτου τρομερού 
αντιπάλου αισθάνεται τήν άνάγκην, δπως συμ- 

τής λατρείας καί αύτό τό αίμα τοΰ όμοιου του, 
ύπολαβών τήν θυσίαν έργον θεάρεστο·?. ' Η έποχή 
αΰτη διήρκεσε χρόνον μακρόν, γόνιμος μεγάλων 
έργων, μεγάλων συμφορών, ύψηλής εποποιίας, 
φαντασιώδους ποιήσεως καί άριστοτεχνικής άμι- 
μήτου καλλιτεχνίας. Καίπερ βάρβαρος καί ύλι- 
κός ό άνθρωπος είς τάς πράξεις τοΰ εξωτερικού 
αύτοΰ βίου, ούδέν ήττον διέγνωσεν έξ ίδιου έν
στικτου δτι ή ΰλη ΐνα δυνηθή νά κινηθή εΐχεν 
άνάγκην άλλης δυνάμεως διαφόρου καί άνωτέρας. 
'Η ιδέα τοΰ θεοΰ Κυρίου προγενεστέρα τής 
τοΰ θεοΰ πατρός, ήτις έν μέσφ τών προλή
ψεων καί τής φανατικής πλάνης διαρρέει αύτο- 
κίνητος, έχουσα τάς ρίζας αύτής έν τή ανθρώ
πινη φύσει, καί τό πρωτογενές αίσθημα άνεξάρ- 
τητον τής διασκεπτικής λειτουργίας καί τοΰ 
περί άθανασίας συλλογισμού μεταδιδόμενου είς 
τό δόγμα τής οικογενειακής έστίας, τών ήρώων, 
τών πολεμιστών καί τού πλήθους έπακριβούμενον 
έτι καί είς τάς δι’ αίματος άντεκδικήσεις καί 

έπί μακρόν παρατεινομένη αποβαίνει αύτφ ζυγός 
άνυπόφορος, έξ ού θέλει ν’ άπαλλαγή. '0 παΐς 
γίνεται έφηβος, ή δέ περιβολή, ήν έφερε το 
πρόσθεν διασχίζεται έκ τοΰ όγκου τών εύρωστων 
μελών τής άναπτυχθείσης ηλικίας του. Γήν 
έποχήν τής ύποτελεϊας καί είδωλολατρεία; δια
δέχεται ή τής σκέψεως καί τής κριτικής. '0 
άνθρωπος δέν ανέχεται πλέον νά ήνε δούλος τής 
φύσεως ή άλλου τινός, άλλ’ έπιζητεΐ νά ύψωση 
καί άναδείξη εαυτόν κύριον καί δεσπότην. Ιδού 
λοιπόν συντρίβει τά ψευδή είδωλα, ρίπτει αύτά 
είς τόν βόρβορον, κηρύττει πόλεμον κατά τών 
ούρανίων καί επιγείων θεών, οίτινες κατεχρά- 
σθησαν τής εύπιστίας του καί άφίνεται άμέριμνος 
είς τήν άκώλυτον έκπλήρωσιν τών επιθυμώ·? του 
καί πόθων, οίτινες τέως κατεπιέζοντο, ζητών 
οίονεί ανταμοιβήν τής πολυχρονίου ύποτελεϊας 
του. ’Εν τή έποχή ταύτη τής άντιδράσεως 
λαμβάνει όδηγον τά ίδια αύτοΰ συμφέροντα καί 
πάθη, καί εντεύθεν πολλάκις άντικαθίστησιν εις 

τούς δρους τών μορφών καί φαινομένων τούτων 
καί γιγνώσκειν άναπαράγειν αύτάς, ταύτόν έστι 
καθιστάναι τούς νόμους Οεράποντας, διότι οί 
νόμοι ούτοι δέν δύναται ν’ άρνηθώσι τήν εαυτών 
λειτουργίαν οσάκις παρομαρτοΰσιν οί πρός τοΰτο 
άπαιτούμενοι δοοι. Αΰτη έστίν ή άληθής θέσις 
τοΰ άνθρώπου έν τή φύσει καί είς τοΰτο έγκειται 
ή έλευθερία καί ύπεροχή αύτοΰ. 'Υπό τούς 
δρους τούτους δύναται νά καρπώται πάντων τών 
άγαθών πρός θεραπείαν τών ιδίων αύτοΰ ύλικών, 
ηθικών καί πνευματικών άναγκών.

‘Η μόρφωσις τής πεποιθήσεως ταύτης έν 
τοΐς νεωτέροις χρόνοις, ής ή άρχαιότης δεν πα
ρέχει ήμΐν είμή σπάνιά τινα καί άσθενή παρα
δείγματα, διελθούσα τήν δοκιμασίον έν τή εύστα- 
θεία καί λεπτότητι τοΰ πνεύματος, άνήγαγε τάς 
φυσικά; έπιστήμας είς τόν κολοφώνα τοιαύτης 
τελειότητος, ήτις πρό ήμίσεως έτι αίώνος έθεω- 
ρεϊτο φαντασμαγορία καί άφροσύνη. Ιά θαύ
ματα διαδέχονται τά έργα τά άποδεικνυόμενα 
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διά μαθηματική; ακρίβειας, ή γή καϊ τά ούράνια 
σώματα κινούνται έπι διαγεγραμμένων κανονικών 
τροχιών, οί άπειροι αστέρες κατέρχονται έκ τού 
υψηλού αυτών σημείου ΐνα καταμετρηθώσι διά 
τού τηλεσκοπίου και έρευνηθώσι διά τοΰ είκονο- 
σκοπίου. Οί λαοί διά τοΰ άτμοΰ και τοΰ τηλε
γράφου άνταλλάσσουσι μεταξύ των ιδέας καί 
έμπορεύματα καί αναγνωρίζονται αδελφοί. Αί 
νέαι ανακαλύψεις καί έφαρμογαί ευρύνονται είς 
διαστάσεις σημαντικής χρησιμότητος μεταβάλ- 
λουσαι τούς κοινωνικούς καί πολιτικούς ορούς 
τής τε Εύρώπης καί ’Αμερικής. Νέος κόσμος, 
νέος άνθρωπος, κρίκος νέου συνδέσμου άμφοτέρων.

Άλλ’ άν υπήρξε δαψιλής καί μεγίστη; σπου- 
δαιότητος ή ευεργετική υπηρεσία, ήν προσέφερον 
εις τά κράτη αί φυσικαί έπιστήμαι, άπέβη δμω; 
απατηλή καί δή επιβλαβής είς τήν κοινωνίαν, 
άμα ήθέλησαν νά ύπερπηδήσωσι τά τεταγμένα 
αύτοΰ δρια καί είσβάλωσιν είς ξένον έδαφος κεί
μενον πέραν τή; σφαίρας τής αληθούς αύτών 
υπηρεσίας. Ό άνθρωπος, τδ εύγενές τοΰτο πλά
σμα, δπερ έθάμβωσεν ούτως ειπεΐν τήν φύσιν 
διά τοΰ θάρρους καί τής ισχύος τοΰ πνεύματός 
του, έτέθη έν ήττονι μοίρα απέναντι τών υλικών 
πραγμάτων καί έξισώθη πρδς τήν μηχανήν. 'Ο 
ύλισμδς κατέλαβεν ύψηλήν καί δεσπόζουσαν Οέ- 
σιν έν τή έπιστήμη καί έν τφ βίφ, κηρύττων 
δημοσία καί έν πατάγφ δτι ούδέν ύπάρχει πέραν 
τής ύλης, πάντα δέ τά φαινόμενα, ών άντιλαμ- 
βανόμεθα, μή έξαιρουμένης καί αύτή; τής σκέ- 
ψεως, ούδέν άλλο είνε ή τδ αποτέλεσμα τών 
πολλαπλών κινήσεων τής ύλης.

Έάν αί φυσικαί έπιστήμαι βασιζόμενα; έπί 
τής έξωτερικής πείρας καί τή; παρατηρήσεως, 
άσχολούμεναι είς τδ τά συλλέγωσι τά γεγονότα 
χωρίς νά δίδωσι τδν έσωτερικδν λόγον, είς τδ 
νά μελετώσι τούς νόμους έξ ών έπήγασαν καί 
ύφ’ ών διέπονται, χωρίς νά διερευνώ» τά αναγ
καία αίτια, έάν, λέγομεν, αί φυσικαί αύται 
έπιστήμαι δύνανται νά καταταχΟώσιν είς τήν 
χορείαν τών κυρίως λεγομένων έπιστημών, είνε 
ύπδ τήν πρακτικήν εποψιν ζήτημα δευτερεΰον. 
Άλλά καί άν άποδεχθώμεν τόν τίτλον τής άξιώ- 
σεώς των, είνε Αναμφίβολον, δτι μετ’ ανθρώπων 
πρεσδευόντων τοιαύτας υλιστικά; άρχά;, άδύνα
τον άποδαίνει νά μορφώσωμεν κοινωνίαν συντε- 
ταγμένην έπί παγίων βάσεων, διότι ή κοινωνία 
άπαιτεΐ κοινότητα συμφερόντων, έπομένω; ειδικήν 
Ουσίαν τών άτομικών συμφερόντων, ενότητα 
σκοπού μηδόλως άλλως έπιτυγχανομένου άνευ 
αρχής ουσης δ υπογραμμός καί τό κέντρον τής 
ένοποιήσεως. Αληθώς, πώς δύναται νά έπι- 
τευχθή ή αρμονία έν ταΐς πράξεσιν, έάν έκαστος 
ύπείκων τή άνάγκη πράττη δ,τι έπιβλητικώ; 
πρέπει νά πράξη χωρίς νά δύνηται νά έκλέξη 
τούτον ή έκεϊνον τδν τρόπον τής ένεργείας του; 
Πλήν τό δίκαιον δέν καταναγκάζει, καθ’ δν λό
γον καί τδ καθήκον δέν ύποχρεοΐ, διότι άλλως 
ή ισχύς Οά μετεβάλλετο εί; βαρβαρότητα, ό δέ 
νόμο; εί; δίκαιον τοΰ ϊσχυροτέρου, καθ’ ού είς 
ούδένα Οά ήτο έπιτετραμμένον δσφ άμείλικτος 
καί άν ή δ νόμος ούτος νά καταγγείλη αύτόν, 
διότι Οά ήτο άπαύγασμα ούχί τή; Οελήσεως, 
άλλά τής άνάγκης. Ούτως ή τιμωρία τών άδι- 
κημάτων καθόλου αποκλεισμένης τής σοβαρό
τητα; αύτών καθίσταται τερατώδη; παραλογισμδς 
καί άντίφασις, δταν δέν άναγνωρίζηται εί; τδν 
αύτουργδν ή έλευΟερία τή; ένεργείας.

Κυρία βάσις, έφ’ ής στηρίζονται οί ύπέρμα- 
χοι τών ανατρεπτικών τούτων άρχών, έστίν δτι 
ό άνθρωπος άπατάται νομίζων έαυτόν ον πεπροι- 
κισμένον διά τής έλευθέρας βουλήσεως καί ένερ- 
γείας, διότι ή άνάγκη μή έχουσα συνείδησιν 
έαυτής, αύστηρά καί άπαράβατος άπόρροια τών 
χημικών, φυσικών καί μηχανικών νόμων, όδηγεΐ 

αύτόν εί; πάσα; τά; έαυτοΰ πράξεις. Όμιλεΐν 
περί απάτη; σημαίνει αυτήν γινώσκειν ό»; τοι- 
αύτην κατ’ άντιβολήν πρδ;· τήν πραγματικότητα 
καί τήν άλήθειαν, επομένως παράλογον είνε 
ν’ άρνηθή τι; τδ δυνατόν καί τήν ύπαρξιν τή; έλευ
θέρας ένεργείας, περί ής έχομεν ιδέαν, διά τον 
λόγον δτι πολλάκις παρεντίθενται ποικίλαι περι
στάσεις, καθ’ ας φαίνεται ύπ’ αύτών περιοριζο- 
μένη ή περιστελλομένη. Όστις άληθώ; δνειρεύ- 
εται, δέν έχει βεβαίως γνώσιν δτι είνε δνειρώτ- 
των καί δστις όμιλεΐ περί δνείρων, συγκρίνει τδ 
ονειρον πρδς τήν κατάστασιν τής έγρηγόρσεως 
καί δέν όνειρώττει. Πώς λοιπόν δύναται δ άν
θρωπος νά λάβη ώ; δρον συγκρίσεως τήν ιδέαν 
τής έλευθέρας ένεργείας δλως υπεράνθρωπου, 
ής δέν δύναται νά έχη άντίληψιν; ΊΙ άνάγκη 
άκολουΟεΐ είς κεχαραγμένην καί σταΟεράν πορείαν, 
διότι τοιαύτη είνε ή φύσις αύτής άνεπίδεκτο; 
μεταβολών, έν φ ό άνθρωπο; δύναται νά δοκι- 
μάση τήν ίδιαν αύτοΰ έλευθερίαν άποφασίζων 
νΰν μέν ουτω;, άλλοτε δέ άλλως ένίοτε δέ καί 
άνευ αιτίας έναντίον τοΰ ίδιου αύτοΰ συμφέρον
τος κατ’ ίδιότροπον άρέσκειαν, έπαγγελλόμενο; 
τδν συνετόν ή τδν άσύνετον. Έν τή τελευταία 
ταύτη περιπτώσει δέον νά διακρίνωμεν, δτι δέν 
πρόκειται άποκλειστικώς περί τής άπολύτου ιδέας 
τής έλευθέρας ένεργείας, άλλά μάλλον περί τή; 
έλευθέρας έκλογή; ήτοι τής προαιρέσεως ή αύτε- 
ξουσιότητος, ήτις καίπερ είνε άναγκαΐον στοιχειον 
τής έλευθέρας ένεργείας, πλήν δέν πρέπει νά 
συγχέηται μετ’ αύτής, ής ή ίδιότη; είνε τδ ποιεΐν 
ή μή ποεΐν έργον τι ή άδιαφορεΐν πρδς τοΰτο ή 
έκεΐνο τδ έργον. ’Αλλ* άν ό άνθρωπο; άντί νά 
γινηται δούλος τών παθών του έγκαταλιμπάνων 
έαυτόν εί; τά; φυσικά; αύτοΰ όρμά; καί ένστικτα, 
τοΰθ’ δπερ δέν είνε βεβαίως έλευθερία, προτιμά 
ν’ άκολουθήση κίνητρά τινα, ταΰτα ούδαμώς είνε 
ή άνάγκη άλλ’ είνε κίνητρα ατινα αύτό; ούτος 
έδωκεν εί; έαυτόν κατόπιν μεμελετημένη; καί 
ώριμου σκέψεως, καί πρδς τά όποια άφομοιοΰνται 
καί ατινα δέν άποκρούει, άλλά καί δύναται νά 
έγκαταλείψη ή άλλως πω; νά τροπολογήση. Ή 
έλευθερία δέν έδόθη ήμΐν, αύτη είνε κατάκτησις 
ήμών αύτών. Δέν γεννώμεθα ελεύθεροι, άλλά 
μόνον σύν τή ίδιότητι, ΐν’ άποκατασταθώμεν τοι- 
οΰτοι, καθιστάμεθα έλεύθεροι χειραφετούμενοι 
έκ τών έγωϊστικών καί υλικών δελεασμάτων, 
καί οδηγόν λαμβάνοντες σκοπόν καθολικόν καί 
φιλάνθρωπον. Άλλ’ άν ή έλευΟερία δέν είνε 
άπόλυτος καί άντιτίθενται αύτή φυσικοί νόμοι 
(ούς δμω; ή διάνοια καί ή έργασία κατά τδ 
πλεΐστον δύνανται νά κατανικήσωσι, διότι π. χ. 
άν δέν ήνε δυνατόν τφ άνθρώπφ νά κατεδάφιση 
άκαριαίω; μίαν οικίαν ή νά διατρήση εν όρος, 
νά καταβάλη τήν όρμήν τών ανέμων καί τών 
κυμάτων, πλήν δέν αποβαίνει άδύνατον αύτώ νά 
πράξη ταΰτα μικρόν κατά μικρόν), άν ωσαύτως 
άντιτίθενται ηθικοί νόμοι, οίτινες προιστανται 
εις τήν πορείαν τής ιστορίας, ΐνα μή διαταραχθή 
ή εύτακτος πορεία τών πραγμάτων καί μή έπέλθη 
ή σύγχυσις καί το χάος, ατινα έξουδετεροΰσι τά 
σφάλματα τά πηγάζοντα έκ τή; άμαθεία; καί 
τής καταχρήσεως τής έλευθερία;, έάν, λέγομεν, 
ή έλευθερία έχη δρια, πλήν τά δρια παντός πράγ
ματος ούδένα δικαιοΰσι ν’ άρνηθή τήν υπαρξιν 
αύτοΰ. Ή άληθής έλευθερία έγκειται εί; τδ 
άναγνωρίζειν καί προσαρμόζεσθαι πρδς τού; νό
μου; τούτους, διότι ουτω; δυνάμεθα νά αίσθαν- 
Οώμεν τήν ενδόμυχον εδφροσύνην, ήτις βέβαιοί 
ήμάς δτι άνταπεκρίθημεν είς τδν ήμέτερον προο
ρισμόν καί εις ήν έτάχθημεν θέσιν άπέναντι τής 
φύσεως· θέλοντες ν’ άντιταχθώμεν προς τούς 
νόμους τούτους θά εΰρωμεν εί; τήν έκ τή; άντι- 
στάσεως άναποφεύκτω; έκπορευομένην άντίδρασιν 
μείζονα έτι περιορισμόν τή; έλευθερία;, έστιν
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δτε δέ καί πλήρη αύτή; άπιόλειαν. Έάν ήνε 
άληθέ; δτι ό άνθρωπο; δέν είνε έλεύθερος ούτε 
οφείλει εύθύνας έπί τών ιδίων αύτοΰ πράξεων, 
δ έλεγχο; τής συνειδήσεως θά ήτο ψεύδος (τδν 
έλεγχον τούτον δέον νά μή συγχέωμεν πρδ; τήν 
δυσαρέσκειαν, ήν αίσθανόμεθα, δταν διαπράττω- 
μεν άκούσιόν τι λάθο; ή γινώμεθα θύματα βί
αιων πράξεων·) βΐβαίω; δέ ή τύψι; τοΰ συνει- 
δότος θά ήτο ψευδή;, διότι αΰτη προϋποτίθησι 
τήν έλευθέραν ενέργειαν τοΰ ανθρώπου καί ούχί 
τήν έκ τή; άνάγκη; έκπορευομένην· θά ήτο 
άποτέλεσμα άνευ αναφορική; αιτία;, άνυπόστατο; 
δέ θά ήτο τότε καί ή άγαλλίασις, ήν αίσθανό
μεθα δταν έκποδών ποιοΰντε; τάς συμπαρομαρ- 
τούσα; πονηρά; περιστάσεις κατορθοΰμεν νά δια- 
πράξωμεν έργον εύποιιας.

Άλλ’ άν ό ύλισμδ; άρνήται τφ άνθρώπο» τήν 
έλευθερίαν, δέν δύναται δμω; ν’ άρνηθή αύτώ 
τδ γεγονός, δπερ είνε άμεσο; αύτή; άπόρροια 
καί έν φ ούδείς συμπαρομαρτεΐ διαλογισμό; δυνά- 
μενος ν’ άποπλανήση αύτό καί δπερ αποτελεί 
τδ ύπατον θεμέλιον πάση; κρίσεως, τοΰ φιλοσό
φου, τοΰ μαθηματικού, τοΰ σοφού καί άσοφου, 
δπερ έστίν ή συνείδησις ή ώ; λέγουσιν οί 
γεομανοί φιλόσοφοι ή έσωτερική έπίγνωσις. 
Άλλά προσθέτουσιν οί ύλισταί τδ συνειδδς είνε 
μηχανική λειτουργία τοΰ έγκεφάλου, κατάστασι; 
ή διάθεσι; αύτοΰ συνοδεύουσα μόνον τήν ένέρ- 
γειαν τήν έπεγερθεΐσαν έξ έξωτερικών αιτίων, 
εί; α δέν συμμετέχει. Τοιούτφ τρύπιο μή δυνά- 
μενοι ν’ άρνηθώσι τήν άνεξάρτητον καί πνευμα
τικήν αύτοΰ ένέργειαν, προτιμώσι τον παράλογον 
ισχυρισμόν, δι’ ού άποκλείουσι πάσαν τού συνει- 
δότος σύμπραξιν πρδς τδ αισθητήριον δργανον, 
δπερ παρήγαγεν αύτό, άποδίδοντε; τώ έγκε- 
φάλφ κεχωρισμένην ένέργειαν, ήτις καταστρέφει 
τήν ένότητα, πρδς ήν άπαρεγκλίτως ρέπει. 
Άλλ’ έχειν συνείδησιν τή; ιδία; θελήσεω; 
δηλοΐ γινώσκειν, δτι έγώ είμί ό θέλων καί 
ούχί έτερος. Καί δταν έτι άναγκάζωμαι έν τισι 
περιπτώσεσι νά ένεργήσω έναντίον τής θελήσεώς 
μου έξ αιτίων άναποδράστων, πάλιν άναγνωρίζω, 
δτι ταΰτα δέν άπορροφώσιν δλον τδ δν μου, 
διότι άλλως δέν θά ήδυνάμην νά έννοήσω ταΰτα, 
μένει δ έν έμοί πάντοτε ό πόθος, άν καί άσθε
νής, νά ένεργήσω τδ έναντίον. Τδ γενονδς τοΰτο, 
έν φ εΰρηνται άντιμέτωποι ή ένέργεια καί τδ 
πάθος, μοί παρέχει τήν άπόδειξιν δτι έγώ είμί 
δν πεπροικισμένον δι’ έλευθερία;, άλλοΐον τών 
γεγονότων, ών δοκιμάζω τήν έπίδρασιν, διότι 
τά δύο άντίθετα γεγονότα ούδέποτε δύνανται νά 
παραχθώσιν έκ μια; καί τής αύτή; αιτίας. Ί’ευ- 
δές είνε ώσαύτω; καί τδ λεγόμενον ύπδ τών 
ύπερμάχων τών υλιστικών δοξασιών, δτι ό λί
θο; βαλλόμενο; είς τδ κενόν, άν είχε συνείδησιν 
έαυτοΰ θά ένόμιζεν δτι κινείται άφ’ έαυτοΰ έξ 
ιδία; ώθήσεως, διότι θά προέκυπτεν ή έναντία 
άπόδειξις άμα ό λίθος ούτος έπειράτο ν’ άνα- 
χαιτίση τήν κίνησίν του ή ν’ άλλάξη τήν πο
ρείαν του, έν αί; περιπτώσεσι θά κατενόει δτι 
δέν δύναται νά πράξη τοΰτο καί Οά έπείθετο, 
δτι ύπείκει εί; άνωτέραν δύναμιν ύπάρχουσαν 
έκτδς έαυτοΰ. ’Αποδεκτή; γενομένης τής συνει- 
δήσεως, ήτις έστί τδ κάτοπτρον έφ’ ού άντανα- 
κλώσι πάσαι αί ιδιότητες καί ένέργειαι τής 
ψυχής, συναποτελεΐται τδ δλον πνευματικόν 
δν, διότι ή συνείδησις φέρει μεθ’ έαυτής τήν 
φαντασίαν, ήτις έστίν αύτή ή συνείδησις· ή. ή 
έσωτερική έπίγνωσις έν παρατάσει ένεργείας, 
τήν μνήμην, ήτις έστίν αύτή ή συνείδησις έν 
άνανεώσει, καί έπί τέλους τδ λογικόν, δπερ 
έστίν αυτή ή συνείδησις έν διαρκεΐ λειτουργία.

Έν Τεργέστη, κατά Φεβρουάριον 1884.

Η ΙΜΟΙ’ΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΙΑΧΕΜΟΣ
ΕΝ ΊΏι “ΔΙ’ΛΜΛΊΊ” ΚΤΜΒΕΛΙΝΗι ΤΟΤ 

ΣΑΙΞΠΙΙΡΟΤ.

(Μετά είκόνος, ίρα σελ. 360.)

"Εν τών δραμάτων τοΰ Σαιξπήρου, έν ω οί 
χαρακτήρες τών προσώπων είσί διεγεγραμμένοι 
μετά τής έξοχου έκείνης τέχνης, ήτις χαρακτη
ρίζει τδν μέγαν τή; Αγγλίας δραματικόν ποιη
τήν, είναι καί τδ έπιγραφόμενον Cymbeline. 
Έν τω δράματι τούτιρ ύπάρχει σκηνή ώραία, ή 
β'. τοΰ β'. μέρους, έν ή ό κακούργο; Μάχιμος 
άφαιρεΐ άπδ τή; κοιμωμένη; βασιλόπαιδο; Ίμο- 

δπερ ό έξόριστος αύτής σύ- 
τή έδωκεν ώ; έχέγγυον πί-

γένης τδ ψέλλιον, 
ζυγό; Πόστουμο; 
στεω; αιώνιας.

ΙΑΧΙΜΟΣ.

Ό γρύλλο; αδει· κεκμηκώ; ό άνθρωπο; 
Δυνάμει; έν τω ΰπνο> πάλιν ανακτά.
Ό Ταρκουΐνος ουτω; ερπων έσπευσε 
Νά έξυπνήση τήν αιδώ, ήν έμελλε 
Νά τραυματίση. — Αφροδίτη, πώς κοσμείς 
Τήν κλίνην της! ”2! κρίνε σύ, λευκότερον 
Σινδόνο;! — Νά τολμήσω τώρα; Νά προβώ; 
”2! ενα μόνον άσπασμόν! — II όσον λεπτά 
Τά χείλη τη;, ώ! πόσον είν ούράνια! 
Μέ άρωμα πληροΰται ό κοιτών γλυκύ 
Έκ τής πνοής τη;· — Κλίνει έπ’ αύτή; 
Τοΰ λύχνου, ώς νά ήθελε τά βλέφαρα
Ν’ άνοιξη τά κλειστά της, καί τού; ύπ’ αυτά 
’Αστέρα; νά θαυμάση. — Πλήν τί σκέπτομαι; 
Έδώ ή κλίνη — τδ παράθυρου έκεΐ — 
Εικόνες, τάπητες — Τί ταΰτα μ’ ώφελοΰν; 
"Εν μόνον δείγμα, εν τοΰ σώματος αύτή;, 
’Αντισταθμίζει δλα. — ΙΙίεσον αύτήν, 
Ώ πίθηκε θανάτου! Αί αισθήσεις τη; 
Ψυχραί ά; μένουν ώ; έκ λίθου άγαλμα! 
Κάιρό;!

:δ φώς

(Τή άφαιρεΐ τδ ψέλλιον.) 
Λεπτδν τοσοΰτον, καί ώ; γόρδεο; δεσμό; 
Σφιγκτόν. Τδ έχω! Είν’ έμόν! — ’Αρκεί αύτό 
Είς μανιώδη νά ώθήση εξαψιν 
Τόν άνδρα. — Στίγμα έχει έρυθρον έδώ 
Έπί τοΰ στήθους τοΰ άριστεροΰ. σταγών 
Ώς έρυθρά εις άνθους κάλυκα λευκόν. 
Έκ τοΰ ψελλίου τούτου θά πεισθή αύτό; 
Ότι τδ κλεΐθρον άφαιρέαα; έκλεψα 
Τόν κεκρυμμένον τής τιμή; του θησαυρόν. — 
Άλλά τί θέλω πλέον; Τοΰτο δέν αρκεί; 
Πρδς τί νά σημειώσω δ,τι ίσχυρώς 
Ένεχαράχθη έν τή μνήμη ; — ’Άπελόε, 
Ώ μαύρη συνοδία τή; νυκτός! Αύγή, 
Τοΰ κόρακο; διάνοιξον τδν οφθαλμόν! — 
Άν καί κοιμάται τώρα άγγελο; έδώ, 
Ό Άδη; άρχει καί ό φόβο; κυβερνά.

(Ώρολδγιον χτυπά.)

Πλήν — μία, δύο, τρεις! — ’Εμπρός! Είναι 
καιρός!

Τήν στιγμήν ταύτην έξέλεξεν ό εύφυής ζω
γράφος, κ. A. Liezen-Mayee, πρδ; παράστασιν 
τής είκόνος του. νΕμπροσθεν βλέπομεν τήν εύ- 
ειδή Ίμογένην, τήν ώραιοτέραν και ίδανικωτέραν 
πασών τών γυναικείων μορφών τοΰ Σαιξπήρου, 
κοιμωμένην έν τή κλίνη, καί όπισθεν αύτής, 
ώς άντίθεσιν πρδ; τήν άμέριμνον άθφότητα, 
βλέπομεν τό κακόν πρόσωπον τοΰ προδότου ’Ια- 
χίμου, δστις κατακαίει αύτήν διά τών φλογερών 
βλεμμάτων του, έν ω ή βέβηλο; αύτοΰ χειρ 
άφαιρεΐ άπδ τοΰ βραχίονός της τό πολύτιμον 
τής συζυγική; πίστεω; καί άγάπης ένέχειρον.

II ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 361.)

Έκ τοΰ ‘Ημερολογίου λογίου τίνος Γερμανού, 
τοΰ Έδουάρδου Παρρισίου, άποθανόντος 
πρό τινων μηνών έν άνθηρα ήλικία, μεταφρά- 
ζομεν τάς κάτωθι περικοπά; περί τής έν Φλω
ρεντία διαμονής του. Γνωστόν είναι πόσον οι 
Γερμανοί ένθουσιώσιν ύπέρ τή;’Ιταλική; χώρα; 
καί πόσον οί λόγιοι καί καλλιτέχναι αύτών πο- 
θοΰσι τήν διά τή; ’Ιταλία; περιήγησιν, διότι έν 
τοΐ; πλούσιοι; αύτή; Μουσείοις εύρίσκουσι πλεΐ
στα δσα άντικείμενα άξια μελέτης. Έξ δλων 
τών ’Ιταλικών πόλεων ή πρώτη ώς πρός τα 
Μουσεία είναι άναντιρρήτως ή Φλωρεντία, έν 
ή μεγάθυμοι καί φιλόμουσοι ήγεμόνες, άληθεϊ; 
τών τεχνών προστάται, συνεσώρευσαν κειμήλια 
άνεκτίμητα. Έν φ ή 'Ρώμη είναι ή πόλις τής 
άοχαιότητος, καί τών άρχαίων μνημείων, ή 
Φλωρεντία μένει ή πόλις τή; καλλιτεχνία; καί 
τών λαμπροτέρων προϊόντων τών τοσοΰτον ακ
μαίων τοΰ Μεσαιώνο; χρόνων. "Δευτέρα, 28 
Μαΐου. Τήν χθεσινήν ήμέραν κατηνάλωσα εις 
γενικήν τής πόλεως έπίσκεψιν, ήτις έν Φλωρεντία 
δέν είναι πράγμα δύσκολον. "Ολως διαφόρω; ή 
έν 'Ρώμη εύρέθην ένταύθα άμέσως έν πλήρει 
μεσαιώνι, έν τή έποχή έκείνη , ή; ή έμφάνισις 
άνήκει είς τά λαμπρότερα τής ανθρωπότητας 
προϊόντα. Καταπληκτική είναι ή έντύπωσις, 
ήν έμποιεΐ ή πλατεία τή; Μητροπόλεως. Όποια 
τι; ήτο ή τέχνη, άνακράζει τι; άκων, ή τοι- 
αύτα; παραγαγοΰσα μορφάς! Δΐ άπιστεύτως 
πλούσια; καί έν τοσούτφ καί εδρύθμου φαντα- 

ταΰτα, ών τά δια- 
τρανώς μαρτυροΰσι 
αίφνης τή; άνθρω- 
τή πλατεία della 

ολόκληρος δ πολι- 
τδ Παλαιόν καλού-

σίας έπλάσθησαν τά έργα 
γράμματα καί αί άναλογίαι 
περί τής τάσεως, ήν έλαβον 
πότητος αί θεωρίαι. Έν 
Signoria παρίσταται ήμΐν 
τικδς βίο;· ένταύθα ύψοΰται
μενον ΙΙαλάτιον (Palazzo vecchio), ού τήν σο
βαρότητα καί μεγαλοπρέπειαν ούδεμία δύναται 
νά παραστήση περιγραφή. Χαρακτηριστικόν μοί 
έφάνη σημεϊον, δτι ή μεγάλη αύτοΰ πρόσοψις 
είναι έντελώς άδιακόσμητος καί άπλή, δτι δλίγα 
μόνον περιέχει παράθυρα, καί δτι άνωθεν τών 
ύψηλοτέρων παραθύρων μέχρι τή; στέγη; ύπάρ- 
χει χώρο; έντελώς κενός. Τδ μόνον διακε- 
κοσμημένον μέρος έν τή προσάψει ταύτη είναι 
αύτά τά παράθυρα, τά όποια μέ πολλήν χάριν 
είσί τοποθετημένα έν τφ άκόμψφ τοίχφ καί 
παράγουσι τήν έντύπωσιν, οΐαν ήθελε προξενήσει 
ήμΐν άγριος καί στιβαρδ; πολεμιστή; κρατών έν 
ταΐς άγκάλαις αύτοΰ τρυφερόν βρέφος. ΜΙ αύλή 
τοΰ σεβαστού τούτου μεγάρου είναι πλήρης έπι- 
χαρίτου αρμονίας· είναι αύλή μικρά περιβαλλο- 
μένη ύπό στοών, ών οί κίονες είσί φανταστικοί 
καί άνόμοιοι. Έν τφ μέσφ τή; αύλή; ύπάρχει 
φρέαρ μετά ώραιοτάτου συμπλέγματος, παρι- 
στώντος άγγελον κρατούντα ίχθύν.

Ό έπιπόλαιο; περιηγητής δέν δύναται νά 
περιγράψη δλα τά άντικείμενα, δσα παρουσιά
ζονται αύτφ· εικόνες .μόνον διέρχονται πρδ τών 
όφθαλμών του, καί αί εικόνες αύται έντυποΰνται 
ταΐς αίσθήσεσιν αύτοΰ· άλλ’ δμω; καί ή έντύ- 
πωσι; αυτή έχει τδ γόητρόν τη;. Πόσον εύκό
λως μεταφέρεται τδ πνεύμα είς τού; χρόνου; 
έκείνου; τής ζωηρά;, Οαυμασία; τής άνθρωπό
τητος παλιγγενεσίας, δταν ΐσταταί τι; έν τφ 
Μουσείφ dei Lanzi! Είναι αΰτη μεγάλη στοά, 
άνωθεν τοΰ έδάφους κειμένη · κομψοί καί πλού
σιοι κίονε; στηρίζουσι τήν στέγην· ήτο δημόσιον 
Οέατρον. έν φ παρίσταντο μεγάλα θεάματα ένώ- 
πιον τοΰ έν τή πλατεία συνηγμένου πλήθους. 
Σήμερον εΰρηνται έν τή κομψή ταύτη στοά δλίγα 
τινα άγάλματα.

ΜΙ Φλωρεντία, ώ; παρίσταται τφ δφθαλμφ 
τοΰ περιηγητοΰ, είναι πόλις μάλλον σοβαρά. Ό 
ιδιαίτερος έκεΐνος ρυθμός, δν δεικνύει ήμΐν τδ 
Άνάκτορον ΙΙίττη, έλαβεν άναντιρρήτως τά στοι
χειά του έκ τής οχυρωματική; τέχνης, έκ τοΰ 
ρυθμού τών φρουρίων διδ καί παρατηροΰντε; 
αύτδ αίσθανόμεθα τρόπον τινά τδ βλέμμα άγριου 
πολεμιστοΰ άντικρύζον ήμάς. Ώσαύτω; καί ή 
άρχαία ζωγραφική τέχνη τής Φλωρεντία; πολύ 
άπέχει τή; χαρακτηριζούσης τήν νεωτέραν τέχνην 
χάριτος· δ,τι δμως έλκύει ήμάς έν αύτή είναι 
ή έλευθερία, ή σκεπτική βαθύνοια, ή σοβαρότη; 
καί ή δύναμις, τά προσόντα ταΰτα τής άρχαι- 
οτέρας τέχνης. Διερχόμενός τις τήν στοάν τήν 
λεγομένην degli Uffizii, έν ή εύρίσκονται οί 
ανδριάντες τών ένδοξωτέρων τής Τοσκάνη; άν
δρών, τά ονόματα καί τά πρόσωπα αύτών έμ- 
βάλλουσιν ήμάς είς σκέψεις καί πάθους, οίτινες 
τόσον πολύ συνάδουσι πρδ; τά ίδια ήμών αισθή
ματα. Διότι ή Φλωρεντία παρήγαγεν δ,τι πρό- 
τερον δ κόσμο; δέν έγνώριζεν, δ,τι δμω; ήμεΐς
συμμεριζόμεθα καί αίσθανόμεθα σήμερον· τήν 
συναίσθησιν τή; άνθρωπίνη; άξιοπρεπεία;, ήτις 
ζωηρώ; έπελήφθη τής καρδία; τών έξοχων 
έκείνων άνδρών καί παρέσχεν είς τά έργα αύ
τών τοσαύτην διαρκή άξίαν καί σπουδαιότητα. 
Έν τή τοιαύτη συναιαθήσει έζων άνδρες, οίος ό 
Δάντη;, ό Λεονάρδο; Βίγκιος, δ Μιχαήλ Άγ
γελο;, ών δ βίος ήτο τόσον πλούσιος άγώνων, 
θλίψεων καί δοκιμασιών. — Οί άρχαΐοι έκεΐνο*. 
Φλωρεντινοί έπέδειξαν τφ κόσμο» ώς δλως νέον 
στοιχειον τήν βαθεΐαν τοΰ πνεύματος αύτών άπο- 
κάλυψιν. Μόνον έν τή άρχαιότητι ένόμιζον δτι 
ευρισκον τήν έπαλήθευσιν τών πόθων αύτών· 
διό καί ή διηνεκή; αύτών προσπάθεια νά δώ- 
σωσι νέαν τή άρχαιότητι ζωήν. Τοΰ ζητήματος 
τούτου έπελήφθη ή 'Ρώμη, καί, γνωστόν είναι, 
μετά πόσης έπιτυχίας. 'Η Φλωρεντία δμως 
κυρίως ειπεΐν ούδεμίαν είχε παλιγγενεσίαν, άλλά 
ένοΰσα τάς προσπάθειας της πρδ; τήν πολιτικήν 
αύτής έλευθερίαν άπεσύρθη άπδ τής σκηνής τοΰ 
κόσμου, άμα ή έλευθερία αύτής έθραύσθη. Καί 
δμω; δ,τι ή Φλωρεντία άφησεν ήμΐν είναι δ 
μεγαλείτερο; ήμών θησαυρός. Τά μέγαρα αό- 
τής, τά άγάλματα, τά φιλολογικά αύτής έργα, 
αί εικόνες της είναι μάρτυρες εύγλωττοι, είναι 
κτήμα άνεκτίμητον!”

Τδ ΊΙμερολδγιον τοΰ προώρω; άποβιώσαντος 
ενθουσιώδους συγγραφέως έξετυπώθη έν τόμφ 
περικαλλεΐ, έκδοθέντι κατ’ αύτάς έν Βερολίνφ 
έν τφ έκοοτικφ καταστήματι τοΰ κ. Όσκάρ Παρ
ρισίου (Oscar Pabrisius), καί προκειμένφ ήμΐν.

Τά; άνω περικοπά; συνοδεύομεν σήμερον διά 
είκόνος τής Φλωρεντίας λίαν έντέχνω; κατα- 
σκευασθείσης.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ *)
ΤΟΥ ΕΙΣ ΑΝΩ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΜΕΤΑ TOY ES. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ ΤΖΑΦΕΙ’ΠΑΣΑ ΤΑ3ΕΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 1868.

Ύπδ Σ. Κρητικού.

Τήν 14/26 Μαρτίου περί τήν 9r·' ώραν τής 
πρωία; έπεβιβάσθημεν τοΰ κυβερνητικού άτμο
πλοίου "Τερσάτ”. Ή ήμέρα ήτο λαμπρά καί 
δ ώραΐο; ούρανδς τοΰ Κάιρου έχαιρέτα τήν

*) Έπειδή ή προσοχή τή; Εύρώπης εξακολουθεί
οΰσα έστραρμένη πρδς τά έν τή Άνω Αίγύπτψ συμ-
βαίνοντα, προθύμως δημοσιεύομεν τδ κάτωθι άνέκδοτον
ΊΙμερολδγιον περιηγήσεως είς τά μέρη έκεϊνα ύπό
τοΰ έν Ίααίψ "Ελληνος προξένου, κ. Σ. Κρητικού.

Σ. τ. Δ.
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πομπώδη εκείνην έπιβίβασίν μας, διότι εκτός 
τοΰ απείρου πλήθους τών φίλων, οΐτινες προέ- 
πεμπον τον Πασάν, έτερος δμιλος εξήκοντα οκτώ 
ανθρώπων λευκών τε και μαύρων, άποτελούντων 
τήν συνοδείαν του, συνεσπειροΰτο περί ήμάς.

Ίο άτμόπλοιον "Τερσάτ” μήκους 170 ποδ. 
τόννων 200 καί δυνάμεως 80 ίππων ήτον εν έκ 
τών ιοραιοτέρων ατμόπλοιων τοΰ Νείλου διανύον 
περί τά 12 μίλ. τήν ώραν. Ή Αιγυπτιακή κυ- 
βερνησις έθηκεν αυτό επίτηδες ύπό τάς διαταγάς 
τοΰ Πασά. Ό πλοίαρχος τοΰ άτμοπλοίου ήτο 
λευκός Αιγύπτιος δνόματι Μωχαμέτ καί ώμίλει 
μόνον τήν αραβικήν.

Τό άτμόπλοιον έρρυμούλκει δύο ετερα τα
χύπλοα ιστιοφόρα (" Ί αχεμπίας”) πεφορτωμένα 
έπιπλα, ζωοτροφίας καί παν δ,τι άναγκαΐον 
δια τό ταξείδιον. Γό εν εξ αύτών έφερεν άπε- 
σταλμένον αύλικόν τοΰ βασιλέως τοΰ Δαρφούρ, 
δστις άπεστάλη μέ δώρα, καί σκλάβους εις τόν 
Αντιβασιλέα διά νά συνοδεύση τόν Πάσα κατά 

τό εις Σουδάν ταξείδιον του. Τήν 10 καί ήμί- 
σειαν ήραμεν τήν άγκυραν καί τότε τό άτμο- 
κίνητον σκάφος μας ήρχισε νά διασχίζη όρμη- 
τικώς τόν Νείλον περιφρονοΰν τήν άγρίαν του 
ορμήν, ήτις πολλάκις καθίσταται επικίνδυνος εις 
τους πλέοντας.

Εΐνε τφ δντι γοητευτικόν τό ταξείδιον τοΰ 
ιεροΰ τουτου ποταμού τοΰ παριστάνοντος τόν 
Βόσπορον αύτόν έπί μιλιών απείρων. 'Η γρα
φική ποικιλία τών δχθών του τέρπει τήν φαν
τασίαν· ποΰ μέν αί δχθαι έπ’ αρκετόν διάστημά 
εισι κατάφυτοι έξ ύψηλών δένδρων καί ιδίως 
φοινίκων, ών αί κορυφαί χαιρετούν μεθ’ υπερη
φάνειας τά νέφη τοΰ ούρανοΰ, ποΰ δέ κεκαλυμ- 
μέναι έκ χλόης αιωνίου, ποΰ δέ αμμώδεις.

Εις τάς υπώρειας δέ χαμηλών πετρωδών 
δρέων, ώς εις τάς του ΓΙηλουσίου, παρατηρεί τις 
τά τεχνητά έκεϊνα σπήλαια, τάς υπογείους έκεί- 
νας οικίας το πάλαι διαμονάς τών τεΟνεώτων 
Αιγυπτίων.

Διαπλέων δέ τις τον Νείλον παρατηρεί ποΰ 
καί ποΰ νησίδια σχηματιζόμενα έντός αύτοΰ καί 
γήινους γλώσσας σχηματιζομένας, λέγω, έκ τής 
έκφόρου ροής τών ύδάτων, καί αιτινες ότέ μέν 
αναφαίνονται, ότέ δέ χάνονται, άναλόγως τής 
δυνάμεως τοΰ ρεύματος. Περί τήν I'·7 μετά 
μεσημβ. έφθάσαμεν εις Μασαρα παρά τό Πη- 
λούσιον όρος, δπου έντός δενδρώνος παρετήρει 
τις εκτεταμένου οικοδόμημα, τήν στρατιωτικήν 
Σχολήν. Τήν ώραν ταύτην διετάχθη τό γεΰμα, 
ούπερ ταχέως έτοιμασθέντος έπί τής τραπέζης 
συνεκαθίσαμεν μετά τοΰ Πασά, τοΰ γραμματέως 
του Γ. Σπύρα, ενός Χιλιάρχου, τοΰ Πλοιάρχου 
και τοΰ υιού τοΰ Πασά Μωχαμέτ Βέη.

Έν τούτοις τό εσπέρας ήράξαμεν εΐς τινα 
θέσιν όνομαζομένην Κερφιεζήρτζα· εννοείται δέ 
δτι δέν εΐχομεν ανάγκην νά ζητήσωμεν λιμένα, 
διότι πάσα όχθη τοΰ Νείλου εΐνε λιμήν άλλ’ 
ούτε πρός τούτοις θελήσαντες νά έξέλθωμεν εΐ
χομεν ανάγκην λέμβου, διότι διά τίνος σανίδας 
ένώσαντες το άτμόπλοιον μετά τής ξηράς έξήλ- 
θομεν εις τήν γήν, δτε τό "Ερεβος είχε καλύψει 
αύτήν μέ τόν σκοτεινόν του πέπλον, ή δέ άρτι- 
φαής Σελήνη ολίγον ήδύνατο νά τήν φωτίση.

Ιέλος δ’ έξελθόντων ήμών μετεφέρθησαν 
καθίσματα, έντός δέ καλλιεργημένου άγροΰ 
έσπαρμένου δπώρας θερινάς έκαΟίσαμεν εις κύ
κλον συνομιλοΰντες περί διαφόρων αντικειμένων 
μετά τοΰ Πασά καί λοιπών έπί δύο ώρας. Μετά 
ταΰτα εΐσελθόντες εις τό άτμόπλοιον έμείναμεν 
μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, μεθ’ δ κατεκλίθημεν. Έκοι- 
μώμην ύπνον γλυκύτατον, δτε ή Ήώ έπεφάνη μέ 
τόν κροκόπεπλον αύτής καί ήρχισε νά φωτίζη τάς 
άπεράντους έκείνας έκτάσεις, τό δέ άτμόπλοιον 
νά διασχίζη τόν Νείλον. Ό ήλιος ρίπτων τάς 

φωτοβόλους άκτΐνάς του έπί τών ήρέμα κινού
μενων ύδάτων τοΰ Νείλου έφαίνετο καλημερίζων 
ήμάς εύθύμως, δτε ήκούσθη ή τρόπις τοΰ άτμο
πλοίου προσκρούουσα εις τήν άμμον τοΰ πυθμένας. 
Ίοΰτο ούδόλως διετάραξε τούς συνταξειδιώτας, 
δσον εμέ ανησύχησε, καθότι τοΰτο εΐνε σύνηΘες 
πάθημα έν τφ Νείλφ καί ούδέν έχει νά φοβηΟή 
τό πλοΐον έκ τοιούτων προσκρούσεων.

Λοιπόν τήν 15/27 Μαρτίου έπλέομεν τόν 
Νείλον μετά δυσχερείας, διότι ποΰ καί ποΰ 
προσκρούοντες εις τόν πυθμένα ήμεθα ήναγκα- 
σμένοι νά λοξοδρομώμεν καί δπισθοχωρώμεν, 
ενίοτε οέ καί νά περιμένωμεν μέχρις ού οί 
οδηγοί παρατηρήσωσι καλώς τήν ροήν τών ύδά
των. ΙΙροχωροΰντες δέ παρετηροΰμεν ποΰ καί 
ποΰ, ότέ μέν κορυφάς πυραμίδων, ότέ δέ όλο- 
κλήρους πυραμίδας ύψουμένας καί Οεωμένας εις 
άπέραντον διάστημα έντός τής έρήμου. ’'Απειρα 
δέ χωρία παρά τάς ό'χθας τοΰ Νείλου εύρί- 
σκονται περικυκλούμενα ύπό άειθαλοΰς δενδρο- 
φυτείας φοινίκων. Τήν 2 ι/2 μ. μ. ήράξαμεν εις 
Benisouef, τήν πάλαι Πτολεμαΐδα, πόλιν έχουσαν 
περί τάς 3000 οικίας, Χριστιανούς Κόπτας περί 
τάς 150 οικογένειας, Έλληνας έμπορευομένους 
5—6, οί λοιποί κάτοικοι Άραβές είσι. "Εχει 
ωραίους καί τερπνούς κήπους καί εν κομψόν 
παλατιον οΐκοδομηθέν παρά τοΰ Σαΐτ πασά 
Άντιβασιλέως. Τήν 4’·’ ώραν μ. μ. άνεχωρή- 
σαμεν και το εσπέρας ήράξαμεν εΐς τινα θέσιν 
όνομαζομένην “Μπίμπα” εΐς τι χωρίον εύτελές. 
"Ακρα νηνεμία έπεκράτει, καί οί ούράνιοι άδά- 
μαντες ήκτινοβόλουν έπί τών ήρέμα κινούμενων 
τοΰ Νείλου ύδάτων.

ς τών οχθών 
Π λέων τις τόν 

πάντοτε έντός 
’Εξακολουθεί

Την 16/28 πρό τής άνατολής τοΰ φωστήρος 
τοΰ ούρανοΰ ήρχισε τό άτμόπλοιον νά διασχίζη 
τάς άπεράντους έκτάσεις τοΰ Νείλου, αί δέ πρός 
άνατολάς δχθαι του ήρχισαν νά φαίνωνται άπό- 
τομοι και πετρώδεις, βουνά δέ πετρώδη νά κα- 
Οωραΐζουν τήν ποικιλίαν τής φύσεω; 
του δια ρωπογραφικής άπόψεως. 
Νεΐλον νομίζει δτι εύρίσκεται 
λίμνης, ής δέν υπάρχει διέξοδος, 
ή ποικιλία τών όχθών, άλλοΰ είσι κατάφυτοι 
άπό φοίνικας, άλλοΰ χλοοστεφεΐς, άλλοΰ παρα
τηρεί τις τούς στάχεις καταχρυσοΰντας άπειρους 
εκτάσεις, άλλοΰ πρός θερισμόν άγρούς καί άλλοΰ 
βλέπει τις πλήθος φελλάχων θεριζόντων κριθήν 
καί συναζόντων κυάμους. Καί πάλιν άλλου 
βλέπει τις πετρώδεις καί άποκρήμνους θέσεις 
κρεμαμένας άνωθεν τών ορμητικών τοΰ Νείλου 
ύδάτων.

Ίί ωραία καί θ.αυμασία φύσις! Δικαίως πρέ
πει ή Αίγυπτος νά έπισύρη τήν προσοχήν τών 
πεπολιτισμένων Εύρωπαϊκών έθνών! Εις άμφο- 
τέρας τάς ό'χθας παρατηρεί τις αγροκήπια καί 
πελώρια οικοδομήματα άνήκοντα τφ άντιβασιλεϊ, 
έργοστάσια καί μηχανάς ζακχάρεως καί βάμ- 
βακος. Ένί λόγω το πλεΐστον τής Αίγυπτου 
άνήκει εις τόν ’Αντιβασιλέα· χιλιάδες δέ Φελ
λάχων έργάζονται εις τά άγροκήπια καί έργο- 
στάσια ταΰτα διά τον άντιβασιλέα.

Τήν 2” ώραν μ. μ. ή άριστερά δχθη παρου- 
σιάσθη μέ ύψηλούς καί άποτόμους βράχους, 
οΐτινες εΐνε σειρά δρέων, όχι δμως ύψηλών, 
έκτεινομένων κατά μέγα μήκος τοΰ Νείλου.

Ιήν 5Ί’ ώραν μ. μ. ήράξαμεν εις Μίνιαν, 
εξήλθομεν μετά τοΰ Πασά καί έπεσκέφθημεν τό 
άξιόλογον καί κολοσσιαΐαν έργοστάσιον ζακχάρεως 
τοΰ Άντιβασιλέως δπερ έργαζόμενον εις 24 ώρας 
έξάγει 500 καί πλέον καντάρια ζακχάρεως. Έπε
σκέφθημεν τό παλάτιον τοΰ Άντιβασιλέως, τό 
όποιον εΐνε άξιοσημείωτον διά τό κομψόν τής 
οικοδομής του καί τήν πολυτέλειαν τών επίπλων. 
Ή πόλις περιέχει εως 20 χιλιάδας πληθυσμόν, 
έξ ών 2000 περίπου Κόπται Χριστιανοί, 70 Έλ

ληνες έμπορευόμενοι καί οί λοιποί "Αραβες φελ- 
λάχοι.

Ι ήν όγδόην πρό τοΰ μεσονυκτίου έδειπνήσαμεν 
επι τοΰ καταστρώματος έχοντες συνδαιτημόνα 
καί τόν διοικητήν τής Μίνιας. Ό ούρανός, ώς 
συνήθως, εΐνε αίθριος καί λαμπρός, άκρα νηνε
μία έπικρατεϊ, πρός έπίμετρον δέ καί ή θεά σελή
νη, τό λαμπρόν τοΰτο τής νυκτός άστρον, ρίπτει 
τό ποθητόν φώς της έπί τών γαληνιαίων τοΰ 
Νείλου ύδάτων, ών μόλις ύπόκωφός τις φλοίσβος 
άκούεται. Ιήν ώραν ταύτην, ήτις εΐνε ή τετάρτη 
τής νυκτός, κάθημαι εις μεγάλην τράπεζαν τοΰ 
ατμόπλοιου μετά τεσσάρων άλλων γραφόντων 
μετ’ έμοΰ ήτοι τοΰ Έξοχ. Τσαφέρ πασά, τοΰ 
υιού του Μωχαμέτ βέη, του γραμματέως τοΰ 
Πασά Χασάν έφένδη καί τοΰ Γεωργίου Σπύρα 
συνταξειδιώτου μου. Άκρα σιωπή έπικρατεϊ καί 
πέριξ ήμών ΐστανται μετά σεβασμού καί τρόμου, 
έσταυρωμένας έχοντες τάς χεΐρας δέκα θερά
ποντες καί έτεροί τινες γνωστοί τού Πασά. Μετά 
τήν σφράγισιν τών επιστολών ώμιλήσαμεν περί 
διαφόρων πραγμάτων καί ιδίως περί τής καλής 
ποιότητος τής αΐγυπτίας γής μεθ’ δ ό πασάς 
άνεχώρησεν εις τον θάλαμόν του καλονυκτίσας 
ήμάς.^

Ιήν 17/29 πρό τής άνατολής τού ήλιου τα 
άτμόπλοιον ήρχισε νά διασχίζη τά υδατα τοΰ 
Νείλου ούχί δμως καί άκωλύτως διότι ό πυθμήν 
άβαθής ών πολλάκις ήναντιοΰτο εΐς τήν ορμητι
κήν του κινησιν καί πολλάκις έπί ήμίσειαν ώραν 
έκρατεΐτο σφιγκτά έν τοϊς σπλάγχνοις τοΰ πυθ
μένας, ώστε ήναγκάζετο ό πλοίαρχος μετά τών 
ναυτών νά μεταχειρίζηται παν μέσον διά νά τό 
έςαγάγη τοΰ πυθμένος καί νά ζητή συγχρόνως 
την βοήθειαν τών άλλων ναυτών τών δύο ρυμουλ- 
κουμένων ιστιοφόρων. Αί δχθαι παριστάνουν 
πάντοτε τό αύτό φαινόμενον. 'Π ανατολική δχθη 
περιτειχίζεται άπό τήν άνω μημονευθεΐσαν σει
ράν πετρωδών δρέων έκτεινομένων μέχρι Σουδάν 
και Άβυσσινίας, ότέ μέν πλησιαζόντων τήν όχ
θην, ότέ δέ άπομακρυνομένων αύτής. '11 δεξιά 
όχθη ποΰ μέν χλοοστερής, ποΰ δέ καλλιεργημένη, 
πολλαχοΰ φέρει χωρία καί άγροκήπια τοΰ Άντι- 
βασιλέως περιέχοντα άτμομηχανάς διά τήν γεωρ
γίαν καί τό πότισμα τών γαιών.

Περί τήν IV' ώραν μ. μ. ήράξαμεν εις 'Ρό
δαν, πολίχνιον περιέχον διάφορα αξιοσημείωτα 
έργοστάσια καί άτμομηχανάς. ’Εξήλθομεν μετά 
τοΰ Πασά καί έπεσκέφθημεν τό ζακχαροποιεΐον, 
έργοστάσιον άξιόλογον καλλίτερον τοΰ τής Μίνιας. 
Ιο περίεργον δέ δτι εις δλας τάς άτμομηχανάς 
και λοιπά έργοστάσια πάντες οί μηχανικοί έργά
ται εινε Αραβες· ούδένα Εύρωπαϊον είδον.

Έπεσκέφθημεν συγχρόνως νεόκτιστον παλά
τιον τοΰ νΰν άντιβασιλέως, οικοδόμημα έκτετα
μένον, κομψόν καί ώραϊον, μέ χρωματισμούς 
λαμπρούς καί έπιχρυσώματα πλούσια, μαρμαρίνην 
λεκάνην δπου τό ύδωρ χύνεται άπο διαφόρων 
στομάτων ζώων καί πτηνών έχει δ’ ένα κήπον 
τερπνότατον μετά πολλής χάριτος περιπεποιη- 
μένον. 'Υπό τήν σκιάν βαθύσκιου δένδρου τοΰ 
τερπνού τούτου κήπου έκαΟίσαμεν. Μεθ’ ήμών 
συνεκάθισεν ό απεσταλμένος, δν άνέφερα άνω- 
τερω, τοΰ βασιλείου Δαρφούρ, πλήν δέν έκάθισε 
χωρίς νά ζητήση πρώτον τήν άδειαν παρά τοΰ 
Πασά, άν καί ό Πασάς εΐνε δημοτικώτατος· 
λαβών δέ τήν άδειαν ΐστατο πάλιν έπί τών γο
νάτων. Άφ’ ού δέ πολλά ώμιλήσαμεν περί τών 
πραγμάτων τής Κυβερνήσεως άνεχωρήσαμεν έκεΐ- 
θεν και επίβιοασθέντες εις τό άτμόπλοιον ήρα- 
μεν τήν άγκυραν τήν 2’/ί μ. μ. 'Η απέναντι 
τής 'Ρόδας δχθη εΐνε κατάφυτος εις άρκετρν 
διάστημα άπό ύψηλούς φοίνικας, έν τφ μέσφ τών 
όποιων εύτελεΐς οίκίαι χωρίου διακρίνονται καί. 
εΐς μιναρές, Τό εσπέρας περί τήν 1V τής νυκ-. 

τός ήράξαμεν εις τό χωρίον Έαζάρα. Μετά τό 
δεΐπνον εξήλθομεν πάντες εις άμμώδη τινά πεδι
άδα, δπου ό Πασάς διέταξε διάφορα γυμνάσματα, 
πήδημα, πάλην καί γΰρον δηλαδή στροφήν έπί 
τής μιας χειρός δεκάκις, έν φ ό παίζων μετα
χειρίζεται τήν μίαν χεϊρα ώς άξονα, έγγίζοντα 
τήν γήν καί στρέφεται δεκάκις παρατηρών πρός 
τά κάτω, ούτω δέ ύπάγει νά άρπάση εν φανά- 
ριον ίστάμενον άνημμένον είκοσι πόδας μακραν. 
Τό παιγνίδιον τοΰτο ήτο πολύ άστεΐον, διότι 
πάντες οί έπιχειροΰντες μόλις έστρέφοντο επιπ- 
τον έκτάδην έπί τής γής πρός γέλωτα τών θεω- 
μένων. Ό κερδίζων δέ εις έκαστον παιγνίδιον 
έλάμβανε παρά τού Πασά έν δώρον πέντε φράγ
κων. Τοιουτοτρόπως οιεσκεδάσαμεν μέχρι τής 
4’·5 ώρας τής νυκτός καί μετά τούτο είςελθόντες 
κατεκλίθηεν έν τω άτμοπλοίω. ΤΙ νύξ ήτο μαγι
κή, ώς συμβαίνει πάντοτε σχεδόν έν τή ανω 
Λίγύπτφ, αί χορεΐαι τών άστέρων μετά τής 
σελήνης μάς έχάριζον άφθόνως, τό φώς των, ό 
δέ Αίολος ήσύχει ήσυχίαν μεγίστην.

(Έπεται ή συνέχεια.)

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΊΌΤΪΗΟΝ 

ύπό Μ. Μ α λ λ ι α ρ ά κ η.

(Συνέχεια.)

Γυμνοί, ανέστιοι άπήλθον οί γονείς μου τής 
έρημωθείσης νήσου. Έξήλθον εις τάς άκτάς 
νήσου τίνος τοΰ Αιγαίου πελάγους καί μετά 
πολλάς καί παντοίας στερήσεις ήδυνήθησαν νά 
τύχωσιν άνετωτέρας ύπάρξεως δια τής άκατα- 
βλήτου τού πατρός μου δραστηριότητος, δστις 
τή βοήθεια άρχαίων φίλων κατόρθωσε νά ναυ- 
πηγήση πλοιάριον τραπείς πάλιν τον ναυτικόν 
βίον. Μετά τινα έτη άπεβίωσεν ή μήτηρ μου 
καί έμεινα οφρανός. Καίτοι μικρόν παιδίον καί 
μή έχον ικανήν συναίσθησιν τής πληξάσης με 
συμφοράς έκλαυσα γοερώς τήν στέρησιν άγαθής 
καί φιλοστόργου μητρός, ήτις μ’ έζωογόνει διά 
τοΰ μειδιάματος της καί καθίστα εύδαίμονα έν 
αύταϊς ταϊς στερήσεσιν αύτόν τον πατρικόν οίκον 
διά τής φαιδρότητος καί τής τερπούσης τόν οφ
θαλμόν καθαριότητας καί εύκοσμίας.

Ό Καπετάν Γιάννης άναμνησθείς τής μητρός 
του άπέμαξε δάκρυ καί έπνιξεν εις τα στήθη 
του στεναγμόν. "Καί μετά τόσα έτη διαμένει 
ζωηρά έν τή μνήμη μου ή άνάμνησις τής μητρός 
μου, φίλτατε * ώ! πόσον γλυκύ είναι τό όνομα 
τής μητρός! ΊI μήτηρ διαχέει φώς έν τω οΐκω, 
εΐνε ό παρήγορος άγγελος τών τέκνων της. Έν 
τω μειδιώντι αύτής οφθαλμό άντανακλάται ό 
ούρανός μετά πάσης τής θείας άρμονίας καί 
μακαριότητος. 'Η φωνή της εΐνε μουσική ήδυ- 
τάτη φέρουσα τήν γαλήνην καί δταν σφοδρά 
παθών θύελλα συνταράσση τήν ψυχήν τού τέκνου. 
"Ανευ μητρός τό τέκνον είναι έρημον, δύσμοιρον, 
πράγματι όρφανόν καί άν άκόμη τω ύπολείπεται 
έν τφ κόσμια ό πατήρ.

Γ-.

Δύο έτη μετά τόν θάνατον τής μητρός μου 
συνήψεν ό πατήρ μου δεύτερον γάμον, διότι ήν 
είσέτι νέος καί διότι έπεθύμει νά μοί δόση προ
στάτην κατά τάς συχνός αύτοΰ απουσίας, τήν 
μητρυιάν. Άλλ’ ή μητρυιά δέν εΐνε μήτηρ. 
'Η μητρυιά εΐνε πολλάκις γυνή ζηλότυπος, 
σκληρά καί δ,τι έξόχως χαρακτηρίζει τήν μητέρα, 
ή φιλοστοργία, καθίσταται αιτία μίσους πρός τόν 
δύστηνον προγονόν. Επιθυμούσα νά συγκέντρωση 

δλην τήν στοργήν τοΰ πατρός έπί τών ιδίων 
τέκνων αγωνίζεται ν’ άποξενώση αύτόν τοΰ προ
γονού, θεωρούσα καί αύτά τά πρός τούτον πατρικα 
όρμέμφυτα ώς παραοίασιν τών πρός τά τέκνα 
της όφειλομένων θωπειών. Ό πατήρ μου έκ 
τοΰ δευτέρου γάμου του απέκτησε θυγατέρα, προς 
ήν ή μητρυιά μου συνεκέντρου τόσην στοργήν, 
δσον μίσος πρός έμέ. Τότε ήρχισαν τά βάσανά 
μου· έκαστον βήμά μου έσχολιάζετο, έπεκρίνετο 
αύστηρώς, καί τό έλαφρότερον παράπτωμά μου 
έτιμωρεϊτο διά μαστιγώσεων. Ή μητρυιά, μου 
εΐχεν οργανισμόν λεπτοφυή, κράσιν νευρικήν καί 
εύερέθιστον. Κατά τάς στιγμάς τής εύθυμίας 
της ήτον ωραία, ώς ή θάλασσα έν ώρα νηνεμίας. 
’Αλλ’ δταν ή οργή κατελάμβανεν αύτήν, έξήρ- 
χοντο άστραπαί έκ τών όμμάτων της καί καθί
στατο άπαισία τήν δψιν. ’Εάν δέν ήδύνατο νά 
έκδικηθή αμέσως τόν έξοργίσαντα αύτήν, κατε- 
λαμβάνετο ύπό σπασμών καί άνελύετο εΐς δάκρυα. 
ΙΙάν δ,τι έλεγεν ή έπραττεν έθεώρει άλάνθαστον 
καί δέν ήνείχετο ούδεμίαν παρατήρησιν. Ήτο 
χαρακτήρος δεσποτικοΰ, προς δν καί αύτός ό 
πατήρ μου ήναγκάσθη να ύποκύψη πρός άποφυ- 
φήν διενέξεων κατά τό βραχύ διάστημα τής δια
μονής του. Διότι τό πλεΐστον μέρος τοΰ χρόνου 
έθαλασσοπόρει, ή δέ μητρυιά ήτον απόλυτος δέ
σποινα τοΰ οίκου. Άλλ’ ήτο γυνή δραστήρια, 
δύο τινά λατρεύουσα, τήν θυγατέρα της καί τήν 
καθαριότητα, ήν έθεώρει ώς τον μόνον προορι
σμόν τής γυναίκας έν τφ κόσμψ τούτω. Καθ’ 
έκάστην μετεποιεϊτο ή οικία εις έλος, έγώ δέ 
ήμην ύπόχρεως ν’ άχθοφορώ τό ύδωρ έκ τίνος 
μεμακρυσμένης πηγής καί νά διαλύω άσβεστον 
δπως έπιχρισθή καθ’ έσπέραν ή εστία, ήτις φεΰ! 
έμελλε τήν έπιοΰσαν πάλιν νά καπνισθή! Ίό 
σισύφειον τοΰτο βασανιστήριον τοσοΰτον κόρον 
μοί ένεποίησεν, ώστε άπεφάσισα μίαν έσπέραν 
νά κοιμηθώ χωρίς νά λάβω εις χεΐρας τόν χρω
στήρα. Τήν έπιοΰσαν ή μητρυιά μου αντί νά 
με ξυλίση με παρέδωκεν εις τον γραμματοδιδά
σκαλον, δπως με διδάξη τ’ άποτελοΰντα τότε 
τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν μαθήματα. Ούδέποτε 
έλέχθη μετ’ αληθούς ενδομύχου εύχαριστήσεως 
τό κοινή πρός τούς γραμματοδιδασκάλους ύπό 
τών γονέων λεγόμενον, οσάκις έστελλον ώς 
μαθητάς τά τέκνα των "τά οστά ίδικάμου, αί 
σάρκες ίδικαί σου.” Ό γραμματοδιδάσκαλος μετά 
πονηρού μειδιάματος ένεστερνίσθη τήν παραγγε
λίαν τής μητρυιάς μου καί έφιλοτιμήθη νά τήν 
πραγματοποιήση. Ήν δέ απαίσιος τήν δψιν ό 
γραμματοδιδάσκαλος ούτος, διότι το πρόσωπόν 
του ήτο κατάστικτον ύπό τής εδλογίας, έξ ής 
καί ό αριστερός δφθαλμός του είχε τυφλωθή. 
Έφόρει ένδυμασίαν μοναχού καί ή τυλώδης χειρ 
του έσφιγγε τόν τιμωρούμενον μαθητήν ώς μάγ- 
γανον. Ή θέα τοΰ τέρατος τούτου μοί ένέπνευσε 
τρόμον καί συνεχώς έστρεφον τό βλέμμα πρός 
τήν θύραν, άλλά δΐ ενός γρυλλισμοΰ μ’ έκάρ- 
φωνεν εΐς τήν θέσιν μου. Ή τυφλή ύποταγη 
ήτο τό πρώτον άρθρον τού κανονισμού του· ή 
’Οκτώηχος, τό Ψαλτήρι καί ό Απόστολος άπετέ- 
λουν τήν στερεότυπου οάσιν τής έκπαιδεύσεως, 
καί τά τρία δέ ταΰτα ιερά βιβλία διήλθον έν 
δδυρμοΐς καί θρήνοις δΐ άνιέρων ραβδισμών καί 
τών χυδαιοτέρων ύβρεων. Έκατοντάκις τεσσαρά
κοντα παρά μίαν έλαβον διά τοΰ ιστορικού βου- 
νεύρου πριν ή έκμάθω τούς όκτΐυ τοΰ ιερού βι
βλίου τοΰ Δαμασκηνού ήχους· εις έμέ έφηρμόσθη 
πληρέστατα δ,τι εΐς δυτικός καλόγηρος είπε περί 
τών Ελλήνων, δτι χρήζουσι νηστείας καί ξύλου.

Εύτυχώς συμμαθητήν είχον τόν υιόν ενός 
πλουσίου συμπατριώτου μου, δστις είχε το προ- 
νόμιον τοΰ απαραβίαστου,, καίτοι ό μάλλον δύσνους, 
διότι ή μήτηρ του είχε πάντοτε τά θυλάκιά του 
πλήρη γλυκυσμάτων πρός α εΐχεν ιδιαιτέραν 

κλίσιν ό διδάσκαλος, καί διότι τό δευτεριάτικου 
αύτοΰ είχε διπλάσιου μέγεθος. "Αλλως τε οί 
διδάσκαλοι, τοΰ καιρού έκείνου τούλάχιστου, 
έκτιμώσι συυήθως τούς μαθητάς άυαλόγως τών 
πρός αύτούς αισθημάτων τών γονέων, ό δέ περί 
ού ό λόγος συμμαθητής μου ήτο τό αντικεί
μενου τής λατρείας έκ μέρους τής μητρός 
του, ήτις συνεχιόρει άπάσας τάς παρεκτροπάς 
του καί δέν έπέτρεπε νά ψαυσθή ούδέ θρίξ 
τής κεφαλής τοΰ προσφιλούς υιού της, δστις 
κληρονόμος μεγάλης περιουσίας δέν είχε δά 
μεγάλην ανάγκην νά μάθη τά κολλυβογράμματα. 
"Οπως άπαλλαγώ όλίγον τής τυραννίας τοΰ δι
δασκάλου μου προσεπάθησα νά προσελκύσω τήν 
εύνοιαν τοΰ Μιχαλάκη, δστις οϊηματίας ών έφι- 
λοτιμεΐτο νά μέ έχη ύπό τήν προστασίαν του. 

"Οθεν οσάκις έβλεπον τό βούνευρον άπειλητικώς 
ύψούμενον κατ’ έμοΰ κατέφευγα εις τόν προστά
την μου, δστις θέτων πρό έμοΰ δίκην άσπίδος 
τας χεϊράς του άφώπλιζε τόν παρωργισμένον 
διδάσκαλον.

Άλλά τότε σκληροτέραν έτι ύφιστάμην έν 
τφ οΐκφ τυραννίαν, διότι ή μητρυιά μου, πρός ήν 
ό διδάσκαλος διεκοίνου τά παράπονά του έφήρ- 
μοζε τόν δεύτερον τοΰ Φρά ΙΙαύλου Σάρπη άφο- 
ρισμόν καί έζήτει νά μέ δαμάση διά τής νηστείας. 
Ούαί εις έμέ έάν έθραυου στάμνον, ή έάν ή 
αδελφή μου κατελαμβάνετο ύπό τής ιδιοτροπίας 
τοΰ κλαίειν άνευ αιτίας! Έν έλλείψει πάσης άλλης 
έγώ ήμην ό αίτιος, καί τι πρώτον, τί ύστατον; 
δπως άπαλλαγώ βίου άβιώτου, έδραπέτευσα έκ. 
τοΰ πατρικού οίκου.

Δ-.

Ό πατήρ μου εΐχεν έπιστρέψει μετά τοΰ 
πλοίου του. Έπωφεληθείς τής έξ αύτοΰ άπουσίας 
του μετέβην καί έκρύβην εις τήν πρώραν. Τότε 
δέ μόνον διήλθον έπί τοΰ καταστρώματος, δταν 
τό πλοΐον έξέπλευσε τοΰ λιμένος καί έπλεεν 
ούριοδρομοΰν εις τό άνοικτόν πέλαγος. Εύρεθείς 
ουτω έλεύθερος ύπό τόν κυανοΰν ούρανον έντός 
τοΰ άπεράντου ύγροΰ στοιχείου άνέπνευσα άκο- 
ρέστως τήν έπιπνέουσαν θαλασσίαν αύραν, ήτις 
έκύρτου χαριέντως τά ιστία τοΰ πλοίου καί προσέ- 
παιζε μέ τά πολυειδή καί πολύπλοκα σχοινιά, 
ών ήγνόουν παντελώς τήν χρήσιν. Εμεινα έφ’ 
ικανήν ώραν εις τήν πρώραν βλέπων τό ύπ’ αύτήν 
βρυχώμενον κΰμα καί τούς παραπλέοντας καί 
πρός τό πλοΐον συναμιλλωμένους δελφϊνας, δια
σχίζοντας δίκην ύφαντοΰ τά ύπαφρίζοντα κύματα, 
βυθιζομένους καί πάλιν άναφαινομένους καί προ- 
κ.αλοΰντας ήμάς εις συναγωνισμόν, καί τόν ορί
ζοντα άνεννάως πρό ήμών φεύγοντα καί ήσθάν- 
θην δ,τι κατόπιν έν τφ Πεοιπλανωμένιρ·
'0 ποντοπορών μέ βλέμμα βλέπει έκβαμβον τό λεϊον 
τό χωρίς αρχήν καί τέλος ώκεάνειον πεδίον, 
εΐς τό μέσον μόνος κύκλου, δστις φαίνεται ν’ αύςάνη 
καί ποτέ τήν φεύγουσάν του περιφέρειαν δέν φθάνει.

'Οποίαν τφ δντι έκπληξιν αισθάνεται ό ναύτης 
δταν κατά πρώτον εύρεθή έν μέσφ τοΰ άχανοΰς 
πελάγους, ούτινος άμέτοητον τό βάθος καί τό 
δριον άπέραντον, βλέπων μόνον τοΰ ούρανοΰ τόν 
θόλον άντανακλώμενον έπί τής ύγράς έπιφανείας! 
"Ω! πόσην αισθάνεται έκστασιν βλέπων έν έαρινή 
έσπέρα άναδυομένας έν τω όρίζοντι τάς νήσους 
τοΰ Αιγαίου πελάγους!. Εΐδές ποτέ, φίλτατε μου, 
τήν γοητευτικήν ταύτην εικόνα;

— Άνέγνων αύτήν εις τούς εξής τοΰ Αλε
ξάνδρου Ι’αγκαοή στίχους·

Ή έκτασις τού άχανοΰς 
Αιγαίου έκοιμάτο, 
Κ’ έβλεπες δύο ουρανούς 
Ό εΐς ήν άνω κυανούς, 
Γλαυκός ό άλλος κάτω. 
At διαλείπουσαι πνοαί

y
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Το5 εαρο; έφύσων 
'Λμσίδολοι ζαΐ άραιαί, 
Έβαίνοντο 5έ ώς σζιαι 
Λί κορυφαί τών νήσων.

Πιστότερου δέν ήδύνατο νά ζωγραφήση ό ποι
ητής τήν προ έμοΰ άνελισσομένην εικόνα, ήτις 
άπερρόφησε πάσαν τήν προσοχήν μου, έξ ής μέ 
άπέσπασέ τις έλκων με σφοδρώς έκ τοΰ ώτίου.

Ένόμισα δτι πάν δ,τι έβλεπον ήτο δνειοον 
και απάτη τής φαντασίας μου και δτι εύρισκόμην 
είσέτι έν τώ γραμματοδιδασκαλείφ και τό ταλαί- 
πωρον ού; μου ύφίστατο τήν συνήθη τοΰ διδα
σκάλου μου θωπείαν. Έστράφην και είδον τόν 
πατέρα μου.

Φαίνεται δτι ή μητρυιά μου ανέπτυξε πάσαν 
τήν θαυμασίαν αυτής εύγγλωττίαν άναμίξασα καί 
τά δάκρυα, τά όποια καθιστώσιν ώραιοτέρας τάς 
γυναίκας και μέ παρέστησεν εί; τόν πατέρα μου 
ώς τό έξωλέστατον δν, διότι είδον έπί τοΰ προ
σώπου του είκονιζομένην ύργήν άγρίαν ήτις έξερ- 
ράγη ώ; καταιγί; έπί τής κεφαλής μου. “Ήθελον 
δέ ριφθή έξ απαντος είς τήν θάλασσαν, έάν ό 
ναύκληρος δέν μέ ήρπαζε διά τών χαλύβδινων 
χειρών του προασπίζων με διά τοΰ ηρακλείου 
αύτοΰ σώματος, όπισθεν τοΰ όποιου συνεσπειρώ- 
θην ώς γαλή κατεπτοημένη. Ό πατήρ μου άφ’ 
ού έξεκένωσε κατ’ έμοΰ τό ναυτικόν του ύβρεο- 
λόγιον άπήλθεν είς τήν πρύμνην παραγγείλα; 
είς τόν ναύκληρον νά μέ θεωρή ώ; τόν ύστατον 
τών ναυτόπαιδων. Ούτως έγενόμην ναυτόπαις 
(μοΰτζος) καίτοι υίός τοΰ πλοιάρχου. Ίον ναυ
τόπαιδα ραπίζουσι πολλάκις οί ναΰται καί λακ- 
τίζουσιν ώς κύνα. Πολλάκις έκυλίσθην μεταξύ 
τών έπίπλων τοΰ πλοίου ώς ύλη αδρανής, λακ
τιστείς ύπό ίδιοτρόπου ναύτου έν ώρα τρικυμίας, 
διότι κλονιζόμενος έκ τών διακυμάνσεων τοΰ 
πλοίου δέν ήδυνάμην νά σταθώ είς τούς πόδας 
μου. Ή ναυτική πειθαρχία είνε αδυσώπητος. 
Μολονότι κατεγινόμην νά μανθάνω εν πρός εν 
έκαστον έπιπλον καί σχοινίον κατ’ όνομα, γένος, 
είδος καί χρήσιν, μολονότι ήμην πάντοτε πρό
θυμος έκτελεστής τών διαταγών τοΰ ναυκλήρου, 
ύφιστάμην συχνάκις τήν τιμωρίαν άπροσδοκήτως 
κατερχομένην ύπό τήν μορφήν ραπίσματος. Έάν 
έπήρχετο γαλήνη, ήτις έκράτει δέσμιον τό πλοΐον 
έπί τής λευκής αύτής επιφάνειας έπί ήμέρας 
ολοκλήρους, ύπήρχέ τις εναγής, τοιουτοι δέ 
ήσαν οί νεωστί ναυτολογούμενοι, ών τά όνόαατα 
ετίθεντο έν κληρωτίδι, ό δέ λαχών πρώτος έρ- 
ρίπτετο είς τήν θάλασσαν, δπως έξαγνισθή λουό- 
μενος. Τοΰ κανόνος τούτου δέν ύπήρχεν έξαί- 
ρεσις, ουτω δέ ύπέστην τό ακούσιον τοΰτο λου- 
τρόν, δεθείς διά σχοινιού, δι’ ού άνελκύσθην έν 
μέσω τών γελώτων τοΰ πληρώματος. Διότι ή 
τρικυμία είνε μέν φοβερά, δταν έγείρη τά άφρι- 
σμένα κύματά της καί τά ρίπτη έπί τοΰ κατα
στρώματος μετά πατάγου· δταν ό άνεμος σείη 
ώς καλάμους τούς ιστούς τοΰ πλοίου καί κατα- 
σχίζη τά ιστία, έάν οί ναΰται δέ προφθάσωσι 
νά τά συστείλωσιν, άλλ’ εξεγείρει καί έπιτείνει 
τάς δυνάμει; τοΰ ναύτου, δπως άντιστή κατ’ 
αυτής και ή εύθραυστος σανίς ύπό τοΰ ανθρω
πίνου πνεύματος έμψυχου μένη υπεκφεύγει τήν 
μανίαν τών στοιχείων. Άλλ’ ή γαλήνη είνε 
νέκρωσις· τό πλοΐον ΐσταται άκίνητον, τά ιστία 
κρέμανται χαλαρά έπί τών κεραιών πλαταγοΰντα, 
καί ή άνθρωπίνη θέλησις έξουδετεροΰται ’Επέρ
χεται πλήξις καί νάρκη, καί οί ναΰται μάτην 
επικαλούνται μετά βλάσφημων τον άνεμον. ‘"Έλα, 
μωρέ, έλα, π’ Ανάθεμά σε! έβγα άπό τήν τρύπα 
σου, διαβολόκαιρε!” καί βλέπουσι τόν όρίζοντα 
άσχάλλοντες. 'Οποία δέ χαρά καταλαμβάνει τό 
πλήρωμα, δταν λεπτή άνέμου πνοή ρυτιδώνη 
τήν λευκήν γαλήνην καί τά νεκρά ιστία τανύονται 
ώς αί πτέρυγες πτηνού κατά πρώτον ζητούντος 

νά πετάση! Τανύουσι τά μέλη των δπως άπο- 
τινάξωσι τήν νάρκην, έλκουσι τούς προτόνους, 
στρέφουσι τον οΐακ.α, αδουσι καί σκιρτώσιν έπί 
τοΰ καταστρώματος καί άλλάσσουσι γλώσσαν — 
'έλα, χρυσέ μου καιρέ, φύσηξε αεράκι μου!” Τοι

ούτων σκηνών έγενόμην πολλάκις θεατής.
Ουτω δέ διέρρεον τά έτη έν μέσω τών στοι

χείων τής φύσεως, έντός τοΰ στενού κύκλου τού 
πλοίου, δπερ έθεώρουν ώ; τόν κόσμον, είς ον 
ερρίφθην ύπό τής ειμαρμένη; δπως ύφίσταμαι 
ταλαιπωρίας καί βασανιστήρια. Σπανίως έξηρ- 
χόμην τοΰ πλοίου δταν κατεπλέομεν είς τόν λι
μένα. Ούδεμίαν είχον φιλοδοξίαν, ούδέν πάθος. 
Επειδή βαθμηδόν προσφκειώθην είς τόν ναυτι

κόν βίον, ή δέ οργή τοΰ πατρός μου έμαλάχθη, 
ήμην εύχαριστημένος μέ τήν κατάστατίν μου. 
Άλλ’ αίφνης άνεπτύχθη είς έμέ τό πάθος τής 
φιλοχρηματίας.

( Επεται συνέχεια.)

ΣΥΜΠΟΣΊΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ 
ΡΩΜΑΙΟΙΣ.

"Λπαντες οί συγγραφείς, οί γράψαντες περί 
τοΰ ιδιωτικού βίου τών 'Ρωμαίων έπί αύτοκρα- 
τορίας, μνείαν ποιούνται τού έν άποσπάσμασι 
διασωθέντος διηγήματος τοΰ σατυρικού Πετρωνίου 
Άρβίτου. Τό διήγημα τοΰτο περιγράφει χαρακ
τηριστικότατα τό 'Συμπόσιον τοΰ Τριμαλχίωνος.” 
'Ο Τριμαλχίων ήτο έκ τών νεόπλουτων τις, δστις 
προσεκάλεσέ ποτέ είς γεύμα τούς φίλους του 
καί έθάμβωσεν αύτούς διά τής πολυτελείας τής 
τραπέζης καί τού σπανίου καί έκλεκτού τών 
παρατεθέντων φαγητών. ’Ιδού δέ πώς περιγράφει 
ό 'Ρωμαίος συγγραφεύς τό έν λόγω συμπόσιον.

Εν αρχή παρετεθη είς τούς συνδαιτημόνας 
προδόρπιον, συνιστάμενον έξ έλαιών μελαινών 
καί πρασίνων τεθειμένων έντός μικρών καλάθων, 
ούς έφερεν έπί τών ώμων κομψός όνος έκ κοριν
θιακού μετάλλου · έπί τών καλάθων, οίτινες ήσαν 
έξ άργύρου, ήτο έγκεχαραγμένον τό όνομα τοΰ 
Τριμαλχίωνος καί τό βάρος τοΰ σκεύους. Έπί 
έσχάρας έκειντο θερμοί άλλάντες καί ύπό τήν 
έσχάραν έπί άργυρών πινακίων συριακά δαμά
σκηνα καί ,δοιαί. Κατόπιν οί ύπηρέται παρέθε
σαν κάλαθον, έν ω έκάθητο όρνις (κλώσσα). 
Παιανιζούσης τής μουσικής δύο δούλοι διηρεύ- 
νησαν τήν φωλεάν καί έξήγαγον βαθμηδόν ώά 
ταών, τά όποια διένειμον είς τούς προσκεκλη
μένους. Ο Ιριμαλχιων, βλέπων τοΰτο, άνέκραξε· 
' Φίλοι, έθεσα ύπό τήν όρνιθα ώά ταών. άλλά 
φοβούμαι δτι έφθάρησαν ήδη· μ’ δλον τοΰτο 
άς δοκιμάσωμεν.” Τότε έδόθησαν είς τούς ξενι-' 
ζομένους κοχλιάρια άργυρά — έκαστον τών 
όποιων έζύγιζεν ήμίσειαν ώ; έγγιστα λίβραν — 
δι’ ών εθραύσθησαν τά έξ άλεύρ.ου κατασκευασμένα 
ώά. 'Ήμην ήδη διατεθειμένος, διηγείται ό 
Εύκόλπιος, νά ρίψω μακράν έμοΰ τό ώόν — φοβού
μενος μή έν αύτώ ύπάρχη ήδη τό νεοσσόν, δτε 
είς τών συνδαιτημόνων, άοχαΐος τή; οικίας φίλος, 
μοί είπεν εις τό ούς· Φίλτατε, ένταύθα ύπο- 
κρύπτεται άστεϊσμός τις. Καί πράγματι τούτο 
καί ήτο· θραύσας· τό κέλυφος τοΰ ώοΰ εύρον έν 
αύτώπαχεΐαν σκολόπακά (μπεκάτσαν) περιβεβλη- 
μένην ύπό κροκού τού ώοΰ. 'Η μουσική άνήγ- 
γειλε τό τέλος τοΰ προδορπίου. Κατ’ έκείνην 
τήν στιγμήν άργυρούν πινάκιον έπεσε κατά γής, 
καί είς τών δούλων τό έσήκωσε· μόλις δμως 
είδε τοΰτο ό Τριμαλχίων ήγέρθη καί έρράπισε 
τόν δυστυχή δοϋλον, διατάξας αύτόν ν’ άιρήαο 
τό πινάκιον δπου ήτο, δπως άφαιρεθή μέ τά 
άλλα τής τραπέζης περιτρίμματα. Τότε είσήλ- 
θον δυο Αίθίοπες δούλοι καί έχυσαν έκ μικρών

δερμάτινων άσκών οίνον, δι’ ου ένιψαν οί συν- 
δαιτημόνες τάς χεΐρας τών. '0 οικοδεσπότης 
εθεώρει ποταπον καί άνάγωγον νά νίπτωσιν οί 
παρ αυτού ξενιζόμενοι τάς χεΐρας διά υδατος. 
Έπί τής τραπέζης έτέθησαν μετά πολλής προ- 
ποχή; κομψόταται ύέλιναι φιάλαι, φέρουσαι πινα
κίδια μέ τήν έπιγραφήν "Οίνος φαλερϊνο; έκα- 
τόν ετών.” Τό άμέσως κατόπιν παρετεθέν φαγη- 
τον διήγειρεν εις υψιστον βαθμόν τόν θαυμασμόν 
και τήν έκπληξιν τών παρακαθημενών. Έπί 
στρογγυλού μεγάλου δίσκου ■ έκειντο δώδεκα φα
γητά άντιστοιχοΰντα πρός τά δώδεκα σημεία 
τοΰ ζωδίου· άνωθεν τού σημείου τού Κριού ήσαν 
όροβοι (πιζέλια)· άνωθεν τού Ταύρου οπτόν βόειον 
κρέας, άνωθεν τών Διδύμων νεφροί, άνωθεν τού 
Καρκίνου σειρά βραστών καρκίνων, άνωθεν τού 
Δέοντος σύκα ’Αφρικής, άνωθεν τής Παρθένου 
νέος λίαν έντέχνως παρεσκευασμένος χοίρος, 
άνωθεν τοΰ Ζυγού μικρά πλάστιγξ κρατούσα ένθεν 
και ενθεν πλακούντα, άνωθεν τού Σκορπιού άστα- 
κός, άνωθεν τού Κυνηγού λαγφός, άνωθεν τού 
Αίγοκέρω καρίδες, άνωθεν τού 'Υδροχόου χήν, 
και τελο; άνωθεν τών ιχθύων δύο όρωισοί. Αι
γύπτιος δούλος προσέφερεν έπί μικρού άργυρού 
κλιβάνου άρτον, καί ήδε ταύτοχρόνως μονότονον 
άσμα. Ό Ιριμαλχιων προσεκάλεσε τούς συνδαι- 
τημόνας νά λάβωσιν δ,τι ήθελον έκ τών φαγητών, 
μεθ δ ύπό τόν πρώτον δίσκον έφάνη δεύτερος 
περιέχων πτηνά καί έν τώ μέσω λαγφόν πτερω
τόν, όμοιάζοντα Πήγασον. Εί; τάς τέσσαρα; 
άκρας τού δίσκου ύπήρχον τέσσαρα μικρά αγαλ- 
μάτια Μαρσύου, έκ τών όποιων έρρεε πολύτι
μον καρύκευμα έπί ιχθύων, πλεόντων έντός τεχνι- 
κωτάτης λεκάνης.

Νέον πάλιν παρετέθη φαγητόν· μέγα; Αγριό
χοιρος έπί δίσκου, φορών πλατύν πίλον. '0 πΐλος 
ήτο άστεϊσμός καί έσήμαινεν δτι ό αγριόχοιρος 
ούτος είχεν έξαγοράσει τήν έλευθερίαν του καί 
τούτο διότι παρατεθείς πρό δύο ήμερών είς συμ
πόσιον τού αύτοΰ οικοδεσπότου δέν έχρησίμευσε, 
κεκορεσμένων όντων τών συνδαιτημόνων. Άπό 
τών όδόντων τοΰ άγριοχοίρου έκρέμαντο ' δύο 
καλαθοι μικροί, ών ό μέν ήτο πλήρης φοινίκων, 
ό δε πλήρης θηβαϊκών καρύων. 'Ο Αγριόχοιρος 
διεμελίσθη ύπό μεγαλοσώμου τίνος ύπηρέτου, 
φορούντος στολήν κυνηγού · άπό τής κοιλίας τοΰ 
θηρίου έξήλθον πετώσαι κίχλαι, αίτινες έν τώ 
άμα συνελήφθησαν διά τών έν τή αιθούση έστη- 
μένων δικτύων καί έξευτηρίων καλάμων.

Παιανιζούσης τή; μουσικής ήρθησαν αί τρά- 
πεζαι καί εις τήν αίθουσαν ώδηγήθησαν τρεις 
λευκοί χοίροι κεκοσμημένοι διά ταινιών καί κω
δώνων. Ό Τριμαλχίων ήρώτησε τούς παρόντα;. 
"Ποιον τών τριών τούτων χοίρων θέλετε έπί τή; 
τραπέζης;” χωρίς νά περιμείνη τήν άπάντησιν 
προσεκάλεσε τόν μάγειρον καί διέταξεν αύτόν 
νά παρασκευάση διά τήν τράπεζαν τόν μεγαλεί- 
τερον. Μόλις δέ παρήλθεν ολίγη ώρα, καθ’ ήν 
οι προσκεκλημένοι διεσκέδαζον συνομιλοΰντες, 
δτε ένεφασίσθη πάλιν ό μάγειρος φέρων έπί με
γάλου δίσκου έτοιμον τόν χοίρον. Οί ξένοι ούκ 
ολίγον ήπόρησαν έπί τή ταχύτητι τοΰ τεχνίτου 
μαγείρου, καί ό οικοδεσπότης είπεν. "Βεβαίως 
θ’ άφησεν ό μάγειρο; τά έντόσθια.” Τότε ό 
μάγειρο; λαβών μάχαιραν ήνοιξε μετά προσοχής 
τήν κοιλίαν τού ζώου, έκ τής όποιας έξήγαγεν 
άλλάντας καί άλλα φαγητά πρό; μεγίστην τών, 
συνδαιτημόνων έκπληξιν καί χαράν.

Μόλις κατευνασθέντος τοΰ γέλωτος οι προσ
κεκλημένοι ού μικρόν ύπέστησαν τρόμον, διότι 
ή οροφή τή; έκτεταμένη; αιθούση; ήρξατο τρί- 
ζουσα καί τό δωμάτιον δλον τρέμον καί σειό- 
μενον. Ό Εύκόλπιος καί οί οπαδοί του ήγέρθη- 
σαν νομίζοντες δτι κινδυνεύουσιν. Πλήν τί συνέβη; 
Έκ τή; άνοιχθείσης οροφή; κατήλθε μέγας
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στέφανο; κολοσσιαίου βαρελιού καί άπό τού 
στεφάνου τούτου έκρέμαντο μικροί χρυσοί κύκλοι, 
φιάλαι Αρωματικών ύδάτων κ. τ. τ. Οί ξένοι 
προσεκλήθησαν νά λάβωσι ταύτα ώς δώρα, και 
μετά τοΰτο μετεκομίσθη είς τήν αίθουσαν πλού
σια τράπεζα γέμουσα σταφυλών καί άλλων δια
φόρων δπωρικών. Καί ένταύθα συνέβη ό έξής 
άστεϊσμός· μόλις ήπλουν ο'ι συνδαιτημόνες τήν 
χεΐρα διά νά λάβωσιν εν όπωρικόν καί άμέσως 
έτινάσσετο κατ’ αύτών κρόκινον χρώμα. Ουτω; 
έληξε τό κυρίως γεύμα.

Τό έπιδόρπιον συνίστατο άπδ κορινθιακήν 
σταφίδα, κάρυα καί ροιάς κεκαλυμμένα; ύπό 
μικρών κέντρων καί όμοϊαζούσας προ; έχινους. 
'0 Τριμαλχίων διέταξε νά φέρωσι χήνα ψητήν 
περικυκλωμένην ύπό διαφόρων πτηνών καί ιχ
θύων, καί Αποτεινόμενο; προ; του; προσκεκλη
μένους τοΐς είπε- "Παρατηρήσατε πόσον επιτή
δειος είναι δ μάγειρός μου· δλα αύτά τά πτηνά 
καί οί ιχθύς είναι κατεσκευασμένοι έκ χοιρείου 
κρέατος· αύτό; μέ τήν μεγαλειτέραν εύκολίαν 
άπδ χοιρομήριον σάς ετοιμάζει περιστεράν, όρ
νιθα ή δ,τι άλλο πτηνδν θέλετε.”

Τέλος είσήλθον είς τήν αίθουσαν δύο δούλοι 
φέροντες πήλινα άγγεΐα καί ώς έφαίνετο έρίζον- 
τες πρδς άλλήλους· αίφνης τά αγγεία ταύτα 
έπεσαν καί έξ αύτών έξήλθον διάφορα όστρακα, 
τά όποια παρετέθησαν άμέσως έπί άργυρών πινα

Η ΕΝ ΣΟΦΙΑι ΕΣΠΕΡΙΣ.

κίων. Μετά τούτο είσήλθον κομψοί νεανία·., 
οίτινες έν χρυσαϊ; λεκάναις έπλυναν χεΐρα; καί 
πόδας τών καθημένων ξένων, ραντίζοντε; αύτούς 
διά Αρωματικών μύρων.

Η ΕΝ ΣΟΦΙΑι ΕΣΠΕΡΙΣ.

Καί ή νέα τής Βουλγαρίας πρωτεύουσα ηύ- 
τύχησε πρδ μικρού νά ίδη τελούμενον χορόν με- 
τημφιεσμένων, έξ έκείνων, οίτινες τελούνται συνή
θως έν ταΐς μεγάλα·.; τής Εύρώπη; πρωτευούσαις. 
Ευχαρίστως δέ γράφομέν τινα περί τού χορού 
τούτου, καί διότι είναι ό πρώτος τοιούτος εν 
Βουλγαρία δοθείς καί διότι έδόθη παρα τού έκεΐ 
Έλληνος πολιτικού πράκτορος. '0 κ. Κλέων 
Έαγκαβής. ό έν 'Ρουμανία καί Αιγύπτιο τοσοΰτον 
εύδοκίμω; ύπηρετήσας καί άντιπροσωπεύσας τήν 
Ελλάδα, πειραται καί έν τή νεοσυστάτιρ ηγε
μονία τής Βουλγαρία; νά περιβάλλη μέ γόητρον 
τήν πατρίδα ήμών, καί κατά τοΰτο μέγα; τφ 
όφείλεται έπαινος. Είθε τοιούτους εΐχομεν δλους 
τούς έν τώ έξωτερικφ Αντιπροσώπου; ήμών! Δέν 
έννοοΰμεν δτι μόνον είς τοιαύτα; διασκεδάσεις δέον 
νά περιστρέφηται ή προσοχή τών έν τώ έξωτερικφ 
Αντιπροσώπων ήμών· άλλ’ δμως βέβαιον είναι 
δτι καί αί τοιαΰται συνεντεύξεις συντελόύσιν είς 
σύσφιγξιν τών τά έθνη ένούντων δεσμών, καί εις

τήν ηθικήν τή; Έλλάδο;, ώς κράτους πεπολιτι- 
σμένου, άνύψωσιν.

'0 χορός έδόθη έν τή οικία τοΰ Κ°“ 'Ραγ- 
καβή, καταλλήλως πρδς τοΰτο οιασκευασθείση. 
Ή A. Υ. δ ήγεμών μετέβη είς τήν έσπερίδα 
κατά τήν 10'·'' ώραν, δτε καί ήρξατο ό χορός. 
Αί ένδυμασίαι καί αί στολαί ήσαν καί ποικίλα*, 
καί ώραΐαι· ό κ.'Ραγκαβής μετημφιεσμένο; ώ; 
Μάχδης καί ή ηύγενής Κυρία του, ένοεδυμένη 
ώς Εύφροσύνη τοΰ Άλή πασά, μετά πολλής 
φιλοξενείας καί εύγενείας έποιήσαντο τάς τιμάς 
τοΰ οίκου αύτών. Έκ τών έκλεκτοτέρων στολών 
άναφέρομεν τινά;.’ Ή Κυρία Σαράφωφ ήτο έν- 
δεδυμένη ώς Όθωμανίς δούλη, ή κυρία 'Ρηδέζελ, 
σύζυγος τού Αύλάρχου, ώ; Μαργαρίτα τοΰ 
Goethe, ή κυρία Lascelles (τοΰ “Άγγλου 
πολιτικού πράκτορος) ώς δάμα πίκας, ή κυρία 
Coube (ύπασπιστού τοΰ ήγεμόνος) ώς άθιγγανίς, 
ή κυρία Μαλαμπάνωφ (τού υπουργού τών έςω- 
τερικών) ώς νύξ, ή χαρίεσσα δεσποινίς 'Ραγκαβή 
ώ; ψυχή. Έκ δέ τών Κυρίων δ. κ. Pellegrini, 
πρόξενο; γραμματεύ; τή; Γαλλίας έφερε στολήν 
ιππότου τού ιζΖ. αίώνο;, δ κ. Lascelles “Άγγλου 
εύγενούς τού παρελθόντος αίώνος, δ κ. Graves 
ιππότου τής έποχής Λουδοβίκου ιδ'., δ γραμμα- 
τεύς τού ρωσσικοΰ προξενείου ήτο ένδεδυμένο; 
ώς καπνοδοχοκαθαριστής, δ κ. Vernaza ώς 
φουστανελλοφόρος κτλ.
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Ό ήγεμών ήρξατο τοΰ χορού μετά τής Κυρίας 
'Ραγζαβή. Περί τήν 2 ώραν τής πρωίας παρε- 
τέθη πλούσια τράπεζα. 'Ο ήγεμών παρά τήν 
συνήθειάν του παρέμεινε μέχρι τής 5Ίς πρωινής 
ώρας, οι δέ λοιποί προσκεκλημένοι άπήλθου 
καταγεγοητευμένοι μόλις περί τήν 7’'* 3τε πλέον 
φαιδρά άνέτελλεν ή νέα ημέρα. Πράγματι ό κ. 
'Ραγκαβής ούτε κόπων έφείσθη ούτε δαπάνης 
πρός εντελή έπιτυχίαν τής έσπερίδος· άλλά καί 
ή επιτυχία ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν.

'II παρατεθειμένη είκών έγένετο έκ φωτο
γραφίας, έτηρήθησαν δέ λίαν έπιτυχώς αί ομοι
ότητες τών προσώπων. Εύχαρίστως δίδομεν 
διά τής είκόνος ταύτης τοϊς άναγνώσταις ήμών 
μικράν ιδέαν τών διαφόρων στολών, αΐτινες κατ’ 
εκείνην τήν έσπέραν διεζρίνοντο έν τή αιθούση 
τοΰ χοροΰ.

Έν Λειψία τή 31/12 ’Απριλίου 1884.

Ή πάλη μεταξύ τών οπαδών τής έκπτώσεως 
και τών υπέρ τής ύψώσεως εργαζομένων έν τοϊς 
χρηματιστηρίοις- οί πρώτοι διατείνονται ούδείς 
λόγος υπάρχει πρός διατήρησιν τών ύψηλών 
τιμών τών αξιών, άφ’ ού καί ή βιομηχανία κα- 
τάζειται, καί οί καιροί έν γένει είναι πονηροί· 
οι δεύτεροι δμως έχουσιν ώς έπιχείρημα τήν 
απανταχού επικρατούσαν ειρήνην, τάς καλάς 
βλέψεις τοΰ έν Παρισίοις χρημαστηρίου, τήν 
προσεχή έζδοσιν νέου ρωσσικοΰ δανείου κ. τ. τ. 
Δύσκολον είναι ν’ άποφαν&ή τις περί τοΰ τίς έκ 
τών δύο σκέπτεται δρθότερον· ούχ ήττον δμως; 
μέ δλην τήν φαινομένην άναπτέρωσιν δλων τών 
ελπίδων, εν μόνον συμβάν άρζεϊ, δπως άνατρέψη 
το οικοδόμημα τοΰτο, τού όποιου τά θεμέλια 
δέν παρουσιάζουσι τήν άπαιτουμένην στερεότητα.
— 'II χρεωκοπία τής πρό πέντε έτών μέ κε- 
φάλαιον 30 έκατομ. φράγκων ύπό τού γνωστού 
Αίμυλίου Γιραρδίνου συσταθείσης ’Εθνικής Τρα- 
πέζης (Banque iiationale) ούδένα έξέπληξε· τό 
ήμισυ τού κεφαλαίου είχε καταβληθή παρά τών 
μετόχων. Ή κρίσις τού έτους 1882 έδωκε καί 
τφ ίδρύματι τούτφ τήν θανάσιμον πληγήν. — 
Λέγεται δτι όμάς Βέλγων καί Γάλλων τραπε
ζιτών προέτεινε τή τραπέζη τής 'Ισπανίας δά
νειον έκ τεσσάρων έκατομ. λιρών στερλινών. 
Τό δάνειον τούτο θά χρησιμεύση προς άπότισιν 
λίαν έπαχθοΰς δανείου έξ 1 '/■> έκατομ. λιρών, τφ 
1882 συνομολογηθέντος, καί πρός ένίσχυσιν τοΰ με
ταλλικού άπο6εματικοΰ τής Τραπέζης κεφαλαίου.
— Πολλά λέγονται περί τής εις Βιέννην απο
δημίας τοΰ Σέρβου πρωθυπουργού Γαροσανίν· οί 
μέν διατείνονται δτι πρόκειται περί σερβικού 
δανείου, οί δέ περί μετατροπής τών Σερβικών 
όμολογιών, αίτινες έξεδόθησαν παρά τής έν μα- 
καρία τή λήξει Γενικής Ένώσεως προς κατα
σκευήν τών σερβικών σιδηροδρόμων άλλοι πάλιν 
διϊσχυρίζονται δτι πρόκειται περί συμμετοχής 
αυστριακών τραπεζών εις τήν ϊδρυσιν τής άγγλο- 
σερβικής Τραπέζης. — Έν Βερολίνφ αί φήμαι 
περί νέου ρωσσικοΰ δανείου έκ 15—20 έκατομ. 
λιρών στερλινών έπασχολούσι τούς κύκλους τών 
χρηματιστών. Οί επισημότεροι κύκλοι ('Ρότ- 
σχιλδ καί συντροφιά) τηρούσιν άκραν περί τού
του μυστικότητα άλλ’ ούχ ήττον κρίνων τις έκ 
τής ύψώσεως δλων τών ρωσσικών άξιών κατά 
τας τελευταίας έβδομάδας, δύναται εύκόλως νά 
είκάση δτι αί φήμαι αύται προέρχονται έξ όμά-

δων, ζητουσών νά έξομαλύνωσι τήν πρός τό νέον 
τούτο δάνειον όδόν. — 'II Τράπεζα τής ’Αγγλίας 
κατεβίβασε κατ’ αύτάς τόν τόκον τής προεξοφλή- 
σεως άπό 3 εις 2 /ι %. Λ.

II ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ.
Πανταχοΰ γής, δπου πάλλει ελληνική καρ- 

δία, ή ήμέρα τής 25 Μαρτίου πανηγυρίζεται 
ώς ήμέρα χαρμόσυνος, ώς ήμέρα έθνικής εορτής. 
Καί έφέτος πρό πάντων αί Έλληνικαί κοινότη
τες έφιλοτιμήθησαν νά έορτάσωσι τήν διττήν 
ταύτην εορτήν μετά τής έμπρεπούσης έπιση- 
μότητος.

Ιδίως δέ έν Παρισίοις ή Ελληνική άποι- 
κία, έπί κεφαλής έχουσα τόν πρεσβευτήν τής 
'Ελλάδος, κ. Νικόλαον Μαυροκορδάτον, παρε- 
σζεύασε συμπόσιον διά έράνου. Έν τή μεγάλη 
αιθούση τού ’Ηπειρωτικού Ξενοδοχείου (Hotel 
Continental) παρετέθη τράπεζα πλούσια διά 
160 συνδαιτημόνας. Ή αίθουσα ήτο καταλλή
λως διεσκευασμένη διά Ελληνικών καί Γαλ
λικών σημαιών, διά εικόνων διαφόρων καί κατα- 

| κεκοσμημένη δί άνθέων. Ή έπί τής εορτής 
έπιτροπή είχε προσκαλέσει πολλάς τών επιση
μοτήτων τής Γαλλικής πρωτευούσης, τούς έγ- 
κριτοτέρους τών Φιλελλήνων καί Ελληνιστών, 
καί τούς άντιπροσώπους τού τύπου. Ό κ. Μαυ- 
ροκορδάτος εΐχεν έκ δεξιών αυτού τόν κ. Λεσέψ, 
τόν ομογενή ιατρόν κ. Πανάν, τον κ. Μεζιέρ, 
μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας, τον κ. Κριεζήν, 
τόν στρατηγόν Τύρρ · έξ άριστερών δέ τόν κ. Έρ- 
νέστον 'Ρενάν, τόν ιατρόν κ. Δαμασκηνόν, τόν 
κ. Μίλλερ κ. άλ. ’Απέναντι τού κ. Μαυροκορ- 
δάτου έκάθητο ό μαρζήσιος DE Queux DE 
St. Hilaiiie, πρόεδρος τοΰ τών Ελληνικών 
γραμμάτων γαλλικού Συλλόγου, διάσημος καί 
ένθερμος Φιλέλλην καί 'Ελληνιστής· δεξιόθεν 
αύτοΰ έκάθητο ό κ. Βίκτωρ Δυρουό, ό κ. Κο- 
ρωνιός, ό γενικός πρόξενος τής'Ελλάδος κ. Έρ- 
λάγγερ, Αριστερόθεν δέ ό ελληνιστής Eggeb, 
δστις καίτοι τυφλός ήθέλησε νά παρευρεθή εις 
τήν έορτήν. Έκ τής έν Μασσαλία έλλ. άποικίας 
παρήσαν καί δύο μέλη, οί κζ. Π. Ζαρίφης καί 
Μιχαήλ 'Ροδοζανάζης. Εξήκοντα πέντε "Ελ
ληνες σπουδασταί παρεζάθηντο. Μέγας έπαινος 
οφείλεται εις τόν διοργανωτήν τής λαμπράς ταύ- 

|| της εορτής, κ. Ίωάννην Νικολόπουλον, δστις 
ούδενος έφείσθη κόπου δπως ή έορτή στεφθή 

/ διά πλήρους έπιτυχίας, δπερ καί ζατωρθώθη.
Τά παρατεθέντα φαγητά ήσαν λίαν έκλεζτά, ό 
οίνος γενναίος καί άφθονος. 'II στρατιωτική 
μουσική τού 113''·' συντάγματος τής γραμμής 
έπαιάνιζε κατά τό διάστημα τού γεύματος διά
φορα έκλεκτά τεμάχια, έν πρώτοις δέ τόν Ελ
ληνικόν ύμνον. Περί τό τέλος τού γεύματος 
ήρξαντο αί προπόσεις. Πρώτος ό ζ. Μαυροζορ- 
δάτος προέπιεν υπέρ τών βασιλέων ήμών καί 
υπέρ τού Προέδρου τής Γαλλικής δημοκρατίας. 
Ό μαρκήσιος de Qgeux St. Hilaire άπήν- 
τησεν ελληνιστί εις τήν πρόποσιν. Ό ιατρός 
ζ. Πανάς έπρότεινε πρόποσιν υπέρ τής έν Πα
ρισίοις Ελληνικής άποικίας· άπήντησεν ό κ. 
'Ρενάν διά λόγου λίαν εύγλωττου καί έπευφη- 
μηθέντος. "Άπό τής άρχής τού παρόντος αί- 
ώνος, είπεν ό διαπρεπής συγγραφεύς, πολλοί 

ί έλαβον χώραν έπαναστάσεις. 'Η έπανάστασις 
τής Ελλάδος ήτο πλέον ή έπανάστασις, ήτο ή 
έκ νεκρών άνάστασις. "Ελληνες, άγαπάτε τήν 
Γαλλίαν, καί έχετε δίκαιον άγαπάτε αύτήν 
πάντοτε, διότι ή Γαλλία εΐχεν άείποτε πρωτο
βουλίας, πολλάκις μέν άτυχεϊς, άλλ’ άείποτε 
γενναίας. ’Αγαπήσατε αύτήν καί μέ τά έλατ- 
τώματά της άζόμη, διότι μέ τά έλαττώματά 

της αγαπά τις τήν έρωμένην του.” Μετά τούτο 
ο κ. Μεζιέρ άναμιμνήσζεται τών Ελλήνων εθε
λοντών, οΐτινες δισχίλιοι τόν άριθμόν έδραμον 
τφ 1870 εις βοήθειαν τής άγωνιζομένης Γαλ
λίας. Πολλοί αύτών έπεσφράγισαν διά τού θα
νάτου των τήν ηρωικήν αύτών αύταπάρνησιν. 
0 κ. Βλαστός προέπιεν ύπέρ τού γαλλικού τύ

που· άπήντησε δέ ό κ. Δυβεροή. Τέλος ό ζ. 
Κορωνιός έπιεν εις τήν υγείαν τοΰ πρεσβευτοΰ 
κ. Μαυροκορδάτου. Τούς πάντας βαθέως συνε- 
ζίνησεν ή έπιστολή, ήν άπέστειλεν ό γηραιός 
Βίκτωρ Ούγω, έμποδισθείς νά παρευρεθή εις τό 
συμπόσιον. Έκ τών τελευταίων γαλλικών έφη- 
μερίδων λαμβάνομεν τό κείμενον τής έπιστολής. 

"Εχει αυτή οΰτω ·
'θά ήμαι μεθ’ ήμών διά τής καρδίας. Ού- 

"δείς πρέπει νά λείψη, πανηγυριζομένης τής 
ελευθερίας τής Ελλάδος. Ύπάρχουσι τίτλοι 

"ιεροί. "Αλλοτε, έν ταϊς ήμέραις τών αγώνων, 
' έγραψα τόν εξής στίχον, ού άναμιμνήσζομαι έν 

Ιτή ήμέρα τής νίκης· Ή Ιταλία είναι ή μή- 
"τηρ, ή δέ Ελλάς ή προμήτωρ.

Βίκτωρ Οΰγω.”
Περί τήν ένδεκάτην ώραν τής νυκτός έληξεν 

ή έθνιζή αΰτη έορτή έν Παρισίοις, ήτις εις πάν- 
ι τας τους παρευρεθέντας τάς λαμπροτέρας άφηεεν 

έντυπώσεις.

Καί ή μικρά τής Λειψίας Ελληνική αποι
κία ετελεσεν άθορύβως καί άξιοπρεπώς τήν 
εθνικήν εορτήν. Μετά τήν θείαν λειτουργίαν 
έψάλη έν τφ ένταΰθα Έλληνιζφ ναφ τοΰ 'Λγ. 
Γεωργίου δοξολογία, καθ’ ήν ό λόγιος ήμών 
Αρχιμανδρίτης, κ. Κωνσταντίνος Καλοζύμης, 

έςεφώνησε καταλληλότατον αύτοσχέδιον λόγον. 
Ό λόγος ούτος παρέστησε λίαν εύγλώττως τήν 
διττήν τής έορτής σημασίαν, τήν τε θρησκευ
τικήν και τήν πολιτικήν, καί διά ώραίων χρω
μάτων έξεικόνισε τόν Ευαγγελισμόν τής έλεύσεως 
τού Σωτήρος εν τφ κόσμφ έν συνδυασμοί πρός 
τήν άναγέννησιν τοΰ έθνους ήμών. Μετά με
σημβρίαν δέ, τού καιρού δντος δλως έαρινοΰ, οί 
ενταύθα. "Ελληνες μετέβησαν εις τεοπνοτάτην 
ε5°Ζήν> Ρ·^αν περίπου ώραν τής πόλεως άπέ- 
χουσαν, ένθα έν εύθύμφ διήλθον συναναστροφή, 
εύχόμενοι ύπέρ τής εύημερίας καί προόδου τής 
ψιλής ήμών πατρίδος καί σύμπαντος τοΰ Ελ
ληνικού έθνους. "Ενθερμος, ώς πάντοτε, πατρι
ώτης ό φιλότιμος νέος κ. Κ. Κολιάτσος συνετέ- 
λεσε τά μέγιστα εις τήν έπιτυχίαν τής έορτής.

Έκ τηλεγραφημάτων μανθάνομεν δτι καί 
εν Αθήναις μετά πολλού ένθουσιασμού έτε- 
λεσθη ή εθνική έορτή. Οί βασιλείς ήζροάσαντο 

οοξολογίας έν τφ ναφ τής Μητροπόλεως, 
μεθ’ ό παρευρέθησαν εΐς τά έγζαίνια τής Έζθέ- 
σεως τών έθνικών μνημείων. 'ΓΙ πόλις έφωτα- 
γωγήθη τό εσπέρας, ή συρροή τών ξένων ήτο 
μεγάλη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Εύριπίδου Εκάβη ύπό Νικολάου Γ. Δοσίου 

Δ. Φ. Εν 1 αλαζιφ 1884. — 0 εύπαίδευτος 
καθηγητής τού έν Γαλαζίφ "Ελλην. ’Εκπαιδευ
τηρίου Λ. Βενιέρη, κ. Ν. Δόσιος έξέδωκε πρό 
τίνος βιβλίον χρησιμώτατον, ιδίως τοϊς καταγι- 
νομένοις εις τήν μελέτην τών άρχαίων ήμών 
τραγικών ποιητών. Etvat τούτο ή 'Εκάβη τού 
Εύριπίδου μετά έξηγήσεως κατά λέξιν, δπερ με- 
γάλως διευκολύνει τήν έννοιαν τού κειμένου. Ό 
Πρόλογος περιέχει τήν ύπόθεσιν τοΰ δράματος· 
τό β'. μέρος τό χειρόγραφον τής ψυχαγωγίας τοΰ 
Λάμπρου Φωτιάδου· τό γ'. μέρος περιέχει τό 

δράμα μετά τής ύπό τό κείμενον έξηγήσεως, καί 
τό Παράρτημα σπουδαιοτάτας σημειώσεις καί 
σχόλια. Κοσμείται τό βιβλίον διά τής είκόνος 
τοΰ άειμνήστου διδασκάλου Λάμπρου τοΰ Φωτιά
δου. Τφ φίλο» ήμών καθηγητή τά συγχαρητή
ρια ήμών όμοΰ μετά τής εύχής, δπως τήν Έκά- 
βην παρακολουθήσωσιν έν βραχεί καί άλλα τών 
άρχαίων αριστουργημάτων τής δραματικής τέχνης.

’Αλεξανδρινός Διάκοσμος, ήτοι Πίνακες 
τών έν Αλεξάνδρειά άκμασάντων Ελλήνων καί 
'Ελληνιστών ύπό Δ. Ί. Οίκονομοπούλου, ιατρού. 
Τόμ. Α. Τμήμα α'. Έν ’Αλεξάνδρειά 1884. — 
Διά τοΰ προκειμένου βιβλίου ό κ. Δ. Οίκονομό- 
πουλος προσφέρει ήμϊν βιβλίον πλήρες ένδιαφέ
ροντος, διότι ού μόνον περί χώρας γράφει στε- II 
νώς πρός τόν 'Ελληνισμόν συνδεόμενης, άλλά 
καί περί πραγμάτων όλίγον έτι μελετηθέντων ή 
καί έντελώς άγνώστων. Ή γλώσσα είναι καθαρά 
καί εύληπτος, δπερ είναι μέγιστον προτέρημα 
διά τοιαΰτα βιβλία, προορισμένα νά διαδοθώσιν 
εις εύρυτέρους άναγνωστών κύκλους.

Τά μνημεία τών ’Αθηνών ύπό Παν. Γ. 
Καστρωμένου.. Έν Άθήναις 1884. — Είναι 
τό βιβλίον τοΰτο σύντομος ιστορική καί άρχαιο- · I 
λογική περιγραφή τών μνημείων τών ’Αθηνών, 
εύχρηστοτάτη διά τόν έπιθυμοΰντα νά οιδαχθή 
περί τών μνημείων τούτων, τά όποια καί έν 
έρειπίοις έτι κείμενα διεγείρουσι τόν θαυμασμόν 
παντός έπισκεπτομένου τάς ’Αθήνας. Ό συγ
γραφεύς, ’Αθηναίος ών καί νέος εύπαίδευτος, 
ήτο κατάλληλος πρός έκτέλεσιν τοΰ έργου 
τούτου — καί πράγματι καλώς τό έξετέλεσε· 
μίαν μόνην έκφράζομεν λύπην, δτι ή περιγραφή 
είναι ύπέρ τό δέον σύντομος καί ώς έκ τουτου 
άφίνει ήμϊν μετά τήν άνάγνωσιν άνεκπλήρωτον 
κάπως τόν πόθον νά μάθωμεν καί άλλα τινά 
περί τών άριστουργημάτων τούτων τής άρχαίας 
Ελληνικής άρχιτεκτονικής.

Σαιξπείρου· Ό "Εμπορος τής Βενε
τίας. Κωμφδία· μετάφρασις Δημητρίου Βικέλα. 
Έν Άθήναις 1884. — '0 ώς μεταφραστής τών 
δραμάτων τοΰ Σαιξπήρου εύδοκιμως ήδη παρ’ 
ήμϊν γνωστός κ. Δ. Βικέλας έπελήφθη εσχά
τως καί τής μεταφράσεως τής λαμπράς ταύτης 
σαιξπηρείου κωμφδίας, ήν καί πρό τίνος έδημο- 
σίευσεν. Άναγνώσαντες αύτήν πολλάκις έν τε 
τφ πρωτοτύπφ καί έν γαλλιζαϊς καί γερμανικαϊς 
μεταφράσεσι, μεγάλως έχάρημεν ίδόντες καί 
έλληνικήν μετάφρασιν έπιτυχή τοσοΰτον. Τό 
έργον δέν ήτο εύκολον, τό όμολογοΰμεν· καί 
δμως ό κ. Βικέλας κατώρθωσε μετά πολλής 
έπιδεξιότητος νά ύπερνικήση τούς πολλούς σκο
πέλους· δτι δέ μετεχειρίσθη τήν άπλήν, τήν 
λαλουμένην γλώσσαν θεωροΰμεν ώς μέγα τής 
μεταφράσεως προτέρημα, διότι άλλως ή εύληπτος 
έξελλήνισις δέν έπετυγχάνετο.

‘Οέν Κ ωνσταντινουπό λει 'Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος, Ιόμ. ιδ'. 1879—80. 
Έν Κωνσταντινουπόλει 1884. — '0 κομψότατος 
ούτος καί δγκώδης τόμος, δστις πολύ έβράδυνε 
νά δημοσιευθή πρός μεγάλην τών παραζολου- 
Οούντων τά έργα τοΰ έγκριτου Συλλόγου λύπην, 
περιέχει άφθονον ύλην, τά μάλιστα ένδιαφέρου- 
σαν· ιδίως δέ έφείλκυσε τήν προσοχήν ήμών τό 
παράρτημα τοΰ έν λόγφ τόμου, τό περιέχον 
Αρχαιολογικόν Χάρτην τών χερσαίων τειχών 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί πέντε πίνακας, έν 
οίς έν έπιτυχέσι ξυλογραφίαις παρίστανται διά
φορα αύτών μέρη. Χάριν περιεργείας άναφέ- 
ρομεν τών εικόνων τούτων τάς έπιγραφάς. Πύργοι 
Βασιλείου καί Κωνσταντίνου — Πύλη Δευτέρου —

Γεδή Κουλέ — Σηλυβρί Καπουσοΰ — Πύλη 
Τρίτου — Μεβλεβή — χανέ Καπού — Πύλη 
Γεωργίου — Τόπ Κοποΰ — Σουλοΰ Κουλέ — 
Πύλη Πουσαίου — Έδιρνέ Καπουσοΰ — Τεκύρ 
Σαράι — Παραπόρτιον Καλλινίκου — Έγρή 
Καπού — Πύργος κλιμακωτός — Ειρκτή Άνε- 
μά — Λεόντων τείχος — Ξυλόπορτα.

Αίνιγμα 180.
Είμαι βουνόν τής Αττικής ολόκληρον, ώ φίλε, 
Άρχαΐον καί πολύτιμον, ώς τοΰ Διός αί στήλαι. 
Τήν κεφαλήν μ’ άν βουληθής νά ιδης κεκομμένην, 

’Έχεις ύποδιαίρεσιν τοΰ χρόνου έπομένην.
Μέ διπλήν κάραν, ήν τινα πάλιν άν άφαιρέσης, 
Πόλιν μικράν Έλληνικήν θά εΖθί εις τήν μέσην, 
Έν ή οΓ άμαρτήματα τοΰ βίου καί άνοιας 
Πληρόνουν τόσα πλάσματα, ώς φόρον, τυραννίας. 
Έκ τρίτου δέ ώς δήμιος άν μ’ άποκεφαλίσης, 
Αθάνατος ώς Κέρβερος δτ’ είμαι θά γνωοίσης — 
"Ανθος γλυκύ καί εΰοσμον τότε θά καταντήσω, 
Κ’ εΐς δεσποινίδος τρυφεράς τό στήθος θά καθήσω. 
Γήν τελευταίαν κεφαλήν άν πάλιν μοί έγγίσης, 
Τον έαυτόν σου παρευθύς έκθαμβος θ’ άντικρύσης.

Δ. Κ. έν Μανσούρα..

Αίνιγμα 181.

Έντός τών σπλάγχνων άνθρωποι 
Γής γής μ’ οικοδομοΰσι,

Κι’ οί ίδιοι τό αίμά μου
Ώς νέκταρ τό ροφοΰσι.

"Ανευ τραχήλου, κεφαλής
"Αν, φίλε, μέ άφήσης,

Πετώ, γίνομαι άφαντος,
Μάτην θά μέ ζητήσης.

"Οταν παρέλθη ό χειμών
Ενθους θά άναζήσω,

Καί σέ καί τήν ύφήλιον
Πάσαν θά χαιρετίσω.

"Ανευ ποδός καί κεφαλής 
Έν τούτοις δέν πεθαίνω,

Άλλά ώς μήτηρ τών θεών 
Διά παντός θά μένω.

• Ν. Γ. Αί έν Βερϊίάνσκα.

Αίνιγμα 182.

Μέγα τό δλον μου εΐνε
Καί έπίσημον δρος τής γής.
ΓΙλήν άκέφαλον, μένει εν ζώον,
Καί γνωστόν τοϊς άπλοϊς χωρικοϊς.

Ό αύτό;.

Πρόβλημα 183.
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Διά τών συλλαβών τούτων σχηματισθήτωσαν 22 
δισύλλαβοι λέξεις, ών τά αρχικά στοιχεία καταλλήλως 
τιθέμενα σχηματίζουσι γνωστόν τι γνωμικύν περιωνύμου 
ρήτορος.

’ΐ> αυτός

Πρόβλημα 184.
Πώς ήδυνήθησαν δύο φίλοι νά μοιρασθώσιν 

έξ ίσου 8 όκάδας οίνου, ας έλαβον έντός αγγείου, 
μή έχοντες δέ άλλα αγγεία ΐκτός τοΰ, έν φ ό 
οίνος καί ετερα δύο κενά, ών έν 5 καί έτερον 
3 οκάδων χωρητικότητας;

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Ι’αλαζίφ.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 176. Αινίγματος 177.
ΤΙΓΡΙΣ — ΡΙΣ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ.

Αινίγματος 178.
ΑΣΤΑΚΟΣ.

Προλβήματος 179.
"Ολα τά χρήματα ήσαν Δρχμ. 13,697.

τών έταίρω/ i/.aCx Α’. δια/'.μή. Β'. διανομή. Σίνο ον. 
'Ο πρώτος Δρχμ. 4,185 + 1,240 = 5,425. 
'0 δεύτερος „ 2,790 +1,240 = 4,030. 
'0 τρίτος „ 1,860 + 1,240= 3,100. 
Αί δαπάναι τοΰ συμποσίου . . 1,142.
Τά μέχρι τοΰ συμποσίου έν τφ

κιβωτίφ χρήματα Δρ. . . . 13,697

'Ά).νθαν· τά 171. 172 ό. κ.’Λ λέξανδρο ς Βασι- 
λειάδ ης έν ’Αδριανουπόλει· τό 176 ό κ. Ίω. Ν. Φου- 
σκάκης έν Γαλαζίφ· τά 176. 177 ό κ. Γ. ΓΙίσπαςέν 
Όδησσψ· τό 177 ή Κυρία James Υ. Gibson έν Tun
bridge Wells τής ’Αγγλία;· τό 1879 ci Κύριοι Ν. 
Βλάχος έν Άμστελοδάμω, Ί. Al. Α. έν Λονδίνο», 
Μ. Ίαφέτ έν Γαλαζίφ, και ή Κυρία 'Ελένη Έλευ- 
θεριάοου έν Κωνσταντινουπόλει.

Κ. Ν. Δ. εις Γαλάζιο»·. Ή παραγγελία ύμών έξε- 
τελέσθη. 'Γήν εικόνα καί βιογραφίαν θέλομεν δημοσι
εύσει προσεχώς. Εΰχαριστοΰμεν. — κ. I. Β. εις Κω»'- 
Οταιτινούπολιν. Τά παραγγελθέντα περικαλύμματα 
τού ‘Εσπέρου άποσταλήσονται ύμϊν άμα έμβάσετε τό 
τίμημα αύτών. Ώς βλέπετε έν τή σήμερον δημοσιευ- 
ομένη αγγελία τό μέτρον είναι γενικόν. — κ. Μ. Κ. 
εις ’AOiji’as. Άρχομένου τοϋ δ', έτους τοΰ 'Εσπέρου 
τήν 1 13 προσεχούς Μαΐου θέλομεν άποστείλει τά φυλ
λάδια είς τάς σημειωθείσας διευθύνσεις. Οί δύο πρώ
τοι τόμοι είναι έτοιμοι καί δεδεμένοι· περί τά τέλη 
Μαΐου θέλει είσθαι δεδεμένος καί ό γ'. τόμος. — 
κ. Ν. Γ. Μ. είς ΒίρΛάισκαι·. Τά αινίγματα υμών 
είσίν έπιτυχή καί δημοσιεύονται βαθμηδόν καθ ’ όσον 
τό έπιτρέπει ό χώρος. Εΰχαριστοΰμεν διά τήν φρον
τίδα. — κ. I. 3. εί; Σμίρ»·ιμ·. Μή λησμονήσετε νά 
μάς εϊδοποιήσητε έγκαίρως. — κ. Κ. Κ. είς Γαλάζιο»·. 
Ένεγράψαμεν ύμάς συνδρομητήν θέλετε λάβει τακτι- 
κώς τά τεύχη. — κ. I. Β. είς Βραΐλα»·. Έχετε δί
καιον θέλομεν φροντίσει.
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Παρακαλοΰνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ! ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίοο, Πόρτο-Σαΐο, "Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνός είς τάς 
4 μ. μ.

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

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

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

Τύ Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισή είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 ’Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, 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.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτορείου τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).
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ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.
θεολογία τον Σωκράτουί· Τό περί πρό
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Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεϊσα 
ΰπά

Γοικίταΰου Δ' Έιχθαλ.

Έξελληνισθεΐσα δέ μετά προσθήκης έν 
παραρτήματι τών ’Απομνημονευμάτων 

τοΰ Ξενοφώντος
Οτιό

1ΩΑΝΝ0Τ Ν. ΒΑΔΕΤΤΑ.

ΕΝ ΛΕΙΊΤΑι 1884.
W. DRUGULIN.
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ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ Φ2ΠΑΔ0Υ

καί νεωτέρων έξηγητικών σχολίων 
καί σημειώσεων

όπό

ΝΙΚ0ΛΑ0Τ Γ. ΔΟΣ1ΟΤ. Δ. Φ.

(Μετά είκόνος τοΰ Λάμπρου Φωτιάδου).

ΕΝ ΓΑΑΑΖΙΩι
18S4.

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΓ.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί επίχρυσων περικαλυμμάτων 

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

’Επειδή κατά τά δύο πρώτα έτη τινες τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τό τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, ζαί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ούδεμιφ προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TEE-8TB. 19.

Χαρτοπωλείου■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΪΝΔΟΓ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟϊΤΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


