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Η ΠΓΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

(μετά ε!«όνο; .

t
po μικρού έξεδόθη δ 18©? τόμος τών απάν

των τοϋ έξοχου τών παρ’ ήμΐν φιλολόγων 
Κυρίου A. 'Ρ 'Ραγχαό'ή. Ό τόμος ούτος περιέ

χει σύν άλλοι; καί Τοπογραφίαν τών άρχαίων 
’Αθηνών έμβριθεστάτην, πόρισμα μακροχρονίων 
μελετών καί ερευνών. Έκ της σπουδαίας ταύτης 
συγγραφής άποσπώμεν τό κεφάλαιον, τό άναγό- 
μενον είς την Πύ.Ιητ τής Άγοράς, ή; την εικόνα 
παραθέτομεν.

« Ή προς τό Θησεϊον άπό τοϋ Αφροδισίου καί 
διά τής Άγοράς κάθοδος τοϋ Παυσανίου έδύνατο 
ίσως νά δώση άφορμήν είς τήν ύπόθεσιν ότι ή 
Πύ.Ιη, ήν άπήντησε παρά τώ Άγοραίω Έρμη, 
ήν ή σωζομένη καί γνωστή ύπό τό όνομα Πύ.Ιη 
τής Άγοράς. Άλλά τούτο φαίνεται άπαράδε- 
κτον, καθ' όσον ύπ’ άλλων (τού Ίσκιου, Άρπο- 
κρατίωνος. Φιλοχώρου, Ησυχίου) έκείνη λέγεται 
Πο.ΙΙς· καί αύτός δέ δ Παυσανίας, αν είχε 
διέλθει πρό τοϋ μεγαλοπρεπούς τούτου μνημείου, 
δέν θ' άνέφερεν αύτό οΰτω μονολεξεί. Πλήν δέ 
τούτου δ Περιηγητής λέγει. «Έπεστι δέ οΐ 
τρόπαιον Αθηναίων ιππομαχία κρατησζντων.. . 
Πλείσταρχον », τόν αδελφόν τοϋ Κασσάνδρου. 
Άν δέ τό ο οΐ » άναφέρηται, ώς πιθανόν, ούχί 
είς τήν παρά τή Πύλη στοάν, άλλ’ είς τήν πύ
λην αύτήν, τότε, όπως καί αν ήν δ πατριωτι
σμός τοϋ Παυσανίου, ώς έξ—ίσως προσποιητής 
—άγνοιας ένίοτε γλυπτικάς πκταστάσεις 'Ρω
μαίων άποδιδόντος είς Έλληνας, δύσκολον τώ 
ήν νά ύπερίδη τήν 'Ρωμαϊκήν έπιγραφήν έπί 
τοϋ μνημείου, ού άλλως τε καί ί, άρχιτεκτονικός 
ρυθμός έλέγχει έργον τών πρώτων χρόνων τών 
αύτοκρατόρων.

Είς τήν διαγώνιον τοϋ Παυσανίου διεύθυνσιν 
διά τής Άγοράς άποβλέψας δ Στουάρτος (An
tip. of Athens 1, 5. καί 3,3), ώς Ποιχί.Ιην 
έξέλαβε τήν βοοειότερον τής Πύλης τής Άγοράς 
σωζομένην ώραίαν Κορινθιακήν κιονοστοιχίαν 
άλλ’ άντιπαρετήρησεν δ Λήκ καί άλλοι, ότι 
ή άρχιτεκτονική αύτής έστί 'Ρωμαϊκή, έν ω 
τήν ΙΙοικίλην ώκοδόμησε Πεισιάναξ, δ γαμβρός 
τοϋ Κίμωνος (Πλούταρχος, Διογένης Λαερτ.), 
καί όρθώς εΐδον έν τή προκειμένη, συνεχιζόμενη 
μετά τοϋ μεγάλου βορείως καί άνατολικώς αύ
τής έκτεινομένου περιτοιχίσματος, έν έκ τών 
δύο έ πεψανε στάζω? οικοδομημάτων, ά κατα
ριθμεί δ Παυσανίας μετά τών ύπ’ Άδριανοϋ 
άνεγερθέντων, τής βιβλιοθήκης, έγούπ-η-, 120 
κίονας φρυγίου λίθου, ή τοϋ Γυμνασίου, δ έκό- 
σμουν 100 κίονες « λίθου τού τών Λιβύων » ίσως 
άμφοτέρων περιλαμβανόμενων είς τό μέγα τε
τράγωνον.

"Ωστε τά κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Παυσανίου 
έν τή Αγορά κείμενα οικοδομήματα ήσαν αί 
στοαί Βασίλειος, 'Ελευθέριος, Ποικίλη, προ
σέτι ή Πύλη ή Πυλίς, τό Μητρωον άπέναντι 
τών Τυραννοκτόνων μετά τοϋ Βοολευτηρίου 
καί τής Θόλου, παρά τοΐς Έπωνύμοις, το ιερόν 
τών Αώύεκα Θεών παρά τώάνδριάντι τοϋ Δη
μοσθένους καί τό ιερόν τοϋ "Άρβως.

Έκ τού επομένου δέ χωρίου τοϋ Στράβωνος 
(18,9). «Άπό τής Άθήνησιν ’Ερέτριας, ή νΰν 
έστιν άγορά, » συνδυασθέντος μεθ’ έτέρου τοΰ 
Απολλοδώρου (1,447). άναφέροντος « άρχαίαν 
άγοράν, » πολλά έγράφησαν περί μεταθέσεως 
έκτάσεως ή συστολής τής Άγοράς έν Άθήναις- 
άλλά ποοδήλως δ μέν Απολλόδωρος αίνίττεται 
διά τής λέξεως « άγορά » τήν θέσιν τής εκ
κλησίας τοϋ Αήρ ου, πριν ή μετατεθή είς τήν 
Πνύκα, δ δέ Στράβων λέγει ότι όπου «νΰν» έστιν 
ή Άγορά έν Άθήναις, ύπάρχει μέρος καλούμε
νον Ερέτρια, ώς ύπήρχον καί άλλα άλλων πό
λεων φερώνυμα μέρη, οίον Άργείων, διότι ίσως 
έκεΐ συνήθως τών πόλεων έκείνων κάτοικοι περι- 
ήρχοντο πρός άγοράς καί πωλήσεις. Τό δέ «νΰν» 
ουδόλως σημαίνει ότι όπου ήν έπί Στράβωνος 
δέν ήν καί πριν ή Άγορά, διότι δ όλίγον μετ’ 
αύτόν γράφων Παυσανίας εύρίσκει αυτήν έτι έν 
τώ Κεραμεικώ, έκεΐ ε”νθα αύτής μνημονεύουσι 
τών κλασικών χρόνων οί συγγραφείς.

Κατά τά ρηθέντα έπομένως πρέπει νά δρι- 
σθή ή Άγορά ώς έκ-.εινομένη βορειοδυτικώς 
μέχρι τής στοάς τών Έρμων, κατωτέρω τής 
Βλασταροϋς, έκτος όμως άφιεΐσα τό Γυμνάσιον 
τοϋ Πτολεμαίου. Καί ούτως έννοεΐται οτι, έπι 
τή; άλώσεω; τών Αθηνών ύπό Σύλλα, κατά 
Πλούταρχον, « δ περί τήν 'Αγοράν φόνος έπέσχε 
πάντα τόν έντός τοϋ Διπύλου Κεραμεικόν, » 
διότι τό αίμα κατεπλημμύρησε τό ύπό τήν Α
γοράν ταπεινότερον μέρος τοϋ Κεραμεικοϋ. Προς 
νότον δ’ άφικνεΐτο μέχρι τών Τυραννοκτόνων, 
πρό τής άναβάσεως είς τήν Άκρόπολιν. Πρός 
άνατολάς πρέπει νά έςετείνετο τούλάχιστον μέ
χρι τή; Πύλης τής Άγορίΐς. διότι εί καί αΰτη, 
καθ’ ήν φέρει έπιγραφήν, ήν ύπό τών πρώτων 
Αύτοκρατόρων άνατεθειμένη τή Άρχηγέτιύι 
Άθηνέί, ή έν χώρα μένουσα στήλη παρ’ αύτή, 
ή ψήφισμα τοϋ Άδριανοϋ περιέχουσα περί φορο
λογίας τοϋ έλαίου, άποδεικνύει οτι ή πύλη ήν 
έν τή Άγορα, ή πρό αύτής, είτε ώς άψί; κο
σμούσα τήν κεντρικήν αύτής οδόν, έκ δυσμών 
πρός άνατολάς διευθυνομένην, είτε ώς είσοδος έζ 
τής ’Αγοράς είς τό τετράγωνον τοϋ Άδριανοϋ, 
καθ’ οσον οί μέσοι αύτής κίονες μάλλον τών παρα
κειμένων άπ’ άλλήλων άφιστάμενοι, έμφαίνουσι 
δίοδον. Πιθανολογεί δέ τήν δευτέραν ύπόθεσιν 
καί ή άμέσως πρό; βορράν τής πύλης παρατει- 
νομένη μεγαλοπρεπής Κορινθιακή στοά.

Ταύτης δ' δ τοίχος κατά τό βόρειον αύτού 
πέρα; όρθογωνίως κάμπτων πρός άνατολάς, καί 
πάλιν μετά ταύτα πρός νότον, παρακολουθεί έφ’ 
ικανόν τήν νϋν Αιολικήν δδόν. Εί; ύπόγειον δέ 
ίδιω τικής οίκίας, νοτιοδυτιζώτερον τοϋ πύργου 
τού Κυορήστου, σειρά μεγάλων κιόνων κορινθια
κών, έν χώρα ίσταμένη, φαίνεται ούσα έξακο- 
λούθησις τής δυτικής πλευρά; ήτις περατεϊ τό 
τετράγωνον, κατέχον ένταΰθα ή δρίζον τό ανα
τολικόν πέρας τής Άγοράς, εί; ο έπί τής κατα- 
πτώσεω; τών Αθηνών κζί τής Τουρκοκρατία; 
περιεστάλη ή νϋν ύπάρχουσα. Άπίθανον δέ δέν 
φαίνεται ό Άδριανός νά έξέτεινε μέχρι; ένταΰθα 
τήν άγοράν πρός άνατολάς, είς τήν άρχαιοτέραν 
προσθεί; τό τετράγωνον τών λαμπρών αύτοϋ 
οικοδομημάτων.

ΚΑΑΛΙΣΤΗ

(Λεσβικόν διήγημα.)

Λ’.

το περί τάς άρχάς τή; έβδομη; πρό Χριστού 
έκατονταετηρίδος, έν έποχή, καθ’ ήν οί 
Κιμμέριοι είχον εισβάλει εί; τήν ’Ασίαν,

καί δ τής Φρυγίας βασιλεύ; Μίδα; είχεν αύτο- 
κτονήσει πιών βόειον αίμα. Έν θερμή ημέρα 
τοϋ θέρου; έπτά άνδρες ήσαν συνηγμένοι έν τώ 
σκευοφυλακείω τού άρχαίου ναού τοϋ Ποσειδώ- 
νο; έν τή λεσβική πόλει Μεθύμνη. Οί άνδρες 
ούτοι ήσαν έν ηλικία άνθηρά, δύο ή τρεις μόνον 
είχον λευκά; τινας τρίχας έν τή κόμη καί τώ 
πώγωνι αύτών. Πάντες έσιώπων καί ήσαν σκυ
θρωποί. Εύθυς έκ πρώτη; όψεως έφαίνετο ότι 
σοβαρώτατον ζήτημα έπρόκειτο νά συζητηθή 
παρ’ αύτών.

Μετ' όλίγον ήνοίχθη ή έσωτερική τοϋ ναού 
πύλη καί είσήλθεν ό ίερεύ; τοϋ ΓΙοσειδώνος έν 
λευκή στολή, μέ τήν ταινίαν έν τή κόμη καί 
έν χειρί τήν ράβδον, τό σύμβολον τοϋ άξιώμα- 
τός του, κρατών.

Χαιρέτισα; σιωπηλώ; τού: συνηγμένου; άν- 
δρας ήρξατο λέγων

« Γινώσκετε, άνδρες σύμβουλοι, πρό; τινα 
σκοπόν έκλήθητε ένταΰθα. "Οτε δ ιδρυτής τή; 
Λέσβου. Γοάς, δ υιό; τοϋ Πενθίλου, πρό τρια- 
κοσίων καί πεντήκοντα έτών, ήλθεν εις Λέσβον, 
ώφειλε πρός εύόδωσιν τοϋ πλοϋ κατά χρησμόν 
τινα νά θυσιάση είς μέν τόν ΙΙοσειδώνα ένα 
ταύρον, είς δέ τήν Άμφιτρίτην καί εί; τά; Νη- 
ρηίδα: μίαν παρθένον. Τότε δέ άπεφασίθη όπως 
ή Ουσία αΰτη έπαναλαμβάνεται δσάκι; αιολική 
τις έν Λέσβφ άποικία εύρίσκεται έν περιστάσεσι 
δειναϊςκαί έν δυστυχία Ή στιγμή αΰτη έπέστη 
ήδη. Άπό πολλοΰ ήδη ένέσκηψε μάστιξ δεινή 
είς τήν Μέθυμνανκατατρυχόμεθα ύπό άνομβρίας, 
ύπό αφορία; καί λοιμού- δ λαό; γογγύζει έν ταΐς 
δδοϊς καί ζητεί βοήθειαν. I Ιομπαί, ποιάνες, θυ
σία: ούδέν μέχρι τοΰδε ωφέλησαν, καί δέν ύ- 
πελείφθη πλέον ή εν μέσον σωτηρίας. Οί σύμ
βουλοι, οί έχοντες άγάμους θυγατέρας, όφείλουσι 
νά σκεφθώσι καί ν’ άποφασίσωσι διά κλήρου τί; 
τών θυγατέρων τούτων μέλλει νά θυσιασθή είς 
τήν θεάν τής θαλάσσης. Έπειδή όμως μόνον ή 
έκουσία θυσία είναι εύπρόσδεκτο; τή θεα, οφείλω 
έγώ, ώς δ ανώτατος τών ιερέων τοϋ Ποσειδώνος 
νά σάς έρωτήσω έάν « ασμένως ύποτάσσεσθ: είς 
τήν θυσίαν ταύτην.»

Οί άνδρες ένευσαν σιωπηλώ;.
— Χθέ; πάλιν, έξηκολούθησεν δ ίερεύς, έξή- 

τασα περί τοϋ σπουδαίου τούτου ζητήματος τά 
σπλάγχνα τών ζώων, όπω; μάθω αν ή θυσία 
ήμών, ήναι εύπρόσδεκτο; τοΐ; θεοΐς- έλαβον δέ 
εύνοϊκήν άπάντησιν. Ά; άποφασίση λοιπόν δ 
κλήρος ! άνέκραξε μεγαλοφώνως.

ΙΙροχωρήσας πρός τήν θύραν, τήν άγουσαν 
πρός τήν αύλήν, έκάλεσε παΐδα, όστις είσήλθε 
κρατών κάλπην, ήν έναπέθεσεν έπί τή; τραπέ
ζης. Έκαστος τών άνδρών έξήγαγεν έκ τοϋ θυ
λακίου του μικρόν όστρακον φέρον έγκεχαραγ- 
μένον γράμμα καί τό άπέθεσεν έν τή κάλπη.

Διαταγή τοϋ ίερέως είσήγαγεν δ παΐς τήν χεΐρά 
του είς τήν κάλπην καί έξήγαγεν εν τών οστρά
κων, δπερ ένεχείρισε τώ ίερεΐ.

— Σέ έξέλεξεν δ κλήρος, Νικόμαχε, εΐπεν 
ών άνδρών τό όστρα- 

σ’ ερωτώ- είσαι έτοιμο; νά 
,ς τούς θεούς, άφ’ ού 
τήν θυσίαν;

ούτος, παραδού; είς ένα 
χον διό καί πάλιν 
θυσιάση; τήν θυγατέρα σου εί 
ούτοι άσμένω; άποδέχονται '

Ό Νικόμαχος, όστις άκούσας τό όνομά του 
συνεταράχθη, ήγέρθη καί μέ τρέμουσαν φωνήν 
άπήντησεν-

— Είμαι έτοιμος.
— Καλώς, εΐπεν δ ίερεύς- προσκαλώ άπαντα; 

ύμα; νά εύρεθήτε μετά μεσημβρίαν τής μεθαύ
ριον ήμέρας είς τόν μικρόν λιμένα, οπω; προσ
φέρετε τήν θυσίαν έν άνοικτή θαλάσση, ώ; τό 
άπαιτεΐ τό έθιμον. Πέμψατε πάντες κατά τήν 
ήμέραν έκείνην τάς θυγατέρα; σα; είς τόν οίκον 
τοϋ Νικομάχου, όπως στολίσωσι τό θύμα διά 
λευκής στολή; καί δι' άνθέων καί χρυσού, ΐνα 
ή εύπρόσδεκτο·/ τή θεα. Έκεΐ θά παοευρεθή καί 
ή ιέρεια τή; ’Αμφιτρίτης, οπω; ϊδη, έάν τά 
πάντα έγένοντο τακτικώς, καί έπιβή τοϋ πλοίου 
πρός λαμπροτέραν τής τελετή; διακόσμησιν.

Ταύτα είπών δ ίερεύς έκήρυξε τήν λήξιν τήςΤαύτα εί· 
συνεδριάσεως.

Ήγέρθη τότε δ πρεσβύτερο; τών συμβούλων 

καί εΐπεν·
— Είη ή θυσία εύπρόσδεκτος, καί δ Ποσει- 

δών φανήτω ϊλεως τή ήμετέρα πόλει.
Πάντες ήγέρθησαν καί έξήλθον σιωπηλοί τοϋ 

δωματίου.

Β’.

καί 
τήν 
μέρος

τεθλιμμένος άπήλθεν δ Νικό- 
οίκίαν του, ήτις έκειτο εί; τό 

τή; πόλεως παρά τούς πρό-

Σύννους 
μαχος είς 
ύψηλότερον 
ποδας τοϋ ορούς Λεπετύμνου έν θέσει καταφύτω 
καί έν μέσω πυκνού έλαιώνος. "Οτε δέ είσήλθεν 
είς τό δωμάτιόν του έρρίφθη έπί καθίσματος, 
έκάλυψε τό πρόσωπόν διά τών χειρών του καί 
έκλαυσε γοερώς. Ή ιδέα τοϋ επικειμένου τής 
θυγατρός του θανάτου κατεσπάραττε τήν καρ
δίαν του.

Ή Καλλίστη ήτο κόρη δεκαέξ έτών, ή δέ 
μήτηρ αύτής Άνδρομήδα άπέθανε κατά τόν 
τοκετόν αύτής. Ό Νικόμαχος είχεν άγαπήσει 
τήν Άνδρομήδαν, τήν θυγατέρα τοϋ Μιλησίου 
έμπορου, μέ όλον τό αίσθημα ζωηρού νεανικού 
έρωτος, καί οτε μετά εύδαίμονα συμβίωσιν ένός 
μόλις έτους άπώλεσεν αύτήν, μετέφερε τήν άγά
πην του πρό; τό μικρόν θυγάτριόν του, τό οποίον 
έγένετο το άληθές τής μητρός του άποτύπωμα. 
Πάσαν πρότασίν περί δευτέρου γάμου είχεν ά- 
πορρίψει δ Νικόμαχος θέλων νά έπιδοθή μέ ολην 
τήν έπιμέλειαν είς τήν άνατροφήν τής θυγατρός, 
βοηθούμενος εί; τούτο παρά τής τροφού της 
Νικοστράτης. Καί ήδη έπρόκειτο νά θυσιάση 
τήν θυγατέρα του ταύτην, περί ής έπί τοσαϋτα 
ετη μέ όλην τήν πατρικήν φιλοστοργίαν έμε- 
ρίμνησε !

Τοιαϋται θλιβεραί σκέψεις έβασάνιζον τόν τα
λαίπωρο·? άνδρα. Αίφνης άκτί; χαράς έλαμψεν 
έπί τοϋ προσώπου του· ήγέρθη καί διά τής θύ- 
ρας έκάλεσε μεγαλοφώνως τήν Νικοστράτην.

τον

και 
εύ- 
καΐ

τον

— Νικοστράτη, τή εΐπεν έν ταραχή, δδή- 
γησον ένταΰθα τό ταχύτερον τόν Σώφρονα, 
υιόν τοϋ Σμινθέως.

Μόλις παρήλθεν έν τέταρτον τής ώρας 
ένεφανίσθη δ Σώφρων, νεανίας εικοσαετής, 
λύγιστος και εύειδής, μέ κόμην μέλαιναν 
μέ ζωηρού; οφθαλμού;.

— Πρό μηνών, εΐπεν δ Νικόμαχος πρός 
νεανίαν, ήκουσα παρά τοϋ πατρός σου, ότι ά- 
γαπας τήν θυγατέρα μου Καλλίστην καί οτι 
έπιθυμεΐς νά τήν νυμφευθής. Καλώ; γινώσκεις, 
οτι έν αρχή ή Καλλίστη άπεποιήθη τήν πρό
τασίν σου, λέγουσα ότι είναι άκόμ.η πολύ νέα 
καί οτι πριν παρέλθη έτος δέν θέλει νά σκεφθή 

ότι 
σοί 
τόν

περί γάμου. Νϋν όμως δύναμαι νά ύποθέσοι 
θέλει συγκατατεθή, καί είμαι έτοιμος νά 
τήν δώσω ώς σύζυγον, άλλά μόνον ύπό 
όρον νά τελέσης αΰριον άμέσως τόν γάμον. Συγ
κατανεύεις εί; τούτο, Σώφρων;

— Ώ Νικόμαχε, άπεκρίθη δ Σώφρων, πόσον 
μέ εύχαριστεΐ δ λόγος ούτο;! Τί δύναται νά. μοί 
ήναι εύπροσδεκτότερον ή νά νυμφευθώ τήν Καλ.- 
λίστην, ήν ένθέρμω; άγαπώ;

Ό Νικόμαχος τώ έσφιγξε τήν χεΐρα καί έ- 
ξήλθε νά καλέση τήν θυγατέρα του, μεθ’ ής 
είσήλθε μετά τινας στιγμάς είς τό δωμάτιόν.

Ή Καλλίστη ήτο κόρη νεαρά καί εύειδε- 
στάτη με μεγάλους γλαυκούς όφθαλμούς καί 
μέ κόμην ξανθήν, ήτις περιέβαλλε τό ώραΐον 
μέτωπόν της. 'Ρίς εύθεϊα καί μικρά ύπερεΐχε 
στόματος γλυκυτάτου. Είσήλθε κάτω νεύουσα 
"Οτε δμως εΐδεν ένώπιον της τόν Σώφρωνα έστη 
έντρομος καί μέ ΰφος άποστροφής· παρ’ όλίγον 
δέ καί θά έφευγεν έκ τοϋ δωματίου, έάν δ πα
τήρ της δέν τήν έκράτει έκ τή; χειρός.

— Εύρισκόμεθα, κόρη μου, εΐπεν δ Νικόμα- 
χος, έν στιγμή κρισίμω, ήτις άπαιτεΐ φρόνησιν 
καί σκέψιν ώριμον. Μετά λύπης βαθυτάτης ώ- 
φείλω νά σοί άναγγείλω, ότι σέ έξέλεξεν δ κλή
ρος ϊνα θυσιασθής εί; τήν Άμφιτρίτην καί είς 
τάς Νηρηίδας.

Ή Καλλίστη ώχρίασεν είς τούς λόγους τού
τους, έν ω δ Σώφρων έρριψε πρός τόν πατέρα 
βλέμμα, έμφαΐνον φρίκην.

— Μεθαύριον, κόρη μου, πρόκειται νά Ουσια- 
σθής πρός έξιλέωσιν τών θεών, καί μόνον έν 
μέσον ύπάρχει ν’ άποφύγης τήν φοβεράν ταύτην 
τύχην. Πρέπει νά νυμφευθής αΰριον τόν Σώ- 
φρονα, δστις σέ ζητεί σύζυγον.

— Σ’ ευχαριστώ, πάτερ, διά τήν αγγελίαν 
ταύτην, εΐπεν ή Καλλίστη μέ φωνήν ισχνήν και 
τρέμουσαν. Πικρόν, πικρότατον είναι νά έγκα- 
ταλείψη τις έν ήλικία τόσον νέα τόν βίον καί 
όμως νομίζω οτι πρέπει νά ύποταχθώ είς τήν 
θέλησιν τών θεών. Άν πρόκειται ν’ άποφύγω 
τήν σκληράν τύχην διά γάμου μετά τοϋ Σώ- 
φρονος, δριστικώς σοί λέγω ότι ούδέποτε συγ— 
κατατίθημι είς τόν μετ’ αύτοϋ γάμον.

— Τί λέγεις, Καλλίστη ; άνεφώνησε δ πα
τήρ. Αγνοείς δτι δ Σώφρων πρό έτών σέ άγαπα, 
ότι κατάγεται έξ οίκου πλουσίου καί έντιμου 
καί ότι θέλει σοί παράσχει εύδαίμονα τόν βίον; 
Πρός τί νά ήσαι τόσον άδυσώπητος καί νά πι- 
κράνης τόν δυστυχή πατέρα σου;

— Οΰτε πείσμων είμαι, πάτερ, οΰτε άδυσώ
πητος, άπεκρίθη ή κόρη- άλλά δέν δύναμαι νά 

ύπανδρευθώ τόν Σώφρονα, διότι ώς καλώς γι- 
νώσκεις, ώρκίσθην πίστιν είς άλλον άνδρα.

— Καλλίστη, άνέκραξεν δ πατήρ, μή με 
φονεύεις! Άφε: τήν παιδιάν ταύτην. Ίδέ με 
πρό τών ποδών σου γονυπετοϋντα, καί ε”πεσε 
γονυπετής ένώπιον της, ύψών τάς χεΐρά; -.ου 
πρό; αύτήν. Τπάκουσόν με! Άφ’ού έπί τοσαϋτα 
έτη σέ είχον ώ; κόρην οφθαλμού, θ’ άποθάνω 
βεβαίω;, άν πρέπη τώρα νά σέ άπολέσω έν δλη 
τή λάμψει τή; νεότητό; σου καί οτε άρχίζεις 
νά ήσαι τό στήριγμα τοϋ γήρατό; μου !

— Έγείρου, πάτερ, εΐπεν ή Καλλίστη με- 
λαγχολικώς· καλώ; γινώσκω τί ύπέρ έμού ε"- 
πραξας, καί πόσον εύπειθή; σοί ήμην πάντοτε 
θυγάτηρ. Άλλά κακώς ήθελον σέ άνταμείψει 
έάν άπηρχόμην τοϋ κόσμου τούτου έπίορκος. 
Πικρά ή τύχη, ήν έπιβάλλουσιν ήμΐν οί θεοί, 
άλλά πρέπει νά ύποταχθώμεν είς αύτούς άγογ- 
γύστως. Καί πάλιν έπαναλαμβάνω ότι δ Σώ
φρων ουδέποτε Οά γείνη σύζυγός μου.

— Τότε, άνέκραξεν δ Σώφρων μετά φωνής 
άπειλητικής καί μέ οφθαλμού; άπαστράπτοντας, 
καί έγώ παραιτούμαι τοϋ γάμου τούτου. Άλλά 
γνωρίζω τόν έραστήν σου, δστις σοί έκλεψε τήν 
καρδίαν σου καί ον προτιμάς έμού. Είναι δ ώ- 
ραϊος Μακάριος. Διό καί ομνύω ένταΰθα, οτι 
ούτο; Οά άποθάνη διά τής χειρό: μου, διότι 
έτόλμησε νά είσδύση μεταξύ έμού καί τής καρ
δίας σου !

Ταύτα είπών έξήλθε δρομαίο; τοϋ δωματίου, 
ή δέ Καλλίστη έπεσεν είς τά; άγκάλα; τοϋ 
πατρός της, ψιθυρίζουσα-

— Άς γείνη οΰτω, πάτερ. Άφες ν’ άποθάνω 
έν ησυχία:!

Ό δυστυχή; πατήρ κατελήφθη ύπό σφοδρά: 
λύπης- έπεσεν έπί τής κλίνης του, έκάλυψε τό 
πρόσωπόν του, καί έτρεμεν όλος. Ή Καλλίστη 
έξήλθε τοϋ κοιτώνος ήρεμος καί χωρίς νά προ- 
φέρη λέξιν.

(Επεται συνέχει α)

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΚΗΔΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΠΕ

τοΰ Πανεπιστημίου *5Jc Λειψίας

f
v άρχαίω Χρονικώ τής πόλεως Λειψία; άνα- 
γινώσκομεν περίεργά τινα έθιμα περί τή; κη
δείας τών κατά τό έτος τής Πρυτανείας τών 

άποθνησκόντων Πρυτάνεων.
Άπό τοϋ έτους 1409 μέχρι τοϋ έτους 1809, 

δηλ. έντός 400 όλων έτών εξ μόνον πρυτάνει; 
τοϋ Πανεπιστημίου τήςΛειψίας άπεβίωσανκατά 
τό έτος τής πρυτανείας των· ήσαν δέ ούτοι δ 
Χριστοφόρος Πρειβισιος ( 1651), δ Γοδοφρέδος 
Σίλτερ (1679), δ Χριστοφόρος Σάμβαχ (1706), 
δ Γεράρδος Τίτιος (1714). δ Ερρίκο; Κλώσιγκ 
(1745) καί δ ’Ιωάννης Χρίστ (1756).

Μόνον περί τή; κηδείας τοϋ έν έτει 1714 
άποθανόντος Πρυτάνεως Τιτίου σώζονται ση
μειώσεις καί περιγραφαί. Τήν 11 ’Απριλίου, τήν 
έπομένην τοϋ θανάτου τοϋ Πρυτάνεως, δ άντι- 
πρύτανις ’Ιωάννης Κυπριανός συνεκάλεσε τήν
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ακαδημαϊκήν Σύγκλητον εις συνεδρίασιν, όπως 
ρυθμισθώσι τά πάντα. Κατά την συνεδρίασιν 
ταύτην έπεκυρώθη δ Κυπριανός ώ; άντιπρύτανις 
μέχρι της εκλογής νέου Πρύτανεως. Ειτα δέ 
διωρίσθησαν τέσσαρες καθηγηταί έπόπται επί 
των της κηδείας καί διετάχθη ή εφορεία τοΰ 
ναού τοΰ Πανεπιστημίου νά παραγγείλη την 
έπί τέσσαρας εβδομάδας κροϋσιν των κωδώνων. 
Κωδωνοκρουσίαν έξετέλεσαν ωσαύτως καί αί έκ- 
κλησίαι των οκτώ χωρίων, των άνηκόντων εις 
τό Πανεπιστήμιον.

Τό λείψανον του Πρύτανεως έξετέθη εν πεν- 
θίμως διασκευασθείση αιθούση της οικίας του έν 
πολυτελεϊ φερέτρω περί τό όποιον εκαιον 16 με
γάλα κηρία έν πλουσίοις άργυροϊς κηροπηγείοις. 
Δύο φοιτηταί φοροΰντες μακρούς μέλανας μαν
δύας ϊσταντο ένθεν καί ένθεν του φερέτρου. Τό 
λείψανον ήτο κεκοσμημένον διά τούέρυθροϋ χρυ
σοκέντητου πρυτανικοϋ μανδύου καίτούπρυτα- 
νικοΰ καλύμματος της κεφαλής.

Την ημέραν τής κηδείας, τή 18 ’Απριλίου, 
ζπαντες οί χωρικοί οί άνήκοντες εις τά κτήματα 
τοΰ Πανεπιστημίου καί όλοι οί άνδρες των οκτώ 
χωρίων τοΰ Πανεπιστημίου, πένθιμα φοροΰντες 
ενδύματα συνήχθησαν περί την 2Χ* μ. μ. ώραν 
έν τή αυλή τοΰ Πανεπιστημίου, όθεν διηυθύνθη- 
σαν προς την οικίαν τοΰ άποβιώσαντος. Κατ’ άρ 
χαϊον προνόμιον έλαβον μέρος εις την κηδείαν 
καί πάντα τά μέλη τής συντεχνίας των ραπτών. 
’Απεσταλμένοι τοΰ Πανεπιστημίου μετέβησαν 
έφ’ αμαξών πρός τά καταλύμματα των άπεσταλ- 
μένων των Πανεπιστημίων τής Χάλλης, τής 
Ίένης καί τής Βιττεμβέργης, των πρεσβευτών 
τών ηγεμόνων τής Σαξωνίζς,τής Μερσεβούργης 
καί τοΰ βασιλέως τής Πολωνίας, ώς καί πρός 
τον διοικητήν τής πόλεως Λειψίας καί τόν φρού
ραρχον, καί ώδήγησαν αύτούς εις την οικίαν τοΰ 
άποβιώσαντος.Εις τάς 5 μ. μ. ή νεκρική πομπή 
μετέβη διά τής άγοράς εις τήν εκκλησίαν τοΰ 
ΙΙανε πιστημίου.Ή πομπή συνέκειτοέκ τών μα
θητών τών σχολείων,τών ιερέων τής πόλεως καί 
τώνοκτώ χωρίων, τεσσάρων ιεροκηρύκων, δεκαέξ 
καθηγητών φορούντων μακρούς μανδύας καί μέ- 
λανα καλύμματα τής κεφαλής, έκ τών ακαδη
μαϊκών άρχών, τών γραμματέων καί κλητήρων, 
τών απεσταλμένων καί πρεσβευτών έφ’ άμάξης, 
έκ τών δημοτικών συμβούλων καίτώνφοιτητών 
όλων τών σχολών. Ούτοι παρετάχθησαν ε’νθεν | 
καί ε’νθεν τής όδοΰ μέχρι τοΰ ναού.

Έν τώ Ναώ έξεφώνησαν λόγους δύο ιεροκήρυ
κες, μεθ’ δ έψάλη πένθιμον άσμα, έπί τούτω με- 
λοποιηθέν.Έπί τοΰ φερέτρου ήσαν τοποθετημένα 
τά στέμματα τοΰ Πανεπιστημίου καί τά έμβλή- 
ματα τών τεσσάρων σχολών. Ό βωμός ύψοϋτο 
διά μηχανήματος, ώστε τό φέρετρου έκειτο ύ- 
ψηλά, περιβαλλόμενων ύπό πλήθους λευκών κη
ρίων, ό δέ όπισθεν τοίχος ήτο κεκαλυμμένος διά 
μελανού ύφάσματος, έφ’ ου ήσαν κεντημένοι άρ
γυροι σταυροί. Έπΐ τοΰ φερέτρου έκειτο ό μαν
δύας τοΰ πρύτανεως, ό πϊλός του καί τά δύο 
άκαδημαϊκά σκήπτρα. Άνωθεν δέ αύτοΰ πολυ
τελής ούρανός, κεκοσμημένος έσωθεν διά μεγά
λου άργυροΰ άστέρος, ού αί άκτΐνες έπιπτον έπί 
τών συμβόλων τοΰ πρυτανικοϋ αξιώματος.

Μετά τήν νεκρώσιμου τελετήν ή αύτή πομπή 
συνώδευσε τό λείψανον μέχρι τοΰ τάφου, έφ’ ού 

έψάλη βραχεία προσευχή ύπό χορού φοιτητών. 
Τό Πανεπιστήμιου έπενθηφόρησεν έπί έν ολον 
έτος, μεθ’ό άκριβώς δέ τήν ήμέοαν τοΰ θανάτου 
άνηρτήθη έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Πανεπι
στημίου ή είκών τοΰ άποθανόντος Πρύτανεως.

Σήμερον αίπρυτανικαί κηδείαι καί έν Γερμα
νία καί άπανταχού τελούνται άπλούστερα, καθ
ότι δεν δίδεται τόσον μεγάλη σημασία εις το 
πρυτανικόν αξίωμα όση έδίδετο πρό 200 ή 300 
ετών.

ΙΙΕΡΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΑΑΙΙΧΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
(μετά εΙκόνος.)

t
r,v πρόοδον καί άνάπτυξιν τής Αττικής τέ

χνης έν τοϊς άγγείοις τής αρχαίας Ελλάδος 
μετά μεγάλης έντελείας έξέθηκαν ότε πρό 

μικρού άποθανών Όλιβιέρος Rayet καί δ κ. Μά- 
ξιμος Collignon έν τώ συγγράμματι αυτών τώ έ- 
πιγραφομένω Histoirede la Ceramique grec- 
que καί έκδεδομένφ πρό μικρού έν Παρισίοις μετ’ 
έκτακτου φιλοκαλίας. Δεν ύπάρχει δεύτερον βι- 
βλίον, τό όποιον έν 400 σελίσι νά πραγματεύη- 
ται μετά τοσαύτης λεπτομέρειας ζήτημα έκτε- 
ταμένον καί δύσκολου τοσοϋτον. Τό έργον ήρχισε 
πρό ετών ό Rayet, ό καίτοι νέος την ηλικίαν 
άποκτήσας τήν φήμην άρίστου αρχαιολόγου- δυ
στυχώς παρατεταμένη άσθένεια καί ο θάνατός 
του, έπισυμβάς κατά τό έτος τούτο, άφήκαν τό 
έ’ργον ημιτελές. Ό κ. Collignon, όστις έπί έτη 
διετέλεσε μαθητής τής ενταύθα Γαλλικής Σχο
λής, έφερε τό έ’ργον εις πέρας. Τό βιβλίου κο
σμείται δι’ έκατόν πεντήκοντα εικόνων, διαφω* 
τιζουσών τό κείμενον, είνε δέ εύχρηστότατον διά 
πάντα ενδιαφερόμενον περί τού κλάδου τούτου 
τής άρχαίας ’Ελληνικής καλλιτεχνίας.

Έάν ήθελε νά γράψη τις ιστορίαν τής άρχαίας 
Ελληνικής ζωγραφικής άπητεϊτο νά έχη χώρον 
τόμων ολοκλήρων. Ημείς ένταύθα περιοριζόμεθα 
νά χαράξωμεν όλιγας μόνον γραμμάς περί τού 
σπουδαίου τούτου ζητήματος, τό όποιον άπησχό- 
λησεν αρχαιολόγους καί ιστορικούς όλων τών 
εθνών.

Ή άρχαία Ελληνική ζωγραφική περιωρίζετο 
εις σκιαγραφίαν μάλλον, ούχ ήττον όμως οί Έλ
ληνες, έν τή καλλιτεχνική αύτών άναπτύξει έ- 
νόησαν συντόμως οτι ώφειλον νά άναπτύξωσι 
καί τήν δύυαμιν τών χρωμάτων, καίτοι λαμβά- 
νοντες ύπ’ οψιν τήν πλαστικήν έν τή ζωγραφική, 
Μετά τον άρχαιότατον θρησκευτικόν βυθμον τής 
ζωγραφικής ήλθεν ή ’Λντική Σχο.Ιή, έχουσα 
έπί κεφαλής αύτής τόν Πολύγνωστον, όστις έ
γραψε ν εικόνας θεών καί ηρώων προωρισμένας εις 
διακόσμησιν ναών καί στοών. Ή κατόπιν έλθού- 
σα ’Ιωνική Σχο.Ιή, άκμάζουσα περί τούς χρό
νους τού Ιίελοποννησιακοϋ πολέμου καί έχουσα 
αντιπροσώπους τόν ’Απολλόδωρον, τόν Ζεϋξιν, 
τόν ΓΙαρράσιον καί τόν Τιμάνθην, έκαλλιέργησε 
τόν χαριέστερον ρυθμόν έν τή ζωγραφική. Ό 
’Απολλόδωρος είναι ό άνακαλύψας τήν βαθμολο
γίαν τών χρωμάτων άναλόγως τοΰ φωτός καί 

τής σκιάς, διό καί καί έπωνομάσθη ό σκιογράφος. 
Ό Ζεϋξις καί ό ΙΙαρράσιος έτελειοποίησαν τήν 
τέχνην, γράφοντες ιδανικά πρόσωπα κάλλους 
γυναικείου, ό δε Τεμζνθης έπροτίμα ύποθέσεις 
τραγικάς με δύναμιν εις τήν εκφοασιν. ’Από τού 
Ιίελοποννησιακοϋ πολέμου μέχρι τών χρόνων 
’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου έχομεν έν Έλλάδι 
προεξάρχουσαν τήν Σικυωπκην Σχο.ΐήν, ήτις 
ίδρυθεϊσα παρά τοΰ Εύπόμπου καί ύπό τοΰ Ά- 
πελλούς τελειοποιηθεϊσα, άνέπτυξεν έτι μάλλον 
τον χρωματισμόν καί τήν έκφρασιν. Ό Άπελ- 
λής είναι ό κατ’ έξοχήν ζωγράφος τής χάριτος. 
Εφάμιλλος αύτοΰ καί σύγχρονος ήτο ό Πρωτο
γενής. ’Από τής έποχής ταύτης ηύρύνθη ό κύ
κλος τών γραφικών παραστάσεων, καί εις τάς 
μυθολογικάς καί ήρωϊκάς ύποθέσεις προετέθησαν 
ύποθέσεις έκ τοΰ καθημερινού βίου. Οί τοιαΰτα 
άντικείμενζ γράφοντες έλέγοντο ρωπογρώροι. Τό 
τοιούτον είδος τής ζωγραφικής έμεινε τό προε- 
ξάρχον καί μετά τούς χρόνους τού ’Αλεξάνδρου 
καί μετεδόθη βραδύτερου καί εις τήν ’Ρώμην, ό
που ύπο Ελλήνων είσήχθη καί ή τοιχογραφία. 
Ό Ριομ.ζιος Λούδιος έκτήσατο μεγάλην φήμην 
ώς τοιχογράφος, καί πλεΐσται δσαι οίκίαι καί 
έπαύλεις πλουσίων καί ισχυρών "Ρωμαίων διε- 
κοσμήσθησαν διά τών τοιχογραφιών του.

Παραθέτομεν ένταύθα ολίγα τινά περί τών 
διασημοτέρων ζωγράφων τής άρχαίας Ελλάδος, 
τοΰ Ζεύζιδος, τοΰ ΙΙζρρασίου, τού ’Απελλούς 
καί τοΰ Πρωτογένους.

Ό Ζεΰζι/;, γεννηθείς έν ’Ηράκλειο: τής Βι
θυνίας, ηλθεν έν έ’τει 430 πρ. Χρ. νεώτατος τήν 
ηλικίαν εις ’Αθήνας, έ’νθα έσχετίσθη μετά τού 
’Απολλοδώρου καί έγραψε δύο εικόνας, αϊτινες 
έθεωρούντο αριστουργήματα. Ή μέν τούτοιν 
παρίστα Έρωτα έστεμ.μένον διά ρόδων, ή δέ 
οικογένειαν Κενταύρων. Έξ ’Αθηνών μετέβη 
εις Έφεσον, όθεν μετεκαλειτο συχνά εις άλλας 
πόλεις προς έκτέλεσιν εικόνων. Ού’τω μετέβη καί 
εις Κρότωνα τής μεσημβρινής ’Ιταλίας, ένθα 
έγραψε διαφόρους εικόνας, έν αίς καί τήν τής 
Ελένης, διά τόν ναόν τής Ήρας, καί βραδύ
τερου εις τήν ζύλήν τοΰ βασιλέως τής Μακεδο
νίας ’Αρχιλάου, ού τό μέγαρον κατεκόσμησε δι’ 
εικόνων θαυμάσιων. Ή μεγάλη φήμη τού Ζεύ- 
ξιδος βασίζεται ιδίως εις τήν αρμονικήν τών 
χρωμάτων χρήσιν. Αί μορφαί αυτού, ιδίως αί 
γυναικεϊαι,δ ιεκρίνοντο δ ιά τήνφυσικότητα αύτών.

Ό Παρράσχος, Έφέσιος τήν πατρίδα, έγραφε 
κατά προτίμησιν μορφάς άνδρικάς, ιδίως ηρώων, 
είτε μεμονωμένας είτε καί έν συμπλέγμασι, πρός 
δέ καί άλληγορικάς παραστάσεις. Κατά τήν μαρ
τυρίαν τών άρχαίων είχεν έπιτηδειότητα μεγά
λην εις τήν ιχνογραφίαν καί εις τήν παράστασιν 
τών αναλογιών τού ανθρωπίνου σώματος.Πολλά 
διηγούνται ανέκδοτα περί τού συναγωνισμού 
αύτοΰ πρός τόν σύγχρονον αυτού Ζεύξιν.

Ό Ά.τε.έ./ήί.·, όστις δύναται νά όνομασθή ό 
Κορέγιος τής άρχαιότητος, ήτο Κολοφώνιο: 
τήν πατρίδα, ήκμαζε δέ κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τής δ’, πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος. Τήν 
πρώτην διδασκαλίαν έλαβεν έν τή σχολή τής 
Εφέσου, έτελειοποιήθη δέ έν τή ύπό τοΰ Παμ- 
φίλου διευθυνομένη Σχολή τής Σικυώνος. Ή 
τέχνη τοΰ ’Απελλούς έφανερούτο ιδίως έν ταϊς 
παραστάσεσι τής ’Αφροδίτης, τής Χάριτος καί 

άλλων νεαρών θεοτήτων. Έθαυμάζοντο πρό 
πάντων δύο αύτοΰ εικόνες, ή τής Άναδυομένης 
Αφροδίτης καί ή τής’Αρτέμιδος, παρακολουθου- 
μνης ύπό τής θηρευτικής αύτής θεραπείας. Ό 
Άπελλής ήτο ό κατ’ έξοχήν ζωγράφος τού με- 

Άλεξάνδρου καί τών στρατηγών του. 
άοιστούργημά του ήτο ή είκών τού μεγά

λου ’Αλεξάνδρου έν τώ ναώ τής Άρτέμιδος έν 
Έφέσω. Έν αύτή παρίστατο ό βασιλεύς κρατών 
τέν κεραυνόν έν χειρί. Εις τήν εικόνα ταύτην 
άναφέρεται δ λόγος τού ρεγάλου Αλεξάνδρου,

Kopu ζωγραφίζουσα

ΜΑΤΙ άΕΝ ΗΜΕΘΑ ΕΥΤΥΧΕΙΣ.
Κ ο ι ν ο) ν ι ο λ ο γ τ κ ΐι μελέτη

ΚΩΝ· Φ· ΣΚΟΚΟΥ
(ε<ηίχ<(«. Ίίι

Ε’.
Παλιντροπΐα: της τύχης.—Ή ατελεύτητος κωμωδία τής 

ζωής.—ΈπιζητεΓν καί ειακρίνειν τό αγαθόν πανταχοϋ 
καί πάντοτε ώς έγγύησις τον εύ ζήν.— 'Οτι ή έπιτέ- 
λεσις τοΰ άγαθοΰ κτήμα παντός λογικού ανθρώπου.— 
Ό νόμος τών άντιθέοεων έντφ φυσικω καί ηΟικω κόσμω. 
—’Ισορροπία τών ηθικών καί ψυχικών αντιδράσεων.

Καί δεν άρνοϋμαι βεβαίως ότι έν τφ εύρεΐ 
τής κοινωνίας θεάτρω ή τύχη πλέκει άδιαλεί- 

ότι δύο μόνον ύπάρχουσιν Άλέξανδροι, δ υιός 
τού Φιλίππου, δ άήττητος, καί δ ’Αλέξανδρος 
τού ’Απελλούς, δ άμίμητος. Ό Άπελλής παρο- 
μοιάζεται πρός τόν ’Ιταλόν Κορέγιον καί δικαίως, 
διότι ή τάσις άμφοτέρων τών ζωγράφων τούτων 
ήτο τό περί τήν μορφήν κάλλος.

Σύγχρονος τού’Απελλούςήτο ό Πρωτογένη<; 
έκ Καρίας, όστις διελθών τό πλεϊστον τοΰ βίου 
του έν στερήσεσι καί άσημότητι, μόλις περί τά 
έσχατα τοΰ βίου έκτήσατο φήμην. Τό άοιστού- 
γημά του ήτο ή είκών τού ’Ροδίου ήρωος Ιαλύσ-

πτως διά τών μάλλον άλλοκότων περιπετειών 
καί τών παραδοξωτέρων άντιθέσεων τό πολυδαί
δαλον δράμα τής κοινωνικής ζωής. Καί δέν 
εινε μόνον τυφλή ή τύχη, ώς τήν άπεκάλεσαν, 
άλλά καί μοχθηρά προςέτι καί άλλοπρόςαλλος, 
διανέμουσα άνίσως τά δώρά της, μ,ητρυιά άνη- 
λεής εις τούς μέν, ευεργέτες δαψιλής εις τούς 
άλλους· εις τούτους μέν φορτόνουσα ένίοτε άσκό- 
πως καί άνευ λόγου έκατομμύρια καί τιμάς, εις 
άλλους δέ άρνουμένη καί φακής πινάκιον διευ
θετούσα, ή μάλλον άναστατούσα τά άνθρώπινα 
είκή καί παραλόγως, έν άεννάω συγχύσει καί 
κυκεώνι, έφελκύουσα άλληλοδιαδόχως τάς άράς 
τών μεν ή τάς ευλογίας τών δέ- εις οΰδένα ίσως 

σου, όστις παρίστατο ώς κυνηγός παρακολου- 
θούμενος ύπό τού κυνός του. Ή είκών αΰτη,είςήν 
είργάσθη ένδεκα όλα έτη, μετεκομίσθη εις 
’Ρώμην εις τόν ναόν τής Ειρήνης καί έκάη έπί 
Κομμόδου. Έν τοϊς ΙΙροπυλαίοις τής Άκροπό- 
λεως ’Αθηνών ύπήρχεν έτέρα περίφημος είκών 
τού Πρωτογένους παρεστώσα τά δύο άττικά 
πλοία, τήν ΓΙάραλον καί τήν Άμμωνιάδα, 
ποοσωποποιημένα ώς μορφαί άνδρός καί γυναι- 
κός. Τό χαρακτηριστηκόν τού Πρωτογένους ήτο _ 
ή άκριβής τεχνική έκτέλεσις.

δίδουσα τήν οίκείαν θέσιν κατ’άξίαν καί κατά 
σκοπόν, τούς μέν άσήμους καθ’ έαυτούς στιλβούσα 
διά ψευδούς κοινωνικής λάμψεως,πυγολαμπίδας 
αυτόχρημα, τούς δέ άληθεϊς άδάμαντας τής αρε
τής καί τού καθήκοντος καταδικάζουσα συνήθως 
εις τήν άφάνειαν καί τό σκότος- εις μέν τούς 
είδότας τό κατ’ άρετήν καί έν τή φύσει ζήν, 
φειδωλή καί φιλάργυρος, είςδέ τούς άγνοούντας 
τήν άξίαν καί τό ηθικόν τέλος τής ζωής, σπάτα
λος καί ακαταλόγιστος.

Άναντιρρήτως έκ τής άπόψεως ταύτης, ήτις 
είνε καί ή δυςχερεστέρα, έξετάζων τις τό αί
νιγμα τής ζωής ήδύνατο νά γράφη άδιακόπως 
τόμους Ολοκλήρους, χωρίς ίσως νά εύρη έν τέλεζ
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διέξοδόν τινα, καθόσον μύρια ζητήματα θέλουσι 

προκόψει έν τώ μέσω, σχετιζόμενα όπωςδήποτε 

πρός τό θέμα ήμ.ών. Πρέπει νά λάβωσι τόν λό

γον πάσαι ανεξαιρέτως αί φιλοσοφίαι τών αιώ

νων καί νά συνδυασΟώσιν ή θρησκεία, ή παι

δαγωγική, ή νομ.οθεσία, ή έκπαίδευσις, ή οικο

νομική, ή ψυχολογία, τό έδαφος, τό κλίμα, τά 

ήθη, αί βιομηχανικά! άνάγκαι, ή ιδιοσυγκρα

σία, ή άνατροφή, καί συλλήβδην πάσα γνώ- 

σις τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, άφοϋ ή εργασία 

όλων τών αιώνων εις τούτο αποβλέπει, νά λύση 

τοΰτέστι τό πρόβλημα τής άνθρωπίνης ευδαι

μονίας.

Άλλ’ έγώ διά νά μή κουράσω έπί πλέον τήν 

ύπομονήν ύμών θά άρκεσθώ νά σύρω τάς κυρίας 

καί γενικάς γραμμάς τοϋ ζητήματος. Δέν δύ

ναμαι νά εΰρω προχειροτέραν και προςφυεστέ- 

ραν—άν θέλετε άκόμη—εικόνα τής κοινωνικής 

ζωής, πλήν έκείνης ήν άπέδωκεν έντελή καί 

πιστήν ή άρχαία περί Δημοκρίτου καί Ηρα

κλείτου πρόληψις, τοϋ μέν γελώντος τοϋ δέ 

κλαίοντος άπαύστως διά τό μάταιον καί πα- 

λίντροπον τών άνθρωπίνων. Έκάτερος έκπρο- 

σωπεϊ τάς δύο όψεις τής ζωής, τήν ζοφεράν καί 

τήν φωτεινήν. Καί άληθώς έν μέσω τοϋ άδιε- 

ξίτή του αύτοϋ χάους, όπερ καλείται κοινωνία, || 

έν μέσω τής άτελευτήτου αύτής ιλαροτραγω

δίας, τής οποίας παριστάμεθα πάντες θεαταί 

καί ύποκριταί συγχρόνως, χειροκροτοϋντες και 

χειροκροτούμενοι, συρίττοντες καί συριττόμενοι, 

έν μέσω όλου αύτοϋ τοϋ άνεξερευνήτου πανδαι

μόνιου έκαστος δέν έχει ή νά έκλέξη μεταξύ 

τών δύο τούτων ύπερβολών. Μέσος όρος δέν δύ- 

ναται νά ύπαρξη. "Η δέον νά γελά έπί τή άλ- 

λοτρόπω ματαιοφροσύνη τής τύχης τών άνθρω

πίνων, ή νά κλαυθμηρίζη άδιαλείπτως ώς οί 

γωνιοβόμβυκες τοϋ άρχαίου κωμικού διά τάς 

ύστεροβούλους καί άκατανοήτους αύτής παιδιάς. 

Ή έκλογή άπόκειται ένί έκάστω. Οί δυνάμενοι 

νά ώσι κύριοι έαυτών, ούδέν έχουσι νά φοβηθώ- 

σιν ούδέ νά άποπλανηθώσιν ούδέποτε τής ποός 

τό άγαθόν καί τήν εύτυχίαν οδού. Άλλ’ οί δού

λοι τής τύχης καί τών παθών, οί μή άναπτύ- 

ξαντες έν έαυτοϊς τήν Οαυμασίαν δύναμιν τοϋ 

βούλεσθαι καί ένεργεϊν, οί άγνοοϋντες εαυτούς 

καί τά πράγματα καί άναμένοντες μόνον τής 

τύχης τήν εύνοιαν, αύτοί είνε άμετακλήτως καί 

οίκοθεν καταδεδικασμένοι είς διηνεκή δυςτυ- 

χίαν καί αθλιότητα. Δι’ όσους κατενόησαν ότι ' 

τό αίσθημα τής ζωής άπορρέει έκ τών έσω πρός 

τά έξω, δέν μένει ή νά γελώσιν άτάραχοι έν 

μεσω τής κοινωνικής αύτής ανεμοζάλης, ύπε- 

ρήφανοι ώς βράχοι γιγάντειοι είς τήν λύσσαν τών 

κυμάτων. Άλλά δι’ όσους έπεισαν πλανώντες 

εαυτούς, ότι ή εύτυχία άποτελεΐται έκ μόνον 

τών εύνοϊκών συμπτώσεων τής τύχης καί άνευ 

βουλησεως ίδιας σαλεύονται είς πάσαν έκάστοτε 

πνοήν αύτής, ούτοι άς ένδυθώσιν έφ’ όρου ζωής 

τόν τρίχινον σάκκον καί άς Ορηνολογώσιν άδια- 

κοπως, διότι ούδέποτε, τούς βεβαιώ, ούδέποτε 

θά συνθηκολογήσωσιν ύπό όρους έπιθυμητούς 

μετά τής ειμαρμένης, καί άν άκόμη αΰτη, εις 

στιγμάς έσχάτης άποτυφλώσεως, σκορπίση χύ

δην πρό τών ποδών των τά δώρα καί τά άθύρ- 

ματά της. Τή άληθεία, έγώ τούλάχιστον, άν 

έγεννάτο εν έμοί καί ή άπωτάτη ύπόνοια, ή 

μάλλον άσχημάτιστος άμφιβολία, ότι τό εύδαι- 

μονεϊν επιτυγχάνεται μόνον διά τών κοινωνικών

λεγομένων άγαθών, χωρίς νά θεμελιοϋται είς τά 

βάθη τής συνειδήσεως· έάν ύπωπτευόμην έπ' έ- 

λάχιστον οτι διά νά ήνε τις εύτυχής, πρέπει 

έξάπαντος νά γεννηθή πρίγκηψ ή εκατομμυ

ριούχος μέ μεγαλοσταύρους καί οικόσημα καί

μέγαρα καί θεοάποντας καί γεύματα λουκού- 

λεια καί πάσαν έκείνην τήν σελαγίζουσαν καί 

καταθαμβοϋσαν εύμάρειαν, τή άληθεία ήθελον, 

σχιζών τά χειρόγραφά μου ταϋτα, άναλυθή είς 

δάκρυα καί κοπετούς μεθ' ύμών τονίζων έπί τών 

σπαρακτικωτέρων τόνων τό θλιβερώτερον έλε- 

γεΐον περί τών άνθρωπίνων, άντί νά παραληρώ 

ένταϋθα περί εύτυχίας.

Άλλά δι’ όσους πιστεύουσιν άδιστάκτως ότι 

τό εύ ζήν έγκειται άποκλειστικώς έν τή άνα- 

ζητήσει καί απολαύσει τοϋ αγαθού, καί ότι τό 

άγαθόν τούτο δέν είνε ποονόμιον τών ολίγων 

έκλεκτών τής τύχης, άλλά κτήμα άναφαίρετον 

παντός άνθρώπου συνειδότος τήν πνευματι

κήν αύτοϋ ύπόστασιν καί τήν πλήρη ηθικήν 

ανεξαρτησίαν δι’ όσους έποτίσθησαν μέ τήν 

αίωνίαν άλήθειαν ότι καί δ έσχατος τών άν- 

Ορώπων δύναται, όταν θέλη, νά αίσθανθή τήν 

χαράν καί τόν ένθουσιασμόν τής ζωής μεθ’ όσης 

πιθανότητος καί δ περιφανέστερος προνομιούχος 

τής τύχης ένδέχεται να η άθλιος καί κακοδαί- 

μων· δι’ έκείνους όσοι έκτήσαντο ένδόμυχον 

συναίσθησιν καί δύναμιν πρός έπιτέλεσιν τών 

άπαραγράπτων καθηκόντων τής ζωής, ούδεμίαν 

σημασίαν καί έπήρειαν δύνανται νά έχωσιν αί 

παλινωδίαι τής τύχης καί ή άστάθεια τών αν

θρωπίνων.

Καί μή νομίσητε ότι προτίθεμαι νά συστήσω 

ύμ.ϊν έπί τό καλογηρικώτερον τήν άπάρνησιν 

τών κοινωνικών αύτών άγαθών ούδ' ότι οφείλει 

νά άσκητεύη τις καί άποκαρτερή έν μέσω τής 

χλιδής καί τών άπολαύσεων τοϋ άλλου κόσμου.

Ούδ’ άποδέχομαι δέ καί ώς πολύ εύάρμοστον, 

καίπερ τά μάλιστα παρηγορητικήν, τήν θεωρίαν 

τοϋ Άριστοτέλους, παρ’ ού έξαιτοϋμαι ταπεινώς 

συγγνώμην, ότι δηλαδή ό άνθρωπος έπί τοσοϋ- 

τον προσεγγίζει πρός τόν θεόν, όσω πλειότερον 

άπεκδύεται τών ύλικών αναγκών. Έκπνευμα- 

τισμόν τοιοϋτον διά τής πείνης καί τών στερή

σεων ούδ’ είς τόν διογενικώτερον τών φιλοσόφων 

θά είχον τήν κακεντρέχειαν νά εύχηθώ. Τούναν- 

τίον φρονώ ότι ύ άνθρωπος έκλήθη ύπό τής Πρό

νοιας όπως άπολαύση πάντων ανεξαιρέτως τών 

εφικτών έπί γής άγαθών άπό τοϋ άπολύτως α

ναγκαίου μέχρι τοϋ άπολύτως, αν θέλετε μάλι

στα, περιττού. Άλλ'έπίσηςφρονώ ότι είνε έσχατη 

μωρία καί παραφροσύνη νά μή άπολαμβάνη τις 

τό εν, όπερ κέκτηται ή δύναται νά περιποιήση είς 

εαυτόν, άναζητών τά εννέα, τά όποια δέν έχει 

ή ούδέποτε ίσως θά κατορθώση νά απόκτηση. 

Διότι αρά γε δέν εύμοιρώ οχημάτων καί θεραπόν

των, πρέπει νά μή αισθανθώ καν τήν ήδονήν τοϋ 

νά ύπηρετήσω έμαυτόν διά τών ιδίων χειρών καί 

ποδών; Καί έπειδή δ άπέναντι πολυτάλαντος 

γείτων κυλιέται έπί μαλακών ταπήτων έντός 

μαρμάρινου μεγάρου ή τρώγει έπί χρυσοτεύκτων 

παροψίδων, πρέπει αρά γε νά άποστέρξω τήν 

άγαλλίασιν τοϋ μικρού μου ασύλου ή νά μή δο

κιμάσω τήν ήδονήν τοϋ λιτού μου προγεύματος

έπί τώ λόγω ότι τά πινάκιά μου είσίν έξ απλής 

προσελάνης, ή διότι δέν παράκεινται αύτοϊς πε

ριττά καί παρέλκοντα λιχνεύματαιΚαί διότι πρός 

τούτοις δ άλλος έκεϊνος, δ ευνοηθείς ύπό τής τύχης, 

εκτείνω·/ νωχελώς τήν χεΐρα εύρίσκει τά πάντα 

έτοιμα νά ίκανοποιήσωσι τάς ματαίας αύτοϋ φαν

τασιοπληξίας, δέν πρέπει ~ύ·ΊΧ νά αισθανθώ τήν 

εκ τών έμών ολίγων χαράν, τά όποια κτώμαι διά 

τής ιδίας ένεργητικότητος καί τοϋ ίδρώτος τής

προσωπικής μου έργασίας; Άλλά τότε, σάςέρωτώ, 

τίς πλέον άπό τοϋ άφανεστέρου πένητος μέχρι τοϋ 

όλβιωτέρου δέν θά εΰρισκεν άνεπαρκή τά μέσα 

τά ίδια τής ζωής, έάν ώς όρον συγκρίσεως έθετε 

τήν φαινομενικήν εύτυχίαν τών άλλων ;

Άλλ* έάν ή εύτυχία έξηρτάτο έκ τοϋ μηδε- 

νός έχειν άνάγκην καί περί ούδενός φροντί ζειν, 

έάν έξηρτάτο έκ τοϋ άκόπως άπολαμβάνειν καί 

έκπληροϋν πάσας τάς ορέξεις καίτά πάθη, τότε 

πώς έξηγεϊται ή φοβερά έκείνη άηδία καί άπο- 

κόρωσις, ή συνηθέστατα άπονεκροϋσα τήν ψυχήν 

έκείνων, όσοι γεννηθέντες έν τώ πλούτω καί ά

γνοοϋντες τήν έπ’άγαθώ αύτοϋ, ούδέποτε

έσχον αφορμήν ή έκινήθησαν έκ τής άνάγκης νά 

άναπτύξωσι τήν ένεργητικότητα καί τήν θέλη- 

σιν αύτών ; Άλλ’ έγώ πιστεύω άνενδοιάστως οτι 

δέν δύναται νά ύπάρξη δυςτυχέστερος έκείνου, 

όςτις ριφθείς άνέκαθεν ύπό τής τύχης έν τώ μέσω 

πάντων τών ύλικών άγαθών, δέν ή ίθάνθη πόθους 

έφικτούς πρός έκπλήρωσιν καί δέν ανέπτυξε πρός 

τούτο τήν δράσιν καί τό σθένος τής ιδίας βουλή- 

σεως. Διότι καί ανδεχθώμεν ότι ή εύτυχία κεϊται 

έντή συρροή ύλικών καί άφθονων μέσων τής ζωής, 

πάλιν έν τούτοι: εύτυχής δέν πρέπει νά θεωρηθή 

δ μηδενός στερούμενος καί μηδέν έπιθυμών, έ- 

πομένως μή γευόμενος έκάστοτε τής ηδονής τών 

άλληλοδιαδόχως πραγματοποιούμενων έπιθυ- 

μιών, άλλ’ έκεϊνος όςτις κτάται άνά έν άπό ώρας 

είς ώραν, ημέρα τή ημέρα, άγαθόν, τοϋ δποίου 

έδοκίμασε πρότερον τήν έκ τής στερήσεως λύπην, 

καί πρός έπιτυχίαν τοϋ όποιου έντείνει τήν ένέρ- 

γειαν τοϋ πνεύματος καί τής ίδιας βουλησεως, 

παράγων οίκοθεν αύτό διά τής ατομικής ένεργείας 

καί δραστηριότητος. Καί δι’ αύτό ή πείρα μαρ

τυρεί ότι οί πολυτελείς έκεϊνοι τρόφιμοι τής τύ

χης, οί άνιώμ,ενοι έν τώ ίδίω πλούτω, αισθά

νονται τήν άνάγκην ποιας τίνος άσχολίας, περι

σπασμού τίνος οίουδήποτε, καί δημιουργούσιν 

οίκοθεν άντιδράσεις πρός εαυτούς, αΐτινες νά ά- 

ναρριπίζωσι τήν έν αύτοϊς ύπνώττουσαν ηθικήν 

και πνευματικήν υπαρξιν, καί διά τού νόμου τών 

άντιθέσεων άποκαταστήσωσι τήν έσωτερικήν 

αρμονίαν τής ζωής. Τό ρόδον, τό όποιον διά νά 

δρέψη τις διήλθε βατούς ακανθώδεις καί άπο- 

κρήμνους χαράδρας, άποπνέει ήδύτερον άρωμα 

τής πολυτελεστέρας άνθοδέσμης, ήν παρατίθησιν 

ή δύναμις τοΰ πλούτου ύπό τά νωχελή βλέμ

ματα τοϋ άδρανοϋντος έν τώ πλούτω αβροδίαι

του. Ό ξηρός άρτος είνε άσυγκρίτως γλυκύτερος 

είς τόν άπηυδηκότα οδοιπόρον ή τά γαργαλι

στικότερα έδέσματα είς τόν μετά μακρόν καί 

παρατεταμένον ύπνον άνεγειρόμενον τής μαλακής 

του κλίνης διά νά συνέχιση τήν ακηδίαν καί τήν 

πνευματικήν άδράνειαν τής προτεραίας. Τό αί

σθημα τής άπολαύσεως είνε βαθύτερον όταν προ- 

ηγήται αύτής ή πρός άπόκτησιν ένέργεια. Ή 

φύσις έχει παράδοξά τινα οξύμωρα, νόμους τινάς 

ακατάληπτους, οϋς ό άνθρωπος έν τούτοις δέν 

δύναται άποινεΐ νά παραβή. Κατά τούτους ή 

αρμονία τής ζωής έγκειται έν τή ισορροπία τών 

άντιθέσεων αΐτινες παράγουσι καί άφανίζουσιν 

άλλήλας. Ώς δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τό 

φώς άνευ τής έννοιας τοϋ σκότους, όπως διά νά 

αίσθανθώμεν τήν ήδύτητα τοϋ θάλπους δέον νά 

προηγν.θή ή αϊσθησις τοϋ ψύχους, καθώς ό ύπνος 

αποβαίνει γλυκύτερος μετ’ άνάλογον σωματικήν 

κόπωσιν, οΰτω καί έν τή σφαίρα τού ηθικού συ

ναισθήματος ή λύπη είνε άναγκαία συνθήκη τής 

ηδονής "Ανευ τής μιάς ούδ’ ή έτέρα έννοια ύφί- 

σταται. Ή άπόλαυσις διά νά είνε εύφρόσυνος, 

προϋποθέτει άναποδράστως τήν έκ τής στερήσεως 

πάθησιν, άλλως είνε άπλή έξις. ΊΙ εύτυχία 0- 

θεν, κατά τόν άπαράβατον τούτον νόμον τών 

άντιθέσεων, ούδέν άλλο είνε είμή διαδοχή αμοι

βαίων πικριών καί τέρψεων, χαράς καί άλγους, 

άπολαύσεων καί στερήσεων. "Οπως έν τη γρα

φική ή αρμονία τών χρωμάτων άποτελεΐται έκ 

τού άναλόγου συνδυασμ-ου φωτός και σκιάς, κα

θώς έν τή μουσική ή άρμονία παράγεται έκ τής 

έγχρόνου αλληλουχίας τής σιγής καί τοϋ ήχου, 

ουτω καί ή άρμονία τής ζωής κεϊται έν τώ συν

δυασμό τών άντιθέσεων, δι’ ών παράγονται τά 

φαινόμενα τοϋ φυσικού καί ηθικού κόσμου. Καί 

άναπολώ τήν στιγμήν ταύτην τήν ώραίαν καί 

μεγαλοπρεπή εικόνα έπιφανοϋς ψυχολόγου περί 

τής ζωής, ε’ιπόντος: «ή ζωή είνε ό σταυρός τού 

μαρτυρίου περιεστεμμένος μέ ρόδα ».

Άς έγχαράξωμεν έν τώ βάθει τής συνειδήσεως 

ήμών άνεξίτηλον τήν άληθή ταύτην εικόνα περί 

τού ήμετέρου βίου, άλλ’ ιδίως άς έχωσιν αύτήν 

ύπ’ όψιν αείποτε έκεϊνοι πρό πάντων, πρός οϋς 

άλλως τε άπευθύνεται καί ή περί εύτυχίας βρα

χεία αύτη σκιαγραφία, καί οϊτινες δύςτροποι 

καί κατηφεϊς πάντοτε, μελαγχολικοί έκ συστή

ματος καί αχάριστοι καθ’ όλων τών δώρων τής 

φύσεως, άνίκανοι είς τό ύπομένειν τά δεινά άλλ’ 

έπίσης άνίκανοι είς τό άπολαύειν τών άγαθών 

τής ζωής, δέν γνωρίζουσι νά περισυλλέγωσι τά 

ολίγα άνθη, τά όποια ό άνεξιχνίαστος δάκτυλος 

τής Προνοίας εγκατασπείρει άνά τήν ακανθώδη 

καί δύςβατον πορείαν τής ζωής.

(άκολουθεϊ)

ΠΕΡ1ΗΓΗΣ1Σ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΗΝΑΣ ΝΗΣΟΥΣ

(μετά εικόνων.)
(Συνέχεια.)

ί
εταβαίνοντες είς Μαλάκκαν διερχόμεθα διά

φορα χωρία μαλαϊκά, έν οίς καί τά επιση

μότερα Δούριαν καί Τόγγαλ. Τά μαλαϊκά 

χωρία έχουσιν όλα τόν αύτόν τύπον καί τήν 

αύτήν όψιν. Έν τώ κέντρω έν ή δύο μαγαζεϊα 

έμπορικά, άνήκοντα τό πλεϊστον είς Σίνας, είς 

άστυνομικός σταθμός, καί ολίγον άπωτέρω έν 

μέσω πυκνών θάμνων καί κοκκοφοινίκων καί πε- 

ρικυκλούμεναι ύπό αγέλης βοών ή βουβάλων αί 

καλύβαι, αΐτινες καθ’ ολην τήν ημέραν μένουσι 

σιωπηλαί καί ώς άκατοίκητοι καί μόνον προς 

τό έσπέρας άντηχούσιν έκ τών ψαλλομένων μο- 

νοτόνων έγχωρίων ασμάτων, τών καλουμένων 

jtarzoi^·. Τά άσματα ταϋτα είναι τετράστιχα, 

ών οί δύο στίχοι, συμβολικοί, έξηγούνται διά 

τών έτερων δύο στίχων. Οί άνδρες είναι ώς έπί 

τό πλεϊστον ακηδείς καί άμέριμ.νοι· καθήμενοι 

έπί τοϋ ξυλίνου έξώστου τών καλυβών διάγουσι 

καπνίζοντες ή κρατούντες τά βρέφη έπί ώρας 

ολοκλήρους, έν ώ αί γυναίκες κόπτουσι ζύλα, 

άντλοϋσι τό άναγκαϊον ΰδωρ καί έκτελούσιν εν 

γένει τάς βαρυτέρας τού οίκου έργασίας. Η όλη 

στοργή τών συζύγων συγκεντρούται έπί τών 

τέκνων, άτινα καί ταϋτα είναι σιωπηλά καί 

ήσυχα, ώς οί πατέρες των, καί σπανιιοτατα 

θορυβούσιν ή γελώσιν, ώς παρ’ ήμϊν τά παιδία, 

οσάκις είς δημοσίους κήπους παραδίδονται είς 

τάς διασκεδάσεις των.

Είς τά περίχωρα όμως τής Μαλάακας ή όψις 

μεταβάλλεται· τά δάση έκλείπουσι καί τάς ξυ- 

λίνας καλύβας άντικαθιστώσιν οίκίαι στερεαί 

καί κομψαί, άνήκουσαι ώς έπί τό πλεϊστον εις 

Σίνας έμπορους, οϊτινες άποκτήσαντες περιουσίαν 

άποσύρονται είς Μαλάκκαν μακράν τής τύρβης 

καί τής έμπορικής κινήσεως τής Σιγγαπόρης καί 

τοϋ Πέναγκ. Οί πλούσιοι ούτοι Σϊναι έχουσιν 

ώραίας άμάξας, έφ’ ών έξέρχονται είς περίπατον, 

έν ω αί άμαξαι τών Μαλαίων κυρίων είναι μι- 

κρότεραι καί έχουσιν ιδιαίτερον τύπον, ούσαι 

ούχί τόσον άναπαυτικαί. Αί έγχώριοι αυται ά

μαξα·. καλούνται αρέτα.

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΑΜ

( cr rij νήσω ΜανίΛΛη)

Έπί τοϋ άτμοπλοίου Παναύ, ού έπέβημεν, 

άφίχθημεν μετά έξαήμερον πλοϋν είς τον λιμένα 

τής Μανίλλης, δπόθεν είδομεν τάς έρυθράς στέ- 

γας τών οικιών τής πρωτευούσης τών Φιλιππι

νών, έκτεινομένης έπιχαρίτως είς τούς πρόποδας 

κυανών όοέων καί έν μέσω πυκνής φυτείας.

Ή πόλις τής Μανίλλης εύρίσκεται έν σταδίω 

ταχείας άνπτύξεως, έχει δέ έκτεταμένα προά- 

στεια, ών τινα φθάνουσι μέχρι τών πέριξ χω

ρίων, τά όποια μετ’ ού πολύ θέλουσιν αποτελεί 

μέρος τής πόλεως. Αί Φιλιππίναι νήσοι έχουσι 

πληθυσμόν 9 εκατομμυρίων, ή δέ πρωτεύουσα 

Μανίλλα μετά τών προαστείων 75 χιλιάδων. 

Ή εύημερία τής Μανίλλης καί τών Φιλιππινών 

έν γένει οφείλεται άναντιροήτως είς τάς σοφάς 

καί πρακτικάς διατάξεις τής Κυβερνήσεως άπό 

τών πρώτων αρχών τής έγκαθιδρύσεώς της, 

τάξεις

8ix- 
συνικδούσας πρός τόν χαρακτήρα τών 

έγχωρίων. Διήλθον αί νήσοι αύται ήμέρας κρί

σιμους, έπιδρομάς έπικινδύνους, κρίσεις οικονο

μικής σπουδαίας· ούχ_ ήττον όμως ή ισπανική 

έξουσία ούδέποτε ήπειλήθη σπουδαίως.

Είς τόν αθάνατον Μαγελλάν, ώς είπωμεν 

άνωτέρω, οφείλεται ή άνακαλυψις τών Φιλιππι

νών άλλ’ δ μέγας θαλασσοπόρος μόλις ήδυνήθη 

νά γνωρίση αύτάς, καθότι τήν 31 Μαρτίου τού 

έτους 1521 έπάτησε τό πρώτον τό έδαφος αύ

τών έν τή νήσω Μινδανάω, καί ήδη τήν 26

Απριλίου, δηλ. μετά 26 άκριβώς ήμέρας έφο- 

νεύθη παρά τών άγριων κατοίκων τής νήσου 

Μακτάν. Ό ύπασπιστής αύτοϋ Έλ Κάνο έπα- 

νήλθε μετ’ ού πολύ είς τήν Ισπανίαν έπιβαίνων 

τοϋ πλοίου « Βικτωρία », όπερ ήτο τό πρώτον 

πλοΐον, τό έκτελέσαν τόν περίπλουν τής γής. 

Δευτέρα εκστρατεία άπεστάλη έν έτει 1542 ύπό 

τάς διαταγάς τοϋ Βιλλαλόβος· άλλ’ έμποδι— 

σθέντα ύπό τών έναντίων άνεμων τά ισπανικά 

πλοϊα δέν ήδυνήθησαν νά προσορμισθώσι, καί. 

δ ’Ισπανός ναύαρχος έδωκεν άπό τής ναυαρχίδος 

του είς τό Αρχιπέλαγος τούτο τό όνομα τών 

Φιλιππινών είς τιμήν τοϋ τότε διαδόχου τοϋ 

θρόνου, πρίγκηπος τών Άστουριών, όστις μετά 

ταϋτα άνήλθεν είς τόν θρόνον μέ τό όνομα Φι

λίππου τοϋ Β’. Μόλις έν έτει 1571 έκτίσθη ή 

πόλις τής Μανίλλης.

Ό πληθυσμός τών Φιλιππινών ήτο καί τότε 

όσος είναι σχεδόν σήμερον οί έγχώριοι άνήκον- 

τες είς τήν μαλαϊκήν φυλήν, ήσαν είδωλολάτραι 

καί κατεϊχον τό πλεϊστον μέρος τοϋ έδάφους. 

Έν Σουλοΰ, έν Παλαβάν καί έν έτέραις νήσοις 

τού Αρχιπελάγους διέμενον οί μωαμεθανοί Μα- 

λα.ϊοι, οί όνομασθέντες κατόπιν μόρο/?. Ούτοι 

μάλιστα ίδρυσαν καί ιδιαίτερον βασίλειον έν 

Μανίλλη ύπό τό όνομα α/orJor, άλλ’ ή διάρ

κεια τοϋ βασιλείου τούτου ύπήρξε μικρά.

Ή ύποταγή τών Φιλιππινών είς τήν ισπανι

κήν κυριαρχίαν έγένετο ταχέως· ταχέοις ώσαύ— 

τως μετέβησαν οί κάτοικοι άπό τής είδωλολα- 

τρείας είς τόν χριστιανισμόν, όπερ ητο και το 

κύριον μέλημα τοϋ βασιλέως τής ’Ισπανίας Φι

λίππου τοϋ Β’. Ή άρχή τών σουλτάνων καί τών 

άλλων έγχωρίων ήγεμόνων κατελύθη βαθμηδόν 

καί περιήλθεν είς χεϊρας τοΰ έν Μανίλλη 'Ισπα

νού τοποτηρητοϋ. Οί άλλοτε κυρίαρχοι ήγεμόνες, 

όάτοζ καλούμενοι, έγένοντο νομάρχαι καί έπαρ

χοι είς τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία των. Είς 

όλας τάς κοινότητας διωρίσθη είς έφημέριος, 

έχων τήν θρησκευτικήν άρχήν.

Έπί τών όρέων, τών περικυκλούντων τόν κόλ

πον τής Μανίλλης, άπό τοϋ άγιου Ματθαίου 

μ-έχρι τοϋ δάσους τής Μαριβέλης, έν Μινδανάω 

καί άλλαις νήσοις προσέτι σώζεται ή φυλή τών 

Τνεγρεζτώκ, ήτις είναι ή πρώτη φυλή, ή κατοι- 

κήσασα. τάς Φιλιππίνας. Ή φυλή αΰτη ζή ανε

ξάρτητος, έν καταστάσει άγρια, διό καί δυσκό- 

λως δύναται τις νά τήν πλησιάση. Μαθόντες 

ότι οί ήμερώτεροι τής φυλής ταύτης εύρίσκονται 

έν τή έπαρχία τοϋ Βατάμ, άπεφασίσαμεν νά 

μεταβώμεν έκεϊ, όπως ίδωμεν έκ τοϋ πλησίον 

τούς περιέργους τούτους τών Φιλιππινών κατοί

κους. Οί δυστυχείς ούτοι Νεγρϊται, οί πρώτοι 

τών νήσων κύριοι, έξεδιώχθησαν έκ τών παρα

λίων μερών, έκ τών οχθών τών ποταμών καί έκ 

τών πεδιάδων, κατηγορηθέντες ώς έμπρισταί, 

ώς κακούργοι καί φονεϊς. Έν μέρει ή κατηγορία 

αΰτη είναι βάσιμος, άλλά τά έγκλήματα τών 

Νεγριτών έχουσιν άρχήν τήν γενομένην κατ’ 

αύτών πίεσιν. Τή προσκλήσει τοϋ διοικητοϋ 

τής έπαρχίας ήλθε μία έπιτροπή Νεγριτών πρός 

ήμάς, ΐνα μάς προσκαλέση νά έπισκεφθώμεν τά 

χωρία των. Οί άποτελοϋντες τήν έπιτρόπήν ταύ

την άνδρες ήσαν γυμνοί, έκτος τοϋ αρχηγού, 

όστις έπί τοϋ γυμνού σώματος έφόρει ρράχοκ 
κατά τόν συρμόν τοϋ έτους 1830 καί πίλον ύ-
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ψηλόν μεταξωτόν, άρχαίου καί τούτον οχήματος. 

Κατ' άρχάς οί άνδρες ούτοι ήσαν συνεσταλμένοι· 

βαθμηδόν όμως ένεθαρρύνθησαν καϊ προσεκά- 

λεσαν ήμάς νά μεταβώμεν παρ’ αύτοΐς, δπερ 

καϊ προθύμως έξετελέσαμεν.

Μετά πολύωρον ιππασίαν εν μέσω εκτεταμέ

νων άγρών όρυζίου έφθάσαμεν ε’ις λόφον ύψηλόν, 

έφ’ ού κεΐνται αί καλύβαι τών Νεγριτών. Τό 

κέντρον κατέχει ή καλύβη τού άρχηγού, μικρά 

μέν, άλλ’ ε’ις άκρον καθαρά, διότι πρό μικρού 

άνηγέρθη. Άπό τή; καλύβης ταύτης ή θέα είναι 

πράγματι μαγευτική, διότι έκεϊθεν φαίνεται 

όλος δ εύρύς τής Μανίλλης κόλπος, περικυκλού- 

μενος ύπό άμφιθεατρικώς ύψουμένων όρέων. Πρό 

τών πόδών ήμών εκτείνεται ή καλώς καλλιερ

γημένη πεδιάς, άληθής κήπος, όπισθεν δέ ήμών 

ύψούνται όρη άπότομα κεκαλυμμένα ύπό πυ

κνών δασών.

Ό άρχηγός τών Νεγριτών, έντελώς γυμνός 

κατά τήν άφιξιν ήμών, έσπευσε νά φορέση τό 

φράκον του, καί έξελθών μετά τής γυναικός του 

τής θύρας ήρξατο συγκαλών διά βροντώδους 

φωνής τούς περιοικούντας ύπηκόους τον. Μετ’ 

όλίγον δλόκληρος ή φυλή (άνδρες καϊ γυναίκες) 

ήτο συνηγμένη περί ήμάς. Έσπεύσαμεν νά τοΐς 

παραθέσωμεν τά φαγητά, τά όποια έφέραμεν 

μεθ’ ήμών, καϊ τά όποια κατεβρόχθησαν μετά 

μεγάλης όρέξεως, μεθ’ ό τοΐς προσεφέρομεν φιά

λην άηζέττης (άνευ ζακχάρεως, ώ; τήν συνει- 

θίζουσι μόνον εις τάς Φιλιππίνα;), καί κιβώτιον 

σιγάρων. Άνδρες καί γυναίκες μετά μεγάλης 

προθυμίας έδέχθησαν καί τό οινόπνευμα καί τά 

σιγάρα. Πρός ένδειξιν δέ τής εύγνωμοσύνης των 

έξετέλεσαν είδος πυρρίχιου χορού, όστις μέ δλον 

τόν πολεμικόν αύτών χαρακτήρα άποτελεϊ μέρος 

τών τελετών τού γάμου. Οί άνδρες σχηματί- 

ζουσι κύκλον έρείδοντας έκαστος τήν χεΐρά του 

έπί τής ^άχεω; τού προπορευομένου· διά τής 

δεξιάς χειρός σείουσι τό τόξον καί τά βέλη ά- 

πειλητικώς. Περιστρέφονται δέ βραδέως τύ- 

πτοντες διά τού αριστερού ποδός τό έδαφος. 

Τρεις γυναίκες ίστάμεναι έν τώ μέσω ψάλλουσιν 

ίσχυροτάτη τή φωνή ασμα. Νέος Νεγρίτης κρα

τών τύμπανον, εισδύει δρμητικώς εις τό μέσον, 

καί έξέρχεται τού κύκλου έπανειλημμένως ώς 

δήθεν κλέπτης. Ό νέος ούτος παριστα τόν διά

βολον, ώς μάς έξηγεϊ δ διερμηνεύς. Τό πρόσω- 

πον τούτο τού διαβόλου άποδεικνύει, δτι ή δει- 

σηδαιμονία κατέχει τήν φαντασίαν τών αγρίων 

τούτων, οΐτινες καί τήν πνοήν τού άνεμου έν 

τφ δάσει, καί τάς φωσφορικά; λάμψεις έν νυ- 

κτί θερμή καί άλλά τινα φυσικά φαινόμενα ά- 

ποδίδουσιν είς δυνάμεις ύπερφυσικάς (όρα τήν 

εικόνα).

Τά ήθη τών Νεγριτών είναι ήθη άρκούντως 

αγνά- κόρη πταίσασα δέν δύναται νά εΰρη σύ

ζυγον. Οί άνδρες δέν άγοράζουσι τάς συζύγους 

των, ώ; συμβαίνει συνήθως παρά ταΐς άλλαις 

φυλαΐς, άλλ’ δ γαμβρός προσφέρει μικρόν δώρον 

είς τόν πενθερόν, δστις είς άντάλλαγμα δίδει 

προίκα είς τήν θυγατέρα του άντικείμενά τινα, 

γκεύη η άλλα τοιαύτα, τά δποϊα μένουσιν ά- 

ποκλειστική αύτής ιδιοκτησία. Ή τελετή τού 

σάμου παρ’ αύτοΐς είναι περίεργος· οί μελλόνυμ

φοι όφείλουσι ν’ άναρριχηθώσιν έπί δύο παρα

κειμένων ύψηλών δένδρων· δ άρχηγός κλίνει τά 

δύο δένδρα καί όταν τά μέτωπα τών δύο μελ

λονύμφων έγγίζωνται, δ γάμος έτελέσθη.

Άποθανόντος τού πατρός ή περιουσία διαι

ρείται είς δύο ίσα μέρη, ών τό εν λαμβάνει ή 

μήτηρ, τό δέ έτερον τά τέκνα, τά όποια πάλιν 

διανέμουσιν έξ ίσου αύτό. Μεγάλη είναι ή στορ

γή τών γονέων πρός τά τέκνα των, τά δποϊα 

τρέφουσι πρός τούς γονείς των σέβας καί άγάπην 

μεγάλην έπίσης.

Πλησίον τής φυλής τών Νεγριτών κατοικεί 

έτέρα φυλή, ή τών Ταγάλων, ήτις είναι πλέον 

άνεπτυγμένη καί εύπορωτέρα, διότι καλλιεργεί 

έκτεταμένους άγρούς όρυζίου, (δρα εικόνα) καί 

έκτελεϊ καί έμπορικά; μετά τής πρωτευούσης 

συναλλαγάς. Αί οίκίαι τών Ταγάλων είναι ά- 

πλούσταται, καί αύτών τών πλουσίων άκόμη. 

Ή μόνη πολυτέλεια τών πλουσιωτέρων είναι 

τό κλειδοκύμβαλών, διότι άγαπώσι τήν μου

σικήν.

Έσπέραν τινά παρευρέθημεν έν τινι τών οι

κιών, έν ή ή κόρη τής οίκίας μετά τού υιού 

επαιζον μουσικήν, ή μέν κλειδοκύμβαλον, ό δέ 

βιολίον. Παρά τήν θύραν ίσταντο οί ύπηρέται 

μετά προσοχής άκούοντε;, δ δέ οικοδεσπότης 

μετά τής συζύγου του έκάθηντο καί έκαπνιζαν. 

Ή έκτέλεσις τής μουσικής ήτο άρκούντως έπι- 

τυχής, ιδίως δέ δ νέος έπαιζε μέ πολύ αίσθημα, 

(δρα εικόνα).

Μετ’ όλίγα; ήμέρας άποχαιρετίσαντες τού; 

φιλοξενήσαντα; ήμά; καί δώσαντε; δώρα τινα 

είς τού; ύπηρέτας, οΐτινες μετά πολλής προθυ

μίας ύπηρέτησαν ήμάς, άπήλθομεν εν Βαλαγ- 

γας καί τήν αύτήν έσπέραν άφίχθημεν είς Μα- 

νίλλαν, οπού εΰρομεν τό κατάλυμα ήμών, τό 

όποιον πρό ολίγων ήμερών είχομεν άφήσει.

("Επεται συνέχεια)

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
ΕΝ ΤΩ ΚΥΠΡΙΑΚΩ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ύπο
Χρ. Παπαδοποτλοτ, AS ΚΑΚΤΟΥ

Πρό τινων ήμερών έπεσκέφθην μεταξύ άλ

λων άρχαιολογικών άνασκαφών καί τό έν Λευ

κωσία Kv^pcaxor Μουσεΐον, κείμενον έν τινι 

δωματίω τή; νεοδμήτου πελωρίου οικοδομής, 

ένθα συνεκεντρώθησαν άπαντα τά άνώτατα κυ

βερνητικά γραφεία. Τό άρτιπαγέ; καί φερώνυ- 

μον τούτο ίδρυμα βρίθει ικανών άρχαιοτήτων. 

Έπειδή δ' έν τή έπισκέψει ταύτη εΐδον πολλά 

περίεργα έργα ώς καί άγάλματα άνακαλυφθέν- 

τα έν ταΐς τελευταίαις άνασκαφαϊ;, διά τούτο 

έρχομαι έν ολίγοι; περιγοάψαι αύτά, άτε έχον- 

τα μεγάλην άρχαιολογικήν σημασίαν.

Έν άγαλμα, ούτινο; ή λάξευσις έγένετο ύπό 

τίνος έξοχου καλλιτέχνου είς τδ ήμισυ τού φυ

σικού μεγέθους, τήν προτομήν τής νεάνιδος ταύ

της, ήτις ύπομιμνήσκει τήν άγνήν καί άδιά- 

φθορον Άρτέμιδα. Σπανίως εΐδον έργον τοσού- 

τον θέλγον. Ή κεφαλή είναι σώα σχεδόν ύπό 

πυκνήν καί ίσως κάπως χονδροειδή κόμην, σχη- 

ματιζομένην έκ κυματοειδών βοστρυχίων καί 

τής οποίας οί πλόκαμοι, κατά τό άρχαΐον έθος, [ 

καταπίπτουσιν έπί τού στήθους, διακρίνεται τό 

πρόσωπόν κανονικόν, σοβαρόν καί ήρεμον. Δέν 

άνευρίσκει τις έν αύτω τήν παρθενικήν γλυκύ- 

τητα, τούλάχιστον ώς έννοοϋμεν ήμεΐς αύτήν 

σήμερον ό άρχαϊσμδς είσέτι τυγχάνει εμφανής 

έν τή αύστηρά τών γραμμών άκριβεία, άλλά 

συγκεράννυται διά τής λεπτότητος τή; έπεξεο- 

γασία; καί έκφράσεώ; τινο; αίδήμονο; έκπλή- 

ξεως. Τό μέτωπον είναι στενόν, οί όφθαλμοί μέ

τριου μεγέθους, αί κόραι έπιπολαίως κεχρωμα- 

τισμέναι· τό άκρον τής δινός τυγχάνει κατά τι 

βεβλαμμένον, άλλα τούτο ούδόλως ζημιοϊ τό 

λίαν έκφραστικόν τής μορφής. Έλαφρώς άγέρω- 

χος σύσπκσις τών μυών τού σώματος ποιεί κα

τάδηλον τόν σχηματισμόν αύτού, τά χείλη δέ 

είσιν όλίγον βεβαμμένα δι’ερυθρού χρώματος. Αί 

παρειαΐ καί δ τράχηλος είσί γεγλυμμένα μετά 

λ.επτοτάτης τέχνης. ’Ελαφρός πέπλος, κεκοσμη- 

μένος διά μελανών καί έρυθρών άραβουργημά- 

των καλύπτει τό στήθος- οΐ ώραιότατοι δέ ώμοι 

καθιστώσιν έτι μάλλον ψηλαφιτήν τήν άβράν 

λ.επτότητα τής θελκτικής ταύτη; προτομής. 

Δυστυχώ; τό άριστούργημα τούτο κάτωθεν τού 

στήθους έστι τεθραυσμένον, καί ώ; φαίνεται έφε- 

ρεν ύπόζωστόν τι- ώς έχει, μαρτυρεί περί τής 

τελειότητος είς ήν άφίκετο ή ’Ελληνική τέχνη 

άναμφηρίστως έν Κύπρω, καί θεωρώ δ’ αύτό ώ; 

έ'ν τών πολυτιμοτέρων τής Έλληνικής καλλι

τεχνίας καθ’ ήν έποχήν ήκμαζεν έν Κύπρω ή 

τέχνη καί έθαλλον τά γράμματα. Έστιν άλη

θές οτι έν τφ έργφ τούτω δέν φαίνεται ή έκ- 

φραστική καί μεγαλοπρεπής καλλονή, ήτις άνε- 

δείκνυε τά έργα τού Φειδίου, άλλ’ δμως δ άγνω

στος καλλιτέχνης άπεμακρύνθη πολύ τής άρ- 

χαί'κής άκριβείας. Βαίνει παρά τήν φύσιν, κα

τανοεί τήν εύκαμψίαν τού σώματος, έχει τό 

προαίσθημα τής μυστηριώδους ζωής τού μαρ

μάρου. Μικρά τις πρόοδος είσέτι και οί άπλα- 

νεΐς ούτοι οφθαλμοί Οά συγκινηθώσι, τό άπαθές 

τούτο πρόσωπόν θά λάβη ζώσαν εκφρασιν, τά 

χείλη Οά δμιλήσωσιν, ή καρδία τής ψύχρας θεάς 

θ’ άρχίση πάλλουσα. Ό μύθος τού Πυγμαλίω- 

νος Οά λάβη ύπόστασιν, άρκεϊ πλέον μία μόνη 

άκτίς ήλιου, δπως άναλάμψη ή ψυχή.

Έν αύτφ ύπάρχει έτερον άγαλμα καθήμενον, 

ύπερφυσικού μεγέθους, παρεμφερές πρό; τινα; αι

γυπτιακού; κολοσσούς· είναι ή ’Αθήνα τών πρώ

των χρόνων, διότι έχει έπί τού στήθους τήν αι

γίδα εις σχήμα μικρά; στρογγύλης άσπίδος- ή 

κεφαλή δέν ύπάρχει, άλλ’ ή στάσις τού σώμα

τος, τό άκαμπτον αύτού έν γένει, αί έπί τών 

γονάτων έστηριγμέναι χεϊρες, αί συνηνωμέναι 

κνήμαι, αΐ εύθεϊαι τών ένδυμάτω/ πτυχαί, ού

δεμίαν καταλείπουσιν άμφιβολίαν περί τού τύ

που, ον έμιμήθη δ καλλιτέχνης, ή μάλλον περί 

τών κατά σύμβασιν επιβεβλημένων αύτού δρων.

Έτερον άγαλμα ώραιότατον, διατηρούμενον 

κάλλιστα μέχρι τής όσφύο; καί παριστών άθλη- 

τήν φέροντα έπί τών ώμων μόσχον έν τή στά- 

σει τών κριοφόρων άγαλμάτων. Ή άπάθεια τού 

προσώπου, ή άκρίβεια καί ή λιτότης τής επε

ξεργασία; τού στήθους καί τών βραχιόνων πα- 

ρέχουσιν εί; τό έργον τούτο ίδιάζουσάν τινα δύ- 

ναμιν καί έπιβολήν.

Έτερον άγαλμα τή; ’Αφροδίτη; άρχαιότα-

*

τον έν μορφή λίθινη; πυραμίδο; ή κώνου, δπερ 

έστι λίαν άξιοθέατον καθά φησί καί Μάξιμος 

ό Τύριο; < 

έχει, τό δ' άγαλμα 

ή πυραμίδι λευκή. » 

ήν βέβαια σύμβολον 

δυνάμίω; τής ζωής, 

οανίων σωμάτων κυριαρχία

Έτερον έν φυσικώ μεγέθει έμφαϊνον 

τινα, ήτις φέρει έξοχον καλλονήν 

αύτή; κανονικόν φέρει τήν 

μέσω τών μαστών αύτής,

«Παφίοι; μέν ή ’Αφροδίτη τά; τιμά; 

ούκ αν είκάση; άλλω τω, 

Ό κωνοειδή; ούτο; λίθο; 

ού μόνον τή; γεννητική; 

άλλα καί τή; έπί τών ού- 

:; τή; θεού.

γυναΐκά

.Ό πρόσωπόν 

μίαν χεΐρα έν τώ 

τήν δ’ έτέεαν έπί 

r - , , , ‘
τή; άτημελώς εκκεχυμενη; κόμης τή; κεφαλής, 

ίίτις παρίστησιν τήν εκφρασιν τής έκπλήξεως· 

ή στάσις αύτή; έμφαίνει θείαν τινα γλυκύτητα 

-Λαί έ’χει έπιβλητικόν τι.

Έτερον παριστών άνδρα, έ'χοντα άμφοτέοα; 

τάς /εϊρ^ί έπί τού στήθους αύτού χιαστί έσταυ- 

ρωμένας, τήν δέ γλώσσαν έξωθεν τών χειλέων 

τού στόματος έν σατυρική μορφή- οί οφθαλμοί 

αύτού έκφραστικοί καί διαμπερείς.

Έτερον παρίστησιν άνδρα άπειρηκότα, ε'χον- 

τα δέ έρριμμένην τήν κόμην έπί τής κεφαλής 

καί κάμπτοντα τά γόνατα αί δύο χεϊρες αύτού 

φέρονται έπ'άμ.φοτέρων τών καμψάντων γονάτων 

αύτού, ή στάσις έμφαίνει σεβασμόν τινα καί 

διαλάμπουσιν οί τύποι έκφοαστικότητός τίνος.

Έτερον άνάγλυφον έπίσης παρίστησιν άνδρα 

όκλαδόν ίστάμενον καί έχοντα όφιν έλισσόμε- 

νον σπειρηδόν είς τόν δεξιόν αύτού πόδα, δι’ ού 

πατεΐ αύτόν καί κρατεί τήν κεφαλήν τού όφεως 

διά τών δύο χειρών αύτού περί τά χείλη τού 

στόματος αύτού- δ δ’ δφις φαίνεται δτι δάκνει 

τήν γλώσσαν τού κρατούντο; αύτόν.

Τά άνάγλυφα ταύτα είσίν έξ οπτής γής (ter

ra COlta). Έν αύτφ ύπάρχουσι πολλαί κεκεοα- 

μευμέναι χύτραι καί άγγεϊα προϊστορικών χρό

νων, έξ ών έπί τίνος εύρίσκεται κεχρωματισμένη 

είκών άμελώς ζωγραφηθεϊσα. Τό χρώμα τών 

εικόνων τής άκεφάλου ταύτης ληκύθου είναι μέ- 

λαν έπί έρυθρού κεραμίνου, φέρον τήν έξής πα- 

ράστασιν: έπί κλίνης κατακλίνεταί τις βουκέ- 

φαλος άνήρ, ώς έοικεν, έχων έστραμμένην τήν 

κεφαλήν πρός άριστεράν, ένθα γυνή τις, ής τό 

πρόσωπόν δλως τυγχάνει άχαρακτήριστον κα- 

θημένη έπί δίφρου συγκεκλασμένου έκφράζει τι- 

πρός άριστεράν δέ κάθηται έπί όκλαδίου έτέρα 

γυνή ωσαύτως άχαρακτήριστον φέρουσα πρόσω- 

πον, σχεδόν άκέφαλον τράχηλον ίκανώς πρός 

τόν άνδρα τείνουσα. Τά πρόσωπα ταύτα ύπο- 

δηλούσί τι μυστηριώδες, αί πτυχαί είκονίζονται 

διά βαθέων έγχαραγμάτων.

Έν τώ Μουσείφ τούτω ύπάρχουσιν, έκτος τού

των, καί έτερα έ’ογα διαφόρου έποχής καί τού 

αύτού ^υθμού άνευρεθέντα έν διαφόροις άνασκα- 

φαϊς τής νήσου, άτινα περιττόν κρίνω νά περι

γράψω, διότι τινά τούτων έχουσι τούς βραχίο

να; τεθραυσμένου;, τάς έσθήτας πού καί πού πε- 

ριτρίπτου;, καί έπί τού περικαλλούς αύτών προ

σώπου είσί καταφανή τά ίχνη τών άσυνειδήτων 

Ζ ίεροσύλων βαρβαροτήτων.

Προσεχώς θέλω άνακοινώσει καί τινας Φοι— 
r‘xo-Kvjtpiaxa<; έπιγραφά; λίαν σπουδαίας , 

ε(ί ων πρός έπισφράγισιν τή; παρούσης έπιτρα- 

~ήτω μοι ΐνα παρενείρω έν συμπληρώσει μίαν 

έπιγραφήν εύρεθεϊσαν έν Ίδαλίφ κυπριακής γράμ- 

μασιν, έ’χουσαν πολλήν σπουδαιότητα.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ
.....................................ΒασιλέΕος Μιλκιάθωνος Κετίων καί 

Ήδαλίων βασιλεύ(οντος) Firg 1111 Έπαγομενάν 

τώ(ν) πε(μ)παμέρων νεΕοστάτα; τόν ά(ν)δριά(ν)- 

ταν τό(ν)δε κατέστασε δ Γάνας (Βαάλραμος) 

δ Άβδιλμίλκων τώ Άπολώνι τώ Άμυκλοΐ, 

άφ’ οί Foi τά; εύχωλά; (έ)πέτυχε. Ί(ν) τύχα 

άγαθάς.

Έκτος τής έπιγραφή; ταύτη; εύρέθη έσχά- 

τω; καί έτέρα Φοινικο-Κυπριακή έπιγραφή έν 

ταΐς άνασκαφαϊ; τή; άρχαίας τών Ταμασσέων 

πόλεως κατά τήν θέσιν Φράγχισσαν, έρμ.ηνευ- 

θεϊσαν δέ παρά τού κ. Δ. ΙΙιερίδου, άριστου 

κυπριολόγου καί δημοσιευθεϊσαν έν τώ Cyprus 
Museum.

Τά ολίγα ταύτα έστωσαν ικανά ΐνα δηλώ- 

σωσι τοΐς πάσι τήν έν τώ Κυπριακφ Μουσείφ 

έπίσκεψιν μου.

ΕΝ ΤΩ ΓΤΝΆΙΚΩΝΊΤΗ

[μετά εΐχ&'ος]

it” Ο μυστήριον, τό περικαλύπτον τόν γυναικω- 

νίτην έν Τουρκία, διεγείρει πάντοτε τήν φαντα

σίαν τών ζ> 

χνών, ζ· 

αύτω διάγουσιν αί 

τοΐς δωματίοις τών 

τήν 

τών 

καί

Τίς 

καί 

έργασίας , άνευ

Σ. ζωγράφων καί έν γένει τών καλλιτε- 

ζητούντων νά έξετάσωσι τόν βίον, ον έν 

γυναίκες. Ό είσδύσας ποτέ έν 

γυναικών τούτων έθαύμασε 

πολυτελή διασκευήν αύτών, τήν ώραίαν 

τοίχων διακόσμησιν, τά βαρύτιμα έπιπλα 

τήν ηρεμίαν, τήν έν αύτοΐς έπικρατούσαν. 

δμ.ω; δ βίος τών έγκεκλεισμένων τούτων 

οίονεί φυλακισμένων γυναικών; Βίος άνευ 

" ι διανοητικής άναπτύξεω; καί 

μορφώσεως. Τό μόνον μέλημα αύτών είναι δ 

στολισμός των έν τή ένδυμασία καί έν τοΐς περι- 

βάλλουσιν αύτάς άντικειμένοις- ή μόνη αύτών 

διασκέδασις είναι πολλάκις ή μουσική. Τοιαύ

την τινα σκηνήν παριστα ή ήμετέρα είκών. 

Μία θεραπαινί; προσπαθεί διά τής μουσικής νά 

διασκέδαση δύο τών γυναικών, άνηκουσών είς 

πλούσιον Τούρκον μεγιστάνα. Ό γράψας τήν ει

κόνα ταύτην ζωγράφος, Στίπεβιτς, είναι Βενετός 

τήν πατρίδα, γεννηθεί; έν έτει 1841. Άφ’ού 

έτελειοποιήθη έν ταΐς Άκαδημίαις τής Βενετία; 

καί τών Μεδιολάνων μετέβη έν έτει 1872 εί; 

Αμερικήν, ένθα πολιτογραφηθεί; ζή σήμερον,, 

άσχολούμενος είς τήν τέχνην, έξ ής πολλά άπο- 

λαμβάνει. Αί εικόνες του έχουσιν ώ; έπί τό πλεϊ- 

στον ύποθέσει; έκ τού άνατολικού βίου, δια- 

κρίνονται δέ διά τόν ώραΐον καί ποικίλον χρω

ματισμόν των καί διά τόν ποιητικόν άέρα, δν 

άποπνέουσιν. ΊΙ είκών τού Γυναικωνίτου ήγο- 

ράσθη άντί πολλών χιλιάδων φράγκων ύπό πλου

σίου Αμερικανού. Σημειωτέον ένταύθα οτι ίδίω; 

οί Αμερικανοί κοσμούσε τά; οικίας των διά ει

κόνων, καταλλήλων πάντοτε πρό; τάς διαφό

ρου; τών αιθουσών καί δωματίων χρήσεις.

ΝΕΟΝ ΕΙΔΟΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ
ΑΝΕΥ ΛΕΜΒΟΥ

(μετά είκόνος.)

δ
αραθέτομεν τήν εικόνα νέου είδους άεροστά- 

του, έν ώ άντί τή; συνήθους λέμ.βου προ— 

» σαρτάται έφίππιον. Τό άερόστατον τούτο 

έπενοήθη καί κατεσκευάσθη ύπό μηχανικού 

τινο; έν Βερολίνω, τού κ. 'Ρόδεκ.

Κατά τά τελευταία έτη πλεΐστα δσα άερό- 

στατα άνυψούνται εί; τάς διαφόρους μεγαλοπό- 

λ=ι; τής Εύρώπης, ώστε ή διασκέδασις αΰτη 

κατέστη κοινοτάτη. "Οτε δ Γάλλος Βλανσάρ 

πρό έκατόν άκριβώς έτών (τήν 27 Ίβρίου 1788) 

άνυψώθη κατά πρώτον έπί τού άεροστάτου έν 

Βερολίνω, τόσον πολύ ένεθουσίασε τό έκπληκτον 

πλήθος, ώστε ού μόνον δ βασιλεύς καί ή βασι

λική οικογένεια τφ προσέφερον μετά τών συγ

χαρητηρίων των πλουσιότατα δώρα, άλλά καί 

ή εϊσπραξι; έξ είσιτηρίοιν άνήλθεν εις τό ούκ 

εύκαταφρόνητον ποσόν 15χιλιά.δων ταλλήρων. 

Βαθμηδόν τά άερόστατα έγένοντο κοινά, καί 

οί έπιχειρούντες τάς άεροπορίας πρός τέρψιν τού 

φιλοθεάμονος κοινού ήναγκάσθησαν να έφεύρωσι 

διάφορα νέα μέσα διασκεδάσεως, έξετέλουν 

δηλ. γυμναστικά; άσκήσεις κάτωθεν τού άερο

στάτου, συμπαρελάμβανον έπιβάτα;, ιδίως έπι- 

στήμονας, οΐτινες έπεχείρουν έκ τού ύψους μελέτας 

καί παρατηρήσεις μετεωρολογικά; καί φυσικάς.

Τελευταϊον δέ έπενοήθη τό άερόστατον μετά 

έφιππίου, ώ; παριστα αύτό ή ήμετέρα είκών. 

Τό άερόστατον τούτο, προωρισμένον δι’έν μόνον 

ατομον, είναι έλαφρότερον τών άλλων, άπαιτεΐ 

δέ καί πολύ όλιγωτέραν ποσότητα άερίου. Πρός 

τούτοις δέν παρουσιάζει καί μεγαλείτερον τόν 

κίνδυνον ιδίως δταν δ άεροναύτη; είναι γεγυ- 

μνασμένος. Καί δμως μέχρι τούδε όλίγιστοι ά- 

πεφάσισαν νά έπιχειρήσωσι τοιαύτην άεροπορίαν, 

διότι τρόμον έμπνέει καί φρίκην τοιαύτη πτήσι; 

μεταξύ ούρανού καί γής άνευ στηρίγματος ή 

μόνον ένός έφιππίου.

Διά τού άεροστάτου τούτου δ μηχανικός 'Ρό

δεκ έξετέλεσεν έσχάτως πολλάς άεροπορίας κατ’ 

έξοχήν έκ καιρώ νυκτός, καί ύπελόγισεν δτι ή 

μεγαλειτέρα ταχύτης τού άεροστάτου του ήτο 

84 1/ί χιλιόμετρα τήν ώραν έν διευθύνσει δρι- 

ζοντείφ. Τό άερόστατον αύτού έχει σχήμα 

σφαίρα; καί έμβαδόν 450 κυβικών μέτρων. Διά 

τεσσάρων ισχυρών σχοινιών είναι προσδεδεμένον 

τό έφίππιον, έφ’ 'ού κάθηται δ άεροναύτη;- τό 

έφίππιον τούτο έ'χει καί άναβολεϊς, ώστε δ κα- 

θήμενος έπ’ αύτού έχει τρία σημεία στηρίγμα

τος. Πρός πλειοτέοαν άσφάλειαν προσδένεται δ 

άεροπόρος δι’ άλλων δύο δυνατών σχοινιών, 

ώστε πτώσις άπό τού έφιππίου καθίσταται 

δλως άδύνατος. Ό ’Ρόδεκ φέρει μεθ’ έαυτού 

προσδεδεμένην είς τήν ζώνην του άγκυραν ιδία; 

κατασκευής, έ’χουσαν τό σχήμα λόγχης ή δό- 

ρατος- διά τής άγκύρας ταύτη; εΰκολον εΐναι 

νά κρατηθή τό άερόστατον κατά τήν άπόβασιν, 

δταν δ άνεμος δέν πνέη πολύ σφοδρός. Σάκκοι 

πεπληρωμένοι άμμου είναι προσδεδεμένοι κά

τωθεν τού έφιππίου.
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’Επειδή κατά τάς νυκτερινά; άεροπορίας, και 

εν σεληναία νυκτί, είναι άδύνατον νά μεταχει- 

ρισ&γ, τις τά εργαλεία της φυσικής, άτινα άπαι- 

τοϋνται πρός βεβαίωσιν τοΰ ύψους, τής θερμο

κρασίας κ.τ·τ. , δ έν λόγω μηχανικός έπενόησεν 

ηλεκτρικήν λυχνίαν, ήτις προσηρτημένη πλη

σίον του τίθεται παρ’ αύτοΰ ε’ις ενέργειαν μόνον 

καθ’ ήν στιγμήν έχει άνάγκην φωτισμού διά

νά σημείωση, τι. Ή λυχνία χυτή, ή; ή διάρ- 

κιχ Είνχι 2 ’/2 ώρών, δεν ζυγίζει πλέον τών 2 */2 

χιλιογρχμμων.

Πλειότερχι δοκιμχί θέλουσιν αποδείξει εάν 

τό μετ' έφιππίου άερόστχτον ηναι κατάλληλον 

διά επιστημονικά; μελέτα;, ή διά στρατιωτι

κά; κατοπτεύσεις καί καταμετρήσει;- μέχρι 

τοΰδε δεν έγένετο τοιαύτη χρήσι; παρ’ ούδενι

τών στρατών. Σήμερον περιορίζεται άκόμη τό 

άερόστατον τούτο εις διασκέδασιν τού φίλοθεα- 

μονο; κοινού, τό όποιον φύσει αψίκορον ον θέλει | 

έκαστοτε νά βλέπη νέα πράγματα κκΐ νά αί- , 

σθάνηται νέας συγκινήσεις. Όφείλομεν όμως νά 

δμολογήσωμεν οτι διά τοΰ νέου τούτου συστή- ί 

ματος απλοποιείται ούσιωδώς ή άεροπορία.

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ ΑΝΕΥ ΛΕΜΒΟΥ

τοΰ μέτρου. ’Εκτός τοΰ 
καρποΰχρησιμοποιοϋν- 
ται καί τά πλατέα φύλ
λα, τά όποια οί κάτοι
κοι τών θερμών έκεί- 
νων μερών μεταχειρί
ζονται ώς πετσέτας, 
τραπεζομάνδηλα, προ
σόψια. άλεξήλια, ριπί
δια κτλ. Έκ τών ίνών 
κατασκευάζονται στε
ρεά {/φάσματα, έχοντα 
τήν ομοιότητα καί τήν 
διάρκειαν τών λινών.V
Εις τά είδη τών βανα- 
νών ανήκει καί τό φυ- 
τόν ίνσϊτ τής Ά6υσσι- 
νίας, δπερ ήτο ήδη 
γνωστόν είς τους άρ- 
χαίους Αιγυπτίους, κα
θότι έν τοϊς ίερογλυφι- 
κοϊς αυτών μνιιμείοις 
εϋρηται πολλάκις απει
κονισμένη ή Ίσις έν 
μέσω φύλλων αύτοΰ. 
Ό κορμός τοϋ ένσέτ 
ύψούται ένίοτε μέχρι

Η ΒΑΝΑΝΗ

δέκα μέτρων, καί τά έν 
εΐδει ριπιδίου άναπε- 
πταμένα αύτοΰ φύλλα 
έχουσι πολλάκις 6 μέ
τρων μήκος καί 1 μέτ. 
πλάτος. Τοΰ γιγαντι- 
αίου τούτου φυτού μό
νον ό μυελός τοΰ κορ
μού τρώγεται. Άπαντα 
τά είδη τοΰ πιζάγκ δια- 
κρίνονται διά τό ώραϊον 
πράσινον χρώμα τών 
φύλλων των. καί αύτά 
άκόμη τά καχεκτικά 
φυτά, τά έν τοϊς θερ- 
μοκηπίοις τής Ευρώ
πης διατηρούμενα. Δυσ
τυχώς έν Εύρώπη ου
δέποτε ώριμάζουσιν οΐ 
καρποί, οϊτινες άπαι- 
τοΰσι κλίμα θερμόν. Αί 
έν ’Αγγλία καί Γαλλία 
πωλούμεναι βανάναι 
μετακομίζονται από τάς 
Άζόρας νήσους ώς έπί 
τό πλεΐστον.

ΈΞ
<iuu >!<<«·:).

Βανάναι λέγονται έν τοϊς τροπικοϊς οί 
καρποί τοΰ φυτού Πιζάγκ, τοΰ κατά Λιν- 
ναϊον κληθέντος «Musa paradisiacal», χρη-

σιμεύουσι δέ ώς τροφή εις τους κατοίκους 
τών μερών εκείνων. Κατά τό Οχημα αί 
βανάναι όμοιάζουσι κατά τι τά δαμά
σκηνα, είναι δμως μακρύτεραι καί γλυ
κύτεροι. Ώς τροφή είναι θρεπτικότατοι 
καί τρώγονται είτε ώμαί είτε καί μαγει-

ρευμέναι διά βουτύρου. Πολλά είναι τά 
είδη τοΰ φυτού τούτου, τό όποιον ενίοτε 
έχει τάς διαστάσεις δένδρου- μόνον έν 
ταϊς Φιλιππίναις νήσοις άριθμούνται 70 
είδη, ών τινα παράγουσι καρπούς ογκώ
δεις έχοντας μήκος μέχρις 20 εκατοστών ΕΝ ΤΩι ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗι·
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ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

’Αξιότιμε Κύριε Σνντάκτα τοϋ «Έδπέρου.»
Άναγνώσας πρό τινων ήμερων μετά -κλειστής όσης 

ευχαριστήσει»; τό τελευταΓον φυλλάδιον τοϋ ύφ’ ύμών 
ΐχδιδομένου άξιολόγου περιοδικού «δ "Εσπερο;» είδον 
εν αύτω ποικίλην κα’ι εκλεκτήν ύλην πρός τέρψιν καί 
ψυχαγωγίαν.

Μεταξύ δέ καί άλλων άξιολόγων αναγνωσμάτων 
ειδον καί μετάφρασιν τής «Κόρης τών ’Αθηνών» τοϋ 
λόρδου Βύρωνος, ποιηθεϊσαν ύπό τοϋ ελλογίμου κ. Α. 
Ρ. 'Ραγκαβή καί ένεΟυμήθην καί τήν έμήν, ήν έποίησα 
πρό τινων ετών. Ταύτην αποστέλλω ύμΓν σήμερον.

Τοΰτο μόνον έρχομαι νά παρατηρήσω έν παρόδιο 
επιεικώς καί μετά τοϋ προσήκοντος σεβασμού ότι αί 
τοιούτου είδους ποιητικά! μεταφράσεις έπιτυγχάνουσι 
καλλίτερον, ώς καί πολλά ασματα, έάν στιχουργώνται 
πανομοιόμορφα τώ ποιητικά μέτριο τοϋ αρχετύπου, 
καθό θά συμφωνώσι καί πρός τό μέλος άν τυχόν αύται 
μουσουργηθώσιν.

Έν Άθηναις, Φεβρουάριος 1889.

A. I. ΚοϊΛΟΥΡίατΗε

Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(the maid of Athens)

Πριν, κόρη ’Αθηνών, σ’άφιίσω 
Δός μοι την καρδιάν μου όπίσω ! 
Μ ’ Αφού μ ’ άφησε τό σώμα 
Πάρετην, κ’έμέ Ακόμα. 
Άκουσέ μου πριν διαβώ· 
«Ζωή μου, σ' άγαπώ.»

Ό*
Μά τά ξέπλεκτα μαλλιά σου, 
Πού πνέουν τους έρωτάς σου- 
Μά τά μαύρα τσίνουρά σου, 
ΙΙού φιλούν τά μάγουλά σου, 
Μά τά ’μάτιά σου τά δηό, 
«Ζωή μου, σ’άγαπώ.»

Μά τά χείλη όπού ποθώ, 
Νά φιλήσω, νά γενθώ- 
Μά τά άνθη ’πού έξηγούν 
"Ο,τι αί λέξεις δέν ’μπορούν 
Μά τής άγάπης τόν καύμό, 
«Ζωή μου, σ’ άγαπώ.»

•θ5
Φεύγω, πλήν μή μέ λησμονεί 
'Όταν, κόρη, είσαι μόνη, 
"Αν καί ύπάγω είς τήν Πόλιν, 
Συ έχεις τήν καρδιάν μου ολην, 
Μπορώ νά σέ λησμονώ ;
Όχι· Ζωή μου σ ’ άγαπώ !

ΑΙ ΣΤΝΕΤΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ ΤΟΪ ΙΣ8ΝΙΟΤ ΤΟΪ ΣΟΪΕΖ
Τό μεταξύ τών ’Ινδιών καί τής Εύρώ- 

πης έμπόοιον ύπερεδιπλασιάσθη μετά τήν 
άποπεράτωσιν τής διώρυγος τού Σουέζ. 
Πρό 18 ετών δύο μόνον ύπήρχον γραμμαϊ 
άτμοπλοϊκαί ταχυδρομικοί, μηνιαίοι δια
κοπτόμενοι καί αύται ύπό τής λίαν δα
πανηρής έκφορτώσεως καί φορτώσεως 
τών έμπορευμάτων έν τώ ίσθμώ. Σήμερον 
δέ διαπλέουσι τήν διώρυγα κατά μήνα 
50 καί πλέον μεγάλα άτμόπλοια. Άλλοτε

ιστιοφόρου πλοΐον έφόρτωνε τόν βάιιβακα 
έν τινι τών λιμένων τών ’Ινδιών, έξετέ- 
λει επίπονον και πολλάκις επικίνδυνον 
πλούν ενός ό,ΐοκ.ΐήρου έτους διά τού άκρω- 
τηρίου τής Καλής Έλπίδος μέχρι Αί- 
βερπουλ, οπού έξεφόρτωνε τόν βάμβακα, 
δι’ ού κατεσκευάζοντο έν Μαγκεστρία τά 
ύφάσματα. τά όποια πάλιν κατά τό πλεϊ
στον μέρος μετεφέροντο εις τάς ινδικός 
τής Αγγλίας κτήσεις. Ούτως άπό τής 
στιγμής, καθ’ ήν ό κάτοικος τής Βομ
βάης παρέδιδε τόν βάμβακα έπί πληρώ
ν1?’ τής ήμέρας, καΟ’ήν ό έμπο
ρος τής Μαγκεστρίας έπώλει τό ύφασμά 
του, έδαπανατο μέγα χρηματικόν ποσόν 
είς τόκους, προμήθειας, ναύλους καί 
Ασφάλιστρα. Έν έτει 188(1 Άγγλος βου
λευτής έλεγεν έν τη βουλή. «Σήμερον, 
συνεπεία τής τομής τού ’Ισθμού τού 
Σουέζ, τά προϊόντα τών ’Ινδιών φθάνου- 
σιν εις τήν Αγγλίαν εντός ενός μηνός. 
Έμπορος έν ’Αγγλία παραγγείλας βάμ- 
βακα έν Βομβάη, έπλήρωσεν αύτόν διά 
τριμήνου συναλλάγματος· πριν δέ λήξη 
τό συνάλλαγμα τούτο ήδυνήθη νά έτοι-* 
μάση έν ’Αγγλία τό ύφασμα, νά τό στεί- 
λη εις Βομβάην καί νά πλήρωσα τό συ
νάλλαγμα έν τή τακτική προθεσμία χω
ρίς νά μεταχειρισθή άλλα κεφάλαια.»

Τα .Ιουτρα εν ’Ιαπωνία. Ή χοήσις τών 
λουτρών έν ’Ιαπωνία είναι συνηθεστάτη, 
σχεδόν καθημερινή. Ή δέ τιμή ενός λου
τρού είναι Ασήμαντος, δέκα μόνον λεπ
τών. Οί ’Ιάπωνες χρώνται τού λουτρού 
έν θερμοκρασία δλως άσυνήθει διά τούς 
Εύρωπαίους· ή θερμοκρασία είναι 45—50° 
Κελσίου, δέν μένουσιν δμως έν τώ λου- 
τρώ ή όλίγας μόνον στιγμάς, έξέρχονται 
αύτού καταπόρφυροι καί περιορεόμενοι 
ύπό ίδρώτος. Ή θερμοκρασία, ήν αποκτά 
τό σώμα έκ τοϋ λουτρού, έξαλείφεται 
κατά μικρόν, καί διατηρείται έπί πολλάς 
ώρας. Τό περίεργον δέ είναι, δτι οί ’Ιά
πωνες, έναντίον παντός ύγιεινοϋ παραγ
γέλματος, λούονται ευθύς μετά τό δεϊ- 
πνον, καί δμως ούδέν επιφέρει αύτοϊς 
τούτο κακόν άποτέλεσμα.

---- *©·----
Ά.Ιιεία μαργαριτών. Τά έν τώ ίσθμώτού 

Παναμά γενόμενα έργα ανέπτυξαν διαφό
ρους βιομηχανίας, ών μία είναι καί ή 
άλιεία μαργαριτών, αλιεία έπικεοδεστάτη. 
Μεταξύ τών άλιευθέντων έσχάτως μαργα
ριτών ύπάρχει μαργαρίτης έντελεστάτου 
σχήματος καί βάρους 10 γραμμαρίων, 
όστις έλαβε τό όνομα τοϋ Λεσέφ. 'Ο μαρ
γαρίτης ούτος είναι είς τών διασημοτέρων 
τοϋ κόσμου.

Ή &ρα εν Τουρκία. Μεταξύ τής συνή
θους ώρας καί τής τουρκικής ύπάρχει 
διαφορά τις, ής ή αιτία είναι τά μάλιστα 
περίεργος. Ό διευθυντής τοϋ έν Κων- 

σταντινουπόλει ποό τινων έτών ίδρυθέν- 
τος μετεωρολογικού καί Αστρονομικού 
γραφείου. Γάλλος επιστήμων, άνέλαβε νά 
έξετάση τήν σχέσιν μεταξύ τής· τουρκικής 
καί τής συνήθους ώρας. Έπί πολύ εϋρι- 
σκε διαφοράν δέκα λεπτών, ήν δέν ήδύ
νατο νά έξηγήση, μέχρις ού γέρων Τούρ
κος Αστρονόμος. μάλλον εμπειρικός ή έπι
στήμων, τώ έλυσε τήν Απορίαν. 'Η ώρα 
ύπολογίζεται έν Τουρκία άπό τής δύσεως 
τοϋ ήλιου, ούχί όμως άπό τής αστρονο
μικής δύσεως, άλλ’ άπό τής δύσεως πα- 
ρατηρονμένης άπό τού ύφήλοτέρου ση
μείου δπου εύοίσκεταί τις. Κατά τούς ούτω 
γενομένους ύπολογισμοϋς εύρέθη ότι με
ταξύ τής Αστρονομικής δύσεως καί τής 
άλλης υπήρχε διάφορά. όκτώ λεπτών τής 
ώρας. Δυσκολώτερον όμως άπέβη ή έξεύ- 
ρεσις τών ύπολοιπομένων δύο λεπτών. Τά 
δύοταϋτα λεπτά είναι κατά τόν ΤοϋοκονC 
αστρονόμον ό άπαιτούμενος διά τόν Αυ- 
τζακ καιρός ν’ άναβη έπί τοϋ μιναρέ καί 
ν’άναγγείλη τήν ώραν διά τάς συνήθεις 
εσπερινός ποοσευχάς.

Μεγά.Ιη πυραμίς εν Μεζικω. Άνεκαλύ- 
φθησαν έν Μεξικω ίχνη σπουδαία πολι
τισμού έξαλειφθέντος σήμερον. Έν τη 
Σονώρα. είς Απόστασιν 20 χιλιομέτρων 
άπό τής πόλεως Μαγδαληνής άνεκαλύ- 
φθη έν μέσω πυκνού δάσους πυραμίς, 
ύφος μέν έχουσα 750 ποδών καί βάσιν 
4350 ποδών. διιλ. διπλάσιά κατά τό ιιέ- 
γεθος τής έν Αίγύπτω πυοαμίδος τού 
Χέοπος. Άπό τής βάσεως πρός τήν κο
ρυφήν τής μεξικανικής πυραμίδος ύ- 
πάρχει όδός εύρεΐα περιφερική, δι’ ής 
δύνανται ν’ άνέρχωνται ά'μαξαι. Τά έξω- 
τερικά τοιχώματα τής πυραμίδος σχημα
τίζονται έκ λίθινων πλακών, άριστα προ
σαρμοσμένων. Είς μικρόν άπό τής πυρα
μίδος άπόστασιν πρός Ανατολάς, ύφοϋτο 
λόφος τού αύτοϋ ύφους, έν ω λελαξευ- 
μέναι έν τώ βράχω ύπάρχουσιν εκατοντά
δες κελλίων ύφους μέν 8 ποδών καί μή
κους 10—15 ποδών. Τά κελλία ταϋτα δέν 
έχουσι παράθυρα, άλλά μόνον έντώ μέσω 
τής στέγης οπήν έν εΐδει θύρας. Εντός 
τών μικρών τούτων δωματίων εύρέθησαν 
έσπαρμένα πολλά οικιακά σκεύη, πάντα 
λίθινα. Δύσκολον είναι νά όρίση τις εις 
τινα έποχήν καί είς τίνα λαόν άνήκουσι 
τά μνημεία ταϋτα- έπειδή δμως έν τή Σο
νώρα σώζονται έτι οί έγχώριοι αρχαίοι 
κάτοικοι. Mayos καλούμενοι, είναι έπόμε- 
νον δτι οί πρόγονοι αύτών είναι οί κατα- 
σκευάσαντες τά γιγαντιαϊα ταϋτα οικοδο
μήματα. Ή φυλή τών Mayos, έναντίον 
πάσης άλλης ινδικής φυλής, έχουσι τούς 
οφθαλμούς κυανούς, τήν κόμην ξανθήν 
καί τό δέρμα λευκόν διακρίνονται δέ καί 
διά τά αγνά αύτών ήθη καί τήν πρός τήν 
έργασίαν τάσιν αύτών, έχει δέ καί 
ΐοιον Αλφάβητον καί άρκετάς γνώσεις μα
θηματικός καί Αστρονομικός.

•Q μέγας μουσουργός Βετάβεν έγεννήθη, 
ώς γνωστόν, έν τή παραρρηνίω πόλει 
Βόννη, ένθα σώζεται έτι ή οίκία, έν η 
έγεννήθη. Φιλόμουσοί τινες πολϊται τής 
πόλεως εκείνης καί θαυμαστοί τοϋ δια- 
ποεποϋς άνδρός Αγόρασαν έσχάτως τήν 
οικίαν ταύτην, ήτις δεόντως έπισκευαζο- 
μένη θέλει χρησιμεύσει άπό τοϋδε ώς 
μουσεϊον. 'Η οίκία θέλει τεθή εις ήν κα
τάσταση’ εύρίσκετο έν έτει 1770, οτε 
έγεννήθη έν αύτή ό Βετόβεν τά δέ διά
φορα δωμάτια αύτής θά περιέχωσιν εικό
νας, προτομής, χειρόγραφα καί Αντικεί
μενα. άνήκοντα είς τόν μέγαν μουσουρ
γόν ώς καί βιβλιοθήκην περιλαμβάνουσαν 
πάντα τά συγγράμματα, τά όποια περί 
αύτού έγράφησαν. Ό εύγενής ούτος καί 
εύσεβής σκοπός έπετεύχθη δι’ έράνων, 
δωρεών καί μουσικών συναυλιών.

--------------------

'(.) έν Παρισίοες πύργο·: τοϋ “Είερε.ϊ, τό 
μάλλον άξιοθέατον έργον τής έφετεινής 
Παγκοσμίου έκθέσεως, έπερατώθη. Έπί 
τού ύφίστου αύτού ορόφου, 300 μέτρα 
ύπεράνω τής έπιφανείας τής γής, ύφώθη 
ή γαλλική σημαία, ό δέ δήμος έδώοησεν 
είς τούς έργάτας 1000 φράγκα. Ό κατα
σκευαστής Έϊφελ έτιμήθη διά τοϋ τα
ξιάρχου τού γαλλικού παρασήμου. Έπί 
ιού πρώτου ορόφου (εις ύφος 38 μέτρων) 
ύπάρχει ολόκληρον σύμπλεγμα οίκίσκων 
ελβετικών οικιών περιεχουσών διάφορα 
έστιατόοια, γαλλικά, όωσσικά, αγγλικά 
κτλ. 'Η περιφέρεια τοϋ πρώτου τούτου 
ορόφου είναι 500 μέτρων. Ο ΰευτερος 
όροφος εύρίσκεται είς ύφος 115 μέτρων, 
όδέ τρίτος 207 μέτρ. 'Η άνάβασις έπί τοϋ 
πύργον έκτελεϊται διά κυκλοτερούς κλί- 
μακος. τρία δέ τέταρτα τής ώρας Απαι
τούνται, όπως φθάσητις είς τόν τέταρτον 
όροφον, είς ύφος 273 μέτρων. Άνωθεν 
τούτου ύφούται θόλος, οιηρημένος εις 
τέσσαρα τμήματα, καί προσδιωρισμένος 
διά τάς Αστρονομικής, μετεωρολογικός 
καί φυσικός παρατηρήσεις. Άνωθεν τοϋ 
θόλου είναι ηλεκτρικός φανός, ού ή λάμ- 
φις είναι ύρατή είς άπόστασιν 72 χιλιο
μέτρων. Οί έν τώ νφει τούτω έργαζόμενοι 
άνθρωποι ήσαν ένδεδυμένοι. ώς ένδύον- 
ται συνήθως οΐ διερευνηταί τού βορείου 
πόλου.

----·©—
Κατα ποιαν ώραν τήι: ήμέρας είναι ό άν

θρωπος ισχυρότερος; Πάντες ήθελον έπι- 
πολαίως Απαντήσει εις τήν έρώτησιν 
ταύτην. «Τό προή μόλις έγερθείς τοϋ 
ύπνου.» Καί όμως ό ιατρός Βούχ άπέοει- 
ξεν έσχάτως διά τοϋ δυναμομέτρου, ότι 
ό άνθρωπος έγερθείς τής κλίνης είναι 
ασθενέστερος ίι καθ’ οίανδήποτε ώραν 
τής ήμέρας. Ή δύναμις τών μυώνων αυ
ξάνει βαθμηδόν μετά τό πρωινόν άριστον 
καί φθάνει είς τήν Ακμήν της μετά τό 
γεύμα, τήν μεσημβρίαν. Μετά τούτο ή 
δύναμις Αρχίζει έκπίπτουσα πάλιν καί 

πάλιν πρός τό εσπέρας αύξανομένη. μεθ ’ό 
χαλαοούται βαθμηδόν μέχρι τής επομέ
νης πρωίας. Οί δύο χειρότεροι έχθροί τής 
δυνάμεως τών μυώνων είναι ή Αεργία καί 
ό ύπερβολικός κόπος, ιδίως δέ έξασθενεϊ 
τόν άνθρωπον ό έν τή έργασία ίδρώς. 
Καλόν είναι επομένως διά τούς σωματι- 
κώς έργαζομένους Ανθρώπους νά λάβωσι 
τό πρωί καλήν καί στερεόν τροφήν.

---- ------

Έν ΙΙεργάμω άνευοέθη έσχάτως σαρ
κοφάγος περιέχων χρυσά κοσμήματα, 
άγγεϊα καί άλλα πολύτιμα Αντικείμενα. 
Διά τής άνασκαφής ταύτης, γενομένης 
δλως τυχαίως· ύπό γεωργού, έγνώσθη ό- 
ριστικώς ή μέχρι τοϋδε άγνωστος θέσις 
τής νεκροπόλεως τής Περγάμου.

Αίνιγμα 616
Εντός βρέων σκιερών 
Τήν κατοικίαν έχω, 
Καί τά απόκρημνα βουνά 
Άφόβως περιτρέχω.
Όπόσους χρόνους είς τήν γϊιν 
Πλανώμαι, άν θελήσης 
Νά μάθης, είς τήν κεφαλήν 
’Αρκεί νά μ’ άτενίσης.
Έάν έπί τόν τράχηλον 
Θέσης τόν δάκτυλόν σου, 
Το έδαφος θά αίσθανθής 
Τοέμον πρό τών ποδών σου, 
Τά άκρα οέ τοϋ σώματος 
Έάν άποχωρίσης, 
Δυσκόλως άνωθεν αύτών 
Τόν πόδα Θά πατιίσιις.

Ν.

Αίνιγμα 617
Είμαι κράτος έκ τών πρώτων 

νεαρόν καί θαυμαστόν 
τοϋ πολέμου καί τών φώτων 

καί είς ολα, ώς γνωστόν.
Άν δέ μ ’ άποκεφαλίσης 

θά μέ εϋριις στο λεπτόν.
Είριαι, ώς έκεϊνο, πρώτη 

δύναμις καί κραταιά, 
έν άπάση τή Εύρώπη, 

καί. ώς άρκτος, φοβερά.
Ε. Ν. Τ. έν Καιροί.

Ποόβλ. 618 
(Κυβόλεξον πρός συμπλήρωσιν)

* ΡΩ ’ *
* ΩΓ * Η
* Γ’ Ο · 
Ο ’ Ν * Ω 
’ Η * * Ν

Ποόβλ. 619
Διά τών Αρχικών γραμμάτων έπτά τής 

Αρχαιότατος περιωνύμων ποιητών σχη- 
ματισθήτω τό όνομα ενός τών διαπρεπε- 
στέρων ποιητών τής νεωτέρας Ελλάδος.

Ποόβλ. 620
’Αντί τών Αστερίσκων θές τά 

κατάλληλα γράμματα, όπως σχιι- 
ιιατισθη κυβόλεξον έκ τεσσάρων 
λέξεων, ών ή πρώτη σημαίνει 
άκρωτήριον τής Ελλάδος, ή δεύ
τερα καί ή τετάρτη δύο Νηρηΐδας 
καί ή τρίτη ζώον γνωστότατοι·.

ΛΥΣΕΙΣ

τών έν άριθ. 171 Αινιγμάτων 
καί Προβλημάτων.

Αινίγματος 612
Κάπρος—Καρπός—Άπρος—Πάρος.

Αινίγματος 613 
Ή δασεία.

Προβλήματος 614
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΚΤΚΛΩΨ 
1ΚΤΙΣ 
ΑΑΙΣ
ΘΩΣ
ΟΨ
V

Προβλήματος 615
'Ηράκλειτος—’Ραδάμανθυς—Οίδίπους 

— Φιλοποίμην — Ίόλαος — Λυκούργος—- 
Όξυάρτης—Σκείοων=Ι IΡΟΦΙΑΟΣ.
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Κυρίω Ε. Π. έν 'Α.Ιεξανδρεία. Ή είκών τοϋ έν Σύρω άποκαλύοθησομένου ά.δριάντο; τοΰ ναυάρχου Μιαούλη, κατασκευασΟεΓσα ύπδ ειδικού τεχνίτου διά τδν «"Εσπερον·, θέλει δημοτ-.ευθή έν τω προσεχεΓ τεύχει. — κ. I. Α. έν 
Άδάνοις. Ώς ήδη έγνωστοποιήσαμεν, ή μικρά περί τήν εκδοσιν τοϋ «Εσπέρου· βραδύτης έπήλθε συνεπεία τής μή εΰρέσεω; έν Έλλάδι καταλλήλου τυπογραφικού χάρτου. Ή έπιθυμια ήμών ήτο, καί δ χάρτη; να ήναι έλληνικδς, άλλά μέχρι; ώρας τοΰτο δέν κατωρθώθη, διότι τα ήμέτερα χαρ- τοποιεΐα έχουσιν άνάγκην τελειοτέρων εργαλείων προς κατασκευήν χάρτου, δυναμένου να χρησιμεύση δια Περιοδικόν εικονογραφημένο-/, οϊο; δ -"Εσπερος·. — κ. Λ. Λ. έν 
Κωνοτανιινονπό.1ει. Ένεγράψαμεν τους νέους συνδρομητές, απαιτείται δμως ή προπληρωμή τής έτησίας συνδρομής. όπως άποσταλώσιν αύτοϊς τα τεύχη. Ό όρο; ο ντο; είναι απαραίτητο;. — κ. I. Μ. έν ΠαρινίοΚ. "Εχετε δίκαιον προσεχώς θά ©ανώσι τά αποτελέσματα.— κ. Π. εν 
Βιέννη- Έαν έπιθυμήτε δυνάμεθα νά καταχωρίσωμεν τδ άποσταλέν έν τή σελίδι τών ’Αγγελιών- άλλως δχι-—κ. Ν. Κ. έν Λεμησσά. Τδ ρητόν «Μοχθεϊν ανάγκη τοΰ; θέλοντας εΰτυχεΓν» είναι τοΰ Εΰριπίδου. Τά αίνϊγματά σας είναι έπιτυχή. και ευχαριστώ: θέλομεν δημοσιεύσει και άλλα. άφ· οΰ μάλιστα λέγετε 8τι έχετε ώρας διαθεσίμους. Ή σύνταξις αινιγμάτων καί προβλημάτων είναι και καλή διανοητική άσκησις καί τερπνή ένασχδλησις. — κ. I. 1. εν Κων· 
σεανεινουπό.Ιει Τά περικαλύμματα τοϋ «’Εσπέρου· πα- ρηγγέλθησαν, καί αμα φθάσωσι θέλουτιν αποσταλή ύμΓν. Σημειώσατε ότι το ταχυδρομικά αύτών τέλη είναι είς βάρος τής Διευθύνσεως, τά τελωνειακά όμως εί; βάρος τοϋ πα- ραγγέλλοντος αύτά.— κ. Μ. έν Τεργέστη. "Οταν δ • "Εσπερος· καταστή ενήμερος, όπερ γενήσεται προσεχώς, θέλομεν καταχωρίζει'και διαφόρους επιθεωρήσεις, ά ναγομέ να; εις τήν δεκαπενθημερίαν.

ΛιευΟνντίις καί εκδότης· I. Περβλνογλο;··.· 
έν ’ΛΟήνατς. όδός Όμιίρου 8. /
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Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δις τοΰ ιχηνός ιχετά εικόνων έν Άθήναις.

Έν ΈλλάδιΤεμ.ή έτησία καί προπληρωτέα ι Έν τώ έξωτερικώ
. δρ. 40
• 4’9- 4θ (Χ9·)

ΕΓΓΡΑΦΑ1 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ 
α'. Έν τώ γραφείω τού « Εσπέρου » όδός Όμηρου dp. 8. 
β'. Έν τοϊς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδου όδ. Έρμου 
γ'. Έν τώ βιβλιοπωλείο Καρόλου Βίλμπεργ όδός Έομοϋ.

♦ 
I 
t 
I i

Τιμή καταχωρίσεο)ς έν τή σελίδι ταύτιι, είς 4 στάλας 
διηρημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.

Διεύθυνσις Ε,ΣΠΕΡΟΤ έν Άθήναις όδός Όμηρου άριθ. 8.

Έν ταϊς διαφόροις πόλεσιν, έν αις ύπάρχουσιν ειδικοί άντιπρόσωποι τοΰ «Εσπέρου» αί έγγραφοί γίνονται παρ'αύτοϊς, έν αίς 
δέπόλεσι δεν ύπάρχουσι τοιούτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον τής συνδρομής κατ’ ευθείαν είς τήν Διεύθυνσιν ή διά ταχυδρο
μικών έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων όφεως ή καί διά. γαλλικών, αγγλικών, όωσσικών καί αΰστριακών χαρτονομισμάτων.

ΓΪΌ ΤϋίΑ'ΤΙ» Νεώτατον σύστημα πρός άντιγραφήν καί πολλαπλασιασμόν /
' έπιστολών καί εγγράφων, πωλούμενον παρατάς Γενικής Ζ Ζ 

Εταιρίας ένΛονδίνω φερούσης τόν τίτλον nriie general f 
copying Apparatus Co. L.td. Condon 16. 18 
Queen Victoria Street. Τό πρακτικότατου τούτο p / 
μηχάνημα είνε διαφ. τιμών άναλόγως τοΰ μεγέθους. Ζ Ζ 

Σχήμα.

— ΔΡΟΙΪΙΟΛΟΓΙΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ!

Γραμμή Πελοποννήόον
Άνοδος <·Ε65ο^.4ί«(·) κάθοδος

'ΚτΛ Tfirn· 7 —. |ί. I 'Λϋό Πάτ?«ϊ ήυτίρ.» 5 π. (t.
Etc Πάτρα; Πέμπτην 5 π. μ. I Etc Πειραιά Τετάρτην 7 «.μ*

,ςον .)·> 75 Αεατοσινψ. yp. 35... 45
50
55
7° / /

»
»
»
»

Τό αΰτό κατάστημα προμηθεύει καί / /
τά διάφορα είδη τοΰ χάρτου, μελά- Ζ 
νην, κονδύλια κτλ. Διά τοΰ συ- ζ 
στήματος τούτου δύναταί τις έν / 
βραχεί διαστήματι ν ά έ χ η Ζ 
χέλια άντίγραφα μιας έπι- Ζ 
στολής ή ενός έγγράφοί'. //

χ*· 
Χ·ί·'

»
»
»
»

ζ / 
ζ / 

ζ / 
ζ y

ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣEAU DE COLOGNE
Τό άοιστον τούτοL· 
άρωματικόν ύδωρ 

πωλείται έν Κολωνία 
έν τώ γνωστώ

Καταστήματι Jean 
Maria Farina

προμιιθευτοΰ διαφόρων 
Αύλών. Είναι τό καλλίτερον 

καί εΰθυνότερον τών 
άρωιιατικών.

O’

L’ Orient

Γραμμή Ίονίου ΓΙελάγους
Άνοδος (·Ε64ο>«ί·<ιΐ«) κάθοδος

•Α«| Π4τ(«{ πίμντη» 7 μ. μ. I 'Λι>4 Kif«u?«· Σ4β««τ»ν 6 μ. μ. 
Είς Κέρκυραν Παρασκευήν 6 μ. μ. I Κ’; Πάτρα; Κυριακήν 5 μ. μ.

REVUE FRANCE-HELLENIQUE

Ν. NICOLAIDES
Directeur - fondateur 

FARIS 1889 
Deuxidme annee.

Prix du Numero: 1 franc.

Podsie dediee a LL. MM. 

le Roi et la Reine 

de Grece

1863-1888
PARIS 1889

Είς τήν Φιλελληνικήν 
Εταιρίαν τοΰ Άμστελοδάμου 

ήτις έπιδιώκει τήν παρα
δοχήν είς τήν Εύρώπην τής 
όρθής Ελληνικής προφοράς, 

έγγράφονται συνδρομηταί 
πρός 7 δρ. κατ' έτος είς

Βεβλιοπωλβϊον τής
το

Γραμμή ’Ιτέας
Άνοδος (Έ6ίι>μ«ίι«ι«) κάθοδος

'Λπ% Πάτρα; Δευτέραν 12 μισονύχ. I ‘Ανά ’Ιτέαν Τρίτην 6 π. μ 
Etc Ήέαν Τρίτην 4 </t π. μ. I Etc Πάτρα; Τρίτην 10 DH PIETRO PERVANOGLU

ΕΣΤΙΑΣ

Γραμμή Βόλου
Άνοδος (ΈΒίο|»«ίι«ι«) κάθοδος

Άπ^ Πειραιά Παρασκευήν 7 μ. μ. I *Απ^ Βόλον Κυριακήν μεσημβρ.
Et; Βόλον Χάξδατον 7 μ. μ. I Εί; Πειραιά Δευτέραν 3 μ μ.

ΑΤΊΊΝΕΝΖΕ
DELL· ISOLA

Γραμμή Θήρας
Άνοδος (■EeS.si.W·) Κάθοδος

'ΑιΛ Πειραιά Πέμπτην 8 μ. μ. I Άπ% Θήραν Σά66ατον 6 π. μ.
Ε!; Θήραν Παρασκευήν 5 μ. μ. I ΕΙ; Πειραιά Κυριακήν & </ρπ. μ.

ED I LEMNOS

Γραμμή Ακαρνανίας
Άνοδος (·Ε«4.|ί·4.«ι<.) κάθοδος

*Απ% Πάτρα; Τετάρτην 7 π. μ· I 'Απδ Κέρκυραν Σάβοατον 9 μ. μ.
El; Κέρκυραν Παρασκευήν 1 μ. ' EtS Πάτρα; Δευτέραν 6 π. μ.

Collesantiehissima colonie salle 
coste del mare adriatico.

Ti-leste IMS

τών κατά τό έτος 18 St 1 

έν τή νήσω Κύπρω 
τραγικών σκηνών

ΰχύ
Γ. I. Κηπιάδου 

ίικηγόρου 
ΕΚΔΟΣΙΣ β'

Έν Άλεξανδρείμ 1888

καί τό Γραφεΐον τής 
Έφημερίδος

Άκροπόλεως.

Γραμμή Κρήτης
Άνοδος ΓΕ6ήμα5·.«ί«) κάθοδος

*ΑτΛ Πειραιά Πέμπτην 7 π. μ. I ’Από 'Ηράκλειον Σά^βατον 3 π. μ. 
Ε1; Ήράκλειον.Παρασκευήν 4 μ. μ. | Ε?; Πειραιά Κυριακήν 4 μ. μ.

Γραμμή Τεργέστης
Άνοδος <κ«τ& κάθοδος

’*πο ΙΙιιραιά Παρασκευήν 8 μ. μ. I Απδ Τεργέστην Πέμπτην μισημ^. 
Είς Τεργέστην Παρασκευήν 8 μ. μ. I Etc Πειραιά Πέμπτην 4 π. μ.

Γραμμή Κων[πόλεως Βατούμ
Άνοδος (Κατά δεκαπενθημερίαν) Κί0θ$θς

’Ari Πειραιά Δευτέραν 4 μ. μ. | ’Απ’» Βατούμ Τετάρτην 0 μ. μ. 
t?t; Βατούμ Δευτέραν 4 π. μ. I Ε’; Πειραιά Τετάρτην 8 π. μ.

ESSAI
SUR LE

REGIME PARLAMENTAIRE
PAR

X. S. COMBOTHECRA
Licencie en droit

Paris 1889

ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

τοτ

Ή τιμή είναι φρ. χρ. 5 25 %

Εΰριινται οί προηγούμενοι 
έπτά τόμοι τοΰ

Εσπέρου
είτε όεόεμέτοι είτε άδετοι

ΕΝ ΤΩ, ΓΡΑΦΕΙΩ,

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1889._ 1679.


