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HEHEXOWENA
Ήμερολύγιον.
’Επί τών ενεστώτων».
Όέν Παρισίοις πρόξενο·? τής ’Ελλάδος.
'Εργα καί ήμέραι. . .
Τ4 νέα έπϊ τής ΎΑκροπόλεως εδρήματμ.
Μικρόν ήμε-ρολ'όγίόν \συνεχεία καί! τέλος) 
Ανέκδοτα, Μύθοι, Παροιμίat,συλλεγέντες ύπ-θ 
. Φ ω τ Η υ .·. Ά ρ- u σ α;ν θ ο π ο ό-λ ο ψ £Φφτ ά.» w);

πρώτου ύπάα,πιστοΰ του. Άε,οδώραυ ,K.okQr 
' κοτρώνη (το πρώτον ήδη έκδιδόμενα).

’Ελληνικαέ παραδόσεις..; (Πώς ώνομάσθή τδ 
χωρ ίον. «‘.Τάτιζα »■).. Τ

Ή κατάι των Μελάμ,πω.ν-έκστράτιε,ία.τ^,νί Τούρ
κων (περί τδ Μεσονύκτιον τοΰ Πάσχα τοΰ 
1.822).

Λόξα καί.· (Μυθιστόρημα).
Ηερι τής έν Καππαδοκία λαλουμένης Ελλη

νικής γλώσσ.ης (συνέχεια).
Τά προπλασμάτια τοϋ άνδριδίντος Μιαούλη· 
Φιλολογικά.
’Απαντήσεις δνευ έρωτήσεων ffi- αξίζει εις 

αντιβα,αιλ.ε·υς·.τ—’Αγών^σφαΊριστηρίου.)..
ΠνευμάτικαΙ άσκήσει.ς,— Αόσεε,ς, - 
’Αλληλογραφία.

,; ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ

ΕΚΐίΆΠΣΙ’Α, ’Ιουλίου τοΰ [ζάρτυρος 
ά·θλήσαντος·.έπί.Μάξ·ιρι:άινό3 τώ 302. .

• ΙΣΤΟΒίΑ- 1826. Τό ύτότόνΦαβιέρον στρά
τευμα: αποβιβάζεται εις ?τοΰρ«.

■ Ένφπά πξίάγμκτ'ςί βαίγουσί; πρός παιάν 
^^_τιγα λυσιν.,. αίψνης δύο- μιεγάλα γεγόνόπα 

απειλουσι· νανακοψωσι την πορείαν αυτών?: 
ή ύπό τών 'Ρώσσων κατάληψις έν Άίργα.- 
νισταν τοΰ π&λόθελίγήτρου''£&ντζέβ, καί 
ω» ρευ|κατίσμΆ. τοΰ Βίσμαρκ- άγνωστον 
0JW4 ά*· η μπμυσδ-υκ,ητος.χατάλη,φις: αυτή·· 

Τ0«ς...|εϋμνατισμθύς? & μι ρευμο^- 
τ-ισμοί την κρς,τάληψιν."(3π-ως:δήπο.τβ,; τά·· 
πράγμ,ρ^·είναι·σμβικρώτ.χτον-: ,καί.άγ πι-: 
στευσ-ωμ^ν; .τούς ^Α^ΐανολο.γους.,, ό Ακρώστ 
σισμμς τοΰ. Πεντξέβ -διευκολύνει την ά— 
XG^T.GC^^S'SO.y. >̂'(^'(J^'C3CW>V' XGC— 

άλλοτε .· ό-Βίσμαρκ, κάταπίπτουσι. πριν 
^γίΡ'θχνσιν^ η πρ·ο.σ·ο7,’ηθε^σκ - ’Αγγλική ©'.— 
λο.τϊμΛά.·:7ϊρ·μσ·βάλλε'ται έκ· νένυ πρΆ ίκρετ.- 
ήΟ-ίποιήθν}, και εμω-.ΰι^ο.βος:.υπήρχε μήπως 
η. νεότατη μέθοδος τών- ζετεΐεΐΐμέν’ων γε- 
γονύζων μεταφρασ-θγ·. καί. 'Ελληνιστί, .«& 
φ-νης αυτή· υπό. τών 'Ρώστ
σ.ων' αύτών πρώτων, καθ’’ ών Τ^ίως άντατ 
νεκλων α,ι υπο τής ’Αγγλίας υποκινηθεί- 
σαι τελευταϊαι περ,ιΐϊλοκαΑ;. Ένώ ,δέ- αί 
αγγλικοί δικτυόφόροι στόλοι φυλάττουσι

ΤΟΜ. Γ’·.-^1’886· ■ ’

τήν- Σούδαν,|νώ εξακοντίζονται· 
τά, τελευταία βέλ.'ζγ. νπ^ τήν μορφήν μεττ 
ρίμνης προς αποτροπήν άπο τής βεβα-ίας(Ι).- 
ήμών κατάβτροφή^ όνώ νέας έγκυκλιοι 
τής Πύλης: δίασταυρούντας, ένφ έπαναρ-: 
χίζουσιν. αί προς διακανονισμόν τών. Άλτ 
βανο.μαυρσβου-νιωτίκών ο,ρίων άτελεύτη- 
τοι συζητή.σε.ις τδ* διαφόρων έπιτρό’ϊϊων, 
έν<ΰ 4 Χόβαρτ έν ΝικομηδειΆ θέτει εις »ί»’ 
νη,σιν τά νεχςιρριςρμένει σκάφη κατά: τή 
σύστημα τού Σβάρτσκοφ .,.·.. ον'Ρώσσάι 
κατακτώσι.

Μήπως όμως ή του Πεντζέβ κατκλη- 
ψι.ς <Ιν<- άντπμειπτι.κή, δωρεά 4κΓμ.έρο,υς 
τής ’Αγγλίας διά τήν ριή παρφ®όδισιν 
τής πραγματώσεως προσενεχθέντος τινάς 
αυτή·; ύπ·ά τής συμμά,χου δώρου;, άλλή 
τότε ό πτωχός ό Βίσμαρκ θά μείνγ μέ 
κενάς τάς χεΐρας; "Αν δέ το, προς την 
’Αγγλίαν Τουρκικόν δώρον δέν εινε οΰτε 
ή Κρήτη οΰτε ή 'Ρόδος οΰτε άλλο τι ο- 
μοιον, καί είνεμόνον άναγνώρισις τελείων 
επί τής Αίγυπτου δικαιωμάτων,, θά λη
σμονηθώ άρά γε υπό τής άγρύπνου καί 
πανδαήμονος πολιτικής δτι καί ή Μα
κεδονική. Καβ-βάλά αιγυπτιακόν· ποτ?ι ήτο 
κτήμα, ώ.ς τούτο μαρτυρούσι καί ή μετά: 
σεβασμού δεικνυόμενη Ιτ·ι· κατάκλ-ειστος-· 
του Μεχμίτ-Άλή οικία, καί τό λ&ιτο·υρτ 
γοΰ* ε'τι· Αιγυπτιακόν ΊμαρΙτ &αί τή 
ευεργετούν έ'τι Αΐγν®τιακ·ύν ^εμπάπ· κα-ί- 
δτι ή παρά τήν Καββάλαν ©*ήσος; υπό- 
τής Αΐγύπνο-υ έξαρταταί ΐ·

’Αρά γε ή κατά το- σύνηθες ίδρυσί^ ί- 
κεΤ πού παρά τάς Έλευθεράς;, 'Ρωσσ^κοΑ 
μοναστηριού μετά τών άγιων λειψάνων 
του, θά εχγ κ'αί κατά τού κακού- μύταύ 
άλεξιτήριον'δύναμιν ',

Βαραβηεύή,.£$ Ηθβ··

Ο ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣΠΡΟΞΕΝΟΣ. ΤΗΣ ΕΛΛΑώΟΣ
Πολύς άπό· τίνος γίνεται λόγος iy. ταϊ? 

γαλλικές έφημερίσι περί του έν Hop.iT. 
σίρ-ις ήμετέρου Προξένου _ κ.. Έρλάγκερ. 
Αί άαντοΐαι κατηγορίαι,, . α'ίτινες .έκτο- 
ξεύ-ονται κατ’αύτού, άγνααΰμεν κχτά πότ 
μμν -έ'χοντάί ΰποττάσεως· άφοΰ αμως τά 
$νομα αύτοΰ. συνδέεται, προς, τόν τίτλον 
®θδ Τ’εκιζοϋ· προξένου της ΈΛ.Ιά,Λος εν 
Παρισίοις, καί τά γνωστά λογοπαίγνια 
εις βάρος τής. Ελλάδος γίνονται, καλόν 
νομίζομεν νά θέσωμεν ύπ’ μψει, ά-νρχί 
τών ήμετέρων κυβερνητών που έλληνικού 
ταυλάχισ,τον, κοινού, πώς. κρίν.ο.υσιν αύτον 
οί έν Παρισίοις. , .

«Ό Έρλάγκερ εινε έβραϊος γερμανός, 
γεννηθείς· έν Φραγκφόρτγ καί άπαρνηΟεΐς 
τή·ν: θρησκείαν τών πάτερων του. Προ εΐ-· 
κοσι περίπου, έτών έγκατέστη. έν. ,Γαλλίγ,. 
έν ή έκτήσατα άπειρα πλαύτη καί· άπέ- 
χθή ύπόληψιν, Συνεπ.ώς ή μέν Πρωσσία 
εκαυ.εν αυτόν βαρώνον καί έπειτα κόμη— 
τ», ή δέ Γαλλία: αξιωματικόν τοΰ έθνι- 
κόΰ αυτής ^τάγματος!'·

' .«‘Ο άνθρωπος., .δ.στιςσκέπτεται καί 
έξερευνγ τά μυστήρια τής άνθρωπάτητος 
περιπίπτει εις σύγχυσιν, παρατηρών δτι 
ό χρυσός μιγνύμενος τγ ράδιουργίγ πα
ράγει τήν υπάτην δύναμ,ιν καί' τήν. αιω- 
νίαν ατιμωρησίαν. Καί όμως αυτή εινε 
ή μόνη δυνατή έξήγησις τής ύπεροχής.,· 
ήν ήσκησεν ■& Έρλάγκερ. εις πλεϊστα μέτ 
γάλα πολιτικά καί οικονομικά ζητήματά 
τής Γαλλίας.

«’Ολίγοι Έρλάγκερ ύπάρχουσιν έν Πα- 
ρ-ισίοιίς, έννέα μόνον,καί έν τοϊς εννέα δέ 
ττχύτοις ό< περί οΰ πρόκειται οικονομολό
γος,' ..αυτός καθ’ εαυτόν, κατέχει τρεις 

; δια.φόρώ.υς θέσεις.. Εινε συγχρόνως; ,βάρ.ώτ 
νο:ς, τραπεζίτης κάί πρόζ^νος της *Ε'2Μ- 
&ας sx Παρισίοις. 'Q τραπεζίτης, περί ·οδ 
έσται ήμΐν ό λογος, καλείται ΉμίΛιος- ά- 
<ροΰ έπεράτωσε τάς εγκυκλίους του σπουδάς 
ήρξαπο λίαν’ ένώριςβόπιδιώκων τύχην. Αύθ 
γάμοςέ.χρ^ησί(μεύ^άν .προςί'πλουτισμόν τουί 
Κατ’άρχάς έν.υμφεήθη τήν δεσποινίδα ’0- 
δέτταν Λαφφίτ, ήτις βράδότερον έγένετο 
μυρίαΚορδιέ.Επειδή όΈμίλιος ήτο Πρώσ- 
δος^ ή δέ σύζυγός; άκολουθοζ .τήν εθνι
κότητα τοιΑ άνδρό^καίί τό δι-αζύγιον έπι- 
τρέπεΐαι. ένί Πρωβόίά^ωφελή,θη. έκ τού
των, δπω·ς άναλτήμγ:.τήν:·έλευθερίαν του^ 
όταν τούτο; ήτο.;ώφέλιρ.®ν?δι’ αυτόν. Eat 
πράγματι τοΰτό ^ολυ-,-ώ^λησεν. αυτ-όν^ 
διότι συνήψε κ-αΐ δοΓύτέρο·γ· . γάμον, δπως 
κατώτέρω θέλω διηγήθή/Ο Έμίλιος Έρ- 

. λάγκερ εινε άλλωί·'’τε ,.άρχαϊος 
Ζουάν. Σήμερον ?έ'χει. ή.λίκία-ν 55-60 έ- 
τ<^ν, Κατά τό l$60 ήτο μικρός τραπε- 

( ζίτης δέκάτης γάξε.ως· μόλις ρμως πέντε 
ή §ξ έ'τη παρήλθον καί έγένετο έκατομ- 
μυριοΰχος· ιδού δ,ό ήώς. ....

«Εινε γνωστό-ν.- δτ.ι: ήμέραν τινά, αΓ- 
φ,νης δχεδόν, ή. έλευθέρα ’Αμβρπίή συνε- 
τμράχθη,. μεγάλου κοινωνικού ζητήμα
τος άναφυέντος έν τοΐς κόλποις αυτής, 
τής καταργήσεως τής δουλείας, Έκ τού- 
του μέγα έπετελέσθη σχίσμα-μεταξύ τών 
Βορείων και Νοτίων.· Οί Βόρειοι δέν ή- 
θελον πλέον δούλους, οί Νότιοι έζήτουν 
τό statu quo. Πολλαί μάχαι συνήφθη- 
σαν, οίδέ Νότιοι, στερούμενοι χρημάτων, 
άπεπειράθησαν νά συνομολογήσωσι δά
νειον έν Γαλλίγ. Κατά τήν έποχήν ταύ-

9
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την δ Έρλάγκερ διετέλει εις φιλικάς σχέ
σεις προς τόν Μόρνύ- ό’μέγας ούτος κολ
λυβιστής έγνώριζε νά έκλέγη τούςαοι^- 
πάρους του, συντόμως δ’ είπεϊν δ μιάρό'ς ‘ 
οικος Έρλάγκερ άνέλαβε τό' δάνειον τοϋ.το 
έξ 75 Εκατομμυρίων, δπερ παραδόξως ένω 
συνήπτετο ύπέρ τής δουλεμπορίας Επέ
τυχε τά μέγιστα. Διηγούνται δτι έκαλύ-

’’ φθη τεσσαρακοντάκις.
«Μετά τάνωτέρω ή κυβεία έξηγεϊ τά 

λοιπά. Ή ’Αμερική κεϊται μακράν, άί δέ 
συχναί μάχαι καί αί διάφοροι.αύτών Εκ
βάσεις προύκάλουν άντιφατικάς ειδήσεις. 
Οίον μεταλλεΐον διά τούς παίκτας ! .

«Συμπεραίνω λοιπόν δτι δ πρώσσος 
τραπεζίτης δεν έδυσκολεύθη νά έπ.ωφέ- 
ληθή έκ τών διακυμάνσεων τού Χρημα
τιστηρίου, ϊνα συλλέξϊ) είς εύτελή τιμήν 
τούς τίτλους τού δανείου, ώστε νά εύ- 
ρεθή ήμέραν τινά δ μόνος κάτοχος ;αύ- 
τών μέ κέρδος 80 θ/θ·

«Οί Νότιοι σχόντες Εν τώ μεταξύ α
νάγκην τών χρημάτων αυτών επεμψαν 
είς Παρισίους δύο απεσταλμένους τούς 
π. κ. Μάσων καί Σλίδελ. Ό Έρλάγκερ 
δέν έδίστασε- κατ’ <κρ>χάς ήμφισβήτησε 
τήν πληρεξουσιότητα αύτών- έν τέλει δέ' 
είς τοιαύτας κατέφυγεν άναβολάς, ώστε 
ή τών Νοτίων κυβέρνησις εξέλιπε 'πρΐν . ή- 
περατωθώσιν αί συζητήσεις.

«Οί απεσταλμένοι έν τούτοις. έδήλω- 
σαν δτι έσκόπουν νά Εγκαλέσωσίν εις τά 
δικαστήρια τόν Έμίλίον ούχί πλέον ώς 
έντολοδόχον τής Κυβερνήσεως, άλλ’ίδιω- 
τών δόντων Εντολήν εις-Τραπεζίτην καί 
Ερχομένων, ν’. άπαιτήσωσι λογαριασμόν 
τής διαχειρίσεώς του. ' ■

' -«Νέα ύπεκφυγή διά τον /Ερλάγκερ- ή 
δίκη ήτο αμερικανική- δέν-ήδύνάτο".νά 
έκδικασθή έν Γαλλία. Άλλα νά ζ,ητήσγ 
τις, όπως απεσταλμένος τών Νοτίων με- 
ταβή ϊνα δικασθή εις .Αμερικήν, οπού 
ό Λίγκολν . καί μετ’ αύτόν δ Άνδρέας 
Τζώνσων έξήρεσαν τής άμνηστείας, «τά 
πρόσωπα, άτινα- κατελιπον τήν χώραν, 
δπως συνδράμωσΐ τήν ανταρσίαν, ώς καί 
Εκείνους,, ών ή περιουσία ύπερέβαινε τάς 
20 χιλιάδας δολλάρια καί οί. δποϊοι έκου- 
σίως συμμετέσχον τής έπαναστάσεως», 
ήτο αληθώς πικρά' ειρωνεία. Καί τούτο 
τόσον εινε αληθές^ δσον τό πράγμα έτε- 
λείωσε κατ’ άπροσδόκητον τρόπον-- οί 
πρώην απεσταλμένοι·; τών Νοτίων εδω- 
κάν έξοφλητίκόν ■ έίς τόν άγαθ-όν έβραΐον 
καί '. . . . . ή δεσποινίς Σλίδ-/. έγένετο 
κυρίά Έρλάγκερ! .

«Τοιουτοτρόπως δάνειον πανηγυρικώς 
έκδοθέν, έμεινεν ’ιδιοκτησία τού μεσίτου 
χωρίς ούδεΐς έκ τών έγγραφέντων ή ομο
λογιούχων νά έγείρή τήν έλαχίστήν ά- 
παίτησιν. Προφανώς ή διαγωγή αυτή 
πρόύκάλεσε πολλάςί ίχθρας κατά τού Έ- 
μιλίου Έρλάγκερ - μή θεωρών λοιπόνούτος 
εαυτόν αρκούντως προστατεύομε-/ον ύπό 
τής πρωσσικής έθνικότητός του έζήτησεν, 
ώς δ 'Ρότσχιλδ μ.ετά τό συνέδριον τής 
Λάϋβακ νάκαλυφθή, διά τού διπλωματικού 
άπαραβιάστου. Ό ‘Ρότσχιλδ έγένετο γε
νικός πρόξενος τής Αύστρίας, καί δ Έρ
λάγκερ γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

«Έπρόκειτό ποτέ ν’άναγνωρισθή ύλό 
του Βέη τής Τύνιδοςτό προς τόν’Ερλάγκερ 

^χρέοςτριί ijt. 4’1/2 Εκατομμ. Αί έφήμε'ρίδες 
Άγραψαν β#ί (jw) κάτορθών τούτο ό ,Έρ- 
-λάγκερ έπεκαλέσθη τόν Βίσμαρκ, δστις 
έ'γραψεν εις τον γενικόν αυτού πρόξενον 
νά δηλώση τφ Βέγ δτι, έάν Εντός 24 ώ- 
ρών δέν έπληρώνοντο τά 4 */2 έκατομ.- 
μύρια, Γερμανία θά τώ έκήρυττε τον 
πόλεμον. At Εφημερίδες προσέθεταν- «Την 
Επιούσαν τά 4 */2 έκατομ. κατετέθησαν 
εις χεΐρας τοΰ κ. Τουλέν, γενικού προξέ
νου τής Γερμανίας έν Τύνιδι.

«Αί κατά τού επιτηδείου τούτου τρα
πεζίτου κινηθέϊσαι δίκάι καθ’ άς συνή
θως εξέρχεται νικητής, είσίν άφθονοι.' 
Θά σημειώσω μόνον έκείνας, άς Εκίνησε 
κατ’ αυτού ή Δημοκρατία τής Κόστα— 
‘Ρίκας, διά λ/σμόν τής οποίας έδανείσθη 
65 έκατ. και Επλήρωσε μόνον 5! Ή δίκη 
αύτη έδικάσθη έν Λονδίνφ. [Έπεται κα
τάλογος καί άλλων τοιούτων δικών]». 
". ’Εάν τά' ανωτέρω, άτινα μεταξύ πλεί- 
στων περί τού Κυρίου αύτοΰ ανεκδότων 
και πληροφοριών έσταχυολογήσαμεν,ώσιν 
άληθή, εΰλόγως διεγείρεται ή περιεργία 
καί ημών νά μάθωμεν άν δ τρομερός ού
τος πρόξενος έν Παρισίοις συμμετέχγ και 
τών Ελληνικών δανείων !! !• ΈΡΓΑ KAI HMEPAI

Μόλις κατά την έβδομ.άδα ταύτην έ
ληξαν αί προς άνεύρεσιν του πταίστου 
άκαρποι έρευνκι, έπαναγαγούσης τρα- 
χέως πως την τάξιν τής έγκριτου «’Ε
φημερίδας», φόβφ μή έκ τών'τοιούτων 
Ερευνών προκύψωσί παράδοξα συμπερά
σματα, δυνάμενα νά διαταράξωσι τόν 
«καθεύδοντα ύπό μανδραγόραΫ» λαόν

Εύτυχώς, κατά τούς λογίους καί τούς 
βοτανικούς,ή δημοφιλής μανδφαγούρα εινε 
φυτόν ώ'ς είδος ρα,δlxtor, καί συνεπώς ου- 
δείς, όσον νάνος και άν ή δύναται νά κοι
μηθώ ύπό την ευεργετικήν αύτής σκιάν.

Έν τούτοις δεν δύναται ν’ άρνηθή τις 
δτι αί τοιαΰται συζητήσεις άν δεν παρή- 
γαγόν τι καλόν, κατέλαβαν τούλάχιστον 
ίκανάς στήλας έν ταϊς έφημερίσι, περιο- 
ρίσασα τόν χώρον, έν ω τόσον τεχνηέν
τως παρφδούνται αί έπαγγελίάι τής Κυ-, 
βερνήσεως κα'ι τόσον λεπτομερώς άνα- 
λύονται πάντες οί δυνατοί λόγοι τής α
ναβολής τής δημοσιεύσεως τοΰ περί προσ-’ 
κλήσεως δύο έτι ηλιαιών διατάγματος.

Καί ήθέλομεν ίσως προβή εις τήν δια- 
τύπωσιν τών κυριωτέρων Επιχειρημάτων 
ών έν ταϊς συζητήσεσι ταύταις έγένετο 
απόπειρα έμφανίσεως, άτυχώς δμώς δ 
διά τά χρονικά τής έβδομάδος ταύτης 
προώρισμένος χώρος εινε μικρός, προτι- 
μώμεν δέ ν’ άφιερώσωμεν αύτόν είς τήν 
συνοπτικήν αναγραφήν γεγονότων τινών.

Και δή μετ’ Επαίνων άναφέρομεν τήν 
ύπό τοΰ δικηγορικού συλλόγου ψηφισθεϊ- 
σαν πρότασιν του κ. Άθ. ‘Ροντήρη, ήτις 
τροπολογηθεΐσα ύπό τής έπ'ι τούτφ Επι

τροπείας θέλει τή ε’.σηγήσει τού κ. Γ. 
Μελισσουργού μεταφρασθή γαλλιστί καί 
σταλή προς'πάντας τούς έν Εύρώ'ϊίή καί 
’Αμερική Επιστημονικούς συλλόγους. Έν 
τφ σχετικφ ύπομνήματι καταδέίκνυται 
κατά πόσον ή Εύρώπη αδικεί τήν Ελ
λάδα έπεμβαίνουσα κατά τών γενναίων 
άποφασεών της, άς ή τιμή αύτής καί τά 
συμφέροντα τού Γένους τή έπιβάλλουσιν.

Ό Δήμος ’Αθηναίων κάλλιστα ποιών 
άπεφάσισε νά συνάψτ) δάνειον έξ 7 
έκατομ. δραχμών προς 5 ^2 θ/ο κα'ζ °/θ 
χρεωλύσίον όπως διά τών χρημάτων τού
των έξοφλήστ) τά προς διαφόρους καί τήν 
Έθν. Τράπεζαν χρέη του, προβή είς. τήν 
διακανόνισιν. τής κοίτης τού Κηφισού, 
έκκαθάρίσιν άρχαίών ύδραγωγείων, κατα
σκευήν καί έπισκεΰήν δδών, ύπονόμων, 
δύο ετι άγορών, σχολείων, οστεοθηκών, 
αποπάτων, στεγασμάτων^ αποθηκών,καί 
ιδίως διά τήν άποπεράτωσιν τού ήμιτε- 
■λούς Θεάτρου, δι’ δ ύπελογίσθη δτι θά 
δαπανηθή tv ετι έκατομμύριον δραχμών. 
... Ή φιλοσοφική Σχολή τού Εθνικού η

μών Πανεπιστημίου προέτείνέ τήν προσ
θήκην μιάς έτί έδρας χημείας, ώς καί 
τόν διορισμόν καθηγητού. ιστορίας τής 
φιλοσοφίας, Βοτανικής, δύο καθηγητών 
γενικής ιστορίας, δύο άρχαιολογίας^καί 
Ενός τής Λατινικής φιλολογίας. Προσε
χώς ή Σχολή θέλει προβή εις τήν ύπό- 
δειξιν τών καταλλήλων προσώπων.

Τό συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρείας, δι’ εξ ψήφων κατά τεσσάρων,έκ 
τών ύπ.οβληθέντων προπλασματίων προς 
ποίήσιν ανδριάντας τού Μιαούλη, έβρά- 
βευσε το διά τής ρήσεως ΞδΛίνα. τείχη 
χαρακτηριζόμενο'/, περί ού έν τή 107 σε-; 
λίδι έν έκτάσει. Έν τούτοις έπειδή καί 
τό έκ τών μή βραβευθέντών, κατά τήν 
κρίσιν ήμών κάλλιστον έργον, καί ύπό τό 
χαρακτηριστικόν Άκέχον άπέχου Ίγχτττ.- 

' ναμφισβήτητα προτερήματα, εύχής έργον 
ήθελεν είναι άν έχρησιμοποιεϊτο δι’ άνέ- 
γερσιν ανδριάντας έν 'Ύδρμ ή έν Πειραιεϊ. 
Καί είς ποιαν γωνίαν Έλλήνίδος γής δέν 
θά ήτο εύπρόσδεκτος'άνδριάς τοΰ Μια
ούλη!.'.. ’

Αί φιλεύσπλαγχνοι προσπάθειαι τής 
Κυρίας ‘Ρούμβολδ προς συλλογήν έν Άγ- 
γλίιγ έράνού χάριν τών ένεκα τής έπι- 
στρατείας πασχουσών έν Έλλάδι οικο
γενειών., φαίνεται ·δτι έναυάγησαν, τής 
’Αγγλικής πείνης κορυφωθείσης παρά τώ 
λαώ κάί μή έπιτρεπούσής τήν αποστολήν 
βοηθειών Εκτός τών ’Αγγλικών όρίων.

-■ ■ Περάτούντες' τά χρονογραφικά : τής Ε
βδομάδας ταύτης δέν δυνάμεθα ν’ άπο- 
σιωπήσωαεν μεγάλην ’καί’ Επίσημον πεν- 
τηκονταετηριδα ήν ό κόσμος πανηγυρί
ζει. Σήμερον ακριβώς ό διμπράγματέυθείς 
τήν πώλησιν τού Βασιλείου του προς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής ή- 
γεμών τών Σανδουϊχίκών νήσων Κάλα- 
κάουάς συμπληροϊ τήν πεντηκονταετηρί- 
δα του, δωρηθείς ύπό τής Θείας Πρό
νοιας ποός τούς ευτυχείς αύτοΰ ύπηκόους 
τήν 2 Μαρτίου 1836.

7 ■ Τ.Α/ΦΙΕ-Α'··· ;ΕΠΙ JH2 ΙΥΡΒΜΑΤΑ
. .Λ- Λ - ■ .: · .

Άρχόμεθα ήδη άπό τής περιγραφής 
τών εύρεθέντων αρχαίων, έν ή θέλομεν 
δι,ατρίψει. περί τά..σπουδαιότερα καί τά 
άδρομερέστερα, παρατρέχοντες τήν. μεγά
λην τών άσημων συντριμμάτων πληθύν- 
καί. πρώτον άπό· τών μ,αρμαρίνων -καί δή 
τών Εν τή ΝΑ αιθούση άποκειμένων, 
διότι-.ταΰτα , καί εν τάξει καί εν-βάσει 
ώρισμέ'/γ έπιμ-λώς έτέθησμν καί. τών..α
ναγνωστών οί. μή. Επαίαντ,ες^ δι” οΰς γ.ρ.άτ 
φονται -φΊκύτα.,. δύνανται μετά Γχείρας: έ- 
χοντες τήν.δε τήν περιγραφήν νά ,έπισκε- 
φθώσιν έκάστα τών εύρημένων. κατά τήν 
άναγραφρμένην. ώδε τάξιν :

aj Δεξιά τώ είσιόντι άγαλμα.γυναικός 
φυσικού μεγέθους, πλήν τής κατά τόν 
τράχηλον κόμης, τής δεξιάς χειρός άπό 
τοΰ πήχεως, τής άρ.ιστεράς άπό τού καρ- 
πούν καΓτών κάτω άκρων άπό τών γο
νάτων άρτιον κατά τά .λοιπά. Έπί τής 
κορυφής τής κεφαλής έ'χει ύψηλόν χαλ
κού ήλον, περί τής χρησιμότητας τού ό
ποιου λεγομεν έν τή περιγραφή τού μεθε- 
πομένου (γΖ), διαδεΐται δέ τήν κεφαλήν 
μίτρα ύπέρ τό μέτωπο·/ ύψηλοτέρικ. Ή 
κόμ,η. άνωθεν ,μέν τής μίτρας ύ/ποτυποΰ- 
τα.ι άμυδρά, .κάτωθεν δέ κατέρχεται έπί 
τ,οϋ ..μετώπου -εις κανονικά βοστρύχια καί 
έπ'ι. τών ,μώτω.ν, βεβαμμένη έρυ.θρ,ά^ .μ-έ%ρί 
π,ορ..τ.ής ,οχιφ.ύο.ς^ΐς xayovijtpxS πΑιοκάμο'υς", 
ών ανά τεσσ.αρες άπλοΰνται Εκατέρωθεν 
τού τραχήλου έπί τού στήθους. Φέρει έκ 
τοΰ αυτού μαρμάρου Ενώτια τροχοειδή, 
πλατέα καί περί τόν καρπ-όν τής .άριστε- 
ράς -,ψέλλιον. Έχει τούς οφθαλμούς Επι
πέδους .πράς τάνω .καί έξω άτοκλίνόν- 
τας,. την ρίνα-, τήν γένυν ,κα'ι τά μήλά 
τών -παρειών ,άξέα -καί ■..πρυ.'τεταμένα,.·τών 
χείλέων τά; . άκρα ίπρ-ός τά,νω ?άπο?κλ'ί’· 
νοντα καί τά παρ’ αυτά μέρη, τών -πα* 
ρειών συνο.χωκ,ότα^, έξ ,ού .βε&ια.δμέν ον μει- 
δ.-ια, ,καί τόν τράχηλον παχύν κα'ι νευρώ* 
δη„ Φέρει χιτώνα .'συνεσταλμένον μέ.ν ξ” 
πισθεν όμρίώς-.: κα'ι Εν τα-ΐς-λοιπούς ,-καΐ 
Επί -τού .σφματρς προσκολΑώμενον,, ου 'ί·' 
νεκα, ακριβώς ..διίαγράφοντα,ι τά .μέλη^λε- 
πτάς- δέ.·,πτυχάς:'έχ·οντα-έπ·ί τ.οώ-.άτήθ.-αυς-’ 
έπ’ αυτού, δέ Qiw-Xo'i^a. πολύπτυχον, τάς

; -.κ,α,ί. ρτάς ’.πτύ-χά,ς ,κεχρωσμένήν 
μ-αιάνδρφ κ.α,'ί;άνθεμί'θ;ΐ,ς-έ,ρνθρ·.ο·ϊς.':-καί:πρ.άτ 
σίνοις, καλύπτουσαν τόν«δεξ.ιόν ώμον,-άφ’ 
ού. καταπίπτει -μέν Άΐς :δάψιλ·εϊς ',πτΰχάς 
έπί φής-,δεξιάς κατέρχεται- δέ πρό,ς 
τή,ν ,·.άμισ,τεραμ;.λαγ;ό.να;.5Ϊ;ς μανονικάς τοι- 
αύτ,ας,^όπρικς, ,^χηματ,ίζε-ί. ·,-καΐ Επί -τής 
γαστρόςίάπύ γώ^αςέν·. τ'ώ«ρ-ί>άαρδ-ίφ<προ.ς 
έκατερον. τώ,χ μηρών; ,Τό Ιρ^.ρν-, κρίνεται 
τΆιάρχαιότερον;, ...κ^ί τών <π.θλυτιμότάπων 
^ύρτιμάτ-ωκ., διό$·ι .,·ςκ_άΐ«μιαρόν: έχει-φθα-ρ.ή 
κα.ί/χρήμίμωτάτη--είνε-;οι^*βθλή. -εΐς τήν 
ίήςορ,ί,αμ τής,,’τέ^η'ί·.· ,-..·-,ύ-.·ί· .·- .■:■·■?
,. )-, Άγμλμα. .γυ.να.ιαόςρμ. ι-κρ ό V ,·.βρ αχύπε- 

ρ,ρν τρύ..φ.υατικο_ύ,ί,η.πλί.ήν ..τήςΰδε'ξίας ,άπό 
τ.ρμνάγκώ.νος,. .^ήςίάρ.ισΐεράςώπΟ',.τΛΰ μέ
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σου βραχίονας ,καί .τών κάτω άκρων άπό 
τών γονάτων, άρτιον κατά-τά. λοιπά. Φέ
ρει.μίτραν χθαμαλήν καί ,έκ τού-αύτοΰ 
μαρμάρου πλατέα τροχοειδή Ενώτια. Τήν 
κόμην έχει είς μάκρους μέν 'έπί τών νώτ 
των πλοκάμους, ών άνά τέσσαρες,Εκατέ^ 
ρωθεν -τού. τραχήλου άπλοΰν.τπί Επί-τοΰ 
στήθους, άλλ’ ύπό τήν μίτραν έπί τού 
μετώπου άλλως, δ.ιατεταγμένην ή εν τφ 
πρότέρφ καί τοϊς πλείστοις τών λοιπών- 
διότι κατά τό μέσον μέν τοΰ μετώπ'ου 
αί τρίχες εινε ,διατεταγμέναι όριζο.ντίως 
είς λεπτάς. κυματοειδείς παραλλήλους 
γραμμάς, κατά δέ τούς κροτάφους είς 
καμπύλας λεπτάς ώσαύτως. κυματοειδείς 
παραλλήλους γραμμάς. Οί οφθαλμοί δέν 
εινε' καθ’ υπερβολήν αναπεπταμένοι, άλλα 
σεμ/νώς καλύπτονται ύπό τών βλεφάρων-, 
καί ή ρίς δέ, καί ή γένυς.,καί τά μήλα, τών 
παρειών .δέν εινε πολύ οξέα, ώς έν άλλοις- 
ταύτα δέ μαρτυροΰσι τέχνην νεωτερίζου- 
σαν καί πως προηγμένην. Ή- δέ διάθεσις 
τών περιβλημάτων, τού τε πολυπτύχου 
κατά τό στήθος, χιτώνος καί τής καλύτ 
πτούσης μόνον τόν. δεξιόν ώμον, καί βρα
χίονα καί τάς παρύφάς καταγράφους μαι- 
άνδ,ρφ καί άνθεμίοις έχούσης διπλυιδος, 
ή αυτή καί έν τώ,προτέρφ κατά τε τήν 
όπισθεν συστολήν καί τάς έπί τού στή
θους καί τής-γαστρός κανονικάς πτυχάς, 
πλήν μόνον οξείας άνωθεν τοΰ αριστερού 
γόνατος. πτυχής, -,άπό τής οποίας παρί- 
στατο βεβαίως λαμβάνουσα ή αριστερά 
χειρ καί άνασυρομένη τόν χιτώνα.

γ ).’Άγαλμα- γυναικός -μικρόν.. μεϊζρν 
,τού ,φυσ,ικόΰί έ-κκεκρο,υσμένα. έ'χυνΆ-ήν φί
να όλην, τά μήλα τών παρειών, τήν δε
ξιάν άπό τού άγκώνος, τήν άριστεράν 
άπό τοΰ βραχίονας καί τά κάτω άκρα 
άνωθεν τών-γονάτων. Φέρει έπί.τής κεφα
λής μακρόν χαλκοΰν ήλον, δι’ ού, ώσπερ 
καί διά τών ύπέρ τήν μίτραν μικρρτέρων 
ί'σως έστηρίζ,ετο ,κυνή άμπέχουσα τήν 
κεφαλήν, διό ή κόμη ΰπερθεν τής δια- 
δούσης τήν κεφαλήν μίτρας οΰδ-όλως, -ύτ 
π..οτυπ.οΰτα.ι. Έπί τής μίτρας- .φάίνο'νται 
άμυδρά ίχνη .μαιάνδρου κοσμουμένου ύπ.ο 
χαλκών, έπιχρύσων βεβαίως άλλυτε,ίή.- 
λ.ω.ν. ’Έχει τήν κόμην έπί τού -μετώπου 
είς κανονικά βοστρύχια καί έπί τών νώ
των είς μακρούς μέχρι που τής όσφύος 
κανονικούς πλοκάμους, ών άνά τέσσαρες 
Εκατέρωθεν τού τραχήλου άπλοΰνται έπί 
τοΰ στήθους. Είχεν Ενώτια πρόσθετα, ώς 
μαρτυρούσιν αί Επί έκατέρου τών ώτων 
οπαί, καί οφθαλμούς έξ ύάλ.ου, ών ό. α
ριστερός κεϊτ.αι έ'τι :κα.τά -χώραν. :έν τή 
κόγχη α.ύτρΰ. ‘HE διάθεσις τών «περιβλη- 
μ^ών,ποΰ τε χιτώνος κμί τής διπλοΐδος, · 
ή αΰτή- κα'ι 'έν: τρΐς.,προ,τέροις- πλήν-μόναν 
τών δαψιλεστέρων τής διπλοίδος πτυχών 
τών άπ,ο τ-ού ώμου Επ-ίΆόχ τολμή'ρώς κι- 
■νο.ύμενον: δεξιόν βραχίονα καί τόν π.ήχύ.ν 
κατκπιπτουσών. , .. .-.
.,-'γδΖ) '’Άγαλ^α.-γυναΐκόέ μικρότερ-ον -ποΰ 
φύσικού; .;έκ»%εκφου,σ-μέν·ας έχόνΆμφ.οτέρ.κς 
τάς χεΐρα.-ς Άπο< τών -αγκώνων καί τά ; 
κάτω- 'άκρα-έάπό'τώΥ-,'γρνάτων.'Άι-άδεϊπά.ί ' 
τήνΆεφαλήν μίτριη’ κε.χρωσμένή μαιάνδρφ 
πρασίν-φ,' .ΰκέρ.-,ταύτην,·δέ έ'χει:; ;-πολλυύ'ς : 
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χαλκούς ήλους, δι’ ών συνείχετο Γσως 
κυνή ή χαλκούς Επίχρυσος στέφανος, διό 
ή κόμη ύπέρ τήν άμπυκα άμελώς έξειρ- 
γασμέγ-η■ κατά δέ τά Επί τού. μετώπου 
.βοστρύχια καί τούς Επί τών νώτω9 καί 
τού στήθους, πλοκάμους όμοια καί έντοΐς 
,πλείστοις τών εύρεθέντων άγαλμάτων. 
Ώί. οφθαλμοί Επίπεδοι καί προς τάν,ω 
νεύοντες. ή ρίς, ή γένυς καί τά μήλα τών 
παρειών οξέα, βεβιασμένον δέ. μειδιςί, έ
χει δέ καί τά περιβλήματα έπτυγμένα ό- 
μοίως καί. τά λοιπά.
, ε ) ’Άγαλμα γυναικός μικρότερον τού 
φυσικού, πλήν τών. χειρών άπό τών αγ
κώνων καί τών κάτω άκρων άπό τών γο
νάτων άλώβητον τάλλα. Ή κόμωσίς δ- 
σΌν μέν άφορζ ,ε-ίς τούς . Επί τών νώτων 
καί τού στήθους πλοκάμους ή αυτή καί 
έν.τοϊς προτέρρις, άλλ’.έπί τού-μετώπου 
εινε. διατεταγμένη οΰχί είς κάθετα βο
στρύχια, άλλ’. οριζοντίως άπό κροτάφου 
είς κρόταφον-είς λεπτάς παραλλήλους κυ
ματοειδείς γραμμάς. Διαδ-ΐται τήν κε
φαλήν δρμφ ,άπομιμουμένω άδρ.ούς μαρ
γαρίτας, κοσμουμένω δέ ύπό χρυσών ή
λων συνεχόντων ίσως στέφανον. Τάς γρ.αμ- 
μ.άς τοΰ προσώπου έχει, έπιπεδω,τέρ.ας, 
τόν δέ χιτώνα καί τήν δι,πλοίδα έπτυγ
μένα ομοίως καί τά λοιπά.

ς·Ζ) ’Άγαλμα γυναικός μικρόν βραχύ- 
τέρον τού φυσικού έκκεκρουσμένον τήν δε
ξιάν άπό τού καρπούς τής άριστεράς τούς 
δακτύλους πλήν τού άντίχειρός καί τού 
λιχανοΰ καί τά κάτω άκρα άπό τών α
στραγάλων, Ή διάθεσις τής κόμης, βε- 
βαμμένης έρυθράς, έπί τών νώτων, μέν.κάί 
τού στήθους βμο,ία τοϊς . προτέροις, έπί 
τού . μετώπου δέ διατεταγμένη εΐς βο
στρύχια κλιμακωτά. Διαδεϊται τήν κε
φαλήν μίτρ<η- ,κεχρωσμ.ένν) διά πρασίνων 
άνθεμίών,ύπέρ ταύτην δέ έχει ήλους χρη
σίμους διά τήν συνοχήν στεφάνου, φέρει 
δέ. καί Ενώτια έκ τού αυτού μαρμάρου 
τροχοειδή.} πλατέα, κατάγραφα ύπό ά- 
κτννωτΟΰάνθεμίου. Περιβάλλεται χιτώνα 
ποδήρη συνεσταλμένον περί τά κάτω ά
κρα καί σχηματίζοντα μίαν παχεϊαν κάί 
μακράν πτυχήν άνερχομένην ύπέρ τό δεύ
τερον περίβλημα άριστερά τής γαστρός, 

που λαμβάνει αυτήν άνασυρομένη τόν 
χ^τώνά- ή ψέλ-λιο-ν φέρόυσα οφιοειδές άρι
στερά χ&ίρ·· ‘Γπέρ τόν χιτώνα φέρει κώας 
(κώδιον, νάκη] χειριδωτόν καλύπτον δλον 
τον .κορμόν άπό. τοΰ τραχήλου μέχρι που 
τοΰ ύπογαστρίου. Καθ’δλου τά περιβλή
ματα άμφό τέρα καί ή διάθεσις αύτών 
εινε ή κύτη τοϊς τοΰ κωδιοφόρου άγαλ- 
μα.τί·ό'υ -τού προ τριετίας άνακαλυφθέντος 
Ε.ν. .ταΐς παρά τον Παρθενώνα άν'ασκαφαϊς, 
διάψέρει δμώς Εκείνου κατά τήν διάθεσιν . 
-τής ,κόίΛης . --Κάί τήν στάσιν τών χειρώ'ν 
καί-τάς- νγράμμάς τόΰ προσώπου,., δσον 
έμφ'έρές έσπι ·κάτά τούτο τφ- άνωτέρω (δ’) 
περιγραφέντι- διό δέν ήθελεν: είναι.Ι'σως 
λίάν’παρ.αάέκτνδευμένον .·νά ίπροτείνή τις. 
ό'.τ*.-ή χόίρ τοΰ αύτοΰ; ^τεχνίτου έπ.σ,ίησε 
•τά- δύρ. άλλα .'Κάί τούτο, διά ,τήνγταυτό
τητα τών περιβλημάτων προς τό tv καί 
διά τήν ομοιότητα τής έκφράσε,ως· προς 
τό έτερον. . · ·:
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Παρατρέχοντες τον μετά τάνώτέρω ά- 
νακείμενον κίονα, ούτινος τήν.περιγρα
φήν θά παραθέσωμεν μετά τήν των άγαλ- 
μάτων, προβαίνομεν εις τό μετά τούτον.

ζ') ’Άγαλμα γυναίκας πολλω βραχύ- 
τερον του φυσικού (0,69 ύψ.) έκκεκρου- 
σμένον τάς χεϊρας άπό των αγκώνων και 
τά κάτω ά'κρα από των γονάτων. Δίά- 
δεϊται την κεφαλήν μίτρφ, έχει δέ τά πε
ριβλήματα έπτυγμένα ομοίως και έν τοϊς 
λοιποΐς, πλήν μικρών τινων διαφορών τής 
διπλοίδος,τήν κόμμωσιν ώσαύτως δμοίαν 
πλήν διαφοράς τίνος των έπΐ του μετώ
που βοστρυχίων και τάς γραμμάς του 
προσώπου γωνιώδεις.

η ) Κορμός αγάλματος γυναίκας πολ- 
λφ βραχύτερου του φυσικοΰ έκκεκρουσμέ- 
νος την κεφαλήν μετά του τραχήλου, δς- 
τις έσφηνοΰτο έν τφ κορμφ, τήν δεξιάν 
από του άγκώνος, έν φ έσφηνοΰτο δ πή- 
χυς και τήν άριστεράν άπό τοΰ ώμου. 
Τήν σωζομένην έπΐ των νώτων και έπΐ 
τοΰ στήθους κόμην και τά περιβλήματα 
έχει διατεταγτένα δμοίως και τά λοιπά 
(α, β, γ, δ, ε, ζ).

θ ) Κορμός αγάλματος γυναικός πολύ 
μικρότερος τοΰ φυσικοΰ, πλήν τής κεφα
λής μετά τοΰ τραχήλου, τής δεξιάς 
άπό τοΰ άγκώνος, τής άριστεράς άπό 
τοΰ ώμου καί τών κάτω άκρων άπό τών 
γονάτων κατά τάλλα άλώβητον. Τήν 
κόμμωσιν έπΐ τών νώτων καί τοΰ στήθους 
(τρεις πλόκαμοι έκατέρωθεν) καί τά περι
βλήματα εχει διατεταγμένα ομοίως και 
τά λοιπά. Ή έξεργασία αύτοΰ είνέ: πως 
•άμελής.

ι’) Κορμός άγάλματος άνδρός μικρόν 
βραχύτερος του φυσικοΰ, έκκεκρουσμένος 
τήν κεφαλήν μετά τοΰ πλείστου τραχή
λου, τήν άριστεράν ώμοπλάτην, τήν δε
ξιάν χεϊρα άπό τοΰ άγκώνος, τήν άρι
στεράν άπό τοΰ καρπού καί τά κάτω ά
κρα άπό τών γονάτων. Περιβάλλεται χι
τώνα διπλοΰν, τόν μέν κάτωθεν έρυθρόν, 
κεχρωσμένον τήν κατά τον τράχηλον πα
ρυφήν μαιάνδρφ πρασίνφ, ποδήρη, χειρι
δωτόν, πολύπτυχον μάλιστα κατά τον 
δεξιόν βραχίονα, τον δέ άνωθεν· βραχύν 
κάτερχόμενον μέχρι κάτωθι τών λαγά
νων,. καλύπτοντα , τον άριστερόν μόνον 
ώμον, άφ’ ου κατέρχεται προς, τήν δε
ξιάν: λαγόνα εις κανονικάς έπΐ τοΰ στή
θους πτυχάς, οποίας όμως δέν σχηματί
ζει και έπΐ τής γαστρός, ώς παρίσταται 
ή διπλοΐς έν τοϊς άγάλμασι τών γυναι
κών. Κόμη ούτε έπΐ τών νώτων άπλοΰ- 
τάϊ ούτε έπΐ τοΰ στήθους, τοΰτο δέ δέν 
ύποδηλοϊ μαστούς, ώς δαψιλώς παρίσταν- 
τάι έν τοϊς τών γυναικών άγάλμασι. Διό 
εϊπομεν, δτι άνήκει εις άγαλμα άνδοός 
φέροντος τον ποδήρη αιγυπτιακόν χι
τώνα, δν περιεβάλλοντο οί ΰλβιώτεροι 
τών παλαιοτέρων ’Αθηναίων καί οί ”Ιω- 
νες κατά τό ξυγγενές.’

ια’) Κορμός φυσικοΰ μεγέθους άγάλ
ματος Νίκης, έκκεκρουσμένος τήν κεφα
λήν, τήν δεξιάν άπό τοΰ βραχίονος, τόν

1 Ήρόδ. II, 81. — Θουκ. I, 6. — Πολυδ.
VII, 71.

άριστερόν ώμον μετά μέρους τοΰ. στήθους 
και κάτωθεν άπό τών λαγάνων. Ή κόμη 
καταπίπτει ούχι εις κανονικούς έπΐ τών 
νώτων και τοΰ στήθους πλοκάμους, άλλ’ 
εις μίαν δαψιλή δέσμην έπΐ τοΰ τραχή
λου, περί τήν δέρην τοΰ οποίου έφερε 
βεβαίως δρμον, ώς μαρτυροΰσι πολλαΐ και 
μικραΐ όπαί. Περιβάλλεται χιτώνα, λε- 
πτάς έχοντα πτυχάς καί τήν παρυφήν 
κεχρωσμενην έρυθράν καί πρασίνην, έπ’ 
άύτοΰ δέ διπλοίδα καλύπτουσαν τον δε
ξιόν ώμον, άφ’ ού κατέρχεται προς τά- 
ριστερά σχηματίζουσα έπΐ τοΰ στήθους 
κλιμακωτάς κανονικάς πτυχάς, οποίας 
καί έπΐ τής γαστρός άπό γωνίας έπΐ τοΰ 
προκαρδίου. Έπΐ τών ώμοπλατών φέρει 
βαθείας και πλατείας έντομάς, έν αΐς ένε- 
σφηνοΰντο αί πτέρυγες, άναπεπταμέναι 
βεβαίως. Ό κορμός παρίστησιν άγαλμα 
Νίκης έν ζωηρά προς τά έμπρός κινήσει, 
ώς δηλοΰται ύπό τής παρά τήν δεξιάν 
λαγόνα ά'κρας τής διπλοίδος φερομένης 
πρός τά όπίσω, είχε δέ τήν κεφαλήν έ- 
στραμμένην ήρέμα πρός τά δεξιά, ώς μαρ- 
τυρεΐται ύπό τοΰ τραχήλου. Ή έργασία 
τυπική μέν έτι, άλλ’ έπιμεμελημένη καί 
γενναία περί τήν διάθεσιν τών πτυχών, 
ό τράχηλος, τό στήθος και καθ’ ολου τό 
σώμα φυσικώτερον έ'χουσι διατυπωθή και 
ένέχουσι ζωήν, ή διάταξις τής κόμης τολ
μηρά, διαφέρουσα τής κανονικής και α
ψύχου τών λοιπών. Όθεν ανήκει άναμ- 
φιβόλως εις τά έργα. τά προσεγγίζοντα 
εις τούς χρόνους τούς λύσαντας τά δεσμά 
τής τέχνης άπό τοΰ παραδεδομένου τύ
που τής σκληρότητος, τοΰ άπεσφιγμένου 
καί τών άκριβώς άποτεταμένων γραμμών. 
Είνε άρα κατ’ αξίαν τέχνης τό άριστον 
τών νέων γλυπτικών εύρημάτων, πόιη- 
θέν ΐ’σώς άμέσως προ τής εισβολής τοΰ 
Ξέρξου.—Μή έπΐ τή έν Μαραθώντ νίκγ;

Μετά ταύτα προβαίνομεν εις τήν κα
ταρίθμησαν τών λειψάνων τών αγαλμά
των, τών έν τή ΝΔ αιθούση έντός τής 
υαλοσκεπούς τραπέζης άποκειμένων.

α') Κεφαλαΐ δύο άγαλμάτων γυναι
κών, ών ή μέν αρχαϊκή όμοια τάς γραμ
μάς τοΰ προσώπου τοϊς ήδη περιγραφεΐ- 
σιν. ’Έφερε στέφανον, ύφ’ δν ή έπΐ τοΰ 
μετώπου διάθεσις τής κόμης εις οριζόν
τιας γραμμάς, έχει δέ τήν κόμην, τάς 
κόρας τών οφθαλμών καί τά χείλη βε- 
βαμμένα έρυθρά- ή δέ έτέρα, νεωτέρας έρ- 
γασίας,άναδεδεμένη τήν κεφαλήν ταινίγ, 
τήν δέ κόμην έχουσα κεχωρισμένην κατά 
μέσον τής κεφαλής καί. κάταπίπτουσαν 
όπισθεν·. Αί γραμμάΐ τού προσώπου έπι- 
πεδώτεραι καί τό σχήμα ωοειδές.

β') ’Άκραι χεϊρες πέντε, ών τρεις κρα- 
τοΰσιν έν τή παλάμή καρπόν μηλέας ή 
ροιάς. · .

γΖ) Άκροι πόδες δέκα οί μέν άνά δύο, 
οί δέ μόνοι σωθέντες- τούτων οί πλείους 
μέν έχουσι λεπτήν καί έπιμεμελημένην 
έργασίαν, άξιοι δέ παρατηρήσεώς είσι δύο 
φυσικοΰ μεγέθους φέρόντες πέδιλα παχέα 
προσδεόμενα έπΐ τοΰ ποδός διά σχοινιών 
λεπτών καί φυσικών, καί πόύς δεξιός φυ
σικού μεγέθους φέρων ύπόδημα (σάνδαλον 
ή πηλοβατΐς) κεχρωσμένον έρυθρόν μετά 

λεπτού πέλματος καλύπτον δέ δλον τον 
πόδα, ούτινος δέν φαίνονται οί δάκτυλοι, 
πορπώμενον δέ διά τριών χαλκών πορπών.

δ') Συντρίμματα άνήκοντα εις τήν ό- 
σφύν, καί τά κάτω άκρα άγάλματος κα
λυπτόμενου ύπό διπλού χιτώνας ’κεχρω- 
σμένου διά ζωηροτάτου μαιάνδρου και 
άλλων άσήμων χρώσεων.

ε') "Ενδεκα τεμάχια μαρμάρινου ιπ
παρίου, ών καλώς διατηρείται ή κεφαλή 
έκκεκρουσμένη μόνον τά άκρα άμφοτέρων 
τών σιαγόνων. Έχει τήν χαίτην βραχεΐαν 
καί ήνωρθωμένην καί έπ’ αύτής πολλούς 
χαλκούς ήλους. Αί γραμμαΐ σκληραΐ 
καί άποτεταμέναι, οί οφθαλμοί έπίπεδοι 
καί πρός τά άνω καί έξω νεύοντες, ώς έν 
τοϊς άγάλμασι, περί ών άνωτέρω εί'πομεν.

("Etterai ·ίι ττεριγραφή του κίονος και τών έκ 
μετάλλου ί πηλού εύρημάτων) -

Κ* Γ. Ζηςιου.

ΜΙΚΡΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

(Συνεχεία παϊ τέλος’ ΐ$ε σε λ. 89)

. . ώρα 3 μ. μ.
’Απελπισία! οί φόβοι μας έπανέρχον- 

ται. Ό Στρεμμένος πάλιν αυξάνει. ’Από 
τοΰ: Σόυλεϊμάναγα άκούονται κωδωνο
κρουσία!, πυροβολισμοί. Μάς μηνύουσι 
τον κίνδυνον καί μάς ζήτούσι βοήθειαν. 
Οί πτωχοί! πάλιν ό ποταμός τούς άπει- 
λεϊ’προχθέςέκοψε τάς-ήμισείας οικίας.των· 
σήμερον θά τελειώσγ βεβαίώς τό κατα
στρεπτικόν έργον του.,.Έύτυχώς έχομεν 
τήνΑλληλοβοήθειαν- πολλοί σπεύδουν 
έφιπποι με’τά σκαπανών έκεϊ...

Αί κωδων οκρ ουσία ι έπιτείνονται- οί πυ
ροβολισμοί αύξάνουσι. Δυστυχείς ! παρ’ 
άνθρώπων μή ζητείτε βοήθειαν τίς δύ- 
ναται νά άντιπαλαίσή πρός τό φοβερόν 
αύτό στοιχεϊον; στρέψατε άλλοΰ τά βλέμ
ματά-σας... ■'

"Ολοι ένταΰθα είνε περίσκεπτοι, συνω- 
φρυωμένοι,άπηλπισμένοϊ. «Τί δυστυχισμέ
νη χρονιά! Ούτε σιτάρι θά έχουμε έφέ- 
τος, ούτε αρνιά, ούτε σταφίδα !.. Καί άν 
κράτηση, ποιος ξεύρει πότε θά πατηθοΰν 
τά κτήματα... καί δ έργάτής δέν θά δύ— 
ναται ευκόλως νά έργασθή μήπως στρα- 
6ώσεί κανέν μάτι κ·πό τά κλίματα... καί 
τό ήμεροδούλιθά ήνε ύπερτιμημένον. Πού 
χέρια διά καλλιέργειαν έφέτος ; τά ?χει 
όλα ή Πατρίς..»

Άλλ’ ενώ αί σκέψεις αυταΐ έπίσκοτί- 
ζουσι τόν νούν τών άνδρών καί όλοι μετά 
παλμών περιμένομεν νά μάθωμεν τήν τύ
χην τών γειτόνων μάς χωρικών, αί νεάνι- 
δες άναβαίνουσι σοφίτες τών οικιών 
των καί αμέριμνοι, λάλοι, ώς σιταρήθραι 
έν τώ άγρώ,δμιλούσιν ή μία πρός τήν άλ
λην, γελούσιν, άστεΐζονται,άτάραχοι αύ- 
ταί προ τής πέριξ καταστροφής... Τινές 
μάλιστα τούτων, μή έχουσαι γείτονας 
αλλά καί μή συνέχουσαι τήν γλώσσάν 
των, όμιλούσι μόναι των, αί κακαί, ϊνα 
προσελκύσωσι τά βλέμματα τών δια

υψώσουν χαρακώματα. Ολίγ

βατών καί γελούν χαιρεκάκως όπόταν 
διά νά τάς ιδη.τις πατή . τήν παρά’τούς 
πόδας ..του ίλύν... .Πολλοί.άντλοΰσι,-τήν 
ευθυμίαν των άπό τά παθήματα τών άλα
λων... Ή εύθυμία όμως αύτή τών νεα- 
νίδων μάς δεικνύει τήν περιφρόνησιν, ήν 
ή νε.ότης αισθάνεται πάντοτε πρός τόν 
κίνδυνον...

ώρα 7 μ. μ.
Ήλθεν ή καρδία είς τήν θέσιν της. Έ- 

πέστρεψαν ο,ί μεταβάντες όπως δώσωσι 
βοήθειαν εις Σόυλεϊμάναγα. Ούδέν εύτυ- 
χώς έπαθον οί γείτονές μας χωρικοί. Ό 
ποταμός ήρκέσθη μόνον δεικνύων άπο τής 
κοίτης του τήν άφρισμένην του χαίτην 
καί βρυχώμενος ώς θηρίον δεικνύον τούς 
όδόντας άπό τής φωλεάς του... Άλλ’ οί 
δυστυχείς χωρικοί,καταπεφοβισμένοι άπό 
τάς προηγουμένας καταστρρφάς, - ένόμι- 
σαν οτι πάλιν θά ύπερεπήδα τήν κοίτην 
του καί ήρχισαν νά άνησυχούν. Έτρε- 
ξαν όλοι μέ σκαπάνας καί πτύον διά νά 

ον όμως έ- 
λειψεν δ,τι δέν έκαμεν ό ποταμός νά τό 
κάμουν οί ίδιοι.' Δέν συνεφώνουν είς τήν 
έκλογήν τής θέσεως, είς τήν οποίαν θά 
ΰψωνον τό χαράκωμα- έάν. τό ύψουν . είς 
τό ένα μέρος,, δ ποταμός θά έστρεφε καί 
θά κατέστρεφε τάς άλλας πλευράς τού 
χωρίου. Έκ τούτου πρόέκυψε σφοδρά φι
λονικία- τυφλοί έκ τού φόβου καί τής 
άπελπισίας οί χωρικοί έδραξαν τά όπλα 
νά έπιτεθώσι κατ’ άλλήλων. Εύτυχώς 
έφθασαν οί ίδικοί μας χωρικοί καί τούς 
καθησύχασαν.^ ό δέ περιορισθείς έν τή 
κοίτή του ποταμός κατέπαυσε τ’.ούς φό
βους καί έσβεσε τήν οργήν των...

Έδώ ακόμη δέν ησύχασαν οί κάτοι
κοι- αμφιβάλλω έάν θά κλείσουν μ,άτι 
καθ’ δλην τήν νύκτα. Ή πόλις μας δ- 
μοιάζει πρός μικράν Βενετίαν όλαι αί δ- 
δοί σκεπασμέναι άπό τού υδατος ομοιά
ζουν πρός διώρυγας- οί άνθρωποι τρέχουν 
είς τάς οδούς, μετάφέροντες στρώματα 
άπό τής μιας είς τήν άλλην οικίαν α
κούονται αί φωναί, αί π'αρακελεύσεις των, 
ώς φωναί λεμβούχων κατά τήν ώραν τοΰ 
άτμοπλοίου... Φανοί φαίνονται έδώ καί 
έκεϊ ώς πυραΐ άλιευτικών πλοιαρίων.. Εις 
τάς δύο συνοικίας όπου ύπάρχουσιν έκκλη- 
σίαι, οί κάτοικοι διανυκτερεύουσιν έν αύ- 
ταΐς, δεόμενοι είς τήν Παρθένον πρός λύ- 
τρωσίν μας. Ήμεϊς εί’μεθα έν τφ μέσφ 
άποκεχωρισμένοι τών άλλων... όχι όμως 
καί τού Θεού-, έλπίζομεν δτι οί συγχω- 
ρικοί μας θά μάς περιλαμβάνουν είς τάς 
προσευχάς των....

ώρα 9 μ. μ.
Έπαυσεν ή βροχή- δ ουρανός έκαθα- 

ρίσθη κάπως- ή σελήνη άναφαίνεται είς 
τόν ορίζοντα , έπαργυρούσα τήν'έπιφά- 
νειαν τών ύδάτων... "Εκαστος ύψηλός οί
κος περιέχει δλοκλήρους οικογένειας- όλοι 
είνε κατάφωτοι-, νομίζει τις δτι ήλθον αί 
απόκρεω. Είς γειτονικήν μου οικίαν οί κύ
ριοι μετά τών, προσφύγων ■ συγγενών των 
διασκεδάζουσιν- άκούω τάς εύθύμους φω- 
νάς. των, τούς γέλωτάς των βλέπω άπό 
τού παραθύρου .διερχομένην τήν άλυσιν 
τώ.ν παρθένων χορευουσών ύπό τους γλυ- 

κεϊς ήχους τού ττεφίου.
”Ας ευθυμήσουν έν ώριή τού κινδύ

νου. τό καλλίτερον είνε ή περιφρόνησις 
αύτοΰ ... ... ............

4 ’Ιανουάριου
Κάπως δ καιρός έβελτιώθη σήμερον. 

Ναι μέν δέν έχομεν .ίίακά^α,. έπαυσεν ό
μως ή βροχή, ή άδιάκοπος έκείνη βρο
χή, τό τσίρι-τσίρι^ τό όποιον, εσάπισε -τ^γ 
γήχ, ώς λέγουν οί χωρικοί. Οί δρόμοι ή^· 
λευθερώθησαν, ή συγκοινωνία έντός τής 
πόλεώς μας έπανελήφθη... ’Άγνωστον δ- 
μως έτι πότε θά ΐ'δωμεν χωρικόν ένταΰθα.- 
πότε θά μάθωμεν τάς καταστροφάς τών 
γειτόνων μας.

5 ’Ιανουάριου
— ’Άκου ,πού .’ς τό λέω-, δέν ήταν τί

ποτε-έφευγαν οί Καλλικάντζαροι άπόψε.
• — Σώπα, καϋμένη γρήά καί σύ- έγώ, 

τόσα χρόνια πάω, ποτέ δέ θυμάμε τέτοιο 
κακό.·

— Έγώ τό θυμάμαι πάντα ’ς τής δώ
δεκα ήμέραις μέσ’ ’ς τό λάλημα τού πε
τεινού φεύγαν οί .Καλλικάντζαροι- καί 
πώς κάναν!...

—- Μά τέτοιος σίφουνας ! τέτοιος έμ- 
πος!;

— ’Άκου πού στο λέω, γέρω μου, έ
φευγαν οί Καλλικάντζαροι....

Τοιούτος διάλογος συνήφθη σήμερον 
τήν πρωίαν μεταξύ δύο γηραιών συζύγων, 
συζητούντων περί τού ανέμου,, δστις έ- 
πνευσεν άπόψε. Ήτο τοσούτον δρμητι- 
κός, ώστε πολλάς στέγας οικιών άνήρπα- 
σεν, έξερρίζωσε,.δένδρα,, ύπάρχει δέ φόβος 
μήπως άπετελείωσεν ο.ΰτος δ,τι ήρχισεν δ 
ποταμός είς τά άτυχή χωρία...

Ήλθον σήμερον οί χωρικοί. Είνε λυ
πηρόν νά άκούή τις τάς σπαραξικάρ
διους διηγήσεις των, νά μανθάνη τάς φο- 
βεράς καταστροφάς των. Καί πώς τά διη
γούνται ! οί άφελεΐς λόγοι των ένέχουν 
δλον τόν πόνον τής καρδιάς των.

Έκτος τού Καβάσιλα, έπαθον ζημίας 
τό Στροΰσι καί Σόυλεϊμάναγα. Κεϊνται 
άμφότερα δυτικομεσημβρινώς τών Λεχαι- 
νών. Άπέχουσιν άλλήλων μόλις 5 λεπτά 
τής ώρας καί άριθμούσι τό μέν 20, τό δέ 
40 οικογένειας. Είς τά χωρία αύτά έφθα- 
σεν ό ποταμός τήν νύκτα τής παρελθού- 
σης Δευτέρας. 'Ότε άπεσύρθη, άφήκεν όπι- 
σθέν του έκτος τών άλλων πραγμάτων καί 
όφεις μεγάλους καί μικρούς περιπεπλεγ
μένους είς τούς διαφόρους κορμούς δέν
δρων. Τινές τούτων ειχον πνιγή, άλλοι 
όμως μόλις άναλαμβάνοντες τής νάρκης, 
τρέπονται εις τά κτήματα καί τού.ς οί
κους, οί δέ χωρικοί τούς καταδιώκουν 
κατά πόδας.

Καθ’ ήν ώραν μάς διηγείτο ταύτα είς 
χωρικός έκ Σόυλεϊμάναγα,είσήλθεν έν τφ 
καφενείφ υψηλόν καί εύμορφον παλλη- 
κάρι, δ Δήμος, δ μοναχογυιός τού γέρω 
Βρανά, δλοι τόν γνωρίζομεν δλοι άγα- 
πώμεν τόν καλόν Δήμον διά τήν χρυ
σήν του καρδιά. Οί καστανοί οφθαλ
μοί του έκφράζουσι τόσην γλυκύτητα,τό 
άφελές, τό ήρεμον πρόσωπόν του τόσην 
ειλικρίνειαν, ώστε, είνε άδύνατον έκ πρώ
της όψ.εω.ς·νά μή συμπαθήσϊ) τις,πρός αυ

τόν... Toy ,έκαλέσαμεν: .καΐ,.έκ'άθησε.- πλη’” 
σίον μας- δ πρώτος χωρικός έπαυσεν ευ
θύς τήν διήγήσίν του. ' ■ '. -...

Ό Δήμος μοί έφάνή πολύ καταβεβλη
μένος. Ύπό τό μαΰρον σκουφάκι, τό δ- 
ποϊον. τά, παλληκάρια τών ,χωρίων μας 
σννειθίζ,ουσ,ι καί τό όποιον .καλύπτει λε
βέντικα μόνον τήν κορυφήν τής κεφαλής, 
έξεϊχεν ή κόμη του άγρια καί άτημέ- 
λητος, . ένίοτε δέ τρόμος τις έκαμνε τό 
σώμά του νά άναπηδα ή κεφαλή του έ- 
κλινεν έδώ κάί έκεϊ άτάκτως, οίοφθαλ- 
μοί του περιεστρέφοντο άνησύχώς. , Είς 
τάς ερωτήσεις τού συντρόφου μου άπήν- 
τα άλλοτε ζωηρώς, άλλοτε βραδέως, ή- 
σύχως, ώς άνθρωπος παθών μεγάλην συμ
φοράν καί θέλων νά κινήση τόν οίκτον 
τών άκροατών του.
·.· — ’Έλα, καϋμένε, πού τάχασες ! τφ 
είπε μέ φωνήν έντονον ό σύντροφός μου^ 
ϊνα τω δώσν) θάρρος είς τήν λύπην του- 
•δ',τι έγειν’ έγεινε- δέν είσαι μοναχός σου.

— ’Άχ ! έμένα μέ. κατάστρεψε, κύρ Δη* 
μήτρη- είπε μετ’ άλγους ■ ό Δήμος- μοΰ 
’πήρε δ,τι κι’ άν είχα,· δ,τι κι’ άν είχα 
μού ’πήρε !...

Καί έκλινε τήν κεφαλήν πρός τά κάτω.
— Έσύ νά ήσαι καλά- νέος είσαι, τά 

ματαφτιάνεις...... τό καλό είνε που δέν
χάθηκαν άνθρωποι.

Ό Δήμος τόν παρετήρησεν άτενώς- ρί
γος διέδραμε τό σώμά του- οί μύς τοΰ 
προσώπου του ήρχισαν νά κινωνται σπα- 
σμωδικώς.

•. ··.—- "Ενας μονάχα- είπεν υψών τόν ενα 
δάκτυλον τής άριστεράς χειρός- ένας μο
νάχα;- δλ’ ή συφορά ς’ έμενα έπεσε!...

Έφρίξαμεν δλοι άκούσαντες τόν πέν
θιμου καί τραχύν τής φωνής του τόνον.

— Πνίγηκαν άνθρωποι; ποιος; ποιο- 
νού; ήρωτήσαριεν συγχρόνως.

Ό Δήμος δέν μάς άπήντησεν, άλλ’ ή- 
γέρθη καί έξήλθεν έσπευσμένως τού κα- 
φανείου.

— Ή γυναϊκά του- μάς ε’πεν ο ετερος 
χωρικός, είς τόν δποϊον είχομεν στρέψει 
έρωτηματικώς τούς οφθαλμούς μας.

Ή γυναϊκά του! Τότε ένοήσαμεν τήν 
άπελπιστικήν τού Δήμου στάσιν, τότε 
έμαντεύσαμεν δποία θύελλα έμαίνετο εις 
τό στήθος του. *0 πτωχός! θυχι μονον 
τήν μικράν του περιουσίαν τφ αφήρπασεν 
δ ποταμός, άλλά καί τήν ευτυχίαν του, 
τφ δντι έχασεν δ,τι καί άν είχε!...

Ό Δήμος τήν παρελθούσαν Κυριακήν 
έκαμε τούς γάμους του. Ό μικρός του οι- 
κίσκος άντήχει άπό φωνάς, άπό άσματα 
τών φίλων του- μάλιστα είχον καί τα 
ηταδοό.ϊΐα... Παρήλθεν ή ποώτη νύξ, νύξ 
ευτυχίας καί άγαλλιασεως διά τον πτω
χόν χωρικόν- έκείνην τήν ήμέραν τώ έ- 
φάνη δτι άνεγεννήθη-νέος ορίζων ηνοίχθή 
προ αύτοΰ- νέαι έλπίδες, νέοι ποθοι επε- 
φοίτησαν είς τήν καρδίαν του... Η Δευ
τέρα άνέτειλεν- ή θεία του. ή Γιαννιά άν- 
τϊκ.ατέστησε τήν μητέρα του -ητις είχεν 
άποθάνει προ πολλού—έθηκετους γύφτους 
παρά τήν θύραν τού νυμφικού θαλαμου 
νά τού βαρέσουν διά τής καραμούζας, ώς 
συνείθίζεταιτό:
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Τόρα τά 3Λ8λ<ά, τόρα τά χελιδόνια, 
Τδρα ή πέρδικες γλυκν-λαλβΐ?» καί ,λένε τ 
—Ξύπν’, αφέντη μου, ξύπνα, κσλέμ’ Αφέντη',, 
Εύπν’, αγκάλιασε κορμί κυπαρισίένιο 
Κ/ 'έσΐ'ρόνέ λαιμό . . . '. ..... , .

Ό Άήμοςπδ ήκουσεν «από τής νυμφι- 
■%%; τυυ κλίνης «ιγά-σιγά,<ώς νάν&ύριφμα-, 
τό όποιον τώ Ίλβγεν ή μήτηρ του διάυά 
τον "άποκοιμίσή. ΪΙσλλάκ’ις «Ιχβ 'τράγού- 

.; δήσει■ ιαΰτό τό τραγούδι-, άλλά ποτέ'δέν 
τώ 'έφάνη τόηον γλυκύ., ποτέ -δέν έΐήΌ 
στέύεν 'ότι ήτυ- δυνατόν αυτό-νά συγ-κι- 
νήστι τόσον τ-ήν καρδίαν του-.-.. Έσ'τράφη 
καί συνήντησε πλήρες άγάπης το βλέμμα 
τής κα·Λτ}<: του·· %ως κάί έκείνη έσκέπτεΤο 
τό αυτό».. ............

Ό Δήμος μετ’ θλίγον έννιγκοε^ίσθ·#! ΐύ* 
τύχης τούς παρά την Φύραν τού '$«&&- 
μου αναμένοντας βΛά^Α^ζ του·. Διήλθον 
καί την. ήμέράν έκ'έίνην έν μέ®φ πότ-ού 
καί φ'σμάτων καί την έσπέραν άπεχωρί- 
σθησάν..» Τάρα δέν ά-κόλουθούν τήν -wae* 
λαιάν συνήθειαν νά ’Κάθωντάι οί γαμ
βροί τρεϊς ήμερά-ς είς το σπίτι. Ό Δήμος 
την άλλην ήμέραν θά έπήγάινε νά 
τό χωράφι του...

’Αλλά την νύκτα ένω έκοιμάτο ήκουσε 
βοήν άπαισίαν, φωνάς 'φόβου καί συγχύ- 
σεως πολλάς. Έξήλθεν έξω, παρατηρεί, 
ούδέν διακρίνει. Άλλ’ α·ί φωναί έγίνοντο 
έντονώτεραι, τρομακτικότερατ ή βοή έ- 
πλησίαζεν... Ό Δήμος προχωρεί όλίγ-Ον 
καί παρατηρεί. . 4 Αίφνης .'διακρίνει δεξιά, 
προς τό μέρος του δρόμου, ό’πίσ'θέν συ
στάδας άγριελαιών τό ύδωρ του ποτα
μού ερχόμενον /υψηλόν, 'θεόρατου καί όρ
θιου ώς στήλη ανεμοστροβίλου, ώς σαϊ'- 
τάριΰο... έπιπίπτει μεθ’ άρμης έπί τού οί- 
κίσκοϋ καί· παρέρχεται άφριόζ'ον:καί-μα
νιώδες-. .. Ό οίκίσκος ίπεσεν, επ’ αυτού 
δέ έκάθησεν ήσύχώς ή στέγη.-.. Ό Δήμος 
εκβάλλει φοβέραν κραυγήν. παρατηρεί εν— 
θεν κάκεΐθεν, ζητών νά εύργ .μέρος διά νά 
είσέλΟη και αυτός. Άλλ’ οΰδέν δύναται 
νά εύρη’ ή στέγη εϊνε βαρεία. Καί τό ύ
δωρ τόν απωθεί, ώς ζηλότυπον, θέλει νά 
τον παρασύργ) μακράν, βρέμει, ώσεί 'νά 
καγχάζή, νά περιπαίζγ τήν οδύνην του... 
Μακράν φαίνονται οί χωρικοί γυμνοί, α
τημέλητοι, ώς νυκτερινά φαντάσματα, 
φεύγοντες μετά τρόμου καί ακολουθού
μενοι κατά πόδας ύπό τού ύδατος... Ό 
Δήμος, φοβηθέίς μή παρασυρθή ύπό τού 
ρεύματος, πήδα έπί τής στέγης. Τρέχει 
έδώ καί εκεί παρατηρών.... Αίφνης κύ
πτει, άφαιρεϊ κεράμους τινάς, συντρίβει 
διά των ποδών τούς καλάμους τής ορο
φής καί κάτερχΟταΊ έν τ® οΐκίσκφ... Όί 
πόδες του βυθίζονται μέχρι σφυρών εις 
τό ύδωρ'· κύπτει, άργοβατεϊ. έκτείνει τάς 
χεϊρας έδώ κ’ έ'κεϊ. άναζητων... Εις τό 
πρόσώάόν τΟυ αισθάνεται πότε φλόγω- 
σιν, ώς κατά τήν προσέγγισιν πυράς, 
πότε ψυχρότητά, 'ώς κατά τήν πρ'οσέγ- 
γίσιν χιόνός... .'ή '-καρδία του κτυπά· άδια- 
'κόπως, ταχέως'' αί χείρές που τρέμουν-, ώς 
άί τού φιλάργυρου άναζητούντος τ'ό κε^ 
κρυμμένου βαλλάντιόντου...Αίφνης ψαύει 
σώμάτί-,έκβάλλει κραυγήν ·άνάμ.ικτον χα
ράς καί λύπης, τό θλίβει εις τάς άγκά-

λας καί έξέρχεταί διά τής οπής έ<#1 τής 
-»τ^γής:;.·· < ■ ■ -
- ■ "?Οτε τήν έπομ'ένην ·ήμέράν ίπαυσεν ή 
πλημμύρα καί οί χωρικοί έπέστρεψάό, e5- 
ρον έίίί ΐής σΐέγης καθήμενον τόν Δή- 
μον, δλϊβο'ντ’α έπΐ τών γονάτων του ά- 
πνσυν ΐήν γυναΐκά τον.». *Γφ ώμ,ίληίάν 
νά. πατέλ^ν), ΑΙΤΐΛτοτς τούς παρετήρητε 
■βίλάάώδώς 'κάί δέν άπήντηοέ., Τώ ατέ»- 
π’πά'άόίν ^πό τή'ς 'χΐι'ρ'ος πήν γυναΐκά του· 
δίν άντέ'στή άλ'λά τούς ήκο\οΰ·θηβεν ή- 
άυχος.-ί. Την ήσπάτθη έΐς τήν έκκληάΐαν, 
ώς tod οί' άλλΟΊ χωρικοί, καί 'δταν τήν 
'έίδε καλυπτομ,ένην ύπό ιό χώμα, έγονυ- 
πετησε παρά τόν τάφον της άάί ήρχιτε 
νά κλάίγ... ’Ήδη εινε ήσυχώτερός· έχει 
έίμως -ένίοτε νευρικούς παροξυσμούς...

6 ’Ιανουάριου
- ’Έτύαυσέν έπί τέλους ή βροχή-· δ ού- 

ρανος έκαθαρίσθη τών συννέφων, ό και
ρός έβελτιώθη. Σήμ.ερον δ ήλιος άνέτ’ε'ι- 
λεν έν ολγ) αυτού τή μεγαλοπρεπείς, οτε 
την αύγην ήνοτξα τό παράθυρου τού δω
ματίου μου, εΐδον 'πρός την άνατολήν, 
ώς κρυστάλλινους πύργους, λ'άμπ'ο'ντα τά 
χιονοσκεπή δρη τής Σκύλλας καί τού Πα- 
ναχαϊκού...

Εις γειτονικόν μου κήπον' βλέπω την 
αμυγδαλήν φέρουσαν έπι των κλάδων της, 
έδω καί έκεϊ, τά λευκά της ά'νθη, καί ψάλ
λω μ,ετά των χωρικών τό τραγούδι της ;

Μωρή, μικρούλα μυγδαλ£ά, 
’π’ 'ανοίγεις τδ Γενάρη 
Καί δέ φυλάς τά divQla σου 
ν’ άνθισης τδ Φλεβάρη...

Ανδρεας Δ. Καρκαβιτςας

MSUOTA-mW-ΠΑΡΟΙΜΙΑ!
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤF

ΥΠΟ-
ΦίΙΠΟΥ m ΣΛΧθΟΙΙΟΥΛΟΥ (ΦΩΤΑkin )

(πρώτου ύπασΛίστοΰ τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη)

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΗΔΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ιθ'

Γυνή Κωνσταντινουπολίτισσα άπό τό 
Φανάρι έκάθητο είς τό Άρναούτκιοϊ. Ή 
'θ'έσις αύτη βλέπει τό στενόν τής Μαύρης 
■θαλάσσης, καί τής ’Άσπρης θαλάσσης τό 
■στενόν. "Οταν φυσά μπάτης, έρχονται 
πλοία μέ τά πανιά άπό τόν ένα πορθμόν, 
καί όταν φυσς βόρειας, άπό τόν άλλον. 
Αφού είδε τά πλοία, τά όποια ήρχοντο 
άπό την Μαύρην θάλασσαν, έρώτησε τι 
έχουν φορτωμένου, καί τής ειπον, ότι έ
χουν σιτάρι. Καί πάλιν ήρώτησε: «Καί 
τί δένδρου κάμνει τό σιτάρι;»

Ή αύτή κοκκώνα εϊχεν άμπέλι. Ό δέ 
κολίγας της τής έφερεν ένα καλάθι στα- 
■φύλι-α, καί άρχισε νά τά τρώγγι μ.έ τά δύο 
χέρια, καί έ'βαλλεν ολόκληρον τό σταφύλι 
εις τό στόμα τής, καί ·δέν έπρόφθανεν. 
Αφού δέ έχαψε κάμποάα κατ’αύπον τόν 
τμόπΟνάαί έΟφουγγί’δθη, έ'πεΐτα ■ έκάΌησέν 
εις τόνκαναπέ, εκτύπήσε τά παλάμ-άκτά, 
ήλθεν ή δούλα καί τής έφερεν έΐς τό πιάτο 

’σταφύλια, 'τά δπόίκ έτρωγε μία μία ρώ
γα. ’Δέν έσΊωπούσεν ή 'κοκκώνα, άλλά 
ήνέλησέ νά περιπαίξγ -τόν χωρικόν, καί 
τϋύ είπε* πώς τά τρώγετε εσείς οί χω'ρ'ιά- 
τάις τ& σταφύλια ’; Καί ό χωρ’ικός ά#ε- 
κρίθή* κάθώς τά ϊτρωγες, πυρά μ.Όυ, Φπό 
’πίσω άπό τήν πόρτά.

Κ' s
Οί Δημητσανίταΐς δέν τρώγουν τά ά- 

■λατισμένα ψάριά, σκρουμπιά, σάρδέλλαίς 
καί λοΊ-πά, 'δι-ά νά μ>ήντρώγΟυν πολύ'ψω- 
μί, .καί νά 'πλουτίσουν. Τά ονομάζουν 
φονέα τών σπητιών των τά άλμυρά. Ή 
φΐλαργυρία- τών δέν έχει τέλος. : ;

' " J. · . ΚΑ' ' ϊ
Σαράντα Μαγουλιανίταις έτρωγαν μέ 

ένα χουλιάρι·.· Έπέ'μα'σε λύκος, κπί δέν έυ- 
ρέΘη κανενός άδειο τό στόμα νά φωνάξγ.

ΚΒ'
"Ενας χωρικός κουτοπόνηρος έπήγέν 

είς τίνος ’σπήτι,τόνόποίον ώνόμαζε κουμ
πάρου (τό κουμπάρος τό -μετεχειρίζοντο 
ώς φίλον). Τού έβαλε 'ψωμ;^ ‘έλφάϊς κάί 
χαβςάρ;ι νά φάγφ-. 'Ό χωρικός άρχισε νά 
τρώγφ πολύ το χαβιάρι- καί δέν άφινέ νά 
τρώγγ καί δ κουμπάρος. Τότε 'ούτος τού 
λέγέΓ τρώγε καί έλφαίς, -κουμπάρε'· καί 
αυτός άπεκρίθη· καλόν είναι καί τ’ό χα
βιάρι.

’Άλλος πάλιν τοιούΐΟς έξενίζετο εις 
τήν οικίαν ένός φίλου του. Έλθόντος δέ 
τού γεύματος, έφεραν καί ντολμάδες. :Ό 
φίλος άρχισε νά τρώγ-ρ άπό αύτούς κατο
πινών άπό έναν άκέραϊον. ' Τότε ο φίλος 
•του είπε’ λοιπόν, φίλε, βλέπω ό'τι τούς 
κατεβάζεις Άπό-έναν-έναν■■τούς' ντολμά
δες.: Ό δέ άποκρίθείς είπε· μέ συγχωρεϊς, 
δέν ήμπορώ άπό δύο. ·

(“Επεται συνέχεια)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ! ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Π£>ς ώνορ.άσθη τό jj<op£ov«Τά- 
Τβζοϊ»·-—Κατά ταςύπωρείας τής μεσημ
βρινής κλιτύος τού Θεσπιακού Έλικωνος, 
όπου άγει ή άπό Θήβων εις Θίσβην άμα- 
ξϊτός, κεΐνται τά ερείπια κώμης-, άλλοτε 
ίσως πυκνώς κατωκημένης, έφ’ ής νυν εΐσιν 
άθλίως έκτισμέναι 5-6 γεωργίκαί καλύ- 
βαι, έν αίς διαχειμάζουσι, προς καλλίερ- 
γίαν των πέριξ γαιων, - γεωργοί τινες έκ 
τής δίωρόν άπεχούσης, κώμης ζ/ομόμιί- 
νης. Τά έρείπια ταύτά καλούνται νυν Τά- 
ΐϊζα.

Ιδού τί σώζει ή παράδοσις.
' «’Ίΐτανε ή μεγάλαις άποκρηάίς, ’μέρα 
καλή, χαρά (·)εοΰ. όλος δ κόσμος ’χόρευε, 
υιοί καί νιαίς, γέροι καί γργαίς, προεστοί 
καί παπάδες,' ’ς τό ντιβάνί ?(—χοροστά- 
Wov). Όταν άπάνω ’’ς τό δείλι, πέρασαν 
άπό έκεϊ διαβάταις 'ξένΟ'ί καί σταμάτησαν 
νά δροσισθοΰν ’ς τή βρύσι. Όί κάτοικοι 
τούς είδανε κάί τούς Άροσκάλεσαν ’ς τό 
χωριό, καί τούς έφίλευσαν, μεταέπέίτα 

γιά. τιμή τους,, τούς έπροσκάλεσαν’ς τό 
χορό), αυτοί είπανε ότι δέν ήΐξβύρουν, 
αλλά μέ τά πολλά, ’μπήκαν καί άρχισαν 
καί τραγουδούσανε σέ ’δική τους γλώσσα, 
γιατί ήσανε αλλόγλωσσοι^ φράγκοι, και 
λέγανε τέτοιο τραγούδι·

"Όλη ’μέρα, ’ς τί χυρό, 
καί τδ βράδυ’ς τί γ^αλό ! 
Κρίγκ κρίγκ, τά τέντσερα 
κά κά-κά, ή κδτταις, , 
Πάρτε μέ ολα τά κακάβια, 
καί τδ βράδυ ’ςτά καράβια!

Μιά γρτιά πού γνώριζε., την γλώσσά 
τους, γιατί είχε κάμει σκλάβα^ τό εξή
γησε τό τραγούδι τούτο, ότι ήτάνε άλ- 
ληγορικό, ότι αΰτοί ήντάνε κακοί άνθρω
ποι, καί τό βράδυ θά έρχόντουσταν νά 
κουρσέψουν τό χωριό καί νά πάρουν τους 
κάτοικους ς τά καράβια μέ ούλα τά χαλ
κώματα καί μέ τής κότταις. Μόνε ή 
στρίγλα δέν είπε τίποτε σέ κανένανε,ουτε 
είς τόν άνδρα της καί . παίρνει τό παιδί 
της καί μουλωχτά-μουλωχτά, διάβηκε ’ς 
τό άλλο χωριό, έκεϊ πού είναι τό.ρα τό 
■Κύραντα. Τό ταχύ γύρισαν ’πίσω ,,’ς τό 
χωριό, φωνάζουν, σκούζουν, ούτε άνθρω
ποι, ούτε τέντσερα,ούτε κότταις,ούτε τί
ποτες, ερημιά ! -—τό χλιβερό τό παιδί 
φούναζε τόν τατά του (πατέρα του). Ώ 
Τάτε-Τάτιζα, σάν νά λέμε ώ Πατέρα-Πα- 
τεράκη !! !—αλλά πού; κανείς δέν άπο- 
κρίνεται, καί μόνον δ αντίλαλος τών βου
νών ξαναβουίζει τό βόγκο τού παιδιού, 
Τάτε-Τάτιζα! 1 Γι’ αυτό ονομάζεται έ’τσι 
πόρα τό χωριά?.τούτο. -

Νά, τί γίνηκε. Αύτοί οί διαβάταις έ'- 
φυγαν σουρπώματα καί’πήγαν ’ς τό ’για
λό, κάτω ’ς τήν Άλική (όπου κεΐνται 
ήδη τά: έρείπια τής άρχαίας πόλεως, αί 
Σϊφαι τής Θίσβης^, όπου ήσαν τά καρά
βια τους, καί ’πήραν τούς.συντρόφους τους 
καί ήλθαν στή Τάτιζα, καί έκούρσεψαν 
τό χωριό, καί τούς έπήράν τούς κάτοι- 
κους σκλάβους ».

-, ■?' '■ · * '.

Ταύτα μοί διηγείτο γέρων τις συμπο
λίτης μου Θεσπιεύς, άλλά τίνες ήσαν οί 
φοϋσται, καί κατά ποιαν έποχήν έγένετο 
ή έρήμωσις τού χωρίου τούτο δένέγνώριζε 
νά δρίσγι, μοί προσέθηκεν όμως ότι καί είς 
τήν θέσιν Φύκιζα ή Άγιος . Ταξιάρχης, 
πλησίον Αειβαδόστρατας.(Κρεούσης,Πλα- 
ταιών) καί είς τήν θέσιν Γερμενό (Αίγό- 
σθενα) Ε’ιδυλλίας, ήσάν ποτέ χωρία, 
τά όποια ήρημώθησαν, ένεκα όμοιας αι
τίας ώς καί όλα τά κατφκημένα παράλια 
μέρη τού Κορινθιακού κόλπου.

Άλλοις έναπόκειται ήδη νά έξακριβώ- 
σωσι τίνες ήσαν οί ^ουσταί' όποια φυλή, 
καί κατά ποιαν έποχήν ήρημώθησαν τά 
παράλια τής Βοιωτίας.

Έν Θήβαις, τή 15 Δεκεμβρίου 1885.

Ετθτμιος Α. Γκοριτςιας.

Η KATA Τ2Ν MEAAWKN Λ 

EKSTPATEIA. ΤΏΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 
(περί τδ μεσονύκτιον του Πάσχα του 1822)

(£υνήμ<«* «δε'^ελ» 92) ....

Οί στρατιώται με.θ’ ένός τετάρτου.-'οδοι
πορίαν ήλθον τφό-ντ-ι πλησίον.τού εχθρού, 
άναβάντε-ς δέ -έπί τού -έκεϊσε λόφου (-Βί- 
γλα καλουμένου) -καί διά τού οφθαλμού 
τά κάτωθεν αΰτόύ μέρη έξετάζοντες -,ει- 
δον πεπυκνώμένον πλήθος έφ’. ικανήν ,ά- 
πόστασιν, ώς μαύρωμάτι, έφαπλούμενον, 
άλλά δέν δ-ιέκρινον άν αύτό άποτελήται 
έκ ζφων, αιγών ή προβάτων, καί τέλος 
ανθρώπων -καί έκ -ποιων ανθρώπων. Διό 
χαρ-ακωθέντες έπί τού λόφου άπετάθη- 
σαν έρωτώντες ώς έξής- «πχοιοί στε-, 
μωρέ, άπούρχεστε ?άτουγε; μιλήσετε, πέ- 
τε μας, ήντάστε ; ήντα γυρεύγετε τέτοια 
ώρα μεσάνυχτα έπαδά ; » . άλλ’ οί έχθροί 
έμειναν ώς λίθοι άκίνητοΊ καί έν αύστηρ-ίβ 
?σ-ιγϊ), λοιπόν ,έρωτώσι καί πάλιν, «πέτε 
μας, μωρέ> άν είστε άντρες,Τοϋρκ’-είστε., 
γή ρωμγοί ;» άλλ’ ούτε φωνή ούτε κίνη
μα. Έντ-αύτώ ;δ Ί. Χαλ-κεδής, προχω,ρών 
ολίγον τι παραπλεύρως έξ-ηπλώθη χαμαί, 
είτα έγγίζων τό ούς έπί τής γης, ε-ίπεν 
ότι ή-κουσε μακρόθεν κρότον ράβδων πολ
λών, δπερ έδήλου ότι δέν είναι ζώα,άλλά 
άνθρωποι καί δή έχθροί. "Οτε δ Ήλ.Φω- 
τάκης έξαφθείς προύχώρησε' -βήματά τινα-, 
είτα σταίθείς. έπί .τήν ρίζαν . άχλαδαίας 
τ-ινός,.ήρώτήσεμεί-ά-θυμού ώς έξής-·

«Μιλήσετε, μωρέ, διαλετσαποθαμέ- 
νουςσας, γιά θά σάς έβαρώ-» άλλ’ ούτε 
λέξιν άπε-κρίναντο οί έχθροί. Τότε δ’ ά- 
-μέσως έπυροβόληδ- κατ’ αυτών, άμα δέ 
τώ πυροβολισμω τούτφ, οί έχθροί έν συν- 
όλφ άντεπυοοβόλησαν -κατ’ αυτού. Αί 
'σφαΐραι,ώσεί χάλαζα,έπί τού δένδρου εις 
δ ΐστατό καί τούς λοιπούς αύτ-ού κλώνας, 
πίπτουσαι, καί πάντας ώς στάχυας άποκό- 
πτουσαι εντελώς γυμ.νόν τ’,άποκατέστη- 
σαν. Ένταύτω δέ τού Ήλί« τρωθέντος 
βαρέως, δ Ίωάν. Ζ'εά-κης φέρων αυτόν έπ’ 
ώμων τόν έσωσεν.

Έκ δέ τής λάμψεως καί τού κρότου 
τών εχθρικών όπλων πεισθέντες έντελώς 
πλέον οί Μελαμ-παΐοι περί τής τών εχθρών 
έγγύς αυτών εισβολής, άνέκαίον τά όπλα 
των καί; άπεμάκρυνον όσον-- έν-στι τάς 
γυναίκας καί τούς πάϊδας αυτών, ή δέ 
τών έχθρώ.ν έτέρα φάλαγζ άνεχαίτίσε τήν 
είς τά πρόσω πορείαν τηςέγκαταλιμπάνο'υ- 
σα- τό άπ’άρχής τεθέν σχέδιοΫ,όάερ^ώς' εί- 
ρήται, ήν τό έξης,δηλαδή, άμφότεραι αί 
φάλαγγες ώφειλον νά .βαδίζωσι παράλλή- 
λως πλησίον άλ-λήλων ή μέν πρός βορράν, 
ή δέ πρός νότον, άχρις ού αί έμπροσθο- 
φυλακαί άμφοτέρων συναντηθώσι πρός 
δυσμάς, καί ούτω -περ-ικλείουσαι τούς 
πέριξ-τών Μελάμπων λόφους, καί άπο- 
φράσσούσαΐ τάς-'διόδους καί στενωπούς, 
έξ ών τά γυναικόπαιδα έμελλον νά διέλ- 
θωσι, νά δυνηθώσι νά καταλάβωσιν έν 
στενώ χώρω συλλήβδην τό πλήθος τών 
Μελάμ.πων άλλ’ έκ τού κρότου τών ό

πλων ύποθέσασα ή φάλ-αγξ μ,ή τι άπευ- 
κταΐον συνέβη τή έτέ’ρρι φάλαγγι; ίστρεψε 
τό βήμα -καί ήδη σπεύδει νά ίνωθή μετ’ 
αυτής.Έν τούτόις ή προσβληθεΐσα πρώτη 
φάλαγξ βήματά μόνον απέχει ήδη τών 

.Μελάμπων;, Ό·ί δέ ό.πλ-αρχήγοί αυτών κά- 
ταλαβόντες, ώς έρρήθ.η,- θέσιν άμυντικήν, 
έτάχθησαν -ούτω πως. Ό μέν Γ. Φωτά- 
άης μετά δια-κοοίων στρατιωτών κατέ- 
-λαβε τό κέντρον, ήτοι τήν εις τόν 
Ήόρον τού σταυρού θέσιν.Ό δέ Ν. Μπα- 
-γβάρτης μετά έκατον πεντ-ήκοντα στρα- 
.τιωτών τόν έπί τά δεξιά αυτού ύπερκεί- 
μενον λόφον (Τσικομήτατο), δ δέ Κ. Με- 
λιδονιώτης, εις τών εκλεκτότερων στρα
τιωτών, έτάχθη μετά πεντήκοντά άνδρών 
πρός τά αριστερά καί μάλλον όπισθεν, 
.'ήια έν περιπτώσει ύποχωρήσεως βοη- 
θήσγ αύτούς, διότι έγίνωΟκον ότι τετρα
κόσιοι άνδρες, καί κατά το ήμ.ισυ άθλιε- 
στατα ώπλισμένοι, καί μή έχόντες πο- 
λεμ εφόδια νά έξακολουθήσωσι πλέον τών 
δύο ώρών τον πόλεμον, θά εύρεθώ'σιν είς 
τήν σκληράν ανάγκην έπί τέλους νά όπι- 
σθοχωρήσωσιν απέναντι οκτώ χιλιάδων 
εχθρών ίσχυρώς έξωπλισμένων καί καλώς 
έξησκημένων είς τό πολεμεΐν καί μάχε- 
σθαι. Επειδή δέ οί' δπλαρχηγοί’ύπέθεσαν 
οτι ό έχθρός δέν δύναται, ώς έν άλλοτρίω 
είσβαλών, καί έν ώρα νυάτός νά ρίψη έ'ν- 
θεν καί έ'νθεν πλοκάμους, άλλ’έν συνόλω 
θά δρμήση κατά τού .κέντρου, ειπον ότι 
τά εκατέρωθεν τού κέντρου μέρη θά μέ- 
νωσιν ακίνητα άχρις ού τό κέντρον τούτο 
κλο^ισθή, καί τότε δί-ώρισμένου σημείου 
πρώτος δ είς τά άριστερά νά έπιτέ.θή 
κατά τού έχθρού,'τελευταίος δέ δ είς τά 
δεξιά. Καί τφόντι ή ύπόθεσις αύτη -ήτο 
εύστοχωτάτη, καθότι ό έχθρός νύν έν πυ
κνή φάλαγγι έφόρμα κατά τού κέντρου. 
Συμβαίνει δέ τό τοιοΰτον περί τήν δευ- 
τέραν ώραν μετά τό μεσονύκτιον τού Πά
σχα. Έπερχομένου δ’ ούτω τού εχθρού 
καί είς άπόστασιν έπικαίρου βολής φθά- 
νοντος, όπως διέλΟη τόν στενόν έν τή. θέ
σει Σκάλα ρύακα, δ όδηγών τό κέντρον 
Γ. Φωτάκης διέτάξεν έν σπουδή γενικόν 
κατ’ αύτοΰ πυροβολι&μόν, τούτου δέ κατ’ 
έπανάληψιν έν ταχύτητι γενομένου, ή 
τών έχθρών άπροόπτως προσβληθεϊσα έμ- 
πρΌσθοφυλακή,.βιαίως ήραιοΰτο., είς θόρυ
βον δέ καί ταραχήν .-έμπεσούσα έζήτει 
έ'νθα κάκεϊσε θέσεις καί χαρακώματα. 
Μετ’ ού, πολύ δ’ ένισχυθείσης, τό πύρ ήρ- 
ξατο σφοδρόν καί συνεχές εκατέρωθεν. Qi 
έχθροί έν τούτοις άντεπάλάιον έρρωμένως 
καί έπετίθεντο συνεχώς έπίμένοντες.' νά 
,διαρρήξωσι τό κέντρον τών αντιπάλων, 
άλλ’ όμως άπήντων έκάστοτε ανυπέρ
βλητα προσκόμματα, τό μέν διότι τό 
έ'δαφος, ένω έμάχοντο, ήτο γυμνόν,, κρη
μνώδες καί στενόν, τό δέ διότι τού αύ- 
τού αντιπάλου κατέχόντος. δεσπόζουσαν 
άαί .μάλλον ασφαλή θέσιν ύπέκυπτον .ού- 
γοι κάθ’έκάστήν έπίθεσιν είς φθοράν α
νυπολόγιστον κάί - <κ«ταδτρδφήν.. Μετά 
?δίωρον δέ πάλήν τοιαύτην, σΰμπυκνωθέν- 
τες 'ίίρμησάν έν συνόλφ μετ’ αλαλαγμού 
άαί σφοδρότ'ητος πρός τό-κέντρον’ τούτου 
δέ κλονιζομένου, τό σημείου πρός έπίθε- 
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σιν καί της άριστεράς έπΐ του λόφου πτέ
ρυγας έδόθη. 'Ο έπΐ τού λόφου οπλαρχη
γός Ν. Μπαγιάρτης μετ’ αγωνίας περί- 
μ.ένων τούτο, καί έχων ογκώδεις λίθους 
έπΐ τού λόφου διασαλεύει αμέσως πρός 
έξώθησιν αυτούς κατά των ούτω έφορμών- 
των επί τού κέντρου εχθρών, διατάσσων 
ταυτοχρόνως τούς ύπ’ αύτόν είς γενικόν 
πυροβολισμόν, οτε οί βιαίως έκ: τού ύ- 
■ψους κατερχόμενοϊ λίθοι, ώς αί τριήοεις 
τά κύματα τού πόντου, την τού εχθρού 
φάλαγγα έθραυον καί διέσχιζον, τήδε 
κάκεΐσε διάσκορπίζουσαι, ώς σκεύη- πή
λινα τάς κεφαλάς τών εχθρών, οΐτινές 
παραχρήμ'α έστρεψαν έντρομοι τά νώτα 
καί άμέσως οί τού κέντρου καί τών δύο 
πτερύγων άνδρες θαρρήσαντες κατέδίω- 
ζαν μεθ’ ορμής καί τάχους τούτους άχρι 
μ,ιλίου’ έκεϊ δέ έπερχομένης καί τής έτέ- 
ρας τών εχθρών φάλαγγας, ή οποία, ώς 
έρρήθη, άφ’ εσπέρας ήλαυνε προς βορράν, 
ή ταχύτης άμφοτέρων άνεχαιτίσθη καί 
οί Μελαμπαϊοι επανήλθαν είς τάς ιδίας 
θέσεις των.

Έν τούτοίς σφοδρά φιλονικία ήγέρθη 
μεταξύ τών Οθωμανών στρατιωτών καί 
τών αρχηγών των ένεκα τής καταστρο
φής ήν ύπέστησαν, ώστε μετά δέους καί 
τρόμου ώμίλουν περί τής εις τά πρόσω 
πορείας των. Τότε ’Ιμάμης τις έμφανι- 
σθείς έν τφ μέσω τοϊς είπε «μή δειλιάτε 
ποσώς, έχετε πίστιν είς τον Προφήτην 
καί άκολουθήτέ μοΓ έπολέμησα είς πολ
λά μέρη κ’ είς την Ελλάδα πρό μικιροΰ, 
καί παντού άνεδείχθην και έγώ καί οί ύπ’ 
εμέ νικηταί. Προς πληρεστέραν δέ πίστιν 
καί άπόδειξιν τοϊς έδείκνυε εννέα παρά
σημα άτινα έλαβεν ύπό τού Κιουταχή 
καί τριάκοντας ρίνας όπλαρχηγών, ους 
ελεγεν ότι έφόνευσεν είς τον Μωρ-φάν. 
Πάντες έπείσθησαν είς τούς λόγους που.

Μετά, ταύτα ζητήσας καιρόν δ Ιμά
μης νά νιφθή νά προσευχηθώ, ήλθε χά- 
ριν τούτου είς την έκεϊ πηγήν τούΜαρ- 
δελή καλουμένην έν τούτοις μετά την 
καταδίωξιν ό Ν. Τρουλινός μείνας πα- 
ρεμόνευεν έκεϊ, ίδών δέ τον Ίμάμην.νι- 
πτόμενον ήλθε παρ’ αύτόν, δτε ό Ίμ.ά- 
μης στραφείς τον ήρώτησε «Τούρκος εί
σαι γή ρωμφός ;» «Τούρκος »,λέγει δ Τρου- 
λινός, «αί, τό λοιπός, στάσου, άνήμενε 
για θά κάμω ντοά. » «'Ώστε νά μοΰ τό 
πή, μάς έδιηγήθη ό Τρουλινός, σεία ’γώ 
τή μαχαίρα καί πετώ πέρα τον κέφαλό 
του καί σαλαβάντιζε ακόμη, κι’ άπόης 
δρόμο, κι’ ώστόσο νά σου καί πλακώνει δ 
Χάνιαλης πώριζε τό στρατός καί δίδει 
του μνιά σφακελέ ’ς τά μάθια, κι’ άπόης 
τού χλέγει φχιούσου δά καί σέ καί ’ς τσή 
μυταις πού μάς έφερες άπό τό Μωργ^ά’ 
μά μπάλα ις θέλουν οί ρωμγοί.»

"Γστερα δάβγάνει τά ρούχα του’Ιμάμή, 
καί ντύνει ένα άλλο Τοΰρκοκαί τού βάνει 
καί τό καβούκι του κάΐ δίδει του καί τό 
μπαϊράκι, κι’ άπόης τού λέγει’ «τρέχε, δά 
μπροστά καί κάνε πώς είσαι σύ δ ’Ιμάμης, 
νά τό πιστέψουν κ’ οί γι’άλλοι Τούρκοι νά 
σ’άκολουθρύν». Τρέχει λοιπός δ νέος ’Ιμά
μης "καί φωνάζει καί τ’ ακολουθούν μά 
καθώς έφθανε τσή Σκάλας τό ρυάκι νά 

τό Παπαφανούργιο καί θέτει του καί του- 
νού νά βρόντο, έπαρέ-το κάτω καί τούτο, 
ναι μά τόν καταπλάκωσαν ώστόσο οί 
γι’ άλλοι Τούρκοι καί κόβγουν κι’ αύτη- 
νοϋ τό γκάρδα του έκειά γιαμνιά.»

Εΐρηται ανωτέρω ότι ή οθωμανική 
στρατιά έζευξεν άπό τής θέσεως Βάρους 
κατά τών Μελάμπων την εσπέραν τού 
μεγάλου. Σαββάτου τρέϊς ώρας μετά την 
δύσιν τού ήλιου’ ώστε πάντα τά με
ταξύ οιον ή άψιμαχία τών προσκόπων, 
τά επεισόδια, οί άκροβολισμοί καί τέ
λος ή μάχη, καθ’ ήν ήττήθη, συνέβη- 
σαν έν νυκτί. Άλλ’ ήδη ή αυγή έφαπλώ- 
νε-ι έπί- τών κορυφών τής ’Ίδης καί τού 

■ κέντρου τόν ροδόχρουν αύτής πέπλον. Ό 
δέ αρχηγός τής οθωμανικής στρατιάς Χά- 
νιαλης ένισχυθεΐς ύπό τής έτέρας φάλαγ
γας καί βλέπων τό έδαφος, έφ’ού μέλλει 
νά βαδίση, όπως είσβάλτ) άπωθών τούς 
νικητάς του είςΜελάμπήν, προτάσσει τόν 
στρατόν αύτού άπαντα είς 4 πτέρυγας καί 
άπλώνων άνά δύο ένθεν - καί ένθεν τών 
αντιπάλων του προχωρεί. ’Αφού δέ αί 
δύο αύται μακρόθεν περιετύλιξαν τούς 
έχθρούς του έκ τών άνω καί κάτω λόφων 
ήρχισεν ούτος διά τή ςμιάς, παραλλήλώς 
έχων καί τήν έτέραν, ,νά έπιτίθηται μεθ’ 
ορμής κατά μέτωπον τών εαυτού έχθρών. 
Οί αντίπαλοί του αντιμάχονται καί άν- 
θίστανται έπί πολύ έρρωμένώς, άλλ’ έπί 
τέλους περιζωσθέντες. ύπό τών Τούρκων 
ήρξαντο ήρέμά νά ύποχωρώσι. Τήν όπ.ι- 
σθοχώρησιν δέ ταύτην τών δύο ρηθέν- 
των οπλαρχηγών ύποβοηθεϊ δ ταχθείς έπί 
τούτφ όπισθεν αυτών Κ. Μελιδονιώτης, 
όχυρούμενος έν τή ίδίςε αυτού συνοικία 
μετά πεντήκοντα άνδρών. ‘Ρύαξ τις τούς 
χωρίζει έν τώ μεταξύ είς άπόστασιν δια- 
κοσίων μέτρων έκ δέτής απέναντι αύτοΰ 
πλευράς, δ Πόρος τοΰ Σταύρον καλουμέ- 
νης, έμφανίζονται οί έχθοο'ι έφιπποι. Ό 
Μελιδονιώτης διατάσσει πύρ· άλλ’ αί
φνης βλέπει τέσσαρα τών τέκνων αύτοΰ 
έρχόμενα έκ τής έξοχικής οικίας (μετόχι 
του) καταδιωκόμενα καί κινδυνεύοντα νά 
συλληφθώσιν, όθ,εν άμέσως έξορμά έκ τής 
θέσεώς του φωνάζων «τρέχετε,παιδιάμου, 
καί μή φοβάσθε», ένφ δέ αντιμετώπιζε 
τούς έχθρούς, είδεν αίχμαλωτισθέντα τά 
τρία,καί τό τέταρτον έγγύς νά συλληφθή’ 
αλλά καθ’ ήν στιγμήν έξέτεινεν δ έχθρός 
τήν χεΐρανά συλλάβγ τό ένδεκαετές τούτο 
παιδίον ήπλωσεν τάς χεϊραςτου καί έκρε- 
μάσθη έπί τού όπλου τού συλλαμβάνοντος 
αυτό έχθρού, βληθέντος δέ τούτου έν- 
ταυτφ ύπό τού πατρός του κατά τήν 
κεφαλήν, τό παιδίον έλαβε τό όπλον, δ- 
περ φέρον έξέφυγε τών έχθρών. Τούς τρεϊς 
όμως συλληφθέντας αδελφούς του ούτε 
είδε πλέον, ούτε’ ήκουσέ ποτέ τις περί 
αύτών.

(“Επεται τδ τέλος).

Ν. Γ. ΦητΑΚΗΣ

ΔΟΞΑ και ΕΡΩΣ
·, (Συνεχεία·'ι^ε σελ. 82) - · > '· ·

Ή νεαρά κόρη άφήκεν έν ύπομονή τήν 
μητέρα της νά ζεθϋμάνη. Καίτοϊ δέ ένευε 
χαμαί, τό πλανώμενον όμως είς τά χεί
λη της μ,ειδίαμα έδείκνυεν ότι ή έπίπλη- 
ξις δέν πρόύξένησεν αύτή μεγάλην αϊ- 
σθησιν. ■ .

«’Ώ! άφησέ με ! άπήντησε’ τί πειρά
ζει πώς έφόρεσα καί μίαν καθημερινήν 
τό νέον μου ένδυμα; μήπως θά χαλάση ή 
άλυσίδα ; τήν ποδιάν μου τήν πλύνω!

' -——Αί θά έχωμεν λοιπόν ααθ’ έκά- 
στην πλύσιν ; Αλλά δέν μοΰ λέγεις τί 
σου κάτέβη νά στολισθης σήμερον ;

— Αϊ! καλά ! - έψιθύρισεν έρυθριώσα ή 
κόρη· δέν ήξεύρεις λοιπόν - ότι σήμερον 
είνε ή ένατη ήμέρα καί δ ιατρός ειπεν 
ότι δ ιππότης θά σηκωθ-ή σήμερον, άν έν- 
ήργησε τό φάρμακον; Νά! δι’αύτό ήθέ- 
λησα....

-— Είνε λοιπόν ή ένάτη ήμέρα; άπήν- 
τησεν ή οικοδέσποινα διά γλυκέος ύφους. 
Τότε έκαμες καλά. Έάν έσήκόνετο καέ 
έβλεπεν αταξίαν καί ρυπαρότητα, δ γέ
ρων θά έφώναζε. Καί έγώ είμαι σήμερον 
ώς άθιγγανίς. Πήγαινε, Βάρβα, νά μοΰ 
φέρης τό μαύρο μου φουστάνι, τόν στηθό
δεσμον μου καί μίαν καθαράν ποδιάν.

— Μά ! μητέρα έδώ θά ένδυθής ; έάν 
έξυπνήσν) ό ιππότης ; Καλλίτερον νά ΰ~ 
πάγφς έπάνω νά ένδυθής· έγώ μένω πλη
σίον του. '

— Καλά λέγεις, κόρη μου, έψίθύρισεν 
ή μήτηρ’ άφήσασα'δ’ έκεϊ .τό πρόγευμα 
έσπευσε νά στολισθή. Ή Βάρβα ήνοιξε 
τό παράθυρον, δροσερά δέ 'καί εύεργετι- 
κή πρωϊνή αύρα είςεχώρησεν είς τό δω- 
μάτιον έρριψεν έπειτα σπυρία τινά έπΐ 
τού πλατέος γείσου τού παραθύρου, πλη- 
θύς δέ περιστερών καί στρουθιών έπέπε- 
σον έπί τού παραθύρου, όπως άρπάσωσι 
τό πρόγευμά των θορυβοΰντα καί $δον- 
τα. Οί κορυδαλλοί άπήντων έν χορωδίφ 
έκ τών πλησίον δένδρων, ή δέ νεαρά κό
ρη ακτινοβολούσα έκ τού φωτός τού ποωϊ- 
νού ήλιου έθεάτο μετ’ εύχαριστησεως τούς 
μικρούς προστατευομένους της.

Τήν στιγμήν έκείνην τά παραπετά
σματα τής κλίνης διηνοίγησαν, άνεφάνη 
δέ ή κεφαλή ώραίου νεανίου. Ό νεανίας 
ουτος, ώς ένόησαν οί άναγνώσται ημών, 
ήτο ό Γεώργιος.

Ελαφρά τις έρυθρότης, πρόδρομος τής 
άνακτωμένης ύγιείας, έχρωμάτιζε τάς πα
ρειάς του’ τό βλέμμα του είχεν ανακτή
σει τήν συνήθη ζωηρότητα, ό δέ βρά- 
χίων του ήπλούτο μετά δυν,άμεως έκτος 
τής κλίνης. Έκπεπληγμένος παρετήρησε 
πέριξ αύτού’ τό δωμάτιον, τά σκεύη ήσαν 
άγνωστα άύτώ καί δ ίδιος δέ εύρίσκετο 
έν άσυνήθει καταστάσει. Τίς είχεν έπιθέ- 
σει τόν έπίδ'εσμον περί τήν κεφαλήν αύ
τού; τίς έφερεν αυτόν είς τήν κλίνην ταύ
την ; Τώ έφαίνετο ότι ώμοίαζε προς άν- \ 
θρωπον, όστις, αφού διήλθε τήν νύκτα- 

μετ’ εύθυμων συντρόφων, άπώλεσεν έπί 
τέλους τάς αισθήσεις του καί άνανήφει 
μετά ταύτα έπί ξένης κλίνης.

’Επί πολύ παρετήρησε τήν νεαράν κό
ρην ίσταμένην είς τό παράθυρον ή μορφή 
αΰτη, ήτις πρώτη ένεφανίζετο αύτώ 
μετά μακρόν ύπνον, ήτο τοσούτον ευχά
ριστος, ώστε δέν ήδύνατο ν’ άποσπάσν; 
άπ’ αύτής τούς οφθαλμούς του’ έπί τέ
λους ή περιεργία νά μάθγ).' τά συμβάντα 
ύπερίσχυσεν έν αύτώ, έπίτηδες δ’ έκαμε 
θόρυβον ώθών περισσότερον τά παραπε
τάσματα τής κλίνης.

Ή νεαρά κόρη, έν ώ έκυπτεν είς τό 
παράθυρον, εσκιρτησεν εστραφη πυρωοης 
δέ έρυθρότης διεχύθη έπί τού κομψού αύ
τής προσώπου, οί μεγάλοι κυανοί οφθαλ
μοί της προσηλώθησαν έπί τού νεανίου, 
καί τό μειδιών αύτής--,στόμα μάτην έ- 
φάνη ζητούν λέξεις, όπως συγχαρή αύ
τόν έπί τή έπανόδφ του είς τήν ζωήν. 
Προύχώρησε διά βραχέων βημάτων προς 
τήν κλίνην, αλλά πολλάκις έστη διά νά 
σκεφθή τρόπον τινά, έάν ήτο πράγματι 
αληθές ότι έξύπνησε καί έάν ήρμοζε νά 
πλησιάση αύτόν νύν,ότε άπεδόθη είς τήν 
ζωήν.

Ό νεανίας, αφού παρετήρησε μειδιών 
τήν στενοχώριαν της, έλυσε πρώτος την 
σιωπήν.

«Είπε μοι, πού είμαι ; Πώς ετυχε νά 
εύρίσκώμαι ένταύθα ; Τίνος είνε ή οικία 
αύτη, έν ή μοι φαίνεται ότι άφυπνίσθήν 
μετά μακροχρόνιον ύπνον ;

—— Είσθε καλά πλέον; ειπεν ή Βάρβα; 
πλήττουσα έκ 'χαράς τάς χεΐρά'της. Ώ! 
Χριστέ μου! Τίς ήθελε τό πιστεύσει; 
Έφαίνεσθε τόσον καταβεβλημένος, τόσον 
ασθενής, ώστε ήμεθα πλήρεις ανησυχίας 
καί φόβων.

— ’Ήμην λοιπόν ασθενής; ήρώτησεν 
δ Γεώργιος, μή έννοών καλώς τούς λό
γους τής νεάράς κόρης, θά είχον.ί'σως ά- 
πολέσει τάς αισθήσεις μου έπί τινάς 
ώρας;

— Καλέ, τί λέγετε; ειπεν ή ώραία κό
ρη γελώσα καί σφίγγουσα διά τών χει- 
λέων της τό άκρον ενός τών μικρών βο
στρύχων τής διά νά μή καγχάσφ.Έπί τι- 
νας ώρας λέγετε; ’Απόψε συμπληροΰν- 
ται ακριβώς έννέα ήμέραι, άφότου σάς 
έφερον ένταύθα.

Ό Γεώργιος παρετήρησεν αύτήν βλο- 
συρώς. Εννέα ήμέραι καί ακόμη, δέν με- 
τέβην παρά τή Μαρίιγ'! Ή ούρανία τής 
Μαρίας είκών,έπανήγαγεν, ώς έκμαγείας, 
τήν μνήυ.ην αύτοΰ. Άνεμνήσθη, ότι εί- 
χενάποχωρήσει έκ τής Συμμάχίας, ότι 
είχεν αποφασίσει νά μεταβή είς Λιχτεν
στάιν, ότι ήκολούθησε προς τούτο άπο- 
κρύφους ατραπούς, ότι καί αύτός καί δ 
δδηγός του προσεβλήθησαν καί ΐ'σως συνε- 
λήφθησαν αιχμάλωτοι. Αιχμάλωτοι; α
νέκραξε τεθλιμμ-ένος. Είπέ μοι, νεαρά κό
ρη, είμαι αιχμάλωτος;

Ή Βάρβα είδε μετ’ αύξούσης ανησυ
χίας, θολούμενον τό βλέμμα τού νεαρού 
ιππότου, τήν δέ φυσιογνωμίαν του λαμ- 
βάνουσαν σοβαράν καί σχεδόν άκριαν έκ- 
φρασιν. Ένόμιζεν ότι έβλεπεν αύτόν κα- 
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τάλαμβα νόμενον καί πάλιν ύπό τής φο- 
βεράς έκείνης έξάψεως, ύφ’ ής πολλάκις 
κάτελήφθη διαρκούσης τής άσθενείας του, 
τό δέ απελπιστικόν ύφος τής έρωτήσεώς; 
του, έπέτεινε τόν φόβον της. Μή γνωρί- 
ζουσα, έάν έπρεπε νά μείνφ ή νά ζητήσγ 
βοήθειαν, ώπισθοχώρησε κατά έν βήμα. 
Ό Γεώργιος ένόμισεν ότι άνέγνωσεν έν τή 
σιωπή καί τή ανησυχία ταύτη τής κόρης, 
καταφατικήν άπάντησιν είς τήν έρώτη- 
σίν του’ «Αιχμάλωτος, έσκέφθη, διά πο- 
λύν ίσως καιρόν καί μακράν έκείνης άνευ 
έλπίδος καί άνευ τής παρηγοριάς νά έχω, 
περί αύτής ειδήσεις. Τό σώμα τού Γεωρ
γίου ήτο πολύ έξηντλημένον ακόμη, ώ
στε ήδυνάτει ν’άνθέξν) είς τήν θλΐψιν τής 
καρδίας του’ δάκρυα δ’ έρρευσάν έκ τών 
οφθαλμών του.

"Οτε είδε ‘ τά δάκρυα ή κόρη, δ φόβος 
της μετεβλήθη εις οίκτον έπλησίασε τό
τε, έκάθησε πρό τής κλίνης, δέν' έδίστασε 
δέ νά λάβγ τήν χεϊρα τού νεανίου.

— Δέν πρέπει νά ήσθε τεθλιμμένος 
είπε. Τώρα έθεραπεύθητε πλέον καί θά 
δυνηθήτε ν’ άναχωρήσήτε αμέσως, προσέ
θεσε μετά λύπης.

,—Ν’ αναχωρήσω; ήρώτησεν ό Γεώρ
γιος’ δέν είμαι αιχμάλωτος λοιπόν ;

—■- Αιχμάλωτος ; ’Όχι δέν είσθε αιχ
μάλωτος. Τούτο όμως ήδύνατο ή 
δίς νά συμβή, ' δτε διήρχοντο έντεΰθεν: 
οί τής Σουαβικής Συμμαχίας’ αλλά σέ 
άπεκρύψαμεν πάντοτε καλώς, διότι δ πα
τήρ μου είχε παραγγείλει ούδείς νά ί'δτ; 
τόν εύπατριδην.

πατήρ- σου-; άνέκραξεν ό -Γεώρ
γιος. Ποιος είνε δ καλός αύτός άνθρω
πος ; Πού είμαι ;

— Ά! πού είσθε, άπήντησεν ή Βάρ
βα, είσθε είς τήν οικίαν μας, έν Χάρτδ,

—■ Έν Χάρδτ ;
Δι’ ενός βλέμματος ριφθέντος έπί τών 

κεκοσμημένων διά μουσικών οργάνων τοί
χων έβεβαιώθη δ Γεώργιος, ό'τι ώφειλέ 
τήν έλευθερίαν καί τήν .ζωήν του είς τόν 
άνθρωπον έκεϊνον, δν ή Μαρία έπεμψέν 
αύτ<5 ώς προστάτην. ■

— Είμαι λοιπόν έν Χάρδτ ! Ό πατήρ 
σου είνε δ μουσικός τού Χάρδτ; δέν έχει 
ούτω ;

— Δέν θέλει νά τόν όνομάζωμεν ού
τως,άπήντησεν ή Βάρβα. Είνε αληθές ότι 
επαγγέλλεται τόν -μουσικόν, αλλά προ
τιμά ν,ά τόν όνομάζωσιν άπλώς Ίωάννην.

— Καί πώς ήλθον ένταύθα, ήρώτη
σεν δ Γεώργιος. - ,

— Πώς; δέν ένθυμεϊσθε τίποτε λόι-
8 πόν ; ειπεν ή χαρίεσσα κόρη, γελώσα καί, 
καταφεύγουσα πάλιν είς τόν βόστρυχόν 
της.

Διηγήθη λοιπόν αύτφ τότε, ότι μετ’ 
απουσίαν πολλών έβδομάδων έκ τής οι
κίας, άφύπνισεν αυτήν καί τήν μητέρα 
της πρό έννέα ήμερών δ πατήρ της 
κρούων βιαίως τήν θύραν. Άναγνωρίσασα 
τήν φωνήν του, έσπευσε νά καταβή καί 
άνοίξν) τήν,θύραν αλλά δέν ήτο μόνος’ 
τέσσαρες άλλοι μετ’ αύτού έφερον εις τό 
δωμάτιον φορεϊόν τι κεκαλυμ,μένον διά 
μανδύου. Ό πατήρ της άφήρεσε'τόν μαν- | 
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δύαν, διέταξε δ’'αύτή νά φέργι τό φώς 
πλησίον τότε ζωηρά φρίκη κατέλαβεν 
αύτήν ίδούσαν έπί τού φορείου, άνθρω
πόν τινα αίματόφυρτον καί σχεδόν νε
κρόν. Ό πατήρ της διέταξεν αύτήν ν’ ά- 
νάψη· άμ,έσως πυράν έν τώ δωματίφ καί 
έν τώ μεταξύ άπέθεσαν τόν τραυματίαν 
έπί τής κλίνης’ έκ τών ένδυμάτων αύ
τού ένόησεν αμέσως ότι ήτο εύγενής τις 
ά'ρχων. Μετά ταύτα δ- πατήρ της έπέ- 
δεσε τάς πληγάς μέ διάφορα χόρτα, δ 
ίδιος δέ παρεσκεύασε διάλυσίν τινα φαρ
μάκου, διότι έγνώριζε πολλά φάρμακα- 
καί διά τούς ανθρώπους ώς καί διά τά 
ζφα.

Έπί δύο ημέρας όλοι διετέλουν έν με- 
γίστγι άνησυχίικ, διότι ό εύπατρίδης είχε 
καταντήσει ώς μανιώδης’ άλλ’ αφού έ- 
δόθη αύτώ καί έκ δευτέρου ή διάλυσις 
έκείνη, ήσύχασεν έπί τέλους. Ό πατήρ 
της είχε πρόείπει ότι τήν ένάτην ημέραν 
θά ήγείρετο δροσερός καί εύεκτών καί ή 
πρόρρησίς του έπηλήθευσε πράγματι.

Ό Γεώργιος ήκουσε μετά μεγάλης έκ- 
πλήξεως τήν άφήγησιν τής νεαράς κόρης, 
διακόπτων ένίοτε αύτήν, δσάκις δέν έ- 
νόει τάς χαριέσσας έκφράσεις της, ή ο
σάκις έκαμνε παρεκβάσεις προς περιγρα
φήν τών χόρτων, άτινα δ μ.ουσικος τού 
Χάρδτ είχε μεταχειρισθή πρός παρασκευήν 
τών φαρμάκων αυτού.

- — Καί ό πατήο σου, ήρώτησε, πού 
είνε ;

— Πού ήξεύρομεν ήμεΐς, πού είνε; ά
πήντησεν ύπεκφυγούσα- την έρώτησιν έ
πειτα όμως . ώσεί. μεταβαλόϋσα γνώμην 
προσέ(θεσε’ Δύναμαι όμως ασφαλώς νά σάς 
τό είπιω, διότι βεβαίως είσθε φίλος τού 
πατρός μου. Εινε είς τήν Λιχτενστάιν.

— Είς τήν Λιχτενστάιν! άνέκραξεν ό 
Γεώργιος, αί δέ παρειαί αύτού έβάφησαν 
δι’ έρυθρού χρώματος.. Καί πότε θά έπα- 
νέλθη ;

— Έπρό'κειτο νά.έλθή πρό δύο ήμε
ρών, έκτος άν τώ συνέβη τι, διότι λέ- 
γουσιν ότι τό ιππικόν τής Συμμαχίας. 
διατρέχει όλην τήν χώραν.

Εις τήν Λιχτενστάιν ! Αύτόσε καί δ 
Γεώργιος ήθελε νά μεταβή. Ήσθάνετο 
έαυτόν αρκούντως δυνατόν, όπως ίππεύ- 
ση καί άποκτήση δ,τι κατά τάς έννέα 
ταύτας ημέρας άπώλεσεν. Η πρώτη λοι
πόν καί σπουδαιοτέρα έρώτησίς του.ητο 
περί τού ίππου του. Οτε δέ ε’μαθεν οτι 
είχε πολύ καλώς, καί ότι, άνεπαύετο έν 
τφ σταύλφ,έξέλιπε καί ή τελευταία φρον- 
τίς του. Ηύχαρίστησε τήν χαριεστάτην 
νοσοκόμον του διά τάς περιποιήσεις της 
έζήτησε δ’ έπειτα τό έσωκάρδιον του και 
τόν μ,ανδύαν του.. Προ πολλού αυτή ει- 
χεν ήδη έξαλείψει άπ’ αύτού πάν ίχνος 
αίματος καί σπαθισμών, μετά μεγάλης 
δέ προθυμίας έξήγαγεν αύτά έκ τού έρ- 
μαρίου,είς δ είχε τοποθετήσει ταύτα πλη
σίον τών ίδικών της. Μειδιώσα ετεινεν 
αύτφ Ιν έ’καστον,έφαίνετο δέ μετ ευχαρι- 
στήσεως άκούουσα τους έπαίνους, ους εξε- 
φρασεν αύτή δ ιππότης, διότι τοσον κα
λώς είχε τά πάντα τακτοποιήσει. Μετά 
ταύτα έξήλθε τού δωματίου σπευδουσα 
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v* ά-ναγγείήϊί είς τήν. μητέρα· της τήν εύ- 
χάριστον ε-ίδησιν -Ότι ό ευπατρίδης είχεν 
έντελώς ίαθή. '■

Έάν ώμ.ολόγησεν έπίσης εις την. μη
τέρα της. δΐι έπί ήμίσειαν ώραν είχε συν- 
διαλεχθή μετά τού ωραίου καί άξιαγα- 
πήτου νέου, δεν γνωρίζομεν έ'χομεν δ- 
μώς άφορμήν τινα ν’ άμφιβάλλωμεν περί 
τούτου- ή αγαθή γυνή είχεν αρκετήν πεϊ- 

# ραν, ένόμιζε δέ. δτι ώφειλε νά παρατη- 
ρήσγ ·' εις την άπειρον-θυγατέρα της, δτι 
έ'πρεπε νά φυλάττηται πολύ καί νά ιχη 
συνομιλή μετά νέου περισσότερον άφ’ ό
σον διαρκεΐ τό θεοτόκε Παρθένε.

«Καί τί ενδιαφέρεσαι, κόρη πονηρεμμένη 
γΐά πράγμα δποΰ μυστικό άπδ εσέ θα μένη ;»

Ότε ή άγαθή γυνή μετά της Βάρ- 
βας κατέβησαν από του άνω δωματίου, 
δεν διηυθύνθησαν άμέσως πρός τον εύπα- 
τρίδην, άλλ’ είς τό μαγειρεϊον καί τοΰτο 
διά δύο διαφόρους λόγους· πρώτον διότι 
επρεπε-να παρασκε,υάσωσι πυκνόν έκ βρώ
μης χυλόν διά τον ξένον καί δεύτερον 
διότι έπί τού τοίχου τού μαγειρείου ύ
παρχε μικρά θυρίς, ή δέ μήτηρ ήθελε 
προηγουμένως νά ί'δγ έκεϊθεν την φυσιο
γνωμίαν του άναρρώσαντος ευπατρίδου. 
Ή Βάρβα ύψώ,θη επί. των άκρων, των πο- 
δών αύτής, παρατηρούσα άνωθεν τού ώ
μου τής μητρός αύτής.Έίχεν έκπλαγή, ή 
δέ καρδία της πρώτην ήδη φοράν άπό δε- 

• καεπτά έτών έπάλλετο τοσούτον σφοδρώς, 
διότι ουδέποτε είχε φαντασθή τόσον ώ- 
ραϊον τόν νεανίαν. Είχε βεβαίως μ,έχρι 
δακρύων συγκινηθή, οτε ειδεν αυτόν ί— 
χοντα τό βλέμ.μα απλανές, άναίσδητον 
καί σχεδόν νεκρόν τά δέώχρά, άλλά το- 
σοΰτον είσέτιώραϊα, χαρακτηριστικά τού 
προσώπου αυτού, μολονότι έπάλαιε κατά 
τού θανάτου, πολλάκις προσείλκυσαν αύ- 
τήν,ώςσεβασμία καί συγκινητική είκών ά
γιου έλκύει εις προσευχήν την ευσεβή διά
νοιαν γυναικός. ’Αλλά τώρα, ήσθά.νε.τ.ο 
καλώς, δτι τά πράγματα είχ.ον εντελώς 
μεταβληθη. Qiοφθαλμοί τού νε.ανίου ήσαν 
πάλιν πλήρεις λάμψεως καί πυράς- ή δέ 
δυστυχής Βάρβα έπίστευεν ότε ούδέποτε 
μέχρι τούδε είχεν ίδεϊ τοιούτους οφθαλ
μούς. Ή κόμη του δεν έπιπτε πλέον έν 
αταξία πέριξ τού ωραίου αυτού μετώ
που, άλλ? έκτενισμένη καί πυκνή κατήο- 
χετο έπί τών ώμων αυτού.

Αί παρε,ιαί του είχον ανακτήσει τό χρώ- 
μκ των τά δέ χείλη του έπίσης ήσαν 
δροσερά ώς κεράσια τού Μαίου, Πόσον 
ώραΐα, έκτος- τούτου, ήρμοζεν αύτφ τό 
μετάξινον κεντητόν έσωκάρδιόν του καί 
ό πλατύς λευκός λαιμοδέτης, δν είχε φο
ρέσει έπί τού ενδύματος του! Άλλ’ 
ο,τι δέν: ήδύνατο ή νεαρά -κόρη; νά έ νν.οή- 
ση ήτο, δτι προσήλου-τά βλέμματα του 
πάντοτε -έπί μετάξινου κυανόλευκου τε- 
λαμώνος, ώσεί έζήτει νά διακρίνή έττ’α.ύ-, 
τού μυστηριώδη σημεία. Τή έφάνη μά
λιστα δτι έπίεζε τον τελαμώνα έπί τής 
καρδιάς του καί ότι. έφερεν . αύτό.ν μ,ετά

ζέσεως καί ; εύλαβείας είς τά χείλη του, 
ώς άγια λείψανα. . ·

Ή -αγαθή..γυνή είχε .κατά ’τό διάστη
μα τούτο τελειώσει τάς έκ τής θυρίδος 
παρατηρήσεις της. ;

«Ό κύριοςούτος,ώμοιάζει προς πρίγκι
πα, είπεν άνακινοΰσα τόν έκ βρώμης χυ
λόν, τί ώραϊον έσωκάρδιόν έχει! Καί οί 
μεγιστάνες τής Στουτγάρδης δέν έχου- 
σιν ,ώραιότερα ! άλλά τί ,κάμνει μέ το. 
ράκος έκεϊνο, τό όποιον κρατεί;. Τό. πα
ρατηρεί ώσ.εί ήθελε νά τό καταφάγφ δια
τών βλεμμάτων του. ’Ίσως έμεινε κηλίς 
τις αίματος έπ’ αυτού καί λυπεΐται»....

’Όχι! δέν είνε .αύτό, είπεν ή Βάρβα, 
δυναμένη νύν νά βλέπγι άνετώτερον εντός 
τού δωματίου. Γνώρίζεις, μήτερ, τί ύποτ 
θέτω έγώ ; έξακοντίζει τόσον πυρώδη 
βλέμματα έπ’ αύτού! θά είνε ενθύμημα 
τής ώραίας του!

— 'Η χρηστή γυνή, έπί τή ορθή ταύ- 
τη παρατηρήσει τού τέκνου της, δέν. ή- 
δυνήθη νά μή μειδιάσγι ολίγον· αμέσως 
δμως άνέλαβε τήν μητρικήν αύτης σο
βαρότητα είπούσα- «Αί! τή όμιλεϊς σύ 
περί τής ώραίας του; Μία κόρη, ώς σύ, 
δέν πρέπει νά σκέπτηται ούτε νά λέγγ 
τοιαύτα- πήγαινε νά ,μοι δώσ.γς έκ. τού. 
παραθύρου τό μικρόν έκεϊνο δοχεϊον. Ό 
ιππότης θά είνε συνείθισμένος νά τρώγγ 
καλά φαγητά καί πρέπει νά βάλω εις τόν 
χυλόν ολίγον λίπος. » ;.. , . -

Ή Βάρβα, προσβ-λ-ηθείσης τής. φιλοτι
μίας της, άπεμακρύνθη τής θυρίδος. Έ- 
γίνωσκεν δτι δέν έπρεπε ν’ .άντιλέγγ εις 
τήν μητέρα της- άλλ’ ή αγαθή γραϊα εί
χεν άδικον προφανώς. Μήπως ή Βάρβα 
άπό ενός ήδη έτους δέν μετέβαινεν. εις. 
πανηγύρεις καί συναναστροφής, έν αίς αί 
χωρικαί κόραι τοσαύτα έλεγον :περί φίλων 
των καί ήδον πλεΐστα έρωτικά ήσματα ; 
Καί πολλα'ι δέ φίλαι της., καθ’ εβδομά
δας μόνον πρεσβύτεραι, δέν ώμολ.ό.γο.υν 
φανερά δτι έκαστη είχε καί τόν εραστήν 
της; Μόνη αύτή λοιπόν ώφειλε . νά μή. 
γνωρίζγι μηδέ νά όμιλή περί τοιο,ύ,τ<$ν !. 
Ήσαν πολύ άδικοι βεβαίως αί προσβο- 
λαί τής άγαθής μητρός προς τήν θυγα
τέρα της, αφού ήδύνατο πλέον άνορθου- 
μένη έπί τού άκρου τών ποδών αύτής, νά 
βλέπιρ άνωθεν τού .ώμου τής μητρός της. 
Άλλ’ ώς συνήθως, συμβαίνει αί, άπαγο- 
ρ.εύσεις προκαλούσι τήν απείθειαν, ή δέ 
Βάρβα άπεφάσισ.ε νά μή παύσφ έρευνώσα 
έως ού μάθφ, διατί. ό. ώραϊ,ο.ς ίππεύς πα- 
ρετήρει μέ τόσον διάπυρα βλέμματα τόν 
τελαμώνα του. .

■ . Τ'Εηεται συνεχεια)ι

ΠΕΡΙ ΤΗΣ

ΕΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΊΑ! ΛΑΛΟΥΜΕΝΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ UQW
'(Σΰ νέχειί* ϊδϊ ΐτέλ.-95) '

Ό,τ.ι )άφόρά- ..τήν· ·.κατάληξιν ,.τού .γ\; 
πληθ. προσώπου τού παθητ.-άορ. είς σκ ή 

εν )σκορπίσθαν, φανέθαν., στάθεν7 φάνεν) 
ουδόλως άμφισβητοΰντες τήν ορθότητα 
τής παρατηρήσεως. τού άξιοτίμου ,καθη- 
γητού,δσον άφορα τήν έκ τού παναρχαίου 
η γένεσιν τού μακροΰ α.ζπρβλ. κατά τούτο 
τόΦορασιωτικόν άλεκόντι.καίάλεκόντζ.ι,νά 
εμαήλίκον.,. όπηλίκον), ούχ ήττον. δυσκο- 
λευόμεθα νά. θεωρήσωμεν -δτι τά Ιναππα- 
δοκικά (ρα,νέθαν^ σχορπΐσθατ, ατάθεν^ φά
νεν προήλθαν, κατ’, .αναλογίαν.τών κατα
λήξεων τών. παρ.φχημένων ,τής ένεργητι- 
κής φωνής έπάθαν, έφαγαν, .έσπάσαν. ’Ε
πειδή δέ ό κ. Χατζιδά.κης λέγει δτι.. ή 
τοιαύτη τού αορίστου παθητ. κατάληξις 
είναι έν χρήσει καί έν Πόντω. έπκναλαμ- 
βάνομεν. καί ένταύθα τό έν σελ. 130. τού 
ήμετέρου βιβλίου λεχθέν ήδη δτι αί Πον- 
τικαί .διάλεκτοί Ήσι συγγενέσταται ταϊς 
Καπ.παδοκικαϊς^.^,ί.-ο.τι. δ σήμερον ελλη
νόγλωσσος. Πόντος είναι, αύτή ή αρχαία 
Ποντική ή προς Πόντω Καππαδοκία,καί 
δτι, κατά·,.μαρτυρίαν τού- Στράβωνος, έπί 
τών χρόνων έ’τι αυτού καθ’ άπασα> τήν 
προς. Πόντφ. .Καππαδοκίαν άπό τών εκ
βολών . τού 'Άλυος μ.Ιχρι Κολχίδος έλά- 
λ,εϊτο. ή Καππαδοκίαν, γλώσσα.

Αί παρατηρήσεις τού κ. Χάτζιδάκη 
περί τών φράσεων ,«μέ. τ.ό.. τρώγ.ε ». «μΑ -τό 
λέγε», δτι δηλονότι . ένταύθα τό τρώγε, 
λέγε είσί προστακτικαί καί ούχί παρατα
τικοί,.οριστικής ή ,.άπαρέιχφατα ώ.ςίήιχεϊς 
είκάζομεν, είσί λίαν ,εύλογοι. Σημειωτέου 
όμως δτι τό Καππαδοκ.ικόν «μέ τά τρώνε 
—ένώ έτρωγε» . έχει μεγάλην αναλογίαν 
προς, τό έν τώ καθο.ύντα·ΐΣ=ζένω έκάθηντο 
καί τό καθοΰνταί τούτο προδήλως είναι 
παρατατικοί οριστικής. ■ ,

Ό κ. Χατζιδάκης . λέγει δτι ήμεϊς 
πλήμμελώς .'π^ρά,β,άλ.λ-ομεν ,ένίοτε λέξεις 
τής'Καππαδοκικής γλώσσης προς άλλας 
άλλων έθνώ.ν. χωρίς -νά έξετάζωμεν άν αυ
τή, ή.ν-παραθέτομε,ν, είναι ή αρχαία, μορφή 
τών λέξεων τούτων ή μή. Π.ρό.ς απόδειξιν 
τού τοιούτου επιφέρει δ αξιότιμος καθη
γητής ώς παράδειγμα τό Φαρασιωτ, χαϊ- 
μάν^=ια,ύλή,. πρόδομος δπερ ήμεϊς. παρέ- 
β'άλομεν προς τό Γοτθ., ha'irns καί τό 
Γε,ρμα.ν. lieipi. ,Τήν .το,ι.άύτην παραβολήν 
δ κ.Χατζιδάκης ευρίσκει πλημμελή έπί. τώ 
λόγφ. δτι.ι< τό Α.διά τόν νόμον τού Grimm 
δεν δυνατοί νά. είναι ά.ρ·χαϊόν, άλλ.’ανάγ
κη νά ύπότεθή δτι προήλθεν-έ-κ τού k, δ- 
πως άληθ,ώς έν ..τή.^Λιθουανική, kema ,εύ- 
ρίσκεταί··’Αδύνατος ,άρα ή ταύτι-σις (λέ
γε παραβολή)· τού Καππαδ.οκ.ικ.0.ύ προς 
τό. ,οίίτ.ω νεωτερικον Γερμανικόν». Βε
βαίως. δέν -διέφ.υγε τήν προσοχήν , τού ά- 
ξιοτίμου..,κ.α.θηγη.τού ότι. .ήμεϊς τ^αοε- 

,* βήλομε,ν τό Καππαδ. χκ’ίμά ή χαϊμάν 
πρός,ϊτάς μνημονςυθείσας Γερμανικάς λέ- 
ξεις;.θεωρρύνπε.ς. ταύτας όμο.ρρίζρυς προς 
τό *Ελλην-. κείμαι κώμη Λατ. quies, καί 
Διθουαν·.,,,.]ίβϊΙίΑ$? κ,αθ’ ά-περ. -τούτο άπο- 
δόχονται σ,πρ,ΰδαϊοι γλωσσολόγοι· ό δέ 
κύριος' Χατζιδάκης, παραδεχόμενος δτι 
έν τώ Γοτθ.11ίΤΪ·Π15'τό h έξ άο-
χικού. ]ί,·-έ.πιβεβαιο-ϊ:'μκλλον τήν τοιαύτη.ν 
συγγένειαν τών Γερμανικών εκείνων λέ
ξεων προς τάς μν/ιμον.ευθείσας άλλων 
γλωσσών λέξεις.-Αλλά τότε διά τί κα

τακρίνει ήμάς παραβάλλοντας το .Καπ- 
παδ. Χαϊμά προς τάς Γερμανικάς έκεί- 
νας λέξεις; Δυοΐν θάτερον ή πρέπει νά 
φρον.ή δτι ή λ. αυτή δύναται μ.έν να πα- 
ραβληθή προς τάς έλλην. και λατ. κεί
μαι κώμη 'quies λιθουαν. kemas ούχί. 
δέ καί προς τάς δμορρίζους ταυταις Γερ
μανικάς ή απολύτως V αρνηθή πάσαν 
συγγένειαν ή σχέσιν τής Καππαδοκ. λε- 
ξεως προς οίανδήποτε τών μνημονευθει- 
σών γλωσσών. 'Η πρώτη υποθεσις είναι 
δήοις άτοπος, ή δέ δευτέρα κεϊται έξω. 
τών ορίων τής συζητήσεως. Οταν κατα- 
κρίν.νι ημάς δ άξιό'τιμος καθηγητ,ης ως πα
ραβάλλοντας τό Καππαύοκικον προς το 
νεωτερικόν Γερμανικόν δέν αγνοεί βεβαίως 
δτι έν ταϊς Γερμανικαϊς γλωσσαις συνη- 
θέστατα τό έν άλλαις Αριαις γλωσσαις 
κ ή, c μεταβάλλεται εις h)f (πρβλ„. καίω 
Γοτθ.; hais λιθουαν. kaist. έλλην. καρ- 
δία. Γοτθ. hairto., Νεογερμ. Herz. Έλ
λην. κάπρος. Άρχ., Γερμ. habr. έλλ. κά- 
λ,αμος Άρχ. Γερμ. "Halam. Σλαυ. ka- 
Π16ηΐ=πέτρα (έλλην. άκμων) Αρχ. Γερμ. 
hamar. έλλη. κεράς Λατ. COHia Γοτθ. 
Haurn. έλλ. κύων Λα.τ. cams Γερμ. 
hun-d. έλλην. κλέπτω. Γοτθ. hliva καί 
αναρίθμητα άλλα). ,Άρα λοιπον πλημ
μελής ήθελεν είσθαι ή παραβολή τού καίω, 
καύω προς τό. Γοτθ. hais ή τού καρδία 
πρός τό hairto, διότι τό Γερμαν. h προ- 
ήλθεν έξ αρχικού k, καί διότι ένεκα τής 
τοιαύτης τροπής τού αρχικού k εις h} ή 
έλλην. λ. δέν πρέπει νά παραβληθή, πρός 
τήν διά' τής τρρπής: τού.’Λ ε<ίς h,· παρα1- 
χθεϊσαν νεωτερικήν Γερμαν. λέξιν ; Άλ
λως τε ή ανταλλαγή τού κ εις h δέν συμ
βαίνει μόνον έν ταϊς Γερμανικαϊς γλώσ- 
σαις, άλλά καί έν άλλαις ,’Αρίαις..

Ούτωλ.χ. τό έλλην. καρδία. λατ. cor έν 
αύτήτή Σανσ.λέγεται.ΛΓφστη.Τό άρχαϊον 
Περσικόν Κύρος (Κουρές) :έν τή νεώτέρα 
Περσική μετεβλήθη 'εις Χ'ονρσιτ' (πρβλ. 
τό Νεοπερσ. ΧθάίΙ=θεός Γοτθ-gutt. αλλ 
ένταύθα τό μ.εταβλήθέν εις χ είναι ουχί 
κ άΧΚά. g\ol Κiaffiot ή Κόσσιοι καθ’Έλ- 
ληνας, έκαλούντο Χούς (πρβλ. τό σημε
ρινόν Χουζιστάν). Καί έν τή ’Αρμενική 
δέ δμοιόν τι -παρατηρεϊται έν πολλαϊς., 
λέξεσιν. Πρβλ. arka—ήγεμών, έλλην. 
άρχός, άρχειν.,Τούναντί,ον τδ έλλην. _κάρ- 
κάρός, λατ; career. Άρμενύ ·Χορχ·ύρ. Τό 
Άρμέν. έθνογραφικόν όνομα. Κοτίν, παρ’ 
Άππιανώ λέγεται ΧντανοΙ και αυτό δέ 
τό μ.ετά τού κ έν ,άλλαις ,Αριαις γλωσ-. 
σαις άνταλλασσόμεναν . μεταβάλλεται, 
ένίοτε είς h έν τή ’Αρμενική οίον halr=± 
πατήρΛΜο=πέντε .(quinque). Πρβλ. ■ τό 
Άρμεν. horiski—μελίκηρον πρός τό Φα- 
ρασ. κορόκκο=μελίκηρον.· ' Άνάλογόν τι 
ύπάρχει καί έν τή συγκρίσει τοπογραφι
κών τινων ονομάτων Καππαδοκικοιν. Ού- 
τω ή υπό τού Στράβωνος Χάβακα .κα
λούμενη πόλις λέγεται σήμερον Καβάκ 
(πρβλ. 'ΑρχαΛΙκ. Έρκελέτ). Καί σήμερον 
ετι έν τή τών Μισθίων διαλέκτφ υπάρχει 
ή λ. χαΛΙα σημαίνουσα θερρότης (πρβλ. 
τό λατ. calor). ’ (ΊΕπεται τδ τέλος)

ΤΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΤΟΪ ΑΝΔΙΊΑΝΤΟΣ ΜΙΑΟΪΑΙ

. 'Ρητή παραγγελία- τού μακαρίτου 
Πρώίόυ ήτο, πρός κατασκευήν τού άνδρι- 
άντος τού. Μιαούλη νά προκηρυχθή δια
γωνισμός καλλιτεχνών καί ν’ άνατεθή ή 
περί τών έ'ργων . κρίσις είς τήν Σεβ· Άρ-' 
χαιολογικήν Εταιρείαν. Πάντα ταΰτα 
λίαν άξιεπαίνως καί κατά γράμμα έξετε- 
λέσθήσαν. .. .

Τά διαγωνισθέντα έ'ργα ήσάν έξ τόν 
αριθμόν, ών ούδέν έποιήθη ύπό τών πα- 
λαιοτέρων καλλιτεχνών διά τά δυσάρε
στα, προηγούμενα τού διά τόν άνδριάντα 
τού Γλάδστωνος διαγωνισμ.ού. Λαβών τι
μητικήν πρόσκλησιν όπως έκφράσω . ά- 
πλ'ώς τήν γνώμην μου έπί τών έ'ργων καί 
μελετήσας:.έπισταμένως έκαστον, έξεφρα- 
σα αύτήν, τήν οποίαν καθήκον μου 
θεωρώ νά δημοσιεύσω, διότι νομίζω ότι 
έν κρίσει περί καλλιτεχνικών έ'ργων ούτε 
[χυστήρια ούτε άμφιβολίαι, έπιτρέπονται 
έκ.μέρους καλλιτέχνου μ.άλιστα,άλλά σα
φείς καί.κα.θαραί ένδείξεις.

Πρώτον κατά σειράν έκ τών έ'ργων το- 
ποθετημένον έν τή αιθούση είναι τό ύπο 
τήν έπιγραφήν

Ναύαρχος τον 2Ί
Ό μέγας Μιούλης παρίσταται έν έπι- 

σήμω στολή, μέ παράσημα καί μεγαλό
σταυρον, κρατών διά τής δεξ^Α^τό φέσι., 
τήν άριστεράν στηρίζων έτ?ί τής ό- 
σφύος,είς δε τούς πόδας άντί άλλου στη
ρίγματος ύπάρχει δελφίς., Τό έργον πα- 
ριστά τόν Μιαούλην ήσυχον καί μεγα
λοπρεπή πρό, βασιλέως ή διπλοιματών, 
ούχί δέ έν ταϊς στιγμαϊς τής δόξης του, 
δπερ έπεθύμουν. Τό στερνόν αυτού λε
πτόν, ένώ δέν είναι δυνατόν νά έγκλείη- 
ται. ή μεγάλη καρδιά, τού Μιαούλη· ; έν 
γένει τό. έ'ργον λεπτόν καί υψηλόν, άν καί 
αί κνήμαι χονδραί καί κονταί, ή κεφαλή 
ωραία,άλλά· μικρά, καί άκατάλληλος δ 
δελφίς, ώστε,.μ’ .άπεθάρρυνε' μδλα ταύτα 
τό έ'ργον χαρακτηρίζει χάρις καί καλαι
σθησία. ...

Δεύτερον το ύπό τήν έπιγραφήν
. . Άγάθή Τύχη διά σάς. αιώνιος ή δόξα

Πώς πρώτοι έτανύσατε τυραννοκτόνα τόξα.

Έπί. τής ναυαρχίδας του ,στηριζόμενος 
ί.ιά .τής. άριστεράς .έπί<άργάτο.υ καί τήν.

; έπί. τής ο-
8
δεξιάν στηρίζων, άρειμανίως
σ,φύο,ς, τή* κεφαλήν ύψόνω.ν ’.,τι;ρός τά άνω 
φορεϊ έπενδύτην. , ,στολίζο.ντα διά τών 
πτυχών του καλλιτεχνικώς . ολόκληρον 
τό έ'ργον. Αί άναλογίαι τού σώματος 
άρκετά καλαί, έκτος τού αριστερού βρα
χίονας ολίγον κοντού δντος, τής κεφα
λής ύψωνομ,ένης πολύ πρός τά άνω α
γρίως καί τών κλειδών κατά τήν ένωσιν 
μ.ετά των δελτοειδών μυών παραβιασθει- 
σών τόσον πολύ έκ τής, ύπερβολικής κι- 
νήσεως, ώστε νομίζει τις, δτι παρεσάλευ- 
σαν τής θέσεώς των έν γένει ή κίνησις 
τού σώματος, ύπερβολική καί βεβια
σμένη- κρϊμα!

Τρίτον τό ύπό την έπιγραφήν
Άνέχον 'κίπέχον

’Επίσης έπί τής ναυαρχίδας κρατών 
τό πηδάλιον καί στηριζόμενος έπ’ αύ
τού καί διά τής δεξιάς ζωηρώς κρατών 
τηλεσκόπιου, βαθύ έ'χων τό βλέμμα πρός 
τό' αχανές πέλαγος παρίσταται δ Μια- 
ούλής. Έκτος τού δεξιού βραχίονας, όσ- 
τις είναι βαρύς καί κοντός καί τών κνη
μών ολίγον κοντών, ή όλη στάσις τού 
έ'ργου ήρωϊκή καί αί άναλογίαι ακριβείς. 
Μδλα ταύτα τό, έ'ργον,· άν καί έ'χη τό 
ήρωϊκόν, παρουσιάζει περισσότερον ποιη- 
τού παρά ναυάρχου- τό πηδάλιον είναι 
αδύνατον στήριγμα διά μ.αρμάρινον ά
γαλμα, θά προετίμων άντ’ αυτού ένα 
άργάτην, 'Ολόκληρον τό έ'ργον έ'χει τι 
τό ξενικόν, δήλ. ό, παριστανόμενος δέν 
είναι άπό τά σπλάγχνα τής ήρωϊκής 
'Ύδρας- ιχδλα ταύτα εύρίσκω ύπέρ πάν 
άλλο δύναμιν τέχνης καί θετικήν γραμ
μήν εις δλόκληρον τό έ'ργον. Εύγε !

Τέταρτον τό ύπό τό γράμμα Σ
.' Καί έδώ ό Μιαούλης παρίσταται έπί 

τής ναυαρχίδας πατών διά τού άρ.ιστε- 
ρού ποδός έπί τηλεβόλου, διά τής δεξιάς 
χειρός κρατών τηλεσκοπίαν, τήν άριστε
ράν στηρίζων έπί τού μηρού καί παρά 
τούς πόδας έχών μικρόν άργάτην μετά 
σχοινιού καί άγκυραν. Ή σύλληψις τής 
ιδέας καλή, διότι πιθανόν παρίσταται έν 
ναυμαχία καί μετά προσοχής ' παρατηρεί 
πρός τά άριστερά. Αί άναλογίαι τού κορ
μού μεμελετημέναι, άλλά τών βραχιό
νων,, του λαιμού, τής κεφαλής άμελέτη- 
τόί· ολόκληρον τό έ'ργον άτέχνως συνθε- 
μένων καί πλαγίως πρός τά δεξιά παρου
σιάζεται ώς φουστανελλοφόρος, ή δέ έν- 
δυμασία δέν παριστα ύφασμα άλλά μέ- 
ταλλον. Τό πρόσωπον άδύνατον, ό λαι
μός μακρότατος, αί κνήμαι ■ κονταί, καί 
άν .γυμνώσω τό έ'ργον, θά εύρω βραχίο
νας λεπτούς καί έν γενει σώμα γεροντος 
κάταβεβληιχένον’ . άλλά. ταΰτα δέν μέ 
δυσαρεστούν τόσον', δσον διότι εύρίσκω 
άπαντα τά μέλη άψυχα καί άνευ δυνά- 
μεώς- τό τηλεσκοπίαν κρατεί παραλελυ- 
μένη'χείρ μετά βραχίονας έπίσης, καί ή 
έπί τού μήρού’στηριζομένη άριστερά εί
ναι τόσον άδύνατος καί παραλελυμένη, ώς 
χειρ στερουμένη οστών. Κάκιστον έπίσης 
είναι δτι τό έ'ργον δέν στηρίζεται πρός 
τούς πόδας είς στερεόν άντικείμενον, έν 
ω κατάκεϊνται σεσωρευμένα τηλεβόλον, 
άργάτης καί άγκυρα’ μόνον είς μετάλ
λινα έ'ργα έπιτρέπεται νά στηρίζωνται 
έπί μόνων τών ποδών των, ούχί δέ καί 
είς' τά μαρμάρινα.

Πέμπτον δέ τό ύπό τήν έπιγραφήν 
Τά ζύΐινα τείχη

Καί είς αύτό παρίσταται ό Μιαούλης 
έπί ναυαρχίδας κρατών διά τής δεξιάς 
τηλεσκοπίαν, διά τής άριστεράς δέ στη- 
ριζόμενος έπί πηδαλίου μέ άγκυραν. Ή 
σύλληψις τής ιδέας καί ή σύνθεσις ιδίως 
μέ εύχάριστούν πολύ- ό έπενδύτης τε
χνηέντως, περιβάλλει τό σώμα σχηματί- 
ζων ώραίας πτυχάς- ή κεφαλή στρέφεται 
πρός τά δεξιά, άλλά τό βλέμμα δέν εΐσ-



108 E B A Ο M A I

δύει μακρότερον, δέν είναι βαθύ. Πλαγίως 
προς τά δεξιάτο έργον είναι βαρύ, διότι 
δέν έμ.ελετήθησαν κάλώς; ·κΙ γραμμ.«1 τού 
έπενδύτου, αριστερά δέ τα έρ.γο,ν .παρου
σιάζετε» πολύ καλλίτερου, ένω κατά με
τώπου μέ θώρακα στενόν, λεκάνην χον
δρήν, κνήμας.λεπτοτάτας! Έν γένει εις 
δλον τό. έργον δεν ευρίσκω έκφρασιν με
γάλου άνδρ'ά,ς.· μδλα ταΰτα έχει σ.ύνθεσιν 
κχλλίστην καί κλασικήν,

Έκτον δε τό. ύ.πο.· τήν επιγραφήν, .

-■ ... ρ αΤηθής ήρως.

Καί εις αύ.τό π'α,ρίσταται έπί τής. ναυ
αρχίδας ό Μιαούλης μέ τηλεβόλο? ε’ις, 
τού? πόδας προς τά δεξιά,, κρατεί διά . 
τής δεξιάς .τηλεσκόπιου, την δέ άριστε- . 
ράν φέρει έπ'ί τή,ς ο.σφύος, προς τά οπίσω 
δμω,ς. Ζωηρότατη ή θέσις τοΰ όλου έρ
γου καί ή- έκφρασις θαλασσομάχου άν- 
δρός, ούχί όμως ναυάρχου. Καί έδώ αί 
δυσαναλογίαι αδικούν τό δλόν έργον, 
διότι ή κεφαλή.είναι.κολοσσι,αία,. οΐ βρα
χίονες λεπτοί,,. ’ τό. .στήθος στενόν, τό 
βρακί κολληα,ένον εις. τό σώμα. ,.Άλλ’ 
ολα αύτά-δέν προσβάλλουν τό,σοντό Ιρ- 
γον, ρ.σα? ο-..αριστερός βραχίων φερόμενος 
πρός..τά:,.οπίσ,ω.τ,όσΌν άφιλοκάλως, τό 
άνυπό.^ητΑν .και ή τεντωμένη θέσις του· 
πλαγίως προς τά δεξιά, παρουσιάζει ά- 
πλ.οΰν ναύτην.παρά, ναύαρχον. 'Η έργα·».. 
σ(α. τοΰ «ν.ω μέρουςκ.αλλίστη, τοΰ κάτω 
κακή.

’Ανακεφαλάιόν-ω τά προτερήματα καί 
ελαττώματα έκαστου έργου καί εύρίσκω, 
δτι τά'.'έξ,.,έργα-έίς. τρεις· τάξεις δύνάνται 
νά καταταχθώσιν., Είς. τήν πρώτην τά- 
ξιν ευρίσκω, ά.ξι.ον ^ν-ή .κατα^αχθή ,τό ύπό 
την έπιγραφήν. ’^χ^χον ’^.Άέχ.ο^ εις τήν- 
δευτέραν τά ύπό'.τάς.έ'πιγράφ.άς τάΞύ-ΐΛΓα 
Τείχη, Ναύαρχος τοΰ 2'1, και ’Αγαθή Τύ- 
χρ-.διδ, σ&ς χτΛ, καί εις τήν τρίτης τά 
ΰπΑ φάς.έπίγραφαί Σ καί Ιδού ΑΛηθής

'Επανέρχομαι.-εις τήν πρώτην τά-. 
ξρή.καΐ· ευρίσκω τό. εις αυτήν, κ.α-ταταχθέν' 
7ζ_ολ.ύ. ι^νώτερον των. λρ,ιπών κατά τήν δύ- 
νοζμιν -τής. .τέχνης, καί. κατά,-τήν θετικήν 
γραμμήν.,Είςι τήν. δευτέραν . τάξ,ιν ,εύρί- 
σηω τά ,^.ύΐ,ινα. τείχή .ανώτερο? τών δύο 
άλλων.'-τής. .αυτής'τάξεως. διά·, τήν κλα
σικήν. ■.σύ.νθ.ε.σιν, δεύ.τερρν τόν.. Ναύαρχον, 
τού 2/ διά'τήν ηαλαρσθ.η,σίαν καί τρίτον 
τ’ά ’^^αβμ.τόγ^κ^λ,,χά, όποιον ήδ.ύνατο 
νά. λά,βρρ άνωτέραν.. θέ.σινΤ,.μν,.δέ? έ.ταράσ- 
σεγο τησ.ον τό σ,ωμα.Έΐς .τή,ν..τρίτην τά- 
ξίν τώη.νπ.0?τό Λ και. τήή επιγραφήν ’Ι
δού ά:1ρθ^ς, $ρως μικρά,ή .διαφορά’ αδυ
ναμία τής' τέχνης εις τό. Σ, αίσθημα, ά-, 
καλαίσθητοι ·ε’ις τό Ιδού Α,2ήθής.ήρως. 
Προτιμώ κατά ,τχτό Σ διά, τήν νοικοκυ
ροσύνην καί 'κάποιαν καλαισθησίαν αύ- 
τ.οΰ,“ άν· καί ευρίσκω ε’ις -τό 'Ιδού- Α.Ιηθής 
ηρώς ^ϊϋ’Ι.αιά^ΎίσίΙχ.'/ μέν· κάλλι,τέραν δ- 
μ~ώς· Λεχνήννλ·’'■ . - ’ ■

^Ηκόθ-σ-άί-παρά ¥ινων σεβαστών- Κυρίων·; 
νά λέγούΐμ - '4τ’ι,.-' επειδή- οί ’παλ&ι-,ότεροι-’ 
καλλιϊέχνα'ι--δίν-’έλαβον·’ μέρος ■ ρδ.τε ειίς: 
αύτόν\ χον διαγωνισμόν,-είν'άί 'καλόν νάς 
έπανκ'λήφθή'-ό'δίάγώνίσμός j όπως-λάβουν 
μέρος καί όί παλαιότεροι καί οΰτω κα- 

τασκευασθή ό άνδριάς τοΰ Μια,ούλη οσον 
τό δυνατόν αντάξιος τοΰ άνδρός. Λυ
πούμαι διότι δέν συμ,φωνώ μέ τήν γνώ
μην των Σ. Σ. Κυρίων, πρώτον διότι καί 
δεκάκις άν έπαναληφθή δ διαγωνισμός, οί 
π'α·λαιό-τερθ:ΐ καλλιτέχναι δέν· θά λάβουν 
μέρος, διότι μέ τον διαγωνισμόν τοΰ άν- 
δριάντμς τοΰ. Γλάδστωνος, έξώφλησαν 
πάντα< λογαριασμόν περί διαγωνισμών,■ 
δεύτερον κύρίσκω τήν κρίσιν των Σ.Σ. Κυπ
ρίων· πολύ αύστηράν, μ.ή θελόντων νά πα- 
ραδεχθώσιν tv έξ όλων των έργων ώς ά- 
ξιον νά έκτελεσθή καί τοάοθετηθ.ή,έν‘Ελ- 
λάδι- έγώ νομίζω τό εναντίον,διότι βλέ
πω έν μέσαις ταΐς Άθήναις τοποθετημέ
νους ανδριάντας, οι όποιοι έχουν πλεΐστα 
ελαττώματα, βλέπω προσέτι έμπροσθεν τής 
Άκαδημείάς έπι δύο μεγάλων στηλών δύο. 
έλαττωματικά αγάλματα, κάτωθεν δΐ 
δύο άνδριάντας, δώρα έξ Ευρώπης έΰτ. 
τυχώς, τά όποια έμποιοΰσιν οίκτον καί 
τρίτον νομίζω δτι ή έλλην. κοινωνία δέν 
πρέπει νά άπαιτή σήμερον καλλιτεχνικόν 
Αριστούργημα, διότι εΰρισκόμεθα ε’ις το 

.πρώτον στάδιον τής τέχνης, τό. όποιον 
πολεμεϊται, δυστυχώς, διά τής αδιαφο
ρίας καί έκ τών αρχόντων καί έκ τών Κυ
βερνήσεων καί έκ τών πλουσίων.

Έν ^Αθήναις τή 2Γ Φεβρουάριου 4'886.

• Γ. Βρούτος, γλύπτης.

A. ·?■

Ύπό τόν τίτλον «Cours elementar- 
re d’&pigraphie latine» έξεδόθη έν Πά- 
ρισίοίς- ΰπο τοΰ'Κβηβ Cagnat έγχειρί- 
δ'ίον τής, λά'τίν'ίκής επιγραφικής. Λιαίπ 
ρεϊτ,αι δέ,'εις· δύο- μέρη., ών τό μέν πρώ
τον πραγματεύεται περί, τών λατινικών 
έπιγραφών ύπό τήν έποψιν τών στοιχείων 
άπερ περιέχουσ.ιν, είς.δέ τό δεύτερον έξε.-' 
ρ'ευ,νων'τάί" ά{' έπιγράφαί σχε,τικώς πρ'ός τρ- 
άντίκείμένο'ν,έ'ΐς'ο εΓναι άφιερωμέναι-. Τέ-’ 
λος έν προσθέτω κεφαλαίφ δίδονται β
ρισμένοι κανόνές περί τής κριτικής τώ?ν' 
έπιγραφών κειμένων καί έξαίρετοι όδη- 
γίαι περί τής συμπληρώσεως τών κεκο-' 
λοβωμένών έπιγραφών.
^-’Ήρξαϊό δημοσιευόμεν,ον-έν Παρισίοις 

νέον τρίμηνον περιοδικόν ύπό τόν τίτλον 
«Annales de 1’ecdle .libre des scien
ces politiques». ’Εν- τώ περιο,δικφ· τού- 
τω θέλόοστ δ.ημΌσιεύεσθαι άρθρα· πρ^ω-ήό-^ 
τύπα πραγμ'άτ'έ^.δ&ενά>5®^^'φίκονόμ«ί-λέρ? 
γίας, νομοθεσίας·; ·οιπλ’ωμρ9ττάή'ς- Γστο·ρίά:έ' 
καί,·γεωγραφίας. Τό πρώτον- τεύχος. πε-? 
ρ-ιλαμβάνει Αρθρα έπιφανών Ανδρών. ,

- Έδήμοσιεύθή έν ’Λόνδινφ ύπό τοΰ“ 
Γ.. ΤΡόκστρο Γενική ^Ιστορία,' τής ρούσι
κης. Τό πεντακοσιοσέλιδρ-ν'' τούτο έργον' 
ά'ρχετάι ά'πο 'Ερμου τόΰ τρισμεγίστου 
δστις ' μετέβάλε τό χελώνιαν 'εις λύραν· 
καί κάταλήγεί είς τόν θάνατον., καί τήν 
ζωήν τόΰ. Γούνώ.

~ ΤΑ ιΙ§ίζ®6 «5 -<
Μεταξύ τών άδαμάντων τοΰ Γαλλικού 
στέμματος εύρίσκετ'αι-καί μέγας τις Ζ- 
δάμας γνωστός διά/πόΰ ονόματος 
βασιΛεύς, δι’ αν άλλατο'πλούσιός τίς-’Α·* 
μερικανός προσήνεγκε' 43 ;1κα'τυμμ'»'-'.φρ. 
όπως θέση αυτόν έν τή λαβήίτή£<βρ8κ%ή*ζ·' 
ρίας του F Τήν άπόκ,τήσιν ·αυτΰΦΛ’ψ·^μ-.ΐ'· 
τίθεται δτι πολλοί-“•άγορασ.τανοθ^.ςυμν· 
δϊαμφισβητήσεν καί λέγεται ό'τϊ ■'ή/άξΐά·' 
αυτού θά φθάση μέχρις ^0 έκατόμμ'υρί’ών- 
φράγκων! . .. vca.ί.·:'·.·:··;

Αγών- «γνω-'
στος έξοχος σφα-ιριστής· -Ρίνιώ ■ εύρεν- έ—5 
σχάτως-έν Αμερική τόν διδάσκαλόν του. 
’Επί πέντε ήμέρα-ς διηγώνίζέτο μετά τοΰ 
σφαιριστού Σέφερ, κατ’ άρχάς μέν· ©νίκα 
κατορθώσας νά. κάμη* 2838 καράρ&όΛας 
έπειτα όμως ύπερίσχυσεν ό άντί.παλός·τρυ 
έπιτυχών. σειράν ολόκληρον καί ύπερβάς 
τάς 30Θ0. Τό ■ βραβεΤοη -τού αγώνας έξ 
25,000 φρ. έκέρδήσεν/ώς- είκός, 4 νικη
τής κ. Σέφερί- -’Ταύτα ■ προς ·‘γνώόίν!;-τών 
ήμετέρων σφαιοιστών. ·'......' .;HifiWl'ft Γ A SKΙΙΣΕ ί S

.? t 64.. Στοίχετάγριφοτα: : ..
Πόλις εΤμαΓΐής· Ελλάδος, οιν μέ άποκεφαλίσης;
Τότ’ όλόκληρακ έμπμός σου -έ'ξϊφνα μ.’ Απα*— 
- ' ' ' ..... IT-W4·.
_.... . , 65; ΣτΟίχειόγρι^ος. ■

Ειριαι. νησίςιτη«.-;Τ·ονρκίας..ο(·ν άπο-κβφαλισβ® 
.5τφ-χαρ^ίά. θέ-νάχωθώ. ■ - · ......

i 6t6f· . ΙΤρδ^.σο,ρςιγΑήρίησ.ι,ν.; , ί τ
'. 'Ο

• κ.., 8 βλέπεις'τ . f, \
ΧλΟ., '

'■ ■ γ·· χ
67. Φι.ΙοΑογική^Ιρωτησίς. - 

,'Πόβεν π.αρ.ά.γε,ται τή ^νομα·. τής ^μνουρ^ς;

κου . . . μ. ,··π.. . τ.. ς 
. σά

. πι ·■■· ·. »ί« μ.έ· τά- ..'. ρια 
ί.’ *' ·

· ΛΪΣΕΙ^
ΤΧΪΝ IfNEYMATiRbN Α·2Κ1$®ΏΝ! ΤβΤ-' ΑΦι 1 ώ‘

57. Ό άά®έσ,τήςι=^8·.· 2ώον, '-'ι^ν·.—αθϋ ’Η· 
σταφί8α; Τς τ* ά'λώνλά.ν^θό· θίύ
Ό Γεώργ<ιοί; Ζα.λακώστάς.-~θά ■> 4·ΐ:Π·λειάδές„. 
διά. .χΑν·βι£ίμιτον..τώά. μδ,ελφώ.ν...των μχάδων,,.κ<*1> 
τούτων ΰπο. του Διδς κα,τάσπερώθέισω,ν,'κάί-δίά, 
τήν κακήν τύχην' τήΰ_' πατρ'ό’ς'των "ΑΫΧαντός 
ηυτοκτ,όνήσάν", καί έιτα-εγένιάτ^ ά«?νέρ'ες.^τθάι 
4«ρ U - καί νςί*· ί

! ' '•'■•ο ... j -h
■Μή ■ βραβεΰθέψτός · όι18έ Λς '·'&· -ίδν'λύτΩ'ό^'ϋ' 

| οιδηΦ δώρον’ίι?τχόε£;"κά'ε ■οΓάττάίιί'ϋο.ίϊ'π.α-ρό.ντ^ί' 
ί φ ύλλο υ πν ευ,μ'α'τ ι κ.ά·ς άσκήρεις. - ■ ■ ■ ■ ■; ■ ? ;1.,

• :Κονι Μ. Χ. ..βθά(1ΌθίΐΰΈνέγράφη·'δ^ς ,ίΰχα- 
μιάτρ,-υμεν.^Κ.ον·,'.^· EU Σέμρ^,,.ΤάιέΟ.,φφ·' 
έλ.ήφθησμν;..,Σας γρά,φΛμ.ε.ν'< ταχύδρο|μκίως...ΐ£.ον^ 
Β. Ν.'Ν. Βέλιγράδύόν.· Έλήφ-βησά'ή'σή.ΐΐά’ό^ά'ριλ 
στόίίμε'ν. κ?’Τ. 'Μπύέΐ'ς'Αό'ύβάν-^^'άράβίάςί Τ·3 
πόλοιπόν '. φρ.- χρΐ 6' ‘/a·- ■'** 'ΜΠ.ι Πρέβεζάή; 
ΈλήφΟήίταν'ΐ'τάς εύχάριστοΰμΜ·! .'?η Μ· Γ: Μ. 
Μελιτούπολιν. ©ά γράψωμεν ταχυδρομικώς.


