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υρίαι καί κύριοι, άθηναϊοι καί άθη- 
ναΐαι, έλληνίδες καί, δλληνες, γνω- 

Γρίζετε τον άξιότιμον κ. NOT Μ.ΑΝ 
ΡΟΤΜ ΕΣΤΑΝ;Έτυχε νά τόν ίδήτε ποτέ, 
έτυχε νά σχετισθήτε μαζί του,έτυχε ν ’ά- 
κούσετε ποτέ περί αύτού ; 'Τποθέτομεν 
«τι όχι. Καί <3ας συλλυπούμεθα έξ δλης 
καρδίας.Καλλιτέραν γνωριμίαν,τρυφερω- 
τέραν γνωριμίαν,γλυκυτέραν γνωριμίαν, 
βύαρεστοτέραν γνωριμίαν, άπολαυότικω- 
τέραν γνωριμίαν, θά ήτον άδύνατον νά 
κάμετε.Δέν ήξεύρομεν άκριβώς πώς έπ ι- 
θυμεΐτε τούς φίλους σας.’Αλλ’ άν Ιδανι
κόν φίλου θάείχατε εκείνον δστιςθά ήμ- 
ποροϋσε συγχρόνως νή είνε ζωηρός,εύ
γλωττος, περιπαθής, φαιδρός, άδρός, κομ
ψός, χαρίεις, διδακτικός, έξεγερτικός,ω
φέλιμος, δστις θά ήδιινατο άλληλοδιαδό- 
χως καί διαρκώς νά σάς τέρπμ, νά σάς 
ήδύνμ, νά σάς συγκινμ,νά σάς έμβάλλμ 
είςσκέψεις,νά διεγείρμ μυρία έξ ύπαμοι- 
βηςποικιλώτατακαί άντιτιθέμενα συναι
σθήματα είς την ψυχήν σας, νά όμιλμ και 
είς τήν καρδίαν σας και είς τάς αισθήσεις 
σας καί είς τό πνεΰμα σας, φίλον συγκεν- 
τρούντα δλα αύτά τά προσόντα, σύν
τροφον συγκεντροϋντα δλα τά προσόντα 
αύτά, δέν θά ήδιΥνασθε νά εκλέξετε άλλον 
παρά τόν άξιότιμον κ. ΝΟΤΜΑΝ ΡΟΤΜΕ
ΣΤΑΝ. Και. έπειδή δέν τόν γνωρίζετε, ά- 
ναλαμδάνομεν προθύμως νά σάς τόν συ- 
στήσωμεν ήμεϊς.

■*τ
Νά σάς τόν συστήσωμεν, δη λ αδή  νά σάς 

τόν παρουσιάσωμεν άπλώς. Διότι άνάγ- 
κην συστάσεων δέν έχει. Είνε έκ τού σπα
νίου είδουςτών άνθρώπων,οί όποιοι φθάνει 
νά έμφανισθοΰν μόνον διά νά κατακτή
σουν. Είδος Καιόάρων. ΤΗλθα, μ έ  ε ΐ -  
6 αν, ένίκηόα ! καί θά σάς έμφανισθμ 
άπό τοϋ άμέσως προσεχούς φύλλου τοϋ 
«’Αττικού Μουσείου». Α λλά προτού έλθμ 
ό Ιδιος νά σάς γοητεύσμ μέ τίιν χάριν του, 
μέ τήν δύναμίν του, μέ τήν περιπάθειάν 
του, μέ τήν γλυκύτητά του, μέ την φι- 
λοσοφικότητά του, μέ τήν καυ<3τικότητά 
του, δέν θεωρούμεν άόκοπον νά σάς εί- 
πωμεν όλίγας λέξεις περί αύτού, όχι έπα-

Α.Α ΦΟ Ν ΣΟ Σ Δ Ω Δ Ε

ναλαμδάνομεν χάριν όυιίτάόεως ήτις τού 
είνε περιττή, άλλά διά νά τού δώσωμεν 
τόν καιρόν νά τελειώσω τήν τουαλέτταν 
του.

-**-
Ό  ΝΟΤΜΑΣ ΡΟΤΜΕΣΤΑΝ είνε μυθισ

τόρημα τού Άλφόνς Δωδέ. Καί είνε τό 
νέον μυθιστόρημά μας. Περί τού συγγρα- 
φέως δέν πιϋτεύομεν νά ύπάρχμ κανείς 
πού νά μην έχμ άκούσμ. Τό όνομά του 
περιτρέχει άπό τόσων έτών τόν κόσμον, 
καί τόσον τρανώς σαλπιζόμενον ύπό της 
Φήμης, ώστε βεβαίως θά έχμ φθάσμ καί 
είς αύτάς τάς γωνίας της γής δπου καί 
δύο ή τρεις μόνον άνθρωποι πολιτισμένοι 
καί άναγινώσκοντες εύρίσκονται. Είνε 
προβηγκιανός καί είνε εύρωπαΐος. ■ Είνε 
παρισινός καί είνε κοσμοπολίτης. Είνε 
γάλλος καί είνε πανυφήλιος. Γνωστή είνε 
παγκοίνως ή κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 
αίώνος τούτου έπελθοϋσα έν Γαλλία με
γάλη φιλολογική μεταβολή, ώς πρός τό 
μυθιστόρημα ιδίως. Καί έκ τών ζώντων 
πρωτεργατών αύτής, μαζί μέ τόν Γκον- 
κούρ καί τόν Ζολά, ό Δωδέ θεωρείται ώς ό

έπιφανέστερος άντιπρόσωπος τή ς συγ
χρόνου γαλλικής φιλολογίας είςτό είδος 
τούτο.Μεταξύ δέ καί τών τριών,ό Δωδέ 
δύναταινά θεωρηθμ ώςό δημοτικώτερο?. 
Ή  θορυβώδης φήμη τούΖολά δέν προέρ
χεται έξ άγάπης τού δημοσίου πρός αύ- 
τόν ή έκ συμπαθείας πρός τά έργα του. 
Άλλά τής έπιτυχίας τούΔωδέ αύτοί είνε 
κυρίως οί λόγοι. Τά έργα αύτού συνενό- 
νουν δύο σπανιώτατα προσόντά : είνε 
ταυτοχρόνωςέργα πολλής φιλολογνκήςά- 
ξίαςκαί είνε προσιτώτατα είςπαντός εί- 
δουςάναγνώστας.'Ο συγγραφεύςτων γνω
ρίζει βαθέως τήν δύσκολον τέχνην ν'άρέ- 
σμ καί είς τούς όλίγους καί είςτούς πολ
λούς. Καταλληλότατος έπομένως διά νά 
χρησιμεύσμ ώς προμηθευτής περιοδικού 
ή έφημερίδος, έκ τών έπιθυμούντων νά 
παρέχωσιν είς τούς άναγνώστας των έρ
γα όχι κοινά, άπβυθυνομένων δέ συγχρό
νως πρόςτό πολύ δημόσιον.Καί διά τού
το τόν έξελέξαμεν.Δέν άμφιβάλλομεν δέ 

δτι χάρις είς ήμάς ό συμπαθητικός, ό νευ
ρικός, ό εύστροφος, ό πνευματώδης, ό 
σπινθηροδόλος, ό αισθηματικός, ό εύπε- 
τής Δωδέ, ό Δωδέ ό λεπτότατος φιλόσο
φος, ό Δωδέ ό βαθύτατος παρατηρητής, ύ 
Δωδέ ό όξύτατος ψυχολόγος, ό έπίσης δ ε
ξιός άνατόμος καί ζωγράφος, ό έξ ύπα- 
μοιβής εύθυμος καί μελαγχολικός μελετη
τής τών άνθρωπίνων, ό δημιουργός τόσων 
τύπων φυσικών, ζωντανών, ελκυστικών, 
άλησμονήτων, θ' άποκτήσμ κ’ έν Έ λλάδι 
την δημοτικότητα, Λς άπολαμβάνει παν- 
ταχού. Τά ολίγα αύτά ύπεραρκούν διά 
τόν συγγραφέα. Τόρα όλίγα έπίσης καί 
διά τό μυθιστόρημά του, δηλαδή τό ίδι- 
κόν μας. Μεταξύ τών τύπων αύτού τού
των, μεταξύ τών έργων τούτων αύτού, έκ 
τών κατεχόντων τήν πρώτιιν θέσιν, έκ 
τών μάλλον έπιτυχών, έκ τών μάλλον π ε- 
φημισμένων,έκτών μάλλον δημοτικών,είνε 
καί ό ΝΟΤΜΑΣ ΡΟΤΜΕΣΤΑΝ. Τό μυθι
στόρημα είνε έκ τών νεωτέρων τού Δω
δέ. Καί δταν έδημοσιεύθη, έξεδόθη, μαζί 
μέ τό γαλλικόν κείμενον, τήν ιδίαν ή - 
μέραν, καί άγγλιστί έν Λονδίνω καί Νέα 
*Τόρκμ, γερμανιστί έν Βερολίνω καί Βιέν-



νμ καί ρωσσιστί εν ΙΙετρουπόλει. ’Έκαμε 
δέ γενικήν έντύπωσιν. Έ ν  Γαλλία ιδίως 
ό θόρυβος ΰν προύκάλεσεν υπήρξε μέγας. 
Ε π ε ιδ ή  μάλιστα πολλοί έλεγαν ότι ώς 
κύριον πρόσωπον τοϋ μυθιστορήματος, 
ώς κύριον τύπον, ώς NQYMAN ΡΟΥΜΕ- 
ΣΤΑΝ, εϊχεν έκλέξμ τόν φί?ον του τόν 
Γαμβέτταν. Διότι ύ Νουμας Ρουμεστάν 
είνε πολιτικός. Πολιτικός έκ τής μεσημ
βρινής Γαλλίας. Πολιτικός ομοιότατος έν 
πολλοΐς πρός τούς ίδικούς μας. Διαχυτι- 
■κώτατος, φαιδρότατος, θορυβώδιις. άστα- 
τος, ζωηρός, φωνακλάς, εύφραδής, λέγων 
πολλά, πάντοτε κινούμενος καί άνακι- 
νών τά πάντα, άλλ’ όλίγιότα πράττων, ύ- 
λίγιστα έκτελών, ψευδόμενος χωρίς πολ
λούς δισταγμούς καί έμπαίζων τόν κό
σμον χωρίς πάρα πολλήν σκοτούραν. Θά 
ένόμιζε κανείς δτι ό Δωδέ εϊχεν ύ π ’ δψιν 
του πολλούς έκ των ήμετέρων. Καί τά 
ήθη. δέ τά περιγραφόμενα, τά πολιτικά 
■ιδίως, κάτι σκηναί φοιτητών έν άρχμ, 
κάτι χοροί τη ς  μεσημβρινής Γαλλίας, με
ρικά άλλα, σχεδόν άπαράλλακτα μέ τά ί- 
ίηκά μας. Αύτοϋ λοιπόν τοϋ  Ρουμεστάν 
-τήν άπεικόνιόιν έχει κυρίως σκοπόν τό 
|ιβλίον. Ά λλ’ ή Γαλλία δέν έχει μόνον 
Μεσημβρίαν, έχει καί Βορραν. Βορραν ψυ- 
χρότερον, σοβαρώτερον, θετικώτερον,στα- 
θερώτερον, όλιγολογώτερον, άλλά βαθύτε- 
ρον αίσθανόμενον, άληθέστερον, έπιβλιι- 
τικώτερον. Καί τόν Βορραν αυτόν, τόν άν- 
τιπροσωπεύει ή σύζυγος τοϋ πολίτικου, 
ή  έξοχος Ροζαλία, τύπος γυναικός απα
ράμιλλος, ον ποτέ πλέον δέν θά λησμο
νήσουν αί ήμύτεραι άναγνώστριαι, εΐμε- 
θα βέβαιοι. Περί τούς δύο τούτους τύ 
πους, περί τήν άντίθεσιν . ι ών δύο τού
των χαρακτήρων, περί τόν τρικυμιώδη 
οικογενειακόν αύτών βΐον, έν σχέσει πρός 
τό θυελλώδες καί άγχίστροφον ήθος τοΰ 
άνδρός καί τήν πολύτυρδον ζωήν του, 
δπως τής γυναικός τήν σεμνότητα καί 
τήν πίστιν καί τήν έμμονήν καί τήν υ
περηφάνειαν καί τήν σοβαρότητα καί 
τήν χαριν, επίσης άπέχοντα άλλήλων ό- 
σον άκριδώς ό Βορράς καί ή  Μεσημβρία, 
περιστρέφεται τό μυθιστόρημα, δράχίεως 
καί πλοκής συντονωτάτης, ένδιαφερού- 
σης, έχομένης άδιαλείπτως τή ς προσο
χής τοΰ άναγνώστου, περιγραφικής δυ- 
νάμεως άσυνήθους, ϋφους γοργότητος 
καί πλαστικότητας καί μελωδικότητος καί 
γλαφυρότητος καί άνθηρότητος καί ισχύος 
-καί τέχνης έν γένει πρώτιστης. "Αλλά δέν 
είνε μόνη αύτή ήύπόθεσις τοϋ έργου.Έ κ- 
τόςαύτών,κύριος τύπος τοϋ μυθιστορήμα
τος έπίσης, είνε καί ή αδελφή τής Ροζα- 
λίας Όρτενσία, ό ίδανικώτερος,ό αίθεριώ- 
τερος, ό ποιητικώτερος, ό ρωμαντικώτερος 
χαρακτήρ κόρης, ϋν ήμπορεΐτε νά φαντα- 
σθήτε.Καί ό έρωςαύτής πρός τόν μουσικόν 
τή ς Προβηγκίας Βαλμαζούρ, έρως άνάξιος 
αύτής καί τοϋ οποίου π ίπ τει θϋμα έν τμ 
άκμμ τής ήλικίας τη ς , εΐνε ή άλλη βάσις

μεν ιδίως νά προσέξετε είς τόν περίφη- 
μον Μπομπάρ, φίλον τοϋ Ρουμεστάν, κω- 
μικώτερον υποκείμενον τοϋ οποίου άμ- 
φιβάλλομεν άν φαντασία μυθιστοριογρά- 
φου έπλασε ποτέ. Καί είς τήν άδελφήν 
τοϋ Βαλμαζούρ,τύπον πείσμονος χωρικής, 
φιλοδόξου, συμφεροντολόγου, φοβέρας ά- 
ληθώς έν τμ ίσχυρογνωμοσύνμ, τμ  μωρ α 
έπιθυμία καί τη  θελήσει τη ς. ΙΙλειότερα 
δέν λέγομεν. Φθάνει μόνον ν’ άρχίσετε 
νά τό διαβάζετε.

Διά ν’ άνακεφαλαιώσωμεν μόνον, προ- 
σθέτομεν δτι έν συνόλω ό ΝΟΥΜΑΣ ΡΟ Γ- 
ΜΕΣΤΑΝ είνε μυθιστόρημα όμοια τοϋ 
οποίου τό πολύ δύο ή τρία μετεφράσθη- 
σαν έως τόρα έν 'Ελλάδι. Τόσον δηλαδή 
ύπέροχον τήν τεχνικήν σημασίαν καί 
τόσον άμα σύντονον, μαγνητιστικόν, δρα
ματικόν, σαγηνευτικόν, προσιτόν τήν 
διασκευήν.Και τόσον προσέτι διδακτικόν, 
τόσον ωφέλιμον είςπ λεΐσ τα . Διά νά εννο
ήσετε δέ καλά—καλά τί είνε, άκούσατε 
πόσαι τάξεις ήμποροϋν καί π ρ έ π ε ι  ά-  
π α ρ α ι τ ή τ ω ς  ν ά τ ό  άναγνώσουν. Πρώ
τοι—πρώτοι, δλοι οί π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο ι  
μας. Κατά δεύτερον λόγον, δλαι αί κ υ ρ ί 
α ι καί Ιδίως αί μ η τ έ ρ ε ς .  “Επειτα, 
δλαιαί ν ε ά ν ι δ ε ς(ή ’Ορτενσία εΐνε έρω- 
τευμένη δεκαοκταετής). "Επειτα , δλοι οί 
φοιτηταί (ή άπεικόνισις τοϋ Ρουμεστάν 
άρχίζει άπό φ οιτη τοϋ).Έ π ειτα  ϋλοιοί δι
κηγόροι,(ύ Ρουμεστάν ήρχισε τό στάδιόν 
του ώς δικηγόρος καί δί’ αύτοΰ προήχθη). 
Έ π ειτ α , δλοι οί ίατροί (θά εϋρουν μέσα 
καί ενα περιεργότατον τύπον μεγάλου ία- 
τροϋ καί περιγραφάς πόλεων λουτρών καί 
διάφορα άλλα ιατρικά έπεισόδια). Μέ άλ
λους λόγους, δλος ό έλληνικός κόσμος.

·# -
Ή  μετάφρασις άνετέθη είς τόν κ. Κων

σταντίνον I. Ιΐρασσαν. Ό  κ. Πρασσάς εϊ-  
νε νέος λόγιος, έκ τών νϋν εισερχομένων 
είς τήν φιλολογικήν παρ’ ήμΐν ζωήν, 
προπαρεσκευασμένος δέ πρός τοϋτο ώς 
έμπρέπει. Καίτοι νεαρώτατός, μετ' έρω
τος έντούτοις καταγίνεται εις τήν μ ελέ
την τών ξένων φιλολογιών καί τήν θερα
πείαν τής ήμετέρας, έν μ φαίνεται μέλ- 
λων νά εύδοκιμήσμ. Μίσ μετάφρασίς του 
ενός διηγήματος τοϋ Πόου πρό τίνος δη- 
μοσιευθεϊσα έν τμ  «Εστία», ώς καί δύο 
—τρεις τελευταΐον έν τώ «Ά ττικώ  Μου- 
σείω», φιλολογικών έργων ύπερτέρων καί 
δυσπροσίτςον, έξετιμήθησαν γενικώς. Καί 
μία δέ πρωτότυπος αιγυπτιακή είκών του, 
ή  «Μουμία», έν τώ παρόντι φύλλω, λίαν 
εύνοϊκώς έλπίζομεν νά κριθμ. Επ ομ ένω ς 
δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν δτι καί ή 
μετάφρασις τοϋ ΡΟΥΜΕΣΤΑΝ εύρίσκεται 
είς καλάς χεϊρας.

» --JK-
Ό  ΝΟΤΜΑΣ ΡΟΥΜΕΣΤΑΝ θ’ άρχίσμ νά 

βροντοφωνμ, νά χειρονομμ, νά υπόσχεται, 
νά άπατμ, νά έρωτεύεται, νά παθαίνμ, 
νά έκσπα τόν γέλωτα, ν’ άποθεοϋται,

τοϋ βιβλίου, τόσον δραματική καί συγκι-/ ΑΠ0 Το γ  ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ. Κύριε
νιιτική καί πραγματική, ώστε νά δονμ καί 
τάς λεπτοτέρας ίνας τής άνθρωπίνης καρ
διάς. Καί περί τάς δύο αύτάς βάσεις καί 
περί τούς κυρίους αυτούς τύπους, πόσαι 
σκηναί, πόσα πρόσωπα δευτερεύοντα, πό- 
όαιεικόνες, πόσα έπεισόδιαΙΣας συνιστώ-

Ρουμεστάν, ήμπορεΐτε νά είσέλθετε

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

ΝουμαςΡουμεστάν,ύπό’Αλφόνσου Δωδέ. 
—ΙΙόθοι: ποίημα ϋπό Κ. Δ.Κρυστάλλη.— 
Αίγυπτιακαί εικόνες : Μουμία, ϋπό Κ. I. 
Πρασσα.—Άλφόνς Κάρρ (συνέχεια καί τέ
λος) ϋπό Ε ν ό ς  ’Αναγνώστου. — Ζώα τοϋ 
βυθοϋ τής θαλάσσης (συνέχεια καί τέλος) 
ϋπό Σ. Μηλιαράκη,—Μία Κόρη, ϋπό Μι
χαήλ Μ ητσάκη.—Ύπουργεΐον Γεωργίας, 
ϋπό Ο. Α. Ρουσοπούλοη.—’Επί τής έπο- 
χής τών Λιθανθράκων, ύπό Β. Ρ .—’Αρ
χαιολογικά : Αί έν Σιδώνι φοινικικαί έπι- 
γραφαί, ϋπό Χρ. ΙΙαπάδοπούλου.— Ό νει- 
ρον, ϋπό Πέτρου Λοτί. —Ό  ποταμός ”1- 
στρος, ύπό I. I. Σκυλΐσση. — Ίδέα ι καί 
’Εντυπώσεις (έκ τών τοϋ’Αλφόνς Κάρρ.)— 
’Επιστημονικά.—Νεώτερα : επιστημονικά 
καί καλλιτεχνικά.— Εύτράπελα.—Στιγμαί 
τέρψεως.— Γράμματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ 
Άλφόνσος Δωδέ.—Ό  ποταμός Ίστρος : 

Σκόπελοι τοϋ ’Ίστρου εις τάς Σιδηράς 
ΙΙύλας. Περίκρημνοι δχθαι τής στενο
ποριάς τοϋ ’Ίστρου έν Ιναζανίω.—'Ιωάννα 
Στεφανόπολι, ή πρώτη Έ λλη νίς φοιτή
τρια τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου. —(§’.) 
Ζώα τοϋ βυθοΰ τής θαλάσσης.

Πρός τούς έν τφ  έσωτερικώ καί έξω τε- 
ρίκώ κ. κ. άνταποκριτάς ήμών ποιοϋμεν 
γνωστόν δτι άπό τοΰ ένεστώτος μηνός 
'Οκτωβρίου άρχόμεθα τών γενικών εισ
πράξεων τών συνδρομών καί παρακαλοΰ- 
μεν θερμώς δπως συμμορφωθώσι πρός τήν 
δήλωσιν ταύτην ώς πρός τήν όσον τάχιον 
άποστολήν χρημάτων. Διά τά μέρη δέ τό
σον τοΰ έσωτερικοΰ δσόν καί τοΰ έξω τε- 
ρικοΰ ένθα δέν ϋπάρχουν είσέτι άνταπο- 
κριταί τοϋ «Ά ττ. Μουσείου» παρακαλοΰν- 
ται οί κ. κ. συνδρομηταί νά πέμψωσι 
πρός τό ήμέτερον γραφεϊον άπ’ εύθείας 
τήν συνδρομήν των, οδός Φιλελλήνων ά- 
ριθ. 24. Δηλοΰμεν δέ διά τά περαιτέρω είς 
τούς κ. κ. άνταποκριτάς καί συνδρομητάς 
δτι μετά τήν παρέλευσιν τοϋ άνω μηνός 
τό φύλλον θέλει διακοπή ό ρ ι σ τ ι κ ώ ς  
πρός πάντας τούς μή άποστείλαντας τήν 
συνδρομήν των.

Συνδρομηταί έγγράφονται έν Άθήναις 
είς τό Βασιλικόν Τυπογραφεΐον Νικ. Γ . 
Ίγγλέση, ένθα καί τό γραφεϊον, όδός Φι
λελλήνων, άριθ. 24. Έ ν  ταϊς έπαρχίαις 
άπ' ει’ιθείας πρός τήν διεύθυνσιν καί έν 
τί) έξωτερικφ παρά τοΐς ήμετέροις άντα- 
ποκριταΐς.

Τών άνδριάντων τό μέγεθος σμικρύνε- 
ται δταν άπομακρύνεσθε άπ" αύτούς- τών 
μεγάλων άνδρών δταν τους πλησιάζετε. 
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Τό ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ πωλείται άντί 
λεπτών 30 είς τό Πρακτορεϊον τών Ε 
φημερίδων, είς τά δύο κ ι ό σ κ ι α  τών 
πλατειών Συντάγματος καί Όμονοίας, 
είς τά βιβλιοπωλεία Βίλμπεργ καί Νοτά- 
ρη, όδός Έρμοϋ, καί είς τό έπ ί τής ό- 
δοϋ Σταδίου χαρτοπωλεΐον τοΰ  κ. Nt- 
κολάου Βλαχούτση. Έ ν  ταϊς έπαρχίαις 
δέ είς τά υποπρακτορεία τών Ε φ ημερί
δων.



Π Ο Θ Ο Ι

"Ηθελα νάμουν σταυραητός, νά πέταγα τ ' άψήλου,
Ν' άνέβαννα ’ς τή  Λχάκουρα, κατάκορφα 'ς τη  ράχη,
Νάρριχνα έκεϊθε μιά ματιά, ν'άγνάντευα τόν Πίνδο,
Νά Ιδώ πώς μοΰ τόν έκαμαν τά χρόνια κ ’ Λ σκλαβιά του. 
Ποιός λέει δέν κλαΐνε τά βουνά ; ΓΙο^ός λέει πώς δέν γεράζουν;... 
Χιόνια και κρούσταλλα παλμά, γεράματα γιομάτα,
Σκεπάζουνε τόν Πίνδο μου, καί καταχνιαχς τόν πνίγουν·
Ι\ι' άκούγω, άκούγω άπό μακρυά, άκθ\';γω άπό τά ξένα 
Τής γερατειδς του τό σκουσμό, τό κλάμμα τής σκλαβιάς του, 
"Αχ! πότε αυτό τό Σκούξιμο, τρανή κραυγή θά γίνμ,
Κραυγή άνήμερου θεριοΰ, έκδίκησι γιομάτη,

Θ. Π«βχ{$τ, άίελΐδ» 
Οανό'τι Ιν1;οοΐ«.

Νά μάση άπό τήν ξενχτειά τά έρμα τά παιδιά όου, 
Τάστροπελέκχα (3ου άρματα, Πίνδε, νά μδς μοχράσμς 
Μιά μέρα, ν'άναότήσουμε τή  δόλια μας π α τρίδα !...
"Αχ ! πότε ή καταχνιά σου αύτή κ-’ ή τόση σου θολούρα, 
ΓΙοΰ τώρα στά άτέλειο)το σάβανο σέ τυλίγει,
Πότε νά γίνμ θά τήν 'δώ καπνούρα άπό ντουφέκια !...
Καί πότε αύτός ό ήλιος σου, ποΰναι νεκρός καί κρύος, 
Πότε μιά μέρα θέ νά βγμ ζεστός μέσ' όταΐς κορφαΐς όου,
Νά λυώόουνε τά κρούσταλλα καί τά πολλά <3ου χιόνια,
Καί νά φυτρώσουν, μιά, άνοιξι, μαζί μέ τά λουλούδια, 
'Αρματωμένα, Πίνδε μου, τά νιάτα τά παλμά όου !...

Κ. Λ. Κρν>ατ&λλΐ)ς

Α ΙΓ Υ Π Τ ΙΑ Κ Α Ι ΕΙΚ Ο Ν Ε Σ

Μ Ο Υ Μ Ι Α
ό άνάκτορον είνε (3ε6υθιόμένον είς 
αιγλην μαγικήν ώς έκ τή ς εκτάκτου 
κατ'αύτήν τήν νύκτα φο>ταγωγήσεώς 

του διά μυρίων πυρσών καί-λυχνιών δια
νεμημένων άνά τά έότεγαόμένα άνδηρα, 
τά έξώότεγα, καί άνά τάς προαυλίους 
στοάς μεταξύ τών ϋπό σφιγγών βαόταζο- 
μένων κιόνων. Καί εντός, έν αίθούσμ 
περιφώτω καί κοσμουμένμ δι' άλλοκότων 
καί παντοιοχρόων τοιχογραφιών, γλυφών 
καί χαλκών άγαλμάτων, παρακάθηνται 
είς τήν τράπεζαν τοϋ συμποσίου ό φα
ραώ Μυκερΐνος καί περί αύτόν αί εύνο- 
ούμεναι, οί αύλικοί του καί οί μεγιστα- 
νες : γυναίκες ευειδείς ών αί κόμαι, κο- 
σμούμεναχ άνωθεν διά χρυσών διαδημά
των ή άνθέων λωτοΰ, προόπϊπτουόιν ό- 
πίσω κατά δαψιλείς βοστρύχους καί έμ 
προσθεν, πρό τών ώ τω ν  καί άνδρες, 
πλούσχα φοροϋντες περιζώματα, ποχκχ- 
λόστικτα άνάφορα, πλατέα περιδέραια, 
πλαότάς γενειάδας καί πλαστός έπίσης 
κόμας βαρείας καί ογκώδεις, ή  γυμνάς 
έχοντες τάς έξυριόμέ^ας των κεφαλάς, 
καί κρατούντες εις χείρας ράβδους μέ 
στρουθοϋ πτερά άνωθεν η μέ χρυσδ άνθη 
λωτοΰ, τοϋ Συμβόλου τής άθανασίας.

Ή  αύτή αίθουσα τών συμποσίων καί 
οί αύτοί συμπόταχ— διότι έν συμποσίοχς 
ό φαραώ δχέρχεταχ άπό τχνος τάς νύκτας 
του ΐνα, μετατρέπων ούτω ναι αύτάς είς 
ήμ'ρας, διπλασιάομ τό έλάχιστον έτι ά- 
πομένον αύτώ διάότημα ζωής δ τφ δτα- 
ξεν ό άδικος χρησμός. Οί αύτοί ώς πάν
τοτε συμπόται πλήν τής Άθύρτιος, ίίτις 
άπό ήμερών ήδη έχει άποθάνει. Ή  ώραία 

θυρτις, μέ τούς έπιμήκεις καί άκτινο- 
βόλους όφθαλμούς της καί τά ήδυπαθώς 
διαγραφόμενα χείλη τη ς, καμπύλα ώς τά 
τής σφιγγός, μέ τά κομψά της χαρακτη
ριστικά καί τούς ώς τόξα άλαβάστρου 
κυρτουμένους ώμους τη ς, καί μέ τήν 
πλήρη ιερογλυφικών άπαλήν της Σταυ
ροειδή έ(3θήτα ής άνωθεν προέβαλλε στή- 
θος άπαραμίλλως λαξευτόν, καί μέ τούς 
χρυσούς κρίκους τούς περιδένοντας τών 
εΰγράμμων της ποδών τά σφυρά, δέν θά 
λαμπρύνμ πλέον ώς άλλοτε, μέ τήν μυ
στηριώδη καί συνταράσσουσαν καλλονήν 
τη ς , πλήρη παραδόξων καί άκαταμαχη

τών θελγήτρων, καί δέν θά έμψυχώνμ διά 
τής παρουόίας της τά όργια τού φαραώ, 
ουτινος τούς σοβαρούς συμπότας έφαίδρυ- 
νε καί καθ’ ήν έτι στιγμήν προσήρχετο ό 
αύλάρχης κομίζων τής μούμιας τό ομοίω
μα καί ύπομιμνήόκων τόν προόεγγίζοντα 
θάνατον.

Έ ν  τούτοις άόυνήθης έπικρατεϊ κατά 
τήν έσπέραν ταύτην διάχυσις, καί αύτός 
δέ ό Μυκερΐνος διατελεΐ έν εύθυμία ίδιορ- 
ρύθμφ μέν — δχότχ τό φαχδρόν τή ς ϋψεώς 
του όκχάζεταχ ύπο άλλοκότου όκυθρωπό- 
τητος, — άλλ’ ύπερμέτρφ. Τό συμπόσχον 
έδόθη άποκλειστχκώς πρός έόρταόιν τής 
εισόδου τή ς Άθύρτχος άπό τοϋ προσωρχ- 
νοΰ έπ ί γης βίου είς τόν άίδχον καί εύ- 
δαίμονα, καί τούτο δικαιολογεί τήν εξαι
ρετικήν τής έσπέρας ταύτης φαίδρότητα. 
Καί άφοϋ πλέον οί οίνοι έκορύφωσαν τήν 
διάχυσιν κ ’ έθέρμαναν όλων τάς κεφαλάς, 
ιίγέρθη ό φαραώ άπό τοϋ διαχρύσου θρό
νου του ΐνα όμιλήσμ. Σφοδρός γέλως άνα- 
σείσας έπ ' όλίγον τά μέλη του, τώ προσέ- 
δωκε πρός στιγμήν οψιν κακοποιού Τυ- 
φώνος. Πόσον ό άγαθός βασιλεύς έχει άλ- 
λοιωθμ έκ τών άσωτειών είς άς ή άπό- 
γνωσις τόν έχει ρίψει! Έ ν  τούτοις ό λα- 
τρεύων αύτόν λαός δέν θά στέρξμ άναμ- 
φιδόλως νά ζωγραφηθώσιν έν τώ τάφω 
αύτοΰ ώς χαρακτηριστικά του αί κεφαλαί 
τράγου, χελώνης καί κροκοδείλου, τά σύμ
βολα τής άκολασίας, τή ς άργίας καί τής 
λαιμαργίας. '.Αλλ' ό γέλως εΐτα κατέπαυ
σε, καί ό φαραώ ώμίλησε πρός τούς πα- 
ρακαθιιμένους διά τόνου σοβαρού καί έ-
πιβάλλοντος.

«"Ας εύφραινώμεθα διά τήν άποχώρησχν 
»τής Άθύρτχος άπό τών συμποσίων μας. 
»'Η ψυχή ήτχς έπλήρου τάς φλέβας τη ς, 
«έξώγκου τάς άρτηρίας της καί έμιγνύε- 
»το πρός τό αΐμά τη ς, ίδού δτι προαπήλ- 
»θεν ήμών είς τά βασίλεια τοϋ Όσίρχδος, 
»διά νά τήν έπανεύρωμεν έκεϊ εύθύς δτε 
•μετ' όλίγον καί ήμεΐς θά μεθέξωμεν τής 
«διοικήσεως τής πλάσεως. "Οσον άφορδ 
»τό ώραΐόν της σώμα, θ' άξχωθμ τή ς πο- 
«λυτελεστέρας τών ταριχεύσεων, διά νά 
•μάθωσι μετά χιλιετηρίδας, οί ίδόντες τήν 
«μουμίαν τη ς, όποιον λαμπρόν κόσμημα 
«είχεν ό Μυκερΐνος είς τά συμπόσιά του."

Καί πραγματικώς, τό περικαλλές καί 
εύγραμμον τή ς Ά θύρτιος σώμα θά ζμ α
κέραιον διά. μέσου τών αιώνων, χωρίς ό 
χρόνος τό ελάχιστον νά δύναται κατ' αύ- 
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τού. Διότι τό έξησφάλισαν πάσης φθοράς 
οί ταριχευταΐ, έν τφ  ναώ του Ρά, πρός 
οΰς άπό ήμερών ήδη έχει παραδοθμ.Άντε- 
κατέστησαν διά τετριμμένων άρωματικών 
βαλσάμων τόν έγκέφαλον,δν έξήγαγον άπό 
τών μυξωτήρων, καί τά έντόσθια, άτινα 
έξήγαγον άπό τή ς κοιλίας, ταμόντες αύ- 
τήν δι’ όξέος λίθου κ’ έκπλύναντες διά 
φοινικείου οίνου. Καί έταρίχευσαν έπ ι- 
μελώς τό σώμα διά τών ταριχευτικών ύ- 
λών. Αίμέλλουσαι νά περιτυλίξωσι τήν 
μουμίαν λιναϊ ταινίαι είνε έτοιμοι, καί 
πολυτελώς έποικίλθη διά πολυχρόων τ ι
μαλφών λιθαρίων τό ναστόχαρτον ΰ θά 
τήν περιδάλμ. Έτοχμα έπίσης εχνε τό 
άντίτυπον τής «Βίβλου τών Νεκρών», ή 
χάρτινη στήλη τών ιερογλυφικών, τό κάν
θαρον παριότών περίαπτον, καί αί τρεις 
άνθρωποειδεΐς ξύλιναι θήκαι, πλήρεις 
έσωθεν καί έξωθεν συμβολικών εικόνων 
καί ιερογλυφικών, έν αίς άλληλοδιαδόχως 
τό σώμα τής Άθύρτιος θά περικλεισθμ.

Άλλά πριν έτι περικλεχσθμ έκεΐ, άς ρί- 
ψωμεν βλέμμα έπ ’ αύτοϋ. Τίς θά πχστεύ- 
σμ δτχ εχνε αύτή έκεχνη ή Άθυρτχς ; Καί 
δ,ν τό πχστεύσμ, θά ζητήσμ μετ' άπορίας 
νά μάθμ πρός τί τό σώμα τή ς νεαράς γυ- 
ναχκός δχετηρήθη, άφοϋ, διά νά.τό διατη- 
ρήσωσιν, ώφειλον νά έξηφάνιζον τό άπα- 
ράμιλλόν της κάλλος, καί τό λεπτόν καί 
άδιοράτως ειρωνικόν μειδίαμά τη ς, καί 
ν' άντχκαθίστων τήν ρόδχνόν της δροσε- 
ρότητα δχά τής τραχύτητος καί μελανό- 
τητος ήν αί ταριχευτχκαί σκευασίαχ προσ- 
δίδουσχ; Τό πρότερον ήδυπαθώς διαγρα- 
φόμενον στόμα τη ς, χαίνει, άπαισίως λε- 
πτυνθέν, καί αί θελκτικαί τοϋ σώματος 
καμπυλότητες έρρικνώθησαν έν φρικώδει 
συότολμ.

Καί ή μουμία ολόμαυρος, άποστίλβου- 
σα καί άπεόταφιδωμένη έκ τή ς νάφθης 
καί τής άσφάλτου, μέ τήν ρίνα τετμημέ- 
νην καί τούς κροτάφους προβάλλοντας 
τών κοίλων παρειών, θά τηρήται αιωνίως 
έν ταΐς θήκαις της άκεραία, χωρίς ούδέ 
θρίξ αύτής νά λευκανθμ ϊι πέσμ άπό τής 
διανεμημένης όπίσω κατ' άπειραρίθμους 
λεπτούς πλοκάμονς κόμης τη ς. Όπόταν 
δέ μετά παρέλευσιν χιλιετηρίδων άπεξη- 
ραμμένη, άλλ" εύθυτενής καί άναλλοίω- 
τος, έξαχθμ τών κιβωτίων της ίνα κο- 
σμήσμ τήν θήκην μουσείου τινός, θά 
φαίνηται μορφάζουσα σαρκαστικώς πρός 
τούς έπτοημένους έπιόκέπτας τη ς , άπό



τη ς ύελίνης θήκης, τη ς περικλειούσιις σκεύαζον άνθοδέσμας ή διηγωνίζοντο είς γελλε τοΐς συντάκταις τοϋ «Φιγαρό» ότι. 
αύτήν, μέ τάς προβαλλούσας άπό τοΰ τό κολύμβημα έν · τμ γλαυκμ Μεσογείω, προσεχώς θά τοΐς άπέστελλε καί άλλην 
χαίνοντος στόματός της δύο σειράς όλο- τοϋ γηραιού συγγραφέως ήττωμένου δμως μακράν σειράν άρθρων ύπό τόν τίτλον 
λεύκων δδόντων. Τόσον θά έχμ κουρασθμ πάντοτε μ’δλην τήν άθλητικότητά του καί «Έπιστολαί άπό τό Σαίν-Ραφαέλ», τούς 
έκ τής θέας τών άπειροπληθών γενεών, ρυμουλκουμένου παρά τής παρθένου άπό παρεκάλει δέ νά τάς φιλοξενήσουν, λέγων 
αΐτινες μέχρι τοΰδε διήλθον πρό αύτής τά λευκά του γένεια πρός τήν ξηράν. οτι θά είνε λαμπρόν ό «Φιγαρό» τοϋ 1890 
κ α ί  έξηφανίσθησαν, ώστε, έάν πρός στιγ- Ε ί ς  τόν κήπον εύρίσκοντο δλα τά είδη νά δώσμ φιλοξενίαν είς τόν τελευταΐον έ- 
μήν άνέκτα τήν δύναμιν τοΰ λόγου, θά τών άνθέων καί τών ρόδων καί είς ειδικόν πιζώντα τών συντακτών τοϋ άρχαίου «Φι- 
έσπευδε νά στείλμ είς τόν διάβολον τούς δωμάτιον τής οίκίας, τό καλλίτερον, μυ- γαρό» τοΰ 1827, καί μάλιστα φιλοξενίαν 
έπισκέπτας τ η ς — καί πρό πάντων τούς στηριώδες καί μεθυστικόν, κατεσκευά- μέχρι τοΰ θανάτου του, ό όποιος δέν ήμ-

ζοντο αί περίφημοι άνθοδέσμαι τοΰ Κάρρ. πορεΐ ν’ άργήσμ πολύ, έως είς τό 189.. —  
Τό δωμάτιον τής έργασίας του ήτο μου- Καί είχε βάλμ άποσιωπητικά καί έρωτη- 
σεΐον ΰπλων, τροπαίων, χειρογράφων, pi- ματικόν, ώς έρωτών καίόίδ ιος ποιον έτος 
βλίονν, έφημερίδων, άλλ’ έν αύτώ δέν ευ- δραγε θά ή τον Λ συμπλήρωόις τοΰ πεπρω- 
ρίσκετο ούτε είς τόμος του. Ή μεγάλη  βι- μένου άριθμοϋ. Καί ό θάνατος έπρόσθεσε 
βλιοθήκη ΐί περιέχουσα αύτούς ήτο ύπό τό έλλεΐπον 0 καί τόν άφήρπασε μετ' όλί- 
τήν σκάλαν τή ς οίκίας, είς μίαν γωνίαν, γας Λμέρας. Οί καλλίτεροι τών κριτικών 
Έκοιμάτο έπ ί ναυτικής αιώρας, έν δωμα θαυμάζουσι τήν ιδιοφυίαν τοΰ πνεύματός

§ χαρακτήρ τοΰ Κάρρ, ϋστις καίτοι τίω πλήρει δικτύων καί αλιευτικών έργα- του, τήν γλυκύτητα πολλάκις τή ς έμ 
γαλάτης τήν γέννησιν καί τό πνεϋ- λείων, ή  καταγής έπ ί άπλοΰ στρώμα- πνεύσεώς του, τό παράδοξον καί μή κοι 
μα ήτο έν τούτοις γερμανικής κα- τος. 'Ε λεγε δέ ϋτι ύ ύπνος αύτός ή- νόν συχνότατα τών ύποθέσεων τών έργων 

ταγωγής, ήν ιδιόρρυθμος λίαν καί περί- ξιζεν δσον ύ έπ ί στρωμνής έκ ρόδων. ΧΟυ, ιδία δέ τήν έξαιρετικήν έπιτηδειό- 
εργος. Ή  πρωτοτυπία, ήτις διακρίνει τά Καί πρέπει νά τόν πιστεύσωμεν, άφοϋ τητα ήν είχε περί τήν έξεύρεσιν τής μάλ- 
πλεΐστα τών έργων του, διεκρινε καί έγνώριζε τόσον καλά τά ρόδα. Μολο- ^0ν συντόμου καί έκφραστικής μορφής δι’ 
τήν ζωήν του κατά πάντα. Νέος, ϋπεί- νότι είχε γράψμ τόσα κατά τοϋ κα- ής περιέβαλλε τάς σκέψεις του· τήν ζωήν 
κων άλλως τε  φαίνεται καί είς τό ρωμαν- πνοΰ, έκάπνιζεν όχι όλίγον, ώ αίώνιαι ΧΟυ δέ χαρακτηρίζουσιν ώς έργατικωτά- 
τικόν πνεΰμα τής εποχής, οπερ έξώθει άντιθέσεις άνθρώπινοι! ’Εδέχετο όλΐγους την, έντιμοτάτην καί όντως άξίαν άλη- 
τόν Βύρωνα νά άνατρέφμ άρκτους κα ινά  φίλους, οΐτινες ήρχοντο πρός έπίσκεψίν θοΰς φιλοσόφου καί ποιητηΰ. 
πίνμ είς καύκαλα νεκρών, ή  τόν Ι’κωτιέ του καί διήγε πατριαρχικώτατα. Έ ν  τμ -&-■
νά φορμ φέσια καί κόκκινα γελέκα, καί συνδιαλέξει είχε τό καυστικόν καί εύθύ- "Ο,τι δμως ολως ιδιαιτέρως άναφέρου- 
τόν Πέτρον Μπορέλ νά έπονομασθή διπ γνωμον πνεΰμα δπερ διέκρινε τά γραφό- σι καί ο,τι ιδιαιτέρως κρίνομεν καλόν νά, 
τάς άήθεις έξεις του Λ υ κ ά ν θ ρ ω π ο ς ,  μενά του, πλεΐστα δέ άναφέρονται τά ά- σημειώσωμεν καί ήμενς, είνε τό αίσθημα 
είχε καταστώ παροιμιώδης διά τόν παρά- νέκδοτά του. Άποδιώξας ποτέ τήν ύπ η- τής φιλολογικής άξιοπρετχείας, δπερ διέ- 
δοξον τρόπον τοϋ ζμν καί τά ποικίλα έ- ρέτριάν του, ή όποία είσάγουσα τούς έ- κρινεν αύτόν. Τό είχεν άνεπτυγμένον είς 
πεισόδια ών ήτο ήρως, ών τό περίεργό- ραστάς της είς τήν άποθήκιιν του συνέ- τόν ύπ φ τα τον  βαθμόν.Τό έδειξε δέ προ- 
τερον είνε οτι έκοιμάτο έντός φερέτρου πινε μ ετ’ αύτών νύκτωρ τό κρασί του, τής .πάντων δτε, καθ’ δλιιν τήν διάρκειαν τής 
καί δτι έπήγαινεν είς τάς παραστάσεις έδωκε τό έξής πιστοποιητικόν : «Έδίωξα αύτοκρατορίας τοΰ Ναπολέοντος Γ '. άπέ- 
τοΰ Ω δείου μετημφιεσμένος είς πυρο- τήν ύπηρέτριαν X ... ,  διότι είχεν έραστάς φυγεν έπιμόνως νά συνεργασθμ είς γαλ- 
σβέστην. Έ ν  τμ ώρίμω αύτοϋ ήλικία, οί όποιοι έδιψοϋσαν πολύ.·> Άκούσας δέ λικά φύλλα. Καί δταν τοΰ έζητοΰσαν τόν 
ήτο έκ τών φιλολογικών τ ύ π ω ν  τών ήμέραν τινά. δτι ό Βίκτωρ Εμμανουήλ, λόγον τής άποχής ταύτης, άπεκρίνετο 
Παρισίων, φαινόμενος πανταχοΰ, άλλά μαθών τόν θάνατον άνδρός τίνος δν έξε- άπλούστατα :
καί πως άπότομος καί σκυθρωπός τό ή - τίμα μεγάλως, έστειλεν είς τήν κηδείαν — Δέν ήμπορώ νά ύποφέρω νά μοΰ ά- 
θος.Καί γέρων, ϋπήρξεν ό έρημίτης περί του τήν έπίσημον άμαξάν του, είπεν : ποκόπτουν έ σ τ ω  κ α ί  μ ί α ν  λ έ ξ ι ν
τοΰ οποίου ώμιλήσαμεν, ό μεταμορφωθείς «Αύτό μοΰ φαίνεται σάν νά έχανε κανείς άπό μίαν φράσιν, διότι άποκόπτοντες τήν 
μετά τόσω διαπρεπές φιλολογικόν στάδιον d,j[5 μάς κανένα φίλον του, καί μή έχων λέξιν αύτήν, άφαιροΰν άπό τήν φράσιν 
είς κηπουρόν, καί διαβιών μακράν τών άμαξαν, άντί νά πάγμ ό ίδιος, νά έστελ- τήν ιδέαν, ίι μάλιστα πολλάκις τήν πα- 
άνθρώπών. Ή οικία αύτοΰ έν Σαίν-Ρα- νε τά παπούτσια του διά ν’ άκολούθήσουν ραμορφόνουν.
φαέλ ήτο είδος κιβωτοϋ τοΰ Νώε. Επί τήν έκφοράν.» Ά ς  τά άκούουν οί ήλίθιοι Τι άμαθεΐς ή
τής θύρας του είχεν επιγραφήν απλώς άπολίτιστοι καί άξεστοι διευθυνταί, έκ-
«'υ κύριος Κάρρ», διά νάποφεύγμ τούς ^ί γαλλικαί έφημερίδες έξεδόθιισαν π ε- δόται, ίδιοκτήται, άρχισυντάκται Γι έπό- 
όχληρούς έπισκέπτας καί ιδίως τούς ό- ριέχουσαι έπ ί τφ θανάτω του μακρότατα πται τών άθηναϊκών φωροεφημερίδων ή 
χληροτέρους πάντων Ά γγλους. Εν Χ ι- άρθρα. Πάσαι δέ όμοφώνως έξαίρουσι τήν βρωμοπεριοδικών, οί όποιοι, διότι, κρί- 
καία δέ, δτε έμενεν είς αύτήν, ύπήρχε, ότιαν ίαν  θέσιν ήν κατέλαβεν ό άποθανών μασιν οίς οΐδε Κύριος, έκ τυφλής συρ- 
καί ίσως ύπάρχει άκόμη, καί κατάστημά συγγραφεύς έν τμ γαλλικμ φιλολογία, ί- ροής καιρικών περιστάσεων κοινωνικής 
τι. έν φ έπωλοΰντο τά ρόδα καί τ ’ άλλα δίως διά τών «Σφηκών». Τινές έκφράζου- άτελείας καί νηπιώδους εθνικής κατα- 
άνθιι άτινα έκαλλιέργει, μέ τήν έπιγρα- σι τήν λύπην των διότι ό χαρακτήρ τοΰ στάσεως έτυχε νά έχουν εν οΐονδήποτε 
φήν : «Άλφόνσος Κάρρ, κηπουρός». Ό  Κάρρ, τόσον διάφορος πρός τάς σημερι- δργανον είς χεΐρας των, καί μέ τοΰτο νο- 
συγγραφεύς τών «Σφηκών» έφαίνετο δτι νάς κοινωνικάς συνθήκας καί πρός τόν μίζουν οτι έγιναν δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι  
μάλλον τήν δόξαν τοϋ άνθοκόμου προε- έν γένει συνήθη βίον, εκράτησεν αύτόν καί αύτοί καί δικαιούνται, χωρίς νά έ- 
τίμο. καί τήν ώς τοιούτου ζωήν έκρινε σχεδόν άπομεμόνωμένον τοϋ λοιπού κό- χουν τήν παραμικρόν πρός τοΰτο πολ- 
καλλιτέραν δλων τών φιλολογικών ή K O t- σμου κατά μέγα μέρος τής ζωής του, δι’ λάκις αυθεντίαν ή προπαρασκευήν, ν ’ ά- 
νωνικών θριάμβων. Έ ν τό ς δέ τής οίκίας δ καί δέν ήξιώθη τών τιμών είς άς θά ή- ποτυπόνουν έπ ’αύτοϋ άποκλειστικώς τήν 
του εύρίσκοντο άναμίξ σκύλοι, γάται, δύνατο ν'άποβλέπμ, ών μία θά ήτον ί-  σφραγίδα τής μεγαλοφυΐας των, νά πα- 
λευκά όνάρια χαριέστατα, άλογα, άγελά- σως καί ή  άνάρρησίς του είς έδραν έν ρεμποδίζουν τήν δημιουργίαν φιλολογι- 
δες, πίθηκοι καί δλα τά γένη τών ορνίθων τμ Γαλλικμ Ακαδημία. Έ ν  τώ  φιλολογι- κών ή δημοσιογραφικών προσωπικοτή- 
καί τών πτηνών.Καί έν τώ μέσω αύτών ό κώ παραρτήματι τοΰ «Φιγαρό» δημοσιεύε- των, νά μεταχειοίζωνται αύτά μόνον πρός 
Κάρρ καί ή κόρη του, άληθές τέκνον τών ται μετά θάνατόν του πλέον άρθρον του άτομικούς ή συντροφιν:ούς σκοπούς, έπ ι- 
άγρών, ρωμαλέα κ 'έλευθέρα τούς τρό- τι περί μελισσών, δπερ είχεν άποστείλει βραδύνοντες ή άλλοιώνοντες,καίτοι π ρ ο 
πούς, τάς κινήσεις, τό πνεΰμα, θυγάτηρ όλίγας ήμέρας πρό τής άσθενείας του, σ κ α ί ρ ω ς δυστυχώς δι’ αύτούς, τήν έμ- 
τής φύσεως, οΐτινες έδιοικοΰσαν τόν μι- συνοδευόμενον ϋπό έπιστολής έπίσης δη- φάνισιν η τήν μόρφωσιν τών άληθινών τα- 
κρόκοσμον αύτόν, διέτρεχον έφιπποι τήν μοσιευομένης, έν iJ ό άκαταπόνητος πρε- λάντων, ών ήρχισεν ή παραγωγή καί ά- 
άκτήν, έκωπηλάτουν, έψάρευαν, κατε- σβύτης—παρ’ δλα τά 82 έτη του—προήγ- τινα είνε κεκλημένα ν’ αντιπροσωπεύσουν

ταριχευτός τη ς .—
Κ. ι. ΠρασαΚς

Α Λ Φ Ο Ν Σ  Κ Α Ρ Ρ
Ε Π Ι  Τ Ω  Θ Α Ν Α Τ Ω  Τ Ο Τ



π ρ α γ μ α τ  t K ω ς  τό νεώτερον έλληνι- 
κόν πνεΰμα.

Έ πιθυμοϋντες νά παράσχωμεν είς τούς 
ήμετέρους άναγνώστας ύπόδειγμά τι τοϋ 
πνεύματος τοϋ Κάρρ, έξελέξαμεν τινάςέκ 
τών καλλίστων σκέψεών του, άς καί δη- 
μοσιεύομεν ε ί ;  τάς «'Ιδέας καί έντυπώ- 
σεις» μας.

Ε ι ς  α ν α γ ν ώ σ τ η ς

ΖΩΑ ΤΟ Γ ΒΓΘΟΓ ΤΗ Σ Θ ΑΛΑΣΣΗ Σ
(Συνέχεια καί τέλος)

§ έ ^ 1 ς  τά άδιακόπως έν άγώνι καί πο- 
λέμω ζώντα ζώα άνήκει τό γένος  

ζ ^ ^ τ ώ ν  κ α ρ κ ί ν ω ν  τοϋ οποίου ώς 
Αντιπρόσωπον μας παρουσιάζει Λ Απέ
ναντι είκών είς τό μέσον Λ ι θ ώ δ η  τ ό ν  
άν  δ ρ ε ι  ον  (L ithodes ferox)· "Ολον τό 
σώμα τοϋ ζώου τούτου, τά σκέλη, αί χη- 
λαί φέρουσιν άκάνθας. Είνε άπρόσβλητος, 
άφοϋ καί νεκρόν πρέπει νά τόν έγγίσμ 
τις μετά προσοχής ϊνα μη πληγωθμ. Ώ ς  
γνωστόν δέ δλα τά είδη τών καρκίνων, 
τών «τεθωρακισμένων τούτων ιπποτών 
της θαλάσσης» διακρίνονται διά τό φι- 
λάρπαγον αύτών καί φιλέρι, ό δέ λιθώδης 
είνε ό μεγαλύτερος αύτών έχθρός. Τά ζώα 
τοϋ βυθοϋ της θαλάσσης προσαρμόζονται 
πρός τήν περί αύτά φύσιν καί τάς λοιπάς 
αύτόθι κυριαρχούσας συνθήκας δπως καί 
τά ζψα της λοιπής ξηράς. Ε ίς τά άδιά- 
δυτα ταϋτα ύπό τοΰ φωτός βάθη, άτινα 
παροδικώς μόνον φωτίζονται ενίοτε ύπό 
της φωσφοριζούσιις άν αλαμπής τών κα
τοίκων των, ένθα άλλως επικρατεί Α
πόλυτον σκότος, χΑνουσιν οί οφθαλμοί 
την σιιμασίαν καί τίιν λειτουργίαν των, 
άναπτύσσεται δέ τά μέγιστα ή άφή. "Ε
νεκα τούτου είς πολλά ζώα τοϋ βυθοϋ π η- 
ροϋνται οί οφθαλμοί καί αναπτύσσονται 
τά όργανα της άφής είς μέγεθος έκπλη- 
κτικόν. Οϋτω προξενοΰσιν ήμΐν έντύπω- 
σιν αί μακραί χηλαί πολλών καρκίνων, 
olov Π α χ υ γ ά σ τ ρ ο υ  τοϋ πολυμόρφου 
(P achygasler  form osus]& \^b  δεξιόν μέρος 
της είκόνος,ιδίως δέ τά μακρότατα σκέλη 
καί αί κεραϊαι τοϋ υπέρ αύτόν πλέοντος 
Ν ιι μ α τ ο κ α ρ κ ί ν ο υ  τ ο ϋ  λ ε π τ ό -  
π ο  δ ο ς  [N em atocarcin us g rac ilip es). Διά 
τώνσκελών τούτων δύναται τό ζώον τοϋτο 
νά διερευνά εύρύτερον χώρον πρός λείαν.

Είς τάς μορφάς τών κάρυνων της ε ί
κόνος ήμών παρατηροϋμεν καί μίαν καρ- 
κιναράχνην πρός τά άριστερά. Τίτζφα 
ταϋτα ώνομάσθησαν καί π ε ν τ ά π ο δ α ,  
διότι συνίστανται κατά τό φαινόμενον 
μόνον έκ ποδών, τοϋ λοιποϋ σώματος 
περιωρισμένου δντος είς μικρότατον τε- 
μάχιον. Αί καρκιναράχναι «έχουσι τόν 
στόμαχον εντός τή ς τσέπης των» διότι 
μέρος τοϋ έντερικοϋ αύτών σωλήνος έξα- 
κολουθεϊ καί είς τά σκέλη των.

Καί είς επιπόλαια μέρη τοϋ θαλασσίου 
έδάφους ύπάρχουσι καρκιναράχναι, πλήν 
αύται είνε μικραί. Ή  έπ ί τής είκό- 
νος ήμών παριστανομένη Κ ο λ ο σ εν - 
δ ε ΐ ς  έξήχθη έκ βάθους 820 όργυιών καί 
έχει ικανόν μέγεθος. Είς τά δυτικά ύμως 
παράλια της ’Αμερικής εύρέθη  Κολοσσεν- 
δεΐς είς βάθος 500 μέχρι 1500 όργυιών, έ-

χουσα σκέλη ενός τρίτου τοϋ μέτρου μα- 
κρά, ένφ τό σώμα της ήτο χιλιοστά τινα 
μόνον τοΰ μέτρου πλατύ.

Καρκϊνοί τινες τοϋ βυθοϋ έξαγόμενοι 
μετ'άλλων θαλασσίων όντων έκ τοϋ βυθοϋ 
είς τήν έπιψάνειαν,έξέρχονται έκπληκτοι 
έκ τών κρυπτών αύτών, τών έντός τών 
κρυσταλλίνων παλατίων, περιστρέφουσι 
τούς ερυθρούς αύτών όφθαλμούς καί όπι- 
σθοχο^ροϋσι πάλιν έντός τών τρωγλών 
των. Ό  θάνατος δι’ αύτόύς είνε άπολύ- 
τρωσις, διότι ποίας βασάνους δέν θά προ- 
ξενμ είς αύτούς ή αίφνηδία μετάδασις 
άπό τών σκοτεινών καί ήρέμων χώρων τής 
Αβύσσου είς τό άπλετον φώς τοϋ ήλίου, 
τό κυριαρχούν έπ ί τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης καί είς τόν ίλιγγιώδη θόρυβον 
τοϋ άνω κόσμου! Τινές τών καρκίνων 
τούτων δύνανται καί νά λάμπωσι, διάφο
ροι δέ φυσιοδήφαι διηγούνται περί είδους 
τίνος τό όποιον τιθέμενον έντός ύαλίνου 
άγγείου πλήρους θαλάσσης άφίνει έν χαί
ρω νυκτός πυρίνας σφαίρας άπό τοϋ σώ
ματός του προκαλοϋν άληθή βομβολι- 
σμόν είς τά πέριξ.

Όμοίας μεταβολάς πάσχουσι καί οί ί- 
χθϋς οί ζώντες είς τά βάθη τής θαλάσσιις. 
Καί έξ αύτών πολλοί είνε τυφλοί ένψ έ- 
χουσιν άνεπτυγμένην τήν άφήν είς ϋψι- 
στον βαθμόν. Οϋτω Β α θ ύ π τ ε ρ ο ς  ό 
μ α κ ρ ό π ο υ ς  (D athypterois lo n g ip es)i-  
ρευνά τά περί αύτόν διά τών κεραιοει- 
δών άποφυάδων τών πτερυγίων καί τής 
κεφαλής (όπως φαίνεται έν τφ είκόνι έν 
μέσω καί πρός τά δεξιά). Αί άποφυάδες 
αύται είνε έτι λεπτότεροι είς Ε ύ σ τ ο- 
μ ί α ν  τ ό ν  σ κ ι ε ρ ό ν  (E u stom ias obscu -  
rus), είς τόν σκιερόν έγχελυοειδή ίχθύν 
άνω τή5 είκόνος άριστερά, έπ ί τής κεφα
λής τοϋ οποίου ύπάρχει κεραιοειδής συ
σκευή λίαν λεπτοφυεστάτης κατασκευής, 
ή τις μόνον είς τό βάθος τών θαλασσών 
ήδύνατο νά διατηρηθώ ενώ διά τής πλή- 
ξεως τών κυμάτων θά κατεστρέφετο.

Έ κ  τών φωσφοριζόντο>ν ιχθύων παρου- 
σιάζομεν είς τούς άναγνώστας μας δύο 
άντιπροσώπους Σ τ ο μ ί α ν  τ ό ν β ό α ν ,  
φέροντα φωσφορίζοντα όργανα έπί τή ς κοι
λίας καί Μ α λ α κ ό σ τ ε ο ν  τ ό ν  μ ή 
λ α  ν α, δστις φέρει έπί τής κεφαλής δύο 
κηλίδας, έξ ών ή μέν φωσφορίζει διά χρυ- 
σίζοντος ή δέ διά κυανίζοντος φωτός. 
Φαίνεται δέ πιθανόν δτι ό Ιχθύς ούτος 
φωτίζει τόν δρόμον αύτοϋ ώς ή άτμομη- 
χανή διά τών φανών της.

Παραδοξώτατοι μορφαί ιχθύων είνε Ε  ύ- 
ρ υ φ ά ρ υ γ ξ ό  π ε λ ε κ α ν ο ε ι δ ή ς  καί 
Μ ε λ α ν ό κ η τ ο ς  τ ό  Ί ο ν ό τ ό ν ε ι ο ν .  
Τοϋ πρώτου ό φάρυγξ σχηματίζει τό κυ- 
ριώτερον μέρος τοϋ σώματος, τοϋ δέ δευ
τέρου 6 οισοφάγος φέρει άσκοεχδή άνεύ- 
ρυνσιν έντός τής όποιας δύναται νά δια- 
φυλάττη τά μετά εύτυχές κυνήγιον άπο- 
κτιιθέντα θηράματα,ύμως μή άναγκάζηται 
νά νηότεύμ έν καιρώ έλλείψεως τροφής.

Σ .  Μ -η λιχρ & κη ς

ΜΙΑ ΚΟΡΗ
ό «’Αττικόν Μουσείο ν» δημοσιεύει 
σήμερον τήν εικόνα μιας κόρης,— 
τής δεσποινίδος ’Ιωάννας Στεφανό-

πολι. 'Γποθέτομεν δτι δι’ όσους παρακο
λουθούν τά έν τμ κοινωνία ήμών συμ- 
δαίνοντα, ό λόγος τή ς δημοσιεύσεως β ,ν -  
τή ς είνε εύνόητος. Ά λλά δι’ όσους δέν 
τά παρακολουθούν, άν κανείς έξ αύτών 
εϋρίσκετο νά μας ίρωτήσμ, θά έλέγαμεν, 
δτι ή δημοσίευσις τής είκόνος αύτής γί
νεται είς ένδειξιν τιμής πρός μίαν σύγ
χρονον άθηναίαν ήρωΐδα. Διά τούς μέλ
λοντας τυχόν νά έξιππασθώσιν έκ τής 
γλώσσης ταύτης, κρίνομεν καλόν νά δη- 
λώσωμεν δτι ύψιστον είδος ήρωίσμοΰ δέν 
θεωροϋμεν ήμεϊς τόσον _-*ό νά κάμμς έν 
καιρώ πολέμου τό πρώτον βήμα πρός τό 
πϋρ έν τμ μάχμ, δσον τό νά κάμμς έν 
καιρώ ειρήνης τό πρώτον βήμα πρός τήν 
πρόοδον έν οίίρδήποτε σταδίω. Καί προ
πάντων είς κοινωνίας άρτιγενεΐς, είς κοι
νωνίας άσυμπήκτους, είς κοινωνίας κυ- 
λιομένας άκόμη ύπό πάσαν έποψιν είς 
παχυλήν νύκτα καί στυγνόν έρεβος ήμι- 
βαρβάρου ζωής καί ήμικτηνώδόυς διαί- 
της, Καί άκόμη περισσότερον προπάν
των δταν έκεϊνος ποϋ άποφασίζει νά τό 
κάμμ δέν είνε κανείς μυστακοφόρος ή γε- 
νειών παλαιστής, μέ νευρώδεις βραχίο
νας καί σιομωμένην τήν ψυχήν, άλλά 
νεάνις τρυφερά καί ωραία, έν ολμ τφ ά- 
βρότητι καί τμ γλυ κύ τη τι. τής πρώτης 
ήβης, μόλις δεκαπενταετής, τής όποιας ή 
πνοή μυρίζει άκόμη γάλα. Ακριβώς δέ 
τοιοϋτο διάβημα άξιοσημειώτου γενναιό- 
τητος καί τόλμης ύπήρξεν ή άπόφασις 
τή ς δεσποινίδος Στεφανόπολι νά ζατήσ»,ι 
τήν άδειαν νά περατώση τάς άρίβτάς 
σπουδάς αύτής φοιτώσα πρός έξακολόύ- 
θησίν των καί είς τό Πανεπιστήμιόν μας. 
Διά νά έννοήσμ τις δέ τήν σημασίαν τοϋ 
πράγματος δέν έχει Γι ν’ άναλογισθμ έπί 
στιγμήν τήν δλην κοινωνικήν πα^’ ίιμΐν 
κατάστασιν, τήν θέσιν τών δύο γενών 
πρός άλληλα έως χθές άκόμη, τήν ύπο- 
δεεότέραν μοίραν τής γυναικός παράτοϊς 
άνατολικοΐς λαοΐς είς ούς άνήκομεν έτι 
δνστυχώς, τίιν πνευματικήν καί ήθικήν 
άσημαντότητα τοϋ θήλεος φύλου, τήν 
βάναυσον ύπεροχήν τοϋ άνδρικοϋ, τά ή 
θη, τάς έξεις, τάς παραδόσεις, τάς προ
λήψεις καί τάς άντιλήψεις μας. Ά π ό τής 
έποχής καθ’ ήν δέν ένθυμούμεθα πλέον 
ποια Οικουμενική Σύνοδος συνεζήτει σο- 
βαρώς άν αί γυναίκες άνήκουν είς τό Αν
θρώπινον γένος μέχρι τή ς σημερινής 
πλημμύρας πλείστων εύρωπαϊκών πανε
πιστημίων άπό ξανθάς, καστανάς, μελα
χρινός, βοώπιδας, γλαυκώπιδας ή μελα-. 
νοφθάλμους φοιτητρίας,. παρήλθε βεβαίως 
πολύς καιρός. Άί· λά δι’ ήμας θά ήμπο- 
ροϋσε κανείς είς πολλά νά ύποθέσμ δτι 
δέν άπέχομεν παρά ϊιμέρας, Είς πλεΐστα 
μ έ ρ η  τής Ελλάδος καί σήμερον άκόμη ή 
γυνή φαίνεται έχουόα δψιν καί προορι
σμόν σχεδόν φορτηγοϋ ζώου. Ε ίς τήν Μά
νην—άπό τίιν όποίαν άκριβώς κατάγεται 
ή δεσποινίς Στεφανόπολι — δταν πηγαί
νουν άπό χωρίου είς χωρίον ή άπό τών 
άγρών είς τό χωρίον των, ό άνήρ συνηθέ- 
στατα φορτόνει τήν γυναίκα του μέ δ ,τι 
τοΰ χρειάζεται νά πάρμ, άφίνει έντελώς 
ελεύθερον τόν γάιδαρον σύτοΰ ή τό μου
λάρι του, τόν καββαλικεύει, καί άκολου- 
θούσης τής γυναικός φορτωμένης καί πε-
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ζής πορεύονται. Είς τάς έπαρχιακάς πό
λεις,τό ίδεώδεςγυναικός είνε αί βδ^λυκταί 
νοικοκυράδες,οντα δηλ.μόνον σκοπόν και 
ορίζοντα ύπάρξεως έχοντα νά συνουσιά- 
ζωνται,νά παιδοποιώσι,νά άλληλοκακολο- 
γοϋνται,νά διαπληκτίζωνται πρός τάς ύ- 
πηρετρίαςτω ν καινά στερούνται έστω και 
τών κοινοτέρων προσόντων άληθοΰς συ
ζύγου και μητρός, έκτός τών άπαιτουμέ- 
νων πρός τάς φυσιο; ογικάς τοϋ συζυγικού 
βίου λειτουργίας. Και έν Άθήναις, είς 
τίιν πρωτεύουσαν τοΰ νεωτέρου ελληνι
κού κόσμου, όπου ήκμασαν άλλοτε οί 
θαυμαστότεροι τύποι γυναικών, τελεία 
γυνΐι καί κόρη θεωρείται σήμερον είδος 
τι ποικιλοχρόου, κροσσοφόρου, συνεσφιγ- 
μένου, γαντωμένου, δαντελλοκοσμήτου, 
τουρνουροστολίστου πτηνοϋ, ψιττακίζον- 
τες όλΐγα γαλλικά, περιερχομένου τάς ο
δούς καί. τάς πλατείας, γνωρίζοντος νά 
πλαταγίζω τούς δακτύλους του συνθη- 
ματικώς καί άπαισίως επάνω είς τά κόκ- 
καλα τού πιάνου, ώς Ιδανικόν ζωής έχον- 
εος νά συχνάζω είς τά θεάματα καί, νά κά- 
ταβαίνμ είς τό Φάληρον, ώς μόνην σκέ- 
ψιν νά βλέπι^ καί νά βλέπεται, έχοντος 
τόσον μυαλόν οΰον £να πετεινάρι, τόσας 
γνώσεις οσας μία γαλιάνδρα, τόσον πνεϋ- 
μα δσον μία σιταρήθρα, τοιαύτην άντί- 
ληψιν τοΰ κόσμου καί τών πραγμάτων δ- 
σην ενας κότσιφας, τόσην κρίσιν καί τό
σας ιδέας όσας ένας τσαλαπετεινός. 'Υπό 
τοιούτους ϋρους λοιπόν καί είς τοιοϋτον

μένιι άπό τό>· άξιάγαστον πατέρα τιις, 
τόν κάλλιστον συνάδελφόν μας διευθυν
τήν τοϋ Message)' d ‘ Alli6n.es, τακτικά 
είς τά μαθήματά της έν τώ Πανεπιότη- 
μίω. Καί μόνος ό κ. Λαμαλας έβγήκε μέ 
ενα μανιφέστον, δαλαϊλάμας ύπέρτατος 
καί βόνζος μεγαλοπρεπής τοΰ συγχρόνου 
έλληνιόμοϋ, νά διαμαρτυρηθμ εναντίον 
τ ή ς  ά ν α μ ί ξ ε ω ς  τ ώ ν  δ ύ ο  φ ύ 
λ ων .  Ά λλά τήν ά ν ά μ ι ξ ι ν  αύτήν μό
νον τόρα τήν είδαν άραγε τά θρησκευτι
κά κανοκιάλια τοΰ κ.Λαμαλά ; Καί μόνον 
άπ'αύτό έφοδήθη μήν προέλθμ; Ή μεΐς 
δέν έχομεν ή νά συγχαρώμεν τό ύπουρ- 
γεΐον της Παιδείαν, διότι άκριδώς έπ έ- 
τρεψε τήν άνάμιξιν αύτήν1 νά συγχαρώ
μεν τήν δεσποινίδα Στεφανόπολι διά τήν 
έπιτυχίαν τοϋ διαβήματος της· νά συγ- 
χαρώμεν τούς φοιτητάς διά τήν νέαν συ
νάδελφόν τ ω ν  νά συγχαρώμεν τόν κ. πα
τέρα τη ς, όστις τόσον λαμπρώς έγνω ν’ 
άναθρέψμ αύτήν. ώστε νά τιμήσω καί τό 
μανιάτικον καί τό γαλατικόν αίμα, δπερ 
ρέει άναμεμιγμένον, τόσφ πλούσιον είς 
τάς φλέβας τής ωραίας κόρης του.

Μιχαήλ »ΙητσΛ*ης

Υ Π Ο Υ Ρ ΓΕΙΟ Ν  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ
;μπόριον, βιομηχανία, γεωργία.

’Ιδού αί τρεις πηγαί έξ ών τρέ- 
I φονται σήμερον οίλαοί.

'Η Γεωργία παράγει, ή  βιομηχανία κα
τεργάζεται, τό έμπόριον διαμοιράζει.

Έ ά ν αί μόλις πρός εν κράτος τής Eir- 
ρώπης ίσοδυναμοϋσαι κατά τόν πληθυ
σμόν ήνωμέναι πολιτεΐαι τής Αμερικής 
κατώρθωσαν σήμερον ν’ άρχίσωσι πόλε-ν’ άρχίσωσι 
μον ειρηνικόν, έπικινδυν,ωδέστερον παν- 

άκριβώς τόπον τό ν’ άποφασίση μία κόρτι -τό ς  ένόπλου,· κατά πάσης τής Ι-.ύρώπης, 
τήν έκτέλεσιν διαβήματος, δπερ πολλά- διά τής M ac - K iu ley  - Dill όφείλουσι
χοΰ καί τών πολιτισμένων άκόμη χωρών 
θεωρείται άηθες, τό ν'άποτολμήσι,ινά κη- 
ρύξη πώς φρονεί δτι άλλος είνε ό προορι
σμός τής γυναικός, δτι όλως διαφορετικός 
ιδέας έχει περί τοΰ φύλου της άφ’ δσας αί 
συμπολίτιδές της, νά διδάξω διά τοΰ πα 
ραδείγματος της δτι δυνατόν νά ΰπ ’άρ- 
ξουν κ ’ έν Άθήναις κόραι αϊτινες νά νο
μίζουν δτι σκοπός της ζωής αύτών δέν 
είνε μόνον ό άνωτέρω περιγράφεις, νά τά- 
ράξι,ι τά θολά καί άπόζοντα ϋδατα τής 
κοινωνικής ήμών Νέκρας Θαλάσσης, καί 
ή  κόρη αύτή, ή τόσον πνευματικώς καί 
ήθικώς ύπερτέρα, νά μήν είνε συγχρόνως 
καί ύπό τήν καθαρώς γ υ ν α ι κ ε ΐ α ν  
έποψιν κατ’ ούδέν ήττων καμμιας τών ό- 
μηλίκων της, είνε βημα λίαν σπουδαΐον 
πράγματι καί σημεΐον εύελπι διά τό μέλ
λον .'Υποθέτομεν δτι δταν ήδεσποινίςΣτε- 
φανόπολι άφοϋ τελειώσω τό μάθημά της 
βγαίνειείςτόν περίπατον δλαι αί σεισοπυ- 
γίδες τής όδοϋΣταδίου καίδλαις ή τίετα- 
λοϋδες τοϋ Φαλήρου θά τήν κυττάζουν ώς 
περίεργον φαινόμενον. Καί φανταζόμεθα 
μέ τί ύελώδη έξ ήλιθίας έκπλήξεως δμ- 
ματα θά τήν προσβλέπουν καθημένην είς 
τό πλευρόν των οί ελληνες έκεΐνοι φόι- 
τηταί, δσοι έσυνείθισαν καθ’ όλην των 
τήν ζωήν νά βλέπουν τήν μητέρα των νά 
κουδαλίί νερόν άπό τό πηγάδι ή νά δέρ· 
νουν τήν άδελφήν των διότι δέν τους έ
στρωσε γρήγορα νά φάνε! Εύτύχημα δμως 
εντούτοις είνε δτι έν γένει ή πράξις τής 
δεσποινίδος Στεφανόπολι ούτε τήν άντί*- 
δρασιν ίίν προσεδοκώμεν παρήγαγεν, ούτε 
τό εμπόδια άτινα έπιότεύαμεν εϋρήκε. 
Και ή  καλή κόρη φοίτα τόρα, συνοδευο ·

τούτο είς τήν κατ’ έξοχήν έπίδοσιν το>ν 
Αμερικανών είς τούς τρεις αύτούς ζωο
γόνους κλάδους.

Έ νώ  τά κράτη τής Εύρώπης κατανα- 
λίσκούσιν τάς ζ&ιτικάς δυνάμεις, τό μάλ
λον ζωηρόν στοιχεΐον τοΰ πληθυσμοϋ 
αύτών είς στρατιωτικός παρασκευάς καί 
στρατιωτικά γυμνάσια, οί ’Αμερικανοί έ- 
νασχολοΰνται είς τήν Γεωργίαν τήν βιο
μηχανίαν καί τό έμπόριοχ, κατώρθωσαν 
δέ ού μόνον ν’ άπορύγωσι τόν Furor  
Militarius,6<3xiq κατέχει σήμερον πάντα 
τά Εύρωπαϊκά £θν»ι, άπό τής μεγάλης 
Ρωσσίας μέχρι τής μικρας 'Ελλάδος, άλλά 
καί νά χειραφετηθώσιν δλως άπό τής εύ- 
ρωπαΐκής Γεωργίας καί βιομηχανίας, κατ’ 
άκολουθίαν δέ καί άπό τοΰ Εύρωπαϊκοΰ 
εμπορίου.

Κατώρθωσαν δηλ. νά παράγωάιν έντός 
τοϋ τόπου παν δτι χρειάζεται τό έθνος 
ϊνα ζή καί προοδεύει, ίδρυσαν δέ Σινι
κόν τελωνειακόν τείχος τήν M ac-K in-  
ley -B ill, καθιστώσαν σχεδόν άδύνατον 
τήν εισαγωγήν Εύρωπαϊκών προϊόντων 
είς τήν Α μερικήν, ούδόλως έμποδίζουσαν 
δμως τήν εξαγωγήν τών Αμερικανικών 
προϊόντων είς Εύρώπην. .

Ή  Ευρώπη δέν δύναται νά στερηθμ τά 
Αμερικανικά σιτηρά, τά γεώμηλα, τόν 
κρεατοχυμόν, τό κρέας κ ,λ .π . κ .λ .π .

Πανικός κατέλαβε τούς Εύρωπαίους οι
κονομολόγους καί βιομηχάνους· ή Γαλλία 
ζιιμιούται έτησίως τούλάχιστον κατά 250 
έκατ. φράγκων, ένεκα τοΰ άποκλεισμοΰ 
τών Αμερικανικών άγορών, άνάλογα δέ 
πάσχουσι τάάλλα εθνη’ήρξατοδέ γινομένιι 
σκέψις περί συνασπισμού τών Εύρρπαίων, 
Γάλλων καί Γερμανών συμπεριλαμβανο
μένων, πρός άμυναν. Άξιςσημείωτον δέ 
ίνε δτι ό Γάλλος έπ ί τών οικονομικών 
ύπουργός διετύπωσε τάς σκέψεις ταύτας.

Ή  'Ελλάς κατά τό παρόν δέν βλάπτε
ται έκ τού νέου Αμερικανικού νόμου, 
διότι δέν έχει σχεδόν έξαγωγικόν έμπό
ριον μέ τήν-Άμερικήν. ’Ήτοι δέν είχε τι 
ώστε νά χάσμ. Βεβαίως δμως θά κα- 
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ταστφ δύσκολος Λ έλπιζομένη„είσαγωγη 
έλλ. οίνων σταφίδων κλπ είς τάς ηνω
μένας πολιτείας. Η ς τών κυρίων παρα
γόντων τή ς οικονομικής κακοδαιμονίας 
τ ή ς 'Ε λ λ ά δ ο ς ίν ε ή  έλλειψις βιομηχανίας, 
ή έλλειψις συστηματικής Γεωργίας, περι- 
λαμβανούσης καί τήν κτηνοτροφίαν καί 
τούς λοιπούς σχετικούς κλαδούς.

Σχεδόν πάντα τά χρειώδη πρέπει νά 
ποριζόμεθα έκ τοϋ έξωτερικοϋ άπο τοϋ 
σίτου μέχρι τών λεπτοτεχνιιμάτων τής 
πολυτελείας· νΰν δέ μετά τήν τελευ- 
ταίαν προσωρινήν μετά τής Γαλλίας σύμ- 
βασιν καί αύτούς τούς οίνους καί τά κο- 
νιάκ θά φέρωμεν ίσως έκεΐΟεν,έλλείψέι κα
λών τοιούτων έν τφ τόπω.

Τά χρήματά μας στέλλόμεν ούτω είς 
τήν ξένην καί άν δέν έφθάσαμεν έτι είς 
τέλειον δημοσιονομικόν (πολιτικοοικονο
μικόν) άνισοζύγιον, όφείλομεν τοΰτο είς 
τούς άδήλους πόρους είς οϋς περιλαμ
βάνονται καί τά ύπό τών έξω έλλήνων 
στελλόμενα χρήματα, τά τής ναυτιλίας, 
τά τών ξένων τών έπισκεπτομένων τήν 
'Ελλάδα καί τόσα άλλα, άτινα υποδει
κνύει είδικώτερον καί οικονομική επι
στήμη.

Έ ν  τώ πρό τριών έτών έκφωνηθέντι 
είσιτηρίω λόγω ήμών έν τώ Γϊανεπιστη- 
μίο)* άνεφέραμεν τούς πόρους καί τάς 
βιομηχανίας, άς πρέπει νά καλλιεργήσω 
ή Ε λλ ά ς, ϊνα μή κρέμαται άπό την στα
φίδα καί μόνην τήν σταφίδα Αμετάβλη
τον, ώς ό κεφαλαιούχος ό καταΟέτων δλα 
τά κεφάλαιά του είς μίαν μόνην τράπεζαν 
καί ναυαγών μόλις αϋτη ναυαγήση. Δέν 
θέλυμεν σήμερον νά έξετάσωμεν είδικότε- 
ρον τό θέματοϋτο έπιφυλασσόμενοι άλλοτε 
νά τό πράξωμεν.

Σήμερον μόνον τό καταλαβόν ήμας 
αίσθημα χαρας έκδηλοϋμεν, έπί τμ είδή- 
σει δτι πρόκειται νά συστηθμ καί έν Έ λ -  
λάδι ϋπουργεΐον τής Γεωργίας, τής βιο
μηχανίας καί τοϋ εμπορίου· ϋπουργεΐον 
άναγκαιότερον διά τήν πατρίδα μας τοϋ 
τών στρατιωτικών ϊι καί τοϋ τής παιδείας, 
τολμώμεν είπεΐν.

Έ λπίζομεν νά πραγματοποιηθεί ταχύ
τατα τό σχέδιον τοϋτο, ίνε λη^θώσι σύν
τονα μέτρα πρός άναζωπύρωσιν τής φθι- 
νούσιις γεωργίας μας, πρός δημιουργίαν 
βιομηχανιών καί πρός εϋρέ3Τ^ άγορών 
καταναλώσεως.

)  ύται ΐνε μελέται άναγκαιόταται. ώς 
ό επιούσιος άρτος, ίνα μελέται διά τάς 
οποίας εϋρίσκονται εύτυχώς σήμερον έν 
τμ  κυδερνιισει άνδρες, είδικώς ένδιαφε- 
ρόμενοι καί δώσαντες ήδη δείγματα τού
του· τις δέν ενθυμείται τά λαμπρά περί 
σταφίδος άρθρα τοϋ κ. Λεληγεώργη καί 
τά ϋπέρ τής οινοποιίας διαδήματα τοϋ 
κ. Καραπάνου;

'II Γερμανία έδημιούργησε πλωτάς έκ- 
θέσεις ίνα διαδίδη τά είδη της καί ϊνα τά 
έπιδάλλμ. 'Η Γαλλία καλέσασα πέρυσιν 
δλους τούς λαούς είς τήν έξαισίΛν παγ
κόσμιον έκθεσίν της έπέδειξε τήν άκμίιν 
τή ς βιομηχανίας της.

'Η Α μερική ετοιμάζεται νά πράξμ το 
αύτό έτι μεγαλοπρεπέστερον κατά τό 
1892 έν Σικάγω.

Μ ’Ιταλία ΐδρυσεν εις πάντα τά κέντρα 
πρακτορεία διά τήν διάδοσιν τών οίνων
τη ς· .   ̂ ,-.ίΉ  Ε λλά ς ώς κράτος ητο μέχρι τουοε 
σχεδόν άδρανής καί ύπό τήν έποψιν τής 
ένισχύσεως τής παραγωγής καί ύπό τήν 
τής διαδόσεως.

Έλπίσομεν δτι τό σχηματισθησόμενον 
ϋπουργεΐον τής γεωργίας,τής βιομηχανίας 
καί τοϋ έμπορίου θά μεριμνήσμ περί πάν
των τούτων καί θά φέρμ, ήμας εις οικονο
μικήν εύεξίαν.

Ο . Α . Ρ ο υ ο ό π ο υ λ ο ς

* Ή Χηα=̂ Λ χαι αί ευαραογα'ί aur?U εν <τ/εΊ€ί 
π ρ ο ς την π ο λ ιτ ικ ή ν  oixovou^otv εν 'β λ λ χ ο ι .  A 0 > j-  
νηβιν 1 8 ^ 7 .  π ρ 6 λ ε  χ«\ Ο . Λ .  Ρ ο υ ι ο π ο ύ λ ο υ ,  u O i -  
νολογι/.ά» σ ε λ .  I  χ . ε



Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν  Μ Ο Γ Σ Ε Ι Ο Ν

ΕΠΙ ΤΗ Σ ΕΠ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΩΝ
[κτώ ν  Αποτυπώσεων τών φυτών γνω- 
ρίζομεν ότι κατά. τήν εποχήν τών 

ί λιθανθράκων διάφορα φυτά. τά όποια 
νϋν γνωρίζομεν μόνον έν σμικρφ κατεΐ- 
χον μεγΑλας διαστάσεις, ώς τά συγγενή 
τών λεπτοτάτων πτεριοειδών εϊχον μέγε
θος δένδρων και Απετέλουν ολόκληρα δά
ση. Πρέπει νά ήσαν θαυμάσια τά δάση έ- 
κεϊνα τών λιθανθράκων, καί αν έζων άν
θρωποι κατά. τήν εποχήν εκείνην, θά κα- 
τείχοντο ίσως ϋπό τοΰ αύτοΰ αισθήματος 
ϋφ' οϋ τήν σήμερον κατέχεται μικρά μυΐα 
περιπατοΰσα έντός δάσους, είς ήν μικρόν 
τι χόρτον ή θάμνος κάμνουσιν έντύπω- 
σιν μεγάλου δένδρου.

”Λς δοκιμάσωμεν νά μετατεθώμεν τχΐ 
βοηθεία τής φαντασίας είς τοιοΰτόν τι 
δάσος, διά τών άπηνθρακωμένων λειψά
νων τοΰ όποίου θέρμαίνομεν τούς λέβη
τας ήμών· α ς  μετατεθώμεν είς τό πρασι
νωπόν φώς τών δασών έκεϊνων άτινα θέ 
λομεν νά περιηγηθώμεν. Θά έμένομεν μό
νοι ;δέν θά άπηντώμεν ζών τ ι  ΰν ;'νπάρ- 
χουσιν έντός τών έλών οφεις ; ύπήρχον 
ήδη τότε αί ειδεχθείς έκεΐναι πτερωταΐ 
σαϋραι, ή οικογένεια τών πτεροδακτύ
λων, τών οποίων άπο τυπώσεις εί/ρίσκο- 
μεν εις τούς άσβεστολίθους ; Δέν ύπήρ- 
χον κάνθαροι καί δλλα πτερωτά όντα είς 
τήν ύγράν και θερμήν έκεΐνην άτμοσφαϊ- 
ραν ; Κατά τήν εποχήν εκείνην ήτο ή τύ 
χη ό μόνος διατηρητής φυσιολογικών Αν
τικειμένων, καί είς αυτήν μόνην χρεω- 
στοΰμεν, τό ότι δέν ύπέπεσαν όλα είς 
τήν γενικήν καταστροφήν, όπως καί τήν 
σιιμερον ή τύχη μας βοηθεΐ δπως φέρω- 
μεν είς φώς ότι πρό χιλιάδων έτών κατέ
χωσε ν. Δυστυχώς δέν ένήργησε σύστημα 
τικώς οΰτε μετά μεγάλης έπιφυλάξεως, 
άλλάμ'όλον τούτο έφρόντισεν όπως είς 
τάς στιβάδας τών άνθράκων έν G om m etry  
διαφυλάξμ ώς έντός λευκώματος έντομα 
έκ τής εποχής τών λιθανθράκων, καί οϋ- 
τω μανθάνομεν ποίου είδους πτερωτοί 
κάνθαροι έζοιν κατά τήν εποχήν τών γι- 
γαντιαίων φυτών. Ήσαν επίσης γιγαν- 
τιαΐα έντομα.

Το πρώτον τεμάχιον τοιούτου γιγαντι- 
αίου έντόμου,όπερ εύρον έν C om m en lry , 
ήτο είς κορμός,όστις άπό τοΰ έμπροσθίου 
μέρους τής κεφαλής, μέχρι τοΰ τέλους 
τής κοιλίας είχε μέγεθος 25 έκατ. τοΰ μέ
τρου. Βραδύτερον εϋρέθη πτέρυξ έντόμου, 
έχουσα μήκος τριάκοντα τριών εκατο
στών τοΰ μέτρου, καί ήτις κατά πάσαν 
πιθανότητα άνήκεν είς τό σώμα έκεΐνο, 
ή τούλάχιστον κατήγετο έξ έντόμου τοϋ 
αύτοΰ γένους.

Είς τό κακώς διατηρηθέν άποτύπωμα 
τοΰ ρηθέντος θώρακος διακρίνομεν, ότι 
τό εντομον είχε τέσσαοας λίαν όμοίας 
πτέρυγας, καί ότι ήτο συγγενές μέ τάς 
άκρίδας τάς καλουμένας «φάσμα»,αϊτινες 
τήν σήμερον άπαντώνται έν σμικρφ είς 
τά τροπικά κλίματα

Ό π ω ς τά φυτά τής έποχής τών λιθαν
θράκων ήσαν γίγαντες, τών οποίων οί Α
πόγονοι δύνανται τήν σήμερον νά θεωρη- 
θώσιν ώς νάνοι, οΰτω καί τό σημερινόν 
είδος τών Ακριδών φάσμα (P/iasma) είχον

γίγαντας ώς προγόνους, είς οϋς έδόθη τό 
έπιότημονικόν όνομα T ilan op lia sn a .

ΙΙώς ήγιγανιιαία αΰτη άκρίς θά έτάσ- 
σετο άπέναντι τοΰ άνθρώπου, όταν Αμ- 
φότεροι άπηντώντο, τοΰτο είνε πρόβλη
μα σχεδόν οΰτε διά τή ς φαντασίας λυό- 
μενον, άλλά τοσοΰτον δυνάμεθα νά πα- 
ραδεχθώμεν, οτι ό συλλέκτης κανθάρων 
καί ψυχών, θά κατελαμβάνετο ϋπό ίδιά- 
ζοντος αισθήματος, όταν έπέτα πρός αύ- 
τόν έντομον έχον γ η κ ος  μέν ήμίσεος μέ
τρου, πλάτος δέ τών πτερύγων 70 έκατο- 
στών τοΰ μέτρου. Ούτε δίκτυον, ούτε τι 
έκ τών νΰν έν χρήσει οργάνων θάήρκουν 
πρός σύλληψιν καί διαφύλαξιν τοιαύτης 
λείας έάν ή τΐιχη παρουσίαζε ζών τι έν- 
τομον τή.: προίστόρικής έκείνης έποχής 
τών λιθανθράκων. Χίλια περίπου έκτυ- 
πώματα μεγαλειτέρων καί μικροτέρων έν- 
τόμων εϋρέθησαν ήδη είς τά λιθώματα 
τοΰ C om m en try , οΰτως ώστε έξηπλώθη 
φώς έπ ί τή ς ζωής τών ζφων τής άπομε- 
μακρυσμένης έκείνης έποχής. Έ κ  τών 
λειψάνων δέ τούτων δυνάμεθα νά λάβο)- 
μεν ιδέαν σαφή περί όλων έν γένει τών 
ζώων της έποχής εκείνης. ”ΐσως άναλά- 
6μ ποτέ δεξιός ζωγράφος, νά ζωγραφίσω 
πανόραμα τής έποχής τών λιθανθράκων. 
Τάέκ γιγανηαίων φυτών δάση,έν οίς ζώσι 
καί ϋπάρχουσι γιγαντιαΐα έντομο, παρι- 
ς-ώντα τοΰτοθά ήτο ώραΐον καίδιδακτικόν.

(Έ κ  τοΰ Γερμανικού) Β.Ρ .

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΙ ΕΝ ΣΙΑήΝΙ ΦΟΙΝΙΚΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

απάνμ τής Α.Μ. τοΰ Σουλτάνου πρό 
ί) τιντς έτους ένηργήθησαν καί αΰθις 

άνασκαφαί ένΣιδώνι,πόλειΦοινικικμ, 
έν ι> καί άλλοτε έγένοντο τόιαΰται ύπό 
τοϋ έντριβοϋς φοινικολόγου κ. Ρενάν, όσ- 
τις άνεκάλυψε πολλά σπουδαία εύρή- 
ματα έν αύτμ, άτινα καί παρ’ αύτοϋ ήρ- 
μηνεύθησαν.

Έ ν  ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις άνευρέ- 
θησαν έν άλλμ θέσει πολλά άρχαϊα ιστο
ρικά κειμήλια, άπερ συνετάραξαν άπαντα 
τόν φιλολογικόν καί άρχαιολογικόν κό
σμον τής Εϋρώπης, άτε τά έν λόγψ ευ
ρήματα ύπό Αρχαιολογικήν έποψιν τυγ- 
χάνοντα έξοχα καί πρωτοφανή έν τμ ι
στορία τής άρχαίας καλλιτεχνίας.

Τάς άνασκαφάς ταύτας, ώς έφθην εί- 
πών, ί.πεσκέφθην κάγώ καί είδον τάς έξ 
αύτών έκχωσθείσας Αρχαιότητας πρό τής 
μετακομίσεως καί ταξιθετήσεως αύτών έν 
τφ  ίδιαιτέρφ τμήματι τοϋ Αψτοκρατορι- 
κοϋ ’Οθωμανικού Μουσείου Κωνσταντι
νουπόλεως.

Ά πτόμενοι δέ τής περιγραφής αύτών 
λέγομεν ότι έν τμ  νεκροπόλει τής Σιδώ- 
νος άνευρέθησαν πολλαί μονόλιθοι σαρ
κοφάγοι μή ύπολειπόμεναι τής έλληνι- 
κής τέχνης, ώς καί ναοί μετά πολλών καί 
ώραίων άγαλμάτων, περί ών καί άλλοτε 
έπραγματεύθημεν έν έκτάσει έν διαφό- 
ροις έγκρίτοις περιοδικοΐς τής Ε σπ ερίας.

Παρά τμ νεκροπόλει τής Σιδώνος εϊ- 
δομεν ότι άνευρέθησαν είσέτι έν τινι πα- 
ρακειμένφ βράχια τέσσαρες λελαξευμέναι

στοαί, έν αΐς ήσαν δώδεκα σαρκοφάγοι 
άνθρωποειδεΐς, ών αί τέσσαρες τυ γ ^ ν ο υ - 
σιν έξαισίας τιχνης. Έ π ί  τοϋ ένός τών 
σαρκοφάγων παρίστανται σκηναί έκ τοΰ 
άγώνος τών Γιγάντων μετά τών θεών, 
έπ ί τοΰ έτέρου άπεικονίζονται συμβολι
κοί παραστάσεις φοινικικών θεοτήτων, 
έπ ί τοΰ έτέρου νεκρικαί πομπαί μετά 
πενθουσών γυναικών, καί έπ ί τού τετάρ
του είσί γεγλυμμένοι διάφοροι άνδρες φέ- 
ροντες στρατιωτικήν ένδυμασίαν καί έξ 
αύτών έξέχει άνήρ τις κεκοσμιιμένος τμ, 
κεφαλμ διαδήματι τινί.

Έ π ί  έτέρων δύο σαρκοφάγων μονολί
θων είσί κεχαραγμέναι δύο έπιγραφαί φοι- 
νικικοΐς γράμμασι, έφ’ ών έρχόμεθα έρμη- 
νεΰσαι αύτάς· αί έπιγραφαί αύται τυγχά- 
νουσι περίεργοι καί ό η ο ν δ αϊαι· άτε ποι
ούμενοι μνείαν δύο βασιλέων τής Σιδώ- 
νος, ένός Έσμουνάζαρ καί τοΰ έτέρου 
Ταμεσυΐ, έχουσι δ’ ο ύ τω ς: ·

Α\ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 
«Έ ν μηνί Έθανήμ έν τφ είκοστφ τρίτω 

έτει βασιλεύοντος τοϋ βασιλέως Έσμου
νάζαρ υίοΰ τοΰ βασιλέως ... έγένετο τόδε...

Εύλογήσας αύτόν.»
Β\ ΕΠΙΓΡΑΦΠ 

• Τό άνάγλυφον τούτο άνιδρύθη καί ά- 
φιερώθη ϋπό τοϋ ήγεμόνος Ταμεσυΐ έν 
μηνί . ..  καί έ τ ε ι . ..  τής βασιλείας αύτοϋ...

Άκούσαι τήν αίτησιν αύτοϋ».
Οί έν ταϊς άνω μνησθεΐσιν έπιγραφαΐς 

άναφερόμενοι ήγεμόνες ϋπήρξαν έκ τών 
μάλλον διασήμων αύτής τή ς ί  ιδώνος έγ- 
καταλείψαντες πολλά διάσημα έργα, άπερ 
ό χρόνος ήφάνισεν. Ό  έν τι7ι πρώτμ έπι- 
γραφμ άναφερόμενος μήν Έ θ α ν ή μ  Ανα- 
φέρεται καί έν τμ  Ίερμ Γραφμ Βασιλέων 
Α'. κεφ.8. στιχ. 2. καί είνε ό έβδομος μήν 
τοΰ έβραϊκοΰ καλανδαρίου Αντιστοιχών 
τοΐς μησίν Όκτωβρΐω καί Νοεμβρίω Ό  
αύτός μήν καί Λλλαχοϋ τής 'Αγίας Γρα
φής καλείται Τ ί  σ θ ρ ι· ό μήν ούτος εύ- 
ρέθη καί έν έτέρα φοινικική επιγραφή 4- 
νακαλυφθείσμ έν Κύπρω έν ταϊς Ανασκα- 
φαΐς τής Αρχαίας κλασικής πόλεως Τα- 
μασσοϋ. Τήν έπιγραφήν ταύτην ούσαν δί
γλωσσον ήτοι Φοινικικήν καί Κυπριακήν 
έδημοσιεύσαμεν έν τφ έγκρίτω «Νεολό- 
γφ» μετά τής δεούσης έρμηνείας (έτος 
κδ'. Αρ. 6.094).

Καί ταϋτα μέν περί τών δύο Ανεκδότων 
έν Σιδώνι άνακαλυφθεισών φοινικικών έ- 
πιγραφών έπ ί τών σαρκοφάγων δημοσιεύ- 
οντες διά τοΰ έγκρίτου περιοδικού «’Ατ
τικού Μουσείου» έπιφυλαττόμεθα έν άλλμ 
εύκαιρία γράψαι πλειότερα.

Χρ. Παηβίόπουλο?

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Δ Ο Τ Ι

O N  E l  Ρ Ο Ν

πεθύμουν νά έγνώριζον γλώσσαν ι 
διαιτέραν πρός περιγραφήν τών ένυ- 

,πνίων μου. Διά τών συνήθων λέ
ξεων, μόλις κατορθώ τήν παραγωγήν ά- 
φηγήσεως Αδέξιου καί χονδροειδούς, δι’ 
ής ούδέν Αναμφιβόλως οί Αναγνώσταί μου 
διαβλέπουσιν· έγώ μόνος, διακρίνω Ακό



μη, όπισθεν τοϋ έκ σωροΰ λέξεων Απαρ· 
τχζομένου άτυχους τούτου ό μ ο ι ώ μ α
τ ό  ς, τήν Αχανή άβυσσον.

Τών ονείρων Λ δχάρκεχα, καί αύτών τών 
■κατά τό φαχνόμενον μακροτήτων, είνε 
προφανώς μόλχς έπχδεκτχκή ϋπολογισμού, 
μία τών δλως φυγάδων εκείνων στιγμών 
■καθ’ άς τό πνεΰμα κυμαίνεται μεταξύ έ- 
ξεγέρϋεώς και ύπνου· άλλ’ άπατώμεθα έκ 
τοΰ τάχους δι’ οΰ αϊ μάγοι των εικόνες 
διαδέχονται άλλήλας· βλέποντες τόσων 
Αντικειμένων τήν παρέλασιν, λέγομεν : 
ώνειρευόμην καθ' όλην τήν νύκτα, δτε 
πρός στιγμήν μόλις είχομεν όνειρευθμ.

Τό δνειρόν μου, δευτερόλεπτα μόλις δι- 
ήρκεδεν ίσως, διότι καί είς έμέ αύτόν έ- 
φάνη βραχύτατον.

Τήν πρώτην εικόνα έφώτισαν δύο ή τρεις 
άσθενεϊς άνολαμπαΐ, ώσεί δπισθεν π έ 
πλου άνυψοϋτο διά στροφών διαδοχικών 
ή  φλόξ λαμπτήρος.

ΛΑμψις τις  άμφίβολος έν πρώτοις, επ ι
μήκης τό σχήμα, — έφ’ ης ή προσοχή μου 
προσηλώθη άμα έξελθόντος τοϋ βαθέος 
νπνου, τή ς νυκτός καί τη ς Ανυπαρξίας.

Ή  λΑμψις εΐτα κατέστη άκτίς ήλίου, 
είσδύουσα δι’ Ανοικτού παραθύρου καί ά- 
πλουμένη έπ ί δαπέδου. 'Η προσοχή μου 
ταύτοχρόνως, έπ ί μάλλον έρεθιζομένη, 
ταράσσετ’ αίφνης ύπό άνησυχίας· κενή 
μοι επέρχεται άναπόλησις Αντικειμένου 
άγνοώ τίνος, προαίσθημα ώς ή Αστραπή 
ταχύ περιστατικού συγκινούντός με μέ- 
χρις εγκάτων ι[τυχής.

Τό πράγμα διευκρινίζεται; είνε ή άκτίς 
του ήλίου έσπερινοΰ, προσπίπτουσα έπί 
τού παραθύρου διά κήπου· κήπου χώρας 
ξένης ένθα ΰπάρχουσι, γνωρίζω, δένδρα 
τών ’Ινδιών. Έ ν  τφ έπχ τοΰ δαπέδου ά- 
■κτίνι, ή  σκιά φυτοΰ διαγράφετ’ έξωθεν ϋ- 
ποτρέμ^υσα,—ή σκιά βανανέας...

Καί τώρα τά σχετικώς ζοφερά μέρη φω
τίζονται· — τ' Αντικείμενα διαγρΑφονται 
έν τώ σκιόφωτι·—καί θεωρώ τά πάντα έν 
άρρήτω φρικιάσει !

Ούδέν έν τούτοις τό άπλούστερον· μι
κρόν διαμέρισμα οικήματος Αποικίας, τά 
τείχη  έχον ξύλινα, τάς έδρας έκ ψιάθου. 
Έ π ί  ερμαρίου εκκρεμές τής έποχής Λου
δοβίκου ΙΕ '.,  οϋτινος ή άλυσσις ήχεΐ Ανε- 
παισθήτως. Ά λλά τά έχω ίδει δλα, καί 
αισθάνομαι οτι άδύνατον ν’ Αναπολήσω 
που, καί έναγωνίως άνακινοϋμαι δπισθεν 
τού έν τινι τής μνήμης μου γωνία ήπλω- 
μένου Αορίστου πέπλου, τοΰ έμποδίζον- 
τός με νά προσίδω πέραν δτι, έν άγνώ- 
ϋτφ βαθυτέρψ άναχρονισμφ.

Είνε αύτή έκ είν η ή  έσπέρα, αύτή εκεί
νη ή χρυσή Ανταύγεχα ήλίου δύοντος, καί 
οί δείκται τοϋ έκκρεμοϋς σημειοϋσιν εκ - 
την ώραν. . . . Έ κ τη ν  ώραν τίνος ήμέ
ρας δχά παντός έξαφανχσθείσης έν τμ αίω- 
νίφ καταβόθρα, τίνος ήμέρας, τίνος έτους 
μεμακρυσμένου κ’ έκ λιπ ό ν το ς;

Α ί  έδραι φαίνονται καί αύταϊ Αρχαϊαχ. 
Έ π ί  μιας τούτων κεϊταχ πλατύς πίλος 
γυναικός, συρμού άπό έκατονταετχας έκ- 
λιπόντος. Προσηλώ τό βλέμμα έπ ’ αύτοΰ 
καί τότε ή  άρρητος φρικϊασίς μου επ ιτε ί
νεται . . .  Τό φώς ταπεχνοΰται, ταπει- 
νοΰται· μόλις ίσοδυναμεΐ τώρα πρός την

Αόριστον άναλαμπίχν τών συνήθων όνεί- 
ρων . . . Δέν εννοώ, δέν γνωρίζω,—Αλλ’ 
έν τούτοις, αισθάνομαι οτι γνωστά μοί ή 
σαν τά τής οίκίαςκαί τής έν αύτΓι ζωής,— 
τη ς δλως μελαγχολικής καί έξορίστου 
ζωής τών πάλαι άποικιών, δτε αί Απο
στάσεις ήσαν μεγαλείτεραχ κ ’ αί ΘΑλασσαι 
άγνωστότεραι.

Καί έν ω θεωρώ τόν γυναχκεΐον πίλον, 
τόν εξαφανιζόμενο^ κατά μικρόν, μετά 
τών λοιπών έκεχ άντχκεχμένων, έν ταϊς 
σκιαϊς τοϋ λυκαυγούς, μοί επέρχεται, ώ- 
σεί παρ’ άλλου είς τήν διάνοχάν μου δια* 
βιβασθεΐσα, ή  σκέψχς ; «Τότε έ κ ε ί ν η 
έπανήλθε.»

— Καί πρΑγματι ΕΚΕΙΝΗ έμφανίζεται. 
Ε κ ε ί ν η ,  δπχσθέν μου, έλθοΰσα δίχως 
νά τήν έννοήσω· έ κ  ε ί  ν η , παραμένου- 
σα έν τώ σκότεχ, ε\ς τό βάθος τοΰ δχαμε- 
ρίσματος, μέχρχς οϋ δέν φθάνεχ ή ήλιακή 
άκτίς· ε κ ε ί ν η ,  δλως άόριστος, όμοία 
πρός σχεδίασμα έξ Ασθενών βαφών έπί 
φαιάς σκιάς.

Ε κ ε ί ν η ,  νεαρωτάτη, μχγάς, άσκε- 
π ής τήν κεφαλήν μέ βοστρύχους μαύρους 
περί τό μέτωπον κατά ρυθμόν παμπά- 
λαιον· μέ ώραίους διαυγείς οφθαλμούς οί 
τινες έφαίνοντο ζητοϋντες νά μοί όμχλή- 
σωσιν, όφθαλμοϋς ών ή  δκφρασχς ήτο 
μίγμα μελαγχολικής άγριότητος καί π α ι
δικής γλυκύτητος· δχι ίσως άπολύτως ω
ραία, είς άκρον δμ6>ς θελκτική . . . Καί έ
πειτα , πρό πάντων, ήτο ΕΚΕΙΝ Η! Έ -  
κ ε ί  ν η, λέξις ήδυτάτη πρός άπαγγε- 
λ ΐαν  λέξις ή  τις, ώς έγώ τίιν έννοώ, π ε- 
ρχκλείεχ έν έαυτμ δλον τοϋ βίου τόν σκο
πόν, έκφράζεχ σχεδόν τό άρρητον καί ά- 
πεχρον. Τό νά εϊπω δτι τήν άνεγνώριζον, 
είνε δκφρασχς άσθενεστάτη καί τετριμμέ
νη· πολύ τχ πλέον συνέβαινεν· είλκυό- 
μην πρός άνάκτησίν της, μετά βαθείας 
όρμής καί οϊονεί άκαταμαχήτου· καί είχέ 
τχ τό ψοφώδες, τό φρικωδώς πεπνιγμένον 
ή κίνησίς μου, όμοία πρός τήν ματαίαν 
προσπάθειαν άνθρώπου ζητοϋντος ν ’άνα- 
λάβμ τήν ιδίαν του πνοήν καί ζωήν μετά 
έτη καί έτη  ά διήλθεν ύπό τό κάλυμμα 
τάφου . . .

·-*-■
Συγκίνησίς τις ζωηρά, έν όνείρω, θραύει 

συνήθως τ ’ άϋλά του νήματα, καί τετέ- 
λεσται : άφυπνιζόμεθα- τό εύθραυστον
νήμα άπαξ Αποκοπέν, κυμαίνεται πρός 
στιγμήν, εΐτα έπαναπίπτεχ, έκπνέεχ τόσω 
ταχύτερον δσω προσπαθεί τό πνεΰμα νά 
τό συγκρατήσμ,—εξαφανίζεται ώς πέπλος 
έν τφ κενφ Αποσυντεθείς, δν ήθελέ τις 
νά παρακολουθήσμ έν ώ ό άνεμος τόν 
άπάγει εις τά βάθη έκτάσεων άδχερευ- 
νήτων.

Ά λ λ ’ όχι, τήν φοράν αύτήν δέν άφυ- 
πνίσθην καί τό όνειρον έξηκολοϋθησε, 
σδεννυμένης βαθμχαίως τής φωτχζούσης 
αύτό άναλαμπής.

Πρός στιγμήν έμείναμεν ό εϊς πρό τοΰ 
άλλου, παραδεδομένοχ είς άναμνήσεχς, τμ 
ϋποκχνήσεχ άκαταλήπτου, ζοφεράς άδρα- 
νείας· έστερημένοι φωνίϊς, σχεδόν δέ καί 
σκέψεως, διεσταυροΰμεν μόνον τά φασμα- 
τώδη βλέμματά μας έν έκπλήξει καί ή - 
δείςι άγωνία . . . Καί αύτά είτα έσκοτΐ- 
σθησαν καί κατέστημεν μορφαί έπχ μάλ

λον άόρχστοχ, άπιισχολημένοι είς έργα; ά- 
σήμαντα καί άκουσίως. Τό φώς έταπεχ- 
νοΰτο, όλονέν έταπεχνοϋτο; σχεδόν δ.έν 
έβλεπέ τις πλέον. Έξίϊλθεν εκείνη,, καί 
τήν παρηκολούθιισα εϊς αίθουσαν λευκήν, 
εόρεΐαν, μέ άπλά τινα έπ ιπ λ α — ώς έν 
ταχς οίκίαις τών. γαιοκτημόνων. Έ τέρα  
σκιά γυναικός φορούσιις έσθήτα μιγάδος 
ητις μας περιέμενε, — γηραιάς γυναικός 
ήν πάραυτα επίσης άνεγνώρισα κ.αί ήτις 
τμ ώμοίαζε, -.ιΐς μητρός της άναμφιβό- 
λ ω ς ,— ήγέρθιι άμα τμ προσεγγίσει ήμών 
καί έξήλθομεν οί τρεις όμοϋ, άνευ τινός 
προιιγουμένιις συΟκέψεως, ώσεί ϋπείκον- 
τες 3ίς έξιν . . . Θεέ μου, πόσαι λέξεις 
καί φράσεις μακραί ίνα άδεξίως ερμηνεύ
σω πράγματα συμβαίνοντα άνευ δαπάνης 
χρόνου Λαί άθορύβως, μεταξύ προσώπων 
διαφανών ώς άνταυγειών, άψύχως άνακι- 
νουμένων έντός σκότους όλονέν έπ ιτει- 
νομένου, μάλλον άχρόου καί άσταθεστέ· 
ρου τού τής νυκτός.

Έξήλθομεν οί τρεις ϋμοΰ, περί τό λυ
καυγές, δν τινι δρομίσκφ θλιβερφ, θλιβε- 
ρώ, περικλειομένω ύπό ταπεινών οίκι- 
σκων ϋίΐοκάτω μεγάλων δένδρων·—είς τό 
άκρον, ή θάλασσα ήν άορίστως έμάντευέ 
τις· έντύπωσίς τις εκπατρισμού, εξορίας 
μεμακρυσμένης, παρόμοιόν τι πρός τό 
αίσθημα δ κατά τόν παρε?,θόντα αιώνα 
ένέπνεον αί όδοί τής Μαρτινικής καί τής 
Ένώσεως· Αλλ’ ΰπό τήν λάμψιν Απλέτου 
φωτός έκεΐναι, έν ώ ταϋτα πάντα έθεάτό 
τις έν τφ  σκιόφωτι της χώρας τών νεκρών. 
Μεγάλα πτηνά έπτερύγιζον άνά τόν εύ- 
ρύν ούρανόν· μεθ’ δλην τήν σκοτίαν,. φ- 
σθανόμεθα ότχ ή ώρα ήτο τό δχαδεχόμε- 
νον τήν δύσιν τοΰ ήλιου φώτεχνόν έτχ 
δχάστημα τής ήμέρας ! ‘ Επράττομεν προ
φανώς σύνηθές τχ· έν τφ πάντοτε πυκνου- 
μένψ σκότει, έτελοϋμεν τόν έσπερχνόν 
μας περίπατον. Ά λ λ ’ αί έντυπώσεις όλο- 
νέν έσβέννυντο· αί δύο γυναίκες δέν ή 
σαν πλέον όραταί· μόλις έξ αύτών μοί ά- 
πέμενε πλέον ή έννοια δύο πλασμάτων 
έλαφρών καί πράων παραπλεύρως μου 
βαδιζόντων. ’Έ π ειτα , ούδέν πλέον· τό 
παν έσβέσθη όλοτελώς έν τμ άπολύτφ νυ- 
κ τί τοΰ Αληθούς ύπνου.

Έκοχμηθην μετά τό δνεχρον έπ ί πολύ, 
—μίαν ώραν, δύο, άγνοώ· άμα Αφυπνι- 
σθείς, άμα Λνακτήσας τάς σκέψεις μου, 
ύπέστην εύθύς, έπχ τμ  πρώτμ έπελθούσμ 
μοι Αναπολήσει, μίαν τών εσωτερικών 
έκείνων συγκινήσεων έξ ών Αναπϊνόα τις 
άνοιγων τους όφθαλμοϋς τεθαμβωμένος.,. 
Έ ν  τμ μνήμζΐ μου άνεΰρον κατά πρώτον 
έκ τοΰ δράματός μου τήν στιγμήν τής 
έντάσεώς του, τήν στιγμήν καθ’ ήν είχον 
αίφνης σκεθθϊί είς έ κ ε ί ν η ν άναγνω- 
ρίζων τόν έπ ί τής έδρας έρριμμένον 
πλατύν της πίλον, καί τήν στιγμήν καθ’ 
ήν είχεν έ κ ε ί ν η έμφανισθμ . . . Εΐτα 
βραδέως, βαθμιαίως, άνεπόλησα δλα τά 
λοιπά· τάς τόσον άκριδεις λεπτομερείας 
τοΰ γ ν ω σ τ ο ύ  ή δ η  διαμερίσματος, τήν 
γραίαν ήν διέκρχνα έν τφ  σκότέι. τόν π ε 
ρίπατον έν τμ μικρά έρήμω όδφ . . . Ποΰ 
λοιπόν εΐχον ΐδει καί άγαπήσεχ ταϋτα 
πάντα ; Δχηρεύνησα ταχέως τό παρελθόν 
μου μετ’ Ανησυχίας, Αγωνιώδους θλίψεως,



ν ο μ ί ζ ω ν  δτι β ε β α ί ω ς  θ ' Α ν ε ύ ρ ι -  
ί κ ο ν ,  Ά λλ' όχι, ούδέν, ούδαμοΰ· ούδέν 
έν τφ  βίιρ μου τό Σχετικόν πρός ταϋτα.

Ή  Ανθρωπίνη κεφαλή γέμει Απειραρίθ
μων Αναμνήσεων, συσσωρευμένων Αναμϊξ, 
δίκην συμπεπλεγμένων νημάτων· ύπάρ- 
χουσι τοιαΰται κατά μυριΑδας συμπε- 
πιεσμέναι έν ζοφεραΐς γωνίαις, όπόθεν ου
δέποτε ΘΑ έξέλθωσιν Αλλ' Λ Ανακινοΰσα 
καί συστρέφουσα αύτάς μυστηριώδης χειρ 
συλλαμβάνει ένίοτε τάς στερεότερον δλων 
Ααοκεκρυμμένας και τάς έξΑγει πρός 
στιγμήν είς φως, έν τοΐς ήρέμοις χρο· 
νικοΐς διαστήμαοιν άτινα προηγούνται Λ 
έπονται τών ΰπνων. "Ο,τι Αφηγήθην ου
δέποτε βεβαίως θά τό έπανίδω, ή δυνατόν 
και νά έπαναληφθμ τοϋτο, άλλην τινά 
νύκτα, χωρίς ούδέν τι πλέον νά μάθω 
π εpi τής γυναικός, καί τοϋ τόπου τής 
έξορίας, διότι έν τμ  κεφαλίί μου δέν π ε- 
ριέχεταί τι πλέον περί α ϋτώ ν είνε τό τε -  
λευταΐον Απόσπασμα νήματος τετμ η μ έ
νου καί λήγοντος έκεΐ ένθα καί τό ονει- 
ρόν μου·. Λ Αρχή καί τό τέλος ύφίσταντο 
έν ταΐς κεφαλαΐς άλλων, Από πολλοΰ 
έπανελθόντοιν είς τήν κόνιν.

'ΓπΑρχουσι μεταξύ τών προγόνων μου 
ναυτικοί, ών ό βίος κ ’ αί περιπέτειαι Α- 
τελώς μοί είνε γνωότΑ· και ίσως, άγνω
στον ποϋ, έν τινι μικρφ κ οιμ η τη ρ ίφ  Α
ποικίας, ϋπΑρχουόι γηραιά όστά, λείψα
να τής νεάνιδος μέ τόν πλατϋν ψιΑθινον 
πίλον και τους μαύρους βοστρύχους· Λ 
γ ο η τεία  είς ήν οί όφθαλμοί της είχον έμ- 
βάλμ ένα τών προγόνων τούτων ύπήρξε 
τ όσον ισχυρά, ώστε έρριψεν ύστάτην τινά 
μυστηριώδη Ανταύγειαν μέχρις έμοΰ-έκεί- 
νιιν Ανεπόλησα έπί μίαν δλην ήμέραν. . . 
καί μετά μελαγχολίας τόσον παραδόξου.

Κ*.

Ο Π Ο Τ Α Μ Ο Σ  Ι Σ Τ Ρ Ο Σ
Οί μεγάλοι τής ’Αμερικής ποταμοί κα- 

τέχουόι βεβαίως έπ ί τοϋ χΑρτου τής γής 
διΑστημα εύρύτερον ή ό’Ίστρος Αλλ’ούδείς 
έτερος περιρραντίζει όσους αυτός διαφό
ρους λαούς, οϋτε Αντικατοπτρίζει εις τό 
νάμά του τοσαύτας πόλεις καί μνημεία, 
οϋτε Αναμιμνήσκει είς τόν τοϋ έπ ιστή- 
μονος νοΰν καί είς τήν τοϋ ποιητοΰ φαν
ταρίαν τοσαύτας πρΑξεις ίστορικΑς καί 
ρωμαντικάς παραδόοεις.

Οΰτος είναι ύ ύπό τών Ρωμαίων μετο- 
νομασθείς Δούναβις καί Δανούβιος,ΏοηΆυ. 
δέ ύπό τών> Γερμανών καί L u n a  ύπό 
τών Ούγγρων, Σλάβων καί Τούρκων ό 
μετά τόν Βόλγαν μέγιστος τών τή ς Ε ύ 
ρώπης ποταμών, ύ βασιλεύς τών ποτα
μών τής Εύρώπης, ώς έλεγεν αύτόν ό 
Λαπολέων Α', όνομα τοΰ όποιου είναι 
Αληθώς άξιος, Αφότου μΑλιστα διαπλέ- 
ουόιν αύτόν τά Ατμόπλοια, φέροντα είς 
συγκοινωνίαν τά ποικίλα έθνη ύπό τών 
όποιων κατοικοΰνταιαί Απέραντοι αύτοΰ 
δχθαι.

Ό  "Ιστρος διατρέχει όχι όλιγωτέρας τών 
400 λευγών, μΑλιστα 680, (419 γεωγραφικά 
μίλια), έάν Ακολουθήσωμεν τάς περίστρο- 
φάς του ρείθρου. Ρέων άπό δυόμών πρός 
ΑνατολΑς, διέρχεται τό μέγιστον μ^ρος 
τής Γερμανίας, τό Αρχιδουκάτον τή ς Αυ
στρίας, τήν Ούγγαρίαν, τήν Σερβίαν,τήν

Δακίαν καί τήν Απέναντι αύτής Βουλ
γαρίαν, καί οϋτω χύνεται είς τόν Εύξει- 
νον. Καθ’ δλον τούτον τόν μέγαν ροϋν, 
ό "Ιότρος διατρέχει πόλεις περιωνύμους, 
π ε δ ιά δ α ς  ίστορικΑς· μενΑλα όνόματα έν 
τμ  ιστορία Απαντώμενα καθιστώσιν αύ
τόν περιφανή- ό Τραϊανός, Σέπτιμος Σε- 
ουΐρος, ό Μέγας ΚΑρολος, ύ Ναπολέων, 
έτύπωσαν έπί τών όχθών αύτοΰ Λνεξα- 
λείπτως τά ίχνη τή ς νικηφόρου πορείας 
καί τών γιγαντείων αύτών επιχειρήσεων. 
Τά ρωμαϊκά έρείπια Απαντώνται πλησίον 
τών τιμαριωτικών, καί Αμφοτέρωθεν σώ
ζονται έτι ίότΑμενοι πύργοι παλαιοί έτοι- 
μόρροποι, οίκοδομαί γοτθικαί άς ήμαύ- 
ρωσεν ό χρόνος όπου δέν κατηδάφισεν> 
εκδικούμενος τάς έξ αύτών Αφετηρίαν 
λαμδανούσας λεηλασίας, τάς άρπαγάς καί 
λμστεύσεις, ών γέμει ύ βάρβαρος με- 
σαιών.

Ή  δέ πηγή τοΰ “Ιστρου είνε μετριωτΑ- 
τη , ώς δλων τών μεγΑλων πραγμΛτων αί 
πηγαί. Κ εϊτα ιείς μικράν Απόστασιν Από 
τοϋ 'Ρήνου, είς τό μέλαν Δάσος,(Sc/nvar- 
iw aId) τοΰ μεγΛλου ΔουκΑτου τή ς ΒΑ- 
δης, οϋτε μακράν Από τών μεθορίων τής 
Γαλλίας. Έ κεΐθεν  Αναχωρεί όλίγος καί 
εύτελής, ΑλλΑ μετά βραχύν ροϋν, άδρυ- 
νόμενος ύπό τής έν αύτφ συμβολής πολ
λών άλλων ρυΑκων, πλατύνεται καί βαθύ- 
νεται, καί κατέρχεται δρομαίως πρός τήν 
Βαυαρίαν, είς τήν τή ς όποιας πόλιν Ούλ- 
μην καθίσταται πλέον πλώϊμος. Έ κεΐθεν  
μεγεθυνόμενος κατά πάσαν ώραν, παρα- 
σύρων έν τμ  κοίτμ του καί άλλους έκα- 
τόν ποταμούς καί 36,000 ρυακίων, καί ότέ 
μέν περιπλανώμενος άπλώς καί ώς έτυ - 
χκν, ότέ δ’ έκτεινόμενος είς πλάτος καί 
λαμβΑνων δψιν λίμνης, καταβαίνει, κσ- 
ταβαίνει Αείποτε σεβασμιώτερος. Πλησίον 
τής Βιέννης,ήδη έχει πλΑτος 990 μέτρω ν 
έπειτα  στενοΰται βαθυνόμενος· είς τό 
ΙΙρεσδοΰργον, τό πλάτος του είνε 390 μέ
τρων, είς τήν ΙΙέστην, 650· καί είς τάς έκ- 
βολΑς του θά έσχημΑιζε πέλαγος Αληθές, 
άν δέν έξετείνετο είς Αχανές έλος. Έ κ ε ΐ  
διαιρείται είς επτά στόμια, ών τέσσαρα 
τά κυριώδη· τό τοϋ Σουλινα λεγόμενον 
είναι μόνον πλωτόν.

Σημειωτέον δτι καί τοΰ Ανθρώπου ή 
χειρ έπ εξέ-t^ ... δυσικόν ρεΐθρον τοΰ 
’Ίστρου διΑ τίνος διώρυγυς, Γ.ν ίπ εχεί- 
ρησε μέν πρώτος ό Μέγας ΚΑρολος, έπέ- 
πρωτο δέ νά φέρμ είς πέρας ό βασιλεύς 
τής Βαυαρίας Λοδοβΐκος (πατήρ τοΰ 
πρώην βασιλέως τής ΈλλΑδος "Οθωνος), 
σΐ'νάψας οϋτω τόν Ίστρον μετά τοΰ Μοί- 
vou (Mein) ποταμού, καί άνοίξας όδόν 
συγκοινωνίας δι ϋδατος μεταξύ τοΰ Εύ- 
ξείνου καί τή ς Ά ρκτώας θαλΑσσης· με
ταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Ροττερ- 
δάμοι·, δπου αί τοΰ Μοίνου έκβολαί.

Καί τοι πλατύς τοσοΰτον ό”ΐστρος, ρέει 
μετά πολλής ταχύτητος· 590 μέτρα καθ' 
ώραν· κΑτω δέ μΑλιστα τή ς πόλεως Λίν- 
τη ς (L intz), είς τήν Αύστρίαν, τόσον 
βίαιον έχει ρεΐθρον,ώστε ούδέποτε ήδυνή- 
θησαν νά κτίσωσι γέφυραν, εϊμή έπί λέμ
βων. ’Άπειρα δέ νησίδια Απαντώνται έν 
τφ  ποταμφ τούτω, διαιροϋντα αύτόν είς 
πολλούς βραχίονας καί τέρποντα τήν ό 
ραση» διά τών χλοερωτάτων Αλσών άτινα 
φέρουσιν.

Αί δχθαι τοϋ κάτω ’Ίστρου είνε μονό
τονοι ώς έπ ί τό πολύ, διότι σχηματίζου- 
οιν αύτάς χαμηλότατοι λόφοι καί/ έλη 
βρίθοντα καλάμων, δπου οί πελεκανες 
περιφέρονται Αγρεύοντες ίχθύας καί έρ- 
πετΑ, ώς Ανενόχλητοι κτηματίαι λευκο
φόροι, έχοντες τάς χεϊρας δπισθεν έσταυ- 
ρωμένας. Ά λλ’ Αναπλέων τις τόν ποτα
μόν Απαντα ώραιοτάτας τοποθεσίας, μά
λιστα δ’ έπ ί τής δεξιάς αύτοϋ όχθης, ή 
τοι τής τουρκικής.Είναι δέ σήμερον εύα- 
ρεστότατος ό διάπλους ούτος Από τοΰ 
Ά ξιου (Γαλαζίου) καί άνω, έπ ί τών εΐ-ρυ- 
χώρων καί εύμαρών, πολυτελών μΑλιστα, 
Ατμοπλοίων τής «Εταιρίας τοΰ ΔουνΑ- 
6εως», ένθα πάσαν Ανάπαυσιν εύρίσκει 
καί περιποίησιν ό έπιβάτης. Τόσον, ώ 
στε παρακινοΰμεν τούς έχοντας *αιρόν 
καί χριίματα νά έπιχειρήσωσι πριν κατα- 
λίπωσι τήν γήν καί τόν τερπνότατον τοΰ- 
τον πλοΰν, δντως έφαρμογήν τοΰ «ψυχή 
μου, φάγε, π ίε, εύφραίνου !»

Είς πάσαν παρόχθιον πόλιν ή  κωμόπο- 
λιν, άπό Ά ξιου μέχρι Βιέννης, κατονκοϋ- 
σιν Έ λλ η ν ες έμποροι ή μεσΐται, . Αλλ’ έν 
ταύτφ άνδρες φιλόμουσοι καί έπ ί φιλο
πατρία είς άκρον γενναίοι, ώς είς πολ- 
λάς περιστάσεις έγνω αύτούς τό Πανελ
λήνιον. Ε ίς "Αξιόν, Ίβραίλαν, ΒοτοσσΑ- 
νιον, Όλτένισσαν, Γιούργεβον (Απέναντι 
τοΰ Ρουστουκίου),Τοΰρνον (Απέναντι τής 
Νικοπόλεως), Καλαφάτιον (Απέναντι τής 
Βιδίνης), Τουρνοσεβερΐνον (Απέναντι τής 
Γλαδόβας), ’Άνω Όρσοβαν, καί είς τάς 
Βαζίας αύτΑς, δπου έλαβον τήν πρός Πέ- 
στην όδόν διά τοΰ σιδηροδρόμου, παντα- 
χοΰ Λ κονϋα  έλληνίδα φιλόφρόνα πρός με 
φωνήν.

(Ακολουθεί). I. I. Ιχυλίτατ,ς -j-

ΙΛΕΛ1 ΚΑΙ Ε9ΓΓΥΠΔΣΕΙΣ
*Η εύτυχία ! Είνε αύτό τό εύμορφο σπι- 

τΑκι, τό σκεπασμένον μέ άνθη καί μέ 
φύλλα, τόσον εΰθύμου καί τόσον εύχαρί- 
στου έξωτερικοΰ. Ά λλά πρέπει νά μείνμς 
άπέναντι καί νά τό κυττάζμς· άν μπμς 
μέσα, δέν τό βλέπεις πλέον.

Ό  Θεός Αμείβει τούς έναρέτους . . . Τό 
μόνον κακόν είνε δτι δέν τούς Αμείβει 
κΛθε Σάββατον.

Τί ζητούν u. /ατικαί τΑξεις σήμερον 
έν Εύρώπμ ; Αί έ ρ ,  ί τ ι  κ α ί .  τόξ^'ς 
ζητοΰν άπλούστατα ν ά μ ή έ ρ γ ά ζ ω ν- 
τ α ι.

Ά λ φ ό ν σ ο ς  Κ ά ρρ

Π ώ ς  μ α ν θ ά ν ε ι  ό  ά ε τ ό ς  νά  π έ τ α ;
Λίαν περίεργον παρατήρησιν έκαμε πρό 

τίνος κυνηγός τις  είς έν τών ύψηλοτέρων 
σημείων τών όρεινών δασών του έν Σκω
τία.

Δύο χρυσαετοί διέσχιζον τόν Αέρα· ΰ εις 
αύτών έκρΑτει είς τούς δνυχάςτου μικρόν 
σφαιροειδές άντικείμενον τό όποιον άφι- 
σε νά πέσνι, άλλά μετά τινα δευτερόλεπτα 
κατήρχετο ώς Αστραπή, συνέλαβε τό π ί-



πτον άντικείμενον καί έξυψώθη πάλιν 
είς μέγα ύψος. Τό παίγνιον τοΰτο έκα
με ν έπανειλημμένως, δταν αίφνης τό 
σφαιροειδές άντικείμενον έξηπλοΰτο ώς 
νά, είχε πτερά καί κατήλθεν έπ ί τής γης, 
δτε παρετήρησεν ό κυνηγός δτι ήτο άετι- 
δεύς. Μετά τινα χρόνον ήλθε δεύτερος 
άετός, πιθανώς Λ μήτηρ τοϋ νεαρού, και 
τό άπήγαγεν. Έ κ  της παρατηρήσεως 
ταύτης δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά, 
συμπεράνωμεν δτι οί άετοί διδάσκουσιν 
είς τά τέκνα των άπό τρυφερωτάτης ήλι- 
κίας τήν πτήσιν.

ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Α Κ Α Ι Κ Α Λ Λ ΙΤ ΕΧ Ν ΙΚ Α

Έ ν  τώ γερμανικω«Χρονικώ τή ς έπιστή- 
μης τής 'Ιστορίας*· ό κ. Βερνχοΐμ δημοσι
εύει μελέτην τινά περί τής καταγωγής 
τοΰ μύθου τής παπίσσης’Ιωάννας,Λ όποία 
ένδιαφέρει ήμας ού μόνον διά τήν σύμ- 
πτωόιν τής γνωστής μεσαιωνικής μελέ
τες τοΰ κ. Ροΐδου, άλλά καί διότι τά ύπό 
τοΰ γερμανοΰ συγγραφέως λεγόμενα άφο- 
ρώσιν είς τήν ιστορίαν τής έκκλησίας ή- 
μών. Κατά τόν Βερνχοΐμ, δέν ύπήρξε 
ποτέ πάπισσα ’Ιωάννα, άλλ’ό περί αύτής 
μύθος έπλάσθη κατ’ άναλογίαν έκ τίνος 
θηλυκοΰ βυζαντινού πατριάρχου. Κατά 
τινα χρονογράφον βυζαντινός τις πατριάρ
χης έλκυσθείς ύπό τίνος εύειδοΰς άνε- 
ύιας του περιέ">αλεν αύτήν τό μοναχικόν 
ένδυμα πρός άπόκρυψιν τής μοναδικής 
άδυναμίας του· μετά θάνατον δέ τοΰ πα
τριάρχου διεδέχθη αύτόν ό εύειδής άνε- 
ψιός. Είνε περιττόν νά σημειώσωμεν δτι 
αί ύποθέσεις αύται τού κ . Βερνχαίμ δέν 
στηρίζονται είς πηγάς άξΐας πίστεώς τ ί
νος

—Έ ν  τή  πλατείμ τή ς μητροπόλεως τής 
Βερόνης γενομένων έσχάτως άνασκαφών 
πρός διοχέτευσιν ύδατος άνεκαλύφθη σύν 
τοΐς άλλοις και μεγαλοπρεπές τ ι άγαλμα 
γυναικός καθημένης. Πλησίον τή ς έδρας 
έφ’ ής κάθηται φαίνεται μέρος τής μορ
φής ζώου τινός, ίσως κυνός. Ή  λεπτομέ
ρεια αΰτη καθίστησι πιθανήν τήν ύπόθε- 
σιν δτι τό έργόν τοΰτο είναι άντίτυπον 
περιφήμου τινός άγάλματος έξ έλέφαντος 
καί χρυσού τή ς Όλυμπιάδος μητρός τού 
Αλεξάνδρου, άγάλματος έκτελεσθέντος 
ύπό Λεωχάρους τοΰ Αθηναίου. Έ τερον  
άντίτυπον τοΰ άγάλματος τούτου άνεγνω- 
ρίσθη ύπό τού γερμανοΰ καθηγητοΰ Λούν 
έν τφ Μουσείω Τορλόνια τή ς Ρώμης. Με
ταξύ τών λοιπών εύρημάτων ύποτίθεται 
δτι ύπάρχει καί τι άντίγραφον έργου 
τινός τοΰ Πραξιτέλους, διότι έπ ί τίνος 
παραστάσεως κορμού δένδρου, ύπάρ- 
χει έπιγραφή καλής έποχής : Πραξιτέ
λης έποίει. Ό  κορμός δένδρου ύπάρχοιν 
καί είς άλλα έργα τοΰ Πραξιτέλους ώς 
είς τόν Γαυροκτόνον καί τόν Έ ρμήν τής 
’Ολυμπίας δέν άφίνει άμφιβολίαν δτι πρό
κειται περί άντιγράφου έργου τινός τού 
έξόχου τής άρχαιότητος γλύπτου. Δυστυ
χώς μέχρι τοΰδε δέν εύρέθησαν άξια λό - 
γου τεμάχια πρός συμπλήρωσιν τοϋ έργου.

— Ό  βιβλιοφύλαξ τής Ε θ ν ική ς Βιβλιο

θήκης τών ίιαρισίων κ. Όμών έξέδωκε 
κατάλογον τών ύπό Φραγκίσκου I καί 
Ερρίκου II (1528—1522) συλλεγέντων έν 
Φονταινεδλω ελληνικών χειρογράφων.

— Κατά τόν κ. Σαραβόν γνωστόν συλ
λέκτην αύτογράφων μία ύπογραφή τοϋ 
Κολόμβου δύναται ν ’ άγορασθμ άντί 800 
Δραχμών. Μία επιστολή τοΰ Τιτιανοΰ, ή 
μόνη ϋπάρχουσα, άντί 800 Δρ. Ε π ιστο λ ή  
τοΰ Ραφαήλ άντί 300. 'u  ύπογραφή τού 
Μολιέρου ό όποϊός φαίνεται δτι δέν έγρα- 
ψέ ποτε έπιστολήν τιματαιάντί 200 Δρ.

— Ό  Ερρίκος Βουά έξέδωκεν έν ΓΙαρι- 
σίοις Μελέτην περί τής άρχής τής Ίου- 
δαϊκο-Άλεξανδρινής φιλοσοφίας, έργον ά- 
ποδεικνύον μεγάλην πολυμάθειαν καί 
βαθεΐαν γνώσιν τής παλαιάς φιλοσοφίας.
—Έ ν  Κότ Σαίντ’ Ανδρέ τής Γαλλίας άνη- 

γέρθη έσχάτως μ ημεΐον είς τόν διάση- 
μον γάλλον συνθέτην καί Αναμορφωτήν 
τής νεωτέρας μουσικής Βερλιώ, τοϋ ό
ποιου τό δνομα δυστυχώς ούδέ μεταξύ 
τών έπιδεικνυομένων φιλομούσων έν Έ λ -  
λάδιείνε γνωστόν.

— Τό περί'Ομήρου νέον έργον τό όποιον 
θά έκδώσμ προσεχώς ό Γλάδστων θά π ε- 
ριέχμ τά έξής κεφάλαια; Τό 'Ομηρικόν 
ζήτημα, Όμηρος ώς δημιουργός έθνους , 
Ό μηρος ώς δημιουργός θρησκείας, Ά ρ- 
χαί ’Ηθικής, Άρχαί Πολιτικής, Γεωγρα- 
φία τής Ίλιάδος.

— 'Ο εκδότης Έ νεμαν έκδώσει προσε
χώς νέον μυθιστόρημα τοΰ κόμητος Τολ- 
στόϊ άναφερόμενον είς τούς πρώτους χρό
νους τοΰ χριστιανισμού. 'Η έκδοσις τοΰ 
έργου έν Ρ ω σσία  λέγεται δτι άπηγορεύθη.

— Ό  Φρειδερίκος Τέννυσον,άδελφός τού 
διασήμου έθνικοΰ ποιητοϋ τής ’Αγγλίας 
θά έκδώσμ προσεχώς τόμον ποιήσεων ύπό 
τήν έπιγραφήν «Νήσοι, Ε λλ ά ς καί δλλαι 
ποιήσεις».

Ό  ρήτωρ ένώπιον φερέτρου·
— Ναί κύριοι! Ό  θάνατος ύπήρξεν ά- 

νοικτίρμων. "Ηρπασεν άφ’ ήμών άγαθόν 
φίλον καταλιπόντα χήραν προσφιλή σύ
ζυγον, μόλις 28 άριθμούσαν έτη ...

Ή  τεθλιμμένη σύζυγος:
— Ό χ ι δά, είκοσι έξη μόνον.

-C&.
Ό  δικηγόρος κ. X. συνηγορεί έν δικα- 

στηρίω.Αίφνης βλέπει δτι είς τών δικα
στών έκοιμάτο· παύει τήν άγόρευσ ίν του, 
καί Αποταθείς είς τόν πρόεδρον λέγει:

— Κύριε πρόεδρε, περιμένω νά έξυπνή- 
σμ ό κύριος δικαστής δπως έξακολουθήσω.

— Ό χι δά ! άπαντμ ό πρόεδρος, έξακο- 
θήσατε, διότι καί αύτός ίσως περιμένμ νά 
τελειώσετε, δπως έξπνήσμ.

Άλλά τό πρώτον γράμμα μου άν άφαιρέ-
[σμς μόνον

Έρεύνησον τά πέριξ σου'ύψούμαι ώς είς
(θρόνον.
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[τό ναμα
Άνάμεστον έ κ χ ύ ν ε τ α ι ..................................

Νά σΐ'μπληρωθμ τό δίότιχον.
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Είς τούς πολέμους άλλοτε ή ύπαρξις μου
[ήτο

Κ’ είς κάθε κτύπημα αύτοΰ ό θάνατος
[ήγεϊτο.

Κ. Α. Σΰρος.Δέν έχετε δίκαιον· οί άνα- 
γνώσται έν Σϋρφ είνε άρκετοί καί ενθου
σιώδεις,ύπάρχει ίσως καί άντιπολίτευσις, 
άλλά τό μέλλον θά είνε ύπέρ ήμώνκαί θά 
μάς άναγνώσουν. Σας άναμένομεν έν Ά -  
θή,ναις ώς γράφετε καί τότε προφορικώς 
θά σας πείσωμεν. — Μ. Κ. Θΐιβας. Συν-, 
δρομή σας έλήφθη· νέος συνδρομητής έ- 
νεγράφη- εύχαριστοΰμεν θερμώς. — Μ. Μ. 
Μ.Βενισσουέρφ.Τό φύλλον θάστέλλεται είς 
Κάφρρ-Ζαγιάτ. Άναμένομεν ζωηράς ένερ- 
γείας σας.Β.Ε.Γ.Σύρος.Σάς άπαντήσαμεν. 
Ε λπ ίζομ ε ν βραδύτερο ν νά έπιτύχωμεν 
τινά σώματα τοΰ ά. έτους τού «Α ττικού 
Μουσείου», διότι μέχρις ένός έχουν έξαν- 
τλ η θ μ .— Δ. A. Τι . Μιτυλήνην. Ε ίς τήν 
άπό 13 86ρίου επιστολήν σας άπαντήσα
μεν. —S -R . T r ie s le .Συνδρομή σας έλήφθη· 
εύχαριστοΰμεν. Μ. Λ. Β. Γαλάξιον. Τό 8ον 
τεύχος έστάλη.—X. II. Α θήνας. Οί στίχοι 
σας μετά λύπης δέν θά δημοσιευθώσι.— 
Σύλλογον Έμπορούπαλλήλων. Ή  παρά- 
κλησίς σας θάέκτελεσθμ, τόσον μάλλον, 
δσον ό ύμέτερος πρόεδρος κ. Π. Δα- 
μαλας τυγχάνει φίλτατός μ α ς.—Β. Ε. Γ . 
Σύρον.Συνδρομή σας έλήφθη· εύχαρίστοΰ- 
μεν.— X. Π. Πρέβεζαν. Έ κ  τών χειρο
γράφων σας τό ποίημά σας δέν θά δημο- 
σιευθμ.—Σ. Δ. Τεργέστην. Έ χ ε ι  καλώς.— 
Ά ρ. Ί π .  Ενταύθα . Θά δημοσιευθώσι· ά
ναμένομεν καί άλλα ποικίλα.—Η. Τ. Τερ
γέστην. Έλήφθησαν, καί έστάλησαν έξά- 
μηνοι άποδείξεις. — Α. Δ. Α. Γαλάζιον. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Οί ζητούμενοι τό
μοι « Α ττικού Μουσείου » έχουν έξαν- 
τληθμ.

Βασιλική Τυπογραφία Ν. Γ . Ίγγλέση.


