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"ροηγουμένων τευχών τού 
έδημοσιεύσαμεν τήν ειζόνα 

ιερά; μονής τοΰ Μ εγ ά λ ο υ Σ - η - 
περιγραφής. Σήμερον δε παραθέ- 

Μονής 
τοΰ συγγράμματος 

Αγνής Σμίθ τοΰ 
πι τοΰ Ελληνικού 

παραπέμποντε 
τδ τεΰγος εν <

λαίου μετά 
τομεν έτέραν εικόνα τή 
χεστέραν. έζ 
νίδος δεσποσύνης 
"Βλέμματα
' Ελληνικής τοπιογραφίας ,” 
φιλόμουοον Αναγνώστην εις 
τεχωρίσθη ή περιγραφή.

:οΰ Μ εγ ά λ ο υ
'ήμερον δέ 7 

καθ’ δ έπιτυ- 
τή; Φιλελλη- 
έπιγραφομένου 

τής 
τον
ζα-υχος

Η ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.
(Συνέχει».)

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 357.)

"Ηθη και έθιμα — ‘0 χαρακτήρ τών κατοίκων.

ρύποι τών Χίων είναι έν γένει 
υκεΐ; κα’ι ή συμπεριφορά των 
οσηνής’ πάντες έμπνέονται 
δ τής προς το έμπόριον κλί- 
•ι»; και άγαπώσι το κέρδος. 
;ως πολλάζις ή μεγάλη των 
ιονομία φαίνεται γλισχρύτης- 
»αι δμως λιτοί τήν δίαιταν καί 
απώσι πολύ τήν οίκογένειάν 
: έν τή πόλει πολλά, ώς ειπο- 
ύπέρ τής δημοσίας έκπαιδεύ- 

ίοις όμως οί άνθρωποι είναι 
τδ πλεΐστον αγράμματοι, καί ώς έκ. τούτου είναι 
και προληπτικοί, πιστεόοντες είς μαγείας καί 
είς φαντάσματα.*)  'II άποδιδομένη αύτοΐς δειλία 
προέρχεται τδ μέν έζ τοΰ φιλήσυχου τοΰ χαρα- 
κτήρός των, το δέ έκ τοΰ μακροχρονίου ζυγού.

*) Ούχί πλεϊον τών Γερμανών καί τών Άγγλων, 
παρ’ οίς ακμάζει δά ή παιδεία.

Οί Χϊοι άγαπώσιν έν γένει τά καλά φαγητά, 
τήν μουσικήν, τδν χορόν ζαί τάς διασκεδάσεις. 
Συχνότατα τελούνται έορταί καί πανηγύρεις έν 
τοΐς χωρίο·.;· μετά τήν λειτουργίαν οί πολυπλη
θείς προσζυνηταί τρώγουσι, πίνουσι καί χορεύ- 
ουσιν. 0 χορός των είναι ό συρτδς · άνδρες καί 
γυναίκες κρατούνται έκ τής χειρός, εν ζεύγος 
προπορεύεται χορεύω·»· δ χορηγός πρέπει νά 
επιδεικνύεται γενναιόδωρος καί φιλοδωρεί τους 
μουσικούς· δσω ή χορεύτριά του τον έλκύει, 
δσιι» ό οίνος ρέει άφθονώτερος, τοσοΰτον καί τδ 
φιλοδώρημα τοΰτο είναι γενναιότερον. Άρχαιο- 
τάτη πανήγυρις, είς ήν κατ’ έτος συρρέουσι 
πλεΐστοι κάτοικοι τής νήσου, είναι ή είς μνήμην 
τής άγιας Μαρζέλλης τελουμένη. Έν τή θέσει, 
έν η έμαρτύρησε, πλησίον τοΰ χωρίου Βολισσοΰ, 
άνηγέρθη μικρά έκζλησία, σκιαζομένη ύπό γιγαν- 
τιαιας συκής. Είς τήν πανήγυριν ταύτην, τελου- 
μένην τή 22 Ιουλίου συρρέουσι δι’ ατμόπλοιων 
καί έκ τών παραλίων τής ’Ασίας πολλοί προ- 
σκυνηταί, οΐτινες φέρουσι μεθ’ εαυτών ζαί τάς 
τροφας, διαμένουσι δέ έν ύπαίθρω· περίεργον 
είναι τδ θέαμα τοσούτου πλήθους, ένίοτε μέχρις 
έξακισχιλίων ψυχών έστρατοπεδευμένου έν έκ- 
τεταμένη καί έρήμω .πεδιάδι έπί έβδομάδα δλην 
είτε έν ύπαιθρο» είτε ύπδ σζηνάς.

Τό κλίμα — Αί νόσοι — Οί ιατροί — Αρχαιολογικά.

Ίδ κλίμα είναι έν γένει γλυκύ καί υγιεινόν, 
ένίοτε ένσζήπτει βαρύς χειμών, ώς έν έτει 1872, 
δτε ολαι αί λεμονέαι έπάγησαν, άλλά συνήθως 

ή θερμοκρασία είναι ύποφερτή· αί συχναί μετα- 
βολαί τής ατμόσφαιρας έπιφέρουσι κρυολογήματα 
ένίοτε ζαί έν καιρώ τοΰ θέρους. 11 αποπληξία 
καί ή έπιληψία δέν είναι σπάνια·., ώς καί ή 
φθισι;, διό ζαί κακώς κάμνουσιν οί ιατροί άπο- 
στέλλοντες φ&ισικούς είς Χίον. II νήσος έχει 
δέκα ιός έγγιστα ιατρούς· έάν δμως συγκαλέξωμεν 
είς τούς ιατρούς καί τούς εμπειρικούς, τούς 
κουρεΐς, γυναΐζάς τινας, τότε ό αριθμός αύτών 
Ανέρχεται είς εκατοντάδας. Μήπως χωρικοί, 
οΐτινες ούδέ τήν ηλικίαν των είναι εις θέσιν νά 
όρίσωσι, δύνανται νά κάμωσι διάκρισιν μεταξύ 
ιατρού καί αγύρτου; ’Επιστήμονας καί λογίους 
άνορας ή νήσος δέν έχει πολλούς · καί δμως οί 
ένταΰθα ερχόμενοι αρχαιολόγοι εύρίσκουσι κύκλον, 
έν ω δύνανται νά συναναστρέφωνται· ή αρχαιο
λογία ιδίως έχει ένταΰθα στάδιο·» εύρύ, καθότι 
άνασζαφαί τακτιζαί δέν έγένοντο άκόμη έν Χίω. 
Έκ τής αρχαιότητάς ολίγα σώζονται έρείπια· 
ουδέ ίχνος εί’δομεν τοΰ αρχαίου ναού τοΰ Διός 
έπί τοΰ όρους Πελιναίου, ούδέ τοΰ ναού τοΰ 
ΙΙοσειδώνος έν τφ Ακρωτήριο» τής Αγίας Ελένης. 
Τά αρχαία νομίσματα είναι προ πάντων τά μαρτυ- 
ροΰντα περί τή; Αρχαιότητας τής Χίου· σχεδόν 
δλα τά νομίσματα φέρουσιν άφ’ ένδς μορφήν 
σφιγγός, άφ’ έτέρου /'.'ιμί Αμφορέα, ένίοτε 
βότρυν ζαί άλλοτε στάχυ·» ή πρύμνην πλοίου, 
μέ έπιγραφήν· όβολό;. οιωβολον κτλ. έπί νομί
σματος άναγινώσζει τι; τήν έπιγραφήν. Δήμος 
τής Χίου. "Ενωσις τών Χίων ζαί τών Έρυ- 
θρέων. ’ Είς τό βάθος τής θαλάσση; πολλαί 
εύρέθησαν έπιγραφαί, ώ; καί Αρχαίοι Αμφορείς· 
ό καθαρισμός τοΰ λιμένος πολλά θά έφερε·» εί; 
φώς Αρχαία. Τδ φρούριον είναι οικοδομή τοΰ 
τέλους τοΰ μεσαιώνος· έδώ καί έκεΐ εΰρηνται 
έρείπια επάλξεων καί φρουρίων τών Γενουηνσίων. 
Κ αί υδραγωγεία σώζονται · ή γέφυ ρα τής κ όρ η ς 
είναι υδραγωγείο·» τών Γενουηνσίων πλησίον 
αύτής κεΐνται τά έρείπια άλλου υδραγωγείου, 
το όποιον φαίνεται ρωμαϊκή; έποχή;.

Εκδρομή πρό; τό βόρειον μέρος τή; νήσου.

Κατά λαμπράν θερινήν ήμέραν, ναυλώσαντες 
καλάς ήμιόνους, άνεχωρήσαμεν έκ τής πόλεως 
τής Χίου. Καί πρώτον μέν διήλθομεν καθ’ δλον 
το μήκος του τδ Βουνάκι, καί άφίνοντες άριστερά 
μέν τήν συνοικίαν τών Καθολικών, δεξιά δέ τδ 
φρούριον, έφθάσαμεν είς τδ προάστειον, ένθα 
εύρίσκονται τά βυρσοδεψεία· έκεΐθεν διά όδοΰ 
στενής καί άπεριποιήτου ήλθομεν πλησίον χει
μάρρου ξηρού καί εΐδομεν τά πρώτα μεγάλα 
δένδρα. Εύρισκόμεθα έν τή έξοχή. ΙΙρό ήμών 
ειχομεν τά Αρχαία .Λατομεία έπί λόφου ξηρού 
χρώματος έρυθρώδους. Παρά τήν πετρώδη οδόν 
ύπάρχουσιν ερείπια οικιών, έν τοΐς ύπογείοις 
τών όποιων κατοικοΰσιν οί τών περιχώρων κη
πουροί. Αί οίζίαι αύται κατεδαφίσθησαν έν τή 
μεγάλη Καταστροφή τοΰ έτους 1822. Καθ’ όδδν 
πολλούς συνην-ήσαμεν ναυτικούς τοΰ Βροντάδου 
μεταβαίνοντας είς τήν πόλιν οί άνθρωποι ούτοι 
μετά πολλής προσήνειας μάς έχαιρέτιζον. Με
τ’ δλίγον έφθάσαμεν εις Λιβάδια, δπου οί κήποι 
είναι ωραιότατοι, διότι τδ ύδωρ ένταΰθα είναι 
άφθονον. ’Έξωθεν τοΰ χωρίου διέβημεν χείμαρρον 
άρκούντως εύρύν πρδς τ’ Αριστερά εύρίσκετο ό 
άγιος Γεώργιος*)  τοΰ Βροντάδου μέ τδ κομψόν 
αύτού κωδωνοστάσιον έκ λευκού μαρμάρου τής 
Ίήνου, έργον τών έπιδεξίων Τηνίων λιθοξόων. 
"Εμπροσθεν ήμών ήτο τό Βροντάδον. Μεταξύ 
Λιβαδίων καί τής θαλάσσης δέν έβλέπομεν ή 
κήπους καί ή όδός μας ήγεν έν μέσιρ δύο ύψη-

*) Κατεστράφη και ο5το; έξ ολοκλήρου ύπό τοΰ 
σεισμού. 

λών τοίχων, οΐτινες μά; έκάλυπτον δλον τδν 
ορίζοντα. Τέλος έφθάσαμεν είς τήν παραλίαν, 
παρά τήν όποιαν ήσαν ελλιμενισμένα διάφορα 
πλοΐα, ών οί ναύται ήλθον πρός έπίσκεψιν τών 
οικείων των, καί τινες λέμβοι άλιευτικαί, ών τά 
δίκτυα έξηραίνοντο είς τδν ήλιον. Έπί μικρού 
Ακρωτηρίου τρεις ή τέσσαρε; ανεμόμυλοι έκίνουν 
τάς μεγάλα; αύτών πτέρυγας είς τδν έλαφρδν 
νότιον άνεμον. Ό ούρανό; ήτο κυανούς, Ανέφελος. 
Παρά τήν θάλασσαν παίζουσι παιδία πολλά έλεύ- 
θερα καί άνευ φροντίδων οί παΐδες ούτοι έξοι- 
κειοΰνται έξ Απαλών ονύχων πρδς τδ στοιχεΐον, 
εν ω θα διάγωσι τδν βίον, πρός τδ στοιχεΐον 
έκεΐνο, τδ όποιον ίσως καταστή αύτοΐς πηγή 
πλουτου, ένίοτε δέ καί ό τάφος των.

Οί Χΐοι πλοίαρχοι είναι σχεδόν δλοι έκ 
Βροντάδου · οι πλεΐστοι αύτών είναι καί οΐ 
ίδιοκτήται τών πλοίων, τά όποια κυβερνώ»·.. 
Μεγάλην έχουσιν οί Χϊοι ύπόληψιν είς τού; 
πλοιάρχου; των, οΐτινες έδωκαν δείγματα μεγά
λη; ίκανότητο; ζαί τιμιότητας. Τά ναυτικά 
δάνεια γίνονται πρός 20% τόκον, καί άφαιρέσει 
τής Ασφαλείας πρό; 18%. Άλλως τε δλοι οί 
πλοίαρχοι είναι οικονόμοι ζαί τίμιοι· τινές μό
νον αύτών είναι ολίγον Απότομοι τού; τρόπου;· 
οι περισσότεροι ζατώρθωσαν έξ άπλών ναυτών 
νά γείνωσιν ίδιοζτήται μεγάλων πλοίων.

Ιό Βροντάδον*)  κοσμείται καθ' έκάστην διά 
νέων καί κομψών οικοδομών, καί τοΰτο οφείλεται 
είς τήν δραστηριότητα τών κατοίκων αύτοΰ- έν 
γένει ό’ είπεΐν τδ ναυτικόν τής Χίου περίποιεΐ 
τιμήν είς τό Ελληνικόν όνομα. "Ολοι σχεδόν 
οι κάτοικοι τού Βροντάδου συνδέονται πρός άλ- 
Ληλους δια συγγενικών δεσμών συνήθως τά 
τέκνα δλα μιας οικογένειας ταξειδεύουσι μετά 
του πατρος των επι τοΰ αυτού πλοίου, βπεο, 
καθ’ ήμάς, είναι μεγάλη απερισκεψία, διότι άν 
τυχόν το πλοΐον ναυαγήση, ολόκληρο; ή οικο
γένεια καταστρέφεται.

Η άπόστασις άπό τή; πόλεως μέχρι Βρον- 
ταδου είναι μιας ώρα; καί ένός τετάρτου. Ό 
Αήρ είναι υγιεινό;, διότι τδ ύπερζείμενον όρος 
Λίπος προφυλάττει αύτό άπό τών βορείων ανέ
μων. Ιο Βροντάδον ζοτοιζεΐται ύπό χιλίων 
περίπου οικογενειών, ών αί τριακόσιαι είναι εύ
ποροι. .Αλλ' ή κακή ζατάστασις τών οδών, ή 
μάστιξ αυτή τής Χίου, παρακωλύει τήν έξάπλω- 
σιν τού πολιτισμού· τοΰτο όμως δέν παρενοχλεΐ 
πολύ τούς ναυτικούς, οΐτινες κατά τό πλεΐστον 
μέρος τοΰ έτους απόντες δέν έπιθυμοΰσι νά ΐδωσι 
τά; γυναίκα; ζαί τάς θυγατέρας των προσελ- 
ζυομένας ύπο τών ελευθέρων τή; Εύρώπης ηθών. 
Τάς γυναίκα; τών ναυτών έπασχολεΐ ή οικιακή 
οικονομία, ή κτηνοτροφία [ζαί ή συλλογή τών 
έλαιών. Ή άφιξις τοΰ συζύγου είναι δΐ αύτά; 
ήμέρα έορτάσιμος, διακόπτουσα τόν μονότονον 
έν Βροντάδφ βίον τών οικογενειών. Ίο Βρον- 
ταδον έχει τρία μέν σχολεία άρρένων καί τρία 
θηλέων. "Εκαστος όπωσοΰν εύπορος κάτοικο; 
εχει την ίδιαν αύτοΰ οικίαν, τδν άγρόν του ζαί 
τδ ζώόν του, ήμίονον ή όνον. II κατασκευή 
αμαξιτή; όδοΰ μεταξύ Βροντάδου καί τή; πό
λεως θά ήτο πράγμα εύκολον, διότι ή χώρα 
έπίπεδος ούσα ούδέν θά παρείχε πρόσκομμα. Αί 
παρα τδ Βροντάδον πηγαί δδατος είναι τδ θέ
ρος σχεδόν ξηραί ■ πρδς βορράν τής κωμοπόλεως 
ύπάρχει ή βρύσις τοΰ ΙΙασά- έκεΐ δέ πλησίον 
είναι καί τδ ΰδωρ τοΰ Ί’αχτή λίαν κατάλληλον 
διά τήν πέψιν.

*) Ορα τήν εικόνα.

("Επεται συνέχεια.)

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ

ΕΛΛΗΣΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.

Ν τή ιστορία τών δημοσίων καί ιδιωτι
κών παρά τοΐ; ήμετέροις προγονοί; βι
βλιοθηκών προεξάρχουσι κατά χρονολο

γικήν σειράν αί έπόμεναι βιβλιοθήζαι. 'Ως 
πρώτη βιβλιοθήκη ύπό τών Αρχαίων άναφέρεται 
ή τοΰ γνωστού τών ’Αθηνών τυράννου Πεισι- 
στράτου 571—527 π. X. βστις πρό; τοΐ; άλλοι; 
σοφοί; έργοις ένήργησε διά τεσσάρων ποιητών, 
ών προεξήρχεν ό ’Αθηναίο; Όρφιζ.δ; Όνομάκρι- 
τος, ζαί τήν περισυναγωγήν καί κατάταςιν τών 
'Ομηρικών επών, άφοΰ προηγουμένως διά τοΰ 
σοφού τών 'Αθηνών νομοθέτου Σόλωνος είχε πα- 
ρακωλυθή δ διαμελισμό; καί ή νόθευσις τής 
γνήσιας 'Ομηρικής ποιήσεω; διά τή; έξ ύπο- 
βολής τούτέστιν έπί τή βάσει ένός ώρισμένου 
καί γεγραμμένου κειμένου έκ μέρους τών ραψω
δών άπαγγελίας.

'II βιβλιοθήκη αύτη τοΰ ΙΙεισιστράτου, ής 
τινο; τόν άζριοή πλουτισμόν άγνοοΰμεν, μετε- 
αέοθη κατά τήν εισβολήν τών ΙΙερσών εί; τήν 
’ Ασίαν, άλλά βραδύτερο·» έδωρήθη καί πάλιν ει; 
τήν πόλιν τών Αθηνών υπό τοΰ Σέλευκου Νιζά- 
νωοος, δπερ ύπενθυμιζει ύμϊν ομοιον γεγονο; 
άφορών τήν ύπδ τοΰ ’ Αλεξάνδρου εις Αθήνα; 
άποστολήν τοΰ καλλιτεχνικού συμπλέγματος τών 
τυοαννοζτόνων ’Αρμοδίου καί ’Αριστογείτωνος, 
τοΰ άρπαγέντο; μετ’ άλλων θησαυρών τής άρ
χαία; τέχνης ύπό τοΰ Ξέρξου.

Ταύτη επεται χρονολογιζώς ή βιβλιοθήκη 
τοΰ φιλομούσου τής Σάμου τυράννου ΙΙολυκρα- 
τους (562—522 π. X.), δστις έν τή λαμπρά 
ζαί έκ τοΰ πλούτου άπαστραπτούση αυλή είχε 
προσζαλέσει τόν Λναζρέοντα καί άλλους ίερο- 
φάντας τών Μουσών καί τής τέχνης. Τδ οίκτρδν 
αύτοΰ τέλος θά έλαβεν ΐσω; ζαί ή πλούσια αύτοΰ 
συλλογή έκλεζτών συγγραμμάτων, ή; τίνος Ακρι
βώς άγνοοΰμεν τήν τύχην.

Τρίτη έν τή ιστορία τών βιβλιοθηκών παρα 
τοΐς Αρχαίοι; "Ελλησιν έρχεται ή βιβλιοθήκη τοΰ 
τρίτου μεγάλου ήμών τραγικού Εύριπίδου 
τοΰθ’ δπεο έπιβεβαιοΐ ΐσω; καί τήν άπομόνωσιν 
τοΰ ποιητοΰ καί τήν Αποκλειστικήν έν ταϊ; έπι- 
στήμαι; ένασχόλησιν ώ; καί τδν μισόγελων ζαί 
σκυθρωπόν αύτοΰ χαρακτήρα. Λαμβάνοντε; ύπ’ δ- 
ψει τήν δυσκολίαν μεθ’ ή; ήν τδ πάλαι συνδε- 
δεμένο; ό πολλαπλασιασμό; τών Αρχέτυπων, 
ένεκα τής άγνοια; τή; θεία; τοΰ Γουττεμβέογου 
τέχνη; κατανοούμε·» έτι μάλλον τήν διπλήν 
πνευματικήν τε καί ύλικήν άξίαν τών πρώτων 
τούτων συλλογών. Εντεύθεν εύκόλω; εννοείται 
οτι μόνον έπίσημοι ήγεμόνε; και πλούσιοι ιδιώται 
ήσαν εί; τήν εύάρεστον θέσιν νά έχωσι σημαντι
κά; σύλλογός βιβλίων, αΐτινες φυσικω τω λόγιο 
ούδόλιο; δύνανται νά συγκριθώσι προς τας μετά 
ταΰτα κατά τούς Μακεδονικού; ιδία χρόνους υπο 
τών Άτταλιδών καί ΙΙτολεμαίων συγκροτηθει- 
σας ζαί ύπό ειδικών προσώπων έπιστημονιζώς 
ταξινομηθείσα; βιβλιο&ήκας, περί ών έσται ήμΐν 
κατωτέρω ό λόγος. 0 Εύριπίδη; δεν είχε με
γάλη·» ή έκτακτον περιουσίαν, άλλ’ έκέζτητο εν 
τω προσώπφ τού δούλου αύτοΰ Κηφισοφώντος*)

*) "Επιθι Άριστοφ.
Έν Βατράχοις στίχ. 944— 945. “Χυλό·» όιόού; 

στωμυλμάτων, άπό βιβλίων άπηθών εϊτ άνέτρεφον μο- 
νωδίαις, Κηφισοφώντα μιγνύς.” Καί τόν άρχαΐον Σχο
λιαστήν λέγοντα ““Οτι έδόζει δούλο; ών ό Κηφισοφών 
σομπονεΐν αΰτψ, ζαί μάλιστα τά μέλη” . . . Καί έν 
Άχαρν. στίχ. 401 “Δικ. ώ τρισμακάρΓ Εύριπίδη, δθ’ ό 
δούλος οΰτωσί σοφώς ύποκρίνεται” παρατηρεί ό Σχολι
αστής· “Διά τού δοκούντος έπαινον διαβάλλει τόν Εό- 
Ρίπιδήν”. 

άληθή θησαυρόν. Επειδή ούτο; έπειργάζετο 
δΐ αύτόν άπόγραφα ήτοι αντίγραφα τών 
σήμαντικωτέρων φιλολογικών έργων καί έντεΰθεν 
ίσως δομηθείς ό Αριστοφάνης, διακωμωδώ·» τον 
Εύριπίδην, διέοαλεν αύτόν ώς έχοντα συνεργάτην 
εί; τά πνευματικά αύτοΰ προϊόντα τον δούλο·» 
αύτοΰ Κηφισοφώντα. ΤΙ χρήσι; αΰτη τών 
έγγραμμάτων δούλων δέν ήτο γενική έπι τή; 
έποχή; τοΰ Εύριπίδου, βραδύτερο·» δμω; μετά 
τού; έμφυλίου; μεταξύ Ελλήνων πολέμους ελαβε 
μεγαλειτέρα; διαστάσεις. Καί ό Φαίδων, ουτι- 
νο; το ονομα φέρει ό γνωστός περί ’Αθανασία; 
τή; ψυχή; τοΰ Πλάτωνος διάλογο;, περιεπεσεν 
έν τή νεανική αύτοΰ ηλικία είς δουλείαν καί 
έχρησιμοποιήθη εί; βαναυσοτέρα; έργασία; μέ
χρι; ού γνωρισθεί; μετά τοΰ Σωκράτου; ήλευθε- 
ρώθη τή προτροπή αύτοΰ διά λύτρων τών φίλων. 
"Οτι ή βιβλιοθήκη τοΰ Εύριπίδου περιελάμοανε 
τά έργα δλων ή τών πλείστων τούλάχιστον τών 
συγχρόνων καί παλαιών ποιητών συμπεραινεται 
έκ διαφόρων ύπαινιγμών έν ταϊ; κωμωδία·.; τοΰ 
Άριστοφάνου:, άλλά βεβαίως θά περιείχε·» αΰτη 
καί άλλην ποικίλη·» καί σοφήν δλην καί προ 
πάντων τά έργα τοΰ προσφιλούς αύτω’Λναξα- 
γόοου ώ; καί τών άλλων συγχρόνων ζαί άρχαίων 
φιλοσόφων.

Εν τή Απαριθμήσει ταύτη τών Αρχαίο»·» βι
βλιοθηκών ώ; τετάρτην δυνάμεθα ν’ άναφέρω- 
μεν τήν τοΰ έπωνύμου έν ’Αθήναις άρχοντο; 
Εύκλείδου, έπί τής Αρχοντιά; τοΰ όποιου 
συμπιπτούση; πρδς τδ δεύτερον έτος τής 94'·; 
Όλυμπιάδος, ήτοι τδ 403 π. X, είσήχθη τδ έξ 
είκοσι καί τεσσάρων στοιχείων πλήρες Ιωνικόν 
άλφάβητον άντί τής παλαιάς ’Αττικής γραφής. 
Πλείονα περί τής Εύζλειδίου βιβλιοθήκη; άτυχώς 
Αγνοούμε·». Ένταΰθα δυνάμεθα καταλλήλως νά 
δνομάσωμεν ζαί τήν βιδλιοθήζην τού Εύθυδή
μου, νέου τινο; καί πλουσίου ’ Αθηναίου, καθώς 
μανθάνομεν έκ τΰίν’Απομνημονευμάτων τοΰ Ξε- 
νοφώντος. Βιβλ. Δ. κεφ. 2'". Σύγχρονος τοΰ Σω- 
κράτους ών, έκέζτητο ού μόνον πάντα τοΰ 'Ομή
ρου τά έπη καί τών άλλων εύδοκιμωτάτων ποιη
τών καί σοφιστών τά έργα, άλλά ζαί ιατρικά 
συγγράμματα προσέτι καί ένόμιζεν οτι διά τής 
άπλής μόνον αύτών κτήσεως ήδύνατο μεταξύ 
τών σοφών νά συγκαταριθμήται, άλλ’ άπηλ- 
λάχθη τή; ψευδού; ταύτη; δόξης ύπδ τοΰ Σω
κράτου; καί έτράπη μετά ζήλου πρδς άπόκτησιν 
τής Αληθούς σοφίας. Καί ό μαθητή; τοΰ Πλά
τωνος καί Ίσοκράτου; Κλέαρχος, ό τή; έν 
Πόντο» IIρακλεία; τύραννος, έκέζτητο σημαντι
κήν κατά τού; χρόνου; αύτού; συλλογήν βιβλίων, 
τοΰθ’ δπερ δμως, ώς ζαί ή τετραετή; αύτού μα
θητεία παρά τφ θείο» Πλάτωνι ζαί τώ ήπίιυ ζαί 
χρηστώ Ίσοζράτει δέν έκώλυσεν αύτόν νά ήνε 
εις τών ωμών τυράννων ζαί νά ύποσςή τήν κοι
νήν ώ; έπί τό πλεΐστον τών δμοίο»ν αύτώ τύχην 
πεσών μετά ένδεκαετή τυραννίαν ύπδ δολοφόνου 
χειρός. ’Αλλ’ ή πρώτη συστηματική καί επι
στημονικό»; διατεταγμένη βιβλιοθήκη έν τή άρ- 
χαιότητι ήν ή τοΰ φιλοσόφου ’Α ριστοτέλου;*),  
τοΰ μεγάλου ,τούτου ζαί έν αύτώ πάσα; τά; 
γνώσεις τοΰ αισθητού κόσμου περιλαβόντος νοός, 
τοΰ πολυγραφωτάτου συγγραφέω; ούτινος ζαί 
μόνα τά ύπ’ αύτοΰ συγγράμματα ήδύναντο νά 
άποτελέσωσιν ολόκληρον βιβλιοθήκην, άτε δή 
άνερχόμενα κατά τά; ειδήσεις τών άρχαίων εί; 
τεσσαράκοντα καί τέσσαρας μυριάδας γραμμά; 
ή στίχου;, ήτοι χίλια διάφορα συγγράμματα εν 
τετρακόσιοι; βιβλίοις. Ύπό τή; εκτάκτου επι
μέλειας καί τοΰ ζήλου άφ’ ένδ; καί τή; έλευ- 
θεριότητος καί μεγαλοδωρίας άφ’ έτέρου τοΰ

*) Στράβ. II’·. 54 “πρώτος ‘Αριστοτέλη; ών ίσμεν 
συναγαγών βιβλία -ζαΐ οιδάξας τού; έν Αίγδπτψ βασιλέας 
βιβλιοθήκης σύνταξιν”. 

κοσμοκράτορος αύτοΰ μαθητοΰ τραφεΐσα ή βιβλιο
θήκη τοΰ φιλοσόφου έγένετο ή βάσι; καί ό πρό
δρομος τής μετ’ ολίγον όνομασθησομένη; τών 
Πτολεμαίο»·» βιβλιοθήκη; καί ή πλουσιωτέρα τών 
έαυτή; συγχρόνων. Μετά τον θάνατον αύτοΰ ό 
’Αριστοτέλη; κατά τδν Στράβωνα (Βιβλ. 11 . 
κεφ. 54), καί τδν Πλούταρχον (έν βίο» Σύλλα 
κεφ. ΚΕ) κατέλιπε τήν διάσημον αύτοΰ βιβλιο
θήκην τώ διάδοχο» αύτοΰ έν τή αχολή θεο- 
φράστω, οστι; πάλιν κατέλιπε ταύτην μετά τή; 
ιδίας αύτοΰ συλλογής τό» έκ Σκήψεως τή; 
Τρωάδος μαθητή αύτοΰ καί τοΰ Άριστοτέλου; 
Χηλεΐ, περιπατητικό» φιλοσοφώ, άπό δέ τούτου 
περιήλθε·» εί; τούς κληρονόμους αύτοΰ, Αγροί
κου; καί ίδιιΰτα; άνθρό,πους. οΐτινε; δέν έγνώ- 
ριζον τήν άξίαν τοΰ είς χεΐρα; αύτών θησαυ- 
ροΰ · διό καί κατ άρχάς ολίγον περιεποιοΰντο, 
είτα δέ φοβηθέντε; τήν φιλόβιβλον σπουδήν τιΰν 
Ατταλιδών έθαψαν αύτήν έν τή γή. Μετά και

ρόν δέ Αφ’ ού ύπό τή; νοτιά; καί τών σητών 
τά πλεΐστα τιΰν βιβλίων επαθον Ανεπανόρθωτο·» 
βλάβην, οι Απόγονοι αύτιΰν έπιόλησαν αύτήν άντί 
πολλών Αργυρίων εί; Άπελλικώντά τινα Τήϊον, 
δστι; κατά τήν φράσιν τοΰ Στράβωνος ' ήν φιλό- 
βιβλο; μάλλον ή φιλόσοφο;· διό καί ζητών έπα- 
νόρθωσιν τιΰν διαβρωματων εί; αντίγραφα καινά 
μετήνεγκε τήν γραφήν άναπληρών ούκ εύ, ζαί 
έξέοωζεν άμαρτάδων πλήρη τά βιβλία.” Μετά 
τον θάνατον τοΰ Άπελλιζώντο; ό Σύλλα;, κυ
ρίευσα; τάς ’Αθήνας, όμοΰ μετ’ άλλων θησαυ
ρών έφερε·» είς Ρώμην καί τήν περίφημον ταύ
την βιβλιοθήκην, ένθα ό γραμματικός Τυραν
νιών, φιλαριστοτέλη; ιόν, κατέταξε τά έν αύτή 
συγγράμματα, έξ ών οΐ Ρωμαίοι οιβλιοπιΰλαι 
έλαβον Αντίγραφα. Καί ταΰτα μέν κατά τδν 
Πλούταρχον καί τόν Στράβωνα έν τοΐς προ- 
μνησθεΐσι χωρίοις.

Κατά τδν ’Αθηναίο·» δμω; ό Χηλεύς έπώ- 
λησε τήν βιβλιοθήκην τοΰ Σταγειρίτου τώ βασι- 
λεΐ Γΐτολεμαίφ τώ Φιλαδέλφω, δστι; ώς 
γνωστόν έφρόντισε περί τής καλλιτεχνική; καί 

' έπιστημονική; διακοσμήσεω; τή; ’Αλεξάνδρειάς 
καί έπλούτισε τήν έν Βρουχείφ βιβλιοθήκην, 
ήτι; περιελάμβανε 400,000 συμμιγή έργα ήτοι 
90,000 τόμου; ή μάλλον κυλίνδρους, διότι κυ
λινδρικόν τότε τά βιβλία έφερον σχήμα. Έν
ταΰθα οί έν τώ Μουσείφ σίτησιν έχοντες σοφοί 
γραμματικοί καί ιδία ό Ζηνόδοτος, ό Καλλί
μαχος, ό ’Ερατοσθένης, ό ’Αριστοφάνης, ό ’Απολ
λώνιο; ό Βυζάντιο; καί ό μαθητή; αύτοΰ Καλ- 
λίστρατο;, πρό πάντων δέ ό έζ Σαμοθράκη; 
Άρίσταρχο; ένησχολήθησαν προ; έπιστημονικήν 
κατάταξιν καί ταξινόμησιν τής άπανταχόθεν τή; 
Έλλάδο; κομισθείση; καί άποθησαυρισθείση; 
ποικίλης καί σπουδαία; ύλης. Άλλ’ οί σοφοί 
ούτοι άνδρες έν τώ εύτυχεΐ τούτψ καί άνθηρώ 
τοΰ Ελληνισμού κέντριρ Ανέπτυξαν μεγάλην 
δραστηριότητα ού μόνον πρδς διακόσμησιν καί 
ταξινόμησιν τών άνά χεΐρα; αύτών πολυτίμων 
θησαυρών, άλλά καί προ; άντικατάστασιν τών 
διεφθαρμένων ή νενοθευμένων κειμένων διά τή; 
άθετήσεως τών μή γνησίων καί ύποβολιμαίο»ν 
έργων, πρδς δέ εις τήν ερμηνείαν ζαί έξήγησιν 
τών Απηρχαιωμένων καί ποιητικών λέξεων ζαί 
τών δυσλήπτων πλέον χωρίων. Ουτω δ’ έν
ταΰθα έγεννήθη τδ πρώτον ή Κριτική, ώ; καί 
ή έπιστημονική καί ιστορική έρευνα έπί τών 
πνευματικών θησαυρών τοΰ παρελθόντος. Τδ 
'Ομηρικόν ζήτημα ένταΰθα τδ πρώτον άνε- 
κινήθη διά τής γνώμη; τών χωριζόντων. Διότι 
πρώτον ένταΰθα ό Ζήνων καί 'Ελλάνικο; Αναφαν
δόν δΐίσχυρίσθησαν δτι ή Ί λ ιά; καί ή’Οδύσσεια 
δέν είναι έργον ένδ; καί τοΰ αύτοΰ ποιητοΰ, τοΰ 
Ομήρου, εΐ καί πρδ δύο έτι έκατονταετηρίοων, 

έπί Σωκράτου; ήδη καί Πλάτωνος, οί έν ΆΘή- 
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ναις σοφισταί έλάμβανον ώς θέματα τών αύτών 
συζητήσεων τάς μεταξύ Ίλιάδος καί ’Οδύσσειας 
διαφοράς καί αντιφάσεις. Γνωστοί δ’ ιδία είναι 
έξ όλων τών προμνησθέντων γραμματικών οί 
τοΰ ’Λριστοφάνους καί ’ Αριστάρχου μόχθοι πρός 
έκκάθαρσιν τών γνησίων 'Ομηρικών άπό τών μή 
τοιούτων στίχων. Ό ’Αρίσταρχος μάλιστα λέ
γεται δτι καί διήρεσε τά δύο μεγάλα έπη είς 
τάς είκοσι καί τέσσαρας ραψωδίας έπονομάσας 
αύτάς κατά τά είκοσι καί τέσσαρα γράμματα 
τοΰ Ελληνικού ’Αλφαβήτου. Έση- 
μείωσε δέ πρός τούτοις διά τοΰ δβε- 
λοΰ τά αμφιβόλου γνησιότητος χω
ρία, και διά τών άστερίσκων τάς 
έξοχους επί καλλονή περικοπάς. Τέ
λος ένταΰθα ύπό τών προμνησθέντων 
σοφών συνετάχθησαν οί γνωστοί κα
νόνες οί περιλαμβάνοντες τούς δοκί
μους καί έκπρεπεΐς έν παντί είδει 
τής τε ποιήσεως καί πεζολογίας ποι- 
ητάς καί συγγραφείς. Καί ό μέν 
κανών τής έπικής ποιήσεως οιελάμ- 
βανε τόν Όμηρον, τον Άσκραΐον 
'Ησίοδον, τόν έξ'Αλικαρνασσού θειον 
τού 'Ηροδότου Πανύασιν, τόν ’Αντί
μαχον καί τόν έκ Καμείρου τής 'Ρό
δου Πείσανδρον. Έν τφ κανόνι τών 
’Ιαμβογράφων, ώς έξοχοι άνεγρά- 
φοντο ό ’Αρχίλοχος, ό Ίππώναξ καί 
Σιμωνίδης ό Άμοργΐνος, ώς έλε- 
γειακοί δέ ό Καλλίνικος, ό Φιλη- 
τάς, ό Καλλίμαχος καί ό Μίμνερμος, 
καί ώς λυρικοί ό ’Αλκμάν, ό’Αλ
καίος, ή Σαπφώ, ό Στησίχορος, ό 
Πίνδαρος, ό Βακχυλίδης, ό "Ιβυκος, 
ό ’Ανακρέων καί Σιμωνίδης ό Κεΐος. 
Έν δέ τοΐς τραγικοΐς ό Αισχύλος, 
ό Σοφοκλής, ό Ευριπίδης, ό "Ιων 
καί ό ’Αχαιός, καί έν τοΐς κωμι
κοί ς ό Επίχαρμος, ό Κρατΐνος, ό 
"Ευπολις, ό ’Αριστοφάνης, ό Φερε- 
κράτης καί ό Πλάτων ό κωμικός 
(πρός διαστολήν άπό τοΰ ομωνύμου 
φιλοσόφου) έν τή αρχαία κωμιρδία, 
ό ’Αριστοφάντης καί ό "Αλεξις έν τή 
μέση, καί ό Μένανδρος, ό Φιλιππί
δης, ύ Δίφιλος, ό Φιλήμων καί ό 
’Απολλόδωρος έν τή νέα. Έν δέ 
τω πεζω λόγφ έν μέν τή Ί στ ο ρ ι ο- 
γραφία ό'Ηρόδοτος, ό Θουκυδίδης, 
ό Ξενοφών, ό Θεόπομπος, ό "Εφορος, 
ό ’Αναξιμένης, ό Καλλισθένης, έν δέ 
τή ρητορική οί δέκα ρήτορες ’Αντι- 
φών, ’Ανδοκίδης, Αυσίας, Ισοκρά
της, Ίσαΐος, Αισχύνης, Λυκούργος, 
Δημοσθένης, Δείναρχος καί Υπερείδης.

Έκτος τής έν τω μουσείο) βιβλιοθήκης ύπήρχε 
καί δευτέρα έν 'Ρακώτιδι τής Αλεξάνδρειάς 
ή έν τω Σεραπείφ, αριθμούσα 42,800 κυλίνδρους, 
ήτις κατά τήν γνωστήν πολιορκίαν καί έκπόρ- 
θησιν τής ’Αλεξανδρείας ύπό τοΰ ’Ιουλίου Καί- 
σαρος (48—47 π. X.) έγένετο παρανάλωμα τοΰ 
πυρός, άντεκατεστάθη όμως ύπό τής Κλεοπάτρας 
οωρησάσης είς τήν πόλιν τής ’Αλεξανδρείας τήν 
τής Περγάμου βιβλιοθήκην*),  περιλαμβάνουσαν 
200,000 τόμους ήτοι κυλίνδρους.

*) 'II βιβλιοθήκη αδτη ίδρΰθη ύπό τού ’Αττάλου 
τοΰ Λ', καί έπλουτίσθη ύπό τών άλλων Άτταλιδών έν 
Περγάμψ, ένθα υπήρχε δεύτερον πνευματικόν κέντρον 
άνθαμιλλώμενον πρός τό έν Αλεξάνδρειά. Τής ένταΰθα 
βιβλιοθήκης φροντιστής ήν ό γραμματικός Κράτης ό Μαλ- 
λώτης, δστις, ώς γνωστόν, άνεκάλυύε τήν περγαμηνήν.

’Αλλά καί αΰτη ώς καί ή έν τω Μουσείω 
κατεστράφησαν διά παντός έν τοΐς μετά ταΰτα 
χρόνοις· περί δέ τής καταστροφής αύτών διπλαΐ, 

ώς γνωστόν, ύπάρχουσιν γνώμαι. Κατά τήν μέν 
ή ανεπανόρθωτος αυτή απώλεια έγένετο κατά 
τούς χρόνους Θεοδοσίου τοΰ μεγάλου ύπό τοΰ 
φανατισμού τού αρχιεπισκόπου Θεοφίλου, 389 
μ. Χρ., κατά τήν δέ, τό αξιοθρήνητου τούτο 
καί λυπηρόν γεγονός αποδίδεται είς τόν "Αραβα 
Άμρόν, στρατηγόν τοΰ καλίφου Όμάρ (651).

Έν Γαλαζίω κατά Ιανουάριον 1885.
Νικόλαος Δ όσιος Δ. Φ.

ΕΥΓΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΜΙΡΗΣ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΡΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗ.

S^V|^SIOMNHJIONEYTON παρατήρησιν έποιή- 
αατό τις, ούχί άναφορικώς ώς -ρο; τό 

«■femes’ σΧή!1α άλλ’ ">ς τήν θ5°ιν τήί
ρινός. Ύπό καλλιτεχνικήν έποψιν «ύφειλεν ή 
ρίς νά εύρίακηται καθ’ δλους τους κανόνας 
άκριβώς είς τό μέσον τοΰ προσώπου, καί νά 
σχηματίζη δρθήν γωνίαν μετά τίνος άπό τοΰ 
ενός μέχρι τού έτέρου όφθαλμοΰ άγομένης ευ
θείας γραμμής. Πραγματικώς δμως έν τή φύσει 
ούδέποτε συμβαίνει τοΰτο. 'II ρίς έκκλίνει είς 
τας πλειστας τών περιπτώσεων μικρόν τι τής 
ορθογωνίου θέσεως, τούθ’ δπερ παρέχει συχνά 
εις τας μορφας ίδιάζουσάν τινα δηκτικήν έκ- 
φρασιν. Καί δή άνατόμοι ισχυρίζονται δτι ύπάρ- 
χουσι φυσικοί λόγοι τής παρεκκλίσεως ταύτης 
άπό τής όρθογωνίου θέσεως, καί δτι δλως κεν

τρική καί ευθεία τις θέσις τής ρινός ήμών θεω- 
ρητέα ακανόνιστος. ‘0 έν Χάλλη καθηγητής 
τής ’Ανατομίας Welcker έξήτασε τάς ρίνας 
εν σχίσει ώς πρός τήν κατασκευήν των έπι 
κρανείων και έκμαγείων μεγάλων άνδρών· εύρε 
δ δτι αύται πολύ συχνά παρουσιάζουσι σημαν
τικός αποκλίσεις άπό τής ευθείας γραμμής. 
Ουτω π. χ. πρός τά δεξιά διευθυνόμενον άκρορ- 
ρίνιον ειχον, ό αύτοκράτωρ Νικόλαος, ό Κρόμ- 
βελλ, ό Ο. Μ. ν. Weber, ό Ταλλεύράνδ, ό 

Μιραβιό, καί ό Λουδοβίκος De- 
VRIENT. "Ολως δέ πρός τά δεξιά 
έκκλίνουσαν ρίνα έφερεν ό μέγας 
Δούξ Κάρολος Αύγουστος τοΰ Βάϊ- 
μαρ, ό Δάντης, ό Μαρά, ό'Ροβεσπιέρ, 
ό Ο. G. Gards, ό Βολταΐρος, ό Φραγ- 
κλΐνος, και ό Ριττ. Πρός τ’ άρι- 
στερα ήτο έστραμμένον τό άκρον τής 
ρινός Φριδερίκου τοΰ Μεγάλου, Μεν- 
δελσώνος Βαρθόλδυ, τοΰ Λουθήρου, 
και τοΰ Λουδοβίκου TlECK. "Ολως 
δέ πρός τά αριστερά άπέκκλινεν ή 
ρίς τοΰ Φόξ, τοΰ Γουλ. Οΰμβόλδου, 
τοΰ Κανόβα, τοΰ Thorwaldsen, και 
τοΰ Λεοπόλδου Buell. Ό Καθηγη
τής Welcker παραδέχεται δτι αί 
πλεΐσται λοξαι ρίνες, ώς αί λοξαΐ 
κεφαλαί λαών τινων κοιμωμένων έπι 
ξυλοπρέμνων, προέρχονται έκ πιέ- 
σεως, ήν όφίσταται ή ρίς έν τή 
κατακλίσει έπι «ορισμένης πλευράς 
τοΰ σώματος κατά τε τήν χονδρώδη 
καί όστειόδη αύτής μοίραν.

'Ως τελειότατος τύπος εύγενοΰς 
καί αληθώς ιδεώδους καλλονής θεω
ρείται, ώς γνωστόν, ή 'Ελληνική 
ρίς. Τό δ’ ίδίαζον τής 'Ελληνικής 
ρινός συνίσταται είς τοΰτο δτι άνευ 
έπαισθητής έπικαμπής εκτείνεται έκ 
τοΰ μετώπου κατ’ ευθείαν γραμμήν, 
καί διατηρεί πρός τε τοΰτο, τό στόμα, 
καί τήν γένον, άκριβεστάτην αρμο
νικήν άναλογίαν. Συνήθως σχημα
τίζει άμβλυτάτην γωνίαν μετά, τής 
τοΰ μετώπου γραμμής. Τοιαύτη εί
ναι ή ρίς τής Αρτέμιδος, τής ’Αφρο
δίτης τής Μήλου, τού’Απόλλωνος τοΰ 
Βελβεδέρε, καί έν γένει τών 'Ελλή
νων θεών. Είναι ή κλασσική ρίς. 
"Εστιν δτε έξαφανίζεται ή προσωπική 
γωνία σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, καί 
ή ρινική γραμμή γίνεται σχεδόν κά
θετος, ώς είς τό έκμαγεϊον τοΰ ’Ολυμ
πίου Διός. 'Ο τύπος ούτος μόλις εύρί
σκεται έν τή φύσει. Εκφράζει δ’ ά- 

ναμφιβόλως τήν απόλυτον ύπεροχήν του μετώπου 
ώς προς τό πρόσωπον, τής διαγνώσεως ώς πρός 
τήν βούλησιν. Είναι ή ιδεώδης ρίς par ex
cellence, ή "θεία pii”.

'11 γνήσια κλασική ρίς τήν σήμερον είναι 
σπανία· ούχ ήττον άπαντα ένίοτε είς άτομα δια
φόρων Ευρωπαϊκών εθνικοτήτων. Περίεργον 
δ είναι τοΰτο, δτι ή ρίς αυτή ούδένα ιδιαίτερον 
τύπον έπιχαράσσει είς τούς έχοντας αυτήν, επειδή 
έλλειπει έκ τής μορφής των ή πνευματώδης 
έκφρασις, ήν οί ’Ελληνες ειχον τήν ικανότητα 
να περιάπτωσιν είς τάς θεότητας των. Πολλαί 
έκ τών μορφών τούτων συνδέουσι μετά τής ευ
θείας ρινός έλαχίστην νοήμονα εκφρασιν, καί 
θεωρούνται, ούχί τόσον εύγενώς, βλακώδεις.

'Η'Ρωμαϊκή ρίς, ώς και ό'Ρωμαϊκός λαός, 
εκπροσωπεί τήν ίσχύν καί τήν δραστηριότητα· 
προεξέχει έπι μάλλον, είναι μεγαλειτέρα, καί 
έλασσων τής Ελληνικής λεπτοφυώς πεπλασμένη · 
έλλείπει ή λεπτότης τής σμιλεύσεως ήτις χα

ρακτηρίζει τήν Ελληνικήν, καί αντί τής εύθείας 
τομής έχει κυματοειδές καί άκανόνιστον σχήμα. 
"Οσιο περισσοτέραν ίσχύν εκφράζει ή Ρωμαϊκή 
ρίς, τόσω όλιγώτερον έπίχαρις είναι· οί δ’ έχον- 
τες ταύτην είσίν ώς οί αρχαίοι κοσμοκράτορες, 
τραχείς, αλαζόνες καί ύπερόπται.

"Ετερος τύπος ρινός εις άκρον χαρακτηρι
στικός καί έπιβάλλων, είναι ή ανατολική ρίς, 
ήν έξεικονίζουσι τά άσσυριακά ανάγλυφα, καί 
ήν εύρίσκομεν είσέτι καί σήμερον αείποτε είς 
τούς "Αραβας καί Ίσραηλίτας, καίτοι οέν είναι 
ολως ξένη καί είς τούς Ευρωπαϊκούς λαούς.

Η ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (τό Βροντάδον).

Ύπάρχουσι μάλιστα ιστορικά πρόσωπα ών ή 
ρίς είναι λίαν χαρακτηριστική. Τοιαύτην ρίνα 
είχε π. χ. ό Δούξ τοΰ Βέλλιγκτων.

Κοίλη ή σιμή ρίς (άνάσιμος), δέν δηλοΐ αύ- 
τόχρημα τήν κακεντρέχειαν, εί καί έτι όλιγώ- 
τερον τούναντίον, βεβαίως δμως είναι άσφαλές 
σημεΐον έμπαθοΰς χαρακτήρας. Ώς άνήκουσαι 
είς ταύτην πνευματικαί ιδιότητες θεωρούνται, 
έτοιμόλογος δηκτική εύφυια, καί γενική πρός 
σάτυραν κλίσις. Είς τήν γυναίκα λέγεται δτι 
ύποδηλοΐ τό φιλέρι, είς τόν άνδρα τήν άκολα- 
σίαν καί τό όξύροπον, εις δέ τούς γέροντας τήν 
πολυπραγμοσύνην. Έκ τών γνωστών άνδρών 
τών νεωτέρων χρόνων ό Daniel D'Connell 
είχε σχεδόν τοιούτου σχήματος ρίνα, μεταξύ δέ 
τών άρχαίων ό Θερσίτης, ό Έλλην φιλεριστής, 
δστις δέν διέπρεπεν ώς φιλαλήθης. 'Ρίς μικρά 
άνασεσιμωμένη μετά μικρών οφθαλμών καί προ- 
εχουσών όφρύων, διακρίνει τόν εχθρικόν καί 
οικορράφον άνθρωπον.

Πλατεία καί πεπλατισμένη ρίς καταγγέλλει 
ένίοτε αδυναμίαν, έάν ή άποπλάτυνσις δεν είναι 
άποτέλεσμα συμπτώματος τίνος ή νόσου. Τό 
σχήμα τούτο τής ρινός τόσον άπεχθές παρ’ ήμΐν, 
μεταξύ τών Όττεντόττων θεωρείται ώς ιδιαιτέρα 
καλλονή, καί δή μεταχειρίζονται τεχνητά μέσα 
προς παραγωγήν τής δυσμορφίας ταύτης. 'Ρίς 
εύθυτενής ίσχυρώς προεξέχουσα καί μικρόν άπο- 
τόμως άπισχναινομένη μετά λιπόσαρκων ράχεων, 
είναι συνήθως αψευδέστατου διαγνωστικόν σημεΐον 
τής δραστηριότητας καί τής αποφασιστικότητας, 
ενώ παχεΐα καί σαρκώδης δεικνύει ισχυρογνω- 

μοσύνην καί άβελτηρίαν, μάλιστα δ’ όπόταν 
πλησιάζει πρός τήν δψιν ράμφους κόρακας. 'Η 
Ελισάβετ, ή πνευματώδης βασίλισσα τής ’Αγ
γλίας, ήτο πεπροικισμένη ύπό τής φύσεως τόσον 
διά μεγάλου πνεύματος δσον καί διά μεγάλης 
ρινός, παρεχούσης αύτή έν τή κενοδοξία της 
ούχί όλίγας ένοχλήσεις. Διατηρείται είσέτι έν 
Λονδίνω κοινοποίησίς τις γραφεϊσα ύπό τοΰ Αρχι- 
γραμματέως αύτής κατά τό έτος 1563, έν η 
"άπαγορεύεται είς πάντα; ν’ άπεικονίζωσιν ή νά 
γλύψωσι τό άτομον ή καί μόνην τήν μορφήν τής 
Βασιλίσσης άλλως ή κατά τό ύπόδειγμα τής 
τελειοτάτης φυσικής καλλονής, επειδή ή Αύτής 
Μεγαλειότης παρετήρησεν δτι πλεΐστοι τών Αύτής 
ύπηκόων δυσηρεστήθησαν διά τήν προξενηθεΐσαν 
παραμόρφωσιν, θεωρήσαντες ταύτην ώς μεγάλην 
προσβολήν.1’ 'Η δήθεν αυτή παραμόρφωσις ούδέν 
έτερον ήτο ή πιστή άπεικόνισις τής ρινός τής 
Μεγαλείοτητός της, ήν δέν έπίστευε, καί δι’ 
δπερ έπεθύμει δπως ή ρίς αύτής είς τάς εικόνας 

άπεικονίζηται μικροτέρα, '0 Καΐσαρ είχε τήν 
ρίνα έλαφρώς καμπύλην κατερχομένην έπι- 
χαρίτως πρός τό στόμα. ’Ερρίκος ό Δ', καί 
Ναπολέων ό Α'. έδείκνυον παρόμοια αρχέτυπα. 
Ό Αύτοκράτωρ Ί’ουδόλφος τοΰ Άψβούργου 
είχε παραδόξως μεγάλην ρίνα, καί ένίοτε ένεκα 
ταύτης έσκώπτετο. Τό σχήμα τής ρινός τοΰ 
Σίλλερ είναι γνωστόν. Δέν είναι δέ γνωστόν 
έάν ό Klopstok, Gellert, Beaumarchais, 
Blumaver, Calderon καί Gozzi, ήσαν πεπροι- 
κισμένοι δι όμοιας πρός τήν τού Σίλλερ. Έν 
γένει δ’ άξιοπαρατήρητον γεγονός είναι, οτι σχε

δόν δλοι οί έξοχοι ιστορικοί άνδρες διακρίνονται 
διά λίαν έξεχούση: ρινός, δηλούσης σθένος καί 
ένέργειαν.

"Οσιο εύρωστότερον ή ρίς προεξέχει έπι τοΰ 
προσώπου, καί δσω μάλλον αυτή κολπούται εις 
τήν ρίζαν, καί άποτομώτερον δεικνύει καταπίπ- 
τουσαν τήν κατατομήν αύτής, τοσοΰτον εμπαθέ
στερος καί ένεργητικώτερος καθίσταται ό χαρακτήρ 
τής φυσιογνωμίας, τοσοΰτον μάλλον άπομακρύ- 
νεται έκ τής έκφράσεως τοΰ ιδανικού υψους καί 
τής ηρεμίας. 'Ηρωική δραστηριότης, βίαιος ιδιο
συγκρασία, ισχυρά θέλησις απεικονίζονται έν τώ 
τύπω τής ρωμαϊκής ρινός. Τούντεΰθεν είς ηρωικήν 
καλλονήν αρμόζει κάλλιον αύτη ή ή ιδανική τής 
Ελληνικής ρινός τομή. "Οσω μικροτέρα καί 
σύμμετρος είναι ή ρίς, τόσοι μάλλον παρέχει 
αυτή είς τό πρόσωπον τήν εκφρασιν τής χάριτος 
καί τής συννοίας. Ρίς μικρά καί μικρόν τι 
άμβλεΐα, καταδεικνύει μειοιώσαν πανουργίαν καί 
φαιδράν πονηριάν. Έρασμιώταται είσίν αί μικραί 
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έκεΐναι ρίνες αί δεικνύοοσαι ύπέρμετρον ευφυΐαν, 
αϊτινες ύπό ανεπαίσθητου τινα ζυρτότητα τής 
ράχεως καί άσθενώς καμπτόμενα·., προσεγγίζοοσιν 
έπί τοΰ άνω χείλους, ζαί δίδοοσιν είς τό πρόσω- 
πον τήν εκφρασιν φαιδρότατης άπλότητος. Μ εταξΰ 
τών δύο τούτων άκρων τής ρινός, δηλ. άφ’ ενός 
μέν τοΰ ηρωικού άφ’ ετέρου δέ τοΰ αφελούς 
εύρίσζεται απειράριθμος σειρά μάλλον ή ήττον 
κακοσχήμων κοινών ρινών, έν τοΐς πολλαπλώς 
παραλλάσσουσι σχήμασι τών όποιων εύρίσζεται 
έζδεδηλωμένον διά τόν φυσιογνώμονα ποικίλον 
μίγμα πλεονεκτημάτων καί ελαττωμάτων, ές ών 
σύγζ.ειται ό κατά μέσον όρον άνθρωπος.

Μή λαμοάνοντες ύπ’ ΰψει οτι άνω τοΰ έν 
λόγω σπουδαίου οργάνου ή ανθρώπινος φωνή θά 
έλάμοανεν δλως άλλοίαν ποιότητα, άναφέρομεν 
μόνον δ,τι οι ήμέτεροι ρινολόγοι δΐίσχυρίζονται, 
δτι ή ρίς είναι αψευδέστατο·/ διαγνωστικόν ση
μεΐον τοΰ ανθρωπίνου χαρακτήρας. Τά έπίλοιπα 
μέρη τοΰ προσώπου — ώς λέγουσιν ούτοι — 
εύρίσζονται τρόπον τινά ύπό τήν έξέλεγξιν τής 
βουλήσεως. Τά χείλη δυνάμεθα νά συνθλίβωμεν, 
τούς μΰς τοΰ στόματος νά έμποδίζωμεν ή ν’ 
άφίνωμεν ελευθέρους, τούς όφθαλμοΰς νά κλεί- 
ωμεν ή ν’ άνοίγωμεν, τά πάντα κατ’ αρέσκειαν. 
II ρίς δμως έχει δλως ίδιάζουσαν σταθεράν 

εκφρασιν, ήν ή θέλησις δέν δύναται νά τροπο
ποίηση· — είναι ο σταθερός δείκτης έπί τοΰ 
ηλιοτροπίου τοΰ προσώπου. Ώς πρός τό ζήτημα 
τοΰτο τής ρινικής ακινησίας δυνάμεθα άλλως τε 
την ρίνα περιφρονητικώς νά συστείλωμεν.” Είναι 

γνωστόν οτι εύρίσζονται ούχί σπανίως άνθρωποι 
έχοντες τήν δεξιότητα αυθαιρέτου χειρισμού τών 
μυών τής ρινός, νά κινώσι ταύτην όριζοντίως 
δεξιά ή αριστερά, πρός τά άνω ή κατά μήκος, 
καί έν γένει νά δίδωσι κατ’ αρέσκειαν πάσαν 
διεύθυνσιν.

1 πο τήν έποψιν τής σπουδαιότητος καί τής 
επιρροής τής ρινός, ούδεμίαν πρέπει νά προξενή 
έντύπωσιν έάν αυτή ήναι τό άντικείμενον πολλα
πλών λογομαχιών καί επιστημονικών έρευνών. 
Πολλά έγράφησαν περί τοΰ ενδιαφέροντος τούτου 
θέματος, έπαινοι καί ύβρεις διά τό τμήμα τοΰτο 
τοΰ προσώπου κατηναλώθησαν διαδοχικώς κα- 
0 υπερβολήν, καί θά ήτο ίσως λίαν ένδιαφέρουσα 
και αντάξιος έργασια νά συναθροίσωμεν ενταύθα 
τα διάφορα φιλολογικά προϊόντα, ατινα έγρά
φησαν έν πεζφ καί έν στίχοις περί τοΰ θέματος 
τούτου. ΙΙλην αρκετά τά περί τούτου ύπεδεί- 
ξαμεν, έκαστος δ’ έκ πείρας γνωρίζει πόσα έκ 
τής ρινός τοΰ ανθρώπου έξαρτώνται. Πόσοι άπε- 
κρούσθησαν ένεκα τής ήκιστα ερατεινής ρινός 
των, πόσοι άπέτυχον έπιδιώκοντες υπαλληλίαν 
τινά, επειδή ή ρίς άπήρεσκεν είς τον προϊστάμενόν 
των, ποσοι — άλλά πρός τί άκόμη περισσότερον; 
Μακάριος ό χαίρων έπί τή ρινί του!

Δρ. Δ.

(Έκ τοϋ Γερμανικού.)

ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΑΕ1- 
ΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

Έκ τού Γερμανικού ύπό Χρήστου Έ. Κάλφογλου 
όώάκτορος τής ’ Ιατρικής.

(Συνέχεια.)

‘Η κέμας.

ΕΞΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΕΝ ΑΦΡΙΚΗι.

Κ τών ζώων τής Αφρικής τών διά τής 
έπεκτεινομένης καλλιέργειας όσημέραι 
φυγαδευομένων κατέχει τήν κορωνίδα 

ό λέων, ό δυνάστης ούτος τών ζώων, ον ό 
άνθρωπος άμειλίκτως κατεδίωξεν ώς ταοάττοντα 
εν τώ οεσποτικφ αύτοΰ χαρακτήρι τό ειρηνικόν 
εργον τοΰ άγρότου, τοΰ ποιμένος καί τοΰ γεωρ
γού. Οδτω δέ άπεδιώχθη έξ Εύρώπης, είς ήν 
ίστορικώς άνήκεν, έκ Συρίας καί Παλαιστίνης, 
εξ Αίγύπτου καί τών μεσογείων χωρών τής 
’Αφρικής, έξωλοθρεύθη έν ταΐς άνατολικαΐς καί 
δυτικαΐς παραλίαις τής ’Αφρικής, ένθα Εύρω- 
παΐοι μετά τών μακρά βαλλόντων οπλών αύτών 
συνοίκησαν, ζαί έγένετο σπανιώτερος έν ’Αλγε
ρία καί Μαρόκκω. Ούτω δέ περιωρίσθη σήμε
ρον ό λέων είς τά ένδότερα τής ’Αφρικής, ένθα 
άντέχει μέν ένεκα τής άδεξίως κατ’ αύτού διε
ξαγόμενης θήρας, τών παλαιών όπλων τών άγριων 
καί τής βοράς αύτώ γινομένων πολλών μηρυζα- 
στικών ζιόων, ούχ ήττον άζατασχέτως προχωρεί 
ή ήμέρα τοΰ τέλους αύτοΰ ένεκα τής αύξανομέ- 
νης καλλιέργειας καί τής έπίδεξίου καταδιώξεως 
αύτοΰ ύπό τών Εύρωπαίων.

ΙΙζιστα ωσαύτως συνάδει ή χωρούσα καλλι
έργεια προς τήν υπαρξιν ζωικών κολοσσών, οιους 
ή φύσις παριστάνει έν τοΐς έλέφασι, τοΐς τερα- 
στιοις τουτοις ζώοις, οΐτινες ένδιαιτώνται συνή
θως έν μεγάλοις δάσεσι, έλλειπόντων έν έτέρω 
τοπιυ τής γής τών πρός συντήρησιν αύτών ορών, 
καί οΐτινες πρός διατήρησιν αύτών καταβροχθί- 
ζουσι πλεΐσθ’ δσους οργανισμούς. ΊΙ ύπό τοΰ 
άνθρώπου γινομένη πρό αιώνων ζαταδίωξις τών 
γιγαντίων τούτων ζιόων δέν εχει ύπ’ δψιν τήν 
μεγάλην φθοράν άλλων ζιόων φθειρόμενων ύπ’ αύ
τών, άλλ’ απλώς άποβλέπει είς τήν εύτελή καί 
άκραν φιλοκέρδειαν τής προσκτήσεως τοΰ πολυ
τίμου ελέφαντος. Όπόσον δέ μανιωδώς ζαί 
σζληρώς έζτελεΐται ζαί έξετελεΐτο ό τής έξον- 
τώσεως ούτος άγων μαρτυροΰσιν ήμϊν αί πολυ
άριθμοι περί θήρας περιγραφαί, έν τή άναγνώσει 
ών γεννάται έν ήμϊν πράγματι αίσθημα αισχύ
νης έπι τή θηριωδία καί ταΐς βιαιοπραγίαις, 
τας όποιας ό άνθρωπος διέπραξε κατά τοΰ ζωι
κού κόσμου. Εις έπιβεβαίωσιν δέ τούτων παρα- 
θέτομεν τήν έπομένην περιγραφήν "Αγγλου τίνος 
θηρευτού ελεφάντων.

I ήν 31 Αύγούστου παρετήρησα τον μέγι- 
στον καί υψηλότατον έλέφαντά, ών ποτέ είδον. 
Ιστατο 150 ώς έγγιστα βήματα μακράν έμοΰ 

έχων τήν πλευράν πρός εμέ έστραμμένην. Στα-

κατα διαφόρων μερών τοΰ παμμεγέθους
Εν εκάστω πυροβολισμοί κλίνων 

ήν κεφαλήν αύτοΰ ήπτετο διά 
διά τίνος άλλοκότου καί

Έθαύ- 
πράγματι ύπό επιείκειας, 
ζώον έν άκρα ύπομονή

ματήσας έπυροοόλησα κατά τής ωμοπλάτης 
αύτοΰ καί ήδυνήθην δι’ ενός πυροβολισμού νά 
δεσπώσω αύτού· διότι ή σφαίρα τρώσασα αύτόν 
περί τήν ωμοπλάτην παρέλυσεν αύτόν. Πριν 
φονεύσω τόν τεράστιον τούτον ελέφαντα, οστις 
παρείχε πράγματι μεγαλοπρεπές θέαμα, άπεφά- 
σισα ινα θεωρήσω αύτόν έπί τινα χρόνον. Ένό
μισα έμαυτόν εύτυχή δτι έγενόμην διά μιας 
κύριος τών άπειρων τούτων δασών, απερ τοσοΰ
τον εύγενή καί διάφορον Θήραν παρέχουσι. Θεα- 
σάμενος τόν έλέφαντα ’δοκίμασα νά άνεύρω τά 
τρωτά αύτοΰ μέρη. Πρός τοΰτο πλησιάσας 
!*£ΖΡ'· υραχυτάτης άποστάσεως έπυροοόλησα πολ- 
λάκις τ—Λ -..... '
αύτοΰ κρανίου. ’ 
ώσανεί έχαιρέτα 
τής προβοσκίδας ήδέως 
ίδιάζοντος τρόπου τήν πληγήν αύτοΰ. 
μασα καί διαπνευσθείς 
ίδών οτι τό εύγενές 
ύπέφερε τήν τύχην καί τά δεινά αύτοΰ, άπεφά- 
σισα νά περάνω οσον τάχος τό έργον μου. Πρός 
τοΰτο εβαλον έκ τής διστόμου ζαραβίνας μου 
ες σφαίρας, ειτα και εκ τού Ολλανδικού πολυ
στρόφου μου έτέρας τρεις κατά τής ωμοπλάτης 
αύτοΰ, αϊτινες άπέβησεν αύτώ τέλος πάντων 
θανατηφόροι. Νΰν έρρευσαν κρουνηδον δάκρυα 
εζ των οφθαλμών αύτοΰ, ους ήρέμα άνοίγων 
έζλεισεν αύθις. 
σώμα έτρεμε 
πλεύρως έξέπ· 
— .... δέν

αύτοΰ, ους
Ολόκληρον τό κολοσσιαίου αύτοΰ 

σπασμωδικώς καί πεσών παρα- 
:νευσε. I ίς δέ έν τή άναγνώσει 

τούτων όέν αισθάνεται άποστροφήν κατά τής 
ανθρωπίνου ταύτης σζληρότητος; Ούτω πορεύ
εται ακαθεκτως έν ζώον, δπερ ούχί μόνον μεγε- 
θει σώματος καί δυνάμει, άλλά ζαί νοημοσύνη 
υπερτερεί τών λοιπών ζώων, προς τό τέλος 
αύτοΰ, εφ οσον ό άνθρωπος δέν θέση φραγμόν 
τή παραλόγου αύτοΰ μανία καί άξιώσει τοΰ διώ- 
κειν αυτό.

Ενώ έξ αρχαίων αιγυπτιακών έπιγραφών, 
περιγραφών καί εικόνων βλέπομεν δτι ή θήρα 
τοΰ ιπποποτάμου πολύ έξησκεΐτο ύπό τών 
παλαιών Αιγυπτίων, ματαίως άναζητοΰσι σήμε
ρον τα ζώα ταΰτα περί τόν Νείλον έκλιπόντα 
παντάπασιν έν Αιγύπτιο καί Νουβία. IIρέπει 
οέ νά είσδύση τις είς τά ένδότερα τής "Αφρικής 
δπως δυνηθή ν’ άπαντήση νΰν τά βαρέα καί 
παχύδερμα ταΰτα ζώα, τά όποια εί καί τά βέλη 
καί άί λόγχαι τών άγριων ύλίγον βλάπτουσι, 
εδεησεν ούχ ήττον νά ύποχωρήσωσι πανταχοΰ 
τοις φονικοις δπλοις τών Εύρωπαίων. Ώς ό 
ελέφας ούτω καί ό ιπποπόταμος, αγελαίου ζώον 
ών, περιοδεύει άγεληδόν πλησίον μεγάλων πο
ταμών, ζατάκειται δίκην χοίρου έν άβαθεΐ καί 
καλαμώδει θέσει έν ραθυμία ή ήμιϋπνία, ή ήλιά- 
ζεται έπί ψιλών σύρτεων, ή νήχεται έπί τοΰ 
ύδατος παίζων τήδε κφκεΐσε, ή αναπαύεται 
ηοεως εν μεσφ διαφόρων υδατωδών φυτών.

ο· ι « » . , *ία οιαφορα ωσαύτως ειοη τών αίγαγρων 
γίνονται βορά τόσον τοΐς πολυαρίθμοις άρπακτι- 
κοΐς ζώοις, δσον καί τοΐς άγρίοις λαοΐς τής 
Αφρικής. Οίαδήποτε δέ καί άν ύποτεθή δτι 

είναι ή φθορά τινών τών αϊμοβόρων γαλών κατά 
των άοπλων τούτων ζιόων, υπολείπεται έν τού- 
τοις αυτή κατα πολύ τής ύπό τού άνθρώπου 
προξενουμένης, δστις κατά, τάς μεγάλας στιβείας 
και κυνηγεσίας χιλιάδας έκ τών ποηφάγων τού
των ζώων έν μια ήμέρα εξαφανίζει. Οδτω δέ 
τινά είδη τών αιγάγρων, ατινα πρό όλίγων 
άκόμη δεκαετηρίδων ένομίζοντο ώς άνεξάλειπτα 
έγένοντο σήμερον σπάνια και έγγίζουσι μοιραίως 
είς το τέλος αύτών. ΊΙ έν τοΐς Δυτικοΐς τής 
Αφρικής άλλοτε επιπολάζουσα βούβαλος (Bu- 

balis caama) έκ τής διαιρέσεως τών άγελοδαι- 
γάγρων έξέλιπε σήμερον όλοσχερώς έκ τοΰ ’Ακρω

τηρίου τής Καλής έλπίδος καί έξεδιώχθη είς 
τά ένδότερα τής ’Αφρικής. Ωσαύτως ή κεμάς 
(Catoplepas Gnu. δρα εικόνα) έξηλείφθη παν- 
ταχοΰ, ενδα ό ποΰς τών Εύρωπαίων έπάτησε. 
Καί ούτω σπεύδουσιν είδη τινά τών αιγάγρων 
πρός τήν έξάλειψιν αύτών ενεκα τού διηνεκούς 
κατ’ αύτών διωγμού.

Άλλά τις ένθυμούμενος τήν βόρειον ’Αμερι
κήν δέν αναπολεί εις τήν μνήμην του τοΰς άπει
ρους λειμώνας, τάς έν αύτοΐς άγέλας βισώνων 
καί βουβάλων, τόν θηρεύοντα αύτοΰς Ινδόν 
καί τόν προς άμφοτέρους πολεμοΰντα’Αμερικανόν 
κυνηγόν; Αί άναρίθμητοι δ’ αυται άγέλαι τών 
βουβάλων άραιωθεΐσαι έπί μάλλον καί μάλλον 
ούτω προχωροΰσιν άναποδράστως πρός τό μοι- 
ραΐον αύτών τέλος ώς είς τον έμπαθώς θηρεύ
οντα αύτάς ’Ινδόν εισχωρεί ό πολιτισμός, έξα- 
φανιζύμεναι ύπό τών άζατασχέτως είσορμώντων 
Εύρωπαίων. "Οτε δέ οί πρώτοι άποικοι ές 
Εύρώπης άφίζοντο είς ’Αμερικήν ένεδιητώντο 
άκόμη οί βίσωνες κατά τάς παραλίας τοΰ 
’Ατλαντικού Ωκεανού καί δή μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ παρελθόντος αίώνος ήσαν έν αφθονία έν Ohio, 
Kentucky, ζαί έν τοΐς δυτικοΐς τής Πενσυλ- 
βανίας. Σήμερον δμως εύρίσζομεν αύτοΰς έν 
τοΐς δυτικοΐς μόνον μέρεσι τοΰ Μισσισσιπή καί 
έν τή ανω κοίτη αύτοΰ. Ούτοι δέ καίτοι έπτο- 
οΰντο έν ορεσιν ένδιαιτάσθαι ή καί πρός βορράν 
χωρήσαι, ούχ ήττον δμως καταδιωκόμενοι ήναγ- 
κάσθησαν νά προχωρήσωσι μέχρι τοΰ 65 βαθμού 
βορείου πλάτους ζαί νά άναζητήσωσι ζαταφύγιον 
πέραν τών όρέων πρός τά βορειο-δυτιζά μέρη, 
χωρίς νά άπαλλαγώσιν έν τούτοις τών άκαμάτων 
καταοιωκτών αύτών τοΰ Ινδού, τοΰ λευκού άν
θρώπου καί τοΰ λύκου.

Ή βαβμηδον διαδεδομένη καλλιέργεια ήλάτ- 
τωσεν έπίσης τόν άριθμον τοΰ ποΐμαντ ο ς (Puma 
concoler), δστις άπό τών δυτικωτάτων τής 
’Αμερικής χωρών μέχρι τού Καναδά έξηπλω- 
μένος ών άλλοτε, έξέλιπεν όλοσχερώς νΰν έν τή 
βορείω καί μέση ’Αμερική. Ώς οί συγγενείς 
αύτοΰ ούτω καί αύτός περιπόλων εντός εύρυ- 
χώρου τόπου ένδιαιτάται άσμένως έν δάσεσιν ή 
έν άδένδροις πεδιάσι, κοιμάται τήν ήμέραν έπί 
δένδρου ή ύπό τήν χλόην κεκρυμένος, τήν δέ 
νύκτα καταδιώκει άπαντα τά άνίσχυρα θηλαστικά 
άπό τοΰ δασυπρώζτου μέχρι τοΰ πώλου.

Ώς παρ’ ήμϊν ή ήμερος ούτως έν 'Αμερική 
ή βιργινιανή λεγομένη ελαφος (cervus virgini- 
anus) έστιν άντικείμενον περιπαθούς θήρας. 
άλλοτε ορίθουσα αύτη άπό τής άνατολικής 
παραλίας τής βορείου ’Αμερικής μέχρι τοΰ Μεξι
κού καί τών Πετρωδών όρέων, έξεδιώχθη ολίγον 
κατ’ ολίγον έκ τών κατωκημένων χωρών προς 
τά μεγάλα ορεινά δάση. Ζή ώς ή ήμερος ελα
φος κατ’ άγέλας ζαί άπαξ έζλέξασα τόπον κατοι
κεί έν αύτώ μονίμως. Άγαπα δέ πρό πάντων 
θαμνώδεις καί άκαλλιεργήτους άγρούς.

Έκ τών πανταχου άσμένως θηρευομένων 
ζώων είσϊ καί τά σισυροφόρα, άπό τής θήρας 
τών όποιων τρέφονται άπειροι κυνηγοί και ολό
κληροι λαοί. '0 θέλων νά ρίψη βλέμμα έπί 
τών άριθμών, έξ ών καταφαίνεται όπόσαι δόραί 
έξ έκάστου είδους αύτών έκτίθενται είς τάς 
άγοράς, μανθάνει δτι κατ’ έτος κυκλοφοροΰσιν 
είς τό έμπόριον 180,000 δορών εύ.τιθασσεύτου 
σαθερίου (Mustella Martes), 400,000 δορών 
οικιακού σαπωρίου (Mustella foina), 600,000 
δορών ίκτίδος (Putorius foina), 400,000 δορών 
λευκοϊκτίδος (Mustella erminca), 160,000 δορών 
Καναδίας ίκτίδος (Mustella canadensis), 55,000 
δορών λιμναίας ίκτίδος (Mustella lutreola), 
150,000 δορών κάστορος καί 100,000 δορών 
Περουβιανού σζιούρου (Eriomys Chinchilla), ώστε 
ή τελική τύχη τών άμειλίκτως καταδιωκομένων 

τούτων ζώων έστιν εύνύητος. Ούτω δέ και ή 
ένυδρις (Erihydris lutris) καθίσταται όλονέν 
σπανιωτέρα. Αύτη εύρίσκεται σήμερον μόνον 
έν τοΐς βορειοτάτοις μέρεσι τοΰ Ειρηνικού Ωκε
ανού, έν ταΐς βορείοις παραλίαις τής Καλιφορνίας 
ζαί εντεύθεν πρός βορράν έν τή ’Αμερικανική 
ζαί ’Ασιατική παραλία, παρέχουσα τφ έμπορίφ 
1500 δοράς. 'Ο βρ ε κτ οφ ά γ ο ς ή τ ό ρ α τ ό ν ι ο ν 
(Proiyon lotor) έξέλιπε σχεδόν όλοσχερώς έν 
ταΐς ζατφζημέναις χώραις τής βορείου ’Αμερι
κής άκαταπαύστως καταδιωχθείς. Ούροκάστο- 
ρος (Myopodamus) (δρα εικόνα) δοραί έξήχ- 
θησαν έκ τών τελμάτων τής Buenos Ayres καί 
τοΰ Montevideo 50.000. "Ενεκα τοΰ καταδιωγ- 
μοΰ ήλαττώθη ό άριθμός αύτοΰ κατά πολύ, άλλ 
δμως νΰν φειδόμενοι αύτοΰ οί άνθρωποι άνεχαι- 
τισαν έπί τού παρόντος τήν παντελή αύτού έξα- 
λειψιν. Ό έριομΰς (Eriomys Chinchilla), έκ 
τής οικογένειας τών λαγωμυών, βρίθοιν άλλοτε 
έν άπάση τή τών Κορδιλλιέρων χώρα μέχρι 
θαλάσσης, περιωρίσθη σήμερον δλως εις τάς 
ύψηλάς χώρας.

Ο κάστωρ.

Ούχί δέ έν ζαλλιτέρα καταστάσει εύρίσζονται 
τινά σισυροφόρα ζώα τής ’Ασίας. Ούτως ό σίμωρ 
(Martes zibellina) ών άλλοτε διεσπαρμένος άπό 
τών Ούραλίων μέχρι τοΰ Βεριγγείου πορθμού 
καί άπό τών δυτικών ορίων τής Σιβηρίας μέχρι 
τοΰ 68. βαθμού βορείου πλάτους ζαί κατά μέρος 
έν τή βορειοδυτική ’Αμερική, περιωρίσθη νΰν 
ένεκα τοΰ διηνεκούς καταδιωγμοΰ είς τά απώ
τατα ορεινά δάση τής βορειο-άνατολικής ’ Ασίας 
καί έγένετο έν γένει σπανιωτατος.

Ό λαφύκτης (Gulo borealis), ζώον τό 
πάλαι κατά τάς "Αλπεις διεσπαρμένου, ίστορικώς 
δέ ώς ιθαγενές ζώον τής Λιθουανίας άναφερό- 
μενον καί δή μέχρι πρό όλίγων έτών έν τω 
δάσει τής Βιαλοβίτσης άκόμη εύρισκόμενον, 
περιωρίσθη σήμερον είς τήν Νορβηγίαν, Σουη
δίαν, Ααππωνίαν, τήν Μεγάλην Ι’ωσσίαν, Σιβη
ρίαν, Καμτσάτζαν ζαί τήν βόρειον ’Αμερικήν.

(Έπεται ή συνέχεια.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Ο ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ.
Εϊν έμβλημα ό στεναγμός ψυχής βαρυαλγούσης, 
Ευχής, ήτις ύπέμεινε τού κόσμου τήν οδύνην, 
Ευχής ίδούσης συμφοράς καί άπειρα παθούσης 
Είς τοΰ πελάγους τής ζωής τήν ταραχώδη δίνην.

Ή γή, τό πύρ ’ς τών κόλπων της έγκρύπτουσα 
τά βάθη,

Μέ ηφαιστείων στόματα τάς φλόγας έξερεύγει... 
Καί ή ψυχή έγκρύπτουσα είς τοΰς μυχούς τά πάθη, 
Δίδ’ είς αύτά διέξοδον, κ’ είς στεναγμός έκφεύγει!

Τίς οιδε, πόσα έκδηλοΐ είς στεναγμός ζαοδίας! 
Ί’ίς οίδε, ποια συμφορά έπλήγωσεν έζεΐνον, 

"Οστις έν μεσιρ έξαφνα εύθύμου εύωχίας 
Στενάζει, τής ψυχής αύτοΰ δλον τό πύρ έκχύνων!

Τίς οίδ’, έκεϊνη ή γυνή τί κλεί’ είς τήν καρδίαν, 
Η ζρύπτουσα τήν στοναχήν είς χείλη μειδιώντα! 

Τίς οίδ’, άν δέν ύπέκυψε καί είς τήν άτιμιαν, 
Διά νά σώση έκ λιμού τά τέκνα της, πεινώντα! —

Δέν είνε πάντα άσκοπος είς στεναγμός . . . τυ
χαίος

Δέν είνε, άς ακούεται κ’ είς άνακτόοων θολούς! 
Ποτέ δέν στένει άνθρωπος έπί τής γής ματαίως... 
Είνε ζοιναί αί συμφοραί κ’ οί στεναγμοί είς δλους.

IIοσάκις Εύα, καλλονής όλίγης στερούμενη, 
Παράφορος δέν ΐσταται μέχρι σκληράς μανίας 
Πρό τοΰ κατόπτρου, στένουσα καί ταλαντευομένη, 
’ Αποζαλύπτουσα πικρόν τό άλγος τής καρδίας!

Ποσάκις δέν ήθέλησεν εκείνο νά συντρίψη
Τό κάτοπτρον, δπερ πιστώς, τό τάλαν, είζονίζει 
Τήν δυσειδή της τήν μορφήν! —Ίδέτε, πώς νά 

κρύψη
’Απελπισίας στεναγμόν ή δύστηνος φροντίζει!...

Σπλαγχνίσθητε τόν στένοντα καί τον άγωνιώντα! 
'0 στεναγμός ΰπόκρισιν ποτέ, ποτέ δέν κρύπτει, 
'Ο στεναγμός εύρίσζεται είς αληθώς πεινώντα 
Καί τήν άπάτην πώποτε έκεϊνος δέν καλύπτει. —

Είν’ έμβλημα ό στεναγμός ψυχής βαρυαλγούσης, 
Νέφους κηλίς είς ούρανόν διάστερον πετώσα, 
Κρότος δρυός είς βάραθρον μετά βοής πιπτούσης, 
Είνε αύτή ή συμφορά — ή συμφορά πλήν ζώσα!

Έν Πειραιεΐ.
Πέτρος Κ. Άποστολίδης.

Η ΟΡΦΑΝΗ.
Με βροχάις ζάι τριζυμίαις διαβαίνει ή ζωή μου!
Μέ τά δάκρυα, τοΰ; πόνους, πάει, σβΰνει ή πνοή μου · 
Σάν λουλούδι είς τόν κάμπο ποϋ άπεμεινε μονάχο ■ 
Σαν δενδρι δπου τό δέρνουν οί άνεμοι είς τόν βράχο · 

’Ήθελα μιά νά γλυτώσω- ήθελα νά άποθάνω!

Δέν μου μένει ποιά έλπίδα, σωτηρία δέν μου μένει· 
Μέ άρνήθηκαν τά πάντα· μόνη καί βασανισμένη- 
Στο στενό μου μονοπάτι σέρνω τήν ζωή μονάχη·
Μ’ άπαντοϋν παντού άγκάθια, καί άνύφοροι καί βράχοι · 

“Αχ! νά τέλειωνε ό δρόμος, ήθελα νά άποθάνω!

Κάποτε θαρρώ γυρίζει τό μυαλό μου στό κεφάλι· 
Καί γελώ τά βάσανά μου σάν νά είμαι ξένη, άλλη· 
Τά λερά μου τά κουρέλια γιά κεντήματα τά πέρνω· 
’Ονειρεύομαι παλάτια εί; τό στρώμά μου σάν γέρνω · 
'Ηθελα, ’Αχ! άλλο κόσμο· ήθελα νά άποθάνω!

Ήμην καί έγώ ώραία· είχα πλούτη καί στολίδια· 
Τότε μ’ άγαποΰσαν δλοι· τώρα δέν είμαι ή ίδια' 
Τώρα περιφρονεμένη, τό κεφάλι των γυρίζουν, 
Καί γέλοΰν τά δάκρυα μου, καί τήν πτώχια ταλανίζουν.

Ήθελα νά μή τοΰς βλέπω· ήθελα νά άποθάνω!

"Αν κανείς κοντά μου έ'λθη γλυκό λόγο νά μιλήση, 
Δυστυχία! θέλ' ή πτώχια τήν τιμή της νά πωλήση· 
Μ’ άλλαι; πίκραις, μ’ άλλους πόνους τήν ζωή νά φαρ- 

μακώση ·
Σ’ ορφανή ζανεί; δέν ήλθεν ένα έλεος νά δώση. 

Σώσε, σώσέ με, θεέ μου· ήθελα νά άποθάνω!

Είχα τρυφερή μητέρα, άγιο καί καλό πατέρα, 
Είς τό κρϋο χώμα είνε ζαί οι δύω έζεϊ πέρα· 
’Αδελφό γενναΐον είχα, καύχημά μας ζαί έλπίδα, 
Εί; τήν θάλασσαν έπήγεν, άπό τότε δέν τόν είδα!

Ήθελα μαζή τους νάμα·. ■ ήθελα νά άποθάνω!

Έν Σοφία.
Ί. Α. Ζερβουδάκης.



Η ΝΕΑ ΜΗΤΗΡ. (Είκών Κ. ΚεΐΖελ.) Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΛΣΗΙΔΟΣ. (Είκών Α. 'Ρεΐγερ.)
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0 ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΛΣΗΙΔΟΣ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ.

(Κατά τήν εικόνα τοΰ Α. ‘Ρεϊγερ.)

ποτέ ώραία και νεαρά βασίλισσα, 
ή"1’ θ'Ρ“α περισσότερον τά άλση τού 
μεγαλοπρεπούς αύτής μεγάρου, διό καί 

Άλσηις έπωνομάσθη. Ή άνασσα αυτή, προαι
σθανόμενη πρόωρον θάνατον, παρεζάλεσε τδν 
σύζυγόν της νά τή ύποσχεθή μεθ’ δρκου δτι δεν 
θέλει θάψει αύτήν έν τω σκοτεινίρ και ύγρω 
τάφιρ τών προγόνων έν τή κρύπτη τής έκκλη- 
σίας. άλλ’ έν μέσιρ τοΰ αγαπητού της δάσους 
έν τάφιρ άπλιρ κα'ι έξοχικιρ- διότι, τίρ ειπεν "Αί 
"ψαλμωδίαι τών μοναχών καί ό ήχος τών κω- 
"δώνων Οά ταράττωσι τον ύπνον μου, έν ιρ έν 
"τω δάσει τά πυκνόφυλλα δένδρα θά μοι παρέ- 
"χωσι σκιάν και τά πτηνά θά ψάλλωσι τά 
"ζωηρά άσματά των.” ΤΙ βασίλισσα άπέθανε και 
έτάφη έν τω δάσει· άλλ’ ό βασιλεύς έκάλυψε 
τον τάφον διά μεγαλοπρεπούς μαυσωλείου και 
μνημείου, έπί τού οποίου έφαίνετο έκ μαρμάρου 
ή μορφή αύτής ώς ήσύχως κοιμωμένης.

Τά ετη παρήλθον ό βασιλεύς έκεΐνος καί ή 
βασίλισσα έλησμονήθησαν· οί τάφοι τών προγό
νων έν τή κρύπτη τού ναού έξηφανίσ&ησαν· ούτε 
ιερείς πλέον εψαλλον έν αύτώ ούτε ό κώδων 
αντηχεί, διότι καί ό ναός κατέρρευσε καί το κω- 
δωνοστάσιον κατέπεσε. Βαθμηδόν τδ δάσος είσέ- 
δυσεν ύπο τά έρείπια, κατέρριψε τούς βόλους 
τοΰ μαυσωλείου καί περιέβαλε διά τών κλάδων 
καί ριζών του, διά τοΰ άρώματος καί τής δρό
σου του τόν τάφον τής Άλσηίδος, ήν παρέλαβεν 
εις τάς άγκάλας του. "Ποια αγάπη τοσαύτην 
"είχε δύναμιν; Καί ή άγάπη παρήλθε τού κόσ- 
"μου καί ή μνήμη εξηλείφθη τών άνΟριόπων. 
"Τό δάσος μόνον τή έμεινε πιστόν · αύτό τήν 
"περιέβαλε με τάς πρασίνους αύτού άγκάλας.’

Τήν παράδοσιν ταύτην λίαν έπιδεςίως παρέ- 
στησεν ό καλλιτέχνης έν τρισίν είκόσιν, ών ή 
πρώτη παριστα τήν βασίλισσαν έκμυστηρευομέ- 
νην τωσυζύγω της τύ άπαίσιον αύτής προαίσθημα 
καί έκφράζουσαν τήν έπιθυμίαν της νά ταφή έν 
τω δάσει · ή δευτέρα είκών παρουσιάζει ήμΐν τδ 
μεγαλοπρεπές μαυσωλεϊον τής εστεμμένης γυνα- 
κδς καί τδ μαρμάρινο·/ μνημεΐόν της· ή τρίτη 
τέλ Οζ. ήν καί δημοσιεύομεν, μεταφέρει ήμάς είς 
τήν ηρεμίαν τοΰ δάσους, έν ω κεΐται ό τάφος. 
’Ενταύθα βλέπομεν τά έρείπια τοΰ μαυσωλείου· 
βλέπομεν τά δένδρα φυόμενα έν μέσω τών άρ
χαίων λίθων καί τήν φυτείαν καλύπτουσαν τον 
χώρον, δν άλλοτε κατελάμβανον κτίρια μεγάλα 
καί μεγαλοπρεπή· βλέπομεν έν τέλει τό δάσος, 
τον πιστόν τής Άλσηίδος φίλον, περιβάλλον τδν 
καταρρεύσαντα αύτής τάφον. Καί αί τρεις εικό
νες είναι πλήρεις ποιήσεως καί έκτεθεΐσαι έν 
Βιέννη έφείλκυσαν, καί δικαίως, τήν προσοχήν 
τών είς τοιαύτας ρωμαντικάς υποθέσεις άρεσκο- 
μένων.

Η ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΝΥΞ.
•Εκ τοΰ έγκριτου Περιοδικού ‘Άπό Πόλου είς Πό
λον ", δπερ έκδίδεται *γερμανιστ'ι έν Λαΰβάχη τής 
Αυστρίας, μεταφράζομεν τό ακόλουθον συγκινητικόν 

διήγημα.

Α'.

Περσύ Γλέγκωρ ήτο ό νεώτατος υιός τοΰ 
εύγενοΰς Κυρίου Έρβέρτου Γλέγκωρ, ιδι
οκτήτου τοΰ κτήματος Τσάϊλδερη Πάρκ. 

Τδ κτήμα τοΰτο, άνήκον είς άρχαίαν καί εύγενή 
οικογένειαν, είχε μεταβή έπί αιώνας όλους άπδ 

πατρος είς υιόν. Ήτο δέ ελεύθερον παντός χρέ
ους, καί το όνομα τής οικογένειας ήτο έντε
λώς άκηλίδωτον. 'Ο κ. Έρβέρτος είχε πολ
λούς υιούς. '0 πρεσβύτερος ήτο κατά τδν νόμον 
ό κληρονόμος τοΰ τίτλου καί τής περιουσίας· 
οι δέ άλλοι, εξαιρέσει τοΰ Περσύ, ελαβον υπη
ρεσίαν έν τίρ στρατώ τής ξηράς καί έν τώ ναυ- 
τικΐρ. Ό Περσύ δμως έκληρονόμησε παρά τοΰ 
άναδόχου του, δστις ήτο άγαμο:, περιουσίαν, 
ήτις τώ έπέτρεπε νά ζή κατά τό δοκοΰν καί νά 
εύχαριστήση πάσας τάς κλίσεις του. Έν άρχή 
ό Περσύ ένα μόνον πόθον είχε, τόν πόθον νά 
σπουδάση · έκτός τών μαθημάτων του ούδέν τδν 
ένδιέφερεν, ούδέν τδν ηύχαρίστει, ούδεμία τδν 
εΐλκυε διασκέδασις. Αίφνης δμως ύπέκυψεν είς 
τήν μαγείαν τών ωραίων οφθαλμών τής ' Ελένης 
Άδαίρ. Αύτή ήτο τό μόνον δν, δ ήγάπησεν 
δλη ή ποίησις τοΰ πάθους έξηγέρθη δΐ αύτής 
έν τή ζωηρά αύτοΰ καρδίφ. ’Ιδών αύτήν ένό- 
μισεν δτι έννόησε τήν τέρψιν τής όπάρξεως, δτι 
εννόησε τί έστι βίος. 'Ο κόσμος τώ έφαίνετο 
ωραιότερος, φωτεινότερος.

Η 'Ελένη’Αδαίρ ήτο ορφανή· ό πατήρ της, 
συνταγματάρχης, είχεν άποθάνει έν Ίνδίαις, καί 
ή μήτηο της, νέα έτι, παρακολούθησε τδν σύζυ
γόν της εις τόν τάφον, πριν έτι ή Ελένη φθάση 
είς τήν ηλικίαν έκείνην, έν ή ήδύνατο νά κατα- 
νοήση τό μέγεθος τής απώλειας της. Ή μικρά 
ορφανή κόρη μετέβη ύπό ξένων συνοδευομένη 
εις ’Αγγλίαν καί εύρεν άσυλον είς τήν οικίαν 
συγγενών τινων τοΰ πατρός της. Πολύ διεξο
δικόν θά ήτο ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα περί τής 
θλίψεως τών παιδικών της χρόνων — άρκεΐ νά. 
είπωμεν δτι εύρίσκετο έν τώ κόσμιυ άφιλος καί 
έγζαταλελειμμένη.

Ούδέν επομένως τδ παράδοξον, ότι άμα 
ήσθάνθη τδν φλογερόν τού Περσύ έρωτα, ένόμι- 
σεν δτι ήνεώχθησαν αύτή αί πύλαι τού παρα
δείσου. II όσον τά ώραΐα τού προσώπου της χα
ρακτηριστικά μετεβλήθησαν αίφνης! Πόσον ζωη- 
ρώς έστιλβαν οί μεγάλοι αύτής οφθαλμοί! '0 
μείνας έν τώ κόσμιυ μόνος δύναται νά έννοήση, 
πόσην εύδαιμονίαν παρέχει ή ιδέα δτι εύρε καρ
διάν πάλλουσαν δΐ αύτόν. Ό Περσύ είδε τήν 
'Ελένην έν φιλική τινι οικία— τήν είδε, τήν ήγά
πησεν, ζαί είς τον γάμον του μετ’ αύτής ούδέν 
παρενεβάλλετο πρόσκομμα. Τά είσοδήματά του 
έπήρζουν αύτώ πληρέστατα πρός τοΰτο, ζαί οί 
συγγενείς τής 'Ελένης ήσαν ευχαριστημένοι ν’ ά- 
παλλαχθώσι καθήκοντος, τδ όποιον πρό πολλοΰ 
τοΐς είχε ζαταστή άφόρητον βάρος.

— Ή ιδέα τοΰ ταξειδίου τοΰ γάμου μοί 
είναι είς άκρον οχληρά, ειπεν ό Περσύ έβδομά- 
δας τινάς πρό τοΰ γάμου πρός τήν μνηστήν 
του · εύχαρίστως ήθελον νά σοί δείξω τήν Εύ- 
ρώπην, άλλ’ όχι τώρα. Ίσως τοΰτο είναι έγωϊ- 
στικόν έζ μέρους μου — άλλά έπιθυμώ νά σ’ έχω 
έπί τοΰ παρόντος δλως ίδικήν μου. θέλω νά 
μάθω, πώς νά καταστήσω τήν άγαπητήν μου 
σύζυγον δσον ένεστιν εύτυχεστέραν, καί νά τήν 
διδάξω νά μέ άγαπήση όσημέραι περισσότερον. 
Έάν λοιπόν δέν έχης έναντιότητά τινα θά μετα- 
βώμεν εις τήν επαρχίαν τής 'Ί’όρκης ζαί θά 
ζαταλύσωμεν είς μίαν τών ωραίων έζείνων έπαύ- 
λεων. Ί’ό θέλεις;

— "Ολα τά μέρη μοί είναι άδιάφορα, Περσύ, 
άρκεΐ νά ήμαι πλησίον σου, άπήντησεν ή εύδαί- 
μων κόρη.

— Ουτω λοιπόν νά κάμωμεν, έξηκολούθησεν 
ό νεανίας, καί δταν, 'Ελένη μου, βαρυνθής τόν 
έρημον βίον θά καταλάβης τήν θέσιν σου έν τώ 
μεγάλιρ κόσμιυ- άλλά συχνά θά μεταβώμεν είς 
τό ήσυχον άναχωρητήριόν μας, τό όποιον άνήκει 
καί είς έμέ καί είς σέ.

"Οτε ή Ελένη, μετά τήν άναχώρησιν τοΰ 

Περσύ, εύρίσκετο μόνη παρά τό παράθυρον καί 
έβλεπε τά σκότη τής έσπέρας έπερχόμενα, ήρώτα 
έαυτήν, έάν ήτο δυνατόν νά εύρίσκεται έν τώ 
κόσμω άνθρωπος εύτυχέστερος αύτής. Τόσον τή 
έφαίνετο παράδοξον καί νεοφανές ν’ άγαπάται, 
νά βλέπη έκτελουμένας ζαί τάς έλαχίστας έπι- 
θυμίας της! Καί δάκρυα άφάτου εύδαιμονίας 
έρρεον άπο τών οφθαλμών της . . .

Ο γάμος των έτελέσθη καί ή εύτυχία των 
ήτο εντελής. Η μικρά έπαυλις έν μέσιρ τών 
όρέων ήτο άληθής παράδεισος, καί δπερ ούσιω- 
δέστερον, ήτο ζαί ιδιοκτησία τού Περσύ. Εύθύς 
μετά τόν γάμον άπήλθον έκεΐ, δπου εύρον δύο 
ύπηρέτας περιμένοντας αύτού;· ή γυνή έλαβε 
διαταγήν νά. έπιστατή τήν οικίαν καί νά ύπη- 
ρετή τήν Ελένην, ό δέ άνήρ έγένετο θαλαμη
πόλος καί ιπποκόμος τοΰ Περσύ. Ή Ελένη 
έφοβείτο νά ίππευση, ώστε ήναγζάζετο ό I Ιερού 
νά έξέρχηται μόνος, άλλά καί ταΰτο σπανιώ- 
τατα έπεχείρει, Οέλων νά μένη πλησίον τής 
νεαρός συζύγου του.

Ουτω παρήλθον οί τρεις πρώτοι μήνες- τό 
φθινόπωρου έπλησίαζε γιγαντιαίοι; βήμασι, καί 
άκόμη οί ευτυχείς σύζυγοι ούδ’ έσκέπτοντο νά 
έγζαταλείψωσι τήν ήσυχον αύτών έπαυλιν.

— Ας μείνωμεν έδώ μεταξύ τών βουνών 
μέχρι τοΰ χειμώνος, ειπεν ή Ελένη, καί ό 
Περσύ έδείχθη πρόθυμος νά τήν εύχαριστήση.

Πρωίαν τινά οί δύο ύπηρέται ένεφανίαθησαν 
ένώπιον τής κυρίας των, έχοντες νά τή κάμωσι 
μίαν παράκλησιν. Φίλη τις τής θαλαμηπόλου, 
κατοικούσα είς άπόστασίν μιλιών τινων άπύ τής 
έπαύλεως, έτέλει τον γάμον της καί προσεκά- 
λεσε τούς συζύγους- καί έν άρχή μέν δέν ήθε
λον ούτοι νά δεχθώσι τήν πρόσκλησιν, άλλά 
κατόπιν μαθόντες δτι ό γάμος θά τελεσθή μετ’ έζ- 
τάζτου λαμπρότητας, δέν ήδυνήθησαν ν’ άνθέξω- 
σιν έπί τόν πειρασμόν καί ήλθον νά παρακαλέ- 
σωσι τήν Κυρίαν των νά τοΐς δώση άδειαν μό
νον έπί μίαν εσπέραν καί έπί μίαν νύκτα· 
ύπέσχοντο δέ εύθύς τήν έπιούσαν πρωίαν νά 
έπανέλθωσιν.

— 'Η 'Ελένη, ήτις έν τή εύτυχία της έπε- 
θύμει νά βλέπη πάντας τούς περί έαυτήν εύτυ
χεΐς, τοΐς ύπεσχέθη νά ένεργήση παρά τώ συζΰγω 
της τήν άδειαν. Ό ΙΙερσύς έκάθητο παρά τό 
γραφεΐόν του, δτε ή 'Ελένη ήλθε καί τώ υπέ
βαλε τήν παράκλησιν τών δύο υπηρετών. Έπι- 
χαρίτως έμειδίασεν είποΰσα.

— Περσύ, φίλε μου, μή τοΐς άρνηθής τοΰτο, 
σέ παρακαλώ, θά τούς λυπήση τόσον πολύ νά 
μή παρευρεθώσιν εις τόν γάμον.

— Χάριν σοΰ, φιλτάτη μου Ελένη, άπεζρίθη 
ό ΙΙερσύς, εύχαρίστως θά υπηρετήσω έμαυτόν· 
άλλά δέν δύναμαι ν’ ανεχθώ νά έζτελέσης σύ 
χρέη θαλαμηπόλου.

— Τοΰτο δέν είναι καί άνάγκη, άνταπήντησεν 
ή Ελένη· οί ύπηρέται θά έπιστρέψωσι πρωί. 
Μή είσαι, Περσύ, τόσον αύστηρός· δός τοις τήν 
άδειαν.

— Άς είναι, άφ’ ού τό θέλεις· άλλ’ αν το 
μετανοήσης μή μ’ αίτιασθής.

'Η άδεια έδόθη καί οί ύπηρέται άπήλθον. 
Η 'Ελένη ιστατο είς τύ παράθυρον καί παρετήρει 

το ώραΐον τής δύσεως πανόραμα.
— Περίεργον αίσθημα είναι νά αίσθάνωμαι 

δτι εϊμεθα μόνοι, είπε μετά τινας στιγμάς. Ούδείς 
είναι πλησίον μας· δέν σοί προξενεί τοΰτο μελαγ
χολίαν;

— ’Όχι, ειπεν ό ΙΙερσύς μειδιών· άλλ’ απορώ, 
πώς αισθάνεσαι μελαγχολίαν σύ, ήτις είσαι θαυ
μαστής τής έρημίας.

Ή 'Ελένη δέν άπεζρίθη· τά βλέμματά της 
παρηκολούθουν τά νέφη, τά όποια έπέστεφον 
τάς ζορυφάς τών όρέων. Ό ζωηρός χρωματι

σμός, ό προ μικρού τήν φύσιν δλην ώς διά 
χρυσοΰ χρωματίζων, διελύθη βαθμηδόν ζαί μετε- 
βλήθη είς έλαφρόν, μυστηριώδες λυκόφως. Δύο 
ή τρεις άζτΐνες τοΰ ήλιου διετηροΰντο έτι, ώς 
νά έλυποΰντο νά έγκαταλείψωσι τόν ώραΐον 
κόσμον άλλά μετ’ ολίγον ζαί αύται διελύθησαν 
έν τω σζότει τής έσπέρας. Ό άνεμος ήρξατο 
πνέων ζαί συρίζων μελαγχολιζώς έν τοΐς ζλάδοις 
τών δένδρων. ΤΙ ’Ελένη ήκροάτο τών ήχων 
τούτων, οΐτινες τή έφαίνοντο ό>; φωναί άνθρώ- 
πιναι γοεραί ζαί θλιβεραί. Ί’ΐγος τήν ζατέλαβε 
ζαί έκάθησε παρά τήν εστίαν είς τούς πόδας 
τοΰ συζύγου της. ΊΙ άντανάζλασις τής πυράς 
έφώτιζε το όιραΐον πρόσωπον της ζαί τήν ξανθήν 
της ζύμην, καί ό ΙΙερσύς παρατηρών αύτήν 
έλεγε καθ’ έαυτόν. Καί άγγελος δεν ήδύνατο 
νά. ήναι όιραιότερος αύτής! ’

— Ελένη μου, είπε μετ’ ολίγον σήμερον 
είσαι σοβαρωτέρα ή δ,τι ποτέ σέ είοον. Τί έχεις:

— Μοί έπήλθε τόσον άλλόκοτος ιδέα, άπε
ζρίθη ή Ελένη, ύψοΰσα πρός αύτόν τούς λαμ
προύς αύτής όφθαλμούς· καί ή ιδέα αυτή 
μ’ έμελαγχόλησε. Νομίζω δτι ώνειρεύθην <ος 
μικρόν βρέφος.

— Είπέ μοι, φίλη μου, τάς σκέψεις σου, 
ζαί έγώ θ’ άποδιώξω το φάντασμα.

— ΙΙζουον τον άνεμον στενάζοντα, ζαί 
ένόμιζον ότι άζούω τήν φωνήν του γοερώς ζρά- 
ζουσαν.

— Ελένη μου, είσαι νευρική. Άναψε τήν 
λυχνίαν, καί έλθέ ν’ άναγνώσωμέν τι. Τί θέλεις 
νά σοί άναγνώσω;

II λυχνία έφώτισε τό δωμάτιον τά παρα
πετάσματα τών παραθύρων κατεβιβάσθησαν, ζαί 
μετ’ ολίγον ζαί τό σκότος καί ό στενάζων άνε
μος έλησμονήθησαν. '0 ΙΙερσύς άνεγίνωσκε καί 
ή 'Ελένη ήκροάτο μαγευομένη καί ύπο τής 
άναγνώσεως καί ύπο τής αρμονική: φωνή: τοΰ 
άγαπητοΰ συζύγου της· έκράτει τήν χεϊρά του, 
ήτις τή έθώπευε τήν χρυσήν κόμην, ζαί έλη- 
σμόνει τά; ζοφεράς σκέψεις έν τή τέρψει τής 
ήσύχου έζείνης στιγμής.

Αίφνης ή φωνή διεζόπη. Νομίσασα δτι 
άπέζαμεν άναγινώσζων, ή Ελένη έσφιγξε τήν 
χεϊρά του ζαί έπερίμενε ν’ άρχίση πάλιν τήν 
άνάγνωσιν.

— Έζουράσ&ης, Περσύ, τω είπε μετ’ ολίγον 
θέλεις ν’ άναγνώσω ολίγον έγώ;

Μή λαμβάνουσα άπάντησιν έστράφη πρό: 
αύτόν. Όποιον φρικ.ώδες θέαμα τή έπαρουσιάσθη ! 
Τό πρόσωπον τοΰ άγαπητοΰ άνδρός ήτο ζάτωχρον, 
οί όφθαλμοί του ήσαν κεζλεισμένοι.

“Έντρομος έζήτει νά τόν διεγείρη, άλλ’ εί: 
μάτην- τότε ήρξατο νά. φωνάζη είς βοήθειαν, 
άλλ’ ούδείς τήν ήζουε· στηρίξασα τήν κεφαλήν 
του έπί τού άνακλίντρου έτρεξε πρός τήν θύραν.

— Ελιποθύμησεν, είπε καθ’ έαυτήν. Ποΰ 
νά εύοω βοήθειαν;

Ήνοιξε τήν θύραν τής εισόδου- ή σελήνη 
έστιλβε καθαρά έν τώ νυζτερινώ ούρανώ· ό άνε
μος έπνεε σφοδρός, ζαί ή Ελένη ιστατο ώς 
άπολελιθωμένη έζ τού τρόμου.

Β'.

'Όσοι έγνώρισαν ζαί έσχετίσθησαν πρδς τόν 
'Ράνδαλ Βώγαν, τόν ήγάπησαν. ’Από τής παιδι
κής του ήλιζίας μέχρι τής έποχής, καθ’ ήν είχε 
γείνει άνήρ, ό Βώγαν ήτο φίλος άγαπητός εις 
δλους, άλλά ζαί δικαίως, διότι ή φύσι; τώ είχεν 
έπιδαψιλεύσει τά πλουοιώτερά της δώρα. Εύει- 
δής, εύφυής, εύθυμος, γενναιόδωρος μέχρι σπα
τάλης — ό Ί’άνοαλ έλατρεόετο παρά τών γυναι
κών ζαί άνεζητεΐτο παρά τών άνδρών. Ήτο 
υιός μονογενής χήρας μητρός, καί φθάς είς ήλι

κίαν είκοσι καί ένός έτών άνέλαβε τήν διεύθυνσιν 
τών κτημάτων του, άπερ ή μήτηρ του μετά 
πολλή: τής συνέσεως είχε διαχειρισθή. Ό 'Ράν
δαλ. είσήρχετο λοιπόν είς τον κόσμον έχων τά 
έλκυστιζώτερα προσόντα — ήτο νέος, πλούσιος 
καί εύειοής · έχαιρε προς τούτοις τήν φήμην τοΰ 
άρίστου σκοπευτοΰ καί τοΰ έπιτηδειοτέρου θηρευ
τού δλη: τής κομητείας. Ούδεμία έγ'ένετο έζ- 
δρομή, ούδείς χορός είχε γόητρον, άν έλειπεν 
ό ‘Ράνδαλ· ή γνώμη του ήζούετο, οί άστείσμοί 
του έπαναλαμβάνοντο, έν γένει δέ δπου αύτός 
ένεφανίζετο έφαίνετο ώς νά έστιλβε τό φώς τοΰ 
ήλιου. “Εντιμος καί ίπποτιζός, ζαί υίός έντι
μου, ιππότου, έσεμνύνετο έπί τω άζηλιδώτιυ 
αύτού όνόματι. Ούδείς ήδύνατο νά. τώ άποδιόση 
πράξιν ποταπήν, ούδείς νά τόν ζατηγορήση έπί 
ψεύδει — μϊ/Ρ’·’ ού, τέσσαρα έτη άφ’ δτου έκη- 
ρύχθη ένήλιξ, έσχετίσθη μετά τοΰ λοχαγού 
Άργράβη, δστι: έμύησεν αύτόν είς δλα τά έλατ- 
τώματα καί είς δλας τάς καζοηθείας τών πλου
σίων. I ίς δύναται νά παραστήση τήν πτώσιν 
άνδρός έζ φύσεως εύγενοΰς; Τις δύναται νά περι- 

~ώς βαθμηδόν τά. πάντα καταστρέφονται; 
Καθ’ ήν ήμέραν ό Ράνδαλ. έστοιχημάτισε τό 
πρώτον μετά τοΰ λοχαγού Άργράβη, δέν ήδύνατο 
νά ύποθέση δτι έθεσε τόν πρώτον λίθον τής 
καταστροφής του. Μάτην ή Κυρία Βώγαν μετά 
τής λεπτής μητρικής διορατικότητας έσυμβού- 
λευσε τόν υιόν ν’ άπέχη άπό τής συναναστροφής 
τοΰ νέου φίλου. Ό λοχαγός προσεζάλεσε τον 
'Ράνδαλ. νά τόν παρακολούθηση έπί τινα χρόνον 
είς Αονδϊνον ο Ράνδαλ. τόν παρηζολούθησε, 
παραζούσας τό πρώτον εΐ; τάς παρακλήσεις τής 
μητρός του, ήτις τοσοΰτον τόν ήγάπα.

Διεξοδιζή θά ήτο ή περιγραφή τής πτώσεως 
τοΰ Ράνδαλ· άρκεΐ νά είπωμεν δτι καί αύτά 
τά προτερήματα, του έγένοντο ελαττώματα. Ή 
γενναιοδωρία του κατέστη άπερίσζ.επτος σπατάλη ’ 
ό ευ&υμος καί εύδαίμων αύτοΰ χαραζτήρ παρέ- 
δωκεν αύτόν άλυσόδετον είς τάς παγίδας τών 
διεφθαρμένων αύτού φίλων, οΐτινες έκολάζευον 
αύτόν καλοΰντες αύτόν τόν έντελέστατον τών 
ιπποτών. ’ Ανεπαισθήτως παρεδόθη εις τάς άγ
κάλας τής διαφθοράς, ζαί τέλο; δπω; ζαταπνίξη 
τήν φωνήν τή; συνειδήσεως τά; μέν ήμέρα; διήρ- 
χετο έν πότοις τά; δέ νύκτας έν τοΐ; χαρτο- 
παικτείοις.

Ουτω παρήλθον εξ μήνες, δτε ή Κυρία Βώγαν, 
άποζαμοΰσα νά γράφη έπιστολάς, αΐτινες έμενον 
άνευ άπαντήσεω;, άπεφάσισε νά μεταβή είς 
Αονδϊνον πρός άναζήτησιν τοΰ δυστυχούς τέκνου 
της. Πώς ζαί πού τόν εύρε — τοΰτο ή άπηλ- 
πισμένη μήτηρ ούδέποτε ούδενί έξεμυστηρεύθη. 
Τόν έσωσε, τόν περιεποιήθη κατά τήν μακράν 
του άσθένειαν, ζαί άφ’ ού άνέρρωσεν, έφρόντισε 
νά ταζτοποιήση τάς ύποθέσεις του. Πρό; άπό- 
τισιν τών χρεών τού υιού τής ήναγζάσθη νά 
πωλήση τό μετά τοσαύτη; έπιμελεία; διευθυνό- 
μενον κτήμα, ζαί άφ’ ού ζαί τοΰτο δέν έπήρζει, 
έπώλησε τά πολύτιμα αύτής κοσμήματα καί 
τήν περιουσίαν τη; παρεχώρησε, ζρατήσασα μόνον 
μικρόν μέρος, τό όποιον μόλις τή έπήρζει διά 
νά ζήση — άλλά καί πάλιν δέν κατώρθωσε 
ν’ άπαλλάξη τόν Ράνδαλ. έντελώς τών χρεών. 
Καθ’ έκάστην ήρχοντο έπιστολαί έμπορων, έπι- 
στολαί άπαιτοΰσαι τήν πληρωμήν οφειλής καί 
πολλάζις ζαί άπειλοΰσαι. Ή| ήσαν ήμέραι 
πικραί διά τήν Κυρίαν Βώγαν, ή; τό όνομα 
ούδέποτε είχε κηλιδώσει τοιαύτη καταισχύνη. 
Τό πικρότατον δμω; ήτο ή συναίσ&ησις, δτι τή; 
καταστροφή; ταύτη; μόνο; παραίτιο; ήτο έκεΐνος, 
ού ή παιδική ήλιχία τοσαύτα ύπέσχετο!

(Επεται συνέχεια.)

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Μεταξύ δύο καρδιών ούδέν ψυχρότερον τών 
χρημάτων. Ήγ. Μορώ.

Αί γυναίκες ζρίνουσι διά τή; καρδία;, ζαί 
άπατώνται πολύ όλ.ιγώτερον τών άνδρών, οΐτινες 
ζρίνουσι διά τού νοό;. Μ. Αεσζύρης.

Πάσα ύπερβολή έν ταΐς ήδοναΐς άμείβεται 
δΐ ίσης δόσεως κόπου καί βαρυθυμία; · διότι 
ούδέποτε δαπανά τι; άτιμωρητί έφέτο; μέρο; 
τοΰ εισοδήματα; τοΰ επομένου έτους.

Swift.

Ούδέν τέρπει ήμάς περισσότερον ή ή ευδαι
μονία τού άνθρώπου, δν εύηργετήσαμεν.

Διάνη.

Ή συκοφαντία είναι ώς τό ζίοδηλον νόμι
σμα- πολλοί άρνούμενοι δτι τό κατεσζεύασαν, 
θέτουσιν αύτό εί; κυκλοφορίαν άνευ πολλών έν- 
δοιασμών. Δ.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ 
ΚΑΣΜΙΡΗΝ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

(Μετά εικόνων, 8ρα σε/.. 356 καί 365.)

ΊΙ Κυρία Ούϊφάλ|3η, σύζυγος τοΰ διακεκριμένου φυ
σιοδίφου ϋύϊφάλβη , έπεχείρησε πρό δύο έτών μετ’ αύ
τοΰ περιήγησιν είς τάς όλιγώτερον γνωστός χώρας 
τών όρέων 'Γμα/.άϊα έν ταΐς Ίνδίαις. Τής περιέργου 
ταύτης περιηγήσεως περιγραφήν έδημοσίευσεν έσχάτως 
ή ατρόμητος αυτή Παρισινή. Άποσπώμεν ές αύτής τό 
ώραιότερον μέρος, τό πραγματευόμενο·/ περί τής επαρ
χίας Κασμίρης καί διά ζωηρών χρωμάτων παριστών 
τήν κατάστασιν τών μερών έζείνων τών άποζέντρων, 
τά ήθη καί έθιμα τών κατοίκων, τόν τρόπον τού βίου, 
καί τάς διαφόρου: περιπέτειας τής έπιπόνου περιο
δείας. Σ. τ. Δ.

Η ΚΑΣΜΙΡΗ.

ΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ τό όπισθεν μέρο; τοΰ όρου; 
Βανυχάλ. ήρώτων έμαυτήν, άν ήτο όνει- 
ρον δπερ έβλεπον. ΙΙώς; είναι ή είσο

δο; τής Κασμίρης, τού έπιγείου παραδείσου, 
τοΰ θαύματος τούτου τοΰ κόσμου: Άνεμνήσθην 
τότε τών επιστολών τοΰ διασήμου JaCQOEMONT, 
οστι; τόσον πιστώς περιέγραψεν αύτήν, Έπεχει- 
ρήσαμεν άρα τήν κοπιώδη καί έπικίνδυνον πο
ρείαν, μόνον δπω; θαυμάσωμεν τά βραχώδη 
ταΰτα ύψώματα, τά άδενδρα ζαί ξηρά: Εύρισζό- 
μην έν άδημονία καί ζατελαμβανόμην ύπό άγα- 
νακ.τήσεω; γυναικεία;, δτε εύρέθην αίφνης έπί 
έζτεταμένου οροπεδίου περιβαλλόμενου ύπο υψη
λών όρέων. Μάτην μοί παρέστησαν οί συνοδοι
πόροι μου οτι τό όροπέδιον τούτο ήτο μία τών 
εύφορωτέρων καί πλουσιωτέρων τοποθεσιών οί 
ξηροί άγροί μ’ έφερον εί; απελπισίαν. ΤΙ κακή 
μου διάθεσις μόλις διεσζεδάσθη οτε άφίχθημεν 
είς το μέγαρον τού Βερινάχ, ένθα διεμείνομεν 
έπί τινα; ώρας. Τό μέγαρον ή, μάλλον είπεΐν, 
το άνάκτορον τούτο, κείμενον έν θέσει γραφιζω- 
τάτη, έχει έν μόνον άνω πάτωμα- τό κάτω πά
τωμα αύτού είναι λιθόζτιχτον. ’Όπισθεν τής 
κυρία; προσόψεως ύπάρχει μικρά λίμνη, πλήρης 
ιχθύων, έπέχουσα τόπον αύλής. Ή λίμνη αύτη 
ε/.ει οτρογγύλον, περί αύτήν δέ κεΐνται
διάφορα οικήματα έν είδει κελλίων, χρησιμεύοντα 
ώ; καταλύμματα τοΐ; ύπηρέται; τοΰ ραγιά (ήγε- 
μόνος) ζαί τοΐς άποροι; περιηγηταΐς. Τό ύδωρ 
τής λίμνης ταύτης, ής το βάθος είναι δέκα ή 
καί δεκαπέντε μέτρων, χύνεται κάτωθεν τή; με
γάλης πύλης τών ανακτόρων ζαί σχηματίζει 
ωραιότατου καί διαυγέστατο·/ ρύαζα.
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Διηγούνται δτι μογγολική τις αύτοκράτειρα, 
ή ευειδής Νούρ-.Μαχάλ, σύζυγος τοΰ ήγεμόνος 
Ζεχάν, διέταξε νά προσαρτήσωσιν είς τήν ρίνα 
τών ιχθύων τής λίμνης ταύτης χρυσά δαζτύλια 
μετ’ επιγραφών, δπως αί μέλλουσαι γενεαΐ μά- 
θωσι πόσην συμπάθειαν έτρεφε·? ή ήγεμονίς εκείνη 
πρός τήν χώραν τής Κασμίρης. Τά δωμάτια 
τοΰ μεγάρου ήσαν καθαρά· αί όροφαί ξύλιναι 
και περιέχουσαι γλυφάς, μετά πολλής τέχνης 
έπεξειργασμένας.

Άναπαυθέντες έπί τινας ώρας άπεφασίσαμεν 
νά μεταβώμεν πρός διανυκτέρευσιν είς Ίσλαμα- 
βάδ, και ό κ. Κλάρκ (είς τών συνοδοιπόρων), 
δστις ήτο εισέτι αδιάθετος, προσβληθείς ύπδ 
διαλείποντος πυρετού, νά έλθη τήν επιούσαν 
πρδς έντάμωσίν μας. Περί τήν τρίτην μ. μ., 
δτε δ ήλιος κλίνει προς τήν δύσιν, άνεχωρήσα- 
μεν· πλήν φεΰ! ό ήλιος τής Κασμίρης είναι 
καυστικώτατος καί ή οδός, διερχομένη έν μέσω 
ξηρών υψωμάτων ουδέ ίχνος σκιάς παρέχει. 1 ήν 
οδόν ταύτην τήν έρημον καί αμμώδη παρακο
λουθούμε·? μέχρι τής έκτης, δτε ένεφανίσθησαν 
ενώπιον ήμών αί πρώται οίκίαι τής πόλεως 
Ίσλαμαβάδ. Είς τάς 7'/a μόλις βλέπομεν τον 
ποταμόν Τσιλάμ, τδν διερχόμενον διά τού Ίσ- 
λαμαβάδ. Πόσον ώραΐος είναι ό αρχαίος ούτος 
ποταμός 'Τδάσπης, ού τά υδατα περιβρέχουσι 
τάς πεδιάδας, έν αίς ό μέγας ’Αλέξανδρος ένί- 
κησε τόν Πόρον! Οί εγχώριοι ονομάζουσι μέχρι 
σήμερον τόν ποταμόν τούτον Βιχάτ, δπερ είναι 
άπήχησις τής σανσκριτικής λέξεως βιτα'τα, ές 
ής παρήχθη τό ελληνικόν όνομα'Τδάσπης. Τόν 
ήρεμον τούτον ποταμόν διερχόμεθα επί γεφύρας 
σχεδόν κατεστραμμένης, ήν δμως ούδείς φροντί
ζει νά έπισκευάση, καί πέραν αυτής εϊσερχό- 
μεθα είς λαμπρά·? δενδροστοιχίαν λευκών, ήτις 
κατ’ ευθείαν όδηγεΐ ήμας είς Ίσλαμαοάδ. . Αί 
οδοί τής πόλεως ταύτης είναι στεναί καί άμ- 
βλεΐαι, αί δέ οίκίαι εχουσι τρία πατώματα, φαι- 
νόμενον κάπως σπάνιον έν τή ’Ανατολή. ’Εν 
τή πλατεία κεΐται τό χάνι (bungalow), όπου ό 
οδηγός μας επιμένει νά καταλύσωμεν ■ άλλά τό 
χάνι τοΰτο είναι εγχώριον καί ήμεΐς φοβούμεθα 
τήν εν αύτώ έφοδον τών οχληρών καί ακαθάρ
των εντόμων. Τέλος μετά πολλάς συζητήσεις 
κατορθούμεν νά πείσωμεν τόν οδηγόν μας νά 
μάς όδηγήση πρός τό αγγλικόν ξενοδοχείου, τό 
όποιον κεΐται είς άπόστασίν τινα· διό καί ό 
οδηγός μας έπέμενε νά κατοικήσωμεν έν τω 
έγχωρίιρ καταλύματι. Εΐκοσιν δλα λεπτά τής 
ώρας έξωθεν τής πόλεως εύρισκετο τό αγγλικόν 
ξενοδοχείου, άλλά πόσου έχάρημευ έπιμείναντες ! 
Τό κατάλυμα τοΰτο είναι μέν έστερημένον άνα- 
παύσεων, άλλ’ είναι τούλάχιστον καθαρόν έ- 
κτίσθη παρά τοΰ μαχαραγιά (εγχωρίου ήγε
μόνος) διά τοΰς ξένους, τοΰς έπισκεπτομένους 
τήν Κασμίρην. Πάς ξένος εισερχόμενος είς τήν 
χώραν τοΰ ήγεμόνος τούτου φιλοξενείται παρ’ αύ
τοΰ. Ούδείς ξένος έχει δικαίωμα νά ήναι ιδιο
κτήτης οικίας ή άγροΰ, καί αυτός δέ ό Άγγλος 
διοικήτης δέν έχει ίδιαν οικίαν, άλλ’ αύτη άνή- 
κει είς τόν ήγεμόνα, δστις τώ τήν δανείζει κατά 
τήν θερινήν του ενταύθα διαμονήν του. Είπον 
ανωτέρω, δτι τό κατάλυμα τοΰτο δεν εϊχεν άνα- 
παύσεις· μετά μεγίστης δυσκολίας εΰρέθη κλίνη 
άρκούντως μεγάλη διά τόν σύζυγόν μου, μέ δλας 
τάς φωνάς καί τάς επιπλήξεις τού υπουργού τού 
ήγεμόνος, δστις εύρισκετο έκεΐ μετά τής ακο
λουθίας του, πρός ύποδοχήν μας. Δυστυχώς 
καί οί ύπηρέται μας, οί μεταφέροντες τάς άπο- 
σκευάς μας μόλις περί τάς 2 μετά τό μεσονύκ
τιον άφίχθησαν, καί τότε τέλος ήδυνήθημεν νά 
παραδοθώμεν είς τήν άναπάυσιν, ής τοσαύτην 
εΐχομεν άνάγκην.

Ιήν επιούσαν ή πρώτη ήμών έπίσκεψίς ήτο 

εις τήν άγοράν. ΊΙ άγορά τού Ίσλαμαοάδ είναι 
ώς δλαι αί άγοραί· αί έν αύτή οίκίαι είναι μο- 
νόροφοι έκτισμέναι έκ ξύλων καί χώματος· ή 
στέγη αύτών σύγκειται έκ φλοιών δένδρων καί 
χώματος· διό και τό έαρ αί στέγαι δλαι έξαν- 
θίζουσι καί τό θέαμα είναι όντως περίεργον. Οί 
κήποι περιβάλλονται διά πλινθόκτιστων τοιχω
μάτων. Οί Κασμίριοι γράφουσιν έπί χάρτου έκ 
φλοιού σημύδας καί διά δόνακος, ού τό όνομα 
κάλαμ άνακαλεΐ είς τήν μνήμην αρχαίας ανα
μνήσεις. Ό χάρτης ούτος, δν μεταχειρίζονται 
πρό άμνημονεύτων χρόνων είναι είς άκρον δυνα
τός, καί διαφόρων ποιοτήτων, τών όποιων τάς 
καλλιτέρας καί πολυτιμοτέρας μεταχειρίζονται 
οί πλουσιότεροι. Τόν χάρτην τούτον μεταχει
ρίζονται καί άντί ύελοπινάκων είς τά παράθυρα, 
διότι είναι λεπτός καί διαφανής.

Εις άπόστασίν πέντε μιλιών άπό τοΰ Ίσ
λαμαοάδ κεΐνται τά περιώνυμα ερείπια τής Μαρ- 
τάνδης, τά όποια έπεσκέφθημεν έντός τής ήμέ
ρας συνοδευόμενοι ύπό τοΰ βεζύρου καί τοϋ οδη
γού ήμών. Πάσα κάπως σημαντική πόλις τής 
χώρας ταύτης έχει τδν βεζύρην της, ού ή δικαιο
δοσία άνταποκρίνεται πρός τήν τών έν Ευρώπη 
επάρχων. Ό βεζύρης ούτος ήτο ό άνώτατος 
αρχών καί διοικητής τής πόλεως· διό καί παρη- 
κολουθεΐτο ύπό πολλών υπηρετών. Ό σύζυγός 
μου έπέβη ίππου, έγώ δμως διά νά μή κοπιάσω 
πολΰ μετεχειρίσθην τό φορεΐον, τό όποιον ό 
ήγεμών μοί εϊχεν άποστείλει καί τό όποιον έφέ- 
ρετο έπί τών ώμων οκτώ στιβαρών άνδρών. Τό 
μέσον τοΰτο τής οδοιπορίας, λίαν εύχάριστον 
δταν οι άνδρες έχωσι τό βήμα έλαφρόν καί έλα- 
στικόν, καθίσταται βασανιστήριο·? οσάκις οί άνδρες 
εχουσι τό βήμα τραχύ καί άνώμαλον. Οί τό 
φορεΐον κρατούντες είχον τό άτακτον τούτο βήμα, 
καί πολλάκις καθ’ οδόν μετενόησα δτι δέν έκαμα 
χρήσιν τοΰ ίππου μου.

Διά νά μεταοή τις είς Μαρτάνδην πρέπει 
να διέλθη μέρος τής πόλεοις, ήτις είναι άρκούν
τως εκτεταμένη. Παρά τό προάστειον, δπερ 
διήλθομεν, υπάρχει μικρά ώραιοτάτη λίμνη, ής 
τό όνομα Άναντνάγ ήτο έν τή άρχαιότητι τό 
όνομα της. Οί μωαμεθανοί κατακτηταί αύτής 
τή έδωκαν τό σημερινόν όνομα (πόλις τής Πί- 
στεως). 'Η μικρά αυτή λίμνη, ής τά υδατα 
είναι έλαφρώς θειούχα, είναι ιερά τώ Βίσνου 
καί θεωρείται παρά τών Ινδών ώς εν τών ά- 
γιωτέρων μερών τής γής- έπί τής όχθης αύτού 
ΰψούνται πλεΐστοι κομψότατοι οικιακοί. .Μακρό
θεν ήδη φαίνεται ό άρχαΐος ναός τής Μαρτάν- 
δης, δστις κεΐται είς τοΰς πρόποδας όρους καί 
έχει έμπροσθεν αύτοΰ έκτεταμένην πεδιάδα. Ό 
ναός ούτος είναι τό λαμπρότερου δείγμα τής 
άρχαίας άρχιτεκτονικής τής Κασμίρης, άν καί, 
κατά τδν Άγγλον Φέργουσον, δέν έχη τήν άπο- 
διδομένην αύτώ άρχαιότητα, κτισθείς κατά πάσαν 
πιθανότητα κατά τδν 18 αιώνα. Πόσον απέχει 
ή γνώμη αυτή τής γνώμης τών πρώτων περιη
γητών, οΐτινες βασιζόμενοι είς άλλοκότους τινάς 
αναλογίας διατείνονται δτι δ ναδς έκτίσθη ύπδ 
έργατών, ους ό μέγας ’Αλέξανδρος έγκατέλιπεν 
είς τάς Ινδίας κατά τήν διάσημο·? αύτού έκ- 
στρατείαν. Ό ναός τής Μαρτάνδης είναι άπο- 
μίμησις, άν ούχί κατά τό σχήμα, άλλ’ δμως 
κατά τήν διαίρεσίν του, τού ναού τών 'Ιεροσο
λύμων· συνέκειτο δηλ. έκ κτιρίου κεντρικού, 
δπερ σώζεται εισέτι, κειμένου έν μέσορ τετρα
γώνου αύλής, ής ό περίβολος, άποτελούμενος 
έκ στοάς μεγαλοπρεπούς, σχεδόν έξέλιπε σήμε
ρον εντελώς. Όσω έπροχωοούμεν έν μέσφ τών 
έρειπίων, έλυπούμην μή δυναμένη νά λάβω καί 
μετακομίσω εις τήν πατρίδα μου τεμάχιά τινα 
τών αρχαίων έκείνων στηλών καί κοσμημάτων, 
τά όποια θ’ άπετέλουν λαμπρόν τών .Μουσείων 

στολισμόν ■ άλλά δυστυχώς δ,τι ήτο μετακομί- 
σημον εϊχεν ήδη άφαιρεθή παρά τών Άγγλων, 
ών ό όξυδερκής ώς πρδς τοΰτο δφθαλμδς ούδέ 
το έλάχιστον ένεπιγραφον ή κεκοσμημένον τεμά- 
χιον λίθου είχε παραβλάψει.

— Προσέχετε τοΰς όφεις! Προσέχετε! μάς 
έφώναξεν αίφνης ό οεζύρης · μή προχωρείτε 
περισσότερον. Οί όφεις είναι οί μόνοι φύλακες 
τοΰ ήρειπωμένου τούτου ναού, καί πολλούς ήδη 
έθανάτωσαν τολμητίας, οΐτινες, παρακούσαντες 
τάς συμβουλάς τών έγχωρίων ήθέλησαν νά προ- 
χωρήσωσιν είς τά ένδότερα τοΰ ναού.

Καίτοι ούδέ λέξιν πιστεύοντες τοΰ διηγήμα
τος τούτου, μ’ δλον τούτο μή έχοντές τι περί
εργον νά ίδωμεν πλέον έξήλθομεν τοΰ ναού πρδς 
μεγάλην τού δειλού άρχοντος χαράν. "Οτε έπα- 
νηρχόμεθα μάς ώδήγησαν πρδς μικρόν ναόν, πρό 
τού όποιου ρέει διαυγής πηγή. Τό ύδωρ είναι 
καθαρόν, άλλ’ είναι πλήρες ιχθύων, οΐτινες 
περιστρέφονται έν αύτώ ώς βδέλλαι. Ήρώτησα, 
πώς ή τοσαύτη τών ιχθύων πληθύς, καί μοί 
άπήντησαν δτι οί ιχθύς ούτοι είναι ιεροί, καί 
ούδείς θνητός τολμά νά τοΰς συλλαβή· προτιμά, 
ν’ άποθάνη. Εις τών ιθαγενών μοί προσέφερε 
πινάκιον πλήρες κόκκων άραβασίτου. τοΰς όποι
ους έρριψα είς τοΰς ιχθύς· ούτοι δέ μετ’ αδη
φαγίας δλως άναξίας είς ιχθύς ιερούς κατεβρόχ- 
θισαν αυτούς. Υποθέτω ότι δέν έγνώριζον τήν 
ιδιότητά των ταύτην, διότι τότε άλλως θά 
επραττον. Ή προσοχή μου αύτη νά προσφέρω 
τι είς τοΰς υδατίνους τούτους κατοίκους μ’ έκό- 
στισε μίαν ρουπίαν, καί άλλην ρουπίαν έδωκα 
είς τόν άνθρωπον, οστις μοί παρουσίασε πινάκιον 
πλήρες δαμασκήνων τής Βωχάρας καί άμύγ- 
δαλα.

"Οτε έπεστρέφομεν εις τό κατάλυμά μου 
έπήλθε βροχή, καί δμως οί ιθαγενείς εΰρί- 
σκοντο είς τάς θύρας καί τά παράθυρα τών 
οικιών των διά νά μάς ϊδωσι· φαίνεται δτι 
εΐμεθα δΤ αύτοΰς άντικείμενον περιέργειας. "Ερ
χονται μέν πολλοί " Αγγλοι είς Ίσλαμαβάδ, ού- 
σης τής πόλεως γνωστής καί περιβλέπτου, άλλά 
δέν έρχονται δλοι συνοδευόμενοι, ώς ήμεΐς, ύπδ 
τοΰ βεζύρου καί τών δπαδών του. Άν καί το 
φλέγμα καλύπτη τήν άκρατον αύτών περιέργειαν, 
οί άνθρωποι ούτοι βεβαίως έπί πολΰ θά (ομίλη
σαν περί ήμών, διότι ό Ινδός είναι ώς μικρόν 
παιδίον, καί τό έλάχιστον άντικείμενον τδν δια
σκεδάζει.

Τή 24 τοΰ μηνός ήγέρθημεν είς τάς 5 τό 
πρωί, διότι έπρόκειτο νά έπιβιβασθώμεν εις τάς 
άβαθεΐς λέμβους καί νά πλεύσωμεν διά τοΰ 
ποταμού είς Σριναγάρ. ’Επειδή ό διά τού ποτα
μού πλους είναι συντομώτερος, άπεφασίσαμεν 
ήμεΐς μέν νά πλεύσωμεν, τοΰς δέ ίππους μας 
νά στείλωμεν διά ξηράς μετά τών ιπποκόμων. 

11 έπιβίβασις αυτή παρεΐχεν ήμϊν δυσκολίας 
τινάς, διότι εΐχομεν άνάγκην μιας μέν λέμβου 
διά τδν σύζυγόν μου καί δι’ εμέ, μιας διά τόν 
κ. Κλάρκ, καί έτέρας διά τόν μάγειρον καί διά 
τάς άποσκευάς μας. Οί ύπηρέται ήσαν δλως 
άδέξιοι καί μόλις μετά πολλάς φωνάς καί ικανήν 
άργοπορίαν κατωρθώθη ή έπιβίβασις. Αί λέμβοι 
εχουσι συνήθως τέσσαρας κωπηλάτας, άποτε- 
λοΰντας ολόκληρον οικογένειαν συγκειμένην έκ 
τοΰ πατρός, τής μητρός καί δύο ,τέκνων. Οί 
λεμβούχοι άποτελοΰσιν ενταύθα ιδιαιτέραν φυλήν, 
καί έχουσιν ώς κατάλυμά των τάς λέμβους των· 
λέγεται δτι αί γυναίκες είναι τό πλεΐστον ηθών 
ελευθέρων. Αί λέμβοι είναι εύρεΐαι καί άβαθεΐς, 
ή πρώρα των απολήγει είς όξεΐαν άκραν, δπως 
εύκολώτερον προσαράξωσιν εις τήν ξηοάν. Είς 
τήν πρύμνην κάθηνται οί τέσσαρες κωπηλάται, 
οΐτινες φέρουσι μεθ’ έαυτών καί τά μαγειρικά 
των σκεύη. Τό κέντρον τής λέμβου όρίζεται διά

τοΰς οδοιπόρους, ένθα τίθεται καί κλίνη καί 
τράπεζα. Η κατασκευή τών πλοιαρίων τούτων 
είναι στερεά καί κομψή ■ άνωθεν αύτών είναι 
προσδεδεμένη ψάθα, ήτις προφυλάττει άπό τών 
καυστικών τού ήλιου άκτίνων. Είς τάς 5 αί 
πρώται ακτίνες τής άναγεννωμένης ήμέρας δεικνύ- 
ουσιν ήμϊν τήν θαυμασίαν τοποθεσίαν. Ό 'Τδά
σπης ποταμός ρέει ήσυχος καί μεγαλοπρεπής · 
οί λεμβούχοι κωπηλατούσι μετά ζήλου αδοντες 
συγχρόνως καί δημώδη τινά ασματα· είναι δέ 
καί εύθυμοι, πράγμα σπάνιον δι’ Οθωμανούς. 
’Ελπίς ύπάρχει δτι ταχέως θά φθάσωμεν· άλλά 
μετά παρέλευσιν δύο ώρών ή προθυμία των 
χαλαρούται καί δλοι φαίνονται κυριευόμενοι ύπό 
τοΰ κόπου. ΊΙ γυνή άρχίζει νά έτοιμάζη τό 
δρύζιον διά το γεΰμά των καί ή κόρη της τήν 
βοηθεΐ. Ευτυχώς ή μαγειρική προπαρασκευή 
δέν οιαρκεΐ έπί πολύ, άλλ’ άφ’ ού τό γεύμα 
έτοιμασθή, δλοι οί κωπηλάται παραιτοΰσι τάς 
κούπας καί τρώγουσι· μόνον άπό καιρόν εις καιρόν 
δίδεται μικρά ώθησις είς τήν λέμβον, ήτις άκο- 
λουθεΐ ήσύχως τόν ροΰν τού ποταμού. Μετά 
τό γεύμα έρχεται τό κάπνισμα καί ή άνάπαυσις, 
συνοδευομένη ύπό μικρού ύπνου, ώστε μέ δλας 
τάς φωνάς μας, μέ δλας τάς παρακινήσεις μας 
βλέπομεν δτι ό ποταμός μόνος θά μάς φέρη είς 
τήν πρωτεύουσαν- ανάγκη είναι νά υποταχθώ μεν 
είς τό άναπόφευκτον τούτο. Αί δχθαι τοΰ ποτα
μού είναι καλώς καλλιεργημένα1., μακρόθεν δέ 
φαίνονται δρη· εις τινα μέρη τής όχθης ΰπάρ- ΝΕΟΣ ΙΝΔΟΣ ΕΚ ΚΑΣΜΙΡΗΣ.

χουσι σαθραί τινες άποβάθραι, δπου έρχονται αί 
γυναίκες τών χωρίων νά πλύνωσι τά άσπρόρρουχά 
των συνήθως δέν μεταχειρίζονται είς τοΰτο σά- 
πωνα, άλλά τά καθαρίζουσι διά ξύλινων κόπανων 
ή καί κτυπώσαι αύτά κατά τών πετρών έννοεΐται 
δτι τό πανίον ϋπόκειται είς φθοράν σύντομον. 
Περί τήν μεσημβρίαν προγευματίζομε·?, άφ’ ού 
αί λέμβοι προσεδέθησαν πρός άλλήλας. Μετά 
μεσημβρίαν διερχόμεθα προ τοϋ χωρίου Άβαν- 
τιποόρ, ένθα σώζονται τά έρείπια ναού, οίκοδο- 
μηθέντος, ώς λέγεται, περί τά τέλη τής 9τ· 
μ. χρ. έκατονταετηρίδος, κατά τοΰς χρόνους δηλ. 
τοϋ Άβαντιβέρμα, τού ίδρυτού τής κασμιριανής 
δυναστείας τής Ούτπάλα. Έν γένει δέ δλαι αί 
οίκοδομαί τοΰ χωρίου τούτου άνήκουσιν είς τόν 
πλούσιον ρυθμόν τής αρχιτεκτονικής τών δυτικών 
Ινδιών. Τέλος περί τάς 7 τής έσπέρας φαίνεται 
μακρόθεν το δρος Τακτί-Σολιμάν, τό ΰπερκείμενον 
τής πρωτευούσης (Σριναγάρ). Έπί τοΰ υψώ
ματος τούτου κεΐται κομψός ινδικός ναός (δρα 
τήν εικόνα). 'Οποία χαρά! Έφθάσαμεν· αί δχθαι 
τοΰ ποταμού μάς φαίνονται ώραιότεραι, τά περί
χωρα τερπνότερα καί ή τοποθεσία ρωμαντιζωτέρα.

ΙΝΔΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙ-ΣΟΛΙΜΑΝ.
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ΤΏι ΦΙΛΕΛΛΗΝΙ ΠΟΙΗΤΗι

ΓΟΥΣΤΑΥΩι ΛΑΦΦΩΝ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗΣ 

γυμνασιάρχης ίν Άδριανουττόλει.

ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΟΙΣΤΡΟΣ;

Τί έστιν οίστρος, έμπνευσις Μούσης 
ζητείς νά μάθης, ποθείς ν’ άκούσης, 

Γαλάτα ’ένθεε, ποιητά;
Τω τρόπω δύναμαι άπαντήσαι: 
τω μέσιρ δύναμαι καταστήσαι 

τά μή νοούμενα νοητά;

Τών άτερμόνων έντός αιθέρων 
σφαιρών συστήματα ή αστέρων, 
μή εικαζόμενα άριθμοϊς, 
ήμϊν αγνώστου και αιώνιας 
φθόγγους συγχέουσιν αρμονίας 
στροφοδινούμενα έν ρυθμοϊς.

Δραπέτας φθόγγους τής αρμονίας, 
τής θεσπεσίας και. αιώνιας 
ένταΰθα φθάνοντας, ή ψυχή 
καταλαμβάνει καί συναρπάζει 
καί τή καρδία μεταβιβάζει, 
καί ή καρδία ήμών ηχεί’

καί δονουμένη ύπό δεσποίνης, 
τής αθανάτου ψυχής, οδύνης 
στόνους έκπέμπει, φθόγγους χαράς· 
καί τοΰτο οίστρος, έμπνευσις, είτε 
μούσης έπότρυνσις, φλός καλείται, 
φλόξ θείας φύσεως, ίεράς.

Εί μέν νοείς με, Λαφφών, χαρίεν 
εί δέ μή, καΰσον τόν χάρτην, είεν, 
έφ’ ού κεχάρακται, ώς χρησμός, 
ή λύσις ίσως ή τοΰ άλύτου, 
ή κατανόησις άνοήτου, 
τοΰ αορίστου ό ορισμός.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ.

(’Αλβανικόν.)

Ζώσαν, ώς τίγριν, έκεΐ εγγύς 
Είς δάσος, δπου κρύας πηγής 
'Ρέει μορμύρων ρύαξ στιλπνός, 
Κι’ αεί ή πέρδις αδει τερπνώς, 
Τήν είδα. Ητο νέα· έτών 
Είκοσι μόλις' στήθος σφριγών 
Είχε καί πάλλον· κόμην χρυσήν, 
Ναϊάδος σώμα, δσφΰν κομψήν· 

“Ομμα άστράπτον, μέλαν, γλυκό, 
Πλήρες μαγείας . . . Μόνη έκεΐ 
Μέ τά θηρία, μέ τά πτηνά 
“Εζη αγρίως είς τά βουνά . . . 
Έθάρρεις δτι ήτο άγνή 
Θεά τις δάσους, θεία γυνή· 
Σ’ τά δμματά της δμως θνητού 
“Εοτιλβον πάθη. "— Ώ άετοΰ 
"Σύντροφε, είπον μετά φωνής 
"Τρεμούσης αμα καί ταπεινής, 
"Μή τών όρέων καί σΰ θεά 
"Είσαι, ή Νύμφη τις κραταιά, 
"Καί τών ανθρώπων μόνη μακράν 
"Ζώσα, τήν φύσιν τήν φοβέραν 
“Πατεΐς άγρίως, ουτω σκληρώς;...” 
"— Παΰσον, ώ άνερ, είπε πικρώς· 
"“Αλλοτ’ ηύτύχουν κ’ έγώ μαζύ 
"Μέ άλλους· δμως τώρα δέν ζή 
"Δι’ έμέ το άστρον, πού μειδιφ . . . 
"Έσβέσθη πλέον! δέν ανακλά!

"— ΙΙώς τούτο: — Οϊμοι! “Ερως σφοδρός 
Έδέσποσέ μου καί ό σκληρός

' Κόσμος μ’ ήρνήθη . . . Φεΰ! ό μνηστήρ, 
"Εύμορφος νέος, ον ό πατήρ
"Είχεν εκλέξει δι' έμέ, καλός
"Μ’ έφάνη· δμως ήτο δειλός!
"Κι’ όταν εσχάτως είς τήν τιμήν 
"“Ελαβεν ύβρεις, τήν προσβολήν

Δέν έκδικήθη, άλλά δειλώς
"Κύψας αυχένα, σιωπηλώς
"Φεΰ! άπεσύρθη . . . Αίσχος! — Πικρόν 
"’Έλαβον τραύμα, καί τόν μικρόν, 
"’Άνανδραν άνδρα, τόν ποταπόν, 
"’Άφησα κ’ ήλθον έντός Οπών
"Νά ζώ, ώς τέρας έλεεινόν, 
'Έπι τών μαύρων τούτων κρημνών!”

Έν Θεσσαλονίκη.
Χαρ. Κ. Μάνδρος.

τής Συρίας κείμενης, καί περιέγραψεν αύτήν έν 
σπουδαίοι συγγράμματι. I ήν Εύρώπην περιήλθεν 
δλην. ώς καί τήν ασιατικήν Ι’ωσσίαν. Τάς περιηγή
σεις ταύτας περιέγραψε ρωσσιστί καί γαλλιστί. 
Ή γεωγραφική Εταιρία τών ΓΙαρισίων έςελέςατο 
αύτήν μέλος. Σήμερον ή Λυδία Πάσκωφ δια
μένει έν Νίκαια τής μεσημβρινής Γαλλίας, ένθα 
έχει ιδιόκτητον έπαυλιν καί ζή αληθή βίον 
συγγραφέως καί καλλιτέχνου. Ύπό τήν φιλό- 
ξενον εκείνην στέγην δέχεται μετά πολλής φιλο
φροσύνης τούς προσερχομένους λογίους καί τεχ- 
νίτας. “Εν τινι τών τελευταίων χορών τών Πα- 
ρισίων ή κυρία Πάσκωφ προσήλθε φορούσα τό 
γραφικόν ένδυμα, έν ω παριστα αύτήν ή ήμετέρα 
είκών, καί τό όποιον συνήθως φορεΐ είς τάς 
περιηγήσεις της.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Μ. MlNGHETTl. Τά πολιτικά κόμματα 
καί ή τούτων έπέμβασις είς τά τής Δικαιοσύνης 
καί τής Διοικήσεως. Μετάφρασις μετά εισαγω
γής ύπό Γ. Μ ικονίου, διδ. τής Νομικής. Έν 
Λειψία 1885. — Ή ιδέα τής μεταφράσεως τοΰ 
αριστουργήματος τοΰ έξοχου τής ’Ιταλίας πολι
τικού άνδρός, Minghetti, είς τήν ήμετέραν 
γλώσσαν ήτο ιδέα τά μάλιστα έπιτυχής, τό μέν 
διότι τό σύγγραμμα δικαίως θεωρείται <ύς εν 
τών σπουοαιοτέρων διανοητικών προϊόντων τών 
καθ’ ήμάς χρόνων, τό δέ διότι οί 'Έλληνες, έν
θερμοι τής πολιτικής θιασώται, άρέσκονται είς 
τοιαύτας αναγνώσεις. Ό κ. Γ. Μικόνιος, νέος 
εύπαίοευτος καί φιλόπονος, υιός τοΰ έν Τεργέστη 
γνωστού διδασκάλου κ. Μικονίου, διεξήγαγε τήν 
δύσκολον ταύτην μεταγλώττισιν μετά πλείστης 
δσης έπιτυχίας, μεταχειρισθείς γλώσσαν εύληπ
του καί καθαρεύουσαν, καταλληλοτάτην προς τήν 
ύπόθεσιν. "Ο,τι δέ παρέχει είς τό βιβλίον τοΰτο 
έτι μεγαλειτέραν αξίαν είναι ή έμβριθής Εισα
γωγή, έν ή έκτος σπουδαίας βιογραφίας τού συγ
γραφέως, έν ή καταφαίνεται άπας ό πολιτικός 
καί επιστημονικός βίος τοΰ άνδρός, έκφέοονται 
σκέψεις περί τών έν Έλλάδι πολιτικών κομμά
των, άς πάντες οί παρ’ ήμϊν πολιτευόμενοι δφεί- 
λουσιν έπισταμένως νά μελετήσωσιν.

μογή προς τούς πρωτίστους δρους τού πολιτισμού 
έκάστης έποχής, έλεύθερος ών πάσης άτομικής, 
πολιτικής καί θρησκευτικής προσωποληψίας. Δέν 
παρέρχεται έν ύπερηφάνιυ σιωπή, ώς τόσοι άλλοι, 
τάς εύκάρπους εύλογίας, άς ή Γερμανία χρεω- 
στεϊ εις τούς έκ Κωνσταντινουπόλεως φυγάδας 
'Έλληνας, οΰς μάλιστα ϊςεικονίζει ώς τούς αλη
θείς θεμελιωτάς τής πνευματικής άναγεννήσεως 
ού μόνον τής Γερμανίας άλλά καί τής Εύρώπης 
συμπάσης. Θύδέν άρα παράδοξον, αν ή έμβρί- 
θεια τοΰ συγγραφέως, ή έςαιρετική αύτοΰ φιλο
καλία καί αι βαθύτατα·, γνώσεις τών πηγών 
καθιστώσι τό σύγγραμμα τοΰτο ανάγνωσμα 
ψυχαγωγικόν καί ωφέλιμον, καθ’ οσον μάλιστα 
αποτελεί έκλεκτήν ύλην βιβλιοθήκης καί άςιό- 
πιστον οδηγόν διά μέσου τών εύρυτάτων πεδίων 
τής γερμανικής φιλολογίας άπό τών άρχαιοτάτωυ 
χρόνων μέχρι σήμερον.

Έν Φριβούργφ 1885.

Aug. Boltz.

ΛΥΔΙΑ ΠΑΣΚΩΦ.
Ρωσσΐς συγγραφεύς.

Πάσκωφ, ής σήμερον δημοσι- 
S Ιυ εύομεν τήν εικόνα, είναι μία τών έςαι- 
ΧΔ'.',’Δΐ. ρετικών έκείνων γυναικών, αιτινες δια- 
κρίνονται καί ώς συγγραφείς καί ώς καλλιτέχναι. 
Έγεννήθη ή Λυδία Πάσκωφ έν Μόσχα έν έτει 
1850, ένθα καί ενωρίς ύπανδρεύθη · άλλ’ ό γά
μος της δέν ύπήρξεν ευτυχής, διότι ό σύζυγός 
της, σπαταλήσας είς άσωτείας καί παράτολμους 
έπιχειρήσεις οκτώ εκατομμύρια ρουβλίων, έγκα- 
τέλιπεν αύτήν εις τήν τύχην της. “Εκτοτε ζή
ή Λυδία περιοδεύουσα, συγγράφουσα καί ζωγρα- 
φίζουσα. Περί αύτής λέγει Γάλλος δημοσιο
γράφος. Η Κυρία Λυδία Πάσκωφ, φορούσα 
τήν εθνικήν αύτής στολήν, είναι μία τών έμφα- 
νίσεων έκείνων, ας ουδέποτε δύναταί τις νά λη- 
σμονήση άμα άπας τάς είδε. Ζωηρά, εύφυής, 
χαρίεσσα, εύπροσήγορος πρός πάντας, άγαπώσα 
ο,τι καλόν καί ώραΐον καί άληθές εμφανίζεται 
έν τω κόσμω καί μαγεύει πάντων τά βλέμματα 
καί τήν καρδίαν.

Αί περιηγήσεις, ας έπεχείρησεν ή εύτολμος 
αύτη Κυρία, ήσαν έκτετάμεναι. Τω 1883 περι
ήλθε τήν Κίναν, δύο δέ ή τρία έτη πρότερον 
έπροχώρησε μέχρι Παλμύρας έν βάσει τής έρήμου

Έν τώ άρ. 146 τής έν Λάρνακι τής Κύπρου 
έκδιδομένης έφημερίδος. "Ί1 φωνή τής Κύπρου” 
άνέγνωμεν άρθρον σπουδαιότατον τοΰ άκραιφνοΰς 
πατριώτου κ. Γρηγορίου Ν. Κυζίδου, πραγ
ματευόμενου περί ζητήματος, μεγάλα»; τόν Ελλη
νισμόν ενδιαφέροντος. Έν τω άρθριρ τούτο» ό κ. Κυ- 
ζίοης δικαίως μέμφεται τών έν Συρίφ όμογενών 
ήμών, ώς άμελούντων τήν πάτριον γλώσσαν. Κα
θήκον ήμών ιερόν θεωροΰμεν ν’ άναγράψωμεν τήν 
περικοπήν ταύτην τοΰ άρθρου, διότι βαθεΐαν αί- 
σθανόμεθα Ολίψιν, οσάκις ολέπομεν παραμελου- 
μένην τήν ώραίαν καί αρμονικήν ήμών γλώσσαν έκ 
μέρους άνδρών, οίς ι’όφειλε νά ήναι τό καύχημα 
καί πρώτον μέλημα. "Πανταχοΰ, λέγει ό κ. 
Κυζίδης, δπου ύπάρχει γωνία Ελληνική οί παρε- 
πιδημοΰντες φροντίζουσι νά οίκοδομήσωσι ναόν 
τής βρθοδόςου ανατολικής έκκλησίας, άμα δέ καί 
νά ίδρύωσιν έλληνικόν σχολεϊον πρός διδαχήν 
τών τέκνων των καί διάδοσιν τών έλληνικών 
γραμμάτων, άποδεικνύοντες ούτως δτι μέμνηνται 
τής μητρός Ελλάδος. Δυστυχώς δέν συμ
βαίνει το αύτό καί έν Συρία. Ουδέποτε 
έσκέψαντο οί κατά καιρούς καί νύν οίκούντες 
Έλληνες ίδια τής πόλεως Βηρυττού, δπου είναι 
δχι ολίγοι, νά οικοδομήσωσιν έλληνικόν ναόν 
καί μικρόν δημοτικόν σχολεϊον, δπως είς αυτό 
φοιτώσι τά τέκνα των καί μάθωσι τά πρώτα 
στοιχεία τών γραμμάτων. Προμηθεύονται 'Έλ
ληνα διδάσκαλον έκ τοΰ εξωτερικού, ίνα διδαχ- 
θώσι τά εαυτών τέκνα τά πρώτα στοιχεία 
καί έπειτα τά κλείουσιν εις τό έν Βηρυττω 
αμερικανικόν σχολεϊον ή τά άποστέλλουσιν είς 
τήν άντούραν (αραβικόν σχολεϊον) ίνα μάθωσι 
τήν γαλλικήν καί αραβικήν, καί περί τής μητρι
κής γλώσσης έλάχιστα φροντίζουσιν. Οί δέ 
άποροι 'Έλληνες αναγκάζονται νά στέλλωσι τά 
τέκνα των είς τά άραβικά σχολεία, έν οίς έκμαν- 
θάνοντα τήν αραβικήν άποβάλλουσι τήν πατρώαν 
γλώσσαν καί ώς ιδίαν τήν άραβικήν έκλαμβάνου- 
σιν . . . Ανάγκη λοιπόν είνε νά καταβληθή προ
σπάθεια δπως καταστή κατάδηλον τό συμφέρον 
αυτών καί διεγερθή τό ένδιαφέρον πρός τά 
Ελληνικά γράμματα.”

Χρυσή όντως συμβουλή, καί είθε νά πραγ
ματοποιηθεί

Στίχοι Δ η μ. Βικέλα. Έν Άθήναις 1885. 
— Μικρά μέν, άλλά κομψοτάτη Συλλογή ποιη
μάτων τοΰ γνωστού έν τω φιλολογικά» κόσμο» 
ομογενούς κυρίου Δημητρίου Βικέλα, τοΰ τάς 
καλάς μεταφράσεις τοΰ Σαιςπήρου έκδόντος. Οί 
Στίχοι ούτοι είναι γεγραμμένοι κατά διαφόρους 
έποχάς, δπερ εύθύς καταφαίνεται χωρίς νά λάβη 
τις ύπ’ δψιν τήν κάτωθεν έκάστου ποιήματος 
σημειουμένην χρονολογίαν. Γλώσσαν μεταχειρί
ζεται ό κ. Βικέλας τήν δημώδη, δι’ δ οί μέν 
μέμφονται αύτοΰ, οί δέ έπαινοΰσιν αύτόν όπως- 
δήποτε οί στίχοι ρέουσι ζωηροί, άναγινώσκονται 
εύκόλως καί έχουσι μεγάλην αρμονίαν, πρώτιστον 
προσόν καλών λυρικών ποιημάτων. ΓΙαραθέτομεν 
ένταΰθα τό χαριέστατον ποίημα

ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ.

Μή ψυχρά μέ κυττάζεις. θυμήσου 
πώς πετοΰσα χθές βράδυ μαζή σου

’σ τόν χορό, — μή ξεχνάς! 
Χθές τβ βράδυ σέ είχα αγκαλιά 
κ’ ή καρδιαίς μας κοντά έκτυποΰσαν, 
κ’ εις τά χείλη μ’ έμπρός ’κυματούσαν 
τά εύώοη ξανθά σου μαλλιά, 
καί τά έδιδα χίλια φιλιά

μυστικά, — μή ξεχνάς!

“Λκουσέ με! Χθές βράδυ, θυμήσου, 
σ’ έρωτοΰσα νά ’πής ή ψυχή σου

τί ποθεί; — μή ξεχνάς!
Μέ φωνή ντροπαλή καί γλυκεία, 
μέ τά ’μάτια σου κάτω γυρμένα, 
μέ έρώτησες τότε κι’ έμένα 
τί ποθεί κ’ ή ’δική μου καρδιά. 
Κι’ άπεκρίθηκα λόγια θερμά,

μυστικά, μή ξεχνάς!

Geschichte der deutschen Litteratur von 
Fbanz Hibsch, Leipzig 1884 (μέχρι τούδε 12 
τεύχη). — Ό συγγραφεύς, ποιητής καί έξοχος 
πεζογράφος, άναπτύσσει έν τω προκειμένη» πονή- 
ματι αύτοΰ εμβριθή εικόνα τοΰ πνευματικού βίου 
τοΰ γερμανικού ’Έθνους, έν άδιαλείπτω συναρ-
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Αίνιγμα 311.

Έν Θράκη άνευ κεφαλής 
ώς όρος, φίλε, κείμαι- 

μέ κεφαλήν δέ εύγενές 
μέλος τών ζιόων είμαι.

Αίκ. Β. Βασιλειάοου, έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 312.
Τό πρώτόν μου ύπάρχει έν τή γραμματική, 
Τό δεύτερόν μου είναι όνομα έθνικόν.
Τό δλον δ’ εις τά βάθη τής γής μας κατοικεί, 
Υπάρχει πλήν καί νόσος φρικώδης, φονική.

‘II αύτή.

Πρόίλημα 315. 
(αριθμητικόν).

“Εχομεν έκαστος ποσότητά τινα ώών. Έάν 
σοι δώσω τό τρίτον τών ίδικών μου θά έχωμεν 
ϊσα· έάν δέ μοί δώσης τό τρίτον τών ίδικών 
σου, θά σέ ύπερβώ κατά 7. Πόσα ώά έχει 
έκαστος:

Γεώργιο; Άθανασιάδης, έν Άθήναις.

Πρόβλημα 316. 
(αριθμητικόν).

Πάππος, έρωτηθείς περί τής ήλικίας του, 
είπεν. II ήλικία μου είναι διπλάσιά τής τοΰ 
υιού μου, ού τίνος ή ήλικία είναι τριπλάσια 
τής τοΰ έγγόνου μου· τούτου δέ ή ήλικία, ίνα 
φθάση τήν ίδικήν μου, χρειάζεται 75 έτη. ΙΙοίας 
ήλικίας ήτο ό πάππος;

Ό αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 305. Αινίγματος 306.

Χορός — όρος. ’Αετός — έτος.

Προβλήματος 307.

Στέψατε μέ δάφνας νέα; 
τον άρχαϊον Παρθενώνα, 
κ’ είς τάς χεϊρας μέ έλαίας, 
ώς μέ σύμβολον ειρήνης, 
χύσατε έπι τών βράχων 
μέ χαράς τερπνόν αγώνα, 
οπού τάφοι τών προμάχων, 
δάκρυα εύγνωμοσύνης.

Ηεόδ. Όρφανίδης.

Προβλήματος 308.
“Ορος, 'Ρώμη, Ρίγας, 'Ήμερος, Γοργός, Εύ

πορος, Έππεύς, Τελευταίος, ’Ωφέλιμος, Νηστεία, 
Μέρος, Αύτάοκης. Νωθρός, Ισχνός,’Αρετή, Σα
θρός = ΟΡΓΙ1 ΓΕΙΤΩΝ ΜΑΝΙΑΣ.

Προβλήματος 309.

Δεϊ τούς νέους κοσμιότητι χρήσθαι έν πορεία 
και σχήματι καί περιβολή.

Αινιγμα 313.

“Ολαι αί κρίσεις μ’ έχουν δεσπότην 
Δι’ ο,τι κι αν κάμης σ’ έμέ προσέχεις. 
“Αν μεταθέσης μέσην καί πρώτην, 
Ούρανόν οϊμοι! κ’ έρημον μ’ έχεις. 
"Αν κεφαλήν δέ νύν μού άλλάςης. 
Δέν ήμπορεϊς σύ νά μέ βαστάςης 

"Οσον τό ζώον, δπερ θά γείνω, 
“Ανευ τής κάρας μ’ άν άπομείνω.

Χαρ. Κ. Μάαόρος, έ·, Θεσσαλονίκη.

Προβλήματος 310.
Βούλει άρέσκειν πάσι, μή σαυτω μόνον.

Ζει

λα

Πρόβλημα 314.

Έκ τών 30 τούτων συλλαβών νά σχηματί- 
σθώσι 15 δισύλλαβοι λέξεις, ών τά αρχικά στοι
χεία άποτελούσι δύο ονόματα, τό μέν έπαρχίας 
τής Ελλάδος, τό δέ πόλεως αύτής.

θεμ. Π. Οίκω.ομόπουλος, έν Ρενίψί-^" 
Δ______

έν Άλεξαί'ό'ρεθΛ. Ία φυλλάδια άπεστά- 
διά τά περαιτέρω παρακαλοϋμεν 
πρός τόν έκεΐ έπΕστάτην τού 

", δστις θέλει δώσει ύμϊν πάσας τά; ζητη- 
θείσα; πληροφορίας. —κ. Ν. Ο. έν lio»»'tfrarr<>'Oi·- 
πΰλόΐ. Ποσόν έλήφθη· άλλοτε προτιμότερο·» διά ταχυ
δρομικής επιταγή;. — κ. ή. Ε. έν ’A0»>a<g. Λί εικόνες 
τών νέων πολεμικών πλοίών μας κατεσκευάσθησαν ήδη 
καί δημοσιεύονται διά τοΰ'προσεχούς τεύχους. Λί φω
τογραφία·., αί χρησιμεύσαάαι ώς πρότυπον διά τάς ει
κόνας, άπεστάλησαν ήμϊν κατ' εύθεϊαν παρά τών ναυπη
γών κυρίων M'JIillan ySolin. "Αν έβράδυνεν ή φωτο- 
γράφισις τών πλοίωγ/τούτο συνέβη ένεκα τοΰ όμιχλώ- 
δους καιρού. — κ/Ν. Π. έν Ία ζητηθέντα
άντίτυπα τής [Ιεριηγήσεω; τής ‘Ελλάδος άπεστάλησαν 
ήδη.

λησαν ύμϊν 
ύμας ν' άποτανθή

Εσπέρου"
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — Δ1ΕΪΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.
Παραχαλοΰνται οί έπιστέλλοντες πρός τον "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
TSN ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΊΈΡΓΕΣΤΗι ΑΤ2ΤΡ0-0ΤΓΓΡΙΚ0Τ ΛΟΤΔ.

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

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά βρεντησίου, ΙΙόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, ΓΙέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκοότταν διά Πόρτο-Σαίο, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής 'Γεργέστης-Βομίάης τά ατμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταςΰ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ‘Εκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς τδ Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

|20

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

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

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

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΛ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 ’Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελέτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

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

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Γεργέστη ΔιεΰΟυνοις και τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοϋ αύατρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Sclnvarzenberg-Platz άρ. β).

Άρ. στ'.

Αρ. ε·. Άρ. α'.

F.KrietSCh,Wurzen/s 
oncrfiannl uocjugii^ner φιιαΓίΙάΙ in 100 
ucr(cfitebrnen gotten.

Blurt criorlintenlc ju 3, 0 unb 
9 SaarR tmpfoCftn. ^reisRarteu ion>ie 
Vrofrellc uBrr Bcrdaffen Jett, IluRfict- 
Reit unb «Srrmenbune her Biscuits wtt- 
bcn auf 5Sunf<6 ftanfio uJcrfanbt.

Τό κηπουρικόν κατάστημα τοΰΤό κηπουρικόν κατάστημα τοΰ κ. J. C. Sciimidt έν Έρφούρτη τής Γερμανίας, γνωστότατον διά τήν καλλι
έργειαν τών σπόρων καί φυτών, συνέλαβεν ιδέαν έπιτυχή καί πρωτότυπον- κατεσκεύασε δηλ. κιβωτίδια κομψά έκ 
χαρτονιού, έν οίς έπί έκάστου είδους απόρου υπάρχει ή εικών τοΰ έξ αύτοΰ παραγομένου άνθους ή λαχανικοϋ, μετά 
περιγραφής έν διαφόροις γλώσσαις. Τών κιβωτιδίων τούτων τά μέν περιέχουσι σπόρους άνύέων 12 ειδών, τά δέ λα
χανικών 25 ειδών. Αί τιμαί είναι μέτριαι. Τδ κιβωτίδιον ύπ’ άρ. στ', κοστίζει φρ. 1.75 (ή 4 κιβωτίδια φρ. 6)· τδ 
ύπ’ άρ. ε'. φρ. 2 (ή 4 κιβ. φρ. 7)· τδ ύπ’ άρ. α'. φρ. 5 (δύο κιβωτ. φρ. 9)· τδ ύπ’ άρ. β'. φρ. 5 (3 κιβωτ. φρ. 13). 
ΆπευΟυντέον πρδς τδν κ. J. C. Sciimidt έν Erfurt (Γερμανία).

ΑΓΝ ΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ TOY 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ KAI ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·
Τρικυμία έν τφ Άτλαντικω Ώκεανώ — ΙΙρώται εντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Τδ Σούνιον καί ό Υμηττός — Ό Μαραβών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής ΚορίνΟου καί ή ΆκροκόρινΟος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τδν Ταΰγετον — ’Επί 
τής Ίύώμης — Τδ Πάσχα έν μονή — Άπδ τής μονής είς Κρέκι— Έν 
Όλυμπίφ — Άπ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — ’Εκδρομή είς τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπό τοΰ Παρνασσού είς Κέρκυραν — ‘Η γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τού περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι. -
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τδ παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8°” 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτιρ κατασκευασδέντα, έξε.δόΟη κομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

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

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοϋ Ιταλικού 
καί εισαγωγή

Γ. Μικονίον 
τής Νωχιχής.

ϊ
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGULIN 
1885.

Εδρηται παρά τώ τυπογραφείιρ 
W. Drogoum 

έν Λειψίφ , καί τιμάται φράγκων 5.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Έπιχειρούντες προσεχώς νά άγά

γωμεν είς φώς τδ πρώτον τής Γερ
μανικής γλώσση; Συντακτικόν έν 
τή Ελληνική, ού ή παντελής ώς μή 
ώφελεν έλλειψις πασίγνωστος ήδη 
τυγχάνει ούσα, έξαιτούμεΟα πρδς 
τοΰτο τήν ύλιχήν παντός φιλομούσου 
ομογενούς συνδρομήν.

Ιο έργον τοΰτο, ώς οίόν τε εύμε- 
θόδως έπεξειργασμένον μετά θεμά
των Γερμανικών τε καί Ελληνικών, 
μικρών διαλόγων καί διαφόρων ανα
γνωσμάτων Γερμανικών, έν τέλει 
δέ καί λεξιλογίου ,Έλληνο - Γερμα
νικού, έκδίδοται είς ογδοον είς 13 
δέ τυπογραφικά φύλλα άνερχόμενον, 
τιμάται μαρκών 3.

Έν Λειψίφ κατά Φεβρουάριον 1885.

Δ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλεϊον Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.



ΕχΛύεται 
τή 1/13 ζαί 15.27 

έκαστου μηνόΐ.

Τιμή tTifiia Φράγζ. 40.
προπΖ.ηροιμέΐ’η Μάρζ. 32. Αρ. 96.

fig χρνσύν. 'ΡούόΖ. 16.
Ετος Δ'. Β* Έν ΛΕΙΨΙΑι τή 15127 ’Απριλίου 1885 +<a

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
ΊΙ ι>ήσθ£ Xiog (συνέχεια). — Ιΐίρι τοΰ χύΟμου τών ίβΆιφομΙνων ζώων (συνέ

χεια). — Ή Λάρ>'α£ tv Κύπρο». — Ιΐίριήχησι*· UapiOiri'g Kroiag άνά ritv ΙίαΟμίρηΐ’ 
τών ‘Μιών (συνέχεια). — iloii.Oig· Βαχχιχύν. Λήθη. — Τύ ναντιχόν rijg ' EZZdilog. 
Απόο'.ταΦια :-χ τόν Φάυνστ. — ΊΙ φριχώ<Ιη£ νίξ. Ιιί,γι,ιια (συνέχεια). — Ή έρχαΟία 

τών αφτρών. — ΒιίΖιοχραφιχά. — Διάφορα. — .Μνϊγιιιτα xai liatig. — Γραρμα- 
τοχιβώτιοι·.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
11 rijtfog Xiog (ή Νέα Μοι·ή). — ΊΙ φώζη. — Ή ΛάρΓαρ tv Κύπρο». — Ό 

μαχαραγιάς iisra τω» ανλιχώ» τον. Ό Ναπολέων χαί ό Goethe ίν Έρφούρτη. — 
Το ναιπιχύ» rijg ‘EZZailog. — Ή πόλις Σριιαγάρ. — Αί Oijijxtg. ι

Η ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (η Νέα Μονή).


