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Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΣΑ.
(Μετά εικόνα;, δρα σελ. 321.)

Άναντίρρητον, δτι ή περί τδν Παρνασσόν 
χώρα είναι μία τών ωραιότερων τής 'Ελλάδος, 
διότι δ Παρνασσός παρέχει αύτή τήν μελαγχο
λικήν εκείνην καλλονήν, ήν συνήθως έχουσι τά 
ορεινά μέρη. 'Η είκών, ήν σήμερον δημοσιεύ- 
ομεν, παριστα εις τδ βάθος τόν Παρνασσόν, τδ 
ίερδν όρος τών ποιητών μέ τήν χιονοσκεπή αύτοΰ 
κορυφήν, καί κάτωθεν είς τους πρόποδας αύτοΰ 
έν μέσω πυκνών έλαιών τεθαμμένον τό μικρόν 
χωρίον τήν Κρίσσαν, περί ου Οέλομεν εΐπει βρα
χέα τινά.

Δύο ωρών δρόμος απαιτείται δπως άπδ τοΰ 
Παρνασσοΰ κατέλθη τις είς Κρίσσαν. Πρδς 
τ’ Αριστερά, έπί μικρού υψώματος, φαίνονται 
ίχνη τειχών, άνηκόντων είς τήν άρχαίαν πόλιν. 
Ή Κρίσσα (ή κάλλιον Κρΐσα) ήτο έν τή άρχαιο- 
τάτη τής 'Ελλάδος ιστορική έποχή, πόλις πλού
σια και ισχυρά. Αύτή ήτο ανατεθειμένη ή φρού- 
ρησις τοΰ μαντείου τών Δελφών πριν έτι πόλις 
ίδρυθή περί τδ ίερδν έκεΐνο μέρος. Άλλ’ οί 
κάτοικοι αύτής θρασυνθέντες βαθμηδόν έζήτησαν 
υπέρογκα διόδια παρά τών προσκυνητών, τών 
ήναγκασμένων δντων νά διαβώσι τήν χώραν των 
δπως μεταβώσιν είς Δελφούς. 'II άπαίτησις 
αυτή έθεωρήθη ώς βεβήλωσις καί τδ συνέδριον 
τών Άμφικτυόνων έπέβαλεν άνάθεμα είς τήν 
Κρίσσαν καί έψήφισε τήν καταστροφήν αύτής· 
άλλ’ ή πολιορκία παρετείνετο ύπέρ τδ δέον καί 
ίσως θά έλύετο έάν ό Σόλων δέν συνεβούλευε 
νά ρίψωσιν έλλέβορον είς τά υδραγωγεία τά 
προμηθεύοντα τδ άναγκαϊον ύδωρ είς τήν άτί- 
Οασσον πόλιν. Τδ φυτδν τοΰτο δέν έχει μόνον 
τήν ιδιότητα νά έπαναφέρη τδν νοΰν είς τους 
άπολέσαντας αύτόν, ("Οθεν καί τδ ρήμα έλλε- 
βοριάω-παραφρονώ) άλλ’ είναι καί φάρμακον 
δραστηριώτατον. Οί δυστυχείς Κρισσαϊοι τάχιστα 
ησθάνθησαν τήν ένέργειαν τοΰ φαρμάκου καί 
έσυνθηκολόγησαν. Ή πόλις κατεσκάφη έκ θεμε
λίων καί τδ μέρος, έν φ αύτή έκειτο, άφιερώθη 
τφ Άπόλλωνι.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ.
Μετάφρ. Νικολάου Δ. Μ π ό τ α σ η.

Διηγούμενος τήν έν ταΐς 'ΙΙνωμέναις Πολι- 
τείαις τής ’Αμερικής περιοδείαν του ό Ί. Β. 
Μύλλερος ποιεί τήν έξής συγκινητικήν περι
γραφήν γεγονότος λαβόντος χώραν τή 26 Ιου
νίου 1856 είς τδν καταρράκτην τοΰ Νιαγάρα. 
Μόλις, λέγει, έχάραττεν ή πρωία δτε αίφνης 
άφυπνίσθην έντρομος- κατεσπευσμένοι βηματισμοί 
καί ακατάληπτοι, πεφοβισμέναι καί συγκεχυ- 
μέναι φωναί μοί εδωκαν νά έννοήσω δτι άσύνη- 
θές τι συνέβη, δτε παρά τά παράθυρά μου 
ηχηρά έκραξε φωνή- '"Άνθρωπος είς τό ρεΰμα!” 
— Ήγέρθην ώς αστραπή, ένεδύθην, έσπευσα είς 
τήν όδόν καί ήκολούθησα τδν ροΰν τοΰ τετα- 
ραγμένου πλήθους πρδς τήν σκηνήν τοΰ γεγονότος.

Αφικόμενος είς τήν νήσον Αουτρδν εύρον 
τήν γέφυραν καί τάς οχθας τοΰ ποταμοΰ κεκα- 
λυμμένας ύπό χιλιάδων ανθρώπων, ένώπιον τών 
όποιων σπαραξικάρδιον παρίστατο θέαμα. Έν 
τφ μέσφ τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ, μόλις είκοσι 
βήματα άνωθεν τοΰ καταρράκτου νεανίας μετά 
κόπου έκρατεΐτο άπδ έξέχοντος σκοπέλου.

Ιρεΐς φίλοι είχον επιχειρήσει τήν προτεραίαν 
τό ριψοκίνδυνον τόλμημα νά πλεύσωσιν έντδς 
μικράς λέμβου άνωθεν τοΰ φοβερού καταρράκτου · 
μόλις δέ άπεμακρύνθησαν τής όχθης, καί τδ 

.ρεΰμα ήρπασε τδ έλαφρδν σκάφος, δπερ Ανε- 

τράπη καί έγένετο άφαντον μετά δύο τών πα
ράτολμων συντρόφων- δ τρίτος, δνόματι ’Αβέρυς, 
άφ’ ου παρεσύρθη ύπδ τοΰ ρεύματος μέχρι 
σχεδόν τών καθέτων πτώσεων είχεν ευρει στή
ριγμα έπί τοΰ άποτόμου βράχου.

Αί κραυγαί του έχάνοντο έφ’ δλην τήν νύκτα 
είς .τήν βροντήν τών ύδάτων, καί μόλις τδ φώς 
τής ήμέρας έφανέρωσε τήν φρικώδη θέσιν τοΰ 
δυστυχούς. 'Η είδησις διεδύθη Αστραπηδόν καί 
συνήθροισε τους περίοικους έπί τών δχθών. Πάν- 
τες έπόθουν νά ϊδωσι τον ταλαιπωρον σεσω- 
σμένον άλλά τάφρος διεχώριζε τούς σωτήρας 
άπ’ αύτοΰ.

— Χίλια δολλάρια είς έκεϊνον, δστις τδν 
σώσει! έκραξεν είς τών θεατών ήχηρφ φωνή.

— Καί άλλα χίλια παρ’ έμοΰ! άπήντησεν 
ώς ήχώ έτέρα φωνή.

Αί μεγαλόψυχοι αυται προσφοραί άνύψωσαν 
τήν συμπάθειαν μέχρις ένθουσιασμοΰ, καί είκοσι 
φωναί άνέκραξεν συγχρόνως-

— Μίαν μόνον ώραν ας περιμείνη καί θά 
τδν σώσωμεν!

Πώς δμως ήτο δυνατόν νά μεταδοθή ή πα- 
ρήγορος αύτη άγγελία είς τδν δυστυχή, δπως 
διατηρήση τδ θάρρος του έν τή φοβέρα αύτοΰ 
Αγωνία;

Τότε έλαβε τήν γραφίδα του νέος ζωγράφος, 
δστις δέν είχε μέν είς τήν διάθεσίν του χίλια 
δολλάρια, άλλ’ είχε μίαν ιδέαν ούχί έλάσσονος 
βεβαίως άξίας, καί έζωγράφισε γιγαντιαίοις γράμ- 
μασιν έπί τίνος τοίχου τάς άγλικάς λέξεις- "We 
will save you.” (θά σέ σώσωμεν.) '0 δυστυ
χής, δστις ένόει δτι τοΰτο άπέβλεπεν αύτόν, 
παρηκολούθει τήν γραφήν διά τών οφθαλμών, 
έσεισεν δμως Ολιβερώς τήν κεφαλήν, δτε δ ζω
γράφος έτελείωσεν · ή γλώσσα τφ ήτο ξένη. Τότε 
άμέσως ό ζωγράφος έγραψε μεγάλοις γράμμασι 
γερμανιστί “Wir retten dich!” (θά σέ σώσω
μεν.) Χαράς μειδίαμα ήστραψεν είς τούς δφθαλ- 
μούς τοΰ δυστυχούς νεανίου- ή έλπίς του άνε- 
πτεροΰτο.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην έπανήλθεν ή άτμά- 
μαξα ή άποσταλεΐσα πρδ ήμισείας ώρας είς 
Βωφαλώ ίνα φέρη σωσίβιον λέμβον. Μετά με
γίστης προσοχής δένεται αυτή διά σχοινιών καί 
καταβιβάζεται είς τδ ύδωρ. Τά κύματα άνα- 
τινάσσουσιν αύτήν- Ανθίσταται, άλλά μεταβάλλει 
διεύθυνσιν, καί μετά άνήσυχον προσδοκίαν πέντε 
λεπτών παύει τοΰ νά πλέη. Τά σχοινιά περιε- 
τυλίχθησαν είς τδν βράχον ... ή λέμβος μένει 
άκίνητος.

Τά βλέμματα τοΰ ναυαγού άτενίζουσιν Απελ- 
πιστικώς τδ σωτήριον πλοιάριον· κατανοεί δτι 
έπί τοΰ παρόντος πρέπει νά παραιτηθή τής έλ- 
πίδος. Τό πλήθος μή Οέλον νά δαπανήση τδν 
πολύτιμον χρόνον είς άποπείρας ανωφελείς συλ
λαμβάνει δμοθύμως τήν ιδέαν νά κατασκευάση 
σχεδίαν. Χιλιάδες χειρών κινούνται, πάντες 
άμιλλώνται, άνδρες, γυναίκες, παιδία. Άλλά 
τδ πράγμα άπαιτεΐ καιρόν, ίσως παρά πολϋν 
καιρόν διά τάς δυνάμεις τοΰ πτωχού, τοΰ διελ- 
θόντος άσίτου δλην τήν νύκτα έν τφ υδατι. 'Η 
άνησυχία αυτή γεννά άλλην ιδέαν- πληροΰσι 
βαρέλιον μέ τροφάς καί έμπιστεύονται αύτό είς 
τδ ρεύμα. 'Ως νά ώδηγεΐτο ύπδ άοράτων χειρών 
πλέει τδ βαρέλιον πρδς τδν σκόπελον ήδη 
έκτείνει ό ναυαγδς τδν βραχίονά του, δτε αρπάζει 
αύτό ή δίνη, τδ άποσπφ τών άδυνάτων αύτοΰ 
χειρών- τδ βάραθρον τδ καταβροχθίζει.

Έν τφ μεταξύ ή κατασκευή τής σχεδίας 
προχωρεί ταχέως- ό δυστυχής παρακολουθών 
μετά πόθου τήν πρόοδον τής έργασίας, προσκολ- 
λάται ίσχυρότερον είς τδν βράχον τής έλπίδος 
του καί προσδοκά. Ή έργασία έπερατώθη · ή 
σχεδία βασταζομένη ύπό ισχυρών σχοινιών, έφω- 

διασμένη καί μέ πολλά μικρά σχοινιά, πλέει 
έπί τοΰ υδατος. Ητο στιγμή φοβέρας άγωνίας- 
ή άναπνοή έπαυε καί έκαστος τών παριστομένο,ν 
άνέπεμπεν πρδς ούρανόν έγκαρδιωτάτην δέησιν 
ύπέρ εύοδώσεως τής έπιχειρήσεως. 'Η σχεδία 
διευθύνεται πρδς τδν σκόπελον- πλησιάζει δρμη- 
τικώς- ό Άβέρυς έμψυχοΰται· τδν ένθαρρύνει ή 
μεγαλοψυχία τών σωτήριον του. Τδ πλήθος 
άσθμαϊνον άναμένει έν σιγή. Ή σχεδία προσήγ- 
γισεν- ό Άβέρυς πηδά — ολισθαίνει — κρα
τείται — έσώθη. Βροντώδεις άνευφημίαι έκ 
χιλιάδων στομάτων διασχίζουσι τδν άέρα καί 
ύπερβάλλουσιν έπί στιγμήν τδν φρικώδη μυ
κηθμόν τών ύδάτων ζητούντων τήν λείαν των. 
'0 Άβέρυς γονυπετεΐ καί ύψοΐ μέ βλέμμα άνεκ- 
φράστου εύγνωμοσόνης τούς βραχίονάς του πρδς 
ούρανόν. Ή σχεδία έν τούτοις είχεν άναπλεύσει 
δλίγον, δτε κωλύεται ύπδ τοΰ αύτοΰ προσκόμ
ματος τοΰ έμποδίσαντος καί πρότερον τήν λέμ- 
λον- τά σχοινιά περιετυλίχθησαν είς τδν βράχον- 
ή σχεδία μένει άκίνητος, άν καί πάν μέσον με- 
ταχειρίζωνται δπως έκτυλίξωσι τά σχοινιά. Ζευ- 
γνύουσιν είς αύτά δύο, τέσσαρας, δέκα, τέλος 
εικοσιν ίππους- ό βράχος τρέμει — σείεται — 
κρημνίζεται. 'II σχεδία άνέρχεται άκωλύτως, 
παλαίει πέντε ή εξ λεπτά τής ώρας έναντίον 
τοΰ ρεύματος- καί πάλιν ήχοΰσιν άνευφημίαι 
τών παρισταμένων διά τήν νίκην τών Ανθρώπων 
έπί τών στοιχείων. Πλήν νέον πρόσκομμα κω
λύει τον θριαμβευτικόν άνάπλουν- είναι καταρ
ράκτης τεσσάρων ποδών υψους, δν ή σχεδία δέν 
δύναται ν’ άποφύγη μεθ’ δλας τάς προσπάθειας 
τών παρόντων καί τάς Απελπιστικά; τοΰ Άβέρυ 
ένεργείας.

Καί πάλιν έν τή στιγμή ταύτη τής μεγίστης 
άνησυχίας άκούεται ηχηρά φωνή-

— Αλλα χίλια δολλάρια δι’ άλλην άπό- 
πειραν σωτηρίας! Καί πάλιν σπεύδει ή άτμά- 
μαξα είς Βωφαλώ, δπως φέρη δεύτερον πλοι
άριον. Άλλ’ αί δυνάμεις τοΰ δυστυχούς έκλεί- 
πουσι φανερώς. 'Η ήμέρα παρήλθεν είς μα- 
ταιας απόπειρας- ό ήλιος κλίνει πρδς τήν 
δύσιν, καί έπί τριάκοντα δύο ήδη ώρας ό Άβέρυς 
παλαίει πρδς τδν θάνατον.

Τδ νέον πλοιάριον έξαρτώμενον άπδ σχοινιών 
άρχεται τοΰ πλοΰ · πλησιάζει βραδέως πρδς τήν 
σχεδίαν. '0 Άβέρυς λύει ήδη τδ αχοινίον τδ 
συνέχον αύτόν έπί τής σχεδίας- μία άκόμη 
στιγμή — καί τδ πλοιάριον είναι πλησίον του. 
Έν σιωπηλή άγωνία παρατηρεί τδ πλήθος έκά- 
στην κίνησιν τοΰ νεανίου. Τρέμων έκ τοΰ κόπου 
καί τής σπουδής έκτείνει ούτος τούς βραχίονας 
πρδς τήν σώτειραν λέμβον — δτε τδ έμπροσθεν 
μέρος τής σχεδίας ύψοΰται ώς ύπδ πονηρών δυ
νάμεων έγειρόμενον- δ Άβέρυς άπολέσας τήν 
ισορροπίαν κλονίζεται καί πίπτει είς τήν δίνην. 
Μέ τάς άπολειπομένας δυνάμεις του παλαίει 
πρδς τδ £εΰμα· άλλ’ δ στρόβιλος τδν άρπάζει, 
τδν Ανατρέπει καί τδν περιδινεΐ πρδς τδ βάρα
θρον. Πριν ή φθάση άκόμη είς αύτό, μέ ύστά- 
την προσπάθειαν ύψοΰται ύπεράνω τοΰ υδατος- 
εν τελευταΐον βλέμμα ρίπτει πρδς τήν άριστεράν 
όχθην, εν Απελπιστικόν σχήμα άποχαιρετισμοΰ... 
καί γίνεται άφαντος!

Πρδς ποιον άπετείνετο ό τελευταίος έκεΐνος 
άποχαιρετισμός; — Πάντων τά βλέμματα έστρά- 
φησαν πρός τδ μέρος έκεΐνο. Άπδ πρωίας έν- 
ταΰθα, γυνή προσηλωμένον καί άοακρυ έχουσα 
τδ βλέμμα, προσηύχετο πρδς ούρανόν. Καθ’ ήν 
δέ στιγμήν τά κύματα έκάλυπτον τδν δυστυχή, 
κατέπεσε καί αύτη νεκρά . .. ήτο ή μήτηρ του!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
ΕΝ ΚΥΠΡΩι.

ύπδ Max Ohneealsch-Richter.
(Ιδιαιτέρα άνταπόκρισις.) 

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 325.)

Αί σελίδες αυται θ’ άποδείξωσι τοΐς φίλοις 
τής Αρχαιολογίας δτι καί μετά τήν άγγλικήν 
κατοχήν τής Κύπρου είργάσθησαν πρδς τδ συμ
φέρον τής έπιστήμης καί τής ιστορίας τοΰ τόπου. 
Έκ τής πληθύος τής ύλης, ήτις άπδ τοΰ 1878 
κατά τάς διαφόρους άνασκαφάς έξηνέχθη έκ τών 
κόλπων τής γής, δυνάμεθα μόνον δοκίμιά τινα 
νά έπαγάγωμεν ώς άποδείξεις. Περιεκτικώτεραι 
έργασίαι καί έκτενέστεραι ε’ιδικαί μελέται Ανά- 
γονται μάλλον ταΐς στήλαις ειδικών άρχαιολο- 
γικών ύργάνων.

Μεταξύ τών Αναβλαστανόντων καρπών μετά 
τήν άνύψωσιν τής άγγλικής σημαίας έπί τής 
Κύπρου είνε καί τδ Κυπριακόν Μουσεΐον έν 
Λευκωσία. Διότι καί παρά τδ βραχύ τοΰ χρόνου 
άπδ τής ίδρύσεως αύτοΰ (1 έτος) δύναται να 
καυχηθή έπί κατορθωμασιν άξιολόγοις. — Πρό
τερον είργάζοντο άποτελεσματικώς έπί τής Κύ
πρου τδ British Museum καί South Kensington 
Museum. '0 γράφων τάς γραμμάς ταύτας είχε 
τήν τιμήν νά διευθύνη τάς άχρι τοΰδε έν Κύπριο 
γενομένας άνασκαφάς διά τδν C. Τ. Newton 
(Βρεττανικδν Μουσεΐον). Οί κύριοι C. D. CoBBHM 
(διοικητής λάρνακας) καί δ Δ. Πιεριδης (δ 
γνωστός σοφός τής αύτής πόλεως) εβοήθησάν 
μοι καί λόγιο καί έργφ. Ό Sir Fredebik 
Leighton, διευθυντής τής βασιλικής’Ακαδη
μίας καί ένιοι τών φίλων του ύπεστήριξαν τάς 
πρώτας ταύτας έπιχειρήσεις καί διά χρηματικών 
εισφορών. Ζωηρόν ένδιαφέρον καθ’ δλας τάς 
έπί Κύπρου έρεύνας καί ιδία κατά τάς ύπ’ έμοΰ 
γενομένας έδειξαν οί κκ. καθηγ. Α. Η. Sayce 
(Oxford), καθ. Jul. Nace (έν Μονάχα»), καθηγ. 
Conze (έν Βερολίνφ), καθ. Ul. Kohler (έν 
Άθήναις), Dr. Hr. Schliemann. — Έκ καρ
διάς έκφράζω τάς εύχαριστίας μου είς τούς έπι- 
στήμονας τούτους διά τάς γενομένας μοι οδηγίας.

'0 πασίγνωστος χωρομέτρης καί χαρτογράφος 
ύπασπ. KITCHENER διηύθυνε βοηθόν έχων τδν 
κ. Gordon-Hake τάς άνασκαφάς διά τδ Μου
σεΐον South Kensington έν Κύπρφ, ήτις δύ
ναται νά ήνε ύπερήφανος καί εύχαριστημένη διά 
τά κατορθωθέντα αποτελέσματα.

Ό αύτός ύπασπ. κ. Kitchener τά μάλα 
συνετέλεσε μετά τών κκ. C. D. Cobham, Δ. Πιε- 
ρίδου, Ε. Κωνσταντινίδου καί τινων άλλων είς 
ΐδρυσιν τοΰ κυπριακού Μουσείου. '0 Sir Κοβ. 
Biddulph, δ άείποτε ύπέρ τής εύημερίας τής 
νήσου μεριμνών γενικός διοικητής, απενειμεν ως 
πρόεδρος τήν δέουσαν προσοχήν καί φροντίδα 
τφ νέψ καθιδρύματι. Ό ύπασπ. κ. Η. Sinclair 
ώς γραμματεύς τοΰ αύτοΰ Μουσείου δλαις δυνά- 
μεσιν ήσχολήθη είς προκοπήν αύτοΰ.

“Άγγλοι καί άλλοι ξένοι ήμιλλώντο τίς πλείω 
νά συνεισφέρη έκουσίως ύπέρ αύτοΰ. Δυστυχώς 
δμως καί νΰν τά κεφάλαια είνε έτι άσήμαντα, 
ώστε τδ Μουσεΐον δέν δύναται είσέτι δι’ ίδιον λο
γαριασμόν νά έκτελή έξακολουθητικώς άνασκαφάς, 
καί διά τοΰτο έν τφ παρόντι τούλάχιστον έπι- 
τρέπονται αί άνασκαφαί τοΐς ίδιώταις ύπδ όρους 
φυσικώς περιωρισμένους, καθ’ οΰς δφείλουσιν 
ούτοι ώρισμένον τι μέρος τών εύρημάτων ν’ άπο- 
δίδωσι τφ έν Κύπρφ Μουσείφ.

Λίαν χαροποιόν είνε δτι ήδη έγένετο έν Κύ
πριο ένάρξις τών έπιστημονικών δημοσιεύσεων 
τοΰ αύτόθι Μουσείου, χάρις τή άρχεβούλφ είσ- 
ηγήσει τοΰ κ. Col. F-Alk. Mabren’s, Chief 
Secretary to Governement. δστις ένήργησεν ΐνα 
γίνωνται αί δημοσιεύσεις διά τοΰ τυπογραφείου 

Κύπριοι,

τής έπικρατείας. '0 νεωστί έκδοθείς πρώτος 
άριθμδς περί τριών Κυπριακών έπιγραφών, 
άς άνέσκαψεν δ γράφων τάς λέξεις .ταύτας, συ- 
νετάχθη ύπό τού είδήμονος έρευνητοΰ κ. Δ. Πιε- 
ρίδου. Δευτέραν πραγματείαν περί Ελλη
νικών έπιγραφών παρασκευάζει ήδη ό κ. Ε. 
Κωνσταντινίδης, αύτός έκεΐνος, δστις ώς Σχο- 
λάρχης έν Λευκωσία, καί πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
πολλά κατώρθωσεν είς τήν τοΰ λαοΰ έκπαίδευσιν, 
αύτός έκεΐνος, δστις είνε καί διαπρεπές μέλος 
τοΰ Κυπριακού κοινοβουλίου.

Άρχαιολογικώς ή Κύπρος εινε ετι ελάχιστα 
έκμεμεταλλευμένη, ή τούλάχιστον ετι ελάχιστα 
κατά τόν ορθόν τρόπον. Άπασαι αί μέχρι τοΰ 
1878 γενόμεναι άνασκαφαί ούδέν άλλο ήσαν ή 
έμπορικαί έπιχειρήσεις, οίαι εινε κατ εξοχήν 
αί συλλογαί τών άδελφών Palma di Cesnola. 
Ούτοι καί δι’ άγυρτειών καί άπατών έβλαψαν 
μάλλον, ή ωφέλησαν. "Απας δ επιστημονικός 
κόσμος μετέωρος τείνει τά βλέμματά του άκριβώς 
τήν ώραν ταύτην πρδς τήν Νέαν 1 όρκην, ένθα 
βλαστάνει ή δρακόντειος σπορά, ήν αύτός ούτος 
δ συνταγματάρχης Λουδοβίκος Palma di Ce
snola έσπειρε. Καταπληκτικώς μέγας είνε ό 
σωρός τών αποδείξεων, άς δ κατήγορος τοΰ 
L. Palma di Cesnola, δ άκάματος καί γεν
ναίος C. L. Fecardent διά τήν νΰν άνελισσο- 
μένην σκανδαλώδη δίκην συνεπεσώρευσε.

Τούντεΰθεν ας μή Οαυμάση δ άναγνώστης, 
έάν ήμεΐς ήδη έξικνώμεθα είς δλως άλλα συμ
περάσματα έπί τών έπί τής Κυπρου αλληλας 
διαδεξαμένων εποχών τοΰ πολιτισμού, συμπερά
σματα μή συμβιβαζόμενα πρδς έκεΐνα, ατινα έξη- 
νέχθησαν άχρι τοΰδε έπί τή βάσει σχεδόν ή δλως 
νόθου ύλης συναναμεμιγμένης καλή καί καθαρά.

Πάντοτε βεβαίως θά μένωσι ποικίλαι αί σε
λίδες τής ιστορίας τής Κύπρου καί ποικίλος 
έπ’ άλλήλους συνανερριμμένοι οί λαοί, οι περι- 
γραφόμενοι έν ταΐς σελίσι ταύταις. Πανταχοΰ 
δμως, δπου δει, αναγνωρίζει δ προσεκτικός όρύ- 
κτης τδ έρυθρδν νήμα, δπερ άγει διά τής κυ
πριακής άρχαιότητος άπδ τών προϊστορικών 
χρόνων μέχρι τής έξαφανίσεως τοΰ παγανισμού- 
ό πρακτικός παρατηρητής, δστις έτη πολλά με- 
λετήσας περιάγει τήν νήσον σκαπάνη καί άμη 
ώπλισμένος, μεθ’ έκάστην νέαν άνακάλυψιν μαν
θάνει νά διαγινώσκη σαφέστερον, πώς οί λαοί διε- 
δέχθησαν άλλήλους έν Κύπρφ , πώς παρά καί 
έπ’’ άλλήλους παρετάσσοντο ή συνανεμίγνυντο 
μετ’ άλλήλων.

Έπεχείρησα δέ νά όμιλήσω έν τή πραγμα
τεία ταύτη κυρίως περί τοΰ ελληνικού στοιχείου 
καί πιστεύω δτι παρέχω τφ Ελληνι αναγνώστη 
ανάγνωσμα άσπαστόν. — θά τονίσω κυρίως έν- 
ταΰθα τδν Ελληνικόν πολιτισμόν τής άρχαίας 
Κύπρου, διότι Φύλλων δ έκ Φοινίκης καί άλλοι 
(Πρβλ. L. Stern in L. Ρ. di Cesnola’s Cy- 
pern, Overbeck, in seiner Geschichte der 
griechischen Plastik) έξ άγνοιας ή έλλείψεως 
άποδεικτικής ύλης άπέδωκαν τψ'Έλληνισμω μι- 
κράν θέσιν έν Κύπρφ, διότι περί τών δλίγων 
μέχρι τοΰδε είς γνώσιν αύτών περιελθόντων 
αγνών άρχαίων ελληνικών εύρημάτων τής Κύ
πρου διϊσχυρίσθησαν, δτι είνε ξένα, άλλαχοΰ 
κατασκευασθέντα προϊόντα. — Η ιδέα αυτή κατα 
τά νΰν προκείμενα πράγματα ούδεμίαν δύναται 
νά έχη πλέον ύπόστασιν.

Έν τινι μακροτέρα πραγματεία, ήν προσεχώς 
θέλω δημοσιεύσει έν τφ Journal ol Hellenic 
Studies (Έφημερίδι τών έλληνικών σπουδών), 
θέλω δείξει δτι διάφοροι λαοί πρδ τών Φοινίκων 
Ανέπτυξαν έπί τής Κύπρου μέγαν πολιτισμόν είς 
πολλούς κλάδους, δτι τής άρχαιοτάτης φοι
νικικής έπιδράσεως προηγήθη ή άμέσως άντ αύ
τοΰ άντικατασταθεΐσα άσσυροβαβυλωνιακή, δτι 

τέλος δ Ελληνισμός έν διαφόροις τμήμασι τής 
νήσου βεβαίως έδείκνυε τάσιν είς τδ ν’ άναμιγή 
μετά τών ’Ασσυριών, Αιγυπτίων καί Φοινίκων, 
άλλά καί βτι εις άλλα μέρη ταχέως έθηκε πόδα 
σταθερόν άμέσως έπί τοΰ προϊστορικού και προ- 
ασσυροβαβυλωνιακοΰ πολιτισμού, καί βτι τότε 
κυρίως έγένετο δυνατή ποιά τις άγνή έλληνική 
τέχνη έπί τής Κύπρου. Βεβαίως καί ένταΰθα 
δέον νά προσέχωμεν άπδ τών υπερβολών. ’ Αν 
καί τόσον χαρίεντα άνθη καί τόσον ώραίους 
καρπούς άπέφερεν ή έλληνική τέχνη έπί τής 
Κύπρου, έν τούτοις ούδαμώς έχουσι τήν τελει
ότητα έκείνην, ήτις χαρακτηρίζει αύτούς δημι- 
ουργηθέντας έν αύτή τή Έλλάδι ή έν ταΐς με- 
γάλαις Ίωνικαΐς άποικίας. Πρδς τοΰτο ούδέποτε 
ύπήρξεν ή Κύπρος τόσον σπουδαία. Μεταξύ τών 
είς τάς άπολαύσεις τών αισθήσεων καί είς τήν 
λατρείαν τής Άστάρτης καί’Αφροδίτης έκδότων 
Κυπρίων, πάντοτε σχεδόν έν διχονοία καί ούδέ
ποτε όμονοούντων, σπανιώτατα ήδύνατο ν’ άνα- 
φανή μεγαλοφυια τις καί οί κάπως ευφυείς απε- 
δήμουν ώς τά πολλά, καθάπερ καί περί τοΰ 
περιωνύμου έν Κύπριο γεννηθέντος χαλκοχύτου 
Στύπακος γινώσκομεν, δστις έν τή κυρίως Έλ
λάδι άπήλαυσε μεγάλης φήμης.

Ή λατρεία τής Άσταρτο-’Αφροδίτης έπί 
πολύν χρόνον βεβαίως έπεκράτησεν έν Κύπρφ. 
Έπί πολύν χρόνον ή Άσταρτο-’Αφροδίτη άπε- 
τέλει τήν Αρχήν τοΰ Κυπριακού συστήματος τών 
θεών. 'II λατρεία αύτής έπί μακρδν τόσον ήτον 
έκτεταμένη, έπικρατοΰσα καί έπ’ άλλας λατρείας 
βλαβερώς έπιδρώσα, ό λαός τόσον ένησχολεΐτο 
μετά τής ερωτικής θεάς του, ώστε έλησμόνησε 
τούς λοιπούς θεούς. Οί συγγραφείς έγραφον 
τόσον πολλά περί τής κυπρίας ταύτης θεότητος, 
περί τής Κύπριδος, ώστε ούτε καιρόν, ούτε χώ
ρον έτερον είχον πλέον νά γράψωσι καί περί 
τών λοιπών λατρευομένων θεοτήτων.

'Η ’Αφροδίτη ούτε ή μόνη, ούτε ή άρχαι- 
οτάτη θεότης είνε, ή έν Κύπρφ λατρευομένη. 
'Η “Άρτε μις άπήλαυε μεγάλης τιμής έν τισι 
μέρεσι τής νήσου, καί έν τφ μικρασιανφ αύτής 
τύπφ πρδ τής Άσταρτο-’Αφροδίτης. — 'Η 
'Ρέα-Κυβέλη καί ή 'Εκάτη, έπίσης καί ό 
’Άττις παρέρχονται παρά τή Άρτέμιδι ταύτη. 
Ηύτύχησα δμως νά Αποδείξω σειράν ιερών άνη
κόντων τή Άρτέμιδι-Κυβέλη, μάλιστα δε και 
εν πεπληρωμένον ύπδ πολυαρίθμων, έν μέρει 
καλώς διατετηρημένων έκτυπωμάτων, ν’ Ανα
σκάψω. 'Η Άρτεμις-Κυβέλη αύτη συνοδεύεται 
ύπδ τής 'Εκάτης, τοΰ Άττιδος καί (αν καί σπα- 
νίως) ύπδ ’Αμαζόνων.

Μεγάλη ήτον έπίσης καί ή λατρεία τοΰ 
’Απόλλωνος. Καί πρδς τοΰτο συνέλεξα μέγα 
πλήθος παραδειγμάτων- άνεκάλυψα σειράν θέ
σεων, έφ’ ών έκειντο τδ πάλαι ναοί τοΰ Απόλ
λωνος, καί άνέσκαψα μάλιστα μίαν πλήρη πο
λυτίμων έμβλημάτων. '0 ’Απόλλων συνοδεύεται 
πάντοτε ύπδ τοΰ ήρωος 'Ηρακλέους, άλλα 
καί Σάτυροι εύρίσκονται έν τή Ακολουθία του. 

“Έν τινι δ’ έτέρα θεότητι, ήν περ έγώ άνέσκαψα, 
εύρίσκομεν όμοΰ ’Απόλλωνα καί Δία, φαινο- 
μενον λίαν σπάνιον δια τήν Κύπρον. θα έπα- 
νέλθω άπαξ έτι έπί τδν τύπον τούτον και θα 
έξηγήσω τήν ύπαρξίν του.

Περί τής ’Αθήνας γινώσκομεν, δτι αύτη σύν 
τφ Διΐ άπήλαυε μεγάλης τιμής έν Σαλαμΐνι 
τής Κύπρου. Ναός τις τής Αθήνας δέν άνε- 
σκάφη έτι έν Κύπρφ. — Έξ έναντίου έγώ 
ηύτύχησα ν’ άνασκάψω τδ πρώτον πήλινον έκτύ- 
πωμα τής θεότητος ταύτης, τδ πρώτον έξ δρει- 
χάλκου Ανάγλυφον (άμφότερα έν Σαλαμΐνι) καί 
τελευταΐον τήν πρώτην γλυπτήν λίθον*) μετ’

*) Γλυπτοί λίθοι μετά τή; Άθηνάς συχνάκις εΰ
ρέθησαν έν Κύπρφ.
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’Αθήνας (και αί τρεις παραστάσεις τής Αθήνας 
είσίν εξαίρετοι έργασίαι).

Καλά ελληνικά άγαλμάτια έξ αργίλου πα- 
ρέσχον μέχρι τοΰδε κυρίως τρεις νεκροπόλεις 
και μία θέσις, έν ή εκειτο ναός. Ί ά π).εΐστα 
τών μικρών τούτων άγαλματίων εΐνε έπιτάφιοι 
εικόνες, έν αΐς εναλλάξ παρίστανται άντικείμενα 
θρησκευτικά και βέβηλα. Έξ δλων δέ τών άλ
λων ρυθμών διαζρίνεται άρκούντως αγνός καί 
ωραίος ό έλληνικδς έν τοΐς άποτυπώμασι τού 
ναοΰ της Παραλίας Αρτέμιδος παρά τήν Λάρ
νακα. 'II Νεκρόπολις εγγύς παρά τον άρχαΐον 
ναόν έχορήγησεν έξαιρέτως είργασμένας έπιτα- 
φίους εικόνας. Εκλεκτή και πλούσια συλλογή 
πήλινων άγαλματίων έξαιρέτως £υθμοΰ έλληνο- 
κυπριακοΰ (τών πλείστων έκ τής'Αλίας λίμνης 
παρά τήν Λάρνακα) εύρίσκεται ύπό τήν κατοχήν 
τοΰ φίλου μου Δ. Πιερίδου έν Λάρνακι. Δυστυ
χώς δεν ήδυνήθην είσέτι νά τελειώσω φωτογρα
φίας, αΐτινες ήθελον χρησιμεύσει εις εικόνας 
τών πολυτίμων και μετά μεγάλης έπιμελείας 
συλλεγέντων τούτων καλλιτεχνημάτων. 'Ο θη
σαυρός τοΰ κ. Δ. Πιερίδου δεΐται άξιου έκδοτου 
καί ή πρόσκτησις αύτοΰ ήθελεν εΐσθαι αξιόλογος 
δι’ έκαστον Μουσείου. Πλείονα έλληνικά αγαλ- 
μάτια τών έν τή νεκροπόλει τοΰ φοινικικού 
Κιτίου παρέχουσιν αί διάφοροι νεκροπόλεις τής 
παλαιάς Σαλαμΐνος, ήτις ώς κέντρον τής έν 
Κύπρφ Ελληνικής τέχνης και φιλολογίας ήκ- 
μαζεν ίδί* έπί τοΰ ήρωϊκοΰ βασιλέως Εύαγόρα 
τού πρώτου. Έκ τών παρά τήν Σαλαμίνα άνα- 
σκαφών άπέλαβεν ό Άλέξ. Ρ. DI Cesnola τό 
πλεΐστον μέρος τών ελληνικών έξ άργίλου άγαλ
ματίων του. Αυτόθι έπισης άνέσκαψα έπανει- 
λημμένως καί άποτελεσματικώς διά τον C. Τ. 
Newton καί έν τινι τών επομένων άρθρων 
θέλομεν παρουσιάσει έν είκόνι ένια τών εύρη- 
μάτων παρά τήν Σαλαμίνα.

Τρίτη ελληνική και έλληνο-ρωμαϊκή Νεκρό- 
πολις μετά πολυπληθών πήλινων άγαλματίων 
άνεκαλύφθη τυχαίως κατά τό θέρος τοΰ π. έτους 
(1883) παρά τό Κούρων (Kurion). Αί ύπ’ 
έμοΰ ένταΰθα διευθυνόμεναι άνασκαφαί και αί 
τών κκ. Williamson & Co., καί τοΰ ταγμα
τάρχου Chabd παρέσχον λαμπρά καί νέα άπο- 
τελέσματα. Περιεργότατά τινα καί είσέτι άνέκ- 
δοτα δείγματα θά δημοσιευθώσι προσεχώς έν 
τφ Έσπέρφ. Τά έλληνικά είκονισμάτια τοΰ 
Κουρίου διακρίνονται διά πλουσιωτάτου καί ζωη
ρού χρωματισμού κατά ποικιλώτατα χρώματα, 
καί ουδέποτε ούδαμοΰ εύρέθησαν μέχρι τοΰδε έν 
Κύπρφ δμοια αύτοΐς κατά τε τήν ιέντασιν καί 
τήν ποικιλίαν τής κλίμακος τών χρωμάτων.

ΑΡΤΕΜΙΣ, ΚΥΒΕΛΗ, ΑΤΤ1Σ, ΕΚΑΤΗ.

Έν πρώτοις αξιοσημείωτος διά τά λείψανά 
του είνε ναός τις άφιερωμένος τή Άρτέμιδι καί 
ανασκαφείς ύπ’ έμοΰ παρά τφ σημερινφ χωρίφ 

’Άχνα (πάλαι ποτέ μέρος άνήκον τή πόλει 
θρόνοι). — ’Ενταύθα μέλλω νά σκιαγραφήσω 
μόνον μερικά αποτυπώματα, άτινα άπαντα σχε
δόν εν πολλαΐς θέσεσι ναών τής Άρτέμιδος 
άνεΰρον ώς τυπικά. Καί ό Άλέξ. Ρ. di Ce
snola, χωρίς έτι καί μέχρι της σήμερον νά τό 
γνωρίζη, ήγόρασε βλως δμοια και άπαράλλακτα 
ανεσκαμμένου τινός ναοΰ τής Άρτέμιδος, δστις 
εκειτο τέσσαρα άγγλικά μίλια περίπου πρός 
βορράν τοΰ ύπ’ έμοΰ έν Αχνη άνασκαφέντος 
ναοΰ.

’Άξιος ένδιαφέροντος είνε είς τών άρχαϊκω- 
τέρων τύπων τής Άρτέμιδος, έν φ διαφαίνονται 
έπιδράσεις έκ μικράς καί μεγάλης Ασίας. Κατά 
πρώτον βλέπω ίχνη ρυθμού ίδιου τοΐς Βαβυλω- 
νίοις, Λυκίοις, Φρυξι καί έν τή περιπτώσει ταύτη

ό ρυθμός ούτος είνε καί ό αρχαιότατος. Βρα
δύτερου άναφαίνονται ένταΰθα έπιδράσεις έκ 
Φοινίκης.

Δρομαΐόν τι βλέμμα έπί τών παρατιθέμενων 
εικόνων διδάσκει ήμάς όπόσον μεγάλη πλησμονή 
έκφάνσεων καί υποθέσεων έξήλθεν έκ τοΰ πιθα
νώς άρχαιοτάτου τούτου άπεικάσματος τής Άρ
τέμιδος όρθίαν στάσιν έχούσης καί τάς χεΐρας 
έπ’ άμφοτέρων τών μαζών. Ένεκεν έλλείψεως 
χώρου άδυνατώ νά παράσχωμεν ένταΰθα εικόνας 
έκατοστύος τοιούτων άνασκαφέντων ειδώλων. 
'Οπωσδήποτε δμως οί έκλελεγμένοι άντιπρόσωποι 
αύτών θά συντελέσωσιν είς τό νά σχηματίση 
τις ιδέαν τινά περί τής βαθμιαίας καί μακράς 
άναπτύξεως τών κυπριακών άπεικασμάτων τής 
Άρτέμιδος, έως οτου ταΰτα άφίχθησαν μέχρι 
τών ελληνικών τύπων τής ωραίας καί σεμνής 
παρθένου, δπως ούτοι παρίστανται πρό ημών 
έν τοΐς σχήμασι Άριθ. 1, 2 (έκ τοΰ έν 
νΑχνη ναοΰ), 14 (σύμπλεγμα έκ μαρμάρου 80 
Cout. Koch 1880 έν Λάρνακι εύρεθέν), ή μέ
χρι τοΰ τύπου τής ραδινής καί χαριέσσης κυνη
γού, ής λαμπρόν παράδειγμα ύπ’ “Άριθμ. 7 
ήδυνήθην ν’ άπεικονίσω (πλουσίως κεχρωμα- 
τισμένον [aus terracotten] επιτύμβιου άγαλμά- 
τιον έκ Κουρίου ευρισκόμενον τανΰν έν τή συλ
λογή τοΰ Williamson & Co. έν Λεμησσω).

Επειδή πολλαί τών αρχαιότατων λατρειών 
τής Άρτέμιδος έπηρεάσθησαν ύπό τής λατρείας 
τής Μυλίττης τών Βαβυλωνίων, καί επειδή μά
λιστα ένιοι τύποι τής Άρτέμιδος έσχον άκριβώς 
τήν άρχήν των έκ τής Μυλίττης καθώς επίσης 
καί ό τής φοινικικής Άστάρτης, προσέτι δέ έπει- 
δή ή κυπριά 'Ρέα Κυβέλη άπέδωκε στοιχεία 
καί τή Άρτέμιδι καί τή Άστάρτη-Αφροδίτη, 
διά τούτο δέον νά προσέχωμεν έπί τών μεγάλων 
ομοιοτήτων μεταξύ τών αρχαίων ειδώλων τής 
κυπρίας Άρτέμιδος καί τής Άστάρτης-'Αφροδί- 
της. Έν τούτοις ό προσεκτικός δρύκτης διευ
κολύνεται έν τή διακρίσει αυτών καί διά τής 
διαφοράς έν τή τέχνη καί διά τινων άλλων τυπι
κών κατηγορημάτων τής μιας ή τής άλλης θεό- 
τητος, ή διά τών ένδυμάτων ή διά τών έν χρήσει 
χρωμάτων.

Τά άρχαιότατα είδωλα τής Άρτέμιδος 
(έκ τίνος άλλου ιερού τής Άρτέμιδος πρός άνα- 
τολάς τής “Άχνης), δεν ήσαν βεβαίως κεχρω- 
ματισμένα καί πολλαί λεπτότητες, οφθαλμοί, 
στολισμός τής κεφαλής τοΰ τραχήλου κλπ. ένε- 
χαράττοντο καθ’ δν τρόπον καί τά είδωλα τής 
Μυλίττης χαρακτήρος άσσυροβαβυλωνιακού (“Ίδ. 
Άρ. 2 έξ'Αγ. Παρασκευής παρά τήν Λευκωσίαν). 
Βραδύτερου έχρωμάτιζον τά είδωλα, δπερ καί δυ- 
νάμεθα ν’ άποδώσωμεν είς τήν έπίδρασιν ετέρου 
λαού. Όπωςδήποτε δμως συνέβη τούτο λίαν 
ένωρίς διά τούς κυπριακούς ναούς τής Άρτέμι
δος καί έν έποχή άρχαιοτάτη. Κατά προτίμησιν 
έκόσμουν τό εϊδωλον τής θεάς διά κροκοβαφών 
ένδυμάτων, ώς άποδεικνύουσι τά εύρήματά μου. 
Είς πολλά αρχαία είδωλα τού παρά τήν “Άχνην 
ναοΰ διετηρήθη ό τοιοΰτος χρωματισμός. Δι’ 
αύτών άναμιμνησκόμεθα τών άρκτων, τών νεανί- 
δων, άτινα παρίσταντο τή αρχαία θεά τής Σελή
νης έν Βραυρώνι κατά τήν εορτήν τών Βραυρω- 
νείων έν ένδύμασι κροκοβαφέσι. Έν βραδυτέρα 
έποχή (ήτοι κατά τήν 4Τ<’ εκατονταετηρίδα π. 
χρ. διότι τό νεώτατον τών ευρημάτων μου έν 
Άχνη δέον ν’ άποδοθή τουλάχιστον είς τό 
350—380 έτος π. Χρ.) άνεφάνησαν μάλλον πορ- 
φυροβαφή ένδύματα. Άγαλμάτια φέρουσιν ενδύ
ματα πορφυροβαφή. Ή μετεχειρίζοντο μετρίως 
τά χρώματα καί τά κράσπεδα μόνον τών ιματίων 
έχρωματίζοντο έρυθρώς ή τέλος άπεΐχον δλως 
τοΰ χρωματισμού. Άγαλμάτια ώς ό άρ. 1, 2, 
ούδέποτε έχρωματίσθησαν. "Οτι δμως καί κατά

τήν ελληνικήν εποχήν έχρωμάτιζον καί τά μέρη 
τοΰ προσώπου (μή καθιστώντες βεβαίως αύτά τό
σον καρκινοβαφή ώς τό πρόσθεν καί μετά μελα
νών δακτυλίων περί τούς οφθαλμούς), άποδεικνύει 
έπί παραδείγματι κεφαλή είς τήν δψιν τής όποιας 
διετηρήθη άβρόν σαρκόχρουν χρώμα.

Διά τά αρχαιότερα κυπριακά είδωλα τής 
Άρτέμιδος-Κυβέλης σπουδαιόταται εΐνε αί λεπτο- 
μέρειαι τοΰ κόσμου τής κεφαλής καί τής κόμης; 
ή ένδυμασία καί τά σύμβολα τής τιμής, ό δε
σμός τών κλειδών καί τής σφραγίδος. Κατ’ 
άρχάς έφερεν ή θεά (έπομένως δέ καί ή ιέρεια) 
ταπεινήν τινα μήτραν ή στέμμα ή είδος τι κεκρυ- 
φάλου, ϊδ. ‘.άρ. 7, 11, 4, 5, 6. Βαθμηδόν 
παρεδέχθησαν τό πυργοειδές στέμμα, δτε ηύ- 
ξήθη ή επιρροή τής 'Ρέας Κυβέλης. Κατε- 
σκεύαζον τό στέμμα διηνεκώς ύψηλότερον ούτως 
ώστε έγένετο ύψηλότερον καί τού μεγέθους 
τής κεφαλής (παραδ. ίδ. άρ. 13, 10). "Ινα 
χαρακτηρίσωσιν δμως τήν θεάν τής σελήνης 
έστόλιζον τά βεβαίως έκ λεπτών μετάλλινων 
έλασμάτων κατεσκευασμένα ταΰτα στέμματα κατα 
προτίμησιν δί αστέρων, ημισελήνων, κοσυμβών 
(rosetten) καί γρυπών (ίδ. άρ. 10). "Οτε 
δέ κατόπιν τά έξ έλάσματος ταΰτα στέμ
ματα (είτε χρυσά, είτε άργυρά καί κεχρυ- 
σωμένα, είτε καί όρειχάλκινα οντα), έγίνοντο 
λίαν άμορφα καί ακατάλληλα, έγκατέλειψαν αύτά 
άμέσως καί καθ’ ολοκληρίαν καί προσεπάθουν 
τήν σεμνήν παρθένον θεάν νά χαρακτηρίσωσιν 
άποκλειστικώς διά κατηγορημάτων λύρας, έλά- 
φου ή κυνός (ίδ. άρ. 1, 7, 2) ή δι’ άλλων 
προσθηκών, ώς φαίνεται έν τινι άρχαίω μικρφ 
εΐδώλω ύπ’ άρ. 14. Είδωλα τής Άρτέμιδος, 
οΐα οί άρ. 7 έχουσι τήν κόμην πεπλεγμένην είς 
δεσμόν ομαλόν καί πρός τά κάτω ή υψηλά έγη- 
γερμένον, έπ’ αυτής δέ ότέ μεν έξαπλούται κα- 
λύπτρα (ίδ. άρ. 1 καί 2), άλλοτε δέ ούχί.

Πριν ή άποδεχθώσι τον ελληνικόν χιτώνα 
καί τό ίμάτιον, (ώς έν άρ. 8, 11) έφερεν 
ή Αρτεμις ή ή ιέρεια αυτής έν Κύπρφ δύο 
ένδύματα ύπέρ άλληλα, άτινα λίαν όμοιάζουσι 
τή στολή τών σημερινών ιερέων ελληνικής καί 
ρωμαϊκής έκκλησίας, ήτοι ποδήρη παχύν ένίοτε 
κάτω συνεπτυγμένου (ένταΰθα δμως έπί τού στή
θους πλατέως δίκην τετραγώνου άνεφγμένον, 
διότι ήσαν ίέρειαι σφριγώσης θεάς τής σελήνης) 
χιτώνα καί ύπέρ αυτόν περίζωμα κατά το μάλλον 
ή ήττον μακράν έχον έν τφ μέσο» δύο μακρούς 
κροσσωτούς θυσάνους. 'Η κόμη καθώς καί ή 
άκαμπής καί αρχαία αυτή στολή, ήτις κατεσκευά- 
ζετο- έκ χονδρού υφάσματος (ώς οί χρωματισμοί 
έπιτρέπουσιν ήμΐν νά ύποθέτωμεν), πίπτει ομοίως 
αμφοτέρωθεν άκαμπής έπί τών ώμων. Έκ τών 
παραλλήλως πρός τά κάτω πιπτόντων καί μετ’ 
άλλήλων συνδεομένων βοστρύχων δυνάμεθα νά 
είκάσωμεν είς πολλάς περιπτώσεις δτι έγίνετο 
χρήσις τεχνητής φενάκης. Αλλά καί τά βαρέα 
ένώτια καί περιδέραια έχουσιν αείποτε τόν αυτόν 
τύπον.

Σ. Δ. Τινές τών εικόνων, εί; 3ς άριθμοί τινες 
παραπέμπουσι, δημοσιευΟήοονται διά τοΰ επομένου 
τεύχους.

( Επεται συνέχεια.)

τού γραμματέως αύτοΰ, ’Αντω
νίου Γεωργαντά, τοΰ πρό μικρού 
έν προβεβηκυία ηλικία άποβιώσαν- 
τος έν Άθήναις πατριώτου καί 
στρατηγού. Έν τφ προσώπψ τού 
’Αντωνίου Γεωργαντά έκλείπει άνήρ 
τής σιδηράς τοΰ άγώνος γενεάς, άνήρ 
σεβαστός καί προσφιλής, ου τόν βίον 
διά βραχέων θέλομεν σκιαγραφήσει. 
Μεγάλοι όντως υπήρξαν οί άνδρες 
τής παρελθούσης γενεάς, μεγάλοι 
καί διά τήν αύταπάρνησιν, ήν έπε- 
δείξαντο έν κρισίμοις τής πατρίδος 
καιροΐς καί διά τον ένθερμον καί 
άδολου ύπέρ πατρίδος ένθουσιασμόν 
των. Τά έργα αύτών άς χρησιμεύ- 
σωσιν ώς παράδειγμα ήμΐν τοΐς 
νεωτέροις, δπως φανώμεν αντάξιοι 
αύτών καί άγαπήσωμεν καί ημείς
τήν πατρίδα δπως έκεΐνοι.

Ό Αντώνιος Γεωργαντάς έγεν- 
νήθη έν Λεβαδεία περί τό τέλος 
τής παρελθούσης εκατονταετηρίδας, 
μόλις δέ εικοσαετής διωρίσθη γραμ- 
ματεύς τής έπαρχίας του, είς θέσιν 
δηλ. σπουδαίαν διά τήν έποχήν 
εκείνην, θέσιν άπαιτοΰσαν δραστηρι
ότητα μεγάλην καί άκραν τιμιό
τητα. Έκραγέντος τού άγώνος επό
μενον ήτο καί ό Γεωργαντάς, δστις 
έν τφ μεταξύ προήχθη είς έπαρ-

ΑΝΤΩΝΙΟΧ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ.

‘Υποστράτηγος.

χιακόν προεστώτα, ήθελε λάβει 
ένεργόν έν αύτφ μέρος, καί πράγ
ματι εύθύς έν αρχή βλέπομεν αύτόν 
γραμματέα ενός τών έπισημοτέρων 
οπλαρχηγών τής Ανατολικής Ελ
λάδος, τοΰ Όδυσσέως Άνδρούτσου, 
μεθ’ οΰ έφ’ ικανόν χρόνον είργάσθη 
καί συνεκινδύνευσε,. λαβών μέρος 
είς πολλάς εκστρατείας καί μάχας. 
Έν έτει 1824 έτέθη ό Γεωργαντάς 
ύπό τάς διαταγάς τοΰ Καραϊακάκη, 
δν παρηκολούθησεν είς δλας τάς 
πρός τήν Λεβαδείαν, τήν Άντα- 
λάντην καί τά Σάλωνα στρατιω
τικός έκδρομάς καί τέλος καί είς 
τήν Αττικήν, ένθα έλαβε μέρος είς 
τήν είς Κερατσίνι συγκροτηθεΐσαν 
μάχην. Μετά τήν άφιξιν τού Κυ
βερνήτου έν Έλλάδι, δτε συνεστή- 
θησαν αί τής Δυτικής καί Ανατο
λικής Ελλάδος στρατιαί, ό Γεωρ
γαντάς άνεγνωρίσθη ώς χιλίαρχος 
τής Αεβαδείας, καί ώς τοιοΰτος 
συμμετέσχε καί τής έν Πέτρα μά
χης έν μηνί Όκτωδρίφ 1829. Ί ω 
1831 έξελέγη πληρεξούσιος είς τήν 
έν Άργει Εθνικήν Συνέλευσιν · 
έκτοτε δέ διετέλεσε πολλάκις βου
λευτής, δήμαρχος Αεβαδείας καί 
τέλος καί Γερουσιαστής. Μόλις 
κατά τά τελευταία έτη ό Γεωργαν-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ.

Άποθ. τή 15’ΐανουαρίου 1884.

(Μετά εικόνας, βρα σελ. 325.)

Έν τφ προλαβόντι ημών τεύχει παρεθέσαμεν 
έν έκτάκτφ παραρτήματι τήν εικόνα τού ήρωος 
Καραϊακάκη· σήμερον δέ δημοσιεόομεν τήν

ΚΤΠΡΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.

(Έκ φωτογραφιών σταλεισών παρά τοΰ συγγραφέως.)
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τάς άπεσύρθη τή; ενεργού πολιτικής προβεβηκώς 
ήδη τήν ηλικίαν και αναπαυόμενο; είς τά; δά- 
φνα; του.

Τοιοΰτος έν ολίγοι; ό βίος τού άνδρός, ον ή 
πατρί; σήμερον πενθεί. Είς άπόδειξιν οποίο; 
ύπήρξεν δ Γεωργαντά; άποσπώμεν έκ τού λόγου, 
ον έξεφώνησεν έπί τού τάφου του ό κ. Τιμ. 
Φιλήμων, τήν κάτωθι μικράν περικοπήν. ’Αρκεί 
αΰτη νά χαραζτηρίση τον άνδρα.

" ’Λπόδειγμα τού πατριωτισμού καί τή; πο- 
“λιτιζή; αρετή; αύτοΰ ό ’Αντώνιο; Γεωργαντά; 
"παρέσχεν, έν έτει 1828, ών ολίγα μνημονεύ
ονται έν τή ιστορία. Ότε εί; αμοιβήν τών 
"ύπέρ πατρίδο; υπηρεσιών καί τών μακρών άγώ- 
"νων του διωρίσθη αρχηγό; τών Δερβενοχωρίων 
"καί χιλίαρχο;, έξηγέρθησαν οί άμφισβητοΰντε; 
“πρό; αυτόν το αξίωμα. Ό Γεωργαντά;, αισθα
νόμενο; δτι άμφισβητούμενον άξίωμα παρ’ όμο- 
"ταγών είναι βάρο;, πλήρη; δέ φιλοτιμία;, έδή- 
'λωσεν δτι παραιτεϊται τή; χιλιαρχία; προσ- 
"φερόμενο; νά ύπηρετήση τήν πατρίδα ώ; 
"απλού; στρατιώτη;. 'II γενναία καί πα- 
' τριωτική άπόφασι; αύτοΰ έξετιμήθη δεόντως 
"παρά τή; τότε Κυβερνήσεως τού Κυβερνήτου 
"τής ' Ελλάδος. 'Ο Κυβερνήτη; άπηύθυνε πρός 
"αυτόν, από 13 ’Απριλίου 1828 έκ Ναυπλίου, 
"τήν έπομένην έπιστολήν·

"Ό στρατηγός Ύψηλάντης μηνύει εί; τήν 
"Κυβέρνησιν τό τε γενναίον τών φρονημάτων 
"σας ύπέρ τοΰ άγαθοΰ τή; πατρίδος καί τήν 
"πράξίν σας, ήτις σά; άποδεικνύει τοιούτον, έμ- 
"βάντα ώς άπλοΰν έθελοντήν εί; τά; στρατιω
τικά; τάξεις. Αάβετε λοιπόν, Κύριε, άντί τού- 
"του τήν πάνδημον εύφημίαν τή; Κυβερνήσεως, 
"εύχαριστούσης καί λογιζομένης τό ύμΐν προσ- 
“φερόμενον τούτο άνάγραμμα διπλώματος χιλι- 
" αρχικού πολύ τιμαλφέστερον.”

Πόσα έθνη παρέχουσιν ήμΐν τοιαύτη; ακραι
φνούς αΰταπαρνήσεω; παραδείγματα;

ΓΙΕΡΙ ΛΥΡΙΚΗΣ Π0ΙΗΣΕ2Σ.
Ύπό Π. Ματαράγκα.

(Συνέχεια.)

'11 λυρική ποίησι; έμφανίζεται καί άκμάζει 
έν Έλλάδι άπό τή; 20 μέχρι τής 80 Όλυμ- 
πιάδο; ήτοι άπό τού 700 μέχρι τοΰ 460 πρό 
Χριστού, έποχήν θαυμασίαν γονίμου κινήσεως. 
'Απανταχού τής'Ελλάδος αί παλαιαί βασιλεϊαι 
έκλονίσΟησαν καί άντ’ αυτών ίδρύθησαν άριστο- 
κρατίαι · έπιβάλλονται τύραννοι, προσβάλλονται, 
άνατρέπονται καί έν τέλει θριαμβεύει ή δημο
κρατία. ‘Η πάλη αυτή, ήτις διαρκεΐ ύπέρ τού; 
δύο αιώνας, μεταξύ έλευθερία; καί δουλείας, 
τελευτά ένδόξω; έν ταΐ; νίκαι; τών μηδικών 
πολέμων. At Άθήναι, αΐτινες μόναι σχεδόν 
άντέστησαν πρό; άπάσα; τά; δυνάμει; τοΰ με
γάλου τών ΙΙερσών κράτους καθίστανται οίονεί 
τό τέμενος τής έλευθερία; καί τό παράδειγμα 
πάντων τών λαών. Κατά τά διακόσια πεντή- 
κοντα ταύτα έτη ή θαυμασία γονιμότη; τών 
‘Ελληνικών φύλων έμφανίζεται μετ’ ασύγκριτου 
λάμψεω;. Νόμοι νέοι, ναυτιλία, έμπόριον, τέχναι, 
άνάπτυξι; τών πολιτικών καί θρησκευτικών θεσ- 
μοθετημάτων, ’Ολυμπιακοί άγώνες, αποστολή 
αποικιών είς άπαντα τά παράλια. 'Η Ελληνική 
μεγαλοφυΐα άκτινοβολεί δι’ άπάση; αύτής τή; 
καταπληκτικής λάμψεως. Μείνασα οίονεί άζί- 
νητο; έν τή προηγούμενη έποχή, καταθλιβομένη 
ύπό τών βασιλέων, αίφνιδίω; έκρήγνυται, έμ
ψυχοί τά πάντα, πληροί τά πάντα. 'Η έπο- 
ποιία ύπήρξε μέχρι τοΰδε ή μόνη μορφή, ήτις 

έπεβλήθη εί; τού; άοιδούς. Έψαλλον τά κατορ
θώματα, τά; τύχα; τών βασιλέων, υιών τοΰ 
Διό;, ποιμένων τών λαών· τό λοιπόν τοΰ λαού 
δέν ύπήρχεν· άλλ’ οί βασιλείς οΐχονται, έμφα- 
νίζονται οί λαοί, σχηματίζουν έλευθέρα; πολι
τείας, δημιουργοΰσι νόμου;· οί πολίται άντιζα- 
θιστώσι τού; ύπηκόους. Ή ακινησία έπαυσεν 
άπανταχόθεν συγχρόνως έκδηλοΰνται ή κίνησι; 
καί ή ζωή. — Οί λυρικοί ποιηταί είσίν οί διερ
μηνείς τή; νέα; κοινωνίας. Τό πρό αύτών άνοι- 
γόμενον στάδιον εΐνε άπειρον, άπέραντον ώ; αί 
άνάγκαι, αί έπιθυμίαι, ή ένεργητικότη; τών 
λαών, οΐτινε; ρίπτονται δι’ άγνώστων οδών εις 
άπάσας τά; περιπετείας τής έλευθερία;. Δέν 
άρέσκονται πλέον εί; τά μακρά διηγήματα τά 
ψαλλόμενα έν τοΐς συμποσίοι; προς τέρψιν τοΰ 
βασιλέως καί τών αρχηγών τών λαών καί ή 
ποίησις αύτή χειραφετείται. Ή άνθρωπίνη 
ψυχή ευρύνεται καί οίονεί πλουτίζεται· φέρει 
μεθ’ έαυτής πλήθος ιδεών καί νέων αισθημάτων, 
άτινα τήν συγκινοΰσι βαθέως. ' 11 ύπνώττουσα 
εσωτερική ζωή έξεγείρεται καί φανεροΰται · έκδη- 
λοΰται έν ένί ασματι. Ό ’Αλκαίο; παλαίει 
κατά τοΰ Πιττακοΰ, τυράννου τή; πατρίδο; του 
Μιτυλήνης· μία ωδή, στροφαί τινες έπαρκοΰσιν 
αύτφ ΐνα έκχύση τό μίσος, δπερ τφ έμπνέει ό 
κάταπιεστής, ό έρω; τή; έλευθερία;, οί πόθοι, 
αί έλπίδες καί οί ταράττοντε; τήν καρδίαν του 
φόβοι. Διότι αν ό ποιητή; δέν εΐνε μαχητής, 
έάν ή πατρίς του απολαύει έλευθερία; καί ει
ρήνη;, έχει ένώπιόν του άπασαν τήν μεγαλο
πρέπειαν τή; λατρεία;, τάς πανηγυρικά; λιτα
νείας, τάς λαμπράς έορτάς, τήν εθνικήν έζείνην 
θρησκείαν, ήτις άκαταπαύστω; αναπτύσσεται 
έλευθέρως, άνευ κώδηκος καί άνευ κυβερνητική; 
άναμίξεως.

IIόσοι ύμνοι αδόμενοι πρό; τιμήν τών απει
ραρίθμων έκείνων θεοτήτων, αΐτινες πάσαι έχουσι 
πατρίδα καί ιστορίαν, αΐτινες έζησάν ποτέ με
ταξύ τών θνητών καί ήδη οικοΰσιν εί; τά; αι
ωνίου; μονά; εύμενεΐς προστάτιδε; τής πόλεως! 
διότι αν ό ποιητής ήτο σοφός, ώς ό Σόλων, ώς 
ό θέογνις, ώ; ό Πυθαγόρας, έψαλλε τά μαθή
ματα τής πείρας, άπέτεινεν εί; τούς άνθρώπου; 
σοφά; συμβουλάς, καθίστατο παιδαγωγό; τών 
γεννωμένων γενεών· — ’Εάν ήτο ψυχή ορμητική 
καί φιλέκδικος, ώς ό ’Αρχίλοχος, εφεύρισκε τό 
τρομερόν έκείνο μέτρον, τον ίαμβον, δστις έφαί- 
νετο δάκνων καί διασχίζων τού; δυστυχείς, οΐ- 
τινες άπετόλμων νά τον πληγώσωσιν· — Έάν 
ήτο ψυχή πραεία, τρυφερά, έπιθυμοΰσα τήν 
άνάπαυσιν καί τάς ήδονάς, ώ; ό ’Ανακρέων, 
έψαλλε τού; έρωτας, τά συμπόσια, τά άνθη, τά; 
τέρψεις τής γονίμου ειρήνης- — Έάν ήτο ψυχή 
φλογερά, ζοφερά είς τά πάθη της, ώ; ή Σαπφώ, 
έξέχεεν είς άσματα ορμητικά καί καίοντα άπασαν 
τήν άπόγνωσιν τή; καρδία; τη; ■ έν φ ό γλυκύς 
καί μελαγχολικός Μίμνερμος άφινε νά έκφεύγη 
έν άρμονικοΐς στεναγμοί; τόν πόθον τών ώραίων 
παρελθόντων έτών, άτινα παρέρχονται ώ; τά 
άνθη τή; άνοίξεω; χωρίς ν’ άναγεννώνται μετ’ 
αύτών. — Άλλ’ ή γονιμωτέρα πηγή, έξ ή; άνέ- 
θοοεν ή νέα ποίησις είνε τό πάθος τής δόξης. 
Έκ πάντων τών μερών τής Ελλάδος, έκ πάντων 
τών νήσων, έτρεχον κατά πλήθη είς τήν ’Ολυμ
πίαν, είς τήν Κόρινθον, εί; τήν Νεμέαν, ινα 
φιλονεικήσωσι τόν άπλοΰν στέφανον, δι’ ού 
έδραβεύοντο οί νικηταί εί; τού; άγώνας. Αί 
έπιφανεί; αύται πανηγύρεις τιθέμεναι ύπό τήν 
προστασίαν Οεότητό; τινο; ήσαν ώ; άεικαής 
εστία εύγενοΰς άμίλλης. — Όποια πλούσια υλη 
διά τούς ποιητάς!

Κατόρθωσα άρά γε έν τή βραχεία ταύτη 
άπαριθμήσει ν’ άποδείξω τήν άρχήν καί τόν 
χαρακτήρα τή; λυρική; ποιήσεως τών Ελλήνων;

Δύναταί τι; τούλάχιστον νά φαντασθή όποιον, 
πύρ; οποίον πλούτον, όποιαν ποικιλίαν ώφειλε 
νά έχη; Ύπήρξεν όμοια μέ έκρηξιν ζωής έπί 
μακρόν καταθλιβείσης. Τούτου ένεκα δέν φαί
νεται εί; ώρισμένην τινά χώραν, άλλ’ έκρή
γνυται εί; πάντα συγχρόνως τά μέρη, εί; τά; 
’Αθήνας, εί; τήν Σπάρτην, είς τάς Θήβας, εί; 
τήν μικράν ’Ασίαν, εί; τήν “Έφεσον, είς τήν 
Κολοφώνα, εί; τήν Σμύρνην, εί; τάς νήσους, εί; 
τήν Σικελίαν, εί; τήν Λέσβον, εί; τήν Πάρον, 
εί; τήν Κέω, είς τήν Χίον, εί; τήν Τέω. Οί 
έζπροσωποΰντε; αυτήν είσί πανταχοΰ καί υπήρξαν 
διά τού; άρχαίοο; τά ένδοξότερα δνόματα τής 
Ελληνικής φιλολογία;. — Έν τή αύτή τοΰ 
'Ομήρου τάξει κατέτασσον ποιητάς ώ; τόν ’Αρ
χίλοχον, τον ’Αλκαίον, τήν Σαπφώ καί τόν 
Πίνδαρον. — Προσθέσατε είς τούτου; τόν Άνα- 
κρέοντα, τόν Μίμνερμον, τόν Στησίχορον, τόν 

’Ίβυκον, τόν Σιμωνίδην καί τοσούτου; άλλου;. 
Καί μ ή πιστεύσητε οτι ή λυρική ποίησις περι- 
ωρίσθη εί; ώρισμένην τινά μορφήν έπιβεβλημένην. 
Έκαστος τών ποιητών έδημιούργησε τήν προσ- 
ήκουσαν αύτφ μορφήν έζλέξας ίδιον μέτρον, 
ίδιον ρυθμόν καί ιδίαν μουσικήν. ■'() ’Αλκαίος 
έφεδρε τήν Άλκαϊζήν στροφήν, ή Σαπφώ τήν 
Σαπφικήν, ό ’Αρχίλοχο; τον ίαμβον, έτεροι τόν 
Ελεγειακόν στίχον, έτεροι τοιοΰτόν τινα^χοριζον 
ρυθμόν. Καί εί; τάς πολυαρίθμους ταύτας ποι
κιλία; όφείλομεν νά προσθέσωμεν τήν ποικιλίαν 
τών διαλέκτων καί τήν τών συμφωνιών τή; 
λύρα;, τής κιθάρας, τοΰ αύλοΰ καί τέλος τόν 
χορόν, δστις σπανιως άπεχωρίζετο αύτών. — 
Καί ταύτα πάντα άπώλοντο δι’ ημάς! Έκ πάν
των τούτων δέν έπέζησαν ή τά έπινίκια τοΰ 
Πινδάρου καί άποσπάσματά τινα διασωθέντα 
ύπό τών γραμματικών καί ρητόρων. 'Όταν άναγ- 
κάζωνται νά παρεμβάλωσιν έν τοΐς βαρέσι καί 
όχληροϊς αύτών εγχειρίδιο·.; στίχον τινά τών 
αρχαίων τούτων ποιητών τό κείμενόν των φω
τίζεται αίφνιδίω; διά λάμψεω; έκθαμβούση; 
τού; δφθαλμούς· πολύτιμο; λίθο; άκτινοβολεί 
έν μέσφ εύτελών καί αμαυρών μετάλλων!

Έκ τής Ελλάδος ας μεταβώμεν είς τήν 
’Ιταλίαν. Ώς γινώσκομεν ό ρωμαϊκό; λαό; 
ύπήρξε φίλεργος, οικονόμος, ύπομονητικό;, ισχυ- 
ρογνώμων. Κατά τούς πρώτου; έξ αιώνας τή; 
ιστορίας του αγνοεί σχεδόν πάσας τά; τέχνας, 
έκτο; τή; ρητορικής, καί ύποκρίνεται μάλιστα 
δτι τάς περιφρονεΐ. Κατά τον όγδοον αιώνα ό 
Βιργίλιος, ό έθνιζό; αύτοΰ ποιητής, κηρύττει 
τήν ύπεροχήν τών Ελλήνων εί; πάντα τά είδη 
καί διεκδικεί μόνον ύπέρ τών ‘Ρωμαίων, τοΰ 
βασιλέως-λαοΰ, τήν έπιστήμην τοΰ άρχειν. “Έχει 
τό πνεύμα τή; διοργανώσεω; καί πειθαρχίας, 
άλλά τούτο δέν σημαίνει οτι οί νικηταί ούτοι 
τοΰ κόσμου δέν εΐχον ψυχά; βαθείας καί ζωηρά 
αισθήματα· άλλ’ αί καρδίαι των δέν έπαλλον, 
δέν εΐχον τό πολύτιμον δώρον τής διαχύσεως, 
είτε διότι ή άνατροφή έδίδαξεν αυτού; εύθύ; έξ 
άρχή; νά τηρώσιν έν εαυτοί; έγκλειστου; τά; 
συγκινήσεις τή; εύαισθησίας, είτε διότι δέν ήδυ- 
νήθη ό 'Ρωμαίο; νά πλάση τόν τύπον καί ρυθμόν 
και νά έκχύση το πλεονάζον τή; καρδία; του. 
Έν άρχή μόλι; λιτανεία! τινες, άσματα θρησκευ
τικά άμορφα, ίσως στίχοι τινέ; αδόμενοι έν τοΐς 
διδόμενοι; μετά τήν κηδείαν περιφανούς τινο; 
πολίτου συμποσίοι; ή άγροΐκόν τι έπιθαλάμιον. 
Ό Κιχέρων περιεφρόνει τήν λυρικήν ποίησιν. 
"Καί άν είσέτι ό βίος μου έδιπλασιάζετο δέν 
θά εΰρισκον καιρόν ν’ άναγνώσω τούς λυρικούς 
ποιητάς τή; Ελλάδος.” — Ή κατόπιν γενεά 
έσχε πλείονα; τέρψεις, ας έχορήγησεν αύτή ό 
θεό; Αύγουστο; κατά τήν εκφρασιν τοΰ Βιργιλίου

Beus nobis haec otia fecit.

Ό Όράτιο; καί οί σύγχρονοί του έσπούδασαν 
τού; "Ελληνα;. "Μελετάτε τά πρότυπα ταΰτα 
νύκτα καί ήμέραν” κράζει ό φίλο; τοΰ Μαικήνα 
καί έφαρμόζει πρώτο; εί; εαυτόν τήν συμβουλήν, 
ήν δίδει τοί; άλλοι;. Έν τφ μικρφ τόμφ τών 
φδών του άναδίδει διά θαυμασίας τέχνη; ού 
μόνον τά μέτρα καί τού; ρυθμούς τών Ελλήνων, 
άλλά πολλάκι; καί αύτάς τάς ιδέα; καί αισθή
ματα. Άποκαλεΐ εαυτόν ύπερηφάνως ήγεμόνα 
τών λατίνων λυρικών άλλά ταύτοχρόνως παρα
βάλλει εαυτόν πρός τήν φίλεργον μέλισσαν, ήτις 
περϊιπταται άπό άνθους εί; άνθος. "Ουτω, λέγει, 
ό μικρό: έγώ διαπλάσσω τούς έργώδεις στίχου; 
μου.” Ό Πίνδαρο; άπ’ έναντία; εΐνε ό κύκνο;, 
ον πνοή ισχυρά ύψόνει εί; τόν αέρα, είνε ό χεί
μαρρο; οστι; μεθ’ όρμή; κυλινδείται καί κρη
μνίζεται. — Ό τολμηρό; δστι; ήθελεν άποπει- 
ραθή ν’ άκολουθήση τόν μέγαν ποιητήν εί; τήν 
ύψηλήν αύτοΰ πτήσιν θά κατέπιπτεν ώ; δΈκαρο; 
εί; τά κύματα. — Έν τούτοι; ό Όράτιο; πολ
λάκι; άπεπειράθη νά τό πράξη. Έδανείσθη τά; 
μεγάλα; του εικόνα; ΐνα παραστήση ένθουσι- 
ασμόν, οστι; ήτον απλή μό.νον μεταφορά, άφι- 
έρωσεν εί; τήν καταπληκτικήν δόξαν τοΰ Αύ- 
γούστου στροφά;, αΐτινε; τείνουν ν’ άφανισθώσιν 
έν τφ Ούρανφ. Ούτε τό άντικείμενον, ούτε ό 
ποιητή; ήσαν κατάλληλοι διά τά υπέρτατα ταΰτα 
ύψη. Ό Αύγουστο; δέν ήξιζε πλέον μια; έπι- 
στολή; καί τό εΐδο; τούτο ήτο το προσφυέστερον 
τφ Όρατίφ. Έν τούτοι; άναγινώσκει τι; πάν
τοτε εύχαρίστω; τινά; τών έλαφρών φδών του, 
τά; άνακρεοντείου;, αΐτινέ; είσι μικραί χαρίεσσαι 
τοΰ είδου; τούτου εικόνες. Η έπιστροφή τή; 
άνοίξεω;, ή φυγή τών έτών, ό έρω; μετά τών 
τέρψεων καί συμφορών του, κραυγή θλίψεω; έπί 
τφ θανάτφ φίλου, ιδού τά άντικείμενα εί; ά 
ιδίως έπιτυγχάνει ή μούσα τού Όρατίου, ήτις 
θέλγει τό ού; διά γλυκεία; καί τερπνή; μελφ- 
δίας. Πώς εΐνε δυνατόν νά ύψωθή περισσότερον, 
άφ’ ού ούδέποτε ήσθάνθη τόν ένθουσιασμον τή; 
έλευθερία; καί θρησκείας;

(Έπεται τό τέλος.)

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ.
Ύπό Ίβάν Τουργένιεφ.

ΕΙΣ ΕϊθϊΜΟΣ.

Άνά τάς οδούς τή; πρωτευούσης τρέχει φαι
δρός ήμιορχούμενο; ζωηρός τις νεανίας. Αί 
κινήσει; του είνε ταχείαι καί ίλαραί, οί όφθαλ- 
μοί του άπαστράπτουσι, τά χείλη μειδιώσι και 
έπιτερπέ; έρύθημα καλύπτει τό έμπλεον ζωής 
πρόσωπόν του. Εΐνε ολω; εύθυμία καί χαρά.

ΤΙ τφσυνέβη; Έκληρονόμησεν άρά γε ή πρού- 
βιβάσθη; ’Αναμένει αύτόν τρυφερά τις συνάντη- 
σις ή άπλώς προηρίστησεν έξαιρέτως καί τό 
αίσθημα τής ύγείας, τής αύτοσυνειδήτου δυνά- 
μεως, ζωογονεί βλα αύτοΰ τά μέλη; ή μήπως 
τέλος, ώ βασιλεύ τής Πολωνίας Στανίσλαε, περιέ- 
θηκας αύτφ τόν ώραΐον δκτάγωνον σταυρόν σου;

Ούχί· Άλλ’ έξύφανεν έναντίον γνωρίμου τίνος 
συκοφαντίαν, μετά ζήλου καί προθυμίας διέδωκεν 
αύτήν, ήκουσεν αύτήν κατόπιν έκ τοΰ στόματος 
άλλου γνωρίμου καί μάλιστα — έπίστευσεν εί; 
αύτήν.

Ώ! πόσον εύθυμο; καί καλός μάλιστα εΐνε 
τανΰν ούτος δ άξιέραστος καί πολλά υποσχόμενο; 
νεανίας!

ΕΙΣ ΙΙΛΙθΙΟΣ.

Ύπήρχέ ποτέ ηλίθιό; τις.
Έπί μακρόν έζη εύτυχή; καί εύθυμο;, έως

δτου τελευταίον έφθασεν είς τά ώτά του ή φήμη, 
οτι πανταχοΰ έθεώρουν αύτόν μωρόν καί βλάκα.

Έκ τούτου έθλίβη τήν καρδίαν ό ηλίθιο; καί 
ήρξατο έν τή κατήφεια του συλλογιζόμενος, δπως 
άν δω τέλος τή δυσαρέστφ ταύτη orip-Tj.

Αίφνης διήλασε τήν κενήν του κεφαλήν εύτυ
χή; ιδέα, καί ούδόλω; ώκνησε νά θέση αύτήν 
άμέσω; εί; έργον.

Έξήλθεν εί; τήν οδόν καί άπήντησε γνωρίμφ, 
δστις δι’ υμνητικών έκφράσεων ώμίλει περί τινο; 
γνωστού ζωγράφου.

"Σά; παρακαλώ! ύπέλαβεν ό ήλίθιο;, ό ζω
γράφο; ούτο; άπό πολλοΰ έθανατώθη! Δέν γινώ- 
σκετε τούτο;. . . ά! δχι, ούδέποτε άνέμενα τούτο 
παρ’ υμών. Μένετε πολύ όπίσω κατά τον πο
λιτισμόν!”

Ό γνώριμο; έξεπλάγη καί άπέδωκε τά δί
καια τφ βλακί.

"Άνέγνων σήμερον θαυμάσιον βιβλίον!” διη- 
γήθη έτερο; γνώριμο; τφ μωρό.

"Σά; παρακαλώ! πμρετήρησεν ούτος, δέν 
αίσχύνεσθε; Τύ βιβλίον τούτο ούδενό; εΐνε άξιον 
— ούδέν είνε ή ρύπος. Τό άγνοεΐτε; Μένετε 
πολύ όπίσω κατά τόν πολιτισμόν.”

Καί ό γνώριμο; ούτο; κατεπλάγη ζαί συνε- 
φώνησε τφ βλακί.

"Λαμπρός άνθρωπος, ό φίλος μου X.! 
έλεγε τφ ήλιθίφ τρίτο; γνώριμο;, πράγματι, 
άνήρ άγνοτάτη; ψυχική; εύγενεία;!”

"Σά; παρακαλώ! άνέκραξεν ό βλάξ. "Ό 
κ. X. εΐνε πασίγνωστο; κακούργο; ληστεύσας 
δλου; τού; συγγενεϊ; του. Τή άληθεία μένετε 
άκόμη πολύ όπίσω κατά τον πολιτισμόν!’

Καί ό τρίτο; ούτο; γνώριμο; άπέρωκε τά 
δίκαια τφ μωρφ καί έστρεψε τά νώτα τφ φίλφ 
του X. 'Όντινα δέ καί δ,τι άν έπήνουν προ 
τοΰ βλαζό; — ούτο; έδιδεν αείποτε τήν αύτήν 
άπόκρισιν.

Τό πολύ προσετίθει κατά τά; περιστάσει; έν 
εΐδει μομφή;· "Πιστεύετε λοιπόν άκόμη εί; 
τούς έπιφανεί; άνδρα;;”

"Μοχθηρό; καί δξύχολο; άνθρωπος! — ελε- 
γον οί γνώριμοι δμιλοΰντες περί τοΰ βλακός, 
άλλ’ όποια κεφαλή!”

"Καί έκείνη ή έτοιμότη; ! προσετίθουν άλλοι. 
“’Αληθώς έχει μεγάλην εύφυΐαν!”

Το αποτέλεσμα δλων τούτων ήτον. δτι ό 
έκδοτης περιοδικού τινο; άνέθηζε τφ ήμετέρφ 
μωρό τό κριτικόν μέρος τοΰ φύλλου του.

Τότε δέ ήρξατο ούτο; νά κρίνη δλου; καί 
δλα — δλω; κατά τόν άρχαίον τρόπον καί διά 
τών αύτών έκφράσεων.

Καί τανΰν εΐνε δ άλλοτέ ποτέ έπιορομεύ; 
τών έπιφανών, αύτός ούτο; επιφανής ζαί ή νεό- 
της σέβεται καί — φοβείται αύτόν.

Καί πόθεν δέον ν’ άρξωνται, οί ατυχείς νεα
νίσκοι; Τοΰ σέβεσθαι — χμ, δέν εΐνε, αληθώς 
είπείν, πλέον πρέπον. Ά; πειραθή δμως εις 
τι; νά μή σεβασθή καί άμέσω; θ’ άκούση, δτι 
ώπισθοχώρησε κατά τόν πολιτισμόν.

Πώς εύτυχεί δμως τοιοΰτος βλάξ μεταξύ 
δειλών καί άμφιβόλων!

II ΕΝ ΚΑΑΚυίΤΤΗι ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 328.)

Ή έποχή ήμών δύναται δικαίως νά κληθή 
ή έποχή τών διεθνών Εκθέσεων· μόλις έτελεί- 
ωσεν ή έν Άμστελοδάμφ έκθεσις, ή έπί έξ 
μήνας παραταθείσα, καί νέα εν Νίκαια έκθεσις 
ήνοιξε τούς πυλώνας αύτή;· άλλη δέ διεθνής 
Έκθεσις έγκαινιάζεται έν τή άποκέντρφ μεγα- 
λουπόλει τών Ινδιών, τή Καλκούττη, αυτή 
κατά τού; καλούς τοΰ κλίματος έκείνου μή

νας. 'Ημάς βεβαίως ολίγον ήθελεν ένδιαφέρει 
ή Έκθεσις αΰτη, έάν ή πόλις τής Καλκούτ- 
της δέν ήτο μία τών ανθηρών έν τφ εξωτερικό 
Ελληνικών αποικιών, έν ή πολλοί "Ελληνες 
έμποροι, φιλότιμοι εις άζρον ζαί φιλόμουσοι, 
είσίν άποκαταστημένοι, τιμώντε; τό Ελληνικόν 
δνομα. Ώ; τοιαύτη ή Καλκοΰττα είναι πόλις 
συμπαθής ήμΐν καί προσφιλής, έν ή ηχεί καί ή 
άρμονιζή ήμών καί ωραία γλώσσα, καί τελούνται 
έν ορθοδόξφ ναφ αί τή; θρησκεία; ήμών ιερο- 
τελεστίαι. Άλλά καί έκτο; τούτου ή Καλ
κοΰττα είναι πόλις άξιοθέατος, περιέχουσα πλεΐστα 
οσα πολυτελή μέγαρα, οδούς εύρεία; καί κα
θαρά;, πλατείας έκτεταμένας, κήπους εύθαλλεις 
καί δλας τάς άναπαύσεις τοΰ εύρωπαϊκοΰ πο
λιτισμού.

Έκ τών δύο ήμών παρατεθειμένων εικόνων 
ή μέν παριστα τήν άποψιν τής πόλεως, ληφθείσαν 
έκ τοΰ ’Ινδικού Μουσείου, ή δέ αύτό τό αύτο- 
κρατορικόν ’Ινδικόν Μουσείον, έν φ εύρίσκεται 
ή ’Έκθεσις.

Τά έγκαίνια τή; Έκθέσεω; έτελέσθησαν μετά 
πολλή; έπισημότητο; παρουσία τοΰ λόρδου Ί’ί- 
πωνος, άντιβασιλέω; τών Ινδιών. Παρήσαν ό 
δούξ τοΰ Connaught, υίό; τή; βασιλίσση; 
Βικτωρίας καί ή σύζυγος αύτοΰ καί πλείστοι 
δσοι έγχώαιοι ηγεμόνες, φοροΰντες τά; πλουσιω- 
τάτας αύτών στολάς. ΊΙ βασίλισσα έτηλεγρά- 
φησεν έκ Λονδίνου τά συγχαρητήρια αύτή;.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ· ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ.

(Μετά είκόνο;, ορα σελ. 329.)

Οί Άσσύριοι άναφαίνονται έν τή ιστορία τή; 
άρχαιότη.το; ώς τό πρώτον κατακτητικόν έθνος 
τή; ’Ασία; καί παρέχουσιν ήμΐν εικόνα, άνακα- 
λοϋσαν είς τήν μνήμην το μετά ταύτα ρωμαϊκόν 
κράτος. Εντός δλίγων έτών ό ανεπτυγμένος 
τών Ασσυριών λαός ΐδρυσεν ύπό τόν ήγεμόνα 
αύτοΰ Νίνον κατά τήν ιγ'. πρό Χριστού εκατον
ταετηρίδα κράτος, ού ή πρωτεύουσα ήτο ή έπί 
τού Τίγριδος μεγαλοπρεπής πόλις Νινευή. Μυ
θώδεις φαίνονται αί παραδόσεις περί τών έργων 
τοΰ ισχυρού ήγεμόνος Νίνου καί τής νοήμονο; 
καί δραστήριας αύτοΰ συζύγου, τής γνωστή; 
Σεμιράμιδο;· καί σήμερον έτι τά λαμπρά λεί
ψανα τών άρχαίων οικοδομών μαρτυρούσε περί 
τοΰ βαθμού τή; άναπτύξεως, εις δν περιήλθεν ό 
λαό; έκείνο;, καί αί εύρεθεϊσαι Ιερογλυφικά! 
έπιγραφαί διηγούνται ήμΐν τήν περίεργον τών 
ηγεμόνων έκείνων ιστορίαν. Έκ τών έπιγραφών 
τούτων μανθάνομεν δτι έπί εξ δλου; αιώνας τό 
κράτος τών Ασσυριών έκυβερνάτο ύπό πολεμι
κών, μεγαλοπρεπών καί ισχυρών ηγεμόνων, οΐ
τινε; συλλέξαντε; αμύθητα πλούτη κατά τά; 
διαφόρους αύτών έκστρατεία; συνεζέντρωσαν αύτά 
έν τή λαμπρά αύτών πρωτευούση, τή Νινευή. 
Άλλ’ ή εύζωια ζαί ή μεγαλοπρέπεια κατέστησαν 
τον λαόν ζαί τούς ήγεμόνα; έζτεθηλυμένους καί 
βαθμηδόν έπέφεραν τήν ζατάπτωσιν τή; ισχύος, 
μέχρις ού τό κράτος κατέπέσεν έντελώς ύπό τόν 
τελευταΐον αύτοΰ βασιλέα, τόν Σαρδανάπαλον 
κατά τόν έβδομον πρό Χριστού αιώνα. Τόν τραγι
κόν θάνατον τοΰ Σαρδαναπάλου άφηγεΐται ήμΐν 
ό περί τό τέλος τής πέμπτη; πρό Χριστού έκατον- 
ταετηρίδος έν τή αύλή τή; Περσία; ζών'Έλλην 
ιατρό; Κτηαίας ώ; έξή; · Ό Σαρδανάπαλο; (626 
—606) ύπερεϊχε κατά τήν έζθήλυνσιν, τήν άσω- 
τίαν ζαί τήν παραλυσίαν πάντων τών προζατόχων 
αύτοΰ. Μόνον δτε έπλησίαζε τό τέλο; του 
ύψώθη ζαί ούτος είς τό ΰψο; άρχαίου ηρωισμού. 
"Οτε οί τοποτηρηταί αύτοΰ έν Κιλικία καί Βα-
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ΤΟ ΙΝΔΙΚΟΝ 3IOTSE1ON ΕΝ ΚΑΛΚΟΤΤΤΗι.

βυλωνία, ραδιουργηθέντες ύπδ τών Ινδών, τών 
Σκυθών και άλλων γειτονικών φολών, επαναστά
τησαν κατ’ αύτοΰ, δτε και ό βασιλεύς τών Μή- 
δων Κυαξάρης έξεστράτευσε κατ’ Λυτού μετά 
πολλού στρατού, ό Σαρδανάπαλος, ήττηθείς έν 
δοσ'ι φονικωτάταις μάχαις, άπεσύρθη είς τήν 
πρωτεύουσαν αύτοΰ Νινευήν, έν ή καί έπολιορ- 
κήθη ύπδ τών έχθρών του. Έπί δύο ολα έτη 
ήρωϊκώς ήγωνίσθη ό Σαρδανάπαλος, μέχρις ού 
πλημμυρήσαντος τοΰ Τίγριδος καί καταστρέύαν- 
τος μέρος τών «οχυρωματικών έργων, συνεΐδεν 
ό ατυχής ήγεμών δτι πάσα περαιτέρω άντίστασις 
άπέβαινε ματαία, καί έπροτίμησε ν’ άποθάνη ή 

νά περιπέση εις χεΐρας τών έχθρών του καί νά 
παραστή μάρτυς τής πτώσεως τοΰ οίκου καί 
τού κράτους του. Διέταξεν επομένως νά κατα- 
σκευάσωσιν υπερμεγέθη πυράν, έφ’ ής έτοποθε- 
τήθησαν αί χρυσαϊ τράπεζαι, τά πολυτελή σκεύη, 
τα πλούσια ανάκλιντρα καί οί τάπητες τών-άνα- 
κτόρων του, ώς καί δλα τά κειμήλια καί οί 
θησαυροί του. θέσας πΰρ είς τά ανάκτορα ό 
Σαρδανάπαλος άνέβη μετά τών γυναικών του 
δλων έπί τής πυράς καί διέταξε νά τήν άνα- 
φλέξωσιν. Τήν στιγμήν ταύτην παριστα καί ή 
ήμετέρα έκφραστικωτάτη είκών. Οί έχθροί ώρ- 
μησαν είς τήν πόλιν καί έπυρπόλησαν αύτήν.

Ητο το έτος 60G πρδ Χριστού, καθ’ ο αί 
φλόγες τής Νινευής έχρωμάτισαν τδν ούρανόν 
τής Μεσοποταμίας, καί καθ’ δ έπί τοΰ πτώματος 
τοΰ τελευταίου αύτοΰ βασιλέως κατέπεσε τό 
άλλοτε ισχυρόν τών ’Ασσυριών κράτος. Σωροί 
ερειπίων, καλύπτοντες έπί ολόκληρα μίλια τήν 
χώραν, μαρτυροΰσι σήμερον τώ περιηγητή περί 
τοΰ μεγαλείου καί τής λαμπρότητας τής Νινευής 
καί τών ηγεμόνων αύτής.

II ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ.

ι
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ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΛΗΣΜΟΝΕΙ ΜΕ!

Λησμονεί με! Ποθώ, ποθώ νά ζήσω έν τή λήθη... 
νά μή κινή ή μνήμη μου παλμούς είς άλλα 

αγήθη . . .
Έπόθησα ατάραχος ή δύστηνος νά λήξω, 

παντα δεσμόν κρατούντα μέ έπί τής γης νά ρήξω 
καί έρημος νά κοιτασθώ τήν αίωνίαν κλίνην 

χωρίς οδύνην.

Λησμονεί με! μή ένθυμοΰ ποσώς το παρελθόν μας, 
αφού νά δύση είδομεν τδ μόνον δνειρόν μας. 

Άφες νεκρά ή μνήμη μου νά μένη αιωνίως, 
αφού άψίνθου κύληκα μάς έδωκεν ό βίος . . .

Ποθώ, ποθώ ν άποσβεσθώ ώς άστρον σιγή δύον, 
άνευ δακρύων.

ίησμόνει με! τί σ’ ωφελεί νά ένθυμήσαι κλαίων 
τδ ευτυχές μας παρελθόν, αφού άπεπτη πλέον; 

Μή ένθομού! άλλ’ άφροντις σύ, ζήθι γηθοσύνως... 
άς μή σέ ψαύση στεναγμός, άς μή σε πλήττη 

θρήνος!
Σύ ζήθι, τρύφα εύχαρις είς χαρωπάς θαλίας 

μετ’ ευτυχίας.

Λησμονεί με! είν’ έτοιμον τδ πώμα τής πικρίας, 
θά τδ ροφήσω άμυστί μέ ήθος καρτερίας . . . 

Κλίν ή ψυχή μου έν τή γή ωχρά, νεναρκωμένη, 
τό σώμα πρόςτήν κλίνην του τήναίωνίαν βαίνει... 

Είς σέ τδ νέκταρ ας κερνά, μέ άνθη ας σέ ραίνη 
ή Ειμαρμένη!

Μέγα- Ρεύμα, Κωνσταντινουπόλεως.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ.

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΘΗ.

Είς φίλην.

Τί νά σοί δώσω;... μέ ζητείς δλίγα μόνον άνθη ... 
Ποθείς θαλλδν ροδονιάς· πλήν δλη έμαράνθη.

Τί νά σοί δώσω; . . . μή ποθείς έν άνθος τοΰ 
ναρκίσσου;

Πλήν τδ άντικατέστησα μέ κλώνα κυπαρίσσου, 
Είπέ pot τέλος τί ποθείς; μή κλών’ άμυγδαλέας; 

Άλλά δέν μέ άπέμεινεν έκτδς ξηρας ιτέας.

Ματαίως είς τδ κάνιστρον τήν χεΐρά μου βυθίζω.
Ούδέν ευρίσκω δι’ έσέ κ’ είς μάτην τά σκορπίζω 

Γα μαραμένα άνθη μου· ούδέν δροσόεν έχω.
1ά έκαυσε τό δάκρυ μου, μεθ’ δ συχνά τά 

βρέχω.
Ιδού, ιδού τά ερριψα, έμπρός μου ένα, ένα, 

Ούδέν ευρίσκω δι’ έσέ- είν’ βλα μαραμένα.

Ιδού τδ ρόδον τδ καλόν, τδ σήμα τής αγάπης,
Μέ πέταλα νύν άπνοα τδ δέχεται δ τάπης.

0 νάρκισσος δ πορφυρούς ώχρίασε καί ούτος,
Έκ τού μικρού κανίστρου μου έξέλιπεν δ 

πλούτος.
Μόνον έν Ί ον μ’ έμεινε, τδ θειον σύμβολόν μου· 

Μή τδ ζητείς ουτω σκληρώς, ζητείς τδν όλε
θρόν μου.

Πλήν εύρον! ... ή μυωσοτίς, χλωρά υπάρχει 
μόνη,

Λάβε την, φύγε τάχιστα, άλλά μή μέ λη
σμονεί!

Ή αύτή.

ΤΟ ΕΡΗΜΟ.

Ενα άρνάκι έρημο ’στους κάμπους τριγυρίζει
Να εύρη τή μανούλά του· πού είναι δέν ήξεύρει. 
Ίδνύν σιγά κι’ άκούεται μόνον πού μουρμουρίζει 
Ιδ ποταμάκι πού κυλά καί πού φυσά τ’ άγέρι.

Ιήν ηρεμία τοΰ άγρού καί τή σιγή θαυμάζει 
Εύτυχισμένη υπαρξί κι’ άμέριμνη καρδία· 
Αλλά έκεΐνο πένθιμα πλανώμενο βελάζει, 

Κι άπάντησι τής μάνας του δέν έρχεται καμμία.

Ισως τήν έθυσίασε θηρίου λαιμαργία,
Π τοΰ άνθρώπου άσπλαχνος λογαριασμός καί 

κρίσι·
Αλλά, δέν ’ξέρει τδ πτωχό γι’ άνθρώπους, γιά 

θηρία·
Δεν ήμπορεΐ έως έκεΐ, τδ τάλα, νά νοήση.

Με τ άνθη καί τά λούλουδα τδ άγεράκι παίζει, 
Ο ούρανδς ανέφελος, ό ήλιος διαμαντένιος. 

Πόσον ωραία! γιά καρδιά πού πόνος δέν πιέζει· 
Πλήν δεν τα βλέπει οφθαλμός βαρύς καί δα- 

κρυσμένος.

Καί κλαίει με παράπονο, μέ θλίψι στήν καρδιά του 
I ήν τωρινήν του έρημιά. Μόνο του τί θά γείνη; 
Η Φύσις δμως σιωπά, καί εις τά κλάματά του 
Αναίσθητη, ακρόασι σ τδ δυστυχή δέν δίνει.

1 ής φυσις τ’ άποκοίμισμα άτάραχο νά γένη,
1 άγέρι ελαφρά φυσά καί τά νερά κυλάνε, 
Και τα πουλιά, ’σάν όνειρα πού τήν ψυχή ευ

φραίνει,
Ιού ύπνου της νανάρισμα γλυκό τής τραγουδάνε.

Μέσα ’σε τόση εύμορφιά, ’σε τόση ήσυχ'ία
1 ιατί τό μαύρο τό άρνί νά ήναι λυπημένο; 
Σε φύσι τόσο εύμορφη πώς τόση δυστυχία; 

Δεν ήμπορούσε καί αύτδ νάν’ εύχαριστημένο;

I ά πλούτη σου, ή δύναμι πού είναι τα, ώ φύσι, 
Και μένει άπροστάτευτο ένα μικρό άρνάκι;
Ιό άβλαβο καί άκακο νά μή ’μπορή νά ζήση, 
Ενώ θηρία τόσα ζούν, τδ φίδι, τό γεράκι!

“ή.°Ζε ~οιύς να λυπηθή καί τού αρνιού τδν πόνο, 
Και νά τοΰ δώση καί αύτδ τδ γάλα καί τό μάνα; 
Καί είναι ή άγάπη της τδ στήριγμα τδ μόνο· 
Άλλά πού είναι την αύτή, πού είν’ αύτοΰ ή Μάνα;

“Ω! δση ή απάθεια τής φύσις, άλλη τόση 
Είναι τής μάνας ή στοργή. Γιατί τόσο μεγάλη 
Άγάπη είς τά σπλάχνα τους ή φύσις νά τούς 
, δώοΐ.
Αφού και είχε τό σκοπό νά τά χωρίση πάλι; 

Άν γιά αθώα καί μικρά ή φύσις δέν φροντίζει, 
Καί τό θηρίο τδ σκληρό τδ έκαμε σατράπη, 
Άλλά καί τά μικρά αύτά πώς έχουν, δέν γνω

ρίζει,
Καί έρωτα αγνότατο κι’ άμέτρητη άγάπη;

Μ. MHAIAPESHS.

ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ.
Διήγημα.

Ήτο εύειδής καί χαρίεσσα κόρη, γεννηθεΐσα, 
ώς έκ παραδρομής τίνος τής τύχης, έν οικο
γένεια μικρά καί πτωχή. Δέν είχεν ούτε προίκα, 
ούτε προσδοκίας· ούδέ είχε τό μέσον νά γνω- 
ρισθη, νά έννοηθή, νά άγαπηθή καί νά έκλεχθή 
παρ’ άνδρδς πλουσίου καί ύψηλοτέραν κατέχοντος 

θέσιν διό καί ύπανδρεύθη μικρόν γραφέα τοΰ 
υπουργείου τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως. Μ ή 
δυναμένη νά κοσμήται, ήτο άπλή, άλλά καί δυ
στυχής, θεωρούσα έαυτήν παρηγκωνισμένην. Αί 
γυναίκες δέν άνήκουσιν εις τάξιν διεγεγραμμένην · 
το κάλλος των καί ή χάρις των έπέχουσι παο’ 
αυταΐς θέσιν γένους καί οίκου. Ή έμφυτος 
αυτών λεπτότης, τό αίσθημα τής φιλοκαλίας, 
καί τό εύλύγιστον τοΰ πνεύματός των είναι ή 
μόνη αύτών ιεραρχία, καί καθιστώσι τάς κόρας 
τοΰ λαού ισοβαθμίους πρός τάς πλούσιας καί 
εύγενεΐς δεσποινίδας.

Λύτη δε επασχε διαρκώς, αϊσθανομένη δτι 
εγεννήθη διά ν’ άπολαύση δλας τάς λεπτότητας, 
ολας τής πολυτελείας τάς άναπαύσεις· έπασχεν 
ύπδ τής στενοχώριας τής κατοικίας της, ύπό 
τής γυμνότητος τών δωματίων της, ύπδ τής 
άραιοτητος τών θρονιών καί άνακλίντρων, ύπδ 
τής πενιχροτητος τών υφασμάτων. "Ολα τά 
πράγματα, τά όποια είς γυναίκα τής τάξεώς 
της θά έμενον άπαρατήρητα, έβασάνιζον αύτήν 
καί διήγειρον τήν άγανάκτησίν της. Ή θέα 
τής μικράς Βρεταννίδος, τής μόνης ύπηρετρίας 
της, έγέννα παρ αύτή θλίψιν καί όνειρα μή 
πραγματοποιηθέντα. Έφαντάζετο τούς πλου
σίους προθαλάμους, ένθα έπερίμενον ύπηρέται 
εν στολή, νυσταλέοι καί ύπερήφανοι· ώνειρεύετο 
αίθούσας μεγάλος μέ έπιπλα πολυτελή, καί 
δωμάτια κομψά, έντευκτήρια κυριών πλουσίων 
καί εύγενών. 'Οσάκις δέ έκάθητο παρά τήν 
τράπεζαν τήν λιτήν άπέναντι τοΰ συζύγου της, 
οστις έχαιρεν είς τήν θέαν τής άχνιζούσης σού
πας καί τοΰ βραστού — αύτή έσυλλογίζετο τά 
πολυτελή γεύματα, τάς τραπέζας φορτωμένος 
με σκεύη άργυρά, τούς ύπηρέτας ίσταμένους 
όπισθεν τών εδρών καί περιμένοντας τά νεύ
ματα τών συνδαιτη μόνων.

Αύτή δεν είχεν ούτε κοσμήματα, ούτε έν- 
δύματα, ούδέν. Καί όμως αύτά ήγάπα, δι’ αύτά 
ήσθάνετο δτι έζη. Πόσον θά έπεθύμει νά άρέ- 
σκη, νά ζηλεύηται, νά θαμβοί, καί ν’ άκούη 
πανταχόθεν λόγους κολακευτικούς. Είχε φίλην 
πλούσιον, συμμαθήτριαν, ήν δέν έπεσκέπτετο, 
διότι ή, θέα της τή ένεποίει έντύπωσιν θλιβεράν· 
και επί ημέρας δλας έκλαιεν άπό λύπην καί 
άθυμίαν ...

Εσπερμν τινα είσήλθεν είς τήν οικίαν ό σύ
ζυγός της με ύφος θριαμβευτικόν, κρατών έν 
χερσί μέγάν φάκελλον.

— ’Ιδού, είπεν, ιδού κάτι τι διά σέ.
Αυτή δέ ήνοιξε τόν φάκελλον καί άνέγνωσε 

την εξής έντυπον πρόσκλησιν·
0 επι τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως ύπουρ- 

^γός και ή Κυρία Ρ. παρακαλούσι τόν Κύριον 
και τήν Κυρίαν Λοαζέλ νά τιμήσωσι διά τής 

"παρουσίας των τήν έσπερίδα, ήτις θέλει λάβει 
χωράν τή 18 Ιανουάριου έν τφ μεγάρφ τοΰ 
ύπουργείου.”

Αν,τ1.νί εύΧαΡ13τγ10Ή> ήλπιζεν ό σύζυγός 
της, αύτή έρριψε τήν πρόσκλησιν έπί τής τρα- 
πέζης, ψιθυρίζουσα·

— Τί νά κάμω μέ αύτήν τήν πρόσκλησιν;
— Έγώ, φιλτάτη μου, ένόμιζα δτι θά ήσαι 

ευχαριστημένη. Δέν έξέρχεσαι ποτέ· ιδού μία 
καλή ευκαιρία νά διασκέδασης καί σύ όλίγον. 
Δέν φαντάζεσαι πόσον κόπον μ’ έκόστισεν αύτή 
ή πρόσκλησις! "Ολοι ζητούν αύτάς τάς προσκλή- 
σεις και ητο μεγάλη ή δυσκολία νά τήν έπιτύχω. 
Είς τήν έσπερίδα θά ίδής όλους τούς επισήμους 
ανθρώπους.

, Αύτή τόν προσέβλεψε μέ βλέμμα άργιλον 
και είπεν άνυπομόνως·

~ Καί τί θελεις νά φορέσω διά νά υπάγω 
εις τήν συναναστροφήν;

— Νομίζω, άπήντησεν δ σύζυγος διστάζων,

δτι ήμποοείς νά φορέσης το φόρεμα, με το 
όποιον πηγαίνεις είς τδ θέατρον. Μοί φαίνεται 
άρκετά καλόν.

Καί έσιώπησε, βλέπων τήν σύζυγόν του 
κλαίουσαν. Δύο μεγάλα δάκρυα κατέρρεον άπό 
τών οφθαλμών της προς τά άκρα του στόματός της.

— Τί έχεις; Τί έχεις; τήν ήρώτησεν.
— Τίποτε, άπήντησεν αύτή ύπερνικησασα 

τήν άθυμίαν της. Δέν έχω φόρεμα καί δέν 
δύναμαι νά υπάγω είς τήν συναναστροφήν. Δος 
τδ προσκλητήριον είς κανένα έκ τών συναδέλφων 
σου, τού οποίου ή σύζυγος θά ένδυθή καλλίτερον 
έμοΰ.

__ Μαθίλδη, είπεν ό σύζυγος άδημονών· τί 
θά έκόστιζεν ένδυμασία κατάλληλος διά τήν 
συναναστροφήν δυναμένη νά σοί χρησιμευση καί 
εις άλλας περιστάσεις, μία ένδυμασία άπλή καί . 
καλή;

ΊΙ γυνή έσκέφθη έπί τινα οευτερολεπτα, 
προσπαθούσα νά ύπολογίση ποιον ποσόν ήδύνατο 
νά όρίση χωρίς νά προκαλέση αρνησιν έκ μέρους 
τοΰ τακτικού καί οικονόμου συζυγου.

__ Ακριβώς δέν γνωρίζω, είπε δισταζουσα· 
άλλ’ υποθέτω ότι θά με έφθανον τετρακόσια 
φράγκα.

Ό άνήρ ώχρίασεν έπί στιγμήν, οιότι το πο
σόν τοΰτο έφύλαττε διά νά άγοράση δπλον κυ
νηγετικόν, δπως τδ θέρος μεταβαίνη ένίοτε εις 
Θήραν μετά τινων τών συναδέλφων του. Καί 
δμως άπήντησε·

— Καλά· σοί δίδω τά τετρακόσια φράγκα, 
άλλά προσπάθησε νά έτοιμάσης καλόν καί κομ
ψόν φόρεμα. —

ΊΙ ημέρα τής εορτής προσήγγιζε, καί ή 
Κυρία Λοαζέλ έφαίνετο τεθλιμμένη, ανήσυχος. 
Τδ φόρεμά της ήτο έν τούτοις έτοιμον. Εσπέραν 
τινά ό σύζυγός της τή είπε.

__ Τί έχεις; Άπό τριών ήδη ημερών σέ 
βλέπω χωρίς διάθεσιν.

— Στενοχωροΰμαι, άπεκρίθη ή γυνή, οτι 
δέν έχω ούτε εν κόσμημα, ούτε ένα πολύτιμον 
λίθον, θά φανώ δλως πτωχή, και σχεδόν θα 
έπροτίμων νά μή ύπάγω είς τήν συναναστροφήν.

— Βάλε φυσικά άνθη, άπήντησεν εκείνος· 
κατ’ αύτήν τήν εποχήν τά φυσικά άνθη , είναι 
περιζήτητα- άντί δέκα φράγκων δύνασαι ν’ άγο- 
ράσης δύο ή τρία ρόδα.

— ’Όχι, όχι, τω άπήντησεν έκείνη· είναι 
πολύ ταπεινωτικόν νά φαίνεται τις πτωχός έν 
μέσφ τοσούτων πλουσίων γυναικών.

Άλλ’ ό σύζυγός της άνέκραξεν·
— Πώς δέν σκέπτεσαι! Πήγαινε είς τήν 

φίλην σου, τήν Κυρίαν Φορεστιέ καί παρακά- 
λεσέ την νά σοί δανείση κανέν κόσμημα. ’ Εχεις 
άρκετήν σχέσιν μέ αύτήν, ώστε νά τή ζητήσης 
αύτήν τήν χάριν.

— ’Έχεις δίκαιον, είπεν ή γυνή· δεν το 
είχον συλλογισθή.

Τήν έπιοΰσαν μετέβη είς τής φίλης της, και 
τή διηγήθη τήν άμηχανίαν της. ΤΙ Κυρία Φο
ρεστιέ έλαβεν έκ τοΰ έρμαρίου της κιβώτιον, τδ 
ήνοιξε καί είπεν είς τήν Κυρίαν Λοαζέλ-

— Ιδού, φιλτάτη μου· έκλεξον.
Καί είδε πρώτον ψέλλια, ειτα περιδεραιον 

έκ μαργαριτών, κατόπιν σταυρόν βενετικόν έκ 
χρυσού καί πολυτίμων λίθων λαμπράς έργασίας. 
Έδοκίμαζε τά κοσμήματα ταΰτα προ του με
γάλου κατόπτρου, έδίσταζε, παρετήρει άνα- 
ποφάσιστος· καί παλιν ήρώτα·

— Δέν έχεις άλλο τίποτε;
— Είναι καί άλλα· δέν ήξεύρω τί προτιμάς. 
Αίφνης άνεκάλυψεν έντός κομψής μεταξωτής 

πυξίδος λαμπρόν άδαμάντινον περιδεραιον, καί 
ή καρδία της ήρξατο πάλλουσα σφοδρώς· έλαβε 
τδ περιδέραιον, τδ έφήρμοσε περί τδν τράχηλόν

ΕΣΙ ΙΕΡΟΣ.

της καί έμεινεν έκθαμβος· ειτα ήρώτησε μέ 
φωνήν ταπεινήν, ώς άμφιβάλλουσα ·

— Δύνασαι νά μέ δανείσης τοΰτο, τοΰτο 
μόνον;

— Βεβαίως, βεβαίως!
Ένηγκαλίσθη περιπαθώς τήν φίλην της, 

έλαβε τό περιδέραιον καί άνεχώρησε μετά τοΰ 
θησαυρού της. —

Έφθασεν ή ήμερα τής έορτης. Ή Κυρία 
Λοαζέλ έκαμε τήν έμφάνισίν της είς τας λαμ- 
προστολίστους αίθούσας τοΰ ύπουργείου· ήτο ή 
ώραιοτέρα πασών, πλήρης χάριτος, μειδιώσα, 
εύτυχής. Οί άνδρες όλοι τήν έθαύμαζον, έπλη- 
ροφοροΰντο περί τοΰ όνόματός της και έζήτουν 
νά παρουσιασθώσιν αύτή. ΙΙάντες ήθελον νά 
χορεύσωσι μετ’ αύτής· καί αύτός ό υπουργός 
τήν παρετήρησεν. Αύτή δε, μεθυσμένη εκ τής 
χαράς καί τής έπιτυχίας, έχόρευε, περί ούδενός 
σκεπτομένη, έν τφ θριάμβω τοΰ κάλλους της. 
Εύρίσκετο ώσεί έντός νεφέλης εύδαιμονίας, νε- | 
φέλης σχηματισθείσης έκ τών θυμιαμάτων τών 
θαυμαζόντων αύτήν. Περί τάς τεσσαρας τής 
πρωίας άνεχώρησε μετά τοΰ συζυγου της, δστις 
άπό τοΰ μεσονυκτίου έκοιμάτο έν τινι μικρά 
αιθούση μετ’ άλλων τριών προσκεκλημένων, ών 
αί σύζυγοι διεσκέδαζον χορεύουσαι. 'Ρίψασα 
έλαφρδν σκέπασμα έπί τών ώμων κατήλθε με 
τόν σύζυγόν της είς τήν όδόν· ούτος δέ τή είπε·

— Περίμενε μίαν στιγμήν· θά κρυώσης· 
περίμενε νά φέρω άμαξαν.

Άλλ’ έκείνη δέν τόν ήκουε καί έσπευδεν. 
Είς άρκετήν άπόστασιν άπό τοΰ ύπουργείου εύρον 
μετά πολλάς έρευνας μίαν τών παλαιών εκείνων 
νυκτερινών αμαξών, τάς όποιας δεν βλεπει τις 
έν Παρισίοις είμή μόνον τήν νύκτα, καί αΐτινες 
δέν φαίνονται τήν ημέράν ώς δείλιώσαι δια την 
αθλιότητά των.

ΊΙ άμαξα αυτή τούς μετέφερε μέχρι τής 
οικίας των, κείμενης έν τή όδώ τών Μαρτύρων. 
Τεθλιμμένοι άνέβησαν τήν κλίμακα. Ιετέλεσται! 
ΊΙ διασκέδασις είχε παρέλθει· ό θρίαμβός της 
είχε διαλυθή- αύτός δέ έσκέπτετο δτι είς τας 
δέκα τό πρωί ώφειλε νά ήναι πάλιν έν τω 
ύπουργείω.

ΊΙ Μαθίλδη άφήρεσε τδ σκέπασμα ένώπιον 
τοΰ κατόπτρου, δπως άπαξ άκόμη ίδη έαυτήν έν 
δλη τή μεγαλοπρεπείς. Άλλ’ αίφνης άνέπεμψε 
κραυγήν- δέν είχε πλέον τό περιδέραιον!

Ό σύζυγός της, δστις ήδη έξεδύετο δπως 
κατακλινθή, τήν ήρώτησε·

— Τί συμβαίνει; Γί έχεις;
__ Έχω . . . έχω ... τω άπήντησεν έκτδς 

έαυτής . . . δέν έχω πλέον τδ περιδεραιον τής 
Κυρίας Φορεστιέ!

— Τί λέγεις; . . . Πώς; . . . Δέν είναι δυ
νατόν!

Καί ήρχισαν καί οί δύο ζητοΰντες τδ κό
σμημα, είς τάς πτυχάς τοΰ φορέματος, τοΰ μαν- 
δύου, παντού. Δέν τδ ευρον.

— Είσαι βεβαία δτι τδ είχες δταν άνεχω- 
ρήσαμεν έκ τοΰ χορού;

— Ναι, είς τδ προαύλιον τοΰ 'Υπουργείου 
τό ήγγισα καί τό είχον άκόμχ.

— Άλλ’ άν τό έχανες καθ’ όδόν, θά τό 
ήκούομεν πίπτον. Πρέπει νά έμεινεν εντός τής 
άμάξης.

— Πιθανόν έχεις τόν άριθμον τής άμάξης;
— y0-/i· σύ δέν τόν παρετήρησες;
_ Ήχι.
Καί προσέβλεπον άλλήλους έντρομοι.
— θά υπάγω πάλιν μέχρι τοΰ ύπουργείου 

πεζή, είπεν ό Λοαζέλ, ίσως τό εΰρω καθ’ όδόν.
Καί ένδυθείς άπήλθεν· αύτή δέ έμεινεν επί 

έδρας, τήν πλουσίαν φορούσα ένδυμασίαν, φρίσ- 
σουσα, καταβεβλημένη.
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Ό Λοαζέλ έπέστρεψε περί τήν έβδόμην 
πρωινήν ώραν· δέν είχεν ευρει τό περιοεραιον. 
Άμέσως μετέβη είς τήν άστυνομίαν, έδημοσί- 
ευσεν άγγελίαν έν ταΐς έφημερίσι-ν υποσχόμενος 
γενναίαν άμοιβήν είς δν τινα ήθελεν ευρει και 
τφ φέρει τό πολύτιμον κόσμημα· παντού ύπήγεν 
δπου ύπήρχεν άμυδρά έλπίς. Γό εσπέρας επε- 
στρεψεν ό σύζυγος άπηλπισμένος.

— Πρέπει, τή είπε, νά γράψης ^ίς τήν φί
λην σου, δτι έθραυσες το κλειθρον τοΰ περιδέ
ραιου καί δτι τό έδωκες πρός επισκευήν. Οΰτω 
κερδίζομεν καιρόν, καί σκεπτόμεθα.

Αύτή δέ έγραψε καθ’ ύπαγόρευσίν του. —
Μετά μίαν έβδομάδα πάσαν είχον άπολέσει 

έλπίδα· τό πεοιδέραιον δέν εύρίσκετο. Ό δυ
στυχής \οαζέλ είχε γηράσει ώς έάν παρήλθον 
πέντε δλα έτη άπό τής άποφράδος έκείνης νυκτός.

- Πρέπει νά φροντίσωμεν ν’ άντικαταστήσω- 
μεν αύτδ τό περιδέραιον, είπεν εις την σύζυ
γόν του.

Τήν έπιοΰσαν έλαβον τήν μεταξίνην πυξίδα 
καί μετέβησαν είς τού χρυσοχόου, ού τδ ονομα 
ήτο τετυπωμένον έντός. Ό έμπορος έξήτασε τα 
κατάστιχά του.

— ’Εγώ δέν έπώλησα αύτδ τό περιδέραιον, 
Κυρία ■ έγώ έδωκα μόνον τήν πυξίδα.

Τότε οί δύο δυστυχείς, περίλυποι καί άπελ- 
πισμένοι, μετέβησαν είς δλα τά χρυσοχοεία, 
παντού έξετάζοντε: καί έρευνώντες. Τέλος ευρον 
έν τινι καταστήματι έκ τών καλλιτέρων τών 
Παρισίων άδαμάντινον περιδέραιον, τό όποιον 
τοΐς έφαίνετο δμοιον πρός τό άπολεσθεν. Η 
τιμή του ήτο τεσσαράκοντα χιλιάδων φράγκων, 
άλλ’ ό έμπορος τό παρεχώρει άντί τριάκοντα 
εξ χιλιάδων. Τόν παρεκάλεσαν νά μή τό πω- 
λήση πρό τριών ήμερών, καί συνεφώνησαν, ό 
έμπορος νά τό παραλάβη πάλιν αντί τριάκοντα 
τεσσάρων χιλιάδων φράγκων, άν τυχόν εϋρι- 
σκετο τό άπολεσθεν πρό τού τέλους Φεβρουάριου. 
'0 Λοαζέλ είχε δεκαοκτώ χιλιάδας φράγκων, 
τήν κληρονομιάν τού πατρός του. 1 ο υπόλοιπον 
έμελλε νά δανεισθή. Καί ήρξατο νά δανείζηται 
έδώ μέν χίλια φράγκα, έκεΐ δέ πεντακόσια, 
άλλαχού εκατόν, καί είς άλλο μέρος εξήκοντα· 
έξέδωκε συναλλαγματικός ύπδ δρους βαρύτατους 
καί καταστρεπτικούς· ήναγκάσθη νά προστρέξη 
εις τοκογλύφους καί είς διαφόρους δανειστας· 
έκινδύνευσε τήν υπογραφήν του χωρίς να γνω- 
ρίζη άν θά ήναι είς θέσιν νά πληρώση, έτρεξεν 
έδώ καί έκεΐ ώς παράφρων· τρέμων άπέναντι 
τού σκοτεινού μέλλοντος, τής πενίας, δλων τών 
ισυσικών στερήσεων καί τών ήθικών βασανων 
μετέβη είς τοΰ χρυσοχόου, έμετρησε τας τριά
κοντα έξ χιλιάδας φράγκων καί παρέλαβε τδ 
περιδέραιον.

°Ότε δέ ή Κυρία Λοαζέλ έφερε τό κόσμημα 
ε’ις τήν φίλην της, Κυρίαν Φορεστιέ, αΰτη τή 
είπε ψυχρώς·

— Έπρεπε νά μοΰ έπιστρέψης τδ περιδέ- 
ραιον ταχύτερον, διότι ήδυνάμην νά τδ λάβω 
άνάγκην.

Εύτυχώς δέν ήνοιξε τήν πυξίδα. Τί θά έγι- 
νετο, έάν έννόει τήν άντικατάστασιν; Δέν ήδύ
νατο νά τήν ύποθέση κλέπτριαν; —

'Η Κυρία Λοαζέλ έγνώρισε τδν φρικώδη 
βίον τής άνάγκης- ήρωΐκώς έλαβε την αποφασιν 
νά ύποβληθή είς δλας τάς στερήσεις, δπως πλη- 
ρωθή τδ φοβερόν έκεΐνο χρέος· άπέλυσε τήν 
υπηρέτριαν, ήλλαξε κατοικίαν · ένοικιασε μικρόν 
οίκημα ύπό τήν στέγην. "Ολας τάς χονδράς 
καί βαναύσους έργασίας τής οικίας έξετέλει μόνη · 

ii μόνη έμαγείρευε, μόνη έπλυνε τά σκεύη, καί τά 
άσπρόρρουχα- τήν πρωίαν κατηρχετο εις τήν 
αύλήν καί μετέφερε καί τό άναγκαιοΰν διά τήν 
οικιακήν χρήαιν ύδωρ- ένδεδυμένη ώς γυνή τοΰ
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όχλου μετέβαινεν εις τήν άγοράν, είς τον κρεω- 
πωλην, είς τδν λαχανοπώλην, φροντίζουσα μή 
δαπανήση πλέον τοΰ απολύτως άναγκαίου, ύβρι- 
ζομένη ενίοτε παρά τών άναγώγων μεταπρατών, 
υπερασπιζόμενη λεπτδν πρδς λεπτδν τδ ευτελές 
της χρηματικόν ποσόν. Και ό σύζυγός της άνέ- 
λαβεν εκτάκτους υπηρεσίας, δπως προσπορίζηται 
ποσόν τι πρδς πληρωμήν τών τόκων, έπεθεώρει 
τά βιβλία εμπόρου τινδς έπί άμοιβή καί τήν 
νύκτα έπεχείρει άντιγραφάς πρδς είκοσιπέντε 
λεπτά τήν σελίδα.

Ό τοιοΰτος βίος διήρκεσε δέκα δλα έτη· 
Μετά τδ τέλος τών δέκα έτών είχον πληρώσει 
δλα, τόκους, άνατοκισμούς, χρεωλύσια. 'Η Κυρία 
Λοαζέλ είχε γηράσει· είχε δμως γείνει ή ισχυρά 
γυνή, ή σκληραγωγημένη γυνή τοΰ όχλου. Άμε- 
λώς κτενισμένη, έρυθράς έχουσα τάς χεΐρας 
έπλυνε μόνη τδ πάτωμα τών πενιχρών δωμα
τίων της· ένίοτε μόνον, δταν ό σύζυγός της ήτο 
απών είς τδ ύπουργεΐον, έκάθητο παρά τδ παρά- 
θυρον καί έσυλλογίζετο περί τής έσπερίδος έκεί
νης, καθ’ ήν ύπήρξε τόσον ώράια καί τοσοΰτον 
έθαυμάσθη. Τί Θά συνέβαινεν άν δέν έχανε τδ 
περιδέραιον; Τις οίδε; Πόσον παράδοξος είναι 
ό βίος τοΰ ανθρώπου; Πόσας περιέχει μετα- 
βολάς; Τδ έλάχιστον συμβάν αρκεί νά κατα- 
στρέψη ή νά σώση τον άνθρωπον!

Κυριακήν τινα, έξήλθεν ή Κυρία Λοαζέλ είς 
τδν περίπατον χάριν μικρός άπδ τών έπιμόχθων 
έργασιών τής έβδομάδος αναψυχής- αίφνης είδεν 
ένώπιόν της Κυρίαν κρατούσαν μικρόν παιδίον 
έκ τής χειρός. Ητο ή Κυρία Φορεστιέ, πάν
τοτε νέα, πάντοτε ωραία, πάντοτε θελκτική. 
Ή Κυρία Λοαζέλ συνεκινήθη. Νά τήν πλη- 
σιάση; Νά τήν δμιλήση; Βεβαίως· καί τώρα 
δτε πλέον δλον τδ χρέος έπληρώθη, τώρα θά 
τή διηγηθή τά πάντα.

— Καλ’ ήμέρα,’Ιωάννα, τή είπε πλησιάζουσα.
11 Κυρία Φορεστιέ δέν τήν άνεγνώριζε καί 

ήπόρει πώς γυνή έκ τού όχλου τοσοΰτον οίκείως 
τήν προσεφώνει.

— Δέν γνωρίζω . . . Βεβαίως άπατάσαι . . .
— "Οχι. Είμαι ή Μαθίλθη Λοαζέλ.
— Σύ; άνεφώνησεν ή φίλη της· σύ, ή Μα- 

θίλδη;. . . νΩ! δυστυχής, τόσον μετεβλήθης;
— Ναι, διήλθα ήμέρας φοβεράς άφ’ δτου δέν 

σέ είδα· πολλά ύπέφερα . . . καί τοΰτο χάριν σοΰ.
— Χάριν έμοΰ; . . . Πώς τοΰτο;
— ’Ενθυμείσαι τδ άδαμάντινον έκεΐνο περι- 

δέραιον, τδ όποιον μοί είχες δανείσει διά νά 
υπάγω είς τδν χορόν τοΰ υπουργείου;

— Ναι, ένθυμοΰμαι καί; . . .
— Τδ έχασα έκεΐνο τδ περιδέραιον . . .
— Πώς τδ έχασες, άφ’ ού μοΰ τδ έπέ-

— Σοΰ έφερα έν άλλο δμοιον, όχι τδ ίδιον. 
Καί δέκα δλα έτη παρήλθον διά νά τδ άπο- 
πληρώσωμεν. ’Εννοείς δτι τοΰτο δέν ήτο πράγμα 
εύκολον δι’ ήμάς, οί όποιοι δέν εΐχομεν τίποτε. 
Τέλος πάντων τό έπληρώσαμεν καί είμαι εύχα- 
ριστημένη.

'Η Κυρία Φορεστιέ τήν προσέβλεπεν άσκαρ- 
δαμηκτί.

— Λέγεις δτι ήγόρασες άδαμάντινον περι- 
δέραιον, διά νά άντικαταστήσης τδ ίδικόν μου;

— Ναί, καί δέν τδ έννόησες; Ήτο δμως 
καί άπαράλλακτον.

Καί έμειδία μέ ύφος άφελές καί θριαμβευ
τικόν συνάμα.

Ή Κυρία Φορεστιέ είς άκρον συγκεκινημένη 
έλαβε καί τάς δύο της χεΐρας.

— ”Ω πτωχή μου Μαθίλδη! Τδ περιδέραιον 
μου ήτο ψεύτικον! Δέν έκόστιζεν είμή πεν
τακόσια φράγκα!. . .

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΑΒΙΖΑΣ
ΤΙΓΕΜΩΝ ΜΟΛΔΑΠΑΣ.

Τδ Ίάσιον ύπδ ιστορικήν εποψιν ουκ άσή- 
μαντον τυγχάνει είναι τή άληθεία· διά τοΰτο 
καί άμα τή ενταύθα άποκαταστάσει μου ουκ 
άσκοπον ούδ’ άλυσιτελές ένόμισα, δπως, εί δυ
νατόν, έγκύψω δσον ενεστί μοι τή παρεληλυθυία 
αύτοΰ έποχή, καθότι ή έποχή έκείνη ένδιαφέρει 
καί τδν 'Ελληνισμόν έπίσης, δι’ ήν έπίδρασιν 
ούτος έσχεν έπί τής χώρας ταύτης.

’Οφείλω δ’ όμολογήσαι χάριτας πρδς τδν έν- 
ταύΘα καθηγητήν τής θεολογικής σχολής, τδν 
κ. Δ. Δ η μη τρέσα ον, 'Ελληνιστήν σπουδάσαντα 
έν Άθήναις, καί τήν άξιότιμον αύτοΰ σύζυγον, 
αύτόχθονα Έλληνίδα έξ ’Αθηνών, εύπαίδευτόν 
τε καί εύφυά, άμφοτέρους προσενεγκόντας τήν 
έαυτών άρωγήν πρδς τδν σκοπόν μου, ένεκα τών 
γνώσεων αύτών καί τής πείρας, ήν έχουσι περί 
τής /ώρας ταύτης.

Πέριξ τής πόλεως Ίασίου νοτιοδυτικώς έπί 
λόφων ιστανται δύο μοναί, ή μία καλουμένη 
Cetatuia (ήτοι Άκρόπολις), κτισθεΐσα ύπδ τοΰ 
ήγεμόνος Δούκα έν έτει 1669, καί ή τοΰ "Γα
λατά” έπονομαζομένη, κτισθεΐσα ύπδ Πέτρου 
ήγεμόνος, τοΰ καλουμένου Sciopu, έν έτει 1584. 
'Ιστανται αύται ώς πρόμαχοι ούτως είπεΐν τής 
πόλεως Ίασίου, φέρουσαι άλλως καί σχήμα 
φρουρίου.

1 άς μονάς ταύτας έπόθουν νά έπισκεφθώ, 
ώς έχούσας 'ιστορίαν άλλ’ ό ρηθείς φίλος μου 
μετά τής συζύγου αύτοΰ μέ προέτρεψαν, ΐνα 
ποιήσωμεν έκδρομήν είς διωριαίαν τινά άπό- 
στασιν έκ τής πόλεως, ένθα σώζεται ή μονή 
Βουρνόβα, κτισθεΐσα ύπδ τοΰ ήγεμόνος τής 
Μολδαυίας Εύστρατίου Δαβίζα έν έτει 1662, 
ήτοι πρδ τής έποχής τών Φαναριωτών ήγεμόνων.

Τήν έκδρομήν ταύτην έξετελέσαμεν έν λαμ
πρά ήμέρα τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου. Ή 
οδοιπορία όντως λίαν τερπνή καί εύχάριστος 
τυγχάνει είναι ιδία κατά τήν έποχήν ταύτην 
τοΰ τρυγητού, διότι άμα έξήλθομεν τής πόλεως 
ένεφανίσθησαν ενώπιον ήμών λόφοι καί πεδιάδες 
πλήρεις άμπέλων καί δάση δενδρών καρποφόρων· 
βότρεις πολύχρωμοι έκρέμαντο άπδ τών κλιμά
των· μήλα έρυθρά, τά καλούμενα ήγεμονικά, 
άπια, περσικά, καί διάφοροι ώραΐοι καρποί κα- 
τεβάρυνον τούς κλάδους τών δένδρων καί παρί- 
στων θέαν τερπνήν, όταν άλλως παρετήρει τις 
τάς εύθύμους 'Ρουμανίδας μετά τής γραφικής 
αύτών περιβολής, συλλεγούσας σταφυλάς καί 
περιπαθώς άδούσας. Αί έξοχαί τοΰ Ίασίου είσί 
πράγματι γραφικώταται. Ή οδοιπορική ήμών 
άμαξα έφαίνετο μακρόθεν ώς πλοΐον, ότέ μέν 
κρυπτόμενον όπισθεν τών κυμάτων, ότέ δέ άνα- 
φαινόμενον έπ’ αύτών, διότι κατηρχόμεθα κλι- 
τύας λόφων καί άνερχόμεθα τάς κοροφάς αύτών, 
ότέ μέν κρυπτόμενοι, ότέ δέ άναφαινόμενοι πάλιν.

Τέλος έφάνη μακρόθεν τδ ζητούμενον ση- 
μεΐον, ή μονή Βουρνόβα, έχουσα ναόν έπ’ δνό- 
ματι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. ΦΟάσαντες κατήλ- 
θομεν είς τό προαύλιον, φέρον κύκλω οικοδομάς 
εύρείας καί έκτεταμένας, αΐτινες φαίνεται δτι 
έχρησίμεοον ώς κατοικία τής ήγεμονικής οικο
γένειας. Έκ τών μεγάλων ιπποστασίων καί τοΰ 
δλου καταδεικνύεται δτι αί οίκοδομαί αύται ούχί 
άμοιροι άρχιτεκτονικής είσιν. Έν μέσω τοΰ 
προαυλίου ύπάρχει μικρά λίμνη, έν ή έκολύμβων 
ιχθύς, άπόλυτοι κύριοι τοΰ ύδατώδους βασιλείου 
των. 'Ο ναός έστί λίθινος, μέτριου μεγέθους 
καί βυζαντινού ρυθμού, ώς καί αί έν αύτώ εικόνες 
βυζαντινής είσί καλλιτεχνίας.

Είσελθόντες είς τδν ναόν πρδς τά δεξιά άνα- 
τολικώς διεκρίνομεν πλάκα έκ λευκού μαρμάρου, 
έφ’ ής ύπήρχον γράμματα Ελληνικά, καί κατ’ 

άρχάς ύπεθέσαμεν δτι ήν ό τάφος τού ήγεμόνος. 
Ή έπιγραφή έστί βεβαίως έπιτύμβιον καί άρ- 
κούντώς πολύστιχον. Πολλών τών στοιχείων 
έφθαρμένων δντων ύπεχρεώθημεν ν’ άνάψωμεν 
λαμπαδας, δπως εί δυνατόν οιακρίνωμεν τούς 
χαρακτήρας. Καί ό είς μέν έξ ήμών άνεύρισκε 
λεξιν, ό έτερος έμάντευε στοιχεΐον, καί ό άλλος 
έσχημάτιζε φράσιν, καί πάντες διά μολυβδοκον- 
δύλου έλαμβάνομεν σημειώσεις ΐνα μή λησμο- 
νήσωμεν δ,τι άνεύρομεν ή έξέτασις δέν ήτο 
εύχερής.

Ό άναγνώστης δύναται φαντασΟήναι τήν σκη
νήν ταύτην, τήν ένασχόλησιν δηλ. καί τόν ζήλον 
τριών προσώπων, μεταχειριζομένων πολλάκις καί 
δίοπτρα καί τηλεσκόπια καί άνακραζόντων άνά 
πάσαν στιγμήν "Εύρηκα!” άνασκευαζομένων 
αίφνης ύπδ τοΰ έτέρου. Δέν δύναμαι δμως άπο- 
κρύψαι δτι ή εύφυής συνοδοιπόρος ήμών καί 
άνευ τής συνδρομής ύέλων πλειότερα ήμών άνε- 
κάλυπτεν, ώστε, τή άληθεία, μικρά τις έγεννάτο 
έν έμοί ζηλοτυπία, καί στραφείς πρδς τδν συνο
δοιπόρον μου- "Αΐ, φίλε καθηγητά, τφ είπον, 
αί Κυρίαι νΰν είς δλα μάς προλαμβάνουσιν.” 
Έπί τέλους άντεγράψαμεν τδ δλον έπιτύμβιον 
καί έξετυπώσαμεν αύτό έπί χάρτου. Άπελ- 
πισθέντες δμως νά έξαγάγωμεν σαφή συμπε
ράσματα καί τήν δλην έννοιαν, παρελάβομεν τό 
έκτύπωμα καί διευθύνθημεν είς τήν κατοικίαν 
τοΰ ίερέως τοΰ χωρίου. '0 ιερεύς ύπεδέχθη 
ήμάς φιλοφρόνως μετά τής συζύγου του, σπευ- 
σάσης ν’ άλιεύση έκ τής λίμνης ίχθΰς τινας, 
δπως παρασκευάση ήμΐν γεΰμα. "Εκαστος δύ
ναται νά φαντασθή μέ πόσην όρεξιν έφάγομεν 
τούς ώραίους εκείνους ίχθΰς τής φιλοξένου 
πρεσβυτέρας καί τοΰ άγαθοΰ ίερέως, ώς καί τήν 
οπτήν αύτών όρνιθα μετά τοσούτους κόπους καί 
τόσην ένασχόλησιν. Περί τδ έσπέρας έπεστρέ- 
ψαμεν είς τήν πόλιν, φέροντες μεθ’ ήμών καί 
τδ πολύτιμον ήμών έκτύπωμα, δπως έν ησυχία 
μελετήσωμεν αύτό. Ιδού ή πιστή τοΰ επιτύμ
βιου άντιγραφή κεφαλαίοις γράμμασι γεγραμ- 
μένη πρδς μείζονα εύκολίαν. Σημειωτέον δτι 
τδ έτος έστί δί άριθμών, ώς όράται, γεγράμ- 
μένον ·
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ΤΥΜΒΟΣ ΟΔΕ ΚΛΥΜΕΝΟΙΟ ΚΟΡΗΝ ΑΡΧΟΙΟ ΔΑΠΙΖΑ 

ΜΟΛΔΟΒΙΗΣ ΜΑΡΙΗΝ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ 

ΜΟΥΝΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΑΩΡΟΝ ΥΦΗΡΠΑΣΕ ΠΟΜΑ ΦΗΒΗΣ 

ΠΕΝΤΕ ΓΕ ΚΑΙ ΔΕΚ ΕΤΟΥΣ ΑΝΘΟΣ ΑΠΕΚΘΕΡΙΣΑΣ 

ΠΛΥΡΟΝ ΣΥΜΒΙΟΤΕΥΣΕ ΓΕΩΡΓΙΩι ΑΝΔΡΙ ΦΕΡΙΣΤΩ; 

ΕΚΡΟΥΣΕ ΛΙΔΑΩΝ ΣΚΗΠΤΟΦΟΡΟΥ ΙΙΟΛΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΠΕ ΧΗΡΕΥΟΝΤΑ ΔΕΜΑΣ ΨΥΧΗ ΔΕ Π’ΑΠΕΠΤΗ 

ΠΡΟΣ ΓΑΜΟΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 

ΜΗΚΕΤΙ ΤΩι ΚΥΜΒΩι ΠΕΝΘΕΓΓΩ ΜΗΝ ΑΛΛΑ . . . 

ΟΛΒΙΑ ΑΟΡΑΤΟΥ ΑΚΗΦΑΝΟΥΣ .........................................

Ή άντιγραφή έστί πιστοτάτη καί δυνάμεθα 
νά παρατηρήσωμεν ώς πρδς τήν δρθογραφίαν 
λ. χ. τδ Όκτοβρίου διά τοΰ 0, τδ σκηπτο- 
φόρου άντί σκηπροφόρου, καί τούτο ώς έκ 
παραδρομής ίσως τοΰ γλύπτου. 'Ως πρδς δέ 
τήν ποίησιν οί άναγνώσται δύνανται νά κρίνωσι 
περί τοΰ Έλληνιστοΰ έπιγραμματογράφου, τού 
μιμηθέντος τήν Όμήρειον Ιωνικήν διάλεκτον. 
Ελθωμεν νΰν είς τό ιστορικόν ζήτημα. Έκ τοΰ 

πέμπτου στίχου μανθάνομεν δτι ή Οανούσα ήτο 
σύζυγος Γεωργίου τινός, άνδρδς φερίστου. Τίς 
ήτο ό Γεώργιος ούτος, ό γαμβρός τοΰ ήγεμόνος; 
Λαβών έκ τούτου αφορμήν διέτρεξα τά διάφορα 
χρονικά τής Μολδαυίας, ώς καί τήν ιστορίαν 
τοΰ Διονυσίου Φωτεινού, έξ ής μόνης δύναται 
τις μαθεΐν τι έκ τής σκοτεινής Ιστορίας τής 
Βλάχο-Μολδαυίας, άν καί ούχί σαφή καί εύρέα. 
Περί τών μελών τής οικογένειας τοΰ έν λόγο, 
ήγεμόνος Δαβίζα εύρον μόνον ν’ άναφέρη ό [>η- 

θείς ιστορικός Φωτεινός, 
δτι ό ήγεμών Δούκας λα
βών τήν ηγεμονίαν τής 
Μολδαυίας κατά τδ 1665, 
ήτοι μετά τδν θάνατον τοΰ 
Δαβίζα, ένυμφεύθη μίαν 
θυγατέρα τής γυναικδς τοΰ 
βοεβόδα Δαβίζα Δόμνης 
Δάφνης. Έκ τουτου κα
ταδεικνύεται δτι ό Δαβί
ζας είχε πλειοτέοας τών 
δύο θυγατέρων, ούδένδμως 
άναφέρεται περί τοΰ 1 ε- 
ωργίου, συζύγου τής εν 
λόγφ Μαρίας. Ιο έπι- 
γραμμα δμως λεγει μο
νογενή”· πώς συμβαίνει 
τοΰτο; Έκ τοΰ στίχου 
"Έκρουσε Λιδαών σκηπ- 
τοοφόρου πόλεως” δυνά
μεθα είκάσαι δτι ό Γεώρ
γιος ούτος ύπήρξεν όπλαρ- 
χηγός τις τών Μολδαυών, 
δστις έξεστράτευσε κατά 
τής πόλεως τών Λιδαών. 
Άλλά τοιοΰτον όνομα δέν 
άναφέρει ή ιστορία · ώστε, 
έάν λάβωμεν, δπερ πιθα- 
νώτερον, τδ "εκρουσε 
άναοερόμενον είς τδν θά
νατον τής Μαρίας ύπο 
εποψιν δηλ. ήθικήν, τότε 
ό Γεώργιος ούτος ύπήρ- 
χεν είτε διοικητής δ,τε 
ήγεμών τών Λιδαο,ν. Γοι- 
οΰτος λαός, Λιδαοί η 
Λιδοί, δέν ύπήρξε κατά 
τάς χώρας ταύτας. "Οθεν 
συμπεραίνω δτι ό ποιησας 
τδ επίγραμμα "Ελλην πα- 
ρεμόρφωσε τδ όνομα τών 
Λιθουανών, άποκόψας 
ίσως διά τδ μέτρον τήν 
δίφθογγον ο υ καί τδ ν, δ 
δέ γλύπτης έκ παραδρο
μής έχάραξε Δ άντί θ, 
ώς τοΰτο έγένετο καί έν 
τή λέξει σκηπτοφόρου 
άντίσκηπτροφόρου. Ή 
πρωτεύουσα τών Λιθουα- 
νών ήτο ή σήμερον πόλις 
τής Γαλικίας Lemberg.

Οί δύο τελευταίοι στί
χοι είσιν έλλιπεΐς, τών 
τελευταίων χαρακτήρων 
όντων δλως έφθαρμένων. 
Φρονώ επίσης δτι και ή 
λέξις άκηφανοΰς έγρά- 
φη κατά λάθος άντί άκτι- 
ιοανοΰς. Τδ ποίημα πε
ριέχει έν γένει πολλάς έλλείψεις, καί γέννα 
ίστορικάς άπορίας. Εύχομαι δέ δπως οί λόγιοι 
τοΰ Εσπέρου άναγνώσται συμπληρώσωσιν δ,τι 
έγώ δέν δύναμαι.

’Ήδη έν όλίγοις έκθέτω τήν βιογραφίαν τού 
ήγεμόνος Εύστρατίου Δαβίζα. Ούτος ήν έκ 
τών αύτοχθόνων άρχόντων τής Μολδαυίας, φέρων 
τδ άξίωμα μεγάλου Βορνίκου, ήτοι πρώτου είσ- 
πράκτορος καί γενικού ταμίου τής Ηγεμονείας. 
Μετά δέ τδν θάνατον τοΰ δεκάτου Στεφάνου 
Βοεβόδα έν έτει 1662 έξελέγη ήγεμών Μολ
δαυίας έν Ίασίφ. Κατά τήν μαρτυρίαν τού 
Φωτεινού ύπήρξεν ' άνθρωπος δίκαιος και καλής 
διαθέσεως” καί πρώτος έσύστηοε νομισματο- 
κοπεΐον χάλκινων νομισμάτων. Ό ήγεμών Δα-

Η Ν ΤΑ1ΦΗ TOT ΡΗΝΌΤ LORELEI.

(Γερμανική μυθολογία.)

βίζας ήν ό κτίσας τήν μονήν Βουρνόβα, περί ής 
ό λόγος· ούτος ήν καί ό έκστρατεύσας μετά τοΰ 

|| ήγεμόνος τής Βλαχίας Γρηγορίσυ Γκίκα καί τών
Τούρκων κατά τών Ούγγρων, πολιορκήσας και 

I. τδ φρούριον Λεσίτζαν, άλλ’ ήττηθείς καί άπο- 
διωχθείς έκεΐθεν. Ήγεμόνευσεν έτη τέσσαρα έν 
Μολδαυία καί άπεβίωσεν έν Βελιγραδίφ^ ως 
συμπεραίνεται, διότι μετά την έν Λεσιτζη ήτταν 
ό τότε μέγας Βεζύρης μετεπέμψατο άμφοτέρους 
τούς ήγεμόνας (τδν Δαβίζαν καί τδν Γκίκαν) εις 
Βελιγράδιον. '0 ήγεμών Γκίκας δέν ύπήκουσε 
νά διαμείνη έν Βελιγραδίφ, άλλ’ έπέοτρεψεν εις 
τήν ήγεμονείαν αύτού είς Βουκουρεστιον, οθεν 
φοβηθείς τήν δργήν τών Ί ούρκων έφυγεν είς 
Αυστρίαν. Τοΰ Δαβίζα διαμείναντος έν Βελι- 

γραδίφ ή Πύλη άνενέωσε 
τδ φιρμάνιον τής ήγεμο- 
νείας αύτοΰ, παραχωρήσα- 
σα αύτώ καί Κ α φ τ ά ν ι ο ν. 
Άσθενήσας ό Δαβίζας εν 
Βελιγραδίφ, ώς αναφέρει 
ό Φωτεινός, έτελεύτησεν. 
Καί βεβαίως έτάφη εκεί, 
καθότι έν τφ ύπ’ αύτοΰ 
κτισθέντι ναφ τάφος του
του δέν ύπάρχει.

Έκ τών λεχΟέντων 
έξάγεται δτι καί πρό τών 
Φαναριωτών ήγεμόνων οί 
ιθαγενείς ηγεμόνες Βλα
χίας τε καί Μολδαυίας 
περί πολλοΰ έποιοΰντο την 
* Ελληνικήν γλώσσαν, καλ- 
λιεργοΰντες αύτήν καί τη- 
ροΰντες παρ’ έαυτοΐς διδα
σκάλους 'Έλληνας καί 
"Ελληνας συμβούλους. 
Πρδς δέ καί ένεκα τής 
δικαιοδοσίας τοΰ Πατρι
αρχικού θρόνου έπι τής 
Ί’ουμουνικής έκκλησίας, 
καί πρδ τής τουρκικής 
κατακτήσεως, ήτοι και 
έπί τών Βυζαντινών, πολ
λάκις άπεστέλλοντο έκ 
Κωνσταντινουπόλεως κλη
ρικοί πρδς ύποστήριξιν τής 
όρθοδοξίας, ιερείς καί άρ- 
χιερείς εύρείας παιδείας 
καί αρετής πρδς τήν τού 
λαοΰ διδασκαλίαν, ώς τοΰ
το μαρτυρεΐται καί έκ τής 
ιστορίας.

Έν Ίαβίφ κατά Φεβρουά
ριον τοΰ 1884-

Σ. Κρητικός.

II ΝΥΜΦΗ
ΤΟΥ

ΡΗΝΟΥ.
Ή άρχαία γερμανική 

Μυθολογία πολλάς έχει 
άπηχήσεις τής άρχαίας 
Ελληνικής, καί ό έπιστα- 
υ,ένως επιδιδόμενος είς 
συγκριτικός τής Μυθολο
γίας μελέτας, πολλάς εύρί- 
σκει παραδόσεις έν τή γερ
μανική Μυθολογία, προδι- 
οούσας τήν άρχαίαν αύτών 
καταγωγήν. Μία τών 
παραδόσεων τούτων, άνα- 
καλοΰσα είς τήν μνήμην 
τάς άρχαίας Σειρήνας, 

είναι καί ή τής Lorelei, τής νύμφης τοΰ Τήνου, 
τής μαγευούσης διά τών ασμάτων της καί ελκυ- 
ούσης τούς άπερισκέπτως παρακολουθοΰντας 
αύτήν. Πολλά έγράφησαν καί παρά αρχαιό
τερων καί παρά νεωτέρων περί τού μύθου τού
του. Γνωστόν είναι τδ ποίημα τοΰ Heine· 
έκφρακτικώτερον δμως καθ ήμάς είναι το ποίημα 
τοΰ Γερμανού SlMROCK, ού μετάφρασιν είς πεζόν 
λόγον δημοσιεύομεν ώδε ·

"Τίς αδει άσμα τοσοΰτον συμπαθές; Ιό άκα- 
"τιον πλέει ήσυχον έπί τού ποταμοΰ· ό γείτων 
"μου μοί λέγει- Είναι ή LORELEI, ήτις κάθηται 
“έκαΐ έπάνω έπί τής κορυφής τού βράχου, κατο
πτρίζει τήν ώραίαν ξανθήν της κόμην εις τδν 
"'Ρήνον καί αδει ασματα συμπαθητικά. "Οπως
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"ή άκτίς τοΰ ήλιου διέρχεται διά τών ρηγών 
''ζοφερών νεφών, ούτο» διασχίζει τον αιθέρα και 
"ή θαυμασία τής μαγίσσης μελφδία. Τά άσματά 
"της προκαλοΰσιν είς τήν καρδίαν τών εύδαι- 
"μόνων κατοίκων τής γής τήν ύψίστην ήδονήν. 
"Ό άκούων αύτήν -ρέπει νά τή ήναι πιστός, 
"και δέν δύναται ν’ άποσπασθή άπό τών μελφ- 
"δικών αύτής ήχων- δεσμευμένος υποκύπτει είς 
"τήν ίσχΰν τοΰ ωραίου, ζή καί άποθνήσκει δπα- 
"δός αύτής. Ούδέποτε ύπετάχθη ή νύμφη είς 
"άνδρα, αν και πολλούς εύμενώς προσέβλεψεν. 
"Ιππότης τις, δεσμευθής ποτέ ύπό τών ασμάτων, 
"ήθέλησε διά τής βίας ν’ άρπάση τήν νεάνιδα, 
"και άνήλθεν είς τόν βράχον παρακολουθούμενος 
"υπό τών υπηρετών του, δπως καταδίωξη αύτήν. 
"Αύτή δμως άνερριχήθη ύψηλότερον· ό θρασύς 
"ιππότης τήν παρακολουθεί κατά πόδας· ήδη 
"κρατεί τήν έσθήτά της. δτε αίφνης ή νύμφη 
"ρίπτεται ελαφρά άπο τοΰ βράχου και σύρει εις 
"τήν άβυσσον τόν τολμητίαν. Είς το βάθος τοΰ 
"κρημνού συντρίβονται τά οστά του, έν ψ αύτή 
"κυμαινομένη έπί τών ύδάτων αδει. Δέν με 
"δαμάζεις, διότι ή εύνοιά μου είναι έλευθέρα. 
"'Ο θέλων τήν εύνοιάν της ν’ άποκτήση, πρέπει 
"ώς βρέφος ήδη νά άγαπα τής μελωδίας τούς 
"ήχους, καί ελεύθερος πρέπει νά ήναι παντός 
"ψεύδους καί δόλου. Ό τοιοΰτος πλησιάζει καί 
"νυμφίον χαιρετίζει αύτόν ή νύμφη· Τοιοΰτος 
"νεανίας ήλθέ ποτέ πλέων έπί τοΰ χρυσού ποτα

μού, καί ή ωραία νύμφη ήλθε νά τόν προΰ- 
"παντήση. Άλλ’ άνεμος έπνευσεν έξ άνατολών, 
"καί παρέσυρε τό πλοΐον, καί ή μάγισσα έστάθη 
"τεθλιμμένη. ΤΗτο άξιος έμοΰ, εΐπε περίλυπος· 
"ήδύνατο νά μέ περιφρόνηση; Μαράνθητι, ώ 
'στέφανε, άμοιβή τών ύψίστων τιμών! νθχι, 
"θάλλε, στέφανε· ό ούρανός σέ ώρισε κόσμημα 
"άξιωτέρου άοιδοΰ. θά παρέλθωσιν έτη πολλά, 
"καί πιστή είς τόν φίλον της θά περιμένη ή 
"νύμφη. Ή εύνοια τών μουσών δέν έπιβάλλεται» 
"καί μόνον ό προστατευόμενος τής ωραίας άοιδοΰ 
"είναι καί άξιος τών ύψίστων ποιητικών τιμών.”

Έν τφ μαγευτικωτέρφ τμήματι τοΰ 'Ρήνου, ’ 
έκεϊ ένθα αί δχθαι αύτοΰ επιστέφονται ύπό υψη
λών δρέων, δι’ ών χαράττει τον ροΰν του ό μεγα
λοπρεπής ποταμός, ύψοΰται καί ό καλούμενος 
βράχος τής Loeelei, άπότομος καί άγριος προσ
βλέπουν τά κύματα. Έπί τοΰ βράχου τούτου 
θέτει ή γερμανική παράδοσις τήν αδουσαν νύμ
φην, τήν έλκύουσαν διά τών μελωδιών της τούς 
κάτωθεν πλέοντας.

'Ροβέρτος Κάουερ λέγεται ό καλλιτέχνης, 
φόφείλεται τό ώραΐον τούτο μαρμάρινον, άγαλμα, 
ού τήν εικόνα παραθέτομεν. Ό γλύπτης παρέ
στησε τήν μάγισσαν εύειδή καί μεγαλοπρεπή, 
άνισταμένην άπό τής έδρας καί ώσεί ένεδρεύ- 
ουσαν τήν λείαν της. Διά τών ήχων τής λύρας 
της καί συγχρόνως καί διά τών βλεμμάτων της 
πειράται νά έλκύση πρός έαυτήν τό θΰμά της. 
ΙΙλαστικώς ώραΐον είναι τό σώμα, ή δέ έκφρασις 
τοΰ προσώπου παριστα ήμΐν νεάνιδα εύειδή, ύπό 
τύ κάλλος τής όποιας κλύπτεται ό δαίμων. Τό 
καλλιτέχνημα τούτο θαυμάζεται, καί δικαίως, 
ύπό τών ειδημόνων διά τό πρωτότυπον τής έπι- 
νοήσεως.

είς τόν ναόν, ένθα κεΐνται συσωρευμένοι οί άμύ- 
θητοι θησαυροί — κατά τάς προσδοκίας τών 
αισιόδοξων. Τάς άναπτερωθείσας ταύτας έλπίδας 
συμμερίζονται κυρίως τά γερμανικά καί τά αύ- 
στριακά χρηματηστήρια, έν οίς χαρμόσυνος ήχεΐ 
ή τοΰ χρήματος μελφδία. — Έκ ΙΙαρισίων ούδέν 
νεώτερον άξιον λόγου· όλίγαι έν τφ χρηματι- 
στηρίφ πράξεις, καί ή τάσις έν γένει άμφίβο- 
λος. — Ώς προς τήν άναδιοργάνωσιν των οικο
νομικών τής Αίγύπτου νέον έκ Λονδίνου άγγέλ- 
λεται σχέδιον τοΰ δεινού Σίρ Βέριγκ, καθ’ δ τά 
έσοδα τής αιγυπτιακής Κυβερνήσεως ήθελον 
αύξηνθή κατά Sv ολον έκατομμύριον άγγλικών 
λιρών. Κατά τό σχέδιον τούτο δέον νά τεθή 
είς ένέργειαν ή πολλάκις μνημονευθεΐσα φορο
λογία τών ξένων, ήτις θά άποφέρη τή Αίγύπτφ 
’/ι έκατομ. λιρών έτησίως. Είτα δέ προτείνον- 
ται πολλαί οίκονομίαι, ή έλάττωσις τοΰ στρατού, 
ή άπλοποίησις έν τή διοικήσει καί ή έλάττωσις 
τοΰ δικαιώματος, δπερ ή Αίγυπτος πληρόνει τή 
’Αγγλική κυβερνήσει διά τάς ύπ’ αύτής άγορα- 
σθείσας μετοχάς τής διώρυγος τοΰ Σουέζ. Τέλος 
δέ ό Σίρ Βέριγκ ύπολογίζει δτι ή έκ τής έγκατα- 
λειψεως τοΰ Σουδάν προκύπτουσα οικονομία θ’ 
άνέλθη είς 200 χιλ. λιρών, καί έκφράζει τήν 
πεποίθησιν, δτι παραδεκτού γενομένου τοΰ σχε
δίου του, ού μόνον τό έλλειμα θέλει καλυφθή 
άλλά καί οί τόκοι τοΰ άναγκαίου καταστάντος 
νέου δανείου. Άν καί τό σχέδιον έχει πλείους 
πιθανότητας τοΰ προηγουμένου (περί ού έν τφ 
προλαοόντι ήμών τεύχει), ούχ ήττον δμως άπο- 
δεικνύει άμέσως δτι ή ’Αγγλία χάριν τής Γαλ
λίας δέν τολμά νά προτείνη μεταβολήν τοΰ ύπάρ- 
χοντος νόμου προς βλάβην τών δανειστών τής 
Αίγύπτου. — Τό σύνθημα τής ύψώσεως, περί 
ής είπομεν ανωτέρω, έδόθη έκ Βιέν νης. Ό 
ισολογισμός τής αύστριακής Πιστωτικής Τραπέ- 
ζης (83/4 %) ηύχαρίστησε πάντας, καί ή ζήτη- 
σις τών μετοχών αύτής έγένετο τοσαύτη ώστε 
εντός δύο εβδομάδων ή τιμή αύτών ύψώθη κατά 
20 φιορίνια. — ’Ανάλογων τι συνέβη καί έν 
Βερολίνφ, δπου ή Τράπεζα Discenty coni- 
mandit antheilen έδωκε μέρισμα 10 ’/σ %. Ώς 
έκ τούτου καί αί μετοχαί αύτής ύπερετιμήθησαν. 
Ένταΰθα δίδομεν συγκριτικόν πίνακα διαφόρων 
άξιών κατά τήν τελευταίαν δεκαπενθημερίαν·

μεγαλειτέρας ήλικίας, οίον κρέας καί οίνον. 
Κατά τάς γενομένας έν τοΐς βρεφοκομείοις πα
ρατηρήσεις, μόλις κατά το πέμπτον έτος έπέρ- 
χεται είς τά βρέφη ή δρεξις πρός κρεατινήν 
τροφήν. Παρά τοΐς ζώοις τούναντίον ή φύσις 
αύτή διευθύνει τήν θεραπείαν· τό ζώον δταν 
πυρέσση νηστεύει ζητεί μέρη δροσερά καί ήσυχα, 
πίνει ύδωρ πολύ καί πολλάκις πίπτει καί είς 
τό ύδωρ, αίσθανόμενον δτι τό λουτρόν τό ωφελεί. 
Κύων, άπολέσας τήν δρεξιν, άναζητεϊ τροφήν 
έλαφράν· πάσχων δέ έξ εμφράξεων τρώγει κατά 
προτίμησιν βούτυρον, έλαιον καί ούσίας παχείας. 
Παράδοξον φαίνεται, άλλά καί οί μύρμηκες 
έχουσι τάς θεραπευτικάς των μεθόδους· ούτως 
περιβάλλουσι τάς πληγάς των διά ύγράς δια
φανούς ούσίας, ήν έχουσιν έν τφ στόματί των. 
'0 πληγωμένος πίθηκος σταματά τήν αιμορρα
γίαν κρατών τήν μίαν τών χειρών του έπί τής 
πληγής καί καλύπτων αύτήν διά φύλλων ή νω
πής πόας. Ό ιατρός Φρεδέ παρετήρησε κύνα, 
δστις δηχθείς ύπό δφεως είς τό στόμα έσπευσε 
πρός ρέον ύδωρ, έν φ έβύθιζε τήν κεφαλήν του 
μέχρις ού ίάθη έντελώς. 'Έτερος κύων, κατα
πλακωθείς ύπο άμάξης, έσύρθη μέχρι τοΰ ρύακος, 
καί έν αύτφ έμεινεν έπί τρεις έβδομάδας, μέ- 
χρις ού ή πληγή του έθεραπεύθη έντελώς· οί 
διαβαίνοντες άνθρωποι τφ έδιδον άπό καιρόν εις 
καιρόν όλίγην τροφήν. Μικρός κύων κυνηγε
τικός είχε πληγήν βαρεΐαν κατά τόν αριστερόν 
δφθαλμόν· άμέσως άπεσύρθη είς σκοτεινήν καί 
δροσεράν γωνίαν, καί έπί δύο ήμέρας καί δύο 
νύκτας έλειχε τον πόδα του καί έπέθετε τό ύγρόν 
τούτο μέρος έπί τοΰ άσθενοΰς όφθαλμοΰ· ταχέως 
ό οφθαλμός έθεραπεύθη. Καί αί πληγωμένοι 
γαλαί θεραπεύονται διά τής διανεκοΰς έπιβρέ- 
ξεως τής πληγής. Ό ιατρός Δελωναί είδε 
γαλήν, ήτις πληγωμένη ούσα ΐστατο έπί 48 ώρας 
ύπο πίδακα καί δέν έγκατέλιπε τήν θέσιν τούτην 
είμή άφ’ ού έθεραπεύθη. 'Υποθέτει έπομένως 
ό Δελωναί δτι ή καλλίτερα θεραπεία τοΰ τραυ
ματικού πυρετού είναι ή διά τής διηνεκούς κα- 
ταβρέξεως.

σκεφθή τήν έπαρχίαν του. Ό νομάρχης έχάρη I 
μεγάλως, διότι, τφ προσεμειδία τό χρυσοΰν παρά- ι 
σημον τής λεγεώνος τής τιμής. Όλίγας ώρας | 
πρό τής άφίξεως τοΰ ήγεμόνος πληροφορείται ό 
νομάρχης δτι οί δημοκρατικοί έτοιμάζουσι δια- 
δήλωσιν έν τφ σιδηροδρομικά» σταθμφ. Τι νά 
κάμη; Άμέσως λαμβάνει μίαν άπόφασιν· μετα
βαίνει εις τήν χωροφυλακήν, διηγείται είς τόν 
στρατιωτικόν άρχηγόν τά συμβαίνοντα καί τόν 
παρακαλεϊ νά προβή αύθωρεί είς φυλάκισιν τών 
ύποκινητών τής άντιδυναστικής διαδηλώσεως. 
Άφ’ ού δλοι εΐχον συλληφθή, ό νομάρχης μετα
βαίνει αύτοπροσώπως είς τήν φυλακήν, συγκαλεϊ 
αύτούς είς τήν μεγάλην αίθουσαν καί τοΐς λέγει. 
"Φίλοι μου, γρωρίζω τί σκοπεύετε νά κάμετε. 
Έγώ έδωκα τήν διαταγήν τής φυλακίσεώς σας, 
καί δέν άμφιβάλλω, δτι καί ύμεϊς είς τήν θέσιν 
μου τό αύτό θά έκάμνετε. Ό αύτοκράτωρ δέν 
θά διαμείνη ένταΰθα ή 24 μόνον ώρας· έγώ δέ 
έφρόντισα, κατά τό διάστημα τούτο νά μή στερη- 
θήτε ούδεμιάς άναπαύσεως καί τέρψεως· θά έχετε 
τά έκλεκτώτερα φαγητά καί τούς γενναιοτέρους 
οίνους· θά έχετε δ,τι έπιθυμεΐτε. Τά πάντα θά 
πληρώσω έγώ!” Οί φυλακισμένοι έφαγον καί 
έπιον έν μεγάλη ένθυμίφ. Άφ’ ού ό αύτοκράτωρ 
άνεχώρησεν, ό Janvier de la Motte, φορών’ το 
άπαστράπτον άνώτερον παράσημον, τό όποιον είχε 
λάβει έκ τών χειρών αύτοΰ τοΰ αύτοκράτορος, 
μετέβη είς τήν φυλακήν καί άπέλυσε τούς φυλα
κισμένους, οΐτινες ύπεδέχθησαν αύτόν διά τών 
κραυγών "Ζήτω ή Δημοκρατία!” — Κύριοί μου, 
άπήντησεν ό εύπροσήγορος νομάρχης μειδιών, 
είμαι άσπονδος εχθρός πάσης ύπερβολής.”

κώνος άνευ θραύσεως· διό έτοποθέτησε πάλιν 
τόν άγκώνα καί έθεσεν έπίδεσμον. Άλλά ό έπί- 
δεσμο; οΰτος, μεγάλην έξασκών πίεσιν, έπρο- 
ξένησεν ίσχυράς άλγηδόνας τή παθούση, ήτις 
έπανειλημμένως είπε τούτο τφ ίατρφ Σ. Ούτος 
δμως τή άπήντησεν δτι άδίκως παραπονεΐται, 
καί ήρνήθη ρητώς νά άφαιρέση τόν έπίδεσμον. 
Τέλος μετά δύο ήμερών άφορήτους πόνους ή 
ράπτρια προσεκάλεσεν ετερον ιατρόν, δπως τή 
άφαιρέση τόν έπίδεσμον. '0 ιατρός ούτος πα- 
ρετήρησεν δτι ή χειρ καί μέρος τοΰ βραχίονος 
εΐχον ήδη προσβληθή ύπό τής γαγγραίνης καί 
άμέσως έ'σπευσε ν’ άποκόψη τό σεσηπός τοΰ 
σώματος μέλος. ‘Π δεσποινίς Βισκαρα ένήγαγε 
τότε τον ιατρόν Σ, άπαιτοΰσα 30 χιλ. φράγκων 
άποζημίωσιν. Τό δικαστήριον παρεδέχθη δτι ό 
Ιατρός Σ, είναι ένοχος μεγίστης άμελείας καί κα- 
τεδίκασεν αύτόν νά πλήρωσή τή έναγούση 1000 
φράγκων άποζημίωσιν καί ισόβιον έπιχορήγησιν 
200 φράγκων έτησίως. Τό έφετεΐον τής Νίμης 
ού μόνον έπεκύρωσε τήν άπόφασιν ταύτην, άλλ’ 
ύψωσε καί τήν άποζημίωσιν είς φρ. 1800.
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Πρόβλημα 173.
(Κυβόλεξου.)

Σχηματισθήτω κυβόλεξου, οδ αί 
λέξεις νά σημαίυωσι· 1 τροφήν, 2 διάνοιαν 
έργηγοροΰσαν, 3 μέλος σώματος ή τοπο
θεσίαν, 4 γένος.

Πρόβλημα 174.

Ό αύτός.

περίεργον άριθμητικον παρατηροΰμεν εις 
Εθνολογίας τοΰ βίου τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'.,

Τί ι
τρεις χρονολογίας ...........
βασιλέως τής Γαλλίας;

Ν. Γ. Μ. εν Βερδιάνσκα.

Έν Λειψία τή 29/12 Μαρτίου 1884.
Πάλιν έπεχύθη τής ύψώσεως τό κέρας τής 

Άμαλθείας. πάλιν μικροί καί μεγάλοι σπεύδουσιν

Αύστρ. Πιστωτική Τράπεζα
Αύστρ. γαλλ. Μετοχ. 
Λομβαρδ.
Ούγγρ. δάνειον (χρυσ.)
'Ρωσσικά χαρτονομ.
'Ρωσσ. δάνειον 1880.
Τραπέζης Discento Βερολίνου

23 Φιίρ. 11 Μσρτ.

531 —564.50
529 —542.—
243 1/2—549.50
76 — 79.20

190 1/4—202.—
74 ι/4— 75.70

194’/β—212.50.
Α.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν τφ έγκρίτφ συγγράμματι "Πρακτική 
υγιεινή” ό Γάλλος ιατρός Δελωναί περιέργους 
δίδει πληροφορίας περί τών νόσων τών ζώων 
καί τής θεραπείας αύτών. Νοσοΰντα τά ζώα 
έκλέγουσι μόνα τήν πρόσφορον αύτοΐς τροφήν. 
Καί διά τόν άνθρωπον ή γεΰσις είναι ό άριστος 
γνώμων καί οδηγός· άλλ’ οί έπισημότεροι τών 
ιατρών μας, ουδόλως λαμβάνοντες τούτο ύπ’ 
δψιν, ύποβάλλουσι καί άνδρας καί γυναίκας είς 
τήν αύτήν δίαιταν, έν φ είναι άποδεδειγμένον 
δτι αί γυναίκες πεινώσι συχνότερον καί δέν 
άγαπώσι τά αύτά φαγητά, οία καί οί άνδρες. 
Τό αύτά ποιοΰσι καί ώς πρός τά παιδία, είς τά 
όποια δίδουσι τροφήν πρόσφορον είς άνθρώπους

Μεταξύ τών άρχαίων κειμηλίων τών έν 
Φαγιούμ (τής άρχαίας Αρσινόης) τής Αίγύπτου 
άνακαλυφθέντων καί έκτεθειμένων ήδη έν τφ έν 
Βιέννη αύστριακφμουσείφ εύρέθη έσχάτως χειρό
γραφον πλείστου λόγου άξιον. Είναι τούτο άπό- 
σπασμα τής ιστορίας τοΰ θουκυδίδου, περιέχον 
έν 44 γραμμαΐς τήν γ'. παράγραφον τοΰ 91" κε
φαλαίου καί τάς παραγράφους α'.—στ', τοΰ 92“ 
κεφαλαίου τοΰ η', βιβλίου. 'Ο άνακαλύψας αύτό, 
κ. Κάρολος Βέσελης, κρίνων έκ τών χαρακτήρων, 
λέγει δτι είναι χειρόγραφον τής γ' μ. Χρ. έκα- 
τονταετηρίδος καί ώς έκ τούτου πολυτιμότατον, 
διότι τά μέχρι τοΰδε γνωστά άρχαιότατα χειρό
γραφα τοΰ θουκυδίδου είναι τοΰ ια'. αίώνος. 
Επόμενον είναι, δτι ή πολύτιμος αυτή άνακά- 
λυψις μεγάλως θέλει ένδιαφέρει τούς φιλολόγους 
έν γένει καί ιδία τούς περί τόν θουκυδίδην ένα- 
σχολουμένους.

Βιβλίον, έκδοθέν έσχάτως έν Στοκόλμη, 
είναι μοναδικόν είς τό είδος του. Το βιβλίον 
τούτο έγράφη ύπό ίατροΰ φρενοκομείου, έστοι- 
χειοθετηθη ύπό φρενοβλαβών στοιχειοθετών, έτυ- 
πώθη ύπό φρενοβλαβών τυπωτών καί έδέθη ύπό 
φρενοβλαβών βιβλιοδετών. Ή ιστορία τοΰ πα
ραδόξου τούτου βιβλίου είναι ή έξής· Έν τφ 
φρενοκομείφ τής Στοκόλμης εύρίσκετο φρενο
βλαβής στοιχειοθέτης, τφ όποίφ έδόθη χάριν 
διασκεδάσεως ή άδεια νά στοιχειοθετή καί νά 
τυπόνη κατ’ ιδίαν· έτερος φρενοβλαβής γείτων 
ένοιεφέρετο διά τήν έργασίαν ταύτην καί έδι- 
δάχθη παρά τοΰ στοιχειοθέτου τήν τέχνην. Μετ’ 
δλίγον καί άλλοι κάτοικοι τοΰ φρενοκομείου έλα- 
βον μέρος είς τήν διδασκαλίαν. Ό διευθυντής 
τοΰ καταστήματος, ιατρός Βιόνστρωμ, ένεθάρρυνε 
τήν τάσιν ταύτην εύρών δτι ή τοιαύτη εργασία 
ού μόνον διεσκέδαζε τούς δυστυχείς έκείνους 
άνθριόπους άλλά καί συνετέλει είς θεραπείαν 
αύτών. Έφρόντισεν έπομένως νά ίδρυθή έν τφ 
φρενοκομείο» καλώς κατηρτισμένον τυπογραφεΐον, 
ού ή διεύθυνσις άνετέθη είς τυπογράφον ύγιά. 
Τό πρώτον δέ βιβλίον, τό έν τφ πρωτοτύπψ 
τούτφ τυπογραφείφ τυπωθέν, είναι τό περί ού 
ό λόγος σύγγραμμα τοΰ ίατροΰ Βιόρνστρων, τό 
πραγματευόμενον περί φρενοβλαβείας. Το βιβλίον 
έχει σελίδας 202, είνε δέ άριστα τετυπωμένον 
καί δεδεμένον. Ούδείς λαμβάνων τό βιβλίον 
άνά χεΐρας δύναται νά έννοήση είς τίνας δυ
στυχείς άνθρώπους όφείλεται ή έντελής αύτοΰ 
καί εύπρεπεστάτη έργασία.

Πρό τινων ήμερών άπεβίωσεν έν Παρισίοις 
ό βοναπαρτιστής βουλευτής Janvier delaMotte, 
γνωστός διά τό εύτράπελον καί εύπροσήγορον τοΰ 
χαρακτήρός του. Περί τοΰ άνδρός τούτου διη
γούνται αί γαλλικοί έφημερίδες τό έξής άνέκδο- 
τον. Ό Janvier ήτο ποτέ έπί τής δευτέρας 
αύτοκρατορίας νομάρχης. Ημέραν τινά λαμβάνει 
έκ ΙΙαρισίων τηλεγράφημα, άγγέλλον αύτφ δτι 
ό αύτοκράτωρ (ό Ναπολέων Γ'.) μέλλει νά έπι-

Τό δικαστήριον τής πόλεως Νίμης έν Γαλ- 
λίφ έξέδωκε περίεργον άπόφασιν πρό τινων ήμε
ρών. Τή 22 Φεβρουάριου 1882 ράπτριά τις, 
όνόματι Βισκαρα, έτών τριάκοντα, κατερχομένη 
άπό άμάξης καί όλισθήσασα έπεσεν έπί τοΰ δε
ξιού άγκώνος. Ό ιατρός Σ, δν άμέσως προσεκά
λεσεν, εύρεν δτι ήτο απλή έξάρθρωσις τοΰ άγ-

Πρόβλημα 175.
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Αινίγματος 165. 

ΠΕΛΑΤΕΙΑ — ΠΛΑΤΕΙΑ.
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Αινίγματος 166.

ΠΑΝΘΗΡ — ΠΑΝ — ΘΗΡ.

Αίνιγμα 170.
Είμαι τής γεωμετρίας καμπυλόγραμμων τι σχήμα, 
Έν δέ πόλεσιν άρχαίαις άφελέστατον μνημείων, 
Καί έν φ έπιστεγάζω τήν οδόν, δέν έχω μνήμα 
'Υπ’ έμέ, εί καί άνοίγω τήν οδόν νεκροταφείων 
Ούχί πάντοτε· άν, δμως, σύ μέ άποκεφαλίσης- 

Τήν

άν, δμως, σύ μέ ΑποκεφαΛίσης, 
άξίαν μου βεβαίως έσύ τότε θά γνωρίσης. 

Έπαμ. Γ. Άννινος, έν Άργοστολίω.

Αίνιγμα 171. 
’Στά πελάγη τοΰ Αιγαίου, 
Είς τά καθαρά νερά, 
Μεταξύ τών πολλών νήσων 
Κεΐμ’ έκεϊ κ’ έγώ μικρά.

’Άν τό κύμα μοΰ θολώση 
Τ’ άκρον μου, μή φοβοΰ, μή. 
Παρευθύς θά ξεφυτρώση 
Άνθος μέ καλήν όσμήν.

Ί1 καρδία άν έκλειψη,
Τότε θά μεταβληθή.
Κ’ είς τό σώμά σου ή νήσος 
Έν τφ άμα θά χωθή.

Ν. Γ. Μ., έν Βερόιάνσζα.

Αίνιγμα 172.

Εύήθης καί άνόητος 
δπως ύπάρχω είμαι·

Χαμαιπετής, χαμαίζηλος 
καί έρπων πάντα κείμαι.

Τήν κεφαλήν μου ήλλαξας 
άντί μωράς καρδίας;

Υιόν Οεοΰ μ’ έποίησας, 
γεννάρχην μοναρχίας.

Ό άδελφός μ’ έφόνευσε, 
τήν κεφαλήν μου πλήξας.

Ωμός πλήν άνεβλάστησα, 
τόν φόνον μ’ έκδικήσας.

Ίω. Κ. Γρουμπός, έν Γαλαζίφ.

Προλβήματος 167.
Ό γραμμάτων άπειρος ού βλέπει βλεπων.

9.
7.1.Ρ

2. ΣΗΣ
3. Σ I Τ Ο

4.Κ ΗΤ2Ε
5.ΣΕΣ2ΣΤΡ 1Σ

6. 8.10.11.12.13.

Προβλήματος 168.
1. ρ = ιοο.
2. σής.
3. σίτος.
4. κητφεις.
5. Σέσωστρις. 12. ρίς.
6. έκ. 13. ίς.
7. Σιτώ.

Σ
1Σ

8. ώτίς.
9. ρητώς.

10. Σωσήρ.
11. τεός(σός).

, Προβλήματος 168b.
Ό άρ. 37, οίον 37 x 3 = 111, 37 X 6 = 222, 

37 X 9 = 333, 37 X 12 = 444, 37 x 15 = 555, 
37= 18 = 666, 37 x21 = 777, 37x24 = 888, 
37 χ 27 = 999.

Γής 3/5 .
- 3/5 .

- 3/ε .

- 3/5 .

- »/5 .

- 1/5 .

- Ά .

Προβλήματος 169. 
ιου 30 όκάδ. Βρώμη.

60 -
24 -

6 -
3.6 -
1.6 -
3 -

Σπόρι
Άγρισβρώμη. 
Κριθή. 
Ήρα. 
Τριφύλλων.
'Ρόβη.
Πύα.

156 ό κ. Λ. Γ. Εύαγγ ελίδης έν 
Καβάλλα- τά 159—161 ό κ. Ν. Γ. Μουαούρης έν 
έν Βερδιάνσκα· τό 159 ό κ. Γρ. Δρόσος έν 'Αλεξάν
δρειά- τά 159—162 ό κ. Γ. Δ. θεοδωρίδης έν Άδρι- 
ανουπόλει· τά 159—162 καί 164 δ κ. Δημ. Κριμίζης 
έν Μανσούρα· τά 161—164 ό κ. Κ. Οικονόμου έν 
Σιμπίν-έλ-Κόμ· τό 169 ό κ. Σ. Π. έν Λονδίνιρ· τό 
167 ό κ. Ία». Κ. Γρουμπός έν Γαλαζίφ, δστις έλυσε 
καί τό 165 αίνιγμα έμμετρα,ς, ούτως·

’Επιστήμων ή τεχνίτης. 
Πελατείαν άν Οηρεύη. 
Είς πλατείας, ώς άγύρτης, 
Τοΰ κακοΰ αύτήν γυρεύει.

'EXwTar· Τό
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Medallle.Goldno Medaillo.

Fabrik eiserner Gewachshauser. Eisenbaufabrik und Eisengiesserei. 
Specialitaten/N " „ vom kleinsten Culturliaus bis zum grossten Wintergarleu. Veranden, Bal-UeWilLllSUΛUSei cons, Dacliconstructionen, Fenster, sclimiedeciserne There und Gitter. 

Dampf- und Wasserheizungen Systenieu unter jeder Oarantie fiir DaueriiaMg- 
keit und Heizkraft.

Zaldreicliste Referenzen. Kostenanschliige mid Zeichnnngen stets gem zu Diensten.

Vorzuglichste

Leistung

ZWICKAU '/S.

und Aquarium

’ Eleganteste

1 Ausfiihrung.

Selbstthatige Zimmerfontaine
mit Blumentisch' 1
Neu! Originell! 

'7 w" fl V'

ilieTriabwcrke 
gebeich aucb 
zu schon vor- 
l.andonan d)
Aquarian 
veiu 111
Sprinjbrunnen /_ 

fir *

Louis Heinrici

Landlwuser 
Besitzervon 
Villen etcr. 
allcin ah 
Jllustrirta 
Prospect» 
gratis und 

franko.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
KAI

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.
θεολογία τοΰ Σωκράτοιτ. Τά rrepl rrpo- 

voias δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεϊσα

ύπό
ΓοιΌτανοι· Α' Έί/0αλ.

ΈξίλληνκΛεϊσα δέ μετά προσθήκης έν 
παραρτήματι τών ’.Απομνημονευμάτων 

τοϋ Ξενοφώντος

4πό

1ΩΑΝΝΟΤ Ν. ΒΑΑΕΤΤΑ.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι 1884.

W. DRUGULIN.

ΕΤΡΙΠΙΔΟΥ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας έ» ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΤ Φ2ΤΙΑΔ0Τ

καί νεωτέρων εξηγητικών σχολίων 
καί σημειώσεων

ύπό

ΝΙΚΟΛΑΟΤ Γ. ΔΟΣΙΘΤ. Δ. <Ι>.

(Μετά είκόνος τοϋ λαμπρού Φωτιάδου).
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1884.
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F. A. BROCKHAUS.

1884.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσει; έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ/διά τής διώρυγας 

Σουέζ), εί; Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, νΑδεν, Βομβάη;, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνδς εί; τά; 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τη 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 Ί'εργέστης-Βομόάης τά ατμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 'Εκάστην Τρίτην εί; τά; 4 μ. μ. εί; Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνη;, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

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

Τά Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισίν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· ε!τα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Ευξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάοεως.

ΕΙΣ ΤΤΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 ’Ιανουάριου 
εί; τά; 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμιου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν 
Κερκύρας (συγκοινωνία προς τδ Πόρτο-Σαϊδ καί τήν Συρίαν).

διά

μοβ

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

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσις καί τά Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

Συντάκτης· Δρ. 1, ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου* Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΓΝΔ0Τ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Λειψίφ.


