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Η ΜΕΘΩΝΗ.
(Μετά είκόνος, Ζρα αελ. 337.)

Οταν κάμπτων τις τήν μεσημβρινήν άκραν 
τής Πελοποννήσοο εισέρχεται εις τον στενόν 
πορθμόν τόν μεταξύ τής στερεάς και τής νήσου 
Βενετικού (τής άρχ. θηγανούσης), εύρίσκεται 
τις μετ’ ού πολύ ενώπιον μικρας παραθαλασσίου 
πόλεως, θαυμασίως κείμενης. Ή πόλις αυτή 
είναι ή Μεθώνη, κατοικουμένη σήμερον ύπό 
άλιέων καί τινων μικρών τών μερών εκείνων 
κτηματιών. Τήν Μεθώνην και Κορώνην κατεϊχον 
κατά τήν 17Ί1' έκατονταετηρίδα οί Βενετοί, οΐ- 
τινες έπί πολλά έτη άντέστησαν κατά τών τήν 
δλην Πελοπόννησον έξουσιαζόντων Τούρκων. Έ 
Μεθώνη κεΐται είς τήν είσοδον μικρού κόλπου 
έπί άκρας βραχώδους εκτεινόμενης πρός τήν 
νήσον Σαπιέντσαν (τήν άρχαίαν Οίνούσαν). ’Αρ
χαίος πύργος έκτισμένος έπί βράχου έν μέσω 
τού λιμένος συγκοινωνεί διά γεφύρας μετά τής 
πόλεως. Σώζονται έτι καί τά βενετικά τείχη, 
έπισκευασθέντα παρά τών I άλλων μηχανικών, 
δτε κατά τό έτος 1828 οί Γάλλοι κατέλαβαν 
τήν Μεθώνην. Αί οδοί τής πόλεως είναι στε- 
ναί, αί οίκίαι όμως άρκούντως κομψαί, διασώ- 
ζουσαι έτι τόν βενετικόν τύπον καί όμοιάζουσαι 
πρός τάς οικίας τής Ζακύνθου. Έν τή μόνη 
πλατεία τής κωμοπόλεως ισταται στήλη έκ γρα
νίτου μέ βυζαντινόν κιονόκρανον, έφ’ ού διακρί- 
νονται έτι ίχνη έπιγραφής λατινικής, χαραχθείσης 
είς τιμήν τοΰ Ενετού δόγη Μοροζίνη. Τά φρού
ρια τής Μεθώνης καί Κορώνης είχον άλλοτε 
μεγάλην σημασίαν σήμερον βμως μέ τάς προ
όδους τής πολεμικής τέχνης καί τά φρούρια 
ταύτα κατέστησαν άρχηστα.

Μεγάλη καί γνωστή είναι ή έπιτηδειότης 
τών άλιέων τής Μεθώνης, οιτινες συνήθως άλι- 
εύουσι τήν νύκτα διά πυρσών, άγρεύοντες τούς 
ιχθύς διά τών καμακίων. Κατά τό θέρος ό 
κόλπος δλος πληροΰται αλιευτικών λέμβων, αΐ- 
τινες μέ τούς φανούς των παριστώσι θέαμα είς 
άκρον ρωμαντικόν.

0 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΓΠΟΝ

ύπό Μ. Μ α λ λ t α ρ ά κ η.

Α.

Έτυχές ποτέ, άναγνώστα, έν ώρα χειμώνος, 
όπότε ό άνεμος συρίζει καί ή βροχή πίπτει 
έκ μολυβδοχρόων νεφών παρά τήν πυράν καθή- 
μενος έξοχικής έστίας καί έστιώμενος ύπδ ει
λικρινούς φίλου; Ό συγγραφεύς τοΰ παρόντος 
διηγήματος πολλάκις, ώς έλεγε συνησθάνθη τήν 
ήδονήν ταύτην, προσεπικυρών τά τοΰ Ξενοφώντος 
"χειμάσας δέ πυρί άφθόνφ καί θερμοΐς λουτροΐς, 
πού πλείων ευμάρεια ή έν χωρίιρ”; ώστε οσάκις 
ό τής έξοχης καί τών γραμμάτων φίλος έπε- 
Ούμει ν’ άναπαυθή έπεσκέπτετο τόν καπετάν 
Γιάννην, καθήμενον έν τή έξοχή καί άπολαύοντα 
τής μακαριότητος τοΰ έξοχικοΰ βίου μακράν τής 
τύρβης τής κοινωνίας.

Ό καπετάν Γιάννης ύπερέβη ήδη τδ εξη
κοστόν τής ηλικίας του έτος. Πρό δεκαετίας 
άποσυρθείς τοΰ ναυτικού βίου ένεπιστεύθη τήν 
διαχείρισιν τοΰ πλοίου του είς τόν μονογενή 
αύτοΰ υιόν. Ήν δέ άνήρ ρωμαλέος, πλήρης έτι 
ζωής καί ένεργητικότητος, έχων υψηλόν καί 
εύθυτενές τό σώμα καί τά χαρακτηριστικά άνε- 
πτυγμένα καί έκφραστικά. Ή μακρά αύτοΰ ρίς 
καί τά ύπό πυκνοΰ λευκόφαιου μύστακος έπι- 

σκιαζόμενα χείλη, οί καστανοί καί ζωηροί δφθαλ- 
μοί, έφ’ ών διεγράφοντο τοξοειδείς δφρύες, αί 
ροδόχροοι παρειαί, έφ' ών δέν είχεν είσέτι χα
ράξει τά ίχνη αύτοΰ τό γήρας ένέφαινον στα
θερότητα χαρακτήρας καί ψυχής άγαθότητα. 
Τό ναυτικόν έπάγγελμα, είς δ παιδιόθεν έπε- 
δόθη κατέστησε τόν όργανισμόν του χαλύβδινον 
καί Ακατάβλητο·? τό θάρρος του. Πολλάκις 
έπάλαισε μέ τά άγρια τής θαλάσσης κύματα, 
μέ τήν καταιγίδα, μέ τόν κεραυνόν, μέ δλα τά 
άτίθασσα τής φύσεως στοιχεία, άντεμετώπισε 
τόν θάνατον έπί τής άκρας τών ιστών τού πλοίου 
έν νυκτί ζοφερά αίωρούμενος ή έντός εύθραύστου 
λέμβου έν μέσω πελωρίων κυμάτων κυλινδού- 
μενος. Μετά πολυκύμαντον δέ βίον εύπορήσας 
άπήλαυεν ήδη τών αποταμιευμάτων τής φιλο- 
πονίας καί οικονομίας του εις τούς ειρηνικούς 
κόλπους τού έξοχικοΰ βίου. Διότι τό δνειρόν 
του ήν ή άπόκτησις γής δπως τήν καλλιεργήση 
καί διαγάγη έν αύτή τάς τελευταίας του ήμέρας. 

"Οθεν διά τής χαρακτηριζούσης αύτόν δραστη- 
ριότητος κατώρθωσε νά καταρτίση κτήμα ώραΐον 
καί προσοδοφόρον καί νά οίκοδομήση οίκον, έν 
ω εζη μετά τής οικογένειας του, συνισταμένης 
έκ τής συζύγου, τής νύμφης καί τών τεσσάρων 
έγγόνων του, ζωηρών καί εύτραφών παιδιών.

Έν εσπέρα ψυχρά καί ύετώδει τοΰ Δεκεμ
βρίου ό καπετάν Γιάννης έφιλοξένει κατά τό 
σύνηθες τόν φίλον του *** έν τή έπαύλει του, 
δπως ένησμενίζετο ν’ άποκαλή τδν οίκίσκον, 
δστις καίτοι μικρός, ήν δμως στερεός, εύήλιος 
καί εύάερος. Μετά τής αιθούσης συνεκοινώνουν 
δύο θερμοί κοιτώνες, έστιατόριον, μαγειρεΐον καί 
τό ταμεΐον τών τροφών. Λαμπρόν πΰρ έκ ξύλων 
πρίνου συνεχώς ύποδαυλιζόμενον έκαιεν έν τή 
εστία, παρά τήν όποιαν καθήμενοι οί δύο φίλοι 
έρρόφων έν λεπτοΐς έκ πορσελλάνης κυαθίσκοις 
τόν ύπδ τοΰ υιού τοΰ εύτυχοΰς κτη ματιού έκ 
Μαρτινίκης άποσταλέντα καφέν.

Τήν εσπέραν έκείνην ό καπετάν Γιάννης ήν 
εύθυμος καί ζωηρός, διότι έπιε μίαν παρα
πάνω, κρούσας τό ποτήριόν του πλήρες διαυ- 
γεστάτου πενταετοΰς οίνου έκ τοΰ οίνώνός του 
πρός τό τοΰ φίλου του είς ύγιείαν τοΰ άπόντος 
υίοΰ του, ούτινος έμαθε δι έπιστολής πλήρους 
υίϊκοΰ φίλτρου τδν είς Ί’ίον Ίανέϊρον εύτυχή 
καί aiotov κατάπλουν. — Νά έχη τήν εύχήν 
μου ό άγαπητός μου υίός, είπε μετά συγκινή- 
σεως ό καπετάν Γιάννης. Ή εύχή μου τδν 
συνοδεύει πανταχοΰ καί πάντοτε, διότι ή εύχή 
τών γονέων είνε ό πολυτιμώτερος τοΰ τέκνου 
κλήρος, καί ταύτην πρέπει νά προσπαθή ν’ άγο- 
ράζη άντί πάσης θυσίας κατά τήν παροιμίαν 
’’εύχήν γονέων αγόραζε”.

Γνωρίζω έκ πείρας τήν Αλήθειαν ταύτην, 
έν ω ή άρά τών γονέων καταστρέφει καί τούς 
ολβιωτάτους οίκους μέχρι τετάρτης γενεάς.

Ό καπετάν Γιάννης πολλά ίδών καί πολλά 
παθών ήν πηγή ακένωτος πλείστων ανεκδότων 
καί διηγημάτων. Έκέκτητο δέ τδ προτέρημα 
τοΰ διηγεΐσθαι εύκρινώς καί μετ’ άπαραμίλλου 
άφελείας πάσαν ιστορίαν, βοηθούμενος ύπό διαυ- 
γεστάτης μνήμης καί ζωηροτάτης φαντασίας. 
Διά τοΰτο δ φίλος του ***, καταγινόμενος είς 
συλλογήν ανεκδότων, έτέρπετο άκροώμενος τής 
φυσικής καί άπλάστου αύτοΰ εύγλωττίας τερ- 
πνοτέρας καθισταμένης μετά δρεκτιχδν καί εύ- 
πεπτον δεΐπνον.

— Δέν μοι λέγεις, φίλτατέ μοι, πώς Αγορά- 
ζεται ή εύχή τών γονέων;

— θά σοι διηγηθώ τότε, καί διά νά περάση 
ή θυελλώδης αυτή νύξ, τήν ιστορίαν μου, είπεν 
ό καπετάν Γιάννης, ^οφήσας τήν τελευταίαν τοΰ 
καφέ του σταγόνα καί άνάψας τήν καπνοσύ
ριγγά του.

Β.

Ό πατήρ μου ήτο ναυτικός τό έπάγγελμα. 
Νεότατος ένυμφεύθη τήν μητέρα μου, πρώτος 
δέ καί μόνος καρπός τοΰ γάμου των ήμην έγώ. 
'Ο πατήρ μου, ώς ναυτικός καί τέκνον έποχής 
τρικυμιώδους ήτο τραχύς τούς τρόπους καί πολ
λάκις σκληρός. Καταγόμεθα έκ μιάς ναυτικής 
νήσου, ήτις κατά τδ 1821 ύψωσε τήν σημαίαν 
τής έπαναστάσεως καί ύπεστήριξε διά τοΰ ναυ
τικού της έπί τριετίαν δλην τόν άγώνα τής 
Κρήτης- είς μόνας δέ τάς ιδίας αύτής δυνάμεις 
έγκαταλειφθεΐσα ήλώθη καί έλεηλατήθη ύπό 
τών στρατών τοΰ δυνάστου τής Αίγύπτου Μεχ- 
μέτ Άλή. Κατά τήν αποφράδα έκείνην ήμέραν, 
καθ’ ήν Αιγύπτιοι καί Τουρκαλβανοί έχύθησαν 
πανταχοΰ φέροντες πΰρ καί σίδηρον, ή μήτηρ 
μου καί πολλαί άλλαι γυναίκες σφίγγουσαι είς 
τάς άγκάλας τά Οηλάζοντα βρέφη των κατέφυγον 
είς εύρύ σπήλαιον, οπού εύρίσκοντο κεκρυμμένα 
περί τά τριακόσια γυναικόπαιδα. Τήν δπήν τοΰ 
σπηλαίου έφύλαττε φύλαξ ένοπλος, τοσοΰτον δέ 
ήτο δυσδιάκριτος, ώστε ήτον αδύνατον ν’ Ανα- 
καλύψωσιν αύτήν οί άνωθεν τοΰ σπηλαίου περι- 
πλανώμενοι πρός άγραν αιχμαλώτων Αιγύπτιοι. 
Τά βήματα καί αί άγριαι αύτών κραυγαί ήντή- 
χουν έν τφ σπηλαίφ, είς τούς ένδοτάτους μυ
χούς τοΰ όποιου είχον καταφύγει αί γυναίκες 
καί τά παιδία. ’.Αλλά τά βρέφη έκλαυθμήριζον 
έν τοΐς κόλποις τών μητέρων διότι είχε στει- 
ρεύσει τδ γάλα έκ τής άσιτίας έν τοΐς μαστοΐς 
αύτών καί έκινδύνευε ν’ Ανακαλυφθή τό κρησφύ- 
γετον έκεΐνο, βτε καί βέβαια ήθελεν είσθαι ή 
άπώλεια πάντων τών έν αύτίρ κρυπτομένων, ή 
σφαγή τών άνδρών, ή ΰβρις καί αιχμαλωσία τών 
γυναικών. Αίφνης έκόπασαν οί κλαυθμηρισμοί 
τών βρεφών, ό φύλαξ τού σπηλαίου όρμήσας 
έπνιξε τά Αθώα έκεΐνα πλάσματα, τά όποια έξέ- 
πνευσαν έχοντα είσέτι είς τά νεκρά χείλη των 
τήν θηλήν τοΰ μαστοΰ τών δυστήνων αύτών μη
τέρων. '0 σκληρός καί άποτρόπαιος έκεΐνος 
φύλαξ ήθέλησε νά ένασκήση κ’ έπ’ έμοΰ τδ 
μιαιφόνον, πλήν ύπό όπερτάτης άνάγκης ύπαγο- 
ρευόμενον έργον του. Άλλ’ ή μήτηρ μου γυνή 
ρωμαλέα καί ύπό τής μητρικής στοργής έκμα- 
νεΐσα ώρμησεν ώς Μαινάς κατά τοΰ Ανθρώπου 
έκείνου καί μικρού δεΐν έπνιγεν αύτόν διά τών 
χειρών της. Τήν ώραν έκείνην τά άνωθεν 
τοΰ σπηλαίου άντηχοΰντα βήματα έπαυσαν πρός 
στιγμήν, τρόμος δέ κατέλαβε πάντας μή έφείλ- 
κυσε τήν προσοχήν τών Αιγυπτίων ό έκ τής 
πάλης έγερθείς θόρυβος. "Οθεν ό βρεφοκτόνος 
φύλαξ έπορεύθη πρός τήν οπήν, ΐνα άντί πάσης 
θυσίας παρακωλύση τήν είσοδον τών έχθρών. 
Εύτυχώς μετ’ όλίγον ήκούοντο απομακρυνόμενα 
τά βήματα, τήν δέ έπιοΰσαν κήρυξ περιερχόμενος 
τά όρη τής νήσου έκήρυττε τήν παύσιν τών 
έχθροπραξιών καί πας ήτον έλεύθερος νά έπα- 
νέλθη είς τδν ίδιον οίκον. Ή παρήγορος αύτη 
φωνή Αντήχησε καί είς τούς θόλους τοΰ σπη
λαίου, πάντες δέ καταβεβλημένοι ύπό πείνης 
καί δίψης έζήλθον μόλις δυνάμενοι νά σύρωσι 
τά μέλη των. Ή μήτηρ μου σφίγγουσά με είς 
τάς ασθενείς άγκάλας της έπορεύθη είς τό χω- 
ρίον μας, άλλ’ έστη φρίττουσα άπέναντι τών 
έρειπίων, είς α μετεβλήθη τδ ατυχές έκεΐνο 
χωρίον. Αί οίκίαι πυρποληθεΐσαι έκάπνιζον 
είσέτι άφόρητον άναπέμπουσαι δυσωδίαν έκ τών 
κατακαέντων θυμάτων. Πανταχοΰ λίθοι καί 
ξύλα πυρίκαυστα καί τέφρα μετά πεπηγότος 
αίματος. Ή ταλαίπωρος μήτηρ μου έφυγεν ώς 
παράφρων έκ τοΰ τόπου έκείνου, ένθα τοσαύτας 
είχεν άλλοτε άπολαύσει εύτυχεϊς ήμέρας. Έτρε- 
χεν Αναζητούσα τδν πατέρα μου, ούτινος ήγνόει 
τήν τύχην. ΓΙοΰ νά διευθύνη τά τρέμοντα βή

ματά της; Διήρχετο τάς έρήμους οδούς καί 
ίδοΰσα πολλούς άναβαίνοντας τό παρακείμενον 
δρος ήκολούθησεν αύτούς. Διήλθε κρημνούς καί 
χαράδρας φέρουσά με έπί τών ώμων της καί 
πανταχοΰ στρέφουσα τούς δακρυβρέκτους Οφθαλ
μούς της, μήπως ϊδη τόν πατέρα μου. "Εύ- 
σπλαγχνίσου με, θεέ μου, Ανέκραξεν ή ταλαί
πωρος, καί δός μοι δυνάμεις ΐνα σώσω τό άτυχες 
τοΰτο πλάσμα, τδ όποιον ίσως έμεινεν . . . άλλ 
όχι δέν τολμώ νά εκφέρω τήν τρομεράν ταύτην 
λέξιν, διότι μοι φαίνεται δτι θά τρελλαθώ . . . 
Καί ήρώτα τούς διαβάτας έάν είδον τόν πατέρα 
μου. Άλλ’ ούδείς είχεν ίδεΐ αύτόν. "Εκαστος 
έσπευδε νά φθάση είς τήν παραλίαν, δπου ήσαν 
ήγκυροβολημένα τρία πλοιάρια έτοιμα πρός άπό- 
πλουν. Άπελπις, κεκμηκυΐα ήκολούθησε και ή 
μήτηρ μου τδ πλήθος έκεΐνο, δτε ήκουσεν 
όπισθεν αύτής φωνήν παρήγορον, ήδυτάτην, 
έστράφη καί ίδοΰσα τόν πατέρα μου έρρηξε 
κραυγήν καί έπεσε λειπόθυμος.

(Έπεται ή συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ.
'Υπό Π. Ματαράγκα.

(Συνέχεια κα’ι τέλος.)

Διέλθωμεν τούς χρόνους τοΰ μεσαιώνος, έπο- 
χήν βραδείας καί κοπιώδους μορφώσεως τών 
νεωτέρων Κοινωνιών καί ιδιωμάτων. Μόνον σύν 
τή άναγεννήσει παρουσιάζονται τά σπουδαιότερα 
δοκίμια τής λυρικής ποιήσεως. Αί τερπναί 
φδαί (ballades) τοΰ Βιλλόν καί Καρόλου Όρ- 
λεάνς, ποιημάτιά τινα τοΰ Μαρό, ιδού πάντα τά 
προγενέστερα Γαλλικά λυρικά πλούτη, είς ά 
βεβαίως ό ένθουσιασμός είνε τό ήκιστα συστα
τικόν στοιχεΐον. Ό 'Ρονσάρ (Ronsaed) καί οι 
τής σχολής του ποιηταί ζητούν νά προικίσωσι 
τήν Γαλλίαν διά πάντων τών έλλειπόντων αύτή 
ειδών τής ποιήσεως, άλλά πρός τοΰτο καταφεύ
γουν είς τήν μίμησιν τών αρχαίων φιλολογιών. 
Καθ’ δν χρόνον μεταφράζουσι κατά λέξιν τρα
γωδίαν τινά Ελληνικήν, έν τφ αύτφ κατασκευ
άζουν κατά Πίνδαρον φδάς τινας σοφάς, πεπλη- 
ρωμένας μυθολογικών γνώσεων καί κατά μέγα 
μέρος άκατανοήτους. Έν τούτοις γράφουσι χα- 
ρίεντα άσμάτια (sonnets) καί ώραΐά τινα ποιη- 
μάτια κατά τό περιγραφικόν ή άνακρεόντειον 
είδος, ώς τδ ρόδον τοΰ 'Ρονσάρ καί ό Απρί
λιος τοΰ 'Ρεμί-Μπελό. Οί ποιηταί ούτοι ηύ- 
μοίρουν καί τέχνης καί έργασίας, άλλά τοΐς 
έλλειπε τδ άδολον τής έμπνεύσεως, διότι πρδ 
παντός άλλου ήσαν καί ήθελον νά φαίνωνται 
σοφοί. Ώ! πόσον θά ήτο προτιμώτερον νά έγκα- 
τελείποντο είς αίσθημά τι αληθές, οίόν δήποτε 
καί άν ήτο τοΰτο. έρωτος, όργής, μίσους ή λύπης!

Ένος ηρωος τά άθλα δύναταί νά έκθειάση 
είτε σοφός νομοθέτης, καλός συγγραφεύς, ποιη
τής αξίας τινδς μετά μόχθου κατασκευάζων στί
χους. Είργάζετο τρία έτη πρός σύνθεσιν συλλυ- 
πητηρίου τινός φδής διά τεβλιμμένον σύζυγον· 
άλλά παρηγορηθέντα καί άνανυμφευθέντα πριν 
ή λάβη τήν φδήν. Αλλως τινα είσί τά άντι- 
κείμενα, ατινα ώφειλον νά έκκαύσουν τήν φαν
τασίαν τοΰ Μαλέρμπ καί τών ποιητών τοΰ δε- 
κάτου όγδοου αίώνος; '0 Ιωάννης Βαπτιστής 
'Ρουσσώ, δν άπεκάλεσαν μέγαν λυρικόν, είνε 
μιμητής έχων τδ αίσθημα τής άρμονίας, ψυχή 
άλλως μέτρια καί ψύχρας έμπνεύσεως. Οί 
Γάλλοι γράφουν παίζοντες χαριεστάτας έλαφράς 
ποιήσεις- τάς άναγινώσκουσιν έν ταΐς αίθούσαις, 
έν ταΐς συναναστροφαΐς, τάς καταχωρίζουν είς 
τόν Mercure galant, άλλά πάσα ή πνευματική 
ένεργητικότης τοΰ 18<‘,J αίώνος είνε έστραμμένη 

άλλαχοΰ. Ή έπανάστασις ετοιμάζεται, έν τέλει 
έκρήγνυται καί ταύτοχρόνως άναθρώσκει έκ τής 
ψυχής τής Γαλλίας ό πατριωτικός καί πολεμικός 
ύμνος, ή Μασσαλιώτις. Τήν φοράν ταύτην 
ή ποίησις καί μουσική γεννώνται ταύτοχρόνως, 
τοσοΰτον άδιαλύτως συνηνωμέναι, ώστε f)a ήτον 
άδύνατον νά παραθέσωμεν μίαν στροφήν χωρίς 
νά συνοδεύσωμεν αύτήν διά τοΰ ένθουσιαστικοΰ 
αύτής ρυθμού, ύστις είνε ή ψυχή της.

Μόνος ό δέκατος έννατος αιών έπλασεν έν 
Γαλλία τήν λυρικήν ποίησιν. "Ο,τι προηγήθη 
είνε ούδέν άπέναντι έκείνου, τό όποιον βλέπομεν 
σήμερον. Κατ’ εύτυχή σύμπτωσιν έγεννήθη έν 
ήμΐν δ Βερανζέ, ό Λαμαρτΐνος, δ Ούγκώ, ό 
Μυσσέ . . . Ιδού τά άπό ενός αίώνος συντε- 
λεσθέντα μεγάλα γενονότα.

'Ο Αλέξανδρος έλεγεν''είσαι εύτυχής, Άχιλ- 
λεΰ, εδρών ένα "Ομηρον νά ψάλη τήν δόξαν σου”, 
θά ΰπήρχεν ό "Ομηρος έάν δέν έλάμβανε χώραν 
ό πόλεμος τής Τρωάδος; Ή μεγαλοφυΐα είνε 
δώρον θειον, άλλ’ δ ποιητής ζή μεταξύ τών άν- 
θρώπων. Δοκιμάζει τάς χαράς, τάς θλίψεις, τάς 
έπιθυμίας, τούς πόθους, ούς τό θέαμα τών γε
γονότων έμποιεΐ είς τά πλήθη · άλλ’ αί λοιπαί 
ψυχαί μένουν σιωπηλαί καί οίονεί άδυνατοΰσαι 
νά δείξωσι τδ πληρούν αύτάς αίσθημα. Ούτος 
καθίσταται ό διερμηνεύς τοΰ αίώνος του· ούτος 
δίδει φωνήν είς πάντα τά αισθήματα, ατινα συ- 
νεκίνησαν καί συγκινοΰσιν έτι τά πλήθη. ' Η 
γαλλική έπανάστασις άνέπτυξε τήν λυρικήν ποί- 
ησιν. Ούδέν έν τή ιστορία τοΰ κόσμου σπουδαι- 
ότερον γεγονός. Τά πάντα άνενεώθησαν, τά 
πάντα καθ’ έκάστην άνανεοΰνται. Ή πρό όγδο- 
ήκοντα έτών άρξαμένη μεγάλη κίνησις είνε μα
κράν τοΰ τέλους της. Όπόσα ζητήματα περι- 
μένουσιν έτι τήν λύσιν των! Όπόσα στοιχεία 
πάλης έν τή νεωτέρα κοινωνία! Καί αν προσέξη 
τις είς τά άπό τοΰ 1789 διαδραματισθέντα θέλει 
ίδει έποχήν γονιμοτάτην είς παντοειδείς μετα- 
βολάς. Έξ οΐας δήποτε άπόψεως καί άν λάβη 
ή φαντασθή τις τήν προηγουμένην τής Γαλλίας 
κατάστασιν ή τήν διαδεχθεΐσαν αύτήν, τήν άπέ- 
ραντον έλευθερίαν μετά πασών τών θυελλών καί 
κινδύνων ή τήν τάξιν έδραζομένην έπί στερεάς 
βάσεως, δέν δύναταί νά μή Αναγνώριση τόν μέ
γαν κλονισμόν, δν τά τετελεσμένα γεγονότα 
παοήγαγον είς τάς φαντασίας, τούς φλογερούς 
φόβους τών μέν, τάς άπλήστους έλπίδας τών 
άλλων, τάς έμπαθεΐς πτήσεις πρός ιδανικόν τι 
δικαιοσύνης, έλευθερίας, έρωτος, τήν πικράν άπο- 
θάρρυνσιν τών ήττηθέντων, τήν τραχεΐαν ένερ- 
γητικότητα τών παλαιόντων, τήν θηλοπρεπή 
Αδιαφορίαν τών μακράν ίσταμένων, οιτινες Απόλ- 
λυνται έν ταΐς έγωϊστικαΐς χαραΐς καί θλίψεσιν; 
— Ιδού όπόθεν έξήλθεν ή λυρική ποίησις τοΰ 
δεκάτου έννάτου αίώνος- όμοιάζει πρός τήν βα- 
ρεΐαν ηχώ μεγάλης τρικυμίας. — Ενεργητική, 
ισχυρά, συγκεχυμένη, ριπτομένη κατά πάσας 
τάς οδούς, άκτινοβόλος, μονήρης, μελαγχολική, 
είνε πιστή είκών κοινωνίας βαθέως συγκεκινη- 
μένης, βαινούσης πρός άβέβαιον μέλλον. Ή 
άνθρωπίνη ψυχή έμεγεθύνθη- ή τέχνη διέρρηςε 
τά στενά περιβλήματα, δι’ ών τήν περιέκλειον. 
Ούδέν άντικείμενον άπαγορεύεται είς τήν ποί- 
ησιν- τά βιαιότερα πάθη, τά λεπτότερα τών 
αισθημάτων, ή άγανάκτησις, ή πίστις, ή αμφι
βολία, ό ρεμβασμός, ή άπόγνωσις, ό θαυμασμός, 
ένί λόγω ποιον τών αισθημάτων τής ήμετέρας 
έποχής δέν έξέφρασαν οί ήμέτεροι ποιηταί διά 
πλούσιας καί αρμονικής γλώσσης;

Paul Albert. 
Μετάφρ. Π. Μ.

ΤΟ ΕΝ ΑΘΠΝΑΙΣ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 341.)

Μεταξύ τών νεωτέρων οικοδομών, αΐτινες 
καθωραΐζουσι τήν πρωτεύουσαν τοΰ Ελληνικού 
βασιλείου, θέσιν έπιφανή καί υψηλήν κατέχει 
άναντιρρήτως καί τδ Ά στεροσκοπεΐον, κεί
μενον έπί τοΰ άρχαίου λόφου τών Νυμφών καί 
έξουσιάζον έκεΐθεν έκτεταμένον όρίζοντα.

Τά αστεροσκοπεία ιδρύματα ώρισμένα διά 
τάς άστρονομικάς παρατηρήσεις, συνήθως οί- 
κοδομοΰνται έν θέσει υψηλή καί έλευθέρα, βθεν 
ό οφθαλμός δύναταί άπροσκόπτως νά παρα- 
τηρή τά διάφορα τοΰ όρίζοντος σημεία. 'Ως 
πρός τοΰτο τό έν Άθήναις άστεροσκοπεΐον είναι 
έκ τών αρίστων είς τδ είδος του κατά τήν 
γνώμην δλων έν γένει τών έπιστημόνων, διότι 
ού μόνον ή θέσις, ήν έξελέξαντο οί οίκοδομή- 
σαντες αύτό, είναι καταλληλοτάτη, άλλά καί, 
ώς γνωστόν, ό ουρανός τών Αθηνών, καθαρός 
πάντοτε καί νεφών καί ομίχλης έστερημένος, 
είναι άρμοδιώτατος διά τάς άστρονομικάς παρα
τηρήσεις.

Τό άρχαιότατον βλων τών αστεροσκοπείων 
ήτο. ώς αναφέρει ή ιστορία, ό πύργος τοΰ Βήλου 
έν Βαβυλώνι, βθεν οί διάσημοι Χαλδαΐοι αστρο
νόμοι έποιοΰντο τάς μελέτας αύτών. Κατόπιν 
έκτίσθησαν πολλά άλλα Αστεροσκοπεία υπό τών 
Αράβων καί Μογγόλων, οιτινες μεγάλως έπέδι- 
δον είς τήν έπιστήμην τής αστρονομίας. Έν 
Εύρώπη δέ τά πρώτα ίδρυθέντα αστεροσκοπεία 
ήσαν τό τοΰ ήγεμόνος τής "Εσσης, Γουλιέλμου 
τοΰ Δ', κτισθέν έν έτει 1561, καί τό τοΰ Ούρανι- 
εμβούργου, έγερθέν τφ 1576 ύπό τοΰ έξόχου 
Τύχου-Βράη έπί μικρας τίνος νήσου μεταξύ 
Κοπενάγης καί Μάλμοε. Έκ τών σήμερον σω- 
ζομένων αστεροσκοπείων τά καλλίτερα είναι τό 
τών Παρισίων, κτισθέν ύπό Λουδοβίκου τοΰ ΙΔΖ. 
έν τοΐς έτεσι 1664—1672, τό τοΰ Greenwich 
παρά τό Λονδΐνον, τδ τής Βρέμης, τοΰ Βερολίνου, 
τής Γοττίγγης, τής ΙΙουλτόβας παρά τήν Πετρού
πολη καί άλλα δευτερεύοντα.

Έν Άθήναις άμα τή ιδρύσει τοΰ Πανεπιστη
μίου έπέστη ή άνάγκη καί αστεροσκοπείου, άλλ’ 
ή τότε Κυβέρνησις, έχουσα νά Οεραπεύση άλλας 
κατεπειγούσας τοΰ Κράτους άνάγκας, δέν ήδύνατο 
νά ύποστή έκτάκτους δαπάνας. Τότε έν ό Βιέννη 
διαμένων βαθύπλουτος όμογενής τραπεζίτης Σίνας 
λίαν φιλογενώς κατέβαλεν ούκ εύκαταφρόνητον 
χρηματικόν ποσόν πρός άνέγερσιν Αστεροσκο
πείου ού ή οικοδομή άρξαμένη έν έτει 1840 
έπερατώθη τω 1842. Ό φιλότιμος δμως δωρη
τής δέν περιωρίσθη μόνον είς άνέγερσιν τής οικο
δομής, άλλ’ έπροίκισε τό κατάστημα καί δι’ άξιο- 
λόγων αστρονομικών έργαλείων, τά όποια βαθμη
δόν συνεπληρώθησαν. ΙΙρώτος διευθυντής τοΰ 
έν Άθήναις άστεροσκοπείου ύπήρξεν δ τοΰ Πανε
πιστημίου καθηγητής Βούρης, Αστρονόμος δόκι
μος, δστις έπί πολλά έτη διεύθυνε τό κατάστημα. 
Άποβιώσαντος δέ αύτοΰ ή διεύθυνσις άνετέθη 
ύπδ τής Κυβερνήσεως, τή συστάσει τοΰ Σίνα, 
είς τόν άρτι έν Άθήναις έκ συγκοπής καρδίας 
άποβιώσαντα Γερμανόν Αστρονόμον, Ιούλιον 
Σμίθ, δστις έπί δλην είκοσιπενταετίαν προυι- 
στατο τοΰ ιδρύματος καί διά τών άξιολόγων καί 
έμβριθών αύτοΰ Αστρονομικών μελετών λίαν ωφέ
λιμος τή έπιστήμη κατέστη. Είς τοΰτο βεβαίως 
συνετέλεσε καί ή έκτακτος τού ’Αστεροσκοπείου 
θέσις, ώς δ ίδιος πολλάκις ώμολόγει.

Σύν τή είκόνι επομένως τοΰ Άστεροσκοπείου
δημοσιεύομεν σήμερον καί τήν εικόνα τοΰ Ιουλίου
Σμίθ, περί ού άναγράφομεν τάς κάτωθι βιογρα-
φικάς σημειώσεις. —
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ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΜΙΘ.

'Ο Ίω. Φριδερΐκος ’Ιούλιος Σμίθ έγεννήθη 
τώ 1825 έν Eutin, πόλει τοΰ Holstein έν τή 
βορείφ Γερμανία. Παιδιόθεν ήδη έξεδηλοΰτο 
παρ’ αύτώ έκτακτος δξυδέρκεια καί μεγάλη πρός 
τήν έπιστήμην τής άστρονομίας κλίσιν. Άπο- 
περατώσας τάς σπουδάς του έν τώ Πανεπιστήμιο» 
τής Βόννης διωρίσθη διευθυντής τοΰ έν Olmiitz 
τής Αύστρίας άστεροσκοπείου. Έκεΐθεν,δέ προσ
κληθείς μετά τινα χρόνον ύπό τής Ελλην. Κυ
βερνήσεως μετέβη είς Αθήνας, ένθα έξηκολού- 
Οησε μετά πολλής δραστηριότητος τάς άστρονο- 
μικάς αύτοΰ μελέτα;', ών άποτέ- 
λεσμα ύπήρξεν ή "Σεληνογραφία” 
του καί τό σύγγραμμα περί "Άλ- 
λοφανών άστέρων”. Τόν σεληνο- 
φραφικόν του χάρτην, άληθέ; αρι
στούργημα, ήγόρασεν ή Πρωσσική 
κυβέρνησις άντί 20 χιλ. γερμανικών 
ταλλήρων. Όποιον ζήλον είχεν ό 
Σμίθ διά τήν έπιστήμην του καί 
πόσον άόκνως είργάζετο, άποδεικνύ- 
ουσιν αί 425 άστρονομικαί πραγμα
τείας ας συνέγραψε κατά τήν έν 
Έλλάδι διαμονήν του. Τό όνομά 
του, γνωστότατον έν Εύρώπη, θέλει 
μείνει καί έν Έλλάδι προσφιλές, 
διότι ού μόνον είργάσθη έν αύτή ώς 
διαπρεπής έπιστήμων, άλλά καί 
διεκρίθη πάντοτε διά τά φιλελλη- 
νικά αύτοΰ αισθήματα. Ό Σμίθ 
ήτο έκ τών σπανίων έκείνων άν- 
θρώπων, οίτινες ένθέρμως καί άνευ 
πατάγου καί έπιδείξεως άγαπώσι· 
καί ένθέρμως πράγματι ήγάπησε τήν 
Ελλάδα ό σοφός άνήρ. 'Οσάκις 
παρουσιάζετο περίστασις πρόθυμος 
ήτο πάντοτε νά συντελή καί αύτός 
τό κατά δύναμιν. Έν τώ Συλλόγω 
Παρνασσώ είργάσθη άνενδότως ώς 
πρόεδρο; τοΰ φυσιογνωστικοΰ τμή
ματος, καί άποθνήσκων αφησεν είς 
τόν ρηθέντα Σύλλογον κληροδότημα 
πολύτιμον, σπαυδαΐον σύγγραμμα 
"τήν Μετεωρολογίαν καί Φαινομενο
λογίαν τή; ’Αττική;” ήτις καί ήδη 
έςεδόθη δαπάνη τοΰ Συλλόγου. Ό 
Σύλλογος έψήφισε ν’ άναρτηθή ή 
είκών αύτοΰ έν τή αιθούση τών 
συνεδριάσεων.

"Οτι ό μακαρίτης Σμίθ ήγάπησεν άκραιφνώς 
τήν Ελλάδα καί ίδίω; τάς Αθήνα;, τούτο άπέ- 
δειξε καί έν τή διαθήκη του, έν ή ένθυμήθη 
καί τό Πτωχοκομεΐον ’Αθηνών, καί τήν Σχολήν 
τών άπορων παίδων, καί τό Όφθαλμιατρεΐον 
καί τό Νομισματικόν Μουσεΐον καί αύτού; έτι 
τούς γέροντας φύλακα; τοΰ ’Αστεροσκοπείου, τούς 
πολυχρονίους τούτους μάρτυρας τών καθημερινών 
του έν τώ ’ Αστεροσκοπείω έπισκέψεών του.

Τήν έλλειψιν τού προώρως ύπό τοΰ θανάτου 
άρπαγέντος αστρονόμου βεβαίως θέλει αίσθανθή 
ό έπιστημονικός κόσμος, έν φ έξοχον κατείχε 
θέσιν. "Αμα άγγελθείσης τής είδήσεως τοΰ θανά
του του ήκούσαμεν ένταύθα καθηγητήν λέγοντα, 
δτι μεγάλη καί δυσαναπλήρωτος είναι ή απώ
λεια τοΰ Ιουλίου Σμίθ, διότι ό Σμίθ ού μόνον 
εμβριθέστατο; ήτο εί; τάς μελετάς του, άλλά 
καί μετά άγάπης έξήσκει τήν έπιστήμην του, καί 
τά έργα του φέρουσι τόν τύπον τή; έξαιρετική; 
έκείνης εύφυιας, ήτις δλίγοι; μόνον έκλεκτοΐ; 
δέδοται.

II ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ.
(Μετά είζάνος, βρα σελ. 344.)

Ή ιδέα τή; κατασκευή; πλοίων κινουμένων 
ούχί άμέσω; διά ζωπίων ή τής δυνάμεως τοΰ 
άνέμου, είναι άρχαιοτάτη· ή δέ έφαρμογή τή; 
δυνάμεω; τοΰ άτμοΰ πρός τον σκοπόν τούτον 
οφείλεται, κατά τάς νεωτάτας έρεύνας, τώ έν 
έτει 1647 έν Blois τή; Γαλλίας γεννηθέντι δια
κεκριμένη» λογίφ Διονύσιο» Παπέν, δστις ήδη έν 
έτει 1681 άπέδειξεν έν διατριβή, ύποβληθείση 
τή βασιλική τοΰ Λονδίνου Εταιρία, τό δυνατόν 
τής κινήσεως πλοίων διά τοΰ άτμοΰ. Ό Παπέν

1ΟΤΛΙΟΣ ΣΜΙΘ.

(Γενν. 1825, άποθ. 1884.)

διωρίσθη μετά τινα έτη καθηγητή; τή; φυσική; έν 
Μαρβούργφ, καί έκ τών χειρογράφων τοΰ φιλο
σόφου Λαϊβνιτίου, τών εύρισζομένων έν τή βα
σιλική τοΰ Άννοβέρου βιβλιοθήκη, έξάγεται δτι 
τή 27 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1707 διά τοιούτου 
πλοίου, ού αί ζώπαι έζινόΰντο δι’ άτμοΰ, έπλευσεν 
έπί τοΰ Φούλδα ποταμού άπό Κάσσελ μέχρι 
Μύνδεν, σκοπόν έχων έκεΐθεν νά μεταβή μέχρι; 
’Αγγλία;· δτι δμω; έν Μύνδεν τό μικρόν πλοΐόν 
του κατεστράφη παρά τών έκεΐ λεμβούχων καί 
ναυτικών. Τό άτύχημα τοΰτο τοσοΰτον έλύπησε 
τόν σοφόν άνδρα, ώστε παρητήθη πάσης νέας 
άποπείρας. Μόλις οί διαδεχθέντες αύτόν φυσιο- 
δΐφαι ζατώρθωσαν νά φθάσωσιν είς πραγματικά 
άποτελέσματα, άφ’ ού ό Ιάκωβο; Ούάττ έβελ- 
τίωσε καί έτελειοποίησε τήν άτμοκίνητον μη- 

.χανήν. Άλλ’ αν καί δλα τά τμήματα τής μη
χανή; είχον ήδη έφευρεθή, ούχ ήττον τελεία 
κατασκευή αύτή; δέν κατωρθοΰτο. Τούτο έπε- 
φυλάττετο τφ'Ροβέρτω Φούλτωνι (γενν. τώ 
1765 έν Πενσυλβανία τή; Αμερικής, καί άπο- 
Οανόντι τφ 1815). Τούτου ένεκα καί θεωρείται 
γενικώς ό Φούλτων ώς ό κυρίως τοΰ άτμοπλοίου 
έφευρετής, δστις καί άπεθανάτισε διά τής έφευ-

ρέσεω; ταύτης τό όνομά του. Ό ευφυή; άνήρ 
ευρισκόμενο; έν ετει 1793 έν’Αγγλία άπηύθυνε 
πρό; τόν κόμητα Στάνωπα έγγραφον, δι’ ού άπε- 
δείκνυε τό δυνατόν τοΰ κινεΐν πλοΐα διά τή; 
δυνάμεω; τοΰ άτμοΰ. Έκεΐθεν μετέβη εί; Γαλ
λίαν, ένθα έφεΰρε άτμοπρίονα διά τό μάρμαρον, 
υποβρύχιον σκάφος και είδος ναυκλάστρου· μή 
τυχών δμω; άζροάσεώ; τινο; και ένθαρρύνσεω; 
και άπελπισθεί; ήθελεν ήδη νά έπιστρέψη εί; 
τήν πατρίδα του, βτε ό έν Παρισίοι; πρεσβευτής 
τή; Αμερική; Λίβιγζστων ζατέπεισεν αύτόν νά 
μείνη, χορηγήσα; αύτώ καί τά άναγζαΐα μέσα. 
Άμέσω; ό Φούλτων ήρξατο μετά ζέσεω; κατα- 

γινόμενο; εί; τό προσφιλές αύτώ 
σχέδιον, τήν κατασκευήν άτμοπλοίου, 
δπερ και κατώρθωσε. Τή 9 Αύ- 
γούστου τοΰ έτους 1803 έκαμε τό 
άτμόπλοιον τού Φούλτωνος τήν 
πρώτην αύτοΰ έπι τοΰ Σηκουάνα 
ποταμοΰ δοκιμήν, καί τοΰτο μετ’ 
έπιτυχίας, άν καί δεν έπεδοζιμάαθη, 
ώς ώφειλε, παρά τοΰ κοινού. 'Ο 
Λίβιγζστων, βστις μέγα έδείκνυεν 
ένδιαφέρον πρός τά έργα τοΰ συμ
πολίτου αύτοΰ, προσεπάθησε νά κα- 
ταστήση ευνοϊκόν πρός αύτά τόν 
τότε πρώτον ύπατον, τόν Ναπολέ- 
οντα Βοναπάρτην. 'Η ήμετέρα εί
κών παριστα τήν ένώπιον τοΰ Ναπο- 
λέοντος γενομένην δοκιμήν τοΰ άτμο
πλοίου τοΰ Φούλτωνος. 'Ο Ναπο
λέων έπί τινας στιγμάς παρετήρησε 
τό πρός τό ρεύμα καί έναντίον τοΰ 
ρεύματος κινούμενον σκάφος, είτα 
όμως υψών τούς ώμους άπεστράφη 
άπό τοΰ βαθέω; προσβεβλημένου 
έφευρετοΰ, είπών δυνατή τή φωνή 
πρός τούς όπαδοΰς αύτοΰ ότι θεωρεί 
τό πράγμα καθαράν άγυρτείαν. Τότε 
ό Φούλτων έπέστρεψε πάλιν είς τήν 
πατρίδα του καί τή χρηματική συν
δρομή τοΰ Λιβιγζστώνος κατεσκεύ- 
ασε νέον άτμόπλοιον, τδ όποιον είχε 
μήκος 44 μέτρων καί μηχανήν 18 
ίππων δυνάμεως, κατασκευασθεΐσαν 
παρά τών κζ. Βούλτωνος καί Ούάττ. 
Άλλά καί οί συμπολΐται τοΰ Φούλ- 
τωνος τήν αύτήν άπέδειξαν δυ
σπιστίαν πρός τά τεχνικά αύτοΰ 
έργα, οιαν καί οί έν Άγγλίφ καί 
Γαλλία;· τό πλοΐον έπωνομάσθη "Ή 

παραφροσύνη τού Φούλτωνος”, καί κατά τόν 
πρώτον αύτοΰ δοκιμαστικόν πλοΰν (1807) έχαι- 
ρετίσθη διά τών χλευασμών τοΰ παρισταμένου 
πλήθους, οίτινες έπετάθησαν δτε τό μικρόν άτμό- 
πλοιον αίφνης μετά τάς πρώτα; αύτοΰ κινήσεις 
έστάθη. Έν τώ αμα όμως ό Φούλτων έδιόρ- 
θωσε τό λάθος, παρεμέρισε τήν έν τή μηχανή 
συμβάσαν διατάραξιν, καί δτε τό πλοΐον ταχύ 
καί μεγαλοπρεπές είσέπλευσεν εί; τόν Ουδσωνα 
ποταμόν άπό τού ναυπηγείου, ό θρίαμβο; τοΰ 
εύφυοΰς άνδρό; ύπήρξεν έντελή; καί τό πλήθο; 
έξερράγη είς ζωηροτάτα; έπευφημίας. Καί ήδη 
τώ 1812 πεντήκοντα έν ’Αμερική κατασζευ- 
ασθέντα άτμόπλοια διέπλεον τούς μεγάλους τής 
χώρα; έκείνη; ποταμού;, καί ή Εύρώπη μετά 
μικρόν έμιμήθη τό παράδειγμα άφ’ ού μάλιστα 
τό πρώτον άτμόπλοιον "'Η Σαβάννα” διέπλευσεν 
έν έτει 1819 τόν ’Ωκεανόν καί έφθασεν είς 
26 ήμέρα; άπό Νέας Ύόρκης είς Λιβέρπολιν 
τής ’Αγγλίας. Γνωστόν είναι δτι κατόπιν έπήλ- 
θον πλεΐσται δσαι βελτιώσεις εί; τό σύστημα 
τών τροχών, καί δτι ό πρώτος κατασκευάσας 
έλικοκίνητον άτμόπλοιον ήτο ό ’Ιωσήφ 'Ρέσσελ έν 
Τεργέστη (1829). Πρδς άπόδειξιν τής άναπτύ- 

ξεως, ήν έλαβον τά άτμόπλοια άρκεΐ ν’ άνα- 
φέρωμεν δτι τό εμπορικόν ναυτικόν τού κόσμου 
δλου ήρίθμει έν έτει 1883 οκτώ χιλιάδας 
πεντακόσια άτμόπλοια (άνω τών 50 τόννων), 
άντιπροσωπεύοντα δλα όμού χωρητικότητα 4'/2 
εκατομμυρίων τοννων.

ΤΟ ΕΝ A0HNA1S ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ.

Η ΚΡΕΟΥΣΑ.
Είκών Γ. Ί α κ ω β ί δ ο υ.

(Μετά είζόνο;, σελ. 345.)

ΊΙ περί Άργοναυτικοΰ πλού παράοοσι; καί 
τά πολλά περί αύτήν έπεισόδια όχι μόνον έν 
τφέπικφ κόσμφ καταλαμβάνουσιν επίσημον θέσιν, 
τήν δευτέραν μετά τά Τρωικά, άλλά καί εί; τού; 
τραγικού; ποιητάς παρέσχον άφθονον καί ποι
κίλη·/ προς δραματικά προϊόντα ύλην. Καί παρά 
μέν Αίσχύλφ φέρονται έξ, παρά δέ Σοφοκλεΐ 
οκτώ τίτλοι δραμάτων άπολεσθέντων, εί; τήν 
παράδοσιν ταύτην άναφερομένων. Τόν Εύριπίδην 
δμω; πρό πάντων φαίνεται ειλκυσαν ζωηρότερο·/ 
αί Άργοναυτικαί αύται παραδόσεις, έξ ών πολ- 
λαχώς καί κατ’ εξοχήν ό τραγικό; ούτο; έπεξειρ- 
γάσθη τού; περί τή; διαβόητου Μηδεία; μύθους, 
άποτελοΰντας τό δλον περίπου τών μετά τήν 
κτήσιν τοΰ χρυσοΰ δέρατος περιπετειών τοΰ ηρώο; 
Ίάσονο;· διότι τό πρώτον μέν αύτοΰ έπί τή; 
σκηνή; διδαχθέν δράμα, at Πελιάδες, άναφέρετο 
εί; τήν ύπόθεσιν ταύτην, προβεβηζώ; δέ ήδη 
τήν ήλικίαν εισάγει εί; τό θέατρον τήν Μήδειαν, 
σώζονται δέ έτι τρεις τίτλοι δραμάτων, περί 

τήν ύπόθεσιν ταύτην άναστρεφομένων. Αληθώς 
είς τόν παθητιζώτατον Εύριπίδην, δστις έν τή 
παραστάσει τοΰ τραγικού πάθους νέου; είσήγαγε 
τρόπους έν τή δραματική τέχνη, άνήζεν ιδια
ζόντως ή έπεξεργασία τών λίαν τραγικών περι
πετειών τών περί Μήδειας παραδόσεων. Ιό 
άχαλίνωτον πάθος, τήν μεγάλην τή; ψυχή; ορ
μήν, άμα δέ τήν μυστηριώδη σοφίαν καί τέχνην 
τής Κολχίδος, άλλά συγχρόνως τό σκληρόν καί

αιμοχαρές τή; βαρβάρου γυναικός, έγνω ό ποιη
τή; νά ζαταστήση λίαν έπαισθητά έν τώ θεάτρφ 
καί δι’ άλλων βεβαίως άπολεσθέντων έργων του, 
ίδια δέ διά τοΰ σώζομένου ομωνύμου δράματος.

Άλλ’ δπως τήν καθόλου Ποίησιν, ουτω καί 
τά; άδελφάς ταύτη; παραστατικά; τέχνας, τήν 
Γλυπτικήν καί Ζωγραφικήν, αϊτινε; έπί τά ίχνη 
έκείνης βαίνουσαι, δέν λείπουσι νά έπιλαμοά- 
νωνται έκάστοτε παντός σημείου, έπιτηδείου εί; 
παραγωγήν καλλιτεχνικών έργων, έζίνησεν ισχυ
ρό»; τό μέγα διάφορον τών παραδόξων καί τρα
γικών περιπετειών τού βίου τής Μήδειας, καί 
πλεΐστα έν τή άρχαιότητι φημίζονται έργα τή; 
τέχνη; είς τήν ύπόθεσιν ταύτην άναφερόμενα. 
Μεταξύ άλλων άναφερομένων είναι ή ύπό Τιμο- 
μάχου τού Βυζαντίου είκών τής Μήδειας, ήν ό 
Καΐσαρ μετά τού Αίαντος τού αύτοΰ ζωγράφου 
άντί όγδοήκοντα ήγόρασε ταλάντων διά τόν έν 
'Ρώμη ναόν τή; Αφροδίτης, ή υπό Άριστολάου, 
υιού τού Παυσίου, καί άλλαι παρά Λουκιανφ καί 
Παυσανία μνημονευόμενα·., τοιχογραφίαι έπίσης 
ίκαναί, όποΐαι είναι καί αί σωζόμεναι είσέτι 
έν τε τή Πομπηία καί τώ ΊΙρακλείφ. Πλεΐστα 
καί έπίσημα καλλιτεχνικά έργα, λέγει ό Λιβά- 

νιος, ύπήρχον τή; τε Ζωγραφικής καί Γλυπτικής, 
τάς πράξεις τής Μήδειας έχοντα ώς άντικεί- 
μενον, αληθώς δέ καί μέχρι; ήμών έτι ίζανα 
σώζονται, ώ; π. χ. τά έπί έξ σαρκοφάγων (Ί’ώμη, 
Μάντουα ζ.τλ.) ανάγλυφα, τήν δλην σειράν τών 
πράξεων τή; Μήδειας παριστώντα, πολλά τε
μάχια άναγλύφων, πολλαί έπί άγγείων, αμφο
ρέων καί κρατήρων εικόνες, ιδία δέ άναφέρομεν 
ενταύθα τήν περίφημον έπί πολυτελούς άγγείου

είκόνα, τήν έν Κανόσα μέν εύρεθεΐσαν έν Μο
νάχο» δέ νυν σωζομένην.

"Εν τών πολλών περί τήν Μήδειαν τραγικών 
επεισοδίων, τόν θάνατον τή; Κρεούσης, θυγατρό; 
τοΰ βασιλέως τή; Κόρινθου, έχει ώ; άντικείμενον 
καί ή έν τώ παρόντι φύλλφ τοΰ Εσπέρου κατα- 
χωριζομένη είκών τοΰ "Ελληνο; ζωγράφου Γ. 
Ίακωβίδου, ή βραβευθεΐσα κατά τήν έν Μονάχο» 
ακαδημαϊκήν έκθεσιν τού 1881, είκών έμπνευ- 
σθεΐσα καί έπεξεργασθεΐσα κατά τά; παραστάσεις 
τού τραγικού ποιητοΰ έν τώ γνωστψ δράματι. 
Δικαίως αί περί τήν Μήδειαν τραγικαί παρα
δόσεις κατέστησεν εις τε τήν Ποίησιν καί τήν 
άλλην άδελφήν τέχνην πηγή ανεξάντλητο; σπου
δαίων καλλιτεχνικών έργων. ΊΙ Μήδεια είναι 
ή διαβόητο; θυγάτηρ τοΰ Αίήτου, γυνή φαρμά
κι;, φοβέραν κατέχουσα τέχνην εί; τό παρα- 
σκευάζειν έκ διαφόρων ούσιών μαγικά καί κα
ταστρεπτικά μίγματα. Έμπαθέστατον συλλαβοΰσα 
έρωτα πρό; τόν Ίάσονα, έβοήθησε μέν αύτόν 
λίαν εί; τήν κτήσιν τοΰ χρυσοΰ δέρατος, άπαρ- 
νηθεΐσα δέ χάριν τοΰ έρωτος έκείνου γονείς καί 
πατρίδα, τόν ήκολούθησεν εί; τήν Ελλάδα. 
Γυνή ισχυρών άποφάσεων καί έκτελέσεων, άλλά
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γυνή συγχρόνως βάρβαρος, Κολχ'ις το γένος, τά 
πάντα θυσιάζουσα έπί τής έσχάρας τοΰ βωμού 
τών καιομένων παθών της. Κατεμέλισε τον 
νεαρόν αύτής αδελφόν Άψυρτον, ΐνα σώση έαυ- 
τήν και τήν ’Αργώ έκ τών καταδιώξεων τοΰ 
βασιλέως πατρός της· κατεμέλισε τόν γέροντα 
ΙΙελίαν ota τών χειρών τών ιδίων εαυτού θυγα
τέρων. Άλλ’ είναι συγχρόνως ή γυνή αυτή ή 
μεγαλόσπλαγχνος και υπερήφανος Μήδεια, ήτις 
έχει ίσχυράν συναίσθησιν τής αξίας και κατα
γωγής αύτής, κόρη βασιλέων, καί έγγονος τοΰ 
θεού Ήλιου. Τοιαύτην λοιπόν ούσαν προσβάλλει 
αίφνης σκληρότατα και άποδιώζει μακράν Εαυ
τού αύτός εκείνος ό άνήρ, δν έκείνη τοσοΰτον 
περιπαθώς ήγάπησε, και τοσοΰτον επίσης εύηρ- 
γέτησεν. Ό Ίάσων λησμονεί τούς δρκους του 
και τάς εύεργεσίας, και νυμφεύεται έντός ολίγου 
τήν νεαράν Γλαύκην (Κρέουσαν), τήν θυγατέρα 
τοΰ βασιλέως Κρέοντος. Τήν διά τοσούτων 
μόχθων καί αιμάτων άποκτηθεΐσαν εύτυχίαν 
χάνει ήδη διά παντός ή Μήδεια, και έν αύτή 
χάνει τόν μόνον φίλον και ύποστηρικτήν, δστις 
τή έμεινεν έν τφ κόσμφ τούτφ, διότι τόν κόσμον 
βλον έκαμεν έχθρόν χάριν τοΰ ανθρώπου έκείνου· 
έρημος και άπομεμονωμένη άποδιώκεται μακράν 
μετά τών δύω μικρών τέκνων της. Τότε αισθά
νεται ώς θάλασσαν έγειρομένην ολην τήν δύναμιν 
ιήί Ψ°Ζί’ ττίώ και συνταράττον αύτήν σκλη
ρόν πάθημα. Έν τή ανδρική και άγρια αύτής 
φύσει αισθάνεται βλον τόν βρασμόν τοΰ κοχλά- 
ζοντος πάθους τής έκδικήσεως. Τόσον έλεεινώς 
να σπρωχθή εις τήν συμφοράν, νά γείνη περί- 
γελως καί σκώμμα τών εχθρών της, τούτο είναι 
άνυπόφορον οιά τήν Μήδειαν. ’Εγείρεται νά 
έκδικηθή, καί είναι ήδη άνωτέρα τής Κλυτε- 
μνήστρας τοΰ Αισχύλου, και τής Λαίδυ-.Μακβεθ 
τοΰ Σαικσπήρου. Συρίζει ώς ό οφις είς τούς 
τεχνικωτάτους έκείνους στίχους τοΰ Εύριπίδου·

Άλλ’ ε!α· φείδου μηδέν ών έπίσταοαι, 
Μήδεια, ίουλεύουσα καί τεχνωμένη· 
έρπ’ είς τό δεινόν· νΰν άγών εύψυχίας· 
όρφ; α πάσχεις· ού γέλωτα δει σ’ όφλεΐν 
τοΐς Σισυφείοις τοΐς τ’ Ίάσονος γάμοις, 
γεγώσαν έσθλοϋ πατρός Τίλιου τ’ άπο. 
Έπίστασαι δέ· πρός δέ καί πεφύκαμεν 
γυναίκες, είς μέν έσΟλ’ άμηχανώταται, 
κακών δέ πάντων τέκτονες σοφώταται.

Τρία ορίζει τά πρώτα θύματα τής έκδικήσεως 
ταύτης·

τήν δ’ ημέραν τρεις τών έμών έχθρών νεκρούς 
θήσιο, πατέρα τε καί κόρην πόσιν τ’ έμόν.

ώς οίκτρά πρωτόλεια τής μεγάλης καί δυσα- 
ποφασίστου θυσίας, τής σφαγής τών ιδίων έαυ- 
τής τέκνων.

Τής φοβέρας λοιπόν ταύτης έκδικήσεως τό 
πρώτον θΰμα παρουσιάζει πρό τών δφθαλμών 
ήμών ό "Ελλην ζωγράφος έπί τής ύπ’ δύει εί- 
κόνος. Ένταΰθα, έπί τών μαρμάρινων βαθμιδών 
λαμπρώς κεκοσμημένου προστώου, κεΐται ή 
Γλαύκη, μεταξύ ζωής καί θανάτου παλαίουσα, 
οίκτρόν θέαμα φρικώδους οδύνης το σώμα κα- 
ταναλισκούσης, χαράς καί έλπίδων διά μιας 
σβεννυμένων. Τά πολύτιμα δώρα, άτινα ή Μή
δεια διά τών τέκνων αύτής έπεμψε πρός τήν 
βασιλόπαιδα νύμφην, ό χρυσόπλεκτος στέφανος 
καί οί πολυτελώς πεποικιλμένοι πέπλοι ένέκλειον 
τόν δδυνηρόν διά Κολχικοΰ δηλητηρίου θάνατον. 
Ανθη καί στέφανοι κοσμοΰσι τούς παρατεθει
μένους τρίποδας καί τόν θρόνον, παραπετάσματα 
δέ μεγαλοπρεπή καλλύνουσι τήν θέαν- τό παν 
είναι ως έπί γάμον ηύτρεπισμένον, δπερ Εκφαίνει 
και ό ζωηρός πανταχοΰ τής είκόνος χρωματισμός, 
άλλ’ έν τφ μέσιρ τοΰ νυμφικού τούτου κόσμου 
έν ύδυνηρα άντιθέσει έξαπλοΰται άσπαίρουσα καί 

έν άγωνία θνήσκουσα ή μελόνυμφος θυγάτηρ τοΰ 
βασιλέως, κεΐνται δέ χαμαί Ερριμένα κάτοπτρα, 
ύέλια καί κερκίδες, τόν προηγηθέντα άγώνα αύ
τής προδίοοντα. Αί Ελαφραί σπασμωδικαί κι
νήσεις τοΰ προσώπου, τών χειρών καί τοΰ άλλου 
σώματος, οί έν τετάνφ διακλώμενοι καί κυρ- 
τούμενοι δάκτυλοι, τά πρός τά άνω ίκετευτικώς 
τεταμένα καί σβείνοντα βλέμματα, ή μέν δεξιά 
προσπαθούσα νά άποσπάση άπό τήν κεφαλήν τόν 
έπάρατον κόσμον, ή δέ άριστερά έν άπελπισία 
τού παραπετάσματος έπιλαμβανομένη, αί μυστη
ριώδεις έλαφραί κυαναΐ φλόγες αί άπό τής κε
φαλής άνατέλλουσαι, καί τό έν γένει τοσοΰτον 
οικτρώς θνήσκον έκείνο κάλλος, ισχυρόν διεγείρει 
τό πάθημα, καί μεγαλύνει τόν οίκτον. ’Αλλά 
τό πάθημά τούτο, αύτό καθ’ εαυτό ισχυρόν, Επέ- 
τυχεν ό "Ελλην καλλιτέχνης νά έξάρη έτι 
μάλλον διά τής καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν άπο- 
μονώσεως τοΰ θύματος, καί διά τής έλαφράς 
μονον σχετίσεως αύτοΰ μέ τό βλον τής ύποθέ
σεως, ήτοι διά τοΰ μόλις έπιφαινομένου πατρός· 
διαφόρως παρ’ δπως εκτίθενται καί συντίθενται 
τα πρόσωπα έπί τών άρχαίων εικόνων, καί ΐνα 
κατανοήσωμεν τήν καλήν ταύτην επιτυχίαν, έρ- 
μηνευομεν ένταΰθα μίαν τούλάχιστον τών εικόνων 
έκείνων έν Ελαφρά σογκρίσει πρός τήν ήμετέραν, 
και δή τήν Κανοσικήν τοΰ Μονάχου. Τό κύριον 
πρόσωπον καί έν τή γραφή ταύτη είναι ή έπί 
τοΰ θρόνου συγκαταπίπτουσα Κρέουσα, άλλά τό 
διάφορον καί τόν οίκτον διά τό πάθημα μέχρις 
άληθώς φόβου καί φρίκης έξεγείρουσι έξ είσέτι 
πρόσωπα, λαμβάνοντα μέρος έν τή πράξει- πρώ
τον ό πατήρ, δεξιόθεν έπιλαμβανόμενος τοΰ θνή- 
σκοντος τέκνου, ό άδελφός άριστερόθεν προσπα- 
θών νά άποσπάση άπο τής κεφαλής τής κόρης 
τόν επάρατον στέφανον, ή μήτηρ Μερόπη πε
ραιτέρω, τεταμέναις χερσί καί μετ’ άγωνίας 
τρέχουσα πρός βοήθειαν τής προσφιλούς Ουγατρός, 
η μαμμη έτέρωθεν έπαυξάνουσα τήν ταραχήν

2—, ό ξενός παιδαγωγός τών τέκνων 
φρικιών έπί τφ θεάματι, καί θερά- 

. πάσι, προσπαθούσα νά τόν άπο- 
. ς έκ χέεται έν 

καί τή συνθέσει ό άρχαΐος ζω- 

δι’ έπιδείξεων, 
τοΰ Ίάσονος, < 
παινά τις έπί 
σπάση εκεΐθεν. Ιοσοΰτον άφθονος έ 
τε τή έπινοία : 
γράφος! Καί δέν άρκειται μόνον εις τούτο, άλλ’ 
εισάγει και είδωλα τεθνεώτων, καί θεών πρό
σωπα έπί άλληγορικαϊς έκφράσεσιν, ώς τόν Αίή- 
την, την Αθήναν κτλ. ’Αλλά τοιουτοτρόπως 
γίνεται μεν ποικιλωτέρα καί τεχνικωτέρα ή 
είκών, τό βλέμμα βμως καί ή καρδία τοΰ θεα
τού, άφοΰ έπ’ ολίγον μόνον προσηλωθή είς τό 
κύριον πρόσωπον αύτής, άμέσως παρασπάται άπο- 
τομως πρός τά πέριξ πρόσωπα, συμπαθαίνεται 
μετ’ αύτών, σπουδάζει τήν έπιβολήν έκάστου, 
καί ουτω μερίζεται τό αίσθημα, μερίζεται ό 
οίκτος κατα πολλάς διευθύνσεις, καί άδυνατίζει 
δια το κύριον πρόσωπον, χαλαροΰται δέ καί ή 
συγκέντρωσις τής ύποθέσεως. Άπ’ Εναντίας έν 
τή ήμετέρα είκόνι ό θεατής προσηλοΰται έπί 
τοΰ ένός καί μόνου σχεδόν προσώπου τής είκόνος, 
έπί τοΰ μεμονωμένου θύματος τής έκδικήσεως, 
καί συγκεντρών εαυτόν μελετά έπί τοΰ σημείου 
έκείνου τήν δλην ύπόθεσιν, ίσχυρώς έκ ταύτης 
παθαινόμενος. Εύγενές καί μαλακώς κινούμενον 
πάθος πλαναται έπί τής είκόνος, ισχυρά δέ άλλά 
καί σώφρων άμα θλΐψις έπιβάλλεται ύπ’ αύτής· 
πρό τών όφθαλμών ήμών κεΐται ή βασιλόπαις 
μελόνυμφος τοΰ άδομένου ήρωος, έκπνέουσα έν 
ήρέμω άγωνίφ τήν χαράν, τάς ελπίδας καί τούς 
τρυφερούς πόθους της. Ή στιγμή, ήν έκλέγει 
ό καλλιτέχνης, καί ή θέσις καί κίνησις, ήν δίδει, 
είς τό σώμα, έκφαίνουσιν ολα ταΰτα. Ή Γλαύκη 
καταβληθεϊσα πλέον ύπό τών δριμέων πόνων, 
έντείνει τάς τελευταίας άνισχύρους προσπάθειας 
της, ινα σώση έαυτήν· συγχρόνως δμως ή πε-

ποιθησις, δτι αποθνήσκει, ζωγραφεΐται έπί τοΰ 
άθώου προσώπου της, καίτοι δέ ύπό φρικωδών 
πόνων τηκομένη, καί θνήσκουσα ήδη, γνωρίζει 
νά φυλάξη έν τή κατακλίσει αύτής, ώς βασιλίς, 
σώφρονά τινα καί άξιοπρεπή θέσιν είς τό δλον 
σώμα· ’Αποφυγών δηλαδή ό "Ελλην ζωγράφος 
οεξιώτατα τας λίαν σφοδράς καί άγριας παρα
στάσεις, ας δίδει ό ποιητής καί έν άλλοις, πολλφ 
δέ μάλλον έν τοΐς έξής στίχοις·

αίμα δ’ έξ άκρου, 
εσταζε κρατάς συμιΐέφυρμένον πυρί, 
σάρκες δ’ άπ’ όστέων ώστε πεόκινον δάκρυ 
γναθμοϊς άδήλοις φαρμάκων άπέρρεον, κτλ.

έβασίσθη κυρίως μέν έπί τοΰ στίχου 1195·

πίτνει δ’ είς ουδας συμφορά νίκωμένη, 

αποδίδει δέ δεξιώς καί λίαν έλαφρώς τούς έξής 
στίχους·

διπλοΰν γάρ αύτή πτ,μ’ έπεστρατείετο. 
χρυσούς μέν άμφΐ κρατί κείμενος πλόκος 
θαυμαστόν ΐει νάμα παμφάγου πυρός, 
πέπλοι δέ λεπτοί, σών τέκνων δωρήματα, 
Λευκήν έοαπτον σάρκα τής δυσδαιμονος. κτλ. 
σείουσα χαίτην κράτα τ’ άλλοτ’ άλλοσε, 
ρίύαι Οέλουσα στέφανον · κτλ.

Τοιοΰτον είναι το έργον τοΰ κ. I’. Ίακωβίδου, 
οπερ δικαίως έτυχε τοΰ α'. βραβείου εν τή καλ
λιτεχνική τοΰ Μονάχου έκθέσει, καί ουτινος 
άντίτυπον παριστα ή ένταΰθα είκών. Περί τοΰ 
έργου τούτου έγράφησαν ικανά έν Γερμανικαΐς 
Εφημέριοι, ό οε τή τέχνη όλοψύχως άφιερωμένος 
έκ Λέσβου ζωγράφος ού μετά πολύ έξειργάσθη 
καί Ετερον έπίσημον έργον "τήν Νοσταλγούσαν 
Ιφιγένειαν έν Ταύροις” καί άλλα δέ μικρότερα 
έργα, ών κάμνει άείποτε έντιμον μνείαν ό εύρω- 
παϊκός τύπος, καί περί ών έν συνόλω ό "Εσπε
ρος θελει κάμει λόγον έν δοθείση περιστάσει.

Λειψία.

Ιωακείμ Παυλίδης.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

’Ανάλγητα φεύγοντες, χείλη κακίας, 
τα βήματα φέρομεν άνθρώπων μακράν,

καί σύντροφον έχοντες τάς έρημίας, 
είς λόφου τούς πρόποδας, μέ δψιν ώχράν, 

καθήμεθα άναυδοι καί κεκμηκότες.

Πρός τί εις τό χείλος τ’ ωχρόν καί τρομώδες 
χόρης λικνίζεται δειλή σιωπή;

πώς μ ομμα με βλεπεις ρεμβόν καί πυρώδες, 
και πώς είς τό πρόσωπον χροιά χαλεπή 

αυλοΰται, καί τί τής βαρύνει τά στέρνα;

Καθώς τής θαλάσσης τό κΰμ’, άνυψώνει, 
άγριας θυέλλης, οργίλη πνοή, 

και χαίτην έκείνο, λευκήν άνορθώνει 
καί βρέχει τήν όχθην χείμαρρων ροή 

στενάζει δ ή όχθη καί φρίσσουν τά πέριξ·

'Ωσαύτως τής κόρης τό στήθος ώρθώθη, 
τήν δψιν έλεύκανε τοΰ κρίνου χροιά, 

στα βλέφαρα κΰμα δακρύων ύψώθη, 
κι’ ένώ κατακλύζετ’ ή λευκή παρειά, 

βαρύς είς τά πέριξ άκούεται στόνος.

— Ειδετο, μοί λέγει, έκείνο τό άνθος, 
τοΰ κάλυκος μόλις μέ χάριν προβάλλον,

μέ ποιον θωπεύουν οί ζέφυροι πάθος, 
κ’ έκείνο μέ ποιαν χαράν, άναπάλλον, 

έλεύθερον, ρόδινα πέταλα τείνει!

Είδε τό πτηνόν, πώς εύθύμως τονίζον 
τους πόθους καρδίας έρώσης, είς κλάδον 

πετά, καί μέ χάριν τό σώμα λικνίζον, 
πρός φίλον έταϊρον, τό άσμά του άδον 

γλυκύ μεταδίδει καί τέρπετ’ έκεΐνος!

νΩ! πώς άν έγώ, τής ψυχής μου τό άσμα, 
θελήσω νά ψάλλω, κρωγμός, είναι λέγουν, 

καί βέβηλος λήρος: καί πώς ένφ τραύμα 
καί φλόγες τά στήθη τά λαύρα μοΰ φλέγουν 

νά κρύπτω είς βάθος ψυχής δδυνούσης;

Έάν είς τήν θέαν σου μόνον εύρίσκω 
ζωήν, καί τό αίμα, μακράν σου παγώνει, 

έάν είς χείμαρρους δακρύων άλίσκω 
τόν βίον, καί κρύα τοΰ τάφου σινδόνη, 

άπλοΰται Εμπρός μου, μακράν σ’ βταν είμαι,

Έάν ή ψυχή μου τά στήθη μ’ άφίνη 
κι’ εύδαίμονας ώρας λογίζη έκείνας, 

καθ’ ας είς τά στήθη σου, φλόξ ώς πύρινη, 
είσδύουσα στόνους, ανίαν κι όούνας,

είς τέφραν ταχύ μεταβάλλει καί χαίρει,

Πρός τί με καί πταίστην καί βέβηλον λέγουν; 
πρός τί τής αισχύνης έγώ τον μανδύαν 

νά φέρω δφείλω, ύπόταν μού φλέγουν, 
αγνών αισθημάτων πολλών τήν καρδίαν 

αί φλόγες, καί είμαι ήφαίστειον βλη;

Τί πταίει τό ^>όδον, τόν κάλυκ’ άν νεύη, 
τοΰ Φοίβου όπόταν άκτίς τό έγγίζη, 

ή πτέρυξ ζεφύρου, γλυκύ τό θωπεύη;
καί τί τής θαλάσσης τό κΰμ’ άν άφρίζη 

ένφ τοΰ Βορρά ή μανία τό πλήττη; —

Είς στόνος έκ βάθους ψυχής, έξελθών 
τής καρδίας τά χείλη, τά τρέμοντα κλείει, 

κι’ ώς χείμαρρος βαίνων όχθών άβαθών 
είς ρόδινα μήλα, τό ρεύμα κυλίει 

ή δίνη δακρύων και βρέχει τό χώμα.

Καθώς δταν δρόσος πρωίας βαρόνη
τό ρόδον, καί κλίνει βαρύ πρός τήν γήν, 

ώσαύτως ή κόρη έπάνω μου κλίνει
θανάτου τηρούσα βαρεΐαν σιγήν,

καί στήριγμα έχει, το καΐον μου στήθος.

Παρήγορον λέξιν, τά χείλη άνοίγω 
τή φίλη νά εΐπω, πλήν άναυδος μένω. 

Τήν βλέπω καί τρέμω, νεκράν ώς νά θίγω· 
κι’ ένφ τήν ψυχράν της παλάμην θερμαίνω, 

έντός μου άκούω φωνήν ήτις λέγει-

"Μωρός ό πιστεύων ναυάτου καρδίας 
τόν πλοΰν, πώς ρυθμίζει, φιλόσοφος νοΰς 

ήμέρας προλέγων χαράς καί εύδίας, 
ώς ίππος άφρίζων, χωρίς χαλινούς, 

έκείνη θά τρέχει γοργή κι αιθέρια.”

Ν. AIBAPHS.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΗΡΙΟΝ

τοΰ Κ. Α. Βενιέρη έν Γαλαζίφ.

(’Ιδιαιτέρα άνταπόκριαις.)

Έσχάτως ή Επέτειος τοΰ δνόματος εορτή τοΰ 
άξιοτίμου κ. Ά. Βενιέρη έγένετο άφορμή, ινα 
τό ύπ’ αύτοΰ διευθυνόμενον Ελληνικόν Εκπαι- 
δευτήριον πανηγυρίση εύγνωμόνως τήν ήμεραν 
ταύτην καί οί πολυάριθμοι αύτοΰ μαθηται έκ- 
φράσωσι τά θερμά αύτών τής ευγνωμοσύνης 
αισθήματα πρός τόν άκάματον διευθυντήν καί 
διδάσκαλον. Έπί τρεις ολοκλήρους ώρας ό έορ- 

τάζων έδέχετο έν συγκινήσει τά δείγματα ειλι
κρινούς άγάπης καί τάς διαπύρους εύχάς πολυ
πληθών φίλων, είκοσι καί δύο διδασκάλων καί 
ύπερδιακοσίων μαθητών. 0 καθηγητής εν τφ 
αύτφ Έλληνικφ έκπαιδευτηρίφ κ. Ν. Δόσιος 
άπήγγειλεν ώραΐον λογίδριον περί τής εν τή 
κοινωνία θέσεως τού διδασκάλου, καί δώδεκα 
μικροί ρήτορες διεδέχθησαν αύτόν διαχύσαντες 
έν πάσαις ταΐς έν τφ Έκπαιδευτηρίφ διδασκο- 
μέναις γλώσσαις τά συγκινούντα τήν στιγμήν 
έκείνην τήν άπαλήν αύτών καρδίαν αισθήματα 
τού σεβασμού, τής άγάπης καί τής εύγνωμοσύνης 
έν λόγοις πεζοΐς καί έμμέτροίς. Τό μάλλον 
συγκινήσαν τούς πάντας ήτον ή χάρις και ή 
ζωή, μεθ’ ής έλάλουν τήν μητρικήν των γλώσ
σαν Έλληνόπαιδες, άγνοοΰντες αύτήν έντελώς 
κατά τήν είς τό Έκπαιδευτήριον είσοδόν των. 
’Αξιόλογος ήτον ό ελληνιστί άπαγγελθείς λόγος 
τού μαθητοΰ Γ. Κωνσταντινοπούλου καί ή έμ
μετρος προσφώνησις τοΰ Κ. Γερακακη αμφο- 
τέρων μαθητών τής άνωτάτης τάξεως. Ενταύθα 
παραθέτομεν τον λόγον τού καθηγητοΰ κ. Ν. 
Δοσίου.

Κύριοι συνάδελφοι, φίλοι μαθηται,
’Ιδού καί πάλιν τή θεία συνάρσει ή φαιδρά 

αΰτη καί πανηγυρική διά τό Ελληνικόν Έκ- 
παιδευτήριον” ήμέρα άνέτειλε καί διδάσκοντες 
εύφροσύνως συνήλθομεν, όπως σφιγξωμεν τοΰ 
προσφιλούς, ήμΐν διευθυντοΰ τήν χεΐρα καί έπί 
τή ονομαστική αύτοΰ εορτή τα βέλτιστα αύτφ 
εύχηθώμεν. Το θέαμα είνε συγκινητικιότατον 
ού μόνον δι’ ήμάς τούς ύπό τήν αύτήν στέγην 
στεγαζομένους, άλλά καί διά πάντα ξένον τής 
εορτής ταύτης, πλήν εύγενή έχοντα τήν καρδίαν, 
διότι ή εύγνωμοσύνη τήν εύγενή μόνον καί εύ- 
αίσθητον ένοικεΐ καρδίαν. Τ’περδιακόσιαι άθώαι 
καί τρυφεραί ύπάρξεις τή στιγμή ταύτη αισθά
νονται θερμαΐνον τά στήθη αύτών τό εύγενές 
συναίσθημα τής εύγνωμοσύνης. '0 δέ τοΰ ' Ελ
ληνικού έκπαιδευτηρίου” διευθυντής εΐπερ ποτέ 
άλλοτε κατά τήν έπίσημον ταύτην ήμεραν αισθα
νόμενος τήν άξίαν τού σπουδαιοτάτου ύπό αν
θρωπιστικήν τε καί εθνικήν εποψιν έργου, είς δ 
ύπό τής θείας έκλήθη προνοίας, προδήλως φαί
νεται συνεχόμενος ύπό συγζινήσεως αμα καί 
δικαίας ύπερηφανείας. Άλλα καί Υμείς, κύ
ριοι συνάδελφοι, δσοι πρό μιάς και δύο δεκαε
τηρίδων έν τώ τής Διανοίας τούτφ ίερφ τε- 
μένει διατελεΐτε έχετε πλήρες δικαίωμα νά έγ- 
καυχάσθε καί σεμνύνησθε έπί τούτφ. Έάν ό 
κόσμος ύμάς άγνοή ή καί παραγνωρίζη, τί ύμΐν 
προς τούτο; Έρρήθη άνέκαθεν δτι τό Επάγγελμα 
τού διδασκάλου είνε τό μάλλον άχαρι καί έπί- 
μοχθον. Άλλά ποιον επάγγελμα και ποία έρ- 
γασία τών κόπων στερείται; "Αχαρι δμως τό 
έργον ήμών, Κύριοι, διά τούς άληθώς τόν προ
ορισμόν αύτών έννοοΰντας διδασκάλους ούδόλως 
είναι καί έγώ μάλιστα ήθελον διίσχυρισθή αύτό 
το έναντιώτατον, τό Επάγγελμα τοΰ διδασκάλου 
καί εύφρόσυνον τυγχάνει καί χαριτος δεν στε
ρείται · τό έργον τών άφιερωσάντων άπαντα τον 
βίον αύτών είς τήν μόρφωσιν καί άνάπτυξιν τής 
νεολαίας όμοιάζει προς τάς εύδαίμονας καί μυ- 
ροβόλους έκείνας μεσημβρινάς χώρας, ών τα 
εύώδη καί άρωματικά δένδρα κρύπτουσιν ύπό 
τό πυκνόν αύτών φύλλωμα ώριμους καρπούς, 
άνθη καί κάλυκας έν τφ άμα. Ή τί φαιδρό- 
τερον τής εύπλάστου καί τρυφεράς νεότητος 
ύπάρχει, ήτις άπό έτους είς έτος διέρχεται προ 
τών δφθαλμών ήμών προκόπτουσα Εν πνευματι 
καί ήλικίφ, ύπενθυμίζουσα ήμΐν τάς τής χρυσής 
ήμών Ήβης ήμέρας καί άνταμείβουσα ήμάς 
ουτω διά τούς μόχθους, οΰς ύπέρ αύτής κατα- 
βάλλομεν ύπερπλασίως; Πλήν ώς δ τών άρχαίων | 

Προμηθεύς διά τήν εύεργεσίαν, ήν παρέσχε τοΐς 
ύπ’ αύτοΰ έκ πηλοΰ πλασθεΐσιν άνθρώποις, τό 
θειον καί εύεργετικόν πΰρ αύτοΐς μετακοινώσας, 
δεινώς ύπό τής Νεμέσεως τών ούρανιων έτιμω- 
ρήθη μέχρις δτου ό Ηρακλής κατετόξευσε τόν 
κατατρώγοντα τό ήπαρ αύτοΰ γΰπα, ούτως έπί 
πολύν χρόνον παρά διαφόροις λαοΐς παρωράθη 
καί περιεφρονήθη ή τάξις τών διδασκάλων, οι- 
τινες ώς Ετεροι Προμηθείς έξ ύλης άκατεργάστου 
πλάττουσι ζώσας μορφάς καί σκεπτομένας. ΓΙό- 
σαι φυσικαί ικανότητες καί εύφυΐαι, έαν δεν 
άφυπνίζοντο ένωρίς καί καταλλήλως ύπό τοΰ 
διδασκάλου, δέν ήθελον αιωνίως καθεύδει; Πόσα 
δέ μεγάλα πνεύματα καί έξοχοι νόες δεν όφει- 
λουσιν είς τήν τοιαύτην έγκαιρον άναμόχλευσιν 
το εαυτών μεγαλεΐον; Καί δμως έτι καί σή
μερον έν πολλαϊς κοινωνίαις τό πρόσωπον τοΰ 
διδασκάλου κέκτηται άσήμαντον έξωτερικήν δψιν 
καί γόητρον. Άλλά καθώς έπί τής θεατρικής 
σκηνής έσφαλμένως ήθελεν έκλάβη τις πάντοτε 
ιύς πρωταγωνιστήν τόν χρυσοΰφαντον καί μάλλον 
πολυτελή έσθήτα ένδεδυμένον, τούναντίον δέ 
πολλάκις άσήμαντον έν άρχή τοΰ δράματος έκ τε 
τοΰ Εξωτερικού καί άλλως φαινόμενον πρόσωπον 
κατέχει τήν πρωτεύουσαν έν τφ δράματι θέσιν, 
ώς ον ή αφετηρία ζαί άφορμή δλων τών έπι 
τής σκηνής δρωμένων καί γιγνομένων, τό αύτό, 
Κύριοι, καί μέ τόν διδάσκαλον έν τή παλαίστρα 
καί τή θυμέλη τοΰ βίου συμβαίνει. Άναπετά- 
σωμεν πρός στιγμήν τήν αύλαίαν τοΰ θεάτρου 
τούτου, δπερ κοινωνία καλείται. Τί βλέπομεν; 
Έν ποικίλη συμμίξει φέρεται έπί τής σκηνής 
τών ύποκριτών τό πλήθος καί πρό ήμών παρε
λαύνει· πολντευταί καί διπλωμάται, λειτουργοί 
τής θέμιδος καί Άσκληπιάδαι, βιομήχανοι ζαί 
ζαλλιτέχναι ζαί τέλος έκ τοΰ χρυσοΰ αύτών 
κόσμου ζαί τής πανοπλίας άπαστράπτοντες τοΰ 
Άρεως γόνοι. 'Οποία άντίθεσις καί ποικιλία! 
"Εκαστος ύποδύεται καλώς ή κακώς τό ύποκρι- 
νόμενον πρόσωπον χειροκροτούμενος καί Επευ
φημούμενος έν πάση Επιτυχία. Καί δμως ό 
προαλείψας πάντας αύτούς είς τόν ποικίλον τού
τον άγώνα, δ διδάσκαλος ύπό πάντων σχεδόν 
Ελησμονήθη. Άλλ’ αί Επευφημία: καί οί στέ
φανοι, ούς δρέπουσιν ή ύπ’ αύτοΰ έν τφ μεγάλφ 
τούτφ άγώνι προαλειφθέντες συγκινοΰσι τήν καρ
δίαν του καί άφατον εν έαυτφ αισθάνεται τερψιν 
ζαί θυμηδίαν, διότι οί έν τή θυμέλη τοΰ-βίου 
πρωταγωνιστοΰντες αύτοΰ ίδια τυγχάνουσιν έργα. 
Έάν λοιπόν Εκαστος τών διδασκάλων έν τφ 
μικρφ αύτοΰ κύζλφ τήν άνέζφραστον ταύτην 
αισθάνεται τερψιν, ύπό ποιας χαράς καί δικαίας 
ύπερηφανίας πρέπει νά κατέχηται ό άξιότιμος 
πανηγυρίζων; Είκοσι καί Επτά ολόκληρα έτη 
άγωνίζεται τόν καλόν τούτον άγώνα τής μορ- 
φώσεως καί διαπλάσεως τής περί τά μέρη ταΰτα 
'Ελληνικής νεολαίας, ήτις άνευ τών φαεινών 
λάμψεων καί τών αύγών τοΰ πυρσού τούτου καί 
αύτήν ίσως τήν συνείδησιν τής καταγωγής ήθελεν 
άπολέσει. Πεντάκις χίλιοι νέοι, ήμέτεροί τε 
καί ξένοι, έπαιδαγωγήθησαν μέχρι τοΰδε ύπ’ 
αύτοΰ έν τφ σεμνφ τούτφ Έλληνομουσείφ καί 
πολλοί έξ αύτών κατέχουσιν ήδη ύψηλήν έν τή 
κοινωνίφ θέσιν, είτε έν τή πολιτεία είτε έν ταΐς 
έπιστήμαις καί τφ έμπορίφ. Κύριοι, δ,τι κα
θημερινώς ύπό τάς ξηράς τοΰ κώδωνος κρούσεις 
τελείται ένταΰθα φαίνεται ήμΐν σύνηθες καί 
τετριμμένον, άλλ’ ή ιστορία τών παριστρίων 
ήμών άποικιων καί τών φώτων έν γένει θέλει 
Εγχαράξει αύτό έν ταΐς δέλτοις αύτής δι’ άνε- 
ξιτήλων γραμμάτων ύπό τόν τίτλον "Τό έν 
Γαλαζίφ Ελληνικόν Έκπαιδευτήριον 
Α. Βενιέρη!!
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Η ΕΦΕΓΡΕΣΙΣ ΤΟΤ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΤ.
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ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΖΑΡΤ ΑΣΜΑ.

Μετεφράσθη έλεοθέρως έκ τού γερμανικού 
ύπό A. Ν. Μ. έν Όδησσφ.

Τη 5ϊ Δε κεμβρίου τοΰ 1791 έτους θλιβερά 
αγγελία, ώς κεραυνός έξ αιθρίας, έφέρετο άνά 
τήν παλαιάν καί φαίδραν αύτοκρατορικήν πόλιν 
Βιέννην. Ό Μόζαρτ άπέθανε! 'Ο Μόζαρτ, ό 
μελοποιός έκείνων τών γλυκύτατων και άηδονίων, 
ούτως ειπεΐν, έν άνθρώποις μελφδιών, αΐτινες 
ουδέποτε άπηχοδσι και άπφδουσι, έφ’ δσον χρό
νον και μία μόνη καροία πάλλει καί πρός τό 
καλόν αναφλέγεται. —

Ητο μέν γνωστόν δτε ό έπιεικής και μετριό- 
φρων έκεΐνος άριστοτέχνης, διάγων βίον ησυχον 
καί άπράγμονα, συνήθως διεταράττετο άλλοκότως 
πώς και δτι, νόσου έπελθούσης, αί μέν παρειαί 
αύτοΰ ήρξαντο νά ώχριώσι, ώς νεκρού, οί δέ 
παιδικοί οφθαλμοί νά λαμβάνωσι βαθμηδόν ούρα- 
νίαν τινα λάμψιν· άλλ’ δμως ή νόσος αυτή, ώς 
οι συγγενείς διέδιδαν, ύπό τήν νοσηλείαν τής 
ψυχή τε καί σώματι άφωσιωμένης άγαθής τού 
μουσουργού γυναικός, ήρξατο έσχάτως βελτιου- 
μένη, κάι ελπίς μάλιστα ύπήρχε περί τελείας 
άναρρώσεως.

Άλλ’ έξαίφνης τότε ή Φιλομήλα έγένετο 
αφαντος. Ή διάπυρος τοΰ άθανάτου μουσουργού 
ψυχή, τήν αιωνιότητα ποθούσα διέρρηξε τό γήϊνον 
σώμα, δπερ κεκμηκός ήδη καί μή δυνάμενον νά 
άναχαιτίση έπί πλείονα έτι χρόνον τάς όρμάς 
έκείνης, τέλος ύπεχώρησε. II αηδών, έν ειρκτή 
κατακλεισθεΐσα, διέτρησε διά τοΰ ραμφιού τό 
έαυτής στήθος καί — έξέπνευσεν. —

Τό μνημόσυνου (Requiem), ή περίφημος αυτή 
μουσική είκών τής ψυχικής άναπαύσεως, τό αιω
νίως εςοχον εί καί άτελές τοΰτο άσμα έφερε 
τήν ψυχήν τοΰ άθανάτου μουσουργού ώς έπί 
πτερύγων, έκεΐ πέρα, είς τόν άγνωστον κόσμον.

Τό τέλος τοΰ βίου τόν Μόζαρτ διαφόρως μέν 
καί ποιητικώς κεκοσμημένον ύπό πολλών μνη
μονεύεται, άλλ’ έν έκάστη διηγήσει άγνωστόν 
τι καί αινιγματώδες πρόσωπον συνεργεί, συνδε- 
όμενον πρός τήν ύψηλήν εκείνην μουσικήν σύν- 
θεσιν, ήτις ύπήρξε τό κύκνειον τοΰ Μόζαρτ άσμα.— 

Έν έτει 1790 περιέπεσε μέν ό μέγας μελο
ποιός είς νόσον σπουδαίαν, άλλά τό δημιουργικόν 
αύτοΰ πνεύμα έφάνη ύπέρτερον τών σωματικών 
πόνων, καί ενώ, όσάκις έβηχε, τό θερμόν αίμα 
έχρωμάτιζε τά χείλη, ή καρδία αύτοΰ ένετρύφα 
καί ήγάλλετο βεβυθισμένη είς μουσικούς τόνους, 
οίτινες όλονέν πλουσιότεροι καθίσταντο. Ουτω 
παρήχθη είς φώς ό "μαγικός αυλός” (Zauber- 
flote), τό άριστούργημα τών μελοδραμάτων τοΰ 
μουσοτραφούς άνδρός. —

θερινήν τινα ήσυχον έσπέραν, καθ’ ήν ό Μό
ζαρτ μόνος έν τφ δωματίφ του ώνειροπόλει, 
θεώμενος διά τών άνοικτών παραθύρων τήν γλύ- 
κειαν τών δένδρων χλόην καί προσπαθών νά άνα- 
ζωπυρήση τό πάσχον στήθός του διά τοΰ κατα- 
ψυκτικοΰ άρώματος, δπερ άπέπνεον τά εύώδη 
άνθη, αίφνης κρούεται ή θύρα. Άμα δέ αυτή 
άνεφχθη, έμφανίζεται είς τό δωμάτιον άμαυρόν 
τι υψηλόν πρόσωπον, περικεκαλυμμένον διά μαν- 
δύου, εί καί τά θερινά θάλπη ούδόλως τοΰτο 
άπήτουν, καί δι’ άσθενοΰς φωνής έρωτα έάν. έχη 
τήν τιμήν νά όμιλήση πρός τόν μελοποιόν Μό
ζαρτ.

' Μάλιστα, έγώ είμαι” άπεκρίθη ό Μόζαρτ, 
αισθανθείς έν ταύτίρ άνοίκειόν τι ρίγος, διότι 
ψυχρόν άέρος ρεύμα έξαίφνης έπνευσε κατά τήν 
θερμήν έκείνην έσπέραν, καί περιτυλιχθείς μέ 
τό νυκτερινόν ένδυμα έσπευσε νά κλείση τά 
παράθυρα, συγχρόνως δέ στραφείς πρός τόν ξένον.

— Καθίσατε, παρακαλώ, είπεν θά διατάξω 
άμέσως νά φέρωσι φώς.

— Δέν είνε άνάγκη, μή κοπιάσητε, ύπέλαβεν 
ουτος, εχω μίαν μόνον έρώτησιν νά άποτείνω πρός 
ύμάς. Έχω δηλαδή άνάγκην μελοποιΐας τίνος 
καταλλήλου είς μνημόσυνου. Τί άπαιτεΐτε διά 
τοιαύτην μουσικήν σύνθεσιν; Έκ νέου ό μελο
ποιός ήσθάνθη καθ’ δλον τό σώμα τό άλλόκοτον 
εκείνο ρίγος,

— Δι’ εν μνημόσυνον; ήρώτησεν έκπληκτος 
ό Μόζαρτ καί αίφνης περιέπεσεν είς ψυχικήν 
τινα κατάστασιν, ύφ’ ής συνήθως έκυριεύετο 
άπροσδοκήτως, καί ήν ή γυνή μετά τών οικείων 
ώνόμαζον πνευματικήν διατάραξιν. Δι’ έν μνη
μόσυνον; έψΦύριζε καί πάλιν Ναι, είνε ώρα 
αναπαυσεως; είνε ήδη ώρα νά συνθέσω καί έν 
μνημόσυνον.

'Ο Μόζαρτ τότε μόνον άφυπνίσθη έκ τής 
καταστάσεως ταύτης, δτε ένόμισεν δτι ό ξένος 
ήψατο τής ύπό σφοδρών παλμών ταραττομένης 
χειρός του καί ήσθάνθη δτι ή τοΰ ξένου χειρ 
ήτο ψυχροτάτη ώς νεκρού. —

, — Αναλαμβάνετε τήν μελοποΐίαν; — μετά
ενα μήνα άπό σήμερον τήν άπαιτώ! είπεν έν 
σπουδή ό άγνωστος.

— Τόσον ταχέως; — ύπέλαβεν ό μουσουρ
γός, άποσύρας συγχρόνως τήν χεΐρα του, τόσον 
ταχέως δέν άναλαμβάνω νά συνθέσω μνημό
συνον. —

— ’Έστω καί μετά δύο μήνας — άλλά τί 
άπαιτεΐτε; ήρώτησεν ό μανδυοφόρος άνήρ.

'0 Μόζαρτ ήθελε μέν ν’ άποκρούση δλως 
διόλου τήν πρότασιν τοΰ ξένου, άλλά μυστική 
τις δύναμις ήνάγκασεν αύτόν νά συγκατατεθή.

— ~Εχει καλώς· μετά παρέλευσιν δύο μηνών 
επανέρχομαι ΐνα παραλάβω τό μουσικόν έργον· 
1ί άπαιτεΐτε; έπανέλαοεν ό ξένος.

— Εκατόν δουκάτα άπήντησεν ό μουσουρ
γός.

Ό ξένος τότε κατέθετα έπί τής τραπέζης δύο 
κυλίνδρους, θέλων νά ύποδείξη δτι προπληρώνει 
τά χρήματα.

— Ιδού διακόσια δουκάτα! Σήμερον έχομεν 
τήν 5ί·' Αύγούστου, τήν δέ 5ν· ’Οκτωβρίου θέλω 
παρουσιασθή πάλιν καί άμα τή παραλαβή τής 
μουσικής συνθέσεως θέλω έγχειρίση ύμϊν δμοιόν 
τι ποσόν χρημάτων. —

— .Μοί έπιτρέπεται νά μάθω τίς είσθε; ήρώ
τησεν ό Μόζαρτ, άλλ’ ήδη ό ξένος εύγενώς ύπο- 
κλιθείς έξήλθε τοΰ δωματίου παρακούσας δήθεν 
την τελευταίαν έρώτησιν.

Ευθύς μετ’ δλίγον είσήλθεν ή γυνή τοΰ Μό
ζαρτ.

— Ίδέ, άγαπητή μου! εύθύμως έφώναξεν ό 
άσθενής άνήρ· Ιδού, θέλω νά σοί κάμω έν δώρον, 
καί λαβών τούς δύο κυλίνδρους τούς περιέχοντας 
τα δουκάτα ένεχείρισεν αύτούς τή μετά θαυμα
σμού έμβλεπούση άξιεράστφ γυναικί.

— II είνε ταΰτα; ήρώτησεν αΰτη, ομοιάζουν 
μέ χρήματα.

— Χρήματα; — δχι, είνε χρυσός! άνέκραξεν 
εύθυμος ό Μόζαρτ, είνε διακόσια στιλπνά αύτο- 
κρατορικά δουκάτα ώς άνταμοιβή μιας καί μόνης 
μελοποιΐας, ήν άνέλαβον νά συνθέσω έντός δύο 
μηνών. ’Αληθώς ούτος άνταμείβει δαψιλέστερον 
τοΰ ήμετέρου Σικανέδερ,*) δστις άγάλλεται τή 
άπολαυή τοΰ Μαγικού αυλού μου, διαρρίπτων είς 
έμέ τά άπομενόμενα ψωμίσματα.

— I ίς έπρότεινέ σοι, τήν σύνθεσιν; ήρώτησεν 
ή γυνή.

·') Γερμανός ποιητής (1751—1812). Ώς ποιητής 
τοΰ "μαγικού αύλοΟ” συνέδεσε τό όνομά του ένδόςως 
πρός τό τοΰ άθανάτου μουσουργού.

— Δέν συνήντησας τώρα πρό όλίγου έπί τοΰ 
κατωφλιού ύψηλόν τινα άνδρα, περικεκαλυμμένον 
διά μανδύου;

— Όχι· δέν συνήντησα κανένα.
— Γαύτην τήν στιγμήν έξέρχεται καί ίσως 

καταβαίνει ήδη διά τής μικράς κλίμακος.
— Ούδένα συνήντησα έπανέλαβεν ή γυνή έν 

τόνφ λίαν βεβαιωτικοί.
— Ναι, πράγματι, ήτον έν μεγίστη σπουδή· 

διό ούτε τό δνομά του ήθέλησε νά μοι δηλώση, καί 
δτε περί τούτου τόν ήρώτησα είχεν ήδη έξέλθη. — 
Αλλ’ άδιάφορον, εδώ έχομεν διακόσια δουκάτα, 

άγαπητή μου, τά όποια λάβε σύ ώς καλή οικο
νόμος· μετά δύο δέ μήνας άπό σήμερον, δταν 
ή μουσική σύνθεσις θά είνε έτοιμη, τότε θά 
έχωμεν άκόμη διακόσια δουκάτα, ώς ύπέσχετό 
μοι ό έλευθέριος εντολοδότης μου.

Ο Μόζαρτ ήθελε μέν τήν επιούσαν ήδη 
νά κάμη άρχήν τής συνθέσεως· διό κάτω νεύων 
περιεφερετο έν τφ δωμάτιο» του. ΙΙερί αύτόν 
έκυμαίνετό τι ώς θαλάσσιος ρόθος· Τά άλληλούια, 
ατινα αί τών άγγέλων φάλαγγες έψαλλον είς 
τιμήν τού δημιουργού τών κόσμων, έκρουον 
τήν άκοήν του, αύτός δέ έθεώρει έαυτόν ώς νέ- 
κρον καί ώς τοιοΰτος προ τών ουρανίων πυλών 
δέν έτόλμα νά είσέλθη είς τάς ούρανίας σφαίρας· 
ταΰτα πάντα άπετέλουν τήν βάσιν τοΰ μνημο
σύνου. είς ήν τό πνεύμα τοΰ μουσουγοΰ έβυθίσθη. 
Αλλ’ αίφνης ήσθάνθη δτι ζωηροί αήδόνος τόνοι 

έκρουον τήν άκοήν του, τά άνθη άπέπνεον εύω- 
δεστάτην δομήν καί χρυσαλλίς τις περιίπτατο 
πρό τών δφθαλμών του, — — ούτως ό μέγας 
τεχνίτης άφυπνίσθη. Καί τφ δντι· Έπί τοΰ 
τοίχου μέν έκεΐ ή προσφιλής αύτώ άηδών έκε- 
λαδει άναπέμπουσα έκ τοΰ λαρυγγίσκου της εύ- 
φροσύνους καί μαγευτικωτάτας μελφδίάς είς τόν 
εύανθή λειμώνα, ό δέ ήλιος έξω ένέτεινε τάς 
έπιμήκεις άργυράς άκτΐνάς του άπό τοΰ βάθους 
τού κυανού ούρανοΰ είς τάς έκτενεΐς πρασίνους 
πεδιάδάς, ούτως ώστε αί τών άνθέων καρδίαι 
άνοιγόμεναι άπέπνεον ήδίστην ευωδίαν, καί ή 
χρυσόχρους χρυσαλλίς, είσελθοΰσα διά τοΰ παρα
θύρου είς τό δωμάτιον τοΰ μουσουργού, έλαβε 
θέσιν έπί τίνος τών πλήκτρων τοΰ κλειδοκυμ- 
βάλου. —

Η άρωματώδης αΰτη πνοή τής θαλερούς 
φύσεως έφέρετο διά τοΰ στήθους τοΰ πάσχοντος 
άριστοτέχνου. —

— Οπόσον ώραία είνε ή ζωή! είπε σιγανή 
τή φωνή μετά γλυκέος έπί τών χειλέων μει
διάματος.

— Πόσον ώραία είνε ή ζωή! ήκτινοβόλησεν 
ήδη όμοίως ό μέγας οφθαλμός του καί ή λέξις 
αυτή αντηχεί χιλιάκις άπό τών άκτίνων τοΰ 
ήλιου, άπό τών καλύκων τών άνθέων, άπό τοΰ 
ψιθηρισμοΰ τοΰ ζεφύρου, άπό τών πτερυγισμάτων 
και τών λαμπρών τών έπτερωμένων έντόμων 
χρωμάτων, καθόλου δ’ ειπεΐν, άπό τής μεγάλης 
άπλέτου καί λαμπρούς φύσεως. Αίφνης δμως 
ό μέγας μουσικός ήσθάνθη άνατριχίασιν καθ’ 
δλον τό σώμα, άναμνησθείς τήν μουσικήν σύν- 
Οεσιν.

— θΖι> έψιθύρισεν- ουδέποτε δύναμαι νά 
συνθέσω μνημόσυνον, θαυμάζων τήν νεαράν καί 
φαιδράν φύσιν! * * *

Ιό φθινόπωρον έπήλθεν ήδη προώρως καί 
ό Σεπτέμβριος μήν ήρξατο νά περιβάλη τά δέν
δρα τήν κιτρίνην χροιάν, τά δέ φύλλα αύτών 
ξηρά καταπίπτοντα παρήγον έν τοΐς διαδρόμοις 
τών κήπων καί τοΰ Prater τής Βιέννης τόν 
ψόφον έκεϊνον, δστις πενθίμως άναγγέλλει τοΐς 
θνητοΐς τήν θνήσκουσαν φύσιν. Άλλ’ έν τού- 
τοις ό ’Οκτώβριος έφαίνετο δτι ήθελε νά άνα-

μουσοτραφούς άνδρός ψυΖ.ήν αλγεινό- 
έπηρεάση ή νά μή δύναται νά έκτε- 
άπαξ δοθεΐσαν ύπόσχεσίν.

καλέση έκ νέου έπί μικρόν τό θέρος, χαρίσας 
τοΐς άνθρώποις λαμπρας και ολως θερινας τας 
πρώτας αύτοΰ ήμέρας.

— Σήμερον έπανέρχεται ό έντολοδότης μου 
είπεν ό Μόζαρτ τήν πρωίαν τής 5Τ<5 ’Οκτωβρίου 
πρός τήν γυναΐκά του, καί έγώ δέν δύναμαι νά 
φανώ συνεπής είς τήν ύπόσχεσίν μου μή κατα- 
γράψας μήτε έν φθογγόσημον.

— Ή έκ νέου έπελθοΰσα άδιαθεσία σου, 
άγαπητέ μοι, είνε άποχρώσα δικαιολογία, είπεν 
ή περίφροντις γυνή, προσπαθούσα ν’ άποσοβήση 
πάσαν ταραχήν πνευματικήν τοΰ προσφιλέστατου 
άνδρός της, έάν δέ έγκρίνης, έγώ άναλαμβάνω 
νά σέ δικαιολογήσω πρός τόν ξένον.

— Έάν μοι εκαμνες ταύτην τήν χάριν, άγα
πητή μοι — ύπέλαβεν ό Μόζαρτ άναπνεύσας 
δλίγον· διότι ούδέν άλλο ήδύνατο είς τήν εύ- 
γενή τοΰ 
τερον να 
λέση τήν , , , ,

— ΙΙερί τήν έσπέραν βεβαίως θά έπανέλθη 
ό μυστηριώδης φίλος σου, είπεν ή γυνή ύπο- 
μειδιώσα, τότε έγώ θά τόν περιμείνω· νΰν οε 
άς έξέλθωμεν ολίγον είς περίπατον έφ’ άμάξης 
έν τφ Prater, ΐνα άπολαύσωμεν τόν λαμπρόν 
τής άναθαλλούσης φύσεως καιρόν.

— ’Έχει καλώς, είπεν ό Μόζαρτ. Περί τήν 
μεσημβρίαν εκείνης τής ήμέρας βαρειά τις άμαξα, 
έχουσα τό έτερον τών παραθύρων άνοικτον, πε- 
ριεφέρετο βραδέως, ώς ήτο τότε συρμός εν Βι
έννη, έν τφ Prater, έπί τής όποιας ώχοΰντο ό 
άσθενής Μόζαρτ μετά τής γυναικός αύτοΰ. Έν 
τφ μέσφ δέ τοΰ Prater έν μέρει φωτιζομένφ 
ύπό τών ήλιακών άκτίνων κατήλθεν ό Μόζαρτ 
άπό τής άμάξης, ΐνα στηριζόμενος έπί τοΰ βρα- 
χίονος τοΰ πιστού τοΰ βίου του συντρόφου πο- 
ρευθή ολίγον πεζή, θέλων ν’ άπολαύση τών 
έκτάκτως θερινών ήμερών τοΰ ’Οκτωβρίου μη
νάς. 'II πλατεία αυτή ένεκα τούτου ήτο πλήρης 
άνθρώπων, τών μέν πεζή, τών δ’ έφ’ ίππων ή 
έφ’ άμάξης περιφερομένων.

"Οτε ό Μόζαρτ, διατάξας τόν ήνίοχον νά 
σταματήση, ήθελε ν’ άκολουθήση τή είσελθούση 
ήδη είς τήν άμαξαν γυναικί αύτοΰ, ήσθάνθη 
έξαίφνης βαρεΐάν τινα χεΐρα έπί τών ώμων κα- 
ταφερομένην. 'Η παγερά δ’ έκείνη άνατριχίασις, 
ήτις συνέβη αύτφ, δτε ύπεδέξατο τόν αινιγμα
τώδη έκεϊνον μανδυοφόρον άνδρα έν τφ δωματίφ 
του, έπήλθεν ήδη έκ νέου καί, δτε έστράφη, 
παρετήρησε μετ’ έκπλήξεως τήν αύτήν έκείνην 
ύψηλήν μορφήν περιβεβλημμένην τον μανδύαν 
καί ήκουσε τήν αύτήν άτονον φωνήν.

— Λοιπόν, κ. Μόζαρτ, είνε ήδη ή σύνθεσις 
έτοιμη;

Ό Μόζαρτ περιέπεσεν άμέσως. είς τοιοΰτον 
παροξυσμόν, ώστε μόλις ήδυνήθη να ψελλιση 
ώς άναίσθητος τά έξής ·

— Σάς παρακαλώ, Κύριε, νά μοι δώσητε 
άκόμη ένα μήνα διορίαν.

— Σάς δίδω άκόμη δύο μήνας, άλλά τότε 
άπαιτώ άνυπερθέτως τήν μουσικήν σύνθεσιν, 
ύπέλαβεν ό ξένος καί έγένετο άφαντος έν τή 
συρροή τοΰ πλήθους.

Ό άριστος τής Μούσης θεράπων ήτο τοσοΰ
τον ήρεθισμένος, ώστε ούδέ τό πρόσωπον ήδυνήθη 
νά ΐδη τοΰ άγνώστου, άπαν δέ τό έπεισόδιον 
τοΰτο παρήλθε μετά ταχύτητος πτηνού.

— Τί έπαθες, Μόζαρτ; άνέκραξεν νΰν ή 
γυνή, προβαλοΰσα έκ τής άμάξης Ό Μόζαρτ 
έπιβάς τής άμάξης κατέπεσεν δλως ωχρός καί 
κατάπονος έπί τοΰ προσκεφαλαίου τοΰ Οχή
ματος.

— Ό ξένος μέ ύπέμνησε τό μνημόσυνον — 
είπε μόνον μετά πολλοΰ πόνου.

— Πώς, σέ συνήντησε ό ξένος ένταύθα προ 
ολίγου; ήρώτησεν έκπληκτος ή γυνή, καί — 
μνημόσυνον πρέπει νά συνθέσης; ύπετραυλισε 
μετ’ άγωνίας.

— Καταπραΰνθητι, άγαπητή μου, είπεν ό 
άσθενής, άναλαβών νέας δυνάμεις· Μοί άφήκεν 
είσέτι διορίαν μέχρι τής 5’·ς Δεκεμβρίου ύπό 
τον δρον νά παραδώσω αύτώ τότε άνυπερθέτως 
τήν μουσικήν σύνθεσιν. —

* s *

"Οτε ό βόρειος άνεμος τοΰ φθινοπώρου άπέσπα 
ήδη άπό τών δένδρων καί θάμνων τά ύπολει- 
φθέντα φύλλα, το τελευταΐον αύτών κόσμημα, ό 
άσθενής μουσουργός καθήμενος συνήθως καί περί 
μέσας νύκτας παρά τφ κλειδοκυμβάλφ ένησχο- 
λεΐτο είς τήν μελοποιΐαν τοΰ μνημοσύνου · ύπό 
τούς λευκούς δέ καί ώς κηρίνους δακτύλους 
αύτοΰ άνέβλυζον ότέ μέν ταραχώδεις τόνοι, ώς 
θύελλαι καί βρονταί, ή ώς σεισμός τής δίχα 
σχιζόμενης γής, ότέ δέ μαγευτικοί αύράνιαι 
φδαί, άνακηρύττουσαι άγάπην καί χάριν και 
διά πάντων τών ούρανών άντηχοΰσαι.

"Οτε δέ ή περιδεής γυνή σΐγα είς τό δω
μάτιον είσελθοΰσα ικέτευε μετά θωπειών τόν 
Μόζαρτ λέγουσα — ό ιατρός, προσφιλέστατέ 
μοι, σοί άπηγόρευσε τόσον αύστηρώς τήν νυκτε
ρινήν ένασχόλησιν, — θέλεις ό ίδιος νά αότο- 
κτονήσης; εύρε τόν μέγαν άριστοτέχνην έν ψυχρφ 
δωματίφ — άλλ’ δμως έν τφ άσθενεϊ έκείνου 
στήθει έκυμαίνετό τό θειον τής ποιήσεως καί 
μουσικής πΰρ.

— Νά αύτοκτονήσω; ύπεμειδίασε τότε δ 
Μόζαρτ ώς έξω αύτοΰ γενόμενος. 1ή δΐί Δεκεμ
βρίου μέλλει νά έπανέλθη ό ξένος· άλλ’ έκτος 
τούτου έγώ συνθέτω νΰν καί τό μνημόσυνον μου.

'Η φιλοφρονεστάτη γυνή περιέβαλε τότε έν 
ταΐς άγκάλαις αύτής τόν πάσχοντα σύζυγον, 
δστις άμα συνελθών ήσθάνθη καί πάλιν άνατρι- 
χίασιν· ό ξηρός βήξ ήρχωε έκ νέου, τό δέ μανδή- 
λιον, δπερ έκράτει έπί τοΰ στόματός του έλαβεν 
έρυθρόν χρώμα· ουτω δέ ό μέγας μουσικός κα- 
τεχόμένος ύπό πυρετοειδοΰς παροξυσμού μετέβη 
είς τόν κοιτώνα του, ώς μικρόν άσθενές παιδίον, 
στηριζόμενος έπί τοΰ βραχίονος τής γυναικός 
του, ήτις προσεπάθει νά κρύψη έπιτηδείως τά 
καταρρέοντα δάκρυά της, φοβουμένη μή δεινωθή 
ό κίνδυνος.

’Επειδή ή ύγεία τοΰ Μόζαρτ έβαινεν έπί τό 
χείρον, οί ιατροί άνεκοίνωσαν τή τεθλιμμένη 
γυναικί, δτι πάσα πνευματική ένασχόλησις δύ
ναται νά έπενέγκη τόν θάνατον. 11 έρασμια 
τότε γυνή ύπό άγνής άγάπης κινουμένη προέβη 
είς τό τελευταΐον διάβημα, δπως, εί δυνατόν, 
σώση τόν Μόζαρτ άπό τοΰ επικειμένου κίνδυνου· 
είσελθοΰσα δηλαδή νύκτα τινά είς τό δωμάτιον 
αύτοΰ άφήρησεν έκ τοΰ άναλογείου τήν μου
σικήν σύνθεσιν, γονυπετής δέ ίκέτευσεν αύτόν 
καί μέ δακρυβρέκτους Οφθαλμούς χάριν τής συν- 
δεούσης αύτούς άγνής άγάπης νά φείδηται είς 
τό έξής τής ύγείας του καί νά μή έπιταχύνη 
τόν θάνατόν του.

— Έγώ έπιταχύνω τόν θάνατόν μου; είπεν 
ό Μόζαρτ ώς μαινόμενος- Ναι, τό μνημόσυνον 
τοΰτο είνε δμοιον πρός τό ασμα, δπερ φδει ό 
κύκνος άποθνήσκων. —

Ταΰτα είπών καί συνελθών ύπέσχετό τή γυ
ναικί προθύμως, δτι δέν θέλει έργασθή πλέον, 
πριν ή άναλάβη έντελώς· άλλως τε δλίγον μόνον 
ύπελείπετο έκ τής μουσικής συνθέσεως πρδς 
συμπλήρωσιν τοΰ δλου έργου.

Παρά πάσαν προσδοκίαν ή ύγεία τοΰ Μόζαρτ 
κατά Νοέμβριον μήνα ήρξατο βελτιουμένη, αίσθα- 
νομένου μάλιστα καί καλήν δρεξιν. Νομίσας 

δέ τότε ό Μόζαρτ, δτι έχει ίκανάς δυνάμεις 
παρεκάλεσε θερμώς τήν γυναΐκά του διά τών 
έξής-

— '0 Δεκέμβριος μήν, δτε κατά τά συμ· 
πεφωνημένα μέλλει νά έλθη ό ξένος, προσεγ
γίζει- ήμεΐς δέ έχομεν άνάγκην τών διακοσίων 
δουκάτων, ατινα ύπέσχετό ήμΐν- διό άποδος μοι, 
άγαπητή, τήν μουσικήν σύνθεσιν, είς ήν μόνον 
δλίγον έτι ύπολείπεται πρός συμπλήρωσιν τοΰ 
δλου· μή φοβηθής δέ διόλου περί τής ύγειας 
μου, διότι σήμερον αισθάνομαι, εΐπερ ποτέ και 
άλλοτε, νέας δυνάμεις καί ενδόμυχον πρός με- 
λοποι'ίαν έπιθυμίαν.

'Η παράκλησις αΰτη έγένετο μετά τόσης 
σφοδρότητος, ώστε ή γυνή ένδούσα άπέδωκε τό 
έργον καί ούτως ό μουσουργός ήρξατο εκ νέου 
έργαζόμενος παρά τφ κλειδοκύμβαλο», έπιθυμών, 
ώς προαισθανόμενος τό τέρμα τοΰ βίου του, νά 
έπιθέση τήν κορωνίδα είς τό μνημόσυνον, τό 
τελευταΐον τών μουσικών πονημάτων του. Άλλα 
περί τάς άρχάς τοΰ Δεκεμβρίου μηνός, δεινω- 
θείσης καί πάλιν τής νόσου, ήναγκάσθη δλως 
κεκμηκώς ν’ άπορρίψη τά φύλλα έκ τών χει
ρών του.

Τήν πρωίαν τής 5r‘- Δεκεμβρίου ό Μόζαρτ 
άποτανθείς πρός τήν γυναΐκά του είπεν μετά 
τεθλιμμένης καρδίας·

— Σήμερον θά έπανέλθη . . .
— θά όμιλήσω έγώ, ύπέλαβεν αυτή κατα- 

πραύνουσα αύτον.
— Νάί, όμίλησον είπεν ό Μόζαρτ, άλλά 

σήμερον έπεθύμουν μόνον έπί μίαν έτι ώραν νά 
έργασθώ έπί τοΰ κλειοοκυμβάλου καί ουτω συμ- 
πληροΰται τό δλον έργον.

Ουτω λοιπόν ό Μόζαρτ καθήσας παρά τφ 
κλειδοκυμβάλφ διά τελευταίαν φοράν προσεπάθει 
νά δλισθήση έπί τών πλήκτρων τάς παλλομένας 
χεΐράς του· άλλ’ ολίγοι μόνον φθόγγοι καί 
ούτοι τρόπον τινά τά λοίσθια πνέοντες, ώς ό 
διδάσκαλος αύτών, ήκούσθησαν έν τφ δωματίφ 
του. Τότε δ’ έξαίφνης ό προσφιλής τφ Μόζαρτ 
άοιδός, ή άηδών, μεσοΰντος τοΰ χειμώνος, ήρ- 
χισε νά κελαδή· διηνεκείς, μελαγχολικοί καί 
ώς ουράνιοι ήσαν οί τόνοι έκεΐνοι τής μικράς 
άοιδοΰ Φιλομήλας, ούς άκούων ό Μόζαρτ κατέ
πεσεν ώς ήμιθανής έπί τοΰ κλιντήρος. Μετα- 
κομισθείς δέ είς τήν κλίνην του άνέλαβεν έπί 
τοσοΰτον μόνον, ώστε τήν έσπέραν ήδυνήθη νά 
όμιλήση πρός τήν πενθεράν του Σοφίαν, »ην 
άνεγνώρισε πλησίον του·

— “Εχει καλώς, είπεν, δτι εύρίσκεσθε εν
ταύθα· μείνατε, παρακαλώ, τήν νύκτα ταύτην 
πλησίον μου, ΐνα μέ ϊδητε άποθνήσκοντα. Καί 
τφ δντι, μετ’ δλίγας στιγμάς ή Μοΐρα άπέκοψε 
τό νήμα τοΰ βίου του, ή τοΰ θανάτου ώρα έπήλ
θεν καί ό εύγενέστατος άνήρ, ό μέγιστος τών 
ήρώων τής μουσικής περί τό μεσονύκτιον τής 
5Τ'ς Δεκεμβρίου τοΰ 1791 έτους ήτο — νεκρός.*)

*) Έπ! πολλά μετά τόν θάνατον τοΰ Μόζαρτ έτη 
ό έν Βιέννη λαός πολλά έμυθολόγει περ'ι τοΰ άγνώστου 
έκείνου, δστις ένετείλατο τφ μοοσουργφ τήν σύνθεσιν 
τοΰ μνημοσύνου· πρός τοΐς δλλοις δ' έπιστεόετο ότι 
έν τώ προσώπφ τοΰ άγνώστου ύπεκρύπτετο αύτή ή 
Μοΐρα τοΰ Μόζαρτ, ώς καί αύτός ούτος έπίστευεν 
άλλά μετά γενομένας έρευνας άνεκαλύφθη ήδη δτι ό 
αινιγματώδης έκεΐνος άνήρ ήτο ό κόμης Walsegg, 
δστις, έπιθυμών νά τελέση έπίσημον μνημόσυνον είς 
μνήμην τής άποθανούσης συζύγου αύτοΰ, άνέθηκε τφ 
Μόζαρτ τήν σύνθεσιν.
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AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚ AI ΕΡΕΥΝΑ I 
ΕΝ ΚΤΠΡΩι.

ύπδ Max Ohnefalsch-Richteb.
(Ιδιαιτέρα άνταπόχριαις.) 

(Συνέχεια καί τέλος.)

Αί εικόνες και ιδία τά σχήματα άρ. 9, 4, 5 
διαφωτίζουσιν ήμάς περί τούτου, ώς και περί 
των μετά τών περιδέραιων ζαί στρεπτών 
συνδεόμενων συμβόλων τής άξίας, περί τού 
στρογγυλού περιάπτου ύπδ τδ βοθρίον με
ταξύ άμφοτέρων τών μαζών, άφ ού πά
λιν κρέμανται αί κλείδες, ή σφραγίς και 
μικρά τις γυμνή καί ήκρωτηριασμένη 
είκών, (ήτις κατά τε τδ μέγεθος καί τδν 
τρόπον τής προσαρτήσεως δύναται νά πα
ραβληθώ προσαρτήμασιν, οία ήμεϊς συνει- 
Οίζομεν νά προσαρμόζωμεν ταΐς άλόσσεσι 
τών ωρολογίων). Κλείδες τε καί σφρα
γίς καί προσάρτημα κρέμανται εις μίαν 
σειράν παρά τοΐς άρχαιοτέροις είδώλοις, 
παρά τοΐς νεωτέροις εις δύο, ώς εις 
άρ. 4 κλπ. Δεν πλανώμεθα βεβαίως, έάν 
τάς μικράς ταύτας γυμνάς καί ήκρωτηρι- 
ασμένας εικόνας, τάς εν είδει προσαρτη
μάτων έζκρεμαμένας, θεωρήσωμεν ώς σύμ
βολα τών ανθρωπίνων θυμάτων, α- 
τινα έθύοντο τή παλαιά ταύτη Άρτέμιδι. 
Ιδιαίτεροι καλύπτραι είτε μία, είτε δύο 
κατά τδ μάλλον ή ήττον μακραί, λε
πτοί ή παχεϊαι καταπίπτουσιν υπέρ τήν 
κεφαλήν πρδς τά κάτω, δύνανται δέ καί 
δλοτελώς νά λείπωσι (ώς έν άρ. 9, 4, 
5). Αύται είνε τά άρχαΐα κρήδεμνα, 
καλύπτραι.

"Οτε δμως βραδύτερον οί κύπριοι "Ελ
ληνες ήθέλησαν εναντίον τής διαρκώς 
έξαπλουμένης άσέμνολατρείας τής Ά- 
στάρτης ’Αφροδίτης ν’ άντιτάξωσιν εις 
τινα μέρη τής νήσου τήν σεμνήν λατρείαν 
τής παρθενικής αυτών Άρτέμιδος, ώφειλον 
έκ τής λατρείας τής άρχαίας, ώσπερ καί 
ή Άστάρτη, άσεμνου κυπροασιατικής 
Άρτέμιδος ν’ άφαιρέσωσιν βλα τά μή 
αγνά στοιχεία τά παρά τή έλληνιζή 
’Αρτέμιδι άπαντώντα. Συγχρόνως δέ τδ 
αίσθημα τού καλού δέν έπέτρεψεν αύτοΐς 
νά διατηρήσωσι μακρότερον τήν πρότερον 
άχαριν στολήν. Βαθμηδόν μετέβαλλον τά 
ένδύματα καί τδν κόσμον. Άπεμάκρυναν 
τάς άρχαίας κλείδας τοΰ ναού καί τδ 
ήζρωτηριασμένον μικρόν γυμόν είδωλον, 
άντ’ αυτών δμως έτήρησαν τήν σφραγίδα, 
ήνπερ έδιδον εις τήν χεΐρα τής θεάς. Τοιαύ? 
την σφραγίδα κρατεί π. χ. τδ είδωλον άρ. 10 
έν τή δεξιφ. Ηύτύχησα ν’ άνεύρω καί 
ιδία χειρί ν’ άν^λάβω μεγάλην τοιαύτην 
σφραγίδα καί τήν κρατούσαν αυτήν γυναικείαν 
χεΐρα, ούσαν τμήμα μείζονος λίθινου άγαλματίου. 
Εύρον αυτήν μεταξύ τών σημερινών χωρίων 
Αχνης καί Ξυλοτύμβου, ένθα έζ τών ερειπίων 

ήδυνήθην ν’ αποδείξω τήν έπί τού τόπου εκείνου | 
πάλαι ποτέ υπαρξιν ναού άφιερωμένου τή Άρτέ- 
μιδι καί τώ Άπόλλωνι. Ή μεγάλην σπουδαιό- 
τητα κεκτημένη σφραγίς τοΰ ναού άπερρίφθη 
ύπδ τών προτέρων δρυκτών, οίτινες τά ευρήματα 
αυτών έπώλησαν τώ Άλ. Ρ. di Cesnola. 'Ο 
διασημότατος σοφός τής ’Οξφόρδης καθ. Α. Η. 
Sayce έμελέτησεν έπισταμένως τήν επιγραφήν 
αύτής. Οί έγκεχαραγμένοι χαρακτήρες, ουτω 
μοι έγραψεν ό Α. Η. Sayce δμοιάζουσι μάλλον 
τοΐς ΐερογλύφοις τού HAMATH ή τοΐς κυπριω- 
τικοΐς συλλαβικοΐς σημείοις. ’Εν τούτοις είνε 
άδυνατον νά παραγνώριση τις τήν μεγάλην συγγέ
νειαν τών ήμετέρων σημείων πρδς τήν διασεσα- 

φημένην κυπριωτιζήν συλλαβικήν γραφήν καθώς 
καί έξ άλλου πρδς τάς έπιγραφάς τοΰ Ίσσαρλίζ. 
Ό Α. Η. Sayce φέρει εις παραβολήν ιδία τήν 
σφονδυλικήν γραφήν, άρ. 1994 (Ίλιον ύπδ Dr. 
Hr. Schliemann)· Διαβλέπει έν τή περιέργω 
σφραγιδική γραφή νέαν άπόδειξιν περί τής δρθό- 
τητος τής θεωρίας του περί τής καταγωγής τών 
κυπριώτικα»·? συλλαβών. "Οπως ποτ’ αν ή δέν

ΛΡΤΕΜΙΣ. (Άρ. 16.)

(Άγαλμάτιον έκ Κύπρου.)

θά βραδύνη πλέον ό χρόνος, καθ’ δν θετιχώς θά 
όρισθή (καί ιδία ύπ’ αυτού τοΰ Α. Η. SayCE), 
2,τι αύτδς λέγει, δτι δηλαδή τδ συλλαβικόν σύ
στημα τών Κυπρίων κατάγεται έκ τών ίερογλύ- 
φων τής Χαματάβης καί άφίζετο εις Κύπρον 
είτε άμέσως διά τών εις Κίτιον έποικησάντων, 
είτε διά μέσου λυδικών καί φρυγικών χειρών. 
Σπουδαίου δμως είνε το πράγμα, δτι ή έπιγραφή 
ημών έπί τής σφραγΐδος άγάλματος τής Άρτέ
μιδος είνε έγκεχαραγμένη καί δτι ένταΰθα άμέ
σως διαβλέπομε·? ίχνη επιδράσεων κυρίως μικρα
σιατικών.

ΤΙ δη μέλλω νά ομιλήσω περί τοΰ τρόπου, 
καθ’ δν μετεβάλλοντο αί ύποθέσεις τών ήμετέρων 
ειδώλων τής Άρτέμιδος. Η είζών άρ. 1 κατα
λαμβάνει θέσιν ιδίαν. Ένταΰθα φαίνεται δτι 
προσεπάθει ήδη δ τεχνίτης, αν καί ή προσπάθεια 
αυτού έγίγνετο λίαν πρωίμως, νά έξέλθη έζ τής 

ορθιας καί ομοιομόρφου θέσεως μετά τών χειρών 
επ άμφοτέρων τών μαζών. Τον μέν τών ώαων 
ύψωσε, τδν δέ έταπείνωσε καί έδωκε τώ ειδώλιο 
νά ζρατή εις τήν χεΐρά του 5 λοβούς ή κοιλώ
ματα. (Ομοια·? καί άμεινον έξειργασμένην σφρα
γίδα κρατεί τδ είδωλον άρ. 4 εις τήν δεξιάν 
χεΐρα).

Είδωλά τινα έκ τοΰ παρά τήν Άχνην ναού 
τής Άρτέμιδος-Κυβέλης, είνε παραδείγ
ματα τής στάσεως τής ’Αρτέμιδος μετά 
τών χειρών έπί τοΰ στήθους. Σύμπαντα 
εινε ρυθμού άρχαϊζοΰ καί όταν καλώς 
έκκαθαρισθώσι, φαίνονται ό δεσμός τοΰ 
περιάπτου, αί κλείδες, ή σφραγίς καί τδ 
γυμνόν είδωλον.

Αλλο είδωλον δεικνύει ήδη μορφήν 
χαρακτήρας ελληνικού. ’Ενταύθα έπεζή- 
τει ό μάλλον ύπδ ελληνικού πνεύματος 
έμπνεόμενος καλλιτέχνης νά τηρήση μέν 
τήν θέσιν μετά τών χειρών έπί τού στή
θους, ν’ άπορρίψη δέ καθ’ ολοκληρίαν τήν 
άζομψον ιερατικήν στολήν καί τά σύμβολα. 
Ή περίπτωσις δμως αΰτη έμεινε μεμονω
μένη, ή ύπόθεσις δέ ουδέποτε έγένετο 
γενική καί δημώδης.

Τδ είδωλον άρ. 11 δεικνύει ήμΐν έτέ- 
ραν ένδιαφέρουσαν φάσιν. Ό καλλιτέχνης 
δέν έτόλμησεν είςέτι νά έκτείνη τάς χεΐ- 
ρας, έζήτει δμως νά έγζαταλίπη τήν 
άκαμπή στάσιν μετά τών χειρών έπί τοΰ 
στήθους. Έδωκε τή θεά λύραν εις τήν 
άριστεράν χεΐρα, έν ω διά τής δεξιάς ήδύ- 
νατο αυτή νά παίζη. Τήν άκομψον ιερα
τικήν στολήν καί τά σύμβολα διετήρησε. 

"Ετερον είδωλον είνε άγαλμάτιονομοιον 
τώ προηγουμένω (ή λύρα είνε τεθραυ- 
σμένη), μόνον δέ ή δεξιά χειρ κρατεί τδ 
πλήκτρον. Ό δεσμός τών συμβόλων έλ- 
λείπει, καί αύτδς δέ δ ιματισμός είνε 
άλλοΐος. ’Αντί χιτώνος καί κροσσωτοΰ 
περιζώματος είςήχθη απλή ποδήρης έσθής, 
φέρουσα κατά τήν μέσην γραμμήν κάθετον 
περίδεσμον κρασπέδου· τδ δλον ίμάτιον 
κατακαλύπτουσι ταινίαι ύφάσματος ή 
κράσπεδα πρδς τδ μέσον συγκλίνουσαι 
καί πυκνώς παρ’ άλλήλας τεταγμέναι.

Τδ είδωλον άρ. 11 είνε ήδη ελληνι
κόν. Χιτών τε καί ίμάτιον είςήχθησαν· 
Μόνον δέ τά άκρα τών ένδυμάτων είνε 
έρυθρώς βεβαμμένα εις τά λίθινα ταΰτα 
άγαλμάτια. 'Η λύρα δμως είνε προςκε- 
κολλημένη τώ σώματι, σχεδόν δρθογωνίως.

Εις τδ είδωλα άρ. 7 καί τινα άλλα, 
κυρίως έλληνικής τέχνης δντα, κρατείται 
ή λύρα παραλλήλως τώ σώματι. Συγ
χρόνως έτέθη εις χρήοιν καί τδ μόδιον, 
περί δ στερεοΰται τδ ίμάτιον.

Λαμπρόν φαινόμενο·? είνε τδ ύπ’ άρ. 12 εί
δωλον. Ενταύθα φαίνεται ή Αρτεμις κρατούσα 
διά τής δεξιάς τήν λύραν ή κιθάραν, καί κρού- 
ουσα διά τής άριστερας τάς χορδάς. Τδ πλου- 
σίως κεχρωματισμένον τούτο άπείζασμα έζ Terra 
cotta εύρέθη ζατά τάς άνασζαφάς τών ζ. WIL
LIAMSON and Co. τώ 1883 έν τινι τάφφ παρά 
τδ Κούριον καί εύρίσκεται ήδη ύπδ τήν προ
στασίαν μου έν τώ κυπριακφ Μουσεία». Έν ω 
τ’ άλλα είδωλα (έξαιρέσει τών εύρισζομένων 
ήδη έν Μονάχφ) είνε τανΰν κατατεθειμένα έν 
τώ Βρεττανιζώ Μουσεία».

Οί διά τούς ναούς τής Άρτέμιδος έν Κύπριο 
έργαζόμενοι καλλιτέχναι έπεζήτουν νέας ύπο- 
Οέσεις. Ή τοιαύτη τάσις έζδηλοΰται εύζρινώς 
δι’ άλλου τινός. Ό καλλιτέχνης άφήκε τήν έν- 
δυμασίαν απαράλλακτου, άπεμάζρυνε τδ μουσικόν 
δργανον ζαί έτόλμησεν αίφνης νά άφήση άμφο- 

τέρους τούς βραχίονας νά έζτείνωνται κατά μή
κος τοΰ σώματος. Επειδή βραδύτερον έν τή 
αύτή θέσει άνεσκάφη καί μία Κυβέλη, εις άμ- 
φοτέρας τάς πλευράς τής όποιας ζάθηται λέων, 
ήουνάμεθα νά έννοήσωμεν λέοντας ένταΰθα, έφ’ 
ών θέτει ή θεά τάς χεΐράς της· ή μήπως είνε 
λαμπάδες;

Πολύ δημοτικωτέρα έγένετο ή πτηνδν κρα
τούσα Άρτεμις. Έν άρ. 4 κρέμαται ή άρι- 
στερά κατά μήκος τοΰ σώματος, έν ω ή δεξιά 
κρατεί άπδ τών πτερύγων πτηνδν πρδ τοΰ στή-

ΚΤΠΡΙΛΚΑΙ ΑΡΧΛΙΟΤΗΤΕΣ.

θους. Έξαλλοι; τδ πτηνδν είνε μεΐζον ζαί ομοιά
ζει μάλλον δρνιθι, έχει τήν κεφαλήν πρδς τά δπίσω 
κεζλιμένην ζαί δμοιάζει περιστερά. Τά ένταΰθα 
μνημονευόμενα είδωλα είνε σύμπαντα παλαιά 
καί έν άρ. 4 καθαρώς βλέπομε·? τδν δεσμόν τών 
κλειδιών, τής σφραγΐδος καί τοΰ γυμνού ειδώλου. 
Οί έλληνες καλλιτέχναι εύφροσύνως έλαβον τήν 
ύπόθεσιν τής πτηνδν κρατούσης Άρτέμιδος, με- 
τέβαλον δμως αύτήν καθ’ όλοκληρίαν, τιθέντες 
μέν τδ πτηνδν έν τή άριστερα χειρί τής θεάς, 
άφίνοντες δέ τδν δεξιόν αύτής βραχίονα κρεμά- 
μενον. Έν άρ. 13 φέρεται τδ άριστερδν άντι- 
βράχιον μάλλον προ· τοΰ σώματος καί είνε έπ 
αύτοΰ προσκεκολλημένον καί διά τούτο τδ πτη
νδν είνε ορατόν μάλλον έκ τοΰ πλαγίου, άπ’ 
έναντίου έν άρ. 10 δ άριστερδς βραχίων φέρεται 
μακράν τοΰ σώματος, έχτεινόμενος πρδς τά 
πρόσω ζαί έξω, καί διά τούτο τδ πτηνδν δράται 
κάλλιον έν κατόψει.

Τδ βήμα άπδ τής πτηνδν εις άμνδν ζρα- 

τούσης Άρτέμιδος δέν είναι μαζρόν. Είδωλα 
τής Άρτέμιδος κρατούσης άμνούς άνέσκαψα μό
νον έξειργασμένα έν ρυθμό» ελληνίζω.

ΙΙαρά τοΐς πτηνδν ή άμνδν κρατοΰσιν είδώ- 
λοις ρυθμού ελληνικού είδομεν πάντοτε τήν 
δεξιάν ζρεμαμένην, είτε έλευθέραν έπί τοΰ σώ
ματος, είτε άσχολουμένην εις τδ νά κρατή πτυ
χήν τινα τοΰ ένδύματος. Ένταΰθα έν τή δεξιά 
πλευρά καί έγγυτάτης τής δεξιάς χειρδς ήτον 
ή άρμοδιωτάτη θέσις τοΰ κυνηγετικού κυνός, 
τής έλάφου ή τής δορκάδος καί διά τούτο ότέ

μέν βλέπομεν παριστάμενον κυνηγετικόν ζύνα, 
άλλοτε δέ έλαφον. Ενίοτε τρέφει ή θεά τδ 
εύνοούμενον ζφόν της.

Μάλλον άνειμένην τινά θέσιν τής ύψηλά 
περιεζωσμένης κυνηγού μετά τής φαρέτρας ύπέρ 
τδ νώτον, τής δεξιάς χειρδς ύπέρ τδ σώμα έκτει- 
νομένης, ΐνα περιλάβη τήν κεφαλήν τοΰ θηρευ
τικού κυνός καί μετά σκελών τδ έν ύπέρ τδ 
έτερον, έν ω τδ σώμα στηρίζεται έπί τίνος κορ
μού δένδρου Απεικόνισα έν τή ύπ’ άρ. 6 είκόνι. 
Τδ κομψόν τούτο καί πλουσίως κεχρωματισμένον 
άργίλλινον μάρμαρον εύρέθη έν τινι τάφω παρά 
τδ Κούριον καί εύρίσκεται ήδη ύπδ τήν κατοχήν 
τών Williamson καί Co. έν Αεμησσφ. Έλευ- 
θερώτεραι δμως παραστάσεις τής Άρτέμιδος ώς 
κυνηγού ύπάρχουσι καί έν τώ ήμετέρω παρά 
τήν Άχνην ναώ.

Έν τώ παρά τήν Άχνην ναώ εύρον επίσης 
ύλικόν, δι’ ού άποδεικνύεται ή ελληνική Άρτε- 
μις καί ώς θεά τοΰ θανάτου. Τούτο είνε τμήμα 

ειδώλου τής Άρτέμιδος κρατούσης λαμπάδα 
(δάδα), καί έτερον παριστάνον έτέραν θρηνούσαν 
θεάν ή μίαν τών θρηνφδών έκείνων, αίτινες έλει- 
τούργουν ζατά τάς έκφοράς τών νεκρών. Σοβαρόν 
καί ίσως τώ κύκλιο τούτιρ άναγόμενον είνε καί 
τδ ύπ’ άρ. 1 είδωλον, δλως δέ τεθλιμμένη καί 
πενθούσα είνε καί ή έν άρ. 2 παριστανομένη θεά 
ή ιέρεια.

Έτέρα πενθούσα καί λαμπαδηφόρος Άρτεμις 
εύρίσκεται έξειζονισμένη έν τή ύπ’ άρ. 14 είκόνι. 
ΊΙ ποδήρη χιτώνα φέρουσα αυτή μορφή είνε

έξαισίως έξειργασμένη, εύρέθη δέ έν τινι τάφιρ 
παρά τδ Κούριον καί είνε είς τών μαργαριτών 
τής ήδη είς πώλησιν έκτεθείσης συλλογής τών 
Williamson & Co. έν Αεμησσφ.

Τελευταΐον μνημονεύω καί έτέρου τύπου τής 
Άρτέμιδος μετά βραχιόνων έξεπίτηδες ήκρωτη- 
ριασμένων. Οί έλληνες καλλιτέχναι ώφειλον νά 
έξυπηρετήσωσι καί τήν άνάγκην τοιαύτης τινός 
λατρείας καί παρίστανον τήν θεάν έχουσαν ήκρω- 
τηριασμένους βραχίονας (άρ. 16).

"Ολως ένδιαφέρων είνε ό τρόπος, καθ’ δν 
παρίσταται ή τρίμορφος ή τριπρόσωπος 
Εκάτη έν τοΐς κυπριακοΐς ναοΐς τής Άρτέμι
δος (τούτο άπεδείχθη έν τέταρσι διαφόροις θέσεσι 
ναών). Ή Εκάτη ήτον ού μόνον ή νυκτερινή 
θεά τής σελήνης ή (ώσπερ περιγράφεται έν τή 
θεογονία τοΰ 'Ησιόδου) ή κυρίαρχος τών τριών 
στοιχείων τής φύσεως, ούρανού, γής καί θαλάσ
σης, άλλά καί θεά τών μάγων καί γοήτων. 
Ακόμη καί μέχρι τανΰν διατηρείται έν Ανατολή 
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καί ιδία έν Κύπρφ τό έθιμον νά μεταχειρίζονται 
θυμιάματα εναντίον τής οασκανίας. Καίουσι το 
θυμίαμα τοΰτο έν μικροΐς δοχείοις, καθάπερ συνέ- 
βαινε καί παρά τοΐς άρχαίοις, ιδία δέ ώς έπε- 
κρατει το έθιμον τοΰτο έν τοΐς ναοΐς καί ιεροΐς 
τής Άρτέμιδος. Εύνόητον δέ εΐνε δτι έν τοΐς 
δοχείοις τούτοις παρίατατο ή 'Εκάτη ώς έκμη- 
δενίζουσα τήν μαγείαν. Έν άρ. 15 εΐνε έξεικονι- 
σμενον εν τοιοΰτον δοχεΐον κατά τμήματα άνα- 
σκαφέν. Έπί τίνος στρογγυλής λοπάδος ιστανται 
τρεις ύπό έπιδεσμίδων κεκαλυμμέναι γυναίκες 
δίδουσαι άλλήλαις τάς χεΐρας ή τούς βραχίονας. 
Μεταξύ τών τριών μορφών τρεις δπαί, ΐνα εισερ
χόμενος ό αήρ αναρριπίζει τον καιόμενον άνθρακα. 
Ο ρυθμός εΐνε άρχαϊκο-αίγυπτιακός. Φέρεται 

οε ή τρίμορφος ή τριπρόσωπος Εκάτη ΐνα 
καταστή ένεργητικώτερον τύ κάπνισμα. "Οτε 
κατόπιν περί το 3S0—350 π. X. πανταχοΰ ύπε- 
ρίσχυσαν οί ταΐς αίσθήσεσιν ϋπηρετοΰντες οπαδοί 
τής ’Αφροδίτης καί μετά θάνατον τοΰ βασιλέως 
Εύαγόρα Α'. τά τεμένη τής άγνής ’Αρτέμιδος 
κατηδάφιζον, τότε έγένετο καί ή μεγίστη θραΰσις 
τών επικινδύνων τούτων βυμιατηρίων τής Εκά
της, ΐνα συγχρόνως καταστραφή καί ή μαγευτική 
αύτών δυναμις. Οί έχθρο'ι ούτοι έρριψαν τά 
βλέμματά των κυριώτατα έπί τών λίθινων τούτων 
αγγείων, διότι μόνον τοιουτοτρόπως έξηγεΐται ή 
μή εδρεσις ούδ’ ένδς ακεραίου τοιούτου δοχείου, 
έν φ πήλινα άγαλμάτια λίαν εύθραυστότερα άνε- 
καλύφθησαν έν μεγάλη πληθύϊ σώα καί άβλαβή. 
Γοιαΰτα θυμιατήρια τής Εκάτης δέν εΰρέΟησαν 
μέχρι τοΰδε ύπ’ ούδενός, καθ’ δσον γινώσκω.

Η 'Ρέα-Κυβέλη καί ή έπιρροή της έσχολι- 
άσθη ήδη κατά τήν ήμετέραν περί Άρτέμιδος 
ομιλίαν. Ένταΰθα δέ δέον βεβαιοτέρας νά 
επιφέρω αποδείξεις. Άλλα είδωλα δεικνύουσιν 
ήμΐν άρχαίας τυμπανιστρίας. '11 ύπόθεσις δέν 
διεμορφώθη ύπό τών Ελλήνων τεχνιτών. Έν 
γένει βμως δέν ήρέσκετο ή Αρτεμις είς θορυ
βώδη χορόν συνοδευόμενον ύπό τυμπάνου, άλλ’ 
είς τήν άβράν κιβαρφδίαν. Άλλά καί έλληνι- 
κώτεραι παραστάσεις’ τής 'Ρέας Κυβέλης εύρέ- 
θησαν έν τοΐς ήμετέροις ναοΐς τής Άρτέμιδος- 
Κυβέλης. Ή έκ τοΰ αύτοΰ ναοΰ είς ΰπάντησιν 
τής Άρτέμιδος έρχομένη Κυβέλη έν συνοδία δύο 
λεόντων άπεικονίσθη ύπ’ έμοΰ.

"Οπου οίκεΐ ή 'Ρέα Κυβέλη, έκεϊ δέν εΐνε 
μακράν καί ό σώφρων φίλος της Άττις, δστις 
ύπό τινα πίτυν έξέτεμεν εαυτόν. Έν τή πεν- 
6ίμφ ημέρα τής έορτής τοΰ Άττιος άπεκόπτετο 
ή ιερά πίτυς, ύφ’ ήν εΐχεν έκτάμει εαυτόν ό 
νεανίας καί έφέρετο είς τό τέμενος τής θεάς. 
'Γοιαΰτα δένδρα εκαλούντο άοΐα (ΙΙρβλ. W. 
Engel Kypros. Berlin, 1841 Β. II., σελ. 558). 
Φυσικόν ήτο καί μάλιστα έν χώραις άδένδροις, 
ένθα φυσικά καί ζώντα δένδρα δέν ήσαν πρόχει
ρα, ν’ άπομιμώνται τοιαΰτα άοΐα έξ άργίλλου. 
Μεγα πλήθος τοιούτων δένδρων, άπομιμήσεων 
εκ Terra Cotta (καί συνήθως μελανέρυθρα βε- 
βαμμένα) άνέσκαψα έν τφ παρά τήν ’Άχνην 
ναφ. Αλλά καί ένταΰθα ούδέν άκέραιον δέν
δρου εύρον, διότι οί καταστροφεΐς τών ειδώ
λων τόν άγνήν σωφροσύνην έπιτάσσοντα Άττιν 
δεν ήδύναντο νά ύποφέρωσιν ή δέν ήθελον νά 
έχωσιν άντίπαλον τοΰ Άδώνιδος. Βραδύτερον 
ευρον πολλά άβλαβή είδωλα δένδρων τοΰ Άδώ
νιδος (γινώσκομεν δτι ή λατρεία αΰτη τών δέν
δρων άπό τοΰ Άττιος μετεφέρθη είς τόνΆδωνιν) 
εντός ίεροΰ τίνος τής Αφροδίτης. Έν ταΐς θέσε- 
σιν δμως ένθα ήσαν έπισεσωρευμένα τά έκ δέν
δρου είδωλα τοΰ Άττιος εύρέθησαν πάντοτε' 
πολλά κοίλα καί κεχρωματισμένα άγγεΐα. Τέλος 
άς εΐπωμεν καί βραχέα τινά περί τής ήλικίας 
τών ιερών ειδώλων τής Άρτέμιδος. Τό νεώτατον 
εύρεθέν τεμάχιον άνάγεται είς τό 380—350 π.

X. Ο ναός τής Άρτέμιδος έν Άχνη καθώς καί 
δλοι οί άλλοι, οΰς έγνώρισα μέχρι τοΰδε (έπίσης 
και ό τής Παραλίας Άρτέμιδος παρά τήν Λάρ
νακα, Κίτιον) βιαίως εΐχον καταστραφή, οί κατα
στροφεΐς κατέθραυον δεινότατα πάντων τάς παρα
στάσεις τής σεμνής ελληνικής Άρτέμιδος καί 
αφήκαν άκεραιας τάς μάλλον άρχαίας άσιατικάς 
μορφας τής Άρτέμιδος, διότι εύκολώτερον συν- 
διηλλάσσοντο μετά τών τής Αφροδίτης. Επειδή 
δε ουοεν νεωτερον εΐδωλον εύρέθη εκτός τοΰ 
άνωτέρω άπό τοΰ 380—350 π. X. έντεΰθεν δυνά- 
μεθα νά όρίσωμεν άκριβώς καί τόν χρόνον τής 
καταστροφής. Παραδόξους δέ συμπίπτει αΰτη 
μετά τής παρακμής τής δόξης τής Σαλαμΐνος 
τής Κυπρου. '0 ήρως έν πολέμφ, έν ειρήνη 
δε πατήρ τών υπηκόων του Εύαγόρας ό Α'. δέν 
εζη πλέον (380 π. X.). Σοφός ών ήγεμών ήννό- 
ησε τό συμφέρον, καί τή ερωτική λατρεία τής 
Αφροδίτης άντέταςε σεμνήν ώς τήν τής Άθηνάς 
ή τής Αρτέμιδος, ώς παράγοντα εξαγνιστικόν. 
Διότι ή δύναμις ενός έκάστου έθνους έγκειται έν 
τή ήθικοποιήσει αύτοΰ. — "Οτε δέ δέν ύπήρχε 
πλέον ό Εύαγόρας, ό άσύνετος υιός μεγάλου πατρός, 
ό άσωτος Νικοκλής εΐχεν έλεύθερον τό στάδιον. 
Αύτός βεβαίως θά έξέδωκε διαταγήν ΐνα κατα- 
στραφώσιν οί ναοί τής Άρτέμιδος, οί δέ ώς τά 
πολλά φιλήδονοι Κύπριοι θά έχειροκρότησαν τήν 
διαταγήν ταύτην. Οί Κινυράδαι δμως εΐχον 
μεγάλα ύλικά συμφέροντα, δταν μόνον ή τής 
Αφροδίτης λατρεία καί ούδεμιάς άλλης θεάς 

ηκμαζε, διότι ούτωσί ήδύναντο ν’ άποκτώσι 
μεγάλα πλούτη.

Οι ναοί τής Άρτέμιδος έν Κύπρφ ήσαν κυ
ρίως προωρισμένοι διά τό θήλυ φΰλον. Έν 
αύτοΐς εύρίσκομεν σχεδόν αποκλειστικούς θηλυκά 
είδωλα. Έν τή επομένη διατριβή θά όμιλή- 
σωμεν περί τής λατρείας τοΰ αντιστοίχου θεοΰ 
διά τό άρρεν φΰλον. Έκτος τούτου δμως ύπήρ- 
ξαν έν Κύπρφ καί ναοί έν οίς έλατρεύοντο άμ- 
φότερα συγχρόνως τά τέκνα τής Λητούς, έν δέ 
τή λατρεία καί ταΐς έορταΐς αύτών έλάμβανον 
μέρος και άμφότερα τά γένη.

Έν Λευκωσία κατά Φεβρουάριον 1884.

(’Ιδιαιτέρα άνταπόκρισις.)

Έν Βραίλφ τή 24 Φεβρουάριου 1884.
Εορταζόμενου κατ’ αύτάς τοΰ γάμου τής 

θυγατρος τοΰ ένταΰθα διακεκριμένου Κεφαλλήνος 
Ίατροΰ κ. Γερασίμου ΙΙανά μετά τοΰ έν 
Γιουργέβφ έμπορευομένου άξιολόγου νέου κ. Νι
κολάου ΙΙουλοπούλου διά λαμπράς εσπερί
δας, δοθείσης έν τή οικία τοΰ πατρός τής νύμ
φης, παρετέθη μετά τό μεσονύκτιον πλούσια 
τράπεζα, είς ήν παρεκάθησαν ύπέρ τούς 120 
συνδαιτημόνας, ήτοι οί έπισημότεροι πολιτικοί, 
στρατιωτικοί καί έμποροι Βραΐλας μετά τών 
οικογενειών των. Πληρωθέντων κατά τό τέλος 
τού δείπνου τών άπαστραπτόντων κρυστάλλινων 
κυπέλλων άφρόεντος καμπανίτου ό κ. Πανα
γιώτης Ματαράγκας, Πρόξενος τής Ελλά
δος, ύψώσας πρώτος τό ποτήριον κατήρξατο τών 
προπόσεων διά τών ακολούθων αύτοσχεδίων 
στίχων.

ΠΡ0Π0Σ1Σ.

Ιώρα ποΰ ό 'Υμέναιος τό τερειαστό ζευγάρι, 
Νά στεφανώσ’ εΐν’ έτοιμος μ’ άμάραντο κλωνάρι, 
Καί μ’ άλυσι αδιάλυτη καί τρυφερή νά δέση, 
Καί τοΰ θεοΰ ό ίερεύς τήν χάρι νά προσθέση·

ΐ ώρα σ’ αύτή τήν κρίσιμη στιγμή δσον ώραίαν, 
Ποΰ βιαστικά έμβαίνουσι δύο παιδιά είς νέαν 
Ζωήν, είς ένα πέλαγο ποΰ ή φαντασία πλάττει 
Εύμορφο τόσον, πλήν συχνά ανάστατο φρυάττει, 
Και φοβερίζει αύτανδρα τρικάταρτα νά πνίξη, 
Και απαιτεί ύπομονή καί φρόνησι μεγάλη, 
Γιατί έκεΐ τάνδρόγυνο, είς τήν ανεμοζάλη 

Κάθε αρετή θά δείξη — 
Περνώ κ’ έγώ ποΰ έτυχα τήν ώρ’ αύτή μαζί σας 
Καί έννοώ πόση χαρά αισθάνετ’ ή ψυχή σας, 
Περνώ ποτήρι όλόγεμο μέ καμπανίτη οίνο 
Κ είς την ύγειαν καί χαράν τών νεόνυμφων πίνω, 
Κ’ εύχομαι πάντα ηδονικό στήν πρώρα σας αγέρι 
Νά παίζη καί στήν πλάτη του το κΰμα νά σάς 

ν , . , ,
Λωρις του τρόμου τον παλμό ποτέ νά αίσθανθήτε· 
Να ζήσετ’ Ελληνόπουλα, πάντα εύτυχή νά ζήτε!

ΊΙ διώρυξ τοΰ Παναμά. Γνωστόν είναι 
πρός πόσας δυσκολίας είχε νά παλαίση έν άρχή 
ή μεγάλη αΰτη έπιχείρησις, ής ή πρωτοβουλία 
όφείλεται τφ διασήμφ Αεσέψ. Καί έν πρώτοις 
μέγιστον κώλυμα ήτο τό νοσώδες κλίμα τών 
μερών έκείνων, δπου κατά τούς εξ όετώδεις μή
νας τοΰ έτους σχηματίζονται έκτεταμένα έλη, 
ών αί αναθυμιάσεις άποβαίνουσι θανατηφόροι 
ιδίως είς τούς Εύρωπαίους. Έκτος δέ τούτου 
έπρόκειτο ν’ άνοιχθή διώρυξ μήκους 74 χιλιο
μέτρων μεταξύ τοΰ Ατλαντικού καί τοΰ Ειρη
νικού ’Ωκεανού, ήτοι πρόκειται ν’ άνασκαφώσι 
100 έκατομ. κυβικών μέτρων χώματος καί νά 
δρυχθώσι λάκκοι βάθους 120 μέτρων. Τέλος 
δέ θά κατασκευασθώσι μεγάλοι φράκται υψους 
60 μέτρων καί άποθήκαι ΰδατος πρός άποθή- 
κευσιν ένδς δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων 
ΰδατος. Οί αριθμοί ούτοι άρκοΰσι ν’ άποδείξωσι 
πόσον μεγάλα είναι τά έργα, ατινα όφείλουσι 
να έκτελέσωσιν οί τής διώρυγος μηχανικοί.

Τά έργα είσί σήμερον διηρημένα είς δώδεκα 
τμήματα, έν οίς έργάζονται ήδη πλέον τών δέκα 
χιλ. έργατών. Καί τοΰτο μέν είναι μόνον ή 
®ΡΖή· Κατά το έτος τούτο έλπίζεται ν’ άνα- 
σκαφώσι τέσσαρα έκατομ. κυβικών μέτρων χώ
ματος κατά μήνα, και νά τεθώσιν είς ένέργειαν 
15 χιλ. έργάται- ύπολογίζεται δέ δτι καθ’ έκά- 
στην θά έξοδεύωνται 10 χιλ. χιλιόγραμμα δυ- 
ναμιτιδος. Λεγεται δτι τό Κυκλώπειον τούτο 
έργον, ή διώρυξ τοΰ Παναμά, θ’ άποπερατωθή 
κατά τό έτος 1889.

Πρωτότυπος έπιχείρησις. "Οτε μετά 
τήν άποκεφάλισιν τοΰ βασιλέως Καρόλου Α'. 
τής Αγγλίας ό όρειχάλκινος αύτοΰ άνδριάς έπω- 
λήθη επί δημοπρασία, ήγόρασεν αύτόν μαχαι- 
ροποιος, δστις ήρξατο πωλών μαχαίρας έχούσας 
λαοας έκ τοΰ μετάλλου τοΰ άνδριάντο;. 'Η 
τιμή ητο ύψηλή, ούχ ηττον δμως ή ζήτησις 
η.ο τόσον μεγάλη, ώστε και εικοσιν ανδριάντων 
τό μέταλλον δέν θά έπήρκει πρός ίκανοποίησιν 
τών αγοραστών. "Οτε δέ δέκα έτη μετά ταΰτα 
ό υιός τοΰ άποκεφαλισθέντος ήγεμόνος, Κάρο
λος Β. ανήλθεν είς τόν θρόνον, ό πονηρός μα- 
χαιροποιός απεκάλυψε τόν ανδριάντα, δν έκράτει 
τεθαμμένον, καί έπώλησεν αύτόν αδρότατα προς 
τόν βασιλέα. Ό άνδριάς ούτος ΐσταται σήμερον 
άκόμη έν Oliaring-Cross τοΰ Λονδίνου. Εννο
είται δτι ό επιχειρηματίας τεχνίτης τάς λαβάς 
του κατεσκευαζεν έξ άλλου όρειχάλκου καί ούχ· 
εκ τοΰ μετάλλου τοΰ άνδριάντος.

Αράχνη αλιεύουσα. Καθηγητής τις έν 
Buenos-Ayres τής Αμερικής άνεκάλυψεν άρά- 
Ζνγϊν> θτ·’ άπό καιρόν είς καιρόν άσχολεΐται μέ 
τήν αλιείαν. Έν θέσει άβαθεΐ τοΰ ποταμού

άπλοι μεταξύ πετρών τόν ιστόν της, δστις σχη
ματίζει διπλοΰν χωνοειδές δίκτυον. Πρός το 
δίκτυον τοΰτο πλέουσα έπί τοΰ ΰδατος ή άράχνη 
ώθεΐ μικρούς ιχθύς, οΰ;
Πόσην έπιτηδειότητα άναπ
τούτο άποδεικνύει 
έπιδερμίδων καί λεπίων τών ιχθύων, 
κεΐται 
τέχνου

συλλαμβάνει καί τρώγει, 
ύσσει είς τό έργον 

τό πλήθος τών άπεξηραμένων 
τό όποιον 

διεσπαρμένον είς μικράν τού λίαν έν- 
δικτύου άπόστασιν.

Ό Τέννυσων, ό "έστεμμένος ποτητής,” εις 
τών έξοχωτέρων συγχρόνων ποιητών τής Αγ
γλίας, έλαβεν έσχάτως παρά τής βασιλίσσης 
τίτλον ευγενείας, τόν τίτλον τοΰ βαρώνου· ως 
τοιοΰτος δέ έχει έδραν έν τή βουλή τών Λόρ
δων. Ιΐρίν ή δμως ό νέος λόρδος καταλαβη την 
θέσιν του έν τή έπιχρύσφ τών συνεδριάσεων 
αιθούση οφείλει νά δωση τόν νενομισμένον δρκον 
έν τή στολή τών λόρδων τών παρελθόντων αιώ
νων, ήμφιεσμένος δηλ. βυσσινοβαφή χιτώνα και 
πορφυρούν μανδύαν, καί φορών επί τής κεφαλής 
είδος στέμματος τριγώνου. Φαίνεται όμως δτε 
οί θεοί ήθέλησαν νά έκδικηθώσιν αύτόν, οτι 
ποιητής ών έζήτησε ν’ άναγορευθή βαρώνος. 
Έν φ μετέβαινε διά τού σιδηροδρόμου προς τήν 
βουλήν, άπώλεσε τό κιοώτιον, έν φ εύρισκετο ή 
νέα αύτοΰ στολή. Έν τοσούτφ έπεστη ή ωρα 
τής όρκομωσίας καί ή στολή δέν εύρισκετο. 
Απελπισία καταλαμβάνει τούς εύγενεΐς λόρδους. 
Τί θά γείνη; Τότε ό λόρδος Κύλεριτς εύσπλαγ- 
χνισθείς δανείζει τφ συναδέλφφ αύτοΰ τήν ιδίαν 
αύτοΰ στολήν, καί ό Τέννυσων έμφανίζεται είς 
την αίθουσαν καί ορκίζεται μετεμφιεσμένος προς 
μεγάλην τών εύγενών λόρδων έκπληξιν.

Ό Γάλλος κόμης Viel-Castel διηγείται 
έν τοΐς Άπομνημονεύμασιν αύτοΰ περίεργά τινα 
άναφερόμενα είς τόν θάνατον τού δυστυχούς βασι- 
λεως Αονδοβίκου 1ΣΤ'. τοΰ ώς γνωστόν άποκε- 
φαλισθέντος έν Παρισίοις τφ 1793. Μετά τον 
θάνατον τού Ί’οβεσπιέρου ό Βαρράς, μέλος τής 
Γαλλικής Συνελεύσεως, παρευρέθη είς τό άνοιγμα 
τού τάφου τού βασιλέως, διέταξε δε να χυσωσιν 
άσβεστον έπ’ αύτοΰ, δπως έπ αύτοΰ ταφή ό 
Έοβεσπιέρος καί ούτως ό δήμιος έν τφ αύτφ 
κατατεθή τάφφ μετά τοΰ θύματός του. "Οτε δέ 
κατά τά πρώτα έτη τής έγκαθεδρύσεως τής βασι
λείας άνηγέρθη ό ίλαστήριος Ναός, ό αυτός Βαρ
ράς έπέστησε τήν προσοχήν τών έπιτετραμένων 
τά τής μετακομιδής τών λείψανων τού βασιλέως, 
δτι τό λείψανον, δπερ έθεωρεΐτο ώς τό τού βασι- 
λέως, ήτο κατά πάσαν πιθανότητα τό τοΰ Ί’ο
βεσπιέρου, καί πρός άπόδειξιν τούτου άνέφερεν, 
δτι ό Έοβεσπιέρος έφόρει συνήθως ύποδήματα 
μέ κομβία μετάλλινα διάφορα, ατινα και έν τφ 
τάφφ άνευρέθησαν. 11 τότε γαλλική Κυοέρνησις 
δέν έλαβεν ύπ’ δψιν τήν διήγησιν ταύτην, καί 
μάλιστα κατέσχε και τά Απομνημονεύματα τού 
Βαρρά, τά μετά τόν θάνατον αύτοΰ έκδοθέντα. 
Τό βέβαιον είναι, δτι μεγάλη ύπάρχει αμφιβολία, 
έάν τά όστά τά εν τφ βασιλικφ Μαυσωλεία» κεί
μενα είναι τά τοΰ βασιλέως ή τοΰ άσπονδου 
αύτοΰ έχθροΰ καί δημίου. Λέγεται δτι ή Κυβέρ- 
νησις τής Γαλλικής Δημοκρατίας πρόκειται ήδη 
νά κατεδάφιση τόν ίλαστήριον Ναόν, δπως καί 
διά τής πράξεως ταύτης δείξη πόσον έμπαθώς 
πολιτεύεται.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Έν τώ ποιήματι "Τό Έρημο” νά γείνωσιν αί 
έξής διορθώσεις·

Τετράστιχον 1 έν στίχιρ γ'. Τ ό π άν άντί τ ό ν Q ν.
- 6 - - γ'. δνειρο - όνειρα.

9 - - 6'. αύτοΰ - αύτύ.
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ΩΡΛΙ ΣΧΟΛΗΣ.

’♦ '.· '♦ί’♦ ΎΟt

Αίνιγμα 1'6.
Τραχείας δχθας καί άποκρήμνους 
Έχω, ών μέγιστος ποταμός· 
Τά ΰδατά μου όπόταν ρέουν 
Γίνεται μέγας αναβρασμός.

Είμαι προσέτι μέγα θηρίον,
"Εχω τήν δψιν τρομακτικήν, 
Τά πυκνά δάση ώς κατοικίαν 
Μεταχειρίζομαι τακτικήν.

"Αν δυσκολεύεσαι νά μέ λύσης 
Κάτοπτρον λάβε καί παρευθυς 
Τό ή μισό μου τότε θά Ιδης — 
Πολύ δέν πρόκειται νά σκεφθής.

Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 177.
Ανδρείος ήμην βασιλεύς είς παλαιούς αιώνας. 
Τόν τόπον μου έδόξασα μέ εύγενεΐς άγώνας· 
Άν δέ άποφασίσης νά μέ διχοτόμησης, 
θηρίον τότε γίνομαι ( μέ άλλοιών ή φυσις), 
Καί κατοικώ γήν άγονον, είς δάση δέ πλανώμαι, 
’Αγρίων εΐμαι πρώτιστον, κΐ ώς αρχών διαιτώμαι. 

Ν. Δάμζας έν Βερλατίιρ.

Αίνιγμα 178. 
θώρακα φέρω καί πανοπλίαν 
Έντελεστάτην καί θαυμασίαν 
Άρπαγας λόγχας έχω δξείας 
Καί τάς κινήσεις μου έξαισιας. 
Ό δέ έχθρός μου γυμνός τις είναι, 
Άλλ’ αμα τον ιδω, φεΰ! τί όδύναι 
Μέ κυριεύουν! "Οπλα δέν ρίπτω, 
Είς τάς άγκάλας έκείνου πίπτω· 
Γυμνός τελείως λέγε τΐ είμαι; 
Καί ώς τροφή σου κάποτε κείμαι.

Γρ. Γ. Δρόσος έν ’ Αλεξανδρεία.

Πρόβλημα 179. 
(’Αριθμητικόν.)

Τρεις φίλοι συντροφεύσαντες άπήλθον είς πόλιν 
τινά, έλαβον ύπ ένοίκιον οίκημα κοινόν καί έπεδόθησαν 
είς διαφόρους έργασίας, τό προϊόν τών όποιων, άφ’ οΰ 
άφήρουν τά έξοδα τής ήμέρας, έθετον έντός κιβωτίου, 
οΰ έκαστο- έκράτει άνά μίαν κλείδα. Μετά παρέλευσιν 
χρόνου τινός άποφασίσαντες νά έπιστρέψωσιν είς τάς 
πατρίδας των έκαμαν μέγα συμπόσιον στοίχισαν δραχμάς 
1142 καί ευθύμησαν μέχρι βαθείας νυκτός, δτε ένεκα 
παρατεταμένης οίνοφλυγίας έβυθίσθησαν είς βαρύτατου 
δπνον. Τήν πρωίαν, έγερθείς εις τούτων, ματαίως έζη- 
τησε νά έξυπνήση τούς συντρόφους του, βίαζόμενος δέ 
ν' άναχωρήση ήνοιξε τό κιβώτιου, έμοίρασευ δλα τά έν 
αύτφ χρήματα άκριβώς είς τρία ίσα μέρη, έλαβε τό 
έ'ν, έθεσε τά λοιπά είς τό κιβώτιου καί άνεχώρησε. 
Μετ’ ολίγον ήγέρθη ό έτερος · άποτυχών δέ νά έξυ
πνήση τόν κοιμώμενον ή νά άνευρη τόν άναχωρήσαντα, 
έμοίρασε καί αύτός δλα τά έν τφ κιβωτίφ χρήικατα 
(άγνοών τήν πράξιν τού πρώτου) είς τρία ίσα μέρη, 
έλαβε τό έν καί άνεχώρησε. Κατόπιν ήγέρθη καί ό 
τρίτος, δστις μή εύρίσκων τούς άλλους δύο, άγνοών δέ 
καί τάς πράξεις αύτών, έμοίρασε καί ούτος είς τρία τά 
χρήματα, έλαβε τό έν καί έγκλείσας τά λοιπά είς τό 
κιβώτιου άνεχώρησε. Μετά παρέλευσιν καιρού συναν- 
τιθέντες καί διηγηθέντες τά κατ’ αυτούς καί μαθόντες 
παρά τοΰ τελευταίου άναχωρήσαντο; δτι έμειναν jv τφ 
κιβωτίψ καί άλλα χρήματα, έπανήλθον, καί έν τή έαυ- 
τών άπλότητι δτι αί προηγούμενοι διανομαί εΐχον ένερ- 
γηθή καλώς, έμοίρασαν πάλιν τά έν τφ κιβωτίψ ένα- 
πολειφθέντα χρήματα είς τρία ίσα μέρη καί έλαβεν 
έκαστος άνά έν. ’Επειδή δέ τά χρήματα εΐχον διανε- 
μηθή κατά νομίσματα διαφόρων άξιών, ούδείς ήδυνήθη 
νά γνωρίσγι πόσα χρήματα έλαβεν είς τό μεριδιόν του, 
έκτος τοΰ λαβόντ,ο^ τά όλιγώτερα, δστις, περιεργείας 
ένεκα, άντήλλαξεν δλα τά νομίσματα άντί δραχμών, άς 
μετρήσας εΰρεν δτι έλαβε τό δλου δραχμάς 3100.

Ζητείται λοιπόν· α'.) Ιίόσα ήσαν δλα τά έν τφ 

κιβωτίψ χρήματα μέχρι τής ημέρα; τοΰ συμποσίου· 
S'.) άνά πόσα έλαβεν έκαστος τών εταίρων είς έκάστην 
τών διανομών· γ'.) άνά πόσα έλαβεν έκαστος τών δύο 
άλλων, έν δλοις, γνωστού βντος δτι δ έτερος έλαβε 
δραχμάς 3100.

Ίω. Κ. Γρουμπός, έν Γαλαζίφ.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 170. 

ΠΥΛΗ — ΥΛΗ.

Αινίγματος 171.
ΙΟΣ — ΙΟΝ — ΙΣ.

Αινίγματος 172.
ΜΩΡΟΣ — ΡΩΜΟΣ — ΩΜΟΣ.

Προλβήματος 173.
ΒΟΡΑ
Ο Ν A Ρ
Ρ A X Η 
Λ Ρ Η Ν

Προβλήματος 174.
Οί άριθμοΐ τών έτών 1643, δτε ό Λουδο

βίκος ΙΔ'. άνηγορεύθη βασιλεύς, τών 1661, δτε 
μετά τόν θάνατον τού Richeltf.U έλαβεν είς 
χεΐράς του τήν απόλυτον έξουσίαν καί τοΰ 1715. 
έτους τοΰ θανάτου του, προστιθέμενοι άποτελοΰσι 
τόν αριθμόν 14.

Προβλήματος 175.
ν

Τ I Σ
ΤΟΣΟΣ 

ΣΙ Σ ϊ Φ 0 Σ
ΣΟΦΟΣ 

Σ Ο Σ

"EZrtfar· Τά 159, 162 καί 165 (έμμέτρως) ό κ. Γ. 
Δ. θεοδωρίόης έν Άδριανουπόλει· τά 165, 167 ό κ. 
Ν. Γ, Μουσούρης έν Βερδιάνσκα· τό 167 ή δεσπο
σύνη Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη· τά 171, 174 
καί 175 ό κ. Ί ω. Γρουμπός έν Γαλαζίφ· τά 147 
149—152 ό κ. Γ. Δίπλας έν Λεμησσψ· τό 165 ό κ 
Δ. Κριμίζη; έν Μανσούρφ· τό 165 ό κ. Γρ.Γ. Δρό
σος έν Αλεξάνδρειά.

Κ. Γ. Δ. θ. είς Άύριαί’ούπολι»·. Τό αίνιγμα υμών 
έλήφθη, άλλ’ έλησμονήσετε τήν λύσιν · έπομένως.άνα- 
βάλλεται κατ’ άνάγκην καί ή δημοσίευσις αύτοΰ. — 
κ. Σ. Μ. είς 'ItfpaijZtai·. Οί ζητηθέντες άριθμοΐ άπε- 
στάλησαν ύμϊν πρό ήμερών· δέν είναι ανάγκη νά βρον- 
τίσητε περαιτέρω. — κ. Μ. Μ. είς Ζιμ... Ιό άπο- 
σταλέν ήμΐν έλήφθτ, καί, ώς εϊδετε, έοημοσιεύθη ήδη. 
Έβράδυνεν ή άπάντησις διότι έπρόκειτο συντόμως νά 
δημοσιευθή. — κ. Δ. Γ. είς Spiptiji·. ’Αποκρινόμενοι 
είς τήν έρώτησιν υμών, σας λέγομεν δτι ετοιμάζεται 
καί έτερον έκτακτον παράρτημα τού'Εσπέρου, ή είκών 
τοΰ Νικηταρά. Ό ήρως παρίσταται νέος καί έν δλη 
τή άνδρική αύτοΰ καλλονή. — Δεσποσ. Μ. Ρ. είς 
’Ofhjtftfd*·. Συγχαίρομεν διά τάς προόδους· τώρα πλέον 
περιμένομεν νά μάθωμεν καί άλλας, ίσως μέχρι τοΰ 
πέμπτου τετραγώνου (quartal). — κ. I. Μ. είς Α6η- 
mg. Δικαίως, δικαιότατα έκφράζετε τήν άγανάκτησίν 
σας ώς πρός τήν αρχαιοκαπηλίαν. Προσεχώς ό Εσπε
ρος θέλει δημοσιεύσει μετάφρασιν τού βυρωνείου ποιή
ματος, τοΰ έπιγραφομένου ’ Ή Κατάρα τής ’Αθηνάς’, 
καί στηλιτεύοντος σαρκαστικώτατα τάς τοιαύτα; λη- 
στεύσεις. Τί θά ίλεγεν ό Βύρων καί σήμερον έάν έγνώριζε 
τά συμβαίνοντα; Ή δημοσίευσις τοΰ πρό έβδομήκοντα 
καί πλέον έτών γραφέντος ποιήματος είναι δυστυχώς 
καί πάλιν έπίκαιρος καί έκφράζει ζωηρότατα τόν πόνον 
τών άκραιφνώς τήν πατρίδα άγαπώντων ’Ελλήνων.



352 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 70. 15)27 Μαρτίου 1884.

Fabrik eiserner Gewachshauser, Eisenbaufabrik und Eisengiesserei.
Specialitaten

(Ί «1» ckniicoi’ vOm kleinsten Culturhaus bis zum griissteu Wintergarlen. Veranden, Bal-Uv WctCllbllctU.bcI cons, Daclicoiistructionen, Fenster, schmiedeeiserne Thore und Gitter. 

Dampf- und Wasserheizungen Systemen uriter jeder Garantie fur Dauerbaftig- 
keit und Heizkraft.

Zahlreichste Keferenzen. Kosteuanschliige und Zeichnungen stets gern zu Diensten.

ΝΕΩΤΑΤΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ! 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΙΑΝ!

Ξυλοκόπτης, δι’ ού δύναται 
τις νά σχίση άθορύβως, ταχέως 
και ά κάπως σκληρά κα'ι μαλακά 
ξύλα. Τοποθετείται εύκόλως καί 
δέν φθείρεται. Πας πέλεκυς καθί
σταται περιττός. Τιμή έκαστου ξυ- 
λοκόπτου φιορ. 2. Άποστέλλεται 
αμα τή αποστολή τοΰ τιμήματος. 
(Εις Αύστρίαν, Γερμανίαν, Ελβε
τίαν και διά ταχυδρομικού εντάλ
ματος.)

J. Wcisz junior,
Wien III. Lowengasse 28.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
KAI

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.
βιολογία τοΰ Σωκράτους. Τό πιρι πρό

νοιας δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεΐσα 
ύπό

Γουσταύου Δ’ ΈίχΟαλ.

ΕξελληνισΟεϊαα 8έ μετά προσθήκης it 
παραρτηματι τών ’Απομνημονευμάτων 

τοΰ Ξενοφώντος
ύπό

Ι2ΑΝΝ0Τ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ.

ΕΝΛΕΙΈΙΑι 1884.
W. DRUG ULIN.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ Φ&ΤΙΑΔΟΥ

καί νεωτέρων έςηγητικών σχολίων 
και σημειώσεων

ύπό

ΝΙΚΟΛΑΟΤ Γ. ΔΟΣΙΟΤ. Δ. Φ.

(Μετά εΐκύνος τοΰ Λάμπρου Φωτιάδου),

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι
1884.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΠΡΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΙΝ 

ΤΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
συνταχθεΐσα μέν ύπδ τοΰ Δρ°! Φ.Άν, 

έκδοθεΐσα δέ είς χρήσιν τών 
Ελλήνων

ύκό

ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΙΑΙΟΥ.

ΜΕΡΟΣ Α'.

ΕΝ ΛΕΙΊΤΑι
F. A. BROCKHAUS.

1884.

Προσεχώς έκδίδεται·

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 
ήτοι οί Σίναι και οί Ίνδοσίναι 

ύπό
ΤΟΜΣΩΝ,

Μετάφρασις Ν. Κ. ΜΑΚΑΡΟΥ.

ΕΚΔΟΤΗΣ·

Ιπποκράτης Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

έν Κωνσταντινουπόλει.
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1. Mancini, ®rajia BierantonL ilqbia- Sbeutfd) von Retene Sobcbau. Mit ©tiled, von oannp Sewalb.
I. Z.—.... Z.. —Jfier ale Sauifreunb in geiunben unb tranten Tagen.
·. ©tatl, 3. 3., Serr Boreng Start. Mit ©nleitung von Sofepb .©irfdjner.
I. Stiller unb iHottbe, Sriefroedifei, II. Banb mit ©nleitung von 91. Borberger.

Sianb 27. Stbmib, Wlajlntilian, Tie SBiefenbacfier. Wit ©nleitung bon 3. Siirftbner.
„ 28 anoerfen, S. fi., Ter Smprovifator. Oleu iiberfebt unb eingeleitet von <?. Sobebang.
„ 29. 'Pot, trbgnr, Stllon, Seltfame ®ef*i(bten. Ucberfetit unb eingeleitet Von St. ®iirenbetg.
„ so. aiarcon, Bebro St. be, SRanuel Senegas. Ucberfegt unb eingeleitet von g. epffrabarbt.
,. 31. SSatbter, COlar, Bebingerimte unb Serenprojeffe in Teutf$lanb.
„ 32. 33. Bulmer, <■. 8. ©igen «ram. Ueberfegt von g. Stotter, eingeleitet von 8. Brocfipolbt.
„ 34. Teener, 1-faiaO, Sritiofofage. Ueberfejt unb eingeleitet von G. sotiebanj.
„ 35. SJldilbaufen, Balbniu. Ter Seuditturm von TO*igan.
„ 33. SSeber, Marl 3uiiW, EentolritoS ober binterlaffene Bapiere etnej ladjenben BWofopfien- Sluggeivaplt 

unb eingeleitet von SJaut OTorib.
., 37. fHiug. ffllat, 3raueiiberjen. fflit ©nleitung von 3ofepb iturfd)ner.
„ 38. Sieniffra, Subwig, Umroege jum ©fud. fflitt ©nleitung von Sang Biegler.
„ 39. JI. v. b. Gibe, Suneburger tHefdiiditen. Ollit ©nleitung von Hermann ailnteri.
„ 40. iSieffclp, 3. ©, Teutfilaiibg 8cbrjabre. I. Banb.
,. 41. Sdjuttei, S., ffllnigeta. «ultur.biftorifdje SlobeHett au8 fBlittel-Branten.

'Kit bittern Banbc beginnt eiue neue Serie, au« 20 BSnbeti befteljenb, berm letter im Stbonnement 
nratitf iiclirfert toirJ).

„ <2- @ogol, Dlifolag ffi., SUtvaterifdje SJeute. Ueberfept von 3utiug Keipier.
Um bie grofeen ©eifter aller Oiationen mSgtidift ftSneH in ber SoUection Spemann vertreten ju Men, tverben 

bie beflen ftentben Stmoren αΙ8 ,,ϊίuDIanbifetje Slaffifer" aufgenommen, unb e« erftpetnen neben ber laufettben 
Serie:

bie Wrietjififie unb Mbmiftbe Sitteratur (beginnt mil TarttuS),
bie (itigliitiie Sitteratur (beginnt mit Milton, Tag vertorene BarabteS).
bie firanjbfifdje Silteratur (beginnt mit Wouffeau, Betenntniffc),
bie 3taticnific unb Spanifdie 8itteratur (beginnt mtt 'tetrarca. ®ebidjte), 

in mufterbaften Uebertragungen unb mit fatbgemifien, baS ®anje Oarmonifd) verbinbenben ©nleitungen. —
©s roerben Stbonnementi auf bie gouge gotge au3lanbiffler glaffiter

unb auf bie elnjelncn Vilierntnreu apart
eroffnet unb bamit foraot|t ben SBflnfd|en ber Siebfjaber aller, wie ein jet n er Sitteratnren entfpro$en. 
Banb 101. (fR8m. Bitt.) Sortieling Tacitug’ Kerle. I. ®ermania, Mgricola. Tie «ebner. Wit einer ©nleit. 

ttnb itadj ber Ueberfepung von 2Bilb. Biittidier.
„ 151. (©tgl. Mitt.) 3opn SRiUon, Ta3 verlorette 1‘arabteS. Ueberfebt von griebr. 2Bilt>. 3a®aria. ffllit 

einer ©nleitung von inbmig t<roefd)Olbt _ „ - ,„ 201. (Sranibi· Hitt.) 3. 3. fflouffeauO 23erle L 'SetenntnifTe. Ueberiept von 3. ffl. $eurmger, eingeleitet 
von Brofeifor De. ®tey(iatt Bora. , . .

„ 251. (gtatien. Hitt.) graiiccbco BrtrarcaO ffiebidjte I. Sonette unb Sanjonen auf baO Seben ber Toitna 
«aura. Siad) bet Ueberfepung von Carl giitfier, eingeleitet von liubmtg (Betger.

finb in alien ®ud)banblungen beS 3n= unb HuSlanbeS gur Stnfi$t Vorratljig unb ISnncn bort im Stbonnement 
ober einseln bejogen roetben. , .

SBie ridjtig ber ©ebante roar, bem beutfd) tefenben Bublitum gut iiberfefjte Mon auSoefiattete, gebunbene 
Kuegaben ber auSISnbifien stlafftlee jum Breife von nut 1 ffllart per Banb Ju Hefern, ge^t bataub berbor, 
bab von TacituS’ SBerten Banb 1 fofort tine ftarfie jtoelte seuflape 
gebrudt roerben mufite.

Συντάκτης· Δρ. I. ΙΙΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΊΑι. EL8TEB-8TB. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνψ, Φραγκοφύρτη καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓυϊΛΙΝΟΤ έν Λειψί?.


