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Ύπο τον τίτλον τούτον εκδίδεται άπο 14 ετών έν Γερμανία περιοδικον άφιε-

ρωμένον εις τα 'Αρχαία Ελληνικά γράμματα, είς το όποιον συνεργάζονται κλασσικοί 

φιλόλογοι. Το περιοδικον έχον κυκλοφορίαν μεταξύ των σπουδαζόντων την Έλληνι-

κήν μαθητών και φοιτητών δεν είναι πολυσέλιδον, εκδίδεται κατά διμηνίαν και πε

ριέχει υλην ποικίλην άναγομένην εις τα αρχαία Ελληνικά γράμματα και την διδα-

σκαλίαν αυτών. "Ολα τα δημοσιεύματα, έκτος τών αναγκαίων επεξηγήσεων είναι 

συντεταγμένα είς την άρχαίαν Έλληνικήν, αναφέρονται δέ εις πρωτότυπα ποιή

ματα, επιγράμματα, σατυρικά ποιημάτια, αινίγματα, άποσπασμάτια εξ έ'ργων 

αρχαίων και μεσαιωνικών συγγραφέων, σχετιζόμενα προς τα διδασκόμενα έν τοις 

γυμνασίοις μαθήματα (ιστορικά, μαθηματικά, φιλοσοφικά, μυθολογικά κλπ.), διά 

την εύχερεστέραν κατανόησιν τών οποίων παρατίθενται βραχεΐαι σχολιαστικαί 

επεξηγήσεις. Έκτος τούτων δημοσιεύονται και μεταφράσεις άρχαιοελληνιστί έρ

γων κλασσικών Λατίνων, Γερμανών ή άλλων Ευρωπαίων. Επίσης αποσπάσματα 

διαλεκτικά και δείγματα έκ νεοελληνικών κειμένων προς κατάδειξιν της συγγε

νείας τών παλαιών και νέων στοιχείων. 

Έκαστον τών μηνιαίων τευχών κοσμείται και δια λαμπρών μονόχρωμων 

εικόνων έκ τών αρίστων τήν τε παράστασιν και καλλιτεχνικήν έκτέλεσιν αρχαίων 

νομισμάτων έν μεγεθύνσει ή έξοχων γλυπτών ή άλλων παραστάσεων έξ αγγείων, 

μικρογραφιών αρχαίων μνημείων ή τόπων αρχαιολογικών κλπ. 

Χαριέστατα είναι τα δημοσιευόμενα είς άρχαίαν Έλληνικήν ποιήματα Γερ

μανών κλασσικών φιλολόγων συγχρόνων, ενίοτε δέ και παλαιοτέρων, αξιοσημείωτα 

δέ είναι και τα αρχαιοελληνικά δημοσιεύματα ακόμη και μαθητών τών κλασ

σικών γυμνασίων. Οι "Ελληνες φιλόλογοι μόνον θαυμασμον οφείλουν είς τήν έκ 

τών δημοσιευμάτων του περιοδικού τούτου τεκμαιρομένην άφοσίωσιν τών γερμα

νών συναδέλφων των είς το έ'ργον της καλλιέργειας τών αρχαίων Ελληνικών 

γραμμάτων, ή οποία αποτελεί και τήν καλυτέραν παρόρμησιν προς μίμησιν. 

'Αρχισυντάκτης της Ά λ ι ν δ ή θ ρ α ς είναι ό Studien — Professor Karl

august Streib, Riemenschneider — Gymnasium, Würzburg, έκδοτης δέ το Beacon 

— Verlag, Bad Durkheim. 

Σημειωτέον Οτι οι Γερμανοί φιλόλογοι εκδίδουν και έτερον παρόμοιον πε

ριοδικον δια τήν Λατινικήν γλώσσαν, είναι δέ προφανές δτι τα περιοδικά ταύτα 

έχουν εύρυτάτην διάδοσιν μεταξύ τών μαθητών τών κλασσικών γυμνασίων, κατά 

τρόπον περίπου άνάλογον ως τά περιοδικά της Μαθηματικής Εταιρείας είς τους 
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ίδικούς μας μαθητάς. Το δια την Λατινικήν γλώσσαν έκδιδόμενον περιοδικον έχει 

τον τίτλον «Tiro», τούτο δε κατά τους έκδότας του φιλοδοξεί να κατάδειξη εις 

τους σπουδαστάς δτι ή γλώσσα των λεγεωνών και τών 'Ρωμαίων αρχόντων, της 

Καθολικής Εκκλησίας και της Δυτικοευρωπαϊκής Επιστήμης είναι υπέρ πάσαν 

άλλην ενδεδειγμένη να έπενεργήση ως παράγων πολιτιστικός και να προώθηση ως 

δεσμός ζωτικός την κατανόησιν μεταξύ τών λαών. 

(Π. Κ. Γ.) 

Παρατίθενται κατωτέρω επιγράμματα τίνα εκ τομιδίου ποιημάτων δημο

σιευθέντων κατά τον παρελθόντα αιώνα υπό του παλαιού Γερμανού φιλολόγου 

Eduard Eyth (1809—1884) υπό τίτλον Ίλαρόλνπος. Τα δυσεύρετα ταΰτα ποιή

ματα, ών τίνα δημοσιεύονται εις την «Άλινδήθραν» άνεκοίνωσεν ό Oberstudienrat 

Κ. L. Weitzel, Waldshut. 

Ι Λ Α Ρ Ο Λ Υ Π Ο Σ 

Ελληνικά 'Επιγράμματα Eduard Eyth 

Χειρ τεχνίτου 

Τεχνίτης δδε ή*ν τον δ' αν χειρ μικρός "Ολνμπος, 

πέντε παρ' άλλήλοις ον εκάθηντο θεοί. 

Άκαμάτως θνητών γαρ επί βίον έξεχέοντο 

κάλλος και ρώμην αθάνατόν τε χάριν. 

Σ κ ι ά 

Τις σε γε πέμψε, σκιά, ϊνα μοι αμα ώδε βαδίζης ; 

Ήέ τι καλόν εμοί αγγελέονσα ϊκον ; 

—Περσεφόνη, Άΐδαο ανασσά με είσανέπεμψεν, 

δφρ' ο ιός τις εση ών ετι ζωος ϊδης. 

Κυβερνήτης 

"Ανερ, μη κατά μου φρονέειν, ότι στάς ενί πλοίφ 

πολλά μογώ, περάαν ϋμμε δια ποταμού. 

Ον γαρ αεί όντως μογέω' ετέρον <5' αμα πάντες 

αϊψα κνβερνήτον ήσόμεθ3 εν σκάψει. 
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Χ α ρ ά 

Ήελίοιο φάος επ δρεσσιν δρας καταδύντος 

Τύμβω στάς επ' εμώ ώρα εν εσπερινή. 
ΎΗ, άγνωστος εών, οτ' évi ζωοϊσιν όμίλονν, 

εσσεσθαι επ* εμοι ουποτ εολπα λίθον. 

Έ λ π ì ς 

Όστέα γη κεύθει ώδ' άνέρος οίνοφίλοιο, 

ση μείον τερπνόν εσσομένοιο βίου. 

Πλούσιον εΐ γαρ μη Πλούτων' οϊνοιο επείσθη, 

ή κέ μιν ανθρώπων ου τις έπεισε θανεϊν. 

Π ο τ α μ ό ς 

"Ημενος είν δχθησιν εμης, δθι ρεύματα φεύγει, 

δακρύεις στενάχων, παϊ, βραχύτητα βίου. 

Τούμον αχός καθόρα' δέχεται σε γαρ Ηλυσίου δώ^ 

άλλα μέγας περ εών εν μέγα δάκρυ εγώ. 

Προς Έρωτα 

Νυν αυτέ σου, πτερωτέ 

"Ερως, καταφρονήσω' 

Κέντησε ψύλλ' εκείνην, 

συ δ' ουποτ' αυ ετόλμας. 


