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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Λ Ο Μ Β Α Ρ Δ Ο Σ .

-Γεννη&είς εν Ζακύνδω τώ 1820 άγει νυν τό 68. έτος 
της ήλικίας του. Τά στοιχειώδη μαδήματα λαβών ό κ. Λομ
βαρδός έν Ζακινδιυ παρ’ οικοδιδασκάλου άφίκετο τω 1843 
εις Άδήνας, ένδ·α περατοίσας τάς γυμνασιακάς του σπουδάς 
διήκουσε τήν ιατρικήν επιστήμην εν τω ήμετέρω πανεπιστή
μιο). Τό 1847 απελλών εί; Μονάχον έτελειοποιήδη έν τή 
έπιστήμη του, επεσκέφδη δε διάφορα νοσοκομεία τής Γαλ
λίας καί Ιταλίας. Έπανελδών είς Ζάκυνδον έξήσκησεν επί 
τινα έτη εΰδοκίμως τό φιλάνδρω- 
πον έπάγγελμα, σπουδάζων συγ
χρόνως τήν κατάστασιν καί τάς 
άνάγκας τής πατρίδος του.

Κατά τήν έποχήν εκείνην, 
άφορήτου πλέον καταστάσης τής 
Αγγλικής έπί των Ίονίων νήσων 
προστασίας, ήρξατο αναπτυσσό
μενος ό κληθείς ριζοσπαστισμός, 
ουτινος ό σκοπός ήτο ή άποτίνα- 
ξις τής αγγλικής προστασίας καί 
ή ένωσις τής Επτάνησου μετά 
τής λοιπής 'Ελλάδος. Είς τάς 
τάσεις ταύτας δίν ήδύνατο νά 
μείνη ξένος ό κύριος Λομβαρδός' 
τουναντίον υπό δερμής φιλοπα
τρίας φλέγόμενος άνεφάνη έπί τής 
ριζοσπαστικής σκηνής, έκ των 
πρωταγωνιστούν εΰδύς ές «ρχής·
Εντεΰδεν άρχεται ή έν τή συγ- 

χρόνω ελληνική ίστορία πολιτική 
του δρασις, ής ένταΰδα θ·ά δοδή 
είκών άμυδροτάτη.

Έ ν  <Γ> αί περί ένώσεως ίδέαι ■ 
διετελουν ετι έν σπαργάνοις έν

Κ Λ Η Ι ί ! .  Τ Ο Μ Ο Ι  V ' .

ΚΒΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ϊπουργόί επί των

Ζακύνδω, καί ολίγοι ήσαν οί υποστηρίκταί αυτής, έ κ. Λόμ- 
βάρδος κατελδών τότε έξ Ευρώπης πλήρης πυρός καί σφρί
γους, διακαιόμενος δέ υπό ιδεών φιλελευθέρου καί ζωη
ρότητες, οΐος εινε μέχρι τοΰδε, έπεδόδη μετ’ άκατασχέτου 
όρμής είς τήν καλλιέργειαν των ιερών πόδων τής πατρίδος 
του. Λίαν γνωστός καί δημοτικός γενόμενος προΰτάδη, παρα 
τήν συναίνεσίν τόυ, βουλευτής έκ του ριζοσπαστικού κόμματος 
καί εκλεγείς τοιοϋτος, παρεκάδισεν ώς αντιπρόσωπος τής

Ζακόνδου είς τήν Ίόνιον βουλήν. 
Ή  αγγλική προστασία έγκαίρως 
έννοήσασα τόν κίνδυνον, ον παρε- 
σκεΰαζον οί ριζοσπάσται, καίτοι 
ευάριδμοι τότε, δραστηριώτατα 
άντενήργει πρός άκοκλεισμόν αυ
τών έν πάση έκλογή πλήν ό 
κ. Λομβάρδος άκαταπαΰστως έξ- 
ελέγετο. Καλώς δέ νοών τήν δύ- 
ναμιν τής δημοσιογραφίας είς τοι- 
αυτας περιστάσεις έξέδωκε δια- 
μένων έν Κερ/ώρα ριζοσπαστικήν 
έφημερίδα, ήν ώνόμασε „Παλιγγε
νεσίαν“, καί δι’ ής Ιδημοσίευε τά 
φλογερώτατα καί αυτόχρημα έν- 
δουσιώδη άρδρα- σημειωτέον δ ’ 
ότι κατά τήν έποχήν έκείνην ήτο 
απερίγραπτος ό κατά του τυπου 
διωγμός των αγγλικών αρχών. Έ ν 
τούτοις 6 κ. Λομβάρδος άγορευών 
έν τή Ίονίφ βουλή κατά τήν συν- 
εδρίασιν τής 20. ’Ιουνίου 1857, άν 
καί ήρίδμει μόνον τέσσαρας όπα-· 

ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ. δους άπροσδοκήτως στρέψας τόν
Έ«ω«ρι*ών. λόγον είς τό τής ένώσεως ζήτημα,
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κατώρδωσεν ώς άληδής ταχυδακτυλουργός ν’ άποσπάση φήφι· 
σμα περί ένώσεως παρά βουλές σφόδρακεκηρυγμένηςκατ αυτής.

. Ευδύς ώς έγνώσδη τό συμβάν άνά την πόλιν προύξέ- 
νησε κατάπληξιν· οί βουλευταί κληδέντες υπό του άρμοστου 
και πικρώς έπιτιμηδέντες έτιλλον τάς τρίχας της κεφαλές 
αυτών, δ ι’ ο έπαδον πάδημα, μάταιαι δέ άπέβησαν και αί 
προσπάδειαι του άρμοστου όπως Ιξαφανισδώσι τά  πρακτικά, 
διότι ταυτα ήσαν ήδη μετά μίαν από τής διαλύσεως τής 
συνεδριάσεως ώραν δεδημοσιευμένα υπό του κ. Λομβαρδού 
διά  τής „Παλιγγενεσίας“.

Μετά τάύτα έπήλδε διάσπασις μεταξύ των ριζοσπαστών 
βουλευτών Ζακύνδου και Κεφαλληνίας, αποτέλεσμα δε τού
του ύπήρξεν ή μεταφορά τής αρχηγίας των ριζοσπαστών εκ 
Κεφαλληνίας εις ΖάκυνΟ'Ον. Τάς ένεργείας αυτών διήυδυνεν 
ήδη ό κ. Λομβάρδος, πρός πλείονα δε τών αρχών του διά- 
δοσιν έξεδόδη έν Ζακύνδω ή „Φωνή του Ίονίου“ έμπνεομένη 
καί γραφομένη κατά τδ πλεΐστον ύπ’ αυτού. Αφού οΰ-ίοι αί 
περί ένώσεως ίδέαι έξηπλώδησαν καί έρρίζωσαν βαδέως, ή 
αγγλική χυβέρνησις εννοήσασα την μεγάλην δυσχέρειαν, είς 
ήν περιήρχετο, άπέστειλεν είς τήν Επτάνησον ώς έκτακτον 
άπεσταλμένον τον Γλάδστωνα, άφικόμενον εις Κέρκυραν κατά 
Δεκέμβριον του 1858. ‘Ο Γλάδστων περιοδεύσας τάς νή
σους, οπως νοήση τά  πνεύματα καί πείση τούς κατοίκους, 
Οπως παραιτηδΰσι τής Ιδέας τής ένώσεως καί δεχδώσι με- 
ταρρυδμίσεις, άφίκετο καί είς Ζάκυνδον ενδ·α έλαβε διαφό
ρους· μετά του.κ. Λομβάρδου συνεντεύξεις, καί)-’ ας οδτος 
έξέθ-εσε τω Γλάδστωνι διά μακρών τούς σπουδαιοτάτους 
λόγους, δ ι’ ούς ήτο· δλως ανέφικτος δ μεταξύ ‘Επτάνησου 
καί ’Αγγλίας συμβιβασμός, δτι ή ιδέα τής ένώσεως ωρίμασε 
πλέον καί δτι τό διά τών μεταρρυθμίσεων ριπτόμενον δέ
λεαρ ουδένα επτανήσιον ήτο δυνατόν νά σαγηνευ'ση. Έ ν  ω 
δέ ό Γλάδστων διέτριβεν ένΈπτανήσω έψηφίσδη καί πάλιν ή 
ένωσις καί άπερρίφδησαν αί μεταρρυθμίσεις. Οδτω ό Γλάδστων 
άνεχώρησεν είς ’Αγγλίαν άπρακτος καί πεπεισμένος ότι ήτο 
φύσει άκατόρδωτος ή έξακολούδησις τής αγγλικής προστασίας.

Τέλος έπήλδ·ε τό  1862 καδ’ ο έπιφυλάσσοντο διά  τήν 
'Ελλάδα σοβαρώτατα γεγονότα. Ή  κατά τό έτος έκεΐνο 
άγόρευσις τού κ. Λομβάρδου έν τη Ίονίω Βουλή κατά τού 
δεινού είσηγητού τών μεταρρυδμίσεων ή βελτιώσεων, ώς ώνο- 
μάσδ-ησαν τότε αί τού αειμνήστου Βραΐλα Άρμένη, δ-ά μείνη 
αξιομνημόνευτος; υπήρξε οίονεί τό προανάκρουσμα τής πραγ- 
ματώσεως τής επτανησιακής παλιγγενεσίας. Αφού άπερρί- 
φθ-ησαν καί πάλιν αί μεταρρυθμίσεις, έψηφίσδ-η ή ενωσις 
πανηγυρικώς. Μετά τού μεγάλου γεγονότος τής 10. Σεπτεμ
βρίου 1862, τής έκδρονίσεως τού ”Οδωνος, άπεφασίσδη υπό 
τής Αγγλίας καί ή παραχώρησις τής Έπτανήσου είς τάς 
άγκάλας τής μητρός Ελλάδος. Οί μόχδοι τού κ. Λομβάρ
δου καί τών οπαδών τής ιδέας ταυτης άντημείφδησαν, είνε 
δέ απερίγραπτος ή κατά τάς ημέρας έκείνας δραστηριότης 
τού κ. Λομβάρδου. Παράδειγμα ταύτης έστω καί τό εξής: 
Επειδή ή αγγλική φρουρά, έΐχεν αναχωρήσει Ικ Ζαχύνδ·ου 
προ τής άφίξεως τού ελληνικού στρατού, ό κ. Λομβάρδος φο
βούμενος χαρεχτροπάς καί επεισόδια καί τεδείς έπί κεφαλής 
τών κατόπιν κληδέντων Λαζαρόνων έτήρησε τήν τάξιν καί 
τήν ασφάλειαν τής ζωής καί τής περιουσίας απάντων τών 
κατοίκων τής νήσου καί κυρίως τών αντιπάλων αυτού, έφ’ 
ω ουτοι διά ψήφισμάτων καί μεταλλίων ώμολόγησαν τω 
κ. Λομβάρδω τήν έπί τοότοις ευγνωμοσύνην των.

. Αμα τη έκδρονίσει τού “Οδωνος συνεκροτήδη ώς γνω

στόν μεγάλη έδνοσυνέλευσις έν Άδ-ήναις. 'Ηνωμένης δέ 
ουσης τής Έπτανήσου ώφειλε νά'μετάσχη τής έδνοσυνελεύ- 
σεως καί ή Επτάνησος έξ ής άφίχοντο 84 πληρεξούσιοι έξ 
ιον ΤΟ έχοντες έπί κεφαλής τόν Λομβάρδον, ένωδέντος δέ 
τούτου μετά τού Κουμουνδούρου έπήλδε τέρμα είς τάς έκ- 
τροπάς τής έΟ·νοσυνελεύσεως καί τάς έπαναστατικάς τάσεις 
αυτής. Διά τής συνδρομής δέ αυτών έψηφίσδη τό σύνταγμα 
καί έληξαν αί έργασίαι τής έδνοσυνελεύσεως. Εκτιμούν ό 
Κουμουνδούρος τάς υπηρεσίας του Λομβάρδου εδωκεν αυτοί 
τό χαρτοφυλάκιον τού υπουργείου τής παιδείας καί εΐτα τών 
έσωτερικών έν τω πρώτω μετά τήν διάλυσιν τής έδ-νοσυνελεύ- 
σεως σχηματισδ'έντι υπουργείο». Τω 1867 ότε ή κρητική έπα- 
νάστασις ήτο έν τη ακμή διετέλει υπουργός τής δικαιοσύνης.

Από τού Κουμουνδούρου άπεσπάσΟ·η ό κ. Λομβάρδος 
τό» 1871 ότε ένωδέντες πολλοί το~ν μάλλον διακεκριμένων 
πολιτευτών, έν οις ό κυρ. Τρικούπης, ό κ. Λομβάρδος κτλ. 
έσχημάτισαν τό πέμπτον κόμμα. 'Η  δημοτικότης τού κ. Λομ
βάρδου εΐχεν αυξήσει τόσον ώστε τό 1871 ένω δεν έγέν.ετο 
υπουργός έξελέγη πρόεδρος τής Βουλής. ΕΤναι γνωστά τά  
κατά τό κατηγορητήριου, όπερ άπό κοινού υ'πέβαλεν ό κ. Λομ
βάρδος μετά τού κ. Δηλιγιάννη έναντίον τού υπουργείου Δε- 
ληγεώργη Επίσης είναι γνωστή ή αξιομνημόνευτος έπί 
τού ζητήματος τούτου άγόρευσίς του, έκ μιας αποστροφής 

•τής οποίας έξελήφδη ώς προτείνων τήν δημοκρατίαν. Τω 
1875 σχηματίσαντος ύπουργέΐον τού κ. Τρικούπη, έ κ. Λομ
βάρδος έγένετο υπουργός τής δικαιοσύνης άναδειχδείς εις 
τών Ισχυρότερων μοχλών τού τρικουπικού κόμματος. Έ κτοτε 
οσάκις ό κ. Τρικούπης άναδεικνόεται κυβερνήτης ό κ. Λομ
βάρδος λαμβάνει τό χαρτοφυλάκων του. Τω 1880 διετέ- 
λεσεν υπουργός τών έσωτερικών, 1882 υπουργός τής παιδείας 
καί εΐτα τών έσωτερικών, καί νϋν υπουργός τών έσωτερικών, 
κατορδώσας έν ταΤς βουλευτικαϊς έκλογαϊς νά ψηφισδή ολό
κληρος ό συνδυασμός του.

Από τού 1870 άρξάμενος έξηκολούδησε μέχρι του 1875 
έκδίδων είς φυλλάδια τά  απομνημονεύματα 'τή ς  ένώσεως 
τής Έπτανήσου. Διά του’των δά  έπεχέετο πολό φως έπί πολ
λών ζητημάτων καί είναι διά τούτο λίαν λυπηρόν .ότι ό 
κ. Λομβάρδος ένεκα τών πολλών του ασχολιών, μόλις 8 φυλ
λάδια κατώρδωσε νά έκδώση.

Τά κατά την συνεννόησιν τού κ. Λομβάρδου μετά τού 
νΟδωνος, Βίκτωρος Εμμανουήλ, Γαριβάλδου καί Ναπολέοντος 
περί συγχρόνου έξεγέρσεως τής Έπτανήσου καί τών υποδού
λων έλληνικών επαρχιών δέν· δίγομεν, διότι δέν άπεκαλύ- 
φδησαν είσέτι.

Εΐνε περιττόν νά σημειωδή ένταύδ·α ότι ό κ. Λομβάρ
δος διακρίνεται έπ’ άκρα τιμιότητι, ρεκτικότητι, ήτις ουδέ
ποτε τόν έγκαταλείπει. Καίτοι τοιαύτης ηλικίας, περιπατεΐ 
ώς νεανίας, ών κράσεως υγιέστατης, καί ακούραστος. Εΐνε 
είς τών εύφραδεστέρων ρητόρων του Κοινοβουλίου μας. Τη- 
ρών τήν έπτανησιακήν προφοράν, είναι δηκτικώτατος είς τάς 
αγορεύσεις του, γινώσκει ακριβέστατα έκαστου τών συναδέλ
φων του ολόκληρον τόν βίον καί τά  τυχόν επεισόδιά των, 
άτινα μεταχειρίζεται έν ανάγκη είς τάς άπό τού βήματος 
ομιλίας του πρός έπιτυχίαν τού σκοπού του. Πρός τούτο 
συχνότατα έμπλέχει μετά χάριτος καί τέχνης καί μύδους 
καί παροιμίας καί κατορδεί πολλάκις νά συγκρατή έπί ώρας 
το ακροατήριον. "Εχει δέ μεγάλην εύροιαν καί ταχύτητα 
λόγου ώστε άποκάμνουν καί αυτοί οί στενογράφοι.

[ Έ ξ  Άβηνών.]
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ΤΟ Α Λ Μ Α  Τ Η Σ  Σ Α Π Φ Ο Υ Σ
όπέ

ΣΠϊΡΙέΩΝΟΣ ΠΑΓΑΝΕΛΗ.

'Γπό τάς ακτίνας τού δύοντος ήλίου μαρμαίρει τού Ίο 
νίου ή γλαυκή δάλασσα. Εσπερινή αύρα, φερομένη χαλαρώς 
έπί τού πέλαγους, ρυτιδοΐ ανεπαισδήτως τήν στιλπνήν έπι- 
φάνειαν τού κυανού πόντου, καί δωπεύουσα άβρώς τοίις 
κίονας τού ναού, έκπνέει, δ ι5 άσδ-ενους συριγμού, είς τα  
όψη τού ακρωτηρίου τού Λευκάτα. Νύμφη περικαλλής, τού 
άλγους τήν σφραγίδα φέρουσα έπί τού μεγαλοφυούς μετώ
που1 της, κάδηται περιλύπως παρά τήν ακραν τού άπορρώγος 
βράχου. Απληστου πάδος φαίνεται έκτρέφουσα είς τό στήδ-ός 
της, καί δ ι’ αναμνήσεων αλγεινών συνδαυλίζει ακόρεστου 
φλόγα. ’Οδυνηρά δά ήναι τής δερμής αυτής φαντασίας ή 
τροφή, άλλ’ ή νέα έντρυφα είς τάς πικρίας τών συλλογισμών 
της, καί, άνοικτίρμων πρός έαυτήν, άναξέει τήν πληγήν της, 
ευδαιμονούσα είς τήν προκαλουμένην μείζονα οξύτητα τής 
οδύνης. Ρεμβάζει καί άλγεΐ; άλλ’ έκουσίικς σπεύδουσα όπι- 
σδ·εν τών πόνων της, δεικνύει πόσον τους άγαπά, καί πόσον 
τρέμει μήπως παύση νά άλγη, καί μήπως άπολέση τους πι
κρούς τής μελαγχολίας ρεμβασμούς. "Ημερος αύρα δωπεύει 
τούς δακτυλίους τής μελαίνης κόμης της, καί πολυπτύχως 
κυματίζει, υπέρ τήν περιαλγή κεφαλή» της, τού λεπτοΰφάν- 
του πέπλου της ή άκρα. Σχήμα πτέρυγος λευκής λαμβά- 
νουσα, κατά τό ήμισυ μόλις διανοιχδείσης, παρουσιάζει τήν 
περίλυπον νύμφην ως δεότητα μυστηριώδη άγνώστως άρτι 
άπό τού ουρανού καταπτασαν, γοργήν, στιγμιαίαν διαβάτιδα 
άναστείλασαν έπί βραχύ τήν πτήσιν" αυτής έπί τού βράχου 
του Λευκάτα, καί έτοίμην νά άνοιξη καί πάλιν τάς πτέρυ
γάς της καί ν’ άφανισδή άπό τού βλέμματος τού δ-νητού, 
όστις έκπληκτος κλίνει γόνυ σχεδόν προ τής δεότητος ήν 
άκαριαίως έφιλοξένησεν ή γή. Είς έκφρασιν οδύνης υπέρ
τατης συνέπλεξε τάς ωραίας χεΐράς της ή αίδερία γυνή. 
Παραπόνου στοναχή έξορμα άπό τών χειλέων της, καί τήν 
περιαλγή όψιν της, έφ’ ής βαδυρριζον βλαστάνει τής οδύνης 
τό πικρόν δένδρον, αρδεύει ήδη τών μελανών όφδαλμών 
της τό δάκρυ, Ιλικοειδώς κυλιόμενον άπό τής άκρας τών 
μακρών βλεφαρίδων της. Τών χειρών της έκφυγοϋσα, μέ 
χαλαρωδείσας τάς χορδάς κατάκειται χαρά τούς πόδας της 
ορφανή ή λύρα. Ή  δέα της παρώξυνε τήν δλίψιν τής άγνω
στου, .καί είς στιγμήν νυγμού άλγεινοτέρου στενάξασα κατα 
τών βράχων τήν κατέφερε. Τήν κεφαλήν της ήγειρε μικρόν, 
τόν ουρανόν, τόν·· πόντον εΐτα έδεώρησε. ,,Οί πάγοι τού 
Βορρά έλύδησαν“ ανέκραξε· ,,τό έαρ ήλδεν, αλλά χειμών 
δριμύς μυκάται είς τό στήδός μου. ’’Ω! διατί νά άποψύξης 
είσαι ανίκανος τό φλέγον πάδος τής καρδίας μου! Θεοί, 
άνοικτιρμό^ως τιμωρείτε τήν Σαπφώ. Απολλον! προς σέ 
τόν νουν μου στρέφω, καί του ναού σου δεωρώ τό  άγαλμα. 
Ματαίως τήν καλλονήν σου τήν Ιδανικήν έπί τού λίδου ο 
γλύπτης άπετύπωσε. Περικαλλέστερος καί σοϋ καί πάντων
τών Θεών είναι ό Φάων μ ο υ  άλλ’ είναι αδιάφορος!
Δεσμώτις, τής καρδίας μού τήν άλυσσον,· βαρεΐαν καί άρρί- 
νιστον, έρώσα, σύρω πανταχού. Θεέ ’Ολύμπιε, έ γήινος Θεός 
μου σέ νικά. Ώ !  έδώ. έάν τόν είχον, τού στήδους μου
έγγύς, άλλα έρώντα καί π ισ τό ν   Μέ βλέπεις, Απολ-
λον, είς τούς πόδας σου προσπίπτουσαν. Τούς φλογερούς 
μου ακούεις στεναγμούς, άλλα τό δμμα μου τόν Φάονα έπί-

ζητεΐ. Τό άγαλμά σου άτενίζουσα, τους χαρακτήράς του. 
νά διακρίνω προσπαδώ, καί πρός έκεΐνον στρέφεται τού χεί
λους, τής καρδίας μου ή φλέγουσα έπίκλησις. Μέ έφόνευσε, 
τήν εμπνευσίν μου έφόνευσε, άλλ’ όχι καί τήν όπαρξιν. Ώ ς  
βάσανον μ’ άφήκε τήν ζο>ήν, καί τής ζωής δώρον πικρόν μοί 
Ιδωκε τά  δάκρυα! Φαεινέ ήγέτα τών Μουσών, τής Μουσικής 
Θεέ καί τής Ποιήσεως, Απολλον Πύδιε καί Δήλιε τήν αρωγήν 
σου μετά σπουδής έπικαλεΐται ή Σαπφώ. Διάτί ή φύσις δεν 
είναι πλέον- ή αυτή; Τά άνδη καί αί αυραι, τό σ,τήδος τό' 
τρικυμιώδες άναψύχουσαι, τού κύματος ό ρόχδος, τού ρόακος 
ό ήσυχος κελαρισμός, τών άηδόνων ή γλυκόφδογγος μολπή, 
ό ψίδυρος τού δάσους, ώ! τά  πάντα ήδη ήλλαξαν . . .  ‘Η 
πρώην ευτυχία μου καί ή χαρά είς άνυπόφορον μετέπεσε βα- 
σανιστήριον άφ’ ότου μ’ έγκατέλιπεν ό άπιστος άλλ’ αιωνίως 
προσφιλής καί ποδητός ήμίδεος. Καί τί δεν έπραξα, Θεοί, 
πλησίον του νά ήμαι διαρκώς, πλησίον μου νά τόν κρατήσω 
δέλουσα! Ίκέτις έγώ, ή τήν Ε λλά δα  πάσαν πληρώσασα' 
διά τής φήμης μου, εγώ είς ήν δείας τιμάς ή Λέσβος πάσα 
έταξε, έγώ ή τάς Αδήνας έτι συγκινήσασα παρά τούς πό
δας του χροσέπεσα, τούς δολοφόνους όφδαλμους του κατε- 
φίλησα, καί έδρήνησα! . . . .  Είς μάτην όμως τά  δάκρυά 
μου έξεχύδησαν. Άναίσδητος άπέμενεν είς τούς παλμούς 
τού στήδους μου, καί άνοικτίρμων μέ άπώδησε μακράν. 
Καί τής Σαπφούς τόν έρωτα περιΐδών τάς χεΐρας καί. τά  
χείλη άλλης γυναικός δερμαίνει μέ φιλήματα, καί είς το 
πύρ, καί είς τό δηλητήριον τού στήδους μου, τού ζηλοτύπου 
πάδους τάς έχίδνας έσπειρε. ’Αφόρητος άπέβη έκτοτε ό έν' 
τη. Λέσβω βίος μου. Καί νέα ήτο τής ψυχής μου βάσανος, 
πλησίον του νά ήμαι, άλλ’ ίδικόν μου, είς τό στήδός μου 
έγγύς νά μή αίσδάνωμαι τόν Φάωνα. Χρησμόν ακολου- 
δούσα εις τήν Λευκάδα έσπευσα, καί ήδη, είς τούς πόδας 
σου προσπίπτουσα, τό τραύμα νά πραΰνης σού ζητώ. Τόύ 
έρωτος τήν φλεγμονήν ιαίνει, λέγουσι, καί τής καρδίας κα
ταπαύει τούς σπασμούς το άγαλμά σου, ώ Θεέ. Τής ’Αφρο
δίτης τόν υίόν, τών άνδρωπίνων καρδιών τόν άσπλαγχνον 
πλήν κραταιόν δυνάστην ή λύρα μου, ή ποίησίς μου έφερεν 
έπί τής γης! Τού έπιβούλου όμως τόξου του τήν ποδητήν. 
άλλ’ άνιάτως χαίνουσαν πληγήν φλεγμαίνουσαν αίσδάνομαι. 
Δεκάτην Μούσαν μέ άπεκ'άλεσαν. Τών Πιερίδων αδελφέ τήν 
άγαπώσαν αδελφήν σου ωκτειρον. Έ άν  ή τύχη τής Σαπ
φούς, ή αϋπνία καί ή. αγωνία της, τά  δάκρυά της άτινα, 
τόν σίδηρον νά λύσωσι ήδύναντο, άλλ’ οΰδαμώς τού Φάωνος 
έμάλαξαν τό στήδος, έάν οί πόνοι μου νά συγκινήσουν δυ- 
νανται, έάν σοί υπήρξα προσφιλής, τήν Ποίησιν, τήν Μουσι
κήν, τό κάλλος, τό ώράΐον ψάλλουσα, έπίνευσον άπό τού 
δψους τού άκτινοβόλου δρόμου σου, πιστόν, Ιρωμένον, τόν 
Φάωνα άποδος μοι. Ή  τήν δύναμιν νά λησμονήσω δός μοι.· 
Α ς ήδυνάμην νά παυσω νά τόν άγαπώ, μικρόν νά τόν μι
σήσω άς ήδυνάμην! Πάσχουσα άφού τόν άγαπώ, δά  έπα-
σχον μ ισώ σα  Τό μισός μου νά πνίξη τήν άγάπην
δέν δά ήδύνατο .............Ώ !  τόν ποδώ διακαώς καί πάν
τοτε, καί δνήσκω δ ί  αυτόν, προδυμως, καί άδικουμένη, δέλω 
νά τόν συγχωρώ. Γαλήνην είς τήν μυκωμένην λαίλαπα τόύ 
στήδους ·μου άπόδοσον. . Τήν φλογέράν είσάκουσον ευχήν·
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μου. ΈκεΤνον, τόν έρωτά του, καί πάλιν, καί αιωνίως σο'ι 
ζητώ . . · . . .  ή άντ’ αύτού παρήγορον 'κατάπεμψον ταχυν 
τον ευεργέτην θάνατον.“

*

Ήγέρδη από τής δέσεως της ή Σαπφώ, και είς του 
στή&ους της τον πυρινον στεναγμόν άπεκρίδη άπωτέρω ο 
στεναγμός τής συριζούσης αύρας. Δια τούν οξέων βράχων 
χωρούσ* έβαινε προς τό περιστήλιον του ναου, οτε ευδαι
μονίας, ψιθυρισμοί, και φιλήματος τρυφερού ήχος προσέβαλε 
τήν ακοήν της. Ζεύγος νεαρόν έφάνη διευδυνόμενον πρός 
τον ναόν. · 0 ά  ήσαν ΐσώς ξένοι, Ιρχόμενοι νά δύσωσι, καί 
τήν αιολικήν τριήρη των οποίων, τήν πρωίαν καταπλέουσαν 
είς τον λιμένα εΐδευ ή Σαπφώ. Ή  καρδία της έκτύπησε' 
άνεπόλησε τον αλησμόνητου ΈκεΤνον, καί έν μέσω των λυγ
μών καί των δακρύων-της στραφεισα πρός τον άνεμον ,,εϊς 
σΙ αίρα“ · εΐπεν, „έμπιστεύομαι του έρωτος χαιρετισμόν. Ή  
λησμονηδεΤσα. φίλη, ή έγκαταλειφδεΐσα Σαπφώ τόν πέμπει 
διά σοϋ είς.· τόν· Φάωνα. Πνευσον, πνεύσου γοργή αύρα πόν
τιας. Ψιδύρισον τό όνομά μου, τής Σαπφους τό όνομα, 
όταν δά  δωπεύσης τό ,πρόσωπόν του, καί έάν ευδαίμων με- 
δύει είς τό στήδος άλλης γυναικός, γενού ή Νέμεσις, καί 
πλήςον τόν. έπίορκον. Τό δυμα σέ παρακαλέϊ . . . .“

Ε ίς τους βραχίονας άλλήλων έγκαταλελειμμένοι, όφδαλ- 
μούς χαύνους έξ έρωτος διανοίγοντες, ισχυρότερου πιέζοντες 
τούς βραχίονάς των, καί δεχόμενοι καί άνταποδίδοντες αμοι
βαίας περιπτύξεις άνεκφράστου έρωτος, έχώρουν πρός τόν 
ναόν. έν. τουτοις οί δυο ¿κείνοι έρασταί. νΙσως ήσαν καί σύ
ζυγοι. , Χαρά ήκτινοβόλει είς τάς όψεις των. Ή  ευτυχία 
των εΐχεν' Ικχειλίσει, καί είς τό εύδαιμου ΙκεΤνο ρεύμα,, τρυ- 
φερώς .ένηγκαλισμένοι, εΐχον άμφότερόι άφεδή, καί ταχέως 
ίφέροντο . που; Ήγνόουν· άλλ’ ούτε έφρόντιζον .'. . . 
Γλυκός, .ήσυχος στεναγμού, ψίδυρος ήκούετο ένίοτε-. καί.τότε 
είς πέλάγος άνεκδιηγήτου ευδαιμονίας έδυον τά  άστρα των 
όφδαλμών των, αί· βλεφαρίδες προσέψαυον άλλήλας, καί πά
λιν συνεπλέκοντο τά  χείλη, βιαιότερου άνέπαλλον τά  στήδη, 
καί του φιλήματος ή .αρμονική μουσική, ηχούσα ασδενώς, 
υπέκαιε τό'άμοιβαΤον πάδος τω ν ,. έπέτεινε τήν μέδην των, 
καί είς..γλυκείς όνείρους υπαρκτούς έκοίμιζεν ήδέως τάς αί- 
σδήσεις των. Τό δέαμα τής σπαργώσης έκείνης ευτυχίας 
¿μελαγχόλησε τήν Σαπφώ. Δεν ήτ.ο κακή, ουτε έζηλοτυπει 
είς τήν ευτυχίαν .· των άλλων. Τήν , ίδικήν. της δυστυχίαν 
έδρήνει/.,καί από του βάδοος τής ατυχίας της έδεώρει μεί- 
ζονα .τήν. άλλοτρίαν,ευδαιμονίαν. Νέοι τρυφερών λόγων ψι- 
δυρισμοί, ..καί.νέοι.παράφοροι ασπασμοί φδάνουσιν έναε'ριοι 
είς τά  ,ώφά.· της. Ή  ίαπφώ  παδαίνεται δυσαρέστως,. καί 
τήν; .ά^τίδεσιν .τής .χαράς των άλλων .καί τής ίδικής της 
δλίψΐώς -άποφευγουσα,·. κρύπτεται δπισδεν βωμοί τίνος, παρά 
τό. προαύλιου του ναοί. · Τό εύτυχές ζεύγος προόχώρει πάν
τοτε. . *Ητο ήδη ·.πλησίον,; όπότε κραυγή φόβου προσέβαλε 

• τά:.ώτά.;τής περίλυπου -φυγάδός. . ίΐροαισδήμ«'« ανεξήγητα 
τήν συνεκλόνισαν, έφοβήδη, καί είς όρμέμφυτον ένδίδουσα, 
¿κάλυψε .με. τάς χεΐρας τό πρόσωπόν της.. Εκτείνει έντού- 
τοις τήν κεφαλήν της, καί βλέπει ,έντρομον τόν άνδρα, άνε- 
γείροντα ,περιπαδώς άπό του. έδάφους τήν όλισδήσασαν φί
λην. Αί .κινήσεις του.έρμηνευουσόυ άνεκφράστου.τρυφερότητος 
ένδιαφέρον,,.καί είς- τήν ώχριάσασαν δψιν του ζωγραφίζεται 
ό τρόμος. Είς .έΰχήν πρός τόν ’Απόλλωνα, καί είς παρά

πονου τρυφερόν έκπνέει ή τρέμουσα φωνή του. Τήν όσφύν 
της περιβάλλει διά  των χεφών του, καί ρ.ετά πάδους ερω
τικο ί υπέρτατου άνεγείρων αυτήν τήν στν,ρίζει καί αυδις επί 

"τού στήδους του. Μειδιών ψιδυρίζει τρυφερούς λόγους παρά 
τό ους της· ή πνέουσα αύρα ελίσσει περί τήν κόρην του τούς 
βοστρύχους τής κόρης, καί είς ρ.ίαν πνοήν εξέρχονται !κ των 
χειλέων. των αί πνοαί των, Ινώ' ή άβρά, τετραπλή άλουργίς 
των χειλέων των στενότερου έτι έμπορπίζεται αναπόσπαστος. 
Στρέφει τήν κεφαλήν του ό άνήρ, καί ό κεραυνός ενσκήπτει 
κατά τής Σαπφους. Ή το  ό Φάων, έ Φάων της, τήν αντί
ζηλον κρατών είς τούς κόλπους του . . .

1

Έπροχοίρησε πρός τόν ναόν ό Φάο>υ, αλλά κλονιζου.ένη 
άπεσύρδη πρός τήν κρημνωδεστάτην άκραν του. βράχου ή 
τάλαινα Σαπφώ. ΈκεΤ έχο,ρει ή ευτυχία· έδώ ύπεχώρει ή 
συμφορά. ΕκαδέσΟη, συνέπλεξε τάς τρεμοόσας χεϊράς της, 
καί άρά, άρά τρομακτική ώρμησεν από τό σπαραχδέν στή- 
δός της. ’Ή το δεινόν ότι δεν τήν ήγάπα ό Φάων, άλλ’ ήτο 
άνυπολογίστως δεινότερον, ότι παρεφρόνει, άπέδνησκεν Ιξ 
έρωτος δ ι’ άλλην γυναίκα. Ή  αλγεινή κύλιξ είχε πληρωδή, 
καί Ινώ σταγών μόνον υπελείπετο όπως ύπερχειλίση, αντί 
σταγόνος Ιξεχύδη τρικυμιώδης, καί πικρότατος ωκεανός. Τό 
δάρρος της τήν εγκατέλειψε, καί άλμυραί φλέγουσαι στα
γόνες Ιχύδησαν από των ωραίων όφδαλμών της, καί κατα- 
καίουσαι τάς παρειάς της, Ικύλισαν είς τόν κόλπον της. 
„Καί τήν ποινήν αυτήν, Θεοί, μοι έπεφυλάσσετε“ είπε, .,τί 
λοιπόν κακόν έπραξα άγαπήσασα; Τί τής οργής σας άξιον 
έτόλμησα ώστε τάς ολίγας του ύπολειφδέυτος βίου μου 
στιγμάς νά καταποντίσητε είς φρικαλέαν, είς αφόρητου πι
κρίαν; Πταίω έγώ .έάν ήγάπησα; ,Πταίω Ιγώ εάν δεν 
ϊσχυσα νά χαλινώσω τήν αχαλίνωτου καρδίαν μου; Θεοί! 
μήπως σείς δεν αγαπάτε; Καί τί δεν αγαπά εδώ Ιπί τής 
γης, καί τίνος τήν πικρίαν, του έρωτος ή μέδη δεν έπράύνε: 
Ή  δρόσος αγαπά τό ράδον όταν στίζη μαλακώς, καί ή 
άκτίς έπίσης, όπόταν τού ρόδου τά  δροσοβολα κρύσταλλα 
άποροφά. Ό  αύρα αγαπά όπόταν τ ’ αρώματα των φύλλων 
τών ανδέων κατασπάζεται, τό κύμα αγαπά όταν στενάζον 
τελευτά είς τήν ακτήν. 'Η  κόρη αγαπά, όταν είς φίλημα 
τά  χείλη της προτείνη, έ νέος, ή γυνή καί ό άνήρ, ή πλάσις 
όταν διανοίγεται είς τό γλυκύ τού έαρος προσφώνημα. Ο 
λέων'καί ή λέαινα, ή τίγρις, τά  ιοβόλα ερπετά, ή έχιδνα 
όταν συρίζουσα'είς φίλημα αγάπης τόν άπωτέρω δφίν προσ- 
καλή, τά κήτη του ωκεανού, τής γης τά  έντομα, τής ατμό-, 
σφαίρας τά  πτηνά, τού κόσμου τά  στοιχεία, ή φύσίς πάσα, 
τά  άλογα καί λογικά, τά  έμψυχα καί άψυχα τά  πάντα αγα
πούν. Θεοί! ώ πόσον άνοικτίρμονες τήν δυστυχή καρδίαν 
μου συντρίβετε. Νά α’ποδάνω έν ειρήνη ήλπισα, καί δνή- 
σκω είς οδύνης ανέκφραστους σπαραγμούς-, Φάων! άπάν- 
δρωπε καί άκαρδε, τόν βίον ότι μ . Ιφαρμάκευσας δεν ήρκεσε, 
τόν έρωτά μου. £τι κατεφρόνησας, άλλα καί τους υστάτους 
τής ζωής μου,, καί τρομώδεις σπαραγμούς, φρικωδεστέρους 
ή- απαίσια τής έλευσεώς σου. σύμπτωσις κατέστησε. ’Εάν 
περίλυπου σέ έβλεπον τουλάχιστον, ωχρόν, τεταραγμένον, πά- 
σχοντα, Ιάν „μόνον“ άποβαίνοντά σέ -έβλεπον είς τής Λευ- 
κάδος τάς άκτάς, καί. σκεπτικόν-τά ύψη·τού Λευκάτα.άνερ- 

;'χόμενθν, δά  ελεγον κατ’ ,Ιμαυτήν: ίσως τής δυστυχούς 
■Σάπφούς του ή άνάμν.ησις, ϊσώς.ΐτήν σιδηράν, τήν άνοικτίρ- 
μονα καρδίαν του ¿μάλαξε. Μέ τεταμένους τούς βραχίονας 
δά έσπευδαν πρός σέ, τήν τύχην -μου δά  ηύλόγουν, καί ευ-
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τυχής θά  άπέθνησκον, έλπίζουσα είς έν μειδίαμά σου, εις το μόνον, του έρωτός της φάρμακου. Χαίρετε λόφοι και
Ινα λόγον ύστατον παρήγορον από του στόματός σου προ- βουνοί, καί κύμα-καί αήρ καί φως. Λειμωνιάδες νυμφαι καί
φερόμενον. Τό ονειρον, ότι ήδύνασο καί. δάκρυ εν έπί τοδ ένάλιαι, καί νυμφαι των όρέων καί πηγών ή θνήσκουσα σας
πτώματος να ¡όίψης ,τής Σαπφους, καί μ'ε τάς χεΐράς σου χαιρετά Σαπφώ. Πατρίς μου προσφιλής, μαφαίως τά  όρη,
τους οφθαλμούς να κλείσης τής νέκρας, έπί μικρόν τουλά- τάς άκτάς σου ν’ άνακαλύψω προσπαθώ. Του έξορίστου,
χιστον να λυπηθής έκείνην ττις  τόσον σε ήγάπησε, καί τόσον του δυστυχεστάτου τέκνου σου, αγαπητή μου Λέσβος, δέ-
ετι σέ άγαπα, τάς αγωνίας μου θά έμετρίαζε, άνώδυνον το ν ' χθητι τον ύστατον χαιρετισμόν. Οικείοι, οίκε του πατρός
θάνατον καί ήσυχον υπό τάς όψεις μου θά έφερε. Άλλ’ μου φίλτατε, όπου, πριν τον γνωρίσω ευτυχής έβίο>σα ποτέ,
ηδη; Πριν ή είς τον φρικώδη Τάρταρον καταρριφ9·ω, τόν καί σας, των ποθητών μου συνεντεύξεων κρησφύγετά, όπου
Τάρταρον καί τάς βασάνους του έγκλείω είς τό στήθος μου! έρώσα τόν άγαπωντα καί πιστόν μου κατεφίλουν Φάωνα, τό
Των οδυνών μου ή μάλλον αλγεινή άλλα καί μάλλον προσ- ύστατον σάς χαιρετώ. νΩ ποίησίς μου, ποίησις παρήγορος,
φιλής εΐναι οτι εΐσέτι σ’ αγαπώ, καί τήν εικόνα σου τήν ω λύρα μου καί μουσική, ώ πάθος τρυφερόν, ώ έρως, έρως

. λατρευτήν ν’ αποσπάσω μ’ είναι αδύνατον από τόν νουν μου, άκαρδε, άγνωμων είς τήν άοιδόν ήτις τοσουτον σ’ έψαλλεν
απο τής καρδίας μου. Θά μειδιάσης ευτυχής τό πτώμά έπί τής γης, δεχΟήτε τής Σαπφους τό έσχατον προσφώνημα.“ 
μου προσβλέπων θά  άναπνεύσης ήρεμότερον, άπό των τα- β
ραπόνων τής άγάπης μου, των κατά πόδας διωγμων, των
όρκων, των ικεσιών καί των δακρύων μ.ου σωθείς. Τήν μ.ι- Τό σώμα προς τήν άβυσσον κατεκλινε. ’Ισχυρότερα
σητήν γυναίκα, την έρωμένην σου ευδαίμων θά περιπτυχ&ής, τότε επέπνευσεν ή αύρα, έκόλπωσε τήν χλαΐνάν της, τήν 
καί αδιάφορος πρός τής Σαπφους τό πτώμα υποστρεφόμενος κόμην της έσάλευσε καί έξέπνευσε στενάζουσα. Τό κύμα 
0·ά φυγής άδακρυς, αναίσθητος είς τόσον αίσθημα, είς τάς έφριξε, καί νέφος αίματόχρουν του δυοντος ήλιου τόν δίσκον 
υστατας αγωνίας καί τον θανατόν μ.ου αναίσθητος, επί του κατεκάλυψε. Έ ν σιωπή άλλ’ υπερήφανος τό βλέμμα πέριξ 
στήθους τής αγαπητής σου γυναικός καί λΰπας λησμονήσας έστρεψε. Ή  όψις της ήκτινοβόλησε, καί μυστική φωνή, ίσως 
καί Σαπφώ.“ τής ποιήσεως ή έμπνευσις καί ή φωνή, παρά τά  ωτα ήχησε

* τής έξαισίας γυναικός. Θεά έφάνη τήν πτήσίν της έτοιμη
ν’ άναλάβη. Σπασμωδικώς τήν χεϊρα έφερε πρός τάς χορ- 

Ηγέρθη ή δύστηνος γυνή. Προύχώρησε μικρόν, τήν δάς τής λύρας της, νά έπικαλεσθή τινα, νά άναμέλψη ύμνον 
λύραν της από τής γής άνέλαβεν, έπί τά  χείλη της τήν ήθελε. Άλλ’ οί λυγμοί τήν έπνιξαν. Πικρίας άλγος άπερί- 
έφερε σεμνώς, καί ώς τέκνον μόνον, άπό τού Χάρωνος τόν γραπτόν έχύθη ήδη είς τήν όψιν της. ,,Χάϊρε καί σύ, τού
διωγμόν σωθέν, με πάθος καί άγάπην έπί τού στήθους της βίου δολοφόνε καί τής ευτυχίας μου“ ήρέμα έκραξεν, έν
τήν εσφιγξε. „Σε εΐχον σύντροφον έπί τής γής“ ανέκραξε, μέσω των λυγμών της. „Νά είσχωρήση μίσος κατά σου δεν
,,Μέ ήκολού&ησας παντού, τάς θλίψεις μου έπράύ'νας, τής δύναται είς τήν καρδίαν μου. Τό παν έδίωξας άπό τού
στιγμιαίας μου χαρας κατέστης κοινωνός. Διά τών στόνων σπαραχθ-έντος στήθους μου, καί μόνον σύ άπέμεινας, ο έρως 
σου έθρήνεις μετ έμου, καί διά σού τόν έρωτά μου έψαλα, σου, αυτός μόνος άπέμεινε, τό τραύμα μου τό όδυνηρόν καί 
τας λύπας μου, τήν ποίήσιν,· τήν μουσικήν, τό ώραϊον, καί άγριον έκτρέφων καί άνανεων. Σέ συγχωρώ, τήν ευτυχίαν 
Εκείνον . . . . . . . . . .  ’Εκείνον τόν πεπρωμένον άνθρω- ής μ’ έστέρησας, είς σέ καί είς έκείνην εύχομαι . . . .  'Η

πον! Θυσιαστήριον τού προδοθέντος έρωτος, έλπίδων άπω- 0‘νήσκουσα Σαπφώ τόν δήμιόν της Φάωνα, τόν λατρευτόν 
λεσθεισών βωμός έάν υπήρχε, έκεΐ τήν λύραν της θ’ άνήρτα της Φάωνα έρώσα προσφωνεί τό ύστατον.“ 
ή Σαπφω.“ Ωρθώθη εύγενώς, τήν φύσιν έθεώρησε, κ’ έν 
βήμα έτι πρός τήν άκροτάτην καί κρημνώδη άκραν τού
Λευκάτα έπροχώρησε. Θεοί! πυρέσσουσα, με έξημμένας πα· Ή  Μούσα, ή γυνή, ή άοιδός συνέπλεξε τάς χεΐράς της.
ρειάς, με φλογερόν τό ομμα, έμπεπνευσμένη , ένθους, ύπερ- Τούς όφθ·αλμούς έγείρει πρός τόν ουρανόν, φιλει τήν λύραν 
άνθρωπος τήν .δεξιάν της πρός τό κλίναν άστρον έτεινε καί της, καί τό όνομα τού Φάωνος προφέρουσα κατακρημνίζεται
„δύει δ ήλιος έπί τού ουρανού“ ανέκραξε, ,,πλήν δύει καί ή είς τό κενόν.............
Σαπφω έπί τής γής. Τό ύστατον σε προσφωνώ ζωή· πικρίας ^  *
αφορήτου μέ έπλήρωσας. ’Ελπίδες ίλαραί, ευδαιμονίας δια-
ψευσθείση’ς όνειρα, μέ τάς χρυσάς. σας πτέρυγας πετάξατε Καί ποίησιν καί λύραν, καί τής Σαπφόύς τόν έρ'ωτα καί
μακράν. Η θελκτική απάτη έπαυσε, έλύθη ή έσχατη μου τό άλγος τό ά&εράπευτον κατέπιε τό κύμα τού Λευκάτα!
έλπίς, καί είς τόν θάνατον προστρέχει ήδη ή Σαπφώ, ώς είς (Έξ Άΰηνών.)

— ; -----------

Η Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  ΤΩΝ  Α Θ Η Ν Ω Ν
ójtá ΕΓΓΕΝ ΙΟ Ϊ ΖίΗϊΑΡΙΑΟΓ.

Ούδείς χώρος ελληνικής γής Ιμποιεΐ τοιαύτην είς τούς σης. ,,Οΰδέν έν τή άρχαία Έ λλά δι ή τη Ιταλία ,- λέγει ό 
λογίους έκπληξιν καί θαυμασμόν, οίαν ή Άκρόπολις των Leake (Topogr. von Athen σελ. 223 τής γερμαν. μεταφρ.), 
Λ&ηνών έν αυτή έδημιουργήθησαν έργα αρχιτεκτονικής καί δύναται νά παράβληθη πρός τήν Άκρόπόλιν των Ά&ηνών 
πλαστικής, θεϊον καί. «θικτον υπό τού χρόνου άπαστράπτοντα κατά τόν σύνδεσμον τοδ κάλλους καί τής μεγαλοπρεπείας.“ 
κάλλος, ίυπο δε τους προποδας αυτής έν τώ διονυσιακώ νΗδη ό Πίνδαρος (άποσπ. 75 έκδ. Bergk) έξύμνησε τόν ,,πο- 
θεάτρω έδιδάχ&ησαν τά  αριστουργήματα τής τραγικής μού- λυβατόν άσ-εος όμφαλόν θυόεντα“, ό δέ Αριστοφάνης (Λυ-
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σιστρ. 482) τήν ,,μεγαλόπετρον, άβατον άκρόπόλιν“, ονομάζει 
„ιερόν τέμενος“. ‘Ο Βύρων καλεΐ τόν βράχον τής Άκροπό- 
λεως θαυμαστήν χώραν, μαγικήν έρημον, ένθα είς πάντας 
τους αιώνας πρός τά  έρείπιρε τής πάλαι λαμπρότητος καί 
δόξης ό οδοιπόρος θά  κατευθυνη τό βήμα αυτού. Βεβαίως 
τά  έν αυτή είναι συντρίμματα μεγάλου παρελθόντος, άλλ’ 
ή θέα αυτών καί ή διατριβή έν μέσω τού θαυμαστού τού
του χώρου μεταίρει τόν θεώμενον άπό τού ευτελούς παρόν
τος είς τούς χρόνους τής αρχαίας δόξης. Ώ ς  δέ ό Σουλ- 
πίκιος έγραψέ ποτε είς τόν Κικέρωνα, οτι παραπλέων τον 
Σαρωνικόν κόλπον περιαλγής έβλεπε πλείστους τόμους αρ
χαίου κλέους ώς νεκρικά λείψανα κατακειμένους, οδτω καί 
νυν ό φίλος τής άρχαιότητος βαδίζων έν μέσω των έρειπίων 
τής Άκροπόλεως βεβυσμένος τά  ώτα καί άποστρέφων τό 
πρόσωπον άπό των μικροπρεπών πολιτικιάν έρίδων των νεω- 
τέρων διατελεϊ σύννους καί σιωπηλός ώσανεί φοβούμενος μη 
δι’ άπρεπούς λόγου ταράξη τάς σκιάς έκείνων, οϊτινες έν- 
ταύθ·α διενοήθησαν καί έξετέλεσαν τοιαύτα έργα.

Ή  ευμενής άποδοχή,' ής προ ολίγων έτών έτυχε τό περί 
’Ολυμπίας βιβλίον τού Adolph Boetticher (Olympia, das 
Fest und seine Stätte 1883) έπε&άρρυνε τον συγγραφέα αυ
τού είς σύνταξιν όμοιου βιβλίου περί τής Άκροπόλεως των 
’Αθηνών χάριν τών πολλών τοιοΰτον σύγγραμμα μέχρ^» 
τούδε δέν υπήρχε, διότι τό μεν τού Beulé (L’Acropole 
d’Athènes) είναι παντάπασιν άπηρχαιωμένον, τό δε τού Wachs- 
muth (Die Stadt A then im Alterthum, 1874) καί τό τού 
Michaelis (Der Parthenon, 1871) είναι μεν έργα εμβριθή καί 
πλήρη πολυμαθ'ίας, ουχί όμως καί ευνόητα τοΤς πολλοΐς· έ τ ι . 
δέ πρός τούτοις αί κατά τά  τελευταία έτη γενόμεναι έπί 

,τής Άκροπόλεως άνασκαφαί έξήλεγξαν πολλάς γνώμας καί 
τών κρατίστων αρχαιολόγων ώς πεπλημμελημένας. Τούτων 
ούτως έχόντων ό προειρημένος λόγιος Γερμανός άρχιτέκτων 
Boetticher έπειράθη έν τω νέω αυτού βιβλίω (Die Akropolis 
von Athen nach den Berichten der 'alten und der neuesten 
Erforschungen von Adolph Boetticher, m it 132 Textfiguren 
und 36 Tafeln, 1888) νά περιλάβη ώς μάλιστα σαφώς καί 
εύκρινώς παν ό,τι μέχρι τούδε έγράφη υπό τοδ Κ. Boetticher, 
τοδ E. Curtius, τού A. Michaelis, τοδ U. Koehler, τοδ 
E. Wachsmuth, τοδ R. Bohn, του L. Julius, τοδ W . Doerp* 
fehl, τού A. Trendelenburg, του L. von Sybel, του A. Milch- 
hüfer καί πολλών άλλων λογίων, Ελλήνων, Γάλλων,Άγγλων 
καί ’Ιταλών. Διαιρών δε τό έργον αυτού είς τέσσαρα μέρη 
πραγματεύεται έν μεν τω πρώτω (σελ. 1.—46) περί τής ιστο
ρίας τής Άκροπόλεως, Ιν τω δευτέρω (σελ. 47—104) περί 
τής Άκροπόλεως άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τού 
τέλους τής άρχής τού Κίμωνος, έν τώ τρίτω (σελ. 405—210) 
περί τής Άκροπόλεως έπί τοδ Περικλέους καί έν τω τελευ- 
ταίφ μέρει (σελ. 211—295) περί τής Άκροπόλεως άπό τής 
τέταρτης εκατονταετηρίδος' μέχρι τών χρόνων τής ρωμαϊκής 
άρχής. Γνώσιν τού περιεχομένου τοδ βιβλίου τούτου νομί- 
ζοντες καί τοϊς ήμετέροις ωφέλιμον συνετάξαμεν τήν πραγ
ματείαν τούτην προστησάμενοι οδηγούς καί άλλα βιβλία καί 
μετοχετεύσαντες έξ αυτών ούχί ολίγα ένθα τά  γεγραμμένα 
υπό του Boetticher έφάνησαν προςδεόμενα διασαφήσεως, 
συμπληρώσεως καί έν γένει διασκευής χάριν ελλήνων άνα- 
γνωστών. Καί τού μεν πρώτου μέρους τό περιεχόμενον οδσα 
ιστορική έκθεσις τών τυχών τής Άκροπόλεως άπό τών αρ
χαιότατων μέχρι τών καθ’ ήμας χρόνων έχει ώδε. Είς τών 
τών αρχαιότατων βασιλέων τής Αττικής έλθών έξ Αίγύπτου

λέγεται ό Κέκροψ, οστις καταλαβών τήν άκρόπόλιν έπωνό- 
μασε τήν κάτω πόλιν διά τού αίγυπτιακού δνόματος άστυ · 
πρό αυτού μνημονεύονται ώς κάτοικοι τής Άκροπόλεως οί 
Πελασγοί, ή δε λατρεία του Διός, τής Γής, τής Άθηνάς καί 
τού Ηφαίστου έπεχωρίαζεν έν τή Άκροπόλει πρόπαλαι. Αί 
πρώται αποβάσεις, δ ι’ ών ή πελασγική έν Άθήναις άρχή 
κατελύθη, έγένετο ύπό σιδονίων Φοινίκων, οϊτινες παρά τήν 
θάλασσαν πρός δυσμάς τής Άκροπόλεως έν Μελίτη οίκοδν- 
τες είσήγαγον περί τήν δεκάτην τετάρτην ή δεκάτην τρίτην 
π. X. έκατονταετηρίδα τήν λατρείαν τής Αφροδίτης, τής φοι- 
νίσσης Άστάρτης, καί του Ήρακλέους, τοδ τυρίόυ Μελικάρ- 
θ·οο· ίχνη τούν φοινικικών αποικιών ύπεμφαίνονται έν τοϊς 
κλεινοϊς τής ελληνικής ίστορίας τόποις, τω Μαρα&ώνι, λέξει 
κατά τούς γλωσσολόγους φοινικική, τόπον άποβάσεως σημαι- 
νούση καί τή Σαλαμΐνι, λέξει έπίσης φοινικική, νήσον ειρή
νης δηλούση ήτοι αγοράν πρός ειρηνικήν έπιμιξίαν τών έπη- 
λύδων φοινίκων πρός τους αύτόχθ·ονας (πρβ, Curtius: Grie
chische Geschichte, Bd. I, σ. 285 κέ. καί V. Hehn: Kultur
pflanzen und Hausthiere, σελ. 56 κέ.) Μετά τούς Φοίνικας 
έπήλθ'Ον Ίωνες καί Θράκες- καί οί μέν “Ιωνες φέροντες μεθ’ 
εαυτούν τήν λατρείαν τού Απόλλωνος καί τοδ Ποσειδώνος 
ένιδρύθησαν πρός άνατολάς τής Άκροπόλεως, οί δε Θράκες 
λατρεύοντες τόν Διόνυσον καί τάς Μούσας πρός μεσημβρίαν 
αυτής. Κατά τούς χρονους τούτους ή Αττική αναφαίνεται 
ώς χώρα έχουσα δώδεκα Άκροπόλεις άνεξαρτήτους άλλήλων, 
έν έκάστη δέ αυτών κατοικεί εις αρχηγός ή βασιλεύς τής 
εαυτού φυλής' μετά δεινούς αγώνας πρός τούς περίοικους 
ενώσας 6 Θησεύς τάς διαφόρους φυλάς διά του λεγομένου 
συνοικισμού τής Αττικής έγένετο' 6 ■ ιδρυτής τών Αθηνών, 
ώς ό 'Ρωμύλος τής ‘Ρώμης· ό συνοικισμός ουτος έπανηγυ- 
ρίζετο μετά ταύτα κατά τά  Παναθήναια, τήν κοινήν έορτήν 
απάντων τών κατοίκων τής Αττικής. "Οπως δέ οί πρός 
άνατολάς τής Άκροπόλεως προσκα&εζόμενοι Ίωνες διακρί- 
νονται άπό τών έν αυτή κατοικουντων Πελασγών*), ουτω καί 
οί τών Ίώνων βασιλείς Αίγεύς καί Θησεύς διακρίνονται τοδ 
Κέκροπος καί Έρεχθέως· πότε δε είσήχθη είς Αθήνας ή 
λατρεία τής Δήμητρος καί Κόρης, τής Βραυρωνίας καί Άμα- 
ρυσίας Άρτέμιδος εΐναι δύσκολον νά όρισδή· κατά πιθ·ανόν 
λόγον αί θεότητες αυται έπεισεκωμασαν έξωθεν καθ’ ούς 
χρόνους αί Άθήναι έγένοντο πρωτεύουσα όλης τής ’Αττικής · 
περί τής λατρείας του Ασκληπιού γινώσκομεν ότι είσήχθη 
έξ ’Επίδαυρου περί την πέμπτην έκατονταετηρίδα, ώς δει- 
χθήσεται κατωτέρω. (?ncrai οννέχαα.)

*) 'Γιον κυρίωί 1ΐληνικ<3ν χρόνων παρίστανται πανταχοΰ ϊή{ ελληνι
κή« χερσονήσου προηγη&ένεε« οί ο<3ν Πελασγόν, λεξεως σημαινούση« έν 
προσωποποιϊα ήτοι τόν άρχαιίτερον έν γένει πολιτισμόν τόν προηγη&εντα 
του κυρίω« έλληνικοΒ ή κλάδον τή« αυτής ομοφυλία« πολύ πρό τ0ν Ε λ λ ή 
νων μεταναστήσαντα εΐ« Ευρώπην καί ύστερον βαθμηδόν συγχ.ωνευύέντα 
όπ’ αύτών. Ε ί« έρμηνείαν δε τή« λε'|εω« (πελασγοί) σημαινούση« τού« γη
ραιού«, τού« παλαιού«, τού« προτέρου« παρατι&έμεδ-α τού« λόγου« τοΒ Στρά
βωνος 7, 1 , 2 : ,,Φασϊ δε καί κατά τήν των ΜολιττΟν καί θεσπρωτόΐν 
γλώτταν τάς γραίας πελίας κκλεϊσ&αι καί τούς γέροντας . .  . κα&άπερ καί 
παρά Μακεδόσι· πελιγόνα« γοΰν καλοδσιν έκεϊνοι τούς έν τιμάίς, κα&ά 
παρά Λάκωσι καί Μασσαλιώται« τούς γέροντας“ · παρ’ Αίσχύλω ό Πελα
σγό« καλεΐ έαυτόν υιόν του γηγενοΒ« παλαίχ'οονος 'I x i t .  250: τοϊΓ γηγενον« 
γάρ ειμ’ εγώ «αλαίχ&ονο« | Τνε« πελασγί«, τησδε γή« άρχηγέτη«: Ή  ση
μασία τοΒ ¿νόματος διίσώ&η κατά τού« γλωσσολόγου« καί έν τω άλβανικώ 
πλιάκ, πλιάκο« =  γέρων. Τήν αυτήν έννοιαν έχει καί ή λέξις Γραικοί 
( =  παλαιοί εκ του γέρων, γραυςΐ πολλω αρχαιότερα τη« λέξεως Έ λληνες 
διασω&εϊσα παρά τοϊς'Ρω μαίοι«  ώς ονομασία τών 'Ελλήνων (Graeci), τήν 
δέ άντί&ετον πιδανώ« ή λέξις Τάονες, . '  1
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Σ Α Π Φ Ω .
(ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

(συνέχεια.Ί

Περίλυπος έστέναξεν ή Σαπφώ μετά το τέλος της αφε
λούς ταυτης έκμυστηρεύσεως και έπί μικρόν έμεινε σιωπηλή. 
Κατόπιν έλαβε την χειρα της κόρης, την εδεσε επί των γο
νάτων καί δωπεύουσα αυτήν ήρχισε νά λέγη με 0·λιβερόν 
τόνον:

„’Αγαπητή μου κόρη'. "Ολα αυτά μ’ ένδυμίζουν τον 
καιρόν, καδ’ όν ό νΕρως ερριψε τό πρώτον εις τήν καρδίαν 
μου βέλος του. Μ’ ένδυμίζουν τάς ωραίας εκείνας ημέρας 
της πατρίδος μου Έρεσσού, δτε έμενον πλησίον των γονέων 
του μνηστήρός μου καί περιεπλανώμεδα καδ’ έκάστην εις 
τά  κατάφυτα πέριξ δάση, καί ό Ξέναρχός μου έφόνευε διά 
του-'δέρατος του κάπρους καί νεβρούς. Πόσον ημείς τότε 

. περιχαρείς, ζωηροί καί άψηφούντες τον τάχιστα παρερχόμε- 
νον τής νεότητος χρόνον έτρέχομεν διά των υψηλών δάμνων 
καί έν τη ' έξάψει της δήρας καταπόρφυροι έκυνηγοΰμεν καί 
έπροφδϊάνομεν τά  δηράματα. Καί όταν έκουραζόμεδα έκ 
τής μακράς άνά τό δάσος περιπλανήσεως, ¿καδεζόμεδα υπό 
τινα δρυν, «νετείνομεν διαρκώς τά  βλέμματα πρός τον ου
ρανόν καί άπελαόομεν τήν μεγαλοπρεπή πέριξ γαλήνην, ήν 
μόλις ένίοτε ¿τάρασσε τό παροδικόν κελάδημα ερήμου πτη
νού. Τότε έγεινα ποιήτρια καί παρεκάλεσα τόν Ξέναρχον 
νά έλδωμεν είς τήν περίφημον Μυτιλήνην, διά ν’ αποκτήσου 
κι εγώ ποτε· τα  δώρα του ’Απόλλωνος ώς τόσαι τής Ιποχής 
εκείνης φημισμέναι παρδένοι. Έ κεί όμως έν τω δάσει ήτο 
τόσον ήδονική ή ήμερηάία διατριβή μας, μακράν του δορύ- 
βου τών άνδρώπων, ¿νώ εκοιτόμεδα εις σκιερόν τ ι μέρος 
υπό μόνων τών άλσηΐδων νυμφών πιδανώς κατασκοπευόμενοι, 
αί όποίαι καί μας'έτρόμαζον ένίοτε διά.μυστηριωδών ψιθυ
ρισμών ή αιφνίδιων του πέριξ φυλλώματος κινήσεων. Καί 
ό μόνος άνθρωπος, τόν όποιον ,έβλεπον καί εΐχον πλησίον 
μου, ήτον ό έραστής μου; όςτις μοι παρείχε τάς άδωοτέρας 
περιποιήσεις-, καί μοι εφερέν ολίγον άπό της πηγής ύδωρ ή 
καρπούς από τώ,ν-δένδρων'καί ώς αμοιβήν έλάμβανε πολλά 
φιλήματα μου. ·, Ω,· έάν οί άνδρωποι ήσαν πάντοτε τόσον 
ευτυχείς, Άτδίς-μόυ, πόσον ωραίος δ·ά ήτον 6 κόσμος. Οί 
Θεοί δέν ήδέλησάν διαρκεστέραν τήν ευδαιμονίαν μας — 
καί άνήλδον .δάκρυα είς τούς όφδαλμούς τής ποιητρίας. — 
Εύχου, κόρη μου, νά φανώσιν έπιεικέστεροι πρός Σέ, καί νά 
Σοι παράσχωσιν έπί μακρόν τήν επί γής εύδαφ.ονίαν είς τό 
πλευρόν άγάπώντός Σε συζύγου καί έν τω μέσο» άνδηρών 
τεκνών!“

,ψΩ Σαπφώ μου — ύπέλαβεν ή Άτθίς συγκεκινημένη — 
οί Θεοί μοι παρέσχον τήν μεγίστην ευεργεσίαν, έπιτρέψαντες- 
να Σε γνωρίσω κάί υπό τήν' ευμενή οδηγίαν Σου νά δερα- 
πεόσω τάς- Μούσας καί νά διδαχδω παρά Σου τήν κατα- 
φρόνησιν πάσης ταπεινότητος. "Ο,τι είμαι, τό οφείλω είς Σέ, 
καί αν ύχάρχη τι αρεστόν έν έμοί, τούτο εΐνε ανταύγεια τής 
•Σής ύπ.άρξεως, ήτις αντανακλάται έν τή ψυχή τών μαθη
τριών . Σου.“ -

„Πόσον ώραΐα,έμαδες νά κολακεύης, μικρά μου — άπε- 
κρίδη ή Σαπφώ μειδιώσα. — Νεότης καί κάλλος, κόρη μου, 
εΤνε άγαδά, τά  οποία έχουσι. πάντοτε τήν άπαραμείωτον 
αξίαν. των., Πρός κτήσιν τούτων δέν εΐνε ανάγκη ούδεμιάς 
διδασκαλίας. Άλλ’ Ιγώ εκείνην μεν δέν έχω πλέον, ουδέ
ποτε δ ’ έσχον τούτο.“

„’Αλλά Σύ δέν μας ¿δίδαξες, Σαπφώ μου — ύπέλαβε ζωη- 
ρώς ή Ατθίς — οτι το κάλλος του προςώπου εΐνε έφήμερόν 
τ ι άγαδόν καί ταχέως αποβάλλει'διά του χρόνου τήν άξίαν 
του, Ινώ ή οίραιότης καί ή ευγένεια τής ψυχής, ή άρετή καί 
ή άπλότης τής καρδίας εΐνε τά  πολυτιμότερα τής άνδρωπό- 
τητος άγαδά, ούδ’ έξισούνται πρός αυτά ό πλούτος, ·ή κοι
νωνική δέσις καί ή δόξα;“

„Βέβαια, αγαπητή Ά τδίς, καί πάντοτε εμμένω είς τήν 
άλήδειαν τών αρχών τούτων. Ευχαρίστινς βλέπο», οτι ή 
μνήμη Σου πιστούς έτήρησε τά  διδάγματα μου. — Άλλ’ ίδέ, 
ή σκιά τής έπερχομένης νυκτος κατέρχεται ήδη έπί τής δα- 
λάσσης καί φέγγουσι τά φώτα τών απέναντι οικιών. ’Ας μή 
μας καταλάβη ή νύξ!“

Καί έγερδεΐσαι βραδέως προύχώρουν πρός τήν πόλιν 
κρατούμεναι άπό τής χειρός καί συνδιαλεγόμεναι περί τών 
προπαρασκευών τού προςεχούς τής κόρης γάμου, πολλοί δέ 
όμιλοι άνδρών ήρχοντο είς τήν παραλίαν πρός αναψυχήν 
άπό τού ήμερησίου καύσιννος καί καρ.άτου.

III.
Μόλις κατά τήν αυτήν έκείνην εσπέραν ήφανίσδη ό 

ήλιος οπισδεν τών παρακτίων λόφων, καί μόλις με τό Ιπελ- 
δόν λυκόφως ήγέρδη έκ τής παραλίας ή δροσερά αύρα; ήτις 
κατά μικρόν διεχύδη διά τών όδών καδ’ δλην τήν νεναρ- 
κωμένην υπό τού ήμερησίου καΰσωνος πόλιν, πανταχου δια- 
δίδουσα ζωήν καί ευφροσύνην, καί τότε κατέλιπον οί κά
τοικοι της Μυτιλήνης τάς ήλιοκαύστους οίκίας των καί κα- 
τήλδον πρός τήν άκτήν, διά νά άναπνεΰσωσι τον ζωογόνον 
αέρα. Τήν νεκρικήν σιγήν, ήτις καδ’ δλην τήν ημέραν έπε- 
κράτει άνά τούς οδούς, διεδέχδη ήδη μέγας δόρυβος, καί 
άντήχουν πανταχόδ'εν γέλωτες καί όμιλίαι καί αστεϊσμοί 
τών έξεγερδέντων πολιτών.

Εις καί μόνος όμως μεταξύ τού πλήδους έφαίνετο μή 
έχων τήν αυτήν πρός τό άνδρώπινον έκεϊνο ρεύμ.α διεύδυν- 
σιν, διότι κατηυδύνετο ακριβώς πρός τινα εις τά  ένδον τής 
πόλεως φέρουσαν οδόν μή προςέχων καδόλου πρός τούς έξ 
άντιδέτου έρχομένους συμπολίτας του. ’"Ην δέ οδτος ύψηλύς 
καί εύρύνωτος άνήρ, περιβεβλημένος λευκόν ίμάτιον, δπερ 
¿κάλυπτε μετά τού λαιμού καί μέρος τού πώγωνος. Τό 
πρόςωπόν του ήτο σοβαρόν, σκυδρωχόν σχεδόν καί ειρωνικόν 
πως, τήν τοιαύτην δ ’ έκφρασιν τής μορφής του καδίστα έπι- 
βλητικωτέραν ή μέλαινα γενειάς του, ήτις μετέδιδε δαιμο
νικόν τινα χαρακτήρα είς τήν δλην δψιν του. Πολλοί δια- 
κόπτοντες τήν πορείαν των έπί τη δέα τούτου, χαρερχομε- 
νου, παρηκολούδουν αυτόν διά τού βλέμματος έκπληκτοι, 
άλλοι δέ πάλιν άντήλλασσον μετ’ α^τού βλέμματα δηλούντα 
προτέραν τινα συνεννόησιν ή τουλάχιστον σημαίνοντα, δτι 
δέν ήτον άγνωστον είς αυτούς πού διευδύνεται ό μυστηριώ
δης ¿κείνος παροδίτης.

Ό  άνήρ ουτος'ήν ό περίφημος ποιητής καί φατριαστής 
Αλκαίος, όςτις σιωπών άλλα καί απεχδώς έβλεπε τήν έν- 
τελή κατάλυσιν τής αριστοκρατικής έν τη πατρίδι του ισχύος, 
ήτις πρότερον' άπρόςβλητος έπεκράτει έν Μυτιλήνη, έμηδε- 
νίσδη όμως άπό ένδεκαετίας, διότι οί· κάτοικοι τής. νήσου 
έξέλεξαν στρατηγόν τον δημοτικώτατον φιλόσοφον Πιττακόν,

Α Ι Π Α Γ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α Ι  ε ν  γ ε ρ μ α ν ι ^.
Είκών ύπέ GriiÇz,
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προς ον ήσαν μετά σεβασμού χαί πίστεως άφωσιωμένοι, τούθ’ 
οπερ. έξησθένισεν έντελώς τήν δύναμίν των έκ τον στρατοί» 
και πάσης άλλης υπηρεσίας έξωσθέντων εΰγενών. Καί τώρα 
έπρυκειτο νά γείνη νέα 'τις απόπειρα προς άπομάκρυνσιν τού 
μιίητού άνδρός, δςτις ήν στρατηγός αυτό τούτο μονάρχης, 
καθ όν τρόπον άλλοτε Ιφονεύθησαν οί ολιγαρχικοί τύραννοι, 
οίτινες περιεβλήθησαν διά μοναρχικές όντως εξουσίας, χωρίς 
ομως να επιτΰχωσι τήν υποταγήν καί των εΰγενών. — Άλλ’ 
άν άπετύγχανε τό σχέδιον τούτο; Δεν θά κατεστρέφοντο 
ουτω τά  πάντα καί διά παντός;

Τοιαυτά τινα διενοεΐτο ό κατά τήν ώραν εκείνην δια- 
τρέχων τάς οδούς τής Μυτιλήνης καί έπί τέλους φθάσας εις 
τήν μ.άλλον άπομεμακρυσμένην, ήτις έξετείνετο κάτωθεν πα
ραθαλασσίου τινός υψώματος. Ε κ ε ί εκρουσε τήν θύραν πενι
χρά; οΙκίας άνοιχ&εΐσαν υπό δουλου. ’Αμέσως ώδηγήθη διά 
του προθάλαμου, τής αυλής καί τής στοάς είς μικρόν κήπον, 
σκιαζόμενον υπό λόφου καί κατάφυτον υπό μύρτινων δ·άμνων.

Έίς μίαν άκραν του κήπου τούτου ΐστατο γυνή τις 
έχουσα υψηλά έσταυρωμενας τάς χεΤρας υπέρ τό στήδ·ος, 
αφού μέχρι της στιγμής εκείνης κατεσκόπευσε τήν εΐςοδον 
του κήπου, διότι άνέμενε τον ποιητήν. Ανδρομέδα, ή αντί- 
τεχνρς τής Σαπφούς, είχε τήν αυτήν μ’ εκείνην ηλικίαν, 
άμφότεραι δ ’ ήσαν οκτώ ή τό πολύ δέκα έτη νεώτεραι του 
’Αλκαίου. Αλλ’ ό μετά προςοχής παρατηρήσας τάς δύο 
έκείνας γυναίκας ήδυνατο αμέσως νά διάκρίνη μεγάλην με
ταξύ αυτών διαφοράν. Ή  περίφημος ποιήτρια ήτο μικρού 
αναστήματος καί ευκίνητος, είχεν αστραπηβόλα καί ζωηρά 
όμματα, ή δε ’Ανδρομέδα ήτο υψηλότερα, εύρωστος, καί είς 
τους μεγάλους, βαθεΐς καί γλαυκούς οφθαλμούς της έβλεπε 
τις πληθώραν παθών, έρωτα, μίσος καί τραχύτητα. 'Η  μέ- 
λαινα κόμη της, ήτις παραδόξως «ντετίθετο προς τούς γλαυ
κούς ¿κείνους ο’φθαλμούς, ήτο χωρισμένη κατά τό μέσον τής 
κεφαλής καί περιδεδεμένη δι" ερυθρού κα&άμματος. Τό 
στόμα της δεν ήτο, μικρόν, καί τά  χείλη της πλατύτερα, 
προδίδοντα τό τρυφηλον καί ηδυπαθές τής γυναικός ήθος, 
ένω ή Σαπφώ είχε μικρότατου στόμα, λεπτά καί κομψότατα 
χείλη. Καί ή Ανδρομέδα ό ί : κατήγετο ώς ή Σαπφώ από 
σημαντικού - Ιν ,Λέσβω οίκου, άπώλεσεν όμως Ινωρίτατα τούς 
γονείς της καί πάρέλήφθη ταχέως είς συγγενικόν οίκον, άλλα 
βραδύτερου ¿χρησιμοποίησε τάς έν τή μουσική, έξοχους γνώ
σεις "της διδάσκουσα τάς λεσβίας παρθένους ΐ& ασμα και 
τήν κιθάραν. Κατ'^ αυτόν τον τρόπον άπέβη βαθμηδόν άν- 
ταγωνίστρια !̂ ς ;Σ απφ ούς, άν καί ήτο πλουσία ή ήμετέρα 
χοιήτριά κάϊι)Ρ$ίν τής ίδίας φιλοτεχνίας παρείχε διδασκα
λίαν κάί-β.όνόν'τάς ώραιοτέρας καί ευγενεστέρας τού τόπου 
παρθένους ,έδέχέτο είς τον οΐκόν της, τοιοΰτόν τινα όμιλον 
περί έαυτήν σχηματίσασα,. έφ’ ω δικαίως οί Μυτιληναΐοι έσε- 
μνύνοντσ καθ’ έκάστην πάνδημον τελετήν.

"Οΐ8^ν”:έπληοίασεν ό ’Αλκαίος ήνοιξεν ή ’Ανδρομέδα την 
αγκάλην της καί περιέβαλεν αυτόν διά των βραχιόνων αφού 
τον κατεφίληίε. Μετ’ ολίγον άπέβαλεν ουτος τό ίμάτιον 
καί ερριψεν_ αμΙί|· έ«), παρακειμένου φυλλώματος καί εστη 
προ τής Ανδρομέδας έν λαμπρή καί ¿πηργυρωμένη περιβολή. 
’Εκείνη έμειδία ΰπερηφάνως.έχί τω ώραίω τού έραστού της 
παραστήματ&^ίαίι̂ έψ κ υ 6  διά  των δακτύλων τύν άργυρό- 
στικτον θώρακά^του κ«ί κατά,μικρόν παρεμέρισε διά νά έν- 
τρυφήση καί μακρόθεν είς τό λαμπρόν ¿κείνο θέαμα. ’Επί 
τέλους ελαβεν α^τόν άπό τής χειρός καί τον ώδήγησεν έπί 
μαρμάρινης τινός έδρας, ήτις έκειτο είς τούς πρόποδας του 
λόφου.

’Εκεί ¿κάθισαν άμφότεροι καί. έστήριξεν ή ’Ανδρομέδα 
, τήν κεφαλήν έπί τού'στήθους τού ’Αλκαίου. '

„Ίσως απορείς — εϊπε πρώτος εκείνος — διότι Σ ’ έπι- 
σκέπτομαι σήμερον με τοιαύτην πολεμικήν στολήν. Μ’ υπό
σχεσαι, ότι θά σιωπήσης;“

„Βέβαια, τό υπόσχομαι.“
„Απόψε λοιπόν — έξηκολούθησεν ό Αλκαίος — έχορ.εν 

έν πολύ σπουδαΐον σχέδιον.' Σήμερον πρόκειται ν’ αποφα- 
σισθή, άν ήμείς διά παντός πρέπει νά καταπατώμεθα υπό 
τής συμμορίας ταυτης^τών άλλαντοπο>λων, ή άν είμεθα έπί 
τέλους καί ημείς κε/.λημένοι νκ κρατήσωμεν τό σκήπτρον 
τής πατρίδος μας καί νά στείλωμεν αυτόν τον όχλον, όςτις 
σήμερον μας κυβέρνα, έκεί όπου ανήκει . . . .  είς τάς τριό
δους καί είς τά πλοία διά νά κωπηλάτη. ’Εγώ καί ό αδελ
φός μ.ου Αντψ.ενίδας προςεκαλέσαμεν απόψε τούς όμοφρο- 
νούντας έκ των εΰγενών είς συμβούλιου, εν ω θά προςδιο- 
ρισ&ή πότε καί κατά ποίαν ευκαιρίαν θά έπιτεθώμεν κατά 
τής αρχής.“

,?Ω Αλκαίί μου“, άνεφώνησεν ή ’Ανδρομέδα καί ¿νηγ- 
καλίσθη τον ποιητήν. „Θά γίνετε λοιπόν πάλιν κύριοι τής 
Μυτιλήνης καί ό έραστής μου θά  ήνε ό πρώτος τής πόλεως 
άρχων και εγώ ήγεμονίς;“

,,Ναί, ναί, Ανδρομέδα, τούτο εΤνε πολύ πιθανόν. Οί 
ταπεινοί αντίπαλοί μας θά βάψωσι τά ξίφη μας δια τού αί
ματός των καί ήμείς θά  κυριαρχήσωμεν καί ή Ανδρομέδα 
μου θα θριαμβευση μεταξύ ολων των Λεσβίων γυναικών.“ 

,,Τί σκοπεύετε όμως νά κάμετε τον ΓΙιττακόν;“ ήρωτησε 
μέ ήμερον καί κολακευτικόν υφος.

„Αυτό ακριβώς θ’ άποφασισ&ή απόψε“, άπήντησεν ¿κεί
νος μετά δειλίας.

,Αλκαίε! — εΐπεν ¿κείνη ¿μπαθώς, καί ¿γερθείσα ¿πλη
σίασε τον εκπληκτον άνδρα — μή φεισ&ήτε αυτού, μή λυ- 
πηθήτε τήν ζωήν του! Αν μ’ αγαπάς,, νά τόν φονεύσης! 
Δεν ήξεύρεις πόσον μισώ αυτόν τον άνθρωπον. Φόνευσον 
αυτόν καί Σοι υπόσχομαι αίώνιον έρωτα. Πολλάς άφορμάς 
έχω νά μισώ τόν άνδρα τούτον. 'Ο  πατήρ αυτού 'Γρράδιος 
εΐχεν οικίαν έδώ έν Μυτιλήνη παρά τήν ίδικήν μας καί άνε- 
τράφημεν όμού καί ¿ζώμεν αχώριστοι ώς αδελφοί. Ό ποια 
αισθήματα, Αλκαίε μου, έτρεφον τότε τήν νεαράν καρδίαν 
μου! Κατόπιν όμως ως νεανίας άπτβ,θεν είς Ιωνίαν, όπου 
ηκουσεν ιδία έν -Έφέσφ καί Μιλήτω περίφημους φιλοσόφους ' 
διά νά σπουδάσγι τά πολιτικά καί τά  ήθικά; Ό τα ν  έπέ- 
στρεψεν, ήτον ήδη έξοχος άνθρωπος καί δεν μ’ ¿γνώριζε 
πλέον. Πολλακις με συνήντα καθ’ οδόν, άλλ’ ουδέ δ ι’ ενός 
βλέμματος ήθελε νά δείξη ότι είχέ με ίδεί· ποτέ. Τότε 
ήμην ήδη ορφανή καί έμενον παρά τη  θεία μου. Φόνευσον, 
.Αλκαίε, αυτόν τόν άθλιον, τού οποίου ή οϊησις δεν έχει 
όρια, καί έγώ θά Σ ’ ανταμείψω! . . .“

Καί ταύτα είποϋσα έλαβε τήν κεφαλήν του καί κατε- 
φίλει τό στόμα του περιπαθώς.

,,Έχομεν, βλέπω, τά ίδια αισθήματα, Ανδρομέδα’— . 
είπε μετά μικρόν ό ’Αλκαίος σκυθρωπός, αφού ¿τελείωσαν αί 
θωπείαι τής γυναικός — επειδή μισείς καί Σύ αυτόν τόν 
άνθρωπον. Κανένα δέν μισώ τόσον όσον αυτόν τόν χοιριά- 
την καί τόν αδελφόν του Λύσανδρον. ’Εκείνος δ όπερδέξιος 
τρόπος, μέ τόν οποίον, φέρεται πρός έκαστον ημών τών. ευ- 
γενών, ¿κείνη ή ψυχρά, ή λελογισμένη, ή σκωπτική σωφρο
σύνη του, ή άποφασιστικότης εκείνη έν όλη τη  διαγωγή του, 
ή έπιτυχία, ήτις στέφει πάσαν πρότασίν του έν τη έκχλησία 
μεθ’ οίανδήποτε άγόρευσίν του, ή έκτίμησις, ής απολαύει
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παρά σώ λαώ, τώ συμμιγεί τούτ/α Ικ ταπεινότητος καί βλα- έλεξαν στρατηγόν των καί ή Ιδική μας πανοπλία νά φθεί-
κείας μεγαθηρίω — πρός όλα ταύτα άντιπα&ω πολύ. Καμ- ρεται έδώ ¿κ τής σκωρίας! — Μή μ ¿νθυμίζης. Ανδρομέδα,
μίαν δεν έχει κλίσιν πρός τό καλόν καί κάθηται πάντοτε αυτόν τόν άνθρωπον, διότι έξάπτομαι. Αΰτος μάς κατέ-
εν τώ μελετητηρίφ του ε ¡■κυπτων είς παπύρους ώς γραμμα- στρεψε καί εΐνε ό ασπονδότερος έχ&ρος μας. Πρέπει ν απο-
τοδιδάσκαλος. Ή  κόμη του ήρχισε νά καταπίπτη, ή κοιλία θάνη, διότι έφ’ όσον ζή, δέν θ’ άποχατασταθή ή ίσχύς μας!
του άποστρογγυλυύται ώς άλλαντοποιού καί οί πόδες του Έ γώ  θά τόν φονεύσω! Μά τούς Θεούς πάντας, Σοί το υπό-
πλατύνονται. Ό  κόσμος διηγείται, ότι καθ’ έκάστην έσπέ- σχομαι! Αυτό τό ξίφος, τού οποίου κρατώ, τήν λαβήν είς
ραν τρώγει κρομμύδια ώς έργάτης έν τώ σκοτεινού δωματίφ ένδειξιν τού όρκου μου, θά  διατρυπήση τά  εντερά του καί
του. Καί ένα τόιούτον έπαίτην οί λαμπροί Μυτιληναίοι έξ- θά  μείνη έκεί μέχρις ου έκλειψη καί ή τελευταία πνοή του!

(ίΐιίΐ«ι οννίχΐια.)
  :---

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α
Ή  λ α ιχ ά ίβ .  — Σιδηρόδρομο?, Θιέρσο? καί όνο? τον ’Αττικοί! πεδίου. — Α

ματα. — 'Η  καμήλα.

Ό  ήλιος, ό ακάματος ταχυδρόμος τού ουρανού, ό 
άφυπνιζόμενος τόσον πρωΐ, 6 τόσον τακτικός είς τό έργον. 
του αντί νά μεταδίδη τήν φιλοπονίαν του είς ήμάς μετα
δίδει νω&ροτητα καί αδράνειαν. "Οταν διαχέη τάς χρυσας 
άκτίνάς του έπί του Ιοστεφάνου πτολιέθρου ήμών, χαίρε βι· 
βλίον ή γραφίς, χαίρε κατάστιχου ή ζυγαριά, χαίρε ποδιά καί 
έργαλεΐαν ό άλη&ής §ωμΐ)ος τρέχει νά έξαπλω&ή νωχελώς 
έπί τίνος καθέκλας είς τήν πλατείαν τού Συντάγματος ή παρά 
τούς Στύλου; τού ’Ολυμπίου Διός, καί αισθανόμενος τήν ράχιν 
του ήδυπαθώς υπό τής θαλπωρής θωπέυομένην βυθίζεται είς 
ΰπνηλήν όνειροπόλησιν γλυκυτέραν πάσης πραγματικότητος.

‘Η λια·/.ύόα\ εΐνε τό χασίς δ ι’ ο5 μεθυομεν οί "Ελληνες 
ροφώντες αυτό διά των πόρων μας· ό Σουρής, ό δημοτικός 
ποιητής των ήμερων ήμών δέν ίλειψε νά τήν έξυμνήση μετά 
τής αφελούς ευθυμίας του-

Τ ί δυστυχία ξαφνική ’?τήν προσφιλή Ε λλάδα 
άν χάση καί τον ήλιο τη? καί τήν άστροφεγγιά τη?!
Άλλοίμονον ’?τού? "Ελληνα? άν λείψη κ’ ή λιακάδα 
Τό μόνο π&ύμεινε καλό μέ? ’? ολα τά κακά τη?!
Κ’ εγώ άν είμαι σαν καί σδ? πολίτη? '?τήν Ε λλάδα  
μονάχα γιά τόν ήλιο τη? ακόμη τήν λατρεύω 
κ ι’ άν — ό μή γένοιτο ποτέ — μδ? λειψή κ’ ή λιακάδα 
άλλάζω τήν παντιέρα μου . . .

Αλλοι, καταβαίνουν είς τό Φάληρον ή κάμνουν μακράς 
έκδρομάς, απολαόοντες τής εΰγράμμου φυσεως τής Αττικής· 
διά τού Έλαιώνος συναντώσι τήν αμαξοστοιχίαν τού Λαυρείου 
συρίζουσαν καί έξαφανιζομένην μετ’ ολίγον υπό στοάν φυλ- 
λοίματος μετά των μορφών άς μόλις διείδον είς τά  παρά
θυρα τών άμαξούν όνος τις, άνευ σάγματος, έλευθέρως βο
σκών είς τό λιβάδιον, άνυψοΐ τήν μεγάλην κεφαλήν του καί 
παρατηρεί μετά φιλοσοφικής έμβρι&είας τό τέρας ¿κείνο τού 
πολιτισμού, τό έκπνέον πύρ έκ τών μυκτήρων του καί τρέχον 
άστραπιαίως διά τής πεδιάδος ώς μυθολογικός τις δράκων 
συνελίσσων τάς σπείρας του- άν ό μέγας Θιέρσος δέν έπί- 
στευσεν είς τήν υπαρξιν των σιδηροδρόμων, θεωρήσας ανέ
φικτου φαντασιοπληξίαν τό ΰποβληθέν αυτό» σχέδιον, ό όνος 
τού ’Αττικού πεδίου εΐνε ευτυχής διότι τό δνειρον ¿κείνο έγέυετο 
πραγματικότης· άπηλευθερώθη έκ τών μακρών δρόμων όΰς 
έκαμνεν αυτός καί οί συνάδελφοί του εξ'Ηρακλείου, Αμαρουσίου, 
Κηφισιάς, Κοροπίου, φέροντες.είς τήν ράχιν των βαρείς σάκκους 
ή κοφίνους καί, έν έλλείψεί άλλου φορτίου, τόν αυθέντην των.

Αί άμυγδαλαί, αί προάγγελοι τού έαρος, λευκάζουσι
γραφικώς, καί οί κλάδοι αυτών, οίτινες πρό ένός μηνός ήσαν
κατάφορτοι «αγέρας χιόνος, νϋν εΐνε κατάφορτοι τής ευώδους
,χιόνος των ανθέων των.

, ** *

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
ι άπόκρεφ. — Αί προσωπίδε? και ίά  δόμινα — Τ ά  αποτρόπαια &εα· 
— Τό κομιτάτου.

Ό  -/.ονισοφλέβαρος δέν εΐνε στρυφνός' γερών1 άλλ’ εύ
θυμος καί ζωηρός, διά τούτο πάντοτε προσέρχεται κρατών 
έκ τής χειρός τήν τρελλήν Απόκρεων, σκιρτώσαν καί σειού
σαν τό γελών προσωπεΐόν της.

Έφάνησαν ήδη αί πρώται προσωπίδες έπί των προσ· 
όψεο»ν τών παντοπωλείων, καί τά  παιδί« τής συνοικίας συν
αθροιζόμενα ρίπτουσι βλέμματα πόθου' έπ’ αυτών. Κατα
στήματα τινα κατάκλειστα ¿φ’ όλον τό έτος άνοίγουσι τας 
ήμέρας ταότας καί είς τάς προ&ήκας αυτών παρατάσσονται 
πελώριαι έκ ναστόχαρτου κεφαλαί, κεφαλαί ήλίθιαι μέθυσων 
ή λάγνων, έχουσαι μεμιλτωμένα τά  μήλα τών παρειών, το 
στόμα συνεσπασμένον είς μορφασμόν, 'ϊπεράνω του υπερ
θύρου ταλαντεύονται όόμινα άτινα έξοιδαίνει ¿νίοτε είσπνέων 
ό άνεμος, ύποκαθιστών τήν απούσαν σάρκα. Εντός δε κ«τα 
σειράν παρατεταγμέναι στολαί ίπποτών ή μοναχών έπί αν
δρεικέλων παρέχουσι τό «παίσιον θέαμα ραχιτικών καί ανα
πήρων μετημφιεσμένοιν.

ΙΙασαι έκείναι αί στολαί καί αί προσωπίδες θ’ άφήσωσι 
τήν ακινησίαν καί τήν θέσιν των καί θά  έκχυθώσιν είς τας 
οδούς έν βοή καί θορυβώ τήν ήμέραν τών Απόκρεων.

Πλήθος πυκνόν συνωστίζεται είς τάς οδούς ή σταθμεύει 
πρό τών καφενείων καί τών ζαχαροπλαστείων τά παράθυρα 
καί οί έξώσται τών ρίκιών πληρούνται γυναικών καί παιδίων,.

Οί μετημφιεσμένοι παρελαόνουσιν ή έφ’ αμαξών,- ή πεζή ' 
έν ταις άμάξαις υπό τήν μεταξωτήν προσωπίδα καί τό κομ
ψόν βόμινόν μαντεύεται ή ανθηρά μορφή ή  διαγράφεται το 
χαριτωμένον σώμα περικαλλούς νεάνιδος· μικροί καί μεγάλοι 
έκσφενδονώσι δράκας όπωρών κατά τής μορφής τών θεατών. 

* •ϊ

Μέχρι τού παρελθόντος έτους οί μεταμφιεσμοί τών 
Απόκρεων έν Άθήναις εΐχον πολύ τό βάρβαρον καί χυδαΐον.

Ή  άσβόλη τών λεβήτων έκ τών μαργειρίων μετέβαινδν 
έπί τά  πρόσωπα, χρησιμεύουσα είς κροσωπίς, άπλυτοι σιν- 
δόνες, καννάβινα βάκη σάκκών άπετέλουν τήν στολήν των 
αυτοσχεδίων έκείνων μασχαράδων, των γυμνοπόδων καί βδε- 
λυρώ'ν τήν. ρυπαρίαν.

Έ π ί κάρρου διά. τετρημένων υψηλών πίλων καί κ'ατα- 
τρίπτων ένδυμάτων οί τό ανμβονλιον τών Γιατρών παρ- 
ιστώντες συνεσκέπτοντο μετά σκαιών χειρονομιών περί τής 
τύχης του έν μέσω αυτών κατακεκλιμένου ασθενούς, όστις 
ήτο κατεσκληκώς καί ψωραλέος όνος.

Ή  δέ αποτελούσα τόν Γάμον συνσδία σικχαμερώς δια  
βαφών ποικίλων κεχρωματισμένη, εΐχεν έν τώ μέσω το'υς 
νεόνυμφους διά στεφάνου χλωρών κρομμύων ¿στεμμένους,
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οπισδεν δ ’ ήρχοντο τά  προιχιά , κόσκινα πλήρη μεγάλων 
οπών, και σκάφαι με βάδος καταφαγωμίνον και τρυπημένον, 
και χαντοία αποτρόπαια συντρίμματα οικιακών σκευών.

Ούχ ήττον είδεχδής ήτο ή χαμήλα- πελώριος τριχωτός 
τράγος υψούτο άπολήγων είς τερατώδη κεφαλήν, ής αί 
σιαγόνες συνεκρου'οντο φοβερώς, ύπό τό ποδήρες δέ περί
βλημα διεφαίνοντο οί τέσσαρες άπλυτοι πόδες των δυο άπο- 
τελουντων τό τετράποδον εκείνο άνδρώπων.

"Ο,τι άκαλαίσ&ητον, ο,τι βρωμερόν ο,τι κινούν τόν εμε
τόν περιεΐχεν ή ή φαντασία ή τά  έρμάρια του όχλου έξεχέετο 
είς τάς οδούς τάς δύο κυριακάς των Άπόκρεων, ώς ν' άφυ- 
πνίζετο Εν αυτω ρυπαρόν τι όρμέμ.φυτον γύφτων.

Ευτυχώς πρό ενός περίπου έτους φιλόκαλοι άνδρες συν- 
ελδόντες άπήρτισαν σωματεϊον πρός διοργάνωσιν ωραίων και 
ευφυών μεταμφιεσμων κατά τας Άπόκρεως.

Ο όμιλος ουτος πλήν του λίαν τραγικού ονόματος Κο- 
μ ιιια ο ν  τών Άπόκρεων όπερ έλαβε έδειξε πολλήν καλαι- 
σδησίαν. Δια προκηρύξεως διέταξε τά  κατά την παρέλασιν 
τών μετημφιεσμένων όρίσασα καί τά  βραβεία άτινα έμελλε 
νχ παράσχη είς τούς Επιδεικνύοντας μείζονα ευστοχίαν ή ευ

φυΐαν. Συγχρόνως δέ ή αστυνομία άπηγόρευσε την έκδεσιν 
είδεχΟ·ών θεαμάτων.

Καί δεν ήσαν μ.έν καθόλου άσπιλοι αί παρελδούσαι 
Αποκρεω, άλλ’ άς άναλογισδώμεν ότι δυσχερέστερον εΐνε 
νά μ.ετατραπή ό ρους ποταμού έκ τής κοίτης του ή διά 
μιας ο χαρακτήρ καί τό πνεύμ.α πανδήμου εορτής.

| Πέρυσιν έγένοντο απλώς αποπειραι μ.εταμφιέ'εων. άλλ'
\ επέτυχον υπέρ πάσαν προσδοκίαν.'

Γ'ραφικαί παραστάσεις σκηνών έκ του αρχαίου βίου ή 
τών νεωτέρουν χρόνουν, πλαστικά συμπλέγματα, υπαινιγμοί 
ευφυείς συγχρόνων πολιτικών γεγονότων, παρωδίαι ‘του απο
κλεισμού τών έλληνικών λιμένων, μ.ικραί έφ’ άμάςης παρα
στάσεις, δεάματα καταδέλγοντα τα  ομματα, κινούντα τό 
μειδίαμα ή πλατύν γέλωτα εξεγείροντα, αντικατέστησαν τά 
φρίκην κινουντα εκείνα.

Εφέτος, ή εορτή δά γείνη ωραιότερα, ουδεμία δ’ άμ.φι- 
βολία ότι ημέραν τινα αί Άπόκρεω τών Άδηνών δά  κατα- 
στωσιν αν μ.ή εφάμιλλοι τών τής Νικαίας καί Ιταλικών 
τινων πόλεουν, αλλά καλλιτεχνικόν Εντρύφημα, έλκύον χιλιά
δας άνδρώπων είς τάς Άδήνας.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΛΗΣ.

Τ Α  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  ΕΝ Γ Α Λ Λ Ι Α ·
(μετά εικόνων. — > Hoc.)

Κ Α Σ 2Α Ν ΙΑ Κ .

Πάντες όμολογούσιν, ότι ό Φερρών εΐνε εις τών καλλί
τερων διοργανωτών .του γαλλικού στρατού, εκτός δέ τών 
πολλών καί εμβριδων αυτού στρατιωτικών γνοίσεων όνομαστή 
εΐνε καί ή άληδώς στρα
τηγική αυτού γαλήνη καί 
ήρεμία συνδυαζομένη μετά 
τής αυστηράς αποχής από 
πάσης πολιτικής άναμίξεως.
Αναμφίβολον δέ εΐνε, ότι 
δά  παρέμ.ενεν υπουργός είς- 
έτι, Εάν δέν Εφέρετο αυ- 
στηρώς πρός τόν προκά- 
τοχόν του, στρατηγόν Βου- 
λανζέ, Εν τή σκανδαλώδει 
υποδέσει τού Καφφαρέλ καί 
Εάν δέν Εκίνει οίίτω καδ’
Εαυτού τήν μήνιν τών ρι
ζοσπαστών, χάριν  τών 
οποίων ο. Τιράρ ήναγκά- 
σδη βεβαίως νά τόν. άπο- 
κλείση από τού ένεστώτος 
γαλλικού υπουργείου. Ό  
Φερρων Εξέδωκε πρόςτού- 
τοις καί δύο στρατιωτικάς 
πραγματείας: „Τό αμυντι
κόν τής Γαλλίας σύστημα“ 
καί ,,τά αμυντικά οχυρώ
ματα τών Παρισίων“. Κατά 
τόν γαλλογερμανικόν πό
λεμον διετέλει στρατιωτι
κός διοικητής τής Κρληδονίας·

Ούχ ήττον δυςμενώς διάκεινται οί ριζοσπάσται καί πρός 
τόν Ετερον διακεκριμένον στρατηγόν τής Γαλλίας, τόν Σωσ- 
σιέ. Καί ώς αφορμή μέν τής δυςμενείας ταυτης άναφέρεται 
δ 9ιή:ικη στάσις τού Σωσσιέ προς τούς συντηρητικούς, άλλ’

Φ ΕΡΡΩ Ν .

i E  Μ Α Κ 2 .

ιός κυρίαν αιτίαν πρέπει ήμεις νά παραδεχΟ'ώμεν τήν αυστη
ρότητα, ήν ό στρατηγός έδειξε κατά τών οχλαγο>γών, λα
βών πάντα τά  μέτρα όπως εν ριπή ο’φδαλμού καταπνίξη sic

τά  σπάργανα πάσαν από
πειραν στάσεως. 'Ο  Σωσσιέ 
εΐνε όμολογουμένως γεν
ναίος στρατιώτης, πολλά- 
κις προκινδυνεύσας υπέρ 
πατρίδος καί έν κρύπτω 
Εργασδείς υπέρ αυτής, όσον 
ούδείς άλλος τών νυν στρα
τηγών τής δημοκρατίας. 
Γ ε ν ν η δ ε ί ς  ;τιφ 1828, εν 
Troyes, Εγένετο τώ 1850 
αξιωματικός κάί Επολέμησε 
γενναιως Εν Κριμαία, ’Ιτα
λία καί Μεξικω. Κατά τόν 
γαλλογερμανικόν πόλεμον 
διώκει το 4 Γ ν σύνταγμα 
τού πεζικού, συνελήφδη 
κατά τήν πολιορκίαν τού 
Μέτς, διέφυγε τήν αιχμα
λωσίαν κατόπιν καί κατε- 
τάχδη πάλιν είς τόν στρα
τόν τού Λείγηρος. Μετά 
τόν πόλεμον μετέβη είς 
Αλγέριον ώς στρατηγός, 
εκλεγείς όμως βουλευτής 
ΕπέστρεψενΕκεΐδενκαΐμέχρι 
τού 1876 παρέμεινεν έν τή  

Βουλή. Τω 1881 εστάλη αυδις είς Αλγέριον ώς ανώτατος 
διοικητής τών Εκεί στρατευμάτων. Σήμερον εΐνε στρατιω
τικός διοικητής τών Παρισίων καί ιός ,τοιουτος αυτός εΐνε έ 
καταλληλότατος πάντων, όπως μετά πάσης δυνάμεως κω- 
λϋση οίονδήποτε όχλαγωγικόν κίνημα εν ΙΙαρισίοις.

ΣΩΣΣΙΕ.
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'Ο  κ. δέ Μακώ εΐνε ό μάλλον διακρινόμενος εκ τών 
άλλων ήγετών τών συντηρητικών, παντοιοτρόπως προςπαδών 
καί Εργαζόμενος, όπως άναπτύξη τά  κοινά συμφέροντα τών 
διαφόρων συντηρητικών ομίλων. Είς κρίσιμους περιστάσεις 
αυτός διευδύνει τάς συναθροίσεις τής δεξιάς καί πολλάκις 
Επιτυχούς αγωνίζεται ν’ άποκαταστήση όπωςδήποτε ένα ,,αιό· 
(Ιπ8 νίνβιιάν'. Το κυριώτερον Ελάττωμά του εΐνε ή στέρησις 

’ τελείου πολιτικού προγράμματος, άνευ του οποίου ουδείς τών 
σημερινών πολιτευτούν δύναται νά ύπαρξη. "Ολως άντιδέτου 
πρός αυτόν χαρακτήρος εΐνε ό ΙΙαυλος Κασσανίάκ, δςτις 
σπουδαίαν εξασκέϊ επιρροήν Επί τών συντηρητικών. Έμπα- 
δής καί πρό ούδεμιάς υπερβολής καί ύβρεως άποδειλιών, 
δύναται νά υ’νομασδή ουτος ό συντηρητικός 'Ροσεφώρ, συν- 
ενούν είς έν καί το αυτό πρόςωπον τόν δημ.οσιογράφον, τόν 
πολιτικόν καί, τόν μαχαιροβγάλτην. Αί μ.ονομ.αχίαι του εΐνε 
όσον καί αί τού ‘Ροσεφώρ όνομασταί, τά  άρδρα του όσον καί 
τά  τού συντάκτου τού ,,Φανού“ πλήρη ύβρεων καί χλευασμών.

ΙΙερί τού μέλλοντος τής Γαλλίας δέν δύναται νά ρηδή 
δετικόν τι. ΙΊρλλάκις απεδείχδη τρανώτατα, ότι ή χώρα 
έχει άπιστεύτιος μεγάλην ζωτικότητα, άλλ’ αμφίβολον εΐνε 
άν ή ζωτικότης αότη δά  δυνηδή άχρι τέλους ν’ άνεχδή

τάς αγόνους ταύτας καί καταστρεπτικάς διαμάχας τών εν 
τή  Βουλή φατριών. Αί μετριότητες, αί πηδαλιουχούσαι σή
μερον τό σκάφος τής Γαλλίας, 0·ά ώδήσωσι δάττον ή βρά- 
διον τόν λαόν ή είς τήν αναρχίαν, ή είς τάς άγκάλας τής 
μοναρχίας. Αλλ’ έν τοΰτοις λογική εΐνε ή πορεία τών πραγ
μάτων. Τους άνδρας Εκείνους, οί όποιοι, πραγματοποιήσαντες 
ό,τι ώνειροπολουν, είργάζοντο παντί σδένει υπέρ πατρίδος 
καί υπέρ αυτής Εδυσίαζον τά  πάντα, διεδέχδη όμιλος πο
λιτευτούν Εξ Επαγγέλμ.ατος, οί όποιοι μόνον τό ίδιον συμ
φέρον έχουσιν ύπ’ όψιν καί ώς γνώμονα λαμβάνουσι τό αμε
ρικανικόν άξίωμ.α: ,,τω νικητή τά  λάφυρα“. 'Η  δημοκρατική 
μερίς διεσπάσδη είς κόμματα άντμαχέμενα σφοδρώς κατ’ 
άλλήλων. Καί Επικρατεί μέν ακόμη ή μερίς τούν χρηστών 
καί τψ.ίων άστών. άλλ’ οσημέραι καδίσταται δυςχερεστέρα 
ή δέσις καί ή ύπαρξίς της. Τό ύπουργειον Τιράρ δέν φαί
νεται ίκανον διά τής αύδεντίας του νά υποστηρίξη τας Ενέρ
γειας τού νέου προέδρου καί τών ευ φρονούντων, ώς έκ τού
του δέ πιδανώταται εΐνε καί άλλαι Εκπλήξεις καί απρό
οπτα συμβάντα κατά τό ήδη άρξάμενον έτος, αΐτινες ίσως 
περιέχωσι καί τήν άπόκρισιν είς το ανωτέρω Ερώτημα περί 
τού μέλλοντος τής δημοκρατουμένη; Γαλλίας.

Ο Ο Ρ Κ Ο Σ  Μ ΟΥ .

'Ωρκίστηκα x  Εσήκωσα ’ςτόν ουρανό τά  χέρια 
Καί είπα μ.έσ’ ’ςτόν όρκο μου ,,άν αγαπήσω κι’ άν πονώ 
Φωτιά νά πέση άχόρταγη άπ’ τ ’ ουρανού τ ’ αστέρια 

Καί νά μ.έ κάψη ζωντανό.“

Μα όταν ε ΐδ \ αγάπη μου, τά  μ,αγικά σου κάλλη 
Καί άδελα μ’ Εκύτταξες μ.έ μιά όλόδερμη ματιά, 
Έξέχασα τόν όρκο μου, άγάπησα καί πάλι,

Μ’ άλήδεια μ ’ έκαψε φωτιά;

Απ’ τάστρα τά  ματάκια σου βγήκ’ ή φωτιά Εκείνη 
Καί ’ςτήν. καρδιά μου άναψε κ’ Εκεί ποτέ δέν σβύνει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΗΗΣ.

V.. · ;

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ (Εν σελ. 49).
2. ΤΟ ΑΛΜΑ ΤΗΣ ΣΑΠΦΟΪΣ. Είκών ύχό W . Arn

berg, εν σελ. 53 μετ’ «ρδρου ύχό Σπυρίδωνος Παγανέλη, εν 
σελ 51. Καλλιτεχνικωτάτη είκών παριστώσα τήν, ποιήτριαν 
καδ’ ήν στιγμήν ετοιμάζεται νά κρημνισδή είς τό βάραδρον.

3. ΑΙ ΓΙΑΓ0ΔΡ0Μ1ΑΙ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Είκών Giütz 
(£ν σελ. 57). Έ ν  τοϊς βορείοις κλίμ.ασιν υπάρχει είδος δια- 
σκεδάσεως ωραίας καί ώφελιμωτάτης, αγνώστου δέ δυςτυχώς 
είς ήμας. 'Εκαστος ημών έν Ανατολή έχει μέν κατά τό 
μάλλον καί ήττον άμυδράν τινα ίδέαν περί παγοδρομιών, 
έκ περιγραφικών αναγνωσμάτων ή· προφορικών ανακοινώσεων, 
δέν δύναται όμως ουδέ νά φαντασδή έξ ολοκλήρου τήν χά
ριν καί νά κατανόηση τά  πλεονεκτήματα της Επαγωγού 
ταύτης άσκήσεως, καδ’ ήν τό σώμα φέρεται ώς Επί πτερύγων 
δια  τού καδαρού άέρος. Ή  ήμετέρα είκών παρέχει πιστήν

τού πράγματος παράστασιν, έξαίρεται δέ συγχρόνώς έν αυτή 
καί συνηδέστατόν τ ι έπειςόδιον, ή χρόδυμος δηλ. καί φιλό- 
φρων Εκδούλευσις, ήν χροςφέρει νεαρός παγοδρόμος άναλα- 
βών τήν ύπόδεσιν παγοδρομ.ου’σης.

4. „ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΚΑΓΔΓΣΚΟΑΟΣ.“ Κατά τήν Ελαιο
γραφίαν τού ΒβοΗί ίέν σελ. 64), "Ετερον τούτο χαριέστατον 
οικογενειακόν έπειςόδιον. ‘Η μεγάλειτέρα αδελφή διδάσκει 
τήν μικροτέραν είδος πλεξίμ.ατος, ύλην δέ καί Εργαλεία άπο- 
τελούσιν οί γυμνοί δάκτυλοι καί οί ξηροί στάχεις. -Τούτο 
εΐνε προπαιδεία τις τών πολυπλοκωτέρων Εργοχείρων, τά  
όποια δά έκμάδη ή νεαρωτέρα κόρή συν τώ χρόνω, προς- 
ηλούσα νύν δλην τήν προςοχήν της πρός άντίληψιν τού πρώ
του δ ι’ αυτήν μυστηρίου, κατανοήσασα δέ ήδη, ώς δεικνύει 
ή ίλαρότης ττ,ς μορφής της, τό πλεΐστον ^ής προχείρου δι
δασκαλίας μέρος.



ΚΛΕΙΩ.

Εν διάφοροι« συλλόγοι« τη« Λειψίας, διαφόρους κοινωφελείς σκοπού« 
επιδιώκουσιν, άπηγγέλδησαν κατά τάς ήμερα« ταύτας ιίπό σοβαρώνκαί 
πεπαιδευμένων άνδρών λίγοι, άντικείμενον έχοντες τά μικρά παιδία καί 
τόσον ενδιαφέροντες, ώςτε δεωρούμεν αύτού« άξιου« νά του« μνημονεύ- 
σωμεν καί ενταύδα, άπορπώντες συγχρόνως καί περικοπάς τινας χάριν των 
ημετε'ρων άνάγνωστών. Έ ν  τη τελευταία συνεδριάσει της „Κοινωφελούς 

Εταιρία«“  ό Ιν τω Πανεπιβτημίω τής Λειψίας καδηγητή? Χόφμαν ¿¡μί
λησε περί του ,,Προγεόματος Ιν τοϊς σχολείοι« καί τής δρέψεως το'Ιν μα- 
δητών“ . Μεταξύ πολλών άλλων Ιμβριδών παρατηρήσεων είπε καί το εξής: 
οτι ιό  παιδί του σχολείου πάσχει χρονίαν πείναν. Ή  ταχύτερα μετου- 
σίωσις εν τόΐ παιδικώ όργανισμώ, ή συμβαδίζουσα αύξησι« του βώματο« 
απαιτεί κανονικήν καί συχνοτέραν ειςαγωγήν τροφών. ’Εάν το παιδίον 
εκτός του .γεύματος καί τού δείπνου δεν τρώγη άλλο τι Ιν τώ μεταξύ, 
επέρχεται βαδμηδόν ή χρονία αύτη πείνα, ή όποία, επειδή δέν εΐνε αλ
γεινή, δεν τό αναγκάζει νά ζητήση Ιπιμόνως τροφήν. Τό παιδίον πεινά 
χωρίς νά τό αίσδάνεται. Συνέπειαι δέ της άσυναισδήτου ταύτης πείνης 
εινε άναιμία τών Ισωτερικών όργάνων καί ίδια τού Ιγκεφάλου. Αί πρωϊ- 
ναί ωραι της είς το σχολίΐον φοιτήσεως, καί ίδια ή από 9 — 11, εΐνε λίαν 
άνεπιτυχώς εκλελεγμέναι. Ή  πρωϊνή τροφή, ήν λαμβάνει ό μικρός παΐς 
πριν ή άπέλδΐ) Ικ  του οίκου, δεν εινε επαρκής. . Περί τήν 12ί " Ιπανέρ- 
χεται Ικ  τού σχολείου Ιάν δε κατά τήν ώραν ταύτην ζητηση νά φάγη ή 
μήτηρ δέν τώ  δίδει τίποτε λέγουσα: Νά εφδασε τό μεσημέρι! Τό παι
δίον πρέπει νά λαμβάνη τι μεδ’ εαυτού εις τό σχολεΐον, επειδή ό μεταξύ 
του προγεύματος καί τού γεύματος χρόνος είνε πολύ μακρός. Πρός τού
τοι« καί συνδεσις καί ή δρεπτική αξία τών τροφών δέν εΐνε καδ' όλα ανε- 
πιψογος. Ό  αύτός καδηγητής ώμίλησε κατόπιν καί εναντίον τών συχνών 
παιδικών λουτρών, τά όποια Ιπαυξάνουσι τήν πείναν, κατεδείχδησαν δ’ εν 
πολλοί« ήδικώς τε καί σωματικώς επιβλαβή.

Ώ ς  λίαν άσφαλές προφυλακτικόν καί ιαματικόν φάρμακον τής εύλο- 
γίας τών παιδίων συνισταται ύπό του „'Ερμου τής Λιβερπόλεω«“ μία 
ούγγία τρυγικου καλίου εντός ήμισείας λίτρας δερμού ύδατος. 'Π  διάλυσις 
πρέπει νά πίνηται ψυχρά κατά βραχέα διαλείμματα.

Ί ΐ  δνησιμότης καδ’ όλην τήν οικουμένην. 'Γπελογίσδη ότι άνά παν 
λεπτόν άποδνήσκουσιν 67 άνδρωποι. άνά πάσαν ημέραν 96,486 καί άνά 
παν ετος 35,650,000 γεννώνται δέ άνά πάν λεπτόν 70 άνδρωποι, άνά πα
σαν ημέραν 100,800 καί άνά πδν ετος 36,793,000.

Εΐνε γενικώς παραδέδεγμενον οτι οί διάσημοι άοιδοί αμείβονται 
πλουσιοπαρόχως καί ο! μισδοί αύτών εΐνε οί αδρότεροι μεταξύ όλων τών 
άλλων, οδς ήδελον ονειροπολήσει άλλου κλάδου καλλιτέχναι. Καί εν τούτοι« 
ούδείς υψίφωνος του κόσμου, όσον μεγάλαι καί ίν  ήδελον εΐσδαι αί απαι
τήσεις του, δά  έτόλμα νά ζητήση αμοιβήν ής ετυχε δ ι’ όλίγας παραστά
σεις εν Μίξικώ ό περίφημος ταυρομάχος Φρασκουόλο. Τετράκις δά Ιπι- 
δείξη ενώπιον τού κοινού τήν τέχνην του καί διά τάς τέσσαρας ταύτας 
παραστάσεις δά λάβη άμοιβήν 100,000 φράγκων, Ικτός δέ τούτου τω παρε- 
χωρήδη καί τό δικαίωμα νά δώση πέμπτην παράστασιν πρός ίδιον όφε
λος, ήτι« δ’ άποφέρη αύτώ κέρδος άλλων 30,000 τουλάχιστον φράγκων 
Λεγεται ότι 'ο ί  Μεξικανοί όχι μόνον προδυμως Ιπλήρωσαν τό ύπέρογκον 
τούτο ποσόν, άλλά καί χαίρουσιν ότι άντί τόσον ευτελούς τιμής προςείλ- 
κυσαν είς τό ιπποδρομίάν των τόν μέγαν τεχνίτην.

Διά νά παραστήσωσι καταπίπτουσαν χιόνα μεταχειρίζονται εν τούς 
δτάτροις τών Παρισίων λεπτοκομμένον λευκόν αίγειον δέρμα άντί χάρτου, 
ό όποιος εΐνε εν χρήοει εις τά αλλαχού δέατρα. Τ ά  δρύμματα τού δέρ
ματος εχουσι περισσοτεραν ομοιότητα πρός τάς νιφάδας τής χιόνος, πί- 
πτουσιν ελαφρότερα ,καί προςκολλώνται είς τά Ινδύματα τών ήδοποιών. 
Τ τν  μεδοδον ταύτην εμιμήδησαν καί πολλά τών γερμανικών δεάτρων.

Τετράκις κατά τόν βίον του όφείλει πδς Ίά π ω ν  ν’ άλλάξη τό όνομά 
του. ΙΙρώτην φοράν άμα ώς ύπερβή τό έβδομον ετος τής ηλικίας του,

έπειτα άμα κηρυχδή Ινήλιξ, τρίτον άμα ώς λάβη ιη ; πρώτην δέσιν, ως 
δημόσιος ή ιδιωτικός ύπάλληλο« καί τέλος τετάρτην φρβάν άμα ώς προ- 
βιβασδή εις άνωτέραν δέσιν. ’Εάν δέ τύχη νά φέρη εις των προϊσταμέ
νων του τό ίδιον όνομα καδήκον έχει ν’ άλλάξη τό όνομά του καί πέμ
πτην φοράν.

Κατά τά τελευταΤα δέκα έτη σπουδαία παρετηρήδη πρόοδο« καί εις 
τόν περιοδικόν τύπον τή« Χερβίας. ’Εν ω τω  1878 μόνον εν επίσημον 
καί εν ήμιεπίσημον φύλλον υπήρχε καδ’ όλην ιήν  χώραν, ήδη εκδίδονται 
εν τώ βασιλείς τής Σερβίας 13 πολιτικαί εφημερίδες διαφόρων αποχρώ
σεων κομματικών, όκτώ περιοδικά καί μία μηνιαία επιδεώρησις. ’Επίσης 
καί εκ μέρους τού δημοσίου δεικνύεται περισσότερον ενδιαφέρον πρός τόν 
τύπον ή  άλλοτε.

Άρτίως εξεδόδη ό γενικός κατάλογος τής γερμανικής βιβλιεμπόρια« 
κατά τό ετος 1887, εν αυτοί δέ περιέχονται συστηματικώς όλα τά βιβλία, 
όσα Ιξεδόδησαν τό παρελδόν έτος. Ό  όλικός' άριδμός αύτών ουμποσού- 
ται είς'15,972, ύπολειπόμενος τού περυσινοΰ κατά 281, διότι τφ  1886 εΐχον 
έκδοδή 16,253 βιβλία. Ό  μέγιστος σχετικώς άριΒ-μός υπάγεται πάλιν είς 
τήν Παιδαγωγικήν καί τήν γυμναστικήν,' χάριν τής όποιας Ιγράφ'ησαν 
2063 βιβλία. Τήν δευτέραν τάξιν ώς πρός τό ποσόν τών βιβλίων κατέχει 
ή 'θεολογία μετά 1456 βιβλίων,- μετ’ αυτήν δ’ έρχεται αμέσως ή ελαφρά 
φιλολογία, πλουτισδέίσα τό έτος τούτο κατά 1402 νέα προϊόντα. Ή  νομική 
επιστήμη, ή πολιτική, ή στατιστική καί ή  κοινωνιολογία Ιπλουτίσδησαν 
κατά 1369 βιβλία. ’Ιατρικά συγγράμματα Ιξεδόδησαν 1082, χημικά δέ 
καί φαρμακολογικά 807. Κατόπιν énovrat τά δημώδη συγγράμματα καί 
τά ημερολόγια (729 τόν άριδμόν), εΐτα τά Ιμπορικά καί βιομηχανικά (725), 
τά ιστορικά, βιογραφικά κτλ. (722) καί επί τέίους τά εις τήν καλλιτεχνίαν 
καί στενογραφίαν αναγόμενα (648 τόν άριδμόν). Έ ν  τή άρχαίφ, κλασική 
τε καί ανατολική, φιλολογία, αρχαιολογία, μυδολογία, νέαις γλώσσαις καί 
γερμανική φιλολογία εξεδόδησαν Ιν συνάλω 1170 συγγράμματα. Ό  άριδμός 
τών βιβλίων περί οικονομίας καί πλουτολογίας καί κηπουρικής άνήλδεν εις 
452. Χάρται εξεδόδησαν 415. Στρατιωτικά συγγράμματα 389, διάφορα 
δέ άλλα, μή υπαγόμενα εις συστηματικήν ταξινόμησιν, εξεδόδησαν 387. 
ΙΙερί αρχιτεκτονικής, μηχανικής, όρυκτολογίας καί ναυτικής εγράφησαν 377, 
περί γεωγραφίας καί εδνολογίας 370, περί μαδηματικών καί αστρονομίας 
223. Έ ν  τή φιλοσοφία άναγράφονται 126 νέα βιβλία, Ιν τή κυνηγετική 
καί δασονομία 81 , Ιξεδόδησαν δέ προςέτι καί 16 συγγράμματα περί τών 
’Ελευδεροτεκτόνων.

'Εξακοσίας εβδομήκοντα επτά 'Εταιρίας λογίων, Συλλόγους, ώς λέγο- 
μεν ήμεΐς, εχει ή Γαλλία, αι δέ ύγκώδεις αυτών επετηρίδες, αί μέχρι 
τούδε Ικδεδομέναι, δύνανται.ν’ άποτελέσωσι βιβλιοδήκην εκ.15,000 τόμων. 
Καδ’ έκαστον ετο«. πεντακόσιοι-τουλάχιστον τοιούτοι τόμοι βλέπουσι τό 
φώς. Μόνον εν Παρισίοις λειτουργούσιν 142 τοιούτοι σύλλογοι, οί πλεΐστοι 
δέ τούτων συνεστήδησαν κατά τό διάστημα της άπό τού 1830—1880 πεν
τηκονταετίας.

Νεαρώτατος λόγιος, τρόφιμος τών Πανεπιστημίων τής Γερμανία«, 
ενδα πρό μικρού επεράτωσε τά« σπουδάς του, άμα επιστρέψας εί« ’Αμε
ρικήν προςήνεγκεν είς τήν πατρίδα του Χικάγον δέκα ,όία εκατομμύρια 
δραχμών πρός άνέγερσιν Πανεπιστημίου όμοιου κατά- τόν διοργανισμόν 
πρό« τό τή« Χάϊδελβέργη«. 'Ο  φιλόμουσος Κροϊσος δέν εφρόντισε νά κατα
στήσω τό όνομά του πασίγνωστου διά τών Ιφημερίδων, Ιν  αΤς αναγράφεται 
ή μεγαλοπρεπέστατη δωρεά.

'Γπελογίσδη ότι εν τή Άνω καί Κάτω Σιλεσία, εν Σαξονία καί Βαυα- 
ρίφ" τοσούτον ποσόν γαιανδράκων κρύπτουσιν έτι τά έγκατα τη« γη«, ώ«τε, 
εάν ύποτεδή, ότι κατ’ έτο« ή Γερμανία χρειάζεται 350 έκατομ, ,τόννου« 
καυσίμου όλη«, επί χίλια άκόμη έτη δέν δ’ άναγκασδή νά κρούση ξένα« 
πύλας, ένώ ή ’Αγγλία μετά πάροδον τριών τό πολύ εκατονταετηρίδων δέν 
δά Ιπαρκή πλέον πρό« ίδίαν δέρμασιν εξ ϊδίων.

■fart— ■ --------

ΚΛΕΙΩ. 63

Έ ν  τη τελευταία ουνεδρία τή« έν Βερολινω ιατρική« Ιταιρία« Ιγένοντο 
πολλαί Ινδιαφέρουσαι καί αξιοσημείωτοι ανακοινώσει«. Πρώτο« ελαβε τόν 
λόγον ό φαρμακδλόγος Λέβιν, όμιλήσα« επί μακρόν περί τού νέου καί επ ’ 
αύτού Ιφευρεδέντος ναρκωτικού φαρμάκου τή« Ιρυδροφλοϊίνης. 'Η  ουσία 
αυτη παρασκευάζεται έκ τινο« φυτού, βλαστάνοντος Ιν Σενεγαμβία καί εί« 
τά« άλλας δυτικά« άκτάς τής ’Αφρικής καί τού οποίου τάς Ινεργείας έχει 
παρατηρήσει κάί ό περιηγητής Λιβιγκστών. Άλλ’ ό ανωτέρω μνημονευδείς 
φαρμακολο’γος πρώτος Ιπέστησε τήν προςοχήν τού ιατρικού κόσμου επί τού 
φαρμάκου τούτου καί πρώτος εξήρε τάς δαυμασίας αυτού ναρκωτικά« ενερ- 
γίίας Μετά ύποδόρειον ένεσιν ύποχιλιογράμμου διαλύσεως τού φαρ
μάκου τούτου, εξέδαρε κατόπιν τό ζωον, άφήρεσε τούς μυώνάς του, τό 
περιτόναιου καί τελευταίου τό έντερου χωρίς ουδέ τήν έλαχίστην κραυγήν 
άλγους νά έκβάλη τό ζώον, Τ ά  πλεϊστα τών τοιούτων πειραμάτων Ιγέ- 
νοντο επί κυνών, πάντα δέ συμφωνούσιν ώς πρός τά αποτελέσματα.

Έ ξ  όλων τών ευρωπαϊκών αυλών ή τής Πετρουπυλεως υποβάλλεται 
είς τάς μεγαλειτέρας δυσίας χάριν τού δεάτρου καί έν γένει τής υποκρι
τικής τέχνης. Κατά τό έτος τούτο διεδόδη ότι ή Διεύδυνσις τών αυτο- 
κρατορικών δεάτρων άντί κέρδους υπολογίζει τό έλλειμμα εις 1 ’ ς εκατομ- 
μύρ. ρουβλίων. Αιτία τού λυπηρού τούτου φαινομένου εΐνε κατά μέγα 
μέρος ό υπέρογκος μισδός τών άοιδών καί τών χορευτριών, τον οποίον τά 
έςοδα εκ τών δεατρικών παραστάσεων δεν εινε ικανά νά καλύψωσι. Από 
τού έτους 1881 τό άδροισμα τού ελλείμματος τών αύτοκρατορικών δεα- 
τρων Ιν άμφοτέραις τάϊς ρωσσικαΐς πρωτευούσαις άνήλδεν είς 8 εκατομ
μύρια ρουβλίων, είς τούτο δέ τό ποσόν δέν συμπεριλαμβάνονται καί αί 
έκτακτοι δαπάναι, αΐτινες Ιγένοντο τω 1883 επ’ ευκαίρία τ?ς αύτοκρατο- 
ρικής στέψεως.

’Επειδή τινες διϊσχυρίσδησαν ότι δέν υπάρχει ασφαλής τις μεδοδος 
πρός διάκρισιν τού ίππείου άπό τού βοείου κρέατος, ό γνωστός Jam es Bill 
ένετάλη νά έξετάση τό ζήτημα τούτο χάριν νομοδετικών σκοπών. Γπο 
τού Ιπόπτου τών ευ Ιίαρισίοις σφαγείων ελαβεν Ιν προίτοις σημείωσιν τών 
γνωρισμάτων, άτινα χαρακτηρίζουσι τά δύο ταΰτα είδη τού κρέατος. 1) Τό 
ϊππειον κρέας εΐνε βαδύ έρυδρούν, καί Ικτιδέμενον εις τόν άέρα καταντα 
ύπόμελαν τό χρώμα. 2 | Ε κ π έμ π ε ι ιδιαιτέραν τινά οσμήν. 3) Εινε μα
λακόν καί ευκόλως έντυπούνται έπ’ αυτού οί δάκτυλοι. 4) Λι μυϊκαΐ ινες 
εΐνε μακραί καί λεπταί καί συνδέονται διά στερεού κυτταρώδους ιστού 
δ) Κατά τήν βρδσιν τό ϊππειον κρέας γίνεται σκληρόν καί πυκνότερου τού 
βοείου. 6y 'Γπό τό μικροσκοπίου αί ΐνες καί α ί έγκάρσιαι (¡αβδώσεις φαί
νονται λεπτότεραι τών τού βοείου. Ό  Jam es Bill επιχείρησα« πολλά πει
ράματα δέν κατώρδωσε νά καταλήξη είς όριστικόν τ ι αποτέλεσμα καί είς

τάς ανωτέρω σημειώσεις προςέδηκεν ότι Ικτό« τών ανατομικών και φυσι
κών τούτων γνωρισμάτων πάντα τά λοιπά εινε ηττον ασφαλή. Κατόπιν 
εξήτασε τό λϊπος τού ίππείου κρέατος καί ευρε τό ειδικόν του βάρο« εις 
100 Φαρενχάϊτ .ίσον πρό« 0,9086 -  0,9088. 'Γπό δερμότητα 70° τό λϊπος 
ήτο ώς διαυγές έλαιον, εξ ου γαπεινουμένης τής δερμότητος όλίγον μόνον ' 
στερεόν λϊπος εσχηματίζετο. Τό βόειον όμως λϊπος ήτον ύπό πάσας τάς 
θερμοκρασίας στερεόν καί Ιτήκετο ύπό δερμοκρασίαν 110 — 120° Φ, 'Γπο 
τήν δερμοκρασίαν ταύτην τό ειδικόν του βάρος εύρέδη ίσον πρός 0,9036 
—0,9040. "ΰςτε καί ως πρός τό σημεϊον τής τήξεως καί ώς πρός τό ει
δικόν βάρος σημαντικι.'ς διαφέρουσιν ά π ’ άλλήλων τά είδη ταύτα τού λί
πους. Έ τ ι  δέ μεγαλειτέρα εΐνε ή  διαφορά 'τού ίππείου άπό τού προβα- 
τείου λίπους, επειδή τό τελευταϊον τούτο στερίΓται εύδιαλύτων λιπωδών 
όξέων. '_________

Ί Ι  πρωσσική ’Ακαδημία τών Επιστημών συνεδρίασε κατ αυτας εις 
μνημόσυνον τού άναδιοργανωτού αύτη« Φρειδερίκου τού Μεγάλου. Τής 
συνεδριάσεως ταύτης προη'δρευεν ό κλεινός ιστορικός Έρνέστος Κούρτιυς, 
παρήν .δέ καί ό στρατάρχης Μόλτκε ώς επίτιμον τής ’Ακαδημίας μέλος. 
Τόν πανηγυρικόν τής ημέρας εξεφώνησεν αύτός ό πρόεδρος τού έπιστημο- 
νικοΰ σωματείου, Ιπραγματεύδη δ’ εν αύτώ τάς περί γερμανικής ποιήσεως 
ιδέας τού μεγάλου βασιλέως. Μετά τόν γλαφυρώτατον καί έμβριδέστατον 
τούτον λόγον Ιξέδηκεν δ Πρόεδρος τάς μεταλλαγάς εν τω  προςωπικώ τής 
’Ακαδημίας, άναγγείλα« Ιπισήμοις τόν δάνατον τών δύο διακεκριμένοιν αυ
τής μελών, το!ν Καδηγητών E i c b l e r  καί Κ ιγ ο Ιιο ΙΤ , καί όκτώ άντεπιστελ- 
λόντων. Ώ ς  άντεπιστέλλον μέλος τού Φιλοσοφικού καί Ίοτορικού τής Ακα
δημίας Τμήματος έμνημονεύδη καί ό ήμέτερος Παναγιώτης Καββαδίας 
Ιξ Άδηνών, Μεταξύ τών όκτώ καί μόνων επιτίμων τής Ακαδημίας ταύ
της μελών συγκαταλέγεται καί ό Αύτοκρατωρ τής Βρασιλίας Δόν Πέτρος)

Έ ν  τώ  „μηνιαίιυ περιοδικώ τής δεραπευτικής“ τώ ύπό τήν διευ- 
δυνσιν τον έν Βερολίνω καδηγ. Ιύυΐιπύοΐι εκδιδομένω ό ιατρός Κίδοντ 
συνιστδ ώς φάρμακον κατά τής ημικρανίας τό μαγειρικόν άλας. 'Οσάκις 
ή ημικρανία αρχίζει μέ ταραχά« καί πόνου« τού στομάχου τό άλας ενερ
γεί ταχέως καί ασφαλώς. Παρετήρησε δέ τήν ιαματικήν αύτού ενεργειαν 
ό εΐρημένος ιατρός είς πολλούς κεφαλαλγονντας καί συμβουλεύει τούς πά* 
σχοντας, άμα ώς αίσδανδώσιν επερχομένην τήν ημικρανίαν, νά καταπί- 
νωσιν ολίγα γραμμάρια άλατος καί όλίγον νερόν κατόπιν. Ό ποία τις εινε 
όμως ή φυσιολογική τού άλατος ενέργεια Ιπ ί τών νεύρων δέν κατωρδώδη 
μέχρι τούδε νά Ιξηγηδή, ό μνημονευδείς ιατρός πιστεύει, ότι ή έπίδράσις 
γίνεται έξ άντανακλάσεως άπό τών στομαχικών νεύρων.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— ΡΓΘΜΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ χ α τα  τ>)ρ Φ ρ ο ιβ ελ ια νήν  μί& οόον  διά 

τάς οικογένειας, διά τούς νηπιακούς κήπους καί διά τά μαδήματα τής 
γυμναστικής ύπό Α ίχ α κ ρ .  Λ αοχα ρΙδο ν . Ποίησις καί μουσική ύπό’Αλεξ. 
Ιίατάκουζηνού. Άσματα καί Παίγνια νηπίων. Μέρος Α '. Τεύχος Α'. καί 
Β '. Τ ιμή έκάστου τεύχους Δραχμ. 1,25. Ή  διαπρεπής έλληνίς παιδα
γωγός παρέχει διά- τού έργου τούτου τήν κλεϊδα, ούτως είπειν, τού συστή
ματος καδ’ 2 Ιπ ί εικοσαετίαν Ιδίδαξε καί εμόρφωσε τάς συγ'χρόνους έλλη- 
νίδας. Τό βιβλίον εΐνε τετυπωμένον μετά πάσης τή« δυνατής φιλοκαλίας, 
περιέχει άφδονα καί χαριέστατα διδακτικά παίγνια καί άσματα διά τά 
μικρά παιδία, εΐνε δέ ύπό πάσαν έποψιν άξιοσύστατον διά πάσαν ελληνι
κήν οικογένειαν.

- — ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΡ0ΕΝΑΓΩΓΕ1ΟΝ Αικατερίνης Αασκαρίδου 
(Άνατύπωσις Ικ  τής βΕ ατΙας"). Ό  λόγιος καί φίλος ήμών συνεργάτη« 
κυρ. ’Αριστοτέλης Π . Κουρτίδης λαβών άφορμήν Ικ  τή« πρό τινων μηνών 
άποφασισδείση« διαλύσεως τού τοΐς πδσι γνωστού Ιίαρδεναγωγείου τή«

κ. Αΐκ. Λασκαρίδου εδημοσίευσεν εν τή „Ε σ τία" σύντομον περί αύτού άρ- 
δρον (άνατοπωδέν ήδη καί είς ιδιαίτερον φυλλάδιον), Ιν ω εκδέτει τόν βίον 
καί τήν δρασιν τού ώφελιμωΐΚτου τούτου εκπαιδευτηρίου από τη« αρχής 
τής συστάσεώς του μέχρι τού 1887.

—  K in d e rg a r te n la u b e .  F a rb ig  illu strirte  Z eitschrift zu r U nter- r 
haltuDg und  B elehrung de r Jugend . P re is des einzelnen Heftes 
15 Pfennige =  20 Ctms. —  M onatlich 2 H efte. Preis v ierteljährlich 
60 Pfennige =  80 C tm s ..

— &PAK1KH ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. Τό ύπό πασαν έποψιν -χρησιμώτα- 
τον τούτο έν Άδήναις σωματεϊον, πρακτικώτατον δ’ Ιπιδιώκον σκοπόν Ιξ- 
έδωκεν εγκύκλιον, εν ή  εκτίδεται μετ’ ακρίβειας καί άξιοζήλου σκοπιμό- 
τητος τά  μέχρι τούδε πεπραγμένα, επιζητέϊται δέ ή άρωγή καί ή σύμπραξις 
τών .ενδιαφερομένων. Τή< Αδελφότητος προΐστανται εύτυχώς . άνδρες, 
πάντα έχοντε« τά προςόντα άπω; άποβή τό Ιπιδιωκόμενον έργον ώς λυσι- 
τελέστερον..



fU ΚΛΕΙΩ.

0 1 Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Υ Κ Α Σ Ο Υ .

Έ πί τής είς τήν Κκσπίαν θάλασσαν προεκβαλλούσης 
χερσονήσου τού Καυκάσου, οΰ μακράν τής πόλεως Βακού 
ανέβλυζεν έκ τών έγκάτων τής γής από χιλιετηρίδων ολο
κλήρων άφθονος νάφθα. Άλλα έπί μακρούς αιώνας οί άν
θρωποι δεν έγνοίριζον τόν τρόπον καθ’ ον έκ τής ακατέρ
γαστου ταότης όλης νά 
παρασ.κευάσωσι τό πετρέ- 
λαιον καί διά τούτο αΰτη 
έδάπανατο καί έκαίετο μά- 
την έπί τού έδά^ους όθεν 
άνέβλΰζε. . Κατόπιν .ήρχι· 
σαν οί'έγχώριοι νά συλλέ* 
γωσι .τήν ναφθαν. έκ τώ ν . 
πηγών αυτής καί. έντός πί
θων, ν’ άποστέλλωσιν αυ
τήν είς. τήν έγγύς κειμένηυ 
πόλιν'Βάκού, όπόθέν μέτε- 
κομίζετο είς τά 'ένδότερα 
τής 'Ρωσσίας καί είς τάς 
άλλας πλησιόχωρους χώ
ρας. ’̂Αλλά τοιουτοτρόπως 
δέν ητο δυνατόν ν άνα- 
πτυχθή τό είδος τούτο τής 
βιομηχανίας έν τη τόσους' 
θ ησ αυ ρ ο ύ ς  έγκρυπτοόση 
ταύτη γωνία του Καύκα
σού. Παρέμεινε δέ είς τά 
σπάργανα μέχρις δτου ή 
νοημοσύνη καί ευφυΐα δύο 
Σουηδών, τών αδελφών 
Νόβελ, ών έτερος αδελφός 
έφεύρε τήνδυναμίτιδα,ήνοι- 
ξεύ όλως νέας όδούς πρός 
παρασκευήν τού πετρελαίου 
καί άνάπτυξιν τού δι’ αυ
τού ,έμπορίου. Έ ν  τινι τών 
πρώτωντευχών τού Β1. έτους 
τής „Κλειοϋς“ παρέσχομεν 
σύντομόν τινα σκιαγραφίαν 
τών έργων τών αδελφών 
τούτων, παρεθέσαμεν δέ 
καί εικόνας τινάς τών κα-

έν τη άπομεμακρυσμένη 
έκείνηχώρα.’Επίίδιαιτέρων 
ατμοπλοίων, ανηκόντων είς τήν αδελφικήν ταύτην Ιταιρίαν, 
μεταφέρεται ήδη τό πετρέλαιον έκ τής Κασπίας θαλάσσης είς 
τόν Βόλγαν καί έκφορτόνεται είς ιδιαιτέρας μεγάλας άπο- 
θήκας έν Τσαρίτσιν καί Σαρατώβ καί έντεύθεν διά τού σι
δηροδρόμου μετακομίζεται είς τό έσωτερικόν τής ρωσσικής 
αυτοκρατορίας.

Καίτοι δέ οί α’δελφοί Νόβελ τελευταίοι προςήλθον είς 
τό πεδίον τού βιομηχανικού τούτου «γώνος, όπου προηγου

αστημάτων, άτινα ίδρυσαν

μένως πολλοί άλλοι έπιχειρηματίαι άνέλαβον νά δώσωσιν είς 
τό καυκασιανόν πετρέλαιον τήν προςήκουσαν αύτω θέσιν έν 
ταΐς εΰρωχαϊκαΐς άγοραϊς, έν τούτοις αυτοί κατώρθωσαν διά 
τής καλλιτέρας ποιότητος καί μεγαλειτέρα.ς έφθηνίας τού 
πετρελαίου των νά παραγκωνίσωσιν έντός ολίγου τό αμερι

κανικόν καί τήν σήμερον 
προΐστανται έπιχειρήσεως, 
ήτις ετοιμάζεται νά. κατα- 
κτήση σύμπασαν τήν ευρω
παϊκήν αγοράν. , Έ ν ετει 
1878 ή υλική παραγωγή 
τών πηγών τής Βακού συν- 
εποσούτο είς 1,9δΟ,Ε(Κ* στα
τήρας, έξ ών οί αδελφοί 
Νόβελ δ ιύλ ι ζον  μόνον 
91,000 στατήρας, τούς δε 
λοιπούς όί άλλοι έργοστα- 
σιάρχαι. Έ ν έτει 1884 ή 
παραγωγή νάφθας άνήλθεν 
είς 7,141,000 στατήρας, έξ 
ών 3,183,000 άνήκον είς 
τούς αδελφούς Νόβελ. Αί 
άποθήκαιτώνάδελφώντού- 
των έν ταΐς πόλεσι Τσαρί- 
τσιν καί Σαρατώβ δύναν- 
τα ι νά περιλάβωσι 4υ0,0ϋ0 
στατ. πετρελαίου, έκτός δ ’ 
αυτών έχουσιν ύπό τήν 
ιδιοκτησίαν των ιδιαιτέρας 
αμαξοστοιχίας μετά 1545 
αμαξών, δ ι ών τό πετρέ- 
λαιον έκ τών κεντρικών 
τούτων αποθηκών μετα- 
κομίζεται πανταχού τής 
'Ρωσσίας είς τάς άλλας 
μικροτέρας άποθήκας τής 
εταιρίας, αΐτινες έν συνόλω 
χωρούσι 2,750,(ΛΌ στατήρ. 
πετρελαίου. — 'Η  με,γαλε- 
πήβολος αυτή διοργάνωσις 
τής βιομηχανίας έν Βακού 
καίαίλαμπραί έπιτυχίαι, υφ’ 
ών έστέφθη ή έπιχείρησις 
τών αδελφών Νόβελ, κα- 
τέστησεν εύκολον καί τήν 

έπέκτασιν τής έμπορίας τού πετρελαίου καί πέραν τών ρωσ- 
σικών συνόρων, ούτω δε έν βραχεί χρόνου διαστήματι πολ- 
λαί καί έν τω έξο>τερικω ήγέρθησαν άποθήκαι. ΙΙρώτη τού
των εΐνε ή έν Άμβέρση δ ι’ ής κατεκτήθη ώς έδαφος κατα- 
ναλώσεως ή Όλλανδίά καί τό Βέλγιον. Δευτέρα μεγάλη 
αποθήκη εΐνε ή έν Λυβέκη τής βορείου Γερμανίας, πρόκειται 
δέ νά ίδρυθώσι παρόμοιαι καί έν Τεργέστη, Μασαλλία, Γο- 
τεμβουργω καί έν άλλοις έμποριχοΐς λιμέσι τής Ευρώπης.

ΚΑ ΘΕ Α Ρ Χ Η  Κ Α Ι ΑΪΣΚΟΑ ΟΣ.“  Κατά την έλαιογραφίαν του ilechi.

-----------

Σ. τής Δ. Τό στενόν τού χώρου δέν έπέτρεψε τήν δημοσίευσιν τής ,,Μικράς ’Αλληλογραφίας“ έν τώ παρόντι φυλλαδίω.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Κυ>νσταντ~νο? Λομβαρδοί (μετά είκόνο?'. — Τό άλμα τή? Σαπφοΰ? ύπό Σπυρίδωνο? Παγανέλη. — Ή  Άκρόπολι? των 
’Αθηνών ύπό Ευγενίου Ζωμαρίδου. — Σαπφώ (μυθιστορία έκ τ ή ? ’Ελληνική? άρχαιότητο? — συνεχειαΙ. — ’Αθηναϊκά Χρονικά ύπό Άριοτοτέλου? Π .. 
Κουρτίδου. —  Τά τελευτάία συμβάντα 1ν Γαλλία (μετά τεσσάρων εικόνων. — τελο?). — Ό  δρκος μου. Ποίημα ύπό Ίωάννου Ιίολέμη. — Πινακο
θήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων.'— Ποικίλα.. (Τό πρόγευμα των μαθητών εν. τοΤ?. σχολείοι?. — Ή  2·νησιμότη? έπί τη? ύφηλίου. — Μισθό? ταυρο
μάχου. — Ή  χιών. έν τοϊ? θεάτροι?. — Τό όνομα παρ’ Ίάπωσι. — Ό  τύπο? έν Σερβία. — Τ ά  βιβλία έν Γερμανία. — Οί σύλλογοι εν Γαλλία. — 
Νέο? Κροΐσο? — Οί γαιάνθρακε? τή? Γερμανία? ) —  Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. ( Η  έρν& ροφλοιίνη  ώ? ναρκωτικόν. —  Τ ά  βωσσικά θέατρα. — 
Τό ίππειον καί βύείον κρέα?. — Φάρμακον κατά τή? ήμικρανία?. — ‘Η  έν Βερολίνο» ’Ακαδημία των Επιστημών.) — Βιβλιοθήκη. — Οί θησαυροί 
τοίΧ Καυκάσου. ·

> ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.· Κωνσταντίνοι; Λομβάρδο?, ύπουργό? έπί τών εσωτερικών (έν σελ. 49). — Τό άλμα τή? Σαπφοθ?. Είκών ύπό W . Arn
berg  (έν σελ. 53). — Αί.παγοδρομίαι έν Γερμανία. Είκών ύπό G räte (έν σελ. 57). — Κασσανιάκ, Φερρών, δέ Μακώ, Σωσσιέ (έν σελ. 60). — Κάθε 
αρχή καί δύδκΟλο?. Έ ίκώ ν .ύπο L . Beebi (έν σ ε ΐ 64).

Ε κδότη? Π . Α. Ζ Π Ό Γ Ρ Η Σ .
T v n o i i  B 4 r  <fc H e rm a n n , f r  —  ATopnj* l n  r / j e  N e n e  P a p ie r r o s n o f o c t a r  f r  Σ χ ρ α σ β ο ύ φ ω .  —  λ ΐ ι ΐ& ψ η  F r e y  &  S e u u ig ,  f r  J i t f f r ,


