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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜβΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ.

'Ο  νϋν εύκλεως πατριαρχείων έγεννήβη εν τή Βασιλευούση 
τω  έτει 1827 έκ γονέων ευ’σεβων όρμωμένων από Κυζίκου, 
άγει άρα νύν τό 61. της ηλικίας Λύτου έτος. ΙΙκΐς έτι ών 
ητοι έν έτει 1838, προσληφΟτίς ύπηρέτησεν ως υποτακτικός 
εν τω έν Κωνσταντινουπόλει Αγιοταφιτικω Μετοχίω παρά 
Γρηγορίω καί Γεδεών, τό δ ’ Ιπιόν έτος 1839 παρά τω 
,'Ηγουμένω Άνανία, εΤτα δέ από του 1842 διετέλεσεν υπη
ρετών παρά τω άοιδίμω Πατριάρχη Άΰ-ανασίω μέχρι της 
πρός Κύριον εκδημίας αυτού έπισυμβάσης κατά τό 1844 έτος, 
Τω έτει δέ 1845 ηλ&εν εις 
την 'Αγίαν Πόλιν καί υπηρέ
τ η «  παρά τω τόν αείμνηστον 
διαδεξαμένω ά ο ι δ ί μ ω  Πα
τριάρχη Κυρ. Κυρίλλω- τη 
ένδεκάτη Ιουνίου του 1847 
έκάρη υπό τού έν μακαρία 
τη λήςει εκείνου Πατριάρχου 
Μοναχός, καταλεγείς έν τη 
χορεία τής Ίεράς Άγιοταφν 
τικης ’Αδ ε λ φ ό τ η τ ο ς .  Τη
6. Δεκεμβρίου τού αυτού έτους 
έχειροτονή&η Διάκονος, σπου- 
δάσας δέ ένταύδ-ά τε καί έν 
Βασιλευούση έχρημάτισε ψάλ
της καί διδάσκαλος μετά τού 
σοφού εκείνου διδασκάλουΔιο- 
νυσίου του Κλεώπα μέχρι τού 
1851, οπότε καί άπελδών είς 
Κωνσταντινούπολιν διετέλει 
παρά τω Πατριάρχη Κυρίλλω 
μέχρι τού 1860. Τη δέ 24. Φε
βρουάριου τού αυτού έτους χει-

κατά την Νήσον Χάλκη,ν θεολογική Σχολή καί Πρωτοσύγ- 
κελλος προχειριστείς άπεστάλη Πατριαρχικός νΕξαρχος ' είς 
Βεσσαραβίαν επί διακυβέρνήσει των έκει κτημάτων τού Πα
ναγίου Τάφου καί τή -1. ’Οκτωβρίου τού αυτού τούτου έτους 
άδεία Πατριαρχική προεχειρίσύη υπό τού τότε έν Κισνοβίω 
Άρχιερατεύοντος ’Αντωνίου, Αρχιμανδρίτης. Έξάρχω δ ’ οντι 
έν Βεσσαραβία ή Βασιλική τής Ε λλάδος Κυβέρνησις άπέ- 
νειμεν Αύτω τό παράσημον τού χρυσού Σταυρού τού Σωτή- 
ρος, ή δέ Αύτοκρατορική 'Ρωσσική Κυβέρνησις πρώτον μεν

έδωρήσατο Αύτω ταμβοκο-
9-ήκην χρυσήν, ε?τα δέ κατά 
μήνα’Απρίλιον τού 1871 άπέ- 
νειμε καί τό παράσημον τής 
Αγίας Αννης, Β '. τάξεως.

Παραιτηθείς κ α τ ά  τό 
1872 τής Ιν Βεσσαραβία υπη
ρεσίας ήλ9·εν είς Βασιλεύου
σαν, δτε τη προσκλήσει τού 
τότε Πατριαρχεύοντος Προκο
πίου έπανήλύεν είς τήν Αγίαν 
Πόλιν τφ  1873. έτει, καί διο- 
ρισ&είςΜέγας Δραγομάνος πα* 
ρητή&η από τής διακονίας 
ταυτης κατά μήνα Μάίον. τού 
1875, τό δ ’ έπιόν έτος 1876 
άπεστάλη υπό του Πατριάρ
χου 'Ιερο9·έου είς Κωνσταντι
νούπολή μετά τού νυν Μη
τροπολίτου Πέτρας Νικηφόρου 
καί του ’Αρχιεπισκόπου Ίορ- 
δάνου Έπιφανίου πρός συμ- 
φιλίωσιν μετά τού πρό ολίγων^

ροτονη9·είς Ιερομόναχος έν τη ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ!, Πατριάρχης ’Ιεροσολύμων. Ιτών από τού 9·ρόνου αυτού
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έξωσΟ'έντος Πατριάρχου Κυρίλλου, -/¡τις και έπετευχδη. Κατά 
Μάρτιον του 1877 διωρίσδη 'Ηγούμενος του εν Μόσχα Με
τοχιού καί Πληρεξούσιος Πατριαρχικός Επίτροπος έν ‘Ρωσσία. 
Έκεΐσε άπελ9·ών και άτρΰτους αγώνας καί μόχδους κατα
βαλλόμενος κατώρδωσεν, ίνα παραλαβή κατά το έτος 1880 
τά  ’Vj  των πρότ^ρον διά τήν του αοιδίμου Κυρίλλου έκ9·ρο- 
νισιν κατασχεδέντων έσόδων τών Ιν'Βεσσαραβία κτημάτων, 
ώς καί τά  Ιν Ίβηρίκ κτήματα επίσης έν κατασχέσει διατε- 
λοΰντα. Ταΰτα Sb κατορΟ-ώσας μετέβη είς Ίβηρίαν, όδεν 
μετά  τά  άποκαταττ1?^'», πους 'Χτ.Ί<οτίΟ,4·*τας Πυ.πφνκφχνΜώς 
έξάρχους έπανήλδεν είς Μόσχαν.

Του έν μακαρία τή λήξει Πατριάρχου 'ίεροδέου δίκαιον 
λογισαμένου προσηκόντως άνταμείψαι Αυτόν μακράς καί τι- 
μαλφεστάτας υπηρεσίας παρασχόντα, τη 3. ’Ιανουάριου του 
1881, τη αιτήσει καί άδεία του μνησδέντος μακαρίτου Ιία- 
τριάρχου, έχειροτονήδη ’Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου πολλή τή 
παρατάξει καί μεγαλοπρεπεία έν τοΰ κατά τήν ΙΙετροΰπολιν 
Κα&εδρικω Ν«ώ του'Αγίου Ίσαακίου υπό του Μητροπολίτου 
Ιίετρουπόλεως καί Νοβογοροδίας ’Ισιδώρου καί τών λοιπών 
Αρχιερέων των τήν 'Ρωσσικήν Σύνοδον συγκροτοΰντων, τότε 
δε έδόδη Αότώ καί παρά του μακαρίτου Αυτοκράτορος 
πασών τών ‘Ρωσσιων ’Αλεξάνδρου του Βλ Σταυρός πολύ
τιμος του στήθ-ους.

Του Πατριάρχου Ίεροδέου πρός Κύριον έκδημήσαντος 
κατά Ιούνιον του 1882, ψήφω όμοδυμω τής Ίερας Συνόδου 
έξελέγη Πατριάρχης τη 4- Αύγουστού του 1883 έτους. Κατά 
Σεπτέμβριον δε μ.ήνα τοΰ αύτοΰ έτους, έπιτροπή συγκροτου- 
μένη υπό του Αρχιεπισκόπου Ίορδάνου Έπιφανίοο, του ’Αρχι
μανδρίτου Κυρίλλου (νυν Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας) καί τής 
συνοδείας αυτών ,άπήλδεν έντολή τής Συνόδου είς Μόσχαν, 
ίνα έξαγγείλη μέν έπισήμως τήν, 0είω έλέει, γενομένην έκ- 
λογήν, συνοδέύση δε τω  Πατριάρχη είς τήν 'Αγίαν Πόλιν κα- 
τερχομένω. Τή 5; ’Οκτωβρίου του αυτοί) έτους, του Αυτο
κράτορος πασών τών ‘Ρωσσιων Αλεξάνδρου του Γ . έπανα- 
κάμψαντος έκ Κοπενάγης είς ΙΙετροΰπολιν, ό Πατριάρχης 
Κύριος Νικόδημος μετά τής ’Επιτροπής μετέβη είς τήν 
Πρωτεύουσαν τής 'Ρωσσικής Αυ’τοκρατορίας, τή  δε 7. του 
αύτοΰ μηνός 6 Αυτοκράτωρ καί ή Αΰτοκράτειρα έδέξαντο 
Αυτόν μετά μεγάλης πομπής έν τοΐς Ανακτόροις τής Γάτσι- 
νας έπαόλεως άπεχούσης διά  του σιδηροδρόμου από τής 
Πετρουπόλεως μίαν σχεδόν ώραν, ή δε υποδοχή έγένετο ωδε

πως. '(^Π ατριάρχης μετά τής έπιτροπής τών Αρχιμανδρι
τών Αρσενίου καί ΙΙαρδενίου καί τής λοιπής συνοδείας Αυτου 
έπιβάς ιδιαιτέρας αμαξοστοιχίας μετέβη είς Γάτσιναν έν τοΐς 
δυσί σταυ9·μοΐς Ιίετρουπόλεως καί Γατσίνας, τά  ιδιαίτερα 
Αυτοκρατορικά δωμάτια προπαρεσκευάσδησαν πρός άνάπαυ· 
σιν του Πατριάρχου καί τών άκολου9·οΰντων Αυτοί. Συν- 
ώδευον δ ’ Αύτω άπό του τής ΓΙετρουπόλεως σταδμοΰ ο 
τελετάρχης Κόμης Κίσελεφ καί ό Αΰτοκρατορικός θαλαμη
πόλος Κνόριγγ. ’Εν τω σταδμώ τής Γατσίνας άνέμενον τον 

. Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Αύτοΰ Αύτοκρατρρικαί άμα- 
ξαι, ό Σταυλάρχης καί τέσσαρες έτεροι αξιωματικοί τής 
Αυλής έφιπποι καί έτεροι θεράποντες βασιλικόν έρυδρόν χι
τώνα ποδήρη φέροντες. Τής αμαξοστοιχίας είς Γάτσινα 
άφικομ.ένης, ό Πατριάρχης συν τοΰ Αρχιεπισκοπή) Τόρδάνου 
καί τω τελετάρχη έπεβη τεδρίππου άμάξης πάσης κεχρυσω- 
μένης, έπί δε άλλων αμαξών έπέβησαν οί επόμενοι Αυτω. 
Τόν Πατριάρχην είσελδόντα είς τά  ανάκτορα έδέξαντο αξιω
ματικοί τής Αυλής, ένδεν καί ενδεν περιστοιχοΰντες Αυτόν, 
στοιχηδόν δ ’ έν μεγάλη στολή προεπορεύοντο ό υπασπιστής 
του Αυτοκράτορος καί Αυλάρχης ΙΙρίγκηψ Όβελένσκης, ό 
Μέγας Τελετάρχης ΓΙρίγκηψ Δολγορουκης καί ό Μέγας Αυ
λάρχης Ναρίσκιν. 'Ο  Αυτοκράτωρ έδέ'ξατο τόν Πατριάρχην 
έν τοΐς ίδιαιτέροις Αυτοΰ δώμασιν. Εϊτα δ ’ έγένετο δεκτή 
καί ή έπιτροπή' μετά ταΰτα τόν Πατριάρχην καί τήν ‘έπι- 
τροπήν έδέξατο ή Αΰτοκράτειρα έχουσα παρ’ Αυτή τόν 
Μέγαν Δοΰκα Διάδοχον Νικόλαον. Τω Πατριάρχη άπενε- 
μή9·η υπό τοΰ Αυτοκράτορος ή μεγάλη ταινία του Τάγμα
τος του Αλεξάνδρου Νέβσκη. Τ ή αυτή ήμερα ήτοι τή
7. ’Οκτωβρίου ό Πατριάρχης μετά τής συνοδείας άνεχώρησεν 
είς Μόσχαν καί έκεΐδεν είς ’Οδησσόν καί Κωνσταντινούπολή, 
ένδα άφίκετο τή  17 του αυτοΰ μήνας.

Τή 27. Νοεμβρίου τοΰ αυτου έτους ό Πατριάρχης έγέ
νετο δεκτός (πρώτος εν τοΐς Πατριάρχαις Ιεροσολύμων) υπό 
τοΰ Σουλτάνου Άβδούλ Χαμίτ-Χάν, όστις καί άπένειμεν Αυτοί 
τήν μ.εγάλην ταινίαν τοΰ Μεδζητιέ καί έδωρήσατο άμα ταμ- 
βακοδήκην άδαμαντοκόλλητον πολύτιμον. Τή δε 22. Δε
κεμβρίου του αυτοΰ έτους άφίκετο είς Αγίαν ΙΙόλιν ένδα 
καί αύδημερόν έγένετο πανηγυρικώτιιτα καί μεγαλοπρεπέ
στατα έν τω Ηανιέρω Ναώ τής Αναστάσεως ή άνάρρησις 
Αυτοΰ έπί τόν'Αγιώτατον’Αποστολικόν/.αί Πατριαρχικόν Θρό
νον τοΰ Αγίου ενδόξου Αποστόλου ’Ιακώβου τοΰ Αδελφο9·έου

Κ. *

Η Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  ΤΩΝ  Α Θ Η Ν Ω Ν
ίχ ί ΕΠΈΝΙΟΪ ZiiMAPliOr.

(οννέχαα.)

Έ π ί δε του Κόδρου (1068), τοΰ Δράκοντος (624), τοΰ 
τυράννου Κυλωνος (612) καί τοΰ Σολωνείου πολιτεύματος 
(594) τεδέντων τών θεμελίων τής πολιτικής δυνάμεονς τών 
Άδηνών, τό έτος 538 έλαβεν ό Ιίεισίστρατος τάς ήνίας τής 
αρχής. ΕΙς καλλωπισμόν τής πόλεως συνετέλεσε τά  μά
λιστα ή τυραννίς τών Πεισιστρατιδών (538 — 510), οίκοδομη- 
σάντων ου μόνον τον ναόν τοΰ ’Ολυμπίου Διός, τήν Έννεά- 
κρουνον (Καλλιρρόην), τήν ’Ακαδημίαν καί άλλας έν τή  κάτω 
πόλει οικοδομάς, άλλα καί στοάν περί τόν άρχαΐον τής 
Αδηνάς ναόν, οδτινος λείψανα πρός μεσημβρίαν τοΰ Έρε- 
χδείου άνεκαλύφδησαν τό 1885 κατά τάς υπό τής αρχαιο
λογικής έτ«ιρί«ί έπιχειρηδείσας άνασκαφάς. Στρατεύσαντος

δε τοΰ Ξέρξου έπί τήν Ε λλά δα  καί δηώσαντος τήν ’Αττι
κήν έκπολιορκηδεΐσα κατηρειπώδη (480) καί ή Άκρόπολις καί 
τά  έν αυτή ιερά, τό δέ έπιόν έτος (479) ένεκα τής προδο
τικής πρός τούς Ά9·ηναίους πολιτικής τών Σπαρτιατών κα- 
ταλαβόντες οί Πέρσαι καί έκ δευτέρου τήν πόλιν άπετέλεσαν 
τό έργον τής καταστροφής καί τής έρημώσεως. Απελδόν- 
των τών. ΙΙερσών νέα οικοδομήματα καί ιερά έμελλον νά 
μαρτυρήσωσιν εις τούς άνδρώπους ότι ή πόλις δία τής βοή- 
δείας τών 9·εών καί τής ιδίας αυτής συνέσεως καί τόλμης 
άποκρουσασα τόν Ιχδρόν Ιδετο τήν βάσιν είς άμετρον έδνι- 
κόν μεγαλεΐον. Έ ν  ώ δέ 6 Θεμιστοκλής καί ό Κίμων άπέ- 
βλεψαν κυρίως είς όχΰρωσιν τής πόλεως καί τοΰ Πειραιώς,
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έπί τοΰ Περικλέους έπεΐδε τό άστυ τής Παλλάδος τάς εύ- 
κλεεστάτας τής ακμής αυτοΰ ήμέρας· πανταχοΰ τής χώρας 
έδει νά έξαλειφδώσι τά  ίχνη τής έρημώσεως τών βαρβάρων, 
ίνα αντί τών καταστραφέντων νέα καί περικαλλέστερα οικο
δομήματα άνεγερδώσιν πολλά έγένοντο έπί τής αρχής τοΰ 
Κίμωνος, άλλ’ όμως τό έργον έμελλε νά συμπληρωδή έπί 
τοΰ Περικλεούς. Έ κ  τών χρόνων αυτοΰ κατάγονται ο έπί 
.τοΰ Σουνίου ναός τοΰ Ποσειδώνος καί της Αδηνάς, έ έν 
'Ραμνοΰντι ναός τής Νεμέσεως, ό ναός τής Δήμητρος καί 
Κόρης- έν Έλευσΐνι καί πλήδος άλλων έργων αρχιτεκτονικής 
καί γλυπτικής. Ό  χώρος όμως, έφ’ ου ό Περικλής καί ό 
Φειδίας Ιπεδείξατο μείζονα δραστηριότητα ητο ή Ακρόπολις. 
"Ήδη ό Κίμων έδετο τά  δεμέλια τοΰ Παρδενώνος, έπί τής 
αρχής δε αυτοΰ ίδρύδη ό υπό τοΰ Αρείου πάγου άνατεδείς 
ταύρος, ή περιώνυμος βοΰς τοΰ Μύρωνος, ή Αφροδίτη τοΰ 
Καλάμιδος καί ή του Φειδίου πρόμαχος Άδηνά' τό άγαλμα 
τοΰτο έχον κατά τόν Michaelis (Mitt. d. Inst. I I ,  87 κέ.) 
ί'ψος 7,50 μ. και ίστάμενον έπί βά&ρου υψηλού (9 μέτρ.) έν 
υπαί&ρο) μεταξύ τοΰ Ερεχ9·είου καί τών Προπυλαίων παρίστα 
τήν δεάν έν πολέμω· ή χρυσή τοΰ δόρατος λόγχη καί ή 
περικεφαλαία ησαν όρατά „τοΐς από Σουνίου προσπλέουσιν“ 
(ΙΤαυσ. I, 28, 1). Ε πειδή  δε μ,εταξύ τής Ακροπόλεως καί 
τοΰ Σουνίου κεΐται έχιπροσδοΰν ό Υ μηττός, οί λόγοι του 
Παυσανίου δηλοΰσιν, ότι ή λόγχη καί ή περικεφαλαία τής 
δεας ήσαν ορατά ουχί έκ Σουνίου, αλλά μετά τινα άπ’ αύ- 
τοΰ πλοΰν έκ τοΰ Ζωστήρος. Εύψυχος πολεμική τόλμη άν- 
δισταμένη είς πάντα τινά έχδρόν έξεδηλοΰτο έν τω χαλκώ 
άγάλματι τής προμάχου, άποτελοΰντι τό ιδεώδες τής γενεάς 
τών Μαρα9-ωνομάχων καί κατασκευασ9·έντι έκ τής λείας τής 
εν Μαραδώνι νίκης. Μετά τήν έξωσιν τοΰ Κίμωνος (461) 
προσεπάδησεν ο Περικλής νά καταστήση τάς Α&ήνας σχο- 
λεΐον τής Ε λλάδος προάγων παντί σδένει τήν παιδείαν,-τήν 
τέχνην καί τήν επιστήμην όπως δε άλλοτε είς τήν Σπάρ
την, ουτο»ς έπέρρεον νΰν είς Αδήνας φιλόσοφοι καί ιστορικοί, 
ρήτορες καί καλλιτέχναι, τό δε δαψ.όνιον πτολίεΰ-ρον κα
τέστη μετ’ ου πολύ ή παίδευσις τής Ελλάδος καί τό πρυ
τανείαν τής Ελληνικής σοφίας. Έ ν  τών σχεδίων τής μεγα- 
λόφρονος αυτοΰ πολιτικής ήτο καί τοΰτο, νά καλλωπίση διά 
του Φειδίου καί τών λοιπών καλλιτεχνών τήν πόλιν διά 
πολυτελών μνημείων, μαρτυροόντων έτι καί νΰν έν τοΐς έρει- 
πίοις αυτών τήν δυναμιν καί τόν παλαιόν όλβον τής πολεώς, 
καί απόδειξη είς τούς "Ελληνας ότι αί Άδήναι ήσαν άξιαι 
νά ϊχωσι τήν ήγεμονίαν τής Ελλάδος. Διαπεράνας ό Περι
κλής τά  μακρά τείχη (456) καί μεταγαγών έκ τής Δήλου 
είς Αδήνας (454) τά  τών συμμάχων χρήματα ήρξατο τής 
πραγματοποιήσεως τών μεγάλων αυτοΰ σχεδίων. „Αλλ ομως 
έχεΐνο' τό όποιον παρέσχεν είς μεν τας ’Αδήνας πλεΐοτον 
καλλωπισμόν, έμποιεΐ δε είς τους άλλους άνδρώπους μεγί- 
στην έκπληξιν, μόνον δε περί τής Ε λλά δος μαρτυρεί, ότι 
δεν είναι ψευδής ή δρυλουμένη αυτής δόναμις καί ή πάλαι 
λαμπρότης, ή κατασκευή πολυτελών οίκοδομών άνατεδεισών 
είς τούς δ·εοός, τοΰτο μάλιστα έκ τών πολιτικών τοΰ Περι- 

. κλέους πράξεων κατηγορούν καί διέβαλλον οί Ιχδροί αΰτοΰ 
έν ταΐς έκκλησίαις, βοώντες ότι ό μέν δήμος ατιμάζεται καί 
δυσφημείται άφ’ ότου έκόμισεν είς εαυτόν έκ Δήλου τά  
κοινά των 'Ελλήνων χρήματα, τήν δε εύσχημον πρόφασιν, 
ήν ό δήμος ήδυνατο νά εϊπη πρός τούς κατηγοροΰντας αυ
τόν, ότι έκ φόβου πρός τούς βαρβάρους λαβών έκ τής Δήλου 
τά  χρήματα τών συμμάχων φυλάττει αυτά έν άσφαλεΐ τόπ<ι>, 
καί ταΰτην άφήρεσεν ό Περικλής, φαίνεται δε ότι ή Ε λλάς

υβρίζεται δεινήν ύβριν καί προφανώς τυραννεΐται βλέπουσα 
ότι Ικ τών συνεισφερομ.ένων υπ’ αυτής διά βιαίων πολλάκις 
καί αναγκαστικών μέτρων ήμεΐς καταχρυσουμεν καί καλλω- 
πίζομεν τήν πόλιν, ήτις ώσπερ άλαζών γυνή περιβάλλεται 
λίδους πολυτελείς καί αγάλματα καί ναούς πολυταλάντους“· 
πρός δε ταΰτα απολογούμενος ό Περικλής άπεδείκνυεν είς 
τόν δήμον ότι προμαχοΰντες τών συμμάχων καί άποκρούον- 
τες τούς βαρβάρους ούδεμίαν ευδύνην περί τών χρημάτων 
όφείλουσιν είς αυτούς, οϊτινες ούτε ιππικόν, ούτε ναυτικόν 
ούτε πεζικόν παρέχοντες τελουσι μόνον χρήματα, άτινα ουχί 
πλέον τών διδόντων εΐναι κτήμα, άλλά τών λαμβανόντων, 
έάν έκπληρώσι τούς όρους, έφ’ οις έλαβον αυτά. Επειδή 
δέ ή πόλις είναι παρεσκευασμένη ίκανώς διά τών προς τόν 
πόλεμον αναγκαίων, είναι καλόν νά δαπανη9·ή τό περίσσευμα 
είς τοιαΰτα έργα, τά  οποία έκτελεσδέντα δά  προσπορίσώσιν 
είς τήν πόλιν άίδιον δόξαν, έκτελούμενα δε άφ9·όνον κέρδος 
είς τούς έργάτας α υτώ ν ή παντοδαπή έργασία καί <xl ποι- 
κίλαι άνάγκαι κατά τήν έκτέλεσιν τών έργων δά ίίποδάλ- 
ψωσι πάσαν τέχνην καί δά άπασχολήσωσι πάσαν χεΐρα’ καί 
όπερ μέλλει νά κοσμ.ήση τήν πόλιν, τοΰτο δά καταστήση 
συγχρόνως καί πάσαν τάξιν αυτής εύπορον. Τοιαΰτα έλεγεν 
ό Περικλής έπιστομίζων τούς πολιτικούς αυτου αντιπάλους, 
τεχνΐται δε παντός είδους μετέσχον τής ειρηνικής ταΰτης 
έργασίας, αρχιτέκτονες, άγαλματοποιοί, χαλκοτύποι, λιδο- 
ξόοι, βαφείς, χροσοχόοι, μαλακτήρες έλέφαντος, ζωγράφοι, 
ποικιλταί, τορνευταί, κατεργαζόμενοι λί9·ον, χαλκόν, έλέ- 
φαντα, χρυσόν, έβενον, κυπάρισσον, έτι δε πρός τούτοις οί 
τή ν  ΰλην ταύτην κομίζοντες έμποροι καί κυβερνήται πλοίων 
ουτω διανεμομένης τής έργασίας διεσπάρη ή ευπορία είς 
πάσαν κοινωνικήν τάξιν. Άναβαινόντιον δε τών έργων ύπε- 
ρηφάνων μέν κατά τό με’γεδος, άμιμήτων δέ κατα τήν μορ
φήν καί τήν χάριν, μάλιστα δαυμάσιον ήτο το τάχος τής 
έργασίας· διότι τά  έργα, τών οποίων εκαστόν ένομίζετο ότι 
μόλις έντός πολλών γενεών άνδρώπων δά διεπεραίνετο, «υν- 
ετελέσδησαν άπαντα έπί μ.όνης τής αρχής τοΰ ΙΙέρικλέους. 
"Οδεν καί μάλλον δαυμάζον.ται τά  έργα αυτοΰ πρός πολύν 
χρόνον έν όλίγω γενόμενα- διότι κατά μεν τό κάλλος έκα
στον ευ9·ύς τότε ήτο άρχαΐον, κατά δε τήν άκμήν διατελεΐ 
μέχρι νΰν πρόσφατον καί νέον ούτως έπαν9·εΐ έπ’ αύτών 
νεότης τις διατηρούσα είς άει τήν όψιν αύτών άδικτον υπό 
τοΰ χρόνου, ώσανεί τά  έργα είχον καταμεμιγμένην έν έαυ- 
τοΐς αιώνιον πνοήν καί ψυχήν άγήρω. Διά τοιουτων λέξεων 
έξυμνεΐ έ Ιίλοόταρχος (Ιίερικλ. XII. XIII) τά  άδάνατα έργα 
τοΰ Περικλέους) Ακριβείς είδήσεις περί τών κατάναλω9·έν- 
των χρημάτων δυστυχώς δέν διεσωδησαν ήμΐν, είς τά  προ-' 
πύλαια λέγεται ότι έδαπανήδησαν 2012 ταλάντων (ήτοι 
πλέον τών 12,000,000 δραχμών), πρβ. Kirclihoff, Z er Ge
schichte des athenischen Staatsschatzes a. 56. Πάντα δε 
διεΐπε καί πάντων έπίσκοπος ήν αύτω κατά τούς λόγους τοΰ 
Πλουτάρχου ό Φειδίας καίτοι μεγάλους αρχιτέκτονας έχόν- 
των καί τεχνίτας τών έργων.

Καί ό μέν ΙΙαρδενών ψκοδομήδη έπί των υπό του Κί
μωνος τεδέντων δεμελίων ύπό τών αρχιτεκτόνων Ικτίνου 
καί Καλλικράτους (454—438), τά  δέ Προπύλαια υπό τοΰ Μνη- 
σικλέους (437—432) καί ή οίκοδομή τοΰ Έρεχδείου διάκο- 

■ πεΐσα έπί τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου καταλέγεται έν τοΐς 
σχεδίοις τοΰ Περικλέους, ωσαύτως δε καί ή ϊδρυσις του ναοΰ 
της άπτέρου Νίκης· πρός δέ τούτοις έργον του Περικλέους 

. είναι και ή οχυρωσις τής βορείου πλευράς τής Ακροπόλεως 
- καί ή κατασκευή Ωδείου (πρό τοΰ 444) παρά τούς άΰατολί-
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κούς αυτής χρόποδας χάριν των. μουσικών αγώνων κατά τά  
Παναδήναια. Εννοείται δε οΐκΰδεν ότι τά  τε έντδς των ναών 
κα'ι τούς έξω αυτών περιβόλους έκόσμουν πλήθος άπειρόν 
αγαλμάτων και παντοίων άναδη'μάτων, ών' άξιολογώτερα 
ήσαν τύ τέδριππον χαλκούν άρμα εις άνάμνησιν' τής κατά 
των Χαλκιδέων και Βοίωτών (509 κ. χ.) νίκης τών ’Αθη
ναίων, ή Λημνία Άδηνύ του Φειδίου, ό Παρνόπιος Απόλλων, 
ή Άδηνά 'Γγιεία τού Πΰρρου, ή Έπιπυργιδία Ε κάτη  Άρτε- ■ 
μις του Άλκαμένους, υ .δουριος χαλκούς ίππος τού Σρογγυ-· 
λίωνος, ή ’Αθ·ηνα τού Μόρωνος τιμωρουμένη τον Μαρσυαν, 
ο Περσεύς φρνευων την Γοργώ εργον ωσαύτως τού Μύρωνος_. 
τδ χαλκούν άγαλμα παιδος μεΐά περιρραντηρίου, εργον τού 
υίοΰ τού· Μύρωνός..Λυκίου,· ό περιώνυμος Σπλαγχνυπτης τού 
Κυπρίου Στύππακος καί άλλα. ’Ιδιαιτέρας μνείας άξιοϋμεν 
τό έν τώ Παρδενώνι χρυσελεφάντινου άγαλμα της Άδηνας'. 
Ή  Πρόμαχος Άδηνά ή ίο  ή δέά των Μαρα&ωνομάχων, ή 
πρόμαχος τής Ελλάδος έπΐ των περσικών. Οίκοδομηδέντος 
όμως τού Παρδενώνος και προκειμένόυ νά στηδή έντός τού 
ναού άγαλμα έξεγεΐρον τον δαομασμον καί την έκπληςιν 
των άνδρώπων καί μαρτυρούν, τον πλούτον της μεγάλης έμ- 
πορικής πόλεως, καί τήν έπίδοσιν τών τεχνών καί. έπιστημών, 
ό Φειδίας έπσιήσατο εις κατασκευήν τού έκ διαφόρων τεμα
χίων άποτελουμένου καί κορμόν ξόλινον εχοντος αγάλματος, 
χρήσιν χρυσού καί έλέφαντος, παρέστησε, δέ τήν δεάν ώς 
παρδένον,; ώς· αγνήν καί απροσπέλαστου δυγατέρα τού Διός, 
έν ή εν προσωποποιΐα; έξεδηλούτο ή σοφία καί ή σύνεσις τού 
πατρός’ ώς πολιούχος δε.ά είχε προς τά  αριστερά αυτής τόν 
ιερόν οφιν άνασπειρώμενον ώς συμβολον τής αυτοχδονίας 
των Άδηναίων·· ώς δεά τού πολέμου έφερε περικεφαλαίαν 
καί ασπίδα; ως δότειρα δέ τής νίκης έκράτει άγαλμάτιον 
τής δεάς ταύτης έπί τής έπί στόλου έρειδομένης δεξιάς- 
ήρεμος καί είρηναία οΰδαμώς δε δρασεΐα καί προκλητική, 
ουδέ βαρεία καί; άμειδής, προσέβλεπεν αυτάρκης καί συλλο- 
γιζομένη είς-τά πρόσδεν αυτής μετά Ιλαρού καί φαιδρού 
προσώπου·'· ή περικεφαλαία, έξ ής κατέπιπτεν ή λελυμένη 
κόμη .¿κοσμείτο υπό Σφιγγός καί γρυπών, συμβόλων τής 
συνέσεως καί. όξυνοίας. Τό στιλπνόν χρώμα τών έλεφαντί- 
νων πλακών, έξ ών. συνέκειτο ή γυμνή έπιφάνεια τού αγάλ
ματος,. έξήρε,ο διά' τής λάμψεως τού χρυσού, προστεδείσης 
δέ της έμβολής πολυτίμων ποικίλων λίδων έν τοΐς οφδαλ- 
μοΐς, τού · χρωματισμού τών παρειών καί τών τριχών, της 
διανομής φωτός καί .σκιάς έν τή διαδέσει τής Ισδήτος άπε- 
τελέσδη καλλιτέχνημα απαράμιλλου τό κάλλος. Συντελε- 
σδέντων δέ. κατά μέγα μέρος των έν τή Άκροπόλει αριστουρ
γημάτων αί Άδήναι κατέστησαν τό πρώτον σχολέΐον της 
πλαστικής, ή δέ φυλετική τών Ελλήνων αντιζηλία φαίνεται 
κατασιγασδεΐσα διά τής προσκλήσεως τού Φειδίου είς ’Ολυμ
πίαν, τμ  ίερόν κέν.τρου τής δωρικής χερσονήσου, όπως παρα- 
στήση έν είκένι. τόν πατέρα άνδρών τε δέων τε, τον ύπατον 
τού κόσμου κυβερνήτην, όστις μέχρι τούδε άνευ ομοιώματος 
έλατρεύετο'. τό μετά μεγίστης πολυτελείας τεχνουργηδέν 
αυτόδι .άγαλμά έγένετο ή ιδεώδης τού Διός παράστασις 
παρά πάσι, το ΐςΈ λλησι, τά .δέ έργα τού Φειδίου έδεωροΰντο 
ώ ς . άκόκάλυψις.-δεία καί έτόγχανον γενικής αποδοχής- ό 
δεΐος.καλλιτέχνης, δέν.ένεωτέριξεν, ώς πολλοί τών καδ’ ήμάς. 
τεχνιτώ^/έξ,· αλόγου Ιδιοτροπίας, αλλά ,διατελών έν αρμονία 
προς τό  πνεύμα καί. τάς ιδέας τού λαού καί τών. ποιητών, 
ήρυετο έξ .αυτών ύλην διαπλάσσων καί διαμορφων αυτήν· 
κατά'.τούς αίωνίους καί αμεταβλήτους νόμους τού καλού' 
κ α ί; Ιν .τοΐς έλαχίστοις λειψάνοις της αττικής τέχνης έπι-

■ κρατεΤ τό'ήρέμ'ον, ’καί-φαιδρόν, τό πλαστικόν καί έναρμό-. 
νιον, χαρακτηριστικά: δηλαδή, ατινα διέκρινον τά  εργα του 
Φειδίου. ·

Ό  πελοποννησιακός πόλεμος (431—404) Ιπήνεγκε μέν 
χαλάρωσιν τών έν’ τή  Άκροπόλει έργασιών, ουχί όμως καί 
έντελή διακοπήν· αυτών.' Ουτω τό Έρεχδεΐον διετέλει καί 

' κατά τόν πόλεμον τούτον οίκοδομούμενον, διακοπείσης τής 
έργασίας έν τοΐς· δεινούς ένιαυτόΐς 413—411. ’Αλλά τό 410 
νικήσαντες οί Άδηναΐοι υπό τόν Άλκιβιάδην τήν νίκην παρά 
τήν Κύζικον άνέλαβόν τήν άποπεράτωσιν τού ναού, το δέ 
406 έτοιμης ουσης τής οίκοδομής, πύρ έκράγέν κατέστρεψε 
τό δυτικόν αυτού μέρος, όπερ τέλος μετά τήν έξωσιν τών 
Τριάκοντα άνηγέρδη πάλιν τό 395—394.

Περί τό τέλος τού πελοπο'ννησιακού πολέμου έδέξαντο 
οί Άδηναΐοι (404) τήν αίσχράν ειρήνην παρά τού Λυσάνδρου 
κατεδαφίσαντος αυτοΐς καί τά  μακρά τείχη, άτινα ύστερον · 
άνωκοδύμησεν ό Κόνων καταναυμαχήσας (Η93) παρά τήν 
Κνίδον τούς Σπαρτιάτας· είς άνάμνησιν τής νίκης ταότης 
ίδρόδη έν Πειραιεΐ ναός τής Κνιδίας Αφροδίτης, όλίγω δέ 
ύστερον Ιστήδησαν έν τή  Άκροπόλει τά  αγάλματα τού Κό- 
νωνος, τού υιού αυτού Τιμοδέου καί τού Ίφικράτους- αγάλ
ματα δέ δεών άξια λόγου πρός τοΐς ύπάρχόυσι προσετέδ.ησαν 
ό Ζευς πολιούχος τού Λεωχάρους καί ή Άρτεμις Βραυρωνία 
τού Πραξιτέλους. Περί τούς χρόνους τούτους ανάγονται καί 
αί εικόνες άνδρών έπιφανών τιμηδέντων τω τής · πολιτείας 
δικαιώματι ή τής προξενιάς καί άπειροι άναδηματικαί έπι- 
γραφαί. — Ή  έν Χαιρωνεία μάχη (338) — εκατόν έτη μετά 
τήν άποπεράτωσιν τού Παρδενώνος — κατήνεγκεν είς τήν 
ανεξαρτησίαν τών Ά&ήνών καίριον τραύμα, άλλ’ όμως καί 
μετά ταύτα διετέλουν αί Άδήναι καλλωπιζόμεναι διά δη
μοσίων οικοδομών, μάλιστα δέ έπί τών χρόνων τού βήτορος 
Λυκούργου. — Καί Αλέξανδρος δέ ό μέγας έμνήσδη τού 
ίεροϋ της δεάς βράχου πέμψας, ώς γνωστόν, ώς άναδήματα 
μετά τήν έν Γρανικώ μάχην τριακοσίας ασπίδας περσικάς 
ότι δέ Ιξ καί εΐκοσιν έκ τών ασπίδων τούτων άνηρτήδησαν 
έπί τού έπιστυλίου τού Παρδενώνος συνεπέρανε λίαν π ιδα-' 
νώς πρώτος ό Michaelis· καί ’Ολυμπίάς, ή μήτηρ τού Αλε
ξάνδρου, έπεμψε τω άγάλματι τής'Γγιείας φιάλην πολύτιμον 
περί τό τέλος τού έτους 304 κατώκησεν έν τω όπισδοδόμφ 
τού Παρδενώνος ό Δημήτριος, βεβηλώσας δέ τό τής δεάς 
ιερόν τέμενος διά βίου ασελγούς άπήλδεν ουδεμίαν έτέραν 
βλάβην προξενήσας. Συλησιν τών έν τή Άκροπόλει-καί μά
λιστα τών έν τω Παρδενώνι αναδημάτων έποιήσατο ό αντί
παλος τού -Δημητρίου. Ααχάρης (395), πολιορκηδείσης δμως 
μετ’ ου πολύ τής Άκροπόλεως υπό τού Δημητρίου ό Λαχά- 
ρης ήναγκάσδη καταλιπών τά  χλεΐστα τών συληδέντων. νά 
δραπέτευση μετημφιεσμένος ώς χωρικός.

Μετά τό έτος 229 ό τής Περγάμου βασιλεύς Ά ττα- 
λος Α'. (241—197) έκόσμησε τήν Ακρόπολιν στήσας ,,πρός 
τώ τείχει τω νοτίω“ (Παυσ. 1, 25, 2) μετά τήν κατατρύ
χω σιν τών Γαλατών τέσσαρα συμπλέγματα αγαλμάτων έξ- 
εικονιζόντων δύο μυδικου'ς καί δύο. ιστορικούς .αγώνας, ίτο ι 
τήν Γιγαντομαχίαν, τήν .Άμαζονομαχίαν, τήν ήτταν, τών 
Περσών έν Μαραδώνι καί τήν. τών Γαλατών έν Μυσία. Τών 
αγαλμάτων τούτων αποτυπώσεις έν μαρμάρω. άπόκεινται έν 

, τοΐς Μουσείοις τής Νεαπόλεως, τής Βενετίας, τής ‘Ρώμης, 
,τών ΙΙαρισίων, της Aix (xpß. Brunn, Ann. 1 st 1870, σ. 292 κέ. 
:καί Overbeck, Geschichte der griechischen Plastik. 3. Aufl. 
II, 202’, ότι δέ τά  πρωτότυπα έπί τού μεσημβρινού τείχους 
καί άνω τού διονυσιακού δεάτρου ίστάμενα 60 ή 80 άγάλ- Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  Τ Η Σ  Γ Ε Ι Τ Ο Ν Ι Α Σ .  \
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ματ«, ων έκαστον εΐχεν υψος δυο πήχεων, ήσαν έκ χαλκού,· διά τον.φόβον μή ο Σόλλας καταλάβη τό ' ύπό του Περί- 
κατέστησε λίαν πιδανον ο Milchhöffer έν τη πραγματεία αύ- κλέους ίδρυδέν Ώδέίον καί ποιήσηται χρήσιν των δοκοΐν αυ
τού (.Die Befreiung des Prometheus, 1882). Ευμενής Βή του προς έκπολιόρκησιν τής ’Ακροπόλεως ένέπρησεν αυτό.
(197—159) ο διάδοχος του Ατταλου υ.κοδομήσατο έν τω Τό ο’δεΐον άποτεφρωδέν εντελώς άνηγέρδη -πάλιν υπό του
διονυσιακω u-εάτρω την καλουμένην Εύμένειον στοάν, όπώς · Καππαδόκου βασιλέως Αριοβαρζάνου Β'. τοΰ φιλοπάτορος 
έν καιρω βροχής τό έν τω δεάτρω πλήδος καταφεόγη εις (f 52 π. χ.) διά των αρχιτεκτόνων Γαιου, Μάρκου Σταλλίου
αυτήν καί οί της Συρίας βασιλείς έμνήσδησαν τής Ακρο- καί Μελανίππου- ό Σύλλας.έκπολιορκήσας την Ακρόπολιν
πόλεως μάλιστα δέ Αντίοχος ό έπιφανής (175—164). Δεινήν' ήρκέσδη λαβών ώς σκύλα πεντήκοντα λίτρας χρυσού και
βλάβην έπαδον α ίΑ δήναι ότε ί  Σόλλας (86 π. χ.) έπολιόρ- έξακοσίας αργύρου.
κησε τήν Ακρόπολιν ό έν αυτή φαύλος δημαγωγός Αριστίων (ί'π ετα ι σ ν ν ίχ α α .)

  :  '

Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ο Υ Σ  Κ Α Τ Α Κ Λ Υ Σ Μ Ο Υ .

„ΠρυχΟ·ες έν ώρα σχολής άναδιφών χρός τέρψιν μου τόν 
Β'. Τόμον τής έριτίμου ,;Κλειους“, ένέτυχον έν τω 8G'·' αυ
τής Τεύχει τή  υπό Δρ. Ν. Βρ. διατριβή: „Πρόοδοι τής νεω- 
τέρας έπιστήμης“ έχιγραφομένη, έν ή χρός άλλοις χεριέργοις 
γίνεται λόγος και χέρι όρυκτολογικών ευρημάτων έν τω 
πυδμένι τής νοτίου δαλάσσης, ώδέ χως έκτιδ·εμένων: ,,Πάν- 
τες έξεπλάγησαν ίδόντες, ότι εις άχόστασιν 700 Ο-αλασσίοιν 
μιλίων αχό των ευρωπαϊκών άκτοΐν μ.ετά των άλλων θαλασ
σίων τεράτων άνειλκόσδησαν καί λίδοι, άλλοι μεν λείοι, 
άλλοι δ ’ εχοντες τόσον παραδόξους ραβδώσεις, ώστε νά κα
ταντά «πιστευτόν, ότι αί ραβδώσεις αυται ήσαν προϊόν τής 
έχενεργείας των δαλασσίων ρευμάτων. Ήναγκάσ8·ησαν λοι
πόν νά παραδεχδώσι τήν λογικωτέραν καί φυσικωτέραν υπό- 
δεσιν, ότι είς παλαιοτάτους χρόνους όρη πάγων μετέφερον 
ένταΰδα τους λί&-ους τούτους, ότι άπέσπασαν αυτούς από 
των κρυσταλλωδών κορυφών των ορέων τής Ευρώπης, άφ’ 
ων καί αυτοί οί χάγοι άπεσπάσθ-ησαν, όταν δε τά  κρυσταλ
λώδη- ταυτα- όρη έτάκησαν ένταΰ&α, έν τω Ατλαντικω 
Ώκεανω, οί λίδοι έβυδίσδησαν είς τόν πυΟ-μένα. Μετά χά
ροδον χιλιάδων έτών ό άνδρωπος έξήγαγεν αυτούς έκ τής 
αβύσσου καί έπί τής άγραφου καί νέκρας έπιφανείας των 
άναγινώσκεί μετά θαυμασμού έν μικρόν τεμάχιον τής ιστο
ρίας τής ύφηλίου καί του βίου αυτής κατά τήν χροαιώνιον 
έχοχήν των πάγων.“

Ταϋτα διεξελδών ένεδυμήδην αμέσως ότι καί κατά τόν 
χαρελΟ'όντα ’Ιούνιον μήνα ό έν Κωνσταντινουχόλει έκδιδο- 
μενος „Ανατολικός Άστήρ“ μετέδωκε παρομοίας τινάς ειδή
σεις, έκ τής έν Σάμω όμωνυμως έκδιδομένης έφημερίδος 
ταυτας μετενεγκών. Εύδυς άνεζήτησα τό φύλλον καί ιδού 
τί άνέγνών καί έν αυτφ: ,,Ό  τήν νήσον ήμών χάριν έπιστη- 
μονικών έρευνών έπισκεψάμενος βοτανικός καί παλαιοντολό- 
γος κ. Φορσάηδ Μάζωρ άνεκάλυψεν έν τη περιφερεία του 
δήμου Μιτυληνων σωρείας άχολελι&ωμένων όστεων ιππαρίων, 
άκερωρίνων, ίχποχοτάμων, έλεφάντων καί άλλων τοιούτων 
ζώων, ών τινα μέν δέν υπάρχουσι πλέον, ετερα δέ δεν δύ- 
νανται νά ζήσωσιν έν νήσοις, -καί ών ή εδρεσις άποδεικνύει 
οτι άλλοτε ή Σάμος καί αί περικυκλω νήσοι (διότι όστα 
απολελιδωμένα έλέφαντος ευρε καί έν Κω) άπετέλουν μέρος 
τής ασιατικής ήπείρου. Αλλά καί φυτά εΰρεν ουτος έντ«ύ8·α 
άγνωστα μέχρι ,τουδε είς τήν βοτανικήν.“ Άνεμνήσδην προς 
τουτοις ότι καί πρό τινων έτών έφημερίδες τινές άνέφερον 
ότι πλούσιός τις Λόρδος έξ Αγγλίας κατέχωσεν έν τισι κο- 
ρυφάϊς υψηλότατων τινων όρέων τής υφηλίου μερικά κιβώτια 
έκ λευκοσιδήρου πλήρη διαφόρων επιστημονικών συγγραμμά
των καί άλλων παντοδαπών προϊόντων άνδρωπίνης τέχνης

καί έπινοίας, "να οί μετά τόν μέλλοντα παγκόσμιον, ως 
έλεγε, κατακλυσμόν περισω&ησόμ.ενοι άπόγονοι του άνδρω- 
πίνου γένους ευρωσι ταυτα καί γνώσιν ότι -καί χαρά τοΐς 
προγόνοις αυτών όπήρχον γράμ.μ.ατα, τέχναι καί έπιστήμαι 
καί μή ωσιν ώς ήμείς οί περί τόϊν προκατακλυσμιαίων ήμών 
προγόνων ουδέν δετικόν γινοίσκοντες, ή άμυδράς τινας καί 
ταότας συγκεχυμένας ειδήσεις κεκτημένοι. Τέλος άνεπό- 
λησα ότι καί πέρυσιν- έλλόγιμός τις κύριος Παύλος Μπάλη- 
καλούμενος άνέγνωσεν ενώπιον εκλεκτού άκροατηρίου έν τή 
Λέσχη τής γείτονός μοι ουγγρικής πόλεως- Ιΐψνίΐΐβ^(Νεόφυ
τον) ίδιαν τινά διατριβήν, τοιαϋτα ώς έγγιστα πραγματευο- 
μένην, έξ ών όμ.ως λαβών τούνδόσιμον ό έν λόγω κύριος 
έπειράδ'η καί νά καταδείςη τούς λόγους καί τάς αιτίας τής 
υπάρξεως τοσούτων ευρημάτων είς χοίρας φυσικώς αύτοίς μή 
άνηκούσας. Ταότην λοιπόν τήν σύντομον μελέτην του έν 
λόγω Ούγγρου λογίου μεταφράσας έκ τοΰ σέρβικου απο
στέλλω υμΐν προς δημοσίευσιν, εΐγε καί παρ’ υμών έγκρι8·ή, 
χάριν των φίλων τής φίλης ,,Κλειοΰς“· έχει δέ αΰτη ουτω: 

„Ου προ πολλοΰ ευρέδησαν δύω τεμάχια κοραλλιού 
(ΙίθΙίΛηΒώυίδΕ) καί Ιν όστρακον δαλασσίου κτενίου ιρβοίβη 
Ικοώδϊη-ιυβ) έν τινι Καραβιδοχειμάρρω καλουμένω μεταξύ 
των λόφων τής Φρούσκα-Γκόρας (όρος τούτο έν τή  τής 
ουγγρικής Κροατίας έπαρχία ,,Σίρμ.ιον“ ή ,,Σρέμ“ καλούμενη 
καί μεταξύ Δουνάβεως καί Σαύου τών ποταμών καταντικρύ 
τής Σερβίας καί τής Βοσνίας κειμένη/ Σ. Μ.) Τά κοράλλια 
ταύτα, άτινα μόνον έν δαλάσση τροπικού κλίματος δύνανται 
νά ύπάρξωσιν, άποδεικνύουσιν οτι καί έν Σιρμιω υπήρξε ποτε 
μεγάλη δάλασσα τροπικού κλίματος καί έν τή δαλάσση 
έκείνη καί μία νήσος.“

,,Λαμβανομένης όμως ύπ’ όψει τηςσημερινής κλιματι- 
κής καταστάσεως τών μερών τούτων έγείρεται τό εξής ζή- 
τημ.α: πώς ήν, δηλαδή, δυνατόν, άν όπηρξεν έκεΐ ποτε 8ά- 
λασσα, νά υπήρχεν έπίσης καί κλίμα τροπικόν. "Οτι δέ 
τωόντι υπήρξε ποτε αύτόδι δ'άλασσα, τούτο είναι πλέον ή 
άποδεδιιγμ.ενον πλήν πώς ή δ'άλασσα έκείνη έκεΐδεν έξ- 
ηφανίσδη, περί τούτου είχον σχηματισδή διάφοροι γνώμαι' 
άλλ’ έπί τέλους καί τούτο έξιχνιάσδη οπό τών νεωτέρων 
Αστρονόμων, συνάμ.α δ ’ έγνώσδη ύπ’ αύτών'καί τούτο: ότι 
ήν τοτε καί κλίμα τροπικόν παρ’ ήμΐν, ένταΰδα -χρός δε καί 
πώς τοΰτο άκολούδως μετεβλήδη.“

„ 0  ’Αστρονόμος Αδχεμαρ άπέδειξε μετά μαδηματικής 
άκριβείας- ότι μ.ετά πάροδον ) 0,465 έτών_ τό ήμισυ τής 
γηΐνου σφαίρας ή στερεά εξαίφνης καταπλημμυρεΐται ύπό 
τών δαλασσών, Ινώ τό έτερον ήμισυ τό υπό τά  υδατα τέως 
τυγχάνον άναδφώσκει καί νέον παρρουσιάζει κόσμον τοΐς έκ
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.του καταποντισμού τυχόν διασωδεϊσι βροτοΐς. 'Τήν αιτίαν 
δέ τής'τοιαύτης. κατά 10,405 έτη καταστροφής ευρίσκει ό 
Αδχεμαρ έν τοΐς εξής: ή περί τόν "Ηλιον,'λέγει, περιφορά 
τής Γης γίνεται, ώς έστι γνωστόν, ούχί έν έυδυκελεύδω τρο- 

. χια, έπί ενός σημείου τού μ.εγάλου άξονος τής οποίας, Ε στίας 
(Breniipnnkt) καλουμένου καί άπέχοντος κατά τι διάστημα 
από τού κέντρου αυτού ϊσταται, ό "Ηλιος· έντεύδ·εν λοιπόν 
συμβαίνει, ίνα ή Γή έν τή έαυτής περιφορά άφίσταται ούχί 
κατ’ ϊσας, αλλά κατά διαφόρους αποστάσεις απο του Ηλίου, 
έξ ου προκύπτει τό εξής: τό νά μ.ή γίνηται, δήλα δή, ή 
περιφορά τής Γής μετ’ ίσης πάντοτε ταχύτητος· αλλά κα8· 
όσον αδτη απομακρύνεται από τού Ήλίου κατά τοσΟυτον 
νά βραδυπορή, καδ’ όσον δέ πλησιάζει αυτώ κατά τοσουτον 
άναλόγως καί νά ταχυπορή. Έπίσης δέ καί ό "Ηλιος περι
στρεφόμενος καί ουτος περί τον εαυτού άξονα συμ.παρασύρει 
τήν Γην είς τό αχανές μεδ’ όλης τής ελκτικής αότου δυνά- 
μεως υπό ενός είς έτερον ουρανόν μετά καταπληκτικής τα
χύτητος, έκτος δέ τούτων ή Γή έν τη περί τόν άξονά της 
περιστροφή ταλαντεύεται τήδε κάκεΐσε, έξ ου φωραται παρ- 
εκκλίνουσα νυν μέν περισσότερον νΰν δ ’ όλιγώτερον τής εαυ- 
τής τροχιάς, ?να προσφέρη, ούτως είπεΐν, τήν υποκλισίν της 
έκάστω μεγαλειτέρω οΰρανίω σώματι, ω ήδ·ελε καδ·’ όδόν 
συναντηδή. Ή  δέ χαραλλάσουσα αυτη τής Γής πορεία, 
καδ’ ήν αυτη Ιρπουσα κινείται, πρός δέ καί ή τών Πλανη
τών έλξις, ήν ώς έρρέδη, υφίσταται, χαράγουσι τό εξής απο
τέλεσμα: τό Έ αρ  δηλαδή έκαστου ενιαυτού νά άρχηται 
16. λεπτά ένωρίτερον τού τού παρελδόντος έτους καί έπειδή 
τό τοιουτον κατ’ έτος έπαναλαμβάνεται, άρα έν διαστήματι 
10,465 ένιαυτών αί ώραι του έτους μεταβάλλονται ούτως, 
ώστε τό φδινόπωρον νά καταλαμβάνη τήν δέσιν τού Εαρος, 
τούτο δέ πάλιν τήν του φδινοπώρου συνεπεία δέ τούτου με- 
τατίδενται καί οί Πόλοι.“

,,Έ  δέ δέσις τής Γής απέναντι του 'Ηλίου παράγει 
προσέτι καί τό εξής: το να κλίνωσι δηλαδή τά  υδατα πάν
τοτε πρός τόν πλησιέστερον τω Ή λίω νότιον Γί&λον είς τρό
πον ώστε όταν ό βόρειος ΙΙόλος φδ·άση πλησίον τού 'Ηλίου 
έπεται αυτώ καί ή ροή τών υδάτων, άτινα κατ’ «ρχάς μέν 
βραδύτατα καί σχεδόν άνεπαισδήτως κυλίονται, ώστε καί 
νά μή διακρίνωνται ποσώς· όταν όμως οδάσωσιν είς τό 
κέντρον τής βαρύτητος τότε κυλίονται μετά ταχύτητος 
45. βαδμών καί άπαξ άπολέσαντα τήν ισορροπίαν των είσ- 
ορμώσι μετά καταπληκτικής άκαδέκτου όρμής από τού 
ενός είς τό έτερον μέρος τού ήμετέρου Πλανήτου, iva κατα- 
κλύσωσι καί καλύψωσι τήν έπί 1U,465 ολόκληρα έτη δια- 
μείνασαν ξηράν καί άναδείξωσιν ευφόρους χέρσους έκεΐνα

'τής Γής τά  τμήματα, άτινα ό ζωϊκός κόσμος τρεφόμενος 
δ ι’ αυτών έν ίσω τω ανωτέρω χρονικω διαστήμ.ατι έξεμ,υ- 
ζησε καί κατεδαπάνησεν.“

,,Ένω δέ ταυτα ουτω συμβαίνουσιν άλλάσσει δ·έσιν καί 
ή Γή πρός τόν "Ηλιον, σύν. τή αλλαγή δέ ταότη μεταβάλ
λεται βαδμηδόν καί το κλΐμα καί οότω συν χρόνω μακρζί 
καί τό ήμέτερον ένταΰδα συγκερασμένον κλΐμα τρέπεται είς 
τροπικόν. · “Ηδη ό ήμέτερος Πλανήτης έστράφη από του βο
ρείου πολικού Άστέρος, ώστε τό ήμισυ αυτού άρχεται νά 
είσχωρή βαδμηδόν είς. δερμύτερον κλΐμα, είς δέ το ετερον 
ήμισυ νά αύξάνωσιν οί πάγοι. Οί δέ Αστρονόμοι υπελογι- 
σαν ότι είς τό μέρος ήμών ήδη τό δάρος εΤναι έπτα ήμέρας 
διαρκέστερον, ένόί είς τό άλλο μέρος συντομώτερον. "09·εν 
κατά ταυτα: όπου άλλοτε υπήρχε δάλασσα μ.ετά τροπικού 
κλίματος υπάρξει καί πάλιν.“

„‘Ο Αδχεμαρ υπολόγισε μαδηματικώς τόν χρόνον, καδ’ 
όν έγένετο παρ’ ήμΐν ένταΰδα ή περί ής ό λόγος μεταβολή. 
Ουτοι δέ οί άριδμοί απέδειξαν ότι πρό 5770 έτών έπήλδεν 
ή καταστροφή έκείνη, καδ’ ήν τό βόρειον ήμισυ τής Γής 
έκ τών ύδάτων άνέδ·ορε, τό δέ νότιον ήμισυ κατεκαλυφδη 
υπ’ αυτών · ταύτης δέ τής μεταβολής ο χρόνος αντιστοιχεί 
πληρέστατα πρός έκεΐν&ν, καδ’ όν, ώς βεβαιούσι πάσαι αί 
φυλαί τής Γής καί.γλώσσαι, συνέβη έκεΐνος ό μεγάλος κα
τακλυσμός. Κατά τούς υπολογισμούς δέ τούτους ή περί ής 
& λόγος μεγάλη μεταβολή έπαναληφδήσεται τού 0481 σω- 
τηρίω έτει, ήτοι μετά 4595 έτη από τής σήμερον.“

,ΓΟτι δέ ·ή ήμετέρα Γή ώς. Πλανήτης όπέστη καί ύπο- 
στήσεται τας είρημένας μεταβολάς, τοΰτο, έκτός άλλων 
άναριδμήτων δεδομένων καί μαθηματικών παρατηρήσεων, 
άποδεικνύει καί τό κοράλλιον τής Φρούσκα-Γκόρας, ο και 
έδωκεν ήμΐν αφορμήν είς τήν μελέτην ταύτην.“

„Αί κύριαι δέ πηγαί, έξ ών ήρόσδημεν όσα περίεργα 
πρό μικρού έλαλήσαμεν, είσίν αί έξης: 1) Γεολογία τού Δι- 
δάκτορος Σαμπώ, 2) Σημεία τής γηΐνου ζωής τοΰ ‘Ρεκλούς, 
Ά) Νέον Ουγγρικόν Μουσεΐον 1851 του Καρόλου Nendtvicha 
καί 4) Kosmische Physik τοΰ Ίωάννου Μυλέρου.“

Καί ταυτα ρ.έν τά  υπό τού έλλογίμου τούτου άνδρός 
λεχδέντα’ άν όμως ταυτα δέν εΤναι „ράβδος έν γωνία“ ή 
(,προφητεΐαι Σαουλ“, ημείς μ.έν οόδένα — χάρις τω Θοώ — 
παγκοσμίου κατακλυσμού κίνδυνον διατρέχομεν ώς άπέχοντες 
άπό τής έν τη ανωτέρω πραγματεία όριζομένης έποχής 'όλας 
γενεάς γενεών οίους όμως τιμαλφείς Ο·ησαυρούς μερόπων γε
νών παλαιφάτων έγκρύπτουσιν αί δάλασσαι!

Έ γ ρ α ^ ο ν  έν Βο σ ν ί α ,  τή 17. Δεκεμβρίου 1I5Ö7.

t  Σ. Δ.

Σ Α Π Φ Ω.
(ΜΓΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΓ1ΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑ10ΤΗΤ0Σ.)

{οννέχιια.)

„Σ’ ευχαριστώ, φίλε μου, διά τους λόγους τούτους — 
άπήντησεν ή Ανδρομέδα — οίτινες πληρουσι τήν καρδίαν 
μου ήδονικωτάτης φρικιάσεως. Αλλά καί άλλο τι έχω νά 
Σε παρακαλέσω — καί έπλησίασε τάς δερμάς παρειάς της 
είς τό πρόςωπόν του — νά μήν συναναστραφής πλέον μέ 
τήν Σαπφώ καί μέ τά  κοράσια της. Γνωρίζεις, ότι δέν τήν 
αγαπώ διόλου, ούτε αυτήν ούτε τάς μαδητρίας της. Νά 
τήν «ποφευγης'λοιπόν πρός χάριν μου.“

,,Ένόμιζον — εΐπεν ό Αλκαίος μειδιούν — οτι ή συμ
βουλή Σου αΰτη ήτον όλως περιττή, διότι άφότου έρράγισα 
τήν καρδίαν ένος κορασιού της, δέν δέλει πλέον ούτε αυτή 
νά μέ ’ξεόρη, αν καί τήν έλάτρευον άλλοτε, πρό πολλών 
έτών, ώς γνωρίζεις.“

„Δέν μ’ ένδιαφέρει τό παρελδόν Σου διόλου. .Αρκεί, 
ότι μ.’ υπόσχεσαι τώρα, ότι δέν δά  τήν συναναστραφής πλέον,“ 

„Βέβαια, βέβαια.“ ■
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’Επί τούτοις ό ’Αλκαίος άνέστη. ' '■ .
„Μικρού δεΐν ¿λησμονούν, Άν'δρομέδα μου, την υπόσχε- 

σίν μου. Ύγίαινε λοιπόν καί εύχου υπέρ της Ιπιτυχίας ήμών. 
Αυριον ακόμη δύναμαι νά Σοι ανακοινώσω, άν υπάρχη έλπίς 
νά γείνώμεν κύριοι τής πόλεως. Θά σπεόσω κατά την συν- 
ή&η ώραν ¿δω, διά νά καταδέσω είς τούς πόδας Σου τό 
μέλλον μας.“

Περιπτυχδείς δέ και άσπασ0·είς πάλιν τήν ’Ανδρομέδαν 
έλαβε τό ίμάτιον καί περίεβλήδη αυτό. Κατόπιν εσφιγξε 
διά τελευταίαν φοράν τήν περιπα&ή γυναίκα έπί του στήδους 
του και άπήλδε δρομαίος.

Ή  Ανδρομέδα έμεινεν ακίνητος έκεί, έπ'ι τής αυτής δέ
σεως, ό'που ανέμενε τόν προςελ8·οντα προ μικρού. Έσταύρωσε 
κατά τόν παράδοξον ¿κείνον τρόπον και πάλιν τάς χεΐράς 
της και παρηκολοόδησε έπί μικρόν διά των βλεμμάτων τον 
απερχόμενον, ένω ή μορφή της βαδμηδό/ έσκυδρώπασε και 
αίφνης έλαβε σκωπτικήν τινα έκφρασιν. Κατόπιν ήνωσε τάς 
χεΐρας υπέρ την κεφαλήν ώςεί δελουσα νά καταστείλη φο
βερόν έν τη ψυχή'της αγώνα.και ¿π'ι τέλους άνέκραςεν απο
τεινόμενη ε!ς τήν ήρεμον πέριξ αυτής σκοτίαν:

,,Οίμοι! Τ ί έπραξα! Είς ο'ποίον ανοσιούργημα παρε- 
σύρδην; Θά φονευδή ό άνήρ ¿κείνος, διά τήν ζωήν του 
οποίου δά  έδιδον άλλοτε καί τήν τελευταίαν του αίματός 
μου ρανίδα; - Θά φονευδή ¿κείνος, δ ι’ εν μειδίαμα του 
οποίου δ’ άντήλλασσον τήν ζωήν μου, και του οποίου ό 
έρως ήδυνατο νά με υψώση υπέρ πάντας καί υπέρ πάσας; 
’Εκείνος, όςτις ¿πί μακρά έτη ήτο δέ έμε τό παν, 6 υψι- 
στος καί 6 μόνος δυςεκπλήρωτος πόδος μου; Καί να τόν 
ϊδω δολοφονοϋμενον υπό των μειράκιων τούτων, τά  οποία 
φαντάζονται .ότι μέ τό ¿βέβαιον καί ίδιότροπον υφος των, 
μέ τάς άργολόγους κλίσεις των, τήν σεμνοτυφίαν, τήν πατρο- 
παράδοτον ¿κείνην οίησίν των καί τήν άμάδειάν των δυναν- 
ται να κυβ.ερνήσωσι τήν πολιτείαν; Πρέπει λοιπόν χαρα' τήν 
κλήσιν. καί τάς μέχρι τοΰδε προςπαδείας μου νά έπιτρέψω 
τόν κατα τής φρονήσεως, τής εργασίας καί τής περισκέψεως 
δρίαμβον τής φυγοπονίας, τής μωρίας καί των παιδαριωδών 
τολμημάτων; Τούτο δά  ήτο κατάρα καί γελοϊον διά τήν 
Μυτιλήνην!· Αλλά πως νά τό παρακωλύσω;“

Καί έμεινεν επί μ.ικρόν σκεπτική.
,,Εύρον! Καί μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπον εΐνε τό 

πράγμα δυνατόν! Πρέπει ευδύς απόψε νά υπάγω είς του 
Πιττακού.Λαί. νά. τόν καταστήσω χροςεκτικόν. "ίσως μ ’ έν- 
δυμείται ακόμη, καί ίσως φωτίση καί πάλιν τήν καρδίαν του 
μία έτι άκτίς .τού έρωτος έκείνου, μέ τόν όποιον ήν άφω- 
σιωμένος κατά τήν νεότητά του προς ¿μέ. νΩ νΕρως, παντο- 
κράτορ, όςτις ίδύνεις τάς καρδίας των άνδρώπων κατά τάς 
βουλάς Σου, βοήδησόν με τώρα καί άχόδος τήν γαλήνην 
είς τήν καρδίαν μου!'1

Καί σπευσασα είςήλ0·εν είς τήν οικίαν, ¿κάλυψε τό πρός- 
ωπον διά πέπλου,'έκάλεσε μίαν δούλην, όπως τήν ακολου- 
δήση καί μετ’ ολίγον έφάνη κάμπτουσα μίαν των οδών 
¿κείνων, αίτινες ήγον είς τήν πλατείαν τής αγοράς, ένδα 
παρά τό βουλευτήριον έκειτο ή οικία- του- Ιίιττακού.

IV;
"Οταν είςήλδεν ό ’Αλκαίος, είς. τόν οίκον τού αδελφού' 

του ευρεν εννέα ή δέκα ευγενείς συνηγμένους, οιτινες εΤχον 
ήδη’παρακαδίσει είς-κοινήν τράπεζαν καί ήσαν άπησχολη- 

ϊ^ ν ο ί .  είς τινα σπονδήν, ψάλλοντες-άμα ύμνον υπό τον ήχον 
ί^ λ ώ ν . Ό  Αλκαίος παρέμεινεν εν τού μεταξύ είς τόν προ-λ#“ ''' ·

θάλαμον, διά νά μή ταράξη τους σπένδοντας, είςήλδε δέ 
μετά τό τέλος τού άσματος καί έγένετο δεκτός δ ι έγκαρ- 
δίων προςαγορεύσεων. Ιίεριελδών δέ τό δωμάτιον, όπως έπι- 
δείξη είς τούς παρεστωτας τήν άπαστράπτουσαν πανοπλίαν 
του, απεσόρδη κατόπιν καί κατέδεσεν αυτήν παρά τινα στύ
λον τής στοάς. Οι πλείστοι των παρόντων ευγενών ησαν 
τριακοντούτεις ή τό πολύ τεσσαρακοντούτεις. Δύο έξ αύ- 
τοΤν ήσαν νεώτεροι καί έτερος πολύ πρεσβότερος. Ουτος, 
τού οποίου ή κόμη ήν ήδη όπωςοϋν πολιά, ¿λέγετο Εύρύ- 
μαχος καί ήν πατήρ ένός των νεανιών, όν οί φίλοι απεκά- 
λουν δωπευτικώς Πάριν. Αλλά καί αυτός ό Εύρόμαχος ήν 
έτι ακμαίος, ζωηρός καί εόδυμος. Οί όφδαλμοί του ήστρα- 
πτον καί συχνάκις ανδημιλλάτο πρός τούς νεωτάτους ¿πί 
πολυποσία. *Ην δέ καί-έ ¿νδερμότερος δαυμαστής τού ’Αλ
καίου, ενεκα δέ τής προς τούτον αγάπης καί έκτιμήσεως 
¿λάμβανε μέρος είς παν έργον, τό οποίον είςηγείτο ό ποιη
τής. Διά τόν αυτόν λόγον συγκατετέδη νά συμμετάσχη 
τής συνωμοσίας ταύτης, άν καί δυςαρέστως κατεγίνετο είς 
τοιαύτα σοβαρά πράγματα, προτιμών νά τρυφα έν εύδυμόις 
συμποσίοις.

„Λοιπόν Αλκαίε — προςεΐπε τόν είςελδόντα — έκ τίνος 
καρδίας απεσχάσδης τοίρα καί ήλδες πρός ήρ.δς; Νέα ήτο 
ή ώριμος ήδη; Νεωστί κτηδείσα ή πασίγνωστος ήδη;“

,,Μή με σκώπτης, Σύ αμαρτωλέ — άνέκραξεν ό Αλκαίος 
— άλλως αποκαλύπτω τά  κατορθώματα Σου, τά  όποια κα
λόν εΐνε να μείνωσι μυστικά.“

Ό  γέρων ¿γέλασε.
,"Οταν γηράση κανείς, όσον έγώ — υπέλαβε μετά μι

κρόν — καί κοντεύει ν’ άποχαιρετίση μετ’ ολίγον τήν ζωήν, 
δικαιούται νά κάμνη μερικά, τά  τελευτάΐά του δηλ. τολμή
ματα. Έ γώ  δέν άποδειλιώ πρό των τιμωριών τού Ταρτάρου.“ 

„Καλά, καλά, Σ·έ πιστεύω — εΐπεν ό ’Αλκαίος. — Λοι
πόν φίλοι - ας συσκεφδώμεν πρότερον πρίν παραδοδώμεν όλως 
είς τήν άπόλαυσιν τού οίνου. ’Επιδοκιμάζετε βέβαια έν πρώ- 
τοις καί υμείς τήν πρότασίν μου περί τής μή προςκλήσεως 
τού Λαρίχου ένταύδα,·“

„Βέβαια, βέβαια — ήκούσδησαν λέγουσαι πολλαί όμου 
φωναί — πρέπει νά μή μά&η τίποτε.“

„’Εγώ τουλάχιστον δεν τόν έμπιστεύομαι — έξηκολοό- 
δησε λέγων ό ’Αλκαίος — μολονότι ή Σαπφώ άπεχδάνεται 
όσον ούδείς τόν όχλον. Άφότου ομως ό αδελφός της έμνη- 
στεύδη ¿κείνην τήν χήνα, ήτις έχει τόσους συγγενείς μεταξύ 
καπήλων καί άλλων μικρεμπόρων, φαίνεται μεταλλάξας φρο
νήματα, καί τούτο πιδανώς διά νά μή παραβλάψη τά  μέλ
λοντα συμφέροντα του έν σχέσει πρός κληρονομικά ζητήματα. 
Διά τούτο άς μή τόν λάβωμεν ύπ’ όψιν.“

"Ολοι έπεδοκίμασαν έκ δευτέρου τήν πρότασιν καί τάς 
έξηγήσεις ταύτας μετά δορύβου καί κραυγών, αίτινες προ- 
έδιδον τήν επί πάντας έπίδρασιν τού βαρυτάτου οίνου. Κατά 
τόν αυτόν δορυβώδη τρόπον ήρξατο μετά μικρόν ή περί τής 
συνωμοσίας συζήτησις, κατά τήν όποιαν ό Εύρόμαχος εδειξε 
τήν μεγίστην έμπάδειαν, άν καί πασαι αί προτάσεις του 
άπερρίφδησαν ώς ανεκτέλεστοι.

Κατά τό μέσον τής συνδιασκέψεως, ήτις μίαν περίπου 
ώραν διήρκεσεν, ήκουσύ-η αίφνης έκ τής στοάς ό κρότος λί- 
δου καταπεσόντος επί τού ¿δάφους. ’Αμέσως επαυσεν ή συν- 
διάλεξις καί πάντες ανεπήδησαν από των δέσεων των καί 
έξεκρέμασαν τά  ξίφη των από τών στυλών δια νά δράμωσι 
πρός το μέρος, τού δορύβου. Ματαίως όμως διέτρεξαν τήν 
σκοτεινήν αυλήν ώτακουστούντες, διότι οόδέν είδον ουτε
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ηχούσαν. Άν όμως μετά μεγαλειτέρας προςοχής καί μετά 
λαμπάδος έξήταζον, ευκόλως δ’ άνεκάλυπτον επί' τίνος κιο- 
νοκράνου εΰλύγιστον μειράκιον, τό όποιον έκρόβη όπισδεν 
των γύρων καί έκεΐδεν κατεσκόπευεν αυτούς, υπερεχάρη δε 
ίδόν, ότι τόσον ταχέως έπέστρεψαν είς τόν θάλαμον οί 
αρειμάνιοι συνωμόται.

Άφοϋ οί άνδρες συνεφώνησαν ώς προς τόν χρόνον της 
επιβουλές, ήρχισε τό.τελευταΐον του συμποσίου μέρος και 
έξηκολούδησε μετά πλείονος ζωηρότητος ή πόσις. ’Ιδίως δέ 
κατά τά  χαροίνια άσματα τοιαΐίτα ήσαν τά  σχήματα καί 
τό ηδος των άπαγγελλοντων αυτά, ώςτε καί ό ευνούστερος 
δεκτής ευκόλως δ ά  ¿δικαιολογεί τούς χολίτας ¿κείνους τής 
Μυτιλήνης, οιτινες άπεπειράδησαν καί έπετυχον την άπομά- 
κρυνσιν τών έόγενών τούτων από της αρχής- Βραδύτερον 
προςήχδησαν καί ήμίγυμνοι χορεύτριαι, αίτινες κατ’ άρχάς 
έχορευσαν, κατόπιν όμως έκαδέσδησαν παρά τοΐς ευωχουμέ- 

- νοις καί παρεμειναν έκεΐ συμπίνουσαι μέχρι μέσων νυκτών.
' Γπέφωσκεν ήδη ή πρωία καί αί λαμ.πραί του άναδυο- 

μένου ήλιου ακτίνες έφώτιζον τάς κορυφάς τών παρακτίων 
όρέων. Τότε ήγέρδησαν οί άνδρες, καί ωχροί καί παρα- 
παίοντες έξήλδον είς τήν οδόν διά  να άπέλδωσνν είς τά  ίδια 
καί άναπαυδωσι άχό του νυκτερινοί» τής ευωχίας καμάτου. 
Τόν Ευρόμαχον έδέησε δύο δούλοι νά φέρωσιν είς τον οΐ- 
κόν του.

V.

Έ ν τω οΐκω του Πιττακοϋ έκάδηντο την εσπέραν έκεί- 
νην τέσσαρες άνδρες περί τράπεζαν, φέρουσαν λιτότατον 
δείπνον άποτελούμενον έξ άρτου, οπτών ίχδόων καί οίνου 
συγκεκερασμένου. Οί άνδρες οδεοι ήσαν ό Πιττακός, ό νεώ- 
τερός του αδελφές Λύσανδρος, ή μνηστή τούτου Γόριννα, 
νεαρά τής Σαπφοΰς μαθήτρια καί ή μήτηρ αυτής Αρσινόη. 
Καίτοι νεώτερος του Αλκαίου κατά τήν ηλικίαν, έφαίνετο 
όμως ο Πιττακός πολό πρεσβότερος αυτοί» καί μάλλον σο
βαρός. Τό μέτωπόν του ήν ευρό καί ή  κόμη του εΐχεν αρ
χίσει ν’ άραιουται ολίγον τήν βοστρυχώδη του. γενειάδα 
είχε βραχυτέραν τής του πολίτικου αντιπάλου του, του οποίου 
άλλως πολό διέφερε κατά τό αριστοκρατικόν ήδ·ος καί τόν 
πλούσιον ιματισμόν. Παρ’ ολην του όμως τήν λιτότητα καί 
ολιγάρκειαν ή  γαστήρ του εΐχεν αρχίσει να έξογκοϋται ολί
γον καί νά παρέχη αφορμήν -είς τόν ’Αλκαίον πρός πολλά 
δηκτικά κατά του Πιττακοϋ σκώμματα. "Ο,τι όμως έκίνει 
τοϋ παρατηρητοδ τήν προςοχήν ήν προ πάντων τό όξό καί 
διαπεραστικόν βλέμμα του, τό όποιον έφαίνετο έξιχνιάζον 
τά  πάντα καί διαπερών καί αυτά τά  μυχιαίτατα τής καρ- 
δίας τοϋ άνδρώπου.

Τήν υπόληψίν, ής άπέλαυεν ό Πιττακός έν τη πατρίδι 
του, έχρεώστει κυρίως εις τινα πολεμικήν πραξιν, νικήσας 
καί δανατοίσας τον είς μονομαχίαν προκαλέσαντα αυτόν 
άδηναΐον Φρύμονα, στρατηγόν τών Άδηναίων, οίτινες εΐχον 
καταλάβει έπι τής ασιατικής όχδης τό Σίγειον καί έπί πολλά 
έτη έπολέμουν κατά τών Μιτυληναίων. Τοιουτοτρόπως απηλ- 
λάγησαν οί Μιτυληναΐοι δεινού καί έπικινδύνου έχδροϋ καί 
¿ν τη  ευτυχία· των δεν ¿λησμόνησαν δεόντως νά έκφράσωσι 
τήν ευγνωμοσύνην των πρός τόν γενναΐον λυτρωτήν τής πα
τρίου χώρας.

Άλλ’ ή πραγματική αξία τοϋ Πιττακοϋ δεν συνέκειτο 
μόνον έκ τοϋ ήρωϊκου τούτου κατωρδώματος, οΰδ’ Ικ τών 
άλλων στρατηγικών του πράξεων, άλλά καί έκ τών άγα&ών 
καί φιλοδίκαιων «ίσδημάτων του, του πράου καί μειλιχίου

ήδ·ους του, μεδ’ ου τοΐς πασιν άκένεμε δικαιοσύνην. ’Ολίγα 
έτη βραδύτερον τής ¿ποχής, καδ’ ήν συνέβησαν όσα νϋν 
διηγοόμεδα, ό Πιττακός, μεγαλοψύχως φερόμενος, άφήκεν 
έλεύδερον τόν φονέα του ίδίου του υίου. ’Εκτός τούτου εΐχε 
καταστή γνωστόν, ότι έσκέπτετο νά δώση είς τους πολίτας 
άλλο πολίτευμα καί πρός τόν σκοπόν τούτον συχνάκις άν- 
τήλλασσεν ¿πιστολάς πρός τόν Άδηναΐον Σόλωνα, τόν δια- 
σημότερον πολιτικόν τής έποχής εκείνης, έπειδή καί ουτος εΐχεν 
είςαγάγει είς τάς Άδ·ήνας πολίτευμα, σύμφωνον πρός τάς πο- 
λιτικάς καί φιλοσοφικας άρχάς του Πιττακοϋ. Ά λλ’ έκτος 
τοϋ Σόλωνος ό Πιττακός συνενοεΐτο καί με άλλας πόλεις, 
αίτινες τω εΐχον άποστείλει αντίγραφα των νόμων καί του 
πολιτεύματος των, είς τήν άνάγνωσιν καί μελέτην τών οποίων 
πολλάκις ¿δαπάνα τό κλειστόν της ήμέρας. Ή  μεταρρύδ- 
μισις αδτη τοϋ πολιτεύματος έμελλε νά ήνε κυρίως δημο
κρατική ή μάλλον τιμοκρατική καί μετά τήν έφαρμογήν 
της ή δόναμις τής λεσβικής αριστοκρατίας δ·ά έξεμηδενί- 
ζετο διά  παντός, δ ι’ ό  καί ή αριστοκρατία παντί τρόπω 
κατεπολέμει τους σκοπούς καί τά  σχέδια τοϋ Πιττακοϋ.

'Ο  Λύσανδρος, σιωπηλός καί γλυκός νεανίας, ¿λάτρευε 
τόν αδελφόν του καί ήν ό ένδερμότερος οπαδός τών πολι
τικών τοϋ πρεσβυτέρου αδελφού του αρχών καί δεωριών. 
Άμφότεροι συνεκατώκουν καί ή μοναξία το>ν διεκόπτετο 
κατά τάς τελευταίας ήμέρας συχνάκις υπό τής παρουσίας 
τής μνηστής καί τής μελλούσης πενδεράς τοϋ Λυσάνδρου, 
αίτινες τώρα, έπειδή μετ’ ολίγον έπρόκειτο νά τελεσδώσιν 
οί γάμοι, πολλά περί τοϋ μέλλοντος οίκοκυριοϋ εΐχον νά συν- 
ομιλήσωσι μετά τοϋ Πιττακοϋ, έπειδή ουτος είς έλας τάς 
υποδέσεις ήτο ό κάλλιστος σύμβουλος.

Μόλις εΐχον άποφάγει καί ή Γύριννα ήτοιμάζετο νά 
ψάλη δημώδές τι ασμα, τό όποιον οί κάτοικοι τής Μιτυ· 
λήνης εΐχον αφιερώσει είς τόν Πιττακόν καί ή Σαπφώ τό 
εΐχε μελοποιήσει — ήρχιζε δέ με τάς εξής Λέξεις: „άλεθε, 
μυλωνά, άλ'εδε, έπειδή καί ό Πιττακός άλέδει, ό ήγεμών 
τής μεγάλης Μίτυλήνης“ — ίδού αίφνης ανοίγεται ή δύρα 
καί είςάγεται ύπό τής δούλης γυνή έχουσα κεκρυμμένην τήν 
μορφήν της έντός πέπλου.

Οί συνδαιτημόνες Ιξεπλάγησαν ότε, άποκαλυφδείση; 
τής γυναικός, εΐδον τό έκ τής συγκινήσεως καί τής εσπευ
σμένης χορείας καταπόρφυρον καταστάν πρόςωπον τής ’Αν
δρομέδας.

— Συγγνώμην, εΐχεν αυτη σταδεΐσα είς το μέσον τοϋ 
δωματίου, ¿άν ήλδον ακαιρως, επραςα όμως τούτο έκ καλής 
χροδέσεως καί έπιδυμώ νά όμιλ.ήσω μόνη μετά τοϋ Πιττακοϋ.“

— Δεν έχω μυστικά άχο τούς συγγενέις-μου,-όπέλαβεν 
οδτος παρατηρών τήν όμιλήσασαν, ό,τι έχεις νά μοι όμιλή- 
σης δυνασαι νά το  είπης έπί παρουσία των.“

— „Έστω, άφ’ ου συ αναλαμβάνεις τήν ευδυνην, είπε 
δυςδύμως ή ’Ανδρομέδα, παρατηρώ όρ.ως ότι έδώ μέ έφερε 
μία πολό σπουδαία πολιτική υπόδεσις.“

— Καί τάς χολιτικάς υποδέσεις, εΐπε μειδιών ο1 Πιτ- 
τακός, πραγματεύομαι δημοσία, χωρίς φόβου καί δειλίας.

— ,,Μάδε λοιπόν ότι ή αριστοκρατία τής Μίτυλήνης 
άνεμίχδη είς συνωμοσίαν κατά τής ζωής τών καλλιτέρων 
πολιτών, ιδία δέ τής ίδικής σου καί τής τοϋ άδελφοΰ σου 
καί ότι απόψε συνήλδον οί αρχηγοί τών αριστοκρατών πρός 
σύσκεψιν.“

Πάντες, άκούσαντες .τούς λόγους τούτους, άνεπήδησαν 
έκ τών 0·έσεών των καί περιεκόκλωσαν τήν όμιλοϋσαν.

— ”Ω, τους τυφλούς καί επιπόλαιους! άνεφώνησε βαρυ-
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δύμως ό Πιττακός, δεν ήμποροϋν νά ησυχάσουν καί ζητοϋν 
τό κακόν τους! 'Τ ώ ρα  όμως έμπρός! Α λλά πρώτον υπό- 
σχεδήτέ μοι, Λύσανδρε, Γύριννα καί σό’Αρσινόη, ότι είς ου- 
δένα δά: είπήτέ τ ι έξ όσων έδώ τώρα'ήκούσατε — είς ταϋτα 
ΰψώσαν ουτοι τήν χεΐρα είς σημειον όρκου — κατόπιν όμως 
πρέπει νά μάδωμεν τό' άντικείμενον τής σημερινής σοσκέ- 
ψεως. — Γνωρίζεις, Ανδρομέδα, τόν τόπον όπου συνηδροί- 
σδησαν καί τόν πρόεδρον τής συνελεόσεως;

— Βέβαια' συνήλδον είς τήν οικίαν τοϋ Άντιμενίδου 
καί ψυχή τοϋ κινήματος εΐνε ό Αλκαίος!

—: Πόσον έμπαδής καί κοϋφος εΐνε ό άνδρωπος αότός! 
άνεφώνησε πάλιν ό Πιττακός· διατί δεν άφιερόνεται είς τήν 
ποίησιν, ή όποία δύναται νά τώ παράσχη τήν μεγαλειτέραν 
ευτυχίαν καί δόξαν; Διατί κατατρίβεται είς πράγματα, τά 
ο'ποΐα δεν τον ένδιαφέρσον, ουδέ τά  έννοεΐ;

Έ πειτα  ήνοιξε τήν δόραν καί προςκαλέσας ένα τών 
δούλων τω έψιδύρισέ τ ι είς τό ους, μεδ’ ό ουτος άπήλδε 
δρομαίως. Έκάδισαν πάλιν γύρω τής τραπέζης, άφ’ ου 
έκαμον τόπον καί είς τήν ’Ανδρομέδαν, Ιχουσαν ήδη τους 
όφδαλμοός καταγής ¿στραμμένους.

— Τώρα όμως, ήρχισε λέγων ό Πιττακός, πρέπει ν’ 
άποδείξωμεν καί τήν ευγνωμοσύνην μας. Λέγε, Ανδρομέδα, 
τ ί δέλεις νά κάμω χάριν Σου! Τ ά τελευταία έτη ένεκα τών 
πολεμικών μου καί πολιτικών ασχολιών σπανίως Σέ εΐδον 
καί δεν γνωρίζω πο>ς εΐσαι καί τ ί κάμνεις. Δύναμαι νά Σοι 
φανώ ωφέλιμος κατά τι;

— νΟχι, όχι δεν έχω τίποτε ανάγκην, άπήντησεν αυτη. 
Αλλά μίαν μικράν χάριν έχω νά ζητήσω- ήδελα νά έχω 
μίαν ακόμη μαδήτριαν διά τόν μουσικόν μου όμιλον καί 
εάν μοι δώσητε ώς τοιαύτην τήν Γύρινναν δά Σας είμαι 
πολυ ευγνώμων.

— Είπέ, Γύριννα, σό τήν δέλησίν Σου, έπειδή ήμεΐς δεν 
δυνάμεδ·α ν’ άποφασίσωμεν περί Σοϋ. Θέλεις ν’ άφήσης τήν 
ποιήτριάν Σου καί νά μεταβής.είς τό στρατόπεδον τ ή ς ’Αν
δρομέδας;

*Η Γύριννα περιήλδεν είς αμηχανίαν, άκούσασα τήν αΐ- 
τησιν τής Ανδρομέδας, ταχέως όμως άπήντησε;

— Ναί, είμαι πρό&υμος νά έλδω, ’Ανδρομέδα, έπειδή είς 
τούτο με αναγκάζει ή ευγνο»μοσύνη, άφ’ ου έσωσες τήν ζωήν 
του Πιττακοϋ καί τοϋ αγαπητού μου Λυσάνδρου. Έκτος 
τούτου ή Σαπφώ εΐνε άφωσιωμένη είς τήν αριστοκρατικήν 
μερίδα καί δέν δέλω νά συναναστρέφομαι πλέον μέ τους άν- 
δρώπους τούτους, οί όποιοι σχεδιάζουν τόν φόνον καί τήν 
καταστροφήν τών αδελφών των. Από αυριον ή μεδαύριον, 
Ανδρομέδα, δά,έρχωμαι είς τήν οικίαν Σου.“

- Καί τη έτεινε φιλικώς τήν χειρ«, .ήν περιπαδώς έσφιξα 
ξεν είς τήν ίδικήν. της ή ’Ανδρομέδα, έπειδή τώρα άνέ- 
τειλεν είς τήν καρδίαν της νέα ελπίς, ότι διά τής μαδη- 
τρίας.της καί τοϋ Λυσάνδρου δά  συνεφιλιούτο πάλιν μετά 
τοϋ Πιττακοϋ καί βαδμηδόν δα  ετήκετο ό περιβάλλω'/ τήν 
καρδίαν τοϋ φίλου τής νεότητός της πάγος.

Τήν στιγμήν έχείνην. άνέφάν.ή αδδις ό δοϋλος είς τήν 
δυραν. Ό  ΙΙιττακός'ήγέρδη καί συνομιλήσας μετ’ αύτοϋ 
έπέστρεψε πάλιν είς ’τήν τράπεζαν.

— Καδως μανδάνω, ήδέλησαν νά μας άφήσουν νά ζή- 
σωμεν ακόμη ο’λίγον χρόνον, εΐπε μειδιών, έπειδή- σκοπόν 
εΐχον. νά έπιτεδώσι διαρκούσης τής μεγάλης Ιορτής τής 
’Αφροδίτης; Τελέσωμεν λοιπόν σπονδάς. είς τόν σωτήρα 
Δία, δςτις τήν φοράν ταυτην μας έσωσεν έκ του κινδύνου!

• Μετ’ ολίγον πάντες έξήλδον τοϋ οίκου. 'Ο  Λύσανδρος,

ή Γύριννα καί ή ’Αρσινόη συνώδευσαν τήν Ανδρομέδαν οΐ- 
καδε καί επειτα έπορεύδησαν πρός τήν οικίαν τής Αρσινόης.
Ό  Πιττακός εΐχε μείνει μόνος καί λαβών έκ τίνος δήκης 
διάφορα φύλλα παπύρου παρέβαλλε τό περιεχόμενόν των καί- 
παρέμεινεν έπί πολλάς ώρας άναγινώσκων καί προςδέτων 
νέας σημειώσεις. Εΐχεν ήδη αρχίσει νά ιίποφώσκη ή ημέρα, 
ότε έ'ξηντλημένος κατεκλίδη καί παρεδόδη είς όνειρα, καρ- 
ιστανοντα αυτώ τήν μέλλουσαν ευδαιμονίαν καί είρήνην τής 
πατρίδος του..

ΥΙ.
Τήν προμεσημβρίαν τής έπιούσης ήμέρας ¿νωρίς έσπευ- 

δεν ό λαός τής Μυτιλήνης πρός τήν αγοράν, όπου εΐχε. προς- 
κληδή υπό κηρόκο>ν είς έκκλησίαν, καδ’ ήν έπρόκειτο νά 
γίνη σκέψις περί τών δεμελιωδών αρχών τοϋ νέου πολιτεύ
ματος διά τήν Μυτιλήνην. Άφ’ ου κροςήλδον - πάντες οί 
πολ.ΐται καί ό δημόσιος γραμματεός έλαβε δέσιν παρά τό 
βήμα τοϋ ρήτορος, Ιξελέγη, ώς συνήδως, πρόεδρος τής συν- 
ελευσεως ό Πιττακός, οςτις, περιμείνας πρώτον έως ου κα
τάπαυση ολίγον ό δόρυβος τοϋ λαοϋ, άνήλδεν έπί τό βήμα 
καί ώμίλησεν ώς έξης:

,¡Άνδρες Μυτιληναΐοι! Γνωρίζετε ότι έν τω περυσινή 
συνελεύσει τοϋ δήμου, ή.όχοία έγινε προ τών έορτών τοϋ. 
δηλίου Απόλλωνος, εΐχεν έκδηλωδή πολλαχόδεν ή ευχή 
όπως τεδ-ώσιν |ν  τη  πέλει ώρισμένοι νόμοι χροασπίζοντες 
αυτήν από ταραχών καί βιαιοπραγιών καί ότι έγώ έξελέγην 
υφ’ υμών όπως μελετήσω τοός καλλίστους νόμους τής 'Ε λ
λάδος καί υποβάλω όμΐν κατόπιν τό πορίσματα τών μελε-· 
των μου. Εΰσυνειδήτως ¿ξεπλήρωσα τήν έντολήν εκείνην 
καί είμαι τώρα πρόδυμος, έάν δέλετε νά με άκοόσητε, νά 
έκδέσω ύμΐν τάς Εδέας μου. Πρίν όμως πράξω τοϋτο έρωτώ 
υμάς, έάν όπάρχη τις μεταξύ ύμών εχων νά όποβάλη καμ- 
μίαν νέαν πρότασιν.

Πάντες έσιώπων καί άφ’ οδ Πιττακός περιέμεινεν έπί 
ολίγον ήρχισε πάλιν λέγων τά  εξής:

— „Ανδρες Μυτιληναΐοι! Πρίν ή δίξω τό ζήτημα, δι* 
ό έκλήδητε ένταϋδα, έπιτρέψαεέ μοι νά είπώ όλίγα τινά 
περί τής ίστορίας τής πόλεως ταύτης, όποια συμβάντα συν
έβησαν καί τίνα ήσαν τά  πρόςωπα, τά  ένεργόν λαβόντα είς 
αυτά μέρος. ”Οτ? οί Αχαιοί κατέλαβον τήν νήσον Λέσβον 
έγεννήδη είς δλας τάς λεσβικάς. πόλεις ολιγαρχική- δυνα
στεία, κατά τό παράδειγμα τών αχαϊκών πόλεων, έν ω ό 
δήμος ήν καταδεδικασμένος είς υποταγήν καί δουλείαν. 
Αλλά μετ’ ολίγον ή αριστοκρατία παρήκμασεν, έπειδή παρ’ 
ήμΐν ουτε πολεμικά κατορδώματα ήδόνατο νά πράξη καί 
νά δείξη τήν ευψυχίαν της, ούτε ήδόνατο ν’ αυξήση τά  είς- ' 
οδήματά της δ ι’ αγχιστειών πρός άλλας άκμαζούσας οίκο- 
γενείας. Έ κτος τούτου ήρχισε μετ’ ολίγον ν’, «ναπτόσσηται 
τό έμπόριον έν ταΐς παραδαλασσίοις πόλεσι, καί Ιδία έν Μυ
τιλήνη, έν Μεδύμνη" καί Έρεσω, διά του οποίου συνεκοινω- 
νήσαμεν προς τάς πλησίον πόλεις τής ίωνικής Ασίας καί 
έγνωρίσαμεν τήν Ιλευδερίαν καί τήν ευνομίαν τής δημοκρα
τίας. .  Ούτως άνεβλάστησε βαδμηδόν έκ. τών τάξεων τοϋ 
λαοϋ μία τάξις έμπορευαμένων πολιτών, υπερέχουσα καί αυ
τών τών τήν πολιτείαν διοικούντων. αριστοκρατών. Πώς δέ 
έκ τοϋ λαοϋ τούτου έξήλδεν ό Μέλάγχρος καί Ιγένετο τύ
ραννος καί συνέτριψε τήν δόναμιν τών αριστοκρατών, Σάς 
εΐνε γνωστόν, καδώς καί πώς ήμεΐς άπεσείσαμεν τήν τυραν
νίαν ταυτην καί έφονεύσαμεν τόν Μέλαγχρον. Α παξ έτι 
ήγέρδη έτερος τύραννος, ό Μύρσιλος,· τόν όποιον όλοι άκόμή ·
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ένθ·υμεϊσδ·ε και τον όποιον επίσης έξωλοθ·ρεύσαμεν. Έ κτοτε 
ή αριστοκρατία δέν ήδυνήόη ν’ άναλάβη νέας δυνάμεις και 
σώφρονες άνδρες έκ του δήμου κυβερνώσι την Μυτιλήνην, 
οίτινες καί έπιτυχώς διεξήγαγον τον κατά τών Άθ-ηναίων 
πόλεμον. Ηδη ομο>ς απειλεί ήμας διπλούς κίνδυνος· Ή  
πάλιν ίσχυρός τις ανήρ καταχράται της 8-έσεοίς του καί 
άποκα&Έσταται τύραννος, τό όποιον ημείς δεν 0-έλομ.εν, ή ή 
αριστοκρατία υποτάσσει είς εαυτήν τον δήμ.ον, τό όποιον έτι 
όλιγώτερον επιδ-υμουμεν. Διά τούτο πρέπει νά (Κσωμ.εν νό
μους, σοίζοντας ήμ.άς από τού διλήμματος τούτου καί καύ·’ 
ους οί αστοί τής Μυτιλήνης δά διαιρωνται άλλως, ουχί δε 
εις εύπατρίδας και απλούς πολίτας. Ή  διαίρεσις όμως άϋτη 
δυναται, καΟ·ώς_ μ.οι έγραψε και ό σοφός Σόλων, νά γίνη

όμιλοι, συζητούντες τους λόγους του Πιττακου και έπιδοκι- 
μάζοντες τα  ύπ’ αυτού λεχδέντα, διέσχισε βιαίως τάς τάξεις 
του λαού άνήρ τις κκ\ εζήτησε τον λόγον. "Ήτον ό Άντι- 
μενίδας, αδελφός του ’Αλκαίου, όμοιος μεν πρός τούτον κατά 
τό ανάστημα, άλλ’ ουχί τόσον δυνατός καί εύρωστος. Έ ζή- 
τησε τόν λόγον και σφοδρά ήρεάισμένος ήρχισε νά όμιλή: 

— ,ΓΑνδρες Μυτιληνάϊοι'· τ ί  ήκοόσαμεν προ ολίγου; 
Εΐμε&α ήμεΐς ακόμη κύριοι τής Μυτιλήνης, ών οί πρόγονοι 
την πόλιν ταύτην και όλην τήν νήσον πρώτοι συνωκισαν καί 
¿κυβέρνησαν, ή ¿δέσατε τήν τύχην τής πόλεως 'είς τάς χεϊ- 
ρας άνδρός, όςτις εΤνε ό κύριος υμών; θέλομεν τοιούτο πο
λίτευμα, οΐον προτείνει ό Πιττακός, ή δέν 0·έλομεν; Έγο> 
όμ.ως λέγω, ότι δεν τό 9·έλομεν. Άναλογισ9·ήτε, τίς έκτισε

ΤΟ NEON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ έν Λειψία.

μόνον έπί τη βάσει του μεγέΟ·ους τής ουσίας του καίλενός, 
ούτως ώςτε ό πλούσιος αστός δ·’ άνήκη είς τήν πρώτην 
κλάσιν, ό δέ πένης ευπατρίδης είς την τελευταίαν. ’Επειδή 
όμως ή ριζική αδτη μ.εταβολή τής καταστάσεως τής ήμ.ε- 
τέρας πολιτείας δύναται νά διαρκέση έπί πολλά έτη καί 
ήμ.εΐς κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα'πρέπει ν’ άπολαύω- 
μεν έσωτερικής είρήνης καί ησυχίας, προτείνω νά έξοριοδ'ώσι 
κατά τό διάστημα τούτο όλοι οί ταραχοποιοί. Δεν εΤνε 
όμως ανάγκη σήμ.ερον νά λάβητε άπόφασίν τινα, έπειδή καί 
τάς δυο προτάσεις, τήν τε περί τής πολιτικής νομο&εσίας 
ώς καί τήν τής έξορίας των εχθρών τής τάξεως, 8·ά υπο
βάλω είς τήν προςεχή συνέλωσιν.“

Μετά το πέρας του λόγου τούτου ζωηρές θόρυβος 
ήγέρ&σ) έν τω πλή&ει, έν μέσφ τού οποίου ταραχοποιοί τινες 
μή δυνάμενοι νά όμιλήσωσι, ήναγκάσδ'ησαν υπό των γειτό
νων των είς σιγήν. ’Εν ω όμως έσχηματίζοντο διάφοροι

τήν Μυτιλήνην; Ή  αριστοκρατία. Τίς ήτο πάντοτε ό καλ
λίτερος φίλος τής πόλεως; 'Η  αριστοκρατία. Διότι οί άν- 
δρες του δήμου, άμα ώς έγένοντο ίσχυροί, κατέστησαν τύ
ραννοι καί Σάς κατέθλ,ιψαν σκληρώς. Έ χετε  τήν βεβαιό
τητα, ότι δεν 8·ά πράξωσι τό αυτό καί είς τό μέλλον οί 
άνδρες του λαοΰ; ’Εάν όμως έφαρμόσήτε τό υπό του Πιτ- 
τακού προτεινόμπνον πολίτευμα, δ·α υποτάξητε ¿αυτούς είς 
τους πλουσίους, οί όποιοι &■« ζώσιν από τού ίδρώτος καί της 
εργασίας σας καί &·’ άπο&ησαυρίζωσι διά των κόπων σας. 
Νομίζετε ότι αυτοί 9·ά γίνωσιν ευεργέτάι υμών; ότι αυτοί 
δ’ άγαπώσιν υμάς περισσότερον, ·? οί άριστοκράται; Έ γώ  
δεν τό πιστεύω. Οί πλούσιοι εΐνε σκληροκάρδιοι καί άσπλαγ- 
χνοι καί εάν ακόμη ήσαν προηγουμένως οί ίδιοι πτωχοί καί 
Ινδεεΐς. Διά τούτο προςέξατε, άνδρες Μυτιληναΐοι, από τον 
Πιττακον τούτον, ό όποιος, ώς φαίνεται, φροντίζει μάλλον 
περί τού ίδιου ¿αυτού, παρά περί'τής ίδικής Σας ευτυχίας!“
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Μεγάλη όχλοβοή έπηκολούθ·ησε τους λόγους τούτους, 
.άλλ’ ουδείς ¿τόλμησε νά &·έση χεΐρα έπί τού άνδρός, όςτις 
ύπερηφάνως κατήλ&ε του βήμ,ατος καί άνεμίχ&η πάλιν είς 
τό πλή&ος. Αλλ’ έ Πιττακός άναβάς έπί τό βήμα εΤπε 
τα  έξης:

— „Δεν έχω ν’ απαντήσω τ ι είς τους λόγους τού Άυτι- 
μενίδ&υ, επειδή έγώ καί αυτόν καί τόν αδελφόν του Αλκαίον 
(¡•εωρώ ώς τους μεγαλειτέρους καί κινδυνωδεστέρους διά τόν 
ήμέτερον δήμον ταραχοποιούς.“

(tnezttí οννέχιια.)
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μικράς ήλικίας αρχίζουν νά κλέπτου·/ ύπεράνω τού φράκτου 
τού γειτονικού κήπου οπώρας καί τά  παρόμοια, αργότερου 
δέ συμβαίνει νά κλέψωσι καί καρδίας. Δέν έχουσιν ανάγκην 
σχολίων τά  βλέμματα των δύο νεαρών πλασμ.άτων έν τη 
ήμετέρα είκόνι. Γνωρίζονται καί έννοούνται έτι έκ μ.ικρας 
ήλικίας, άνήκουσιν είς άλλήλους καί τό 0·εωρούσιν ολως 
περιττόν εις τήν συνδιάλεξίν των νά συμπεριλάβωσι καί 
τήν ·πιδ·ανότητα αποχωρισμού έν τω μ.έλλοντι. Άμύ&η- 
τον χάριν καί γλυκύτητα έχει ή σχέσις των, ήτις έν τέλει 
δ-ά έπιστεφδ'ή υπό τού ώριμάσαντος έρωτος. Δέν έχομεν 
έμπροσθεν μας μυστήριόν τ ι τής άν&ρωπίνης καρδίας, τό 
όποιον πολ.λάκις καταλήγει είς διαψεύσεις ελπίδων καί 
πό&ων.

3. Η  ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 
(έν σελ.- 73). Ουδεμία άλλη πόλις έπί τής ύφηλίου εχει τόσα 
ιερά τοπία καί τόσα ιστορικά κτίρια, δσ α 'ή  'Ιερουσαλήμ. 
Τό μάλλον έξυμνούμενον ιερόν των Μωαμε9·ανών εΐνε ό λε
γόμενος βράχος τού Θεού, ευρισκόμενος έν τή  περιοχή τού 
λαμπρότατου τεμένους του Όμάρ. Θέσις τις, καλώς είςέτι 
διατηρούμενη καί κείμενη είς τήν δυτικήν πλευράν τού περί* 
κυκλούντος τόν ναόν τείχους τιμαται Ιδίως υπό τών ’Ιου
δαίων, οίτινες έρχονται· ένταύ&α καί δ·ρηνοϋσι. Εικόνα τού 
τόπου τούτου έδημοσίευσεν ή ,,Κλειώ“ έν τινι τών πρώτων 
τευχών τού τρίτου αυτής έτους (1887). Διά τούς χριστια
νούς ίερός πρό πάντων εΐνε ό ναός τού Αγίου τάφου καί έ 
τής Αναστάσεως. Οί Μωαμεθανοί έχουσι προςέτι καί τόν 
τάφον του Δαυίδ, τιμώσι δε καί σέβονται άπό κοινού μετά 
τών Χριστιανών τόν τάφον τής Μαρίας έν τη κοιλάδι τού 
Ίωσαφάτ. Είς τόν Αγιον Τάφον Ιχουσι μέρος έξ έκκλη- 
σιαστικαί κοινότητες: οί Έ λληνες, οί Λατίνοι, οί Αρμένιοι, 
οί Ίακωβΐται (τής Συρίας), οί Κόπται καί οί Άβυσσινοί. Τό 
πλέΐστον μέρος τής σημερινής πόλεως κατέχουσιν αί ελλη- 
νικαί καί αί άρμενικαί μοναί, διεσκευασμ.έναι πρός υποδοχήν 
χιλιάδων προσκυνητών. Τά κυριώτερα νοσοκομεία· ehe  τό 
όωσσικόν διά τουτ όοθ·οδό'όθυε. τό ποωσσικόν δΓ άσ&ενεΐς

πάσης έ9·νότητος καί 9-ρησκείας, καί τό υπό τού 'Ρότσιλδ 
διατηρούμενου διά τους ’Ιουδαίους.

4. ΤΟ NEON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ εν Λειψία (σε).. 76). Άπό ένός περίπου 
έτους υψοΰται μεγαλοπρεπές καί περίβλεπτον έν μια τών · 
κεντρικωτέρων όδών τής Λειψίας τό κτίριον τούτο, τό οποίον 
ήγειρεν ή φιλοπονία καί ή ακάματος δραστηριότης τών γερ- 
μανών βιβλιοπωλών, ών άπό δυο έκατονταετηρίδων.κέντρον 
εΐνε ή δευτέρα πόλις τού σαξωνικού βασιλείου. Αλλοτε, 
κατά τά  πρώτα έτη μετά τήν έφεύρεσιν της τυπογραφίας, 
κεντρον εΐχον ουτοι τήν Φραγκφούρτην, άλλ’ άφ’ ου ένταύ&·α- 
ή τότε κυβέρνησις έλαβε διάφορα κατά τών βιβλιεμπόρων 
οχληρά μέτρα, οδτοι μα&όνΐες ότι έν Λειψία έπεκράτει 
πλειοτέρα έλευδ-εροφροσύνη, ήρχισαν νά συνέρχωνται κατ 
έτος είς αυτήν καί νά συναλλάσσωνται άνετώτερον πρός 
άλλήλους. Περί τό 1760 6 βιβλιοπώλης Φίλιππος Έρασμος 
'Ράϊχ 'ίδρυσε τόν πρώτον Σύλλογον τών Βιβλιοπωλών,· ου ο 
Κανονισμός εΐχεν υπογραφή υπό 59 βιβλιοπωλείων. Σκοπός 
αυτού ήν ή ένίσχυσι; τής βιβλιεμπορίας καί ή καταδίωξις. 
τής κλεψιτυπίας, ήτις τότε, ώς χαρ’ ήμ.ίν καί σήμερον άκο’μη,. 
εκτός τής Σαξοινίας, κα9·’ όλην τήν λοιπήν Γερμανίαν, εΐχεν- 
έλεύ9·ερον στάδιον ένεργείας-

Μετά τούς πολέμους εναντίον τού Ναπολέοντος τό 
ίδρυμα τού 'Ράϊχ έτι μάλλον προήχ9·η · μετονομασ&έν ,,Χρη- 
ματιστικός σύλλογος τών γερμανών Βιβλιοπωλών“ καί είς 
τούτον κυρίως όφείλεται ή μετέπειτα άνάπτυξις τής γερμα
νικής βιβλιεμπορίας καί ή έκτακτος αυτής διοργάνωσις, δι’ 
ής ή τάξις τών βιβλιοπωλών έν Γερμανία κατώρ9·ωσε συν 
τω γρόνω ου μόνον υλικώς νά μεγαλυν9·ή, άλλα καί σπου- 
δαίαν νά εξάσκηση έχιρροήν έπί τής καθόλου προαγωγής 
καί άναπτύξεως τού γερμανικού έδ·νους. Τά μέλη τού άνω- 
τέρω μνημονευύέντος συλλο’γου άνήλ&ον είς 1610 καί τό 
παλαιόν αυτού κτίριον κατήντησε μικρόν καί ανεπαρκές είς 
τάς όσημέραι πολλαπλασιαζομ,ένας απαιτήσεις τής βιβλιεμ.- 
πορίας. .Απεφασίσύη λοιπόν ή ¿νέγερσις νέου καί μεγαλο
πρεπούς βιβλιοπωλικού χρηματιστηρίου καί προς τόν σκοπόν 
τούτον έχορηγή&η ευθ·υς έξ αρχής ·2ν εκατομμύριου φράγκων 
είς τους έκ Βερολίνου αρχιτέκτονας Κάύζερ καί Γροσχάϊμ, 
τους άναλαβόντας τήν άνέγερσιν τού κτιρίου έπί τού οικο
πέδου, τό όποϊον ή πόλις τής Λειψίας παρεχώρησε δωρεάν 
τιμώσ« τήν έππολιτιστικήν έπί τού έθνους έπίδρασιν τής 
vei-iniYviK.v!f βιβλιεαποοΐαε.



—
78 ΚΛΕΙΩ.

‘Ο  Λύΐηχριχτευρ Φρειδερίκος Γ ' .  έ ν  Λειψία. Έ ν  ω  ό λαός τη ς  
Γ ερ μ α ν ία ς  π ε ν δ ε ΐ  κ α ί ε π ί  πολύ  α κ ό μ η , δ ά  π ενδή σ η  ε π ί  τ ω  δ α ν ά τω  τοΰ 
α ο ιδ ίμ ο υ  Γ ου λ ιέλμ ου , ζω η ρ ο τά τα ς  ε κ φ ρ ά ζε ι τ ά ς  β υ μ π α δ ε ία ς  τ ο υ  π ρ ο ς  τό ν  
νέον Α ύτοκράτορα Φ ρειδερίκον τόν Γ ' .  τόν άσδενη το ΰ  Σ άν  'Ρ έ μ ο .  Κ α τά  
τά ς  η μ έρ α ς τα ύ τα ς  κ α τεδ ε ίχ δ η  π ρ ά γ μ α τ ι 6π ό τη  εΤνε ή  ά φ οσ ίω σ ις τοΰ γερ
μ ανικού  λαοο πρός τ τ ν  δυνα στεία ν  τώ ν  Χοενζόλλερν, έπ ιπ ο λα ίω ς δ έ  κρίνει 
τ ά  π ρ ά γ μ α τα  ό π α ρ α δ εχό μ ενο ς , ό τ ι  μ ετ ά  τόν δά να τον  το3  Γουλιελμου δ ά  
δ ια τ α ρ α χδ ή  ή  έσω τερικη  εΐρη'νη κ α ί δ ά  χαλαρω'ι-ή ό συνασπισμός κ α ί ή 
ένω σις τω ν  γ ερ μ α ν ικ ή ν  φύλω ν π ρ ό ς  άλληλα δ ι ’ άρρηκτω ν δεσ μ ώ ν.

‘Ο νέος Αύτοκράτωρ άνεχώρηοεν έ κ Σ ά ν ’Ρέμο τή 10. Μαρτίου, συν- 
ηντήδη δέ εν Γενούη μετά τοΰ βασιλέως τής ’Ιταλίας Ούμβέρτου καί του 
πρωδυπουργοΰ Κρισπη, ων τόν πρώτον χατησπάσδη καί συνδιελέχδη μιετ’ 
αότοΰ επί IV λεπτά της ώρας. Συγκινητικώταται περιγράφονται έν ταΤς 
έφημερίσιν αί σκηναί, αίτινες έλαβον χώραν κατά τήν συνάντησιν ταύτην, 

-άλλά συγκινητικωτάτη πασών ΰπηρξεν ή  έν Λειψία, όπου ήλδον έκ Βερο
λίνου ε’ς προύπάντησιν τοΰ Αύτοκράτορος ό Βίσμαρκ καί απαντες οί υπουρ
γοί. Ή  ΰποδοχί δεν έγένετο επισήμως έκ μέρους τών άρχών τής πόλεως, 
παρ’ όλα δε τά αύστηρά τ*ς άστυνομίας μέτρα άμετρον πλήδος εΐχε περι- 
κυκλώσει τόν σταδμίν του Βερολίνου άναμένοντήν άφιξιν της αύτοκρατορικΡς 
αμαξοστοιχίας. Περί ώράνβ'/τ μ- μ  τ η ί 11. Μαρτ, έφδασεν αύτη καί πρώτος 
ε’ιςήλδεν εις τήν «ύτοκρατορικήν άμαξαν δ Βίσμαρκ, τόν όποιον αμα Ιδών ό 
Φρειδερίκος ήγέρδη τοΰ άνακλίντρου του καί έναγκαλισδείς έφίλησεν έπα- 
νειλημμένως. Τ ό πρόςωπον του Λύτοκροτορος είχε χρώμα κηρού, δεν 
έφαίνετο όμως τόσον έξηντίημένον τό σώμα του, ώς ήδύνατό τις νά εί· 
κάση έκ τών διαφόρων έν ταΐς έφημερίσι περιγραφών. ‘Ε ξ  όσων ητο δυ
νατόν νά παρατηρήση τις έξωδεν τήν μοναδικήν ταύτην τού δντι σκηνήν, 
έ αύτοκράτωρ ώμιληοεν άκοπως επί ν’μίσειαν ώραν, άν καί συχνάκις κατέ- 
φευγεν είς τήν γραφίδα, όπως μή καταπονή υπερβαλλόντως τόν λάρυγγά 
του. ^Επειτα προςηλδεν είς τήν δυρίδα της άμάξης καί ένευσεν ευχαρι
στών τό πλήδος διά τάς ένδουσιώδεις επευφημίας. Περί τήν έβδόμην 
ώραν ό συρμός έτέδη αυδις εις κίνησιν, έν ω τό πλήδος άδιακόπως έζη- 
τωχφαύγαζεν ύπερ τοΰ προςφιλσΰς καί πσλυτλη’μονος μονάρχου. Ό  Βίσμαρκ 
παρέμεινεν έν τή  άμάξη τοΰ Αύτοκράτορος, όπως τόν συνοδεύση μέχρι 
Βερολίνου, όπου αυτός δ ά  εγκατασταδή εις τά  ανάκτορα τοΰ C havlolttnb 'irg .

Έ ν  ’Αμερική αί γυναίκες πλείους όσημέραι καταλαμβάνουσι Β-έσεις, 
αϊτινες άλλως ήσαν ώρισμέναι καί έδεωροΰντο κατάλληλοι μόνον διά τούς 
άνδρας. Δεν εΐνε πλέον νέον άκουσμα, ότι αί γυναίκες έκεί ώς ιατροί καί 
δικηγόροι καδ’ εκάστην πολλαπλασιάζοντας άλλ’ είς διάφορα μέρη ήρχισαν 
μάλιστα γυναίκας νά έκλέγωσιν ώς είρηνσδ/κας, εν Συραχούαακ δε τής 
τοπαρχίας Κάνσας υπάρχει καί δήλυς δημοτικός σύμβουλος καί τέλος έν 
Άργωνία, πόλει τής αύτής επαρχίας, δήμαρχος τής πόλεως εΤνε ή σύζυγος 
ενός εκεί ζώντος δικηγόρου. Ό  δήλυς ούτος δήμαρχος φέρει τίτλον „M ayor 
Sa lte r“ , απολαύει δέ πλήρους έμπιστοσύνης έκ μέρους τών υπηκόων της, 
καίτοι έχει 27 μόνον έτών ήλικίαν. — Έ π ί  του παρόντος έν τά ΐς 'Η νω - 
μέναις Πολιτείαις της ’Αμερικής 800 γυναίκες άσκοΰσι τό ιατρικόν επάγ
γελμα, ζώσι δέ άνετώτατον βίον, διότι άμείβονται αδρότατα. ’Εν Νέα 
’ϊόρκη π. χ. διδάκτωρ τις δηλυς ειςπράττει κατ’ έτος υπέρ τάς 80,000 φρ., , 
έτέρ* ι α τ ρ ί ν α ΐν  ’Οράγκη τής νέας Γερσέης έχει έτήσιον είςόδημα άνω 1 
τών 70,000, έν φ  έν Φιλαδελφία εξ δήλεις ιατροί κερδαίνουσιν έτησίως από . 
40 Ιω ς 50,000 φράγκ, Αί τό . δικηγορικόν όμως έπάγγίλμα έ ν τ ή  αυτή 
χώρφ μετερχόμεναι γυνάϊκες εΐνε εύαριδμότεραι, έγνώσδη δ έ  νεωστί ότι 
συμποσοΰνται μόνον είς 48 καί ότι τά  είςοδήματά των δέν εινε τόσον λι
παρά ώς τά τών δηλέων ίατροΰν.

Ή  αόξησις τοΰ πληδυσμοΰ έν τοΐς κυριωτέροις τών πεπολιτισμένων 
κρατών κατά τά  τελευταία πέντε έτη έχει ώς εξής. Έ ν  Γερμανία ό πλη- 
δυσμίς τών κατοίκων άπό τοΰ 1870 μέχρι τοΰ 1880 καί άπό τοΰ έτους 
τούτου μέχρι τοΰ 1885 ηύξήδη άπό 40,816,249 είς ,45,234,061 καί κατά 
τό  διάστημα τ7ς τελευταίας πενταετίας είς 46,856,704. Έ ν  Πρωσσία· 
κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα ό άριδμός τών κατοίκων άπό 25,693,000 
άνήλδεν είς 27,280,000 καί έπειτα είς 28,320,000. Έ ν  Σαξωνία άπό
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2,760,000, είς 2,972,205 καί τώ  1885 είς 3,182,000. Έ ν  Αυστρία, εκτός 
τής Ουγγαρίας, οί κάτοικοι άπό 20,290,000 ηύξήδησαν είς .22,870,000. Έ ν  
ταίς Ή νωμεναις ΙΙολιτείαις τής ’Αμερικής ή αίξησις όπήρξεν έτι μεγαλει- 
τέρα διότι άπό τοΰ 1870 μέχρι του 1880 οι κάτοικοι άπό 38,000/100 
άνηλδον εις 50 καί πλέον εκατομμύρια, ηύξήδησαν δηλαδή κατά 13 ολό
κληρα εκατομμύρια. "Οσον δ’ άφορα τήν πυκνότητα τοΰ πληδυσμοΰ έν 
τ ή  γερμα'Λχ,ϊ) Αυτοκρατορία τω  1885 κατώκουν 86 άνδρωποι άνα παν τε
τραγωνικόν χιλιόμετρον, έν Πρωσσία 81 , έν Σαξωνία. όμως 212, εν Βάδη 
106, έν Βυρτεμβέργη 102, έν Βαυαρία δέ μόνον 71. Έ ν  Αόστρίςι είς τήν 
αύτήν έκτασιν έδάφους κατωκουν 74 άνδρωποι, έν Γαλλία 72 , έν ’Αγγλία 
καί Ουαλία 184, έν Σκωτία 84 μόνον, έν δέ ’Ιρλανδία 58. Τόν μάλλον 
αραιόν πληδυσμόν έχει ή ρωσσική Αύτοχραιορία, όπου άνά παν τετραγω
νικόν χιλιόμετρον τι,ΰ 1885 κατωκουν μόνον 16 άνδρωποι.

Έ ν  Γερμανία καί Έ λβετί^  κατασκευάζονται καδ’ έκαστον ετος περί 
τά δύο εκατομμύρια ύαλίνων όφδαλμών, έν ο εν καί μόνον γαλλικόν έργο- 
στάσιον προμηδεύει άνά π3ν ετος 300,000 τοιούτων.

Παλαιόδεν είνε γνωστοί οί άδάμαντες, άλλά πρό αύτών έγνώρισαν 
οί άνδρωποι τούς μαργαρίτας. Ό  μέγιστος καί ώραιότατος τών μαργαρι
τών εύρίσκεται μεταξύ τών κοσμημάτων τ?ς βασιλικής οικογένειας τής 
Ισπανίας καί εΤνε περίφημος υπό τό όνομα „προσκυνητής“ . Λέγεται ότι 
τόν μαργαρίτην τοΰτον εΤχεν αγοράσει έμπορός τις έν Περσία άντί ύπε- 
ρόγκου τιμής καί τόν προςέφερεν είς τόν βασιλέα τής Ισπανίας Φίλιππον 
τόν Ε '.  όπως ουτος τόν άγοράση. Έ κπληκτος έπί τή αιτήσει τόσον με
γάλης τιμής ήρώτησεν ό βασιλεύς τόν έμπορον, πώς εϊχε τολμήση νά άγο- 
ράση άντί ¿λοκλήρου περιουσίας τοιοΰτον μικρόν άντικείμενον. Ό  έμπο
ρος όμως άπήντησεν, ότι έπραξε τοΰτο επειδή έγνώριζεν, ότι ΰπηρχεν εΤς 
βασιλεύς τ ή ς ’Ισπανίας. Ή  κολακεία cru τη διέδρυψε τήν φιλοτιμίαν του 
βασιλέως καί ό έμπορος έλαβε παρ’ αυτού άμέσως τό ζητηδέν ποσόν,

Μ ετ' εύχαριστήσεως έμα'δομεν, ότι ή Α. β . Γ. ο' διάδοχος τοΰ ελλη- 
κοΰ δρόνου Κωνσταντίνος άπένειμε τώ έν ’Αλεξάνδρειά κ. Ε . Παχουνδάκη, 
ιδιοκτήτη έργοστασίου σιγαρέτων τόν τίτλον ,,Προμηδευτοΰ“ . Ή  είς τόν 
καί έν Ευρώπη γνωστόν τοΰτον εμπορικόν οΐκον άπονεμηδεΤσα τιμή όφεί- 
λεται εις τήν δραστηριότητα καί τάς ενεργείας τοΰ άξιοτίμου κυρ. θ ,  Ί α -  
τρουδάκη, άντιπροςώπου τοΰ άνωτέρω οικου έν Ευρώπη,

Τ ή  17. Φεβρουάριου συνεπληρώδη ολόκληρος εκατονταετία άπό τής 
γεννη'σεως ενός τών μεγίστων φιλοσόφων τής Γερμανίας κατά τόν 19"*' αι
ώνα, τοΰ Άρδούρου Σοπεγχάουερ, γνωστοΰ καί είς τούς ήμετέρους άναγνοί- 
στας έκ τών „’Εντυπώσεων“  έκ τών έργων του, άς έν άλλεπαλλήλοις τευ'- 
χεσιν εδημοσίευσεν άλλοτε (τώ 1885) ή  Κ λειώ . Ό  Σοπεγχάουερ ύπήρξεν 
ηγέτης ιδιαιτέρου φιλοσοφικού συστήματος καί ό άπαισιοδοξότατος τών 
φιλοσόφων. Τ ά  διδάγματα αύτοΰ όμως δέν έτυχον πανταχοΰ επιδοκιμα
σίας, έγράφησαν δ έ  υπέρ καλ κατ’ αύτών ολόκληρο1,  βιβλιοδήκαι. 'ί ΐ ς  μαν- 
δάνομεν, ό ένταΰδα οΤκος τοΰ Brockhäus άπεφάσισε νά έκδώση τά έργα 
του καί πάντα τά πρός τήν φιλοσοφίαν τοΰ Σοπεγχάουερ σχετικά συγγράμ
ματα ιδιαιτέρως ύπό τόν τίτλον „E d ita  e t  In ed ita  Scboppenbaueriana“. 
Τό κυριώτερον αύτοΰ σύγγραμμα φέρει τίτλον „D ie W elt a ls  5Vil!e und 
V orstellung“ , τό δέ τελευταϊον καί όγκωδέστατον πάντων έπιγράφεται 
„Πάρεργα καί Παραλειπόμενα“.

'ίός όξυδερκεΐς παρατηρηταί τής φύσεως οί Κινέζοι έκαμον τήν άνα- 
κάλυψιν, ότι 6 όφδαλμός τής γαλής δύναται νά χρησιμεύση καί ώς ώρο- 
λόγ'Λν. Ή  ιρις τοΰ όφδαλμοΰ τής γαλής συστέλλεται περί μεσημβρίαν καί 
όταν ό τλιος φδάση εις τό κατακόρυφον σημέΛν. στενοΰται τόσον, ώςτε 
φαίνεται ώς λεπτή τις μόνον γραμμή, καδέτως διατέμνουσα τόν κερατο- 
ειδή χιτώνα. Μετά μεσημβρίαν ί  κόρη άρχίζει βαδμήδόν νά. εύρύνηται. 
Έ ν  ταις κινεζικάϊς λοιπόν κώμαις δύναταί τις νά Ιδη άνά π5ν βήμα τούς 
χωρικούς παρατηροΰντας τούς όφδαλμούς τών γαλών καί ορίζοντας τοιουτο
τρόπως τάς ώρας τής ημέρας.
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*Η παράστασις τοΰ ,,’Οδελλου“ τοΰ Βέρδη έν Άμβούργω έστέφδη 
ύπό πλήρους επιτυχίας. Τό κοινόν έχειρΟκρότησεν ένδουσιωδως τήν ορχή
στραν καί τούς άοιδούς" μεδ’ όλους όμως τούς δριάμβους τούτους τοΰ πρε
σβύτου, άλλ’ άδανάτου μουσουργού, οί γερμανοί κριτικοί διατείνονται, ότι 
τό μελόδραμά του εινε μέν ικανόν νά τέρψη καί νά κίνηση τόν σεβασμόν 
τοΰ γερμανικού δημοσίου, ουδέποτε όμως δά  δυνηδή νά τό διαδερμάνη 
καί διαρκώς νά τό ένδουσιάζη.

Κατά τά τελευταΤα έτη πολύς έγένετο λόγος περί τής συλλογής έγγρα
φων έπί-παπύρου καί περγαμηνοΰ. χάρτου, τής άνηκούσής είς τόν άρχι- 
δοΰκα τής Αυστρίας 'Ράϊνερ. Έ κ  τίνος λόγου τοΰ καδηγητοΰ Καραμπα- 
τσέκ περί τής συλλογής ταύτης μανδάνομεν ότι άποτελεΐται ?ξ 120,000 
διαφόρων έγγραφων χρονολογουμένων άπό 2700 έτών καί έπέκεινα καί 
γίγραμμένών είς  ένδεκα διαφόρους γλώσσας. Μεταξύ δέ άλλων ύπάρχουσιν 
έν τή συλλογή ταότη χειρόγραφα έκ τοΰ πρώτου μ. X. «ίώνος, έν οΤς καί 
τμήματα τής ’Ιλιάδος, τής Όδυσσείας, τών έργων τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Θεό
κριτου, τοΰ Αίσχίνου, τοΰ Δημοσδένους, τοΰ Ίαοκράτους, τοΰ Θουκυδίδου, 
τοΰ 2<νοφώντος καί τοΰ Όρέστου τοΰΈ άριπίδου, εν ω  περιέχονεαι μά
λιστα καί επεξηγηματικοί τοΰ βυδμοΰ σημειώσεις. Ε ίς  τα~τα προςδετέον 
καί δύο άλλους πολυτίμους μαργαρίτας τής χριστιανικής άρχαιότητος, ητοι 
τό γνωστόν εκείνο απόσπασμα τοΰ Ευαγγελίου καί τήν Λειτουργίαν, χρο- 
νολογουμένην άπό τών άρχών τοΰ 4<>* αιώνος. Πολδαριδμότατα δε είνε 
τά λοιπά έπί παπύρου ελληνικά χειρόγραφα, τά  άναφερόμενα είς τόν δη
μόσιον καί ιδιωτικόν βίον κατά τούς π . X. καί μ. X. αιώνας, σπουδαιο- 
τάτη δέ ιδίως εΐνε ή ύπό τών καδηγ. Βίσνερ καί τοΰ Καραμπατσέκ διά 
τοΰ μικροσκοπίου γενομένη άνακάλυψις, ότι ούχί ο ί Γερμανοί οοδέ οί Ι τ α 
λοί, άλλ’ οί “Αραβες πρώτοι (άπό τοΰ 751 άδη μ. X. ετούς) ήρξαντο κατα- 
σκευάζοντες χάρτην έκ ρακών.

ΓΙυλλοί τών καδηγητών τής ιατρικής έν τώ  Πανεπιοτημίω τή ς Βιέν- 
νης, μή άρκούμενοι είς τά υπάρχοντα διάφορα Ιατρικά περιοδικά,' άπεφά- 
σισαν νά έκδώσωσι νέον τοιοΰτον περιοδικόν, εξυπηρετούν κυρίως τάς 
άνάγκας τής βιενναίας σχολής. Ή  ιατρική εταιρία τής Βιέννης έκήρυξε 
τό εργον τοΰτο ώς επίσημόν της όργανον, παρ’ όλην τήν άντίπραξιν τών 
διευδυντών τών διαφόρων τής Βιέννης άστυκλινικών, οί όποιοι έκ τοΰ προ- 
τερου ήγωνίσδησαν κατά τής ιδρύσεως τοιούτου οργάνου.

Ώ ς  γνωστόν, ή  Ευρώπη άπώλεσε μέγα μέρος τοΰ έδάφους της άπό 
τής τριαδικής λεγομένης έποχής. Τότε δέν ύπήρχεν ακόμη ή Βόρειος 
δάλασσα, ούτε ό πρός τήν Βαλτικήν άγων πορδμός, έξετείνετο δέ κατά 
τήν τριαδικήν εποχήν ή ξηρά πέραν τών Φερόων νήσων καί τής ’Ισλαν
δίας πρός τήν Γροινλανδίαν καί συνεδεετο άμέσως πρός τ ίν  αμερικανικήν 
ήπειρον. Τ ά  ίδατα  τοΰ ’Ατλαντικού ώκεανόΰ, τά χωρίζοντα τάς νήσους

της μεγάλης Βρετανίας άπό τής ευρωπαϊκής ηπείρου, κατέκλυσαν τό μέρος 
έκεΐνο τής Εύρώπης πολύ άργότερον, δηλαδή, έάν δέλωμεν γεωλογικώς νά 
όμιλήσωμεν, κατά  τάς άρχάς τής τετραδικής λεγομένης έποχής, έξακολου- 
δοΰσι δέ τά ύδατα τό καταστρεπτικόν των έργον έπί τών άκτών εκείνων 
μέχρι τής σήμερον. Τό άκρωτήριον Γκριναί (Gris-nez), τό εγγύτατον πρός 
τήν ’Αγγλίαν σημεΐον τής Γαλλίας, ύποχωρεϊ άνά πδσαν εκατονταετηρίδα 
κατά 25 τουλάχιστον μέτρα, όδεν δυνάμεδα μετά βεβαιότητος σχεδόν νά 
έξαγάγωμεν τό συμπέρασμα, ότι πρό 60,000 έτών συνεδεετο άκόμη τ- 
Γαλλία καί ή ’Αγγλία δ ι’ ϊσδμοΰ. Ή  λωρίς τής ξηρας, ή όποια άλλοτε 
συνήνου τάς δύο ταύτας χώρας, φέρει άκόμη ύπό τά δδατα ευδιάκριτα 
γνωρίσματα, τά όποια όμοις διαρκώς έξαφανίζονται ύπό τήν έπήρειαν τών 
ύδάτιον.

Ό  άγγλος πλοίαρχος M oore παρετήρησε φαίνόμενόν τ ι μετεωρολο
γικόν λίαν περίεργον, περιγράφει δ ’ αυτό ώς έξης: ,,Τ ή  12. Νοεμβρίου 
1867 περί μέσας· νύκτας επλεον είς δέκα μιλίων άπύστασιν άπό τοΰ άκρω- 
τηρίου 'Ρ ά ς  τής νέας Φουνδλανδίας, αίφνης δέ βλέπω, πνεύσαντος σφοδρού 
άνεμου, πυρίνην σφαίραν άνυψουμένην είς 15 μέτρων ύψος άπό τής έπι- 
φανείας τής δαλάσσης καί διευδυνομένην κατ’ εύδεϊαν πρός τό πλοΐόν μου. 
Κατόπιν όμως ή σφαίρα ήλλαξε δρόμον καί έξηκολούδει κινούμενη παραλ- 
λήλως πρός τό πλοΐόν μου είς άπόστασιν 1 '¡.· δαλαδσίου μΑίου, έπειτα δέ 
παλιν ήλλαξε δρόμον, είς εναντίαν διεύδυνσιν πρός τήν όρμήν τοΰ άνεμου, 
καί μςτ’ ολίγον έξηφανίσδη. Παρόμοιόν τ ι  φαινόμονρν παρετήρησα καί 
άλλοτε ού μακράν τοΰ ΐδίου ακρωτηρίου, εξήγησα δέ τοΰτο ώς προάγγελον 
τρικυμίας.“  Τό ύδρογραφικόν γραφεΐον τής Βασιγκτώνος συνοδεύω τήν 
σημείωσιν ταύτην τοΰ άνωτέρου πλοιάρχου καί δ ιά  ιώ ν άκολόύδων παρα
τηρήσεων: „Τό φαινόμενου τοΰτο εΐνε μία τών σπανιωτάτων καί εϊςέτι 
δλως διόλου άνεξηγήτων μορφών τοΰ κεραυνού. Σφαίρα έκ πυρός δια
σχίζει βραδέως τόν άέρα, κανονικώς καί όμαλώς βαίνουσα πρός τά  πρόσω, 
ενίοτε μέν μετά μεγάλης δυνάμεως αίφνης Ικρηγνυμένη, άλλοτε δ ε  εξαφα
νιζόμενη έν tî[ άτμοσφαίρφ άντυ κρότου καί βοής. Παρετήρησαν δέ μέχρι 
τουδε, ότι οί σφαιροειδείς ουτοι κεραυνοί φδάσαντες είς τήν ξηράν, χώ
νονται είς τό έδαφος, άναδόουσιν έπειτα έξ αύτοΰ είς μικράν άπόστασιν 
καί είς τό σημεΐον, όπου έβυδισδησαν είς τό έδαφος, άφίνουσιν όπήν δια
μέτρου 20 περίπου ποδών. Καίτοι ή  ύπαρξις τοΰ φαινομένου τούτου ού· 
δεμίαν έπιδέχεται αμφιβολίαν ή  ι/μφισβήτησιν, έν τούτοις ούδείς ήδυνήδη 
μέχρι τουδε νά παράσχη έπαρκή έξήγησιν τής αιτίας αύτοΰ.“

Έ ν  Πετρουπόλςι μεγάλ,ην έπροξένησεν αίσδησιν ή άπαγόρευσις ττς 
δημοσιεύσεως τοΰ νεωτάτου έργου τοΰ Τολστόη „Περί τοΰ βίου“. 'Ο  συγ- 
γραφεύς διετάχδη νά ύποβάλη τά σύγγραμμά του πρώτον είς τινα ε’π ι- 
τροπήν έξ ιερέων καί κληρικών άποτελουμένην, έπειδή κατηγορήδη ότι 
έξέδηκεν έν αύτώ άντιχριστιανικάς άρχάς.

Β Ι Β Λ Ι Ο θ Η Κ Η .

— Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΙ, ιατρού. ΟΜΗΡΟ)' ΙΛΙΑΔΟΣ Εξάμετρος 
άπλοελληνική μετάφρασις πρός χρήσιν τών Σχολείων καί τών Ιίαρδεναγω- 
γείων, Τεΰχος Πρώτον Α—Δ. Έ ν  ’Αλεξάνδρειά. Τό δλον πόνημα δ’ 
απότελέηι οκτώ τεύχη, τών όποιων τά δύο τελευταία δά  περιέχωσιν έν 
ε ιδ ίι Σχολίων, σλας έκείνβς τάς γνώσεις, τών οποίων έχει ανάγκην ό μα- 
Βητής πρός κατάληψιν τοΰ οικιακού, Βφησκευειν.οΰ, πολιτικού καί πολεμι
κού βίου τών Η ρω ικώ ν χρόνων. Έκτυπωμένον έπί χάρτου ωραίου καί 
μετά πολλής φιλοκαλίας.

Έ καστον τίΰχος τιμαται φράγκ. 3 ,50 , δ ιά  δέ τούς κυρ. Συνδρομ. 
άντί 2,50 φράγκ. Πληρωτέων κατά τήν παραλαβήν τοΰ τεύχους. Ό ρος 
όμως άπαραίτητος τής Συνδρομής εΐνε ή  προκαταβολή τοΰ τιμήματος τών 
τεσσάρων τελευταίων τευχών.

Τό άνωτέρω έργον τοΰ ελληνομαδοΰς καί φιλοπάτριδος Άσκληπιά-

δου συνιστώμεν δερμότατα είς τούς οίκογενειαρχας καί τάς μητέρας, όσαι 
δελσυν έχληνοπρεποίς ν’ άναδρέψουν τά  τέκνα των.

— ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ Κ ίΡΙΩ Ν  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ, συντασσομένη ύπο 
ΚΓΡ1ΩΝ, Έ τη σ ία  συνδρομή Προπληρωτέα έξωτερικοΰ φρ. χρ· 8 , έσωτε- 
ρικοΰ δραχ. 5. Πραγματευόμενη ζητήματα κοινωνικά, έδνικά, επιστημο
νικά, φιλολογικά, καί παιδαγωγικά αναγόμενα είς τόν κύκλον τής γυναι
κείας δρίσεως· πρός δ ί  βιογραφίας διάσημων γυναικών, ποιήματα κυ
ριών, επιδεώρησιν γυναικείας φιλολογίας, τέχνης καί βιομηχανίας εν τε τή 
Ευρώπη καί ’Αμερική, ζητήματα οικιακής οικονομίας, υγιεινής καί καλλο
νής της γυναικός, υγιεινής, διαδρέψεοις καί ανατροφής τών παίδων, διευδύν·- 
σεως καί διασκευής οικου, οικιακής ιατρικής καί φαρμακολογίας, μαγειρικής, 
γυναικείου κόσμου· περιγραφάς γυναικείων ήδών καί έδίμων καί πάνδ’ όσα 
έχουσι σχέσιν πρός τήν άρχαίαν, μέσην καί σύγχρονον ίοτορίαν τών γυναικών.
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0  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Σ !  Τ Η Σ  Κ  Α Ι Ν Ι Ε Β Κ Ρ Γ Η Σ .

Περί tot? μεγάλου φιλοσόφου’Εμμανουήλ Κάντιου, 5{τις έγινεν αιτία 
ή  πόλις, |ν  ή Ιγεννήθη, νά όνομασθη „πόλις τοΰ καθαρού λίγου, άμφιβάλλο- 
μεν άν οί άναγνώσται ημών, ακόμη καί εάν γινώσκωσι καί έμελέτησαν 
τά έργα του, έχωσιν ακριβή ιδέαν 
περί αύτοΰ ώς ανθρώπου καί περί 
τοΰ καθημερινοί βίου του. Άλλ’ εσχά
τως γερμανός τ ι ;  λόγιος έν τάϊς ύπ’ 
αύτοΰ δημοσιευθέισαις μελέταις περί 
τοΰ πολιτισμοί έν τη άρχαία Πρωσ- 
σία παρέχει ήμϊν έπί τη βάσει πλη
ροφοριών των κατά τήν εποχήν εκεί
νην ζησάντων επιτυχή σκιαγραφίαν 
του φιλοσόφου, ήν. μεταδίδομεν καί 
ήμεΐς εις τους ελληνας άναγνώστας.

•,,Περί. το στόμα του καί τούς 
γλαυκούς καί διαυγείς ύφθαλμούς 
του επικρατεί μία .τις .ευκινησία, μία 
λεπτότης καί εύπροςηγορία. Βαδί- 
ζων κύπτει πρός τά Ιμπρός καί ώς 
έκ τούτου πάντοτε ή πλεξϊς τής φε
νάκης του (ώς- εφόρουν τότε οί άν
θρωποι) πίπτει επί του στήθους του.
Κατά τήν πρώτην μου έπίσκεφιν, 
περί τήν 7'/a πρωίνήν ώραν, ευρον 
αυτόν εργαζόμενον καί φέροντα κοι- 
τωνίτην κίτρινον καί έρυθραν έκ με- 
τάξης πολωνικήν ζώνην. Μ’ έδέχθη 
λίαν ευπροςηγόρως, ώμίλησε πολλά 
— εφλυάρησε μάλλον περί διαφόρων 
άσημάντων πραγμάτων, έν πολλοΐς 

' ήτο ευτράπελος καί εΤπεν ύλίγας τινάς 
λίαν πρωτοτύπους παρατηρήσεις περί 
ρεμβασμού, των λογιών γυναικών καί 
τών άσθενειών των. Διδάσκει δη
μοσία τήν Λογικήν, τήν πρωινήν 
ώραν, καθεκάσΐην, καί δίς τής έβδο- 
-μάδος φυσικήν Γεωγραφίαν. ’Αγο
ρεύει δέ ώς έάν όμιλεί καί επομένως 
ο.ύχί εύγλώττως.

Ό  μέγιστος τών φιλοσόφων
ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΛΑΓίίίίΝ.

μοί ήκτινοβόλουν καί άπήστραπτον όταν ώμίλει* ή κόμη του ήτο -|ανθή, 
οί δέ χαρακτήρες τοΰ προςώπου του μέχρι βαθυτάτου γήρατος δροσεροί καί 
έκφραστικοί' ή άκοή του ήτο εις άκρον όξεΐα, ή δέ άπλή καί ¿λιγαρκής

αύτοΰ δίαιτα τον άπήλλαξεν ασθε
νειών μέχρι γήρατος. Καί τό θέρος 
καί τον χειμώνα ήγείρετο ακριβώς 
περί τήν δ ν  πρωϊνήν ώραν καί Ικοι- 
μδτο μόνον 7 ώρας. Μετά μεσημ
βρίαν έξήρχετο είς περίπατον αδια
φορών περί του καιρού, ένεδύετο δέ 
άπλώς μέν, άλλα λίαν κοσμίως . Οι 
περίπατοί του, ή τακτική αύτοΰ εμ- 
φάνισις έπί τής φιλοσοφικής έδρας 
καί δ υπηρέτης του Λαμπσδιος εινε 
γνωστοί. Τήβοηθεία φίλου του τίνος, 
άγγλου έμπορου, έΤχεν αποκτήσει με- 
γάλην περιουσίαν, ήτις τόν κατέστη- 
σεν ανεξάρτητον, καίτοι πολλοί τών 
φοιτητών δέν τω έπλήρονον τά δί
δακτρα καί ό Κάντιος ούδέποτε τά 
έζήτει. Από τοΰ έτους 1775 μέχρι 
τοΰ 1780 καί από τοΰ 1784- μέχρι 
του 1793 ούθέ μίαν ώραν έλειψεν έκ 
τών παραδόσεων του. Έ κάθητο εις 
μικράν άποστασιν πρό τίνος μικρού 
άναλογίου καί ώμίλει διαρκώς καί 
τόσον σιγανά, ώςτε δυςκόλως ήδύ- 
νατό τις νά τον άκούη, άλλά μετά 
τόσης ευφυΐας καί σαφηνείας, .ώςτε 
πάντες οί άκούοντες αύτόν κατεθέλ- 
γοντο καί έπροτίμων νά τόν άκούωσι. 
παρά ν’ άναγινωσκωσι τά βιβλία του. 
Ακόμη καί είς τά ; πτρά .τήν τρά
πεζαν συνδιαλέξεις του σωρηδόν έξ- 
ήρχοντο τών χειλέων του αί μεγαλο- 
φυέστεραι τών ιδεών, άτινες όμο>ς 
έχάνοντο, διότι ούδέποτε τάς έπα- 
νελάμβανελ“

Ό  Κάντιος εΤχε παιδικήν καρ- 
δίαν καί ό ίδιος δέν έθειίρει εαυτόν 

Πολλοί τών σήμερον όγκώδη καί πολύ-τ.οΰ 18»“ καί ό μέγιστος τών στρατηγών τσυ 19»“ αίώνος, ό Κάντιος καί ό I μέγαν καί επίσημον
Ναπολέων, ήσαν άμφότεροι λίαν μικρού άναστήματος. Ό  Κάντιος είχε ' σέλιδα βιβλία περί αύτοΰ γραφόντων έχουσι πολύ μεγαλειτέραν ιδέαν περί
μόλις 5 ποδών ύψος καί τό στήθος άου συμπεπιεσμένον’ ή δεξιά του I τών έργων των καί όμως ή  μετριοφροσύνη εϊνε πάντοτε ή μόνη προίξ τής
ώμοπλάτη προεξεΐχεν ολίγον τι πρός τά εμπρός, άλλ’ οί γλαυκοί του ¿φθαλ- I άληθοΰς μεγαλοφυΐας.

............ »-ΎίΧ - —.........—

κ. Α. Π . X. εις Βατούμ, Πρός τόν ΰποδει- 
χθέντα ήμΐν φίλον έγράψαμεν, Σας εύχαριστοΰμεν 
δέ διά τήν φιλικήν υμών σύστασιν. — κ. Γ, Κ. 
εις ’Οδησσόν, Συνεμορφώθημεν. — κ. Γ . Π- Μ. 
εις Σΰρον. Δέν ήτο δυνατόν πρότερον. — κκ Άδ. 
Μ, εις Δεδεογάτζ. ’Επράξαμεν κατά τάς όδηγίας 
υμών. — κκ. Σ. καί Κ, είς Ξάνθην. Σας εύχα- 
ριστοΰμεν, τά αίτηθέντα άπεστάλησαν. — κ. Ξ. Π. 
είς Πότιον. Έ σημειώσαμεν,' Σδς εύχαριστοΰμεν 
δέ δύ ήν δεικνύετε προθυμίαν. — κ. Ν , Ν. είς Φο- 
λέστιον. Άπεστάλη..— κκ. Ε . Κ ., Θ. Ν. Ε ., Γ. 
Τ . καί Π . Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν. Έλήιρθησαν καί

Σας .εύχαριστοΰμεν.. —  κκ. Π. Π . καί Γ. Τσ. εις 
Πάτρας. Έλήφθησαν καί άπεστάλησαν. — κ. Δ. 
Ν. Μ. είς Φιλιππούπολιν. Έλήφθη, — κκ. Αδ. 2 . 
Μ. είς Βιτοίλια Συνεμορφώθημεν ήδη. — κκ. 1. 
Κ. Δ. είς Ταΐγάνιον,· Κ. Γ. είς Γαλάζιον, Μ. Φ. είς 
Κά'ίρον, Ν. Μπ. είς Ζαγαζίκ, A, Α. Τσ. είς Κι»ν- 
στάντσαν, L Δ. Κ. εις Ρέθυμνον. Πρός τούς. ύπο- 
δειχθέντας ήμίν άπεστείλαμεν ήδη τά  μέχρι τοΰδε 
έκδεδομένα τεύχη, καί Σ δς εύχαριστοΰμεν θερ
μώς. — κ. Β. Β. είς Αδριανούπολιν. Κατ’’ αίτησίν 
Σας, ό αριθμός-τών πρός ύμ~ς τευχών ηύξήθη. — : 
κ. Δ.-Στ. είς,Σεμπελεβέν (Αίγυπτος), λέσχην ,,Ισ,“

είς Σΰρον. Σδς ένεγράψαμιν καί άπεστάλησαν.
— κ Γ. Λ. είς Τέλλαν. ’Ελήφθησαν καί Σας εύ· 
χαριστοΰμεν.— κ Γ. Γ. είς Sam anoud (Αίγυπτος). 
Έλάφθησαν καί άπεστάλησαν, Σας εύχαριστοΰμεν 
δέ θερμώς, — κ. Σ. Π . εις Αθήνας. ’Ελήφθη καί 
τύ τελευτάϊον. — κ. Ε . Δ. είς Σμύρνην. Έ λυπή- 
θημεν διά τήν εΐδησίν Σου, τό έν λόγω χρώμα 
ήναγκάσθημεν νά παραγκωνίσωμεν, ενεκά πρακτι
κών λόγων. — κκ. Σ. II . είς Μαριούπολιν, Π . Σ. 
είς Μεσσήνην. ^Ελήφθησαν καί Σδς εύχαριστοΰμεν.
— κ, Κ . Β. είς ’Αθήνας. Πρός τήν εν Ζακύνθω 
λέσχην άπεστάλη τό φύλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Ό  Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Νικόδημος (μετά είκόνος). — Ή Ά κρόπολις τών Αθηνών ύπό Εύγενίου Ζωμαρίδου (συν- 
*χΐι«)· — Περί τοΰ προςεχοΰς κατακλυσμού ύπό Φ Σ. Δ. — Σαπψώ (μυθιστορία έκ τής'Ελληνικής, άρχαιότητος — συνέχεια’. .— Πινακοθήκη, ήτοι 
ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. , , η  *·?·»— λ«*.*.»·>..«» τ”  λ,. λ...ι,:- λΕ —,-.-κ .,. ¿., ’».......ο· ' υ  „.ντ_ —. —α - · — ·
— Ό  μέγιστος τών μαργαριτών.

Βέρ δη. — Πλουσιωτάτη συλλογή 
Και νιξβέργης. — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Νικόδημος, Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων (σελ. 65). — Τά παιδιά της γειτονιάς. ’Ελαιογραφία υπό Μέντσλερ (σελ. 69). — Θό· 
λος του έν Ιερουσαλήμ 'Αγίου Τάφου (σελ. 73). — Ί ο  νέον χρηματιστήριου τών γερμ. βιβλιοπωλών εν Λειψία (σελ. 76). —  Μονομαχία Λαγωών (σελ. 80.)
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