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‘Ο πρώτος των ίδρυτούν της γερμανικής ένότητος και 
ο θεμελιωτής τής δυνάμεως και τού μεγαλείου αυτής δεν 
υπάρχει πλέον από τής 0. Μαρτίου μεταξύ των ζώντων. Τή 
22. του αυτού μηνός έμελλε νά εορταστή πανδήμως ή έν- 
νενηκοστή δευτέρα επέτειος ήμέρα των γενεδ-λίων του, άλλ’ 
ό δ·άνατος έπελδ-ών άφήρπασεν αυτόν από του κόσμου, εις 
τό δέατρον του οποίου επί το'σας γενεάς έδοκιμάσδη ή με
γάλη ψυχή τού είς Κύριον μεταστάντος ήρωος. Έπένδ-ήσε 
τον δ·άνατον αυτού πρε- 
πόντως καί μεγαλοπρεπώς 
πάσα φιλόπατριςγερμανική 
ψυχή, άλλ’ ούχ ήττον έπέν- 
δησεν αυτόν καί πας Ευ
ρωπαίος, καί πας άνδ·ρω- 
πος, διότι 6 αοίδιμος άνήρ, 
ό διαλάμψας καί δοξασδ-είς 
έν τα~ς μάχαις καί τοΐς 
πολέμοις, χαρέσχεν εαυτόν 
προς τούτοις καί άξιομι- 
μητότατον παράδειγμα πα- 
τρός καί μειλιχίου άρχον- 
τος καί κατέστη αγλαόν 
καί τέλειον υπόδειγμα τού 
ανθρωπισμού.

Τοιοΰτος ήν ό Αύτο- 
κράτωρ των Γερμανών Γου- 
ουλιέλμος δ Α'. Δεν ήτο 
όπως έκαστος άλλος μο
νάρχης, κατα την συνήδη 
έννοιαν τής λέξεως, μόνον 
ό άντιπρόςωπος καί προ
στάτης τού λαού καί της 
πολιτείας, άλλ’ ήτον ή έν-

Κ Λ Ε ϋ ί .  Τ Ο Μ Ο Ι  ¿ · .

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  Γ '.

ΑΟιοκράτωρ τή ί Γερμανίας.

σάρκωσις τής έν τή καρδία του λαού του βαδέως έρριζωμέ- 
νης καί ύπ'ερ παν άλλο σεβαστής μοναρχικής αρχής, έπί τή 
βάσει τής όποιας άνεπτΰχδησαν έν τή  ευγενεΐ καί άδόλω 
καρδία του αί πατρικαί έκεΐναι άρεταί, αίτινες περιεκόσμησαν 
αυτόν καδ·’ δλον τόν μακρότατον βίον του καί κατέστησαν 
αΰτον προςφιλέστατον αντικείμενου αγάπης καί λατρείας έκ 
μέρους όλων των υπηκόων του.

Έ ν τω προςώπω του τό γερμανικόν εδνος έλάτρευε
τόν ισχυρόν δεμελιωτήν καί 
νουνεχή οίακοστρόφον του 
νέου γερμανικού κράτους, 
δΓ αυτού έξηγέρδη έκ πο
λυετούς λ η δ ά ρ γ ο υ  καί 
άπηλλάγη, ευγνωμονούν, 
μακροχρονίων καί κατα
στρεπτικών Ιμφυλίων δι
χονοίων, διά μιας δέ ύψώδη 
υπ’ αυτού κατόπιν είς τήν 
δ·έσιν έκείνην μεταξύ των 
ευρω παϊκώ ν λαών, τήν 
οποίαν ίλλιγγιδ τις καί νά 
όνειρευδή μόνον· άπ αυτου 
χρονολογείται τέλ ο ς  διά 
τήν Γερμανίαν νέα περίοδος 
έσωτερικής ένότητος καί 
άδελφωσύνης μεταξύ των 
ήγεμόνων καί των λαών 
της, οποία δέν υπήρξεν ουδ’ 
άνεφάνη ποτέ από πολλών 
αΙώνων, έξωτερικής δέ δυ
νάμεως καί ίσχυος, οποίαν 
ουδείς των πρψην γερμ«· 
νών βασιλέων έσχε. ποτέ 
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καί κατ αυτας ακόμη τας λαμπροτέρας έποχάς της άρχαιο- 
τέρας γερμανικής Ιστορίας.

Και πάντα ταύτα ησαν κυρίως Ιργον καί οφείλονται εις 
την ευ’στάθειαν τού χάρακτηρος καί τάς άλλας έξοχους άρε-, 
τάς του αοιδίμου μονάρχου. Καί προςωπικώς μεν είργάσθη 
ό ίδιος καί έχων συμβούλους τους σοφιοτάτους των άνδρων 
περί τά  στρατιωτικά, ως τον 'Ρου'ν, π. χ. καί τον Μόλτκε 
καί άλλους,' διεξήγαγε την άναδιοργάνωσιν καί τελειοποίησιν 
του πρωσσικου στρατού, δςτις κατά τά  έτη 1866 καί 18ΤΟ 
απεδείχδη θαυμάσιος και ο κραταιοτατος των στρατών της 
όφηλίου,^ λαβών δε καί κρατήσας παρ’ έαυτ&ύ, παρ’ ολας 
τάς έν άρχή πολλαχό9·εν γενομένας αντιπράξεις, ώς σύμβου
λον τον μεγαλεπήβολον καί ίκανώτατον Βίσμαρκ, ήδυνήθη 
ν αποδώση εις την στρατιωτικήν ταύτην δύναμιν τδ πρέπον 
γόητρον είς τό εξωτερικόν καί ίδρύσας την γερμανικήν αυ
τοκρατορίαν, νά καταστήση αυτήν φοβέραν καί τδ όνομά 
της σεβαστόν παρ’ άπασι τοϊς έθνεσι τής οικουμένης. Τό 
δέ κυριώτερον προσόν αυτού ην προςέτι καί ή φρόνησις, δ ι’ 
ης ετήρει και έφύλαττε παν δ,τι έ μεγαλοφυής Βίσμαρκ καί 
ό Μόλτκε μέγα έπραττον, καί δι’ ής κατώρθου είς τους συμ- 
μάχους του νά έμπνέη πλήρη έμπιστοσόν.ην είς τάς είλικρι- 
νείς αυτού προθέσεις καί είς τήν ειρηνικήν του πολιτικήν.

Διά τούτο καί πάντες ο! ηγεμόνες τής Ευρώπης, μικροί 
τε καί μεγάλοι, προςήρχοντο προς τον γηραιόν αυτών Νέ- 
στορα, απονεμοντες τον δίκαιον καί πρέποντα σεβασμόν ήτο 
ό ίδρυτής καί τό ισχυρόν κέντρον Εσχυράς ομοσπονδίας, επί 
κεφαλής τής οποίας ήδυνατο, έν ανάγκη, νά έπιβάλη καί είς 
τούς άλλους τήν τήρησιν τή ί ειρήνης, ής αυτός ήτο ό πρώ
τος καί ό άγρυπνότερος φυλαξ.

Εν αυτή τή  Γερμανία τ̂ · άτομον του Αύτοκράτορος 
Γουλιέλμου συνηνου, έξίσιονε καί διήλλαττεν όλα τά  στοιχεία. 
Έ ν αυτω οί γερμανοί ηγεμόνες εΤχον τήν άσφαλεστέραν 
έγγυησιν ότι παν δ,τι έγίνετο, έγίνετο προς τόν σκοπόν τής 
ένισχύσεως καί ασφαλείας του κράτους καί τής έσωτερικής 
ευνομίας του έθνους. Γύρω του συνη& ροίζοντοου'χί όπως 
άλλοτε οί υποταγεΤς ηγεμόνες περί τόν άνώτατον κυρίαρχον 
καί· δεσπότην των υπόπτως καί δυςαρέστως — άλλ’ έν όμο- 
νοία καί αγαπη και αφοσιωσει, ώς πιστοί αδελφοί καί σύμ
μαχοι οί άρχοντες των άλλων γερμανικών φύλων, μεταξύ 
των οποίων ό εύγενής καί ήρωϊκός γέρων οΰδέν άλλο έπε- 
θύμει νά ήνε, παρά ό „πρώτος μεταξύ των όμοιων του.“

Καί όπως οι ηγεμόνες, ουτω καί οί λαοί. 'Ο  ψυχρότε
ρος κάτοικο» τής βορείου Γερμανίας άπένεμεν έξ ίσου θερμήν 
λατρείαν πρός τον αγαπητόν Αύτοκράτορα, ώς καί ό θερμό
τερα έχων αισθήματα νότιος Γερμανός. ’Ακόμη δέ καί έν 
αύταΐς ταΐς νεωστί προςαρτηθείσαις χώραις, όπου τό αίσθημα 
τής συγγένειας συν τω χρόνο,, εΐχεν έκλίπη, ή προςωπική έμ- 
φανισις του αυτοκρατορος Γουλιέλμου έγίνετο έκάστοτε 
αφορμή έκδηλώσεων χαράς καί άφοσιωσεως πρός τόν αει
θαλή οίκον των Χοενζόλλερν. Ή  τελεία καί σπανιωτάτη 
συγχωνευσις ήγεμονικου μεγαλείου καί άπερίττου άπλότητος 
αστού, ης ένσαρκωσις ήτο ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος, κατέ
θελγε πάντας, τους τε άρχοντας καί τούς άρχομένους. Είς 
πασαν λοιπον περίστασιν πανταχό&εν διηυ9·υνοντο σωρηδόν 
προς αυτόν απειράριθμοι εκδηλώσεις αγάπης καί σεβασμού· 
παντες, πτωχοί και πλούσιοι, μικροί καί μεγάλοι, γυναίκες 
καί παιδί* εσπευδον τίς πρώτος νά στείλη τ ι πρός τόν αγα
πητόν καί ήρωϊκόν Αύτοκράτορα, όπως δ ι αυ’τού τω έκφραση 
τα  αισθήματα τής λατρείας καί τής άφοσιώσεώς του.

Ο Αυτοκρατωρ Γουλιέλμος δέν άνήκεν, όπως οί πρό

γονοί του, ό μέγας Έκλέκτωρ καί Φρειδερίκος ό μέγας, είς 
τούς μεγαλοφυείς έκείνους ηγεμόνας, οί όποιοι διά τής Εδίας 
των δυνάμεως έκτελούσι τά  πάντα, μεταχειρίζονται δε μόνον 
ώς έκτελεστικά τών δημιουργικών των ιδεών όργανα καί 
αυτους τους ίκανωτάτους τών θεραπόντων των. Το απολυ
ταρχικόν τούτο σύστημα βεβαίως δέν 8·ά ήρμοζε πλέον ούτε 
πρός τήν ήμετέραν έποχήν, ούτε πρός τήν ανάπτυξιν, ής είχε 
τύχη ήδη ό γερμανικός λαός κατα τήν είς τόν θρόνον άνάρ- 
ρησιν τοδ Γουλιέλμου. Άλλ’ ουτος έκέκτητο τήν σπανίαν 
καί έπίζηλον Ιδιότητα τού ν’ άνευρίσκη καί έν τή πολιτική 
καί έν τάϊς μάχαις τούς ίκανωτάτους τών άνδρων .καί νά 
τούς συγκρατή περί εαυτόν, είχε δέ προςέτι καί τήν ετι σπα- 
νιωτέραν δι’ ηγεμόνα αρετήν νά υποχωρή πολλάκις ό ίδιος 
καί άφίνων τήν Εδίαν γνώμην ν’ άποδέχηται μετά πλήρους 
έμπιστοσύνης τάς Ιδέας τών συμβούλων του.

Συγκινητική, όπως ή εμπιστοσύνη αδτη, ήτο καί ή με- * 
τριοφροσυνη, μεδ’ ής τ-ήν ευγνωμοσύνην του έδ·νους καί τήν 
δόξαν έπι τοις έπιτευχθεΐσι κατορδ·ώμασι προςεπά&ει άφ’ 
εαυτού ν’ άποστρέψη πρός έκείνους, οί όποϊοι τότε προςήλθον 
αυτω αρωγοί καί σύμβουλοι. Μετά τήν ένδοξον μάχην τού 
Σεδαν απέτεινε προς τους έν τω στρατοπέδω συνηγμένους 
γερμανούς ηγεμόνας τήν έξης προςφωνησιν:

„Γνωρίζετε, κύριοι, όποιον μέγα καί Ιστορικόν συμβεβη- 
κος έγινε πρό ολίγου. Χρεωστω τούτο είς τά διαπρεπή κα- 
τορδ·ωματα τών ηνωμένων στρατιών, πρός τάς όποιας τήν 
στιγμήν ταύτην αισθάνομαι τήν ανάγκην νά έκφράσω τήν 
βασιλικήν μου ευγνωμοσύνην καί μάλιστα άφ’ οδ αί μεγάλαι 
αυται έπιτυχιαι δ·α συντίλέσωσιν έτι μάλλον είς σύσφιγξιν 
των δεσμών, οί όποιοι μας συνδέουσι πρός τους ηγεμόνας 
τής βορειογερμανικής ομοσπονδίας καί πρός τούς άλλους συμ
μάχους, ών πολυάριθμα ήγεμονικά μέλη συνηθροίσθησαν 
κατά τήν έπίσημον ταύτην στιγμήν περί έμέ, ώςτε νά έλπί- 
ζωμεν έπί ευ’τυχέστερον μέλλον. Ευγνωμονώ πάντα, δςτις 
προςέ9·ηχεν Ιν φόλλον εΕς τόν στέφανον τής δάφνης καί τής 
δόξης τής ήμετέρας χατρίδος!“

Καί κατά τό γεύμα έν τω αρχηγείο» τού στρατοπέδου, 
τη 3. Σεπτεμβρίου, εΤπεν έν τή προπόσει του τά  εξής:

,,Έξ ευγνωμοσύνης όφείλομεν σήμερον νά πίωμεν είς 
ύγιείαν του γενναίου μου στρατού. Υμείς, υπουργέ έπί τού 
πολέμου 'Ρουν, ήκονίσατε τό ξίφος μας, Έμεις, στρατηγέ 
Μ ό λ τκ ετό  διηυθύνατε, καί Ύμεΐς, κόμη Βίσμαρκ, διευθύ- 
νοντες άπό έτών τήν πολιτικήν έφέρατε τήν Πρωσσίαν εις 
τό σημερινόν σημείον τού ύψους της. Ά ς πίωμεν λοιπόν εις 
υγιείαν τού στρατού, τών τριών ύπ’ έμοϋ όνομασθέντων καί 
είς υγιείαν ενός έκαστου εκ τών παρισταμένων, δςτις κατά 
τάς δυνάμεις του συνειργάσθη υπέρ τών μέχρι τούδε έπι- 
τυχιών!“

Έ ν γένει έφρόντιζε πάντοτε πολύ περισσότερον περί τής 
πατριδος και τού έθνους, παρά περί τού ίδίου του ατόμου. 
"Οπως καί ό μέγας αυτού πρόγονος Φρειδερίκος ό Β'., ουτω 
και ο Γουλιέλμος εθεώρει εαυτόν ώς τόν „πρώτον θεράποντα 
τής πολιτείας“ και αυστηρώς συνεμορφούτο πρός τό αξίωμα 
τούτο. Γεννηθείς, άνατραφείς καί ώριμάσας είς άνδρα έντός 
τών τύπων καί τών εξεων τής απολυταρχικής βασιλείας, 
απόγονος ήγεμονικου οϊκου, δςτις δυναται νά'καυχηθή δτι 
έκ τών κόλπων του έθεμελίωσε καί προήγαγε τό μεγαλείου 
τού κράτους του καί τήν ευνομίαν τού λαού του, καταλα- 
βών τόν θρόνον έν ήλικία, καθ’ ήυ καί αυτός ό απλούς 
ιδιώτης δυςκολευεται να μεταβάλλη καί νά τροποποιήση 
τάς ιδέας καί τάς βιωτικάς του συνηθείας, προθόμως, άν
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ούχί πάντοτε άνευ ώριμου σκέψεως, έπεζήτησε νά συμμορ- 
φω&ή προς τάς νέας σχέσεις καί νά υποχωρήση είς τάς απαι
τήσεις τής νέας έποχής. "Οτε τω 1844 ό άδελφός του ήτοι- 
μάζετο νά παράσχη είς τήν χώραν πολίτευμα έπί ούσιωδώς 
τροποποιημένων βάσεων, ό Γουλιέλμος κατ αρχας έφρόνει 
τά  έναντία καί έξέφρασε τάς αντιρρήσεις του, άφ· ου δμως 
οί σύμβουλοι τού βασιλέως έξέφρασαν τήν ανάγκην τής 
μεταβολής ταυτης, άπέρριψε τούς δισταγμούς του καί έψή- 
φισε προ&ύμως υπέρ τής τροποποιήσεως, είπών τάς αξιομνη
μόνευτους έκείνας λέξεις:

„Νέα Πρωσσία σχηματίζεται· ή παλαιά βαίνει είς τόν 
τάφον. Είθε ή νέα νά γίνη τόσον μεγάλη καί έξοχος, όσον 
ύπήρξεν έν τιμή καί δόξη ή παλαιά!“ .

"Οτε δέ αργότερου, τω 1848, ό βασιλεύς Φρειδερίκος 
Γουλιέλμος Δ', υπεσχέθη είς τόν λαόν του πλείους συνταγ- 
ματικάς έλευ&ερίας, ό τότε πρίγκηψ τής Πρωσσίας εΐχεν 
αποτείνει είς τους άντιπροςώπους τού λαού τά  έξής'

„Γνωρίζετε, δτι έγώ ώς μέλος τού υπουργείου έν πεποι- 
8·ήσεί καί προθόμως υπέγραψα τό διάταγμα τού βασιλέως, 
δ ι’ ου χορηγείται- εις τόν λαόν τής Πρωσσίας τό νέον σύν
ταγμα, καί ούτως υπεχρεώθην νά τηρήσω αυτό καί είς το 
μέλλον. Μέ γνωρίζετε αρκούντως, δπως τρέφετε τήν πεποί- 
θησιν, δτι θά  τηρήσω πιστώς τόν δεδομένου λόγον μου.“ 

Άπό τής έποχής δ ’ έκείνη; μέχρι τών τελευταίων του 
ήμερων ουτω πιστούς έτήρησε τούς λόγους του ό αοίδιμος 
μονάρχης καί αείποτε σωφρόνως καί νουνεχώς έκυβέρνησε τά 
πράγματα τής πολιτείας.

Ώ ς  ανώτατος δ ’ αρχηγός τών στρατευμάτων ό Αύτο
κράτωρ Γουλιέλμος, ών άτομικώς προέστη κατά τούς δύο 
μεγάλους πολέμους τού 1860 και 1870, ελαβε μέρος είς 
δλόυς τούς κινδύνους καί τάς ταλαιπωρίας τών μαχών. 
Μετά κόπου ήδυνήθησαν οί περί αυτόν νά τόν άπομακρύ- 
νωσιν άπό τού έχθρικού πυρός έν ταίς δειναίς μάχαις τού 
Καίνιγραιτς καί τής Γραβελόττης. Πλέον η απαξ ηρκεσθη 
είς τήν λιτήν τροφήν τού απλού στρατιώτου καί έκοιμή9·η 
έπί άχυρίνου στρώματος, έμεινε δέ είς τάς στρατιωτικάς του 
Ιξεις τόσον πιστός, ώςτε καί έν αύτοίς τοίς άνακτόροις τού 
Βερολίνου έκοιμάτο πάντοτε έπί σιδηράς στρατιωτικής κλί
νης. Δέν ήτο λοιπόν άπορον, αν αξιωματικοί καί στρατιώ- 
ται, άν τά  τέκνα τής Πρωσσίας καί τών άλλων όμοσπόνδων 
κρατών μετ’ άπαραμίλλου ένθουσιασμού ήσαν άφωσιωμένοι 

. πρός τόν ήρωϊκόν αυτόν ήγέτην καί Αύτοκράτορα.
,,Δόνασαι νά φαντασθής τήν υποδοχήν έκ μέρους τού 

στρατού· ήτο άπερίγραπτος!“ — ούτως έτηλεγράφει έκ τού 
παρά τό Σεδάν πεδίου τής μάχης πρός τήν σύζυγόν του. 
Άλλοτε δέ — „Παντού μ’ έχαιρέτων φρενητιώδεις ζητω- 
κραυγαί καί έπευφημίαι1 ήτο συγκινητικόν!“ Κοινωνός τής 
χαράς έπί τάϊς μεγάλαις νίκαις, άλλά καί τής θλίψεως διά 
τούς πεσόντας ήρωας ήτο πάντοτε ή σύζυγός του- πρός αυ
τήν διηύθυνε τά  τηλεγραφήματα έκ τού στρατοπέδου, προς 
αυτήν έγραφεν έκτενεΐς περιγραφάς τών θαυμασίων πολεμι
κών συμβεβηκότων. Είς δλα ταΰτα τά  τηλεγραφήματα καί 
τά  γράμματα διαλάμπει ή ευγενής ψυχή τού συζύγου καί 
πατρός, ώς καί τού έν πάσαις ταϊς στιγμαϊς τού βίου του 
έπί τόν Θεόν έλπίζοντος καί ένώπιον Αυτού ταπεινουμένου 
ήρωος.

,°Οταν άναλογιζωμαι — έγραφε πρός τήν βασίλισσαν 
αμα τη παραδόσει τού Σεδάν καί τού Ναπολέοντος — δτι 
μετά τον μέγαν έκεΐνον καί εύτυχή πόλεμον (1866) δέν ήλ· 
πιζον νά κατορθώσω τ ι μεγαλείτερον κατά τήν βασιλείαν

μου, ήδη δέ βλέπω άποτελειουμενον τό μέγιστον τούτο έν 
τη ίστορίιφ γεγονός, κλίνω τήν κεφαλήν πρό τού Θεού, 6 
όποιος ώρισεν έμέ καί τόν στρατόν μου καί τούς συμμάχους 
μου όργανα τής θελήσεώς του. Ούτω μόνον δύναμαι νά 
έννοήσο. τά  συμβάντα καί έν ταπεινότητι δοξάζω τήν χάριν 
καί τήν άρωγήν τοδ ©εοδ.“

,,Δεδοξασμένος έστω ό Θεός διά τό πρώτον τούτο έν
δοξον κατόρθωμα, είθε νά βοηθήση ήμϊν καί περαιτέρω! — 
¿τηλεγράφησε μετά τήν πρώτην νίκην τών Γερμανών παρα 
τό Βάϊσενβουργ, κατόπιν δ ’ έκ Βέρθ: ,,Δόξασον τήν χάριν 
τού Θεου!“ Έ ν  ουδενί σχεδόν τηλεγραφήματι. έλησμόνησε 
νά έπαναλάβη τήν ευλαβή ταύτην καί ταπεινήν ευχαριστίαν 
πρός τόν Θεόν. 'Η  άληθής καί άγνή θεοσέβεια απετέλει 
τήν βάσιν τού χαρακτήρος τού Γουλιέλμου, καί άπέδιδεν είς 
τάς άλλας έξοχους αυτού άρετάς τό άρωμα, ούτως είπεϊν, 
τού μεγαλείου, άλλ’ ή ευσέβεια αδτη ήτο ξένη -πρός πάσαν 
σεμνοτυφίαν, ήτο κεκηρυγμένη έχ&ρά τής υποκρισίας, ή όποία 
υπό τό προςωπεΐον τής εύλαβείας κρύπτει άλλους σκοπούς 
καί τάσεις. Καί πώς νά μή ευχάριστή ό Αύτοκράτωρ Γου
λιέλμος τήν θείαν Πρόνοιαν καί νά δοξάζη αυτήν, άφ’ ου 
τοσαύτα ώφειλεν αυτή καί ή Πρωσσία καί δλη ή Γερμανία; 
"Οταν άνεμιμνήσκετο τών θλιβερών ήμερων τής παιδικής 
του ήλικίας, δτε ή περικαλλής καί αείμνηστος μήτηρ του 
Λουΐζα ήναγκάσ9·η νά φύγη μετ' αυτού έκ τής ύπό τού 
γάλλου κατακτητου άπειλουμένης πρωτευουσης, διαρκώς να 
φεϋγη πρό τών έπερχομένων πολεμίων μέχρι τού απώτατου 
σημείου τής Πρωσσίας, καί αυτή μέν νά άσθενήση βαρέως 
κατά τήν έπικίνδυνον καί μακράν πορείαν, αυτός δέ νά πυ- 
ρέσση έχικινδόνως έν Μέμελ·, οταν ένεθυμεϊτο τα  δακρυα 
τής μητρός του, τά  όχοϊα έχυνεν έπί τη  πτώσεϊ τής μοναρ
χίας Φρειδερίκου τού μεγάλου, καί τούς λόγους της, ούς 
άπέτεινε πρός τον πρεσβυτερον' αδελφόν του καί πρός αυτόν 
τόν ίδιον: „Ελευθερώσατε τόν λαόν σας άπό τήν αισχύνην 
τής ταπεινώσεως καί άγωνισδ·ήτε ν’ άνακτήσητε τήν ηδη 
σκιασθεϊσαν δόξαν τών προγόνων σας!“ — οταν ολα ταύτα 
άνεκάλει εις τήν μνήμην του καί παρέβαλλε προς ταύτα τα 
περιλαμπή κατορθώματα τού στρατού του, τάς άνακτηδ·εί- 
σας έπαρχίας, τήν έν χερσί του τεράστιον δύναμιν καί τήν 
άνύψωσιν τής Πρωσσίας καί τής Γερμανίας είς τήν πρωτί- 
στην θέσιν μεταξύ τών έθνών — πλήρης συγκινήσεως καί 
ευγνωμοσύνης έξύμνει τάς βουλάς τού Θεού και ήδυνατο να 
είπή: ,,Ό  Κύριος τά  πάντα καλούς έποίησε, τό όνομα αυτού 
έστω δεδοξασμένον!“

Έ ν  ω δέ άφ’ ενός Ιν πολέμω καί μάχαις άνετράφη καί 
έγήρασεν, άφ’ έτέρου ήτο ό ειλικρινέστερος φίλος τής ειρή
νης μεταξύ τών ήγεμόνων τών νεωτέρων χρόνων. "Ο,τι είχεν- 
έξαγγείλει Ναπολέων ό Γ '. ,,ή αυτοκρατορία είνε ή ειρήνη“, 
αύτός ήδυνατο δικαίως νά τό είπή περί εαυτού, καθ’ ό πραγ- 
ματώσας τό αξίωμα τούτο καί άποδειχθείς ό κραταιότερος 

• προστάτης τής άπειλουμένης ειρήνης, ό διαιτητής, πρός ον 
αύθορμήτως προςήρχοντο οί διαμαχόμενοι.

Ουτω δέ τήν σαρκοφάγον του κοσμεί ού μόνον ή δάφνη 
τού ήρωος, άλλά καί ή ελαία τής ειρήνης καί ό δρυϊνος 
στέφανος του πατρός καί ευεργέτου τού λαού του.

Έπιτραπήτω δέ ήμϊν νά προςθέσωμεν είς τ ’ ανωτέρω 
καί τους λόγους τού Βίσμαρκ, ου°ς εΐπεν Ιν τή  γερμανική . 
Βουλή τη 19. Μαρτίου, περί τής συμμετοχής τών ξένων, είς 
τήν θλίψιν τής Γερμανίας έπί .τφ θανάτω τού Γουλιέλμου Α'. 
Άφ’ ου ηυχαρίστησε τήν Βουλήν άνα&έσασαν εις Αυτόν να 
έκφραση έκ μέρους της τά  ευχαριστήρια είς τάς συλλυπ,ή-
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&είσας βουλάς τού έξωτερικοΰ, είπε: ,,Δέν γνωρίζω, έάν δύ
ναμαι νά παταχρασ&ώ τον καιρόν σας μόνον και μόνον 
δια νά υποδείξω τήν' εκτασιν των συμχα&ειών, αίτινες έξ- 
εφράσθ'.ησαν έξώ&εν. · Δεν ομιλώ περί των Γερμανών έν τ£  
έξωτερ.ικω, των· οποίων αί κτήσεις' αυτοί καδ·’ έαυτάς δεν 
εΐνε έκτεταμέναι. Άλλα και άπό τάς 'δυτικάς άκτας τής 
’Αφρικής καί· τάς νήσους της.καί έξ δλης τής ύφηλίου, αν
εξαιρέτως,Ιφίλασαν έκδηλωσεις λύπης έπί τη άπωλεία, ήν ύπέ- 
στη τό .γερμανικόν 
κράτος; . το τελευ-: 
ταιον τηλεγράφημα 
χροήρχετο. έκ των έν 
Κορέα γερμανων.Καί 
άπό. ολας τάς:γωνίας 
τής γερμανικής έπι- 
κράτείας, . από τάς 
μικροτέρας νήσους καί 
κώμας, τάς οποίας' 
έπρεπε ν’ αναζητήσω 
πρώτον.'έπί του χάρ
του — διότι,πιστεύω, 
οόδείς "εΤνε. δυνατόν 
νά γ ινώ σ κ η  τόσον 
καλώς.τήν γεωγρα
φίαν, ωστε νά έχη 
άκριβή γνωσιν όλων . 
τούτων των χωρίω.ν 
— προςέτι δέ καί άπο 
αυτούς τους άντίπο-. 
δας ήλ&ον ένδείξεις 
συμχα&είας: ‘Ηίστο-. 
ρία δ ίν αναφέρει δευ- 
τερονπαράδειγμαμο.- 
νάρχου, ου ¿ θάνατος 
¿προξένησε τόσον γε
νικήν ,λό.πην. Καί 
άπέδ-αν.ον μεν προ-, 
ηγουμένως καί άλλοι 
μεγάλοι άνδρες έν τη 
ίστορία, καίόταν,άπέ- 
δ·ανε Ναπολέων ¿A'.,·
Πέτρος 6 μέγας καί 
Λουδοβίκος ό·ΙΔ’. έ 
θάνατος αυτών έθ·εω-. 
ρήθη μέγα συμβεβη- 
κός, τό νά σταλωσιν 
όμως άπό τους:’Αντί
ποδας'καί άπό.τούς 
πλησιόχωρους λαούς . . . .

. στέφανοι, όπως τε&ωσιγ επί τού τάφου του μεταστάντος μο
νάρχου·, εΤνε μοναδικόν έν τη  ιστορία φαινόμενον. Δέν συν
έβη πρτέ-μέχρι .τουδε, όλοι. οί λαοί τής γής, άνευ έξαιρέσεως, 
νά έκφράσω.σιν ουτω τήν. συμπά&ειάν των, τό πέν&ος καί τά 
συλλυπητήριά των, -όπως κατά τήν παρούσαν περίστασιν.“ 

Τοιαυτα. ώμίλησεν. ό μέγας του μεταστάντος μονάρχου 
σύμβουλος προς τήν ,άντιπροςωπείαν τής γερμανικής Αυτο
κρατορίας, θΐλων-.ουτω νά υπόδειξη ότι ουχί ό κατακτητι-

. ,κός νους, ώς ό τού Ναπολέοντος, ουχί ό διά τής μεγαλοπρε- 
πείας καί πολυτελείας του περίφημος καταστάς μονάρχης, ό

Η  Β Α -ΙΛ Ι2  ΛΟΓ1ΖΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΛΙΚΝΟΝ ΤΟΓ Π ΡΙΓΚ ΙΠ Ο Σ ΧΌΪΛΙΕΑΜ ΟΪ.
ΕΕκών Cni Παύλου Τουμαν.

Λουδοβίκος ΙΔ'., ουδ’ ό διά βιαίων μέσων καί αγρίων πολ- 
λάκις πράξεων δ-έλων ν’ αναμόρφωση τήν βάρβαρον χώραν 
του, ώς ό Πέτρος ό μέγας, δυνατοί νά έπισπάση έφ’ εαυτόν 
αρτιμελή καί ζώσαν τήν συμπά&εΐαν των έδωών, «χχ’ ξ 
έναρέτου υπομονής καί έπιμονής, ό διά σειράς ήρωϊκών κα
τορθωμάτων καί μακράς καί σώφρονος κυβερνήσεως, ό μή 
μεδ·υσδ·είς υπό των αλληλοδιαδόχων Ιπιτυχιων, άλλ’ απεναν
τίας έξακολουδήσας καί μετά τάς ένδοξοτέρας τοϊν νικών

νά μένη ο μετριοφρο- 
νέστερος καί είρηνι- 
κώτερος των ηγε
μόνων.

Τό έργον Γου- 
λ'ιέλμου τού Α'. εΐνε 
Ιπί στερεών βάσεων 
τεθ·εμελιωμένον οί 
μ.ετ’ αυτού πρώτα- 
γωνιστήσαντες άν
δρες ζώσιν είςέτι καί 
0-ά ζήσωσιν,' όπως επί 
μακρόν ακόμη άπό 
κοινού μετά τού νύν 
μ.οναρχούντος, δυςτυ- 
χώς όμως πολύ όλί- 
γας έλπίδας μακράς 
ζωής παρέχοντος Αυ· 
τοκράτορος, Φρειδε
ρίκου τού Γ’. τηρή- 
σωσι τήν εΙρήνην καί 
συνεργασδ·ώσιν εις 
άνάπτυξιν τού έ&νους 
καί προς τά  έσω καί 
προς τά  έξω. Ή  
μορφή τού Φρειδερί
κου Γ ’. άναζαλρΐ είς 
τάς ψυχάς το~ν Γερ
μανών αναμνήσεις έν
δοξων ημερών, αλλά 
καί ήμερών πικρίας, 
διότι άπό έτους ήδη 
ό αγαπητός ήρως καί 
μονάρχης κατατρύχε
ι«'. υπό τής δεινοτέ- 
ρας των ασθενειών, 
ή δε κατάστασίς του 
εΐνε τοιαότη, ώςτε 
ο υδείς  δύναται νά 
προείπη τ ί κυοφορεί 
ή έπαύριον. — Άλλα 

τό πνεύμα τού ίδρυτού τής γερμανικής Αυτοκρατορίας θ·« 
έφορα καί &·ά έπιπνέη καί έν τφ  μέλλοντι έπί των τυχών 
αυτής, αυτό &ά ποδηγετήση ακόμη έπί μακρόν τούς πηδα- 
λιουχούντας πρός τό παρόν' τό σκάφος τής πολιτείας καί 
παρ’ αυτού &·’ άρύηται πας γνήσιος καί άληδ·ώς άγαπών τήν 
πατρίδα του γερμανύς τήν ή&ικήν δύναμιν, όπως πάση δυ
νάμει καί' αυτός, τό κα&·’ έαυτόν, συντελέση είς προαγωγήν . 
καί στερέωσιν τού έργου, ου περ ’Εκείνος' υπήρξε πρωτουρ- 
γός καί μεγαλεπήβολος τελειωτής.

ΦΙΛΙΣΤΒΡ.
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Η Α Κ Ρ Ο  ΠΟΛΙ Σ  Τ Ω Ν  Α ΘΗΝΩΝ
in i  Ε ϊΓ Ε Ν ΙΟ Ϊ ZÔ HÀPIiOï.

(ovfiyeia.)

Τώ 5ε Άν τωνίω τας σπουδάς αότοϋ έν Άδήναις ποιησα- 
μένω καί διατρίψαντι μετά ταύτα δίς έν τη χόλει της Παλ
λάδας άπενεμήΕ)·η ή τιμή νά λατρεύηται ώς Διόνυσος· έπι τής 
Άκροπόλεως έστήδησαν αυ’τω τε και τή συζυ'γω αυτού Κλεο
πάτρα αγάλματα, προς δε τούτοις και οί ανδριάντες του 
Ευ μένους και Άττάλου έξαλειφδείσης τής έπιγραφής αυτών 
Εφερον το όνομα τού Αντωνίου, Έ κ  των 'Ρωμ.αίων συν- 
εβάλετο είς καλλωπισμόν τής πόλεως μάλιστα ό M. Vipsa- 
nius Agrippa, ουτινος ανδριάντα έφιππον, κατ’ άλλους (πρβ. 
Baumeister, Denkmäler des Alterthums σελ. 200) άρμα τέ- 
δριππον έστησαν οί Άδηναΐοι έπί τής εισόδου τής Άκροπό
λεως κατά το τρίτον έτος τής όπατείας αυτού (27 π. X ). 
Οί ΆδηναΤοι ήμιλλωντο νυν νά ίδρυωσι τοις ρωμαίοις άρ- 
χοσι καί γερουσιασταΐς έτι δέ και άλλοις έπισήμ.οις ςένοις 
ανδριάντας πληρουντας όσημέραι την αγοράν ζαί τήν Άκρό- 
πολιν, κατέστη δε κοινή καί ή απειρόκαλος συνήθ·εια νά 
άντικαδιστώσι τάς έπιγραφάς υπαρχόντων αγαλμάτων διά 
νέων ονομάτων. Έ τ ι  δέ μνημονευτέον καί τούς ανδριάντας 
του τελευταίου βασιλέως τής Καππαδοκίας, ’Αρχελάου, του 
γαμβρού , αυτού Ίούβα, βασιλέως τής Μαυριτανίας καί τού 
βασιλέως τής Ίουδαίας, Ήρώδου τού μεγάλου, ων αί βάσεις 
ευρέδησαν έν τη Ακροπόλει. Περί τούς χρόνους τούτους 
ίδρύδη υπό των Αθηναίων καί ό ναός τού Αύγουστου καί 
τής ‘Ρώμης προς άνατολάς τού Παρδενώνος. Καί ή κατα
σκευή τής μαρμάρινου κλίμακας των Προπυλαίων ανάγεται 
(πρβ. Ivanoff, Ann. <1. Inst. 1861, σελ. 275 κέ.) είς τούς χρό
νους τούτους, ετι δέ καί ή έπισκευή τού προς τήν νοτίαν 
κλιτόν τής Άκροπόλεως ’Ασκληπιείου έγένετο περί τά  μέσα 
τής πρώτης μ. X. έκατονταετηρίδος. Έ π ί Νέρωνος φαίνεται 
ότι άπήχδη ή περιώνυμος βοΰς τού Μύρωνος, ό Παυσανίας 
τουλάχιστον δεν μνημονεύει αυτήν. 'Ο  Άδριανός έκτισε 
νέαν πρός άνατολάς τής Άκροπόλεως άολιν, φαίνεται δε ότι 
διεσκεύασε καί διεπλάτυνε καί τΟ δεάτρον τό |ν  Διονύσου, 
έν ταΐς κερκίσι τού όποιου έστήδησαν αυτω ύπο των δώ
δεκα φυλών τής πόλεως δώδεκα ανδριάντες, έν δέ τή  δε- 
κατη τρίτη μέση' κερκίδι- μείζων άνδριάς μ.ετά τής έπιγρα- 
φής ,,Άδριανω τώ άρχοντι ; . .“, ουτινος ή βάσις διεσώδη. 
Επί τού Άδριανού αναφαίνεται ό πλουσιώτατος καί μεγα

λοπρεπέστατος φιλόσοφος Τιβέριος Κλαόδιος ’Αττικός 'Ηρώ
δης, οίκοδομήσας περί δυσμάς τού βίου αυτού πρός ,τό με- 
σημβρινοδυτικόν μέρος τής Άκροπόλεως πρός άνάμνησιν τής 
άποδανούσης αύτού συζύγου (JG1 μ. χ.) τό έπί 'Ρηγίλλη 
καλούμενον ’Ωδεΐον. Άποδανόντος τού Μάρκου Αύρηλίου 
έξέλιπε και ή προς τάς Άδήνας εύνοια των αύτοκρατόρων. 
Έ π ί . τού Σεπτιμίου Σευήρου άνηγέρδη έπί τής Άκροπόλεως 
φρούριον, περί δέ τήν τρίτην μ. X. εκατονταετηρίδα κατε- 
σκευάσδησαν καί πυλώνες έπί τής εισόδου τής Άκροπόλεως, 
ών οί πύργοι διεσώ&ησαν μέχρι σήμερον.

Μάλιστα δέ είς παρακμήν των Αθηνών συνετέλεσεν ή 
χριστιανική δρήσκεία· οί έν Άδήναις ναοί ή μετεβάλλοντο 
είς χριστιανικούς ή κατεστρέφοντο- ουτω περί τά  μέσα τής 
πέμπτης έκατονταετηρίδος άπήχδη ή παρδένος τού Φέιδίου, 
ο δε Παρδενών έγένετο χριστιανική έκκλησία τής σοφίας τού 
Κυρίου ( Αγία Σοφία), μετά δέ τον δάνατον τού φιλοσόφου 
Πρόκλου κατηρεικώδη έν φανατικω παροξιυσμώ τών χριστια

νών καί τό Άσκληπιεϊον. 'Ο  Παρδενων μετονομασδείς μετα 
ταΰτα ναός τής Θεοτόκου καί ουτω μνημονευόμενος συνήδ·ως 

. υπό τών συγγραφέων ύπέστη πολλάς άπροσδιονύσους δια- 
σκευάς όπως προσαρμοσδή είς τήν νέαν λατρείαν έπίσης 
καί τό Έρέχδειον έγένετο χριστιανική έκκλησία μετά πολλάς 
καί βιαίας μεταβολές. Τό έτος 1204 'περιήλδ·ον αί ΆΟ'ήναι 
ύπό τήν Φραγκικήν κυριαρχίαν, ό δέ ίππότης Otto de la 
Roche sur Ouguon διώκει τήν πόλιν ώς ύπαρχος τού έν 
Θεσσαλονίκη έδρεύοντος Βονιφακίου. Ό  λόγιος καί ανδρείος 
αρχιεπίσκοπος τών Αθηνών Μιχαήλ ό Άκομινάτος άποκρού- 
σας άλλοτε έρρωμενέστατα τήν ύπό τού Λέοντος Σγουρού 
γενομένην πολιορκίαν τής Άκροπόλεως, κατανοών νύν τό 
μάταιον τής άντιστάσεως καί ούδαμόδεν έλπίζων βοήθειαν 
παρέδωκε τήν Άκρόπολιν είς τούς επιδρομείς· άλλ’ όμως οί 
Λατίνοι μισουντες τήν ανατολικήν έκκλησίαν ούδαμ.ώς έκω- 
λύθησαν ύπό τής αξιοπρεπούς διαγωγής τού ελληνος ιεράρ
χου να συλήσωσι καί διαρκάσωσι καί τήν έκκλησίαν τής 
Θεοτόκου- τό 1206 ό δυτικός κλήρος ύπό τόν έπίσκοπον 
Berard κατέλαβε τον Παρθενώνα \S. Maria di Atene), είσ- 
αχδείσα δε είς αότον ή λατινική λατρεία διήρκεσε μίαν καί 
ήμισυ έκατονταετηρίδος. Το έτος 1311 οί Φράγκοι ίππόται 
ήττήδησαν κατά κράτος παρά τήν δεξιάν δχδην τού Κη- 
φισσού ύπό τών έκ Σικελίας έπελδόντων Καταλανών, ο'ίτινες 
καταλαβόντες τήν Άκρόπολιν ήρξαν τών Άδηνών έβδομή- 
κοντα έτη. Το 1387 κατώρθ·ωσεν ό έκ Φλωρεντίας Nerio 
Acciajuolo μετά διετή πολιορκίαν νά έκδιώξη τής Άκροπό
λεως τον Καταλανον Πέτρον Δεπάου, ώς τελευταίος δέ των 
Καταλανών έπίσκοπος έν Άδήναις μνημονεύεται ό Felix de 
Pujadell άποδανων τό 1390. Ό  αρχηγέτης τού οϊκου τών 
Aeciajuoli όνόματι GiigliareJlo ιδρυσεν έν Φλωρεντία έργα- 
στήριον χάλυβος, έντεύθ-.εν δέ προήλθεν τό όνομα τού γέ
νους αυτού. Ό  Nerio Aeciajuoli (1385- 1394) προσλαβών 
τόν τίτλον άρχοντος τής Κορίνδου καί τών Άδηνών προσ- 
ηνέχδη ήπίως προς τούς "Ελληνας. είσαγαγών πάλιν τόν 
ελληνικόν κλήρον είς Άθ-ήνας, ένδα ώς πρώτος νέος Έ λλην 
έπίσκοπος μ.νημονεύεται ό Δωρόθεος. 'Ο  Nerio A’, κατώ- 
κει έν τοίς Προπυλαίοις έποικοδομήσας έπί τής βορείου αό- 
τών πτέρυγος νέον όροφον, ή δέ πινακοθήκη μετεβλήδη είς 
«ρχεΤον τού' δουκός. Ό  ’Nerio άποδανών τό 1395 έτάφη 
κατα τήν διαθήκην αύτού έν τφ  ΙΙαρθενώνι, ό δέ υίός αυ
τού Antonio ήρχε τούν Αθηνών ώς ύπαρχος τής ένετικής 
δημοκρατίας. Έ π ί τού διαδόχου τού Αντωνίου, Νερίου 
τού Βλ (1433—1451) έρχεται είς Άδήνας (1447) ό ένθ·ου- 
σιώδης Ciríaco de Pizziolli έξ Άγκώνος. Έ ξ  αύτού έχομεν 
τήν πρώ-ην περιγραφήν καί τό πρώτον διάγραμμα τών Προ
πυλαίων καί τού Παρδενώνος· δώδεκα έτη μετά ταΰτα ανώ
νυμος "Ελλην έγραψε μεταξύ των έτών 1456' καί 1460 περί 
τού θεάτρου κάί τών σχολών τών Ά δηνών τό χειρόγραφον 
τούτο τού “Ελληνος άνακαλυφθ-έν ύπό τού Ottfried Mueller 
έν τη βιβλιοδήκη τής Βιέννης έδημοσιεόδη κατά πρώτον 
ύπό τού Ross. Το 1458 - έγένοντο οί Τούρκοι κύριοι των 
Αδηνών, τό δέ 1459 είσάγεται είς τόν Παρδενώνα ή μωα
μεθανική λατρεία. Ό  Σουλτάνος Μωάμεδ Β'. έλδών είς 
Αδήνας τό 1459 έδειξε προς τούς "Ελληνας μεγάλην ήπιό- 
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άλλ’ όμως τώ* κατοίκων συνομοσάντων υπέρ του Francesco, 
τού διαδόχου Νερίου Β'., έξηγέρδη ή οργή.τού Σρυλτάνου, 
ό δέ Παρδενών μετεβλήθη είς τουρκικόν τέμενος. Τήν μετα
βολήν ταύτην τού ΓΙαρδενωνος μ.νημονεύει κατά πρώτον Ετε
ρος Έ λλην ανώνυμος, ουτινος τό χειρόγραφον άπ&κείμενον 
έν τή βιβλιοθήκη τών Παρισίων έξεδόδη τό 1862 ύπό 
Detleisen. Οί Τούρκοι ολίγα μετέβαλον έν τω ναώ ίδρύ- 
σαντες μόνον έπί τής δυτικής πλευράς τξαμίον καί. μιναρέν. 
Μετα ταύτα έπί Εκατόν έτη σιγώσιν «έ είδήσεις περί τών 
περιπετειών τής Άκροπόλεως, τό δέ εβδομηκοστόν έτος τής 
δεκάτης Εκτης έκατονταετηρίδος ό έν Τυβίγγη Μαρτίνος 
Κρούσιος έρωτα Ελληνας κληρικούς έν Κωνσταντινουπόλει 
άν έν γένει ύπάρχει έτι ή πόλις τών Άδηνών καί είς ποιαν 
κατάστασιν εύρίσκεται. 'Ο  ίερεύς Θεοδόσιος Ζυγομαλάς 
πρωτονοτάριος τής αύτόδι μεγάλης έκκλησίας παρέχει αύτφ 
ατελείς πληροφορίας (1575), πολλώ δέ άτελεστέραν άπάν- 
τησίν πέμπει αύτω (1578) καί ύ Συμεών Καβασίλας. Ό γδοή- 
κοντα περίπου έτη παρέρχονται χωρίς νά ακουσθή τ ι περί 
τής Άκροπόλεως· εΐτα συμβαίνει ή καταστροφή τών Προπυ
λαίων. Τών Τούρκων τήν ανατολικήν αύτών πλευράν μετα- 
βαλόντων είς πυριτιδαποθήκην, κεραυνός έπισκήψας (1656) 
τήν νύκτα έξεσφενδόνισεν είς τόν άέρα τήν πλησίον οικίαν 
τού Ίσούφαγα καί μέγα μέρος τούν Προπυλαίων, κατέστρεψε 
δύο ιωνικούς κίονας καί άπέσπασεν έκ τών λοιπών τα  κιονό
κρανα. Ή  πρώτη οπωσδήποτε σπουδαία περιγραφή τής 
Άκροπόλεως έφάνη έν Επιστολή του ’Ιησουίτου Jacques Paul 
Babin, ήν τή 8. ’Οκτωβρίου 1672 έχεμψεν έκ Σμύρνης πρός 
τόν άββάν Pécoil. Έ κ τοτε  ήρξατο άναζωπυρουμενον τό έν- 
διαφέρον προς τάς Άδήνας καί την Άκρόπολιν, το δέ 1675 
ό Γάλλος De Guillet de St. Georges έξέδωκε βιβλίον, έν ω 
παριστ* τον έκ της τουρκικής αιχμαλωσίας έλευθ-ερωθώντα 
de la Guilletiere περιερχομενον τήν Ελλάδα. Το βιβλίον 
τούτο φαίνεται συμπίλημα έκ τών Άναλέκτων τού Μεουρσίου 
καί .αδίκως ύπερετιμ.ήδη ύπό τού W achsuiuth, καλούντος 
τόν Guillet τόν πρώτον τοπογράφον τών Άδηνών.

Μετά δέ ταύτα ό λόγιος έν Lyon ίατρός Jacques Spon 
άναγνους τήν επιστολήν τού Babin καί τό βιβλίον του 
Guillet παρωτρύνδ·η πρός αποδημίαν είς Ε λλά δα , τόν δέ 
’Ιούνιον τού 1675 άπέπλευσε μετά του γεωλόγου George 
Wheler, τού μαθηματικού Francis Vernon καί τού Sir Giles 
Eastcourt είς Βενετίαν, έντεϋδεν δέ ό μέν Spon καί W heler 
άπήλδον είς Κωνσταντινούπολή, ό δέ Vernon καί Eastcourt 
είς Ά&ήνας.

Ό . Spon καί W heler ευρον έν Κωνσταντινουπόλει τόν 
πρεσβευτήν Λουδοβίκου ΙΔ'., μαρκήσιον Δενοϊντέλ, δστις τόν 
Νοέμβριον τού 1674 άνέδηκε είς τόν εύφυέστατον νέον ζω
γράφον Jacque Carrey, γεννηδέντα έν Troyes τής Cham
pagne καί ύπάρξαντα μαδητήν τού Lebrun, τήν διαγραφήν 
τών δύο αετωμάτων τού Παρδενώνος, τών μετοχών τής χρός 
μεσημβρίαν πλευράς καί μεγάλου μέρους τού γείσου. ‘Ο 
Carrey ήσχολήδη μόνον ]8  ήμέρας έν τ η ’Ακροπόλει. Άνευ 
καταλλήλων ικριωμάτων καί είς τήν άντανάκλασιν τού ήλιου 
εκτεθειμένος έζωγράφησε Ιν ταύταις ταϊς 18 ήμέραις 21 φύλλα. 
Άναλογιζόμενός τις τό βραχύ τού χρόνου καί τήν έλλειψιν 
παραπηγμάτων, έτι δέ πρός τούτοις οτι εδει νά προσηλοΐ 
άσκαρδαμυκτεί τά  βλέμματα είς ικανόν ύψος, ένοχλοΰμενος 
ύπό τού άπλέτου φωτός τού αττικού όρίζοντος, όφείλει έπι- 
εικώ; νά κρίνη τάς άτελείας τού έργου τούτου. Άνευ τού 
Carrey δά  ήτο αδύνατος ή. άποκατάστασις τών παραστά
σεων τού Παρδενώνος, έκ τών διαγραφών δέ αύτού λαμβά-

νομεν ίδέαν τινά περί τής συνθ'έσεως τών έπι τών αετωμά
των αγαλμάτων, περί τής τάξεως τών μεσημ.βρινών μ.ετοπών 
καί περί μερών τού γείσου.

Έ ν  δέ τω μεταξύ χρόνω ό Spun καί W heler λαβόντες 
έν Κωνσταντινουπόλει συστατικάς έπιστολάς παρά τού Mar
quis de Nointel άφίκοντο είς Άδήνας. Τού Spun αί ,όδοι- 
πορικαί περιγραφαί έδημοσιεύδησαν τό 1676 έν διάφοροι» 
έκδόσεσι καί άνατυχώσεσιν, έν ω ή τού W heler έκθ-εσις (1682) 
sTvai κατά τό χλεΐστον αντιγραφή τού βιβλίου τού Spon.

Ού'τω δέ τω Spon οφείλομεν τήν περιγραφήν τού τότε 
Παρδενώνος, τού Ναού τής άχτέρου Νίκης καί τών ΙΙροπυ- 
λαίοιν. Οί δέ υπό τόν Graviers d’Otieres γάλλοι αξιωμα
τικοί έρευνώντες χάριν στρατιωτικών σκοπών τάς άκτας τής 
’Ανατολής ήλδον (1686) καί είς Άδήνας, είς αυτούς'δέ όφεί- 
λομεν τήν διαγραφήν τής δυτικής τού ΓΙαρδενωνος πλευράς 
μετά τού αετώματος καί άριδμόν μετοπών πρός μεσημβρίαν 
καί βορράν τού ναού. ' Τήν κατάστασιν τού Παρ9·ενώνος 
κατά τούς χρόνους τούτους παριστα είκών παρά Boetticher 
(άριθ·μ. 2).

Τό έτος 1080, κατ’ άλλους δέ (πρβ. Baumeister, Denk
mäler σελ. 202) τό 1687 κατά τήν πολιορκίαν τής Άκρο- 
πόλεως άπεκομίσδη ό ναός τής άχτέρου Νίκης υπό τών 
Τούρκων είς κατασκευήν κανονοστασίου έξαχδείς καί άνα- 
στηλωδείς τό 1835.

Διαλυδείσης δε τής υπό τών Τούρκων πολιορκίας τής 
Βιέννης (1683) διά τής ανδρείας τής φρουράς καί τής εγκαί
ρου άφίξεως ΙΙολωνών καί Γερμανών Επικούρων, «πετελέσδη 
μετ’ ού πολύ ίσχυρά συμμαχία πρός καταπολέμησή τής 
όσμανικής έξουσίας. 'Η  Γερμανία καί ή Πολωνία προσεκτή- 
σαντο τήν συμμαχίαν τήν δημοκρατουμένης Ένετίας, ής ό 
στόλος ήτο απαραίτητος. Ό  άρχιναύαρχος τής Μεσογείου 
καί έν τοΐς δπλοις γηράσας Francisco Morosini, ό ήρως τής 
Κρήτης, δστις μετά τήν άλωσιν τών Πατρών χροσελαβε και 
τό έπωνύμιον ΓΙελοποννησίου, πορδήσας τόν Αύγουστον τού 
1687 τήν Κόρινδον, τήν δέ 13. Σεπτεμβρίου τήν Αίγιναν 
έγνω έν πολεμικώ συμβουλίω γενομένω έπί τού Ισθμού να 
έκπολιορκήση καί τάς Άδήνας· έ υπό τάς σημαίας τής Ενε- 
τίας άγωνιζόμενος κατά ξηράν στρατός συιεκροτεΐτο ως έπί 
τό πλεΐστον έκ στρατιωτών τού Άννοβέρου, τού Braun
schweig, του Hessen, τού W ürttem berg, τού Waldecker, 
τού Meiningen, ήγεΐτο δέ  αυτού ό Εν τω δανικω πολέμω 
διαχρέψας κόμης Otto W ilhelm Königsmark έκ Minden τού 
Παλατινάτου.

Τήν 21. Σεπτεμβρίου προσχωρήσαντος τού Königsmark 
είς τήν πόλιν τών Άθ·ηνών, οί Τούρκοι κατέφυγον είς . τήν 
Άκρόπολιν. Τήν 22 έστήδησαν τέσσαρες δλμοι καί εξ τη
λεβόλα έπί τού Άρείου πάγου, έπί τού Μουσείου καί έπί της 
1‘Ινυκός· ή βομβοβόλησις δμως ούδέν αποτέλεσμα έπήνεγκε 
καί διά τούτο' διά νέων τηλεβόλων ήρξατο νά σφαιροβολή- 
ται ή Άκρόπολις έκ της ανατολικής πλευράς υπό τάς.όδη- 
γίας αξιωματικού τού πυροβολικού ·έκ Λυνεβοόργης.

Αύτόμολος τών Τούρκων άνήγγειλεν είς τούς πολιορ- 
κητάς δτι ή πυριτιδαποθήκη τού έχθφού έκειτο έν τω Παρ- 
δενώνι, στραφέντων δέ πρός αυτόν τών τηλεβόλων άνετι- 
νάχθ-η τήν Παρασκευήν τής 26. Σεπτεμβρίου περί ώραν 6 1 /.2 
τό αριστούργημα τού ’Ικτίνου είς τόν άέρα. Τό ,δάρρος τών 
Τούρκων διέμεινεν. άπτδητον δύο ήμέρας καί δύο νύκτας 
ΐμαίνετο τό πυρ, έπί της Άκροπόλεως καί μόνον άφού έφο- 
νεύδη ό πασάς καί ό υίός αυτού, υψώδη τήν 28. Σεπτεμβρίου 
ή λευκή σημαία πρός χαράδοσιν. Ή  είδησις τού συμβάντος
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διεδόδη άνά την Ευρώπην προξενήσασα αίσθημα λύπης, όπερ 
όμως μετ’ ου πολύ περιήλδεν είς λήθην. 'Η  ευθύς μετά 
την καταστροφήν γενομένη υπό τοϋ νβπιβάαβ (1687) δια
γραφή παρίστησιν τήν τότε κατάστασιν τοϋ ναού. 'Ο  νικη
τής κατενοησε ότι δεν. ήδΰνατο νά κατέχη διαρκώς τήν 
Άκρόπολιν καί τήν 4. ’Απριλίου 1688 κατέλιπον τά  υπό τοϋ 
λοιμοί δεινώς δεκατευθέντα στρατεύματα τήν κατερημω- 
θεισαν πολιν κφέντα ¿π'ι τής ’Ακρσπόλεως σωρόν ««τηδαφι- 
σμένων οικιών, ών ώς γίγας έξεΐχεν ό κατηρειπωμένος ΙΙαρ- 
θενών καί ό 'υψιτενής μιναρές. 'Ο  Μοροζίνης ήθέλησε να 
κομίση ώς τρόπαια είς Βενετίαν — όπως ετερος Μοροζίνης 
άπήγαγε κατά τήν διαρχαγήν τής Κωνσταντινουπόλεως Ί201)

είς Βενετίαν τούς τέσσαρας χαλκούς ίππους — τούς δυο 
ίππους τόυ άρματος της Αθήνας καί το άγαλμα τοϋ Ποσει- 
δώνος έκ τοϋ δυτικού αετώματος τοϋ Παρδενώνος, άτινα 
όμως καταπεσόντα έκ τοϋ ΰψους συνετρίβησαν. "Ημισυ έκα- 
τονταετηρίδος διετέλει 6 Παρδενώυ |ν  νεκρική λήθη. Οί 
Τούρκοι κατέλαβον πάλιν τήν Άκρόπολιν, νέοι δέ πενιχροί 
οίκίσκοι έκάλυψαν, ώς πριν, τό έδαφος τής Άκροπόλεως, 
ένθα δέ άλλοτε υπήρχον οί ναΐσκοι τοϋ Αύγουστου καί τής 
'Ρώμης βλέπει τις (έν πίνακι 3?’ κατά σχέδιον τοϋ Stuart) 
άβράς όθωμανίδας δρεπούσας πορτοκάλια έκ των εύοσμων 
δένδρων έν καλώς περιπεφραγμένοις κηπαρίοις.

(ί'πέΓβί ουνέχεια.)

Η Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η  ΜΟΥ .

"Ηθελα ν’ άνοιγα φτερά αγγέλου,
Νά σηκονόμ.ουνε από τή γή,
Στοϋ στερεώματος τοϋ άνεφέλου 
Τήν ατελεύτητη, χρυσή αυγή.

Νά πα νά βρω τον αγιασμένο τόπον 
Που ο’νειρεύονται οί δυστυχείς 
Που τόσα μάτια  δακρυσμεν ανθρώπων 
.Τήν ώρα στρέφονται τής προσευχής.

Έ κ εΐ ποϋ πόθοι μυστικοί ανθίζουν. 
Γιά.τόσαις έρημαις τής γης καρδιάς 
Έ κ εΐ ποϋ φεύγουνε καί δέν γυρίζουν 
Τόσαις έλπίδες μας, παρηγοριαίς.

Στήν. πικραμένη μάνα νά χαρίσω 
Τό άγγ.ελοϋδί τη ς.τό  γαλανό 
Νά φέρω τούς γονειούς του πάλι ’πίσω 
Στό έρημο, διωγμένο ορφανοί

Στής μοίρας τόν απόκληρο να δώσω 
"Οσα ποθεί κρυφά μέσ ’ςτήν ψυχή,
Καί μ’ άγαδά ουράνια νά στρώσω 
Κά9·ε καρδιά, π’ ανάξια δυστυχεί.

Νά πω ’ςτήν αδικία: Μή παρέκει!
Τό θύμα ποϋ σπαράζει νά λυτρόνω 
Νά κατακαίω μέ αστροπελέκι 
Τό χέρι που σηκόνεται γιά φόνο!

Νά ’δώ τής δυστυχίας νά γελάση 
Τ ’ αγέλαστο, μαρμαρωμένο στόμα 
Στήν οψι, ποϋ καϋμοί έχουν φωληάσει 
Νά 8ώ νά λάμψη τής χαράς τό χρώμα.

Νά δώ τής γης τό πρόσωπο ν’ άλλάξη 
Νά τρέχη ή χαρά άπ’ άκρη σ’ άκρη,
Καί τότε ’σαν ώγίασμα νά στάξη 
Από τά  μάτια μου ουράνιο δάκρυ.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ,

Σ Α Π Φ β.
(ΜΓΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

(σννίχ_ίια.)

Ζωηρά έπιδοκιμασία συνώδευσε τάς λέξεις ταότας. 'Ο  
Άντιμενίδας έδοκίμασεν άπαξ ετι.νά  φδάση είς τό βήμα 
καί νά .όμιλήση, άλλ’ έκρατήθη υπό των παρισταμένων καί 
ήναγκάσ&η ν’ άποχωρήση τής συνελεύσεως τά  μένεα πνέων. 
Μετ’ ολίγον, διελύθη καί ή συνάδροισις καί πάντες άπεχώ- 
ρησαν. είς τά  ίδια. σφόδρα συγκεκινημένοι.

' Περί τήν αύτήν'.'.σχεδόν ώραν, καδ’ ήν οί πολνται εΐχον 
συνέλδει είς την αγοράς συνηδροίζοντο καί έν τω οίκω τής 
Σαπφοϋς. αί.μρ&ήτριάί της, διά νά άρχίσωσιν έκ νέου τάς 

'καθημερινά; των .ασκήσεις. "Ηταν ήδη πασαι σχεδόν παροϋ- 
σαι, οτε ή,θυρωρός έφερε .μικρόν φύλλον έκ μέρους τής Γυ- 
ρίννης. Ή . ποιήτρια άνέγ;ω . τήν έπιστολήν, ώχρότης δέ καί 
έρόθημα έπεκάλυψεν κλληλοδιαδόχως τάς παρειάς της, έπειτα 
έρριψε καταγής τό: φύλλον καί είπε μεγαλοφιόνως προς τάς 
μαθήτριας της. . . . . .

— „Και άλλη πάλιν ανοσιουργώ* τ ή ς ’Ανδρομέδας! Ή  
μαλή μου Γύριννα μοι γράφει ότι τή  αίτήσει τοϋ μνηστήρός

της καί τοϋ Πιττακοϋ άπεφάσισε νά γίνη μαδήτρια τής Αν
δρομέδας. νΗδελα νά μάδω όποιας τινάς σχέσεις έχουν 
αυτοί οί άνδρες προς τήν γυναίκα εκείνην. Μήπως.με μισή 
ό Πιττακός, ότι δέν άνήκω είς τό κόμμα του των έλαιο-' 
χωλών καί άλλαντοκοιών; ή μήποις ευρεν επί τέλους ευνουν 
έδαφος ή από των νεανικών της έτοϋν χρονολογουμένη κλί- 
σις; Άλλ’ αΰτό εΤνε άπίστευτον! Τά πάντα λοιπόν είνε 
δόλος, χαμαίρπεια καί ραδιουργία!'*

Αί λέξεις αόται ήκούσδησαν υφ’ όλων των κορασίων. 
°Εν έξ αυτών ήγέρδη καί έπλησίασεν αίδημόνως πρός τήν 
Σαπφώ. Είχεν ώραίαν μέλαιναν κόμην, βοστρυχουμένην 
περί τό μέτωπον, μικράν ρίνα καί σφριγώντα, κοράλλινα 
χείλη. ΈΙτον ή είκοσαέτις Μνησιδίκη, ής ό. πατήρ, πλού
σιος έμπορος εΤχεν άποδάνει πρό όλίγων έτώνί Ή  κόρη, 
πλησιάσασα πρός τήν Σαπφώ περισσότερον, τη είπε χαμηλή 
τη φωνή:

— „Ό  Πιττακός περιφρονεΐ τήν ’Ανδρομέδαν.“ 11 Μ 10X1*1 ΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑΗ1ΒΑΣΙΣ ΤΙ1Σ ΑΥΤΟΚ ΡΛΤΟΡ1ΚΙ1Σ ΣΙΗ Μ AI ΑΣ.'



ρό ΚΛΕΙΩ.

—  Έ τ σ η !  εΐπεν ή Σ απφω  ά τεν ίζουσα  τ η ν  κόρην, ή τ ις  Έ π ε ι τ α  Ιχα ιρ έτη σ εν  δ είςελΟ·ών τη ν  μ η τέρ α  κ α ί έκ«0·ισεν
έρυδ-ριοΐσα έστρεψ ε το υ ς  ¿φΟ αλμούς πρός τ ο  έδαφ ος. α π ένα ντ ι αύτν^ς έπ ί του  ανα κλίντρου , τ ο  όποιον ε ΐχεν  έγκ α -

—  Έ τ σ η !  ,έπανέλαβεν ή  Σ α χφ ω  μ ε ιλ ιχ ίω ς κ α ί έλαφρώ ς τα λ ε ίψ ε ι πρό  ολ ίγου  ή  Μ νησιδίκη,
μ ε ιδ ιώ σ « . Φ α ίνετα ι, κ α λ ή  μου Μ νησ ιδίκη , ό τ ι κ α λ ώ ς  γνω 
ρ ίζε ις  τ ά ς  φ ιλ ικ α ς  κ α ί έχ& ρικάς σχέσεις του  ΙΙιττα κ ου .

—  „Γ νω ρίζει τ η ν  μ η τ έρ α  μου“, εΐπεν ά μ ηχα νοΰ σ α  καί 
ζω ηρότερου  έρυ&ριώσα ή  κόρη.

' I !  π ο ιή τρ ια  ήτέν ισεν αυτήν Ι τ ι  έίά  μ ικρόν, επειτο ί Ιν η γ -  
καλίσ& η α υτή ν  κ α ί έναπέβεσε φ ίλ η μ α  έπ ί του  ωραίου τή ς  
παρ&ένου μ ετώ που .

—  Ε υ τυ χ ή ς  κόρη, έψιδ-ύρισεν —  έπί τ ή ς  π αρε ιά ς τ ή ς  οποίας 
ό έρως μ έ  τόσ ον ω ρα ία  χρ ώ μ α τα  ζω γρ α φ ε ΐ τή ν  ένέργειαν τού  
βέλους του ! IIόσον δ υ ςτυ χ ή ς  εΐνε Ικ ε ΐνος , ό  όποιος δ έ ν  έγνώ* 
ρισεν ε ίς έ τ ι τή ν  δΰνα μ ίν  του !“

' I I  Μ νησ ιδίκη  έπέστρεψε π ά λιν  εις τ ο ν  κύκλον τω ν  μ α 
θ η τρ ιώ ν , α ίτ ιν ες  περιέργω ς τή ν  χαρετή ρουν κ α ί τ ιν ε ς  μ ά λ ισ τα  
έψι&'όρισαν κρυφίως λ έξε ις  τ ινά ς  μ ετα ξύ  τω ν , συνοδευομένας 
υπό γελώ τω ν .

νΕ π ε ιτ α  ήρχισεν ή  δ ιδ α σ κ α λ ία  κ α τ ά  τ ο ν  συνήθη  τρόπον, 
σήμερον δμ ω ς περισσότερα  π λ ή κ τρ α  έξέπ εμ χο ν  δυ ςή χο υς τ ό 
νους κ α ί ή  π ο ιή τρ ια  Ι τ ι  μ ά λ λ ο ν  δυςηρεστήδ-η. *1 Ιτο  ά ρά  γ ε  
π ά λ ιν  ό νΕ ρ ω ς α ιτ ία  τ ή ς  χ α σ μ ω δ ία ς , κινοΤν τόσ ον  συχνά 
το υ ς  δ α κ τύ λ ο υ ς  κ α τ ’ έσφαλμένην διειί&υνσιν; . . .

V II.

ΚαΟ·’ δ λ η ν  τή ν  ή μ έρα ν διήρκεσεν ή  κ ίνησ ις κ α ί  ή  τ α 
ρ α χή , ή ν  προεκάλεσεν ή  συνά&ροισις έκείνη . 01 ά νδρες 
ϊσ τα ν το  ε ίς  τ ά ς  π λ α τ ε ία ς ,  περ ιεπάτουν έ γ γ ύ ς  το υ  λ ιμένος 
κ α ί α νά  τ ά ς  όδούς τ ή ς  π όλεω ς σ υνδια λεγόμενο ι μ εγαλοφ ώ νω ς, 
τ ιν έ ς  δ έ  είςήλ&ον ε ίς  τ ά  π α ρά  το ν  λ ιμ ένα  ο ινοπω λεία , ά τινα  
Ιδ ίω ς έχρησίμευον ω ς κ α τ α λ ύ μ α τα  εις το υ ς  προςορμιζομέ- 
νους. άλιεΤς κ α ί να ύτα ς. Μόνον περί τή ν  ώραν του  γ εύ μ α το ς  
έπήλ& εν ο λ ίγ η  ήσυχία , ά λ λ α  περί τ ό  έσπέρας ήρχισε πά λιν  
ή  κ ίνη σ ις , δ ιό τ ι  ο ί π λ ε ΐσ το ι τω ν  κ α το ίκ ω ν  κ α ί ίδ ία  ο ΐ έμ 
ποροι Ιχα ιρ ο ν  έπ ί τ ή  π ρ ο ςεχε ΐ μ ε τα β ο λ ή  το δ  π ο λ ιτεύ μ α το ς , 
ή τ ις  τόσ ον  ή θ ε λ εν  ω φ ελήσει τή ν  ειρήνην κ α ί τ ό  έμχόριον

ΙΤαρά το ν  λ ιμ ένα  εκ ε ιτο  ω ραία  τ ι ς  ο ίκ ία , διακρινομένη 
τ ω ν  λ ο ιπώ ν δ ιά  το υ  μεγέ& ους κ α ί τ ή ς  καΟ -αριότητός τη ς . 
Ή τ ο ν  έκ τισμ ένη  έκ  λευκού μαρμάρου κ α ί έν τω  μέσω  του 
μ ετώ π ο υ  τ η ς  εύρίσκετο α να μ ετα ξύ  δύο  ρα δινώ ν κιόνω ν ή 
ε ϊςοδος, ά γο υ σ α  πρός τ ό  προαύλιου, τ ό  όποϊον αυΟ·ις δ ι ’ όρει- 
χ α λ κ ίν η ς  π ύ λ η ς έχω ρ ίζετο  α χ ό  τ ή ς  κυρίας α υ λ ή ς του  οίκου. 
Ή  α υ λ ή  α υ τη  περικυκλουμένη πα ντα χόΟ εν υπό μ εγα λοπ ρ ε
π ώ ν  δένδρω ν δά φ νη ς εΤχεν έν τι» μέσω μ ικρ ά ν  λεκάνην δ δ α - 
τ ο ς  φέρουσαν τε χ ν η τή ν  νήσον έκ  λί&ων.

Π ρός τ ά  δ ε ξ ιά  τ ή ς  α ύ λ ή ς εκ ε ιτο  ό γυναικωνΤτις, του  
όποίευ τ ά  παρά& υρα πανταχό& εν περιεκυκλουντο υπό περι
π λ ο κ ά δ ω ν  έκ  κισσού. ’Ε ν  τω  Ο-αλάμω το ύ τω  έκά& ητο γυνή  
τ ι ς ,  μ εσ ή λ ιξ , π α ρ ά  τ ή ν  ή λ α κ ά τη ν , έν ω  ά π ένα ντ ι α υ τή ς  ή  
Μ νησιδίκη άνη σύχω ς ε ίρ γ ά ζετο  καί άνά π ά σ α ν  σ τ ιγμ ή ν  έτρ εχε  
πρός τ ό  παράθυρου, ίνα  ρίψη έν β λ έμ μ α  πρός τ ά  έξω. Ί I  κόρη 
Ιφ ερε λευκήν έσΟ·ήτα, όπως έσυνείθ ιζον τ ό τ ε  κ α τ ’ οίκο /  α ί 
γυνα ίκ ες τω ν  εΰπόρω ν, ο ί δ έ  μ ικρο ί γυμ νο ί α υ τή ς  π ό δ ες  
δ ιεφ α ίνοντο  κάτω & εν τ ή ς  έσ&ήτος. 'Η  μ εσ ή λ ιξ  γυνή  ή τον  
ή  Ε ύ δ ώ ρ α , ή  χή ρ α  το δ  ά π οβ ιω σ αντος έμπόρου Ξ ενοφάνους.

Τ έλ ο ς  έφάνη έκπληρουμένη ή  π ρ οςδοκ ία  τ ή ς  νεάνιδος. 
δ ιό τ ι  συνεκρότησε χαρμοσ υνω ς τ ά ς  χώ ρ α ς κ α ί άνιφοίνησε 
πρός τ ή ί  μ η τέρ α  τ η ς :  Έ ρ χ ε τ α ι  έρ χετα ι!

Τ ή ν  α υτή ν  σ τ ιγμ ή ν  είςήλ& ε κ α ί ό  Ι Ι ιτ τα κ ό ς , ή  δ έ  Μνη
σ ιδ ίκ η  έρρίφΟη είς τ ά ς  ά γ κ ά λ α ς  το υ  κ α ί τό ν  κ α τη σ π ά σ δη .

—  Ή  σημερινή ή μ έρα  είνε μ εγ ά λ η ς  σ η μ α σ ία ς , ήρχισε 
λέγω ν ο Ι Ι ιτ τα κ ό ς , έφ οβούμην δ έ  μ ή  α π α ντή σ ω  π ολύ  με- 
γα λ ε ιτέρ α ν  ά ντίσ τα σ ιν  κ α τ ά  τώ ν  μ ετα ρ ρ υ θ μ ισ τικ ώ ν  μου σ χε
δίω ν. Ά λ λ ’ έχάρην πολύ , ό τε  ε ΐδον  ό τ ι μόνον ό άφρων 
’Λ ντ ιμ έν ίδ α ς  παρεσύρΟη κ α ί ώ μ ίλησεν έναντίον μου.

—  Δέν εΐνε άληδ-ές, Ι Ι ιτ τ α κ έ , ήρώ τησεν ή  Μ νησιδίκη, 
ό τ ι δέν  α γ α π ά ς  τ ό ν  Α λ κ α ίο ν  κ α ί τό ν  α δελ φ ό ν  το υ ;

—  Ε κ τ ιμ ώ  τό ν  ’ΛλκαΤον, ά π ήντη σ εν  ό έρωτηΟ-είς, ώ ς 
περίφημου κ α ί φ ίλον τω ν  Μ ουσών π ο ιη τή ν , δ ιό τ ι  έκ το ς  τω ν  
ομηρικώ ν Ιπ ώ ν  δέν  γνω ρ ίζω  τ ι  ω ραιότερου τω ν  β α κ χικ ώ ν 
το δ  Α λκ α ίου  κ α ί τω ν  έρω τικώ ν τ ή ς  Σ α π φ ούς α σ μ ά τω ν . ’Λ λλ’ 
ε ίς  τ ά ς  υποθέσ εις τ ή ς  π ο λ ιτ ε ία ς  δέν  συμφωνοϋμεν π ρ ό ςά λ λ ή -  
λους. Ε ΐχο μ εν  πολεμ ή σ ει ό εΤς είς τ ό  πλευρόν τ ο δ  ά λλου , 
ό τ ε  έπ ρ υχειτο  νά  καταρρίψ ω μεν. τ ό ν  Μ έλαγχρον κ α ί σήμερον 
ε ίμ α ι έ το ιμ ο ς  ν ά  ά γ ω ν ισ θ ώ  μ ε τ ’ αΰτου ώ ς α δελ φ ό ς , έάν εΐνε 
α νά γκ η  ν ά  κ α τα π ο λ εμ ή σ ω μ εν  νέον τύραννον. Ί Ι  δια φ ορά  
όμω ς μ ετα ξύ  μ α ς  εΐνε, ό τ ι έγώ  μέν έμφ ορουμα ι υπό κ α θ α ρ α ς  
φ ιλ ο π α τρ ία ς κ α ί έπ ιδ ιώ κω  μόνον τ ό  άγαδ-όν τ ή ς  πόλεω ς, έν 
ω  ό ’Λ λκα ΐος θ η ρ εύ ει μόνον τ ό  ΐδ ιό ν  του  κ α ί τώ ν  α ρ ισ το 
κρα τώ ν τ ό  συμφέρον. Τ ο ύ το  έχώ ρισεν η μ ά ς  μ ε τ ά  τό ν  &ά- 
να το ν  το δ  Μ ελάγχρου κ α ί έ κ το τε  έπ ε ίσ δη ν  ό τ ι δ ιά φ ορο ι εΐνε 
α ί  ο δ ο ί ημώ ν. Έ ν  ω  όμ ω ς έγ ώ  δεν  ένδ ια φ έρομ α ι περί έκεί- 
νου, α υ τό ς  μ έ  προςέβ αλε δ ιά  π ο λλ ώ ν  υβριστικώ ν π ο ιη μ ά τω ν 
κ α ί χλευα σ τικ ώ ν σ τ ίχω ν , ε ίς  ούς ο ϋ δ εμ ία ν  απονέμ ω  άξΐαν, 
ουδέ άξιώ  α υτούς τ ή ς  έλ α χ ίσ τη ς  προςοχής. Ε κ τ ό ς  το ύ το υ  
περιφρονώ τή ν  άστά& ειάν το υ  έν τ ω  έρ ω τ ι, δ ιό τ ι  έγ κ α τέ - 
"λεΐ’ψε τή ν  τρυφεράν Ή ρ ιν ν α ν , τή ν  κ α τέσ τη σ ε  δ υ ς τ υ χ ή , ώ ς 
γνω ρ ίζεις κ α ί συ ή  ίδ ία ,  δ ιά  ν ά  προςπέση ε ίς  το ύ ς  π ό δ α ς 
τ ή ς  β δ ελ υ ρ ά ς έκείνης κ α ί α π α τ η λ ή ς  Α νδρ ο μ έδα ς .

—  ”12, χα ίρω  ό τ ι κρίνεις ουτω  τό ν  Α λ κ α ίο ν , δ ιό τ ι  κ α ί 
ή  Σ α π φ ώ  εΐνε πολύ κ α τ ’ α ύτού  Ο-υμωμένη,

—  Ιίέβ α ια , τ ό  πιστεύω», ένεκα  τ ή ς  Ί Ιρ ίν ν η ς . Ά λ λ ω ς  
δμ.ως α νή κε ι κ α ί α υ τή  είς τ ό ν  α υ τό ν  κ α ί ό Α λ κ α ίο ς  κύκλον 
κ α ί άνετράφ η  μ έ  τ ά ς  α ύ τά ς  Ιδ έα ς κ α ί προλήψεις. Δ ύναμαι 
δ έ  ν ά  ίσχυρισ&ώ, ό τ ι δέν  θ ά  έθ όμ ω νεν εά ν  ή κόρη α ΰ τη  δεν 
ή το  ή νΙΙριννα , ά λ λ ’ ά λ λ η  τ ις  Ο-υγάτηρ κάνενός μικρεμπόρου. 
Π ολύ περισσότερον δυ ςη ρεσ τη μ ένος όμ ω ς ε ίμ α ι έναντίον του 
α δελφ ού  το δ  Α λκα ίου , το δ  ’Λ ντιμενίδου , ό ς τ ις  εΐνε ά νθρω π ος 
έπ ιπ ό λ α ιο ς , φ ιλάρεσκος κ α ί π ρ ο π ε τή ς , μ ισ ε ίτα ι δ έ  κ α ί ά π ό  
τον  α δελ φ ό ν  μ ου . τ ο δ  οποίου τή ν  μ νη σ τή ν κ α τα δ ιώ κ ε ι δ ιά  
τώ ν  ά να ιδώ ν β λ εμ μ ά τω ν  του.

— "Ω  ΙΙ ιτ τα κ έ  —  εΐπεν ή  Μ νησιδίκη τε τ α ρ α γ μ έ ν η  —  
πόσον ά δ ίκ ω ς  κρίνεις τή ν  δ ιδ α σ κ ά λ ισ σ ά ν  μου! Έ ν ό μ ιζο ν  
ό τ ι κάνένα  δέν  ήμπορείς ν ά  λυπήσης. Ί ’ώ ρ α  όμ ω ς έπ λανή- 
0·ης π ο λύ , δ ιό τ ι  ή  Σ α π φ ώ  εΐνε τόσ ον κ α λ ή  κ α ί τόσ ον  δ ι-  
κα ία , όσον κ α μ μ ία  ά λ λ η  γυνή . Ε ΐμ α ι β εβ α ία  ό τ ι έν- πά ση  
π ερ ιπ τώ σ ει Οά ώ ρ γ ίζ ε το  κ α τ ά  τ ή ς  κ α κ ία ς  κ α ί τ ή ς  α π ισ τία ς.

— Δέν ε ΐχον σκοπόν νά  σε λυπήσ ω  —  υπέλαβεν ό ΙΙ ιτ - 
τα κ ό ς  μ ε ιδ κ ϊν  κ α ί δ ιά  τ ή ς  ά ρ ιστερά ς χειρός 0·ωπεύων τή ν  
βοσ τρ υχώ δη  κ όμ η ν τ ή ς  ΛΙνησιδίκης. —  Δέν έγνώ ριζον ό τ ι 
ήδύνασο ν ά  ή σ α ι τόσ ον  ε ύ γ λ ω τ τ ο ς  συνήγορος, α π ό  τόν όποϊον 
άργότερ ον  π ο λ λ ά  ά κ ό μ η  έχω  ν ά  μ ά θ ω . Κ α ί τ α δ τ α  λ έγω ν  
ύψωσε τή ν  κ εφ α λ ή ν  τ η ς  κ α ί έπέΟ ηκε θερ μ όν  φ ίλ η μ ά  έπ ί τώ ν  
σφ ριγώ ντω ν χειλέω ν τ ή ς  νεάνιδος.

Ί Ι  μ ή τη ρ  τ ή  ένευσε τώ ρ α  νά  φέρη δρ οσ ιστικόν τ ι  πο- 
τ ό ν  κ α ί ή Μ νησιδίκη ά π α λ λ α γ ε ϊσ α  τώ ν  βραχιόνω ν του  ΙΙ ιτ -  
τα κ ο υ  έσπευσεν είς τ ό  παρακείμενον δ ω μ ά τ ιο ν , όπόΟεν έφερεν
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ολίγον οίνον. ύδο)ρ, οπώρας καί γλυκίσματα. Τά πάντα έξ- 
έΟηκεν έπί τραπεζης καί όλοι ετρωγον εξ αυτών χληρουντες 
τήν ώραν, ήν έμενε παρ’ αύτοΐς ό Πιττακός, διά γλυκείας 
συνδιαλέξεως.

"Οτε ό ΙΙιττακός έγκατέλειψε τήν οικίαν της μνηστής 
του, ένόμισεν οτι εΐδεν έξαφανιζομένην οπισθχν τών στηλών 
τοδ προαυλίου μίαν γυναικείαν μορφήν. Προχωρήσας όμο>ς 
ούδέν άνεκάλυψε καί μή δούς καμμίαν σημασίαν είς τήν έμ- 
φάνισιν έξήλΟεν είς τήν οδόν καί διηυΟύνΟη πρός τήν οι
κίαν του.

VIII.

Κατά τάς τρεις προςεχεϊς έβδομάδας δέν συνέβη τι 
σπουδαϊον έν Μυτιλήνη. Οί εύγενεϊς συνη&ροίζοντο τακτι- 
κώς έν τή  οίκία του ’Λντιμενίδου, κατεσκοπεύοντο όμως πάν
τοτε ύπό τών πιστών δούλων του ΙΙιττακου, όςτις μετά χα
ράς έβλεπε πώς οι εύγενεϊς έμελλον ν ά . πέσοισιν είς τήν 
ένέδραν έν ή περιπτούσει έπεχείρουν τι κατά τήν εορτήν τής 
Λφροδίτης πρό τής ένάρξεως της μεγάλης πομπής. Καί έν 
τω οΐκω τής Σαπφοϋς, καί έν τω κύκλω τής ’Ανδρομέδας 
καί τρίτης τίνος άλλης μελοποιοϋ, τής Γοργούς, έγίνοντο 
τακτικαϊ ασκήσεις είς τόν υπό τής λεσβίας άηδόνος ποιη- 
δ·έντα ύμνον, οςτις έμελλε τη διαταγή του ίερέως τής Λφρο
δίτης νά ψαλή κατά τήν πομπήν. ’Επειδή δέ αί μα&ήτριαι 
εΐχον ήδη διαδόσει είς τήν πόλιν τάς καλλονάς του ύμνου 
τούτου, οί κάτοικοι τής Μυτιλήνης άνυπομόνως περιέμενον 
τήν ήμέραν, καί)’ ήν έμελλον πρώτην φοράν ν’ άκοΰσωσι τό 
ασμα. Ή  μεγάλη ποιήτρια, γνωστή ήδη διά πολλών έρω
τικών καί γαμήλιων ασμάτων, τώρα πρώτην φοράν έπεχεί- 
ρήσε νά στιχουργήση ύμνον, όχι διά νά ψάλληται ένώπιον 
τού βωμού, άλλά διαρκούσης τής λιτανείας, όπως καί έν 
Σπάρτη αί κόραι έσυνεί&ιζον νά άδωσι τούς χαρδ·ενικούς των 
χορούς. Άργότερον, μετά τάς έορτάς τής ’Αφροδίτης, ήδύ- 
νατο νά ψαλή καί είς συμπόσια, έπειδή τό περιεχόμενόν του 
δέν άνεφέρετο άποκλειστικώς είς τήν θρησκείαν, δπως οί σο
βαροί ύμνοι του Τερπάνδρου, αλλά καί είς τόν καθημερι
νόν βίον.

Κατά τάς ήμ.έρας ταύτας ή κατάστασις τής Ήρίννης 
ο'λονέν έδεινουτο καί δέν υπήρχε πλέον αμφιβολία, ότι έμελλε 
ν’ άποΟ'άνη εντός ¿λίγου. Ε νίοτε ή αδυναμία της ήτο τό
σον μεγάλη, ώςτε σπανίως μόνον έφέρετο είς τόν κήπον της 
καί διαρκούς έκοίτετο έν τω κοιτώνί της. Ή  0·εία, παρ’ ή 
κατωκει, έύ-υσιάζετο χάριν της καί συχνάκις έχυνε &·ερμά 
δάκρυα διά τήν άτυχή κόρην. Συγχρόνως δέ καί ή Σαπφοι 
μετά τών μα&ητριών της έπεσκέπτετο πολλάκις αυτήν καί μετ’ 
οδύνης έβλεπε τήν αύξουσαν αδυναμίαν τής κόρης καί μετ’ 
ανησυχίας έπερίμενε τήν ώραν, καθ' ήν ή&ελε φ&·άσει τέλος 
ή προςκληθ·ε~σα μήτηρ της, ήτις κατωκει έν τή  μικρά παρά 
τήν Κνίδον κειμένη νήσω Τήλω, ίνα άποχαιρετίση τήν ετοφ,ο- 
Ο'άνατον θυγατέρα της.

Τήν τελευταίαν ήμέραν τής τρίτης εβδομάδος — ητο 
δέ ή παραμονή τής μεγάλης εορτής τής Αφροδίτης — ή 
νΗριννα είχε σηκο>9ή λίαν ένωρίς καί άφ’ οδ ένεδύδ·η υπό 
της &είας καί μιας δούλης της, ωδηγή&η ύπ αυτών είς το 
δωμάτιον τού κήπου, όπόδ·εν ήδύνατο νά βλεπη κα&ημένη 
τά  ευώδη καί περικαλλή άν&η αυτού. Έ π ί τιίΐν γονάτων 
της εκειτο κύλινδρος παπύρου, περιέχων τήν τελευταίαν της 
ποιητικήν έμπνευσιν, τό ποίημ.α „ή ηλακάτη“·, έν ω περιέ
γραφε τά  αισθήματα έρώσης καί ανήσυχου κόρης, τν ή μή
τηρ της ήνάγκαζε να νή&ή. Έ π ί μακρόν άνεγίνωσκε τό

ποίημα τούτο, κατόπιν το άφήκε νά πέση πάλιν έπί τών γο
νάτων της καί στηρίξασα τήν κεφαλήν διά τής χειρός της 
είπε κατ’ ιδίαν:

— "Οτε έζων άκόμη είς Τήλον καί έβιαζόμην από τήν 
αύστηραν μητέρα μου να !ργασ&·ώ, εΐχον τον αόριστον πο- 
0·ον νά ταξειδευσω, μετά κόπου δέ έμενον μεταξύ άν&φώ- 
πων, οί όποιοι δέν μ’ ένόουν καί ήσαν ξένοι πρός τά  αίσ&ή- ■ 
ματά μου. Κανείς δέν είχε τάς ίδέας μου καί όταν έφερον 
ύδωρ καί ύφαινον συνομιλούντες, έγώ έξηρχόμην είς τόν κή
πον καί ήκουον τό γλυκύ κελάδημα τών πτηνών· ή παρη-

• κολούδ’ουν τήν πορείαν τών νεφών καί έβλεπον· που έπήγαι- 
νον καί ήΟελον καί έγώ νά ήμαι έκεϊ, όπου τό εσπέρας τό 
άρμα τού ήλίου έβυδ-ίζετο είς τήν πορφυρόχρουν φλόγα. 
"Οταν δέ κατόπιν ήκουσα τήν μεγάλην φήμην τής Λεσβίας 
άηδόνος, ήλί)·α εδώ καί ήμην τόσον ευτυχής, άχ, τόσον ευ
τυχής, ώςτε μία ώρα μόνον από τήν νέαν αυτήν ζωήν μέ 
άπεζημίωσε διά τά  πολλά έτη τής δουλείας και τής στε- 
ρήσεως νϋ ,  πόσον καλή ήτο πρός έμέ ή Σαπφώ, πόσον 
έφρόντιζεν <ύς μήτηρ περί τής πνευματικής καί σωματικής 
μου ευεξίας! ΙΙόσα χρεωστώ είς αυτήν! Καί πόσον καλαί 
ήσαν πρός έμέ όλαι αί μα&ήτριαί της, πόσον εύπροςήγοροι 
προς τήν ξένην καί προνοητικαί! — Τότε έγνώρισα καί τόν 
Αλκαίον. Κατά τινα εορτήν, ότε έψάλλομεν καί ήμεΐς είς 
τόν χορόν, τόν εΐδον πρώτην φοράν. Μέ ήκολούδησε διά 
τών φλογερών καί άκτινοβόλων του βλεμμάτων, έπεριπατει 
είς τό πλάγι μου, μέ συνώδευσεν είς τήν οικίαν, μέ π ερ ι
ποιείτο παντοιοτρόπως καί τέλος μοί ώμολόγησε τόν έρωτά 
του καί μοι έλεγε ότι !)·’ άπο&άνη, έάν δέν άνταπεκρινόμην 
είς αυτόν. Ά χ, τόν ήγάπων ήδη δτε άνεγίνωσκον έν Τήλω 
τά  ποιήμίατά του, τά  όποια άπέπνεον τόσην περιπάθ-ειαν καί 
τόσην αγάπην! ΙΙόσον ήμην ευτυχής καί υπερήφανος διά 
τήν αγάπην τού μεγίστου ποιητοΰ! ΙΙοσάκις σεϊς, 0·αλερά 
δένδρα τού κηπαρίου μου, ήσ&·ε μάρτυρες τών δ·ο>πειών του, 
ποσάκις έψι&ύριζον έλαφρώς τά  φύλλα σας, ότε ήμεΐς άντηλ- 
λάσσομεν τά  ίερώτερα τών φιλημάτων! ΙΙοσάκις σείς, νόμφαι 
τών δασών και τοδ ίεροΰ άλσους ήκούσατε τούς όρκους του, 
δι’ ών μοι ώρκίζετο αίωνίαν πίστιν! ΙΙοσάκις! — ποσάκις! 
καί τώρα! — Τοίρα έγκαταλελειμμένη, προδούέίσα, είμαι 
παραδεδομένη είς τούς γέλωτας καί τήν . χλεύην των χαιρέ
κακων! νΙσως υβρίζομαι καί υπ’ αυτού τού ίδίου, άπολαύ- 
οντος τώρα τόν έρωτα άλλης κόρης! — άχ, καί έγώ τόσον 
τόν ήγάπων! — ώ, δέν δύναμαι πλέον νά ζήσω — αισθά
νομαι ότι πλησιάζει ή τελευταία μου στιγμή; — ’’Ω Άρτεμι, 
φίλη τών παρδ·ένο>ν, στεϊλόν μοι γλυκύν τόν &άνατον καί 
κατάστησον τήν γην έλαφράν δ ι’ έμέ! — —

Ή  κεφαλή της κατέπεσεν έπί τού ανακλίντρου, τά  βλέ
φαρά της ολίγον κατ’ ολίγον κατέπεσαν · μετ ολίγας στιγ- 
ρ,άς ή αναπνοή της έγινε βραδυτέρα καί υπόκωφος. ’Ολίγα . 
λεπτά άκόμη παρήλύ-ον καί ή ζωή άφήκε τό σώμά της — 
ή Ήριννα εΐχεν άποκοιμη&η τόν αιώνιον ύπνον.

Έ π ί πολλήν ώραν Ιπεκράτησε νεκρική σιγή είς τό δω
μάτιον, εως ου ήνοίχ&η ή δώρα καί είςήλδ·ε σεβασμία τις 
γυνή συνοδευομένη υπό της 8·είας τής Ήρίννης. Ή  γυνή 
ήτένισεν έπί στιγμήν τήν σπαραξικάρδιον εικόνα, έπειτα έξ- 
έβαλε κραυγήν, κατέπεσεν είς τούς πόδας τής νέκρας, έ&εσε 
κοπτομένη τήν κεφαλήν της έπί τών γονάτων τού άψυχου 
σώματος καί ήρχισε νά ύρηνή καί νά ολοφύρεται:

— ’’Ω κόρη μου μονογενής, τήν οποίαν έγεννησα μέ πό
νους καί άνέθ·ρεψα μέ αγάπην καί στοργήν! Πολύ άργά 
λοιπόν έφδ-ασα καί δέν έπρόφ&·ασα νά ίδώ τούς γλυκείς

13’
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Οφθαλμούς σου καί νά ακούσιο την μ,ελωδικήν σου φωνήν! 
Καί ετρεχα ημέραν και νύκτα διά να σε νοσηλεύσω ζαί νά 
σε περιποιηθώ! Έ ,  ¿«ν τό έμάντευον, δεν ήθελόν σε αφή
σει. νά φύγης από την μικράν 
μας Τήλον, την όποιαν πάν
τοτε τοσον άπεστρέφεσο!
Παιδί μου προςφιλές, πόσον 
βαρεΐαν αίσθάνομαι τήν δ·λί- 
ψιν, ότι τώρα σύ καττλθες είς 
τόν "Αδην, άν και κατά τούς 
νόμους των Μοιρών σύ είχες 
το καδη/.ον νά κλείσης πρώ
τον τους ίδικοΰς μου οφθαλ
μούς! Ώ  πόσον σκληρώςέφέρ- 
Οης πρός την μητέρα, ή' όποία 
αφ’ ου έχασε τον σύζυγόν 
της, τώρα έμεινεν είς τόν κό
σμον μόνη καί ορφανή τέκνου.
Συγχώρησόν μοι έάν ποτέ σοι 
έφέρδην αυ’στηρώς καί πίστευ- 
σον, ότι όλας μου τάς πρά- ' 
ξεις ώδήγει ή μητρική στοργή!

Ούτως οδυρομένη έτιλ- 
λεν ή,μήτηρ τήν κόμην της, 
έν ω ή δ·εία έπροχώρησεν έκ 
του πλαγίου καί ήσχάσθη εΰ- 

‘λαβώς τό μέτωπον της χαρ· 
δ'ένου. Έ πειτα  άνεσήκωσεν 
απο του έδάφους τήν θρηνού
σαν μητέρα καί τή.ν έφερεν 
έπί ανακλίντρου, κειμένου είς 
τήν α’πέναντι γωνίαν του δω
ματίου. Μετά ταΰτα έξήλθεν 
είς τόν κήπον, έκοψε κλά
δους τινάς μύρτων καί έπλεξε 
στέφανον, ον άφωνος έπέδη- 
κεν έπί τής μελαίνης κόμης 
τής νέκρας.

Έ ν ω δέ ήσ/ολείτο ακόμη 
τοιουτοτρόχινς, είςήλθεν ή 
Σαπφώ είς τόν δ·άλαμον άκο- 
λο0·ουμένη υπό των μαθη
τριών της.

— Είνε λοιπόν αληθές 
είπε μέ τρέμουσαν φωνήν — 
ό,τι αί θεραπαινίδες ψιθυρί
ζουν έξω;! Καί έπλησίάσε 
τήν κοιμωμένην, έφίλησε τά 
χείλη της καί έγονάτισε προ 
αυτής, στηρίξασα τήν κεφα
λήν της έπί του σώματος τής 
νέκρας, έν ω τά  άλλα κοράσια 
έγονυπέτησαν κυκλοτερώς καί 
ηρξαντο μεγαλοφώνως δ·ρη- 
νουντα.

— ’’Ω φίλη μου καί μαθήτρια! — είπεν ή Σαπφώ — 
προώρως μας άφήκες! Ξένη ήλθες είς τόν κύκλον μας, ξένη 
πρός τούς έμούς οικείους καί πρός τήν πόλιν ταυτην, καί 
όμως έντος ολίγων ήμερών κατέστης τό προςφιλέστερον 
πλάσμα είς όλους, Ιπειδή είχες αξιοθαύμαστου αγαθότητα

και καρδίαν άσπιλον! νΩ φθονερά θέλησις των θεών! Διατί 
άφήρπασες τήν Έριννάν μας έν τή ακμή τής νεότητάς της, 
έν ω πολλάκις το παιδαριώδες καί χερνφρονούμενον γήρας

ματαίως ζητεί καί έπικαλεΐ- 
ται τον θάνατον; Ώ  γλυ
κεία, γλυκεία μου φίλη! Ου
δέποτε 8·ά σε λησμονήσιομεν 
καί όσα έτη μάς χαρίση ακόμη 
ή Μοίρα ημείς θά  ένθυμώ- 
με9·α πάντοτε την ημέραν, 
καθ’ ήν τό τελευταίον έβλε
πες «κόμη τό φώς καί θά 
άναπέμπωμ.εν θρήνους είς τήν 
μνήμην σου! Χαΐρε, φίλη 
μου, χαΐρε!

Ή γέρθη έκ του έδάφους 
καί στραφείσα εΐπε πρός τά 
κοράσια: — Τραγωδήσατε τό 
ωραΐον μοιρολ&γιον,τό οποίον 
έστιχούργησεν ή φίλη μας, 
ότε εΐχεν αποκάνει ή συμμα- 
θήτριά της Βαυκίς, διά ν’ 
άντλήσωμεν ο’λίγην παραμυ
θίαν Ιξ  αυ’τού!

Είτα ήρχισαν τά  κορά
σια γονυκλινή νά ψάλλωσι 
τό έξης άσμα: „Είσαι φ&ο- 
νερός, ώ "Αδη, τύραννε ιτου 
κόσμου των σκιών! Δεν βλέ
πεις τώρα τήν σκληράν τής 
φίλης μας τύχην; Πρό ολί
γου Ιτ ι εύθυμος ήτοίμαζε τάς 
δάδας, αίτινες ήθελον άναφθή 
είς τόν ‘Γμέναιόν της, ότε 
ή δυναμίς σου τήν κατέλαβε 
καί έθραυσε τ-ήν υπαρξίν της. 
Τώρα τάς δάδας έκείνας με
τέβαλες είς δάδας του θ·ανά- 
του, τά  άσματα δέ καί τους 
χορούς, ου°ς ώνειροπόλει, με- 
τετρεψες είς το νους θρήνων 
καί κλαυδ·μών. Φδ·ονερός εΤ- 

| σαι, ώ "Λδη, είσαι ο' φθ·ονε- 
ρώτερος των δ-εών!

Τήν στιγμήν τούτην ήνοί- 
χδ·η ή θύρα καί είςήλθεν ό 
Αλκαίος, όςτις ωχρός καί συγ- 
κεκινημένος είδε τάς συνή&ροι- 
σμένας γυναίκας καί είτα μετ’ 
ανατεταμένων χειρών ήθέλησε 
νά όρμήση πρός τό λείψανον. 
Κατά τήν είςοδόν του τά  κο
ράσια εΐχον έγερδ-ή καί Ισ-ά- 
δ·ησαν μεταξύ αυτού καί τής 
Ήρίννης. Ή  - Ατδίς καί ή 

Μνη^ςδίκη απέστροψ«ν το πρόςωπόν των «π* «υτοο, ή δ& 
Σαπφω έπροχωρησε καί τώ  είπεν, άπειλητικώς έγεέρασα τήν 
δεξιάν της.

— Εν τώ οικω τουτω του θανάτου καλλίτερου είνε νά 
λείπη πασα διαφορά καί φιλονεικία, πρέπει δε ν’ άποφύγω-

0  ΚΑ ΘΕΑΚΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Τ Ο ί Β ΕΡΟΛ ΙΝΟ Υ.
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μεν πάσαν λέξιν πικράν, ΐνα μή ταράξωμεν τήν νέκραν από 
του γαληνιαίου της υπνου. Συ δέ, προδότα, δεν δόνασαι νά 
συμμετάσχης τής ειρήνης ταύτης, καί έάν ή καρδία της δέν 
ήτον άκακος ως ή τής περιστεράς, Θ·ά άπήρχετο είς τόν 
"Αδην καταρωμένη τό ονομά σου. Διότι συ τήν έφόνευσες! 
Σύ κατέθραυσες τό αβρόν τούτο άνδ·ος, σύ ό ποιητής τού 
έρωτος καί τής ανεξάλειπτου αγάπης. Αξιος περιφρονήσεως 
είνε δι’ έμ'ε εκείνος, όςτις υπηρετεί τόν έρωτα καί τήν με-

γάλην του μητέρα, άναιδώς δέ καταπατεί καί καθυβρίζει 
τά  έργα των.! ’Εξύμνησες ως οόδείς άλλος τήν δύναμιν 
του δ·είου Έ ρω τος, άλλ’ έπρόδωσες καί κατη'σχυνας τόν 
θεόν! Δι’ αύτό έξω, προδότα, από τόν ιερόν τούτον χώρον!

'Ο  ’Αλκαίος τρέμων υπεχώρησε βραδέως καί καλόψας 
διά τών χειρών τούς όφδ·αλμούς έξήλθε τού δωματίου, ένθα 
έκειτο τό πρό ολίγου άγαπητότερόν του έπί γης πλάσμα.

\tntxαι οννόχαα.)

1. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Γ '. Αυτοκράτωρ τής Γερμανίας (έν 
σελ. 81). Ό  άπό τής 9. Μαρτίου άναλαβών τάς ήνίας τής 
γερμανικής Αυτοκρατορίας έγεννήδ·η .τή 18. ’Οκτωβρίου 1831, 
έκηρύχ&η δ ’ ένήλιξ τώ 1849. ?Από τής έποχής έκείνης τό 
γερμανικόν έθνος ύπήρξε μάρτυς τής ανδρείας καί ■ τών 
άλλων του αρετών, δ ι’ <2>ν ¿ξεπλήρωσε τάς έλπίδας, ας άνέ· 
θετόν πάντες έπ’ αυτού. Κατά τά  πατροπαράδοτα έθιμα 
τών Χοενζόλλερν ενωρίς άσκηδ·είς περί τά  όπλα, δέν χαρη- 
μέλησε καί τήν άνάπτυξιν καί καλλιέργειαν τού πνεύματός 
του. Έ ν  τφ  Πανεπιστημίω τής Βόννης οί περιφανείς καθη- 
γηταί Έρνέστος Μαυρίκιος Αρντ καί Δάλμαν υπήρξαν δι
δάσκαλοί του, άργότερον δ ’ ¿δίδαξαν αυτόν ό αρχαιολόγος . 
καί μύστης τής ελληνικής Ιστορίας Κούρτιος καί 6 νομομα
θές Φρίδβεργ. Έ ν τή  στρατιωτική άνήλ&ε ταχέως είς τά 
ύπατα των τιμητικών αξιωμάτων. Ή  περιήγησις άνά τήν 
’Ιταλίαν έν συνοδία του διασήμου άρχιτέκτονος Στράκ έδτξε 
τό καλλιτεχνικόν του αίσθημα καί κατέστησεν αυτόν έμβριθη 
γνώστην τής καλλιτεχνίας, όπως καί έν τή  ιστορία διέλαμψε 
τό πνεύμα τού νεαρού πρίγκηπος. Ή  ευπροσηγορία καί τό 
μειλίχιον τού ήθους του κατέκτησεν ου μόνον έν τη πα- 
τρίδι του, αλλά καί έν ’Αγγλία τάς καρδίας, πρό πάντων 
δέ τήν τής νεαράς πρικηπίσσης Βικτωρίας, ήν έμνηστεύ&η 
τή 29, Σεπτεμβρίου 1855. Τ ή 25. Ίανουαρίου 1858 έτελέ- 
σδησαν οί γάμοι τού υψηλού ζεύγους έν τή ’Εκκλησία τού 
Αγίου ’Ιακώβου εν Λονδίνω. Έ κτοτε μέχρις Ιπ’ εσχάτων 
τών ήμερών, ότε έπήλ&εν ή δεινή νόσος καί έτάραξε τήν 
ευτυχίαν των, έζησαν οί δυο σύζυγοι βίον όλβιον καί εύδαί- 
μονα, είς όν προςετέδησαν καί αί δάφναι τής δόξης, άς 
εκτήσατο διά τής σπάθης του ό ήρωϊκός άνήρ έπί τού πε
δίου τών μαχών.

2. Η  ΒΑΣΙΛΪΣ Λ ΟΠΖΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΛΙΚΝΟΝ ΤΟΤ 
11ΡΙΓΚΙΠΟΣ ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΓ. Είκών ύπό Παύλου Τούμαν 
(έν σελ. 85). Άπαράμιλλον χάριν αποπνέει ή ωραία αυτη είκών 
τού' διασήμου ζωγράφου, παραστήσαντος μίαν τών στιγμών 
τής μητρικής της ευδαιμονίας, καθ’ άς ή βασίλισσα Λουίζα 
έγείρει από τού υπνου καί λαμβάνει είς τάς άγκάλας της 
τόν μικρόν Γουλιέλμον, τόν μετέπειτα δαφνοστεφή καί έν- 
δοξότατον αΰτοκράτορα τού ΙΘλ αίώνος. 'Ο  έτερος μικρός 
παίς, 6 σόρων τήν μητέρα άπό τής έσδ'ήτος, είνε 6 μετέ- 
πειτα βασιλεύς τής Πρωσσίας Φρειδερίκος ό Δ'.

3. ψ ΓΟΓΛΙΕΛΜΟΣ Αλ Αυτοκράτωρ τής Γερμανίας. 
Μετά βραχείαν νόσον έτελευτησε τή 9. Μαρτίου ό πρώτος

Αυτοκράτωρ, έφ’ οδ.ή Γερμανία άνήλθεν είς τό υψιστον τής 
δοξης καί τής άκμής αύτής σημείον. Γεννηθείς τή 22. Μαρ
τίου .1797. έμελλε μετ’ ολίγας ημέρας νά έορτάση τήν 92“·’ 
έπέτειον τών .γενεθλίων του ήμέραν, άλλ’ έν ταΐς άνεξιχνιά- 
στοις αυτής βουλαΐς ή θεία Πρόνοια δέν ήθ·έλησεν ϊσως ν’ 
άφήση αυτόν .είς τόν βίον, όπως είς τά  Ισχατα. τού γήρατος 
του υποστή ακόμη τήν δεινοτάτην πληγήν ή πατρική αυτού 
καί άγαδ·ωτάτη καρδία. Σόμπασα ή Γερμανία φέρει βαρύ 
πένθος έπί τή άπωλεία τού προςφιλεστάτου μονάρχου τηςι 
πάντες οί λοιποί μονάρχαι καί ό κόσμος όλος, μηδ’ αυτών 
των Γάλλων έξαιρουμένων,· πενθούσιν έπί τω δ·ανάτω του 
τιμώντες τας άρετάς καί σεβόμενοι τό μεγαλεΐον τού μετα- 
στάντος Αΰτοκράτορος, όςτις ώς διοργανωτής καί ώς στρα- 
-τηγός υπήρξεν άπαράμιλλον υπόδειγμα είς τούς μεταγενε
στέρους. Ουτω λοιπόν έκ τής τριάδος, είς ήν κυρίως ή 
Γερμ.ανία οφείλει τήν ένωσιν καί τήν ίσχόν της, άπεχώρησεν 

,·είς τάς αιωνίους μονάς ό εις, ό συγκεντροίσας καί μετ’ απα
ραδειγμάτιστου νοημοσύνης καί όξυδερκείας χρήσφ.οποιήσας 
τάς ένεργείας καί τήν μεγαλουργόν δύναμιν τούν δύο άλλων 
μελών της ένδόξου τριανδρίας, τού Βίσμαρκ καί τού Μόλτκε. 
Ό  Αυτοκράτωρ Γουλιέλμος ό Α '. θά φέρη έν τή ιστορία 
τόν τίτλον του „Νικηφόρου“, καθ’ ήμάς δέ έξ ισου δικαίως 
ήδύνατο νά άποκληθή καί Γουλιέλμος ό ,,Είρηνικός“, διότι 
μόνον ή πρός τήν είρήνην άγάπη του, ή πρός τόν Θεόν πίστις 
καί ευλάβείά του καί ή άφοσίωσις τού αθανάτου μονάρχου 
πρός τήν πατρίδα Γερμανίάν ήσαν ίκαναί νά κάτασιγάσωσι 
τά  πολλάκις έξάφδ'έντα πάθη καί νά τηρήσωσι μέχρι τούδε 
στερεάν καί άκλόνητον τήν ευρωπαϊκήν είρήνην.

4. Η ΜΕΧΡΙ Μ ΕΣΟ ϊ ΙΣΤΟΓ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣ1Σ ΤΗΣ 
ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΉΣ ΣΗΜΑΙΑΣ (έν σελ. 89).

5. Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΓ (σελ. 92).
6. ΤΟ ΜΑΓΣΩΛΕΙΟΝ . Τ Ο Ϊ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΕΝ 

ΣΑΡΑΟΤΤΕΜΒΟϊΡΓ (έν σελ. 92). Τό γνωστόν Μαυσωλείον 
έν Σαρλόττεμβουργ, όπου έναπετέθη τό λείψανον τού αοι
δίμου μονάρχου, κρύπτει ήδη έκτος αυτού καί τά  λείψανα, 
τής μητρός καί τού πατρές του. "Οπως δέ άλλοτε ή αρι
στοτεχνική χειρ τού ΊΡάουχ ίδιαιώνισεν έπί τού μαρμάρου 
τό βασιλικόν ζεύγος, ουτω θά ευρεθή καί τώρα καλλιτέχνης 
τις διάσημος, ίνα διαιωνίση τήν μορφήν τού Αυτοκράτο-. 
ρος υίού.

7. ΤΑ ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ 
(έν σελ. 96).



04 ΚΛΕΙΩ.

Έ κ  τών τελευταίων ήμερων τού αύτοκράτορος Γουλιέλμου άξιο μνη- 
μονεύσεως εινε τά  άκόλουδα άνέκδατα, μαρτυρούντα τήν απλότητα καί 
πατρικήν στοργήν τού άποδανοντος. "Οτε 6 καδηγητής φόν Βεργμαν προς- 
εκλήδη ν ’ άναχωρήσρ είς Σάν 'Ρ έμ ο , τώ εΤπεν 6 Αΰτοκράτωρ παρακλη- 
τικώ ς, ώς μικρόν παιδίον „Πάρετε κ.’ εμέ μαζή σας, είμαι στρατιώτης 
καί δεν δά  σας ενοχλήσω!“ — "Οτε δ’ έγένετο ή τραχειοτομία είς τόν 
λαιμόν τού πρίγκιπες διαδόχου, ητο ό αΰτοκράτωρ τόσον τεταραγμένος καί 
ανυπόμονο? νά μάδη τήν εκβασίν της, ώςτε δέν ¿τόλμησαν νά περιμείνωσι 
μεχρις ου φδάση ολόκληρον τό αγγέλλον τήν επιτυχίαν τής εγχειρισεως 
τηλεγράφημα, άλλα τό άνεκοίνουν εις αυτόν λέξιν .προς λέξιν. Ό  μονάρχης 
εστειλεν είς τον υπάλληλον του τηλεγραφείου πολύτιμον δΰρον  καί τώ  ίξ- 
έφρασε τήν ευγνωμοσύνην του, ότι ,,εΤχε τόσην υπομονήν με ένα γέροντα.“

'Ο  Αύτοκράτωρ, έπισκεψδε’ις τήν Βιέννην τω 1873, διαρκουσης τής 
παγκοσμίου έκδέσεως, είχε παραστή καί εϊς ενα χορόν έν τώ αυλικφ με- 
λοδράματι, όπου ιδιαιτέρως ικίνησαν τήν εΰαρέσκειάν του αί κινήσεις των 
χορευτών Πρίς καί Φραπάρ. Μετά τό τέλος της παραοτάσεως μετέβη εις 
τήν σκηνήν καί ήδελησε μεταξύ άλλων νά ίδ ή  κ α ί τούς ανωτέρω τεχνίτας. 
Άλλ’ αυτοί μαδόντες τήν προςέγγιβιν τοΐί Αύτοκράτορος άπεμακρύνδησαν 
ταχέως των παρασκηνίων, νομίζοντες ότι καδήκον εΤχον ν’ άποσυρδώσιν, 
επειδή ο μέν ητο — Δανός, ο δέ ήτο Γάλλος. Μαδων τήν αιτίαν τής 
απουσίας των ό Αΰτοκράτωρ ετι μάλλον έπέμεινεν είς τό νά τούς ίδή καί 
ότε προςήλδον, (¿μίλησε πρός αυτούς μετ’ άκρας φιλοφροσύνης καί άγαδό- 
τητος, εΤπε δε μεταξύ άλλων. ,,Ή  τέχνη εΤνε διεδνής καί σείς, κύριοί 
μου, εισδε άξιοι άντιπρόςωποι τής τε'χνης τούτης.“

Καταφανής ήτο πολλάκις εϊς τήν συμπεριφοράν καί εϊς τάς διασκε
δ ά σ ε ι του γηραιού μονάρχου κ α ί μ ία  ιδιαιτέρα αγάπη πρός ιδιώματα 
έπαρχιωτικά, τά όποια μετά πολλής ευαρεσκείας ψκειοποιεΐτο καί τά έπε- 
δείκνυεν ώς ά.τίδεσιν πρός τήν υψηλήν του δεσιν. "Οςτις εξήλδέ ποτε 
μετ' αυτού εις κυνήγιον εν Γχρούνεβαλδ δέν δά λησμονήση τά εδδυμα 
παιγνίδια επί τ ο ί■ σφαιριστηρίου της έκεϊ εξοχικής έπαύλεως, διαρκούντα 
μέχρι βαδείας νυκτός. Ό  Αΰτοκράτωρ έπαιζε πολύ ευχαρίστως μπιλλιάρ- 
δον, πάντοτε όμως άντί 50 μόνον λεπτών τήν η α ρ ι ίδ α ·  οΰδέποτε διεκιν- 
δυνευε περισσότερον χρήμα. 'Οσάκις έκέρδιζεν, εδετεν εϊς τό δυλάκιόν 
του τά πεντήκοντα λεπτά μετά καταφανούς εύχαριβτήσεως.

Έφαίνετο δε φειδωλός καί είς άκρον οικονόμος οικοδεσπότης καί 
όταν έπινε καμπανίτην, διότι δσάκις ύπελείπετο ποσόν τ ι αυτού έν τη φιάλη, 
διέταττε νά τό φυλάξωσι 8ιά τήν επομένην ήμέραν. ΕΤς των ύπασπιστών 
του ¿τόλμησε μια τών ήμερων νά τίγ κάμη μίαν παρατήρησιν επί τού 
αντικειμένου τούτου: ’Αλλά, μεγαλειότατε, αυτό γίνεται εϊς τά χαμένα, διότι 
μέχρι τής αύριον ό .καμπανίτης αΰτός δά  χαλάση καί δέν δά  πίνεται 
πλέον.“ — Έ τσ η  αί! άπήντησεν ό Αΰτοκράτωρ· αλλά σείς οί νέοι έτση 
εισδε. ’ΕσεΤς ομέσως εΤσδε πρόδυμοι νά τόν δώσητε είς τούς ύπηρέτας, 
πώς; ’Αλλά δέν τό καταλαβαίνετε έσεΤς. Αΰτή ή φιάλη δά στουπωδή 
τώρα καλά καί δά  βαλδτ άνάποδα καί τό κρασί δά  βαστάξη έτση έως 
αιϊρίο χωρίς νά χαλάση!" Τήν άλλην ήμε'ραν ¿τέδη πράγματι ή ιδία φιάλη 
£πί τής τραπέζης μ έ  τό ίδιον υπόλοιπον, Ιξ ου εδωκεν έ Αύτοκράτωρ είς 
τόν υπασπιστήν του νά πίη. ,,Εύρίσκρτε λοιπόν τώρα άλλαγμένην τήν γεύ- 
οίν του;“ ήρώτησε. — „'Oy.t, μεγαλειότατε, τό κρασί είνε τό ίδιο.“ ’Αλλ’ 
οι ΰπηρέτα; εΤχον άντικαταστήσει τό χδεσινόν περίσσευμα δ:’ ίσου ποσού 
καμπανίτου έκ νεωστί άνοιχδείσης φιάλης, εν άγνοια τού Αύτοκράτορος, 
καί τούτο ίνα μή φέρωσι ταραχήν καί άναστάτωσιν εϊς τάς οικονομικά? 
άρχάς τού γηραιού καί φειδωλού οικοδεσπότου.

Τ ά  τνχηρά παιγνίδια δέν ήνείχετο, ώς είπομεν άνωτέρω, έ Αύτο
κράτωρ, πάρουσιάσδη όμως μία · περίστασις καδ’ ήν έλαβεν αυτά σχεδόν 
ύπό τήν προστασίαν τον κοιτά τού Ιγγόνοα του. Έ ν  Βερολίνο» υπάρχει 
λέσχη τις, ενδα παίζονται διάφορα παιγνίδια, πάντοτε όμως επί πολλοΤς 
χρήμαβι. Πολλυί άξιωματικοί του συντάγματος τού νυν διαδόχου πρίγκη- 
πος Γουλιελμου ήσαν μέλη της λέσχης ταιίτης καί ύπέστησαν τόσον κατα

στρεπτικός ήττας εν τοΤς τυχηροΤς παιγνίοις, ώςτε ό πρίγκηψ Γουλιέλμος 
ώς διοικητής τού συντάγματος άπεφάσισεν επί τέλους νά δώση πέρας εις 
τήν έκρυδμον τούτην κατάστασιν καί θιέταξεν αύστηρώς τούς αξιωματι
κούς ν’ άπομακρυνδώσι τής λέσχης. Ή  διειίδυνσις τής λέσχης εδλίβη έπ ί 
τούτο» καί κατώρδωσε νά πείση επίσημόν τι πρόςωπον, τόν πρίγκηπα 'P ., 
όπως ενεργή ση παρά τω Λΰτοκράτορι καί δι’ αυτού άρδή ή αόστηρά εκείνη 
τού συνταγματάρχου άπαγόρευσις. ‘Ο Αΰτοκράτωρ ύπενέδωκεν εϊς τούς 
λόγους καί τάς παρακλήσεις τού μεσίτου, προςεκάλεσε τόν πρίγκηπα 1’ου- 
λιέλμον καί ¿ζήτησε παρ’ αύτου ν’ άποσύρη τό διάταγμα. Ουτος όμως 
έμεινε σταδερός είς τήν άπόφασίν του καί εΤπε: „Μεγαλειότατε, επιτρέ
ψατε μοι τήν έρώτησιν «Τμαι ακόμη εγώ διοικητής τού συντάγματος;“ 
— „Βεβαιότατα“ , άπεκρίδη ό Αύτοκράτωρ. — „Τότε επιτρέψατέ μοι νά 
τηρήοω άμετάτρεπτον τήν διαταγήν μου ή . . . . από τοΰδε νά παραιτηδώ 
τής δέσεως μου.“  Ό  Αύτοκράτωρ ηύχαριστήδη εκ τού αποφασιστικού 
τούτου ήδους του έγγόνου του καί επράύνεν αμέσως τόν πρίγκηπα εϊπών 
αυτώ: ,,Ώ , ούτε λόγος καν ’μπορεί νά γίνη περί τούτου, άλλον τόσον καλόν 
συνταγματάρχην δέν ευρίσκω.“ Και ούτως έξετελέσδη κατά γράμμα ή 
δέλησις τού νεαρού πρίγκηπος, ότε δέ ήλδεν 6 άλλος πρίγκηψ, ό μεσίτης, 
πρός τόν Αΰτοκράτορα διά νά μάδη τό αποτέλεσμα τής μεσολαβήσεώς 
του, τω ειπεν ουτος: „Λυπούμαι πολύ, όλα τά ¿δοκίμασα, άλλ’ ό συνταγ
ματάρχης δέν υποχωρεί καδόλου, δά γίνη λοιπόν τό δέλημά του-“ Τό 
ανέκδοτον τούτο εινε χαρακτηριστικώτατον καί διά τόν αοίδιμον μονάρχην 
καί διά τόν μέλλοντα Αύτοκράτορα τής Γερμανίας.

Αί γυναίκες τής Βιέννης μετά πάσης σοβαρότητος ελαβον τήν άπό- 
φασιν νά εξορίσωσιν εκ τού γυναικείου ιματισμού τόν στηδόδεσμον, χρο
νολογείται δέ ή άπόφασις αυτη από τής τελευταίας „ιαπωνικής εορτής τών 
Άπόκρεων εν τώ  ΓΙράτερ ττς  ’Γεδούς“ . Αί ώς Ίαπωνίδες μεταμφιεσδεί- 
σαι βιενναΤαι, άπαλλαγεϊσαι τού στηδοδέσμου, ¿φαίνοντο πολύ επαγωγό- 
τεραι καί δελκτικώτεραι, άπέλαυσαν δέ ού μόνον τήν χαράν τού νά ιδωσιν 
όλους τούς άνδρας καταμαγευμένους εκ τής έμφανίσεώς των, άλλά καί τήν 
ηδονήν του ότι καί αί ϊδ ια ι ελευδεροίτερον καί άνετώτερον ¿κινούντο άνευ 
στηδοδέσμου, παρά εάν έστέναζον υπό τά καταδλιπτικά. αύτοΰ δεσμό. 
Έ δχηματίσδη λοιπόν κ α ί νΛ.τά. τήν περίστασνι ταυτην, κ α ί είς τόσας 
άλλας σύλλογος, έπιδιώκων τήν είςαγωγην „ιαπωνικών συρμών“ καί υπο
χρεών όλα τά αποτελούντα αυτόν μέλη νά ένδύωνται ίαπωνιστί.

Τήν ήμέραν, καδ’ ήν άπήγγειλε τόν πολύκροτον λόγον του ό Βίσμαρκ 
άπό τού βήματος τού γερμανικού Κοινοβουλίου, τα. τηλεγραφεία τού Βερο
λίνου εϊργαζοντο ακαταπαΰστως. Οί λόγοι τού σιδηρού άρχιγραμματέως 
μετεδόύησαν άνά τόν κόσμον συ'μπαννα διά 1218 τηλεγραφημάτων, έμ- 
περιεχόντων εν συνόλφ 194,296 λέξεις. Συνίστατο δέ ή βισμάρκειος άγό- 
ρευσις εκ 10,097 λέξεων, καί έτηλεγραφήδη μεταπεφρασμένη ήδη είς δια
φόρους γλώσσας. ΙΙρός ταχελαν δέ διεκπεραίωσιν τών τηλεγραφημάτων 
εϊργάσδησαν 235 ύπάλληλοι καί 222 τηλεγραφικαί συσκευαί, * ν  &) μέν 
τού συστήματος H ughes, 155 τού συστήματος M orse καί 7 τού συστή
ματος E stienne.

Έ ν  σχέσει πρός τό μέγεδος του σώματός της ή αίξ ε?νε ζψον πολύ 
ώφελιμώτερον καί χρησιμιότερον είς τόν άνδρωπον παρά τήν αγελάδα. Άπό 
τού 4.β» ή 5<ί' έτους, τής ηλικίας της άρχίζει ή  αίξ νά δίδη καδ’ έκάστην 
1 έτος 3  λίτρας γάλακτος, ή δέ παραγωγικότης αυτη διαρκεύ μέχρι τού 
8»" ή 9«° έτους της. Ή  νουβική αίξ εΤνε ετι μάλλον γόνιμος, διότι πα
ρέχει καί 4 λίτρας γάλακτος καδ’ ήμέραν καί τό ποιόν αύτοΰ εινε πολύ 
καλλίτερον τού γάλακτος τών συνήδων αιγών.

Έ ν  τώ Πανεπιστημίω τής Ζυρίχης σπουδάζουσιν επί τού παρόντος 
45 γυναίκες, εξ ών 29 εξέλεξαν τήν ιατρικήν επιστήμην, 14 τήν Φιλοσο
φίαν καί 2  την πλουτολογίαν. Έ ν  Λονδίνω ύπάρχουσι 48  φοιτητριαι τής 
ϊατρικής, έν Παρισίοις δέ πέρυσιν 108 γυναϊκες έσπούδαζον τήν ιατρικήν, 
ών 83 μέν ήσαν 'Ρωσσίδες, Π  Άγγλίδες, 7 Γαλλίδες, 3 ’Αμερικανίδες, 2 εξ 
Αυστρίας, 1 έκ 'Ρωμανίας καί 1 εκ Τουρκίας.

Μ*ι-
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Έ ν  Λονδίνω πρόκειται νά σχηματισδή ύπό τ ίν  προεδρείαν τού σίρ 
Μόρελλ Μακέντοη λαρυγγολογική Ε ταιρ ία . Ου προ πολλού δέ, έν τγ  αυτή 
πόλει, έσχηματίσδη ιδιαίτερον τμήμα τής B ritish  M edical Association 
διά τήν λα,οικολογίαν, προ’ίσταται δ’ αΰτον 5 εκ Βερολίνου καταγόμενος 
Dr. Feljx  Semou.

Έπανειλημμένως ήσχολήδησαν ν’ άνεύρωσι τήν αρχήν τού πετρελαίου, 
τελευταΤον δέ καί ο (ίώσσος επιστήμων Μενδελεγιέφ, Ιπ ί τή βάσει πολλών 
ιδίων πειραμάτων, διίσχυρίζεται ότι τά όρυκτά Ιλαια σχηματίζονται ονχί 
εκ τών καταδε|εάτων ζοΛκών ή φυτικών ουσιών, άλλ’ εξ αύτού τού υδατος. 
Έ κδέτει δέ τήν δεωρίαν του ταύτην ώς έξης: Τό ύδωρ εισχωρεί διά τών 

γήινων στρωμάτων είς μεγαλείτερα βάδη καί ένταύδα συγκοινωνεί μετά 
τών συνδέσεων τού άνδρακος καί τών μετάλλων καί κυρίως τού σιδήρου, 
αΐτινες διατείοϊσιν, οίς επί τό  πλεΤστον, εν πυριφλεγεύ καταστάσει. Άφ’ 
ου τό υδωρ άποσυντεδή, τό όξυγόνον του συνενούται μέ τά μέταλλα, έν 
ώ τό ύδρογόνον σχηματίζει ενώσεις μετά τού άνδρακος. "Ενεκα τής έλα- 
φρότητος τών ενώσεων τών οΰσιών τούτων ανέρχονται αυται είς ύψηλο- 
τέρας σφαίρας καί έκεύ μέρος μέν αυτών διεκφεύγει ώς φυσικόν αέριον, 
μέρος δ ε  συμπυκνουμενον σχηματίζει τό  άρυκτόν έλαιον.

Τό φυσικοϊστορικόν Μουσείου τής Βιέννης, περί του πλούτου τού 
όποιου έγράψαμεν σημειώσεις τινάς έν τινι τών τευχών τού παρελδόντος 
έτους της ,,Κλειούς“ , άπέκτησε τεμάχιον αερολίδου, έν ω περιέχονται άδά- 
μαντες ε ϊς  λεπτότατα μόρια. 'Ο  άερόλιδος ουτος εΤνε τμήμα τού εν Νόβυ 
Οΰρεγ τής ’Ρωσσίας τή  4. Σεπτεμβρίου 1886 πεσόντος μαύρου άερ'ολίδου, 
όςτις άπεδείχδη ότι περιείχε λεπτότατα μόρια άδαμάντων κατά 1"/0 τού 
όλου βάρους του. 'Η  άπόδειξις δέ τών παρατηρηδέντων έν τώ άερολίδω 
κρυστάλλων ώς άδαμάντων έγένετο επί τ ί| βάσει τών φυσικών αυτυύν ιδιο
τήτων καί ιδία τής σκληρότητας.

Πρό μικρού ό καδηγητής της ιατρικής καί διευδυντής της Κλινικής 
εν τίρ Πανεπιστημίω τού Στρασβούργου, Κουσμάουλ επαυσε τάς παραδό
σεις του καί άπεχώρησεν είς τόν ιδιωτικόν βίον. Ο ί φοιτηταί καί οί άλλοι 
μαδηταί τού άποχωρούντος .διδασκάλου παρεσκευασαν α Ί ή ϊ  κατά τό τελευ
ταίο ν του μάδημα πολλούς στεφάνους καί τιμητικάς διαδηλοίσεις. '42ς 
γνωστόν, ό Κουσμάουλ, εΤς τών διάσημων λαρυγγολόγων καί κλινικών τής 
Γερμανίας, προςεκλήδη τελευταίον παρά τήν κλίνην τού έν Σάν 'Ρέμο νο- 
σούντος διαδόχου, νύν δέ αύτοκράτορος τής Γερμανίας, Φρειδερίκου, όπως 
εξετάση, εάν ήτο  βεβλαμμένον τό στήδός του.

Άπό πολλού οί επιστήμονες καταγίνονται νά είςαγάγωοι τήν γενικήν 
χρήσιν ενός πρώτου μεσημβρινού, άπό τού οποίου νά άρχεται ή άρίδμησις 
τών κατα μήκος μοιρών τής γήινης σφαίρας. Ε π ε ιδ ή  όμως κάνεις με
σημβρινός δέν διακρινεται άπό τού ετέρου, δ ιά  τούτο δέν ήτο δυνατόν 
μέχρι τουδε νά επιτευχδή όμοφωνία τις έπί τού ζητήματος τούτου. Άρτίως 
όμως όΆλεξις Τιλλώ ύπέβαλεν εις τήν επιστημονικήν’Ακαδημίαν τών Πα- 
ρισίων διατριβήν, διά τής όποιας προςπαδεί νά λύση τήν διαφοράν καί νά

φέρη τό ζήτημα τού μεσημβρινού είς τό ποδούμενον αποτέλεσμα. 'Ο  Τιλλώ 
ευρε τάς συνδιατεταγμένας τεσσάρων όρογραφικών κέντρων τού βάρους τών 
ήπείρων. Τ ά  τέσσαρα ταΰτα κέντρα οχηματίζουσι τετράγωνον, άρκούντως 
κανονικόν, Ή  μακροτέρα αύτού πλευρά ι92η) εινε ή χοιρίζουσα τά κέντρα 
τής ’Ασίας καί τής βορείου Αμερικής, κείμενα είς βόρειον πλάτος 43α 
έως 45°. Τ ά  κέντρα τής Αφρικής καί τής νοτίου Αμερικής άπέχουσιν 
άπ’ άλλήλων κατά 82° περίπου, εύρίσκονται δέ μεταξύ τού ’Ισημερινού 
καί τών τροπικών κύκλων. ’Εάν λοιπόν τώρα άναζητήσωμεν τό γεωμε
τρικόν κέντρον τών τεσσάρων κέντρων τού βάρους τού τε παλαιού καί τού 
νέου κόσμου, ίυρίσκομεν αυτό κείμενον μεταξύ τών Άζορών καί τών Κα- 
ναρίων νήσων, Ιπειδή δε δ μεσημβρινός τής νήσου Φερρου διατέμνει τήν 
χώραν ταότην, δυνάμεδα νά δίωρήσωμεν αΰτόν ύπό τινας επόψεις ώ ς τόν 
φυσικόν μεσημβρινόν της σφαίρας τής γης.

'Ο  διάσημος ζωγράφος Άλμα-Ταδέμα, τού όποιου άπασαι αί εικόνες 
παριστώσι σκηνάς έκ τού αρχαίου ελληνικοί καί ρωμαϊκού βίου, έργάζετα 
ήδη είς τήν διά τού χρωστήρος παράστασιν πλουσίου τινός συμποσίου τού 
Ήλιογαβάλου, καδ’ ο οί εταίροι καί αί ετάϊραί του, έξηπλωμέναι Ιπ ί τών 
κλιντήρων των, κατακαλύπτονται ι/πό βροχής κυταπιπτόντων ρόδων.

Έ ν  τώ δεάτρω τής αυλής τής Καρλσροΰης παρεστάόη 1π’ έσχάτοιν 
τό εϊδύλλιον τού Χαϊνδελ ,,ό Ά κις καί ή  Γαλάτεια“ , συντομευδέν ύπό τού 
αρχιμουσικού Φήλικος Μότλ εις μίαν πρίξιν.

'Ο  ,,’Οδέλλθς“  τού Βέρδη, περί ου έγράψαμεν ήδη ότι παρεστάδη 
μετ’ επιτυχίας εν Άμβούργω, άνέβη πρό τίνος καί έπ ί τής σκηνής τής 
Βιέννης. Ή  πρώτη παράστασις έγένετο τή 14 Μαρτίου. 'Η  διακόσμησις 
τούν σκηνών ήτο λαμπρότατη καί ή παράστασις καδ’ ολα ανεπίληπτος. Τό 
δημόσιον τής Βιέννης ύπεδέχδη τό καλλιτέχνημα μετ’ ένδουσιασμού, ¿χει
ροκρότησε δέ προ πάντων τήν τετάρτην πραξίν του.

Ό  κεντρικός Σύλλογος τών γερμανών μουσουργών καί μελοποιών 
εορτάζει μετ’ ¿λίγας ημέρας έν Δέσσαου τήν 25ο" αυτού επετηρίδα καί 
σύνοδον άπό τής 10. μέχρι τής 13. Μάίου. Κατά τήν περίστασιν ταύτην 
ό παγκόσμιον φήμην εχων σύλλογος του ΡεΤδελ έν Λειψία δά  ψάλη τό 
άδάνατον μουσούργημα τού Βετόβεν „M issa solemnis“ .

Ή  Κυβόρνησις τής Αυστραλίας προςε’λαβε τόν Co w en, αρχιμουσικόν 
τών φιλαρμονικών συναυλιών εν Λονδίνω, διευδυντήν τών συναυλιών, διαρ- 
κούσης τής έν Μελβούρνη έκδέσεως, έπί μισδώ 125,000 φράγκων'.

Έ ν  Παρισίοις έξεδόδη άρτίως τό 1 . τεύχος νέου εβδομαδιαίου φύλ
λου, φέροντος τίτλον: „ L a  vie franco-russe“ , όργάύου τής άπό τυνος συ- 
σταδείσης „A ssociation l it té ra ire  e t  a r tis tiq u e  franco-russe“ , ήτις επι
διώκει τήν άνάπτυξιν καί προαγωγήν τών άμοιβαίων μεταξύ Γαλλίας καί- 
'Ρωσσίας σχέσεων έν τή φιλολογία καί καλλιτεχνία.

-SOÎ-
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— Φ. Γ. Δελαγραμμάτικα, ιατρού. Ο ΛΛΣΚΑΡΙΣ, Δραμα είς τέσ· 
σαρας πράξεις. Έ ν  Άδήναις 1888.

— ΟΔΗΓΟΣ ΣΓΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ κατά τό αγγλικόν D on’t  ύπό Κα
ρόλου Ερρίκου Γέλβερτ. Έ ν  Άδήναις 1888. Τ ιμ. 1,20 φράγκ.

— ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τ Ο ί ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΟΓ εκδιδομένη κατά 
μήνα ύπό Ξενοφώντος Δ. Ζύγουρα, καδηγητού. Τόμ. Γ '.  Μαρτίου 1888. 
β ώ ς  j'lV ovrai τ ή  Χ ρ ή μ α τα . Έ κδίδετα ι κατά μτνα τιμώμενον ένΆ δή-

ναις λεπτ, 20, άλλαχού 25. Συνδρομή έτησία διά τάς Άδήνας δραχμ 2, 
δ ιά  τά ς επαρχίας δραχμ. 2,50, διά τό εξωτερικόν φράγκ, χ?. 2,50. —  Π έμ- 
πεται έλεύδερον ταχυδρομικών τελών. — Αιτήσεις διευδυνδττωσαν τώ 
κ. 3·. Ζύγουρα εϊς Άδήνας. — Αί συνδρομαί προπληρόνονται,

— Αγγελία; Π ανόπη, έφημερίς πολιτική, εμπορική καί τών ειδή
σεων, έκδιδομένη δίς τής έβδομάδος εν Έρμουπόλει. Συντάκτης καί 
Δευδυντής Γεώργιος I .  Άργυράκης, δικηγόρος. Συνδρομή έτησία 8ιά τό



96 KAElû.

01 ΤΕΑΕΓΤΑΙΟΙ ΑΟΓΟΙ TÛN ΧΟΕ\ΖΟΛΑΕΡ>.
11 ερί τών τελευταίων στιγμών του πρώτου βασιλέως τής Πρωσσίας 

δεν -παρεδόθ-η τι αύθεντικόν εις τούς επιγενεστέρους. Άλλ’ αί ϋσταται 
στιγμαί, καθ’ ί ς  ό δημιουργός τοΰ άρχαίου πρωσσικοΒ βασιλείου Φρειδε
ρίκο? Γουλιέλμος ό Α '. ήγωνίζετο προ? τόν 'θάνατον, παρέχουσιν άρκετά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής δραστηριότητα? καί φύοπονίας τοίΧ άξιο- 
σημειώτου τούτου μονάρχου. "Οτε, περικυκλούμενος ύπό τών μελών τής 
οικογένειας του καί 
δ ια λ λ α γ ε ίς  ήδη 
πρός τον πρωτά
το κον υιόν του, et- · 
δεν Ιγγιξον τό τέ
λος του, έζηΤησε
καθρέπτην καί άφ’
ουέπίμαχρόνέθεώ- 
ρήσεν έάυτόν εντός 
αύτοΰ; παρέτήρη- 
σεν ότι δεν εφαί- 
νετο τόσόνάσχημα, 
ώ ςφ υ χ ο ρ ρ α γώ ν .
Ό τ ε  ό ανώτατος 
ίατρόςτοΰένΠότσ- 
δαμ συντάγματίς 
του ερωτηθείς ώμο- 
λόγησεν, οτι δ θά
νατος δενήτοπλέον 
μακράν,- τρώτησεν 
αυτόν: Και πώς τό 
συμπεραίνεις; —
’Από τον σφυγμόν,

‘μεγαλειότατε,διότι 
μένει 8λως διόλου 
¿πίσω!— Λυτό δέν 
εινε σωστό! άπήν-
τησε θυμωδώς δ πνέων τά λοίσθια μονάρχης· αν ό σφυγμός μου εμενε 
τοίρα οπίσοι, δεν θά ’μπορούσα να κινήσω τά δάκτυλά μου, 8πως τώρα 
το κάμνω. Μετ’ ολίγον ό βασιλεύς ήσυ'χασε καί άφ’ ου εσιώπησεν επί 
μικρόν ανέκραξε: Κύριε ’Ιησού Χριστέ, εν σοΐ ζώ, έν σοί άποθνήσκιν, σύ 
είσαι τό κέρδος μου καί έν τη ζωή καί έν τώ θανάτω !

Καί ταϋτα φωνήσας παρέδωκε τό πνεύμα έν γαλήνη.
Ό  υιός αυτού Φρειδερίκος δ μέγας άπέθανεν, οπως καί εζησε, μο

νήρης καί έστερημένος τής παραμυθίας του νά βλέπη παρά τήν κλίνην τού 
θανάτου του ουγγενή τινα. "Οτε τήν νύκτα της 16. προς τήν 17. Αύγου
στου του έτους' 1786 τό έν τώ δωματιω του άοθενούς κρεμάμενον ώρολό-

ΤΑ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡ1ΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ EN BEPOAINS.

γιον έσήμανε τήν ένδεκάτην, ηρώτησεν εύκρινώς — Τ ί ώρα εϊνε; καί μετ’ 
¿λίγον προςέθηκε: Ε ίς τάς τέσσαρας θά σηκωθώ! Άλλ’ ήρχισε-μετ’ ¿λίγον 
νά βήχη καί άφ’ ου οί θεράποντες τόν έσήκιοσαν έκ της κλίνης καί τόν 
έδεσαν έπί ίδρας, έπιεν ¿λίγον έκ του φαρμάκου διά τόν βήχά του καί 
είπε: Αύτό θά ώφελήση! Μετ’ ού πολύ όμως έξε'πνευσεν έν ηρεμία.

’Ολίγους μόνον έκ των συγγενών του είχε παρά τήν κλίνην του θα-
νάτου του ό „αγα
πητός“ Φρειδερί
κος Γουλιέλμος ί  
Β '. Ό  ψυχορρα- 
γών ζ ζ ψ ί ι  αέραν’ 
άναπνεύση, τέλος 
δε ύψωσεν αμφο- 
τέρους τούς βρα
χίονας καί άνεφώ- 
νησε: Πολύ πικρός 
εΐνε δ θάνατος! 
Καί Ιξέπνευσε. Ό  
υιός τούτου Φρει- 
δερΤκοςΓουλιέλμος 
δ Γ \  Ιγκατέλιπε 
τά έγκόσμια άνευ 
άγωνίας, άλλά τήν 
άξιομνημόνευτον 

εκείνην ημέραν τής 
' Πεντηκοστής του 

1840 ητο συνηγ- 
μένη παρ’ αύτώ 
δλη του ή  οικογέ
νεια. Ό  γαμβρός 
του, ό Αύτοκράτωρ 
της 'Ρωσσίας Νι
κόλαος, ε?χε φ τά 

σει είς τ  άνάκτορα καί οτε κλίνας προς τήν κλίνην του ασθενούς τόν ηρω- 
τησε, πώς ειχεν, άπήντησεν δ βασιλεύς είς τήν γαλλιστί γενομένην ήρώ- 
τησιν: Cela va trè s -m a l. Μετ’ ¿λίγα λεπτά τής ώρας ό βασιλεύς δεν 
ύπηρχε πλέον μεταξύ των ζιόντων.

Ό  Φρειδερίκος Γουλιέλμος Δ', καί ό αδελφός του, Αύτοκράτωρ Γου
λιέλμος δ Α '. άπέθανον έν καταστάσει αναισθησίας καί δεν έγνώσθη μέχρι 
τούδε, εάν ειπον λόγους τινάς ¿λίγον πριν ή παραδάσωσι τό πνεύμα των. 
Δέν έπιστοποιήθη ακόμη τό άληθές τής φράσεως: Δέν έχω καιρόν νά ήμαι 
κουρασμένος! τήν όποιαν λέγεται, ότι έξεφώνησεν δ Αύτοκράτωρ προτού 
εκπνεύση.

  -*■$?·«--------------

κκ. Τ . Γ. Κ. είς Κέρκυραν, Άδ. Α. είς Κων- 
στ|πολιν, Α. Κ. είς 'Ιεροσόλυμα, Ν. Δ. I. είς Σμύρ
νην, Μ, Μ. είς Μελιτόπολιν, Μ. Λ είςΒερολΐνον. ’Ελη- 
φθησαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. — κκ. Β. καί Α. 
είς Θεσσαλονίκην, Άδ. Ζ . Μ. είς Βιτώλια. Συνεμορ- 
φώθημεν. — κκ. Μ. Φ. είς Κάϊρον, Α, Σ. ε’ς ’Αλεξάν- 
δρειαν. Τούς ϋποδειχθέντας ήμ~ν νέους συνδρο· 
μητάς ένεγρά^αμεν καί τά τεύχη άπεστάλησαν. 
— κ. Γ . Κ. εις Κίον. Σας εύχαριστοΰμεν διά τάς 
φιλικός ύμών προςπαθείας. — κ. Γ. Π . Β. είς 
Κάίρον. Συνεμορφώθημίν. — κ. θ .  I. είς ’Αλεξ
άνδρειαν. Άναμένομεν ειδήσεις. — κ. Α. Γ. Μ

είς Άδριανούπολιν. Άπεστάλησαν, — κ. Γ. Μ. Σ. 
είς Χίον. Έλήφ&ησαν καί άπεστάλησαν. — κ. θ . 
X. είς Βώλον, Σας εύχαριστοΰμεν. —  κ. Κ . I. είς 
Τάνταν. Έλη'ιρθησαν. — κ. Στ. Κ. είς Νικολαΐεφ, 
Έλάβομεν ύπο σημείωσιν. — κ. Κ, X. Π . εις Κε- 
ρασσούντα. Σας εύχαριστοΰμεν, — κ.( Π . Λ. εις 
'Οδησσόν. Άπεστάλη. — κ. Α. Κ. είς Κάίρον. 
Έλήφ&ησαν καί τό αίττιθέν άπεστάλη. — κ. I. 
Δ. Κ . είς·Ρέθυμνον. Σας εγράψαμεν. — κ. I. Μ είς 
Λευκωσίαν. Ή  παραγγελία Σας έξετελέσθη καί άπε- 
οτάλη μέσον L loyd ύπ’ άρ. 15. — Λέσχην ,,1 ‘ είς 
ΧΤον, κκ. Κ. καί Θ. είς Βακοΰ, Κ. Γ1. εις Σοφίαν,

Διευθ. Ν. Ή μ . είς Τεργέστην, κ“» Κ. Στ. είς Μεσ
σήνην, Σ. Α, καί Ν. Μ. είς Σουε'ίΓ, Γ. Ζ. Γ. είς Μι- 
τυλήνην, Π. Μ. εί? Άμισσόν. Έλήφθησαν καί Σδς 
εύχαριστοΰμεν. — κκ. Θ. Μ. είς Ιίειραιδ, Κ. Γ  
είς Γαλάζιον, Κ. Τ . είς Αλεξάνδρειαν. Πρός τούς’ 
ύποδειχβ·έντας ήμΐν νέους συνδρομητάς άπεστεί- 
λαμεν τά  έκδεδομένα ήδη φυλλάδια. — κ. Ν. Α.· 
Κ. είς Σινώπην. Ούδέν έλήφδη. — κκ. Σ. καί Κ. 
είς Ξάνδην. Τ α  άποσταλέντα ελήφ5ησαν, ή  δέ 
παραγγελία Σας έξετελέσ&η. — κ. Γ. I  είς Τ . Μα- 
γουρέλλον. Άπεστάλησαν. — κ. Γ. Μ. είς Λευκω
σίαν. Τόν ύποδειχ&έντα ήμΤν ενεγράψαμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Ό  Αύτοκράτωρ τών Γερμανών Γουλιέλμος ό νικηφόρος. — Ή  Άκρόπολις τών Αθηνών ύπό Εύγενίου Ζωμαρίθου (συν
έχεια). —  Ή  προσευχή μου. Ποίημα ύπό Άριστομένους Προβελεγίου. — Σαπφώ (μυθιστορία έκ τής'Ελληνικής ά^χαιότητος — συνέχεια'. — Πίνα-

- ̂  ^  *· ζ*,..·. »ό.. ·. > Φ * »* Φ ̂  α  Α . ̂  Μ Α — φί«Φ Α φ. φ ,Λ - ,φΑφ,  ̂Τ ΦΦΦ,ΑΙΦα) Φ*ΑΦ φΑ,φ,,φ  ̂  ̂»»«Αφ Λ ^ ̂  ̂  | ̂  ρ ̂

"  πετρελαίου.
 ......      .. . ,   , . . . .  . „ — Γερμανοί

μουσουργοί. — Μισόός αρχιμουσικού. — Ή  φραγκο-^ωσσική εταιρία.) — Βιβλιοθήκη, — Οί τελευταίοι λόγοι τών Χοενζόλλερν. —  Μικρά Άλληλο^·ραφία.
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Φρειδερίκος Γ '.  Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας (σελ. 81.) — Ή  βασιλίς Λουίζα παρά τό λ'κνον τοΊ πρίγκηπος Γουλιέλμου.

Εϊκών Παύλου Τοΰμαν (σελ. 84). — φ Γουλιέλμος -δ Α'. (σελ. 85'. — Ή  μέχρι μέσου ίστοΰ καταβίβασις τής. αύτοκρατορικης σημαίας (σελ. 89). —
Ό  Καθεδρικός ναός του Βερολίνου καί τό ΜουσωλέΓον έν Σαρλόττεμβουργ (σελ 92λ — Τό Αύτοκρατορικόν μέγαρον έν Βερολίνω (σελ. 96).

Ε κδότης Π. 4. Ζ ϊΓ Ο Γ Ρ Η Σ .
T i r o l «  E S r  i  D n r m a n n , Ip  J n i t i l f .  — l u  τ ή «  K e ite  P l i r i c r m n i in f a c t i i r  Ip  i r p o o ^ o i f / i p .  —  Μ ι Ι ί ν η  f i t y  # Α* Μιψϊψ,


