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‘Ο Schiller ευρίσκει τον άοιδόν c 
φής των βασιλέων, διότι άμφότεροι, 
ΐστανται Ιπί του αυτού υψους έν σχ 
άνθ-ρωπότητα. Έ ν τοΰτοις 
καί Ικ των βασιλέιον αυτών 
πολλοί υπήρξαν «οιδοί, από 
τού· μεγάλου ψαλμφδού των 
Ιουδαίων μέχρι του βασιλέως 
της Βαυαρίας Λουδοβίκου του 
πρώτου καί των Χουηδων 
του Βερναδόττου απογόνων.
Εσχάτως δε τά  ποιήματα 
Γερμανίδος βασιλίσσης, τής 
βασιλίσσης των 'Ρωμουνων 
Ελισάβετ, μχγάλην ένεποίη- 
σαν αίσδ-ησιν. Τά ποιήματα 
ταϋτα υπό τό ψευδώνυμον 
Carmen Sylva δημοσιευ&ε'ντα 
κινουσιν όσημέραι μεΐζον έν- 
διχφέρον ενεκα καί του χα- 
ρακτήρος τής ή γ εμ ο ν ίδ ο ς , 
διότι αυτη όχι μόνον πνεύμα 
καί φαντασίαν αλλά καί χα
ρακτήρα Ισχυρόν έπεδείξατο, 
μετά συνέσεως καί αΰταπαρ- 
νήσεως αείποτε μ ερ ιμνω σ α  
κατά τό δυνατόν περί τής 
ευημερίας του λαού της.

Έγεννήθ-η παρά τκΐς 
ίχθ-αις του Ρήνου έν τω με- 
γάρω του Neuwied τη 29. Δε
κεμβρίου 1844. Οί ήγεμόνες 
του W ied υπήρξαν πάντοτε αν
δρείοι μαχηταί, εΐςδεπρίγκηψ

ιξιον τής συναναστρο- 
ποιητής καί βασιλεύς, 
έσει προς την λοιπήν

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ Ρ8ΜΑΝΕΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ.
Κ Λ Κ Ι ίΙ .  Τ Ο  nos J · .

Μαξιμιλιανός έκ W ied, έχτήσατο φήμην σπουδαίου φυσιοδί
φου περιηγούμενος την Αμερικήν. Καί αυτός δε <5 πατήρ 
τής χριγκιπίσσης ’Ελισάβετ ήτο φιλόσοφος καί συνεγραψε

πολλά περί διαφόρων σπου
δαίων ζητημάτων συγγράμ
ματα. "ώστε εζνε πιδ-ανώτα- 
τον δτι έκληρονόμησε παρά 
τον πατρός της τήν κλίσιν 
προς τήν διανοητικήν Ιργα- 
σίαν, καί τήν τάσιν χρός με
γάλους καί υψηλούς σκοπούς.- 
ήτις διακρίνει αυτήν είς τά  
ποιήματα της, απο των πε- 
ριωρισμ-ένων έκείνων λυρικών 
ποιητών τού στενού των αί- 
σύ-ημάτων όρίζοντος. Α1 φαι- 
δραί παραρρήνειοι χώραίμετά 
των λοιπών αύτων έξοχικών 
9-ελγήτρων, καί ή μαγευτική, 
μυστηριώδης 0·έα των υψη
λών δασών, έπενήργησαν βε
βαιότατα λίαν εΰνοϊκως έπί 
τής ποιητικής φαντασίας τής 
νεαρός ήγεμονίδος, ήτις έν 
τρυφερωτάτη ήλικία ήρξατο 
ήδη να στιχουργή „τούς μι
κρούς κρυφίους στίχους“ της 
καί κατά τό δέχατον τέταρ
τον έτος τής ήλικίας της συν
έγραψε τό πρώτον δράμα. Πό
σον εΰαίσθ-ητος ήτο ή νεαρά 
βασιλόπαις είς τάς χαλλονάς- 
τής φυσεως δεικνυουσι χολλα 
τεμάχια μιας των νεωτάτων 
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αυταπαρνήσεως είς την δεραχείαν των τραυματιών,, ίδρυσε 
νοσοκομεία υπό την ιδίαν αυτής διεύδυνσιν και έξετέλει 
αυτή πολλάκις τά  έργα των αδελφών τού έλέους. Παρά 
τώ λαω καλείται έκτοτε ή μ.ήτηρ των πληγωμένων, καί αί 
γυναίκες των 'Ρωμ.ούνων αξιωματικών αφιέρωσαν αυτή άγαλμα, 
παριστών τήν βασίλισσαν των έν τή  στάσει, καί)’ ήν παρ
έχει είς πληγωμένου στρατιώτην κύλικα διά νά κίη. .

Ωσαύτως έγραφόν ποτε αί έφημερίδες, δτι ή βασίλισσα, 
άποδοκιμάζουσα τήν έν τοϊς σχολείοις τών δηλέων Ιν Βου- 
κορεστίω άκολουδουμένην μέδοδον εν τή διδασκαλία τής 
νεοιτέρας φιλολογίας, άνέλαβεν αυτή ή ιδία τήν τακτικήν 
διδασκαλίαν τών μαδημάτων τούτων. Καί κατ’ αρχάς μ.εν 
έξελέξατο ώρισμέναςμα9·ητρίας, δσαςεκρινενεύφυεστέρας,εΐτα 
δε ενεκα των έντεΰδεν προκυπτουσών ζηλοτυπιών ¿προτίμησε 
νά μεταβαίνη αυτή είς τάς τάξεις του σχολείου ώς διδάσκαλος.

Πάντα ταυτα μαρτυροϋσι περί του στερεού καί πάσης 
προλήψεως άπηλλαγμένου φρονήματος, περί του δραστήριου 
χαρακτήρος τής βασιλίσσης τών 'Ρωμούνων. Τάς αύτάς δ'ε 
άρετάς έμφαίνουσι καί τ ά  ¿ξωτερικά αυτής χαρακτηριστικά·, 
ύψηλή καί εύκαμπτος, μέ έκφραστικωτάτους γαλανούς όφ9·αλ- 
μ.ούς καί εΰκαμπεϊς όφρύας, με χαριέντως μειδιών στόμα, 
μέ πυκνοτάτην κόμην. Εΐνε ακαμάτου φίλοπονίας, έγείρεται 
λίαν πρωΐ, άνάπτει ή ιδία μικρόν τινα λύχνον καί εργάζεται 
παρά τή τραπέζη, μόνη με τάς ιδίας σκέψεις, μέχρις ου «να- 
τείλη ό ήλιος καί άποδώση πάλιν τήν ζωήν έν τή  πρωτευ- 
ούση. Καί ώς ποιήτρια δέ επιδεικνύει τό ίσχυρόν έκέϊνο 
πνεύρ.α, δπερ Ιν παντί πράγματι χαρακτηρίζει αυτήν. Τά 
ποιήματα της δεν είναι προϊόντα του ποιητικού εκείνου χορού 
τών dillettanti δστις άρέσκεται νά άκολουδή έγνωσμένας τρο
χιάς καί αγαπά τό ομαλόν, Ιπιμ.εμελημένον καί κανονικόν, 
όπερ έκαστος Βύναται νά μ.ιμηδή, άλλ’ εΤναι εργα άληδούς 
ποιητρίας μέ μεγάληυ δύναμιν καί πολλήν πρωτοτυπίαν. 'Η  
πρωτοτυπία αυτη έκρήγνυται πολλάκις έν ειδει αγρίου χει
μάρρου, δστις ο'ρμ.ητικός κατ’ άρχάς καί άφρίζων ευρίσκει 
δλίγον κατ’ ολίγον όμαλωτέραν κοίτην καί κανονίζει βα&μη- 
δόν τό ρεύμά του. Τ ή άληΟ-εία, ήδύνατό τις μάλλον νά 
μεμ.φδ·ή τή ποιητρία §τι, έν τή πλησμονή των ίδεών, παρα
μελεί πολλάκις τήν έξωτερικήν τής ποιήσεως περιβολήν ή 
δτι άνέτως καί άλογίστως όχεΐται έπί τού ομαλού ρεύματος 
των συνήδων καί τετριμμένων ποιητικών φράσεων.

—   — ■--------

Η Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω Σ  ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ
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Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Ν  Α Ν Ν ΙΝ Ο Ϊ.

Αί ίοστέφανοι Άδ·ήναι £ώρτασαν, ¿πανηγύρισαν, ηυφράν- τήν κηρύσσω αντίκρυ πεπλανημένην. Ό  χαρακτηρίσας τούς
δησαν. Τό φαινόμενον εΐνε τόσον σπάνιον, ώστε τό άνα- κατοίκους τών νεωτέρων Άδηνών ώς ρέποντας έκ φϋσεως
γράφω χαρμ.οσύνως έν τή έπικεφαλίδι τής παρουσης άντα- εις τήν μελαγχολίαν ήτο βεβαίως ψυχολόγος πολύ αδόκιμος
ποκρίσεως, έπειδή δε ¿ξ Ιδιοσυγκρασίας δεν έχω τήν τιμήν καί ή κρίσις του με κούφα πτερά χρυσκλίδος διήλδεν ύπερ-
ν’ άνήκω είς τήν στυγνήν καί μεμψίμοιρον φάλαγγα τών 9·εν τών ύφεστώτων παρ’ ήμΐν κοινωνικών δρων καί συν&η-
δπαδών τού Σοπενάουερ, λαμβάνω τήν ελευθερίαν νά δεω- κών χωρίς ποσώς να τας Ιξετάση. Ό  ελληνικός λαός απε-
ρήσω αυτό ώς άγαδόν οίωνόν, ο'ς απαρχήν έπαινετην Ιπι- ναντίας ρέπει είς τήν άπόλαυσιν τής ζωής, καί τό  μαρτυ-
τηδειοτέρας εις τό μέλλον διαρρυδμίσεως τών έν τή  προ>- ρούν αί ποιητικαί του έξεις καί τά  δεσπέσια δημοτικά του
τευούση δημ.οτελών εορτών καί πανηγύρεων. άσματα' άλλ’ δχι είς τήν τρυφηλήν, τήν άβροδίαιτον καί

ΕΙπόν τινες τους ’Αθηναίους μελαγχολικους φύσει καί πολυδάπανου άπόλαυσιν, όχι· εΤνε έπικούρειος. μετά φέιδους
τό ανωτέρω βραχύ προοίμιον. φαίνεται εύδός έξ άρχής συμ· καί λιΐότητος· δέν αγάπα τήν οκνηρίαν ,καί τό dolce far
.φωνοΰν πρός τήν τοιαύτην δοξασίαν. Επομένως σπεύδω νά niente' άγαπα τήν δ ’.ασχέδασιν μετά τήν έπίμ.οχδον έργα-
δηλώσω δτι ού μόνον δεν παραδέχομαι αυτήν, άλλα καί σίαν, καί άν ή διασκέδασις αυτη περιορίζηται εις τήν άπό-

αότής μυθιστοριών, η°ν όμού μετά τίνος φίλης έδημοσίευσεν 
υπό τό ψευδώνυμον „Dito und Idem“ καί είς τήν οποίαν ένα- 
πεταμίευσε πολλας τών παιδικών αυτής αναμνήσεων. Ενωρίς 
έμαδε ξένας γλώσσας' μεγάληυ δέ ευχέρειαν έκτήσατο έν 
τή γαλλική, τήν οποίαν βραδύτερου εις πολλά της έργα, 
πεζά τε καί εμ,μ.ετρα, μετά τής αυτής ευκολίας μετεχειρί- 
ζετο ώς καί τήν μητρικήν της γλώσσαν έσπούδασεν ώσαό* 
τας καί φυσικάς έπιστήμας, καί έν τή ιχνογραφία δέ καί 
ζωγραφική τέχνη μεγάλας έκαμε προόδους. ΓΙαρά τή  κλίνη 
προσφιλούς, έξ ανιάτου νόσου πάσχοντος νεωτέρου αδελφού, 
όν ύπερηγάπα, μ.ετ άληδούς αδελφικής αγάπης, έγυώρισε καί 
τάς σκοτεινάς έκείνας πλευράς τού ανθρωπίνου βίου, τών 
οποίων τήν μελαγχολικήν άντήχησιν άκούομεν Ικ  πολλών 
αυτής ποιημ,άτων.

Ή  βασιλόπαις έγνώρισε του αύλικόν βίον έν Πέτρου* 
πόλει, Βερολίνω, Στοκχόλμη καί έν Παρισίοις παρά τή αύτο- 
κρατορική αυλή, ήτις τότε ακόμη, κατά τό  1807, διά  τής 
πολιτικής δέσεως τής Γαλλίας μεταξύ τών ευρωπαϊκών 
δυνάμεων, διά  τού 0·ελγήτρου, δπερ έξήσκει ή αύτοκρά- 
τειρα Ευγενία έπί τών περιστοιχούυτωυ αυ’τήν καί διά τής 
ίδιορρύδμου προσωπικότητος του αυτοκράτορος, κατεϊχεν 
υψηλήν 9·έσιν μεταξύ τών ευρωπαϊκών αυλών καί ήσκει ιδιαι
τέραν έλχυστικήν δύναμιν. Κατά τό έτος 1869 ό χρίγκηψ 
τών Holienzollern ήλδεν εϊς τον Ρήνον, ώς ήγεμων τής 
Ρουμανίας' ή ’Ελισάβετ έγένετο σύζυγός του καί βραδύτε- 

. ρον βασίλισσα τής Ρουμανίας· δέν έδεώρησε τό βασιλικόν 
στέμ.μα ώς δώρον μόνον τής τύχης καί τής αγάπης, άλλ’ 
άνεγνώρισεν ωσαύτως τά ς  υποχρεώσεις, άς έπέβαλλεν αυτή 
ή ύψηλή αυτη δέσις. Μετα σοβαρότητος καί πεποιδήσεως 
έζήτει νά έπεκτείνη είς δσον οΐόν τε εΰρυτάτους κύκλους 
την άγαδοεργίαν της· συνέστησε μεγάλην ρωμουνικήν ευερ
γετικήν Ιταιρίαν, γερμανικόν σύλλογον γυναικών, σχολείου 
απόρων παίδιον υπό τό ονομά της, έχον ώς ιδιαίτερον σκο
πόν τήν άποκατάστασιν τής αρχαίας έδνικής τών Ρωμούνων 
στολής κατά τά  υπάρχοντα είσέτι πρότυπα, δείκνύουσα ούτω 
δτι δέν ήδελε νά είσαγάγη μονομερή γερμ.ανικήν μόρφωσιν 
είς Ρουμανίαν άλλά καί νά περιΟ·άλψη καί άνεγείρη τό γνή
σιον, έδνικόν τού λαού της πνεύμα. Κατά τόν τουρκικόν 
πόλεμ.ον, καθ’ ον οί 'Ρωμούνοι, ιδία κατά τήν έκπόρδησιν 
τής Ιίλέβνας, τοσαύτην έπεδείξαντο άνδρείαν, παρεδόδη μετ
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λαυσιν τού ηλιακού δάλπους κατά τάς ευδίας ημέρας τού 
χειμώνος, τουτέστι.είς τήν πολυύμνητου λιακάδαν, εϊς τήν 
μεδ’ όμάδος φίλων έπίσκεψιν έξοχικού καπηλειού καί τήν 
κατανάλωσιν μερικών οκάδων Ρητινίτου, είς τήν έν τού κα
φενείο» εύδυμον συνδιάλεξιν σόν τή έκμυζήσει ευώδους ναρ
γιλέ, τόσον τό καλλίτερου δ ι’ αυτόν, διότι διεσκέδασεν άν- 
εξόδως ή  με μικράν δαπάνην καί δέν ήσωτευσε τά  χρήματα 
του. Τοιαύτη εΐνε ή βάσις τού χαρακτήρος τού λαού μ.ας, 
οί δέ κάτοικοι της πρωτευούσης άδροισμα προνομιούχου 
πάντων τών στοιχείων τού λαού αύτού δέν ήδύυαντο ν’ 
άποτελέσωσι κατά τά  μαδηματικά αξιώματα σύνολον δια
φορετικόν. Άνθ·ρωποι άρεσκόμενοι είς τήν πολιτικήν, είς τήν 
λεσχηνείαν, είς τήν περί τά  καινά δήραν, είς τό σκώμμα 
καί τήν καταλαλιάν, άνδρωποι κατ’ έξοχήν έλαφροί δέν εΐνέ 
ποτε δυνατόν νά εΐνε μελαγχολικοί. Απεναντίας εΐνε φύσει 
ένδερμοι οπαδοί τής α’μερίμ.νου ευ’δυμ.ίας καί ίλαρότητος, 
ήτις έκτρέπεται πολλάκις μέχρις έλαττώμ.ατος. Κατά τούτο 
δυνάμεδα νά έχωμεν τήν παρηγοριάν δτι δέν έξεφυλίσδησαν 

,οί νεώτεροι ΑδηναΓοι καί άν άνεβίου σύγχρονός τις τού Πε· 
ρικλέους ή τού Άριστοφάνους, δαμιστής άδολέσχης τών κου
ρείων τού άστεος, εύχερώς ήδελε συμ,μ,ορφωδή μ.έ τόν ση
μερινόν βίον. Καί ένδυμοϋμαι προσφόρως στίχους τινάς 
γάλλου ποιητού ους έδημ.οσίευσεν έν τώ προοιμίω μεταπε- 
φρασμένους ό μεταγλωττίσας τά  κατά Παύλον καί Βεργι- 
υίαν τού Βερναρδίνου Σαιμπιίρρου Πίκολος:

Ε ίμ ιώ  2;,οι ΑδηναΤοι κατά τοΰοο, καί έγώ
Ί2νι3 τώρα ώσάν Νέίτωρ σοβαρά τυολογο,",
Ά ν κανείς μου ΒιηγεΤτο το7  Βερτόλδου τήν ζωήν,
’Η^ελα μεγαλωτατην δοκιμάσει ηδονήν.

Ά λλά πώς ένώ οί Άδηναΐοι εΐνε εύδυμοι, ό ξένος ό έπι- 
σκεπτύμενος τήν πόλιν ήμών καί διατριβών έπ( τινα χρόνον 
έν αύτή εχει τό άδιαφιλονείκητον δικαίωμα νά ίσχυρίζηται 
δτι αί Άδήναι υπό έποψιν διασκεδάσεων εΐνε ή χενδιμωτάτη 
πόλις τού κοσμ.ου; Ή  λύσις τού όξυμώρου τούτου έγκειται 
έν τώ  δτι παρημελήΒ-η άχρι τοϋδε ή φυσική αυτη τάσις τού 
λαού μας, ως παρημελήδησαν τόσα καί τόσα άλλα ουσιω
δέστερα. Κανείς δεν είχε φροντίσει νά τήν διαρρυδμίση 
συστηματικώς, νά τήν διοργάνωση, νά· τήν έκμεταλλευδή 
έπί ίδία άμα καί κοινή ώφελεία. Ό  λαός άφέδη νά δια- 
σκεδάζη δπως δέλει τάς ήμέρας καδ’ άς τό 'Ημερολόγιου 
καί αί πατροπαράδοτοι εξεις του έπιβάλλουσιν αύτω τό 
χρέος νά εύ9·υμήση ζωηρότερον καί δ ορυβ&ιδέστερον τού συν- 
ήδους. Καί ό λαός διεσχέδαζε κατά τό δοκούν αύτω, κατα 
μονάδας, καδ’ ομάδας, έντός κύκλων οίκογενειαχούν, συγγε
νικών ή φιλικών, πάντοτε όμως περιωρισμ.ένων. Καί ήκούετο 
μέν ό ήχο? τού ντεφίου είς τάς χενιχράς συνοικίας καί ο 
ήχος τού κλειδοκυμβάλου καί τής ορχήστρας είς τά  μέ
γαρα τών πλουσίων καί τών εΰπόρων καί ό ήχος τού πλα
γιαύλου καί τού τετραχόρδου πολλάκις έν σπαρακτική δια
φωνία είς τάς αίδούσας ένδα έπί αμοιβή οί μαδητευόμενοι 
τών ραπτών καί τών κουρέων καί οί έφημεριδοπώλαι, καί 
οί έμποροϋπάλληλοι καί ούκ ολίγοι ακαδημαϊκοί πολΐται έν 
δημοκρατικό» φυρμω έδιδάσκοντο τά. γοργά σκιρτήματα τού 
στροβίλου καί τούς ¿ρρύδμους βηματισμούς τού άντιχόρου· 
έτελούντο χοροί μετημφιεσμένων καί μή, είς δημόσιά τινα 
μέρη, ένδα άπέναντι τής αύδαιρέτου ανδρικής υπεροχής έξ- 
εμηδενίζετο ή ελάχιστη μειονοψηφία τών έστιάδων τού ζυ- 
δοπωλεέου καί το  άπειρό καλόν άβιηί-ιηοηάβ τού άδηναϊκού 
κόσμου, μόνων αντιπροσώπων τού ωραίου φύλου' έφαίνοντό 
τινες προσωπιδοφόροι είς τάς οδούς, προτιμώντες πολλάκις

τήν άσβόλην καί τόν μίλτον άντί τής χροσωπίδος· περιεφέ- 
ρον.το τήν νύκτα υπό την Ιρυδφάν λάμψιν τών έν ταΐς οδοΐς 
καιομένων πυρών έκ ρητίνης λευχείμονά τινα φαντάσματα, 
φέροντα άντί πάσης άλλης εύδύμου περιβολής τήν άνέξοδον 
υδόνην τής κλίνης των ώς πένδιμον σουδάριον, έπισκεπτό-. 
μενα δε φιλικούς οίκους υπό τήν στρεβλήν αρμονίαν μιας 
γναα'Ο/ΐ'.νικας' άλλ’ ή εΰδυμία ήτο τοιουτοτρόπως καταμε- 
μερισμένη, δέν άπετέλει σΰνολόν τ ι δέλγον έν τη ποικιλία 
καί τω δορύβω του, δέν διεσκέδαζεν ό εις μέ τους πολλούς 
καί οί πολλοί μέ τόν ένα καί ό ξένος ό στερούμενος κοινω- 
νικών σχέσεων άποκλειόμενος τών άγιαστηρίων αύτών τής 
φαιδρότητος, διήρχετο τάς ώρας έν υχληρώ καί μονο- 
τόνω άνία.

Τή άληΟ·εί^ άνέκαδεν καί μέχρις έσχατων ή Άπόκρεοις 
έν Άδήναις δεν παρείχε δεάμ.ατα άξιοδέατα. ’Ιδού πώς 
περιγράφει αύτάς δ ι’ όλίγων ό καυστικός καί -πικρόχολος 
συγγραφευς τής Σνγχράνον Ελλάδος, έ άδικήσας ημάς έν 
πολλοϊς άλλά καί έπιτυχώς έξεικονίσας πολλά τών καδ’ 
ήμας ήδών. Ή  Άπόκρεως, λέγει, πανηγυρίζεται έν Άδήναις 
όπως καί έν Πριβά καί έν Μορτάνη καί χάση μικρά πόλει 
τού κόσμου. Οί διατρέχοντες τάς οδούς προσωπιδοφόροι 
ήνε αηδείς καί άκοσμοι. Επιζητούν κυρίως τους αρχαίους 
μ.εταμ.φιεσμούς τά  έκ ναστόχαρτου κράνη καί τάς έκ χρω- 
μ.ατιστού χαρτιού ασπίδας, βρίδ·ουσι τότε αί οδοί ηρώων 
'Ομηρικών. 'Η  μεγαλειτέρα διασκέδασις τών προσωπιδο- 
φόρων συνίσταται είς τό έξαρταν διά νήματος από μακροϋ 
άλιευηκο“ καλάμου λίχνευμά τι. Οί παιδες συρρέουν έπί 
τή  έλπίδι νά δάξωσι τό δέλεαρ- άλλ’ έκατοντάκις οί όδόν- 
τες καί αί γλώσσαι αύτών πρέπει νά τό έγγίξωσιν πριν η 
καταποδή. ’Απαγορεύεται νά έπιδτσωσι τήν χεΐρα, πάσα 
δέ τοιαύτη απόπειρα αύστηρώς καταστέλλεται. Κωμικοι- 
τε'ρα δ ’ αποβαίνει ή τοιαύτη διασκέδασις οσάκις ό άλιεός 
τοποδ·ετεϊται παρά τήν όχδ·ην ρυακίου καί οί αδέξιοι ίχδυς 
πίπτουσιν έντος του υδατος.“

„Υπάρχει καί έτέρα παιδιά ήτις φαίνετάι αρχαιότατη 
καί ής τό νόημ.α παραμένει ακόμη άγνωστον. Πηγνύουσιν 
είς τό μέσον τής όδοϋ πάσσαλον ποικιλόχρουν,.άπό τής κο
ρυφής τού οποίου κρέμανται ταινίαι περί τάς δέκα ή δώ
δεκα. "Εκαστος τών προσωπιδοφόρων λαμβάνει «να μιαν 
ταινίαν, πάντες δ'ε περιστρέφονται πέριξ του πασσάλου άνα- 
μίξ καί κατά παντοίας διευδύνσεις προσέχοντες όμως νά μ,ή 
άναμίξωσι τάς ταινίας.“

,,Ή Άπόκρεως ώς πάσαι αί άλλαι έορταί παρέρχεται 
σκυδρωπή. Οί "Ελληνες διασκεδάζουσι μόνον έντος τού οί
κου των. Ή  εύδυμία των δέν εΐνε φιλόγελως ή ζωηρά.“ 

Διά νά εΐνε ομως πιστοτέρα ή περιγραφή οφείλομεν νά 
προσ&έσωμεν ήμεΐς λεπτομέρειας τινάς, ας παρελειψεν· ό ευ
φυής Γαλάτης. Παρεκτός του ψαρά καί τού γαϊτανακιον, 
χαρεκτός τών αρχαιοπρεπών προσωπιδοφόρων, ούς έ Άμπου 
άποκαλεΐ ομηρικούς ήρωας καί οιτινες πράγματι ησαν οί λε
γόμενοι Μακεδόνες, οί φαινόμενοι καί κατά τάς τωρινάς 

_ Άπόκρεως είς τάς ο'δους διά νά διαπιστώται καί κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον ή άμεσος ήμών καταγωγή από τού μ.εγά- 
λου στρατηλάτου τής άρχαιότητος καί νά διατυπώνται αί 
αξιώσεις ήμών έπί τής υποδούλου πατρίδος του, παρεκτός,. 
λέγομεν, τών ανωτέρω, καί τών Μακεδόνων, οίτινες ήσαν οί 
επικρατέστεροι έν ταις προσωπιδοφορίαις έπί τοσούτον ώστε 
καί οί μεταμφιεσμοί «πεκλήδ'ησαν μετωνυμικώς μαχΐδονί- 
στικα (ώς ομολογεί καί τό άσμα: Μ έ μΐχχεδονίοτιιια —  
σ' (Ιδα  και σ’ έ1ψ7[1στηχα) απαραίτητον δέαμα ήτο ή

15*
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γκαμήλα, τό τερατώδες έκεΐνο κατασκεύασμα με τού? γυ
μνού? άνδρωπίνους πόδας, με την βόειον ουράν, με την έκ 
σανίδων ράχιν καί τον έκ δορά? προβάτου λαιμόν,'άτεχνος 
και χονδροειδής παράστασις έλκουσα τήν καταγωγήν από 
τής έποχής τής. Τουρκοκρατίας, οτε ούχί σπανίως μεταξύ 
των δαυμασίων γραμμών του «Κύριου αττικού όρίζοντος παρ- 
εισέφρει παραδόξως καί ό ΰβος τής δρομάδος των λιβυκων 
έρημων, ουσης τότε άξιολόγου μεταγωγικού μέσου. Τήν 
γκαμήλαν συνώδευεν ο γχαμηλιίρης  χυδαίως έχων το π'ρόσ- 
ωπον ήλλοιωμένον δι’ άσβόλης ο στις παραινων τήν ζώσαν 
έκείνην χίμαιραν νά ,,ψαρέψη πορτοκάλλι“ εκρουε τό τύμ- 
πανον έπαναλαμβάνων επωδόν εις άκατάληπτον γλώσσαν 
,,έλι, γιά! ελι!“ καί συνέλεγε τα  κέρματα. Μετά τήν γκα
μήλαν, ήσαν τά  ρόπαλα, θίασος πλανοδίων καί ημίγυμνων 
ακροβατών, ως έπι τό πολύ παιδίων, έκτελούντων ανόητα 
ακροβατικά γυμ.νάσμ.ατα είς τάς πλατείας καί τάς άγυιάς 
υπό τδν ήχον του φορητού μουσικού οργάνου, τού καλου- 
μένου λατέρνα. Έφαίνετο ψωραλέα τις άρκτος άγομένη δ ι’ 
άλυσου σιδηράς, ής. ό έσχατος κρίκος διήρχετο έκ των μυ- 
κτήρων τού άδλίου ζώου, παρά ρυπαρού ορεσιβίου κατοίκου 
τής Βουλγαρίας ή τής Μακεδονίας, όρχουμένη δυσκινήτως 
υπό τον ήχον τυμπάνου καί δεχόμενη μετά γοερών γρυλλι- 
σμών τούς ραβδισμ.ούς τού οδηγού της καί τήν βροχήν των 
λίδων, καί των σαπρών λεμονίων, όσα εύσπλάγχνως έξαπέ- 
στελλον κατ’ αυτής οί παΐδες τής συνοικίας. νΗχει στρηνής 
η φωνή τού Περικλέτου τΰπτοντος διαρκώς καί άνοικτιρμό- 
νως τον Φασουλήν, τον παπάν ή τόν Άράπην ή άλλην τινά- 
πλαγγόνα. Άλλ’ ό Περικλέτος δεν εΤνε γέννημα καί θρέμμα 
τής Ελλάδος, μέ ολην τήν δημοτικότητα ής απολαύει σή
μερον καί τήν έπίσημον πολιτογράφησιν ήν παρέσχεν αύτω 
ή χαριέσσα μούσα τού κ. Σουρή. Εΐνε προϊόν εξωτερικής 
προελεύσεως,,έγκλιματισδέν είς τήν χώραν μας καί καρπο- 
φορήσαν. Εΐνε κατ’ ευδεΐαν απόγονος ή μάλλον έίπέϊν αύτό- 
χρημα μετόυσίωσις τού Ιταλικού Πουλτσινέλλα, τού χάρμα
τος τής Νεαπόλεως,. τού Πουλτσινέλλα Κιτροόλλου έκ τής 
πόλεως Άτσέρροίς έν Καμπανία, Ιδιοκτήτου — διότι αυτοί 
εΐνε οί τίτλοι του — τού χονδροειδέστερου, άλλ’ άναμφι- 
λέκτως ευφύεστέρου τύπου τού δημώδους Ιταλικού δεάτρου, 
του Πουλτσινέλλα, οστις έπί ένα ολόκληρον αίώνα έκυριάρ- 
χησεν επί τής σκηνής τού κατεδαφισδέντος ήδη ιστορικού έν 
Νεαπόλει δεατριδίου τού Σάν-Καρλίνου, ευτυχήσας νά μδη 
ένιότε καί βασιλείς ώς τόν Βίκτωρα ’Εμμανουήλ μεταξύ 
τούν θεατών του; Προ είκοσι έτών ό Περικλέτος ητο άγνω
στος έν Έ λλάδι, δτε Κερκυραΐός τις συνέλαβε τήν έπίνοιαν 
νά κατασκευάση πλαγγόνας κατ’ άπομίμησιν των Ιταλικών, 
νά περιφέρη τήν κινητήν σκηνήν του είς τας διάφορους 
έπαρχίας τής ‘Ελλάδος καί νά παρέχη είς τό κοινόν μ’ 
εγγαστρίμυδ'Ον φωνήν' έκ τού προχείρου παραστάσεις κοινό
τατων τινών κωμωδιών. 'Ο  πλάνης δε αυτός θεατρώνης 

.. ήτο ό άποδους είς τόν καινοφανή-πρωταγωνιστήν τού θεά
τρου του τό περίεργον' άληδώς διά τήν περίστασιν όνομα 
τού Περικλή, γένομένου' κατόπιν Περικλέτου καί είς τούς 
άλλους ήρωας τά  τ ο ύ ' Φασουλή,· Άνδροφίλης κλπ. Τό 

. . δέαμα κυρίως «ΐπε~ν δεν ήτο νέον,· δ ιότι προ τού Περικλέ-' 
'του υπήρξεν άλλοτε ό καταργηδείς συν τώ  χρόνω άσεμ
νος καί βωμόλόχος'Καραγκιόζης μετά τού συντρόφου του 
Χατζή-Άϊβάτη, τό μόνον πρόσωπον -τού άξέστου τουρκι
κού δεάτρου- άλλ’ ήτο νέα ή μορφή καί ώς φαίνεται Ιπι-'" 
τυχής· άφού έν Άδήναις ίδίως ό Περικλέτος έγκατέστη 
κραταιός ευδοκψ.ήσας καί προκόψας, άποκτήσας δε τήν

τιμητικήν Ιδιότητα τού αΰτοχδονος καί άνεγνωρισμένου γε
λωτοποιού.

Αυτά ήσαν τά  κύρια δεάματα των Άδηναϊκών Άπό- 
κρεων, όμοΰ μέ τινας άξιοδρηνήτους προσωπιδοφόρους, μέ 
τούς απομιμούμενους τούς Μελιταίους άχδοφέρους φέροντας 
έπ’ ώμων ώόν αντί βαρέος φορτίου, μέ τόν ποιητήν τού 
κάρρου, στιχουργόν δημώδη άλλ’ όλως άδόκιμον υποβάλ- 
λοντα είς -τον ζυγόν λίαν αυθαιρέτου ομοιοκαταληξίας στί
χους ή κολοβούς παντελώς ή πέραν τού ανεκτού πολύποδας, 
μέ τινας δομινοφόρους, μέ τινα ρακενδύτην Έρνάνην, μέ τι- 
νας βάναυσους μιμ,ήσεις άγγλων στρατιωτών ή ναυτών ή 
περιηγητών καί μέ τόν άκατονόμαστον συρφετόν τών άηδοΤν 
μεδύσων οΐτινες περιήρχοντο είς τάς οδούς φέροντες ρυπαρά 
ράκη καί τρώγοντες κρόμμυα καί σκόροδα διά νά ίλαρΰνωσι 
τό κοινόν! Είς δέ τάς έπαρχίας τά  δεάματα ήσαν πολύ 
όλιγώτερον ποικίλα- τό συνηδέστερον ήτο οί Τούρκοι καί οί 
Έλληνες δηλαδή ό πόλεμος τού Μάρκου Μπότσαρη ή ό 
ιτόλεμος τού Καραϊσκάκη, δίασος οπλοφόρων υπεκρίνετο τους 
"Ελληνας, έτερος δέ δίασος άναλόγους φέρων στολάς παρίστα 
τούς Όδωμανούς, άμφότεροι δέ οί δίασοι έν χοίρω «ναπεπτα- 
μένω προσποιούνται δτι συγκροτούσι μάχην. Άλλ’ έπειδή 
είς τάς έπαρχίας αί διασκεδάσεις εΐνε πάντοτε όπωσούν αρει
μάνιοι, διά τούτο οί μαχηταί έφερον άληδή όπλα καί έκαιον 
πραγματικήν πυρίτιδα, ούχί σπανίως δέ συνέβαινεν ένεκα τής 
έξάψεως τής φιλοπατρίας ή πλαστή μ.άχη ν’ απόληξη είς 
άληδή αίματηράν συμπλοκήν. Ήκουσα δέ ότι αντί τούτου 
είς χωρία τινά τής Επτάνησου προ πολλοϋ χρόνου έπεκράτει 
ή δυστυχώς έκλείψασα συνήδεια νά παριστάται τό κοντα- 
ροκτύπημα τού Έρωτοκρίτου- οί χωρικοί έφιπποι καί φέρον
τες παραδόξους στολάς υπεκρίνοντο όσον ήδύναντο κάλλιον 
τ ’ ’Αφεντόπουλα τής Μιτυλήνης καί τής Μόδώνης καί τόν 
υιόν τού Ρήγα τού Βυζαντίου καί τόν άγριον Καραμανίτην, 
έν τή άφελέΐ δέ ταύτη άλλά ποιητική παραστάσει άντήχουν 
μετα τόσους αιώνας δαλεροί καί είκονικώτατοι οί αρμονικοί 
στίχοι τού Κορνάρου.

Άλλ’ έπανέλδωμεν είς τήν πρωτεύουσαν· τά  δέαματα, 
άτινα περιεγράψαμεν ήσαν τά  μόνα, δστι; δέ δέν εΐχεν άλλο 
οικιακόν καταφύγιον όπως άντληση εύδυμίαν καί χαράν 
έπρεπε κατ’ ανάγκην ν’ άρκεσδή είς τά  πενιχρά ταΰτα μέσα. 
Ή  τοιαύτη κατάστασις ύφίστατο μέχρις έσχατων· άλλ’ έν 
τώ μεταξύ αί Άδήναι εΐχον προοδεύσει, ό δέ άδρόος είσ- 
ελάσας κατά τά  τελευταία έτη δυτικός πολιτισμός καινάς 
συνεπιφέρων έξεις βίου καί αύστηροτέρας περί τήν φιλοκα
λίαν απαιτήσεις προέβαλλε νέας αξιώσεις καί ή άνάγκη βελ- 
τίονος διαρρυδ-μίσεω; τών έορτών της Άπόκρεω όπεδεικνόετο 
πρό πολλού. Έπρεπε νά ύπεκκαυδή τό πνεύμα, νά παρα- 
σκευασδή στάδιον διά τήν φυσικήν τού λαού μας ευφυΐαν, 
νά προτραπή ουτος καταλλήλως όπως μή διασκεδάζη μόνον 
κατ’ οίκον καί μεμονωμ.ένως άλλά καί είς τό δπαιδρον όμά- 
δην, νά διενεργηδώσι δεάματα ίκανά νά προσελκύσωσι καί 
ξένους διά νά καρπωδή οΰτω καί υλικήν ωφέλειαν ή πόλις. 
Έ κ  τής έπιδυμίας ταύτης έξεπορεύδη ή σύστασις τού Κο
μιτάτου τών Άπόκρεων, τόυτέστι έπιτροπής, έξ έμπορων, 
βιομήχάνων, άξιωματικών, λογίων, δημοσιογράφων όπως επι- 
στατήση είς τήν διεξαγωγήν εύπρεπεστέρων εορτών, προδύ- 
μως δέ οί ίδιώται, αί Τράπεζαι καί τά-διάφορά ιδρύματα 
κατέβαλον χρηματικόν τ ι ποσόν χάριν τής προπαμασκευής 
καί τής αμοιβής τών έπιτυχεστέρών-. προσωπιδοφόρων. Τό 
Κομιτάτον είργάσδη δεξιώς πέρυσι διά πρώτην φοράν καί 
αί έορταί τής Άπόκρεω τού 1887 ύπήρξαν διά τάς Άδήνας
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πρωλοφχνεΐζ δια τήν ζωηρότητα, μολονότι ητο ή πρώτη 
απόπειρα τής έξευγενίτεως αύτούν. Εφέτος ή προσδοκία ητο 
μεγάλη, τόσον μεγάλη ώστε και αυτή ή Άντιπολίτεοσις 
έκρινε καλόν ν’ άχοδώση πολιτικήν σημασίαν είς τά  διενερ- 
γοόμενα και νά κηρυχ9-ή σφοδρά πολεμία των εορτών, έμ- 
φαντικώς άλλ’ ο όχι έπικαίρως άναμιμνησκομένη του paneiu 
et eireenses τής παρηκμ.ακοίας Ρώμης. 'Ο  διά τά  βραβεία 
έρανος άνήλίλεν είς όκτακισχιλίας, δραχμάς, τό δεΚομιτάτον 
ήδρεοσεν είς χαριέστατον περίπτερον «νεγερ&έν επί τοίί ανδή
ρου τής αντίκρυ του Πανεπιστημίου οικίας του κ. Φρεαρίτου, 
ένού ή βασιλική της Ε λλάδος οικογένεια διά πρώτην φοράν 
παραιτο'σα τήν έντός των Βασ. Σταΰλων Οέσιν έξ ής έλεάτο 
συνήθως τήν παρέλασιν, έτοποΟετή^η έπί τθϋ άνδηρου του 
'Γπουργείου των Οικονομικών. Τής πρώτης Κυριακής τό 
&·ίαμ.α υπήρξε κατώτερον τών κοινών προσδοκιών, οί δε συρ- 
ρεόσαντες είς τήν πρωτεύουσαν πολυάριθμοι ξένοι εκ τε τών 
έπαρχιών και έκ του έξωτερικοΰ προσέτι καΟ·ώς και οί Ινοι- 
κιάσαντες επί άδρώ μισ&ώματι έξώστας, παράΟ-υρα ή άμ.ά- 
ξας — δι’ ας οί. άμαξηλάται έζήτουν αμοιβήν μόνην 10 
(λέγω δέκα) δραχρ,άς τήν ώραν δεχδ·έντες τήν Ιπομ.ένην καί 
τά  συγχαρητήρια τών έφημερίδων διά τήν αφιλοκέρδειάν 
των! — σχεδόν άπεγοητεόδησαν. Οί ΠειραιεΤς μ.άλιστα οί 
κατά χιλιάδας άνελΟ-όντες είς τήν γείτονα πρωτεύουσαν τήν 
ήμέραν έκείνην, προέβησαν καί είς έχ&ρικώτερον διάβημα 
καί συστήσαντες Άντικομιτάτον διηνήργησαν ιδίας έορτάς 
έν τη πολει των, μη συμμετασχόντες πλέον τοΤν τής πρω- 
τευοόσης. Άλλ’ ή επομένη, τουτέστι ή τελευταία Κυριακή 
άπεζημίωσε δαψιλώς τήν ελλειψιν της παρελδούσης καί αί 
Ά&ηναι, τοίί καιρού δ·αυμασίως βοη&ουντος, παρουσίαζε τήν 
ήμέραν Ικείνην έκτακτον καί μοναδικόν ψυχαγωγικόν φαι· 
νόμενον. 'Ως χείμαρρος εΐχεν έκχυδ-ή τό χλήδ·ος είς τό τρί
γωνον τό άποτελούμενον έκ τών οδών Σταδίου, Αίολου καί 
Έρμου μετά κόπου δε παρήλαυνεν ή ατελεύτητος σειρά των 
αρμάτων, τών αμαξών καί τών ομίλων τών πεζών προσωπι
δοφοριών. ΙΙολλαί συμβολικαί παραστάσεις ήσαν ευφυείς καί 
άλλαι μ.ετά πολλής φιλοκαλίας παρεσκευασμέναι. Τό κοινόν 
έχειροκρότει ένδουσιωδώς τον ,,ΙΙτωχόν μέ τά  παιδιά του 
καί τον πλούσιον μέ τά  φλουριά του“ τάς Τέσσαρας Έπο- 
χάς του ’Ετους, τους Σκονισμένους καί Λασπωμένους, ευφυε- 
στάτην σάτυραν τής καταστάσεως τών Αθηναϊκών οδών, 
τον Χρυσούν Αίώνα, τήν Βουλευτοκρατίαν έν είδει πολύ
ποδος, τό ,έκ γλαυκών κοινοβουλίου,τάς Σειρήνας, τό γιγάν- 
τειον καί έντεχνότατον άνδρείκελον του Βίσμαρκ, τον 11οι- 
μ.ενικόν βίον καί τόσα άλλα ών ούκ' έστιυ άριδ-μός. . ΕΙχεν 
άποκλεισθ·ή ή πολιτική διά του προγράμματος τού Κομιτά
του- άλλ’ ή πολιτική αύΟ·αίρετος καί ανυπότακτος ως πάν
τοτε έσχε τό θάρρος νά παρουσιασδ·ή καί νά Ιξεγείρη τήν 
κοινήν θυμηδίαν διά τής παραστάσεως τού Πολιτικού Συλ
λόγου καί τής μυστικότητος τών συνεδριάσεων αυτού, διά 
τού ’Ανεμομύλου τών Νομοσχεδίων καί παντοίων άλλων παρ
ωδιών. ΕΤχεν άπαγορευθ'ή επίσης καί ή διακωμιόδησις γνω
στών προσώπων άλλ’ ή άπαγόρέυσις είς μερικάς περιστάσεις 
είνε ή τελεσφορωτέρα παρόρμησις πρός παράβασιν καί ούχΐ 
αδίκως ό Αλφόνσος Κάρρ διατείνεται ότι άν ή αστυνομία 
απαγόρευση ήμ.έραν τινά διά προκηρύξεώς της είς τούς πο- 
λίτας νά περιπατώσι τετραποδητεί είς τάς δδούς, δ·ά εύρε- 
&·ώσι μερικοί τήν έπαυριον νά περιπατήσωσι τετραποδητεί 
μόνον καί μόνον οχως χαραβώσι τήν άπαγόρευσιν καί χωρίς 
νά σκεφόώσι καν όπως τό πράξωσι πρότερον. Διά τούτο 
Ι&εά&η παρωδούμενος έφ’ άμάξης έν τω μέσω μαρσίππων

καί αποσάευών παντοειδών γνωστός καί πολυθρύλητος δι
πλωμάτης άπελΟ-ών άρτι τών ΑΟ-ηνών όπως αντιπροσώπευση 
μίαν μεγάλην δΰναμιν χαρά τον Ίστρον. Παρωδή&ησαν δ ’ 
έκτος αυτού πολλά σύγχρονα γεγονότα καί κοινωνικαί κατα
στάσεις, οΤον ή νεαρά δ·υγάτηρ τής πλυντρίας ή άναγινοί- 
σκουσα έν οκνηρία μυδ-ιστορήματα, ένω ή μήτηρ καταγίνεται 
είς τό έπίπονον εργον της καί τα  πολόχροτα φαντασιώδη 
σχέδια περί αποξηράνσεως τής σταφίδος καί τά είσαχδ-έντα 
είς τό ήμέτερον 1ιΐ<̂ 1ι-ΙϊΤβ όδ-νεϊα έδψ.α τού οαηυν καί τού 
μπαλ-χαλι/.ώ. Τό Κομιτάτον απέναντι τόσης απροσδοκή- 
του πληδ-ώρας καί ζωηρότητος εύρέδ-η έν απορία καί ήναγ- 
κάσδ-η νά διανείμη περί τά  45 βραβεία περικόψαν τό ποσόν 
έκαστου χάριν τού πολλαπλασιασμού αύτού, πάλιν δε εΐνε 
αμφίβολον, άν ή πλουσιοπάροχος αυτη διανομή τών έπάδ-λων 
ικανοποίησε τούς διαγωνιζομένους.

Έ ν γένει ή έπιτυχία άπέβη πληρέστατη, τό ανωμολό- 
γησαν δε καί οί δυσκολώτατοι τών κριτών, καί έξέφρασαν 
τήν ευαρέσκειάν των άνυποκρίτως οί παρατυχόντες έξ Ευρώ
πης ξένοι. Έ ν τω ένδ-ουσιασρ.ω των τιν'ες των έγχωρίων δη
μοσιογράφων έβεβαίωσαν μάλιστα ότι αί έφετιναί έορταί τής 
Απόκρεω έν Αδ-ήναις υπερέβησαν τάς τελουμένας περίφημους 
έν Νίκαια και έν Νεαχόλει. Αγνοώ άν σύμφωνη τόσον πρός 
τήν άλήδ-ειαν όσον διαθ-ρυπτει τήν έδ-νικήν φιλοτιμίαν ή 
τοιαύτη διαβεβαίωσις, χροερχομένη μάλιστα παρ’ ατόμων μή 
ίδόντοιν κατά πάσαν πιδ-ανότητα τάς έορτάς ρεδ’ ών συγ- 
κρίνουσι τάς ήμετέρας. Τό άληδες εΐνε οτι μεταξύ τούτων 
καί έκείνων υπάρχει διαφορά ήτις δεν πρέπει νά παροραδή, 
αφού μάλιστα παρέχει καί αφορμήν πρός εύλογον παρατή- 
ρησιν. Έ ν  άλλαις χυίραις ή έξοδος καί ή παρέλασις τών 
προσωπιδοφορίαν εΐνε έορτή καδαρώς δεαματική· ή ποικιλία 
των ιματισμών, καί ή συναρμολόγησΐς τών χρωμάτων άπο- 
τελούσι συνολον εύχίριστον καί δέλγον τήν δρασιν ώς κα
λειδοσκόπιου, ή έντεχνος δέ καί λεπτομερής άναπαράστασις 
στολών παλαιών καί σκηνών Ιστορικών προξενεί είς τόν 8-εα- 
τήν ευφρόσυνου αϊσδησιν ■ ή προσωπική σάτυρα πολύ ολίγον 
εισέρχεται έν αύτάϊς, έτι δέ όλιγώτερον ή ήδ-ική διδασκαλία. 
Άφ έτέρου έκεΤ ή παρέλασις τών προσωπιδοφορίαν εΐνε μόνον 
έν μέρος τών εορτών, ας συμπληρούσιν ευπρεπείς δημόσιοι 
χοροί καί μεγαλοπρεπείς δεατρικαί παραστάσεις .καί παντοιαι 
άλλαι διασκεδάσεις έπιτηδείως διωργανωμέναι. Παρ’ ήμΐν 
απεναντίας ου μόνον ή παρέλασις τών προσωπιδοφορίαν ύπήρ- 
ξεν ή μόνη αξία λόγου διασχέδασις αλλά καί είς αυτής τόν 
σκοπόν έπήλδ-ε χοιά τις παρεξήγησις- πολλά δεάματα σχο- 
πούντα τήν σάτυραν διαφόρων κοινωνικών φαινομένων καί 
περιστάσεων ήδύναντο νά λείψωσιν άνευ ζημίας, διότι αί 
έορταί τής Απόκρεω δεν εΐνε μέσον α’νεγνωρισμένον ως κα
τάλληλον πρός έποικοδόμησιν τής ήΟ·ικής, οϋδ’ άρμοδία εΐνε 
ή ημέρα τής γενικής χαράς καί εύδυμίας πρός άναπαράστα- 
σιν λυπηρών σκηνών κοινωνικών έλλείψεων ή πολιτικών σφαλ
μάτων. Τό τοιοΰτο δέν έννόησαν καλώς οί μετασχόντες 
τών δεαμάτων καί διαγωνίσδέντες έν αυτοΐς ουδέ τό κοινόν 
τό κρίνον* διά τούτο δέ δέν ένεποίησε τήν πρεπουσαν έντύ- 
πωσιν ό πολυτελής όμιλος τών μελών τής ένταύδα ίταλικής 
παροικίας ό όποκριδείς συνοδίαν φλωρεντινών ιπποτών τού 
μεσαίωνος, μέ μίαν όμως ρ.ικράν έλευδερίαν περί τήν χρονο
λογίαν, τού νά παραστήσωσι δηλαδή τους ίππότας παίζοντας 
σφαιριστήριον, ένω δόναταί τις νά όρκισδή μέ ήρεμου συν- 
είδησιν ότι οί σύγχρονοι τού Δάντου Γουέλφοι καί Γιβελλΐνοι 
ήγνόουν παντελώς τήν παιδιάν ταύτην.

Άλλ’ όπως ποτ’ άν η, καί μεδ’' όλας τάς μικράς ταύ-
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τας παρατηρήσεις, αί έορταί διεξήχδησαν καλώς καί έφαί- 
δρυναν τό πλήδος καί άπέδωκαν είς τήν πρωτεύουσαν άσυν- 
ήδως ζωηράν' ο’ψιν. Αυτό αρκεί- ό σκοπός έπετεύχδη. ’Αν 
ό λαός μας αλλέως έννόησε τάς έορτάς τ α ύ τ α ς , ^  άπέδω- 
κεν είς αυτάς Ιδιαίτερον τύπον, ημείς οφείλομεν νά τάς παρα-

δεχδώμεν όπως τάς έννόησε καί τάς ήδέλησεν ο λαος και 
νά'εύχηδώμεν όπως βαδμηδόν αδται υπό τήν έπίδρασιν του 
πνεύματος τής προόδου τελειοποιηδωσι και λαμπρυνδώσιν. 
Μέ τήν ευχήν και τήν έλπίδα ταύτην κλείω τήν παρούσαν 
μακράν περιγραφήν.

Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Α  ΕΙΣ  ΤΗΝ  Ε Λ Λ Α Δ Α .

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΟΤ ΕΛΛΑΔΑ.
Α'.

Σκάψτε τη« μνήμ’ ατέλειωτο κι’ όσο το χώμα φθάνει 
Κ.’ εις τάφο ρίξτε οόρανού του ουρανού τό δώμα- 
Το3 Γαλαξία βάλτε της τ '  αστέρια γιά στεφάνι,
Τόν ήλιο γιά λαμπάδα της, τής γης ταις δάφναις στρώμα. 
Καί γράψτε από ’πάνω του · „’Εδώ  κοιμίίτ εκείνη,
Που μιά φορά γεννήθηκε καί δέν θά  ξαναγίνη!“

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Β'.

Σκάψτε όλάκαιρη τή γή καί κάμετε την μνήμα,
Γ ιά  τό κορμί τ ’ άτέλειωτο που θεώι τό σκεπάση- 
Ό  κόσμο; δς συμμαζωχ&ή, ας τραβιχθή τό κυμα
Ίσ ω ς  σέ τόσο λείψανο μεγάλο ή γή φ θ ά σ ε ι.................
Ή  κτίσις ώμορφώτερη θά γείνη, πειό μεγάλη,
Σάν είναι θάλασσα ή μισή καί τέτοια γη ή  άλλη!
Σηκώστε τάφο άψηλδ σαν τ ’ ουρανοί! τό δώμα'
— ’Ακόμη αψηλότερο — ωσάν τήν Ίλ ιάδα - 
Στόν κόσμο που απίθανε, τόν κόσμο ρίξτε χώμα,
Καί θάψετε τόν Όλυμπο καί θάψτε τήν Έ λλάδα- 
’Απάνω του κρεμάσεσε τήν λόρα τοίί Όμηρου.
Ν ά τραγουδή τό άπειρο τόν ίπνον τού απείρου!

ΕΙΣ ΤΗΝ 11ΕΡΣΟΜΑΧΟΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Τ '.

Μνημούρι σκάψατε βαθυ καί γιά τήν αμαζόνα 
Φυτέψετε στή κρύα γη απάνω άπ’ τό μνήμα,
Κοντάρι τών Θερμοπυλών, σπαθί τού Μαραθώνα 
Καί βρέξτε το με δροσερό τής Σαλαμϊνος κύμα,
Δέντρα νά γείνουνε ψηλά, τά σύννεφα νά φθάοουν,
Τόν κόσμο νά δροσίσουνε, τόν κόσμο νά σκεπάσουν . . . .  
Βάλτε τό γέρο Ό λυμπο στό χώμα του κολώνα,
Τόν αετό του γιά σταυρό, γιά φώς τόν Παρθενώνα,
Καί γράψτε- „όλα κοίτουνται σ’ αυτό εδώ τό μνήμα.
Ό  κόσμος εσταμάτησε- δέν κάμνει πλέον βήμα!“

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΤΗΝ.
Δ'.

Σκάψτε τη ; μνήμα δροσερό καί βάλτε ψηλό γλάστρα,
Τού Έ λικώνα τό βουνό, γιά ν’ άχη κρίνα τ’ άστρα. 
Σκαλήστε στά λιθάργια του λύραις παληαΤς γ ι’ άηδόνια- 
Φώς, τόν τυφλό τόν Ό μηρο  αντάμα μέ τά χρόνια 
Του Λεωνίδα τό σπαθί γι’ ασάλευτη ασπίδα,^
Φωτιά, δυώ στίχους τής Σαπφούς, τόν ουρανό, χλαμύδα. 
Κι’ ακόμη, βάλτε άντί σταυρού σέ κορυφή του μία,
Τ ής Σαλαμϊνος τό κουπί, τών Ιΐλαταιών κοντάρι.
Γιά Ιΐαναγιά τήν Άθηνδ υψώστε τού Φειδία
Καί τίποτε — μή γράψετε στοϋ τάφου τό ληθάρι . . . . . .

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ. 
Ε'.

Σκάψετε τάφο, σκάψετε στό χώμα τό πικρό μας.
Ναναι μεγάλο καί βαθύ ώσάν τό πέσιμό μας . . .  - 
Κι’ όσα έκεϊ έπέσανε τού Λόχου παλληκάρια,
Τόσους φυτέψετε άνθους καί λεύκαις στά χορτάρια,

Τού Δημοσθένους ή πλατεία χλαμύδ’ ας τό στολίζη. 
Κόκκινη σάν τό αΐμά του, ωσάν κι’ αυτόν μεγάλη,
Κι’ όποιος διαβάτης άπ’ έκεϊ πέρνα ας γοναντίζη 

Ό σ ο  νά ελ&ουν οί καιροί τής Λαύρα; οί μεγάλοι!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TOT ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΓ.
Στ'.

Σκάψετε μνήμα, σκάψετε· καί βάλτε στήν κορφή του,
Τό κράνος τ ’ ’Αλεξάνδρου της, τό φτερωτό σπαθί του ·
Νά σμίγγι ήλιος καί σπαθί μαζή σάν ξημερώντ^
Κι’ ν’ αναι ήλιος τό σπαθί ό κόσμος σάν νυκτώ-η . . . .

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΓ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ. 
Ζ '.

Άνοίξτε τάφο άγιο εκεί οπου γιά πάντα 
Τού Τ ε λ ε υ τ α ίο υ  Έ λ λ η ν ο ς  βγήκ’ ή Ψυχή; μεγάλο 
’Απάνω βάλτε του βουνό κ’ ’Ε κ ε ίν ο ν  ανδριάντα. 
Άψήλωμα στ’ άψήλωμα, βουνό απάνω στ’ άλλο . . . .  
Σκαλήστ’ από τή μιά μεριά τή σιδερένια Ρώμη,
Μέσα στή πρώτη νειότη της καί σ’ όλη της τή ρώμη . . 
ΚΓ άπό τήν άλλη τ ί  μεριά μονάχο τό σπαθί του . . .  . 
Τόν κόσμο κατ’ επάνω του κ ’ Ικίϊνο αντικρύ του!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΕΣΤΩΣΑΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΙΑ'.

Κρυφά, κρυφά, νύχτα βαθειά καί μαύρη σάν τόν "Αδη.
Σέ μνήμα, νόθοι, ρίξετε τής Μάνας σας τό σώμα,
Τή Μάνα που σκοτώσατε . . . .  άπάνω του σημάδι, 
Βάλτε τό Βουλευτήριο καί τόν καιρό σας . . - χώμα.
Μ’ εφημερίδες, στρώστε το, γεμάταις μοιρολόγια. 
Γεμήστε το μέ θούρια τού δρόμου . . . .  καί μέ λόγια. 
Κάντε Συλλαλητήρια, καί τό πικρό της μνήμα,
'ρήτορες ν’ άνεβαίνουνε σημερινοί στό βήμα . . . .  
Καρφώστε εις τό μνήμά της, άντί σταυρού μαχαίρι 
Καί γράψτε μέ τ ’ ανάξιο, τό μητροκτόνο χέρι.
„’Ε δώ  γιά πάντα ή 'Ελλάς απλώνει τό κορμί της. 
Τ ό ν ’Αχιλλέα, γράφηκε, νά &άψϊ| ό Θερσίτης!“

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΓΣΑΝ ΕΛΛΑΔΑ.
1Β'.

Ναό υψώστε της ψηλό μέ δάφναις καί άνθώναις.
Βάλτε του γιά θεμέλιο τό άγιο παρελθόν της,
Τόν ουρανό άέτωμα, τήν λάμψι για κολώνναις 
Καί γεφυρώστε, Ουρανό καί γή, μέ τόν αητόντης . . . .  
Σχίστε τά μαύρα ράσα της καί στήστε της σημαία, 
Χλαμύδα κατακόκκινη καί περικεφαλαία . . . .
ΚΓ απάνω, άπάνω, πειό ψηλά ώς τού Θεού τό θρόνο, 
Γράψετε τονομα ,,'Ελλάς“  τό όνομά της μόνο!

(Κατά ’Απρίλιον τού 1888.)

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.
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Η Α Κ Ρ 0 Π 0 Λ Ι Σ  Τ 2 Ν  Α Θ Η Ν Α Ν
ΐπ« ΕΓΓΕΝ ΙΟΪ ZÜMAPIdOÏ.

(β ΙΊ Ί -^ ί/« .)

Έ ν τώ πρώτω μέρει έρήθη ότι Πελασγοί κατώκουν 
τήν Άκρόπολιν. Οί Πελασγοί, άνομα σημαίνον κατά τον 
V. Hehn τούς προτέρους, τούς παλαιούς*), δηλαδή έν προσ- 
ωποποιία τούς προ τής κυρίας Ελληνικής άναπτύςεως καί 
παιδείας χρόνους (πρβ. καί Willamowitz, Kydathen σ. 164), 
έχοντες αρχιτέκτονας κατά τον Παυσανίαν τον Άγρόλαν 
(ακατέργαστος λίθος) καί ‘Τπέρβιον (πανίσχυρος' περιετείχισαν 
τήν Άκρόπολιν. Πρώτος ό Έ . Κούρτιος άπεφήνατο γνώμην, 
δτι τό καλούμενον Πελασγικόν ή 8ρ9·ότερον Πελαργικόν ήτο 
τείχος περί τήν Ακρόπολιν, τάς δέ έννέα πύλας (το Έννεά· 
χυλόν Πελαργικόν κατά Κλείδημον χαρά Βεκκήρου Άνεκδ- 
έλ. σ. 419, 27) όφείλομεν να διανοηθώμεν ύπαρχου'σχς έν τω 
τείχει έν καταλλήλω άποστάσει αχ’ άλλήλων. Σχέδιον κατά 
Κοΰρτιον χαριστα τό εργον τοοτο των Πελασγών. ΕΤτα 
βλέπομεν τον Πεισίστρατον ίδρύοντα ναόν τής Άθηνδς ή 
μάλλον εύρύνοντα τον ήδη υπάρχοντα- ό ναός ουτος ανα
καλυφθείς κατά τό 1985 υπό τής αρχαιολογικής εταιρίας 
παρίσταται διά δυο εΙκόνων (9. 10. σχέδιον κατά Dôrpfeld). 
Ό  Boetfcicher χρώμενος πολλοίς τεκμηρίοις δοξάζει ότι ό 

ΙΤεισίστρατος μόνον τήν έξωτερικήν στοάν περί τόν μέγαν 
τούτον ναόν τής Άθηνας εκτισεν. "Επεται είκών κεφαλής 
Άθηνας (11) άνηκούσης έν τω άετώματι του ναού καί άπο- 
τελού,σης μέρος Γιγαντομαχίας, ώς πρώτος όπετόπασεν ό 
Studniczka, ή δέ-γνώμη αυτού έπιστώθη διά των νέων άνα- 
σκαφών, καί μετ’ αυτήν εικόνες πλείστων αναθηματικών 
στηλών, άνακαλυφθεισών τό 1886, ών αί βάσεις μετά αρχαιο
πρεπών έπιγραφών Βιεσώθησαν. Τά άρυσθένταέν τω κεφα- 
λαίω τούτω ύπό του συγγραφέως έκ διαφόρων γερμανικών 
καί έλληνίκών πηγών είναι τοΐς πλείστοις των αναγνωστών 
νέα, διότι πρό ολίγων έτών ήρξαντο αγόμενοι είς φως οί 
θησαυροί των αρχαίων τούτων χρόνων. νΗδη ό Ross εόρεν 
άγαλμάτια Ιξ οπτής γής καί χαλκού καί τεμάχια χαλκών 
αγγείων- αντικείμενα όπλων πλήν τινων περικεφαλαιών καί 
αιχμών δοράτων οόδέν έτερον εύρέθη. Χαλκού δε άγαλ
μάτια πλήν είκόνος Κενταύρου άνεκαλυφ&ησαν πολλά, ών 
μνημονεΰομεν εικόνα Ηφαίστου εύρε9·εΐσαν προς τά  μεσημ
βρινά καί μεσημβρινοανατολικά του Παρθενώνος μέρη έτι 
δε καί εικόνα Άθηνας. Σπούδαιο'τεραι ανακαλύψεις έγένοντο 
προς άνατολάς του Παρθενώνος τό 1863 τιθεμένων των &ε- 
μελίων -του έπί τής Άκροπόλεως Μουσείου καί τό 1882. κατά 
τάς άνασκαφάς έπί τού αυτού μέρους. . Λίαν περίεργος είναι 
ή ευρεσις μεγάλων αναγλύφων έκ λίθου πώρινου, άτινα κατά 
πραγματείαν τινά του Pargold άπαγγελ&είσαν έν' τή αρχαιο
λογική εταιρία τού Βερολίνου τό 1886 παριστώντα τόν 
άγώνα του Ήρακλέους πρός τήν “Γδραν. απετέλουν μέρος 
αετώματος ναού έπί τής Άκροπόλεως μή ,δυναμένου νά 
όρισ9·ή νύν άτε καταστραφέντος υπό των Περσών κατά τήν 
γενικήν κατεδάφισιν των έπί τής Άκροπόλεως ίερών. Έτερα 
λείψανα αετώματος εύρεθέντα έπί του αυτού μέρους καί άνή- 
κοντά κατά τόν Purgold είς τόν αυτόν ναόν παριστοίσι τόν 
'Ηρακλέα καταπάλάίοντα τό : θαλάσσιον τέρας Τρίτωνα. Έ ν 
τοΐς δυσί τουτοις άναγλύφοις κεκτήμεθα νυν ού . μόνον τάς 
άρχαιοτάτας- έπί των αετωμάτων παραστάσεις τής αττικής 
γλυπτικής, αλλά καί νέον παράδειγμα τής διακοσμ.ήσεως 
τών αετωμάτων. Τό σύμπλεγμα των παραστάσεων έπί τού

αετώματος τού έν Αίγίνη ναοΰ άπετέλει τό άρχαιότατον 
έργον της διακοσμήσεως τού αετώματος διά αυτοτελών μορ
φών έξ ευτελεστέρας λιθίνης ύλης- κατά τάς άνασκαφάς έν 
Όλυμ.πία κατεδείχθη, δτι ό αυτόθι θησαυρός τών Μεγαρέων 
έκοσμείτο έπί τού αετώματος ούχί διά αυτοτελών αγαλμά
των, άλλ’ δι’ έργων αναγλύφων- θεωρούμενον δ'ε τό· παρά
δειγμα τούτο ώς μεμονωμένη έξαίρεσις έπιστώθη νύν διά 
τών προειρημένων αναγλύφων του έπί τής Άκροπόλεως ναού, 
δτι ήτο γενικόν, έφ’ όσον οί ’Αθηναίοι έποιούντο έν τοΐς 
άετώμασι χρήσιν ευτελεστέρας ύλης δηλαδή τού πωρίνου 
λίθου. Εισαχθεισης έν τή κυρίως Έ λλάδι τής γενικής χρή- 
σεως τού μαρρ.άρου περί τά  μέσα τής έκτης εκατονταετη- 
ρίδος φαίνεται δτι έπαόσατο ή διακόσμησις τών αετωμάτων 
δι’ αναγλύφων εΰτελεστερου. λίθου. Τά ανάγλυφα ταυτα 
τής Άκροπόλεως ωσαύτως δε καί τά  έν ’Ολυμπία έπί του 
θησαυρού τών Μεγαρέων φέρουσιν ίχνη έρυθρού καί κυανού 
χρώματος.

Αληθή δε θησαυρόν έργων τής πρό τών Περσικών γλυπ
τικής ήγαγον είς φώς αί υπό τής αρχαιολογικής εταιρίας 
από τού 1884—1887 γενόμεναι άνασκαφαί μεταςυ τού Έρε- 
χθείου καί τών Προπυλαίων. 'Ο  τής Άκροπόλεως βράχος 
ών πανταχού κατάντης δεν έξήρκει τοΐς Έ λλησ ι μετά τό 
480 είς κατασκευήν τών έπ’ αυτού πολυπληθών οικοδομη
μάτων καί διά τούτο αϋςήσαντες τήν έπιφάνειαν δια πέριξ 
κατασκευασθέντος τείχους έπλήρωσαν τά  κατάντη τού βρά
χου μέχρι τόϋ νέου τείχους διά  τών λειψάνων τής περσικής 
καταστροφής- λαβόντες τά  υπό τών Περσών συντετριμμένα 
ή άλλως βεβλαμμένα αγάλματα καί άλλα τής τέχνης έργα 
καί θε'ντες αυτά έπαλλήλως καί μετά προσοχής έν τω κενώ 
διαστήματι του νέου τείχους καί τού αυξηθέντος βράχου 
έρριψαν έπ’ αυτών χώμα, είτα δε λι&όστρωτον ποιήσαντες 
έκτήσαντο ο'ύτω μείζονα έπιφάνειαν τής Άκροπόλεως κατά 
έν πέμπτον σχεδιογράφημα έν τω βιβλίω παρέχει σαφή Ιδέαν 
τού έργου τούτου, φαίνεται δέ ό'τι έν τω πέριξ τής Ακρο* 
πόλεως κατασκευασθέντι περιζώμ.ατι εύρίσκεται αληθές άρ- 
χεΐον έργων πλαστικής καί άρχιτεκτονικής έκ τών χρόνων 
πρό τού 480. Τά έπί τής βορείου πλευράς τής Άκροπόλεως 
κατά τάς υπό τής αρχαιολογικής έταιρίας έπιχειρουμένας 
άνασκαφάς μεταξύ'τού Έρεχθείου καί τών Προπυλαίων άνα- 
ααλυφθέντα έργα τής αρχαίας τέχνης είναι τοσαυτα, ώστε 
μόνα ήδόναντο νά άποτελέσωσι πολυτελές Μουσαον. Με
ταξύ τού πρός βορράν έξωτερικού τείχους, Ινθα εύρέ&ησαν 
έντετειχισμέναι τρίγλυφοι καί μετόπαι τού πεισιστρατείου 
ναού τής Άθηνάς, καί τού αρχικού τής Άκροπόλεως βράχου 
εύρέθη πλήθος αγαλμάτων γυναικείων μορφών, βεβλαμμένων 
τούς πόδας, έν μέρει δέ καί τάς χεΐρας, καί περιέργων λίαν 
ου μόνον διά τούς χρόνους, εις ούς ανάγονται, άλλά καί 
διά τόν ιματισμόν καί τά  ιχνη του ποικίλου αύτών χρωμα
τισμού.

Έ ν τη υπό τών αδελφών ‘Ρωμ.αϊδών έν Άθήναις έκ- 
δεδομένη συλλογή φωτογραφιών των έν τοΐς Μουσείοις τών 
Ά&ηνών αγαλμάτων (Les musées d’Athènes 1886) ύπάρχουσι 
καί" Ιξ τούτων τών αγαλμάτων, παριστώντων γυναίκας δια
φόρου ήλικίας, ώς Ιπί τό πλεΐστον νέας- ή διάφορος τών 
κεφαλών μορφή μαρτυρεί ότι τά  αγάλματα ταύτα δέν είναι Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Κ Α Τ Α ΙΓ ΙΔ Α .

Είκών υπό 3 Morera,
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εικόνες θεών, άλλ’ άνδ·ρώπων, ισως δε ίερειών τής Άθηνίς· 
πολυπληθή δέ είναι και τά  ευρήματα χαλκών άγαλματίοιν, 
ών το μέγιστον είναι είκών γυναικεία έχουσα ύψος 27 έκατ. 
Αξια δε λόγου είναι χαλκή κεφαλή (11 εκ. όψους) εύρεθέϊσα 
το 1882 και προσομοιάζουσα τω Άπόλλωνι έπί του δυτικού 
αετώματος του έν ’Ολυμπία ναοΰ του Διός, ωσαύτως εκ χαλ
κού ευφυής κεφαλή άνδρός (πίν. XI) καί έξαισία το κάλλος 
μαρμάρινος κεφαλή γυναικος συγχρόνου τώ Πεισιστράτω 
(xiv. X). Καί έν τω βορειοδυτική μέρει του τείχους, δπερ 
κατά πάντα πιθανόν λόγον κατεσκευασεν ο Κίμων, 9·ά χα- 
τάκεινται έργα τέχνης των προ των περσικών χρόνων. Έ ν 
τω πρώτω μέρει τής έκδ·έσεως ταυτης έλέχθη ότι ό Κίμων, 
ούχί δε ό Πεισίστρατος, ώς έσφαλμένως έδοξάζετο υπό πολ
λών, έθετο τά  θεμέλια του υπό του Περικλέους α’ποτελε- 
σ&έντος ναού του Παρθενώνος. Είς τους χρόνους του Κί- 
μωνος δέον νά άναχθώσι καί τά  τύμπανα (26) των στύλων, 
άτινα ευρέδησαν έντετειχισμένα έν τω βορείω του τείχους 
μέρει ωσαύτως δέ καί τά  τύμπανα, άτινα άνεκαλυφθησαν το 
1836 προς άνατολάς του Παρθενώνας. Έ ν  τέλει του κεφα
λαίου τούτου έξετάζεται καί το ζήτημα το~ν καμπυλοειδών 
γραμμών (curvatur), αίτινες διακρίνουσι τά  οικοδομήματα 
τής Άκροπόλεως.

ΙΙερί των επομένων κεφαλαίων του βιβλίου του Boetticher 
πραγμ.άτευόμεδ'α συντομώτερον. Ιίεριγραφή του Παρθενώνος, 
των Προπυλαίων, τής Πινακοθήκης, του Έρεχθείου, τής ¿πτε
ρού Νίκης παρίσταται σαφής προ των οφθαλμών των ανα
γνωστών έν διαφόροις διαγράμμασι. 'Η  έν τω Βαρβακείο» 
λυκείω εόρεθεΐσα Άθηνά, ή καλλίστη των διασωδ·εισών άπο- 

. μιμήσεων τού χρυσελεφάντινου αγάλματος του Φειδίου, πα- 
ρίσταται έν εΐκόνι. Χρυσοΰν νόμισμα έν τω Μουσείο) τής 
Κριμαίας δεικνύει τάς λεπτομέρειας του κόσμου τής κόμης 
καί τής-περικεφαλαίας (πρβ. G. Kieseritzky, Mittheil. d. arch. 
Inst, zu Athen, 1883). Ά ξια ιδιαιτέρας άναγνώσεως είναι 
τά  γραφόμενα περί τών απείρων αγαλμάτων καί άναδημά- 
των, άτινα ισταντο περί τούς περιβόλους τών έν τή Άκρο- 
πόλει ναών, ώσαυτως δέ καί. ή έκθεσις του έν τω ΓΙαρθε- 
νώνι θησαυροφυλακίου, έν ή βλέπομεν ότι τά  κειμήλια τών 
άλλων ναών άπέκειντο αυτόθι' περί τούτου διεσώθησαν ήμίν 

’ πλεΐσται έπιγραφαί άνακαλυφ&εΐσαι μετά τήν άπελευθέρωσιν 
τής 'Ελλάδος καί έκδοθεΐσαι έν τη αρχαιολογική έφημερίδι 
καί τφ  συγγράμματι (Antiquités Helléniques; του θαλερού 
καί μεμουσωμένου πρεσβύτου Α. 'Ραγκαβή.

Καταλείποντες νυν τήν κορυφήν τής Άκροπόλεως τρε- 
πόμεθα προς τήν ,μεσηβρινήν κλιτύν αυτής. Καί κατ’ άρχάς 
μεν περιγράφεται τό προς άνατολάς τού 9·εάτρου καί έγγύς 
αυτού κείμενον ’Ωδεΐον, όπερ οίκοδομηθέν υπό τού Περι- 
κλέους χάριν τών μουσικών αγώνων κατά τά  Παναδήναια 
έπυρπολήθη κατά τόν Μιθριδατικόν πόλεμον υπό τού Άρι- 
στίωνος κατά τήν πολιορκίαν τής Ακροπόλεως υπό Σύλλα 
(86 π. X ) ,  άνηγέρθη δε πάλιν υπό τού Καππαδόκου βασι- 
λέως Άριοβαρζάνου τού Βλ εΐτα δε λίαν έκτενώς έκτίθενται 
τά  τού διονυσιακού θεάτρου. Κατά τάς τελευταίας έρευνας 
τάς γενο'μένας υπό τών Γερμανών L. Julius καί Dörpfeld 
κατεδείχθη ότι άπας ο χώρος τών θεατών (κοίλον) μετά 
τής ορχήστρας; καί τής αρχαίας σκηνής κατάγεται έν τή 
νύν αυτού μορφή έκ τής τετάρτης π. χ. έκατονταετηρίδος- 
μέχρι τών χρόνων έκείνων οί Αθηναίοι ήρκουντο είς ξυλίνην 
σκηνήν έν Ληναίω, τώ έγγύς τού διονυσιακού θεάτρου τε- 
μένει του Θεού, ου είς τιμήν έγίγνοντο αί διδασκαλίαι, ώς 
μαρτυρεί ό ‘Ησύχιος, "Οτε δέ έν Αγώνι του Πρατίνα, Αί-

σχυλου κάί Χοιρίλου κατά τήν 70 ’Ολυμπιάδα = -  50Ö π. X. 
τό ξυλινον παράπηγμα (ικρια) κατέπεσεν, ήγέρθη έπί τής νο
τίου κλιτυος τής Ακροπόλεως απλούν θέατρον ή σκηνή ήτο 
έκ ξύλου, οί δέ δ·ε«ταί Ικαθέζοντο ή έπί απλού έδάφους ή 
έπί ξυλίνων εδρών ό Dörpfeld κατέστησεν άρίδηλον ότι οί 
Αθηναίοι πρό τής τετάρτης έκατονταετηρίδος ουδόν λί&ινον 
οικοδόμημα Ικέκτηντο ώς θέατρον. Τό πρώτον λίθινον 
δ'έατρον ωκοδόμησεν ο Εύβουλος τήν 100. ’Ολυμπιάδα =  343 
—342 π. χ. Μετά δ'ε τόν Ευβουλον ό γνωστός ρήτωρ Λυ
κούργος διεπέρανε τήν κατασκευήν τού έν Διονύσου θεάτρου 
330—29 π. X., έπ’ αυτού δέ ίδρύθησαν έν τφ  θεάτρω καί 
οί χαλκοί ανδριάντες τών κορυφαίων τών τραγικών, Αισχύ
λου, Σοφοκλέους. καί Ευριπίδου· πλήν τής μαρτυρίας, καδ’ 
ήν ό βασιλεύς Ευμένης (197—109 π. χ.) έκ Περγάμ.ου ανή- 
γειρεν όπισθεν τής σκηνής τήν Ευμένειον καλουμένην στοάν, 
ουδεμία εϊδησις περί δ·εάτρου άναγινώσκεται μέχρι τής τρί
της μ. χ. έκατονταετηρίδος. Κατα τούς μέσους αίωνας έξ- 
ηφανίσδη τό θέατρον τού Διονύσου καταστροφαί καί παν- 
τοΐαι νέαι οίκοδομαί καί χώρα έχάλυψαν τόν χώρον αυτού, 
το δε Ωδειον ‘Ηρώδου τού ’Αττικού έξελαμβάνετο ώς θέα
τρον τού Διονύσου. ‘Ο πρώτος είκάσας τήν θέσιν καί ανα- 
γνωρίσας τήν διαίρεσιν «υ’τού έν τινι νομίσματι τού Βρεττα- 
νικού Μουσείου ήτο ¿Α γγλος Leake. Πεντήκοντα έτη μετά 
ταύτα ό ’A. ‘Ρ. ‘Ραγκαβής έπεχείρησε μ.άτην άνασκαφάς, τό 
δέ 1859 ή αρχαιολογική εταιρία διά τού Α. ‘Ρουσσοποΰλου 
έπαναλαβούσα τάς · άνασκαφάς άνεκάλυψεν τάς άνωτάτας 
βαθμίδας πρό τού μνημείου του Θρασυλλου, διαφωνία όμως 
πρός τό υπουργέίον διέκοψεν αυτάς. Τέλος τό 1872 (23. Μαρ
τίου) ό μαθητής τού Schinkel, J. H. Strack, κατά τήν γε- 
νέδλιον ήμέραν τού βασιλέως αυτού ευρε τά  πρώτα ανά
κλιντρα, ή δέ έργασία ήρξατο μετά μείζονος δραστηριότητος 
άναλαβόντος τού βασιλέως τής Πρωσσίας τάς δαπάνας καί 
χορηγήσάσης καί τής αρχαιολογικής εταιρίας δαψιλείς πό
ρους πρός συντέλεσιν τού έργου. Τήν 3. ’Ιουνίου άπελθόντος 
τού Strack τών Αθηνών άναλαβούσα τό εργον ή αρχαιολο
γική έταιρία διεπέρανεν αυτό τό 1865 άποκαλύψασα άπαν 
το θέατρον καί τά  πέριξ αυτού πρός μεσημβρίαν μέρη, μόνον 
τό πρός άνατολάς μέρος χρήζει περαιτέρω έρευνών. Έ ν 
σχεδιογραφήματι καταδείκνυνται καί περιγράφονται έν έκ- 
τάσει αί έπί τών ρωμαϊκών χρόνων γενόμεναι μεταβολαί· 
έπί τής ορχήστρας διασώζονται τά  ϊχνη θριγκού, χωρίζοντος 
τήν ορχήστραν από τού κοίλου τών θεατών' καί κατασκευα- 
σθέντος έπί τών ρωμαϊκών χρόνων χάριν τών αγώνων τών 
μονομάχων, ών τήν εισαγωγήν είς τό θεάτρον τού Διονύσου 
μαρτυρεί καί Δίων ό Κάσσιος. Επίσης μεταγενέστερον είναι 
καί τό υποσκήνιον τού Φαιδρού μετά τών αναγλύφων, έν ένί 
τών οποίων παρίσταται ο Ίκάριος μετά τής θυγατρός Έρι- 
γόνης θΰων τω Διονυσω' ό ήρως Ίκάριος πρώτος έδέξατο παρά 
τού Διονυ'σου έλθόντος είς την Αττικήν τό δώρον τού οίνου· 
οί κάτοικοι τής Χώρας λαβόντες παρά τού Ίκαρίου τό νέον 
δώρον καί μεθυσ&έντες. έφόνευσαν αυτόν νομίζοντες- ότι έδη- 
λητηριάσθησαν. Ή . θυγάτηρ μάτην αναζητούσα τόν έαυτής 
πατέρα ευρεν αυτόν τή βοηθεία τού πιστού κυνός Μαίρας 
τεθαμμένον υπό τ ι δένδρον· περί τής ερμηνείας τών ανα
γλύφων τού υποσκηνίου πρβ. τά  γέγραμμένα υπό Matz έν τώ 
γερμανικω περιοδικό» Zeitschrift für bildende Kunst 1878, 
σ. J93 ίδρύ&η δέ τό υποσκήνιον τούτο υπό τού, Φαίδρου, 
υίού τού Ζωίλου, άρχοντος τής Αττικής, κατά τήν τρίτην 
μ. χ. έκατονταετηρίδα. “Έ ργα δέ γλυπτικής πλήν δύο πάγ
καλων αναγλύφων γυναικών όρχουμένων εύρέθησαν μόνον
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λείψανα καί δή ασήμαντα. Βάσεις αγαλμάτων ποιητών, οΐα ποιητή έν τώθεάτρω- περιελάμβανε δέ το θέατρον 30,000 θεα-
μνημονεύει δ Παυσανίας, εύρέθησαν ίκαναί, άλλά τά  άγάλ- τών. Εκατέρωθεν τής εισόδου είς το θέατρον ίσταντο έν
ματα αυτών ελλείπουσιν. Ούτως άνεκαλύφθη βάσις φέρουσα άρχαίοις χρόνοις, πιθανώς ήδη κατά τήν πέμπτην εκατον-
έπιγραφήν: „Μένανδρος· Κηφισόδοτος καί Τίμαρχος έπόη- ταετηρίδα, οί χαλκοί ανδριάντες τού Μιλτιάδου καί Θεμι-
σαν1·': άλλά ό έν τώ Βατικανώ άποκείμενος άνδριάς τού Με· στοκλέους, έχοντες έκαστος παρ εαυτό» καί Γίέρσην α λ̂(-ί·*'
νάνδρου, όν πρότερον ένόμιζον οί λόγιοι άπαχθέντα είς λωτον. Ίσως εις τών ανδριάντων τούτων είναι ο παρά τώ
(Ρώμην έκ τού διονυσιακού θεάτρου, άπεδείχ&η ώς μή προσ- Ανδοκίδη (περί μυστηρίων) „χαλκούς στρατηγός“,- όπισθεν
αρμοζόμενος είς τήν βάσιν ταύτην. Τουναντίον έν τω καί.- τού όποιου έζήτει νά κρυφδ'ή ό Διοκλείδης κατά τήν νύκτα
λίστω Λατερανώ άνδριάντι τού Σοφοκλέους κατέστησαν πι- τών Έρμοκοπιδών ίδών πολλούς ανθρώπους κατερχομένους
0·ανόν ο Benndorf καί Schoene ότι κεκτήμεδ·« άντίτυπον έν έκ τού ’Ωδείου είς τήν ορχήστραν τού δ·εάτρου.
μαρμάρω τού αγάλματος, όπερ ό Λυκούργος ίδρυσε τώ (tnezai αυνέχίΐα.)

 — -----------

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

(συνέ/εια.)

Τότε έσταύρωσεν ή Μνησιδίκη τάς χείρας καί ίδούσα 
ατενώς τήν Ανδρομέδαν είπε σταθερά τη φωνή:

— Ναί, τόν λατρεύω καί τόν αγαπώ όσον ουδένα άλλον 
έπί γης, και αυτός Ιπίσης με άγαπα ¡ιαϊ εΤνε μνηστήρ μου. 
’Εάν πρόκηται περί τού καλού του καί τής σωτηρίας του, 
ώ είπέ μοί το, διότι εΐμαι πρόθυμος τό παν νά πράξω διά 
νά τόν βοηθήσω καί τήν ζωήν μου αυτήν ακόμη θυσιάσω, 
έάν τούτο άπητείτο πρός σωτηρίαν του!

— Αΐ καλά — έξηκολούδ·ησεν ή ’Ανδρομέδα — δ’εν 
ήδ·ελα νά υπάγω άπαξ έτι είς τήν οίκίαν του διά νά μή 
παρεξηγη&ώ καί δώσω αφορμήν νά έιπωσιν, ότι διά τής 
βίας δέλω νά γίνω σώτειρά του. Έ μ α θ α  όμως ότι απόψε 
σκοπεύουν ευγενεϊς τινες νά ένεδρεύσουν κατ’ αυτού καί να 
τόν δολοφονήσουν.

— ’’Ω Ζεύ! — άνέκραςεν έντρομος ή Μνησιδίκη — τί 
έκαμεν ό αγαθός Πιττακός κατά τών ανθρώπων τούτων, 
διά νά τόν μισούν τόσον; Πρέπει αμέσως τώρα νά τρέξω 
καί νά τω είπώ νά προφυλαχθή.

— 'Όχι, όχι, ψυχή μου, αυτό δέν εΤνε ανάγκη. ’Απόψε 
δ·ά έλθη αυτός είς τήν οίκίαν σας καί σύ πρέπει νά τόν 
κρατήσης χωρίς νά τό καταλάβη πρός τί τόν κρατείς, έάν 
δέ θελήση χωρίς άλλο νά φυγη, τότε τω αποκαλύπτεις τό 
μυστικόν σου. Τώρα όμως άς πίωμεν ολίγον!

— ”Ω, πώς θά δυνηθώ νά σοι αποδείξω ποτέ τήν ευ
γνωμοσύνην μου διά τήν αγάπην σου! άνεφώνησεν ή Μνη
σιδίκη ευτυχής.

Τήν στιγμήν έκείνην έπεφάνη ή δούλη καί έναπέδ·εσε 
τά  δύο κύπελλα έπί τής τραπέζης, έν ω δ ’ έβλεπε ταύτα 
ή Μνησιδίκη δέν ήδΰνατο νά παρατηρήση τήν Ικφρασιν τού 
ασπόνδου μίσους, ήν προςέλαβε τό σκυθρωπόν πρόςωπον τής 
’Ανδρομέδας.

— Τό άναψυχτικόν ποτον έρχεται ολίγον αργά, Μνη
σιδίκη — εΤπεν ή οικοδέσποινα — καί έχεις τώρα ανάγκην 
αυτού, έπειδή τόσον έθερμάνθης καί τόσον έτρεξες δια νά

■ φ&άσης εδώ ταχέως. Δι’ αυτό άς ένδυναμωθώμεν τώρα 
ολίγον καί έπειτα θ’ άνακτήσης τήν ήσυχίαν καί τήν φρό- 
νησιν, τήν οποίαν έχασες ώς έκ τής διηγήσεώς μου.

Ή  δούλη εΐχεν άπομακρυνθή πάλιν καί ή Μνησιδίκη 
• διψώσ* ήδη έκένωσε διά μιας μέγα μέρος τού κυπέλλου.

Μόλις όμο»ς άφήκεν αυτό πάλιν έπί τής τραπέζης καϊ 
ήρχισε νά αίσθάνηται κάματον καί κεφαλαλγίαν κατελήφθη- 
ύπό σκοτοδινίας καί, θέλουσα νά έγερθή, παρετήρησεν ότι

ουδόλως ήδΰνατο νά κινήση τούς χόδας της, οϊτινες έψυ- 
χραίνοντο ήδη καί άπεναρχοϋντο, ή δε απονάρκωσις αυτη 
άνερχομένη μετέδιδεν εΐ; τό λοιπον σώμα από στιγμής εις 
στιγμήν τόν δ'άνατον.

 ΤΩ.Ζεΰ! — είπε μέ φωνήν ολονέν εκλειπουσαν —
τί έχω;

"Οπως ό ιοβόλος όφις παρατηρεί τό είς τό κλωβίον του 
ρίφθέν άοπλον πτηνόν καί ετοιμάζεται νά έπιτεθη κατ’ αυτού 
διά τών δηλητηριωδών οδόντων του, ούτως εβλεπε καί ή 
’Ανδρομέδα την νεαράν καί ώραίαν κόρην, ή οποία κατα- 
ληφθεΐσα τώρα υπό ζάλης έκλινε τήν άθώαν της κεφαλήν 
έπί τού στήθους τής οίκοδεσποίνης καί έφάνη άποκοιμη&εΐσα. 
Αίφνης βίαιοι σπασμοί καί ρίγος διέσεισε τά  τρυφερά μέλη. 
Τά χείλη συνεστάλησαν καί έγιναν κυανά, οί όφδ·αλμοί ήμαυ- 
ρώθησαν καί ή καρδία έπαυσε νά πάλλη' ή Μνησιδίκη 
ήτο νεκρά.

Ή  ’Ανδρομέδα έξήπλωσε τό άψυχον σώμα έπί τής σκλη- 
ράς κλίνης.

— Τώρα είσαι νεκρό, γλυκό μου περιστέρι — είπε σαρ- 
καστικώς — καί κανείς έκ τών θεών δεν δύναται νά σοι 
άποδώση τήν ζωήν, ουτε καί αυτός ο Πιττακός, έαν ως ο 
Όρφεύς θά  έπειρατο διά γλυκέων ασματων νά σε αναζη- 
τήση έν τφ  "Αδη. Αλλά. καί τής Ιδικής μου τής ζωής το 
νήμα άπεκόπη καί μαζή θά διανυσωμεν τόν θλιβερόν δρό
μον προς τόν κόσμον τών σκιών.

Καί έγερθεΐσα έτρεξεν είς τόν θάλαμον, όπό&εν έφερε 
μεθ’ έαυτής μακρόν τεμάχιον υφάσματος. Το περιέστρεψεν, 
έδεσεν έπειτα αυτό περί τόν τράχηλόν της, άνέβη εις τινα 
δοκόν καί κρεμάσασα τό ύφασμα από τίνος αρπαγής είς τόν 
τοίχον, ώθησε διά  τού ποδός της τόν δοκον καί μετ ολίγα 
λεπτά ήτο πτώμα . . . .

Τήν ήμέραν έκείνην 6 Πιττακός δέν ήδυνήθη τό εσπέ
ρας νά έπισκεφδ'ή τήν μνηστήν του, διότι εΐχεν ορίσει συν- 
έντευξιν μετά τών αρχηγών τού συμβουλίου καί τού λαού, 
τών έμπορων καί τών ναυτούν. Δι αυτό άπεφάσισε νά υπάγη 
είς αΰτήν ώρας τινάς ένωρίτερον καί είχε φθασει αμέσως, 
άφ’ ου ή Μνησιδίκη λαβούσα τό γράμμα τής Ανδρομέδας 
μετέβή είς τόν οΐκόν της. Τό πράγμα αύτό καθ’ εαυτό τόν 
άνησύχησεν, ετι δέ μάλλον ηύξησεν ή ανησυχία του καί 
τούς φόβους του δέν ήδυνήθη ν’ απόκρυψη είς τήν μητέρα 
τής κόρης, οτε ή ώρα τού γεύματος έπλησίασε καί ή Μνη
σιδίκη δέν έφάνη, μολονότι αυτή ουδέποτε άλλοτε έδείχδ·ή

16* ^
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τόσον ολίγον · Ακριβής. 'Ο τε δέ άργότερον ήρχιτε νά νυ- 
κτώνη, ή ανησυχία του και ή ταραχή έφδασεν είς τό επα- 
κρον και μή δυνάμενος πλέον νά κρατηθώ ετρεξε πρίς τήν 
μακράν κειμένην οικίαν τής Ανδρομέδας.. Έ ξ  άποττάσεως 
Ικανής παρετήρησε πυκνόν πλήθος άνδρώπων προ της οικίας 
και δτε Ιφδασεν έγγύτερον ήκουσε φωνάς ζητουσας ιατρικήν 
βοηδειαν, κραυγας γυναικών άναμεμιγμένας με δρήνους των 
θεραπαινίδων.

Ταχέως και έν. 
μεγίστη ταραχή διέ
σχισε τό π λ ή δ ο ς , 
ήκουε δέ από καιρού 
έίς καιρόν διακεκομ- 
μένας λέξεις περί τής 
αυ’τοκτονίας τής ’Αν
δρομέδας και τούδα- 
νάτουμιαςνέαςκόρης.
Τρέμων καί ήμιδανής 
σχεδόν έκ του φόβου 
ώρμησεν εις τήν οι
κίαν καί διά τής αυ
λής είς τόν κήπον, 
οπως δ ι’ ενός βλέμ
ματος ίδή τό άπαί- 
σιον, φοβερόν καί 

. α’πίστευτον δέα μ α .
Τό βλέμρ.α τούτο τω 
έδειξε τήν Μνησιδί- 
κην, άψυχον καί πα- 
γεράν, έξηπλωμένην 
έπί τίνος ανακλίν
τρου πρό τής τρα- 
πέζης, έν ο) πολλοί 
άλλοι άνδρωποι άρι- 
στερόΟ·εν τής είς τόν 
κήπον είςόδου ήσχο- 
λούντο είς το νά κα- 
ταβιβάσωσιτοπτωμα 
τής Ανδρομέδας. Τά 
έπί τής τραπέζης κύ
πελλα ούδεμίαν άφή- 
καν εΐς αυτόν αμφι
βολίαν, δτι ή Μν η σ ι- 
^ίκη εΤχε δηλητη- 
ριασδ-ή.

Φωνήν ά γρ ία ν  
έκβαλών ά πώ δη σ ε 
μακραν τούς παρι- 
σταμένους, ύψωσε τό κροςφιλές σώμα είς τούς βραχίονας του 
και εσφιγξεν αυ’τό είς τάς άγκάλας του. Σπασμωδικως 
εφερε τήν άψυχον κεφαλήν πρός τό πρόςωπόν του καί τά 
χείλη του, χωρίς τά  φιλήματα του νά δυνηδώσι νά δώσωσι 
τό έρυδημα τής ζωής εις τάς ώχρας παρειάς. Έ πειτα  ένα- 
πέδεσε πάλιν τό λείψανον είς τήν κλίνην, έγονυπέτησε πρό 
αυτου καί ήρχισε πικρώς νά δρηνή. ’Επί ήμίσειαν σχεδόν 
ώραν παρέμεινεν είς τήν δέσιν ταύτην. Κύκλω αυτου αντη
χούν εις τόν κήπον οί.δρήνοι των θεραπαινίδων καί των γυ
ναικών, αίτινες συνώδευον τό πτώμα τής Ανδρομέδας, τήν 
οποίαν μάτην έπί μακρόν προςεπά&ησαν νά έπαναφέρωσιν είς 
τήν ζωήν.

Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΑΣ. Είκών ύπό R. Linderum.

Ηδη. έδοκίμασεν δ ΙΙιττακός νά μάδη τι παρά των 
όπηρετουντων είς τήν οικίαν προςώπων, άλλ’ ή δοκιμή του 
είς ουδέν κατέληξεν αποτέλεσμα, έπειδή οΰδείς έγνώριζέ τι 
περί του ατυχούς συμβάντος· έπειτα διέταξε νά τεδή το λεί
ψανον είς φέρετρον, νά καλυφδή διά λινού υφάσματος καί 
νά μετενεχδή είς τήν οικίαν τής μητρός, συνώδευσεν αυτό 
αρκετόν δρόμον καί, πρίν ή άπομακρυνδή, παρήγγειλεν είς 
τινα αστόν ν’ ανακοίνωση είς τήν μητέρα τά  συμβάντα.

Μετ’ όλίγηνώραν 
ευρίσκετο είς τό οί
κημά του, όπου ευρε 
το ύ ς  προςκεκλημέ- 
νουςπολίτας. ’Ωχρός 
καί σύννους διήλδε 
χρό των τάξεων αυ
τών, μετά σεβασμού 
ύποκλινομένω ν καί 
έκτεινόντωντήνχεΐρα 
εΐς χαιρετισμόν. Πα· 
ρήσαν δώδεκα χερί- 
χου άνδρες, οί πλε~- 
στοι μέσης ηλικίας, 
τινές δε χολιοί τήν 
κόμην καί τόν χώ- 
γωνα. Ιίάντες σχε
δόν εφερον άπλήν καί 
ά χ έ ρ ιτ το ν  ένδυμα- 
σίαν, συνισταμένην 
κυρίως έκ. μακρού,

. έρυδροφαίου χιτώνος. 
Μόνον οί άντιπρός- 
ωχοι τής χλουσίας 
τάξεως τών έμχόρων 
έφερον χολυτελήχορ- 
φυρά ένδυματα καί 
χολυτίμους δακτυ
λίους.

'Ο  Πιττακός έστη 
οπισδεν τραπέζης τι- 
νός καί άφ’ ου έμει- 
νεν έπί στιγμήν σιω
πηλός, είπε με άτονον 
καί υπόκωφον φωνήν.

,Ένεκα σοβαρας 
-καί έπειγου'σης υπο- 

δεσεως, άνδρες Μι· 
τυληναΤοι, σάς χρος- 
εκάλεσα έδώ καί έξ- 

επίτηδες άνέβαλον τήν χρόςκλησιν μέχρι τούδε διά νά μή 
χάσωμεν^, έξ υπερβολικής σπουδής, τό κέρδος, τό όποιον 
έχωμεν ήδη είς τάς χεΐράς μας. Μάδετε λοιπόν, ότι πρό 
τίνος εμαδον έξ ασφαλούς πηγής, ότι οί ευπατρίδαι συν- 
ώμοσαν κατά τών πολιτών καί τού λαού καί ότι ή συνω
μοσία των δα  έκραγη' αυριον.“
 ̂ Είς τάς λέξεις ταύτας άνδρες τινές ώπισδοχώρησαν 

ολίγα βήματα κάμνοντες κινήματα τρόμου, έν <3 άλλοι έξ- · 
έβαλον φωνήν έκπλήξεως καί άλλοι ύψωσαν άπειλητικώς 
τήν χεΐρα.

,,Ακούσατε, ώ άνδρες, διά τ ί μέχρι τούδε έσιώπησα. 
Οί ευγεν«ς δέλουν αύριον πορευομένης τής πομπής νά έπΐ-
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τεδώσιν αίφνης καδ’ ήμών καί χρός τόν σκοπόν τούτον 3·ά 
φέρωσι μεδ’ έαυτών ξίφη τά  όποια δά  εχωσι κεκρυμμένα 
υπό τόν χιτώνα των ή υπό τούς κλάδους. Σκοπεύουν ν’ 
αρχίσουν τήν έπί&εσιν, άμα δοδή τό σημεΐον, δτι ό χορός 
τών γυναικοΐν καί τών παρδένων εφδασεν είς τήν πλατείαν 
τής εορτής πρό τού ναού τής ’Αφροδίτης. Διότι πρέπει δλοι 
νά ήνε όσον τό δυνατόν μακράν από τάς οικίας των, διά 
νά μή προφδάσωσι νά όπλισδώσι. Διά νά μή φανώμεν λοι
πόν, δτι πράττομεν ήμείς άδικίαν έκ τών προτέρων έπιπλήτ- 
τοντες αυ’τούς καί τιμωρούντες, πρέπει νά έμφανισδώμεν είς 
τήν πομπήν επίσης μέ κεκρυμμένα όπλα καί άμα ώς ή.πομπή 
τεδή είς κίνησιν νά έπιτεδ-ώμεν κατά τών έπιβούλων έχδρών 
καί άμα ώς ίδωμεν, δτι φέρουσιν δπλα, νά τούς συλλάβωμεν 
καί ή νά τους τιμωρήσο>μεν ώς ασεβείς, ή νά τούς έξορίσω- 
μέν ώς ταραχοποιούς. Τότε δέ δά  δυνηδώμεν ν’ άρχίσωμεν 
τό μέγα ήμών νομ.οδετικόν έργον. Διά νά μή εύρίσκεταί 
τις ένοχλών ήμάς είς τήν έφαρμογήν αυτού καί διά νά μή 
έπαναληφδώσι τοιαΰτα εγχειρήματα, δά  προτείνω είς τήν 
συνέλευσιν τήν έπαόριον τής εορτής νά έξορισδή έπί δεκαε
τίαν τής Μιτυλήνης άνευ έξαιρέσεως δλη ή τάξις τών ευπα
τριδών. Συμφωνείτε πρός τάς ίδέας μου ταύτας, ή υπάρχει 
τις μεταξύ υμών έχων καλλίτερόν τι νά προτείνη;“

Τότε άνέστη ό Χοίριλος, ο νεώτατος τών παρεστώτων 
άνδρών καί ό πλουσιιότατος συγχρόνως, τού οποίου τά  πλοία 
Ιφδανον μέχρι Φοινίκης καί έφερον έκείδ-εν μεγάλα φορτία 
βαρυτίμου πορφύρας.

„Ανδρες Μιτυληνάίοι! Είμαι έναντίος τόσων αΰστηρών 
μέτρων, τά  όποια μέλλουν νά πλήξουν καί τόσους άδ·ώους. 
’Εάν άποπλανημένοι τινές νεανίαι φέρωνται προδοτικώς, αυ
τοί μόνοι πρέπει νά τιμωρηδώσι καί, έν ανάγκη μάλιστα, 
παραδειγματικό) τω τρόπω. Αλλά τίς πλέον φοβείται μή οί 
ευπατρίδαι άνατρέψωσι τάς άρχάς μας; Μήπως έχει έπιρ- 
ροήν τινα; Δεν εΐνε αδύνατος καί ασθενής υπό πάσαν 
έποψιν; Δι’ αυτό ψηφίζω κατά τής έξορίας δλων τών εύ- 
γενών, άλλα προτείνω τήν παραδειγματικήν τιμωρίαν τών 
ενόχων.“

Είς τούς λόγους τούτους τό πρόςωπόν τού Πιττακού 
κατέστη πορφυρουν, έγερδείς δέ εϊπεν έντόνως τά  εξής;

,ΓΟλοι μαζή είνε ένοχοι οί εΰγενεΐς, ταράσσουν τήν γα
λήνην καί τήν ειρήνην τού λαού καί ούδέν άλλο ποδούσι, 
παρά ταραχάς καί αναστατώσεις δ ι’ ών νά κερδήσωσι δύ- 
ναμιν καί νά μάς κάρ.ωσι πάλιν δούλους των. .Τόν λαόν δέν 
έκτιμώσιν ούτε καν τόσον, δσον έκτψ.ώσι τον οπλισμόν, τόν 
οποίον φέρουσιν, ή τόν ϊππον, τόν οποίον άναβαίνουσι! Πρέ
πει τέλος να σάς εΐπώ τ ί σήμερον ακόμη διεπράχδη υπ’ 
αυτών; ‘Η Ήριννα, ή νεαρά ποιήτρια, τής οποίας τά  ελε
γεία εΐνε εΐς δλων τά στόματα, είνε νεκρά, διότι τήν ήπά- 
τησεν ό Αλκαίος καί έπαισχύντως τήν έγκατέλειψεν, ή ’Αν
δρομέδα άπηγχονίσδη, επίσης καί αύτή έρωμένη τού Αλκαίου, 
καί ή Μνησιδίκη, ή ατυχής μνηστή μου, έδηλητηριάσδη υπό 
τής Ανδρομέδας.“

{ί'τιίται αννίχαα.)

-----------

1. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (έν 
σελ. 113).

2. ΕΑΡΙΝΗ ΕΣΠΕΡΑ. Εΐκών υπό J. R. W ehle (έν 
σελ. 117). ‘Ο ποιμήν παίζει έπί τού αυλού τό ασμά του, 
από μακράν ακούεται ακόμη ό κρότος τουφεκίου, τά  
δάση ψιδ-υρίζουν σιγαλά καί τά  ποτάμια κελαρύζουν είς τά 
βάδη των αγρών μόνον όπισδεν μεμακρυσμένου λόφου λάμ
πει άσδ-ενώς τό φώς τού δυοντος ήλίου. Ώ  νά είχον πτέρά, 
νά πετάξω «έκεί μέσα! (Πεζή μετάφρασις τού έν τη είκόνι 
γερμ. ποιήματος.)

3. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ. Είκών υπό J . Morera 
(έν σελ. 121). fH καταιγίς παρήλδεν αί ρ,έλαιναι καί ζο· 
φεραί νεφέλαι, αίτινες πρό μικρού έκάλυπτον τήν πεδιάδα 
καί καδίστων τήν ατμόσφαιραν πνιγηράν, κατέσβεσαν τήν 
δίψαν τών δασινν εΐς άφδονον βροχήν διαλυδείσαι- ό ουρα
νός κατέστη πάλιν αϊδριος καί κυανούς· εΐς τά  φυλλώματα 
τών δένδρων ψιδυρίζουσιν αί αυραι καί σκορπίζουσι τούν βό
τανών τήν αρωματικήν οσμήν· αί κορυφαί τών δένδρων τρέ- 
μουσι καί οί δάμνοι φρικιώσιν είς τών αυρών τάς έλαφράς 
δωπείας· ευρέως όγκούται ό ρύαξ έν τη κοιλάδι καί μύριαι 
ζώσαι πηγαί σπεύδουσι πρός αυτόν έκ τών πέριξ μέ γοργά 
καί κελαρυζοντα κύματα. Πανταχόδεν έγείρεται ή βαλσα- 
μώδης πνοή καί ή δίψα πραΰνεται είς αέναα ρεύματα.

4. Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΑΣ. Εΐκών όπό
11. Είικίβΐ'υηι (έν σελ. 124). ΙΙαρά τω λίκνω τού τέκνου της 
κάΟ-ηται ώπλισμένη ή νεαρά σύζυγος μαυροβουνίου ήρωος, 
ρΛκράν αύτής μαχομένου. 'Η  νύξ εινε σκοτεινή καί δυελ- 
λώδης καί μόλις άπό καιρού είς καιρόν πλαναται ανά τά 
πυκνά στίφη τών δνοφερών νεφελών ή αστραπή. Τό άντ- 
συχον βλέμμα στρέφουσα πρός τό σκότος τής νυκτός περι
μένει μετ’ άδήμονος αγωνίας νά ίδη τόν πεφιλημένον σύζυ
γον έπιστρέφοντα έκ τής μάχης, δπως περιπτυχδή αύτόν καί 
πραυνη τά  άλγη τού τολμηρού ήρωος με τών φιλημάτων 
της τήν φλόγα καί καταπαύση τού ανδρείου μαχητού, του 
προσφιλούς συζύγου τό έκ το>ν πληγών άναπιδύον αΤμα. 
Άλλ’ ό ήρως δέν φαίνεται καί ή βραδότης του αυτη επι
τείνει τήν απελπιστικήν αγωνίαν της· ώ, άν δέν τήν έκράτει 
δέσμιον ή προ? τό τέκνον στοργή, άν ήδύνατο νά τό άφήση 
μόνον έπί όλίγας στιγμάς καί νά όρμήση καί αυτή είς τήν 
πυρετώδη μάχην, πόσον γλυκύτερος δά  ητο ό αγών παρά 
τώ πλευρω τού άνδρειοτάτου μεταξύ τούν γενναίων μαχη- 
τοϊν, πόσον γλυκύτερος ό δάνατος αυτός τής παρουσης 
αγωνίας!

5. Η ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ Η ΖΕΥΓΝΥΟΥΣΑ ΤΟΝ ΔΟΥΡΟΝ 
ΠΑΡΑ ΤΩ ΟΠΟΡΤΩ (έν σελ. 128).
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ί ΚΛΕΙΩ.

Τό θ έλγτ /τρ ο ν  τή ς  α λληλο γρ α φ ία ς . Εις τά κυριώτερα χαρακτη- 
ριστικα των ημετέρων χρόνων άνήκει -ή πρός τ ίν  έπιστολογραφίαν άπέχ&εια 
ήτις εΐνε είς πάντα σχεδόν τό εξοχα πνεύματα κοινή. ’Εγνωσμένο? συγ- 
γραφευς, πρός ιδίαν του τέρψιν ασχολούμενο? περί την επιστολογραφίαν, 
Βα ητο τήν σήμερον σπάνιον φαινόμενον. Άλλοι? είχε το πράγμα κατά 
τόν παρελθόντα αιώνα. ‘Ο Ρουσσώ διηγείται περί τη? άμετρου άγάπη?, 
ην είχε προς τό έπιστέλλειν, τό εξής χαρακτηριστικώτατον γεγονός: Άνα- 
γινώσκων ποτέ περί τίνος άνΒρώπου, ότι ενίοτε άπεμακρύνετο τη? ερωμέ
νη? του εξεπίτηδες, όπως έχη πρόφασιν νά τη γράφη έπιστολάς, άνεφώ- 
νησεν: άλλ’ εγώ· είμαι δά δ άνΒρωπος ουτος!

Ε τ ι πα,οαδοξοτέρα φαίνεται ήμ~ν ή διήι-ησις τη? Κυρίας ν. Staël, 
ητις περί τη? διαμονής της έν έξοχικώ οικογενειακοί κύκλω άμέσως προ 
τής εξορίας της κατά τό 1801 άναφέρει τά έξης:

Εϊχομεν κόμη τ ίν  έφεύρεσιν, αμέσως μετά τό γεύμα νά κα&ίζωμεν 
παρά τήν πρασινην τράπεζαν καί αντί συνδιαλέξεως νά γράφωμεν προς 
αλλη'λους έπιστολάς. Αί πολλαπλοί αδται καί ευμετάβλητοι κατά μόνας 
συνεντεύξεις διεσκέδαζον ημάς τόσον Βαυμασίως, ώστε λίαν άνυπομόνως 
περιεμένομεν την στιγμήν, καΒ’ ήν Βά έπαυεν ή  κατά τήν τράπεζαν συν- 
διάλεξις, όπως εγερΒώμεν καί άρχίσωμεν τήν ήμετέραν αλληλογραφίαν. ’Αν 
κατά τύχην ήρχοντο ξένοι, ήμ ίίς ούδόλως άφιστάμε&α της προσφιλούς 
ημών συνηΒείας· άπεναντίας ώφειλον καί αύτοί νά λαμβάνωσι μέρος εις 
τήν έγγραφον ήμών συνδιάλεξιν, ήτις έξηκολούΒει άδιακόπως τόν δρόμον της.

Διηγείται άκολούΒως, οποίαν τερπνήν διασκέδασιν παρέσχεν εϊ? τήν 
πνευματώδη συναναστροφήν ή παρουσία ευγενοΐς τίνος νεανίου τής εξοχής, 
τυχαίω? είσελΒόντος καί έκπλαγέντος έπί τή παραδόξο> ταύτη άσχολία των 
κυριών καί κυρίων. Λαβών άμέσως παρά τής χαριεστάτης κυρίας Recam ier 
φιλοφρονητικόν δελτάριον, άπέκρουσεν αυτί δικαιολογου'μενος μετά προ
φανούς αμηχανίας ότι ,,ύπό τό φως τών λάχνων δέν δύναται νά άναγνώση 
χειρόγραφον“ . Τά δελτία τής Βαυμαστής έπί καλλονή καί θελκτικής κυρίας 
εξετιμώντο βεβαίως άλλαχοΰ περισσότερον καί επομένως ή συναναστροφή * 
εΐχεν αρκετήν αιτίαν, επί τή τοιαύτη άποκρούσει νά γελάση μέχρι δακρύων.

Ως γνωστόν ή Κυρία von S taël ευρε τήν παρά ταΤς ό/Βαις τής λίμνης 
τής Γενεύης εξορίαν της, καίπερ άπολανουσα των άγαΒών μεγίστης περιουσίας, 
λίαν ανυπόφορου, μόνον καί μόνον διότι άπεκλείετο τών Βελγήτρων τής 
άκαμάτου έκείνης παρισιανής όμιλίας, ήτις σήμερον Βά ήτο μάλλον έπαχδής 
η τερπνή καί εις τούς πνευματωδεστέρους. Ουτοι κάΒηνται σήμερον, χρή- 
ζοντες αναψυχής, βεβυδισμένοι έν τή Βεωρία τών Βαυμαστών εκείνων τής 
λίμνης όχΒών, περί τών όποιων ή κυρία ν. S taël μετ’ άγανακτήσεως άνε- 
φώνει: ,,Άχ! πόσον ωραιότερο ήτο τό αυλάκι τής R ae  du Bac!“  Οΰτω 
μεταβάλλονται οι χρόνοι καί οί άνΒρωποι έντός εκατόν ετών.

Ο α ρ χα ιό τα το ς  τώ ν  ¿φημεριόογράφο>ν. Προ τίνος άνήγγελλον 
αι έφημεριδος 8τι ί  έν Βρυξέλλαις έσχάτως άποΒανών M r. B otirton  ήτο 
ό άρχαιότατος τών έν Ευρώπη έφημεριδογράφων. Έ ν  τή έφημερίδι όμως 
„Tim es“  τον Λονδίνου έξελεγχεται ώς ¿σφαλμένη ή  παραδοχή αύτη, κα· 
Βότι δ πρεσβύτατος τών εύρωπαίων έφημεριδογράφων εΤναι ό S ir E duard  
B aire t, όστις μετά τινας ημέρας συμπληροΤ τό 88 έτος τής ηλικίας του καί 
ό όποιος μέχρι τοΰδε άδιακόπως εργάζεται εις τήν σύνταξιν τοΰ „Leeds 
M ercury“ . νΗρξατο rou δημοσιογραφικού σταδίου του τρία έτη μετά τήν 
Ιν W aterloo  μάχην. Ώ ς  ανταποκριτής τοΰ „Leeds M ercury“ παρέστη 
τό 1819 είς την μάχην τοΰ Peterloo . Πλήρη έβδομήκοντα έτη είργάσΒη 
ως δημοσιογράφος.

Α ϊ γ τ ν α ί χ ε ς  τή ς  Π ερσίας. Τ ά  αναγγελλόμενα ήμΐν περί τής δέ
σεως τοΰ γυναικείου φύλου έν τή  χώρα. τής ανατολής Περσία είναι τοιαύ- 
της φύσεως, ώστε α ί γυναίκες τής εσπερίας ήδύναντο νά Βεωρήσωσι τήν 
χωράν ταυτην ως εΤδός τ ι ,.’Ελδοράδου“. νΟχι ότι ή  κοινωνική Βέσις τών 
γυναικών εχει τινά όμοιότητα πρός τήν ήμετέραν αλλά αί Περσίδες είναι 
άπηλλαγμέναι πάσης έπιπόνου εργασίας· ή υπηρεσία τής οικίας έκτελίίταί 
μόνον ύπό άνδρών, οΐτινες καί είς τήν αγοράν μεταβαίνουσι καί πασαν 
οικιακήν εργασίαν έπιτελουσι, ’Εξαιρούνται μόνον αί δοΰλαι τού χαρεμιού, 
α ί όποΤαι βεβαίως, ώς μεμυημέναι είς δ ία  τά  μυστήρια τής τοαλέττας,

δεν δύνανται ευκόλως υπό άνδρών ν’ άντικατασταδώσιν. Ό  στολισμός 
λοιπόν είναι σχεδόν ή μόνη τών γυναικών ασχολία· προσέτι δέ τό άσμα, 
ό χορός, τά λουτρά, αί επισκέψεις καί οί περίπατοι. Ή  τών κοσμημάτων 
άποΒήκη τών Περσίδων γέμει χρωμάτων, αλοιφών καί ψιμυΒίων παντός 
είδους. Αί βλεφαρίδες χρωματίζονται καί συγκολλώνται διά μελαίνης 
άλοιφής· αί όφρΰς ύπεράνω τής ρινός όφείλουσι νά συνενώνται· αί παρειαί 
καί ό πώγων αλείφονται μέ έρυΒρόν καί κυανοΰν χρώμα, ή κόμη, οί όνυχες 
καί αί παλάμαι τών χειρών βάπτονται είς ΙρυΒρόν χρώμα έκ τίνος φυτι
κής ύλης καλούμενης 1ΐ6χια&1ι κατεσκευασμένον. Ή  κόμη κρέμαται συν- 
ή&ως διηρημένη είς πολυαρί&μους πλοκάμους, πολλαΐ όμως γυναΤκες τολυ- 
πεόουσιν αυτήν δπισΒίν τής κεφαλής, 'ίπάρχσυσιν έν τ«Τς περσικούς χα- 
μερίοις νεαρώταται γυναΤκες· έν ήλικίφ δώδεκα ετών εΤναι ήδη τό κοράσιον 
έν ώρα γάμου. Ό  άνήρ μόλις μετά τόν γάμον βλέπει τό πρόσωπον τής 
νύμφης· έν γένει δε καί όλον τό ανάστημα τοΰ σώματος καΒίσταται δυσ- 
διάκριτον ύπό τοΰ μέχρι τών ποδών κατερχομένου πέπλου. Ό  άνήρ όφείλει 
νά άγοράση καί νά προικίση μέ τά άναγκάΤα φορέματα τήν γυναίκα, ήτις 
συνήΒως έλάχιστόν τι δώρον άντιπροσφέρει τώ  άνδρί, συνιστάμενον έκ τινων 
όπλων ή άλλων παραπλήσιων πραγμάτων. Κατά τόν γάμον ύπάρχουσι διά
φορα συμβολικά έΒιμα, ιδία. παρά τοΐς Κούρδοις: δ άνήρ πατεΤ τόν πόδα 
τής γυναικός καί τύπτει αύτήν έλαφρώς διά τίνος ραπίδος. Αί περσικαΐ 
καλλοναί εχουσι στρογγύλα πρόσωπα καί όφΒαλμούς δορκάδος τείνουσι δέ 
πρός πλήρη σωματικήν άνάπρυξιν. Νομίμους γυναίκας έχει δ Πέρσης τέσ- 
σαρας, καί ό κοινότερος δέ τών άνδρών έχει κατά κανόνα πλέον τής μιας 
γυναικός. Νεαρά άγρότις πωλείται συχνάκις δε’ όλίγα γρόσια, φ&άνει μόνον 
νά εύρη άσφαλή συντήρησιν. Έ ν  τούτοις ή συντήρησις αύτη δέν είναι δΓ 
αύτήν Ιξησφαλισμένη, διότι ό άνήρ δύναται κατά πασαν στιγμήν νά χω- 
ρισΒη πάλιν άπ’ αύτής καί δέν έχει ανάγκην νά δώση περί τούτου ού- 
δε'να λόγον.

'Τπάρχουσι πρός τούτοις καί διάφορα είδη συζυγικής εύτυχίας· έκτος 
τών νομίμων γυναικών ύπάρχουσι καί κατά συνΒήκην σύζυγοι, γυναΤκες έπί 
αόριστον χρόνον, αί όποΤαι λαμβάνονται συνήΒως «κ τοΰ άρι&μοΰ τών δια- 
ζευχΒεισών γυναικών καί χηρών, Έ κ  τούτων δύναται έκαστος άνήρ νά 
διατηρή τοσαύτας, όσας έπιτρέπουσιν αύτω τά μέσα του. Ό  χρόνος τοΰ 
συζυγικού βίου είναι ενίοτε βραχύτατος, διότι ό Πέρσης, μεταβαίνων έπί 
τινα χρόνον είς τήν εξοχήν ή  έπιχειρών ταξείδιόν τ ι χάριν διασκεδάσεως, 
δύναται νά νυμφευΒή χωρικήν τινα κόρην, άπό τής όποιας χωρίζεται κα
τόπιν κατά τήν έπιοτροφήν. 'Ο τ ι αί νόμιμοι σύζυγοι δέν ζώσιν έν δμο- 
νοία μετά τών „πρόσκαιρων“, είναι εύκατάληπτον- συχνότατα μάλιστα 
συμβαίνουσι δηλητηριάσεις. Δυσκολώτατον καί πολυπλοκώτατον είναι φυ- 
σικώ τώ  λόγω τό περσικόν κληρονομικόν δίκαιον, διότι ουδέ τοΰ Σόλωνοξ 
ή σοφία &ά ήδύνατο νά όρίση συμφώνως πρός τό δίκαιον τάς.απαιτήσεις 
καί τά  δικαιώματα τών τέκνων εκ τοσούτων διαφόρων γάμων.

Πολύτιμος μαργαρίτης. Ή  γνώσις τών άδαμάντων εινε7πολύ αρχαία · 
έτι αρχαιότερα εΐνε -ί τών μαργαριτών. Ό  μέγιστος καί ωραιότατος μαρ
γαρίτης εύρίσκεται έν τώ  Βησαυρω τοΰ ισπανικού στέμματος καί εΐνε περί
φημος ύπό τό όνομα „προσκυνητής“ . ‘Εμπορός τις λέγεται ότι ήγόρασεν 
αύτόν έν Περσίφ άντί εκατόν χιλιάδων κορωνών, όπως τόν προσφέρει είς 
τον βασιλέα Φίλιππον τόν πέμπτον πρός άγοράν. Έ κπλαγείς έπί τώ  με- 
γέΒει της τιμής τοΰ μαργαρίτου, ήν άπητει ό έμπορος, ήρώτησεν ό βασι
λεύς, πώς έτόλμησε νά έξο.δεύση όλόκληρον περιουσίαν διά τόσω μικρόν 
άντικείμενον ό έμπορος άπήντησε: έγνώριζον ότι υπάρχει βασιλεύς τής 
Ισπανίας. Έ κ  τής άποκρίσεως ταύτης κολακευΒείς ό βασιλεύς, διέταξε 
νά άποδο&ή είς τόν έμπορον τό μέγα τοΰτο ποσόν, ιό  όποιον άπήτει.

— Ελληνικόν μηχανοποιεΤον Βασιλειάδου έν Πειραίί. Χάριν εύρυ- 
τέρας άναπτύξεως τών έργασιών καί προσφορωτέρας διοργανώσεως τοΰ έν 
ΓίειραιεΤ άπό τοΰ 1860 μέχρι σήμερον λειτουργοΰντος μηχανοποιείου του 
προέβη ό κύριος Γ . Βασιλειάδης, τή  συνεργασία, καταλλήλων πρός τοΰτο 
προσώπων, είς τήν σύστασιν’Ανωνύμου Μετοχικής Ε τα ιρ ίας ύπό τόν τίτλον 
'Ε λληνικόν Μ ηχα ναπο ιειον  ,,Β αα ιλειάδης“, ήτις παραλαβοΰσα το Μη- 

χανοποιείον συνεχίζει τάς έργασίας καί συναλλαγάς έν γένει.

-&08-
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Μ εγα λ ο φ ν ια  χ α ί πα ρα φ ροσύνη . 'Γπό τήν επιγραφήν ταύτην συν- 
έγραψεν 5 ίταλός κα&ηγητής C. Lam broso σύγγραμμα, μεταφρασΒέν καί 
είς τήν γερμανικήν, έν ώ έξετάζει τήν συγγένειαν τής μεγαλοφυΐας μέ τήν 
παραφροσύνην καί αναπτύσσει τήν σχέσιν άμφοτέρων πρός τόν νόμον, την 
κριτικήν καί τήν ιστορίαν. Πολλοί τών αναγνωστών Βά έκπλαγώσι βλέ- 
ποντες τό υψιστον δώρον τοΰ άνΒρωπίνου πνεύματος έν άντιπαραΒεσει 
πρός τάς μεγαλητέρας αποπλανήσεις: καί όμως δέν εΤνέ τ ι νέον, δυνάμε- 
νον νά μας έκπληξη: άρκεΤ μόνον νά άναμνησΒώμεν τών λόγων τοΰ πολ- 
λοΰ Σαικσπήρου: „τοΰ ποιητοΰ Ô όφΒαλμός, περιστρεφόμενος έν ωραία 
παραφροσύνη“ . Ό  πατήρ τών φιλοσόφων ’Αριστοτέλης κατενόησεν, ότι 
πολλοί άνΒ-ρωποι συνεπείφ ίσχυρας πρός τήν κεφαλήν βοής τοΰ αίματος 
γίνονται ποιηταί, προφήται καί σίβυλλαι, όπως Μάρκος ό Συρακόσιος, όστις 
έν στιγμαΤς παραφροσύνης έκαμνεν ωραίους στίχους, ένώ έν τη κανονική 
καταστάσει τοΰ πνεύματός του έστεριΤτο παντελώς τοΰ ποιητικού δώρου. 
Ό  Πλάτων ΒεωρεΤ τό έν καΒαρα παιδικτ ψυχή έξαφΒέν πΰρ του εξυμνίΤν 
τάς.πράξεις τών ήρώων έν ωραία ποιήσει, ώς είδος τ ι πνευματικής δια- 
ταράξεως· ό Πασκάλ άπεφήνατο ότι δ υψιστος βαΒμός τής μεγαλοφυΐας 
πλησιάζει εγγύτατα τήν παραφροσύνην. Πράγματι δέ πολλοί εκ τών πνευ- 
ματωδεστάτων άνδρών παρεδόΒησαν είς παραλογισμοΰς καί ύπέπεσον έπί 
μακρόν χρόνον είς τήν παραφροσύνην.

Νεώτεροι σοφοί έπειρά&ησαν νά άποδείξωσιν ότι ή μεγαλοφυια εινε 
μία κατάστασις τών νεύρων όμοιοτάτη μέ τήν τών παραφρόνων. Πολλοί 
εύφυεΤς άν&ρωποι οιτινες διά συνεχών έπί τοΰ εαυτοΰ των παρατηρήσεων 
προσεπάΒουν νά διερευνήσωσι καί έξηγήσοισι τά φαινόμενα τοΰ πνευμα
τικού αυτών βίου, περιέγραψαν τόν ποιητικόν ένΒουσιασμόν ώς ελαφρόν 
τινα πυρετόν, άπό τοΰ οποίου αυτομάτως καί ταχέως άπορρέουσιν αι ιθεαι, 
ώς οί σπινΒήρες έκπέμπονται άπύ καίοντος δαυλοΰ, σειομενου.

Πολυαρι&μόταται καί ποικιλώταται εΤναι αί ίδιοτροπίαι τών μεγαλο
φυών άνδρών κατά τόν χρόνον τής δημιουργικής αυτών ενεργείας. Πολλοί 
εστιχούργησαν, έποίησαν, συνέλαβον σχέδια ποιημάτων εν δνείρω. ,,Πασαι 
αί πράξεις τής μεγαλοφυΐας“ λέγει δ Βολταΐρος „είναι έργα τοΰ ένστίγκτου“. 
Ό  Corneille έγραψε τήν σκηνήν τών Ό ρατίων „όπως τδ πτηνδν κατα
σκευάζει τήν φωλεάν του“. Ό  Τάσσος ώμοίαζε πρός μαινόμενον, οσάκις 
έκαμνε ποιήματα. Ό  Μίλτων έκρυπτε τήν κεφαλήν του υπό τά προσκε- 
φάλαια τοΰ ανακλίντρου ·· ό Βοσσουέτος είχε τήν συνή&ειαν νά άποσύρεται 
είς ψυχρόν δωμάτιον, άφοΰ προηγουμένως εΐχε περιτυλίξει τήν κεφαλήν 
του μέ Βερμά παννία. Γ0  ’Ροσσίνης συνέ&ετεν έν τη κλίνη, δ 'Ρουσσώ 
έτακτοποίει τάς ιδέας του περιπατών άσκεπής ύπό τόν καυστικόν τής με
σημβρίας ήλιον.

Τ ά  πά&η πάντων τών μεγαλοφυών άνδρών εΤναι σφοδρά, ή δέ εύ- 
αισδησία των ανυψωμένη είς τοιοΰτον βαΒμόν, ώστε εύρίσκεται εν νοσηρά 
καταστάσει: τό αυτό ακριβώς έδαφος, έφ’ ου φύεται καί αυξάνει ή  παρα
φροσύνη. Μεγαλοφυείς επιστήμονες εΤνε πολλάκις μονομερείς: ήσχολήΒησαν 
καΒ’ όλον αυτών τόν βίον μέ ενα μόνον περιωρισμένον κλάδον τής έν γένει 
επιστήμης. Ή  μονομέρεια αυτη δμοιάζει πρός τήν „μονομανίαν“ των 
παραφρόνων, οΐτινες κατέχονται καΒόλου ύπό μιας μονίμου ιδέας (idée fixe). 
Έ νεκα  τούτου εΐνε έπ ’ ίσης δύσκολον, παράφρονας καί μεγαλοφυείς ανδρας 
νά μεταπείση τις, άφοΰ άπαξ συλλάβωσι μίαν ώρισμένην ιδέαν ή απόφασιν.

Παράδοξον επίσης άλλ’ ούδέν ήττον αληΒές εΐνε ότι πολλοί παρά- 
φρονες έχουσι στενήν συγγένειαν μέ μεγαλοφυείς ανδρας καί άντιστρόφως 
πολλοί τούτων έγέννησαν υιούς, πάσχοντας άπό έπιληψίαν, ήλιΒιότητα καί 
παραφροσύνην. Ή  άδελφή τοΰ Richelieu εΐχε τήν πεποίΒησιν ότι ή βάχις 
αύτής ήτο έκ κρυστάλλου, καί ή άδελφή τοΰ Hegel έπίστευεν ότι εΐχε 
μεταβληΒή είς ταχυδρομικόν φάκελλον. Ή  άδελφή του Niccolini έπί
στευεν ότι Ινεκα τών αιρετικών τοΰ άδελφοΰ της Βρησκευτικών δοξασιών 
έμελλε νά άπολέση τήν σωτηρίαν τής ψυχής της καί άπεπειράΒη πολλάκις 
νά τόν φονεύση. Ή  άδελφή τοΰ Latnb έφό-ευσεν έν στιγμή παραφρο
σύνης τήν έαυτής μητέρα· -μήτηρ Καρόλου του πέμπτου ήτο Ιω άννα  η 
Παράφρων. Ό  πατήρ τοΰ Beethoven ητο παραδεδομένος είς τήν μέΒην 
ή μήτηρ τοΰ Βύρωνος ήτο ήλιΒία· δ 8έ πατήρ του διήγε βίον άσωτον καί 
ήτο αύΒάδους καί αναίσχυντου χαρακτήρος· δ Βύρων μάλιστα έλεγε περί 
εαυτοΰ: ,,άν ύπάρχει περΐστασις καΒ’ ήν έκκεντρικός χαρακτήρ δύναται νά 
δικαιολογηΒη, ή  περΐστασις αυτη παρουσιάζεται μόνον είς έμέ, οστις κα
τάγομαι άπό οικογένειαν, τής όποιας ό χαρακτήρ ήδύνατο νά μέ κατα- 
στήση ικανόν πρός παν άλλο ή πρός ψυχικήν αρμονίαν καί οικογενειακήν 
ειρήνην. Ό  πατήρ τοΰ Schopenhauer ήτο άνήρ λίαν ιδιότροπος καί έτε- 
λείωσε τήν ζωήν του δΓ αυτοκτονίας· ή Βεία δέ καί ό πάππος τοΰ φιλο
σόφου ήσαν παράφρονες. Τ ά  τέκνα τοΰ M ercadante , τοΰ Donizzetti, 
τοΰ V olta, τοΰ M anzoni άπέδανον παράφρονα, ώσαύτως δέ δ πατήρ καί 
ί  αδελφός τοΰ Villem ain καί ή άδελφή τοΰ Κάντιου.

Μέγας εΐνε έν τώ  συγγράμματι τοΰ Lam broso ό κατάλογος τών με
γαλοφυών άνδρών, οΐτινες έπασχΟν έκ διαταράξεώς τοΰ έγκεφάλου. Με
ταξύ αυτών Βά εύρη βεβαίως δ αναγνώστης πολλούς, τών οποίων αι βιο- 
γραφίαι, όπως έχουσιν έν τοΤς εγκυκλοπαιδικοί? λεξικοί?, ούδέν περιεχουσι 
περί πνευματικής αυτών διαταράξεώς. Έ ν  τούτοις ή  άκριβής σπουδή τοΰ 
βίου αύτών δεικνύει, ότι εις ώρισμένα χρονικά διαστήματα εδρίσκοντο ύπο 
τό κράτος τής παραφροσύνής καί οτι πολλαί παράδοξοι αύτών πράξεις ου- 
δεμίαν άλλην έξήγησιν Ιπιδέχονται, ή ότι έλαβον αφορμήν έκ πνευματικών 
διαταράξεων. Ό  Βέλων νά ΐδη  παραδείγματα μέ περισσότερός λεπτομέ
ρειας περί τοΰ Βε'ματος τούτου δύναται νά άναγνώση τδ άξιδλογον σύγ
γραμμα τοΰ L am broso. _________

Ή  έν Βιέννη διεΒνής καλλιτεχνική έκ&εσις. Έ π ί  τή ευκαιρία τής 
40. έπετηρίδος τής είς τδν Βρόνον άναβάσεως τής Λύτου Μεγαλειότητος τοΰ 
αύτοκράτορος Φραγκίσκου ’Ιωσήφ τοΰ Λ'. ήνεώχΒη τή πρώτη μαρτίου εν 
Βιέννη ύπδ τήν προστασίαν της Αύτοΰ αύτοκρατορικής καί βασιλικής ϊψη- 
λότητος τοΰ άρχιδουκδς Καρόλου Λουδοβίκου ή διεΒνής καλλιτεχνική εκ- 
Βεσις, ήτις Βά διαρκέση μέχρι τής 31. Μαΐου 1888. Έ ν  αύτή ,είναι εκ- 
τεΒειμένα τά άριστα έργα τών διασημοτέρων τής Ευρώπης καλλιτεχνών. 
Ε πίσημος κλήριυσις τών έν τή έκΒέσει καλλιτεχνικών άντικειμένων γίνεται 
τήν 12. ’Ιουνίου 1888. Έ φιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών ήμετέ- 
τέρων φιλομούσων συνδρομητών είς τήν έκτακτον ταύτην ευκαιρίαν. “Εκα
στον λαχείον τιμδται 1 φραγκ. καί 25 λεπτά, τδ δέ μεγαλείτερον κέρδος 
εΐνε αξίας 40,000 φράγκων. Οί έπιΒυμοΰντες νά άγοράσωσι λαχεΤα άπευ- 
ΒυνΒ·ήτωσαν πρός τήν Διεύ&υνσιν τοΰ „M oniteur de la  Chance univer
selle“ à  Vienne.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
. — Ελληνικής βιβλιο&ήκης ΆριΒμ. 8. Υ γ ιε ι ν ή  τή ς  ψ ν χή ς  ύπό βα

ρόνου Φεουχτερσλέβεν ύφυπουργοΰ τής παιδείας Ιν  Αυστρία κατά μετά- 
φρασιν. Έ ν  ΆΒήναις 1888. Τ ιμαται άντί λεπτ. 60.

—  Β ιβ λ ιο θ ή κ η  το ν  ελλην ικ ό ν  λαον  έκδιδομένη κατά μήνα υπό 
Ξενοφώντος Δ. Ζύγουρα, κα&ηγητοΰ. Τόμος Δ'. ’Απριλίου 1888. Γγιεινή 
τοΰ σώματος καί τής ψυχής. Έ κδίδεται κατά μήνα τιμώμενον εν Ά&ή- 
ναι? λεπτ. 20 άλλαχοΰ 25. Έ τησία συνδρομή διά τάς ΆΒήνας 8ρ. 2 , διά 
τάς επαρχίας δρ. 2,50, διά τό εξωτερικόν φρ. χρ. 2,50. Πέμπεται ελευΒερον 
ταχυδρομικών. Αιτήσεις διευΒυν&ήτωσαν τώ κ. 3 . Ζύγουρα εις ΑΒηνας.

— Ό  Κ ο ν τσ ο ν χ  Μ ε χ ε μ ίτ  ή  τό  1821 εν  ϋ ν π ρ φ ,  δράμα ιστορικόν

είς πράξεις πέντε ύπό Θεοδούλου Φ. Κωνσταντινίδου, διευ&υντοΰ ιδιοσυν
τήρητου εν ’Αλεξάνδρειά ελληνικοΰ λυκείου. Έ ν  ’Αλεξάνδρειά 1888. Ό  
ποιητής προέ&ετο νά έξάρη τάς Βυσίας, ας υπέστησαν οί κύπριοι κατά τόν 
ιερόν αγώνα τοΰ 1821 καί άντεπεξέλΒη κατά της τοσοΰτον άδικησάσης 
αυτούς Ιστορικής πλάνης. Συλλέξας όσας ήδυ'νατο ιστορικά?, σημειώσεις 
παρά τοΰ πατρός του καί άλλων πρεσβυτέρων άνδρών τής Κύπρου, 8ιε- 
μόρφωσεν αύτάς είς δραμα, μηδεμίαν φαντασιώδη σκηνήν προσΒεΐς χάριν 
δραματικής οικονομίας. Τό δράμα παρεστάΒη υπό τοΰ Βιάσου τοΰ κ. Αλε- 
ξιάδου έν ’Αλεξάνδρειά καί έσχε λαμπράν Ιπιτυχίαν, καί παρά τοΰ τύπού 
δέ έτυχεν έξαιρέτου επιδοκιμασίας.

- V . Î M -



ΚΛΕΙΩ.

Η ΝΕΑ ΓΕΦΓΡΑ Η ΖΕΓΓΝΓΟΓΜ ΤΟΝ ΛΟΓΡΟΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΟΠΟΡΤΩ.
Πέντε έτη διάρκεσαν αι έργασίαι προς κατασκευήν του δαυμασίου 

τούτου έργου τής μηχανικής, τό ¿ποιον έστοίχισεν εις τούς Πορτογάλλους 
περί τά δύο εκατομμύρια φράγκων. Ή  γέφυρα αϋτη, μία των μεγαλο- 
πρεπεστέρωνγεφυ- 
ρών του κόσμου, 
εχει έχτασιν 560 
καί ύψος 147 πο- 
δών καί συνδέει 
τάς όχδας του παρά 
τί! ’ Οπόρτω ποτα
μού Δούρου, Τό 
α ν ώ τα το υ  αύτής 
μέρος εινε προω- 
ρισμένον διά τήν 
διάβασιν των πε
ζών, τό δε κατώ
τερον διά τά οχή- 
ματα.καί τάς αμα
ξοστοιχίας των σι
δηροδρόμων.- Ή  
ημετέρα είκών πα· 
ρωτά τήν γέφυραν 
οπωςητοκεκοσμη- 
μενη κατά τήνέορ- 
τήν των έγκαινίο>ν 
αύτής τη 1 , Νοεμ
βρίου 1886, καί 
δεικνύει το ίδιόρ- 
ρυδμον καί μεγα
λόπρεπες τοδ κατα
σκευάσματος. Τά 
διάφορα εκ σίδηρου 
μέρη της γέφυ
ρας κ α τα σ κ ε υ ά *  
σδησαν εν Βελγίυ».
Οτε ήνεώχδη ή νέα γέφυρα, παρέμενεν είσέτι ή παλαιό, ή ίποία εινε 

ωσαύτως ορατή επί της ήμετέρας εικόνας καί αποκλείει τήν διά τού πο
ταμού συγκοινωνίαν. Μετά τήν άρσιν τοδ κωλύματος τούτου, τό όποιον 
ακόμη δεν απεμαχρύνδη εντελώς, &ά άφεδή τό γιγαντιαΤον εργον εις τήν 
Ιλευδέραν καί ζωηράν συγκοινωνίαν τής μεγάλης ναυτικής, βιομηχανικής 
καί Ιμπορικής πόλεως.

Μ’ όλον ότι α! διαστάσεις τοδ ύψους καί μήκους είναι Ικτάκτως με- 
γάλαι, ή γέφυρα άνδίσταται εις αρκετά μεγάλα βάρη καί αί περί τούτου 
γενόμεναι δοκιμαί άπέβησαν λίαν εύάρεστοι είς τούς μηχανικούς, άν καί

κατά τήν ημέραν 
των ε γ κ α ιν ίω ν  
ένεκα τής αμέσου 
καί άφνιδίας συρ
ροής εϊκοσ: χιλιά
δων άνδρώπων Ιπ ί 
το~ ανώτατου μέ
ρους τής γεφύρας, 
οί τών πλευρών αύ- 
τής κλονισμοί ήσαν 
τόσον ισχυροί ώστε 
|ν  τω μέσω της γε
φύρας πάσα διά- 
βασις καδίστατο 
σχεδόν άδύνατος, 
τούδ’ όπερ άλλως 
τε π α ρ ε τ η ρ ή δ η  
πολλάκις καί είς 
άλλας λίαν ΐσχυράς 
καί στερεάς κρε
μαστός γεφύρας. 
Τό Όπόρτον εΤνε 
μετά τήν,Λισσα- 
βώναήμεγαλειτερα 
καίσημαντικωτέρα 
πόλις τής Πορτο- 
γαλλίας. ΕΤνς πρώ
της τάξεως εμπο
ρική πόλις καί άπο-
λαύει άπό άρχαίων 
χ ρ ό ν ω ν  παγκο
σμίου φήμης διότι

ένταυδα συγκομίζεται καί έξαποστέλλεται είς τό εξωτερικόν ό έξ όλου σχεδόν 
τού βασιλείου εξαγόμενος οίνος{ΡοιΊΨβιη). ’Εκτός τών προαστείων άριδμεϊ 
ή πόλις 106,000 κατοίκων, τών όποιων ή  βιομηχανία, ίδια είς εμπορεύματα 
βάμβακος καί μετάξης, αυξάνει όοημέραι. Ή  ακμή αύτη του εμπορίου 
καί τής βιομηχανίας έξηγεΤ καί .τήν τελειοποίησιν τών μέσων τής συγκοι
νωνίας, οΤον εινε ή  κολοσσιαία γέφυρα ή ζευγνύουσα τόν Δοΰοον.

Η  Ν Ε Α  Γ Ε Φ Γ Ρ Α  Η  ΖΕΓΓΝ ΓΟ ΓΣΑ  ΤΟ Ν  ΑΟΓΡΟΝ Π Α Ρ Α  ΤΩ ΟΠΟΡΤΩ.

_  ·. - ΚΙ·

’ Εφιστώμίν τήν προσοχήν τωνήμετε'ρων 
συνδρομητών είς τήν έν τω  παρόντι φύλλω έγκλει
στον άγγελίαν. κ. Κ. Τ . είς’Αλεξάνδρειαν. Έ λα βο μεν 
υπό σημείωσιν καί Σας εύχαριστοΰμεν. — κ  Μ. Μ. 
εις Μελιτόπολιν. Συνεμορφώδημεν καί Σας εύχαρι- 
στοδμεν δερξίώς διά τάς φιλικάς ύμών εκδουλεύ
σεις. Τό, αιτηδέν τείχος άπεστάλη. — κκ. Σ. 
καί Κ . είς-Ξάνδην, Α. Λ. είς Πότι. Έλάβομεν 
καί Σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Δ. Δ. είς ’Αλεξάν
δρειαν. Τόν άίτηδέντα άρδ. άπεστείλαμεν. — κκ. 
2 .' ΓΙ, είς Π ότι καί θ .  Γ. είς ’Αλεξάνδρειαν. Πρός 
τους υποδειχδέντας ήμΐν νέους συνδρομητάς άπε

στείλαμεν τά μέχρι τοΰδε έκδεδομένα τεύχη, Σάς 
εύχαριστοΰμεν δε διά τήν εύγενή ύμών σύστασιν. 
— κ. Α. Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν. Τ άς δύο νέας σει
ράς άπεστείλαμεν πρός ύμας. — κ, Δ. I. είς Κων- 
σταντινούπολιν. Σας Ιγράψαμεν. — χκ. Γ. Ζ . είς 
Βατούμ, θ .  I. είς ’Αλεξάνδρειαν, Γ . Κ. είς Κίον, 
Πρός τούς νέους συνδρομητάς άπεστάλησαν τά εκ
δεδομένα τεύχη καί Σάς εύχαριστοΰμεν.— κκ. Α. Σ. 
είς ’Αλεξάνδρειαν, Σ. καί Κ.. είς Ξάνδην, Π. Κ. καί 
Συντρ. είς Σμύρνην, Σ. Λ. Μ. είς Σεβαστούπολιν, 
Άδ. Δ. είς Κωνστ|πολιν, Έλήφδησαν και Σας εύ- 
χαριστοΰμεν. — κ. Β. Β. είς ’Αδριανούπολιν. ’Απε-

στάλησαν. — κ. Δ. Τ . είς Ζαγαζήκ. Συνεμορφώ- 
δημεν. — κκ II. Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν καί Μ. Φ. 
εις Κάϊρον. Οι τόμοι άπεστάλησαν. — κ. Χρ. Π. 
είς Βαρώσια. Έ λήφδη, καί δά συμμορφωδώμεν. 
— κ . Ν. Α. Κ. είς Σινώπην. Τοιοΰτόν τ ι ακόμη 
δέν μας συνέβη, εν τούτους είμεδα σύμφωνοι μέ 
τήν πρότασίν Σας. — κ. Φ. Μ. Κ. είς Κάϊρον. Τό 
έδέωρήσαμεν περιττόν. —  κ. Φ. Ζ . είς Σιάτισταν. 
"Ωστε ύπερίσχυσαν. — κ . Ν. Π . Λ. είς Πότι. Άπε- 
στάλησαν άμέσως καί Σας ευχάριστοι μεν διά τάς 
εύγενεΐς ύμών διαδέσεις, δά  συμμορφωδώμεν δέ 
έκγκαίρως καί πρός τήν άλλην Ιπιδυμίαν Σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ή  βασίλισσα τής Ρουμανίας ’Ελισάβετ (μετά είκόνοςί. — Ή  άπόκρεως έν Ά δήναιςύπό Χαραλάμπους Άννίνου. — Ε π ι 
τύμβια είς τήν 'Ελλάδα ύπό ’Αχιλλεύς Παράσχου. — Ή  Άκρόπολις των ’Αδηνων ύπό, Ευγενίου Ζωμαρίδου (συνέχεια). — Σαπφώ (μυδιστοςία έκ τής
ελληνικής άρχαιότητος — συνέχεια). — Πινακοδήχη, ήτοι ερμηνεία των εικόνων. — Ποικίλα. (Τό δέλγητρον τής αλληλογραφίας. — Ό  άρχαιότατοί 
των έφημεριδογράφων. — Αί γυνάϊκες τής Περσίας. — Πολύτιμος μαργαρίτης. — Ελληνικόν μηχανοποιεΤον Βασώειάδου.) — ’Επιστήμη καί Καλλι
τεχνία. (Μεγαλοφυΐα καί παραφροσύνη. —  Ή  Ιν Βιέννη διεδνής καλλιτεχνική έκδεσις.) — Βιβλιοδήκη. — Ή  νέα γέφυρα επί του Δούρου παρά τω 
Ό πόρτω . — Μικρά ’Αλληλογραφία. ' ·"

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 'Η  βασίλισσα τής Ρουμανίας ’Ελισάβετ (έν σελ. 113). — ’Εαρινή εσπέρα. Είκών υπό J. Β. W ehle (έν σελ. 117). —
Μετά τήν καταιγίδα.. Ε ίχαν ύπό J. Morera ¡έν σελ. 121). — 'Η  φρουρά τής μαυροβουνίας. Είκών ύπό R . L inderum  (έν σελ 124). — Ή  νέα γέ
φυρα του Δούρου παρά τώ Όπόρτω.
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