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Η Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  ΤΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ
όπο Ε ΙΤ Ε Ν ΙΟ Ϊ Ζ8Μ ΑΡΙ40Ϊ.

(συνέχεια.)

Άνακαλυφδέντος τού διονυσιακού δεάτρου καί γενομέ* 
νων τό 1877 περαιτέρω ανασκαφούν ήχδη είς φώς έν άπο- 
στάσει δέκα καί τεσσάρων μέτρων από τής σκηνής τού δεά- 
τρου καί πρός μεσημβρίαν 
αυτής μέγα μέρος τού τεμέ
νους τού Διονύσου, τό Λή- 
ναιον κατά τόν Milchhoetfer 
φαίνεται δτι εκειτο ένταύδα 
ό νεοίτερος τών δύο υπό τού 
Π αυσανίου μνημονευομένων 
ναών, έν ο3 υπήρχε τό χρυσελε
φάντινου άγαλμα τού Διονύ
σου, Ιργον τού Άλκαμένους, 
έπί δετώντοίχωνγραφαί, οΤον 
δ Πενδευς καί ό Λυκούργος 
άποτίνοντες είς τόν Διόνυσον 
ποινάς τής πρός τόν δεόν 
άσεβείάς αυτών· τού δέ αρ- 
χαιοτέρου ναού, δν ό Παυ
σανίας λέγει λίαν παλαιόν 
(τό αρχαιότατου ίερόν), κει
μένου δέκα μέτρα απωτέρω 
τού νεωτέρου, άνεκαλυφδησαν 

. τά  δεμέλια έπίσης τό 1877·
'Ο  παλαιός ναός ίδρυδείς 
Διονυσίω τώ Έλευδερεί περι
είχε τό ξύλινου τού δεού 
άγαλμα· γυνή τού βασι- 
λέως άρχόντος τήν δευτέραν . 
ήμέραν τής εορτής- των Άν- 
δεστηρίων συζευγνυμένη μετά

K JK IÜ .  ΤΟ Μ Ο Σ Α' .
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΑΑΪΕΡ, έφευρετηρ rij« Ββλαπύ*.'

τού αγάλματος τούτου είς γάμον έπεκαλεΐτο ευετηρίαν· μό
νον κατά τήν ήμέραν ταύτην ήτο ανοικτός ό ναος ουτος· 
ή έορτή τής άπελευσεως τού Διονύσου έκ τής γης τελου-

μένη έν Ληναίω τόν χειμώνα 
ώνομάζετο Λήναια, ό δέ ναός 
του Έλευδερέως Διονυσίου διε- 
τέλει, ώς είρηται, πλήν μιας 
ήμέραςκεκλεισμένος,τοϋΘεού 
τόν χειμώνα άφανιζομένου- ή 
κατά τόν χειμώνα έορτή αυτη 
τού Διονύσου, έξ ής  ̂ προήλ- 
δεν ή γένεσις τής τραγοιδίας, 
έπανελαμβάνετο τό εαρ κατά 

- τα  μεγάλα Διονύσια πανηγυ- 
ριζομένης τής άναστάσεως καί 
έπανόδου τού Θεού- κατα τήν 
εορτήν ταύτην βίος έν' οίνω 
καί μέδη έπεκράτει άνά τάς· 
όδους τής ξένων όπερπεχλη- 
σμένης χόλεως τών Άδηνών, 
Ιν εόδύμιρ δε πομπή αγόμε
νου τό ξύλινον. άγαλμα τού 
δεού έκ τού ναού αυτού είς 
άλσος τού Άκαδήμου έκομί- 
ζετο πάλιν είς τήν χρώτην 
αυτού έδραν, κατά τή ν  εορ
τήν ταύτην μόνον νέα δρά
ματα έδιδάσκοντο, έν φ κατά 
τήν εορτήν τών Ληνάίων-έπε- 
τρέχετο καί ή έπανάληψίςτής 
διδασκαλίας παλαιών δραμα’- 
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των. Τρίτη έορτή του θεού ¿τελείτο κατά τά  μικρά έν άγρώ 
Διονύσια, διδασκόμενων έν τη  χώρα δραμάτων, κυρία δέ παι
διά ήτο το άλμα έπί άσκου λείου καί πλήρους άέρος, ό δε 
ίστάμενος Ιπ αύτοϋ διά των ποδών έλάμβανε αμοιβήν τον 
ασκόν πλήρη οίνου. Έδιδάσκοντο δέ, ώς γνωστόν, δράματα 
ούχί καθ’ έκάστην εσπέραν, ώς παρ’ -ήμΐν, αλλά μόνον κατα 
τάς έορτάς του Διονύσου, έν αΐς καθ' δλην την ήμέραν έπί 
τρεις ήμέρας σειρά δραμάτων τριών άγωνιζομένων ποιητών 
παρίστατο.

Έ ν τη κορυφή δε τοϋ διονυσιακοί» θεάτρου είναι σπή- 
λαιον αγνώστου θεότητος" κατά τον Παυσανίαν άνω του 
σπηλαίου τούτου έπέκειτο τρίπους, έν ω παρίστατο ό φόνος 
των Νιοβιδών υπό τοϋ Απόλλωνος καί της Αρτέμιδος- πρό 
του σπηλαίου δέ Ικειτο μέχρι τοϋ 1826 τό χορηγικόν μνη
μείου τοϋ Θρασυλλου καταστραφέν έπί τής πολιορκίας τής 
Άκροπόλεως· τό μνημείου τοϋτο μετά δύο τριπόδων ίδρόθη 
υπό τοϋ έκ Δεκελείας Θρασύλλου (320 π. χ.) εις άνάμνησιν 
θεατρικής νίκης. Τό άγαλμα τοϋ Διονύσου κείμενον έν μέσω 
αναγλύφου πάραστάσεως τοϋ μνημείου άπήχθη υπό τοϋ Eigin 
είς ’Αγγλίαν. 'Γπεράνω τοϋ σπηλαίου ϊστανται έτι καί νυν 
δύο στδλοι μετά κορινθιακών κιονόκρανων κατασκευασδάντες 
όπως φέρωσι τρίποδας· έπί τής βάσεως ενός των στύλων 
τούτων άναγινώσκονται τά  ονόματα των άναθέντων έν γράμ- 
μασι των οψιαιτέρων ^ωμαϊκών χρόνων. Έ νταϋθα ίσταντο 
πολλά τοιουτότροπα αναθήματα, πρβ. Milchhoeffer έν Bau- 
meister's Denkmäler σ. 193.

Τά μεταξύ δε τοϋ διονυσιακού θεάτρου καί τοϋ ’Ωδείου 
τοϋ Ήρώδου ούχί πάνυ σαφώς περιγράφει ό Παυσανίας λ ί
γων τοιάδε (Βιβλ. I, XXI, 6). „’Ιόντων δέ Άθήνησιν ές τήν 
άκρόπολιν από τοϋ θεάτρου τέθαπται Κάλως· τούτον τόν 
Κάλων αδελφής παϊδα δντα καί τής τέχνης μαθητήν φο· 
νευσας Δαίδαλος ές Κρήτην έφυγε' χρόνω δέ ύστερον ές Σικε
λίαν έκδιδράσκει παρά Κύκαλον. Τοϋ δέ ’Ασκληπιού τό- ίερόν 
ές τε τά  αγάλματα έστιν, δπόσα τοϋ &εοϋ πεποίηται καί των 
παίδων, καί ές τάς γραφάς θέας άξιον έστι δέ έν αυτω 
κρήνη, παρ’ η λέγουσι Ποσειδώνος πάϊδα Άλλιρόθιον θυγα- 
τέρα Αρεως Αλκίππην αίσχόναντα άποθανεΐν ένταϋθα άλλα 
τε καί Σαυροματικός άνάκειται θώραξ . . . .  Μετά δέ τό 
ίερόν τοϋ Ασκληπιού ταύτη προς τήν άκρόπολιν ίοϋσιν θ·έ- 
μιδος ναός έστι- κέχωσται δέ πρό αύτοϋ μνήμα Ίππολύτω 
. . . .  Αφροδίτην δέ τήν Πάνδημον, έπεί τε Αθηναίους Θη- 
σεύς ές μίαν ήγαγεν από των δήμων πόλιν, αυτήν τε σέβε- 
σθαι καί Πειθώ κατέστησε- τά  μέν δή χαλαιά αγάλματα 
οΰκ ήν έπ’ έμοϋ· τά δέ ·έπ’ Ιμοϋ τεχνιτών ήν ού των αφα
νέστατων· έστι δέ καί Γής Κουροτρόφου καί Δήμητρος ίερόν 
Χλόης.“ Καί ό μέν Κάλως ή Τάλως υίός τής άδελφτς τοϋ 
Δαιδάλου Πέρδικος κατερρίφδη υπό του 8·είου αύτοϋ διά 
φθόνον έκ τοϋ βράχου τής Ακροπόλεως· έπειδή δέ οδτος ό 
Κάλως ώνομάζετο καί Πέρδιξ, διά ταϋτα πιδ·ανώς ό τάφος 
αύτοϋ είναι τό ίερόν τής Πε'ρδικος κείμενον ένταϋθά που καί 
έγγύς των μεσημβρινοανατολικών μερών τοϋ φραγκικοϋ τεί
χους. τοϋ καλούμενου νϋν κοινώς Σερπεντζε, πρβ. Λουκιαν. 
Αλ. 42.

Τόν δέ Μάϊον τοϋ 1876 έγένοντο υπό τής αρχαιολογι
κής εταιρίας άνασκαφαί περί τόν μεταξύ τοϋ θεάτρου καί 
τοϋ ’Ωδείου τοϋ Ήρώδου χώρον, αίτινες κατά πρώτον μέν 
άπεκάλυψαν στοάν, εΐτα δέ φρέατα προς δυσμάς τής στοάς, 
προς ανατολας δέ απωτέρω ευρεθη τό κυρίως ’Ασκληπιείου 
καί ή στοά τής υπό τοϋ Παυσανίου μνημονευομένης κρήνης, 
ήτις κατά τούς ύψιαιτέρους μέσους αΙώνας έγένετο χριστια

νικός ναΐσκος μετά τινων διασκευών. Πρός μεσημβρίαν των 
πρός δυσμάς φρεάτων ευρέθησαν οί δύο ναοί τοϋ Ασκλη
πιού, ών ό μέν αρχαιότερος φαίνεται οίκοδομηθείς περί τήν 
πέμπτην, ό δέ νεώτερος περί τήν τρίτην π. χ. Ικάτονταετη- 
ρίδα. Τόν λοιπόν χώρον κατείχε τό ίερόν τέμενος τοϋ 
Ασκληπιού, καί τά  πολλά έν αύτω αναθήματα καί οί βω
μοί. Έ κ  τών αυτόθι άνασκαφέντων αναθημάτων μνημονευ- 
τέον τρία ανάγλυφα, ών τό μέν πρώτον ανάγεται είς τά 
τέλη της πέμπτης εκατονταετηρίδος, τό δεύτερον είς τήν 
ακμήν της αττικής γλυπτικής καί τό τρίτον είς τά  μέσα 
τής τετάρτης εκατονταετηρίδος, άπαντα παριστώντα σκηνάς 
άσδ·ενών έξαιτουμένων βοήθειαν ή προσφερόντων θυσίας: 
Είσήχθη δέ ή λατρεία τοϋ Ασκληπιού είς Αθ·ήνας έξ Ε π ί
δαυρου κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα τής πέμπτης έκα- 
τονταετηρίδος. Πρό τοϋ Ασκληπιού έπιχώριος ήρως έν Άθή- 
ναις ήτο ό νΑλκων οίκων μετά τής νύμφης Άλκίππης το 
πρώτον ίερόν ό Αλκών όμως έξεβλήδη υπό τοϋ ίερέως αυ
τού Σοφοκλέους, είςαγαγόντος είς Αθήνας τήν λατρείαν τοϋ 
Ασκληπιού· ό Σοφοκλής μετά θ·άνατον άπέλαυσε κατά τόν 
Μ. Έτυμολόγον ρ. 256, 6 θείων τιμών, οί δέ ’Αθηναίοι κατα- 
σκευάσαντες τω ποιητή ήρωον ώνόμασαν αυτόν Δεξίωνα ,,απο 
τής τοϋ ’Ασκληπιού δεξιώσεως- καί γάρ υπεδέξατο τόν θεόν 
έν τη αυτού οίκία καί βωμόν ίδρυσατο" έκ τής αίτίας ουν 
ταύτης Δεξίων έκλήθη.“

Έ πί. τοϋ έγγύς πρός δύσιν κειμένου χώρου άνεκαλύφθη 
έτέρα κρήνη, περί δέ τήν κρήνην τά  ίερά τής Αφροδίτης, 
τής θέμιδος καί τό μνήμα τοϋ 'Ιππολύτου. Ε πειδή  δέ καί 
έν Επίδαυρο) παρά τώ Άσκληπιείω όπήρχον ίερά τής ’Αφρο
δίτης, τής Θέμιδος καί μνήμα του 'Ιππολύτου, φαίνεται ότι 
έντεϋθεν ήχθησαν καί είς Αθήνας τά  ίερά ταυτα" περαιτέρω 
δέ ευρέθησαν ετεραι δύο κρήναι καί ένταϋθα όπήρχεν ή 
εδρα των Νυμφών, τών θεοτήτων τής γονιμότητας τής φυ- 
σεως, ώς δέ αυται ήσαν αί θεαί τής εύετηρίας, οδτω συμ- 
πληροϋσι τήν συμβολικήν ταυτην ίδέαν ό Ερμής, ό Παν, ή 
Αφροδίτη ώς θεότητες τής γενετησίου ορμής. Λαμπρόν 
ανάγλυφον παρίστησί τινα χροσερχόμενον είς προσκόνησιν 
τών απέναντι ίσταμένων νυμφών, άνωθεν δέ αύτοϋ έν σπη
λαίο) τόν ΓΙάνα έν άρχαιοτάτω τών μέχρι τοϋδε έν Αττική 
εύρεθέντων τόπων, ανάγεται δέ είς τήν πέμπτην εκατονταε
τηρίδα. Έ πειτα  ευρέθησαν τά  θεμέλια οικοδομής πιθανώς 
τών έλληνικών πιθ·ανώς δέ καί τών ρωμαϊκών χρόνων χρη
σίμου είς κατοικίαν τοϋ προσωπικού τοϋ ναού- πρός μεσημ
βρίαν άνεκαλΰφθησαν τά  λείψανα ναΐσκου ιωνικού ρυθμού 
τών καλλίστων τών Αθηνών χρόνων, ίδρυθέντος κατά τήν 
γνώμην τοϋ Köhler τη θεμιδι. Τό δέ Αφροδίσειον, έν ω 
έτιμάτο καί ή Πειθώ, φαίνεται ότι έξηφανίσθη. Μόνον δέ 
λείψανον βωμοϋ φέρον τά  ονόματα τοϋ Έρμοϋ τής Αφρο
δίτης, του Πανός, ειτα τών Νυμφών καί τέλος τής νΙσιδος 
μαρτυροϋσιν ότι ή ’Αφροδίτη πάνδημος μετά τών άλλων 
μνημονευθεισών θεοτήτων έλατρεόετο αυτόθι ώς θεά τής 
γενετησίου ορμής καί τής γεννήσεως. Ή  περιστερά, τό συμ- 
βολον τής γονιμότητες, ήτο τό ίερόν πτηνδν τής θεάς, εύ- 
ρέθησαν δέ αυτόθι πλεΐσται περιστεραί Ικ  μαρμάρου- ώς 
σύμβολου τής γενετησίου όρμής φαίνεται καί ό τράγος έν 
τή  ακολουθία τής ’Αφροδίτης καί τοϋ Έρμοϋ.

Περί τής Ησιδος είκοτολογεΐ ό Koehler ούχί απίθανα 
δοξάζων, ότι έν τώ ναώ τής Πανδήμου Αφροδίτης ίσταντο 
εικόνες τών συγγενών θεοτήτων Έρμοϋ καί Πόνος, παρά δε 
τω ναώ ίδρυθη, έν τοΐς οψιαιτέροις χρόνοις τής δευτέρας 
μ. χ. έκατονταερίδος καί ίερόν τής νΙσιδος. Επειδή δέ ευ-
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ρέθησαν καί τέσσαρες έπιγραφαί άνατεθειμέναι τώ  ΉρακλεΤ, 
φαίνεται ότι αυτόθι υπήρχε καί ίερόν Ήρακλέους του Μη- 
νυτοϋ.

νΕ τι δέ πρός τοΰτοις άνεκαλύφθη μέγας περίβολος, έφ’ 
ου έκειτο ό ναός τής Δήμητρος Χλόης καί τής Κουροτρό
φου Γής. Ουτω λοιπόν φαίνεται ότι τά  έπί τοϋ χώρου 
τούτου οικοδομήματα κατεσκευάσθησαν κατά συνέχειαν από 
τής πέμπτης π. χ. μέχρι τής δευτέρας μ. χ. εκατονταετηρίδος. 
Ή  άρχαιότης ήτο περί τήν δυσιν τοϋ βίου αυτής, καί φαί
νεται ότι κατέκειτο ώς δυσθανατών τραυματίας, δτε ή νέα 
πίστις κατέλαβε τά  τεμένη τής παλαιάς. Έ ν  Αθήναις όμως 
τό Ασκληπιείου άντέστη είς τήν έπικειμένην πανωλεθρίαν 
έπί μήκιστον. Τά τελευτάία στηρίγματα τοϋ καταπίπτοντος 
έθνισμοϋ ήσαν Ινταϋθα, ώς πανταχοϋ, οί αρχηγοί τών φιλο
σοφικών σχολών. Έ κ  μαρτυρίων ούχί ολίγων καταφαίνεται 
ότι τελευτώντος τοϋ έθνισμοϋ τό ’Ασκληπιείου διά τής όυει- 
ρομαντικής Ικέκτητο καί μετά ταϋτα σπουδάιότητα.

Αί τελευταΤαι περί αύτοϋ ειδήσεις διεσώθησαν ήμΐν έν 
τω βίω τοϋ φιλοσόφου Πρόκλου, γραφέντι υπό τοϋ μαθητου 
καί διαδόχου αύτοϋ Μαρίνου, κεφ. 29. Άσκληπιγένεια ή Αρ- 
χιάδου μέν καί Πλουτάρχης θυγάτηρ, Θεαγένους δέ του 
καθ’ ή μάς εύεργέτου γαμετή, έτι κόρη οδσα καί ύπό τοΐς 
πατράσι τρεφομένη νόσω χαλεπή κατείχετο καί τοΐς Ιατροΐς, 
ίάσασθαι άδυυάτω. 'Ο  δέ Άρχιάδας επ’ αύτη μόνη τάς 
ελπίδας έχων τοϋ γένους ήσχαλλε καί όδυνηρώς διέκειτο,

Π Ε Ρ Ι  Υ Π Ο
ύπδ τοϋ καδηγ. Γ .

Πάσχω από πολλοϋ χρόνου συχνυ'τατα έκ δυσπεψίας. 
Αισθάνομαι πάντοτε μετά τό φαγητόν όχληράν πίεσιν καί 
■όγκον έν τώ στομάχω" ή κοιλία μου είναι τεταμένη καί μοί 
προξενεί ίσχυράς άλγηδόνας ώς άν εί περιεσφίγγετο υπο σί
δηρου δεσμού. Αίσθάνομαι πρός τούτοις πόνους είς όλα μου 
τά  μέλη, σπασμούς είς τούς βραχίονας καί είς τούς πόδας, 
φλόγα εις τήν ράχιν καί μεταξύ τώ ν . ώμων. Έ ν  τή κε
φαλή αισθάνομαι βάρος καί πίεσιν, καταλαμβάνουσαν όλον 
μου τό κρανίου, αί Ιδέαι μου είναι συγκεχυμέναι καί ακατά
στατοι. 'Η  έλαχίστη αφορμή δυναται νά μέ έμβάλη είς 
μεγίστην ταραχήν, καί τότε ή καρδία μου αρχίζει νά πάλλη 
τόσον δυνατά, ώστε απειλεί νά διαρρήξη τό στήθος μου· οί 
ύφθαλμοί μου άμαυροϋνται καί καταλαμβάνομαι υπό ζάλης καί 
σκοτοδινίας. 'Ο  ύπνος μου είναι έλεεινός καί φοβερά όνειρα 
μέ καταδιώκουσι τήν νύκτα, ώστε άνεγείρομαι έντρομος. 
Δέν έχω διάθεσιν πρός έργασίαν, άλλα καί ή ήσυχία μοί 
εΐναι ανιαρά. Τά οικονομικά μου είναι είς εύάρεστον θέσιν, 
καί είμαι άπηλλαγμένος οικονομικών φροντίδων καί μερίμνων 
ή σύζυγός μου εΐναι πρότυπον γυναικός καί τήν ύπεραγαπώ- 
με τά  τέκνα μου δέν έχω τήν έλαχίστην αφορμήν νά ήμαι 
δυσηρεστημένος· καί όμως ούδεμίαν χαράν, ούδεμίαν ήσυχίαν 
ευρίσκω Ιν τη οίκογενεία μου, καί άν υπάγω ποτέ είς συν
αναστροφήν φίλων, καταλαμβάνομαι υπό άφορήτου ανίας. 
Οί φίλοι μου, ή σύζυγός μου μέ έπιπλήττουσι καί μέ όνο- 
μάζουσιν υποχονδριακόν μέ περιγελώσι λέγοντες ότι είμαι 
κατά φαντασίαν ασθενής, διότι τρώγω καί πίνω μέ ορεζιν 
καί περιπατώ καί δέν έχω πυρετόν. Έ ν  τουτοις έγώ αισθά
νομαι πραγματικώς καί όχι κατά φαντασίαν τούς πόνους 
Ικείυους καί τά  Ιυοχλήματα, «τινα Σάς περιέγραψα ανωτέρω.

ώσπερ ίν  είκός. Άπογιγνωσκόντων δέ τών ίατρών ήλθεν, 
ώσπερ είώθει έν τοΐς μεγίστοις, έπί τήν έσχάτήν άγκυραν, 
μάλλον δέ ώς έπί σωτήρα αγαθόν τόν φιλόσοφον καί λιπα- 
ρήσας αύτόν ήξίου σπεύδοντα καί αυτόν ευχεσθαι ύπέρ τής 
θυγατρός· ό δέ παραλαβών τόν μέγαν Περικλέα τόν έκ τής 
Λυδίας, άνδρα μάλα καί αύτόν φιλόσοφον, άνήει είς τό 
’Ασκληπιείου προσευξόμενος τω θεώ ύπέρ τής καμνούσης. 
Καί γάρ ηύτόχει τούτου ή πόλις τότε καί εΐχεν έτι άπόρ- 
θητον τό τοϋ Σωτήρος ίερόν. Εύχομένου δέ αύτοϋ τόν αρ
χαιότερου τρόπον άθρόα μεταβολή περί τήν κόρην έφαίνετο 
καί (ίαστώνη έξαίφνης έγίγνετο- ρεΐα γάρ ό Σωτήρ, ώστε 
δ·εός, ίάτο. Συμπληρωθέντων δέ τών ίερών πρός τήν Άσκλη· 
πιγένειαν έβάδιζεν καί καταλαμβάνει αυτήν άρτι μέν τών 
περιεστώτων τό σώμα λελυμένην παθών, έν υγιεινή δέ κατα- 
στάσει διάγουσαν. Καί τοιοϋτο έργον διεπράξατο ούκ άλλως 
ή κάνταϋθα.τούς πολλούς λανθάνων καί ούδεμίαν πρόφασιν 
τοΐς έπιβουλεόειν έθέλουσι παρασχών, συνεργησάσης αύτω 
καί τής όίκίας, έν ή αύτός ωκει· καί γάρ πρός τοΐς άλλοις 
εύτυχήμασιν άρμοδιωτάτη αυτοί καί ή'οΐκησις ύπήρξεν, ήν 
καί ό πατήρ αύτοϋ Συριανός καί ό κροπάτωρ, ώς αύτός 
έκάλει, Πλούταρχος, ώκησαν, γείτονα μέν οδσαν τοϋ από 
Σοφοκλέους έπιφανοϋς Ασκληπιείου καί τοϋ πρός τω θεάτρφ 
Διονυσίου, όρωμέυην δέ ή καί άλλως αίσθητήν γιγυομένην 
τή Ακροπόλει τής AQ-ηνας.“

(«7ΐίτκ< τό τέλος.)

Κ Ο Ν Δ Ρ Ι Α Σ
H e in r ic h  K iscli.

Σάς παρακαλώ θερμώς, έξοχώτατε, εϊπετέ μοι, άν είμαι 
πράγματι ασθενής ή υποχονδριακός!“

Ποσάκις λαμβάνω τοιαύτας έπιστολάς, ποσάκις ακούω 
προφορικώς τοιαϋτα παράπονα! Πάντοτε μοί έκαμεν έντύ- 
πωσιν τό υπερβολικόν καί παράφορου υφος, μέ τό όποιον 
όμιλοϋσι περί τών παθημάτων αυτών καί περιγράφουσι μέ 
τά  ζωηρότερα χρώματα τάς ψυχικάς αυτών διαθέσεις οί έξ 
υποχονδρίας πάσχοντες — αψευδή τεκμήρια υπερβολικής ευ
αισθησίας τών νεύρων καί ύπερεξημμένης φαντασίας. Καί 
εινε μέν αληθές ότι τοιαϋται μεμψιμοιρίαι προέρχονται ώς 
έπί τό. πλεΐστον έξ ανθρώπων, οί όποιοι δέν πάσχουσιν έκ 
σοβαράς άσθενείας καίριων όργάνων, ούχ ήττον όμως θά 
ήτο αδικία νά τούς θεωρήσωμεν άπλώς ώς κατά φαντασίαν 
ασθενείς· διότι ή υποχονδρία αύτή καθ’ Ιαυτήν εΐναι νόσος, 
εί καί τοιαΰτη νόσος, καθ’ ήν τά  πράγματι υφιστάμενα σω
ματικά πάθη εΐναι έλάχιστα καί ασήμαντα έν συγκρίσει 
πρός τήν πληθών τών φοβερών είκόνων, άς έξεγείρουσιν έν 
τή φαντασία διά  του νευρικοϋ συστήματος.

'Ο  πασχών έξ υποχονδρίας εΐναι δυστυχής άνθρωπος, 
όστις πεπροικισμένος μέ λεπτοτάτην εύαισθησίαν καί διά τάς 
έλαχίστας έτι μεταβολάς τής σωματικής αύτοϋ καταστά- 
σεως, στρέφει δλην αύτοϋ τήν προσοχήν είς τήν ακριβή έξ- 
έτασιν τής καταστάσεώς του ταύτης, τοϋθ’ όπερ παρέχει 
αύτώ άκαταπαύστως άφορμάς δυσθυμίας, κενών καί άβασί- 
μων φόβων καί πεπλανημένων ιδεών. Χαρακτηριστικώτατα 
λέγει ό πνευματώδης κωμικός Lichtenberg: ,'Τπάρχουσι βα- 
ρεΐαι νόσοι, αίτινες δόνανται νά έ7πφέρο>σι τόν θάνατον, 
ύπάρχουσι καί άλλαι, έκ τών οποίων δέν αποθνήσκει ό άν
θρωπος, άλλ’ αίτινες γίνονται φανεραί άνευ μεγάλης μελάτης·

17·
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τέλος ύπάρχουσι νόσοι, τάς όποιας δεν δύναταί τις ,να δια- 
κρίνγι άνευ μικροσκοπίου. Και αυται εΐνε α ί ' είδέχ8·έστατάι 
—- τό δέ μικροσκόπιον είναι ή — υποχονδρία

Πράγματι ό υποχονδριακός Εξετάζει περιδεώς καί· μετά 
μίκροσκοπικής ακρίβειας τήν κατάστασιν της υγείας του. 
Παρατηρεί μετά προσοχής τήν. γλώσσαν, άριδ·μεΐ ακριβέστατα 
τούς παλμούς τού σφυγμού του, θεωρεί Επί μακρόν έν τώ 
κατόπτρω τό χρώμα καί την έκφρασιν του προσώπου καί 
υποβάλλει ές έξηκριβωμένην. Εξέτασιν τάς έκκρίσεις του σώ
ματός του. Δεν εΤνε λοιπόν διόλου θαυμαστόν, άν ή διη
νεκής αυτη καί έντονος προσήλωσις εις τήν κατάστασιν τής 
υγείας καί ή άκατάπαυστος.έπασχόλησις μέ το ίδιον σώμα 
Επιφέρει δυσθυμίαν' καί αδημονίαν, έπιτεινομένην έτι μάλλον 
υπό τής ασαφούς, περί των νόσων ίδέας καί των έξωγκωμέ? 
νων τής φαντασίας εικόνων.. Ελαφρά κεφαλαλγία άρκεΤ 
όπως έμβάλη τόν υποχονδριακόν εις φόβον περί Επικειμένης 
εγκεφαλικής νόσου-, ασήμαντος ραχιαίος πονος Εκλαμβάνεται 
αμέσους ώς σύμπτωμα παθήσεως τού νωτιαίου μυελού. Μικρά 
δυσπεψία ή άλλο τι Ενόχλημα τής κοιλίας δυνανται να &·εω- 
ρηθώσιν υπό του υποχονδριακού ώς τά  πρώτα σημεία τής 
άναπτύξεως στομαχικού καρκίνου. .’Ελαφρός κατάρρους τού 
λάρυγγος ή τής βλεννοειδοϋς μεμβράνης τοΤν πνευμόνων διε- 
γείρουσιν έν αΰτω. τούς μεγαλητέρους φόβους περί Επικειμέ- 
νης φθίσεως των οργάνων τούτων. νΑν ποτε ή καρδία άρχίση 
νά πάλλη ίσχυρότερρν τού συνήθους, τούθ -όπερ συμβαίνει 
συχνότατα είς νευρικούς ανθρώπους όταν ταραχθώσιν, ό υπο
χονδριακός έκλαμβάνει τούς παλμούς τούτους ώς αψευδές 
τεκμήριον βαρείας καρδιακής νόσου- καί ούτω καθεξής έπ’ 
άπειρον.

Ή  διηνεκής αυτη φροντίς περί τού πανυπερτάτου αυτών 
ατόμου, οί ατελεύτητοι φόβοι, μήπως ή Εαυτών Μεγαλειό- 
της περιπέση είς νόσον,· έπιβάλλόυσι σύντονα προφυλαχτικά 
μέτρα, τά  όποια κατ’ ανάγκην άφαιρούσιν αυτούς πάσαν του 
βίου χαράν καί απόλαυσιν. · Κατά τήν εσπέραν δεν έπιτρέ 
πεται αύτοΐς ή έκ τής οικίας, έξοδος, όπως μή δοΟή αφορμή 
προς κρυολογήματα. Ή  Ενδυμασία Εκλέγεται όσον τό δυ
νατόν θερμή, ό λαιμός καί τό στόμα προφυλάσσονται από 
'τής πνοής τού αέρος με διάφορα μανδήλια- πάσα μετά 
ασθενών συγκοινωνία αποφεύγεται μετά φόβου καί τρόμου, 
!να μή εύρη πρόσοδον καμμία κολλητική όλη- έν συντόμω, 
πάσα αυτών σκέψις καί αισθησις, πάς λογισμός, πάσα πρά- 
•ξις καί προσπάθεια περιστρέφεται, περί τό ίδιον σώμα.

Άν ό υποχονδριακός έτυχεν όπως ουν γενικής τίνος μορ- 
φώσεως, κέκτηται κάί τήν ή8·ικήν δύναμιν νά κυριεόη Εαυ
τού καί νά κρύπτη τήν δυσθυμίαν του Εν. συναναστροφή 
ξένων προσώπων-, .μόνον όταν ήνε. μόνος ή έν τώ κύκλω τής 
οίκογενείας του,, όπου δεν αναγκάζεται νά καταστείλη διά 
τής βίας τήν έξωτερίκευσιν τών λυπηρών αυτού συναισθη
μάτων, έΐνε βαρύθυμος, σκυθρωπός καί σκεπτικός. Τό προσ- 
φιλέστερον άντικείμεν.ον τής ομιλίας του εΐνε ή ¿κατάστασις 
τής υγείας του ή ό,τι έχει σχέσιν .ή ομοιότητα πρός.αυτήν, 
κέκτηται δ ί  τήν τέχνην, όταν μάλιστα ιατρός περιπέση είς 
τάς χεΐράς του, ν.ά τρέπη μετά μεγάλης Επιτηδειότητος τήν 

, συνδιάλεξιν ;είς τά  ίδια παθήματα, τά  όποια θεωρεί ανίατα 
: καί Εκ τών . οποίων αχό ημέρας είς ήμέραν περιμένει τόν θά
νατον,·.τήν δυστυχίαν τής οίκογενείας του καί τά  τοιαύτα. 
Έ κ:.τών-ίατρών αγάπα; περισσότερον εκείνον, όστις έχει τόν 
καιρόά· καί τήν υπομονήν.νά άκοόη μετά προσοχής'τά αίω- 

-νίωςι Επαναλαμβανόμενα παράπονά του καί νά υποβάλλη όλα 
τάλμέρη· τού σώματός του είς ακριβή έξέτασιν. Τοιαότη

εΐνέ ή είκών τού υποχονδριακού, τήν όποιαν μέ τάς όλίγας 
ταυτας .-γραμμας σκιαγραφούμεν- δεν εΐνε μέν φαιδρόν καί 
χαροποιόν, άλλ’ όμως πιστόν καί φυσικωτατον άπεικόνισμα 
τού Εξ υποχονδρίας πάσχοντος. όστις μ'ε τούς αρρήτους αυτού 
φόβους, με τάς άτελευτήτους αυτού μεμψιμοιρίας καθιστά 
πικροτάτην καί τήν ίδιαν αυτού ζωήν καί τήν τών συγγε
νών του.

• “Όσον άφορα είς τά  αίτια τής όδυνηράς ταότης κατα- 
στάσεως φρονούμεν ότι ή υποχονδρία εΐνε ή θυγάτηρ τής 
νευρασθενίας, δηλ. τής γενικής έξασθενώσεως τών νεύρων, 
ήτις έκδηλούται άφ’ ενός μεν διά τής αύξήσεως τού εύερε- 
8'ίστου αυτών καί άφ’ Ετέρου διά τής Ελαττώσεως τών δυ
νάμεων τού όλου νευρικού συστήματος. Άν καί αί άνατο- 
μικαί αλλοιώσεις' τού Εγκεφάλου κατά τήν υποχονδρίαν δεν 
έχουν είσέτι Ερευνητή, δυνάμεθα έν τοότοις νά παραδεχ&ώ- 
μεν ότι τοιαύται αλλοιώσεις πράγματι συμβαίνουσιν Εν τώ 
Εγκεφάλω κάί Εξ αυτών προέρχεται τό φαινόμενον ότι κατά 
τήν υποχονδρίαν ππσαι αί τά  νεύρα · προσβάλλουσαι Εντυ
πώσεις γίνονται ύπερμέτρως αίσ&ηταί καί προξενούσι δυσ
άρεστα συναισθήματα, άτινα πάσαν τήν Ενέργειαν τής ψυχής 
καί του πνεύματος κυριεύουσι καί δεσμεύουσι. Άναμφιβόλως 
•διαδραματίζουσι μέγα πρόσωπον Εν τη υποχονδρία αί κλη- 
ρονομικαί διαθέσεις. Είναι αυτόχρημα καταπληκτική ή 
όμοιότης καί φωτογραφική ακρίβεια, μεθ' ής παρουσιάζεται 
Ενίοτε παρά τώ υίω ή είκών τών υποχονδριακών φαινομένων 
τού πατρός, είς πολλάς δε οίκογενείας δυνάμεθα νά παρα- 
κολουθήσωμεν τόν μέλανα μίτον τής υποχονδρίας άπό τού 
πάππου μέχρι τού έν παιδική ηλικία ευρισκομένου έγγόνου.

Πολλοί Εκ τών αναγνωστών ημών &ά έκαμαν βεβαίως 
την παρατηρήσιν ότι πολλά παιδία, καί μάλιστα πάΐδες 
άσ9·ενούς καί λεπτοφυούς κράσεως, διακρίνονται Επί υπερ- 
μέτρορ ευαισθησία καί εχουσιν ιδιαιτέραν τάσιν νά γίνονται 
Εξ Ελάχιστων αφορμών περιδεή καί ανήσυχα. Τοιούτοι παΤ- 
δες δεικνύονται ήδη άπό τρυφεράς ηλικίας όλιγώτερον ,,άν· 
δρικοί“ τών ομηλίκων των. Μέ τό παραμικρόν καταπτοούν- 
ται καί καθίστανται δειλοί. Τό Ελάχιστον δυστύχημα, ή 
θέα οίδήματος ή φλυκταίνης ή αμυχής ή μάλιστα ρέοντος 
αίματος δόναται νά τούς έμβάλη είς τήν μεγαλητέραν 
άγωνίαν- 9·ρηνούσι καί οδύρονται όχι τόσον ένεκα τού σω
ματικού πόνου όσον Εκ τού φόβου περί τών συνεπειών τού 
κτυπήματος. Έ ν  νεανική ήλικία καθίστανται ουτοι σκεπτικοί 
καί έμφρόντιδες- κατά τήν Ελαχίστην αδιαθεσίαν άνακαλό- 
πτουσιν Εν εαυτοΐς τά  συμπτώματα χάσης νόσου καί νομί- 
ζουσιν ότι αισθάνονται πανταχού Ενοχλήματα καί πόνους- 
επί τή Ελάχιστη άφορμή αισθάνονται ότι είναι άρρωστοι, 
άποφευγουσι τάς θορυβώδεις διασκεδάσεις τών ομηλίκων, 
βαρυθυμούσιν ευκόλως καί αισθάνονται συχνάκις τήν ανάγ
κην τής άπομονώσεως, τής ηρεμίας καί άναπαύσεως. 'Η  αν
δρική ήλικία ακολούθως φέρει τήν παρά τών γονέο>ν κληρο- 
νομη&εΐσαν νόσον τής υποχονδρίας είς πλήρη άνάπτυξιν καί 
Εναργεστάτην έκδήλωσιν.

ΓΙασαι αί νόσοι, αίτινες Επιφέρουσι μεγάλην είς τόν ορ
γανισμόν αδυναμίαν καί οΰτως Ελαττούσι τήν Ενέργειαν καί 
καταπονούσι τό νευρικόν σύστημα, είτε δι’ άπωλείας αίματος 
εΐτε διά πυρετού είτε .διά χαραβλάψεως τής ολικής θρέψεως, 
δύνανται, όταν μάλιστα όπάρχη κληρονομική προδιάθεσις, 
νά γίνωσιν άφορμαί υποχονδρίας. Δυνάμεθα πολλάκις νά 
παραΐηρήσωμεν ευκρινώς καί παρακολουθήσωμεν τήν γέννη- 
σιν καί άνάπτυξιν τής νόσου ταύτης Εξ άλλης νόσου ήν 
ύπέστη ό ασθενής, οΐον τύφου, βαρείας περιπνευμονίας κ.τ.τ. Η  ΕΟΡΤΗ THS ΠΡΩΤΟΜΑΙΑΣ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Εί*»ν ΐπο Jacques Wagrez-
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ωσαύτως άποδεικνύονται ως αίτίαι τής υποχονδρίας υπερ
βολική διανοητική έργασία καί καταπόνησις του πνεύματος, 
άσωτία, υπέρμετροι φροντίδες καί βιωτικαί μέριμναι καί τά 
τοιαΰτα. 'βρισμένα τινά είδη έργασίας φαίνεται δτι εύνοοϋσι 
καί διευκολύνουσι τήν έπίδοσιν τής υποχονδρίας: Ανθρωποι 
άγοντες καθεστικόν βίον, οΤον γράφεις, λογισταί, οί όποΤοι 
δεσμευμένοι πάντοτε εις τό γραφεΤόν των έκτελοΰσι μηχα- 
νικάς μάλλον έργασίας μή άπασχολοόσας έντελώς τήν πνευ
ματικήν αυτών ένέργειαν, καί άφ’ έτέρου αυτομαθεϊς έπι- 
στήμονες καταπονοΰντες κατ’ οίκον τδ  πνεύμα μέ μονοτό
νους μελέτας, ωσαύτως δέ άνθρωποι οί οποίοι έν ακμαία 
ήλικία άποσυρονται προώρως έκ των 'έργασιων των καί έκ 
τής προτέρας αυτών δραστηριότατος καί πολυκινήτου ένερ- 
γείας μεταβαίνουσιν άποτόμως είς τήν άσυνείθιστον αργίαν, 
λαμβάνουσι συχνότατα τήν κλίσιν να στρέφωσιν δλην αυτών 
τήν προσοχήν είς τήν σωματικήν κατάστασιν καί νά παρα- 
δίδωνται είς θλιβεράς σκέψεις καί μελαγχολίας. "Οτι μία 
διαρκής άπασχόλησις του πνεύματος περ ί'τήν παρατήρησιν 
καί έξέτασιν των νοσημάτων, δύναται .νά διεγείρη υποχον
δριακά συναισθήματα, είνε ευεξήγητον καί έν τούτω έγκει
ται' ή αιτία του δτι οί σπουδασταί τής ίατρικής τόσον ευ
κόλως πιστεόουσιν δτι ανακαλύπτουσιν έν έαυτοΤς πάσας τάς 
άσθενείας δσας βλέπουσιν έν τή κλινική· του δτι μεμορφω- 
μένοι νοσοκόμοι διά τής συγκοινωνίας μετά των ασθενών 
χροσλαμβάνουσιν υποχονδριακάς διαθέσεις · του δτι ή άνά- 
γνωσις Ιατρικών τινων συγγραμμάτων, γεγραμμένων έπί τδ 
άπλούστερον χάριν τοΰ λαοΰ, έξεγείρει έν τή φαντασία του 
αναγνώστου τρομακτικός είκόνας· του δτι είς έπιδημίας καί 
κολλητικάς νόσους αναφαίνονται τόσον ευκόλως υποχονδρια
κοί, πιστεύοντες δτι πάσχουσιν έκ χολέρας, τύφου, σκαρλα
τίνας, ευφλογίας, διφθερίτιδες κτλ. Ινώ είσέτι είναι υγιείς.

Ο λόγος, δ ι’ όν ή υποχονδρία αναφαίνεται συχνότερον 
είς τάς ευπορωτέρας καί μάλλον μεμορφωμένας κοινωνικάς 
τάξεις παρά είς τάς έργατικάς, είναι δτι ό ταλαίπωρος έρ- 
γάτης, ήναγκασμένος νά βασανίζηται άπδ πρωίας μέχρις 
Ισπέρας δπως πορισθή τδν έπιουσιον άρτον, δεν έχει ουτε 
τήν ικανότητα ουτε τδν καιρόν, νά άφίνη έλευθέραν καί 
άχαλίνωτον ,τήν φαντασίαν του καί νά παραδίδηται είς φό
βους καί θλιβεράς σκέψεις περί τής υγείας του. Έ ν  τούτοις 
δμως δεν είναι ή υποχονδρία αποκλειστικόν προνόμιον των 
πλουσίων, αλλα μετέχουσι τοΰ δώρου τούτου καί αρκετοί 
έργάται καί χειρώνακτες προς δυστυχίαν τής ταλαιπώρου 
οίκογενείας των.

• "Οσον δήποτε δεινή, όσον σοβαρά καί άν παρουσιάζεται 
ή δψις τής υποχονδρίας, όσον ποικίλα καί άν είναι τά  μετ’ 
αυτής συνδεόμενα πάθη, δσον βαθέως καί άν είσχωρή είς 
πάσας τάς λειτουργείας τής ζωής ή νευρική αυτη. νόσος, 
δυνάμεθα έν τούτοις νά εϊπωμεν δτι είς τάς πλείστας περι- 
πτοίσεις ου μόνον βελτίωσις δύναται νά έπιτευχθή αλλά 
καί παντελής θεραπεία. 'Ο  ευφυής καί ευαίσθητος ίατρδς 
δυναται νά ευρη άςιον τής ευεργετικής αυτοΰ ένεργείας έδα·> 
φος, έάν Ικάστην περίπτωσιν τής νόσου ταυτης ποιήται άντι- 
κείμενον σπουδαίας καί έμβριθοΰς μελέτης, διερευνά έν τή 
νοσηρά -καταστάσει τοΰ σώματος τάς πρώτας άφορμάς τής 
υποχονδρίας καί έχη πάντοτε πρό όφθαλμών τάς άρχικάς 
καί πρωταιτίους ψυχικάς έπιδράσεις. Δι’ έλαφράς των 'ώμων 
κινήσεώς, διά δηκτικών, σκωμμάτων ουδείς . υποχονδριακός 
θεραπεύεται, αλλά διά τής ακριβούς καί βαθείας μελέτης 
τής φύσεως' καί ατομικής του αρρώστου ιδιοσυγκρασίας. 
Πολλάκις αί άρχικαί τής υποχονδρίας αίτίαι είναι διαταρά

ξεις καί άνωμαλίαι τής πέψεως. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη 
τό πρώτον καί. σχουδαιότατον του ίατροΰ καθήκον είναι νά 
κανονίσή τήν ένέργειαν τοΰ στομάχου καί των έντέρων.

Οί άγοντες καθεστικόν βίον δύνανται ν’ άπαλλαχθώσι 
τής υποχονδρίας, έάν κανονίσωσιν όρθώς καί έν αρμονία τάς 
ώρας τής έργασίας καί τής αναπαύσεως τοΰ σώματος καί 
τοΰ πνεύματος καί φρον'τίζωσιν όπως καί τδ  σώμα λαμβάνη 
τήν άναγκαίαν κίνησιν έν τόπω ευαέρω καί υπαίθρω καί τό 
πνεύμα τήν άπαιτουμένήν διασκέδασιν καί αναψυχήν. Διη
γούνται περί τοΰ διασήμου ίατροΰ ΒοβΛανβ δτι λαβών ποτε 
έπιστολήν παρά τίνος υποχονδριακού ζητοΰντος τήν συμβου
λήν του, συνεπέρανεν έξ αυτής δτι ό ασθενής οόδεμίαν κί- 
νησιν έδιδεν είς τό σώμά του άλλ’ έμενε πάντοτε κεκλει- 
σμένος έν τή πνιγηρά ατμόσφαιρα τοΰ δωματίου του- 
άπήντησε λοιπόν δτι ο ασθενής αυτός ώφειλε νά τον έπι- 
σκεφθή προσωπικώς, έπρεπε δμως νά διανύση τήν μακράν 
όδόν πεζός. ΙΙράγματι ό ασθενής έπεχείρησε τό ταξείδιον, 
διήρχετο τους αγρούς καί τά  δάση, άνέπνεεν άπλήστως τόν 
καθαρόν καί δροσερόν αέρα τής έξοχής, τόν όποιον εΐχε στε- 
ρηθή έπί τοσοΰτον χρόνον, άπέλαυε τής μαγευτικής θέας 
τών πρασίνων λειμώνων καί τοΰ καθαρού, κυανοΰ χρώματος 
τοΰ οΰρανοΰ καί έπί τέλους έφθασεν είς τήν οικίαν τοΰ ία
τροΰ έντελώς υγιής.

'Η  έγκατάλειψις τών συνήθων ασχολιών, ή άπομάκρυνσις 
άπό τοΰ καθημερινού κύκλου τών περιστοιχουντων προσώπων 
καί πραγμάτων, ή αλλαγή τοΰ δλου βίου, ή φειδώ τών 
ύπερεξημμένων καί καταπεπονημένων νεύρων, ή άνάπαυσις 
τής ψυχής καί καρδίας, ή έξέγερσις τής στερεας θελήσεως 
καί αποφασιστικότητας δύνανται κατά τήν θεραπείαν τής 
υποχονδρίας νά φέρωσι μεγίστην καί σημαντικωτάτην ωφέλειαν.

Έ κ  τούτων έξηγεΐται ή ευεργετική έπίδρασις, ην έξασκεΐ 
πολλάκις. έπί τής υγείας τοΰ υποχονδριακού ή τών λουτρών 
δίαιτα- διότι τά  ιαματικά λουτρά συνενοΰσιν έν Ιαυτοίς τήν 
ένέργειαν τών μεταλλικών υδάτων, τήν έπιρροήν τοΰ ολως 
μεταβεβλημένου βίου καί τήν αγαθοποιόν δόναμιν, ήν έξ- 
ασκοΰσιν έπί τής ψυχής τοΰ ασθενούς τά  αιώνια τής φύσεως 
θέλγητρα. Παρατηρητέον δμως δτι μεταξύ τών έκ μελαγ
χολίας καί βαρυθυμίας πασχόντων υπάρχουσι πολλοί ευερέ
θιστοι καί οξύθυμοι άνθρωποι, είς τοίις οποίους ουτε αρεστός 
ουτε ωφέλιμος εΐνε ό θορυβώδης καί πολυκίνητος έν τοΐς 
λουτροΐς βίος, καί οί όπόΐοι δσον ζωηρότερους καί εύθυμο- 
τέρους βλέπουσι πέριξ αυτών τους άλλους, τόσον δυστυχε- 
στέρους αισθάνονται εαυτούς. Είς τοιούτους ανθρώπους εΐνε 
πολύ ώφελιμωτέρα ή διαμονή έν ήρέμω καί μεμονωμένα* 
τόπω, μακράν τοΰ θορύβου καί τής τύρβης τών ανθρώπων. 
Ό  διά τής πείρας έξησκημένος οφθαλμός τοΰ ίατροΰ δόνα- 
τα ι νά διίδη έν έκάστη περιπτώσει τό μάλλον άρμόζον είς 
τόν χαρακτήρα τοΰ ασθενούς.

Τό σχουδαιότατον έν πάση περιπτώσει άαθήκον τοΰ 
ίατροΰ εΐνε νά καταπολεμή τήν νόσον τούτην έν τα~ς πρώ- 
ταις αυτής άρχαΐς, δτε συνήθως έκδηλοΰται διά μικρών καί 
κατά τό φαινόμενον ασήμαντων διαταράξεων τοΰ νευρικοΰ 
συστήματος, πριν ή λάβη μεγαλητέρας διαστάσεις καί χροσ- 
λάβη τήν φοβέραν έκείνην οψιν, καθ’ ήν επέρχεται παντελής 
σκοτισμός τοΰ πνεύματος καί χαλεπή φρενοβ„λάβεια. Προς 
τοΰτο εΐνε αναγκαία μία διηνεκής καί σκόπιμος παιδαγω
γική χειραγώγησις, καταπνίγοοσα έν τή  τρυφερά ήλικία πά
σαν έγωϊστικήν τάσιν, άποτρέπουσα τόν παΐδα άπό τής 
αυταρέσκου ροπής τοΰ στρέφειν δλην τήν προσοχήν είς τό 
ίδιον άτομον, ευρύνουσα τόν κύκλον τών Ιδεών πέραν τών
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στενών ορίων τής ίδιας ύπάρξεως, διεγείρουσα τήν προς τάς 
καλλονάς τής φύσεως ευαισθησίαν, έμπνέουσα ενδιαφέρον καί 
αγάπην προς τήν καλλιτεχνίαν, καί τηροΰσα άκμαϊον έν τή 
καρδία τοΰ παιδός τό αίσθημα τής μεθ’ δλου τοΰ ανθρω
πίνου γένους αδελφότητος. Έ χ ω  τήν πεποίθησιν δτι ή ήσυ- 
χία τής ψυχής, ή αυτάρκεια καί ή φαιδρότης είναι ψυχικαί 
ιδιότητες έπίκτητοι, δυνάμεναι κάλλιστα διά τής αγωγής νά 
έμφυτευθώσιν. "Οστις άπό παιδικής ηλικίας έξιοκειώθη πρός 
τήν ιδέαν δτι τό ίδιον άτομον δεν είναι τό δψιστον δν έν 
τω άνθρωπίνω βίω, οστις έδημιούργησεν έαυτω ίδανικά, ως 
υψιστον δε τής ύπάρξεως του προορισμόν αναγνωρίζει τήν 
ένδελεχή τάσιν πρός τά  ίδανικά ταΰτα, όστις έμαθε είς πά

σαν περίστασιν νά δεσπόζη έαυτοΰ, νά ένισχόη καί κραταιοϊ 
τήν θέλησίν του πρός έπίτευξιν τοΰ ευγενοΰς, τοΰ άγαθοΰ 
καί τοΰ αληθούς, δστις πρός τούτοις ήξεύρει νά διατηρή τήν 
ορθήν ισορροπίαν μεταξύ έργασίας καί αναπαύσεως, ό τοι- 
οΰτος δεν γίνεται ποτέ υποχονδριακός. Καί άν ποτέ έξ 
οϊαςδήποτε σωματικής παθήσεως διαταραχθή ή ψυχική αυ
τοΰ αρμονία καί άνακυψωσι πρό τής διανοίας του εικόνες 
ζοφεραί, διά τής στερεας αυτοΰ θελήσεως θά δυνηθή ν 
άποσοβήση αμτάς ευκόλως καί νά κατανίκηση τον- δαίμονα 
τών μελαγχολικών σκέψεων. Ώ ς  βοηθός καί προστάτης όφείλει 
νά ίσταται παρά τω  πλευρώ αυτοΰ φίλος πιστός καί ειλι
κρινής, ιατρός έπιεικής καί ευαίσθητος.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ Schiller

0 Π Α Ρ Α  ΤΗΝ  ΠΗΓ ΗΝ  Κ Α Θ Η Μ Ε Ν Ο Σ  ΝΕΟΣ.

’Σ  τήν πηγήν καρεχάθητο νέος
ΓΙλέκων στέφανον μ’ άνθη ποικίλα, 

Καί τό ¿είμσ. άρπάσαν τά άνθη 
Εΐ< τά  κύματ’ αυτοί* άνεκύλα.

— Οδτω ρέουν κ ’ έμοθ αί ήμέραι 
Ό ς  αύττ ή  πηγή, λέγ’ ό νέος·

Ούτω φθίνει κ’ εμοΰ ή νεότης,
'Ω ς μαραίνονται τ ’ άνθη ταχέως.

Μή ερώτ’ άθυμία τοσαύτη
’Σ  τήν ακμήν τής ζωής μου τί θέλει! 

Παν ευφραίνεται τότε κ’ ελπίζει,
"Ο τι έαρ γλυκύ ανατέλλει·

Άλλ’ οί τόσοι τής φύσεως φθόγγοι,
Καθ’ 8ν αυτη εγείρεται χρόνον,

’Σ τής ψυχής μου τά βάθη ττν  λύπην 
Τήν βαρεΤαν εγείρουσι μόνον!

(Μετάφρ.)

Αυ der Quelle sass der Knabe.
Καί τ ί προς με πα’νθ’ οσα τό εαρ

Τό καλόν μοι προςφερ’ είς χαράν μου;
Μία μόν’ εΐν’ εκείνη ’που θέλω,

Κ ’ εΐν’ εγγύς μου καί πάντα μακράν μου!
Πλήρης πόθου τάς χεΤρας εκτείνω

Πρός τό φίλτατον φάσμα μου τούτο . . . .
Ά χ ! 8εν φθάνω αυτό, καί ό πόθος 

Μ’ απομένει απλήρωτος οδτω!

Έ λ θ έ  κάτω, ωραία μου Χάρις,
Ά φες νθν τό λαμπρόν μέγαρόν σου·

Άνθη, δσα τό έαρ παράγει,
Θέ νά στρυίσω έγω πρό ποδων σου.

Άκου’ ! τ  άλσος ηχεί έξ ασμάτων 
Κ’ ή  πηγή κελαρύζει, φιλτώτη·

Διά δύο εδτυχείς π ’ άγαπΰνται 
Καί καλύβη άρκεΤ μικροτάτη!

Ν. Κ. ΣΠΑΘΗΣ.

ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ.

Τή 2(ί. Ίανουαρίου 1878 προςωρμίσθη τό αγγλικόν πο
λεμικόν σκάφος „Σείριος“ εις τινα κόλπον τής ανατολικής 
ακτής τής Αυστραλίας. Ε π ’ αυτοΰ εύρίσκοντο πολλαί έκα- 
τοστύες καταδίκων, ου°ς ό πλοίαρχος εΐχε τήν έντολήν ν 
αποβίβαση έπί τής άγριας έκείνης παραλίας. Μετ’ όλίγας 
ημέρας παντελής λειψυδρία τόν ήνάγκασε νά μ.εταφεργι τούς 
καταδίκους έκείνους είς άλλο σημείου τής ακτής ολίγα 
μόνον μίλια άκέχον τής θέσεως ταυτης, δπου μικρός τις πο
ταμός εκβάλλει είς εόρυν λιμένα. Ό  λιμήν έκείνος έπωνομά- 
σθη λιμήν Jackson καί ή έκ καταδίκων άποτελουμένη έκείνη 
άποικία υπήρξεν ή πρώτη άρχή τής πλούσιας Συδνέης, τής 
άρχαιοτάτης πόλεως τής Αυστραλίας καί πρωτευοόσης τής 
Νέας Ουαλίας. Σήμερον ήΣυδνέη αριθμεί υπέρ τάς 300,000 κα
τοίκων, έν <5 άλλαι πόλεις, βραδότερον ίδρυθεΐσαι, έτυχον 
έτι μεγαλειτέρας άναπτόξεως, ώς ή Μελβούρνη π. χ. ής οί 
κάτοικοι συμποσοϋνται σχεδόν είς 400,000.

Έ άν θελήσωμεν νά έξετάσωμεν τδν τρόπον, καθ’ όν 
άπό τής ’Αγγλίας έλαβον τά  πρώτα σπέρματα αί μεγάλαι 
αυτ’αι άποικίαι καί τάς σχέσεις είς άς διατελοΰσιν αυται 
πρός τήν μητρόπολιν, δέν έχομεν άλλο νά πράξωμεν,.παρα 
νά άναδιφήσωμεν τάς σελίδας τής Ελληνικής ίστορίας καί 
μάλιστα κατά τήν περίοδον έκείνην τοΰ προπατορικού πολι
τισμού, ότε ελληνικά φΰλα κατελάμβανον δ ι’ απειραρίθμων

αποικιών καί αυτάς τάς άπωτάτας γωνίας τής Μεσογείου 
θαλάσσης. Κατά τούς χρόνους έκείνους ό Έ λλην δπου καί 
άν άπήντα τόν βάρβαρον -, ατεδάμαζεν αυτόν καί έπί τοΰ 
έδάφους, δπερ κατέκτα, ίδρυε νέαν Κόρινθον, νέας Αθήνας 
οΰχί πόλεις δούλας τής μητροπόλεως, άλλ’ έλευθέρας καί 
συμμάχους θυγατέρας. Τό έπιχειρηματικόν πνεύμα καί ή 
αγάπη πρός τήν έλευθερίαν τοΰ Βρετανού έκδηλοΰται άπα- 
ραλλάκτως δπως καί παρά τω άρχαίω Έ λληνι, άποφέρει δέ 
καί τούς αυτούς καρπούς. Τούς αγρίους καί άπολιτίστους 
λαούς, τούς έμκοδίζοντας τήν χορείαν του, ή καθιστά ήθι- 
κώς δούλους, ώς τά  250 έκατομμύρια τής ’Ινδικής καί τους 
Κάφρους τής νοτίου ’Αφρικής, ή τούς καταστρέφει έντελώς, 
ώς τάς όρδάς τών ’Ινδών τής Αμερικής καί τών Νιγρήτων 
τής Αυστραλίας. Ό  άγριος ούδέν γινώσκει περί διεθνούς 
δικαίου, ό δέ λευκός ασμένως λησμονεί έν τοιαυτη περιπτώ- 
σει τούς νόμους καί τάς διατάξεις του. Άσπλάγχνως έξ- 
αφανίζονται άπό προςώπου τής γής φυλαί,.ών μόνον αμάρ
τημα υπήρξεν δτι άνθίστανται μέχρι θανάτου κατά τοΰ 
έπιδρομέως. Τήν τακτικήν δέ ταυτην άκολουθοΰσιν, έκτδς 
τής Αγγλίας, και πάσαι αί λοιπαί άποικιακαί δυνάμεις. Αλλ 
ή πολιτική τής Αγγλίας διαφέρει μεγάλως κατά τοΰτο,. δτι 
άφίνει άκώλυτον τήν άνάπτυξιν τοΰ έλευθέρου πνεύματος 

. τοΰ λαΟΰ. Αί άποκτηθείσαι γαΐαι, έξ ών 6 βρετανός έδίωξε
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τον ί&·αγενη, δέν έξαρτώνται από τής μητροπόλεως, αλλά 
καθίστανται άλλη ’Αγγλία, ισότιμος προς τή ν ' μητρόπολιν, 
έλευθέρα έσωτερικως κα ι' σύμμαχος αυτής έν καιρζ* κινδύ
νου. Έκαστη των πέντε.απέραντων άπόικιώ ντής Αυστρα
λίας, δπως και ο Καναδάς καί αί λοίπαί μεγάλαί τής 
Αγγλίας αχοικίαι, έχουσιν Ιδιαίτερον κόινοβουλιον και ιδιαί
τερον ύπουργέΐον. 'Η  έπιρροή του άγγλ,ου διοικητοΰ, του 
ονόμχιτι μόνον άρχοντας έκάστης αποικίας,' φέρει μάλλον με
σιτικόν, οότως' είπεΐν, χαρακτήρα καί έκδηλουται κυρίως μό
νον προκειμένου περί έμπορικών διαφόρων πρός τήν μητρό- 
χολιν. Καί πραγματικώς ή αγγλική κυβέρνησίς όλην αυτής 
τήν προςοχήν στρέφει κυρίως επί των έμ,πορικών της συμ
φερόντων έν ταις άκοικίαις, διότι γνωρίζει ότι ή καρδία του

κράτους;' ή-’Αγγλία, τότε μόνον δυναται να έόγασθή δρα- 
στηρίως, Ιάν· άκωλύτως έργάζωνται οί τό ζωοφόρον αίμα 
διοχετέύοντες όχετοί. · Τοιαυτης ουσης τής αυτονομίας καί 
αύθυπαρξίας των αποικιών τής Αγγλίας (μεγαλειτέρας δη
λαδή παρ’ όσην απαιτεί ή ’Ιρλανδία), ή μητρόπολις δεν δύ- 
ναται έν πολιτικόΐς ζητήμασιν, άτινα αμέσως άπτονται των 
συμφερόντων των αποικιών, νά έπιβάλη τήν Ιδίαν θέλησιν, 
άλλα μόνον. μειλιχίως καί λίαν προς'εκτικως νάέπέμβη έάν 
δ'εν θέλη νά διατρέξη τον κίνδυνον του νά Ιδη τάς έν Ανα
τολή καί Δύσει θυγατέρας της άκολουθοόσας τό παράδειγμα 
των 'Ηνωμένων Πολιτειών καί άρνουμένας αυτή πασαν υπο
ταγήν' καί συμμαχίαν.

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

(< 7 ννέχ€ ια .)

Έ κ  τής θλίψε.ως καί . του άλγους δέν ήδόνατο πλέον 
δ Πιττακός νά έξακολούθήση καί άπέστρεψε τό πρόςωπον 
διά ν’ απόκρυψη τά  δάκρυα του, έν ω πάντες οί παριστά- 
μενοι κάτελήφθησαν υπό αρρήτου συγκινήσεως. Άφ’ ου δέ 
συνήλθεν ολίγον δ Πιττακός, έξηκολοόθησε πάλιν: „Αυτά 
τά  κάμνει ή τάξις των ευ’πατριδών τής Μιτυλήνης καί όχι 
μόνος ό ΆλκαΤος! Καταδιώκουσι τάς θυγατέρας μας, είς- 
βάλλουσιν είς τάς οίκίας μας, διαφθείρουσι τάς γυναίκας 
μας, συμποσιάζουσι καί ευωχούνται ψάλλόντες σάτυρικά 
άσματα κατά του λαου καί των αρχόντων του, σπαταλώσι 
τά χρήματα, όταν τά  εχωσι, καί όταν δέν τά  έχωσι τά  δα
νείζονται παρά τοκογλύφων έπί μεγάλω τόκφ. Περιφέρονται 
πλουσίως ένδεδυμένοι καί κεκαλλωπισμένοι καί χοδοπατουσι 
πάντα, ον τινα ήθελον- τυχει Ιργαζόμενον! Ιίεριφρονοΰσι τήν 
έργασίαν, δι’ ής πλουτεί ο' λαός, καί προτιμώσι τήν αργίαν, 
δι* ής μολύνουσι καί. τούς υίους των πλουσιωτέρων μας πο
λιτών, καθιστώντές αυτους'μιμήτάς των! Α μα ώς'ευρωσιν 
ευνουν ευκαιρίαν, έγείρουσι τήν κεφαλήν.των καί έλπίζουσι 
ν’ αρπάσωσι την δύναμιν από τών, χειρών μας! Διά τοΰτο 
λέγω, ο» άνδρες, νά διώξωμεν αυτούς! Νά τους διώ'ξωμεν 
όλους! Εγώ τουλάχιστον παραιτούμαι τής θέσεώς μου καί 
έγκαταλείπω. αόριον- τήν πόλιν, Ιάν δεν παραδεχθήτε τήν 
πρότασίν μου!“ .

Ζωηρά' έπιδοκιμασία έπέστεψε τους λόγους του Πιττα- 
κοϋ, τον όχοϊον πάντες περιεκυ'κλωσαν,' σφίγγοντες μ.ετά 
χαράς καί συγκινήσεως την χείρά του.' Καί αυτός ό Χοί- 
ρελος μετεκείσθή .καί έδήλωσεν, ότι τώρα συνεφώνει πληρέ
στατα πρός'τήν γνώμην, του Πίττακου..

Μεθ’ ό. έγένετο συσκεψις περί τών αναγκαίων μέτρων. 
Τά μέλη τών διαφόρων συντεχνιών καί οί κάτοικοι έκάστης 
συνοικίας ώφειλον, άφ’ ·οδ μάθωσι κρυφίως πάντα όσα συν- 
έβήσαν καί άπεφασίσθησαν τό εσπέρας τοΰτο, νά παρουσια- 
σθώσιν είς τήν τελετήν μέ κεκρυμμένα όπλα, έν ω ό Πιτ- 
τάκός άνέλαβέ κατά τήν άναχώρησιν τής πομπής πρός τό . 
ίερόν τή ς 'θεα ς 'νά  ,δώση τό σύνθημα τής έπιθέσεως.

."Οτέ _δέ’, αργά. πλέον άπεχωρίσθήσαν οί άνδρες, 'έτρεξεν · 
δ Πιττακός' έίς τήν οικίαν τήςΈύδώρας,' όπου μέχρι βαθείας 
νυκτός έμεινε πλησίον τής θρηνούσης μητρός παρά τό πτώμα 

"τής μνηστής του- καί ήγρύπνησε θρ.ηνών -κάί αύτος',καί όλο-) 
φυρόμενος. ‘Μόλις δέ ότέ ήρχισε ν’ άνατέλλη ή'ήμέρά'άφή- 
κεν ωχρός καί τεθλιμμένος τήν πένθιμου όίκίαν.

'Η  δρόσος του πρωϊνου άέρος ένέχυσε νέαν ζωήν είς τήν 
καταπεπονημένην καρδίαν του καί έπανέφερεν αυτόν είς τά 
ζητήματα τής ημέρας, τά  οποία έφερον αυτόν είς αμφιβο
λίαν περί τής έκβάσεως του έπικινδόνου σχεδίου, δ ι’ ου 
έσκόπει ν’ άφοπλίση καί νά καταστήση ακίνδυνους τους άρι- 
στοκράτας τής πατρίδος του. Διότι δεν ήδόνατο νά τό 
άχοκρύψη, ότι ή τάξις αδτη έπρεπε είτε ούτως ειτε άλλως 
νά πέση μίαν φοράν καί νά έξουδετερωθή, διά νά καταστή 
δυνατή καί εύκολος ή έφαρμογή τών μεταρρυθμίσεων του. 
Τ ί ήθελεν όμως γίνη, έάν οί άνθρωποι οδτοι τήν τελευταίαν 
στιγμήν μετέβαλον τά  σχέδιά των; Έ άν τρχοντο είρηνικοί 
καί άοπλοι είς τήν εορτήν, δέν 9·ά έβλάπτετο τό πολιτικόν 
του κύρος καί γόητρον, ώς ταράξαντος άσκόπως τήν θείαν 
λατρείαν; ’Εάν δέ οί εύγενεΐς έπετίθεντο Ινωρίτερον καί 
κατελάμβανον άνέτοίμους τους πολίτας καί Ινίκων αυτούς, 
όπερ δέν ήτο όπωςδήποτε πιθανόν, έπειδή πάντες εΐχον λά
βει είδησιν περί τής προθέσεώς τοιν, δέν θά  έχανε διά παν
τός τήν. ύπόληψίν του καί δέν θά κατεστρέφετο όλον το 
αναμορφωτικόν του οίκοδόμημα;

. Τοιαΰτα διαλογιζόμενος δ Πιττακός έφθασεν είς τήν 
οικίαν του καί είςελθ'ών είς τόν κοιτώνα του έξέτεινε τάς 
χείρας πρός τόν ουρανόν καί άπέτεινε τήν εξής δέησιν:

,,Ω Ζευ, πάτερ τών θεών καί τών ανθρώπων, ό άγρυ
πνων έπί τής είρήνης καί τής όμονοίάς καί προστατεύων τήν 
πόλιν ταύτην, μή ανεχθής νά χυθή αΤμα πολιτών καί δός 
νά τελεσθή άκόπως τό έργον, δι’ ου σκοπόυμεν νά παρά- 
σχωμεν ευημερίαν καί ειρήνην είς τήν πολύπαθη καί στενά- 
ζουσαν. πατρίδά μας!“

X.

Τήν άύτήν ημέραν, καθ’ ήν ή Σαπφώ είχε τό τελευ- 
ταίον έπισκεφθή τήν Ήρινναν, μετά τό πέρας τοΰ μαθήμα- 
τος έν τω ,,θαλάμω τών Μουσών“ ,είςήλθεν αίφνης ή άπι- 
στήσασα μαθήτρια Γύριννα καί έψιθύρισεν είς τό ους τής 
ποιητρίας, ότι είχε νά τή ανακοίνωση μίαν είδησιν. ’Ελαβε 
τήν Σάπφώ άπό τών βραχιόνων καί τη είπε θλιβερώς:

— Γνωρίζεις, Σαπφώ, ότι μετ’ ολίγος ήμέρας έξορίζον- 
ται όλοι οί εύγενεΐς άπο τήν Μιτυλήνην,'σό'έπίσης κάί όλη 
σου ή' οικογένεια; ' .

- — Πώς'; — άνέκραξεν έμβρόντητος ή Σαπφώ — μ’ έκ-
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πλήττει; και με τρομάζει;, Γύριννα! Εΐνε αλήθεια; ΚάΙ 
διά τί; Τ ί έπράξαμεν κακόν;

— Σιωπή, σιωπή, Σαπφώ μου, 6 Λύσανδρο; μοί είπε 
τό μυστικόν καί μόνον μετά πολλούς κόπου; έλαβον άπο 
τόν μνηστήρα μου καί τον αδελφόν μου την άδειαν νά σε 
ειδοποιήσω και νά σε συμβουλεύσω νά τό γνωστοποιήση; εί; 
τόν αδελφόν σου Λάριχον κα\ εί; την Ά τθίδα μα;. Δι’ 
αΰτο πρέπει σήμερον ή αυριον ν’ άναχωρήσητε καί αμέσως; 
έάν θέλης, πηγαίνομεν εί; τόν λιμένα διά νά ευρωμεν έν 
πλοΐον, μέ τό όποιον ν’ άποπλευσητε.

— Ε ί; τό όνομα του Διό;, τ ί συνέβη; — «νέκραξεν 
εκτός έαυτή; ή Σαπφώ.

— Δέν δύναμαι νά είπω τίποτε άλλο — άπεκρίθη ή 
Γύριννα θέτουσα τόν δάκτυλον προ του στόματό; τη;.

Τότε έκρυψεν ή Σαπφώ τό πρόςωπόν εί; τά ; χαρά; τη; 
καί ήρχισε νά κλαίη πικρώ;. — „Φίλη, αγαπητή μου πα- 
τρί;!“ ανεφώνει κλαίουσα καί όδυρομένη. Τέλο; δμως άνέ- 
λαβε τό θάρρος καί τήν δύναμίν τη ; καί λαβουσα την θο- 
λίαν τη ; συνώδευσε τήν Γύρινναν διά τη ; άγορας εί; τόν 
λιμένα, όπου έζήτησε πληροφορία; περί των Ιν τώ λιμένι 
ήγκυροβολημένων πλοίων. Μεταξύ αυτών ευρέθη καί Ιν, τό 
όποιον τή  έπαόριον έμελλε ν’ άποπλεόση εί; Μεσσήνην τη; 
Σικελία;, φέρον φορτίον δαφνέλαιου καί φοινίκων. Τό ¿πλη
σίασαν καί ήρχισαν νά διαπραγματεύωνται προ; τόν ιδιοκτή
την του, ό;τι; έδήλωσεν οτι έσκόπευεν, έάν ό καιρό; ήτο 
καλό;, ν’ αναχώρηση, τή έπαόριον πρωί, έν Ιναντία δε περι- 
πτώσει μετά μίαν ήμέραν, παρεκίνησε δέ τήν Σαπφώ νά έπι- 
βιβασθή πριν ή ακόμη δύση ό ήλιο;, άφ’ ου προηγουμένω; 
στείλη τά ; άποσκευά; τη;. Μετά τούτο έπανέκαμψαν αί 
γυναίκες εί; τά  ίδια.

Ή  Σαπφώ ηυχαρίστησε τήν πρώην μαθήτριαν τη ; καί 
άπήλθε μόνη εί; τήν οίκίαν της. Είςήλθεν εί; τόν κοιτώνα 
τη ;, όπου έκάθητο τό έννεαετέ; θυγάτριόν της, άμερίμνω; 
πάΐζον με τά  αθύρματα του. Ή  Κλείς ήτο τό έκμαγεϊον 
τή ; μητρό; της, παρ’ ή ; είχε κληρονομήσει τά  εκφραστικά 
καί λεπτοφυή χείλη καί τού; άκτινοβόλου; οφθαλμούς. Ή  
Σαπφώ τήν έλαβεν από τή ; χειρός, τήν ώδήγησεν εί; το 
προαύλιον καί τη εΐπε με αλγεινήν συγκίνησιν.

— Ίδέ, τέκνον μου, τά ; στήλας αυτά; καί ίδέ αυτά; 
προςεκτικώς, διότι μετ’ ολίγον &ά χάσωμεν τήν θέαν των’· 
Ίδ έ  προςέτι τόν θάλαμον των Μουσών, όπου ή μήτηρ σου 
έγραφε τά  ποιήματά της, καί όπου διήλΟ·ομεν τόσα; στίγ
μα; ευτυχίας! Έ κεί κρέμ.αται ή κιθάρα μου, ή οποία καί 
εί; τήν χαράν καί εί; τήν λύπην μου έμεινε πάντοτε πιστή 
καί παρήγορο; φίλη μου! Άχ, ϊσω; ουδέποτε πλέον θά  τήν 
έγγίσω, όταν έν τή άγρια τή ; θαλάσση; τρικυμία έχω τον 
θάνατον προ οφθαλμών, ή πλανώμαι άγνωστο; καί περιφρο- 
νουμένη εί; ξενην χώραν! Καί τά ; κορ.ψά; αυτά; θήκα; 
πρέπει ν’ άφήσωμεν, όπου εκειντο φυλασσόμενα τά  χειρό
γραφά μου, ό θησαυρό; τής ζωή; μου! Ίδέ  άπαξ έτι τόν 
γλαυκόν καί αΐθριον ουρανόν, οςτι; έξαπλοΰται λαμπρό; έπί 
τή ; ωραία; Λέσβου καί τον. οποίον από τή ; αυριον θά χά
σωμεν δια παντός! Κράτησον αυτόν εί; τήν μνήμην σου, 
τέκνον μΟυ, έπειδή έσω; έκεΐ όπου θ ά  ΰπάγωμεν ή δψι; του 
θά ήνε άγρία! Καί τώρα ά ; ΰπάγωμεν διά τελευταίαν φο
ράν έκεΐ, όπου .φυλάσσεται ή σποδό; των συγγενών μας, καί 
ά ; άπόχαιρετήσωμεν τά  λείψανα του πατρό; σου καί υπο- 
σχε&ώμεν αυτοί, ότι θά τόν άγαπωμεν πάντοτε καί πιστώ; 
θά τηρώμεν τήν μνήμην του!' Ώ  Ζεύ καί πάντες οί άλλοι 
θεοί, δέν θά  δυνη&ω νά υποφέρω τούτο!

Τότε ήρχισε νά όλολόζη καί ή μικρά κόρη καί έκλαιε 
καί ή Σαπφώ, περιπτυχ&εΐσα τήν μικράν κόρην της, ή οποία 
μετ’ αγάπη; καί στοργή; έστηρίζετο εί; τό στήθος τη ; μη
τρό;. Έ πειτα  ¿προχώρησαν περαιτέρω.

"Οτε είςήλθον εί; τό προαύλιον διά νά προςευχηθώσιν 
έπί των λειψάνων του πατρό;, ένεφανίσθη εΐ; άγγελο; έν- 
δεδυμένο; ώς ναύτης καί ένεχείρησεν εί; τήν Σαπφώ έπι- 
στολικόν κύλινδρον, τόν όποιον αδτη ήνοιξε καί άνέγνωσεν, 
¿ν ω έ άγγελο; έπερίμενε μήπως λάβη άπάντησίν τινα, 
έπειδή ό κύριό; του ήθελε μετ’ ολίγα; ήμέρα; νά έπιστρέψη 
εί; Αίγυπτον. Ή  έπιστολή ήν Ικ  μέρους του αδελφού τη ; 
Χαράξου καί έλεγε τά  εξής:

,,Χάραξο; τη αδελφή του Σαπφοΐ.“
Είμαι από οκτώ ήμερων εί; Αίγυπτον καί ζώ έν Ναυ- 

κράτει, όπου ή εργασία μου βαίνει κάλλιστα, διότι διά τή ; 
πωλήσεω; του οίνου μα; σπουδαίως ηυξησα τήν περιουσίαν 
μας. Έ ν  τούτοι; τό μάλλον ενδιαφέρον διά σε θά  ήνε ή 
εΐδησις, ότι ό πλους μου υπήρξε λίαν ευτυχή; καί ότι έφθασα 
έδώ λίαν ηΰχαριστημένος. "Οταν προςωρμίσθημεν εί; Σά
μον, διά νά λάβωμεν μεθ’ ήμών πίθου; τινά; έλαιολάδου, 
άνέβη εί; τό πλοΐόν μα; Σάμιό; τις έμπορος, όνόματι Ξάν
θος, ό όποιο; έφερε μαζή του εί; τήν βασιλεύουσαν τή ; Αί
γυπτου δοΰλην τινά έκ Θράκης, όνομαζομένην Δώριχαν, μέ 
τόν σκοπόν νά τήν πωλήση έκεΐ άντί πολλου χρυσίου. Δέν 
δύναμαι νά σοι περιγράψω πόσον ώράιον ήν τό ανάστημα 
καί τό χρόςωπον τής κόρη; ταότης. Ιδιαιτέρως όμως έξαί- 
σιοι ήσαν οί μεγάλοι, καστανοί καί ρεμβώδει; οφθαλμοί της, 
διά των οποίων έπί ώρα; ολοκλήρου; ήτένιζεν εί; τό οδωρ, 
ώςάν ν’ άνεζήτει εί; τόν βυθόν τή ; θαλάσση; τήν ευτυχίαν, 
τήν οποίαν είχε χάσει έπί τή ; γή ; ταότης. ’Επειδή αυτοί 
οί οφθαλμοί τη ; ήσαν τόσον στρογγυλοί, .μεγάλοι καί ωραίοι 
ώς ^όδα, οί ναυται αμέσως άπό τήν πρώτην ημέραν τη έδω- 
καν τό έπώνυμον ,,'Ροδόπην“, εκτοτε δέ ονομάζεται ΰφ’ όλων 
πλέον ,'Ροδόπη“. νΕτυχέ ποτέ χερίστασι; νά συναντήσω 
αυτήν έπί τού καταστρώματος καί νά τ η . παράσχω μικράν 
τινα υπηρεσίαν. ’Εκτοτε παρετήρησα, ότι είχε μεγάλην πρό; 
έμέ κλίσιν καί μέ προετίμα άπό όλου; του; άλλους, όσον 
καί άν ουτοι τήν περιεποιουντο. Τό έσπέρας, πρίν ή άπο- 
βιβασθώμεν, ίστάμεθα εί; τήν πρύμνην του πλοίου μακράν 
άπό τού; άλλου; έπιβάτας, ότε αίφνης έπεσεν εί; τόν τρά
χηλόν μου καί μετά δακρύων μέ παρεκάλεσε νά τήν έξαγο- 
ράσ», διά  νά μή περιπέση εί; χεϊρας βδελυροϋ τίνος αίγυ- 
πτίου άρχοντος. Τή έπαόριον πρωί συνεφώνησα μέ τον Ξχν- 
δ·ον καί τω υπεσχέθην 5€θ δραχμάς, τά ; οποία; καί έλαβεν 
αμέσως μετά τήν πώλησίν μου. Άφ’. ου δέ ευρομεν κατάλ
ληλον τενα ξενώνα # έλαβον τήν ,,'Ροδόπην“ μαζή μου καί 
σκοπεύω νά τήν νυμφευ&ώ. Άλλα θέλομεν προηγουμένως 
•νά ίδωμεν ά-κόμη ολίγον καί νά γνωρίσωμεν τόν κόσμον έν 
Αίγυπτο» καί έπειτα νά έπιστρέψωμεν εί; Μιτύλήνην, όπου 
έλπίζομεν νά τύχωμεν παρ’ υμών καλή; υποδοχής. Θά χα- 
ρώμεν πολύ, έάν μα; γράψη; περί τή ; ύγιείας υμών, τό 
γράμμα δέ δυνασαι νά τό στείλη; διά τοί» προξένου μας. 
Έρρωσο!“

'Η  έπιστολή αυτη κατετάραξε τήν Σαπφώ. Άπέμαξε 
ταχέως τά  δάκρυα της, προςεκάλεσε τά ; θεραπαινίδα; καί 
διέταξεν ώ; τάχιστα νά έτοιμάσωσιν όλα; τά ; άποσκευά; 
καί νά θέσωσιν έν σιδηρψ κιβωτίω όλα τά  κοσμήματα της, 
αυτή δέ άπεσυρθη μετά τή ; .Κλείδας εί; „τόν θάλαμον των 
Μουσών“, διά να γράψη τήν απόκρισή εί; τόν αδελφόν της, 
πρό; §ν έγραψε τά  εξής:
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,,'Η Σαπφώ τώ άδελφώ της Χαράξω. Πολυ έλυπήθην 
έκ τής έπιστολή;, ήν πρό ολίγου έλαβον Ικ μέρους σου, 
καίτοι εχάρην, ότι είσαι υγιής. 'Ο ,τι έφοβήθην καί ό,τι σοί 
προεΐπον νά φυλαχθής νά κάμης, δηλαδή νά μή δώση; τήν 
καρδίαν σου άμέσώ; εί; τήν πρώτην τυχοϋσαν κόρην, αυτό 
ακριβώς καί συνέβη. Έ γώ  όμως σέ συμβουλεύω νά έξετά- 
ση; πρώτον τήν καρδίαν σου, πρίν ή συνδεθή; δ ι’ όλου σου 
τού βίου. Δέν εΐνε ίδιον των εΰγενών νά νυμφευωνται μίαν 
κόρην, ή οποία έν τώ πλοίω έκρεμάσθη άπό του τραχήλου 
των. ΙΙρό παντός δέ σκέψου, ότι ό οίκο; ήμών ανήκει εί; 
τήν άρχαίαν αριστοκρατίαν τή ; Λέσβου καί δεν πρέπει ν’ 
ατιμασθή δι' άγχιστεία; πρό; δοόλην αγνώστου καταγωγή; 
καί προελευ'σεως, τής οποία; καί συ ό ίδιο; αγνοεί; τό παρ
ελθόν. Ό  αληθή; έρω; δεν γενναται αίφνης υπό τά  καλώ
δια του πλοίου καί έπί των κυμάτων τής θαλάσσης. Διά 
του γάμου σου θ’ άποξενω&ης άφ’ ήμών καί ή „'Ροδόπη“ 
σου δέν θά  συμπαραληφθή είς τόν κύκλον μας. Έ άν ήθε
λες νά νυμφευθής, διά τ ί δέν έξέλεγες μίαν έκ των ωραίων 
και πλουσίων νεανίδων τής Λέσβου, των οποίων ή φήμη εΐνε 
διαδεδομένη άνά πάσαν τήν 'Ελλάδα; Διά τ ί παρεϊδες τήν 
χαριτωμένην Μνησιδίκην, ή οποία τώρα εΐνε ή μνηστή τού 
Πιττακού; Δέν ή&ελεν αυ’τή προτίμηση ενχ ευ’γενή άπό τόν 
αγρότην έκείνον, 6 οποίο; θεωρεί εαυτόν ευεργέτην του λαού; 
Προκειμένου δέ περί τή ς . έχιστροφής σου μάθε ότι όλοι οί 
ευγενεΐ; — μέλλουν νά έξορισθώσιν έκ Μιτυλήνης — καί 
ότι έγώ αυριον άποπλέω μετά του Λαρίχου, τής Άτθίδος 
καί τή ; Κλείδο; εί; Σικελίαν. Τήν οίκίαν μα; άφήνω υπό 
τήν έπίβλεψιν τή ; γηραια; Ειρήνης, ή οποία πάντοτε μά; 
υπηρέτησε πιστώ;. Μένω ακόμη αυριον έδώ μόνον χάριν 
τή ; έορτή; τής ’Αφροδίτη;, καθ’ ήν, ώ ; γνωρίζεις, ό χορό; 
τών παρθένων θά ψάλη τόν νέον μου δμνον πρό; τιμήν τή; 
θεά; του έρωτος. Σέ συμβουλεύω λοιπόν νά μή έπιστρέψη; 
έπί τού παρόντος εί; Λέσβον, Ιω ; ου λάβη; νέα; περί ήμών 
ειδήσεις. Άκουσον λοιπόν ό,τι σέ συμβουλεύει ή άγαπώσά 
σε αδελφή καί προςπάθησον ν’ απαλλαγής όσον τό δυνατόν 
ταχύτερον τής ,,'Ροδόπη;“ σου! Έ χ ε  ύπ’ οψιν σου ότι ή 
αληθής ευτυχία άνευ τή ; αρετή; εΐνε ανύπαρκτος καί έξέτα- 
σον πόσον συμμετέχουσιν αυτή; τά πρό; τήν δοόλην αισθή
ματα σου! Έρρωσο!“

Μόλις έπέρανε τό γράμμα καί παρέδωκεν αυτό εί; τόν 
ταχυδρόμον, καί ίδοό είςήλθεν εί; τό δωμάτιον ό Λάριχος, 
κρατών άπό τή ; χειρό; τήν Κλείδα, ή οποία εΐχε τρέξει εί; 
προϋπάντησίν του. Έ ν  μεγίστη ταραχή άφηγήθη παν ό,τι 
πρό ολίγου ήκουσεν έν τή οδού, τόν θάνατον τή ; Μνησιδίκη; 
καί τήν αυτοκτονίαν τή ; ’Ανδρομέδας.

— Τώρα πείθομαι — άνέκραξεν ή Σαπφώ συγκεκινη- 
μένη — ότι δέν πρέπει νά μένω μακρότερον εί; τόν τόπον 
τούτον! Οί θεοί ¿φθόνησαν τήν ευτυχίαν μου καί ήδη όρ- 
γίΧοε βάλλουσι τήν χειρά των αλληλοδιάδοχο»; κατά τών 
θυμάτων! Αυτή εΐνε ή αμοιβή διά τά ; σπονδά; ήμών καί 
του; υμνους, δ ι’ ών έλαμπρύναμεν τά ; τελετά; καί τήν λα
τρείαν των; Ίσως θά ήτο καλλίτερον, έάν έμενον άγνωστο; 
καί αφανής· τότε δέν θά  έδοκίμαζον τόσα βάσανα καί 
συμφοράς.

IX.

Άπό πρωία; έπεκράτει τή  έπαύριον καθ’ όλα; τά ; όδου; 
ζωηρά κίνησις. Άνά παν ετο; Ιωρτάζετο μεγαλοπρεπώ; ή 
ήμέρα, καθ’ ήν ή Αφροδίτη άνέδυ έκ τών ΰδάτων καί όρμη- 
θεϊσα έκ τή ; Κύπρου δίήλθε καί διά  τή ; Λέσβου, όπως δι-

δάξη τούς άνθρώπου; τά  έργα του Έρωτος. "Ολαι αί οί- 
κίαι ήσαν χερικεκαλυμμέναι διά χλοερών κλάδων, στέφανοι 
δ ’ έκ μύρτου έστόλιζον τά ; θΰρα; καί τά  παράθυρα. Ε π ί
σης εΐχον άναρτη&ή καί κλάδοι, φέροντε; έρυθροπάρεια μήλα, 
έπειδή τό μήλον έ&εωρεϊτο ίερο; καρπός τής θεας. "Οςτις 
δέ εΐχεν εϊδωλόν τι καλλιτεχνικόν τής ’Αφροδίτης τό έξ- 
έθετεν έπί τής οδού, ή τό έτοποθέτει είς τό παράθυρόν του.

Κυρίως δέ είχε στολισθή διά θαλερών κλάδων δένδρων 
ή κυρία' όδός τής πόλεως, έπειδή δι’ αυτής έπρόκειτο νά 
διέλθη ή πανηγυρική πομπή καί ένταΰθα έπεκράτει καθ’ 
όλην τήν ήμέραν ή μεγαλειτέρα ζωή καί κίνησις. Διότι, ώς 
ήν συνήθεια, ή λιτανεία έμελλε νά γίνη περί λύχνων άφάς, 
μετ’ αυτήν δέ θά έτελέί-ο ή μεγάλη θυσία τών αίγών καί 
τήν νύκτα θά έτέλουν τήν λατρείαν των αί κυρίαι τής Λέ
σβου, εί; νν δέν εΐχον είςοδον ουτε οί άνδρες, ουτε αί 
παρθένοι.

Τέλος έφ&ασε καί ή ώρα έκείνη, τήν οποίαν πολλοί 
ανυπομονώ; έπερίμενον, καί ήρχισαν πανταχόθεν νά συρρέωσι 
λευχείμονε; νεάνιδε; μετά τών μητέρων των, αί. όποΐαι πάν
τοτε ευρισκόν τι νά τακτοποιήσωσιν εί; τήν ένδυμασίαν καί 
τόν στολισμόν τών τέκνων των. Άργότερον ήρχισαν νά 
προςέρχωνται εί; τήν αγοράν καί οί άνδρες, νά λάμβανωσι 
τά ; θέσει; των κατά συντεχνία; καί κατά έπιτηδεύματα καί 
νά έτοιμάζωνται εί; πορείαν.

Αί- κόραι έφόρουν ολαι λευκά ενδύματα. 'Ο  δωρικό; 
των χιτών έξικνέΐτο μέχρι τών γονάτων των καί ή έσθή; 
άνωθεν τή ; ζώνης έφερε πολλά; καί βα&εία; πτυχάς. Ε ί; 
τοό; πόδα; των έφερον όλαι όμοια σανδάλια συγκρατοΰμενα 
διά κίτρινων δερμάτινων λωρίδων περί τά  σφυρά, έν <5 ή 
κόμη έσχημάτιζεν όπισθεν τής κεφαλή; των κόμβον. Ε ί; 
τήν χεΤρά των έκράτουν μικράν καί άπλήν λύραν, ή ; άμφό- 
τεροι οί βραχίονες συνέκειντο έκ δύο αίγείων κεράτων, τά 
όποια εί; τά  άνω συνεδέοντο δι’ έγκαρσία; ράβδου, έφ’ ή; 
ήσαν προςηλωμέναι επτά χορδαί άγουσαι πρό; τό άπηχητή- 
ριον, Έκάστη κόρη έκράτει μετ’ απαραμίλλου χάριτο; τό 
μουσικόν οργανον εί; τήν άριστεράν χεΐρα. .

Βαθμηδόν κατέλαβον αί νεάνιδε; τά ; τάξει; των, άνά 
τέσσαρε; πάντοτε, υπελογίσ&η δέ ότι ογδοήκοντα. τον αριθ
μόν ήσαν αί άποτελούσαι ολόκληρον τόν χορόν. Έ π ί κε
φαλή; αυτού εβαινεν ή Σαπφώ μετά τών μαθητριών της, έξ 
ών δυςτυχώ; ελειπον σήμερον δύο έκ τών προςφιλεστέρων 
συντρόφων.

Ό πισθεν τών νεανίδων ήρχοντο αί γυναίκες, μετ’ αυτά; 
δέ οί αστοί κατά σειράν, μετά τούτους ίππεΐ; τινες καί τέ
λο; τά  πανηγυρικά άρματα, έν οις ευρίσκοντο τά  ¿στολι
σμένα θύματα.

Οί κοσμήτορες τής τελετής έτρεχον άνω καί κάτω καί 
παρετήρουν άν τά  πάντα ευρίσκοντο έν τάξει, μεθ’ 6 διά τίνος 
σημαίας εδωκαν τό σύνθημα τής κινήσεως τή ; πομπής.

Τήν στιγμήν έκείνην ήρχισεν ό όμνο; καί τά  άσμα τού 
χορού τών παρθένων.

Άλλά μόλις έψάλησαν συλλαβαί τινε; καί αίφνης ¿στα
μάτησαν όλοι Ινεκα θορύβου καί ταραχή; είς τό μέσον τής 
πομπή;, μεθ’ ό ήκοόσ&ησαν φωναί καί κραυγαί τρόμου. Ό  
Πιττακό; καί οί σύντροφοί του εΐχον συλλάβει δύο νεανία; 
εί; τά ; τελευταίας σειράς τών εΰγενών καί εΐχον άμέσω; 
ψαυσει υπό τά  ένδύματά των τά  ξίφη, τά  όποια έκρυπτον. 
Άλλ’ οί προςβλη&έντες, άντί νά παραδό&ώσιν αμέσως, Ιξ- 
ήγαγον- αυτά μεθ’ όρμή; καί Ιπετέθησαν χωρίς ν’ άκοόσωσι 
τά ; φωνά; τών φίλων των. Τότε καί οί άστοί έξήγαγον
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τα  οπλα των καί μή δίδοντες προςοχήν είς τούς λόγους του 
Πιττακοΰ ήρχισαν την πάλην, ή οποία άπό στιγμές εις στιγ
μήν προςελάμβανε μεγαλειτέρας διαστάσεις καί καδ·’ ήν ήδη 
ήρχισε κρουνηδόν νά χύνηται τό άΐμα, άφ’ οδ οί έν ταΤς 
πρώταις τάξεσιν εΰγενεΐς προςέδραμ.ον εις βοήθειαν των φί
λων των και διά των ξιφών των έπετέδησαν ερρωμένως 
κατά των πολιτών.

Μόλις έγνώσδη ή άφορμή τής ταραχής και μετα κραυ
γών τρόμου διέκοψαν αί παρδένοι τό άσμα των και διεσκορ- 
πίσ&ησαν άλλαι μεν σπεύδουσαι οΐκαδε, άλλαι δέ καταφευ- 
γουσαι προς τάς μητέρας των, όπως μετ' αυτών άπομακρυν- 
8·ώσι ταχέως του πεδίου τής σφαγής. Η Ά τδίς κατέφυγε

νεκροί και τραυματίαι έκάλυπτον ήδη τό Ιδαφος τής πλα
τείας — μεταξύ δ ’ αυτών καν έ γηραιός Εύρύμαχος — ότε 
ό Πιττακός έστειλεν άγγελον εις τόν λιμένα, όπως προς- 
καλέση είς έπικουρίαν τούς έκεΤ ναϋτας, τούς οποίους ώδή- 
γησεν είς τό κεδίον τής πάλης διά τίνος οικίας, έχοόσης δύο 
έξόδους. Οί ναϋται έπέπεσαν κατά των ευγενών έκ των 
νώτων και άπό τής στιγμής ταότης ή έκβασις τού άγώνος 
άπέβη ευνοϊκή διά τούς αστούς. Τινές των ενγενων έφονεύ- 
δησαν, άλλοι συνελήφ&ησαν και έδεσμ.εό&ησαν, οί πλεΐστοι 
δ’ ¿δοκίμασαν νά διαφόγωσι και να φδάσωσιν είς τόν λιμένα.

Μεταξύ τούτων συγκατελέγετο και ο Αλκαίος, άλλ’ 
επειδή αυτός ήτο ό γνωστότατος όλων και εΐχεν άγωνισδή

Π Α Ι Δ ΙΚ Η  Δ ΙΑ Σ Κ Ε Δ Α Σ ΙΣ .
Είχων ύπό E. Keyser.

μετά τής Σαπφούς είς την έγγυς κειμένην οίκίαν ταότης, 
μετ’ ολίγον δε προςήλδε καί ό Λάριχος, δςτις, ώς μή εχων 
γνωσιν τής συνωμοσίας, άφήκε τάς τάξεις των εΰγενών, έν 
ω ό Λύσανδρος έλαβε τήν Γύρινναν άπό της χειρός καί τήν 
ωδήγησεν είς τήν οίκίαν της, όπου ή μήτηρ της κατέκειτο 
.άσδενής καί δέν είχε δυνη&ή νά λάβη μέρος είς τήν πομπήν.

Αί νου&εσίαι τού Πιττακού έμειναν, ώς εϊπομεν ανω
τέρω, άνευ αποτελέσματος. Οί εΰγενεΐς λυσσώντες διά τήν 
μάταίωσιν τού σκοπού των ήγωνίζοντο μετ’ απελπισίας και 
έπειδή έφερον καλλίτερα όπλα καί ήσαν μάλλον ήσκημένοι 
¿στενοχώρησαν πολύ τούς «στους, καίτοι ουτοι ήσαν σημαν
τικές πολυαρι&μότεροι, ήνάγκασαν δ’ε αυτούς νά ύποχωρή- 
σωσιν είς μίαν γωνίαν τής άγορας, διά νά μή περικυκλω- 
&ώσι πανταχόδ-εν υπό των ευγενων καί κατασφαγώσι. Πολλοί

μετα μεγάλης λυσσης, διά τούτο πάντες έπετί&εντο κατ' 
αυτού κυρίως καί πάση &υσία ήγωνίζοντο νά μή τόν άφή- 
σωσι νά διαφυγή. Τρεις έως τέσσαρας έκ των αντιπάλων 
του είχε βίψει κατά γης, αυτός δ ’ ήμασσεν εκ πολλών τραυ
μάτων, ότε έφ8·ασεν έγγύς τής οικίας τής Σαπφούς, τής 
οποίας ή δώρα κατά τύχην είχε μείνει ανοικτή. Αμέσως 
ώρμησεν είς αυτήν καί έκλεισε διά τού μοχλού ένδο&εν τήν 
8·ύραν. Άπνοος σχεδόν έφ&ασεν είς τήν «ύλήν, όπου ή ποιή- 
τρια καί οί οίκεΐοί της έκαμνον τάς τελευταίας έτοιμασίας 
προς άναχώρησιν. Διότι καί ή Άτδ-ίς εΤχεν απαιτήσει παρά 
των γονέων της τήν άδειαν νά μείνη παρά τού Λαρίχω καί 
νά τόν συνοδεύση είς τήν έξορίαν, άφ’ ου ή ταχυτης της 
αποδημίας κατέστησεν αδύνατον τήν έν Μιτυλήνη τέλεσιν 
τού γάμου των.

(« ιε ε α ι σννίχεια .)
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1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΛΑΙΕΡ, έφευρέτης τής Βο- 
λαπύκ (έν σελ. 129). Έ ν τώ  Γ '. τόμω τής Κλειοΰς σελ. 303 
έτος 1887 έγράψαμεν όλίγα τινά περί τής παγκοσμίου γλώσ- 
σης βολαπυκ, ήτις άπό τού 1881 μέχρι σήμερον έλαβε τοσαυ- 
την διάδοσιν, ώστε άρι&μεΐ σήμερον ίκανώτατον πλή8·ος οπα
δών, διδάσκεται άπό ιδιαιτέρας έδρας έν τζ> Πανεπιστημίω 
τής Βιέννης καί έχει τόσω στερεάν καί ένιάίαν διοργάνωσιν, 
ώστε ή διάδοσις αυτής αυξάνει όσημέραι. Σήμερον παρέχο- 
μεν τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις τήν εικόνα του έφευρέτου 
τής βολαπόκ, Ίωάννου Μαρτίνου Σλάϊερ.

Ο βίος αυτού δεν έχει τίποτε τό ρομαντικόν, εΤνε δ 
ήσυχος βίος καδ·ολικού ίερέως. Έγεννήδη τό 1831 έν Ober- 
lauda τής Βάδης. Τώρα εΐνε έφημέριος έν Κωνσταντία. 
Κατά τάς ώρας τής σχολής του άπο τού 1870 μέχρι 1881 
έφεύρε ή μάλλον ¿τακτοποίησε τούς κανόνας τής παγκοσμίου 
γλώσσης, τής οποίας τό όλον σύστημα εΐ^εν ήδη σχεδίαση 
προηγουμένως, σπουδάσας προς τόν σκοπον τούτον πεντή- 
κοντα καί πέντε γλώσσας καί έπισκεφθτίς διαφόρους λαούς 
καί χώρας.

2. Η  ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΙΑΣ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ.
Είκών υπό Jacques Wagi-ez (έν σελ. 133'. Ή  συνήδ-εια τής 
εορτής τού Μαίου διετηρή&η έν Τοσκάνα άπό αρχαίων χρόνων. 
Οί νεαροί «γρόται ένεπήγνυον παρά τήν δ-υραν τής οικίας τής 
έρωμ.ένης των τόν Μάϊον (majo) κεκοσμηαένον με στεφάνους, 
πορτοκάλλια καί διάφορα γλυκίσματα, έξετέλουν χορούς καί 
ήδον τά  γνωστά άσματα τού μαΐου, ένω οί νέοι καί αί νεά- 
νιδες τής πόλεως συνη&ροίζοντο πρό τής πύλης τής πόλεως. 
κεκοσμημένοι τήν κόμην μ'ε στεφάνους άνδ-έων καί κρατούντες 
είς τάς χεΐρας χλοερούς καί ήν8·ισμένους κλάδους, όπως διά 
παιδιών καί παραστάσεων παντός είδους έορτάσωσι τήν ελευ- 
σιν .τού μαΐου μηνός, όστις άνήκει είς τήν νεότητα καί είς 
τόν έρωτα.

Τοιάότην παιδιάν παριστα καί ή ήμετέρα είκών. Έ πί 
τής αρχαίας πλατείας προ της Port’ alla Croce συνήχδησαν 
έν έορτασίμφ στολή πάντες οί νέοι καί αί νεάνιδες. τής πό
λεως· μεταξύ των στόλων καί των δένδρων αίωρούνται βα- 
ρεΐαι αν&έων πλεκτάναι καί φαιδρώς κυματίζουσι μεταξύ 
αυτών αί ποικιλόχροοι σημαΐαι. Ό  ωραίος.νεανίας είς τό 
έμπροσθεν μέρος τής είκόνος φέρων έπί τού χρυσού'φάντου 
ένδόματός του το οίκόσημον τής παλαιάς οικογένειας Tîu- 
cellai καί καταγόμενος έκ τού ευγενεστέρου τής Φλωρεντίας 
γένους, παραδίδει είς τήν ώραιοτάτην των νεανίδων τό συμ- 
βολον τής ώραιότητος καί άγνότητος, τό κρίνον, όπερ εινε 
συγχρόνως καί τό σύμβολον τής πόλεως Φλωρεντίας καί 
ουτω λαμβάνει διπλήν σημασίαν. Αί λοιπαί νεάνιδες μει- 
διώσι καί βλέπουσιν άνευ φδ·όνου τήν έκλογήν τού νεανίου, 
ένω δ ήχος τής σάλπιγγος κηρύττει μακράν τήν δόξαν τού 
ωραιότατου κρίνου τής κοιλάδος τού Άρνου.

3. Η  ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΑΓΕΛΑΣ. Είκών υπό Ant. 
Seitz (έν σελ. 137). Αί δικαστικαί αποφάσεις παρουσιάζουσιν 
έν τή έκδόσει όλως διάφορον δψιν ή έν τή έκτελέσει των. 
•Έξετάζοντες αύτάς λογικώς πιθανόν νά μή ευρωμεν ουδε- 
μίαν άντίρρησιν — ή δικαιοσύνη άπεφάνδ·η έπαξίως τού ονό
ματος της· ένω άν κατά τυ^ην παρευρεδ·ώμεν είς τήν έκτέ- 
λεσιν τής άποφάσεως, ή αγανάκτησις ήμών έξεγείρεται. 
Ιδ ο ύ  εν έκ των άπειρων παραδειγμάτων: ή πτωχή χήρα μετά 
της μεγάλης &υγατρός και του όψιγενούς δυγατρίου της, 
είναι ίσως είς 8·έσιν νά κερδίζωσιν έντίμως διά τής έργασίας 
των τόν έπιούσιον άρτον καί νά ζώσι πενιχρώτατα, άλλα έν-

τίμως. νΕχουσι τάς δρνιθ·άς των καί μίαν άγελάδα, ή όποία 
τοΐς έμεινεν άπό παρελδ·όντας, εΰτυχεστέρους χρόνους καί τήν 
όποιαν ύπεραγαπώσιν ώς κυριωτέραν αυτών τροφόν. Άλλ’ ό 
πατήρ άπο&ανών κατέλιπεν αυτοΐς μικρόν τ ι χρέος, καί ό 
πλούσιος χωρικός, ό πιστωτής, δέλει τά  χρήματά του. Παρα- 
καλούσι, κασικετεόουσιν αυτόν νά έχη όλίγην υπομονήν, είς 
δυ'ο τρία έτη είμπορούν νά τά  έξοικονσμήσουν — όχι, δ-έλει 
τά  χρήματά του. Εγείρει αγωγήν, καί έρχεται ό δικαστικός 
κλητήρ μετά τού άδυσωπήτου πιστωτού καί έπιβάλλει κα- 
τάσχεσιν έπί τήν άγελάδος. Τό ’σπίτι δ·ά ήνε έρημον χωρίς 
τήν αγελάδα, έρημον ώς νά' άπέδ·ανε κανείς. ‘Η καρδία τής 
μητρός συντρίβεται, ή μεγάλη κόρη κλαίει καί ή μικρά εΐνε 
έξωργισμένη καί πεισμωμένη — είς μ άτην άν δίν έξοφλήδ·ή 
τό χρέος δικαιούται νά έγείρη καί νέαν αγωγήν καί νέας κα
τασχέσεις νά έπιβάλη· ίσως έκθ·έση είς πληστηριασμόν όλο τό 
’σπίτι καί εύρε9·ή κανείς νά τό άγοράση διά τό δέκατον της 
άξίας ,,νομίμως“. Τό αίσθημα τής φιλανθρωπίας διαμαρτύρε
ται κατά τής νομιμότητος ταύτης. Οί ίκτελεστικοί ΰπηρέτάι 
τής δικαιοσύνης εύρίσκονται ακριβώς διά τούτο είς δυσάρε- 
στον &έσιν, διότι το κα8·ήκοντα αυτών ένίοτε άντιστρατεύον- 
ται πρός τήν φιλανθρωπίαν διότι εις τινας περιστάσεις^ είναι 
ήναγκασμένοι νά έκτελέσωσιν ότι άντιτάσσεται είς το δη
μόσιον αΐσδ-ημα καί ίσως είς τά  ίδια αυτών αίσδ-ήματα. 'Ο 
Βίκτωρ Ουγώ συνέγραψε τούς ,,ά&λίους“ έπί τή  βάσει τού 
μέρους τούτου τής δικαιοσύνης. Άν ή άνδ-ρωπίνη κοινώύία 
&·ά ευρη ποτε τό μέσον νά συμβιβάζή έν εκάστη περίπτώσει 
τάς άπαιτήσεις τής δικαιοσύνης μέ τάς απαιτήσεις' τή ς ' φι- 
λανδ·ρωπίας, τις οΐδε; 1

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ. Είκών ύπο Ε,.'ΚήχββΓ 
(έν σελ. 140). Ήδυνάμην νά ίσχυρισδ-ώ, · ότι τά  παιδέα έρ
χονται είς τόν κόσμον μά κεκρυμμένας πτέρυγας. Αί'πτέρυ- 
γες αυται ουδέποτε γίνονται όραταίή έν,τούτοϊς αΰξάνούσι 
καί τείνουσι κρυφίως ν’ άναπτυχδ'ώσιν. · Άφησε'δρ&Ίον είς μι- 
κραν άπό σου άπόστασίν παιδίον,: το όποιον μόλις έμάδ·ε'νά 
περιπατή, καί έκτεινον αυτού τούς βραχίονας: δεν.τρέχει, αμέ
σως νά ριφδ·ή είς τάς άγκάλας σου ως πτηνόν, 'τό,"όποιον 
μόλις ήρχισε νά κινή τάς πτέρυγάς του; Τπό τά  πάράθ;υρά 
μου τρέχει όμάς παιδιών φωναζόντων κάι δ-ο^υβούντων:1 ή  κί- 
νησίς των μοί φαίνεται ότι εΐνε πτήσίς, ή οποία: ένεκα - τής 
βαρυτητος λαμβάνει όριζοντίαν διευ^υνσιν. Σκιρτώσίν αδιά- 
κοπως καί τα  σκιρτήματα των μοί φαίνονται τοσαι μάταιαι 
άπόπειραι πτήσεως· έν τούτοις Ικανοποιούνται μά τούτο. Ό ^- 
χούνται, άγαπώσιν έμπαθ·ώς τήν έπί των ξυλίνων ίππων πτη- 
σιν καί έτι περισσότερον τήν αιώραν. Αυτή εΐνε ή άληθ·ής 
πτήσις δ ΐ  αυτά, διότι αίωρούνται είς τόν αέρα, είς τό άπειρον.

Τό αίσδημα τούτο εΐνε ή λυδία λί8·ος της έσωτερικής 
νεότητος' έν τη ικανοποιήσει αυτού έγκειται τό δ·έλγητρον 
τού χορού, τής όχήσεως της ιππασίας. Θά παρατηρήσης 
ήμ.έραν τινά, ότι δεν αισθάνεσαι πλέον τήν ένδόμυχον άνάγ- 
κην τής πτήσεως καί τότε &ά παύσης νά χορεόης· &ά 
ίππεύης μόνον, όταν τό άπαιτη ή τό καδ·ήκον ή ή υγεία 
σου. ή άλλη τις έξωτερική άνάγκη. Τότε θ·ά ζητής ήμέρους 
καί τιδ-ασούς ίππους.

Αί ώραΐαι πτέρυγες έχάδησαν — κρίμα! Ευτυχής έκεΐ-
νος, όστις δυναται νά τάς διατηρήση είσέτι έν τη υπηρεσία
των ίδεών του καί νά τάς συνειδ-ίση είς τήν υπακ&ήν της
&ελήσεώς του! ουτος &ά δυνηδ-ή νά τάς κινή έπί μακρό-
τερον χρόνον παντός άλλου. Αυτη εΐνε ή αίωνία νεότης του 
καλλιτέχνου. Διά τούτο ό ποιητής ίπταται αίωνίως έπί τού 
πηγάσου.
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■Αλληλογραφία Ν α π ο λ έο ν ιο ς  το ν  π ρ ώ το ν  χ α ϊ  '[ω οηφίνης. Ai έπι- 
■ στολαί Ναπολεοντος τού πρώτου πρός την πρώτην αυτού σύζυγον Ίωσηφινην 

Βωχαρναί, της όποιας τό οικογενειακόν όνομα ήτο Rose T ascher de  la  Pa- 
gerie, έδημοσιεύθήσαν κατά πρώτην φοράν τό 1838 (F inn in  D idot F rères, 
Paris). Ή  συλλογή αυτή περιλαμβάνει μόλις άπαντα τά δελτία, έφ ών 
ό καταχτητής είς τήν ώραίαν άποικογενή έπεμπε τούς χαιρετισμούς της 
πρώτης του αγάπης. Ε π ίσ η ς  ατελής εινε ό άριθμός τών έν τξ  συλλογή 
επιστολών της Ίωσηφίνης; ούχ ήττον δμως κατοπτρίζεται έν τη έπΐ ροδό- 
χρου χάρτου τυπωμένη ταύτη αλληλογραφία μία τών διασημοτάτων έν τη 
ιστορία ερωτικών σχε'σεων, παν δέ βλέμμα είς τά μυχιαίτατα του μεγάλου 
κατακτητού αισθήματα είναι ού μόνον υπό ιστορικήν άλλα καί ύπό ψυχο
λογικήν εποψιν λίαν ένδιαφέρον. Ούδεμία τών επιστολών τούτων έκτεί- 
νεται πέραν της πρώτης σελίδος. Αί πλείσται συνίστανται έξ ¿λίγων λέ
ξεων, δ ι ων Ó άπειρηκώς στρατηγός κατά τήν εσπέραν πυρετώδους μάχης 
άναγγέλλει τήν· νίκην του τη προσφιλεΤ συζύγα». Καί τηλεγραφικώς άν τήν 
άνη'γγελλε, δέν θά  μετεχειρίζετο μείζονα βραχυλογίαν. ,,Κατετρόπωσα τόν 
έχδρόν. θ ά  σοί άναγγελθώσι τά κατά τήν μάχην. Ε ίμα ι έξηντλημένος 
υπό του καμάτου. Σοι πέμπω μύρια φιλήματα. Ε ίμα ι έν τη κλίνη. Να
πολέων.“ Τοιοΰτον είνε το λακωνικώτατον υφος τών έρωτικων έπιστολών 
τού Ναπολέοντος. „A dieu, m on amie. T o u t à  to i“ („όλος σδς“ ) εΐνε 
τό στερεότυπου άκροτελεύτιον, τό όποιον παύει κατά τόν δεύτερον γάμον 
του αυτοκράτορος, χωρίς ή άνταπόκρισις αύτή νά τελειόνη συγχρόνως. 
Άλλά τό περιεχόμενον τών επιστολών φυσικό» τή* λόγω μετεβλήόη κατόπιν 
ουσιωδώς. Ε ις  τήν χωρισμενην αύτοκράτειραν δέν έξαρκεί ή ετησία πρόσ
οδος τών 3,000,000 φράγκων, εις δέ τόν αύτοκράτορα ή ειδησις αυτη δέν 
εινε λιαν ευχάριστος. ,,Δύνασαι μόνη νά κρίνης“ γράφει τη 25. Αύγουστου 
1811 εκ T rianon  πρ ίς τήν Ίωσηφίνην, ,,πόσω κακήν ιδέαν ώφειλον νά 
σχηματίσω περί σου, άν έμάν&ανον ότι μέ εισόδημα 8,000,000 φράγκων 
κάμνεις προσέτι καί χρέη.“  Ά παιτέί δέ παρ’ αυτής νά οίκονομη κατ’ 
έτος τό ήμισυ τού εισοδήματος της, ήτοι 1,500,000 φράγκα. ’Αλλά καί 
ταύτην τήν έπιστολήν τελειόνει μέ τόν αύτόν εγκάρδιον χαιρετισμόν: „Adieu, 
m ou amie, porte-to i bien“ . Τοιούτο εΤνε τό περιεχόμενον τής προτελευ
ταίας έπιστολής του αύτοκράτορος πρός τήν πρώτην του σύζυγον. Τό τε· 
λευταίον δελτίου, δπέρ έλαβεν έκ της χειρός του, εινε γεγραμμένον μέ τό 
αυτό . ενδιαφέρον, άλλά —  ή πρός τό γυναικείου φΰλον άβρότης δέν άνηκεν 
εν γένει εις τόν αριθμόν τών αρετών του — τήν αλληλογραφίαν, τήν οποίαν 
ηρχισέν ύπό τόσω ρομαντικός περιστάσεις καί μετ’ άληθούς τή» δντι πά
θους, άποπερατόνει κατά τόν έξης, δυστυχώς όχι λίαν ποιητικόν τρόπον: 
,,Ερρωσο, φίλη μου· γράφε μοι, ότι ύγιαίνεις. Μου λέγουν ότι έπάχυνες, 
ώ ς μία χονδρή γυναίκα νορμανδικοί» πακτωτοΰ“ .

Περί τής έν συνόλω καταναλώσεως τού γερμανικού λαού. Κατά τόν 
στατιστικόν Δρ. E nget καταναλίσκει ό Γερμανικός λαός έτησίως ύπέρ τά 
14 δισεκατομμύρια μαρκών, καί δή πρός τροφήν 7,598,646,000, πρός εν
δυμασίαν 2,059,678,000, πρός κατοικίαν 1,204,510,000, πρός θέρμανσιν 
καί φωτισμόν 931,276,000, πρός θεραπείαν του σώματος 486,359,000, διά 
τάς λοιπάς άνάγκας 1,858,296,000, έν συνόλυ» λοιπόν 14,086,066,000 μάρκ. 
"Ωστε έκ τών 14 δισεκατομμυρίων καταναλίσκει τά 12■/. πρός ίκανοποίη- 
σιν τών σωματικών άναγκών.

Ή  ίπ α ν λ ις  το ν  Β έρδη . Ό  ίταλός μελοποιός ’Ιωσήφ Βέρδης είνε, 
ώς γνωστόν, είς έκ τών πλουσιωτέρων τής ϊταλίας μουσικών καλλιτεχνών. 
Ό  ’Αρθούρος Πουγγίν έν τη άρτίως έκδοδείση βιογραφία: τού Βέρδη παρέχει 
ήμίν λαμπράν περιγραφήν της μεγαλοπρεπούς παρά τώ  Buffeto κείμενης 
έπαύλεως S an t’ A gata, έν η ό μέγας μουσικός ποιητής διατρίβει κατά π?ν 
θέρος άνευ έξαιρέσεως. Τ ό μέρος, όπου ή έπαυλις κείται, δέν έχει πολλά 
εξοχικά δέλγητρα- είνε μονότονος, άλλά εύφορωτάτη πεδιάς-, Πλαγίως ενός 
μακρόύ υπό υψηλών πλατάνων έκατέρωδεν περιβαλλόμενου δρόμου ίστανται 
δύο ίτέαι ύπερμεγέδεις έκατέρωδεν μ ιδς δυρας, εΐς.ήν άγει μικρά γέφυρα, 
ήτις εΐνε ί  μόνος σύνδεσμος τής κατοικίας τού καλλιτέχνου μετά τού λοι
πού κόσμου.

Τό πνκνόν φύλλωμα τών δένδρων σκεπάζει τήν οικίαν κατα τό μέρος

τής ίδοδ  άπό τά περίεργα βλέμματα τών διαβατών ένψ έκ τού ετέρου 
μέρους ωραίος, φωτεινός κτπος εκτείνεται μέχρι τών οχθών μικρας τίνος 
λίμνης. Ό  διερχόμενος κατά τό εσπερινόν λυκόφως διά τού δενδροφύτου 
δρόμου καί πλησιάζων τήν μονήρη οικίαν νομίζει ότι άκούει έκ τών με- 
λαγχολικώς κρεμαμένων κλάδων τό τελευταίον ^¡σμα τού τροβατόρε η τό 
έσχατον παράπονον τής δνησκούσης Βιολέττας. Πέραν τής λίμνης έκτεί- 
νονται, υπό μακροτάτων δενδροφύτων όδών διακοπτόμενα τά απέραντα 
κτήματα τού μουσικού άριστοτέχνου, κεκοσμημένα ένιαχού ύπό μικρών 
χωρικών οικιών. Ό  Βέρδης δέν εΐνε μόνον καλλιτέχνης μέ ύπερεκχειλί- 
ζουσαν φαντασίαν καί ζωηρόν, εύερέδιστον ιδιοσυγκρασίαν άλλ’ εινε συγ
χρόνως καί ίκινώτατος γεωπόνος μέ πρακτικώτατον πνεύμα, παρακολου- 
δών τάς προόδους τής αγγλικής καί γαλλικής γεωπονίας. Καί έν τη άρχι- 
τεκτονική τής οικίας του, έν τη εκλογή τών έπίπλων καί όλη τή άνέτω 
δ.ευδετήσει δεικνύεται ή καλαισδησία τού μουσικού ποιητού. Μελοποιεί 
συνήδως έν τή» προσγείω κοιτώνι του, ό οποίος εΐνε ευρύχωρος, ευάερος 
φωτεινός καί με καλλιτεχνικήν πολυτέλειαν κεκοσμημένος. Έ ν  τήΓ δω
μάτιο» υπάρχει λαμπρόν κλειδοκύμβαλον, βιβλιοδήκη, ϋπερμέγεδες καί πα
ραδόξου σχήματος έπιπλον διαιρούν τόν χώρον τού δωματίου είς δύο ίσα 
μέρη καί παρέχον εις τά βλέμματα λαμπροτάτην συλλογήν άγαλματίων, 
σκευών καί άλλων καλλιτεχνικών αντικειμένων.

Έ ν  τη ηρεμία τής νυκτός άνυψούνται έκ τού δωματίου τούτου αι 
δελκτικώταται καί περιπαδέσταται άρμονίαι, ας δημιουργεί τό ανεξάντλητου 
πνεύμα τού μουσικού άριστοτέχνου. Έ ν  τω δωματίω τούτο» συνετέθη ό 
,,Δόν Κάρλος“  καί μάλιστα έν διαστήματι εξ μηνών. "Οπως ή επαυλις 
τού καλλιτέχνου, ουτω καί ό καλλιτέχνης αυτός περιγράφεται έν τη μνη- 
μονευ&είση αυτού βιογραφία *): 'Γψηλού άναστήματος, ζωηρός, ρωμαλέος, 
ύγιέστατος, δραστηριώτατος. "Ολον αυτού τό έξο»τερικόν δεικνύει δύναμή 
καί στερεότητα. Ή  επαυλις San t’ A gata  εΐνε Ó προσφιλέστερος τόπος 
τής διαμονής του. Κατά τήν πεμπτην ώραν τής πρωίας περιπατεΐ εν τψ  
δάσει, επισκέπτεται τούς άγρούς καί τά κτήματά του καί άκολούθως δια
σκεδάζει έν τη λίμνη έπί τού μικρού .του λέμβου, 8ν διευθύνει ό ίδιος ώς 
εντριβής πηδαλιούχος. Ου8’ έπί στιγμήν μένει άργός. "Οπως άναπαυ&η 
από τής μουσικής καταφεύγει είς τήν ποίησιν, καί ΐνα μετριάση τάς ισχυ
ρός εντυπώσεις τής ποιήσεως, προστρέχει είς τήν ιστορίαν καί τήν φιλο
σοφίαν. Δέν ύπάρχει κλάδος άνθρωπίνης γνώσεως καί έπιστήμης, είς τόν 
όποιον νά μή κατέγινεν έμβριθώς καί μετά ζήλου τό άνήσυχον καί φιλο
μαθέστατου πνεύμα του. Τοιαύτη παρουσιάζεται πρό ημών ή  εικών τού 
διάσημου μουσικού, όστις διά τής αφθονίας τών μελοδιών του καί παρά 
τοΐς Γερμανοίς άπολαύει μεγάλης ύπολήψεως, κατορθώσας νά συνδυάση 
τήν άμίμητον χάριν τής ιταλικής μουσικής μετά ττς έμβρι&ούς τέχνης τών 
Γερμανών μουσικών.

Η  δ /ώ ρ νξ  το ν  Σ ο νέξ . -— Περί τάς τρίίς ή τέσσαρας χιλιάδας 
πλοίων διέρχονται διά τής διώρυγος τού Σουέζ κατ’ ετος, εξ ων 77 τοΐς 
εκατόν αγγλικά, 8 '/2 τοΐς έκατόν γαλλικά 4 τοΐς εκατόν ολλανδικά καί 
3 '/ο τοΐς εκ. γερμανικά. Ό  εξής πίναξ δεικνύει τόν αριθμόν καί τό φορ- 
τίον τών κατά τήν πενταετίαν (1882— 1886) δ ιά  τού Σουέζ διαπλευσάν- 
των πλοίων.

Ifoç φορτίο* */ς Tàruvç
1882 3,198 7,122,125
1883 3,307 8,106,001
1884 3,284 8,819,967
1885 3,624 8,985,411
1886 3,100 8,417,314.

Έ ν  Μεγάλη Βρεταννία έκδίδονται έπ ί τού παρόντος 2177 εφημερίδες, 
έξ ών 454 έν Λονδίνο», 1273 έν ταΐς ογγλικάίς έπαρχίαις, 82 έν Ουαλία, 
189 εν Σκωτία, 158 έν ’Ιρλανδία, καί 21 έπί τών νήσων τού πορθμού 
Μεταξύ τούτων ύπάρχουσιν 189 καθ' έκάστην έκδιδόμεναι, έκ δέ τών 1508 
μηνιαίων καί τριμηνιαίων περιοδικών 400 περίπου εινε Βιολογικά, ή πραγ
ματεύονται κυρίως θρησκευτικά ζητήματα.

*) Ό Tjf Verdi ίχιι cevn!» im’ Τφιν b  ηλικία. χεντήχοντα hüv, >*■'· y*h;
σ ν ν ι π ί ή ο & σ ι  τ ό  ί ^ ύ ο μ ψ ι ο σ ι ό ν  »Γι': ή Χ ι χ ί α ς  tov.
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H  ¿ π ίδρα σ ις  το ν  έλα ίο ν  èn> τώ ν  (Ιαλαοσΐω ν κ νμά τα ιν . Έ γρα- 
ψαμεν άλλοτε έν τώ  Γ '.  τόμω τής Κλειούς άρ. 2 σελ. 31 περί της δυνά- 
μεως, ήν έχει τό έλαιον νά κατευνάζη τά έξηγριωμένα κύματα τής Βαλάσ- 
σης. Πρός συμπλήρωσιν αύτών προσδέτομιν τά εξής:

Ή  έπίδροισις τού ελαίου έπί τών κυμάτων ητο γνωστή είς τους 
ανθρώπους τών άρχαιοτάτων χρόνων, άλλ’ από τινων μόλις έτών ήρχισε 
νά εξετάζηται μετά περισσοτέρου ενδιαφέροντος καί νά χρησιμοποιήται 
μετά πλείονος έπιτυχίας. Διά πολλών καί διαφόρων πειραμάτων έγνώσθη 
ότι όλιγίστη ποσότης ελαίου ά ρκ ίί οπως θραύση τήν δύναμιν τών κυμάτων 
καί καταπραΰνη έπί τοσούτον τήν Ιξηγριωμε'νην θάλασσαν, ώστε νά εΐνε 
ακίνδυνος είς τό πρός τούς ανέμους καί τά  κύματα άγωνιζόμενον πλοίον. 
Περί τής ποσότητος τού ελαίου, ήτις άπαιτέίται πρός καθησύχασιν τών 
παρά τώ πλοίω κυμάτων, έπεκράτεί πρότερον μεγίστη διαφωνία. "Ηδη 
όμως έκ τής αντιπαραβολής 200 διαφόρων εκθέσεων έξήχθη, ότι τά πλοία, 
τά όποια έποιήσαντο χρ?σιν τής έλαιώσεως τής θαλάσσης, έχρειάζονιο 
κατά μέσον όρον 2 λίτρας καί 20 εκατοστά ελαίου καθ’ έκάστην ώραν. 
Έ κ  τών δεδομένων τούτων καί εκ τής ταχύτητος μεθ’ ής κινείται τό 
πλοίον έπεχείρισεν ό αντιναύαρχος G. Cloué νά ύπολογίση τό πάχος τού 
έλαιώδους στρώματος, δπερ δι’ναται νά καταπραΰνη τά θαλάσσια κύματα. 
Κατά τήν γνώμην αύτού τό πλοίον διανύει έν μ ι?  ώρφ 18,250 μέτρα, τό 
δέ ελαιυν τό όποιον σταλάσσεται είς τάς πλευράς τού πλοίου καλύπτει τήν 
θάλασσαν είς πλάτος 10 περίπου μέτρων. Μέ 2,20 λίτρας ελαίου καλύ
πτονται 182,500 τετραγωνικά μέτρα τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Έ κ  
τούτων δύναται νά ύπολογισθη εύκόλως τό πάχος τού ελαιώδους στρώμα
τος· τό αποτέλεσμα όμως τού υπολογισμού τούτου εΐνε τόσον έκπληκτικόν, 
ώστε μόλις τολμώμεν νά τό γράψωμεν, διότι ή  λεπτότης τού έλαιώδους 
στρώματος εΐνε τοσαύτη, ώστε δέν δυνάμεθα νά τήν φαντασθώμεν, εΐνε 
δηλαδή ίση μέ Ιν έννενηκοντακισχιλιοστόν ('/«lono) to v  χ ιλ ιο σ τό ν  το ν  
μ έ τρ ο ν ί  Εύρισκόμεθα ενταύθα άπεναντι ενός τών φυσικών εκείνων θαυ
μάτων, είς τά όποια πληρέστατα εφαρμόζεται ή  παροιμία ,,Μικραί αΐτίαι, 
μεγάλα άποτελέσματα“ . _________

Ό  χ α π ν ό ς  χ α ϊ τ η  r tv ç a .  ΓΙολλάκις 5 καπνός έχαρακτηρίσθη ώς 
δηλητήριον, εις το όποιον έξοικειούται τρόπον τινά ό όργανισμος διά της 
μακρδς χρήσεως, τού όποιον όμως ή βλαβερά έπενέργεια καταδε(κνυται 
προϊόντος τού χρόνου, 'fr 'o  άλλων έξ έναντίας ήμφισβητηθη ή επιβλαβής 
ενέργεια του καπνού. ’Αφ’ ότου δέ ή άσθενεια τών νεύρων ελαβε τοσαύ- 
την έπίδοσιν μεταξύ τών πεπολιτισμένων εθνών, ήρχισαν καί έπί τού κα
πνίσματος νά γίνωνται ακριβέστεροι έρευναι έν σχέσει πρός τήν έπίδρασιν 
αυτού έπί ιού νευρικού συστήματος. Ή  γνώμη τού Δρ. L . Lôw onield, 
ειδικού ιατρού είς τά παθήματα τών νεύρων, εΐνε περίπου ή εξής:

Ίπερβολική χρήσις τού καπνού δύναται άναμφιβόλοις νά έπιδράση 
λίαν έπιβλαβώς έπί τού νευρικού συστήματος · συνεπάγεται ιδία διαταρά
ξεις έν τή λειτουργία ττ ς  καρδίας, άνησυχίαν καί ανορεξίαν. Τουναντίον 
δέ μετρία χρήσις τού καπνού είς πολλούς άνθρώπους ού μόνον ούδεμίαν 
έπιφέρει βλάβην, άλλά καί είς πολλάς περιστάσεις δύναται νά είναι λίαν 
ωφέλιμος. Τό κάπνισμα πολλάκις δύναται νά μετριάση ισχυρόν ερεθισμόν 
τών νεύρων καί νά μεταφέρη τόν πάσχοντα ύπό άνησυχίας καί στενοχώ
ριας είς άνετον καί εύχάριστον ψυχικήν διάθεσιν. Έ κ τ ίς  όμως τών πραϋν
τικών έχει καί ερεθιστικός ιδιότητας ό καπνός: δύναται νά αύξηση τήν 
ικανότητα πρός διανοητικήν εργασίαν καί νά ένισχύση τήν σωματικήν καρ
τερίαν ενίοτε δέ καί νά ένεργήοη ώς άναπληρωματικόν τής τροφής μέσον, 
Ε ις πολλούς δέ άνθρώπους ό καπνός έπιδρα λίαν εύνοϊκώς έπί τής πέψεως. 
Έ κ  τών ανωτέρω έξάγεται ότι μόνον τήν υπερβολικήν χρήσιν τού καπνού 
πρέπει νά άποφεύγωμεν, Ο ί ύπρφέροντες έκ νευρικών ασθενειών όφείλουσιν 
όσον τό δυνατόννά. μετριάζωσι τό κάπνισμα· οί 8έ πάσχοντες νευρικός δια
ταράξεις ττς λειτουργίας τής καρδίας πρέπει παντελώς να τό έγκαταλίπωσι.

Π ρ ώ τα  β ή μ α τα .  Ή  ιστορία τής φιλολογίας όλων τών έθνών παρ
έχει πλείστα όσα παραδείγματα περί τής πάλης καί τού άγονος, δν αγω
νίζονται οί ,ποιηταΐ κατά τάς πρώτας άρχάς τού σταδίου τω ν, καί περί 
τών δοκιμασιών καί άποθαρρύνσεων, άς άπαντώσι μέχρις ου τά πρώτα

αυτών έργα τύχωσι τής επιδοκιμασίας τού κοινού. Δύναται τις μάλιστα 
νά ίσχυρισθή ó y  οί πλείστοι ουγγραφείς καί ποιηταί, οί όποιοι βραδύτερον 
έκτήσαντο μεγάλην φήμην, ύπέστησαν κατά τήν άρχήν τού σταδίου των 
παραδειγματικός αποτυχίας. Τούτο συνέβη είς τόν Σαρδού, τού οποίου 
τό δρδμα „ L a  T averne des É tu d ian ts“ άνηλεώς έξεσυρίχθη. Καί αυτός 
δέ ό ποιητής ώνόμασε βραδύτερον τό δρδμα τούτο τό μέγιστον αμάρτημα 
τής νεότητός του, ούχ ήττον όμως έκ τής άποτυχίας ταύτης ουδόλως άπε- 
θαρρύνθη· πρός Ινα έκ τών φίλων του έγραφε ποτέ περί τούτου τά έξης: 
,,ό συριγμός δέν μέ άπεθάρρυνε· μοί έδειξεν έναργώς τά λάθη τού δρά
ματός μου. Τό θέατρον απαιτεί κίνησιν, ζωήν, πάθος· τό έργον μου ούδέν 
έκ τούτων περιέϊχεν. Έμελέτησα νύκτας, έβδομάδας, μήνας, Ισπούδασα 
πδν ότι απαιτεί τό δράμα καί τέλος άνεκάλυψα τό μυστήριον τού θαυμά
σιου τούτου όργανισμού, έν ώ καί δ ελάχιστος τροχίσκος εχει την ιδιαι
τέραν αυτού λειτουργίαν όπως συμβαίνει καί έν τώ ανθρωπίνω όργανισμώ.“ 
Έ τ ι  χειροτέρα ύπηρξεν ή τύχη τού πρώτου έργου „L e  dvrris“ τού γονι- 
μωτάτου ποιητού Scribe, τόν όποιον ή αποτυχία συνώδευεν επί ολόκληρον 
τετραετίαν είς όλα του τά έργα, μέχρις ου έπί τέλους τό 1816 ήρξατο από 
τού έργου του „une nu it de  la  garde  nationale" ή  έπί δεκαετίαν ίλην 
διαρκέσασα περίοδος τών .μεγάλων επιτυχιών του.

’Ωσαύτως τού D um as père  ή  πρώτη τραγωδία δέν έγένετο δεκτή 
παρά τώ γαλλικώ θεάτρω, τό δέ δράμα του „C hristine de  Suède“ δέν 
έκρίθη άξιον παραστάσεως. Ό μοια  υπήρξεν ή τύχη τού A ugièr έν τω 
πρώτω αυτού έργω „ L e  Cigne“ . Ό  M etim é, όπως καταστήση άνεκτάς 
είς τά ώτα τού κοινού τάς πνευματώδεις αυτού κωμωδίας, έδήλωσεν ότι 
εΐνε „μεταφράσεις έκ τού ισπανικού“  ώς συγγραφέα δέ τών πρωτοτύπων 
έφεύρεν Ισπανίδα τινά ηθοποιόν, ήν ώνόμασε C lara  Garul.

Τ ά  πρώτα διηγήματα τού D audet καί τό πρώτον αυτού μυθιστό
ρημα, όπερ βραδύτερον έτυχε μεγάλης έπιδοκιμαοίας, έκρίθησαν ανάξια 
δημοσιεύσεως ύπό τών συντακτών πολλών περιοδικών φύλλων. Τήν αυτήν 
τύχην έσχον 6 F eu ille t καί ό Θεόφιλος G autier. Τοϋ W aite r  S co tt ή  
έμμετρος μετάφρασις τών „ballades“ τού B ürger άπεδοκιμάοθησαν, ό 
8έ D iekens μέ τό άριοτον μυθιστόρημά του „V anity  fa ir“ μετέβαινεν 
έπί πολόν χρόνον άπό έκδότου είς εκδότην έν Λονδίνω όπως τό δημο- 
σιεύση. Ε π ίσ η ς  τό περίφημον μυθιστόρημά του „Jane  E ire“ επεστράοη 
αύτώ ύπό διαφόρων έκδοτών ώς ανάξιον δημοσιεόσεως. Ή  συγγραφεός 
C urrel Beil εΐχεν νδη άπολέση πάσαν έλπίδα έπιτυχίας, ίτ ε  ή  οί Sm ith 
E ld e r καί συντροφιά άναγνωρίσαντες τήν άξίαν τού τοσούτον περιφρονη- 
θέντος έργου της προέβησαν είς τήν εκδοσιν αυτού.

Καί οί Γερμανοί ποιηταί έλαβον κατά μέγα μέρος τάς αύτάς απο- , 
τυχίας κατά τά πρώτα αύτών εργα. Ή  ιστορία τής γερμανικής φιλολογίας 
άναφέρει πολλά περί τούτου παραδείγματα.

Ό  π ρ α χ μ α τ ιχ ύ ς  μ ελ ο π ο ιό ς  τή ς  Μ α α ο α λ ιώ η δο ς  φαίνεται τέλος 
πάντων ότι άνεκαλόφθη έν Γαλλία. Εΐνε άρχαΐός τις έκκλησιαστικός με
λοποιός όνόματι Jean  B ap tis te  L ucien Grison, χρηματίσας από τού 1775 
μέχρι 1787 αρχιμουσικός έν τη μητροπόλει τού Sain t Omer (Pas-de-Ca
lais). Έ ν  τώ  διαστήματι τούτω έμελοποίησεν εκκλησιαστικόν τι μελόδραμα 
Έ σθήρ (E sth e r’, τού οποίου τό κείμενον έλήφθη έκ τής ομωνύμου τρα
γωδίας τού Ρακίνα καί τού όποιου τό πρώτον μέρος έπιγραφόμενον ,.ή 
διαβολή“ περιέχει άκριβέστατα τήν μελωδίαν τής Μασσαλιώτιδος. "Ωστε 
ή μέλοποίησις. τού Grison εΐναι τουλάχιστον κατά 5 έτη άρχαιοτέρα τού 
έθνίκού υμνου του Rouget de L is le 's , όστις μέχρι τοΰδε έθεωρεΐτο καί 
ώς μελοποιός τών στροφών του, μόλονότι πολλάκις καί δικαίως ήμφισβη- 
τή&η τούτο. Αυτός ό ίδιος μόνον άπαξ, κατά τό 1825, δηλ. 33 έτη μετά 
τήν ποίησιν τού δμνου του έδήλωσε δημοσία ότι ήτο καί ό μελοποιός αυτού.

Ό  άνακαλύψας τόν άληθίνόν μελοποιόν της Μασσαλιώτιδος’Αρθούρος 
L o th  φέρει έν τω  πρό τίνος χρόνου δημοσιευθέντι συγγράμματι αύτοϋ.(Ι»β 
c h a n t de  la  M arseillaise e t  son véritable auteur) πάσας τάς δυνατάς 
αποδείξεις περί τής γνησιότητος τών έρευνών του καί δημοσιεύει τό μελο
ποίημα τού G rison μεθ’ όλων τών οικείων έγγραφων, ούτως ώστε κατα- 
πίπτουσι πάσαι α ί έπί τής σήμαντικωτάτης ταύτης μελφδίας καί ύπό άλλων 
έΒνών καί ύπό τών Γερμανών πολλάκις έγερθεΐσαι αξιώσεις.
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Αν διά τον μικροσκοπίου άνακαλύπτονται v ía  ζωύφιο η  8 ι’ άλλων 
μηχανών εξάγονται εκ τοΰ άμετρήτΟυ βάθους τής θαλάσσης ίέώ ς άγνωστα 
ζώα, αί ανακαλύψεις ανται ' -
ονδίν εχουσι το θαυμαστόν, 
όταν λάβωμεν ύπ’ ίψ ει τήν 
τελειοποίησιν, ήν έλαβον ήδη 
τα επιστημονικά μέσα. Ά λ ΐ 
ή  άνακάλνψις νέον θηλαστι
κοί! ζώου καί μάλιστα επί ευ
ρωπαϊκόν εδάφους θά ήτο απί
στευτος εις τούς ζωολόγους, 
διότι κατά γενικήν παραδοχήν 
το σύστημά των περιέχει 8λα 
τα ζώα τής ήμετέρας ήπει
ρον. Έ ν  τούτοις όμως άνε- 
καλύφθη υπό τοΰ περιηγητοΰ 
E . von O ertzen νέον εύρω- 
παϊκόν θηλαστικόν καί οντω 
ηύξήθη ή τάξις των μηρυκα- 
στι/ων κατά Ινα όμοειδή σύν
τροφον. Τό ζώον τοΰτο εΤνε 
ή εν τή είκόνι τούτη παρι- 
σταμένη α ίγ α γ ρ ο ς  (Capra 
dorcas).

Ή  αίγαγρος αδτη εύρί- 
σκεται ήδη έν τώ  ζωολογική! 
κήπω τοΰ Βερολίνου, εχει δέρμα 
έρυθροκιτρίνου χρώματος, καί 
μόνον επί τής ράχεως καί τοΰ λαιμοΰ μελαίνας δέσμας τριχών. Πατρίς 
τοΰ ζώου τούτου είνε ή  πρός βορραν τής Εύβοιας κειμένη δύσβατος νήσος 
Γιοΐρα, ίτ ις  ύπό τών άρχαίων ένεκα τοΰ πλήθους των αιγών της ώνο-

μάσθη πολύαιγος. Σήμερον όμως ό αριθμός αύτών ε ινεπολύ  ήλαττω- 
μένος, άν καί ακόμη κατά τό 1844 έγραφε Γερμανός τις περιηγητής τά

εξής: ,,'Η  άκατοίκητος νήσος 
γέιιει αίνών. ποίου όμως εί
δους [8εν ήδυνήθην νά μάθω 
διότι μεθ’ όλεες τάς προσπά
θειας καί υποσχέσεις ούτε κον 
Ιν ζεΰγος κεράτων έκ τών α ι
γών τούτων έλαβον. Είναι τό
σον άγριαι, ώστε επιτίθενται 
κατά τοΰ κυνηγοΰ καί άν δέν 
προφυλάσσηται τον κατακρη- 
μνίζουσιν α ιί τών βράχων.“

Ό  διετής περίπου τρά
γος έν τώ ζωολογική κήπω 
του Βερολίνου δεικνύει τήν έμ
φυτον αύτψ αγριότητα εις τόν 
ΰπατον βαθμόν. Μετά φοβέρας 
όρμής τρέχει πρός τάς κιγκλί- 
δας, όπισθεν τών όποιων ισταν- 
ται οί έπισκέπται τοΰ κήπου, 
καί αί καμπαί τών σιδηρών 
ράβδων δεικνύουσιν έπαρκώς, 
πόσον έπικίνδυνος δύναται νά 
γείνη εις τόν άνθρωπον. Ή  
cap ra  dorcas (α’ξ δορκάς) εΤνε 
ίσως ί  αρχικές τύπος τής ήμε
τέρας κατοικίδιου αίγός. Πρό 

τής άνακαλύψεως τής αιγάγρου ταύτης έθεωρείτο ώς αρχικός τύπος τών 
κατοικίδιων αιγών ή έν ταΐς άνατολικαΐς Ίνδίαις, ιδία δε έν Βεγγάλη έν- 
διαιτωμένη αίξ A ntilope cervicapra.

κ. Θ. Β. εις Κωνστ]πολιν. Πρός τούς ΰπο- 
δειχθέντας ήμ~ν νέουξ συνδρομητάς Σας άπεστεί- 
λαμεν τά τεύχη τοΰ ε. τ . — κ. Π. Σ. εις ’Αλεξάν
δρειαν. Άπεστάλησαν. — κ Α. Σ. αύτόθι. Τά 
αιτηθέντα τεύχη άπεστάλησαν. — κ. Γ . Μ, εις 
Λευκωσίαν. Σας έγράψαμεν, — M onsieur A. G. 
Μ. à  A ndrinople. L es  p rem iers 6 No. du 
jo u rn a l désiré so n t épuisés. — ». Σ. Φ. Σ, εις 
Ιεβαστούπολιν. Έσημειώσαμεν. — κ. Π . Γ. Μ. 
εις Σύρον. Λίαν προςεχώς θά έχητε τάς σχετι- 
κάς πληροφορίας. — χ. Φ. Ζ . εις Σιάτισταν. Περί 
τών έγκαινίων άνέγνωμεν έν τώ Φ. τ ή ς . Μ. ■ — 
δεσπ. Α. Δ. εΪς Βάρνην, κκ. Α. Κ. εις Ιεροσόλυμα.

Αδ. Δ. εις ’Αλεξάνδρειαν, Α. Σ. αύτόθι. Ελήφθη- 
σαν καί Σας εύχαριστουμεν. — κκ. Π . Κ." καί 
Συντρ. εις Σμύρνην. 'Η  σειρά τοΰ τρεχ. έτ. μετά 
τοΰ αίτηθέντας τόμου άπεστάλησαν. — κ. Θ. I. 
εις ’Αλεξάνδρειαν. Σας έγράψαμεν. —  Διευθ. 
Έ φ .  τών Κ. καί Διευθ. Α. εις ’Αθήνας. Δυστυ
χώς δεν δυνάμεθα νά συμμορφωθώμεν πρός 
τήν έπιθυμίαν Σας ένεκα έλλείψεως μεταλλήλου 
χώρου. — κ. Γ. Δ. Κ. είς Ρέθυμνον. Έλαβο- 
μεν την εύγενεστάτην ύμών έπιστολήν καί Σας 
εύχαριστοΰμεν διά τάς φιλικάς ύμών συμπά
θειας. ’Αποδείξεις τοΰ έτ. τούτου άπεστάλησαν έν 
τώ τελευταίω δέματι. — κ. Μ. Λ. Β. εις Γαλά-

ζιον. Σας εύχαριστοΰμεν. — κκ. Γ. Κ. εις ’Οδησ
σόν, S . Π. εις Πότι. Έσημειώσαμεν. — κκ. Άδ- 
Ζ . Μ, εις Βιτώλια. Τ ά  60 τεύχη τοΰ έν λόγω 
έργου εύρίσκονται καί δεμένα είς 4 τόμους προς 
φρ. 22 έκαστος δια τους άγοραστάς. — κ. Π . Μ. 
είς Άμισόν. ’Απεστάλησαν, τά δέ περικαλύμματα 
θά  λάβητε είς Κωνστ|πόλεως ή έκ Σμύρνης. —- 
κ. Π . Γ. είς ’Αλεξάνδρειαν. Σας έγράψαμεν καί 
Σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Ν. Ζ . είς Αδριανούπολιν. 
Ή  επιστολή Σας έλήφθη. — κ. Δ. Π. είς Τερ
γέστην, Κάτι θά συνέβη. — κ, Γ . Κ. είς ’Οδησ
σόν. Έ λήφθη καί Σας εύχαριστοΰμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ή  Άκρόπολις τών ’Αθηνών ύπό Ευγενίου Ζωμαρίδου (συνέχεια). — Περί ύποχονδρίας ύπό τοΰ καθηγητοΰ F . H einrich 
Kisch, r— Ό  παρά τήν πηγήν καθήμενρς νέος ποίημα^ ύπό Ν. Κ. Σπάθη (μετάφρασις). — ’Ε π ί τη έκατονταετηρίδι τής έν Αυστραλία ίδρύσεως τών 
’Αγγλικών άποικιών. — Σαπφώ (μυθιστορία έκ της ελληνικής άρχαιότητος — συνέχεια). — Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία των εικόνων. —  Ποικίλα. 
(̂ ’Αλληλογραφία- Ναπολέοντος τοΰ πρώτου καί Ίωσηφίνης. — Περί της εν συνόλώ καταναλώσεως τοΰ γερμανικοΰ λαοΰ. —. Ή  διώρυ| τοΰ Σουέζ. — ΓΗ 
έπαυλις τοΰ Βέρδη αί έν Μεγάλη βρεταννία έκδιδόμεναι έφημερίδες.) —  Ε πισ τήμ η  καί Καλλιτεχνία. ( Ή  έπίδρασις τοΰ έλαίου επί· τών-θαλασσίων 
κυμάτων. — Ό  καπνός καί τά νεΰρα. — Πρώτα βήματα; —  'Ο  πραγματικός μελοποιός τής'Μασσαλιώτιδος.) — Ή  νεωστί άνακαλυφθέϊσα έν Έ λ - 
λάδι αίγαγοος (μετά εικόνας') —  Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. ’Ιωάννης Μαρτίνος Σλάϊερ, έφευρέτης της Βολαπύκ (έν σελ. 129). — Ή  έορτή τής πρωτομαϊας έν Φλωρεντία. Είκών 
ύπό Jacques W agrez (έν σελ. 133). — 'Η  κατασχεθεΤσά άγελάς. ,Είκών ύπό A nton Seitz [έν σελ. 137). — Παιδική διασκέδασις. Είκων ύπό Ε . 
K eyser (έν σελ. 140). '

’Εκδότης Π. 4. ΖϊΓΟϊΡΗΣ.
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