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Ε Κ Α ΙΑ Ο Τ Α Ι  Α Ε  Τ Ο Ϊ

Αχό του έαρος του παρελθόντος Ιτους διατρίβει εν 
Ευρώπη ξένος μονάρχης, του οποίου ή αφιξις προύκάλεσε 
κατ άρχάς μεγάλην περι
έργειαν, μεταβλη9·εϊσαν κα
τόπιν εις γενικήν συμπά
θειαν και αγάπην εν τε 
Γαλλία καί έν Γερμανία, 
ό αυτοκράτωρ τής εύρείας 
και Εκτεταμένης χώ ρα ς 
Βρασιλίας, ό μόνος έν τω 
δημοκρατικό» νέο,» κόσμω 
μονάρχης, Δόμ Πέτρος ό 
δεύτερος. Ή  άφιξις αΰτου 
δ-ά διήγειρεν άναμφφόλως 
μεγάλας προσδοκίας είς τά  
φιλοδεάμονα καί περίεργα 
πλήό·η, άτινα περιέμενον 
νά ϊδωσιν Εκτάκτως λαμ
πρών, μέ άδάμαντας κε- 
κοσμηνενην συνοδίαν ώς 
χαρά τω Σάχη της Περσίας. - 

Αλλ’ ή άπλότης καί 
το άπέριττον τού αύτο- 
κρατορικοϋ ζεύγους, άπε- 
χ&ανομένου πάσαν περιτ- :■ 
την πομπήν καί μεγαλο
πρέπειαν, δ ιέψ ευσ ε τάς 
προσδοκίας τ α ύ τα ς : εις 
&αλαμηπόλος καί μία κυ
ρία τής τιμής (ό άντικύ- 
μης καί ή άντικόμησσα 
de Carapebùs), ό θαλαμη
πόλος "Vicomte de Nioae 
καί ό αρχίατρος Vicomte

Κ Λ Ε Ι Ω .  Τ Ο Μ Ο Σ  J \

de Μοίίκ Maia συνώδευσαν μόνοι τον αύτοκράτορα καί τήν 
σύζυγόν του είς Ευρώπην. Οί ύπηρέται τής μεγάλης ταύ-

της οικογένειας είναι εύα- 
ρίδμητοι.

Δόμ Π έτρος ό Β'. 
Εγεννή&η τη 2. Δεκεμβρίου 
1825 καί εΤνε εγγονος του 
βασιλέως τής Πορτογαλ- 
λίας Ίω ά ννου  Δ'., του 
οποίου ό διάδοχος έν Βρα- 
σιλία δέν ήδυνή&η να άντι- 
στή είς τήν έκ τής Αμερι
κανικής Επαναστάσεωςγεν- 
νη&εΐσαντάσινπρός Εθνικήν 
αυτονομίαν, άλλα τεθείς 
έπί κεφ α λής τή ς  προς 
άπελευΒ-έρωσιν κινήσεω ς 
άνεκηρόχΟ-η τό 1822 αύτο- 
κράτωρ τοΰ νεαρού κρά
τους. Ή δη  τό 1881 Δόμ 

πρώτος παρη- 
τή&η του &ρόνου, παρα- 
χωρήσας αυτόν ε!ς τον 
Εξαετή υιόν του, όστις έκ- 
τοτε δίατελέί έπί πεντή- 
κοντα καί Επτά ετη κατό
χων τό αύτοκρατορικόν 
αξίωμα. 'Ως γόνος τοΰ 
οίκου Braganza, διά τής 
μητρός του, ή οποία ήτο 
δυγάτηρ του αύτοκράτο- 
ρος τής Αυστρίας Φραγκί
σκου Κ .  καί αδελφή τής 
συζύγου τοΰ Νάπολέοντος, 

19
Α Ο Μ  Π Ε Τ Ρ 0 2  Β '.

Αύτοκράτωρ τ?« ' Βρασιλίας.



146 ΚΛΕΙΩ;

και διά- τοΰ γάμου του μετά μιας δυγατρός του βασιλέως 
της Σικελίας Φραγκίσκου ό Δόμ Πέτρος Β'. συνδέεται διά 
συγγενικών δεσμών προς πάσας τάς βασιλεύουσας και άνα- 
τραπείσας δυναστείας της Ευρώπης. ΕΤνε ανεψιός του Ναπο- 
λέοντος και σύγγαμβρος του πρίγγηπος του JoinviHe. Έ κ  των 
τεσσάρων τέκνων του ζη μόνον ή πρεσβυτέρα του δυγάτηρ 
Donnalsabeila" έγγόνους όμως εχει τό αύτοκρατορικόν ζεύγος 
επτά, έξ ών ό πρέσβϋτερος Dom Pedro von Sachsen-Koburg 
συνοδεύει ωσαύτως τον αύτοκράτορα εις τό ταξείδιόν του 
έν Ευρώπη.

Κατά τό Βρασιλιανόν πολίτευμ,α — όπερ εΐνε παρά τω 
της Αγγλίας και Γαλλίας τό άρχαιότατον και έλευδερό- 
φρονέστατον — ο αυτοκράτωρ, τοΰ οποίου ό θρόνος κατά 
τό δίκαιον τής πρωτοτόκιας άνευ διακρίσεως φύλου κληρο
νομείται, φέρει τον τίτλον: „Imperador constitucional e de
fensor perpetuo cío Brazil.“ Τόν τίτλον τούτον φέρει ó 
Δόμ ΙΙέτρος Ιπαξίως καί έν πλήρει δικαιώματι όχι μόνον 
ενεκα των ένδόξως περατωδέντων έμ.φυλίων πολέμων, όχι 
μόνον ενεκα τής νίκης-ήν ήρατο κατά τον φρικώδη πόλε
μον μετά τής Παραγουάης ώς δικτάτωρ López (1865 μέχρι 
1870), έκ των συνεπειών του οποίου πολέμου ή Βρασιλία 
πάσχει οίκονομικώς καί δά  πάσχη είσέτι έπί μίαν άνδρώπων 
γενεάν, αλλά κυρίως ένεκα των αξιομνημόνευτων έπί του 
πολιτισμού καί ανθρωπισμού τής χώρας του μεταρρυθμίσεων. 
,Κατά τό αυτό έτος, καδ’ ό άπεπερατιύδη ό γαλλογερμα- 
νικός πόλεμος, έν Βρασιλία ο Δόμ Πέτρος έδημοσίευσε τόν 
περί δούλων νόμον. Άν καί πασα ή των άγριόν καλλιέργεια 
έν Βρασιλία έκτελεΐται υπό δούλων ενεκα της άδρανείας 
καί νωδρότητος των ίδαγενών έλευδέρων, έν τούτοις έκη- 
ρύχδησαν έλεύδερα πάντα τά  από τής δημοσιεύσεως του 
νόμου καί εξής γεννώμενα έκ δούλων γυναικοΤν τέκνα καί 
έξηγοράσδησαν άξιοι έλευδερίας δούλα διά τίνος έπί τοΰτο 
προωρισμένου χρηματικού κεφαλαίου, τό όποιον σήμερον 
ανέρχεται είς είκοσι καί έξ έκατομμ.ύρια μάρκων καί έκ του 
οποίου ελαβον τήν έλευδερίαν το»ν δέκα πέντε χιλιάδες άν-' 
δρώπων, ένόϊ άφ’ ετέρου ή Ιδιωτική άρχεβουλία κατά τά 
τελευταία δώδεκα έτη άπηλευδέρωσεν υπέρ τάς εξήκοντα 
χιλιάδας δούλων έργατών, χωρίς ή έλάττωσις αυτη τοΰν 
έργατοΰν να δύνηδή να άναπληρωδή, όπως έν τη βορείω 
’Αμερική, διά τής εισροής ξένων έργατικών δυνάμεων. Τώρα 
ζώσιν έν Βρασιλία ακόμη περί τάς έξακοσίας μόνον χιλιά
δας δούλων. ’Εκτός τούτου πολλοί άλλοι φιλελεύδεροι 
νεωτερισμοί, ώς ό περί ψηφοφορίας νόμος, ό περί συνοικε
σίων, ό ένεκα των μακρών αποστάσεων μή δυνάμενος είσέτι 
νά έκτελεσδή νόμος περί αναγκαστικής είς τά  σχολεία φοι- 
τήσεως, δά  λαμπρύνωσιν έτι μάλλον είς τάς έπερχομένας 
γενεάς έν τή  ιστορία τής Βρασιλίας τήν διοίκησιν του Δόμ 
Πέτρου Β’. Είς τήν συνετήν, διαλλακτικήν αύτοΰ πολιτι
κήν όφείλεται ή διατήρησις τής μοναρχίας καί τής τάξεως 
έν μέσω του υπό τής απεριορίστου έλευδεροτυπίας υποτρε- 
φομένου καί προαγομένου φατριασμοΰ' άνευ τού Δόμ Πέτρου 
τό κράτος δά  διεμελίζετο είς διαφο'ρους όμοσπονδικάς πο
λιτείας. Τήν οίκτράν όμ.ως οικονομικήν κατάστασιν τής 
χώρας αδυνατεί ή καλή δέλησις του αύτοκράτορος νά έπα- 
νορδώση· μιξογενείς αμφίχδονες καί μ.αΰροι ένεχάραξαν πολύ 
βαδέως τήν εαυτών σφραγίδα έπί των κατοίκων τής χώρας 
καί έπεξέτειναν πανταχου τήν όλεδρίαν αυτών έπιρροήν.

Είς τήν προσωπικήν υπόληψιν, ής απολαύει ό Δόμ 
ΙΙέτρος έν Βρασιλία, είς τάς προς διάδοσιν καί προαγωγήν 
τών φώτων καί του πολιτισμ.ου διηνεκείς^ προσπαδείας του,

είς τήν σχεδόν έξεζητημένην απλότητα - καί λιτότητα του 
βίου του έν χώρα αμφιβόλου ήδικότητος ήδύνατο κατά 
πρώτιστον λόγον ν’ άποδοδή ή ασφάλεια τής χώρας του 
άπό τών ανωτέρω του διαμελισμοΰ κινδύνων. Τό αυτοκρα- 
τορικόν ζεϋγος διαμένει συνήδως έν Rio de Janeiro, κατά 
δ'ε τό δ-έρος έν Πετροπόλει. Ή  μετριοφροσύνη καί εύπρο· 
σηγορίά του σοφού μ.ονάρχου καί τής συζύγου του ένεποίη- 
σαν καί έν Γερμανία, καί μάλιστα έν τή χώρα του έπί 
άπλότητι τών τρόπων καί φιλανδρωπία διακρινομένου μ.εγά- 
λου δουκός τής Βάδης βαδυτάτην έντύπωσιν. Ηγεμονική 
πομ.πή καί μ.εγαλοπρέπεια εΐνε έν τή Βρασιλιανή αυλή παν
τελώς άγνωστος. Δίς τής έβδομάδος ανοίγονται τά  αύτο- 
κρατορικά ανάκτορα είς τούς παρά τή  αυλή δεκτούς. Ό  
Dom Pedro καί ή Donna Thereza υποδέχονται αυτούς 
ακριβέστατα κατά τάς ο'ρισμένας ήμ.έρας καί έχουσι πάν
τοτε είς έκαστον έπισκέπτην ν’ άπευδύνωσιν ύλίγας φιλο- 
φρονεστάτας λέξεις. Μεδ’ δλην τήν διακρίνουσαν αυτούς 
οικονομίαν, παρέχουσιν έκ τής μετρίας έπιχορηγήσεως τοΰ 
στέμματος ( =  δυο εκατομμύρια φράγκων, ένω ό Ναπολέων 
είχε 12 εκατομμύρια) διά φιλανδρωπικούς σκοπούς, νοσο- 
κομ.εία, σχολεία καί τά  παραπλήσια σημ.αντικά ποσά. Όπου 
ή οίκτρά οίκονομ.ική κατάστασις του κράτους δ'εν επιτρέ
πει δημοσίας δαπάνας προς κοινήν ωφέλειαν, έκεί παρου
σιάζεται προδυμότατα τό ιδιαίτερον ταμεΐον του αύτοκρά- 
τορος. Ουτω κέκτηται ή πρωτεύουσα του κράτους έν γυμ- 
νάσιον Δομ Πέτρου Βλ, έν κατάστημα τυφλών καί κωφα
λάλων, μίαν ιατρικήν σχολήν μέ τά  νεώτατα καί πολυτι
μότατα διδακτικά μέσα καί έργαλεία, μεγαλοπρεπέστατον 
νοσοκομεΐαν μέ δισχιλίας κλίνας (Casa de Misericordia\ όλα 
ταΰτα συντηρούμενα κατά μέγα μέρος έκ τής αύτοκρατο- 
ρικής γάζας, ένω" άφ’ ετέρου ή γενναιόφρων σύζυγός του 
έν Πετροπόλει έχει ίδρυση μέγα νοσοκομεϊον καί συντηρεί 
πλείστα άλλα φιλανδρωπικά καταστήματα. ‘Ωσαύτως πρός 
κατασκευήν' προτεσταντικών ναών συνεισέφερε μεγάλα χρη
ματικά ποσά ό καδολικός μονάρχης.

Μέ τά  φιλανδρωπικά ταΰτα αίσδήματα συμβαδίζουσι 
παρά τώ Δόμ ΙΙέτρω έκτάκτως ζωηρόν ένδιαφέρον πρός παν 
ό,τι συσχετίζεται όπως δήποτε πρός τας ωραίας τεχνας καί 
τάς έπιστήμας, εξαιρετική αγάπη τής μετά τών καλλιτεχ
νιών , ποιητών καί σοφών άνδρών συγκοινωνίας. 'Εκαστος 
ένδυμείται τήν έπίσκεψιν τοΰ Δόμ Πέτρου πρός τόν Βίκ- 
τωρα Ούγώ τό 1878, καδ’ ήν ό Γάλλος ποιητής ύπεδέχδη 
τον μονάρχην ώς εγγονος του Μάρκου Αύρηλίου. Καί έν 
Baden-Baden ό Δόμ Πέτρος συνανεστρέφετο έλευδέρως μέ 
τους έξοχους άνδρας πάντων τών έδνών ουτε άπηξίου νά 
ύποδέχηται παρ’ αύτω άνδρώπους κατωτέρων κοινωνικών 
τάξεων. Ούδεμία συλλογή, ούδεμία πινακοδήκη, ούδέν έρ- 
γαστήριον ζωγράφου, ούδέν μνημείον τής τέχνης διαφεύγει 
τόν αείποτε πρός νέαν πνευματικήν τροφήν όργώντα μονάρ
χην. Έ ν ήλικία εξήκοντα καί τεσσάρων έτών έχει όλως 
χεανικήν φιλομάδειαν: ό νεαρός Γερμανός άσιανολόγος 
Dr. Christian Seybold δίδει δύο ώρας τήν ημέραν είς τόν 
γηραιόν μαδητήν του μαδήματα εβραϊκής, αραβικής, σαν
σκριτικής καί άλλων ανατολικών γλωσσών. Είς τάς φυσικάς 
έπιστήμας έχει ό Δόμ ΙΙέτρος ιδιαιτέραν κλίσιν. Καδ’ 
έκαστον μήνα προεδρεύει έ ν τ ω  αύτοκρατορικω ανακτόρω 
τών συνεδριάσεων τοΰ ύπ’ αύτοΰ τοϋ ίδιου ίδρυδέντος ιστορι
κού, γεωγραφικού καί Ιδνογραφικοΰ ινστιτούτου έν Ρίω. 
Ύπό τό όνομα Dom Pedro (1’Alcantara εΐνε γεγραμμένος 
ώς μέλος είς τους καταλόγους, πολλών ευρωπαϊκών έπιστη-
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μονικών συλλόγων καί κατά τό παρελδόν δέρος Ιν Παρι- 
σίοις έκαμε τόσον έλευδέραν χρήσιν τών δικαιωμάτων του 
ώς μέλους, ώστε είσήγαγεν είς τήν ’Ακαδημίαν τών έπιστη- 
μών (Académie des Sciences) τον έγγονον καί συνταξειδιώ- 
την του Dom Pedro, τόν πρεσβύτατον υιόν τής έν έτει 1871 
άποδανούσης δυγατρός του Leopoldine. Ό  νεαρός πρίγκηψ, 
όστις άγει τό 22°’’ έτος τής ήλικίας του καί έκαμεν έμβρι- 
δεΐς σπουδάς καί ύπέστη ήδη τάς έξετάσεις του έν τοΰ πο- 
λυτεχνείφ τοΰ Ρίου, ώμίλησεν έν τή ’Ακαδημία τών έπι- 
στημων περί κρισταλλογραφίας ορυκτών τινων τής πατρί- 
δος.του:

νΕκτακτον κλίσιν πρός τήν μουσικήν έκληρονόμησεν ό 
Δόμ Πέτρος παρά τοΰ πατρός του, όστις πολλαχώ^ άνεφάνη 
ώς μελοποιός καί μεταξύ πολλών άλλων συνδέσεων έμελο- 
ποίησε καί τον ύμνον της ανεξαρτησίας τής Βρασιλίας 
„Hymne de l’Indépendance de Brésil“ καί μίαν Ouverture 
à  grand Orchestre παιχδεΐσαν έν τω ίταλικώ δεάτρω. Δόμ 
Πέτρος ό Β'. συνετέλεσε δραστηρίως είς τήν αύξησιν τής 
τοϋ W agner λατρείας καί είς τά  έγκαίνια τοΰ έν Bayreuth 
δεάτρου παρέστη μάλιστα προσωπικώς.

‘Η πολυμάδεια αότη τοϋ Βρασιλιανοΰ μονάρχου καί τό 
ζωηρόν αύτοΰ ένδιαφέρον πρός παν προϊόν τοΰ άνδρωπίνου 
πνεύματος καδίσταται έτι μείζονος δαυμασμοΰ αξία έκ τής 
άντιδέσεως αύτοΰ πρός τόν άλλως μέν εύφυά άλλ’ έπί με-

γάλη αδιαφορία πρός πάσαν πνευματικήν άνάπτυξιν καί έπι- 
πολαιότητι διακρινόμενον λαόν τής Βρασιλίας. Μεγάλη 
εΐνε ο>ς έκ τούτου καί έχαξιως έκτιμάται ή Ιπίδρασις τοΰ 
σοφοΰ μονάρχου έπί συμπάσης τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 
έν τή  χώρα του.

Λίαν ευνοϊκόν εΐνε διά τε τόν ηγεμόνα κάί διά τον 
λαόν του ότι ό Δόμ Πέτρος κατέλιπε τήν χώραν του έπ’ 
αόριστον χρόνον χάριν τής πολυτίμου υγείας του είς τήν 
φροντίδα τής μελλούσης κληρονόμου τοΰ δρόνου Δόννας 
Ίσαβέλλης, συζύγου του κόμητος d’Eu αρχιστρατήγου τοΰ 
βρασιλιανοΰ στρατοΰ.

‘Η παροΰσα κατάστασις τής υγείας τοΰ Δόμ Πέτρου 
εΐνε κατά νεωτάτας ειδήσεις λίαν δεινή. ‘Ο σοφός αύτο- 
κράτωρ διαμένει έπί τοΰ παρόντος έν Μεδιολάνοις, ένδα 
έσχάτοις προσεβλήδη έπανειλημμένως υπό αποπληξίας. Αί 
δύο άδελφαί αύτοΰ, ή πριγκήπισσα τοϋ Joinville καί ή δού- 
κισσα τοΰ Aquila, αί σύντροφοι τής νεανικής του ήλικίας, 
άφίκοντο προ μικροΰ καί διαμένουσι παρ’ αύτω. Κ ατ’ άρ- 
χάς ό αυτοκράτωρ δεν ήδυνήδη νά τάς άναγνωρίση άλλα 
κατόπιν έδωκε σημεία άναγνωρίσεως καί έκινήδ-η ώς νά ήδελε 
νά σφίγξη αύτοίν τάς χώρας. Ό  ιατρός Δρ Charcot δεωρεϊ 
τόν κίνδυνον ήττον απειλητικόν ή ότι προσεδόκα, άλλ’ Ιν 
τούτοις συνιστϊ είς τήν αύτοκράτεφαν νά μή έχη μεγάλας 
Ιλπίδας.

g-f-Sgi------------

Η Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  ΤΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ
ύπό Ε Ϊ Τ Ε Ν Ϊ Ο Ϊ  Ζ2ΜΛΓΙΛΟΪ*.

(τύλος.)

Κατά δε ταϋτα οφείλομεν νά διανοηδώμεν ότι τό 
Άσκληπιεϊον έν στιγμή φανατικού παροξυσμού κατεστράφη 
υπό τών Χριστιανών. Τοΰτο δά συνέβη περί τά  τέλη τής 
πέμπτης Ικατονταετηρίδος, διότι ό Πρύκλος έλδών είς Άδή- 
νας τό 429 άπέδανεν αύτό8-ι τό 489. Έ π ί τοΰ καταστρα- 
φέντος ίεροΰ ωκοδομήδη χριστιανική έκκλησία. Τό εύήλιον 
καί νήνεμον τοΰ τόπου, έτι δε τό άφδονον τοΰ υδατος καί 
τής ξυλείας συνεβάλοντο όπως ίδιώται ένιδρυδώσιν έν αυτώ, 
ώς ύπεμφαίνεται ου μόνον έκ τών πολλών φρεάτων, αλλά 
μάλιστα έκ νομισμάτων εύρεδέντων έν. τω αύτω βάδει έν 
ένί μέν μέρει 86, έν έτέρω δέ 57, απάντων χρυσών έκ τών 
χρόνων τοΰ αύτοκράτορος ‘Ηρακλείου (613—641) καί τών 
επομένων αύτω διαδόχων. Είς τήν κατά τήν έκτην έκα- 
τονταετηρίδα ένιδρυδεΐσαν αποικίαν περί τήν έπί τοΰ αρχαίου 
’Ασκληπιείου Κτισδεϊσαν έκκλησίαν έμελλε μετά ταΰτα νά 
έπισκήψη δύελλα καταστροφής ίσοπεδώσασα τά  πάντα. Έ ξω  
λόγου τιδεμένης τής πολιορκίας τής Άκροπόλεως ύπό τοΰ 
Σγουρου καί τής Τουρκικής κατακτήσεως (1458) έπενεγκού- 
σης τή πόλει σχετικώς ολίγην βλάβην, φαίνεται ότι τό έργον 
τής δεινής καταστροφής έξετελέσδη τό 1311 κατά τήν 

λωσιν καί λεηλασίαν τών Άδηνών υπό των αγρίων στιφών 
’ ' - Καταλανών, έμπρησάντων καί τό πρός τήν μεσημβρινήν 

.Άκροπόλεως τμήμα τής πόλεως· έπί τών έρει* 
τοντο ύστερον ώς έπί τάφου στρώματα χώματος, 
κΐα σχεδιογραφήματα της Άκροπόλεως παριστώσιν 
μεσημβρινήν κλιτύν'άνίκητον καί έρημον καί, πλήν 

τοΰ Ross ριφδέντων τριών σωρών χώματος,, έν ή 
■ει διετέλει καί πρό τών άνασκαφών τής άρχαιολο- 
,ιρίας, πρβ. Koehler, Mitth. cl In s t, Β. II, σ. 258 κέ.,

Πρακτ. άρχ. έτ. 1877, σελ. 14 κέ.; 1878, σελ. 0 κε. καί 
P. Girard, L’asclépieion d’Athènes d’après des récentes dé
couvertes 1881.

Περί τοΰ έπί ‘Ρηγίλλη δεάτρου Ήρώδου τοΰ ’Αττικού, 
όπερ μέχρι τοΰ δευτέρου ήμίσεος τής προηγούμενης εκατον
ταετηρίδας νομιζόμενον δέατρον τοΰ Διονύσου άνεγνωρίσδη 
τό πρώτον υπό τοΰ Chandler, ωσαύτως δέ καί περί τών άπό 
τής τέταρτης π. χ. εκατονταετηρίδας μέχρι τής ρωμαϊκής 
άρχής γενομένων έπί τής Άκροπόλεως μεταβολών πραγμα- 
τευδέντες διά βραχέων έν τω πρώτω τής έκδέσεως’ ταΰτης 
μέρει άφιχνούμ.εδα νυν είς τό τέλος τοϋ βιβλίου του Boetticher · 
αί άνασκαφαί όμως έπί τής Άκροπόλεως έξακολουδοΰσιν, ή 
δέ αρχαιολογική εταιρία σκοπεί νά άνασκάψη όλον τό περί 
τήν Άκρόπολιν περίζοιμ.α· μ.ετά τήν εκδοσιν τής Άκροπόλεως 
τοΰ Boetticher Ιγένοντο έπί τοΰ ιερόν βράχου πλείστα ευρή
ματα, οΐον άνεκαλύφδη ό ναός τοΰ Αύγούστου καί τή ς 'Ρ ώ 
μης, Ιτερα λείψανα τοΰ αετώματος τοΰ αρχαίου ναοΰ τής 
Άδηνάς έκ πώρινου λίδου άποτελοΰντα μέρος τής παρα- 
στάσεως τοΰ άγώνος τοΰ Ήρακλέους πρός τόν Τρίτωνα, τά  
δεμέλια τών μ.εγάρων τοϋ Πεισιστράτου ή τών πρό αύτοΰ 
οίκησάντων τήν Άκρόπολιν βασιλέων, έτι δέ πρός τούτοις 
δύο κορμοί αγαλμάτων και κεφαλή γρυπός έκ πώρινου λί
δου καταλεγόμ.ενα έν τοϊς άρχαιοτάτοις μνημείοις τής αττι
κής γλυπτικής, πρβ. Philol. Woehensehrift, άρ. 5. Έ ν Βοιω
τία  άνεκαλύφδη τό ιερόν τών Κάβειρων, έν Έλευσϊνι ύπό 
τοΰ αύτόδι έφορου των αρχαιοτήτων Δ. Φιλίου ρωμαϊκόν οι
κοδόμημα ίδρυδέν τοϊς δεοϊς καί τω αύτοκράτοοι, ούδεμία δέ 
σχεδόν ήμερα παρέρχεται άνευ αρχαιολογικής άνακαλύψεως 
έν τη κοιτίδι τής άνδρωπίνης παιδείας καί ήμερώσεως. Έ άν
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δέ οί ’Ιταλοί έν καιρώ έτέλεσαν εορτήν έπί τοίς εύρήμασι 
τής Πομπηίας, μετ' ίσου δικαίου δύνανται και οί "Ελληνες 
νά πανηγυρίσωσ.ιν .όμοίαν πανήγυριν έπί τη άποκαλύψει τοι- 
ούτων καί τοσυύτων θησαυρών μάλιστα έχί του βράχου τής 
Παλλάδος.

Ουχί ώς ό ίερος της 'Ολυμπίας χώρος υπό βαρβάρων 
καί υπό σεισμών κατερειπωθείς; έν. <5έ τή όοθιαζούση άμμω 
κα'ι τής ποταμίοις δδασι βυθισθείς έξηλείφθ-η εκ το“ προσ
ώπου της γης, έγένετο και ή Άκρόπολις των ’Αθηνών άφαν
τος, άλλ' ό Παρθενοίν, τά  Προπύλαια, το Έρέχθειον καίπερ 
ήκρωτηριασμένα πρόκεινται και νυν αψευδείς μάρτυρες του 
παρελθόντος μεγαλείου καί τής λάμψεως τής πόλεως. Ου- 
δαμοϋ γής παρήχθη ουδέ θά παραχθή ποτε, ώς έν τη Άκρο- 
πόλει τοιοΰτος αρμονικός συνδυασμός τέχνης καί φύσεως. 
"Οπως δέ τά  προϊόντα τής έλληνικής φιλολογίας καί μά
λιστα τά  ομηρικά ποιήματα θά διαμένωσιν είς αιώνα τόν 
άπαντα ανυπέρβλητα, έφ’ όσον έπί τής γής θά. ζώσιν άν
θρωποι, ουτω καί τά  αριστουργήματα τής αρχαίας τέχνης 
μάλιστα δέ ό Παρθένων θά θαυμάζηται έφ’ όσον τά  αν
θρώπινα ομματα θά  βλέπωσιν. ,,'Η Άκρόπολις των ’Αθηνών, 
λέγει ¿.Michaelis, είναι καί θά διατελή ουσα τό υψιστον 
τέρμα, προς ο τείνει έκαστος τής αρχαίας τέχνης φίλος. Καί 
αυτοί οί θησαυροί του βρεττανικου Μουσείου, όσον πολύτι
μοι καί άν είναι δεν δύνανται νά. άντικαταστήσωσι την εκ- 
πληξιν καί τόν θαυμασμόν, ον έμποιεΐ ή θέα τής Άκροπό- 
λεως· δ.ιότι αυτόθι τά  πάντα συνδέονται άρρήκτως πρός 
άλληλα· ενταύθα υπάρχει ή φύσις, έξ ής ή τέχνη αΰτη προ
ήλθαν τό σχήμα τής βάσεως τοΰ Παρθενώνος καί τής όλης 
αύτού οίκοδομής συνάδει κάλλιστα πρός τό σχήμα του βρά
χου; δν στέφανο?· έκ τής κορυφής αύτου μετάγεται τό 
βλέμμα άφ’ έαυτοΰ πρός τό χεντελικόν όρος, έκ των λιθ·ο· 
τομιών του οποίου έλήφθη ή υλη τοΰ ναού. Ή  άπλότης 
του : έναρμονίου όλου καί ή τελεία λεπτότης των καθ' έκα
στον, έτι δε προς τούτοις καί ή των χρωμάτων ποικιλία, 
ήτις έκόσμει τόν ναόν — πάντα ταύτα έλήφθησαν έκ τής 
περιβαλλοΰσης φύσεως. · Ή  τέχνη ώς ευμαθής μαθήτρια 
άμα δέ καί ώς ώραιοτέρα θυγάτηρ ωραίας μητρός συνεχίζει 
καί αποτελεί όπερ-ή.φΰσις ύποτυποί οίονεί έν προπλάσματι- 
ο τεχνίτης είσέδυσεν είς τους σκοπούς του -δημιουργού καί 
έπέθηκε τήν κορωνίδα είς τό δημιούργημα τής φύσεως. Έάν 
δέ τις έν τω  άπλέτω τής ημέρας φωτί λυπήται χαρατηρών 
τήν έρήμωσιν· καί τήν καταστροφήν, η“ν άνθ-ρώπινος χείρ καί 
ανθρώπινος άλογία έπήνεγκον είς τό  θειον τούτο έργον, εάν 
τις νομίζη αδύνατον νά αναγνώριση τό δλον έν τοίς κατα- 
κεκερματισμένοις αύτου μέρεσιν, ουτος άς άναμείνη τήν 
νύκτα. -Τίς -δύναται νά λησμονήση τήν έντύπωσιν, ήν αι
σθάνεται'έ^ερχόμενος-τής σ.τοας των προπυλαίων υπό τό 
σεληνιαΐον φως; ένταΰθα επενεργεί τό όλον, ή δέ έπτοημένη 
φαντασία- άναπληροί τά  κενά-καλύπτουσα τάς έπενεχθείσας 
παραμορφώσεις· ό μικρός -καί. ήρεμος .τής Παλλάδος ναύς

Η Χ Ε Λ
(μ ε ιά  *

Α'.

Ποία καρδία τεταχεινωμένη είς τήν έμφάνισίν σου δεν 
θά  σκιρτήση, ώ χελιδών, καί ποία θλΐψις ανιαρά δέν θά

δεικνύει έτι καί νυν τήν άρχαίαν αύτου χάριν όπερθεν δέ 
ισταται τό μεγαλοπρεπές έκ κιόνων δάσος τοΰ γιγαντιαίου 
ναοΰ. Παρέρχεται τις τούς Χριστιανούς καί τούς-Τούρκους, 
τούς ’Ενετούς καί τόν Έλγίνον καί έν άφώνω θαυμασμω 
κλίνει γόνυ πρό τοΰ καλλιτεχνικού πνεύματος, όπερ τεχνουρ- 
γήσαν τούτο τό ευαρμόνιον όλον καί έχιθέν είς τό φυσικόν 
τής Άκροπόλεως κάλλος Ιναμίλλως τό κάλλος τελειοτάτης 
τέχνης κατώρθ·ωσεν ώστε ό Ιερός βράχος νά φαίνηται ώς έν 
ανάθημα ή μάλλον ώς ένιαΐον μέγα άγαλμα.“ Πρβ. Άρι- 
στείδ. Παναθηναϊκ. σ. 149.

Έ ν  τέλει δέ τής άναλύσεο>ς ταύτης τού βιβλίου τού 
ßoetticher άξίοος παραθέσεως νομίζομεν καί τούς λο'γους, 
ου°ς έτερος Γερμανός, ό Ulrichs καθ>ηγητής νυν έν W ürz
burg, έγραψε χρό χεντήκοντ« έτών χερί τής Άκροπολεως 
έν τω βιβλίω αύτού (Reisen und Forschungen in Griechen
land)· ,,έφ’ όσον διέμειν* έν Άθήναις άνεβαινον σχεδόν καθ’ 
έκάστην ημέραν είς τήν Άκρόπολιν, αείποτε δέ ή θέα έξ- 
έπληττέ με- ή γενική έντύπωσις ήτο ούτως ίσχυρά, ώστε 
μόλις συνηρχόμην όπως έξετάσω ακριβώς τά  καθ’ έκαστον 
έν πάση ώρα τής ήμέρας διέτριψα έπί τής Άκροπόλεως, 
ωσαύτως δέ καί τήν νύκτα έχιλαμπούσης τής σελήνης· ή 
θέα είναι πάντοτε ωραία, άλλ’ ομιος τό έσπέρας περί τήν 
δύσιν τού ήλίου ωραιότατη- προς βορράν θεάταί τις τήν 
νέαν πόλιν, τόν Λυκαβηττόν καί τήν πεδιάδα μετά τού 
έλαιώνος καί τής χλόης παρά τόν Κηφισόν, κυκλουμένην 
υπό των πρός βορράν όρέων τής Αττικής, πρός νότον θαυ- 
μάζων προσβλέπει τήν ακτήν μετά των κόλπων καί των 
ακρωτηρίων, μετα'|ύ δέ πρός τό δυτικόν καί μεσημβρινο- 
δυτικόν μέρος τόν λιμένα τού Πειραιώς, τόν σαρωνικόν κολ- 
πον, τήν Αίγιναν, τήν Σαλαμίνα, πολλάς μικροτέρας νήσους, 
τάς άργολικάς άκτάς, ύπεράνω των οποίων ύψούνται κλιμα- 
κηδόν τά  όρη τής Άργολίδος, εΤτα δέ τά  τής Αρκαδίας 
καλυπτόμενα κ α ίτό  έαρ υπό χιόνος. "Οταν δέ ό ήλιος δύων 
προσπελάζη είς ταΰτα τά  ορη καί ή θάλασσα αντανακλά 
τήν λάμψιν αύτού, τό δέ κυανούν τού ουρανού μεταβάλλη-' 
ται είς πυρώδες ερυθρόν χρώμα, τότε καταχρυσούσι ναί τε- 
λευταίαι του Φοίβου ακτίνες τάς κόρας τού Έρεχθείου καί 
τούς στίχους των κιόνων τού Παρθενώνος καί δ ι’ αύτών 
βλέπομεν τόν πρός άνατολάς έκτεινόμενον Υμηττόν ροδω- 
πόν καί έπιπόρφυρον, έως ου ό ήλιος κρυφθή όπισθ-sv των 
χιονοσκεπών κορυφών τής ’Αρκαδίας, ή δέ ποικιλία των 
χρωμάτων ένεκα τού βραχέος έν τή  μεσημβρία λυκόφωτος 
υποχώρηση είς τόν μαρμαίροντα άστερόεντα' ουρανόν. ,,Μή. 
καταφρονείτε ημών ζώντων Ιν "Ρώμη όταν θά  διατρίβητε 
έπί τής Άκροπόλεως“ εΐπεν έπί τοΰ Καπιτωλίου άποχαιρε- 
τίζών με ό Welcher παίζων καί σπουδάζων. ’Ή το έν Άθή- 
ναις δέκα έτη πρό εμού- των λόγων τούτων-άνεμιμνησκόμην 
οσάκις διέτριβον έπί τής Άκροπόλεως· διότι ή των Αθηνών 
Άκρόπολις είναι ό τόπος, ένθα συνδεθείσαι ή φυσις καί ή τέχνη 
άπετέλεσαν τό κάλλιστον αρμονικόν όλον, όπερ ποτέ. είδον.“

Ι Δ Ω Ν .
ΐχύη ις,).

διαλυθή είς χλιαρούς καί ευώδεις ατμούς γλο 
κουφίσεως;

Άγγελιαφόρος τοΰ εαρος, ήλθ·ες έκ των έγ 
Αφρικής, ϊνα παραστής είς τό τερπνόν θέαμα τί

Τ Α  Α Ν Θ Η  T O T  MA IOV .
Είκων υπό ll-Beyscblag.



νωμένης φύσεως. Τό μικρόν <τοο άσμα Ιξεδίωξε τον φοβε
ρόν καί απηνή καί άγριομέτωπον χειμώνα καί κατηύνασε τά 
ολέθρια τών στοιχείων π ίδ η - οί άνεμοι και τά  όδατα έπα- 
νέλαβον ήρεμον όπαρξιν, ήρεμον χίνησιν, ήρεμον μορφήν καί- 
έκ της συμφιλιώσεως τον ουρανού και τής γης έξήλδεν ,ή· 
μυστηριώδης αρμονία, ήν ακούει πάσα άμωμΟς συνείδησίς 
έκ τών λίδων, έκ των ύδάτων, έκ τών δασών καί έκ των 
σπηλαίων.

01 στάχεις των αγρών σε ηχούσαν, μικρά χελιδών, καί 
έςεπήδησαν θαρραλέοι έκ των κόλπων τής γης καί τα  βό- · 
τανα των όρέων εΐπον ,,άς τιμήσωμεν άναδάλλοντα την χε
λιδόνα“.

Λί κερασέαι, αί ¿μύγδαλα“, αί συκαμιναΐ. έκόσμησαν 
τους ξηρούς αυτών κλώνας με πρασίνους ίύνδους και αί 
λεπτοφυείς των παντοιων ανδεων ρίζαι ηρςαντο μεταδίδου- 
σαι είς τά  τρυφερά καί εϋδραστα στελέχη τόν ¿θάνατον 
χυμόν τής ζωής καί τής ευωδίας.

Ί ’πό τό πτερύγισμά σου, εράσμιον πτηνόν, ή γή, ή τέως 
αυχμηρά καί σκυθρωπή, ¿νέδω/εν εΰρυτάτην αναλαμπήν 
μειδιάματος- πανταχού χρώματα, πανταχού σχήματα, παν
ταχού μορφαί- καί αυτός ό άδυτος καί ανεξερεύνητος όρί- 
ζων έξηγλαΐσδη φαεινώς.

Μικροσήμαντα έντομα, ¿φανείς τής φύσεως λειτουργοί, 
έξήλδον έκ των μυστηριωδών αυτών ένδιαιτημάτων καί πε- 
ριβομβοϋοιν Ιντός του μικροσκοπικου αΰτων κόσμου κερί 
έφημερωτάτας ¿σχολίας, ζητούν τα καί αυτά τροφήν καί 
ηδονήν καρά τού κοινού δημιουργοί. Ευτυχής ή καρδία. 
■ήν ό βίος δεν έμάρανε καί ή αχαριστία δεν έσκλήρυνεν, 
ώστε ν’ «ναισδητη κρός τά  θέλγητρα τής καθολικής βλα- 
στήσεως καί τής κυοφορίας μυριάδων πλασμάτων!

Διατί τό ¿σμά σου εΐναι τόση* κωτίλον, χελιδών; διατί 
τό πτερύγισμά σου τόσω άνήσυχον, τόση* αεικίνητον, τόσω 
πολυμέριμνον; Ή  ταραχή αϋτη, τά  άτακτα ταϋτα κτ?ρυ- 
γίσ|).ατα, τά  αλλεπάλληλα ταυτα μικροταξείδια, όλη «ΰτη 
ή θερμή μέριμνα καί αί διάπυροι ασχολίαι εΐνε άπόδειξις 
έρωτος. Ίδου βλέπο* τόν μικρόν σου εραστήν, ερχόμενον 
μέ ταχύτητα άγακωσης καρδίας, έπί πτερύγων τεταμένων 
καί άκτινοβολουσων, μελανοφδαλμον καί στιλκνοτράχηλον 
καί σκιοπτέρυγα καί λευκόστηδον καί χρυσίουρον καί ε<- 
κνήμιδα.

Στίλβει ολομελής, ωσεί έξήλΟ·ε κροσφάτως έξ άμβρο- 
σίου λουτρού · εί καί περιπαδής, είναι ούχ ήττον σοβαρός, 
διότι έρχεται ο»ς κατακτητής, πεποιδώς έκ προοιμίων περί 
τής έπιτυχίας* ευτυχής έραστής, τω όντι, όστις δά  σέ φι· 
λήση, χελιδων, έναερίως καί έπανειλημμένως μέ τό κονδυ· 
λωτόν του ράμφος καί ί>ά σέ δωπεύση περιπαδώς με τά 
άκρα των πτερυγίων του, τά  οποία δά άσχάλλωσιν έκ της 
ηδονής.

Ηά σοί λαλήση περί τής καλλονής σου ότι είναι έρα- 
τεινή, πολυθέλγητρος, άπαράμ-Ο.λος, περί τής ψυχής σου ότι 
είναι πιστή, τιμία, άφωσιωμένη, περί τού έρωτός του ότι 0·ά 
σε άγαπα, σε μόνην έξ όλης τής ¿πείρου δημιουργίας- δά 
σοί περιγραψη τόν βίον των έραστών ως παραδείσιον καί 
τόν δάνατον των έραστων ως γλυκόν.

,,Έλδέ, αγάπη μου, 0·ά σ’ ειπη" δά  σ’ οδηγήσω όπου 
Ο·άλλουσι τά  δροσερώτερα φύλλα, όπου πίπτουσιν οί εύχυ· 
μότεροι σπόροι, όπου ήλιάζονται οί γλυκύτεροι μικροσκω- 
ληκες, Ιΐ·ά σέ οδηγήσω είς τό καδαρώτερον ρυάκιον καί είς 
τό εύσκιωτερον φύλλωμα- γνωρίζω που εΰρίσκονται τά  μα- 
λακώτερκ άχυρα διά στρωμνήν, έφ’ ής εύαρέστως καί άνω-

δύνως δά'έπο»άσης· γνωρίζω επίσης νά κατασκευάζω φωλεόν 
στερεάν, μ,ακράν των ανέμων καί των βροχών καί των ερπε
τών, φωλεάν ευήλιον., κομψήν, όπου δά  δυνάμεδα ν’ άγα- 
πώμεδ» ασφαλώς καί ευφροσύνως, όδεν δά  βλέπωμεν τους 
αστέρας μαρμαίροντας έν ω Ο’ άγαπώμ^&α, καί την π-ροίτην 
ακτίνα το~ αυγερινού προσκαλοόσαν ήμ.ας νά παύσωμεν τους 
έρωτας καί νά φροντίσωμεν περί των τοϋ βίου, έως ου με 
τήν δύσιν τοϋ ήλίου 0·ά έπαναλάβωμεν καί πάλιν τους έρω
τας ήμων.“

Σΰ δέ, μικρά μου χελιδών, 0·ά πεισΟ-ής έξ όλη; ταύτης 
τής ευγλωττίας διότι έχεις καρδίαν συμπαΟ'ή καί θέλεις νά 
πεισΟής. Ί’ότε §'ε άνευ συμβολαιογράφου, άνευ ίερέως, άνευ 
δημάρχου, ένωπιον του ουρανού καί τής γής <·>ς μόνων μαρ
τύρων, 1>ελει συναφ&ή ό ιερός δεσμός δύο άγαπωμένων καρ
δ ιώ ν  0« ζητήσετε από κοινού τήν κατάλληλον πρός οίκο- 
δο|*.ήν τής φωλεας Ο-έσιν, καί τά  Ο-εμέλια τού νέου οικου 
0-ά τεΟ·ωσιν άνευ τής ελάχιστης αναβολής υπό τήν ευλο
γίαν τού δημιουργού καί πρός παραδειγματισμόν τού αν
θρωπίνου γένους.

Η’.

νΟρΟ·ρος είναι βαΟός τής πρώτης τού Μαΐου καί οί 
αστέρες περίχρυσοι άκτινοβολοϋσι μετά ταχύτητος καί οξυ- 
τητος- ό ουράνιος Οόλος σαλεύεται όλος, ώς ύγρός πόντος, 
έφ’ οΰ έπεχύΟ-η στρώμα σπιν&ήρ<>*ν φωτοβολο-ίντων μυρίας 
μ.αρμαρυγάς, είς μυρία συμ-πλέγματα καί μυρία σχήματα.

Ί Ι  σελήνη προσέκλινεν ήδη πρός δυσμάς ωχρά έκ τού 
παννυχίου ¿γόνου δρόμ.ου, όν διήνυσε, ζητούσα τόν ’Ιόνδυ- 
μ.ίωνα" ό έραστής αυτής δεν υπάρχει πλέον· είναι άνεύρητος 
έν τη  ήμ.έρα καί τη  νυκτί- άλλ' ό έρι·*ς έπιζή είσέτι τής 
προσφιλούς μορφής- ή φιλομειδής ’Μώς δεν έςεφάνΟ·η είσέτι 
ύπεράνω τού ’Γμ-ηττού" άλλ’ ή νύξ μόλις ρίπτει τελευταίον 
άγριον βλέμμα έπί τήν γήν άπό τού άχροτάτου σημείου καί 
έτοιμ.άζεται οργίλη νά βυ&ισΟ-ή πέραν τού όρίζοντος. Ό  
κορυδαλός σπεύδει άπ’ ανατολών να φέρη είς τούς κατοί
κους τής Κεκρωπίας τό ευάγγελον μήνυμα τοϋ ΛΙαίου με 
φωνήν αισθηματικήν καί δια'τορον.

ΊΙκουσε τήν φωνήν. ταύτην τό ζεύγος των χελιδόνων 
καί άνετίναξεν έν τω βάΟ-ει τής φ<·»λε«ς τά  πτερά, τά  οποία 
άπενάρκωσε παννύχιος έρως. JI όσον eTvat γλυκεία ή &ωπεία 
τής προ>ΐας άπό έρωτικής χειρός! Λί δύο χελιδόνες άνταλ- 
λάσσουσι &ωπείαν, άνταλλάσσουσιν άσμα σύντομον ,,0-ά μ 
άγαπήσης σήμερον; · - καί σήμερον καί αιωνίως“. νΙύπειτα 
παρατηροδσι σοβαραί τάς τελευταίας σκιάς καί τάς πρώτας 
τής αυγής ακτίνας· δέν διακρίνονται είσέτι οί μικροί μελά
νες αυτών οφθαλμοί, άλλ’ αί κεφαλαί αυτών άναΟ-ρώσκουσιν 
έκ τής φωλεάς ολόκληροι καί πάλιν αφανίζονται- έπειτα 
ακούεται καί πάλιν σύγκρουσις πτερών καί επαναλαμβάνεται 
πάλιν τό σύντομον τερέτισμα „πόσον είσαι τρυφερά - - πο- 
σον είσαι περιπαΟ-ής“ καί τό  ζεύγος των νεονύμ.φων άσχο- 
λείται νά καΟ-αρίζη καί λαμπρύνη τά  πτερά του διά τοϋ 
ράμφους.

’ΊΙλΟε τέλος ή ροδοδάκτυλο? ΊΙώ ς καί ό άρρην άπο- 
τολμα νά πετάξη έξι·> τής φωλεας μέχρι‘τής αντίκρυ στέ
γης, άλλ’ έπανέρχεται ταχέως- καί είτα πάλιν άφίπταται 
όχι μακράν καί άρχεται μελωδών είς έπήκοον τής συνεύνου 
τάς έντυπώσεις αυτού.

Είναι γλυκεία ή αυγή τοϋ Μαΐου- ή γή ύποσχάζει ιός 
ρόδον πρός τόν ήλιον παντοίαι εύωδίαι έξέρχονται έκ των
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κοιλάδων κάί τών αγρών καί ζώναι άνα&υμ.ιάσεων περι- 
στέφουσι τά  δένδρα καί τά  όρη- ό ουρανός ραντίζει έπί τήν 
γήν χρυσούς μ.αργαρίτας, καθ·αρους ώς ακτίνας καί έλαφρους 
τοσοϋτον ώστε περικοσμ.οϋσιν ιός άδ-άνατα στίγμ.ατα καί 
αυτά τα  τρυφερώτερα καί τά  εύαισΟητότερα τών άνδ·έων · 
περίδερμος καί λεπτή ώς αίδήρ ή αύρα μάτην προσπα&εΐ 
νά περισυναγάγη τήν δρόσον τοϋν φυτών καί τών άνδέων 
διότι μετ’ ολίγον κορέννυται έκ τού έλαφρου υγρού καί 
αναγκάζεται νά έπαναρρίψη έπί τής γής μέρος τής δρόσου 
ήν άπερρόφησεν, αλλά κρατεί όλην τήν ευωδίαν τών άνΒ·έων 
καί των χόρτων τότε καί αί ακτίνες τού άνατείλαντος ήδη 
ήλίου διεισδύουσι δια τών φύλλων καί τών σκιών καί κί- 
νουσιν άπλήστως τήν δρόσον τών πετάλων, άλλ’ έν ω έκ- 
λείπει έκ τής Ικιφανείας αυτών ή χρυσή δρόσος, νέα χρώ
ματα καί νέας καλλονάς εξεγείρουσι συγχρόνως αί ακτίνες 
του ήλίου έπί τού χνού τών άνδέων. Ε ντός δέ του λου
τρού τούτου της ευωδίας, τής δρόσου καί τών άκτίνων αί 
χρυσαλλίδες πάλλουσι τήδε κάχεΐσε τά  ευδ'ραυστα αυτών 
πτερά, ακόρεστοι έν τή απολαύσει τής τοσοϋτον βραχείας 
αυτών ζωής.

Άλλα διατί ή χελιδών μένει περιεσταλμένη έντός τής 
φωλεας της τήν πρώτην τοΰ Μαίδυ; διατί δέν έξέρχεται ν’ 
απόλαυση τήν ευωδίαν τών άνδ·έων καί τήν δρόσον τής 
αύρας καί -ήν δαλπιορήν τού ήλίου; διότι ρ.ετά τάς ήδο- 
νάς τού έρωτος, έπήλδον αί μέριμναι τής μητρότητος.

Ή  χελιδών μέλλει νά γείνη μήτηρ.
Τήν χαρμόσυνον ταύτην πρωίαν έξυπνησεν ευχαρις ώς 

πάντοτε- κατά πρώτον ήσδάνδη άλλο τ ι ή τήν ευδαιμονίαν 
τού ότι άγαπάται- έπειτα μόλις ανέπνευσε τόν εϋοσμον 
άέρα, ήσδάνδη ώσεί νά είσέδυ είς τά  μικρά της σπλάγχνα 
γλυκύ τ ι βάρος- καί όταν ήδέλησε νά πετάξη ώς άλλοτε, 
είδεν ότι τά  μικρά της τά  πτερά δέν ΰπεβάσταζον αυτήν 
έπαρκώς καί έπροτίμησε νά μείνη έν τη  φωλεα.

"Οχι, δεν σοί ένέπνευσε τήν αδυναμίαν ταύτην, χελιδών, 
ή αυρα τού Μαΐου, μήτε ή άκτίς τού Μαΐου, άλλ’ ό έρως 
τοϋ έκπνεύσαντος μηνός. Γλυκεία αδυναμία, ίερωτέρα τής 
παρδενίας, όσον ή δημιουργία ίερωτέρα τοϋ προυπάρξαν- 
τος χάους!

Η χελιδών το αίσδάνεται καί εΐνε υπερήφανος έπ’ 
αυτή- δέν οργίζεται διότι δέν δύναται νά έξέλδη- τουναν
τίον μένει χρηστή ή καρδία της καί άμωμοι αί ορέξεις της.

Δέν δ  άναζητήση πλέον έν τη  φύσει καί έκτος Ιαυτής 
τήν χαράν καί τήν ήδονήν, άλλ’ Ικ τού βάδους τών σπλάγ
χνων της μέλλει νά έξαγάγη, έστω καί δ ι’ έπωδύνων αγώ
νων, παν ό,τι δά  τέρπη τήν καρδίαν της καί τήν ζωήν της 
έν τοϋ μέλλοντι. Θά κομίση πρός αυτήν υδωρ καί τροφήν 
ο σύντροφος όν έξελέξατο, δά γλυκάνη τους πόνους της το 
άσμα τού αγαπητού της, όστις δά  κάδηται όχι μακράν, 
έξω μέν τής φωλεας, χάριν τού όφειλομένου υπό τών αρρέ· 
νων είς τά  μυστήρια τής κυοφορίας σεβασμού, άλλά πλη
σίον, πλησιαίτατα ίνα περιφρουρή συγχρόνως άπό παντός 
απροόπτου τήν κυοφορούσαν, καί δέν δ’ απέρχεται είς μα- 
ταίας περιδιαβάσεις κατά τους αγρούς ή τάς οδούς, είμή 
μόνον πρός ζήτησιν τροφής.

Τότε δέ, όταν δά  μείνη πρός στιγμήν έντελώς μόνη,

μέ τάς βαδείας άλγηδόνας της, δά  παρηγορήται καδ’ έαυ- 
τήν μέ γλυκείας έλπίδας εΰτοκίας· ή μικρά της φαντασία 
δά βυδισδή είς τό μέλλον, όπερ δέν δά κεΐται άλλως τε 
καί μακράν δά  φαντασδή τήν ημέραν καδ’ ήν δ·ά τέξηται 
το.πέμπτον η το εκτον ωάριον, τάς περιπαδεΤς μέριμνας τής 
έπωάσεως, τάς διάπυρους καί προσεκτικάς περιπτύξεις των 
πτερών, τήν βαδμιαίαν ζωογονίαν, ήν δ’ άκροάζηται καδ’ 
έκάστην έναργεστέραν υπό τά  στή8·η της, τήν δφαύσιν διά 
τοϋ ράμφους τού πρώτου ώοδ, τήν εΰφρόσυνον έμφάνισιν τής 
πρώτης γυμνής κεφαλής, έπειτα τής δευτέρας, έπειτα τής 
τρίτης καί τέλος τήν άγαλλίασιν τής δ·έας ολοκλήρου περί 
εαυτήν οικογένειας.

’Έ πειτα άρχονται νέαι φροντίδες ατελεύτητοι καί γλυ- 
κύτεραι αί μέν των δέ, ή διατροφή, ή περίδαλψις, ή παιδα
γωγία τών νεοσσών τά  μικρά δ ’ άνταμείβωσι πάσαν μη
τρικήν μέριμναν χολλαπλασίως μέ Ιν τερέτισμα χαριέστατον 
ποία ηδονή νά βλέπη τις αότά τρώγοντα, κελαδούντα, καί 
αύξάνοντα! Πόσον δά  τ ’ άγαπα! καί πόσον τά  μικρά δ’ 
αγαπώσι τήν μητέρα των! Θά τήν περιμένωσι σιωπηλά καί 
ΰποκεκρυμμένα, δταν λείπη χάριν τροφής, καί εύδώς ώς 
άκούσωσιν αυτήν έπανελδοϋσαν, χαρά καί άγαλλίασις έν τη 
φωλεα- δά  προβάλλωσι πάντα όμού κεφαλήν καί δ’ άνοί- 
ξωσι το τόσω μικρόν αυτών στόμα διά νά δεχδώσι τήν 
τροφήν, δ’ άνδ·αμιλλώνται ποίον πρώτον νά γευδή- άλλ’ 
αύτή δά  είναι δικαία καί έξ ίσου μήτηρ πρός τά  τέκνα της 
πάντα'· δέν δ’ άγαπα τό εν πλειότερον τού άλλου- δά  δώση 
είς έκαστον τροφήν όμοίαν κατά σειράν, Είναι φευκτέα έν 
τή οίκογενεία τά  παράπονα των τέκνων- απαιτείται' ίση 
στοργή, ίση περίδ·αλψις.

Καί δταν δ’ άρχίζωσι νά πτεροφυώσι, ποία χαρά! καί 
ποία τής μητρικής καρδίας άναπτέρωσις όταν δά  δυνηδώσι 
νά πετάξωσιν όχι πολύ, μέχρι τού πρώτου τοίχου κατά πρώ
τον, επειτα μετα τινας ήμέρας· καί μακρύτερον ακόμη, μέ 
τήν συνοδείαν τής μητρός ή τού πατρός έννοεΐται, όστις δ·ά 
φροντίση μήπως άπομακρυνδή ό νεοσσός καί ή άποκάμη καί 
πέση κατά γής, ή κτυπήση καδ’ ό άπειρος είσέτι, τήν μι- 
κράν του κεφαλήν εις τι δένδρον, έως ου καταστώσι τέλεια 
πτ-ηνά, ότε δέν έχουσιν ανάγκην έπαγρυπνήσεως.

Άλλά μ,έχρι τής ευτυχούς έκείνης στιγμής πόσους κιν
δύνους διατρέχουσι τά  μικρά. Συμβαίνει ένίοτε νά πίπτρισιν 
έκ τής φωλεας, όταν είσέτι εΐναι άπτερα, καί τότε φρίκη, 
έάν δέν εΐναι παρών ό πατήρ ή ή μήτηρ διά νά έπαναφέρη 
τό πεσόν έν τη φωλεα! Ή  άλλοτε σαΰρά τις όσφραινομένη 
τό τρυφερόν κρέας αυτών έρπει μέχρι τής φωλεας καί κατα- 
βροχδίζει αυτά ή έπάρατος. Διά τούτο απαιτείται όλη ή 
μητρική στοργή καί ολη ή πατρική φρόνησις όπως άκινδύ- 
νως αύξηδώσι τά  χελιδονάκια . . .

Γλ

Μία γυνή, καί αυτή τής μυδολογίας, ή δυγάτηρ τού 
Πανδίονος, μετεβλήδη είς χελιδόνα- διατί πάσαι αί γυναί
κες νά μή εΐναι χελιδόνες καί πάντες οί οίκοι φωλεαί χε
λιδόνων;

Κ. ΙΕΡΟΚΛΗΣ.
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Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Α .

Τ Ι άνοιξις φ&άνευ 
Μακράν είς τά δρη τό φως τού ήλιου 
Ε ίς  εδοβμον λύει άτμόν τάς χιόνας,
Την 'γην στέφει χλόη και φύλλα τούς κλώνος,

•Καί άνω ή πτέρυξ λευκοί! νεφυδρίόυ 
Ε ις αύραν σπεύδει πραείαν

ίΐρός 'τή ν  θερμήν, πούητήν Μεσημβρίαν.

Μαζί μέ τά νέφη 
Μαζί κ ’ η ψυχή' μου εις πό&ου αγίου 

ΤΙτερά φερομένητό άπειρον σχίζει 
Κ ’. έχει μετά στόνου εκπνέει μυχίου 

. Έ κ έ ί πού τό κύμα ήδύπνουν φλοισβίζει, 
θρέμμα βορρά γαληναίου

Ε ις τάς γελώοας άκτάς του Αιγαίου,

Ά χ, πέτα' ψυχή μου,
’Ε κεί που εις μάγον στιγμήν μεσημβρίας 

■ Σιγούν τούρανού οι σαπφείρινοι δόμοι,
Κα&εύδουν του πόντου οί άπειροι δρόμοι,
Καί Νύμφης ακούεται ασμα πόντιας 
Ε ις  ευηχον κοίλον σπηλαίου

Ε ις τάς γελώσας άκτάς τού Αιγαίου.

Έ ν  τη έπαύλει ΥώΐΒΐιοεΙιδώιη παρά τη Βιρσεβούργη, ’Απρίλιος τού 1579.

ΤΩ γνώριμα μέρη!
Ίπέρυδροι βρα'χοι εκεί γιγαντώδεις 
Βαρείς έπ’ άλλήλων αιώνας κοιμώνται,
Καί πράσινοι σχόίνοι καί ύάμνοι ευώδεις 
θρασείς εις ζαλίζοντά δψη κρεμιόνται,

Άβατος κοίτη όρνέου
Ε ίς τάς γελώσας άκτάς του Αιγαίου.

Έ κ ε ί  νά υπάγω!
Έ κ ε ί πού εις πνεύμα, δονείται ζεφύρου 
Κ ι' άνέρπ’ εις συκήν καλλιστάφυλον κλήμα, 
Σκιάζον πατέρων πανάγιον μνήμα,
Καί στέκουν είς δείας εκστάσεις όνείρου 
Ναού έρείπί αρχαίου,

Ε ις  τάς γελώσας άκτάς τού Αιγαίου.

Ά χ, σπεΰσον ψυχή μου 
Έ κ ε ί πού είς· φέγγος σελήνης μυδώδες 
Ό  πάτριος οικος λευκός άπκυγάζει,
Κ’ εις αύρας πτερύγισμα κούφον κ’ ευώδες 
Τής πρώτης άγάπης τό φάσμα στενάζει,
Ή χ ώ  παρελθόντος ώραίου

Ε ίς τάς γελώσας άκτάς τού Αιγαίου.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡ0ΒΕΛΕΓ10Σ.

ΠΕΡ Ι  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Ο Σ  Φ Α Γ Η Τ 0 Ν .

Συνήθως είς -τάς πλείστας οίκογενείας ή θερμοκρασία 
το»ν φαγητών ορίζεται υπό τής μαγείρου η1 τής οίκοδεσποί- 
νης κατά τοός γενικώς ίσχύοντας μαγειρικούς κανόνας, τά 
δέ λοιπά τής οίκόγενείας μέλη καί οί ξένοι υπείκουσι τυ- 
φλώς είς την άλάνθ·αστον κρίσιν των ειδημόνων τούτων, 
μηδαμώς μεριμνώντες περί τής ωφελίμου η βλαβεράς έπί 

,τοΰ οργανισμού έπιδράσεως των ψυχρών ή θερμών φαγητών. 
Είς τον στόμαχον, έν όσο» εΐναι υγιής, έπιβάλλονται πολλά 
καί μεγάλα κατ’ άμφοτέρας τάς διευθύνσεις: παγω τά  εΐνε 
έν χρήσει πΟνταχοΰ,’καί ζέων καφές θεωρείται μάλιστα υπό 
πολλών ωφέλιμος. Έ ν Ρωσσία πίνουσι τό τέϊον έν θερμο
κρασία 80 βαδ·μών του Κελσίου, καί παρ’ ήμϊν δε έπικρατεί 
όμοία συνήθεια τής πόσέως του τεΐου, ώς ίδρωτικου μέσου 
είς τά  κρυολογήματα. '

'Ως προς τήν έπενέργειαν τής θερμής τροφής έπί τού 
στομάχου· περιωρίζετο· ή έπιστήμη προ ολίγων έτι έτών εϊς 
παντός είδους υποδέσεις καί είκασίας. Ή δη  δμως τη είσ- 
ηγήσει του διασήμου κα&ηγητοΰ Μ. ΡβίέβπΙςοίβΓ άπεδείχθη 
διά πειραμάτων δτι τά  υπερμέτρως θερμά φαγητά προξε- 
νούσιν ίσχυράν συρροήν του αίματος είς τήν βλεννοειδή μεμ
βράνην του στομάχου, ήτις επιφέρει στομαχικόν κατάρρουν 
καί δύνίκτάι μάλιστα νά γεννήση έν αυτω καί αποστήματα 
δυσθεράπευτά. Καί είς τους όδόντας εΐνε λίαν βλαβερά· ή 
υπερβολική θερμότης τών φαγητών ό περιβάλλων τούς 
όδόντας στιλπνός σμάλτος ρήγνυται καί ουτω διευκολύνεται 
ή σήψις καί. βαθμηδόν ή παντελής απώλεια τών όδόντων.

Τ ί έννοοΰμεν δμως με υπερβολικήν θερμότητα; Εΐνε 
έκτός πάσης αμφιβολίας, δτι τά  εόπεπτότερα φαγητά είναι 
τά  Ιχοντα τήν θερμοκρασίαν του αίματος. Ή  θερμοκρασία 
αυτη εΐνε, ώς γνωστόν, 28° Ρεωμύρου ή 35,5° Κελσίου.

Μετρία αυξησις τής θερμοκρασίας ταυτης κατά 10 περίπου 
βαθ-μούς ούδεμίαν βλάβην έπιφέρει είς τον στόμαχον. "Ωστε 
φαγητά, έχοντα θερμο’τητα 38 μέχρι 40 βαθμούν Ρεωμύρου 
δεν είναι Ιπιβλαβή.

Πόσον δμως ζεστά εΐναι τά  φαγητά συνήθως τά  όποια 
τρώγομεν; πόσον καίει ό καφές, τόν όποιον πίνομεν; πόσον 
ή σούπα, τό ψητόν; Άρκεΐ μόνον νά συμβουλευθώμεν τό 
θερμόμετρου, δπως ίδωμεν κατά πόσους βαθμούς υπερβαίνει 
τά  ανωτέρω ρηθέντα όρια ή θερμοκρασία τών φαγητών μας. 
Πολλοί δμως νομίζουσιν δτι τά  φαγητά, όταν δεν έχωσι 
τήν άπαιτουμένήν θερμότητα, καθίστανται ανούσια. Ά π  
έναντίας ή ύπερβολική θερμότης καδ·ιστα αδύνατον τήν αΐ- 
σθησιν τής γευσεως· εάν κράτήσωμεν έπί ήμισυ ρ.έχρις ενός 
λεπτού τής ώ ραςτήν γλώσσαν έντός ΰδατος έχοντος θερ- 

ί μοκρασίαν '50 βαθμών Κελσίου, δεν είμεθα πλέον είς 9·έσιν 
| νά άντ'ιληφθώμεν της γλυκότητος τής σακχάρεως, είς υψη- 
| λοτέρας δε θερμοκρασίας ή αναισθησία αυτη τής γεόσεως 

έπέρχέται'ταχύτερου καί ασφαλέστερου. Ουδόλως λοιπόν 
πάράδοξδν, άν πεπειραμένοι ιατροί, έχοντες ύπ’ δψει τάς 
άληθείας ταότας,. δεν έδίστασαν να άποφανθ·ώσιν δτι έπί 
τής τραπέζης θά  ήτο τό θερμόμετρον καταλληλότερον τού 
αλατοδοχείου καί τής πεπεροθήκης. Λεν θά ήτο ομως άτο- 
πον.κάι έν τού μαγειρείο»· καί πράγματι κατεσκευάσθησαν 
ήδη διά  τό μαγειρείου Ιδιαίτερα θερμόμετρα, δεικνυουτα τάς 
άπαιτουμένάς δ ι’ έκαστον φαγητό ν καί ποτόν θερμοκρασίας. 
Βεβαίως θά  ήτο γελοΤον καί σχολαστικόν νά μίτρή ή οίκο- 
δέσποινα τήν θερμότητα όλων τών φαγητών διά του θερμο- 

• μέτρου· έν τούτοις οφείλει οπωσδήποτε νά γνωρίση τά  δρια 
τής θερμότητος, πέραν τών οποίων τά  φαγητά καθίστανται 
έπιβλαβή είς τόν στόμαχον. — "Οπως είς τά  θερμά φαγητά
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ουτω καί είς τά  ψυχρά ποτά ύπάρχουσιν opt« θερμοκρασίας, 
τά  όποια όφείλομεν νά μή ύπερβαίνωμεν. 'Ο  Δρ. J. Wiel 
ορίζει αυτά ούτως:

Πόσιμον υ ?> ω ρ ........................+  8° Ρεωμύρου.
Ζΰ&ος ούχί κατωτέρω των . +  9° „

' ελαφροί οίνοι ουχι κατωτέρω -J- 10° „

δυνατοί λευκοί οίνοι . . . +  6 “ Ρεωμύρου.
έρυ&ροί ο ίνο ι.............................+  12° „

Εννοείται οτι ταύτα ίσχύουσι περί τού υγιούς στομά
χου. Είς τούς άσ&ενέϊς εΐνε καθήκον τοΰ ιατρού νά δίδη 
τά  αναγκαία περί τούτου χαραγγέλματα.

ΠΕΡ Ι  Ι Α Π Ω Ν Ι Κ Η Σ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ .

Ή  Κίνα καί ή Ίαχωνία είναι άναμφιβόλως ή πατρίς 
τής τυπογραφικές τέχνης. Λέγεται δτι είς τήν ιδίως Κίναν 
,,βασίλειον τοΰ μέσου“ εΐχεν ήδη από τοΰ έτους 581 μ. X. 
είσ<χχ&·ή ή έγχάραξις εικόνων καί γραφικών σημείων επί ξύ
λινων πλακών καί ή μονομερής αύτων τΰπωσις. 'Η  χαναρ
χαία αυτη μέδ-οδος τής Ικτυπώσεως άπεΐχε μίν πολύ αχό 
τής τελειότητος τής ήμετέρας τυπογραφίας, έν τούτοις όμως 
κάλλιστα δύναται νά &·εωρηδ·ή ως ό πρόδρομος τής τέχνης 
τοΰ Γουτεμβέργου. Άν ποτέ ό ά&άνατος έφευρέτης έσχεν ύπ’ 
όψει ξυλογραφικάς εικόνας των Κινέζων καί ’Ιαπώνων, εύ- 
λόγως αμφιβάλλεται, διότι ούτε αναγκαία ητο ή τοιαυτη 
χαρόρμησις, καδ·’ όσον ή biblia pauperum, oí τύποι παιγνιό
χαρτων καί ταπήτων καί άλλαι παρεμφερείς τη τυπογραφία 
έργασίαι έξετελοΰντο ήδη έν αύτη τη Ευρώπη δύο ή τρεις 
εκατονταετηρίδας προ τής έφευρέσεως τής τυπογραφίας, εί 
καί λίαν άτελώς. Τά μέγιστα ένδιαφέρον εΐνε άναμφιβόλως 
άν ήδυνάμεδα ίδίοις δμμασι νά πεισδ'ώμεν περί των όλως 
έκτακτων κατορθωμάτων τά  όποια τό αξιοσημείωτου εκείνο 
καί πεχολιτισμένον ε&νος των Ίαχώνων διά τής έπί 15 αιώ
νας τυπογραφικής με&όδου των, έν ή μέχρι τής σήμερον 
άνευ πιεστηρίου διαμένουσι, δι’ άπλοΰ μόνον τριπτήρος κα- 
τορ&οΰσιν. ΜΙ τοΰτο βεβαίως δεν έννοοΰμεν, ότι ή νεωτέρα 
τυπογραφία, ως έχει παρ’ ήμϊν, ούδεμίαν πρόσοδον καί διά- 
δοσίν εδρεν · έν Ιαπωνία. ’Απ’ εναντίας είναι πιθανότατου 
οτι έν ταΐς παραλίοις χόλεσι της ’Ιαπωνίας ίδρύδησαν περί 
τά  τέλη τοΰ 16. αίώνος υπο των Ιεραποστολικών εταιρειών 
τυπογραφεία, άτινα ίσως βραδύτερον κατεστράφησαν κατά 
τους φρικώδεις των χριστιανών διωγμούς. *Αν δέ βραδύτε
ρον είσήχδη έκ νέου ή τυπογραφική τέχνη εις Ιαπωνίαν, 
καί πότε είσήχδη, περί τούτου έλλείκουσιν ήμΐν χρονολογι- 
καί μαρτυρίαι. Βέβαιον εΐνε μόνον δτι μέχρι τοΰ έτους 1854, 
καθ·’ ó ό Βορειοαμερικανός στολάρχης Perry διά τοΰ στο
λίσκου αύτοΰ έβιασε τήν είσοδον τής Yokohama, ισχυεν έτι 
εν ’Ιαπωνία τό μυσαρόν δεσποτικόν σύστημα τοΰ αποκλει
σμού, δπερ καδίστα παντελώς αδύνατον τήν έπεισε είσοδον 
τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού καί συνεχώς τοΰ τυπογραφικού 
πιεστηρίου.

Πράγματι άξιοδ·αύμαστος καί άνευ παραδείγματος έν 
τή παγκοσμίω ίστορία εΐνε ή κατά τά  τελευταία τριάκοντα 
έτη άνάπτυξις τοΰ πολιτισμού των Ιαπώνων, λαμβανομένης 
μάλιστα ύπ’ δψιν τής ήλι9·ίου καί άχοκτηνωτικής αυτών 
θρησκείας. Ή  ρήσις τοΰ Liebig ότι ό πολιτισμός ενός λαοΰ 
έΐνε ανάλογος προς τήν ποσότητα τοΰ σάπωνος τόν όποιον 
μεταχειρίζεται, άπεδειχ&η από πολλοΰ έσφαλμένη· ό άρι9- 
μός των έν ένεργεία τυπογραφικών πιεστηρίων χώρας τινός 
δίδει το άληδές μέτρον τοΰ πολιτισμού αυτής, καί ή σπου- 
δαιότης, ήν έκτήσαυτο τά  περιοδικά συγγράμματα λαού 
τίνος, μαρτυρεί παντός άλλου τρανώτερον περί τής πνευμα
τικής αύτοΰ άνυψώσεως καί άναπτύξεως, υπό τήν έποψιν δέ

ταύτην κατατάσσεται ήδη ή Ίαχωνία έν τώ άριδμώ των 
μάλλον πεπολιτισμένων ευρωπαϊκών έδ-νών. Άπό του 1884 
υπάρχει έν Ίαχωνία σχεδόν πλήρης έλευ&εροτυπία. Μόνου 
έν τη πρωτευούση Tokio, ίσοπληδέΐ τής Βιέννης, έκδίδονται 
πρός τό παρόν 16 μεγαλόσχημοι ήμερήσιαι έφημερίδες καί 
ούχί υλιγώτερα τών 186 περιοδικών έκδιδομένων κατά δια
στήματα άπό δύο ήμερών μέχρις ενός μηνός. ’Εκτός τού
των έκδίδονται ακόμη έν τφ  λοιπό) κράτει 273 έφημερίδες 
καί περιοδικά. ’Εάν περιέχωσιν άρ9·ρα άντιβαίνοντα πρός 
τήν κοινήν εΰημ.ερίαν, τήν ασφάλειαν καί τα  συμφέροντα 
τοΰ έδνους, ή κυβέρυησις έπεφύλαξεν έαυτή τό δικαίωμα 
τής κατασχέσεως καί τιμωρίας διά προστίμου ή φυλακίσεως. 
Πρός έκτισιν τών τελευταίων έμορφώδη παρά πολύ αύτόδι 
τό καλούμενον σύστημα τών υπευθύνων συντακτών.

Οί ’Ιάπωνες εΐναι κατειλημμένοι υπό μανιώδους φιλ- 
αναγνωστίας, δ ι’ ό καί ό άριδμός τών έτησίως έκ πάντων 
τών κλάδων τής φιλολογίας έκδιδομένων βιβλίων εΐνε σχε- 
τικώς μέγιστος, ή έμπορία δέ τούτων απασχολεί ούχί ολιγω- 
τέρους τών 5000 βιβλιοπωλείων καί εφημεριδοπωλών.

'Η  ’Ιαπωνία σήμερον εΐνε έπιδεκτική ευρωπαϊκής διορ- 
γανώσεως, καί τούτο διότι ίστορικώς διήλδεν υπό τάς αύτας 
σχεδόν φάσεις ώς καί ή πολιτική άνάπτυξις τής Ευρώπης. 
Μόνον από τοΰ 17. αίώνος μέχρι τοΰ 1800 εΐχεν άποκλείση 
πάσαν ξένην έπιρροήν, αλλά τόν αποκλεισμόν τούτον πρού- 
κάλεσεν ή ήκιστα έντιμος διαγωγή των Ευρωπαίων.

Τό ιδιόρρυθμον τής Ιαπωνικής τυπογραφικής τέχνης 
οφείλεται εις τήν Ιδιορρυθμίαν τής χρησιμοποιούμενης υλης, 
τοΰ χάρτου καί τοΰ χρωστήρος. Ό  χάρτης κατασκευάζεται 
έκ τοΰ φλοιού τών χαρτομορεών, τοΰ οποίου αί ΐνες, λίαν 
συμπεπυκνωμέναι, έκτείνονται κατά μήκος σχεδόν παραλλή- 
λως. Ή  γραφή τών ’Ιαπώνων εΐνε προϊόν τοΰ χρωστήρος 
καί συνεπώς έξαρτάται καί έκ τής ίδιότητος τοΰ υλικού 
τούτου καί έκ του' χάρτου. Ή  μεγάλη δεξιότης τών ’Ια
πώνων ζωγράφων εΐναι αποτέλεσμα τής μεγάλης άσκήσεως, 
είς ην υποβάλλονται έν τή  παιδική των ήλικία πρός έκμά- 
θησιν τών πολύπλοκων καί δυσδιάκριτων γραφικών σημείων. 
Ή  καλλιγραφία παρά τοίς Ίάπωσιν έκτιμαται τοσοΰτον, 
ώστε κατά τήν „εορτήν τών αστέρων“ έξαρτώντες άπό τών 
κλάδων ίεροΰ τίνος δένδρου τούς γραφικούς αυτών χρωστή
ρας έξαιτούνται παρά τών δεών τό δώρον τοΰτο τοΰ καλλι- 
γραφεΐν υπέρ πάσαν άλλην δείαν δωρεάν.

Αί πρώται τυποΐσεις έν ’Ιαπωνία ανάγονται είς τούς 
χρόνους τής αύτοκρατείρας Shotoku-Tenna (f 769], ήτις 
διέταξε τήν διά ξυλογραφίας έκτύπωσιν προσευχών ή . μέ- 
δοδος αυτη τής έκτυπώσεως ύφίσταται ακόμη καί σήμερον. 
'Η  εικονογραφία τών βιβλίων ήρξατο άπό τοΰ δεκάτου 
εβδόμου αίώνος. Τά βιβλία συναρμόζονται είς τεύχη ή συν
τίθενται έν εϊδει λευκώματος καί τυποΰνται μόνον έπί τής 
μιας σελίδος. 'Ο Ίάπων εΐνε είς άκρον βιβλιόφιλος, τά  δέ
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βιβλία εΐναι εύ9·ηνά καί έκτιμώνται τοσοΰτον ώστε έν πα- 
λαιοτέροις χρόνοις ήτο εδιμον ουδέποτε νά τίθεται βιβλίον 
έπί τοΰ εδάφους.

'Η  ’Ιαπωνική τέχνη έσχε μεγάλην καί γονιμοποιόν έπιρ
ροήν έπί τής ευρωπαϊκής τέχνης καί βιομηχανίας καί τό 
ίδιόρρυΟ·μον αυτής έπέδρασε λίαν ίσχυρώς έπί τών παγκο
σμίων έκδέσεων καί πάντων τών κλάδων τής ήμετέρας 
τέχνης, ώπισδοδρόμησε δέ έν αύτή τή ’Ιαπωνία άφ’ οτου

έπετράπη τοΐς ξένοις ή είς τήν χώραν είσοδος· πάντες άσχο? 
λοΰνται περί τό έξαγωγικόν έμπόριον, καί ένεκα τοΰτου ή 
στερεότης τών προϊόντων καί ή γνησιότης τού ιδιοφυούς χα- 
ρακτήρος άπόλλυται. Ή  κυβέρνησις ήρξατο ήδη νά λαμ- 
βάνη σύντονα μέτρα κατά τού κακού τούτου, έξ ου κινδυ
νεύει ή μέν αρχαία Ιαπωνία νά καταντήση νέκρα ή δέ νέα 
νά γείνη άσχημον αποτύπωμα τής Ευρώπης.

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

(τέλος.)

"Οτε τόν άνεγνώρισαν, έσυρεν ό Λάριχος τό ξίφος του
καί τώ έφώνησε.

— Ά1 άδλιε καί προδότα τής καρδίας! Τέλος ευρίσκω 
ευκαιρίαν ν’ άγωνισδω μαζή σου καί νά σε τιμωρήσω! Σύρε 
τό ξίφος σου καί άπόδανε!

Καί ήτοιμάζετο τό έπιτεδή κατά τοΰ ήμι9·ανοΰς, αίμα* 
τοφΰρτου καί έξηντλημένου άνδρός! Άλλ’ ή Σαπφώ τόν 
εκράτησε ταχέως.

— Τ ί κάμνεις, αδελφέ μου; Τώρα δέν εΐνε καιρός τ ι
μωρίας! Ή  ζωή του δέν ανήκει είς ήμάς, άλλ’ είς τάς 
Μούσας, τάς οποίας ολοι μας υπηρετοΰμεν! Χάριν αυτιών 
πρέπει νά προςπαδήσωμεν νά σώσωμεν τόν ποιητήν!

Καί έν ω διαρκώς έκρούετο έξωδεν ή δύρα, ήναγκάσδη 
ό ’Αλκαίος νά έκδυ9·ή τόν βαρύτιμον χιτώνα του, έ όποιος 
μετά τού ξίφους του έτέδη έντός 9·ήκης, έν ω εις τών δού- 
λων τόν έκαθ'άρισεν άπό τού αίματος δ ι’ υδατος καί έτερος 
τόν ένέδυσε δουλικόν χιτώνα, μεδ’ ό καί οί τρεις διετάχδη- 
σαν διά τίνος κρύφιας έξόδου νά σπεύσωσι πρός τόν λιμένα 
καί ,νά καταφύγωσιν είς τό ερ,πορικόν πλοΐον, έφ’ ου ήδη 
εΐχον μετενεχδή υπό τών θεραπόντων αί άποσκευαί τής 
ποιητρίας.

Τέλος ύπεχώρησεν ή 9·ύρα καί είςήλ9·εν ο Πιττακός 
μετ’ ολίγων συνοδών είς τήν αυλήν τής ποιητρίας.

— Μακράν άπό τόν τόπον τοΰτον τής είρήνης — τω 
άνεφώνησεν ή Σαπφώ — ό όποιος δέν πρέπει νά μολυν9·ή δι’ 
ούδεμιάς βιαίας πράξεως.

— Δέν έρωτώμεν περί σού — άπεκρί&η ό ΓΙιττακός — 
άλλα περί του ’Αλκαίου, οςτις κατηγορεϊται ότι ίεροσύλως 
έτάραξε τήν είρήνην τών 9·εών κατά τήν ήμέραν τής έορτής 
των. Διά τούτο έρευνήσατε τόν οίκον, εταίροι! — — Συ 
δέ, Σαπφώ, αηδών τής Λέσβου — εξηκολού9ησε μειλιχίως 
6 ΙΙιττακός, προχωρών καί τείνων αύτή τήν χεΐρα — μή 
νομίσης, ότι ή πατρίς δέν &« αίσ9·αν9·ή τ ί 9’ άπολέση έν 
σοί, ή δτι ή Λέσβος 5ά φανή απέναντι σου αχάριστος καί 
άγνώμων, μή άναγνωρίζουσα τήν δόξαν καί τό μεγαλεϊόν 
σου! Άλλ’ όπως έν τω  ψηφίσματι τ τ ς  έξορίας άπεφασίσα- 
μεν νά μή κάμωμεν καμμίαν έξαίρεσιν, ούτως έκφράζομεν 
τώρα τήν έλπίδα, ότι 9·ά έπιστρέψητε όλαι εύτυχεΤς, όταν 
συντελεσ9·ή τό εργον τής είρήνης έν τή προςφίλέΐ ήμών πα- 
τρίδι. Άλλά μή οργίζου έναντίον μου, έπειδή έγώ υπήρξα 
αίτιος τοΰ μέτρου τούτου, ή έπειδή έγώ αύριον 9·ά προτείνω 
τήν υπερορίαν όλων τών ευπατριδών, διότι πρός τούτο ηναγ- 
κάσ5ημεν υπό τών απειλών των, αί όπόϊαι δέν άφίνουν ήσυ- 
χίαν είς ημάς, τούς πυλίτας τής Μυτιλήνης, — Ή δ η  δέ 
τεΐνόν μοι τήν δεξιάν σου, Σαπφο», καί έχε ύγίειαν!, ’Εάν

εν τή ξένη δέν εύτυχήσης καί έάν σοι συμβή τι άπευκταΐον, 
μή λησμονήσης, δτι έδώ υπάρχει μία συμπα&ής καί ευγνώ
μων καρδία, χρό9·υμος νά βοη9·ήση πάντοτε έκαστον πά· 
σχοντα καί έκαστον συμπολίτην. — Σ’ ευγνωμονώ προςέτι 
διά τήν μεγάλην άφοσίωσιν, με9’ ής έδίδαξες τήν άτυχή 
μου καί πολύκλαυστον Μνησιδίκην!

— Χαϊρε, Πιττακέ — εΐπε καί ή Σαπφώ, ή οποία είς 
τάς πρώτας λέξεις του εΐχεν άποστρέψει τό πρόςωπον, κα
τόπιν δ ’ έστράφη πάλιν πρός αυτόν. — Σ’ ευχαριστώ δια 
τούς άγαΟ-ούς λόγους σου, τούς οποίους ουδέποτε 0·ά λησμο
νήσω. Εύεργέτει τήν προςφιλή μου πατρίδα καί 9·ά έφελ- 
κύσης ουτω τήν ευγνωμοσύνην τών συμπολιτών σου. Χαΐρε!

Καί έτεινε τήν χεΐρα είς τόν νέον φίλον της πρός απο
χαιρετισμόν. Έ πειτα  όμως ήκολούΟ·ησε τούς σπεύδοντας 
συνοδούς είς τόν λιμένα, έν ω οί πρός έρευναν άποσταλέντες 
σύντροφοι τού Πιττακοΰ έπέστρεψαν άπρακτοι καί λέγοντες, 
δτι ούτε καν ίχνος τοΰ ’Αλκαίου εύρίσκετο κα9·’ όλον τόν 
οίκον τής ποιητρίας 'Ο  Πιττακός διέταξε νά μή κατα- 
διωχ9·ή πλέον καί έξήλ9·εν είς τήν όδόν, όπου τον ύπεδέ- 
χ&ησαν οί άστοί άλαλάζοντες καί έπευφημοΰντες. Ο ί'νε 
κροί, δντες έν συνόλω περί τούς τεσσαράκοντα, οί πλέϊστοι 
δέ άνήκοντες είς τούς εύπατρίδας, μετεκομίσ&ησαν υπό τών 
9·ρηνούντων συγγενών έπί φερέτρων καί σανίδων είς τάς οί- 
κίας των, έν ο} οί δέσμιοι εύπατρίδαι παρεδόύησαν είς τάς 
φύλακας, διά νά ύποστώσιν άργότερον τόν 9·άνατον. "Οσοι 
διέφυγον τόν 9·άνατον έκρύβησαν εως ου ευρωσιν ευκαιρίαν 
ν’ άπομακρυν9·ώσι τής Μυτιλήνης. ’Ολίγοι δέ.τινες μόνον 
κατώρ9·ωσαν τό αύτό εσπέρας νά έπιβιβασ&·ώσιν είς τό αύτο 
πλοΐον, έφ’ ου καί ή Σαπφώ έσκόπει ν’ άποπλεύση είς Σι
κελίαν -------

‘Ο Άντιμενίδας εΐχεν έγκαταλείψει τόν αγώνα, κα9·’ ήν 
στιγμήν εΐχον τήν υπεροχήν οί εύπατρίδαι καί καύ·' δλα τά 
φαινόμενα δέν υπήρχε πλέον άμφιβολία περί τής νίκης των, 
πρίν ή· ή. άφιξις τών ναυτών έπιφέρη έκείνην τήν μοιραίαν 
τροπήν είς τήν έκβασιν τής πάλης. Μανιώδης καί ήρε9·ι- 
σμένος έτρεξεν εις τινα γειτονικήν όδόν, ήνοιξεν έκεΐ τήν 
&·ύραν μιας οίκίας, ,καί διελ9·ών το περιστύλιον Ιφ&ασεν είς 
δ'άλαμον, έν9·α ήκούοντο χολλαί φωναί. "Οτε είςήλδ'εν όρ- 
μητικως είς τόν 9-άλαμον,· έπήδησεν έκ τίνος ανακλίντρου 
ό Λύσανδρος, δπου έκά&ητο μετά τής Γυρίννης καί έσυρε 
τό ξίφος του:

— Τώρα, ά&λιε, τώρα ήλ9·εν ή ώρα τής τιμωρίας —· 
άνέκραξεν ό Άντιμενίδας άγρίως — τώρα 9·ά σ έκδικη&ω 
διά τήν αρπαγήν τής έρωμένης μου.

Καί έν τω άμα έπετέ&η κατά τοΰ Λυσάνδρου, δςτις,
20 *
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άοπλος σχεδόν, μετά βρκχεΐαν άμυναν έτραυματίσδη βαρέως 
κατά το στή9·ος, άφήκε νά πέση το ξίφος του και κατέπεσε 
και ό ίδιος άπνοος έπί του ανακλίντρου.

Η Γύριννα όλοφυρομένη και τίλλουσκ τήν κόμην έκ 
της απελπισίας ϊστατο έκεΐ πλησίον και ήτοιμώίζετο ήδη 
μετά κραυγών νά πέση έπί του σώματος του τετραυματι- 
σμένου, ότε ό Άντιμενίδας άφήσας τό ξίφος του έλαβεν 
αυτήν έξ άμφοτέρων των βραχιόνων καί τήν έσυρεν εις το 
στηδός του.

— Τώρα είσαι ίδική μου — έψιδύρισε μετά φωνής 
υποκώφου.

Μάτην έπάλαιεν ή 
ατυχής κόρη κατ’ αυτού 
καί έκτυπα τό πρός- 

. ωπόν του διά των αδυ
νάτων γρόνδωντης· αυ
τός τήν περιέσφιγγεν έτι 
ίσχυρότερον, έδλιβε τό 
στήδός της έπί τού Ιδίου 
του στήδους καί διά 
τής βίας τήν άπέπνιγε 
σχεδόν δια  των θερμών 
καί πολλώ ν φιλημά
των του.

Αίφνης όμως δό·
■ ρυβος Ικ του παρακει

μένου θαλάμου τον ¿τά
ραξε καί τον ήνάγκασε 
νά χαλαροίση τούς βρα
χίονας του, ταύτην δέ 
τήν στιγμήν έπωφελη- 
δεΐσά ή Γυριννα έτρε- 
ξεν είς τήν αυλήν. Τα
χέως όμως έλαβεν ό 
Άντιμενίδας τό ξίφος 
του καί ετρεξε κατόπιν 
της. Ή  Γυριννα ήλπιζε 
νά εύρη βοήδειαν έν τη 
αυλή, άλλ’ οΰδείς εύ- 
ρίσκετο έκεΐ. "Οτε δέ 
είδε τον Άντιμενίδαν 
νά τρέχη λυσσωδώς κα
τόπιν της, κατελήφδη 
υπό απελπισίας. Ώ ρ· 
μησεν είς τήν οδόν έπι- 
καλουμένη μεγαλοφώ
νως βοήθειαν, άλλ’ ή οδός ήτο έρημος, επειδή δλαι αί 
γυναίκες έκ του φόβου εΐχον κλειστή είς τά  δώματά των, οί 
δέ άνδρες ήγωνίζοντο καί έμάχοντο έν τη άγορα. Έ τρε- 
ξεν όλαις δυνάμεσι προς τον λιμένα, κατόπιν της δ ’ 
έτρεχε καί ό αμείλικτος αυτής διώκτης. Ή  μεταξύ αυ
τής καί του Άντιμενίδου άπόστασις έμεγεδύνδη ολίγον, 
δτε αστός τις προςδραμών ήδέλησε νά τον κρατήση. Άλλ’ 
6 Άντιμενίδας ώδήσας αυτόν τόν έρριψε κατά γης καί 
ωρμησε μετά νέας δυνάμεως καί πλείονος ταχύτητες κατά 
τής κόρης. Τότε έφδασεν ή Γύριννα είς τήν προκυμαίαν 
του λιμένος. Άπαξ έτι έστράφη άπελπις οπίσω καί είδε 
τόν διώκτην ολίγα βήματα ακόμη μακράν της καί συλλα- 

. βούσα αμέσως φοβέραν άπόφασιν ύψωσε τάς χεΐρας καί είπε:
— *Ω ’Αμφιτρίτη καί υμεΤς, Νηρηΐδες, οίκτείρατε τήν

δυςτυχεστάτην έκ του γένους σας καί καταστήσατε' αυτή 
τόν θάνατον γλυκόν!

Καί κατεκρημνίσδη είς τήν θ'άλασσαν, ή όποια κατέπιε 
τήν λείαν της είς τά  άχανή αυτής έγκατα.

Έκπληκτος καί έννεός έβλεπεν έ Άντιμενίδας προς τό 
μέρος, δδεν έξηφανίσδη τό δύμά του, χωρίς νά τώ έλδη 
είς τόν νουν νά λύση λέμβον τινά καί νά δοκιμάση νά 
τήν σωση, αν καί είς τούτο δέν ήδελεν έπιτύχει, έπειδή ή 
Γύριννα δέν άνεφάνη έπί τής επιφάνειας των κυμάτων. 
Έ πειτα  έπέστρεψεν είς τήν αγοράν, αλλά καδ’ οδόν συνήν-

τησε φυγάδας τινάς εύ- 
πατρίδας, άναγγείλαν- 
τας αυτοί τήν άτυχή 
τροπήν του άγώνος. 
Μετ’ ολίγον άνεφάνη 
καί όμιλός τις πολιτών, 
οί όποιοι έπέπεσον κατά 
του Άντιμενίδου. 05- 
τος, μή απολειπόμενος 
του άδελφοϋ του κατά 
τήν ανδρείαν, έπάλαιε 
κατ’ αυτών ως λέων, 
άλλ’ έπί τέλους δέν 
ήδυνή&η ν’ ά ν τ ισ τή  
κατά των έπιπεσόντων, 
καί έτράπη είς φυγήν 
προς τό νότιον μέρος 
του λιμένος, όπου ήτο 
ήγκυροβολημένον τό διά 
τήν Σικελίαν έμποριχόν 
πλοιον καί ήτοψ.άζετο 
ήδη ν’ άκοπλεύση.

"Οτε ή Σαπφού μετά 
τού δυγατρίου της, τού 
αδελφού της καί .τής 
Άτδίδος εΐχον έπιβι- 
βασΟ·ή είς τό πλοΐον, 
έγένοντο δεκταί υπό 
τού Αλκαίου καί των 
δύο δούλων, οί όποιοι 
τον εΐχον σώσει, καί ή 
ποιήτρια έχαιρεν, ότι 
έσώδη υ'γιώς έχων ό 
π ο ιητής. ’Επειδή τό 
πλοΐον δέν εΐχεν άνα- 
πετάση ακόμη τά  ίστία, 

έστρεψαν διά τελευταίαν φοράν τά  βλέμματά των πρός 
τήν ώραίαν καί λαμπράν πόλιν καί πρός τά  παράκτια όρη, 
έφ’ ών εΐχεν αρχίσει ήδη νά έξαπλούται τό έσπερινόν σκιό- 
φως. 'Ο  Λάριχος καί ή Ά τδίς ϊσταντο παράμερα, κρατού
μενοι άπό των βραχιόνων καί βλέποντες πρός τήν άποστίλ- 
βουσαν έπιφάνειαν τής άργυροχρόου θαλάσσης. ‘Η Σαπφώ 
ίστατο πλησίον τού Αλκαίου, μ.ή άπεκδυδέντος «κόμη τόν 
δουλικόν χιτώνα, καίτοι ο Πιττακός έδήλωσεν ότι δεν έπε- 
χείρει νά τόν καταδιώξη περισσότερον.

— *Ω Αλκαίε. — εΐπεν ή ποιήτρια — πρός τ ί έγιναν 
ολα ταύτα; ΤΙ κατωρδ'ώσατε τώρα μέ τά  σχέδια και τάς 
ταραχάς σας; Κατωρδώσατε μόνον ν’ άφήσωμεν τάς οι
κίας καί τά  κτήματά μας καί ξένοι νά πλανώμεδα είς ξένας 
χώρας, πάντοτε έχοντες τόν πόδον νά έπιστρέψωμεν είς τήν
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γλυκεΐαν πατρίδα καί μή δυνάμενοι νά πράξωμευ τούτο! 
Εΐχετε πραγματικώς Ιλπίδας να συντρίψητε τήν δύναμιν 
καί τήν υπεροχήν τού λαού; Καί ποιος έξ υμών δά  ήδυνατο 
νά γίνη άρχων τής πολιτείας καί νά κυβέρνα τόν λαόν καί 
τόν δήμον; ΙΙοΐος έξ ύμών δά  εΐχε τήν γαλήνην, τήν φρονη- 
σιν καί τήν ικανότητα κυβερνήτου; Έ γώ  δέν γνωρίζω κα
νένα. Ούτε σύ, ούτε έ Άντιμενίδας, ούτε 6 νεαρός αδελφός 
μου, εΐνε ίκανός πρός τοιαυτα πράγματα' τόν βλέπεις δέ 
τώρα, ότι άρέσκεται μάλλον είς τά  έργα τής δεάς τού 
έρωτος, παρά είς τά  καδήκοντα καί τάς δωρεάς τής σοβα- 
ρας Άδηνας.

— ΥΩ Σαπφώ — ύπέλαβεν ό Αλκαίος σοβαρώς — τίς 
δύναται νά κρίνη περί τούτου; Τ ί ήτον ό Πιττακός, πρίν 
ή άποκτήση τήν φήμην ταύτην ώς πολιτικός μ.έγας; Είς τάς 
δυςκολίας δοκιμάζεται καί φαίνεται ή άξία τού άνδρός. 
Τώρα ομως δ·ά καταστραφή ή πατρίς μας, άφ’ ου έπαΐται 
κυβερνώσιν αυτήν. ’Ακούω ήδη τήν πνοήν των ανέμων, 
βλέπω τό σκάφος τής πολιτείας ριπτόμενον τηδε κάκεΐσε 
υπό των κυμάτων, άκούω τήν δύελλαν μ.υκωμένην έπί των 
ίστών καί διασχίζουσαν τά  ίστία, βλέπω τό ύδωρ είςχωρούν 
διά τής τρόπιδος καί πάντας άγωνιζομένους νά σώσωσι τό 
πλοΐον, άλλά μ.αταιοπονούντας! ΗΙμεΐς όμως, οί όποιοι Βυ- 
νάμεδα νά τό σώσωμεν, περιπλανώμ.εδα, άδλιοι καί ελεει
νοί, είς ξένας χώρας! Άλλοίμονον είς ήμας! Άλλοίμονον 
είς τήν άτυχή πατρίδα!

Τήν στιγμήν εκείνην έπεφάνη ό κυβερνήτης τού πλοίου 
καί διέταξε ν’ άναπετάσωσι τά  ίστία πρός άπόπλουν. Άλλά 
συγχρόνως οί έν τού πλοίω εΐδον τόν Άντιμενίδαν αίματό- 
φυρτον, έξηντλημένον καί καταδιωκόμενον ύπό πλήδους λαού

να τρέχη πρός τήν ακτήν. Έπήδησεν είς λέμβον καί έμει- 
νεν ακίνητος είς τήν πρώραν του, άγνοών πού πλέον να 
καταφυγή, έως ου καρετήρησε τά  σημ.εΐα καί τάς φωνάς 
άπό τού καταστρώματος τού πλοίου. Άφήκε το ξίφος του, 
έπήδησεν είς τήν δαλασσαν καί ήρχισε νά κολυμβα πρός 
τήν διεύδ·υνσιν τού πλοίου, όπόδεν οί ναύται ρίψαντες σχοι- 
νίον έσυραν αυτόν έπί τού καταστρώματος.

Μόλις έφδ·ασεν έπάνω καί έχασε τάς αισθήσεις του, 
καταληφδείς-ύπό βαδ·είας λιποδυμ.ίας.

Έφερον οίνον καί ϋδωρ διά νά τόν άναζωογονήσωσιν, 
ή δέ Σαπφώ έμφροντις έγονυπέτησεν είς το πλευρόν του 
καί ήρχισε νά τρίβη τάς χεΐράς του καί τό μέτωπον. Σύν- 
νους παρετήρει τήν ώραίαν του μ.ορφήν, περί τής κατοχής 
τής οποίας έφαίνοντο ήδη άντιπαλαίοντες ζηλοτύπως οί δί
δυμοι αδελφοί, ό δ·άνατος καί ό ύπνος. Μά έδείκνυεν αράγε 
τήν συμ.πάδάιαν ταύτην, έάν έγνώριζεν όποιος τις φόνος έπε- 
βάρυνε τήν συνείδησιν τού νεανίου τούτου; ότι ή αγαπητή 
της μαδήτρια εκειτο έν τού βυδω τής δ·αλάσσης, καταδιωχ- 
δ·ε~σα μ-έχρι 9·ανάτου, δύμα τής απελπισίας της καί της 
ώμότητος τού διώκτου της;

Τότε ο εσπερινός άνεμος έπλήρωσε καί έξώγκωσε τα  
ίστία, τό δέ πλοΐον ήρχισε νά κινήται βραδέως πρός τό εύρυ 
πέλαγος. Βαθμηδόν έξηφανίσδη ή Μυτιλήνη άπό τούν βλεμ
μάτων τούν Ιξορίστων, οί όποιοι μ.ετά συμ.παδΌύς χαράς 
παρετήρουν ήδη τόν άναλαμβάνοντα τάς αίσδήσεις του Άν- 
τιμενίδαν. Ή  νύξ έπήλδεν ήδη καί έξήπλο>σε τάς πτέρυ
γάς της, φέρουσα ευεργετικήν γαλήνην καί είς τάς τεδλιμ- 
μένας έκείνας ψυχάς, αί όποΐαι έβαιναν πρός τόσο» αόριστον 
μ.ελλον.

--------- --------------------------

1. ΔΟΜ ΠΕΤΡΟΣ Β'. (μετά βιογραφίας), έν σελ. 145.
2. ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΓ ΜΑΙΟΓ. Είκών ύπό R. Beyschlag 

(έν σελ. 149).
Τ’ ôvB'ij τά. μοσχομύριστα που οί δροσοστολίζουν 
Τήν άποντ, τή μοΐρά σου. παιδούλα, ζωγραφίζουν 
Καίκύί αυτά κ’ ί  νηότη σου καί τά δικά σου καλλτ,
Αίγον καιρό &’ άνδίσουνο και θ-ά χα&οΰνε πάλι.

3. ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΩΟΝ. Είκών ύπό Αντωνίου Botta 
(έν σελ. 153). Προ ένός έτους ακριβώς έδ·ραυσε διά τού 
μικρού του ράμφους τό κέλυφος τού ώού καί έξήλδ-sv είς 
τόν κόσμ.ον τό μικρόν νεόττιον, κροκόχρουν, κομψόν καί ευ
κίνητον. Ύπό τήν ιδιαιτέραν προστασίαν καί περιποίησιν 
των κορασίων αύξηδέν κατέλιπε τήν νεαράν του ηλικίαν έν 
τω στενού περιβόλω τής αλιευτικής καλύβης. Τά μεγαλή- 
τερα καί σπουδαιότερα συμβάντα τού βίου του ήσαν ασθε
νείς άπόπειραι πτήσεως έπί των φραγμών τού κηπαρίου, 
όπό&εν μετ’ έκπλήξεως καί δ-αυμασμού ήδύνατο νά παρα-

τηρή τό ήμ.ισυ τού εύρέος κόσμ.ου κυανούν καί υγρόν, δια- 
πλεόμενον ύπό πλοίων, καί ύπεράνω αυτού περιιπταμένους 
λευκοπτέρους λάρους. Είς παν άλλο άνόητον ο’ρνί&τον ή 
δ-έα τής κυανής ταύτης υγρασίας δ·ά διήγειρεν έπι&υμίας 
περιηγήσεων, Αυτή όμως έπροτίμησε νά μένη εις τήν γε- 
νέδλιον χώραν, ηύξησεν έντίμως τρεφομένη καί ήσδάνδη 
έπί τής κεφαλής φυόμενον καί αύξανόμενον τόν λευκόπτερον 
λόφον — τό άληδές τεκμήριον γυναικείας τελειότατος. 
Αίφνης τά  κοράσια άναγγέλλουσι μετ’ αλαλαγμών χαράς 
ότι μετ’ ού πολύ ή αυλή των δά ΐδη καί άλλα νεόττια. 
Ό  πετεινός καί ή όρνις συνέδεσαν τον βίον των δι’ άρρη
κτων δεσμών. Ό  ζηλότυπος άνήρ δά Βυνηδη έντός ολίγου 
να βλέπη αύξανομένους τους υίους τών έγγόνων του καί νά 
χαίρη έπί τή  άδώα αυτών ευτυχία.

4. ΑΝΑΠΑΓΣΙΣ ΕΚ ΤΟΓ ΤΑΞΕ1ΔΙ0Γ. Είκών υπό 
Marie Laux (έν σελ. 156), μ,ετά σχετικού άρδρου (ή χελιδών} 
ύπό Κ. Ίεροκλέους (έν σελ. 148).
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Κ ω μική  τρ α γ φ δ ία .  Ό  περίφημος άγγλος ηθοποιός G arrick  ύπε- 
κρίνετό ποτε έν τώ  θεάτρω κατά ttva  θερμοτάτην θερινήν ήμέραν τον 
Βασιλέα Αήρ καί συμπαρέσυρεν, ώς πάντοτε, διά τής άπαραμίλλου αυτού 
τέχνης τό κοινόν κατά τάς πρω'τας τέσσαρας πράξεις τού δράματος. Κατά 
τήν πέμπτην όμως πραξιν συνέβη αύτώ μικρόν τ ι άτύχημα. Μόλις εΤχεν 
άρχίση ή τραγικωτάτη σκηνή περί τό τέλος τής πράξεως, όπου ό γηραιός 
βασιλεύς κλαίει παρά τφ  πτω'ματι της θυγατρός αυτού Κορδηλίας, και 
πολλά δάκρυα ήρχισαν ήδη νά ρεωσιν επί ωραίων παρειών μεταξύ τών 
θεωρών, όνε αίφνης τό προσωπον τού ηθοποιού προσέλαβεν όλως άλλοίαν 
καί ¿κατάλληλον εκφρασιν. Ή  κατά τήν στιγμήν εκείνην άπαιτουμένη 
σοβαροτης ηφανισθη άπό τού προσώπου του καί ό ηθοποιός ήγωνίζετο 
προφανώς δεινόν αγώνα όπως καταπνίξη ακαταμάχητου όρεξιν γέλωτος. 
Κατά τήν κρίσιμου εκείνην στιγμήν ένεφανίσθησαν επί τής σκηνής, όπως 
άπαιτεΤ τό μέρος του δράματος, οί ευγενενς εΰπατρίδαι, άλλά καί ουτοι, 
αμα εισελθόντες, μετέβαλον ίψ ιν καί ήρχισαν νά αγωνίζονται τον αΟτόν 
αγώνα όπως κρατήσωσι τόν γέλωτα, οότως ώστε ή σκηνή ύπέστη άνεξή- 
γητον διακοπήν προς μεγάλην εκπληξιν των θεατών. Αίφνης ανοίγει όλίγον 
τούς. όφθαλμούς ή νεκρά Κορδηλία, όπως “δη τό αίτιον τής διακοπής, 
καί καταλαμβάνεται αμέσως υπό σπασμωδικοΰ γέλωτος, αναπηδά καί 
τρεχει γελώσα πρός τά παρασκήνια, άκολουθουμένη υπό του γηραιού Αήρ, 
ύπό του γενναιέφρονος καί εντιμότατου KeDt καί των λοιπών ευπατριδών, 
άδυνατούντων, ωσαύτως νά κρατη'σωσι τόν γέλωτα.

Οί θεαταί έμειναν άναυδοι καί έκπληκτοι, μέχρις ου άνακαλύψαντες 
καί αυτοί τό αίτιον τής γενικής ίλαρότητος έξερράγησαν Επίσης εις άσβε
στου γέλωτα. Ε ίς  τό όπισθεν μέρος τής- πλατείας (parte rre) ήτο καθι
σμένος χρονδρός τις κρεωπώλης ίχων πλησίον καί τόν κύνα του, διότι 
τότε επετρέπετο έν Λονδίνιφ καί είς τούς κύνας ή είσοδος είς τό θέατρου 
υπό ττν  προστασίαν των κυρίων των. Τό μέγα καί ευτραφές τούτο ζώον 
έκάθητο πλησίον τού κυρίου του, Ιρειδόμενον μ'ε τούς προσθίους πόδας 
έπί τής απέναντι αυτού σανίδος καί έθεώρει μετά πολλού ένδιαφέροντος 
τήν σκηνήν, ώς νά έσκόπει νά γράψη τήν έπίκρισιν. Ό  παχύς όμως κύ
ριός του ύπέφερε πολυ άπό τήν ζέστην καί διά νά έλαφρώθη άφήρεσεν 
άπό τής κεφαλής του τήν βαρεΐαν φενάκην καί προσήρμοσεν αύττν μέ 
δλην τήν αφέλειαν επί τής κεφαλής τού κυνός του. Ή  θέα του κυνός με 
τήν βαρεΤαν, περρούκαν παρατηρούντος μετά τοσαύτης προσοχής όλα τά 
κινήματα των υποκριτών, ήτο τόσον γελοία, ώστε καί είς τούς ύποκριτάς 
αυτούς, οί όποιοι ήσαν συνει&ισμένοι νά κυριεύωσι τόν εαυτόν των, εστά&η 
άδύνατον νά τηρήσωσι τήν άπαιτουμένην σοβαρότητα. Ό  G arrick έλεγε 
βραδύτερου ότι κατ’ εκείνην τήν εσπέραν, καί άν επρόκειτο νά χάση τήν 
ζωήν του, δέν θά ήδύνατο νά κρατήση τόν γέλωτα.

'.Αμερικανός ίκ α το μ μ ν ρ ιο ΰ χ ο ς .  'ίπάρχουσι καί σήμερον έτι όπως 
είς τούς χρόνους τής ακμής τή ς 'Ρ ώ μ η ς , τής τε δημοκρατίας καί αυτο
κρατορίας, άνθρωποι βαθύπλουτοι, οί όποιοι έπιδεικνύουσι τήν μάλλον 
άνήκουστον πολυτέλειαν, τήν ανήθικου Ικείνην πολυτέλειαν ήτις άρέσκεται 
είς τάς πλέον άλλοκότους καί αλόγους δαπάνας, καί ή όποια φαίνεται ώς 
χλεύη είς τάς πτωχάς κοινωνικός τάξεις, αΐτινες έν τώ  περί ύπάρξεως 
άγώνι μόλις κατορθούσι νά έπαρκώσιν εις τάς άπλουστάτας καί άπολύτους 
άνάγκας. 'Ο  ’Αμερικανός M ackey, όστις εξάγει Εκατομμύρια δολλαρίων 
έκ ,τών αργυρωρυχείων του έν N evada, κατά τάς τελευταίας έν Παριοίοις 
Άπόκρεως ύπερηκόντισε κατά τήν πολυτέλειαν όλους τούς μετ’ αύτού 
άμιλλωμε'νους εκατομμυριου'χους. Ή  σύζυγός του έπεμψεν έπί τούτο κυ
νηγούς είς τήν νέαν Γουινέαν, όπως θηρεύσωσι τά  τόσον σπάνια παραδείσια 
πτηνά, διότι ήθελε νά κατασκευάση μανδύαν έκ τών πτερών τών πτηνών 
τούτων. Δι’ ένα χορόν, τόν όποΤον Ιδωκεν έν Παρισίας, ^κοδόμησεν 
ιδιαίτερον διά τόν χορόν παλάτιον, τού ο'ποίου οί τοΤχοι ήσαν χεκαλυμ- 
μένοι μέ ερυθρόν βελούδου καί μέ κάτοπτρα, τά δέ πατώματα μέ μάρ- 
μαρον, χρυσόν καί μωσαϊκά· πολλαί Εκατοντάδες έργατών είργάζοντο νυχ
θημερόν πρός κατασκευήν τού παλατιού, τό οποίον Ιστοίχισε πολλάς εκα
τοντάδας χιλιάδων φράγκων. Ε ίς τούς προσκεκλημένους παρετίθεντο νωπα 
χαμαικέρασά τών μεσημβρινών χορών, σίλουροι έκ Ρωσσίας, φωλεαί πτη
νών εξ ’Ινδιών κ. τ . κ . Μονον τά  ζαχαρωτά έστοίχισαν 150,000 φράγκων!

Έ ξ  όλων τών δαπανών άν αφαίρεση τις τούς μισθούς τών εργατών αί 
λοιπαί ήσαν σπατάλη ήτις ίκανοποίησεν έπί στιγμήν ματαιοφροσύνην ύπερ- 
βαίνουσαν παν οριον.

Ή  στενή σχέσις μεταξύ ίππου καί μαχητοδ άπώλεσε προϊόντος του 
χρόνου ένεκα τής έφευρέσεως τών σιδηροδρόμων καί της τελειοποιήσεως 
καί υπεροχής τού πεζικού μέγα μέρος τής άρχικής αύτής σημασίας· ούχ 
ηττον όμως διατελεΐ ό ίππος καί σήμερον έτι σπουδαιότατος παράγων τής 
πολεμικής τέχνης. Ούδεν λοιπόν θαυμαστόν αν αι κυβερνήσεις ενίων κρα
τών έν ώραις, καθ’ ας φαίνεται απειλούμενη ή  ειρήνη, προσπαθούσε δι 
απαγορεύσεων Ιξαγωγής τών ίππων νά άποφύγωσι πασαν έλάττωσιν τής 
πολεμικής αυτών δυνάμεως. Ό  αριθμός τών έν Εύρώπη ίππων κατά τάς 
τελευταίας αύτών αριθμήσεις συμποσούται είς 34 έκατομμύρια, ούτως ώστε 
κατά μέσον όρον είς 100 κατοίκους άντιστοιχοΰσι 10 ίπποι. 'Ο  ολικός 
όμως αριθμός διαιρείται λίαν άνίσως κατά τά διάφορα κράτη. 17 εκατομ
μύρια έν στρογγύλω αριθμώ, δηλαδή σχεδόν τό ήμισυ τού ολικού ποσού 
άνήκει είς τήν 'Ρωσσίαν. Ή  Αυστροουγγαρία αριθμεί 3,541,860 ή δέ Γερ
μανία 5,522,316 ίππους· ε?τα έπεται ή μεγάλη Βρεταννία αριθμούσα
2.906.000 καί ή Γαλλία 2,868,723. Τά λοιπά κράτη εΤναι σχετικώς 
πτωχά ύπό τήν έποψιν ταύτην. Ή  Γαλλία έκτος τών ίππων έχει καί 
292,272 ήμιόνους ενώ ή Γερμανία έχει μόνον 1009. Ε ίς τόν ανωτέρω 
αριθμόν τών είς τήν Αύστρίαν άνηκόντων ίππων δέν συμπεριελήφθησαν οί 
της Βοσνίας οϊτινες συμποσούνται είς 160,000. Ό  λόγος τού άριθμού τών 
ίππων πρός τόν αριθμόν τών κατοίκων είς τά διάφορα κράτη εχει ώς εξής; 
’Εν 'Ρωσσία είς 100 κατοίκους άντιστσιχούσι 23 ίπποι, έν Αυστροουγγαρία 
10, έν Γερμανία 8, Γαλλία 8, καί μεγάλη βρεταννία 8. Ή 'Ρ ω σ σ ία  όμως 
σχετικώς πρός τήν έκτασιν καί τόν πληθυσμόν αυτής δεν έχει τήν μεγα- 
λητέραν αφθονίαν. Αί ήνωμέναι πολιτεΤαι τής βορείου ’Αμερικής άριθμούσι
10.838.000 ίππων (ώστε είς 100 κατοίκους άντιστοιχοΰσι σχεδόν 28 ίπποι) 
έκτός τών 1,871,000 ήμιόνων. 'Η  Αύστραλία εΐνε σχετικώς έτι πλουσιω- 
τέρα διότι έν αυτή είς 100 κατοίκους άντιστοιχοΰσι 56 ίπποι. ’ ϊπάρχουσι 
μάλιστα χώραι, Ιν αΤς οί ίπποι είναι πολυαρι&μότεροι τών κατοίκων, π . χ. 
ή  ’Αργεντινή, όπου είς 100 κατοίκους άντιστοιχοΰσι 204 καί έν Ουραγουάη 
370 ίπποι.

Κατά τήν ιταλικήν εφημερίδα „11 Piccolo“ ύπάρχουσιν έν Ιταλία  
17 έκατομμύρια άναλφαβήτων οί δέ άναγνώσται εφημερίδων άποτελουσι 
μόλις Ι ' /î έκατομμυ'ριον, έξ ών οί 700,000 μόνον πληρώνουσι δι’ εφημε
ρίδας· έκ τούτων δέ όλίγιστοι είναι Ιν τή μεσημβρινή Ιταλία. Ε ις ταύτα 
προστίθεται τό παράδοξον φαινόμενον ότι έν ταΐς έπαρχίαις, όπου οί άν
θρωποι ήκιστα φροντίζουσι περί άναγνώσεως εφημερίδων καί έτι όλιγώ- 
τερον περί τής πληρωμής αύτών, έκδίδονται άπειρα τόν άρι&μόν καί ποι- 
κιλώτατα φύλλα. 'Γπό τοιαύτας περιστάσεις άγωνίζεται ό τύπος μέ τάς 
μεγαλητέρας δυσκολίας. Τό κοινόν φαίνεται ότι άγνοέϊ τήν δεινήν θεσιν, 
έν ή εύρίσκεται δ έγχώριος τύπος, καί άπαιτεϊ παρ’ αυτού οχι μόνον εύ- 
θηνίαν άλλα καί νά μή υπολείπηται τού λοιπού εύρωπαϊκοΰ τύπου. Μία 
έφημερΐς όπως τό „S tan d ard " έχει 140,000 συνδρομητάς, τό „F igaro"
60,000, ό „Soleil“ 50,000, ένφ οί Ιταλοί έν γένει σπανιώτατα γίνονται 
συνδρομηταί καί προτιμώσι νά.άγοράζωσι τά φύλλα όταν τύχη εις τούς 
δρόμους, Ό  ιταλικός τύπος άγει ώς έπί τό πλεϊστον έλεεινόν καί ταλαί
πωρου βίον καί ή έργασία του άγνωμόνως ανταμείβεται.

Έ ν  Π α ρ ιο ίο ις  εν ρ ία χ ο ν τα ι τ ά  ια  ε ίς  φ ο β έρ α ν  ν π ερ τ ίμ η σ ιν .  
Συγγραφευ'ς τις παρά τόν Σηκουάναν άνεκάλυψεν εσχάτως τήν συνταγήν 
τού έξωραϊστικού εκείνου μέσου, είς τό όποιον ή  αύτοκράτειρα ’Ιωσηφίνα 
ώφειλε τήν θαυμασίαν χροιάν τού προσώπου της. Ή  σύζυγος Ναπολέοντος 
τού πρώτου έχυνε ζέον γάλα επί προσφάτων ίων καί έλουε κατόπιν τό 
πρόσωπον είς τό εκ τού άρώματος τών άνθέων κεκορεσμένου ύγρόν. "Αμα 
μαθούσαι τήν συνταγήν αί κυρίαι τών Παρισίων ήρχισαν νά τρέχωσι σω
ρηδόν είς τό Bois de  Boulogne όπως θρέποισιν ία  είς ιδιαίτερα πρός 
τούτο καλάθια έκ μεταξωτού ύφάσματος, πρός κατασκευήν τού άπλουστά- 
του τούτου έξωραϊστικού μέσου.
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Βραβείου χιλίων φράγκων ώρίσθη διά τό σύγγραμμα, όπερ θά  δυνηθή 
νά πραγματευθή κάλλιστα τό εξής ζήτημα: ,,Ποϊαι είναι αί κύριαι αιτίαι 
α ί τινες εμπόδισαν καί έμποδίζουσιν είσετι τήν άποκατάστασιν ασφαλούς 
καί διαρκούς ειρήνης Ιν Ευρώπη καί ποϊα τά καταλληλότερα μέσα πρός 
άρσιν τών κωλυμάτων τούτων;“

Ή  επιτροπή τής „Unione lom barda p e r  la  Pace e l ’A rb itrato  
In tern a tio n a le“  δημοσιεύει ήδη τούς περαιτέρω όρους τού διαγωνισμού, 
έξ.ώ ν οί ούσιωδέστεροι είναι οί εξής: διίνανται ν’ άποσταλώσιν έντυπα 
άρθρα καί φυλλάδια ώς έπίσης καί χειρόγραφα" όφείλουσι νά είναι γε- 
γραμμένα ίταλιστΐ ή γαλλιστί" ό συγγραφεύς δύναται νά Ικλέξη κατά τόν 
συνήθη τρόπον ρητόν τι (motto) καί νά τό έγκλείση έντός φακέλλου. Τό 
βραφευθέν σύγγραμμα μένει ιδιοκτησία τού συγγραφέως, όστις όμως, άν 
τό σύγγραμμά του δέν είναι έντυπον, εχει τήν ύποχρέωσιν νά τό τυπώση 
όμού μέ τήν άπόφασιν τού Ιλλανοδικείου καί νά πέμψη τρία άντίτυπα είς 
την επιτροπήν τά μή βραβευθέντα συγγράμματα έπιστρέφονται είς τον 
άποστολέα· είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος άνθρωποι πάσης 
έ&νικότητος. Τ ά  συγγράμματα όφείλουσι μέχρι τής 31. Δεκεμβρίου 1888 
ν’ άποσταλώσι πρός τόν γραμματέα τής λομβαρδικής ένώσεως (unione lom
barda), Angelo M azzeloni δικηγόρον, v ia Cerva 49, Milano.

’Α ρ χα ία  x a l  véa. Ε ίς  τά ευτελέστατα καί συγχρόνως διά πάσαν 
οικογένειαν αναγκαιότατα αντικείμενα άνήκει άναμφιβόλως καί ή καρφο
βελόνη (καρφίτσα), ήτις καθ’ εαυτήν μέν εχει έλαχίστην άξίαν άλλ’ εν τη 
μεγάλη ποσότητι, είς ήν έξοδεύεται, άποτελεΐ σπουδαιότατου κλάδον τής 
βιομηχανίας καί τού εμπορίου. Πού κατ’ άρχάς ήσαν Ιν  χρήσει αί με
τάλλινοι καρφοβελόναι, εινε άγνωστον, άν καί ούχί σπανίως άνευρέ&ησαν 
δι’ άνασκαφών έκ τών προϊστορικών χρόνων όμοια τη καρφοβελο'νη αντι
κείμενα , τά όποϊα όμως ενεχα τών ελλείπων μέσων τής εποχής εκείνης 
δέν εχουσι τήν σμικρότητα καί κομψότητα τών σημερινών καρφίδων. Έ ν  
T O Ú ro tc  δι ερευνών γενομένων εν τοϊς ύπογείοις ύχονόμοις τών ναών, εν 
τοΐς σπηλαίοις καί τοϊς τάφοις τής άρχαιοτάτης πόλεως των Θηβών τής 
Αίγύίτου, ήτις τό πάλαι ήτο ισχυρότατη καί άκμαιοτάτη ήδη δέ άπό δι· 
σχιλίων καί επέκεινα ετών κεϊται κατηρειποιμένη, άνευρέθησαν καρφίδες 
εχουσαι εκπληκτικήν ομοιότητα πρός τάς ήμετέρας τού είδους τούτου βελόνας. 
“Εχουσι τό αυτό μήκος, τήν αυτήν κεφαλήν καί είναι κατεσκευασμέναι 
εξ όμοιου τώ ημετέρω όρειχάλκω μετάλλου, ή  δέ τελειότης αυτών άπο- 
δεικνύει πόσον ο! άρχαΐοι Αιγύπτιοι είχον προοδεύση είς τόν πολιτισμόν, 
Έ ν  τώ άρχαιολογικδ μουσείω τού Λούβρου εν Παριοίοις άπόκεινται 25 τοι-

αύται βελόναι. ίΟ  παρατηρών τήν κομψότητα καί τελειότητα τής κατα
σκευής αύτών έκπλήττεται έπί τή υπομονή καί έπιδεξιότητι τού τεχνίτου, 
δταν μάλιστα συλλογασθη ότι αί βελόναι αυται κατεοκευάσθησαν πρδ τριών 
καί Επέκεινα χιλιάδων έτων.

Ό  ή λ εχ τρ ιο μ ά ς  ω ς ά μεσο ς β ιο π ο ρ ισ ιιχ !/ π η γή .  Άγγλος τις ύπε· 
λόγισε τόν αριθμόν τών άνθρώπων, οϊτινες πορίζονται τά προς τό ζήν 
αμέσως καί μόνον έκ. τού ηλεκτρισμού. Ή ρίθμησε τούς υπαλλήλους τών 
τηλεγραφείων καί τηλεφωνείων, τούς υπαλλήλους καί έργάτας τών δια
φόρων Εταιρειών ήλεκτρικού φωτός, τά Εργοστάσια ηλεκτρικών συσκευών 
καί κάλων κτλ. μή συμπαραλαβών είς τόν υπολογισμόν τάς πολλας χιλιάδας 
εκείνων, οϊτινες έκτός τής εργασίας των είς τήν υπηρεσίαν τών τηλεγρα
φείων κτλ. εκτελούσι καί αλλας εργασίας. Ευρε δε κατ’ ακριβείς στατι
στικούς ύπολογισμούς ότι εν ’Αγγλία 100,000 άνθρωποι ζώσιν αμέσως εκ 
τού ηλεκτρισμού, έν γένει δέ έφ’ όλης τής γής όφείλουσι είς τόν ηλεκτρι
σμόν τήν δπαρξίν των υπέρ τά πέντε εκατομμύρια άνθρώπων. Πρό πεν- 
τήκοντα έτων δέν ύφίστατο ή βιοποριστική αυτη πηγή. Τήν ώφέλειαν 
τού ήλεκτρισμού δύναταί τις τοσούτω μάλλον καί ορθότερου νά έκτιμήση 
δταν λάβη ύπ’ όψει ότι δι’ αύτού δέν κατεστράφησαν ουτε περιωρίσθησαν 
ποσώς άλλοι βιοποριστικοί κλάδοι (όπως π. χ. διά τών σιδηροδρόμων τά 
οχήματα) άλλ’ ήνεώχθη παντελώς νέα πηγή προς πορισμόν τού βίου.

Φ ιά λαι ¿χ χά ρ το ν . Ή  υαλουργία, ιδία 8έ τό περί την κατασκευήν 
φιαλών μέρος τής ύελουργικής, μέλλει νά ευρη μέγαν ανταγωνισμόν διά 
τίνος νέας έφευρέσεως τού κατασκευάζειν φιάλας εκ χάρτου. Έ ν  Λον- 
δίνω συνεστάθη Εσχάτως Εταιρεία τις μέ κεφάλαιον 120,000 λιρών στερ-' 
λινών, έπιδιώκουσα τόν σκοπόν τού ν’ άποκτήση έν Αγγλία διπλώματα 
προνομίας δια τήν κατασκευήν χάρτινων φιαλών καί νά ίδρύση μεγάλα 
πρός τούτο Εργοστάσια. Αί χάρτιναι αυται φιάλαι, τών όποιων υπάρχουν 
ήδη έτοιμα πρότυπα, θεωρούνται ώς λίαν κατάλληλοι διά τήν άποστολήν 
ρευστών είς μεγάλος αποστάσεις.

Μ α ρ μ ά ρ ιννν  ά γα λ μ α  Λ ν γμ ά χ ο ν  είς φυσικόν μέγοθος άνεσκα'φη 
Εσχάτως εν Σορρέντω πλησίον τής Νεαπόΐεως. Αί χεϊρες τού πυγμάχου 
είναι περιτετυλιγμέναι μέ τόν ιμάντα, ή δέ κεφαλή Εστεμμένη μέ στέφα
νον έκ κλάδων ελαίας.

Έ ν  Λονδίνω άνεκαλόφθη εις μικράν άπόστασιν άπό του γενικού γρα
φείου τού ταχυδρομείου μέρος τι τού άρχαίου 'Ρωμαϊκού τείχους τής πο- 
λεως, εχον μήκος εκατόν ποδών.

-WW-

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
—  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, Άριθμ. 9. Λουίζα Μίλλερ ή 

Ραδιουργία καί ερως. Τραγοιδία ύπό Σχίλλερ, μεταφρασθεΐσα έκ τού 
γερμανικού ύπό Σ . . .

— ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, Άριθμ. 10. Σύγχρονα Διηγή
ματα, ήτοι 'Ο  παπα Νάρκισσος ύπό Δ. Βικέλα, Ή  βιβλιοθήκη τού κυρ 
Δούκα ύπό Εμ. Χαριλάου. Γραικός, Γιανίτσαρος καί Βενετσάνος ύπό Δημ. 
Γρ. Καμπούρογλου, ό Ληστής Άγγελόγιαννος ύπό Γεωργίου Δροσίνη, 'Τστάτη 
ελπίς ύπό Άριστοτέλους Κουρτίδου, Μετά τήν φιλοξενίαν ύπό Ίο» Μ. Δαμ- 
βέργη, 'Η  Άσήμω ύπό ’Ανδ. Καρκαβίτσα. Έ καστος αριθμός |ξ  90 περί
που σελίδων τιμαται 00 λεπτών. Διά πασαν αίτησιν άπευθυντέον πρός 
τόν έν Άθήναις Εκδότην Γουλιέλμον Μπάρτ.

— Βιβλιοθήκης τού Ελληνικού Λαού έκδιδομένης ύπό Βενοφώντας 
Δ. Ζύγουρα, καθηγ. Τόμ. Ε '.  Μαίου 1888. Τό βιβλίου της Γυναικός 
Τ ιμή  εκάστου Τόμου έν Άθήναις λεπτ. 20, άλλαχού 25.

— Ε . (1β Amic)S. 'Αναμνήσεις τού ΛΟΝΔΙΝΟΓ, μετάφρασες Άν- 
δρέου Κ. Χούμη. Έ ν  Σύρω. Τό βιβλίου άποτελεϊται έξ 02 σελ. καί τι- 
μαται δραχμής.

— Ή  Καμπάνα τού χωριού μου, ύπό ’Ιωακείμ Βαλαβάνη. 'Η  λαμ
πρά αδτη καί λίαν ενδιαφέρουσα πραγματεία άναγνωσ&εΤσα έν τώ φιλολο-

γικώ Συλλύγω ,,Παρνασσώ“  έν Άθήναις, έπέσπασε ζωηράς χειροκροτήσεις 
καί ειλικρινή συγχαρητήρια παρά τού πολυπληθούς καί φιλομούσου άχροα- 
τηρίου, καί έτυχεν Εξαίρετου Επιδοκιμασίας παρ’ όλου τού ελληνικού τύπου. 
Σύγκειται έξ 27 σελίδων.

— Αγγέλλεται ή έκδοσις τής Ιστορίας τής Γαλλικής Φιλολογίας ύπό 
Αικατερίνης Ζάρκου. Ή  λογία συγγραφεύς έν τή αγγελία Εκθέτει διά 
βραχέων τόν τρόπον καί τήν μέθοδον ήν ήκολοόθησεν Ιν τή συγγραφή τού 
βίβλίου της. Μή άρκουμένη εις τήν απλήν εκθεσιν των γεγονότων έζήτησε 
νά έξηγήση καί αιτιολόγηση τά καθ’ έκαστά πασών τών περιόδων τής 
Γαλλικής φιλολογίας, άνατρέχουσα είς τήν πρώτην αυτής γένεσιν καί 
διευκρινούσα τάς διαφόρους αιτίας αΐτινες έπέδρασαν είς τήν όλην αυτής 
άνάπτυξιν. Άποβλέπουσα δέ πάντοτε είς "Ελληνας άναγνώστας ένδιέτριψε 
μάλλον περί τήν σύγχρονον φιλολογίαν καί τήν άφύγησιν όσων εχουσι πλείονα 
σχέσιν πρός τήν Ελληνικήν γραμματολογίαν. Πάσας αυτής τάς μελέτας 
διαιρέσασα είς περιόδους κατά χρονολογικήν τάξιν συνέπτυξεν είς δύο τό
μους, ών έκαστος τιμαται δραχμ. 3.

—  Άπό τής πρώτης Μαίου ήρξατο ή  εκδοσις νέας έφημερίδος έν 
Άθήναις ύπό τόν τίτλον „L e  C ourrier d ’Orient, έκδιδομένης γαλλίσει καί 
Ελληνιστί δίς τής Εβδομάδος. Συνδρομή έτησία διά τό εξωτερικόν φρ. 20.
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Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ .

Ό  έκ των αβρών αι!τού στίχων γναβχ&ς τώ έλληνικφ κοινώ καί τους 
άνκγνώσταις τής Κλειούς νεαρό; ποιητή; κ. I. Πολέμη; συλλέξας εν κομψώ 
τόμω τά εν περιοδικοί; φύλλοις καί Ιφημερίσι δημοσιευθεντα από πεν
ταετία; έργα του, προοθέσας δε τούτοι; ούχί ευάριθμα εντελώς ανέκδοτα, 
έξέδωκεν άρτι εν Άθήναις οπό τον τίτλον: Χ α μ ώ ν β ΐ’9θι. "Ο χειμώναν- 
θος εΤνε δενδρύλλιον, ου τά  ώχρά ευώδη άνθη διανοίγονται παρηγόρα επί 
τόίν άφυλλων καί ξηρών κλάδων εν μέσω χειμώνι, ότε ή ,φύσις πάσα πεν
θεί, ώ ; αναμνήσεις καλών ήμερων έν άτυχεΐ καί τεταλαιπωρημένη ψυχή. 
Καί ό 'ποιητής' εν τη πρώτη σελίδι του τομιδίου έξηγεϊ τον λόγον, δι’ δν 
έστεψε τού; στίχου; του κλάδω χειμωνάνθ-ου:

’Σαν τον χειμωνανθό π ’ ανθίζει 
: απάνω ’ ςτ αφυλλα κλαδιά,

’ς του; πάγου; λούλουδα χαρίζει 
καί τύ χειμώνα μυρωδιά,
Ιτσ’ · ή  καρδιά μου εχει' μάθει 

' — τρελλή καρδιά που αγαπά —
μέσα τού; πόνου;, μ έ ί ’ς 'τ ά  πάθη 
γλυκά τραγούδια νά σκορπά.

Άλλά καί δ ι’ άλλον λόγον- εύρίσκει τ ι ;  άρμόζοντα τόν ευώδη τίτλον εΐ; 
τήν ποιητικήν συλλογήν τού Κ, Πολέμη, ότι χαρίζει καί αΰτη, οπω; ό 
χειμωνανθό; λο νλο νδα  ε ΐ; τού; πάγους τη ;  συγχρόνου ημών φιλολογία; 
καί μ ν ρ ω δ ιή  ε ί; τον χειμώνα μ α ; τόν ποιητικόν. Ό  διεξερχόμενο; τά ; 
σελίδας του βιβλίου αισθάνεται τήν αυτήν γλυκεΤαν καί ήμερον άπόλαυσιν, 
ήν ό δρεπων χειμωνανθού κλαδίσκου;. ’Αρωματίζεται ή ψυχή αύτού ύπό 
τού αποπνεόμενου δειλού, εύγενοΰ;, περιπαθούς αισθήματος τής άγάπης, 
ήτις πληροί όλους, όλους τής συλλογής τούς στίχους, ότέ μέν ώς μητρική 
στοργή", ότέ δ’ ώς αδελφική, κατα τό πλείστον όμως ώς έριυς, ερως άγνός 
καί άξιος του ¿νόματος, ερως δν εμπνέει ’Αφροδίτη ή Ουρανία.

Τινές εύρίσκουσι τούτο κυρίως τό ελάττωμα έν τή ποιήσει του κ. 
Πολέμη, ότι μίαν μόνην χορδήν εχει ή άλλως εΰφωνοτάτη λυ'ρα αύτού, 
ττν  χορδήν τής άγάπης. Ναί, άλλ’ ό καλός τεχνίτης καί επί μιας μόνης 
χορδής δυ'ναται νά έκτελέση παντός είδους ποικιλωδίας, όπως ό Παγανί- 
νης επί τού μονοχόρδοο βιολίου του· τίς δ ’ εΤνε γλυκυφωνοτέρα τής ερω
τικής χορδής καί έν αυτή τή πολυχόρδω λύρα τού Γκαίτε, τού Ούγκώ; 
καί τίνα άλλην παρά τούτην έκρουσαν οί τρέμοντες δάκτυλοι τού Πετράρχου, 
τού Χάϊνε, τού Μυσσέ; Άλλως δέ εινε τόσω ασήμαντου τάχα πράγμα ή 
άγάπη έν τή άνθρωπίνη ζωή, αύττ έφ’ ής μόνης στηρίζεται ίση άν 
ύπάρχη γήινη ειίτυχία; Καί πόσα εΤνε τά έργα εκείνα τής τέχνης, άτινα 
ό ερως τής γυναικδς δεν ένέπνευσεν; Αΰταί αί Μούσαι δέν εινε γυναίκες;

Ή  ποίησις τού κ. Πολέμη δέν περιβάλλεται ύπό κάλλους θαμβούν- 
τος, δέν εΤνε υψιπετής καί αίθεροβάμων, εινε γλυκεία, συμπαθής, εύμορ
φος έν τή  έπιτυχεί συλλήψει καί τή ρυθμικοιτάτη εκτελέσει. Καί τά θέ
ματα δέ αυτού καί οί τίτλοι των ποιημάτων δεν φέρονται πομπώδεις. Ό  
ποιητής γνωρίζει κάλλιστα ότι ή άξια οίουδήποτε έργου τέχνης δέν συνί- 
σταται κυρίως εις τδ τ ι  παριστδ, άλλά π ώ ς  τό παριστδ.

Καί αντί διά πεζών φράσεων ν’ άναπτύξωμεν τόν. τρόπον δι’ ου έ 
νεαρός ποιητής κατορθοΐ αυτά τά άπλούστατα καί λιτότατα θέματα νά 
πραγματευθή μετ’ ΐδιαζούσης. χάριτος, προτιμώμεν ώς δείγματα νά δρε- 
ψωμεν άνθοπληθείς τινας κλαδίσκους έκ των ,Υ(ι,αου)’άν9ιυι·:

’Στο πλάι φέγγη τό κερί, ολόγυρά μου οί τοίχοι 
καί ’ςτό τραπέζι άπλώνονταΓ χίλιαις χιλιάδες στίχοι,
"Ολοι βγαλμένοι άπ’ τήν καρδιά πού 'μέρα νύκτα κλαίει· 
κ ' ένας ’ςτόν άλλονε ’μίλεί καί τέτοια λόγια λέει; .
— Καλέ, τί έχει ό ποιητής κι’ άναστενάζει αιώνια;
Δέν εΤνε όπως ήτανε ’ςτά περασμένα χρόνια.
Κ ’ έγώ τούς -λέγω, Ινώ κρυφά μέ δάκρυα τούς β^έχω:
— ’Απ’ τήν καρδιά μου ’βγήκατε, δέν-ξέρετε τ ί εχω;

Τ ί  έκανα ’ςτά μάτια σου καί κάνουν πώς δέν βλέπουν;
Μήπως δέν τά τραγούδησα μέ στίχους πού τούς πρέπουν; 
Μ ήπως δέν τούς έχάρισα κάθε χαρά μου ακέρια;
Μήπως δέν τάκαν’ αδελφούς μέ τούρανού τάστέρια;
Καί τάκουσαν τά μάτια σου καί τωνα ’ς τάλλο λέει;
— Δεν φταίμ’ εμείς τά δύστιχα, μόν’ ή καρδιά της φταίει.

Π ώ ς τής άρέση κάποτε σκληρά νά μέ πειράζη! 
μού κάνει τάχα πώς πονεί καί πώς άναστεναζει.
Γεμίζουνε οί στεναγμοί τά θλ βερά μου στη'θια,
Κ ’ ένω π ονεί'ςτά  ψέμματα, εγώ πονώ ’ς τάλήθεια!

"Ο νΕρωτας ’παντρεύθηκε τή Ζήλεια ’ς  τήν καρδιά μου 
κ ’ έγέννησαν χίλια παιδιά, τά χίλια βάσανά μου.

'Ο  έκ διακοσίων καί επέκεινα σελίδων τόμος των Χειμωνανθών διαι
ρείται εις τρία μέρη. ών τό δεύτερον περιέχει ίμ μ τ τ ρ α  δ ιη γήμ α τα , 
γεγραμμένα σχεδόν άπταιστοι; κατά τόν τύπον των δημοιδών άσμάτων.

Άλλ’ τ  προσωπικότη; τού πονητού κυρίω; έκδηλοΰται εν τώ  πρώτω 
μέρει καί τ ΰ  τρίτο , καί τήν ποίησιν αύτού τήν δακρύουσαν άμα καί μει- 
διώσαν, τήν μεταπίπτουσαν από τή ; λύπη; ε ί; τήν χαράν, χαρακτηρίζει τό 
ύπό τόν τίτλον χα ρ ιι χα'ι ) ν π η  ποίημα, τό άριστον ϊσω ; τών έργων του 
ποιητού. "Οποί; έν τώ άνθρωπίνω βίω, ετσι καί έν τοΐ; ποιήμασιν αύτού: 
ξευχά ^ ι π ά ν τα  ζή  ή λ ύ π η  κ ’ ή χαρ'α μαζη-

Φ. Α. Σ. εί; Σμύρνην. Τό αίτηθέν τεύχο; 
άπεστάλη, άναμένομεν δέ νεώτερα. — κ. Λ, Μ. 
ε ί; ’Αγχίαλον. Συνεμορφώθημεν πρό; τήν επιθυ
μίαν Σ α ; καί έλπίζομεν νά ήσθε ήδη κάτοχο; 
σχετικών επιστολών. — κ. Θ. Β. εις Κωνστίπολιν. 
Έλήφθησαν. .— κ. II. X. εΐ; Γαλάζιον. Πρό; 
τού; νέου; αυνδρομητά; Σ α ; άπεστείλαμεν τά  μέχρι 
τούδε έκδεδομενα τεύχη. — κ. Α. Γ. Ζ . ε ι;  Βι- 
τώλια. Τού; ύποδειχθέντα; ήμίν ένεγράψαμεν 
μεταξύ τών συνδρομητών μα ; καί άπεστείλαμεν 
τά  μέχρι τούδε φυλλάδια. · Τό τίμημα έλήφθη 
καί Σ α ; εύχαριστούμεν. — κκ. άδελφ. Ζ . Μ. αύ-

τόθι. Έλάβομεν ύπό σημείωσιν, πρό; δέ τόν νέον 
συνδρομητήν Σας · άπεστείλαμεν αμέσως τά άπ’ 
αρχής τού έτ. τούτου τεύχη. — κ , I. Ζ . ε ΐ; Βα- 
τούμ. ' Έλήφθησαν κ α ϊΣ δ ; εύχαριστούμεν θερμώς. 
Προς τούς νέους συνδρόμητάς · άπεστείλαμεν τά 
τεύχη, περί δέ τών τομών, θά φροντίσωμεν όπως 
έπίσης άποσταλώσιν. — ' κ, Μ.'. Φ. εις Κάϊρον, 
Έλήφθησαν. καί Σδς εύχαριστούμεν θερμώς, τούς 
τόμους θά λάβητε μέ τήν πρώτην ευκαιρίαν. — 
κκ. Μ. Μ.' εις Μελιτόπολιν, Γ. Κ. εΐςΤραπεζρύντα. 
Έλήφθησαν καί Σδς εύχαριστούμεν. — κ.-Δ.-Α. 
εις Τάλλαν. Παρακαλούμεν νά μδς άποστείλητε

αυτήν διά του αυτόθι ταχυδρομείου — κ. I. Μ. 
εις Λευκωσίαν. Έλήφθησαν καί αμέσως άπεστάλη 
μέσον L loyd, τά λοιπά λίαν προςεχώς. — κ. ΐ. Γ. 
Ρ . εις Μιτυλήνην. θ ’ άρχίσωμεν τήν άποστσλήν. 
— κ. Δ. Π . εις Γαλάζιον. Σδς εύχαριστούμεν 
διά τάς πρός ήμδς φιλικά; διαθέσεις Σας. — κ. 
Ν. Β. είς Ζαγαζήκ. Έσημειώσαμεν καί Σδς εύ- 
χαριστούμεν διά τήν φιλικήν φροντίδα, — Mr. 
Â. Π. Μ. à  Andrinople. Nous vous rem er
cions p o u r v o tre  rem ise, mais nous doutons 
de pouvoir vous p ro curer les N . désirés.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. "Ο Αύτοκράτωρ τής Βρασιλίας Δόμ Πέτρος ό Β". (μετά εΐκόνος'. —: Ή  Άκρόπολις τών ’Αθηνών ύπό Ευγενίου Ζωμα- 
ρίδου (τέλος). — *Η Χελιδών ύπό Κ. 'Γεροκλεους (μετά εΐκόνος). — Νοσταλγία. ’ Ποίημα ύπί Άριστομένου; Προβελεγίου. — Περί θερμότητος φαγη
τών. — Περί Ιαπω νικής τυπογραφίας, — Σαπφώ (μυθιστορία εκ τής ελληνικής άρχαιότητος — συνέχεια καί τέλος). — Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία 
των εικόνων. — Ποικίλα. (Κωμική τραγωδία. — ’Αμερικανός εκατομμυριούχος. — Στατιστική ‘ίππων. — Ό  τύπος έν ’Ιταλία. — Τά ία  έν Παρισιοις.) 
—  Ε πισ τήμ η  καί Καλλιτεχνία. (Βραβείον χιλίων φράγκων. — Αρχαία καί νέα ..— Ό . ηλεκτρισμός ώς άμέσος βιοποριστική πηγή. — Φιάλαι εκ χάρ
του. — Μαρμάρινον άγαλμα πυγμάχου. — Άρχάΐον ‘Ρωμαϊκόν τείχος έν Λόνδίνω.) — Βιβλιοθήκη. —  Νεοελληνική ποίησις. — Μικρά Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Δόμ Π έτρος'Β  ,, Αύτοκ'ράτωρ τής Βρασιλίας (έν ¿tX  145). ·.— .Τά άνθη τού Μάίου. Εΐκών ύπό R . B eyschlag ' (εν σε
λίδι 149). — Τ ό πρώτον ώόν.. Εΐκών ύπο A nton R o tta  (έν σελ. 153). — Άνάπαυσις έκ τού τ  οξειδίου. Εΐκών ύπό M arie L au s  (έν σελ. 156). .

’Εκδότης Π . i .  Ζ ΪΓ Ο ΪΡ Η 2 .
Tùfroit Bär & Hermann/ b  Μιφί?. — Xôçiyç <V trtç Neo© rapi6rmanc,íactur b  Srçiioftovçyv, MtXátri Prey à  Seniog, b  Ányíy.*


