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Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ .

Ύπό τον ανωτέρω τίτλον έξέδωκεν έσχάτως ό δόκιμος 
φιλόλογος και συγγραφεύς Ιωάννης Φλάχ βιβλιάριον, πολύν 
προκαλέσαν θόρυβον έν ταίς γερμανικαίς έφημερίσι, παντα- 
χού δ ’ έμποιήσαν ένταδθα αέσθησιν, ώς εκ τής γλαφυρό- 
τητος καί της δυνάμεως, μεθ·’ ης εΤνε γεγραμμένον. Ό  συγ- 
γραφεός άποκαλεΐ τδ βιβλίον του ,,χαραίνεσιν“, την οποίαν 
αποτείνει χρός τους διδασκάλους καί έχόπτας του Ιν Γερ
μανία έχπαιδευτικού συστήματος, εΤνε δε δ ι’ ήμας, τούς 
Έλληνας, ούχί «διάφορον να γνωρίσωμεν έκ του σύνεγγυς 
την χαραίνεσιν ταυτην, διότι ό 
γράψας αυτήν δεν περιορίζεται
μόνον, ώς ή&ελέ τις ευθύς έξ ύ.-.Λ-ζ2ί
αρχής εικάσει, είς το περί τής 
αρχαίας ελληνικής ζήτημα, οπερ 
έπασχολεΐ τούς Ινταϋ&α διδα
σκαλικούς κύκλους, άλλ’ άπτε- 
ται καί του κερί τής κα&ωμι- 
λημένης ζητήματος, ίψ  ής Ιδια
ζόντως Ιφιστα τήν χροςοχήν των 
ομογενών του καί τήν οποίαν 
είςηγεΐται, ώςπερ άλλοτε έν Γαλ
λία έπραξεν ό αοίδιμος Γου- 
σταυος Έ ϊχθ α λ , ώς γλώσσαν 
αξίαν μελέτης καί σπουδής.

Πρός δημοσίευσιν του ανω
τέρω βιβλίου αφορμήν έλαβεν ό 
συγγραφεύς έκ του περιορισμού 
των έλληνικών μαθημάτων έν 
τισι των γερμανικών γυμνασίων 
καί έκ τής ροπής, ήν άπό τίνος 
μερικοί των γερμανων φιλολόγων 
δεικνύουσι προς εντελή Ιγκατά-
λειψιν τού ελληνικού ιδιώματος ΑΑΦΡΕΑ02

Κ Α Κ Ο Ι .  Τ Ο Μ Ο Σ  ν .

καί άντικατάστασιν αυτού διά τής διδασκαλίας μόνης τής λα
τινικής γλώσσης. Είνε περιττόν νά έκθέσωμεν είς τούς ήμετέ- 
ρους αναγνώστας τήν κατάστασιν των σημερινών εν Γερμανία 
άνωτέρων σχολείων, ώς καί τούς διαφόρους σκοπούς, ούς 
έπιδιώκουσι ταύτα, άλλα μέν άν&·ρω?αστιχά  'άποκαλούμενα 
γυμνάσια, άλλα δ'ε π ρ α γμ α τικ ό  καί τέλος άλλα, άποβλέ- 
ποντα μάλλον είς τό μέλλον, ενω τικά , τα  όποια καί άπο- 
τελούσι μεσάζοντα τινα κρΤκον μεταξύ των α ν& ρ ω π ισ ιιχώ ν  
καί π ρ α γμ α τικ ώ ν  γυμνασίων. ’Αρκεί νά παρατηρήσωμεν έν-

ταΰθα, οτι έν μεν τοΐς πρώτοις 
διδάσκονται έπί οΰκ ολίγα έτη 
ύποχρεωτικώς χί δυο κλασικαί 
γλώσσαι, ή τε ελληνική καί ή 
λατινική, έν δ ί  τοΐς τελευταίοις 
αίρεται έκ τού μέσου ή έλληνική 
καί διά των ¿νω τιχώ ν  λεγομέ
νων επιδιώκεται ό καραγκωνι- 
σμός άμφοτέρων των γλωσσών 
τής άρχαιότητος πρός όφελος 
μάλλον των- θετικών καί βιο
μηχανικών επιστημών.

Άπό πολλών ένιαυτών διεξ
άγεται λοιπόν έν Γερμανία σφο
δρός άγων μεταξύ των διαφόρων 
τούτων έκπαιδευτικών συστημά
των καί τάσεων, φαίνεται δ ’ 
ότι Ιπ’ έσχατων των χρόνων ούκ 
όλίγας κατήνεγκε κατά τής κλα
σικής παιδευσεως νίχας τό πρα
κτικόν καί μάλλον πρός τον υλι·. 
σμόν προςηλουμενον πνεύμα τής 
συγχρόνου γενεάς, άφ’ ού το- 
σαυτα λέγονται καί γράφονται 
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κατά τής μακροχρονίου διδασκαλίας ίδί« τής ελληνικής, 
πολλαχοΰ δε καί έλήφδησαν σύντονα πρός περιορισμόν αυ
τής μέτρα.

"Οσω λυπηρόν εΐνε δ ι’ ημάς τό φαινόμενον τούτο έν 
τη κατ’ έξοχήν τών ελληνικών -γραμμάτων· έπιμεληδείση 
ταύτη χώρα, άλλο τόσον ευφρόσυνου αίσδ-ημα καταλαμβάνει 
τήν 'φυχήν ημών, όταν βλέπωμεν ανδρας μετά παρρησίας 
πολλής άντεπεξερχομένους κατά τής αγνωμοσύνης ταύτης 
πρός τά  ελληνικά φώτα καί καταδεικνύοντας την ζημίαν, 
ήν ό πολιτισμός 8·ά ύποστη έκ τού καραγκωνισμοΰ αυτών. 
Αυτό τούτο έπραξε καί ό ήμέτερος Ιωάννης Φλάχ, έν αρχή 
μέν του βιβλιαρίου του ποιησάμενος βραχεΤαν παραβολήν 
μεταξύ της αρχαίας ελληνικής καί λατινικής φιλολογίας καί 
καλλιτεχνίας καί καταδείξας τήν απορίαν, τήν ένδειαν καί 
τήν ατέλειαν τής τελευταίας έν συγκρίσει πρός τόν πλού
τον, την πρωτοτυπίαν καί τελειότητα τούν διανοητικών προ
ϊόντων τής προγονικής άρχαιότητος, έπειτα δέ μή άπαξιώσας 
νά μνημονεόση καί των προόδων της -νεωτέρας Ε λλάδος καί 
ίδία τής γλώσσης αυτής, ήτις περιφρονεΐται υπό τινων Ιη ι-  
τηδενο,ιιένων κλασικήν παίδευσιν γερμ,ανών φιλολόγων μόνον 
καί μόνον διότι προφέρεται υπό των νεωτέρων Έλλήνο>ν 
κατά διάφορον τρόπον, παρά όπως διδάσκεται έν τοϊς γερ- 
μανικοϊς γυμνασίοις.

Εις ταύτ« Ιπιδ-υμούμεν ακόμη νά προςδ-έσωμεν καί τάς 
εξής λίαν χαρακτηριστικάς περικοπάς έκ του ανωτέρω βιβλια
ρίου, μαρτυρούσας, ότι οί λόγοι τού μετά τόσης ζέσεως καί 
φιλαληδείας συνηγορήσαντος καί συνηγοροΰντος υπέρ τής 
ήμετέρας πατρίδος ΈδουάρδουΈγγελ ευρον ήχώ έν Γερμανία 
μεταξύ των νοημονων καί άληδώς λογίων άνδ-ροίπων. — „Δεν 
δυνάμεδ-α νά τό άποκρύψωμεν, ό τ ι ό  λαός οδτος, λέγει με
ταξύ πολλών άλλων ο Φλάχ περί τών νεωτέρων ’Ελλήνων, 
όςτις μετ’ ακαταπόνητου ζήλου έργάζεταί πρός διάσωσιν 
τής γλώσσης του, πρός άνάπτυξιν τής έπιστήμης καί πρός 
βελτίωσιν .τής έν τ ω ' πολιτισμοί δ-έσεώς του, έχει όχι μόνον 
απλώς μέλλον — αλλά μέγα μέλλον. Καί έάν δεν πρέπει 
ν’ άμφιβάλλωμεν περί τής άληδ-είας των υπό τών οικονομο
λόγων λεγομένων, ότι τό μέλλον κράτους τινός έξαρτάται 
έκ τής ποιότητος τών γυναικών του καί τής δέσεως αυτών 
εν τη> .συζυγικω βίω, πρέπει τότε καί έκ τοιαότης άπόψεως 
νά δεωρήσωμεν ώς λαμπρόν τό μέλλον τής Ελλάδος. Διότι 
ομόφωνος εΐνε. ή κρίσις πάντων τών έπισκεψαμένων. τήν χώ
ραν ταύτην ξένων περί τών έλληνίδων γυναΐκούν, αίτινες ζώ- 
σιν αποκλειστικούς έν τω κύκλω τής Ιδίας οικογένειας, προς- 
παδοΰσι νά καταστώσι ,,καλάι οίκοδέσποιναι, πισταί σύζυγοι 
καί φιλόστοργοι μητέρες“, διακρίνονται δ ’ έπίσης από .τών 
άλλων συγχρόνων γυναικών διά τήν. αγνότητα τών ήδ·ών, 
τήν συζυγικήν πίστιν καί τήν διάπυρον φιλοπατρίαν, έξ- 
υμνούνται. δ ’ ούχ ηττον καί αί έλληνίδες παρδένοι ώς πρό
τυπα σεμνότητος, μετριοφροσύνης καί χάριτος. Διά τοι- 
ούτων .όμως αρετών, δικαιούται έδ-νος τι ν’ άπαιτήση, ίνα 
καί οί λοιποί συγκάδ-εδροι αύτω έν τού πολιτισμοί λαοί σε- 
βασδώσι καί έκτιμήσωσι τήν γλώσσαν καί τά  φιλολογικά 
αυτού, προϊόντα.

. .„’Από τίνος όμως άνεφάνησαν έν Γερμανία λόγιοι άξιούν- 
τες νά διδάσκεται έν τοϊς γυμνασίοις καί ή νεοελληνική, 
καί οί μεν αυτών άπαιτούσι νά διδάσκεται ώς προπαιδεία 
τής αρχαίας, οί δε τάνάπαλιν. Τήν γνώμην ταύτην δεν 
δυνάμεδ-α επί τού παρόντος νά παραδεχδώμεν, άλλα νομί- 
ζομεν οτι πρέπει ή νεοελληνική να διδάσκεται δ ι’ αυτής

της αρχαίας ελληνικής, επομένως αυτη νά τυγχάνη μείζονος 
καλλιέργειας παρά τήν λατινικήν, καί τούτο ούχί δ ιά  γραμ- 

' ματικών ασκήσεων καί δεμάτων, αλλά πρό πάντων συμφώνως 
πρός τάς γνώσεις έν τή  αρχαία ελληνική φιλολογία, χωρίς 
νά κωλύεται ο διδάσκαλος άπό τού να όποβάλλη είς τούς 

, μαδητάς του άπό καιρού εις καιρόν καί δείγματα έκ τής 
νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας.*)

„Σοβαρόν εν τούτοις σύμπτωμα εΐνε, ότι καδ’ ήν ακρι
βώς στιγμήν ήρξατο πάλιν καταλαμβάνων τούς πάντας ό 
ένδ-ουσιασμός υπέρ τής ελληνικής καί κατά τής λατινικής 
καί δτε ή ορδή καί αμερόληπτος περιγραφή τών πραγμά
των τής νεοίτέρας Ε λλάδος έκίνησεν αυδ-ις τήν γενικήν 
συμπάδ-ειαν υπέρ τών Ελλήνων, περιωρίσ&ησαν αί ώραι τής 
διδασκαλίας των ελληνικών |ν  τοϊς πρωσσικοϊς γυμνασίοις! 
Τό σύμπτωμα τούτο άποδεικνύει, ότι έν Γερρ,ανία πολλά 
άκόμη πράγματα άποφασίζονται έπί τού πρασίνου τάπητος 
τούν σπουδαστηρίου, έν ω έπρεπε νά ζητηδή ή συμβουλή 
τούν πράγματι ειδημόνων. Καί όμως τήν σήμερον κατε- 
νοήδη ή ανάγκη, ότι πρέπει νά εύρεδή ισχυρόν άντίδοτον 
κατά τής υλιστικής ροπής, τής ένεδρευούσης έν ταΐς πατρι- 
κάϊς άκόμη εστίαις καί διαβιβρωσκούσης τά  φρόνημα τών 
μαδ-ητών, άπό τής σχολής αυτής άκόμη. Ή  σύγχρονος αυτη 
τάσις, ορατή άκόμη καί είς την νεαρωτάτην μαδ-ήτριαν, Ιχει 
γνωρίσματα τήν φιληδονίαν καί τήν άπόκτησιν χρημάτων 
καί ουσίας.“

,,Οί παιδαγωγοί όμως καί οί επιφορτισμένοι τά  πράγ
ματα τής έκπαιδεύσεως δέν πρέπει νά λησμονήσωσιν, ότι 
σωτηρίαν άπό τών κινδύνων τούτων τού υλισμού δύναται 
νά φέρη μόνον ή αληθής καί ανθρωπιστική ανατροφή. Καί 
επειδή αυτη έρείδεται άποκλειστικώς επί τής σπουδής τής 
ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας, όφείλομεν όσον τό δυ
νατόν νά προαγάγωμεν καί νά έπεκτείνωμεν τά ελληνικά 
μαδήματα έν τοϊς σχολείοις. "Ισως ή Μοίρα, ήτις μέχρι 
τούδε ευμενώς έπηδαλιούχησε τάς τύχας της Ελλάδος, 
άπεφάσισεν, όπως. έν τοϊς άπογόνοις του ό Ελληνισμός άνα- · 
δάλή πάλιν καί καταστή γονιμώτερος. Τότε δά είςαχδή 
ή νεοελληνική καί είς τά  γυμνάσια, τότε οί διπλωμάται καί 
οί πολιτικοί δ'εν δά οκνήσωσιν έν τή π«γ>ιοσμίω συγκοινω
νία να παράσχωσιν είς τήν νεοελληνικήν τήν δέσιν έκείνην, 
ήν μέχρι τούδε καταλαμβάνει ή γαλλική ! Μέχρις ότου όμως 
τελεσδ-ή τούτο δέν πρέπει νά λησμονώμεν όπόσα όφείλομεν 
τή αρχαία Έ λλάδι! Μόνον ή ελληνική φιλολογία καί ή 
τέχνη, ο ελληνικός έν γένει πολιτισμός, μένει είς αίώνα τον 
άπαντα τό  αιώνιον καί απόλυτον. Τ ά  ομηρικά Ιπη δ ά  μέ- 
νωσιν ανέφικτα Ιφ όσον άναπνέουσιν έπί τής γής ταύτης 
άνδρωποι, καί ό ΙΙαρδενών δά  δαυμάζεται έφ’ όσον δά  δύ- 
νανται νά βλέπωσιν άνδρώπινοι όφδαλμοί. Ή  ημέρα έκείνη, 
καδ’ ήν κυβέρνησίς τις δ’ άποφασίση νά διαγράψη τά  ελλη
νικά άπό τού προγράμματος τών γυμνασιακών μαδημάτων, 
άνεξιτήλοις γράμμασι δ-ά γραφή έν ταϊς δέλτοις τής ιστο
ρίας τού πολιτισμού καί τόν σύμβουλον έκεΐνον ή υπουργόν 
ο' μετέπειτα κόσμος δά  καταραται καί δ’ άποκαλή δεύτε
ρον Ήρόστρατον!“

ή Εν Λειψία..) , * * φ.

.*) Πόσον κατενοήύη ήδη ύπϊι τη ί γερμανικήΐ κυβίρνήΐεωί ή ανάγκη 
τής γνοίσεως τής νεοίλληνικής διά τδ ίς  διπλωμάτας, άποδεικνΰουσιν αί 
αρξάμεναι διαπραγματεύσεις πρός ευρεσιν ενός καδηγητον τής γλώσσης 
ταύτης διά τό προςεχώς έγκαινισδ-ησόμενον φροντιστηριον τών άνατολικών 
γλωσσών έν Βερολίνω.
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τασκευήν καί τόν χειρισμόν τού πρωτογενούς τουτου οπλου: 
„Διά τής αγάπης ύμών προς τό τύξον άπεκτήσατε πολλας

Ή  παιδαγωγική εΐνε κατ’ έξοχήν ,,βιωτική“ Ιπιστήμη 
καί άκουσίως έ νούς του άνδρώπου άσχολεΐται πολλάκις είς 
παιδαγωγικά ζητήματα καί υποδέσεις. Ουτω καί δ ήρως 
τού πνεύματος, όςτις ήρόσδ-η τήν δύναμίν του έκ τής πα- 
ρατηρήσεως του βίου, όπως άνευρη τήν έν τω βίω άλήδειαν, 
ό ολύμπιος Γκαΐτε δέν παρήλδεν αδιάφορος τά  μικρά παι
δαγωγικά ζητήματα, άλλ’ υπήγαγεν αυτά εις τάς παρατη
ρήσεις του καί εξέφρασε τήν περί αυτών γνώμην του. Έ κ  
τής πλούσιας ταυ’της συλλογής των ίδεών τού Γκαΐτε, τών 
„διαλόγων του πρός τόνΈ κερμαν“ άχοσπώντες μερικούς πο
λυτίμους μαργαρίτας παραδέτομεν είς τούς ήμετέρους άνα- 
γνώστας, χεποιδοτές ότι δ'ά κινήσωσιν αυτούς είς έμβριδ-ε- 
στέραν σκέψιν περί τών ζητημάτων τούτων.

,,'Ωμιλούμεν περί χαιδίων καί τών αταξιών αυτών καί 
ό Γκαΐτε παρέβαλε τάς τελευταίας πρός τά  φυ'λλα τού 
στελέχους των φυτών, τά  όποια βαδμηδόν μόνα των κατα- 
πίπτουσι, χωρίς νά τό παρατηρήση τις μάλιστα. 'Ο  άνδρω- 
πος οφείλει νά διατρέξη διαφόρους βαδμίδας, καί έκαστη 
αυτών Ιχει τάς αρετάς καί τά  έλαττώματά της, τά  όποια 
καδ’ ήν έποχήν έφάνησαν όχι μόνον ήσαν φυσικά, άλλά και 
πρέποντα, τρόπον τινά. Είς τήν Ιπομένην βαδ·μίδα ό άν
θρωπος εΐνε όλως διάφορος, έκ τών προηγουμ.ένων αρετών 
καί κακιών ουδέ ίχνος φαίνεται πλέον, άλλ’ άντ’ αυτών ανα
φαίνονται άλλα ίδιοίματα μέχρι τής τελευταίας μεταβολής, 
καδ’ ήν δέν γνωρίζομεν άκόμη δποΐοί τινες δά  ήμεδα.“

„Τά παιδία έχουν, όπως οί κυνες, οξεΐαν καί λεπτήν 
τήν όσφρησιν, άνιχνεύουσι τά  πάντα καί προ πάντων το 
κακόν.' Γνωρίζουσι δέ προςέτι κάλλιστα τάς σχέσεις τούτου 
ή εκείνου του οίκογενειακοϋ φίλου πρός τούς γονείς των, καί 
έπειδή δέν γνωρίζουσιν άκόμη τήν υπόκρισιν, δυνάμεδ-α νά 
μεταχειρισδώμεν αυτά ώς βαρόμετρου, όπως μάδωμεν είς 
ποιον βαδμόν εύνοίας ή δυςμενείας διατελούμεν προς τούς 
οικείους των. Έ ν  τινι συναναστροφή εΐχον λεχΟ-ή ποτέ 
πολλά έναντίον μου καί τό πράγμά μοι έφάνη. τόσον σπου- 
δαΐον, ώςτε ήδελον έκ παν ιός τρόπου νά μάδ-ω πόδε# εΐχον 
προέλδει αί κακολογίαι. Άλλά τούτο μοι ήτο σχεδόν αδύ
νατον, επειδή πάντα τά  μέλη τής συναναστροφής ήσαν εύ- 
νοϊκώς πρός εμέ διατεθειμένα. Αίφνης όμως άνεκάλυψά τήν 
ύπύδεσιν! Διότι ημέραν τινά συνήντησα καδ’ οδόν παΐδάς 
τινας τής γνωριμίας μου, οί όποιοι δέν με έχαιρέτησαν, ώς 
άλλοτε εΐχον τήν συνήδ-ειάν. Τούτο δέ μοι ήρκεσεν, όπως 
άνακαλυψω μετ’ όλίγον, ότι οί αγαπητοί των γονείς εΐχον 
8-έσει είς ένέργειαν τήν κακήν γλώσσαν των έναντίον μου.“

,,Οί έγγονοι τού Γκαΐτε διεσκέδαζον παίζοντες ταχυ
δακτυλουργίας παιδιάς, είς τάς οποίας πολύ έπιδέξιος ήτο 
ο Βάλτερ.“ „Δέν έχω τι ν αντείπω, Ιλεγεν ό Γκαΐτε, είς 
τό οτι τά  παιδία διά τοιούτων ανοησιών πληρούσι τάς ώρας 
τής σχολής των. ΙΙρό πάντων ή παρουσία τού δημοσίου, 
έστω καί μικρού, εΐνε λαμπρόν μέσον πρός άσκησιν είς το 
έλευδέρως όμιλεΐν. καί πρός άπόκτησιν. σωματικής τίνος καί 
πνευματικής δεξιότητος, ής χρήζομεν πρό πάντων ήαεΐς οί 
Γερμανοί. Ή  ώς έκ τής γεννωμένης ματαιοφροσύνης βλάβη 
έξισούται άλλως ύπό τού κέρδους, τό όποιον άποκτώσιν οί 
παΐδές.“ '

'Ημέραν τινα ελεγεν ό Γκαΐτε πρός τόνΈκερμαν, όςτις 
είχε τήν μανίαν νά τοξεύη διά βελών καί ώς έκ τών πολ
λαπλών δοκιμών εΐχεν αποκτήσει πολλήν πείραν περί τήν κα-

γνώσεις, καί μάλιστα ζωντανάς γνώσεις, τάς όποιας αποκτά 
τις μόνον διά τής πείρας καί τή ; άσκήσεως. Τοιαυτη όμως 
εΐνε πάντοτε ή ωφέλεια έμπαδ-ούς κλίσεως {„,,τάσεως““ κυ- 
ριευούσης έπί τινα χρόνον τόν βίον καί τάς δυνάμεις μας), 
διότι ώδεΐ ήμάς πρός τήν ουσίαν τών πραγμάτων. Τό νά 
ζητή δέ τις καί νά πλανάται εΐνε καλόν, διότι ζητών τις 
καί πλανώμενος μανδάνει. Καί μάλιστα μανδάνει όχι μόνον 
τό πράγμα, άλλά καί πάνδ’ όσα σχετίζονται μετ’ αυτού.“ 

„Τό κακόν εΐνε, ότι είς τόν βίον τόσον πολύ έμποδιζό- 
μεδα υπό πεπλανημένων τάσεων καί μίαν τοιαύτην δέν τήν 
άναγνωρίζομεν, παρά μόνον άφ’ ου άπαλλαγώμεν αυτής. Ή  
ψευδής τάσις δέν εΐνε παραγωγική, καί έάν ήνε τοιαυτη, 
πάλιν τό παραχδ-έν έξ αυτής ουδεμίαν φέρει άξίαν. Δέν εΐνε 
τοσον δύςκολον νά παρατηρήσωμεν τούτο είς άλλους, όσον 
είς ήμάς αυτούς καί απαιτεί πολλήν έλευδερίαν πνεύματος. 
Καί αυτή ή γνώσις δέν ωφελεί· πάντοτε διστάζομεν, άμφι- 
βάλλομεν καί δεν τολμώμεν ν’ «ποφασίσωμεν. Άλλ’ ή ωφέ
λεια πάσης έσφαλμένης τάσεως εΐνε οτι κερδαίνομεν καί 
αποκτώμεν έμ.βρίδειαν. "Οςτις, μή έχων έπαρκή προςόντα 
περί τήν μουσικήν, ασκείται είς αυτήν, ουδέποτε δά  γίνη 
μουσικός τέλειος, άλλ’ όπωςδήποτε δά  μάδη νά κρίνη καί 
νά έκτιμά ό,τι παρήγαγεν εις άληδής μουσουργός. Παρ’ 
όλας μου τάς προςπαδείας δέν επέτυχα βέβαια νά γίνω καλ
λιτέχνης, λαβών όμως πείραν όλων τών μερών τής τέχνης, 
έμαδον νά δίδω λόγον περί ενός έκαστου αυτής μέρους καί 
νά διακρίνω τό δόκιμον άπό τού «δοκίμου. Δέν εΐνε άξιο- 
καταφρόνητον τό κέρδος τούτο, όπως δέν εΐνε πάντοτε άνω- 
φελής πάσα εσφαλμένη τάσις. Οϋτω π. χ. καί αί Σταυρο- 
φορίαι πρός άπελευδέρωσιν τού Αγίου Τάφου ήσαν, κατά 
πάσαν πιδ-ανότη.τα, έσφαλμένον πείραμα, άλλά παρήγαγον 
το καλόν, όπως οί ξίνυ ι λαοί, διαρκώς έξασδ-ενουμενοι, μή 
δυνηδ-ώσι νά γένωσιν απόλυτοι κύριοι τής Ευρώπης.“

„Λέγουν πάντοτε, έλεγε γελών ό Γκαΐτε, ότι πρέπει τις 
νά γηράση διά νά γίνη φρόνιμος· κατά βάδος όμως, όσον 
προχωρούν τα  ετη, άλλο τόσον έργαζόμεδ α, όπως μείνωμεν 
τόσον φρόνιμοι, όσον ύπήρξαμεν άλλοτε. Κατά τάς δια
φόρους περιόδους τού βίου του ό άνδρωπος βέβαια μεταβάλ
λεται, άλλά δέν δύναται νά είπή ότι γίνεται καί καλλίτερος 
καί εις τινα πραγματα μάλιστα δύναται νά έχη δίκαιον κάί 
είς τό 20^, όπως καί είς τό 60"'' έτος τής ηλικίας του.“ 

„Μεγάλη ανοησία είνε ν’ άπαιτώμεν, όπως οί άνδ-ρωποι 
διατελώσιν έν αρμονία πρός ήμάς αυτούς. ’Εγώ ποτέ δέν 
περιέπεσα είς τήν ανοησίαν ταύτην. Τον άνδρωπον έδεώ- 
ρησα ο>ς άτομον ύπαρχον δ ι’ εαυτό, τό όποιον προςεπά&ησα' 
νά έξετάσω καί νά γνωρίσω τάς ιδιότητάς του, παρ' ου 
όμως ουδέποτε άχήτησα άλλας συμπαδ-είας. Τοιουτοτρόπως 
κατώρδωσα νά συναναστρέφωμαι πρός πάντα οίονδήποτε άν- 
δρωχον καί μόνον κατά τόν τρόπον τούτον απέκτησα τήν 
γνωσιν διαφόρων χαρακτήρων, καδως καί τήν «παϊτουμένην 
ευκινησίαν είς τόν βίον.“

,,ΙΙρος τό παρόν ή κυριωτέρα μου συμβουλή εΐνε: ό ηα- 
τήζι νά φροντίζη περί τού οϊχου του,' ό χειρώναξ περί τών 
ίεελατών του, ο x/,ηρΐλός περί τού ά γ α π ά α  άλλήλονς καί 
ή όστννομία  νά μή ταράσση τήν εΰ&υμίαν τού λαού.“

„Θά ήμην ευχαριστημένος, έάν οί άνδρωποι,· εύρεδέντος
S5‘
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άπαξ τού όρθ'οϋ, δεν τό άνέτρεπον πάλιν καί· δεν το εχε- 
σκότιζον' διότι ή άνθρωπότης έχει ανάγκην δετικού τίνος, 
παραδιδομένου από γενεάς είς γενεάν, και καλόν θά ητο, 
έάν το θετικόν τούτο ήτο συγχρόνως καί όρΟ·όν καί αληθές. 
— Άλλ’ οί άνθρωποι δεν έμπορούν νά ήσυχάσουν και έν 
ριπή οφθαλμού ή. σύγχυσις Ιπέρχεται μετά τήν γαλήνην. 
Τώρα ανακιναύσι τήν Πεντάτευχον του Μωύ'σεως καί,· ώ?. 
απεδείχθη, ή κριτική βπήνεγκε τήν μεγαλειτέραν βλάβην έν 
τοις θρησκευτικοί? ζητήμασι' διότι ένταύθα τά  πάντα έ'ξ- 
αρτώνται από τής πίστεως, τήν .οποίαν άπαξ άπωλέσαντες, 
ουδέποτε πλέον δυνάμεθα νά έπανακτήσωμεν.“

,,‘Ωμιλήσαμεν περί θρησκευτικών πραγμάτων και περί 
τη? καταχρήσεως του ¿νάματος του Θεού. Τό άκατανόητον 
καί άχώρητον όν οί άνθρωποι μεταχειρίζονται ώ?άν νά ήτο 
ομοιον προ? αυτούς. Διότι άλλως δεν θά ελεγον „είς τό 
όνομα του Θεου“ ,,μά τον Θεόν“ κτλ. Είς αυτούς καί προ 
πάντων είς τούς κληρικούς, οί όποιοι καθ’ έκάστην τόν 
έχουν είς τό στόμα των, τό όνομά του γίνεται κενή φράσις, 
ασήμαντου όνομα, τό όποιον άναφέρουσι χωρίς ούδέν νά συλ- 
λογίζωνται. Άλλ’ έάν συνησθ·άνοντο τό μεγαλείόν του, ήθε- 
λον σιωπήσει καί έκ σεβασμού δεν ήθελον τολμήσει νά τον 
ονομάσωσι.“

,.Άλλως ή · φυσις καί ήμεΐς οί άνθρωποι όλοι φέρομεν 
έντδς ημών. ·τρ θειον, ώςτε μάς συγκρατει καί ζώμεν έν 
αύτω καί εϊμεθα καί όπάρχομεν κατά τούς αιωνίους νόμους 
καί ασκούμεν αυτούς καί αυτοί ασκούνται έφ’ ήμών, ¿διά
φορον άν τούς άναγνωρίζωμεν ή όχι. Τρώγει δά μετ’ όρέ- 
ξεως τό παιδίον τό γλύκισμα χωρίς νά γνωρίζη δτι προέρ
χεται άπο· τού αρτοποιού, καί ό στρουθός τρώγει τό κερά- 
σιον χωρίς νά συλλογίζεται.πώς ωρίμασε.“

„‘Ο λόγος ήμών ήλθεν είς τό ζήτημα περί των θείων

¡•ένέργειών είς τόν παρόντα κόσμον,'έν <5 ζώμεν.“ — „Άκου- 
οντες τούς λόγους .των ανθρώπων, ειπεν ο Γκαϊτε, έπρεπε 
σχεδόν να πιστεύσωμεν δτι, κατά τήν Ιδέαν των, ό Θεός 
άφ’ ής έποχής ένήργησε' διά των ολίγων, -έκείνων ’Ιουδαίων 
τής Παλαιάς Διαθήκης, άπεσύρθη είς τά  ίδια καί ό άνθρω
πος τώρα άφέ&η έλεύθερος καί οφείλει να ζήση άνευ του 
Θεου καί τής καθημερινής καί αοράτου αυτού πνοής. Καί 
είς τά  θρησκευτικά μέν καί ήθΐκά πράγματα παραδέχονται 
ακόμη θείαν τινά έπενέργειαν, άλλ’ έν τήέπιστήμη καί τη 
τέχνη πιστεύουσιν, δτι τά  πάντα εΐνε γήϊνα καί. προϊόντα 
καθαρώς ανθρωπίνων δυνάμεων. Άλλ’ άς παρουσιασθή δμως 
δςτις 0·έλει καί άς δοκιμάση μετ’ ανθρώπινης θελήσεως καί 
ανθρωπίνων δυνάμεων νά παραγάγη τι, άξιον νά παραβληθή 
πρός τά  δημιουργήματα τού ΒΙόζαρτ, τού 'Ραφαήλ, του 
-αιξ7εήρον· Πολύ καλά γνωρίζω, δτι.οί τρεις ουτοι εύπα- 
τρίδαι δεν εΐνε καί οί μόνοι καί δτι είς δλους τούς κλάδους 
τής τέχνης πολυάριθμα συνειργάσθησαν έξοχα πνεύματα, τά 
όποϊα παρήγαγον έπίσης τέλεια προϊόντα, όπως καί οί τρεις 
ανωτέρω μνημονευθέντες. Άλλά πάντες οί νόες ουτοι ή σαν 
ανώτεροι τής συνήθους των ανθρώπων φΰσεως καί άπαντες 
ή σαν Ιξ ίσου Ιμπνευσμένοι υπό τού θείου πνεύματος. — 
Μετά τάς 6 ημέρας τής δημιουργίας, ό Θεός δέν ήσύχασεν, 
άλλ’ έργάζεται ακόμη, δπως καί κατά τήν πρώτην. Τό νά 
σύνθεση τόν άξεστον τούτον κόσμον έξ άπλών στοιχείων 
καί νά -θέση αυτόν είς κίνησιν έμπροσθεν των ακτινών τού 
ήλίου θά  ητο πολύ εύκολος είς αυτόν παιδιά, έάν δεν είχε 
τό σχέδιον έπί τής υλικής ταότης βάσεως νά ίδρύση έν φυ- 
τώριον τού κόσμου των πνεν/ιάτων. Διά τούτο λοιπόν εξ
ακολουθεί νά έργάζεται είς τελειοτέρας φύσεις, όπως δ ι’ αυ’- 
τών διαπαιδαγώγηση τάς ταπεινοτέρας.

Ε· ΙΙΤ.

ΦΥΑΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤ&.
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

(συνέχεια).

,,νΩ, καί νά μην τόν συλλογισθ·ω!“
„Γνωρίζεις“, ύπέλαβεν ο Φιλοκλής, „ότι προςέλάβον τόν 

Φυλλίδαν, όταν απέ&ανεν ό πατήρ του, είς τόν οΐκέν μου 
καί τόν άνέ&ρεψα'παρ’ έμοί. Αί ¿ρχαί τής πόλεως μέ κα
τέστησαν : συγχρόνως καί κηδεμόνα τού παιδός, καί μέχρι 
σήμερον διεχειρίσθην τήν περιουσίαν του. Δεν ήτο σπουδαία, 
αλλά καί κατά τό διάστημα τούτο μέχρι τής ένηλικιώσεώς 
του δεν ήλαττώθη.“

,,Αύτό τό πιστεύω· ήσο δεύτερος πατήρ δι’ αυτόν.“ 
„Καί αύ.τός ήτο αδελφός διά τήν κόρην μου. Μαζή 

έμεγάλωσαν καί συνεδέ&ησαν όμού στενότατα.χωρίς να τό 
’ξεύρουν, Τουλάχιστον ή Χαριτώ δεν θά έχη απολύτως 
καμμίαν Ιδέαν, τ ί είνε πρός αυτήν έ Φυλλίδας. Θά ήτο 
όμως πολύ σκληρόν ν’ απόσπαση τις αύτάς τάς δύο καρ- 
δίας απ’ άλλήλων. Ά λλω ς. τε ό Φυλίδας είνε καλός καί 
εΰγενής άνθρωπος καί, κατέστη άξιος τής πρός αυτόν στορ
γής μας. Τόν γνωρίζω καθώς τόν ίδιον έαυτόν μου καί 
είμαι πεπεισμένος , μετά τής γυναικός μου, ότι ή κόρη μας 
θά  ευτυχήση μαζή τού.“ ' · .

„Πιστεύω νά εγεινε καί ωραίος άνήρ. "Οτε τον εΐδον 
έν τω οίκώ Σου '-κατά την τελευταίαν φοράν, ήτο ακόμη 
τότε ανήλικος νεανίας· ήτον δμως ωραίος καί παρεΐχεν έλ-

πίδας, ότι θ ' άποβή λαμπρός άνήρ. Με είχεν αρέσει έξαι- 
ρετικώς. Ευφυής τό πνεύμα καί ειλικρινής τήν καρδίαν, πε
παιδευμένος καί σεμνός, όλα καθώς πρέπει είς ένα νέον. 
Άλλά πού είνε τώρα; Χθές καί σήμερον δεν τόν είδον 
ακόμη.“

,.’Λπό δύο έτών μένει έν Άθήναις, διά νά τελειοποιήση 
τήν. παίδευσίν του. Αι Άθήναι είνε πάντοτε τό άνώτατον 
έκχαιδευτήριον τής Ε λλάδος καί τής Ρώμης. Αυριον ακρι
βώς δ·ά έπιστρέψη, καί είς τό εξής, πιστεύω, 9·ά μείνη πάν
τοτε πλησίον μας“

„Καί γνωρίζει ήδη ίρ ά  γε τήν ευτυχίαν του;“
,:Δέν έτυχεν ακόμη μέχρι τούδε να ομιλήσω πρός αυ

τόν περί τού πράγματος, άλλά πιστεύω ότι ήρχισεν ήδη δ 
ίδιος νά κατανοή τούς πόθους του. Ή  κόρη μου όμως φαί
νεται απ’ εναντίας, όσον καί άν ήνε άφωσιωμένη είς .αυτόν, 
ότι δεν έτόλμησεν ακόμη νά σκεφθή περί των αισθημάτων 
της. Άλλ’ αυτή ή ύπό&εσις θά  διαλευκανθή εύθύς μετά 
τήν αύρινήν έπιστροφήν- τού Φυλλίδα.“ ·

Οί δύο φίλοι έφθασαν είς τήν μικράν δώραν τού κήπου, 
όςτις πέριέβάλλε την οίκίάν τού· Φιλοκλέους. Εϊςήλθον καί 
διά δρομίσκου, τύν όποιον έσκίαζον κλήματα, διηυ&όνθησαν 
είς τήν αίθουσαν τού έστιατορίου. Η  Γ1ΓΝΗ Ε Ν  Μ Α Ρ Ο Κ Κ Ω .
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II.

Καδ’ ον χρόνον ο Φιλοκλής ανέβαινε μετά του ξένου 
του είς τον Πετραχόν, ή Χαριτω και ή τροφός «ύτής Εΰ
τυχίς έκάδηντο έν τινι το~ παρά τήν οικίαν κειμένου κήπου 
άναΒενδράδι καί έπλεκον στεφάνους, 8ι’ ών ήδελον κοσμή
σει τον οίκον έπί τή  Βεξιώσει του έπανερχομένου ΦυλλίΒα. 
ΟΙ μεγαλείτεροι έκ των στεφάνων τούτων εΐχον παραγγελδή 
παρά τινι άνδοκόμω τής πόλεως, διότι καί έν Χαιρωνεία 
και αλλαχού υπήρχον τοιαυτα καταστήματα ως έκ τής έκ- 
τάκτως μεγάλης κατά τήν αρχαιότητα χρήσεως των έξ άν- 
δέων στεφάνων εις τε χαρμόσυνους καί πενδίμους περιστά
σεις. Κηπουρός τις Ιφερεν αΰταϊς Βύο μεγάλα κάνιστρα 
πλήρη άνδέων καί μάλιστα ρόΒων είς τήν άναΒενΒράΒα, 
ήρχισαν Βέ ή παρθένος καί ή τροφός μετά ζήλου τήν έργα- 
σίαν, κατά τό διάστημα τής οποίας δέν ήΒΰνατο βέβαια νά 
λείψη καί ζωηρά συνομιλία.

„Θέλω πάντοτε νά λέγω“, εΐπεν ή τροφός, „πόσον χαί- 
ρουμαι που έρχεται πάλιν είς τό ’σπίτι μας ό αγαπημένος 
ΦυλλίΒας μας. Ό τ ο  πάντοτε περιποιητικός καί καλός. Δεν- 
χαίρεσαι καί. Σύ, Χαριτώ μου, πάρα πολύ;“

„Καί πως ’μπορούσα νά μή χαρω! ’Σάν άΒελφός μου 
ήτον έκείυος καί συνείδισα με τήν συντροφιά του αφότου 
έγνώρισα τον εαυτόν μου. νΑχ, πόσον μεγάλα ήσαν Βι έμέ 
αυτά τά  Βυο χρόνίαΐ Τό σπίτι μας, άν καί γεμάτο ανθρώ
πους, με φαίνουνταν άδειο.“

,,Αϊ, αυριον πλέον δά  έλ&η καί δά  μείνη του λοιπού 
όλο κοντά μας. Τ ί λέγεις, Χαριτώ, δά μπορούσες από τώρα 

•καί είς τό έξής νά ζήσης χωρίς τόν ΦυλλίΒαν;“
Η Χαριτώ ήτένισεν έπί μακρόν έμπροσδέν της, ώςεί 

δέλουσα- τήν καρΒίαν της νά έρωτήση, καί τέλος είπε μετά 
σπουΒής καί μετά τίνος ήδικού έρεδισμού: .ΓΟχι! Β'εν εΐνε 
αυτό Βυνατόν!· Ό  ΦυλλίΒας πρέπει νά μείνη κοντά μας, 
καί δά μείνη!“

„Αλλά, παιΒάκι μου“, υπέλαβεν ή Εύτυχίς, „όταν δάπάρη 
μιά γυν-γίκα; 0 ά  ελδη βέβαια καί αυτό με τόν καιρόν του.“ 

,,νΟχι, όχι, καλή μου Εΰτυχίς, αυτό μήν τό λές! ’Εκεί
νος Βέν 8·ά ’πανδρευδή, δέν δά μας άφήση, δά μείνη πάν
τοτε καί δά  ηνε μεσ’ ’ςτό σπίτι ό καλός μου ό άΒελφός.“ 

„'Ησύχασε, κορίτσι μου“, είπε τότε ή Εύτυχίς, ,,δ,τι Σε 
λέγω, εΐνε χωρατάς. 'Ο  ΦυλλίΒας μας Βεν &ά πάρη άλλη 
γυναίκα παρά Εσένα“. .

„Μήν λές τέτοια πράμματα, καϋμένη Εΰτυχίς!“ έφώνη- 
σεν ή Χαριτώ ώςεί ήγανακτημένη' άλλ’ ή Εύτυχίς ήξευρεν, 
ότι ό δυμός τής παρδένου Βέν προήρχετο έκ τής καρΒίας.

,"Οπως καί άν ηνε“. είπε μετά μικρόν, „πολύ ευχαρι
στήθηκα, οτι ό πατέρας Σου 8έν έΒωκε τόν λόγον του είς 
αυτόν τόν Θράσυλλον από τήν Έλάτειαν. Καί αυτός βέ
βαια εΐνε ένας καμαρωμένος καί ωραίος νέος, καί πλούσιος 
μάλιστα- Βέν μ ’ αρέσει Βιόλου όμως. ’Εκείνα τά  κατά- 
μαυρα τά  ’μάτια του Βέν Σε λένε τίποτε καλόν. Ναί, εΐνε 
ευγενικός καί ’μπορεί πολύ καταΒεκτικός νά φανή. Ό ταν, 
πού λές, της προ άλλαις ήμασταν ’ςτόν Όρχομενόν, ’ςτήν 
εορτήν των Χαριτησίων, καί έσερνες Σύ τόν χορόν με τά 
ωραιότερα κορίτσια του έμπρός ’ςτήν πλατείαν Ναού, ή λ - ' 
δεν ό κύρ Θράσυλλος έξαφνα καί αγάλια κοντά μου καί 
με είπε τόσα ώμορφια λόγια γιά Σένα, καί για μένα ακόμη, 
καί υστέρα 'δέλησε μάλιστα νά βάλη έτση κρυφά ’ςτό χέρι 
μου *αί μερικά φλουριά, ένω μέ παρακαλούσε ν«..Σέ...λϊγ-ω 
καμμιά φορά κι’ από κανένα καλό λόγον γ ι’ αύτόνα“._

,,Δέν 0·α'’πήρες βέβαια καί Σύ τά  χρήματα, Εΰτυχίς;“
,,Ό  Θεός νά φυλάξη, παιΒάκι μου! εΐμαι Βά καί τόσο 

περήφανη. Δέν τού κακοφάνηκε όμως Βιόλου' πού άρνή- 
δηκα νά πάρω τά χρήματα, ήτανε μάλιστα έτση γελαζού- 
μενος, καδώς προτήτερα.“

„Εΐνε κακός άνδρωπος“, εΐπεν ή Χαριτώ μετά τίνος 
απεχδείας, „αυτό τό ξεύρω πολύ καλά, μέ τό εΐπεν άπό 
μέσα ή ψυχή μου όταν πρώτη φορά εΐΒα αΰτόν τόν Θρά- 
συλλον.“

„’Εχεις Βίκαιον άλλ’ 6 καϋμένος ό ΦυλλίΒας μας εΐνε 
ολως Βιόλου άλλος άνδρωπος“, υπέλαβεν ή Εΰτυχίς. „’Απ’ 
τήν καρΒιά του μέσα βγαίνει ό καλός τρόπος του. Πόσον 
ητο καλός και μ’ έμενα καί μέ όλους τούς δούλους τού 
σπιτιού. Η  άλήδεια όμως εΐνε ότι καί ’μεγάλωσε ’μπροσδά 
ςτα ματια μας καί μέσα ’ςτά χέρι« μας ’Σάν τώρα δο

μούμαι ακόμη καί σήμερα τήν ήμέρα πού ήλδε ’ςτό ’σπίτι 
• μας. Δεν ήταν ακόμη 9 χρόνων όταν ’πέ8·ανεν ό πατέρας 
του· τήν μητέρα του τήν έχασε προτήτερα. ’Αφού ό καλός 
Σου ο πατέρας έκλεισε τά  ’μάτια τού μακαρίτου φίλου καί 
γείτονα του — ακούαμε τά  φωναχτά μυρολόγια, πού συν- 
ειδίζουνται εύδύς άμα πε&άνη κανείς, άπ’ έΒώ απ’ τό ’σπίτι 
μας — έφερε κρατώντας άπ’ τό χέρι του τό κακόμοιρο τό 
παιΒί, και η μητέρα Σου τό πήρε εύδύς καί άρχισε νά τό 
παρηγορή και νά τώ λέγη, ότι άπό τώρα καί είς τό έξης 
αυτή δά  ήνε μητέρα του καί- ό πατέρας Σου δά ήνε ’ςτόν 
τόπο τού πατέρα της. Καί ένω κάδ·ουνταν έτση 'τό  «γο- 
ράκι μέ τά  κλάμματα καί σκούπιζε τά  Βάκρυα άπ’ τά  μά
τια του, τότε έτρεξες καί Σύ, καί άφησες'τό χέρι μου, καί 
πήγες κοντά του — μόλις δά ήσουνα τότε 3, όχι 3 '/? χρό
νων — καί άκοΰμβησες ’ςτά γόνατά του καί τόν έβλεπες 
έτση μέ τά  μεγάλα Σου τά  γαλανά τά  ’μάτια, καί άρχισες 
καί Σύ νά κλαΐς μαζή του, καί Βέν ήξευρες γιατί κλαϊς. — 
Μέ τόν καιρόν συνείδισε ’ςτό σπίτι μας καί ’μεγάλωσε μαζή 
Σου, καδώς ένας άΒελφός μέ τήν μικρή του τήν άΒελφή, 
καί πάντοτε ήσασταν μαζή.“

Ή  Χαριτώ εΐχεν άναμφιβόλως πλέον ή χιλιάκις ακούσει 
τήν τροφόν της, διηγουμένην τήν ιστορίαν ταύτην άλλά 
καί τώρα, ώς πάντοτε, άνέβλυσαν τά  Βάκρυα έκ των οφθαλ
μών της, καί έκρυψε μετά σπουΒής τό πρόςωπόν της είς τό 
κάνιστρον τών ανδέων ώςεί άναζητουσά τι μεταξύ αυτών.

„Καί πόσον καλός ήτο πάντοτε .μαζή Σου“, έξηκολοϋ- 
δησεν ή Εΰτυχίς. ,,Ένδυμείσαι όταν έταγίζατε μαζή είς 
τήν αυλή τά  περιστέρια μιά φορά, καί ό -Φΰλαξ, ¿κείνος ό 
αλυσοδεμένος σκύλος μας, εκείνο τό  δηρίο ’λύδηκε καί ώρ- 
μησεν ισ’α έπανω Σου; Θά Σ ’ έκαμνε κομμάτια, 6 πειρα
σμός .............— καί εγώ έβγαλα τότε κάτι φωναΐς, αλλά
Βέν ’μπορούσα νά κάμω άλλο τίποτε· τότε ρίχδηκεν ό Φυλ
λίΒας, Βέν δά ήτο τότε περισσότερον άπό ΒώΒεκα έτών, μέ 
μιά γληγωράΒα καί μ’ |να  δάρρος άνάμεσά Σου καί τού 
σκύλου, καί πάλευε μέ τόν σκύλον, καί ό σκύλος δά έκαμνε 
κομμάτια το καϋμένο τό πάιΒί, άν Βέν πρύφδανε ’ςτήν ώρα 
έπώνω-ο δυρωρός Σύρος μέ τό βαρύ έκεΐνο τό ραβδί του 
καί Βέν καταπονούσε τόν σκύλο καί Βέν τόν τραβούσε άπ· 
εκεί. Εΐνε ’ςάν νά τόν βλέπω άκό]λη καί τώρα μχροσδά 
ςτα ματια μου τόν καύ’μένο τόν ΦυλλίΒαν, πώς στεκουν- 

ταν έτση μέ τό ’ματωμένο τό χέρι καί πώς έλαμπεν ή χαρά 
ςτο έρεδισμένο πρόςωπό του, Βιότι Σε είχε σώσει καί Βέν 

ήσο Βιόλου πληγωμένη. Ό  κακός ομως εκείνος σκύλος τήν 
ίΒία Ικείνη ’μέρα έφυγεν άπό τό σπίτι μας. Τόν έσκότωσεν 
έ Σύρος.“
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„Βέβαια, ό ΦυλλίΒας“, είπε μετά συγκινήσεως ή Χα
ριτώ, ,,ήτον πάντοτε ο πιστότερος φίλος μου. Πώς μέ περι
ποιείτο πάντοτε καί μ’ ¿προστάτευε· ποτέ Βέν δά  ’μπορέσω 
νά τόν ευχαριστήσω καί νά τού το ανταποδώσω. — Να μή 
του συμβή όμως κανένα κακό τώρα είς τόν δρόμο. Λέγουν, 
ότι πολλοί λησταί γυρίζουν αΰταίς τής ’μέραις μεταξύ Ά8·η- 
νών καί Θηβών.“

„Ναι, αυτό ήταν πάντοτε έτση, καί Βέν πιστεύω ν’ 
αλλάξουν ποτέ τά  πράγματα. Άλλά τώρα κάμποσο καιρό 
υπάρχει, άσφάλεια είς τάς Θήβας, τάς Πλαταιάς καί τόν Κι- 
δαιρυϋνα, καί τίποτε δέν έχει νά πάδ·η ό ΦυλλίΒας μας. 
Κατώρδωσαν Βά μιά φορά οι στρατιώται νά φέρουν μια 
τάξι είς έκεΐνα τά  μέρη. Ό  Παγκλέων, αυτός πού μας φέρ
νει τό νερό, ’ξευρεις οτι έχει πάντοτε μεγάλην δίψαν άντί 
όμως νά πίνη νερό, τό μισεί, ίσως γιατί κουβαλεί πάν
τοτε νερόν. Ά μα λοιπόν ευρη ευκαιρίαν χώνεται ςέ κα
νένα καπηλειό εκεί ’ςτό μεγάλο Βρόμο καί πίνει μιά άμ- 
πουλλα κρασί. ’Εκεί ακούει καί πολλά νέα άπό τούς περα
στικούς ξένους, πού κωνεΰουν είς εκείνο τό μέρος. Άπ’ έΒώ 
καί μιά εβδομάδα εΐδεν έκεί ένα πραγματευτή, πού τρέχει 
με τής πραγματείαις του άπό χωριό ’ςέ χωριό καί άπό πόλι 
’ςέ πόλι είς τά  πανηγύρια, που γίνονται κάδ·ε χρόνο ’ςτής 
έορταίς έμπρός ’ςτούς Ναούς. ’Μέρα μεσημέρι τόν Ιπιασαν 
’ςτόν Βρόμο άπό τάς Πλαταιάς ’ςτάς Θήβας μέσ’ ’ςτή μέση 
’ςτόν κάμπο τρείς κλέφταις καί τού ¿πήραν όλαις τής πραγ- 
ματείαις, καί τό μουλάρι, και όλα τά  χρήματά του, καί τά  
ρούχα πού φορούσε ώς τό πουκάμισο. ’Στα υστερνά τόν 
άφησαν, αφού καλά τόν ¿ξυλοφόρτωσαν, καί έφυγαν μέ τά  
πράγματα μεσ’ ’ςτά χωράφια γελώντας. Ό  κακόμοιρος δ 
άνδρωπος εΐχε τύχη καί δέν κρατούσε όλα τά  χρήματα 
μαζή του, τά  εΐχεν άφήσει μαζή μέ κάτι άλλαις πραγμα
τείαις είς τάς Θεσπιάς είς ενα φίλον του, Βιά νά τού τά 
φυλάγη. Πηγαίνει λοιπόν εκεί διά νά μπορέση νά έξακο- 
λουδήση τό έμπόριό του παίρνοντας ό,τι χρειάζεται· τό μου
λάρι του όμως Βέν τό ευρήκε, καί έτση κουβαλεί τής πραγ
ματείαις του ’ςτόν ωμό του.“

,,Ό  κακόμοιρος ό άνδρωπος! νΕπιασαν άρά γε τούς κλέ- 
πτας καί τούς ¿τιμώρησαν;“

Έ  Εύτυχίς ήρχισε αφηγούμενη ώς έξης: ,,Ό  ένας άπ’ 
αύτουνοος έλαβε τά  επίχειρα' τής κακίας του εύδύς τήν 
άλλη νύκτα. Είχε ’μβή μέ τήν βία είς τό πτωχικό ’σπίτι 
μιας γρηας καί ανέβηκε είς τό δωμάτιο πού ’κοιμάτο ή καϋ- 
μένη ή γυναίκα. Δέν δά τόν έμελλε βέβαια Βιόλου καί νά 
τήν πνίξη εκεί’ πρώτα όμως ήδελε νά ρίψη έξω απ τό πα- 
ράδ·υρο τά  πράγματά της ’ςτόν Βρόμο, Βιά νά τά  πάρουν 
καί νά φυγουν οί σύντροφοί του. ‘Η γρηά τόν έβλεπε άπ’
τό στρώμα της μ ’ ενα φ ό βο !............... Άφού τά  ’ρίξε όλα,
ή8·ελε νά ρίξη καί τό στρώμα, πού ’κοιμάται ή γυναίκα. 
Τήν έβγαλε λοιπόν άπό μέσα καί ετοιμάζουνταν νά τό φέρη 
’ςτό παράδυρο- άλλά ή γρηά ήταν μιά πάρα πολύ πονηρή 
γυναίκα καί έπεσε ’ςτά ποδάριά του καί ήρχισε μέ παρα
κάλια νά τόν λέγη: Σ ’ ¿ξορκίζω, παιδάκι μου, μή ρίξης τά  
φτωχικά κουρέλια μίανής Βυςτυχισμένης γυναίκας είς τούς 
πλουσίους γείτονας, γιατί τό παράδυρο ¿κείνο βλέπει ’ςτόν 
κήπο τους. Ό  κλέφτης απόρησε καί ’πήγε καί έσκυψε έξω 
άπ’ τό παρά8·υρο Βιά νά κυττάξη τριγύρω άπ’ το σπίτι καί 
μάλιστα νά κατασκόπευση τό πλούσιο γειτονικό. Καί κα- 
δώς ήτανε. έτση ίσια μέ τή μέση κρεμασμένος έξω άπ’ τό 
παράδυρο, πήρε ή γρηά δάρρος, έπιασε τόν κλέφτη άπ’ τά 
ποδάρια καί. τόν έρριξεν Ιξω άπ’ τό παράδυρο. ’Εκείνος

έπεσε ¿πάνω ’ςέ μιά μεγάλη πέτρα καί έσπασε τό ραχοκόκ- 
καλό του καί ξεψύχησε ύστερα άπό ’λίγη ώρα. Τά ξεφω- 
νητιά τής γρηας έξυπνισαν τήν γειτονιά, οί άλλοι κλέφταις 
τώκοψαν λάσπη καί άφήκαν τόν πε8·αμένο φίλο τους ’ςτόν 
Βρόμο. Τήν άλλη τήν ήμέρα τό πρωί εΐδεν δ πραγματευ- 
τής ¿κείνος τό πτώμ.α καί άνεγνιόρισεν ότι ηταν ό ένας από 
τούς τρείς πού τόν ¿ξεγύμνωσαν. ’’Ηταν ένας ξακουσμένος 
κλέφτης· Άλκιμον τόν έλεγαν.“

,,Οί άλλοι κλέπται τί άπέγειναν;“ ήρώτησεν ή Χαριτώ.
„Θά Σού τά  ’πω δλα, κορίτσι μου- όλους τούς Ιπά- 

στρευσαν άπ’ τήν μέση καθ·ώς έπρεπε. Τώρα, γιά κϋτταξε, 
έρχεται ό πατέρας Σου μέ τόν φίλον του, καί καθ·ώς βλέπω 
8·ά μάς πλησιάσουν. Μετά τό βραδινό φαγί δά  Σε διηγηδώ 
¿πάνω ’ςτό δωμάτιό Σου αυτήν τήν ιστορία πριν νά κοι- 
μηδούμε.“

'Η  Χαριτα') έτρεξε δρομαίως προς χροϋχάντησιν τού 
πατρ’ος καί τού ξένου, οΰς ¿χαιρέτισε φιλοφρόνως καί ήρώ
τησεν, έάν δ μ.ακρός καί καματηρός δρόμος τούς ¿κούρασε, 
άν ήρεσεν είς τόν ξένον ή άπό τού ορούς δέα καί ουτω ήρ- 
χισε νά συνομιλή μετ’ αύτού ζωηρώς. · Ό  πατήρ είςήλδεν 
έν τώ μεταξύ είς τήν οικίαν διά νά ΐδη άν ήτοιμάσδη ή 
τράπεζα καί άν οί άλλοι δυο προςκεκλημένοι ξένοι προςήλ- 
8·ον ήδη, παρεκάλεσε δέ τήν κόρην του νά όδηγήση έπί μι
κρόν έτι χρόνον τόν φίλον του είς τόν κήπον καί νά τον 
διασκέδαση. 'Η  Εύτυχίς ¿τελείωσε καί τόν τελευτάϊον στέ
φανον καί ¿κόμισε τά  κάνιστρα είς τόν οίκον.

'Η  Χαριτώ έδειξεν είς τόν ξένον διαφόρους τού κήπου 
φυτείας καί τέλος ώδήγησεν αύτόν υπό τινα δόλον, όδεν έξ- 
ετείνετο έλευδέρα πρός τό πεδίον 8·έα. „Νά, καί ¿δω. εΐνε 
ώραία“, είχε μέ ζωηρόν ύφος, „καί μάλιστα τώρα τήν άνοι- 
ξιν, δτε οί λειμώνες εΐνε πλήρεις άνδέων καί δλα τά  πέριξ 
Βάση μέ τό χλοερόν πράσινον χρώμα των λάμπουν είς τόν 
ήλιον. Πολλάκις κάδημαι ολομόναχη έδώ — ή Εύτυχίς 
μας όμιλεί συνήδως πάρα πολύ — καί χαίρουμαι τήν ώραίαν 
καί ήσυχον φύσιν. Άλλ’ έπί τής πεΒιάδος ταύτης“ , προς- 
έδηκεν ή κόρη μετά τίνος σοβαρότητος, „δέν έβασίλευσε 
πάντοτε ή ειρήνη. Βλέπεις Ικεί είς τήν οδόν πρός τόν 
Όρχομενόν τό λίδινον άγαλμα τού λέοντος: Τό έστησαν 
οί Θηβαίοι ώς μνημείον είς τιμήν τών μαχητών, οΐτινες 
έπεσον μαχόμενοι. πρός τόν Φίλιππον κατά τήν ατυχή ¿κεί
νην μάχην. Είς τά  πεδία ταύτα εΐνε δαμμένη ή . ελληνική 
έλευ8·ερία. ’ΕΒώ έπολέμησεν έπίσης ό Σόλλας κατά τών 
στρατηγών τού ΜιδριΒάτου, έδώ έπίσης ¿πολέμησαν . . . ., 
άλλ’ άς άφήσωμεν αυτά, εΐνε λυπηρά πράγματα, καί γνωρί
ζεις Συ βέβαια τήν ιστορίαν καλλίτερα άπό μίαν κόρην. 
Άπό ¿κείνην έκεί κάτω τήν οδόν, ήτις διέρχεται άπό τήν 
ΛεβάΒείαν καί Κορώνειαν, δά  μάς έλδη αυριον έ ΦυλλίΒας 
έπιστρέφων ές Άδηνων. Τόν γνωρίζεις βέβαια. Πόσον χαί- 
ρουμαι Βιά τόν ερχομόν του . . .

■ 'Η  ομιλία τής κόρης, τήν οποίαν σπανίως εΐχε διακόψει 
ό Χαιρέας, αίφνης ¿σταμάτησε· διότι δούλος τις προςεκάλε- 
σεν άμφοτέρους είς τό δείπνον.

III.
Ούτε ό Χαιρέας ούτε δ Φιλοκλής ήσαν φίλοι τών πο

λυτελών καί πολλαπλών εδεσμάτων καί τών πολυαρίδμων 
όμοτραπέζων, !φ’ ω καί δ Φιλοκλής διά τό προκείμενον 
δείπνον, τήν κυρίαν τής ημέρας εστίασιν, προςεκάλεσε Βύο 
μόνον άλλους ξένους, τόν Πολίτην, παλαιόν έμπορικόν φίλον 
τού Χαιρέα, καί τόν Βιάσημον συγγραφέα Πλούταρχον. Ου-
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τος μετα μακράν έν Ρώμη διατριβήν εϊχεν έπιστρέψει είς 
τήν πάτριον παρά τη οίκογενεία του, και έπειδή ό Χαιρέας 
έπεθύμει να γνωρίση προςωπικώς -τόν πεφημισμέναν και σο
φόν άνδρα, οςτις άπέλαυε τής μεγίστης του ρωμαίου Αυτο- 
κράτορος ευνοίας, ό Φιλοκλής προςεκάλεσε έκβΐνο τό εσπέρας 
τόν άρχαΐον φίλον, όςτις λίαν ευχαρίστως τόν συνανεστρέ- 
φετο, παρ’ εαυτώ. Με τήν. σεβαστήν λοιπόν οίκοδέσποιναν 
και τήν κόρην οί συντράπεζοι συνεποσουντο είς έξ μόνον 
άτομα, άνά δύο δ ’ Ιξ αυτών άνδρες κατεκλίθησαν έπί όνος 
ανακλίντρου, αί δε γυναίκες κατά τά  ελληνικά τής έποχής 
έθιμα έπί εδρών. Τά τριά λοιπόν ζεύγη ήσαν έν μηνοειδεΐ 
σχήματι προς άλληλα έστραμμένα, έκαστον δέ είχε προ 
αυτού μικρόν τραπεζιον. Και ταυτα μεν διετάχθησαν κατά 
τον αρχαιΟν ελληνικόν τρόπον, διότι παρά Ρωμαίοις μία και 
μόνη τετράγωνος τράπεζα μετά των' φαγητών Ιφέρετο είς 
τον μέσον, όπισθεν δ’ έκαστου 'ξένου ΐστατο χάριν τής υπη
ρεσίας καί εΤς δούλος. Αφού δ'ε οί ξένοι ένιψαν τ.άς χεΐράς 
των — διότι με τά  δάκτυλα Ιπαιρνον τότε τά  φαγητά —, 
παρετέθησαν τά  διάφορα έδέσματα, καλά ταΰτα καί άφθονα, 
ως ήρμοζεν είς .πλούσιον οίκον, οόχί όμως καί έκτάκτως 
πολυτελή. Δέν έλειπον τά  θηράματα, αί όρνιθες καί τινα 
Ικ των πτηνών, τα  όποια εόρίσκοντο είς τά  κοιλάδας του 
Κηφισσοϋ .καί παρά τήν Ιίωπαίδα, ήτις άλλως καί τότε είχε 
τάς περιφήμους . έγχέλεις της, ζητουμένας καί πωλουμένας 
ως καί.σήμερον κατά τήν αρχαιότητα. Δέν ήτο όμως έν 
Χαιρωνεία πολύ ακριβόν τό λίχνευμα τούτο ώς έκ τής έγγυ- 
τητος τής λίμνης. Οί συνδαιτυμόνες συνδιελέγοντο ευθύμως 
καί ανεπιτηδεύτως, διότι οί τρεις ξένοι ήσαν παλαιοί γνώ
ριμοι, τής. οικογένειας του Φιλοκλέους, ό δέ Πλούταρχος, 
άνθρωπος τοσοντον κόσμον περιηγηθείς καί τοσαότην άπο- 
κτήσας πείράν, είχε μεγάλην περί τούς τύπους τής συνανα
στροφής δεξιότητα, ως εύγενής δέ καί προςηνής χαρακτήρ 
ταχέως, άπήλλαξε τόν Χαιρέαν τής πρώτης δειλίας καί έπι- 
φυλακτικότητός του.

’Αφού έτελείώσε τό δεΐπνον καί έπήνεγκον κατά τό 
τέλος αυτού οί ξένοι τήν συνή&η πρός τόν Άγα&οδαίμονα 
σπονδήν μέ άκρατον οΐνον, άπεσύρθησαν αί δύο γυναίκες είς 
τούς κοιτώνάς των, οί δέ άνδρες μετέβησαν είς παρακείμε
νον δωμάτιον, έν ω οί ΰπηρέται χαρεσκεύασαν αύτοΐς πρός 
χόσιν έτερον κράμα οίνου, |ν  μέρος τοιουτου πρός τρία όδα- 
τος μίξαντες· διότι οί άνδρες ¿κείνοι ήσαν έγκρατεΐς καί 
νηφάλιοι, προτιμώντες τόν έλαφρότερον οΐνον. Αλλως Ιθεώ- 
ρουν καί τήν συνδιάλεξιν προτιμοτέραν τής χόσεως, ίδία δέ 
ο Πλούταρχος έδέσμευε δ ι’ ανακοινώσεων έκ του ακένωτου 
θησαυρού τής πείρας καί τής πολυμα&είας του τήν προς- 
οχήν των .φίλων του. Διηγείτο περί του βίου καί των έν 
Ρώμη πραγμάτων, περί τών σοβαρών καί ευεργετικών προ
θέσεων του ίσχυρου Αϋτοκράτορος Τραϊανού, είκόνιζεν έν 
αγανακτήσει τήν άποτρόπαιον διαφθοράν του έν Ρώμη ¿κ 
πάσηςγωνίας γής συρρεύσαντος όχλου, τήν έξαχρείωσιν, τήν 
άσωτίαν καί τήν υπερηφάνειαν των πλείστων έκ των πρου- 
χόντων, οΐτινες έθεώρουν εαυτούς δέσποτας-όλου. του. κόσμου 
καί έφαίνοντο πιστευοντες, ότι οί πρόγονοί των ίδρυσαν τό 
άπέραντον ¿κείνο ρωμαϊκόν κράτος, διά νά κατασπαταλή
σω σι ν αύτοί τώρα. 'τ ά  -πλοότη τών ΰποτεταγμένων λαών. 
’Εν τοιαύτη πραγμάτοιν καταστάσει — καί είς τούτο όλοι
ήσαν σύμφωνοι ή -καλή θέλησις ενός καί μόνου,- καν οδ-
τος ήνε Αότοκράτωρ, δέν δύναται πολύ. ,Αλλ’ όμως“, εΐπεν 
ό Φιλοκλής τελευτάιος, ,,άς όμολογήσωμεν ήμεΐς ευγνώμό- 
νως τάς ευγενεϊς προςπα&είας τού συνετωτάτου Μονάρχου

μας καί κενώσωμεν τά  ποτήρια μας υπέρ τής ευδαιμονίας 
του“. „Καί ήμεΐς αυτοί“, προςέθηκεν είς ταϋτα ό Πλούταρ
χος, αφού προέπιον πάντες υπέρ του Αϋτοκράτορος, „έκαστος 
όπου έτάχ9·η καί κατά τάς δυνάμεις του, άς συντελέσωμεν 
διά τών ίδιων πράξεων καί τού παραδείγματος πρός βελ* 
τίωσιν των ήθών τού ελληνικού λαού.“ Έ π ί τούτοις ήγέρ- 
θησαν, και έπειδή ήτο ήδη μεσονύκτιον άπεχωρίσθησαν 
έγκαρδίως άποχαιρετώντες άλλήλους. 'Ο  Πλούταρχος καί 
ό Πολίτης άπήλθον, έκαστος αυτών έν συνοδεία δαδοφο- 
ρούντος δούλου, οΐκαδε πρός άνάπαυσιν, ό δέ Φιλοκλής 
ώδήγησε τον Ιδιον ξένον είς τόν κοιτώνα του.

Έ  Χαριτώ επήγε μετά τό δεΐπνον είς τήν γυναικωνΐτιν, 
τό διά τήν κατοικίαν δηλ. τούν γυναικών προωρισμένον οπί
σθιον τής οίκίας διαμέρισμα, καί αφού μετά βραχεΐαν συν- 
διάλεξιν έκαλονύκτισε τήν μητέρα της, εσπευσεν είς τόν κοι
τώνα, όπου τήν άνέμενεν ή τροφός της. Έ  Εΰτυχίς, ώς 
γνωρίζομεν ήδη, είχεν όποσχεθή νά τή διηγη&ή τήν περί 
τών ληστών Ιστορίαν, καί αυτή ή Ιστορία τόσον έβάρυνε τά 
στήθη τής άγα&ής γυναικός, ώςτε δέν ήδύνατο νά ήσυχάση 
πριν τήν έκστομίση όλην. Δέν ήργησε λοιπόν νά φέρη τον 
λόγον αμέσως έπί το προκείμενον, ή δέ Χαριτώ δέν άντέ- 
στη διόλου.

„Θά Σε διηγηθώ", εΐπεν ή Ευτυχίς, „αυτήν τήν ίστο-' 
ρίαν χωρίς νά προςθέσω τίποτε ’δικό μου, καθώς δηλ. ό 
Παγκλέων τήν ήκουσεν άπό. τόν πραγματευτήν καί καθώς 
αληθινά έγεινεν είς τάς ΙΙλαταιάς. Αυτή ή συμμορία εφυγεν 
άπό τάς Θήβας, όπου ήρχισε νά γίνεται ύποπτη, καί ήλθεν 
είς τάς Πλαταιάς διά νά έξακολουθήση· έκεΐ τήν δουλειά 
της. Είς τάς Πλαταιάς ήταν ενας σημαντικός καί πλού
σιος άνθρωπος, ό κύρ Δημοχάρης, καί ήθελε νά δώση εις 
τόν λαόν μίαν καλήν διασκέδασιν, διότι τόν έξέλεξαν.,αυτό 
τό έτος άρχοντα το)ν' ήθελε νά δώση μίαν πάλην μονομά
χων καί μίαν θηριομαχίαν. Εΐχον φθάσει ήδη είς τήν πόλιν 
οί παλαισταί καί οί θηραταί, έφεραν δέ καί τούς κακούρ
γους — μεταξύ αυτών ήσαν καί μερικαί γυναίκες — οί 
όποιοι είχαν καταδικασθή νά φαγωθούν άπό τά  άγρια έκεϊνα 
θηρία, καί είχανε πολλά τέτοια θηρία ώμοφάγα καί μάλιστα 
πολλαΐς καί φοβεραΐς άρκούδαις. Αλλά ό μεγάλος περιορι
σμός καί ή ζέστα έγεινε αίτία νά πέση κακό θανατικό είς 
τά  ζώα καί τά  περισσότερα ’ξωλοθρεόθησαν. Τάρριξαν λοι
πόν ’μισοπεθαμένα ’ςτό δρόμο καί ή φτωχολογιά θά τάφαγε 
ψητά. Τότε οί κλέφται έσοφίσ&ηκαν ένα πολύ τολμηρό 
σχέδιον. Πήραν δηλ. μιάν αρκούδα καί αύτοί, ’ςάν τάχα 
νά ήθελαν νά τήν μαγειρεύσουν, τήν έξέγδαραν μέ πολλήν 
προςοχήν ώςτε νά μείνουν απείραχτα τά '.’νυχοπόδαρά της., 
καί τέλος τήν έκαμαν έτση πού νά ’μπορούν νά βάλουν 
μέσα, αφού τήν ράψουν, εναν άνθρωπο. Κατόπιν Ινας τους 
άπεφάσισε καί έμβήκε μέσ’ ’ςτό δέρμα για νά κάμη τήν 
αρκούδα, τήν όποιαν ήθελαν νά φέρουν είς τό σπίτι τού 
Δημοχάρους διά νά τούς άνοιξη τήν νύκτα τήν πόρτα.“

,,’Ξώρας ενα βράδυ ήλθαν πολλοί · άπ’- αυτούς τους 
κλέπτας μέ τήν ψεύτικη αρκούδα, τήν οποίαν είχαν φυλαγ
μένη μέσα ’ς ένα.μεγάλο κλουβί, ’ςτό ’σπίτι τού Δημοχάρους 
καί τόν εγχειρίζουν μίαν επιστολήν άπό Ινα τάχα παλαιό 
οικογενειακό φίλον του άπό την Θεσσαλίαν ή έπιστολή 
έκείνη έλεγεν, ότι ό φίλος του τω εστελλε αυτό τό λαμ
πρό κυνήγι ώς δώρΟ, διότι έμαθεν ότι έσκόπευε νά κάμη 
μίαν θηριομαχίαν. . ‘Q Δημοχάρης ¿θαύμασε τό μεγάλο 
θηρίο καί ’ςτή χαρά του . επάνω διά τήν έλευθεριότητα τού 
φίλου του έδωκεν είς τούς κλέπτας 10 φλουριά διά τόν κό· Κ Ι Ν Ε Ζ Ι Κ Η  Λ Ε Σ Χ Η  Ε Ν  Α Γ Ι $ .  Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο .
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πον τους. Εύδός έδωκε παραγγελίαν νά φέρουν το δηρίον 
είς τον κήπον του κοντά ’ςτά άλλα τά  ζώά του, συνεστη- 
σεν όμως είς τους δούλους νά ήνε πολύ προςεκτικοί. Τότε 
εΐπεν ενας από τούς κλέπτας:

„Μή τό κάμης αυτό, αφεντικό· τό ζώο εΐνε κατακου
ρασμένο' άπύ τον ήλιο και τόν μεγάλο δρόμο, και μή τό 
βάλης κοντά ’ςτά άλλα τά  δ-ηρία, τά  όποια, καδ·ώς ακούω, 
δεν εΐνε υγιή· βάλ’ το καλλίτερα ’ς Ινα τόπο ανοιχτο και 
δροσερό μεσ’ ςτό σπίτι Σου, κοντά ’ςτό νερό, άν ήνε δυνα
τόν1 διότι, καδώς ’ξεύρεις του λόγου Σου, αυτά τά  δηρία 
ζούν μέσα ςτά δάση, είς υγρά σπήλαια και εις πηγάς.“ Ό  
Δημοχάρης συγκατένευσεν είς τούτο και διέταξε νά στήσουν 
τό κλουβί μεσ’ ’ςτό σπίτι του. Μερικοί από τούς κλέπτας 
προςεφέρδησαν νά φυλάξουν τήν νύκτα κοντά του κάί νά 
προςέχουν την υγείαν τού δηρίου, άλλ’ ό Δημοχάρης δέν το 
παραδέχθηκε, διότι οί άνδρωποί του ¿γνώριζαν νά περιποιη- 
δούν τάς άρκτους.“

„Κατόπιν άφήκαν οί κλέπται όλοι μαζή τήν πόλιν και 
’πήγαν καί κρύφδηκαν είς ενα πεσμένο μνημεΐον, τό όποιον 
εύρίσκετο ’ς ενα έρημο μέρος. Έ κεΐ αδέιασαν τά  παλαιά 
φέρετρα και έκαμαν μέρος διά  νά βάλλουν τούς δησαυρους, 
πού δα έκλεφταν, καί κατά τά  μεσάνυχτα, όταν όλος 6 
κόσμος κοιμάται βαδείά, ήλδαν ’ςτήν πόλι καί στάδηκαν 
’μπροσδά ’ςτήν δύρα τού Δημοχάρους αρματωμένοι με μα
χαίρια καί σπαδιά. Αυτή ήταν ή tupa πού είχαν συμφωνή
σει με τήν ψεύτικη αρκούδά. Αύτή είχε ’βγή από τό κλουβί 
της, καί αφού έσκύτωσε τούς φύλακας, πού ’κοιμούνταν 
κοντά ’ςτό κλουβί της. ¿σκότωσε καί τόν δυρωρό καί άνοιξε 
τήν πόρτα τού ’σπιτιού. Οί σύντροφοί του τότε ’μβήκαν 
καί αυτοί μέσα, καί τους εδειξεν ή άρκτος τό δωμάτιο, πού 
εϊδεν ότι έβαλαν τό βράδυ καί ¿κλείδωσαν όλα τά  άσημ,ικά. 
Σπάνουν λοιπόν τήν πόρτα, καί ό αρχηγός τούς λέγει, νά

πάρη ό καδένας τόσα πράγματα, όσα ’μπορεΤ νά κουβαλήστι 
μονάχος του έως τό μέρος ¿κείνο έξω από τήν πόλι, κώ 
υστέρα πάλιν νά ξανάλδουν ’γλήγώρα, διά νά πάρουν χί 
άλλα. Ό  αρχηγός έμεινε ’ςτό κατώφλοιο καί φύλαγε,. κ«ί 
ή άρκτος έκαμνε περίπατο μεσ’ ’ςτό σπίτι διά νά τρομάξη 
καί νά δίωξη άν τυχόν καί σηκωδή κανείς δούλος. Τά 
πράγματα όμως ’πήραν κακό τέλος. Έ νας δούλος, ό όποιος 
¿ξύπνησε μ'ε τόν δόρυβον, βγήκε κρυφά-κρυφά έξω άπ’ το 
δωμ.άτιο του. καί καΟ·ώς εΤδε τήν αρκούδα νά περπατη έτση 
έλεύδερη άπάνου κάτω μεσ’ ’ςτό ’σπίτι, τρχβήχδηκε μέ προς- 
οχή όπίσω καί διηγήδηκεν είς τούς άλλους ό,τι εΤδε. Έ ξ
αφνα ’φωτίσδηκε τό ’σπίτι με λαμπάδαις καί με φανάρι« 
καί μέ κάδε είδους φως, καί όλοι οί δούλοι βγήκαν έξω μέ 
μαγκούραις καί μέ λόγχαις καί μέ γυμνά σπαδιά. Μεγάλα 
μαλλοαρα σκυλιά τού κυνηγιού άφήκαν νά όρμήσουν ¿πάνω 
"’ςτήν αρκούδα.“

,,Ό  κλέφτης πού ¿φύλαγε κάτω έφυγεν άπο τήν αυλή 
καί έβλεπεν έξω άπ’ τή δύρα μέ πόσον δάρρος ή αρκούδά, 
του πάλευε μέ τούς σκύλους καί πως πολεμούσε μέ τόν δά- 
νατον. Η ψεύτικη αρκούδα δέν ήδέλησε διόλου νά προ- 
δοδή καί άφού έγυρνούσεν από όλα τά  μέρη άλλοτε όρμων- 
τας καί άλλοτε τραβηώντας όπίσω, τέλος ξέφυγεν από τό 
σπίτι καί βγήκε ’ςτό δρόμο. Τότε όμως ώρμησαν ¿πάνω 
της από ενα πλαγινό μικρά δρόμο πολλά άγρια σκυλιά καν 
μαζή μέ τά  άλλα τήν κατεσπάραξαν. "Αμα είδε νά το- 
ραννιέται ετση ο σύντροφός του δέλησεν I  αρχηγός, π ον 
Ιμεινεν ακόμη έκεΐ μαζή με τούς δούλους τού Δημοχάρους 
μέσα ’ςτόν άλλο τόν κόσμο, νά τόν βοηδήση, καί άρχισε 
νά φωνάζη: ,,Τί φοβερόν πράγμα! δά χάσωμεν, κρίμα, τήν 
μεγάλη, τήν ακριβή τήν αρκούδα. Θά τήν σκοτώσετε ετσή, 
αμαρτία πού εϊνε!“

[¿χ το ν  γερμ αν ικό ν .] ( ί 'π ιτα ι σνν ίχεια .)

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Φύινωτωρον και ποιηταί. —  Πέΐασοι καί χελιδόνες. — Τά Θύματα των θεάτρων καί τά Θύματα τοΘ φ&ινοπώρου. — Κάστανα καί παραμύ&ια. 

Φθινοπωρινό? περίπατος. — ΦΘινοπωρινδν προϊόν. — Θεωρία περί των 'Ημερολογίων. — Δέν εΤμαι Θαυμαστής σας!

"Οταν άναγινώσκω τάς μελαγχολικάς στροφάς τινών 
ποιητών μας περί τού φδινοπώρου, καί βλέπω έν αύταΐς ότι 
τα  κίτρινα φύλλα των δένδων πίπτουσι μετά ξηρού κρότου 
καί ότι ο άνεμος δρηνεί διά μέσου των γυμνών κλάδων, 
δέν είξεύρω τ ί νά πιστεύσω, τους πλήρεις ιδανικού όφδαλμούς 
των ποιητών ή τούς ίδικούς μου.

Πένδιμον τό φδινόπωρόν μας! όμοιον πρός τό ρομαντι
κόν φδινόπωρον τού Μιλβοά! . . . .  Δέν τοίς άρέσκει λοι
πόν όπως εΐνε καί τό δέλουσι κομμένον κατά τό patron 
των ευρωπαϊκών φδινοχώρων;

Τό φδινόπωρον παρ’ ήμΐν εΐνε σχεδόν ¿πάνοδος τού 
έαρος. Ή  φύσις, ήν είχε κατακαύσει τό δέρος, αναλαμβάνει 
τήν δροσερότητα αυτής· τά  φυλλώματα,, άτινα εΐχον γείνη 
τεφρά ¿κ τού καύσωνος, πρασινίζουσι· ο' ήλιος, ό φοβερός 
¿κείνος αφρικανικός ήλιος, διαχέει νύν γλυκό δάλπος κ ' έν 
ω προτερον τόν άπεφεύγομεν ώς άσπονδον έχδρόν τώρα τόν 
¿πιζητούμεν ώς προσφιλή φίλον.

Άλλ5' όπως όταν έξερχώμεδα τής δερμής ατμόσφαιρας 
χορού ριγούμεν έπί τού κατωφλιού τής δϋρας, ώς ή Ίσπανίς 
του Βίκτορος Ούγγώ, ήτις:

sentit en frissonant sur son épaule nue 
glisser le souffle du matin,

ομοίως έξελδόντες τής καμίνου τού -δέρους αίσδανόμεδα 
ολίγην ψύχραν τάς εσπέρας, ιδίως μετά τάς βροχάς, ας 
μετά τόσης δίψης προσεδόκα τό αυχμηρόν έδαφός μας.

Οί ψιάδινοι λοιπόν πέτασοι, καί αί ανοικτού χρώματος 
έσδήτες, καί οί λεπτοί έπενδύται εξαφανίζονται κατά μικρόν 
έκ των πλατειών καί τών περιπάτων, καί καταφεύγουσιν είς 
τά  βάδη τών κιβωτίων, είς δερμοτέραν ατμόσφαιραν. ’Απα
ράλλακτα όπως αί ριγηλαί χελιδόνες, αί έγκαταλείπουσαι 
τάς φωλεάς των καί εκτελούσαι κατ’ αντίστροφον διεύδυν- 
σιν τό ταξείδιον τού εαρος· αί στέγαι, τόν Νοέμβριον ιδίως, 
δά  μείνωσιν έρημοι καί σιγηλαί’ δά παύση τό κωτύλον καί 
διακοπτόμενον ¿κείνο κελάδημα, ό εύδυμος τών πτερυγισμών 
των ύφους, καί δέν δ·ά βλέπομεν υπό τό γεΐσον ή έπί του 
παραδυρου δύο μικρούς μαύρους απαστράπτοντας όφδαλμούς 
μετά περιεργίάς ατενίζοντας έφ’ ήμάς· τά  πτερωτά κερβά- 
νια, αί ¿ναέριοι συνοδεΐαι δ’ άναχωρήσωσι· ίσως ¿ξ άλλων 
χωρών άνεχώρησαν ήδη· παρ’ ήμίν κάμνουσιν είσέτι τάς προ- 
παρασκευάς τού ταξειδίου των.

,,Συναντώνται καδ’ εκατοντάδας, λέγει ό Γκωτιέ είς 
άπαραμίλλους στίχους, συσκεπτόμεναι περί τής άναχωρήσεώς 
των. Ή . μία λέγει: Ώ  πόσον ωραία εΐνε έπί τής Άκρο- 
πόλεωςΐ
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"Έκαστον έτος πηγαίνω καί κάμνω τήν φώλεάν μου είς 
τας μετώπας τού ΙΙαρδενώνος. Ή  φωλεά μου βύει τήν 
οπήν σφαίρας τηλεβόλου.

Ή  άλλη: Έ χ ω  τόν μικρόν μου κοιτώνα είς τήν Σμύρ
νην, είς τήν οροφήν ενός καφενείου. Οί Χατζήδες μετρούσι 
τούς κόκκους τού έξ ήλεκτρου κομβολ.ογίου των έπί τής 
ιρλιάς, ύπ’ άκτίνός τίνος δερμαινόμενοι.

Αυτη: κάτοικού έν τρίγλυφον έπί τού αετώματος ναού 
τίνος τής Βαλβέκ, καί άναρτώμαι έξ αυτου μέ τούς ονυχάς 
μου επί τών μικρών μου νεοσσιών.

Ή  πέμπτη: δά  σταματήσω, διότι τό γήρας μέ βαρύνει 
τως, είς τούς λευκούς έξώστας τής Μελίτης, μεταξύ τού 
κυανού υδατος καί τού κυανού ουρανού.

Πάσαι: Αυριον πόσα μίλια δά  διανύσωμεν, δά διέλδω- 
¡ιεν σκιεράς πεδιάδας, λεύκάς κορυφάς, κυανάς δαλάσσας, 
έπικεντώσας δ ι’ άφρού τήν έκτασίν των.

Διά κραυγών καί πτερυγισμών, Ιπί στενής κορωνίδος, 
ουτω φλυαρούσιν αί χελιδόνες, βλέπουσαι έπερχομένην τήν 
δχωρίαν τού δάσους.

Εννοώ όσα λέγουσιν, διότι ό ποιητής εΐνε πτηνόν- άλλ’ 
εΐνε αιχμάλωτος, καί ή άνάπτησίς του προσκρούει είς ¿διαρ
ρηκτόν σιδηρούν πλέγμα1 

. Πτέρυγας! πτέρυγας! πτέρυγας! ώς έν τω ασματι τού 
Ρούκερτ. "Οπως πετάξω μετ’ αυτών έκεί κάτω, είς τόν 
/φυσούν ήλιον, είς τό χλοερόν έαρ!

* *
*

’Αν δέν έχωσι δίκαιον νά κλαύσωσι διά τήν έλευσιν τού 
φδινοπώρου οί ποιηταί, έχουσιν όμως πληρέστατον δίκαιον 
νά δρηνήσωσιν οί έξοχικοί ξενοδόχοι καί καφεπώλαι, οί δεα- 
τρώναι καί οί έργολάβοι τών λουτρών.

Έ κεΐ ένδα έπεκράτει ζωή καί κίνησις, τώρα έπικρατεΐ 
σιγή καί ερημία. Ό  Ίλισσός τάς εσπέρας εΐνε βεβυδισμένος 
είς σκοτίαν σκιαί τινες μόνον διακρίνονται περί το μεσο
νύκτιον ισοίς εΐνε αί σκιαί τών δολοφονηδέντων μελοδρα
μάτων καί τών σφαγέντων επί τής ελληνικής σκηνής όπο 
τών Στραγγαλιστών, τών Πειρατών καί τόσων άλλων συμ
μοριών.

Τό φδινόπωρον μετά τών γαλλίδων καί ίταλίδων ήδο- 
ποιών παρέσυρε καί τούς ανυπόδητους καί ρυπαρούς αγυιο- 
παιδας, οίτινες παρατάσσοντες τά  μικρά πύραυνά των — από 
τού πρώην καταστήματος τής έκδ-έσεως τών ’Ολυμπίων, τού 
μεταβληθ·έντος διαδοχικώς είς άσυλον τών εξ Αίγυπτου 
προσφύγων, είς στρατώνα, είς καπνοκοπτήριον, είς στρατιιυ- 
τικόν νοσοκομεΐον καί νύν πάλιν είς καπνοκοπτήριον, μέχρι 
τών λουτρών τού Δαμασκηνού, άτινα έχουσι τόσον μόνον 
νερόν όσον αρκεί διά νά πνιγή ή ίδρύσασα αυτά ¿πιχείρησίς, 
καί νά καταποντισδώσι περί τάς πεντακοσίας χιλιάδας δραχ
μών, — καί όπτώσι κώνους άραβοσίτου φωνάζοντες αγρίως 
πρός τούς διαβαίνοντας,

— Άραπόσταρα, μουσιού, άραπόσταρα!
Ά ντ’ αυτών δά  στηδώσι μετ’ ολίγον έν ταις γωνίαις 

τών όδών τά  μαγκαλάκια τών καστανοπωλών, τά  προαναγ- 
γέλλοντα τόν χειμώνα καί φέροντα είς τόν νοϋν μας τόσον 
γλυκείας αναμνήσεις, τό άνεπιστρεπτεί πτερύγισαν άμέριμνον 
παρελδόν, ότε παιδία συνεσφιγγόμεδα περί τήν έστίαν, καί 
ή πολιά μάμμη ακτινοβολούσα έξ ευτυχίας έν μέσω τού κύ
κλου εκείνου · τών προσφιλών μορφών, μάς διηγείτο κανέν 
παραμυδάκι καί ήμεΐς ήκροιυμεδα με λάμποντας έκ περιερ- 
γίας όφδαλμούς, παύοντες τό μάσσημα τού καστανού οτε

ή Ιστορία τού Δράκου ή τής Βασιλοπούλας έφδανεν είς τό 
κατακόρυφον τού ένδιαφέροντος' ¿καίομεν ένίοτε τους μικρούς 
δακτύλους μας λαμ.βάνοντες τά  συρίζοντα κάστανα έκ τών 
άνδράκων άλλά βραδυτερον έμάδομεν τί άληδώς σημαίνει 
έκβάλλειν τά  κάστανα έκ τής πυράς.

Τώρα πάλιν 0’ άρχίση, μετά τήν άφιξιν τού βασιλέως, 
ό έπί τής πλατείας τών ανακτόρων περίπατος άπό τής έν- 
δεκάτης μέχρι τής μεσημβρίας, ότε ή μουσική τής φρουράς 
ανακρούει ύπό τά  παράδυρα τής βασιλικής οίκογενείας, υπό 
τήν δενδροστοιχίαν τών σχοίνων βαδίζει ή έκλεκτή κοινωνία, 
βουλευταίκαϊ τραπεζΐται καί καδηγηταί Πανεπιστημίου καί 
αί έπί κοινωνική τάξει καί καλλονή διαπρέπουσαι δέσποιναι 
καί δεσποινίδες· έξω τού διαφράγματος τού ανακτορικού 
κήπου, έγγύς τής μουσικής, συμφύρονται άναμίξ φουστανελ- 
λοφόροι καί φοιτηταί καί γυναίκες τού λαού κρατουσαι από 
τής χειρός μικρόν τινα μέλλοντα ψηφοφόρον άπομυζώντα 
τόν δάκτυλόν του' ένίοτε διά μέσου τής υάλου παραδύρου 
τών ανακτόρων φαίνεται ή μορφή τού βασιλέως ή τής αγα
πητής βασιλίσσης, ή τού διαδόχου, όστις συγκεντρόνει έν 
έαυτω τόσα όνειρα τής έλληνικής φυλής! Τ ί δέν δά εδιδον 
οί μακράν τής Ελλάδος βιούντες, οί διψωντες πατρίδα, διά 
ν’ άπολαύσωσι ένός τοιοϋτου περιπάτου! . . .

* **

Εν ω τά  χνοώδη ροδάκινα σπανίζουσιν ήδη καί οί τρα
γανοί ροδίταις, οί δια τό κόκκινον χρώμά των ισως απο* 
καλούμενοι ενιαχού τονρχοπονλαις, υπερτιμιόνται, ήρχισαν 
νά φυτρώνουν τά  'Ημερολόγια. Τό φδινοπωρινον τούτο 
προϊόν σήμερον δέν εΐνε απαραίτητον είς πάσαν τράπεζαν. 
Τα ήμερολόγια άνεπλήρουν μεγάλην ανάγκην έφ’ όσον δέν 
υπήρχον περιοδικά- ήσαν οί διερμηνείς τής φιλολογικής καί 
έπιστημονικής κινήσεως τού έδνους μας· μετεβίβαζον είς τόν 
άνά τήν Ε λλά δα  καί τήν ξένην ελληνα κάτι τ ι από όλα, 
μίαν δεολογικήν διατριβήν, μίαν ιατρικήν πραγματείαν, έν 
κοινωνικόν σκαλάδυρμα, Ιν ποίημα ή ένα μόδον καί δ τα
λαίπωρος έλλην αναγνώστης άφ’ ου κατεβρόχδιζεν άπαξ 
αυτά καί τ’ «νεμάσσα από καιρού εις καιρόν, ώς μηρυκαστι- 
κόν τετράπουν τόν καταποδέντα χόρτον, περιέμενε τό επό
μενον έτος διά νά δρέψη πάλιν τόν έγκέφαλόν του.

Νυν όμως ότε έκδίδονται τόσα περιοδικά, είκονογραφη* 
μένα καί μή, τινά ειδικά, αρχαιολογικά, νομικά, ιατρικά, ή 
δημοσιεόοντα μόνον μυδ-ιστορήματα, ή μόνον ποιήματα ώς 
ό Ζαχννϋειος ί4ν9ών, άλλα δέ απο ολα, οντα είδος ήμερο* 
λογίων κατά εβδομαδιαίας ή δεκαπενδημέρους δόσεις, νύν 
ότε αί εφημερίδες, κατά μίμησιν τών ευρωπαϊκών, δέν έχουσι 
ξηρόν πολιτικόν χαρακτήρα, άλλ’ όμιλούσι περί τού Αυτο- 
κράτορος τής Ρωσσίας καί τής περικνημίδος μιας ήδοποιού, 
περί τού Βίσμαρκ καί περί τού πίλου τού κ. Τρικούπη, περί 
μιας συνωμοσίας έν "Ισπανία καί περί τής έπιτυχίας δράμα
τός τίνος έν Παρισίοις, ποϊον κενόν πληρούσι τά ήμερολόγια 
ταύτα;

Μεδ·’ όλα ταύτα τά  'Ημερολόγια δέν εΐνε δλως άχρη
στα, ώς δ·ά έδικαιοϋτό τις νά νομίζη· παρ’ ήμΐν τό άναγι- 
νώσκειν δέν έγένετο ετι συνήδεια, Ιδίως δε το άναγινώσκειν 
έπί πληρωμή- έν ’Αγγλία ό πατήρ εΰδώς άμα τό τέκνον του 
δύναται ν’ άναγινώσκη, δεωρή καδήκον αυτού νά τό έγγράψη 
συνδρομητήν είς illustrated magazine τι όπως καί να τω 
άγοράση άρτον καί ένδύμ.ατα· τά  βιβλία έκεΐ, καί πολλα- 
χού, δεωρούνται πράγματα τής πρώτης ανάγκης' έκ τούτου 
τό σμήνος έκεΐνο τών εκδόσεων, το είς χιλιάδας καί ουχί

36·
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σπανίως εις εκατοντάδας χιλιάδων αντιτύπων. 'Ημείς οί Έ λ - ' 
ληνες έννοοϋμεν κατά τό χλεΐστον άδάπανον τήν «νάγνωσιν. 

-Διά τούτο δεν δανειζόμεδα υποδήματα ουδέ χιτώνας, αλλά 
δανειζόμενα βιβλία' δεωροϋμεν έντροπήν μας νά ζητήσωμεν 
παρα του παντοπώλου να μάς χαρίση καφέν η παρά του 
κηπουρού σταφυλάς, αλλά δεωροϋμεν φυσικόν νά ζητώμεν 
παρά των συγγρα- 
φέιον νά μάς προσ- 
φέρωσι τά  βιβλία 
των, έχομεν μά- 
λιστα τήν άξίωσιν 
ότι και υποχρεου
μεν αυτούς  διά 
τής αίτήσεώς μας.
Μή δεν τοΐς άπο- 
δείκνύομεν οότω 
τή ν  έ κτ ί μησι ν  
ήμών;

Οί έ κδότα ι  
λοιπόν των ημε
ρολογίων ΙιαβύΧ- 
λοντις  διά των 
σχέσεων αυτών καί 
των φίλων τήν 
αγοράν χιλίων ή 
χ ι λ ί ων  πεντακο- 
σίων αντ ι τύπων  
καί διασκορπίζον 
τες αυτά άνά τήν 
‘Ελλάδα καί τό 
εξωτερικόν, άναγ- 
κάζουσι χιλίους ή 
χιλίους πεντακο- 
σίους άνδρώπους 
και · μετ’ αυτών 
άλλους δεκακισχι- 
λίους νά γίνωσιν 
άναγνωσται (ουχί 
βεβαίως κατά τήν 
φρασεολογίαν των 
Πλακιωτών, οΐτι- 
νες αΛοκαλοΰσιν 
αν αγ ν ώστ ην  τό 
υπομονητικόν τε- 
τραπουν πρός ό 
άρεσκεται ¿"Ομη
ρος νά παραβάλλη 
τον Αϊαντα) έν ω 
άλλως ουτοι, αυτο-
βοόλως, άνευ έξωτερικής πιέσεως, ουδεμίαν προδυμίαν δά 
ησδανοντο νά βαρύνωσι το πνεδμά των διά τινων γνώσεων 
καί νά έλαφρόνωσε το βαλάντιόν των κατά τινας δραχμάς.

Αλλα τά  'Ημερολόγια ταϋτα γίνονται παραίτια καί του 
έξης κακού: έπαυξάνουσι τό χάος, όπερ έπικρατεΐ έν τη νεω· 
τέρα ήμών φιλολογία έκ τής έλλείψεως συστηματικής κρι- 
τικής, τοποδετούσης έκαστον γράφοντα είς τήν δέσιν του. 
Τά ημερολόγια βλαστολογοϋντα όδεν άν δυνηδ-ώσιν καί έκ 
των έξεχόντων έν τοΐς γράμμασι καί έκ τών νεωτέρων καί

έκ τών πρωτοπείρων ετι παρουσιάζουσι συμπεφυρμένα. ονό
ματα μεγάλα μετ’ ονομάτων ασήμαντων· ή δέ μνήμη τών- 
μακράν ιδίως αναγνωστών, συγκρατεϊ μετά τής αυτής εϋ- 
λαβείας καί το όνομα του Ραγκαβή καί τοϋ Παράσχου' καί 
τό όνομα τοϋ τυχόντος άδοκίμου στιχοπλόκου ή μεταφραστοϋ. 

Τοϋτο Ιπαδα Ιγώ ότε ήλδον είς Άδήνας. ’Εν τώ κήπ»
τοϋ μακαρία τή 
λήξε ι  δεάτροο 
Απόλλωνος τάς 
πρώτας ήμέρας 
τής έλεύσεώς μου 
έγνώρισά τινα, τοϋ 
οποίου Ιβλεπον το 
όνομα επί σειράν 
έτών εν τινι ήμε- 
ρολογίω. Είχε 
δύοέπαγγέλματα: ·. 
γραφεύς έν τινι 
υπουργεία» καί συγ
γραφείς ημερολο
γίου’ έκαστον έτος 
έδημοσίευε μίαν 
μετάφρασιν καί 
καδ-ησόχαζεν ό φι
λολογικός κνη
σμός του. Έγώ 
όμως, του οποίου 
οί οφθαλμοί δεν 
εΐχον συνειδίση ετι 
να βλέ πωσι  τά 
πράγματα καί τά 
πρ ό σωπ α  όπως 
ησαν αλλ όπως τά 
έφανταζόμην ές 
άπόπτού,συνεκινή- 
9·ην, τω έσφιγξα 

. δερμώς τήν χεΐρα, 
καί τω εΐπον:

— νΩ, σάς 
γνωρίζω προ τό
σου καιρού, είμαι 
θαυμαστής σας!..

Έ πειτα  ότε 
δίελύδ-η ή ομίχλη 
προ τών οφθαλ
μών μου καί εΐ- 
δον ευκρινώς τρι
γύρω μου ήσχόν- · 
δην διά τον θαυ

μασμόν έκεΐνον, οστις μοί έφαίνετο ώς απάτη προς τον 
Ιαυτον μου, καί πολλάκις όταν συναντώ τον άνδρωπον 
έκεΐνον καδ’ οδόν μοί έπήλδε κατά, νουν νά πλησιάσω καί 
τω ειπω:

— 7Ω, κύριε δεν εΤμαι δαυμαστής σας, λησμονήσατε τί 
σάς είπα μίαν φοράν!

Καί διά τής έξομολογήσεως αυτής νά έλαφρυνω τήν 
συνείδησίν μου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

Η „ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΝ ΑΠΩ ΦΡΑΓΚΙΣΚΩ“.
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]. ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΚΡΟΤΠ (έν σελ. 273). Έ ν  τάϊς κρντι- 
μωτέραις περιόδοις τής ίστορίας της ή Γερμανία ηυτύχησε 
νά εχη ακριβώς τούς άνδρας έκείνους, ών ειχεν ανάγκην 
προς δεμελίωσιν τής δυνάμεως καί του μεγαλείου της. Με
ταξύ τούτων συγκαταλέγεται καί ό τή 2/14. Ιουλίου απο- 
βιώσας Άλφρέδος Κρούπ, παρασχών τή  πατρίδι του υπηρε
σίας, ύπ&λειπομένας μόνον τών τοϋ Αυτοκράτορος, του 
Βίσμαρκ καί τοϋ Μολτκε. Αυτός παρέδωκεν είς χεΐρας τών 
στρατιωτών τής πατρίδος του όπλα υπέρτερα τών έχδρικών 
καί είς αυτόν κατά μέγα μέρος οφείλονται αί νίκαι είς τρεις 
αλληλοδιαδόχους πολέμους. Ζήσας δέ ως άπλοϋς πολίτης 
ουδέποτε έπεδίωξε τιμάς, άλλ’ ήρκέσδη μόνον εις τήν έπι- 
τέλεσιν τοϋ καδήκοντός του πρός όφελος τής ανδρωπότητος, 
ή οποία δεν 9·’ άποκαλή αυτόν μόνον „βασιλέα τών κανο
νιών“, αλλά καί 9-εράποντα τής ειρήνης. . Διότι ή βιομηχα
νική αΰτοϋ δραστηριότης δέν περιωρίζετο μόνον είς τήν κα
τασκευήν τηλεβόλων, άλλ’ έπρομήδευε σιδηροδρομικάς μη- 
χαυάς, τροχιάς καί άλλα χαλύβδινα καί σιδηρά αντικείμενα, 
ών το μονοπώλιον μέχρις εσχάτων εΐχον άποκλειστικώς τά  
μεγάλα σιδηρουργεία τοϋ Βελγίου καί τής ’Αγγλίας. Παγ
κοσμίου έπίσης άπολαύουσι φήμης τά  ευεργετικά καδιδρυ- 
ματά του χάριν τών έν τοΐς έργοστασίοις του έργαζομένων 
έργατών καί τών οικογενειών των. ’Απεδανεν έν ήλικία 
75 έτών με τήν συναίσδησιν ότι ό βίος του υπήρξεν έπω- 
φελής καί ευεργετικός δ ι’ άπαντας, όσοι συνειργάσ9-ησαν 
μετ’ αυτοϋ.

Περί τοϋ βίου αυτοϋ έγράφησαν καί παρ’ ήμΐν ουκ 
ολίγα, ώςτε εΐνε περιττόν νά έπαναλάβωμεν καί ημείς τά 
άύτά, άρκοόμεδα μόνον νά προςδέσωμεν, ότι υπό τάς οδη
γίας του έμορφώδησαν αξιόλογοι υπάλληλοι καί μηχανικοί, 
οίτινες χ«1 μετά τον θάνατόν του δά έξαχολουδήσωσι τε- 
λειοποιοϋντες τό εργον του καί ώς κόρην όφδαλμοϋ φυλάσ- 
σοντες τήν δόξαν, ήν ζώντος αυτου απέκτησαν τά έργο- 
στάσιά του.

2. Η ΓΓΝΗ ΕΝ ΜΑΡΟΚΚΩ (έν σελ. 277). Έ ν  τινι 
τών προηγουμένων τευχών τής „Κλειοϋς“ έγράψαμεν ολίγα 
’τινά περί τών κατοίκων τής άπομεμακρυσμένης ταύτης χώ
ρας τής βορείου ’Αφρικής, παραδέσαντες συγχρόνως ετέραν 
άξιόλογον εικόνα τοϋ αυτοϋ τεχνίτου, όςτις έγραψε καί τήν 
σήμερον δημοσιευομένην. Έ ν  τή χώροι ταότη διεσώδη μέχρι 
τής σήμερον άνόδευτος ό πρωτογενής χαρακτήρ τοϋ άραβι- 
κοϋ πληδυσμοϋ, μή έπηρεασδείς εΐςέτι υπό του δυτικοί» πο- 
λιτισμοϋ, ώς τοϋτο συνέβη ήδη έν ’Αλγερία» καί Τόνιδι. Τά 
αυτά ήδη καί έθ-ιμα, τόν αυτόν περιορισμόν καί τήν αυ’τήν 
αυστηρότητα έν τή κοινωνική θ-έσει τών γυναικών ευρίσκο- 
μεν καί σήμερον παρά τω λαω τοότω, όπως καί άλλοτε, 
ότε έδέσποζεν έν τή ισπανική Γρανάδα. Άλλ’ είς τάς γυ. 
νκΐκας ταότας, καί πρό πάντων τάς άνηκούσας είς τάς 
ευπορωτέρας τάξεις, ρέει έν ταΐς φλεψίν αμιγές αραβικόν

αίμα- εΐνε ραδινοί τό άνάστηρΛ καί ευλύγιστοι, έχουσιν 
αβρά μέλη, λεπτοφυείς τους χαρακτήρας τοϋ προςώπου, μι- 
κράν τήν κεφαλήν καί φλογερώς άκτινοβολοϋντας όφδαλ- 
μοός. Διά τοιοότων προςόντων πεπροικισμέναι εΐνε αδύνατον 
νά αίσδάνωνται εαυτάς ευ’τυχεΐς είς τόν περιορισμόν, έν ω 
ζώσιν. Άλλά σπανίως είςχωρεΐ βέβηλαν βλέμμα είς τά  
δώματα τοιαότης Μαροκκινής κυρίας, κκ9·ειργμένος έντός 
τοϋ πυκνώς περικαλύπτοντος αυτήν μυστηριώδους πέπλου- 
οδτω διέρχεται λοιπόν καί αυτή τόν βίον της χωρίς καν 
νά έχγι συναίσ&ησιν αυτου, έν παιδική άφελεία, μή γνωρί- 
ζουσα άλλον κόσμον έκτος τοϋ γυναικωνίτου καί μή εχουσα 
άλλαζ έπιθ-υμίας παρά μόνον τόν από πρωίας μέχρις έσπέρας 
νωχελή καλλωπισμόν.

3. ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΝ ΑΓΙΩ ΦΡΑΓΚΙΣΚΩ (έν 
σελ. 281). Μία τών σπουδαιοτέρων πόλεων των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών εΐνε ό άγιος Φραγκίσκος, ώς προς τόν κοσμοπο- 
λιτικον αυτής χαρακτήρα μή ύπολειπομένη μηδ’ αυτής τής 
Νέας ’Γόρκης. Άλλά μεγάλην σημασίαν άπέκτησεν ή πόλις 
αυτη καί έπέσπασεν έφ’ εαυτήν τήν γενικήν προςοχήν, άφ’ 
ότου οί „κίτρινοι άνθρωποι“ τής Άσίας, οί Κινέζοι, ήρχισαν 
σωρηδόν νά μεταναστεύωσιν είς αυτήν καί διά τής φιλεργίας 
.των, τής λιτότητος καί τής έφδηνής έργασίας κατέκτησαν 
όλον τό έδαφος, άποβάντες απαραίτητοι είς τούς έπιτοπίους 
βιομηχάνους καί γεωπόνους. Άπό τής εποχής ταύτης συν- 
ήφ9·η σφοδρά πάλη μεταξύ τοϋ λευκοϋ καί κίτρινου στοι
χείου, καταλήξασα έπί τέλους είς τήν υπό τής αμερικανικής 
κυβερνήσεως έκδοσιν διατάγματος, άπαγορεύοντος έπί δέκα 
έτη τήν άπόβασιν Κινέζων Ιργατων έπί καλιφ'ορνικοϋ έδά- 
φους. Άλλ’ αρκεί νά διέλ&-η τις μίαν μόνην ώραν έν τή 
„Κινεζική συνοικία“ τοϋ άγιου Φραγκίσκου διά νά πεισ&ή, 
χωρίς ’ μάλιστα νά λάβη όπ’ όψιν τό ζήτημα τοϋ μισ&οϋ 
καί τοϋ ανταγωνισμού έν τή έργασία, αλλά απλώς μόνον 
έκ φιλαν&ρωπικοϋ αίσ9·ήματος, ότι ό διωγμός οδτος τών 
Κινέζων ήτο δίκαιος. Έ ν  αΰτω ευρίσκονται βεβαίως ευπρός- 
ωπά τινα καταστήματα, ξενοδοχεία, θ·έατρα καί μεγαλοπρε
πείς, χρυσότευκτοι καί μετ’ ανατολικής φαντασίας. διακεκο- 
σμημέναι αΐδουσαι, εν9-α πίνεται ήδυπαδ-ώς τό τέίον (ώς έν 
είκόνι σελ 281), άλλά τό πλεΐστον άποτελεΐται έκ σεσα&ρω- 
μένΐρ>ν οικημάτων, υπογείων τρωγλών, έξ ών πανταχό9-εν 
προβάλλει τό είδεχΘΔς αυτής πρόςωπον ή νόσος καί ή υπέρ
τατη άκα9·αρσία. Τότε μαν9·άνει τις πώς ό τόσον αξιόλογος 
έργάτης Κινέζος ζή καθ’ εαυτόν καί πώς τό έδαφος ακρι
βώς τής χώρας έκείνης, ή οποία παρέχει πάσαν έλευδ-ερίαν 
είς τούς μεταναστεύοντας έργάτας, χρησιμοποιεί πρός λύσιν 
τοϋ έξης απαίσιου καί φοβερού προβλήματος, ήτοι πόσος 
εΐνε ό έλάχιστος χώρος, έν ω δύναται νά ζήση, καί ποιος 
εΐνε ό υψιστος βαδμός τής ακαθαρσίας, τν δόναται ακόμη 
νά υποφέρη ό άνδρωπος.

4. Η ΑΥΤΟΘΙ „ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ“ (έν σελ. 284).
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Διηγούνται περί τού άποθανόνιο; διαση'μου y άλλου ζωγράφο« Γου- 
σταύου Δορέ, ότι κατά τινα άνά τήν Ε λβετίαν περιοδείαν όπώλεσε τό 3ια- 
βατηριόν tou. Ά φ ιχδεί; εί; Λυκέρνηυ ¿ζήτησε τήν άδειαν νά συνομιλητή 
προ; τόν δήμαρχον, εί; §ν εφανέρωί« καί τό όνομά του. — „Λέγετε ότι 
εϊσδε δ Γουσταύο; Δορέ, ύπέλαβεν ό δήμαρχο;, καί Ιγώ τό πιστεύω, άλλά, 
προςέδηκε προίφε'ρων αύτω χάρτην και μολυβδοκόνδυλον, δύνασθε καί κατ’ 
άλλον τρόπον ν’ άποδείξητε τούτο.“ Ό  Δορέ ήτένισεν αυτόν κατ’ άρχάς, 
εΐτα δε ¿στρίψε τά  βλέμματά του προ; το παράδυρον, όπόδεν εφαίνοντο 
χωρικοί τινε; πωλούντες έπί τη ; όδού γεώμηλα. Δι’ όλίγων γραμμών £χά· 
ραξεν εύδύς ‘ό καλλιτέχνη; τήν σκηνήν, εδεσε κάτωθεν τη ; σκιαγραφία; 
τό όνομά του καί ενεχείρισε τό φύλλον ε ι; τόν δήμαρχον. „Τό διαβατή* 
ριόν Σ α ; είνε έν τάξει, ύπελαβεν ουΐο;, επιτρέψατε μοι όμω; νά τό κρα

τήσω ώ ;  κειμήλιον κ α ί σ.ντ’ αυτού νά Σας δώσω άλλο, συμφωνότερον πρός 
τού; κανόνα; τής εθιμοτυπίας.

Ούχί όλιγώτερον τών δύο εκατομμυρίων δραχμών κέρδο; προ;επόρισε 
τη Σάρα ΰερνάρ τό τελευταΤον ε ί; ’Αμερικήν καλλιτεχνικόν ταξείδιόν τη;. 
Κολοσσιαία ποσά διαδέτουοι τά άμερικανικά δέατρα όπως πείσωσι τήν 
έξοχον ήδοποιόν ν’ άναλάβη ποτέ τήν ύπόκρισιν τής Μαργαρίτας του 
,,Φάουστ", ε ί;  δ δεν σογκατετέδη ετι αυτη, καίτοι τά  γαλλικά φύλλα θεω- 
ρούσι τό πραγμα ώς συμπεφωνημένον ήδη καί άναφέρουσιν ότι εν τώ  σχε
τικό! συμβολαίω αναγράφεται ώς ύποκριδησόμενο; τόν Μεφιστοφελήν £ 
περίφημος συνάδελφοί της Οοηιιβϋη ό πρεσβύτερος.

Βρίδουσι τά γερμανικά φύλλα περιέργων λεπτομερειών καί ανεκδό
των έπειςοδίων εκ του βίου του ,,βασιλέως τον  κανονιών“ Κρούπ, μια. 
δέ φωνή εξαίρετοι ή  πρδς τούς έργάτας του απέραντου Ιργοστασίου του 
πατρική συμπεριφορά καί ύπέρ τη ; τύχη; των ευεργετική του μακαρίτου 
πρόνοια, εκατομμύρια κληροδοτήσαντος ύπερ έξασφαλίσεως του γήρατό; 
των. Βιενναία τ ις  έψημερί; αναγράφει κ α ι τό  έξη; λίαν ενδιαφέρον έκ 
τών χρονικών τού φερωνύμου έν Έσσεν ¿πλοποίίου του. Έ τυ χέ  ποτε νά έπι- 
σκεφδη αύτά 5 «ολιό; Αΰτοκράτωρ τη ;  Γερμανία;, τού όποιου τήν περιέρ
γειαν προ;είλκυσε κυρίω; ή πελώριο; έκείνη έκ σιδήρου σφύρα, η ;  τό ¿πι
στευτόν μέγεδο;, ή όρμητική δύναμι; καί ή λειτουργία άποτελούσιν όντως 
τό δαυμαστότερον δέαμα των καταστημάτων τού Κρούπ. Έ κπληκτος πρό 
τού ιροβερο”  εκείνου εργαλείου Ιζήτησεν δ σεπτό; ξένο; παρά τού 5δη· 
γούντος αύτόν ιδιοκτήτου λεπτομερέστερα; τινά; εξηγήσει; περί τής χρησι- 
μοποιήσεως τής σιδηράς σφύρας, ό δέ Κρούπ ¿ξεπλήρωσε μετά πάσης 
άκριβολογίας τήν έπιδυμίαν τού Αύτοκράτορο; μή λησμόνησα; μάλιστα νά 
μνησδή καί τής σπανία; πρό; 'χειρισμόν- τού μηχανικού μοχλού επιτήδειό- 
τητο; τού ΙκεΤ που παρισταμένου φύλακο;, τού γηραιού κύρ Άκερμαν. 
,,Ό  κύρ νΑκερμαν έχει φοβερά γυμνασμένο ’μάτι, Μεγαλειότατε, κ α ί’μπο- 
ρεΤ νά σταματήση τό σφυρί επάνω ’;τήν μεγαλειτέραν όρμήν του καί 8,τι 
ώρα δέλει, ’ΜπορεΤ κανεϊ; μάλιστα νά βάλη τό  χέρι του ήσυχο; επάνω 
’;τόν άκμονα καί νά ηνε βέβαιος, ότι άν θέλη ό κύρ Άκερμαν, ’μπορεί νά 
κράτηση τήν σφυράν, εκεί πού καταβαίνει, μίαν τρίχα παραπάνω, καί τό 
χέρι νά μτν  πάθη τίποτε, ενώ θ ά  εγίνετο λεπτό ’ςάν π ήττα  άν κατεφερετο 
τό όρμήτικόν έργαλεΐον επάνω του“. Ό  Άκερμαν ίστατο εκεί ακούουν έν 
άμηχάνω ύπερηφανείφ τόν πανηγυρικόν του. Ό  Αύτοκράτωρ ήτένιζεν έν.- 
δαμβος πρός αύτόν καί μετά μικρόν είπεν: „Έ λα λοιπόν νά δοκιμάσωμεν 
μίαν φοράν· όχι όμως με άνδρώπινο χέρι“, καί Ικβαλών τό άδαμαντο- 
κόλλητον ώρολόγιόν του προςέδηκε μειδιών ,,άλλά μέ αύτό τό ώρολόγιον", 
τό όποιον καί Ιδεσεν επί τού άκμονος. „Κύρ Άκερμαν, εμπρός! νά μα;· 
δείξης τήν τέχνην Σου!“  προςεφώνησεν ό Κρούπ μέ ένδαρρυντικόν καί 
προστατευτικόν ύφος τόν έργάτην του. Μετ’ ¿λίγα τη ; ώρα; λεπτά ήκού- 
σδη ό πάταγο; τών μετακινητικών ιμάντων, ό θόρυβος της συγκοινώνησα- 
σης μηχανή; καί 6 συριγμό; τών άτμαγωγών σοιλήνων, ενφ ή  γιγαντιαία 
σφύρα ύψώθη ήσυχους εί; τό άνώτατον ύψος. Ό  Άκερμαν έλαβε τήν δέσιν 
του καί προςηλώδη όλο; διά τών βλεμμάτων ε ΐ; τήν οροφήν. Αίφνης 
μ{τ’ αστραπιαία; ταχύτητο; καί· βομβούσα κατήλδεν ή σφύρα, μετά μεί- 
ζσνο; δμ'ω; ταχύτητο; εφρόντισεν ό κύρ Άκερμαν νά τήν σταματήση όπου

, ηδελε, καί τό κατώρδωσε μετά τοσαύτη; επιτυχίας, ' ώςτε μόλι; δύο μα- 
:: δηματικαί γραμμαί ύπελείποντο όπου; ταύτισδώσι τά σημεία τη ; έπαφή;

τού ωρολογίου καί τη ; σφύρα;. Τό ώρολογιον εμεινεν άβλαβες, άπέσυρε 
■ δ ’ αύτό ό δριαμβεύσα; έργάτη; άπό τού άκμονος διά νά τό αποδώση 
. ε ΐ; τόν κτήτορα του. „Ό χι, καλέ μου Άκερμαν“ , ύπέλαβε προ;ηνώ; 
. ¿ μονάρχη;, „πρέπει νά κράτησης αύτό τό ώρολόγιον πρό; ένδύμησιν 

τού σημερινού κατορδώματο’;  Σου“. Ό  έργάτη; εμεινεν άναυδο; καί μέ 
τεταμένην τήν γενρα, δ ι’ ή ;  εκράτει τό  ώρολόγιον, διότι δ ίν  εδρισκε καμ- 

. μίαν κατάλληλον ευχαριστίαν. Έ σπευσε τότε ό Κρούπ νά τόν έξαγάγη 
τή ; αμηχανία; του είπών: ,,Έγώ δά  Σού φυλάξω τά λαμπρόν αύτό ώρο- 
λόγιον, τό όποιον δειλιάζει; νά πάρη; άπό τόν Αύτοκράτορά μ α ;" , καί 
έλαβεν άπό τών χειρών τού Άκερμαν τό ώρολο’γιον, μεδ’ δ καί κατέλιπε 
τόν τόπον εκείνον Οδηγών αλλαχού τόν μονάρχην. Μετά πέντε τή ; ώρα; 
λεπτά διηλδον πάλιν ό Αύτοκράτωρ καί ό Κρούπ πρό τού Άκερμαν καί 
τή ; σφύρα; του. Τότε ό έργοστασιάρχη; παρατήρησα; ότι συνήλθεν ήδη 
έκ τή ; προτέρα; ταραχή; ί  άγαδό; έργάτη;, έπλησίασεν αυτόν καί τώ 
είπε: „Τώρα όυ,ως δά δεχδή; άπό τά χέρια τά ’δικά μου τό δώρον τού 
Βασιλέω; Σου, Άκερμαν!" καί ένεχείρισεν αύτω τό ώρολογιον τυλιγμένον 
εντός χιλιοδράχμου χαρτονομίσματο;, τό .¿ποιον είχε προηγουμένω; εκβάλει 
άπό τού δυλακίου του. — Τό έπει;όδιον τούτο χαρακτηρίζει κάλλιστα τά ; 
πρό; τού; ίδίου; έργάτα; διαδέσει; τού Κρούπ.

Γνωστόν ότι περυσιν άπηγορεύδη εί; τό ώραΤον φύλον τ  άκρόασι; 
πανεπιστημιακών παραδόσεων έν Πρωσσία, ότι δέ τό μέτρον ήν φρονιμώ- 
τατον άποδεικνύει πρό; τοΤ; άλλοι; καί τό γεγονό;, ότι ούδεμία τών άπο- 
κλεισδεισών προςφύγων έζήτησεν άσυλον ε ί; τό ακμάζον τη ; ήμετέρα; πό- 
λεω; Πανεπιστήμιον, τά όποιον μία μόνη κυρία επισκέπτεται, φιλόλογό; 
τ ι;  Άμερικανί;. Άλλ’ έν Ρω σίία  καταπληκτικήν έλαβεν έπίδοσιν ή ε ί; τά 
Πανεπιστήμια προςελευσι; τών γυναικών. Έ ν  ετει 1886 έφοίτησαν ε ί; τα 
ανώτατα εκπαιδευτήρια 779 γυναίκες, καί εκ τούτων 243 ε ί; φιλολογικά; 
σχολά;, 600 ε ί;  φυσικομαθηματικά;, 36  δέ άλλαι έσπουδαζον είδικως τά  
μαδηματικά. Έ κ  τούτων κατά το δρήσκευμα όρδόδοξοι ησαν 587, ίου- 
δαΐαι δέ 139, καί όπανδροι 31, έλεύδεραι δέ 748. Αί πλεΐσται ήσαν άρι- 
στοκράτιδε;, άνήκον δέ 437 ε ί; οίκογενεία; στρατιωτικών καί άλλων ανώ
τατων τού κράτου; υπαλλήλων, 84 ήσαν "θυγατέρες Ιερέων, 125 μεγαλεμ- 
πόρων, 117 άστών, 10 χωρικών, 4 απλών στρατιωτών καί 2 ξέναι. 
Τελειόφοιτοι ήσαν 122, ύπέστησαν δέ τά ; διδακτορικά; εξετάσει; των 85 
μετ’ έπιτυχία;. Άλλ’ έκτό; τούτων ή Ρωσσία αποστέλλει εί; ξένα; σχολά; 
πλείστα; καδ’ έκαστον έτο; δεσποινίδα;, μέγιστο; δέ είνε ό άριδμό; τών 
έν έλβετικαΐ; κυρίως σχολατς σπουδαζουσών ρωσσίδων.

Ό  έκ Στοκχόλμης μηχανικό; L ag e rm aan , ό περυσινό; εφευρέτη; 
τή ; στοιχειοδετική; μηχανή;, ήτι; έπεσπάσατο τήν προ;οχήν τού πεπολι- 
τισμενου κόσμου, κατεσκεύασε πρό τινο; άλλην άπλουστέραν συσκευήν, τήν 
όποιαν μάλιστα καί οίνόμασεν ελληνιστί τν π ο & Ιιη ν  καί ήτι; προώρισται 
νά άπλοποιη'ση σπουδαίω; τό στοιχειοδετικόν εργον. Ή  μηχανή αυτη δά 
προ;αρταται έν τή έμπροσδίφ ώα τή ; στοιχειοθήκη; καί δά  κινήται επί 
τινο; κυλίνδρου κατ’ αναλικνιστικήν διεύδυνσιν είτε δ ι’ έλαφρδ; προ;ωδη- 
σεω; είτε διά κινητήριου ίμάντο;. Ό  στοιχειοθέτης θ ά  εχη ουτω έλευ- 
δέρας άμφοτέρας τάς χεΤρα; πρός εκλογήν τών τυπογραφικών στοιχείων, 
τά όποια άμα συλλαμβάνων δά ρίπτη άνευ περαιτέρω έπισκοπήσεως καί 
ούδεμια; άλλη; φροντίδο; ε ί; τι έν τώ μέσω τή ; μηχανή; τοποδετημένον 
χωνίον. Ό  τυποδέτη; Γχει τότε άφ’ εαυτού νά παρατάξη αύτά κατά τού; 
τυπογραφικούς κανόνας εις μακρά; σειράς, κατόπιν νά  διαμερίση ταότας 
εις σύμμετρον μήκο; καί έπί τέλους νά σύγκλειση όλόκληρο.ν τήν σελίδα. 
Ή  „Τυπογραφική έφημερίς'· τή ; Στοκχόλμη; βεβαιοΤ ότι τό μηχάνημα 
τούτο έκτεδέν έν Νέα Τόρκη έκρίδη λίαν ένδαρρυντικώ; υπό ειδικών πραγ- 
ματογνωμόνων; έχρησιμοποιήδη δέ χάριν δοκιμή; καί υπό ίινων εκδοτών 
Ιφημερίδων. Ε τα ιρ ία  t u  ήγόρασε τό προνόμιον τή ; έν ’Αμερική κατα
σκευή; τών τυποδετών, έν βερολίνω μελεταται τά μηχάνημα ετι, έν δέ 
Λονδίνω άνέλαβεν ήδη μετοχική εταιρία τήν έκμετάλλευσιν αύτού.
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Η  έν Βερολίνω ’Ακαδημία των Επιστημών έξέδοικεν ήδη [τόν ετή
σιον αυτή; προϋπολογισμόν. Κατά τούτον μέγα μέρο; τών ένιαυσίων άκα- 
δημαϊκών προ;όδων διατίθενται εφέτος πρό; έξακολούδησιν καί συμπλη
ρώσω άρξαΙμένων ήδη έπιστημονικών επιχειρήσεων, άλλα δέ ποσά χορη
γούνται ε ι;  διαφόρου; αρχαιοδίφα; καί φυσιοδίφα; πρό; διευκόλυνσή 
οικείων ερευνών. Οΰτοι 6  χιλ. μαρκών αναγράφονται υπέρ τή ; γνωστή; 
ήδη έκδόσεω; τή ; „Πολιτική; αλληλογραφία; Φρειδερίκου τού Μεγάλου“, 
5 χιλ. χάριν τή ; εκδόσεω; „Τών υπομνηματιστών τού Άριστοτέλου;“ , άνά 
3 χιλ. διά τήν έκδοσιν τών ελληνικών καί ρωμαϊκών επιγραφών κτλ. Χάριν 
βιολογικών ερευνών διετέδησαν 8 χιλ. μαρκ., Α ιν ε ί  χορηγούνται τφ  έν 
Βόννη Καθηγητή N ussbaum , προςκαλουμένω νά μεταβή ε ις Ά γ  Φραγκί
σκον τή ;  ’Αμερική; καί συνέχιση αύτόθι τά ; πολυτίμους ερεύνα; του περί 
τη ; διαιρέσεω; τών όργανισμών. Τ ώ  γεωλόγω νΟδωνι Ζαχαρία άπονέμον- 
ται 1200 μάρκ. χάριν επιστημονική; εκδρομής ε ί ;  τά ΠυρηνάΓα.

Τ πό  τήν πεφοιτισμένην διεύδυνσιν τού πρίγκιπο; διαδόχου τη ; Αύ- 
στρία; Ρουδόλφου συντάσσεται, ώ ; γνωστόν, καί έκδίδεται διεξοδικόν και 
πολυτελέστατον- εργον, ή „μετ’ εικόνων περιγραφή τή ;  Αύστρο-ουγγαρίας“ · 
Ή  σύζυγο; αύτού πριγκίπισσα Στεφανία έτυχε νά δείξη μέγα πρό; τήν 
έπιχείρησιν ταύτην ένδιαφέρον καί πλείστα; ώρα; τη ; σχολή; τη ; αφιέρωσε 
συλλέγουσα περιέργου; σημειώσεις, τάς όποιας μετά πολλής χαρδς παρενέ
θεσαν οί διάφοροι τού έργου συντάκται ε ί; τά  διάφορα αύτού κεφάλαια. 
Μετά τήν δημοσίευσιν τών πρώτων τού έν λόγω βιβλίου φυλλαδίων καί 
τήν όμόθυμον τού γερμανικού τύπου έπικρότησιν, ή εκδοτική επιτροπή 
ήδέλησε νά παράσχη καί τή λογία πριγκιπίσση τήν ανηκουσαν τής συγγρα
φική; εργασία; της αμοιβήν, οΐαν καί όπόσην παρέσχε καί εις τους λοι
πού; τού έργου συν'ΰέτας. Άλλά πώ ; ν’ άμείψη τ ι; διά χρημάτων μίαν 
βασίλισσαν; — Έ ν  τών μελών τή ; εν λόγφ επιτροπή; επρότεινε προ;φυέ- 
στατον τή περιστάσει τρόπον, εξεφρασε δηλονότι τήν πρωτότυπον όντωί 
γνώμην, να κατατεδή έν τη Αύτοκρατορική Τραπέζη εις όνομα τού μικρού 
τή ;  Πριγκι.πίσση; δυγατρίου, τής τρυφερδς ’Ελισάβετ, τό ποσόν τών συγ
γραφικών δικαιωμάτων τή ; σεπτή; μητρό;, ή δέ έγγραφο; τη ; χρηματική; 
καταδέσεω; άπόδειξις νά έπιδοθη τή πριγκιπίσση μετά καταλλήλου έπι- 
στολή;· τούδ’ όπερ καί εγένετο. Η Στεφανία ύπερεχάρη διά τήν λαμ- 
πράν έπινόησιν, άπαντη'σασα δέ διά συγκινητική; πρό; τήν έκδοτικήν έπι- 
τροπήν επιστολή; σύν πολλοΤζ όιλλοις έπιλέγει, ότι τά όλίγα αύτά χρήματα, 
τά ¿πόϊα αυτή έκέρδισε διά τή ; Ιργασίας της πρώτην ταύτην φοράν, θεωρεί
ώ ; τό πολυτιμότερον μέρος τής κληρονομιάς, τήν όποιαν θ’ άφήση ποτέ 
είς τήν κόρην της.

Ό  διάσημος γερμανδς ζωγράφο; Άδόλφο; M enzel, γνωστό; κυρίω; 
διά τών μεγαλοπρεπών εικονισμάτων του έκ τή ; πρωσσικής ιστορία;, προ- 
τίδεται-νά προαγάγη εί; μέσον \έον εΐδο; φιλολογική; παραγωγή;. Πρό;

B I B A I
— N eue D a r s te l lu n g  d e r  L o g ik  nach  ih ren  einfachsten V er

hältn issen  m it R ücksicht a u f  M athem atik und N aturw issenschaft von 
M. W . Drobisch. 5. A uflage. iX X V lIl, 247 Sß Tip;. 6 tppoya.

— N e u te s ta m e n tlic lie  S c h r i f te n ,  griechisch m it ku rzer E r 
k lärung  von S. Goebel. 1.— 5. H eft. Tip.. 10 'ppayn.

— H e r b a r t ’s  L e h rb u c h  z n r  P sy ch o lo g ie  herausgegeben von 
G. H artenste in . 3. A uflage. 3. Abdruck. (VIII, 187 S.) Tipi. 3 ipprf-pi.

— A r is to te l is  q u a e  f e r n n t n r  oeconom ica . Rec. F r .  Susemihl- 
( X X X ,  9 4  S . )  T V .  2'U  ip p a y x .

— D e  l ib r o  n e g i  t o v  n ä v r a  t s n o v d a io v  e iv a i  iXtv(beQOV>  
qui in te r  Philonis A lexandrini opera  fe rtu r  von K. Ausfeld. (58 S.) 
T ip . 2 ‘/j tppTf'··

τούτο έγραψε τρέϊ; μεγάλα; υδρογραφία;, έν τή επεξεργασία τών οποίων 
εΤχε πάντοτε πρό όφδαλμών νά δώση διά τού χρωστήρό; τού αφορμήν εΐ; 
σύνδεσιν ποιητικών έργων, ε ί; τρόπον ώςτε ό κάλαμο; διακεκριμένων συγ
γραφέων ν’ άντιγράψη διά τού λόγου τήν υπόδεσιν καί τήν πλοκήν τών έν 
τη ε’κόνι παριστανομένων, είτε έν διηγήματι είτε οίιρδηποτε άλλω φιλολο
γικά! είδει1, έν ω ή φαντασία δά  έχη εύρύτατον δημιουργία; στάδιον. Ό  
έξοχο; καλλιτέχνη; σκοπεί νά τελειώση σειράν δέκα τοιούτων εικόνων, έσον- 
ται δέ άληδώ; πολλού ένδιαφέροντο; άξιοι οί φιλολογικοί καρποί, ο ί;  δά 
παραγάγη ή πρωτότυπος αντη δοκιμή.

Ό  ποιητής Λόρδος T ennyson έλαβε παρά τού εκδοτικού καταστή
ματος M acmillan καί Σ"ΐ, όπερ άπό πολλού έκμεταλλεύεται τήν έκδοσιν 
τών ποιητικών έργων του, ώ ; αμοιβήν τή ; επί τη πεντηκονταετηρίδι τή ; 
βασιλίσση; Βικτωρία; Ω δ ή ς  του 700 λίρα; στερλίνας, ήτοι 20 χιλ. δραχ
μών, τούθ’ όπερ σημαίνει ότι δ ι’ έκαστον στίχον τού ποιήματος έλαβε 
τριακοσίας δραχμάς. Ώ ς  P o e t L au rea te , „ποιητή; τή ; Αύλή;“ , ώ ; δά 
έλέγομεν ημείς έάν είχομεν τό έπί Καρόλου του Β '. (1630—1685) δημιουρ- 
γηδέν ρουσφέτιΟν, λαμβάνει κατ’ έτο; τόν καδιερωμένον μισθόν εκατόν λι
ρών στερλ., άλλ’ οί έκδόται αύτού, πολλά άλλως τε καί αυτοί κερδίζοντε; 
διά των έργων του, πληρόνουσιν άπό πολλού δι’ Ικαστον στίχον του 5 —10 λί
ρας. Ουτω τό έκ 313 μόνον στίχων αδύνατον ποίημα του „Sea-Dreatns“ 
έστοίχισεν 3130 λίρα;, ήτοι εκατόν ώ ; έγγιστ. χιλ. δραχμών. Άνωτέρα 
αμοιβή δέν έδόδη βέβαια ε ί; μουσοπόλου; ποτέ, είνε δ’ άλλως τε γνωστόν 
ότι οί Άγγλοι έκδόται παρέχουσι τά μέγιστα ποσά ε ί; τού; συγγραφείς των· 
μετά τούτου; έρχονται οί Γάλλοι, οίτινε; ώ ; πρό; τά έργα τού Βίκτωρο; 
Ούγγώ ύπερηκόντισαν κατά τήν γενναιότητα καί αύτού; τού; βρεττανού; 
συναδέλφου; των. Τό περίεργον είνε όμως ότι καί δευτέρα; καί τρίτη; 
τάξεως ποιηταί, ώς ό Hook, 0 H arrison έχουσιν έκ τών ιδίων ποιητικών 
έργων ετήσιον είςόδημα ούχί έλαττον των 100 χιλ. δραχμών, ό δέ μυδι- 
στοριογράφος Collins διπλάσιου. Παρά τόν Τέννυσον 0μω; καί ό Βάλτερ 
Σκώτ καί ό Λόρδος Μακώλαιϋ καί ό Κάρολος Δίκενς έλάμβανον τά μέ
γιστα παρά τών ιδίων εκδοτών ποσά· ό Λόρδο; Βύρων ύπολείπεται κατά 
πολύ τούτων ώ ; πρό; τήν πλεονεξίαν, καί αύτό; όμω; διά τό τέταρτον 
άσμα τού „Child H aro ld“ έλαβεν 65 χιλ. δραχμών, έν συνόλω δέ δ ι’ 
άπαντα τά έργα του 710 χιλ. σημερινών δραχμών. Ό  B ulw er-L y tton  
έλαβε διά τήν τελευταίαν ε ί; 70 τόμους έκδοσιν τών ,'Λπάντων“  του ύπέρ 
τά  δυο εκατομμύρια δραχμών, ένδ ό S te rn e  (άποθανών τ δ  1768) δ ι’ 
όμοίαν έκδοσιν έλαβεν 700 χιλ. δραχμ., αΐτινε; όμω; ίσοδυναμούσι πρό; 
πενταπλασίαν αξίαν τού σημερινού νομίσματος. Τ ί νά είπη τ ι; όμω ; παρα-’ 
βάλλων τά κολοσσιαία ταυτα ποσά πρό; τήν έκατοντάφραγκον ¿μοιβήν, 
ήτι; έχορηγήδη τώ  Μίλτωνι εκατόν μόνον έτη πρό τού θανάτου τού S terne 
(1667) διά ττν  πρώτην έκδοσιν τού „Paradise  L ost“ ;

Θ Η Κ Η .

— L y k u rg e s  u n d  d ie  g ro sse  R lie t r a .  Rede von D r .  Busson. 
(29 S.) Τ ιμ . 1 ι/ ι  φράγκ.

—  D ie  T b ie re  d e s  c la ss ieeb en  A lte r th u m s  i n  c n ltu rg e s c h ic h t·  
l ie b e r  B e z ie h u n g  von 0 . Keller· M it 56 Abbildungen. (IX , 488 S.) 
Τ ιμ. 15 φράγκ.

— D ie  a r is c h e  P e r io d e  u n d  ih r e  Z u stftn d e  von Professor Dr. 
Spiegel. (X, 330 S.) Τ ιμ . 16 φράγκ.

— Ίωάννου Γ εω ρ γ .Ί . Γιαννούκου, Σπετσιώτου. „’Ιφιγένεια εν Αύ- 
λίδι κατ' Εόριπίδην“ . Τραγωδία εί; μέρη τρία μετ’ εΐςαγωγής. Έ ν  
Άθήναι; 1887. Έ κ  τού τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέστη Κων- 
σταντινίδου, ένθα καί πωλέϊται άντί δραχμ?;. (σελ. 1—105.)
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Α Ν Α Μ Ι Κ Τ Α .
Τ ύ  λ ΐχ νο ν  το ν  α ύτο χρά το ρο ς τ%ς Γ ερ μ α ν ία ς  Γ ο ν λ ιέλμ ο ν .  Οί 

αληθώς («γάλοι άνδρίς περιβάλλονται πάντοτε ύπό άκτινοβόλου αίγλης, οί 
τόποι, οι3ς επάτηααν οί πόδες των, εινε ιεροί κ α ί’καθηγιασμένοι, τά  προς- 
ωπα δ ί  καί τά πράγματα, μεθ’ ων ήλθον είς 
συνάφειαν, λαμβάνουσι καί αυτά μέρος τής 
λατρείας καί του σεβασμοί”, "ν αισθάνεται 
προς εκείνους δ λαός. Λιά τοΰτο πολλάκις καί 
τά μάλλον ασήμαντα καί αφανή άντικείμενα 
τυγχάνει νά διατηρώνται μετά μεγίστης στορ
γής, ώς τούτο συμβαίνει μέ τό λΐχνον του σε- . 
βαστοΰ μονάρχου της Γερμανίας, εις ό ό έννε- 
νηκονταεπταέτης ήδη γέρων άνεπαύθη οτε ήτο 
βρέφος, καί το όποΤον, φυλασσο'μενον εκτοτε 
έν .Βερολίνο», παραθέτομεν σήμερον έν είκόνι 
ένταΰθα. ·

Π τρΙ το ΰ  Ε ύ γεν ίο ν  Χ χ ρ Ιβ ,  τού γονι- 
μωτάτου γάλλου κωμφδιοποιοΰ, διηγείται ο' 
συνεργάτης αύτοΰ Λεγκουβέ τά εξής: Ήμόοαν 
τινά ήλθε πρός αύτόν ό συγγραφεύς λίαν θλι
βερού τινβς χαί μελαγχολικοΰ δράματος, με 
τόν σκοπόν νά τό αναγνοίση δλον εμπροσθέν 
του. —· „Λοιπόν, ποίαν γνώμην ε χ ε τ ε ή ρ ώ -  
τησεν ό συγγραφεύς μετά τήν προίτην πραξιν_
— ,,Έξακολουθήτε τήν άνάγνωσιν!“ απηντη- 
σεν ό Σκρίβ. Ή  άνάγνο>σις εξακολουθεί καί 
όσον προχωρεΤ, άλλο τόσον δραματικωτέρα καί
τραγικωτέρα γίνεται ή υπόδεσις, εν ώ τό πρόςωπον τοΰ άκροατοΰ βαθμη- 
8όν ίλαρύνεται καί ό γέλως μόλις συγκρατεΐται. Έκπεπληγμένος επί τω 
άπροςδοχήτω τούτο άποτελέσματι δεν γνωρίζει ι ί  νά ύποθέση ό συγγρα
φεύς καί εκ τής ταραχής του μόλις τραυλίζει τάς λέξεις,' έν ω ό Σκρίβ

•--------------- >ί8<

εκρήγνυται εις άχράτητον γέλωτα, άναφωνων „Εινε γιά ν’ άποθάνη κάνεις 
από τά γέλοια!“ — Άρχει! αρκεί!“ άπαντα ό προςβληθείς δραματοποιός 
„βλέπω ότι τό εργον μου δεν εΐνε καλόν!“  — „Δεν εΐνε καλο'ν; ’Απ’ Ιναν- 

τίας, δαυμάσιον, λαμπρόν! Έ χ ε ι  όλα τά προς- 
ο'ντα τοΰ αληθώς κωμικού. Φαντάζομαι τό 
πρωταγωνιστούν πρόςωπον τόν Άρνάλ καί δεν 
ήμπορώ νά κρατηθώ από τά  γέλοια!“ Ό  
Σκρίβ όμως διαρκούσης της άναγνώσεως ύπό 
τοΰ συγγραφέως εΐχεν έν τω νω του τροπο
ποιήσει τό δράμα καί μετά τό πέρας τοΰ πεν
τάπρακτου καί άηδοΰς αναγνώσματος είχε γεν- 
νηδή ή μονόπρακτος και άξιόλογος κωμωδία: 
„Ι,α 0ίιαΛθία«Ε8β“.

—  Ε ίς  τώ ν  ά νω τέρω ν υπα λλήλω ν  
τοΰ παρισιανοΰ ύγειονομικοΐί γραφείου υπελόγι- 
σεν, ότι ή πρωτεύουσα τη ς Γαλλίας τρέφει εις 
τούς κόλπους της άπειροπληδεϊς ποντικούς. Τούς 
περιέργ-ους του υπολογισμούς εκαμεν έπί τη 
βάσει τοΰ άρίδμοΰ τών κατ’ ετος έν τοίς δη- 
μοσίοις σφαγείοις καί ταΐς άγοραΐς σφαζομένων 
ποντικών, συμποσουμένων κατά μέσον όρον εις 
1,720,000, παραδέχεται δέ δ η  έν Παρισίοις ό 
όλικός πληθυσμός των ποντίκων ανέρχεται είς 
2 εκατομμύρια καί 500 χιλιάδας!

—  Έ ν ζ α ϊς  ΰ τή λ σ ις  τω ν  ειδοποιήσεω ν  
αύτοΰ γαλλικόν τ ι περιοδικόν περιέχει καί την 

εξής άξιοπερίεργον αΐτηοιν; „Ζητείται συντάκτης, έχων τήν ικανότητα νά 
άρέσκη είς όλους τούς άναγνώστας καί εΤς σελιδοποιός, δςτις δύναται νά 
ταξιθετή τόν χάρτην τοιουτοτρόπως, ώςτε καδενός ή  ειδοποίησις νά έρχεται 
είς τήν άρχήν τοΰ φύλλου, τ  είς τήν άκραν τής τελευταίας σελίδος“ .

κ. I. Κ.-Δ. είς Ταϊγάνιον. Τό έμβασμα ύμων 
έλήφδη. Μυρίας έκφράζομεν ύμΐν ευχαριστίας. — 
κ. Φ. Α. Σ. εις Σμύρνην, Γ. Ρ , άς Βραΐλαν, Ν. 3 . 
είς Παρισίους. Ελήφδησαν καί Σάς εύγαριστοΰ- 
μεν. —- κ . ’Αδ. Α. εις Κων(πολιν, καδ. £ .  Κ . εις 
’Αθήνας. Έλήφδησαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. — 
κ. Π . Β.. είς Καβάλλαν. Τήν ύμετέραν συνδρομήν 
έλάβομεν παρά τής ένταΰδα άξιοτίμου Κ“5 Π. Ν.
— κ. I. Μ. είς Λευκωσίαν. Σας εύχαριστοΰμεν 
δ ιά  τάς πληροφορίας. 'Γόσω τό χειρότερον διά 
τούς άνήκοντας μεν είς άξιοσέβαστον καί ευυπό
ληπτον τάξιν, μή δεικνύοντας δέ άνάλογον άνα- 
τροφήν. Την παραγγελίαν Σας άπεστείλαμεν καί 
εύχόμεθα ή εκλογή τοΰ φιλομόλπου γερμανοΰ φί
λου ^ α ς  νά τύχη της άρεσκείας Σας. —  κ. Π. Α. 
Τ . εις ΐραπεζουντα. Άτυχώς δέν δυνάμεθα ’Εάν 
τοΰτο ήτο δυνατόν πρό πολλοί ήδη θα έξετελέϊεο.
—  κ. I. Γ. I. Γ . είς Σπετσας. Περί μέν τοΰ ένος 
άναγινιόσκετε έν τό! μετά χΛρας. φυλλαδίω, όσον 
δ ’ αφορά είς τό έτερον επιφυλασσόμενα έν’εύθετω 
χρόνω. — κ. Μ. Ε . είς Άννόβερον. Κυρίως άι>τί- 
η ιο τ έ λ λ ο ν τα  μέλη δέν λέγονται, ώς ήμείς, σφα- 
λέντες βε'βαια, έγράψαμεν έν τή βιογραφία τοΰ 
σεβαστού Καθηγητοΰ. Καλός τών τοιούσων γνώ-

στης έβεβαίωσεν ημ άς, on  ό τύπος τοΰ παρεχό
μενου διπλώματος έχει ώς εξής: „sociuni ordi- \ 
n&rium cooptavit“ , δπερ σημαίνει: „τακτικόν 
προςείλετο έταίρον“. 'Γαΰτα χάριν της άπαιραι- 
τη'του περί τά τοιαΰτα άκριβολογίας. — κ. Χρ. Π. 
είς Βαροίσια. Έλήφθησαν, σάς εύχαριστοΰμεν καί 
θά φροντίσωμεν τά δέοντα. — κ. Α. Μ. ε ίς ’Αγχία- 
λον. Σάς εύχαριστοΰμεν θερμώς διά τήν μέριμναν 
ύπέρ τοΰ ήμετέρου φύλλου. Ή  περισπούδαστος 
επιστολή τοΰ αοιδίμου άνδρός μάς ήτο ήδη άπό 
πολλοΰ γνωστή. Θά τήν δημοσιεΰσωμεν όμως εν 
εύθετωτέρω χρόνω, όταν πάλιν ζωηρότερου άνακι- 
νηθη τό  ζήτημα. — κ. 0 . I. είς Μονάχον. Ή  
ρήσίς ένθυμιζει όμοίαν τοΰ Γαμβέττα, άπαντήσαν- 
τος είς έρωτήσαντα αύτόν, ποΰ είνε τάχα τά πα
ράσημά του: ,,Έγυ> δέν έ^ο), ώς μή δεχθείς τά 
προςενεχθέντα μοι, ά λ ί εις τούς άλλους δύναμαι 
νά προμηθεύσω όσα καί όταν θέλω“. — κ. Φ. Ζ. 
είς Σιάτισταν. Πρός τούς ύποδειχθέντας ήμΐν. κ. 
Άδ. 0. Α. έν Θεσσαλονίκη έστείλαμεν τα αιτη- 
θέντα, συνοδευόμενα όμως καί μετα τινων παρα
τηρήσεων. — κ. Π. Σ. είς Αλεξάνδρειαν. Ή  πα
ραδρομή εγινεν έκ μέρους του διεκπεραιωτοΰ. Τά 
αίτηθεντα άπεστάλησαν. — κ. X. Γ1. Λ. είς Άντι-

| γόνην (της Προποντίδος). 0 α  συμμορφωθώμεν.
— κ. Γ. Τσ. εις Νεάπολιν (Μιραμβέλλου, Κρήτης). 
Ή  μέν ποικιλτική μηχανή μόνη τιμάται 37,50 φρ.
μετά τής βαπτομηχανής δέ όμοΰ αντί 200 φράγκ.
1Ή  ποικιλτική συσκευή δύναται μόνον ένταυθα νά 
προςαρμοσθη εις τήν ραπτομηχανήν, ή  όποία ώς 
έκ τούτου πρέπει νά ύποστή τροποποιήσεις τινάς. 
Περί των λοιπών Σας αιτημάτων θ ά  Σάς γράψω- 
μεν προςεχώς. — κ. Γ. Ζ . είς Φιλιππούπολιν. 
Έ μά θομεν  έν τώ  μεταξύ παρά τοΰ έν Κων|πόλει 
κ. Θ. Β ., 2τι οί άποσταλέντες τόμοι ούτε έκεά 
εφθασαν, ένεκα τούτου άμέσως έκάμομεν τάς 
δεούσας παραστάσεις είς τό ένταΰθα ταχυδρομείου 
καί έλπίζομεν ταχέως νά λάβη πέρας ή ύπόθεσις.
— κ. Γ. Κ. είς ’Οδησσόν. Ελήφθησαν καί Σάς 
εύχαριστοΰμεν. — κ. Γ . Α. Α. ε ίς ’Αργιαβήριον. Ό  
ζητηθείς θαλασσογραφικός χάρτης, είδικώς πρύς 
χρήσιν τών εν ταΤς ναυτικαΰς σχολάΓς σπουδαζόν- 
των, έμάθομεν .ότι υπάρχει έκδεδομένος ένταΰθα, 
άμα 8’ ώς λάβωμεν περί αύτοΰ θετικωτέρας πλη
ροφορίας θά  φροντίσωμεν νά συμμορφωθώμεν προς 
τήν θέλησιν τοΰ φίλου Σας. — κ  Γ. Ρ . είς Μιτυ- 
λήνην. Πρός διευκόλυνσιν υμών μειεχειρίσθημεν 
καί αυθις το ίδιον μέσον, δπερ καί πρό τίνος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Ό  'Ελληνισμός τοΰ μέλλοντος, ύπό * * Φ. — Παιδαγωγικοί τινες ίδέαι τοΰ Γκαίτε !κ  τών πρός τον Έ κερμαν διαλό
γων του. — Φυλλίδας καί Χαριτώ (Διήγημα εκ τίίς'Ελληνικής άρχαιότητος — συνέχεια^ —. ’Αθηναϊκά Χρονικά ύπό Άριστοτέλους Π . Κουρτίδου. — 
Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποίκιλα. (Τύ, βιαβατήριον τοΰ Δορέ.; — Κέρδη τής Σάρας Βεονάρ. — ’Ανέκδοτα περί Κρούπ. — ’Ε πι
στήμονες γυνάικες. — Τ ί  έση , ,τ ν π ο ^ ίτ η ς “.) — ’Επιστήμη καί καλλιτεχνία. ( 'Ο  προϋπολογισμός τής έν Βέρολίνιρ Άκαδημάας τών ’Επιστημών. — 
'Η  πριγκήπισσα Στεφανία ώς συγγραφεύς. — Νέα εργα τοΰ -ζωγράφου Μεντσελ. — Ειςοδήματα άγγλων ποιητών καί συγγραφέων.) — βιβλιοθήκη. — 
’Ανάμικτα (μετά είκόνος). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Άλφρέδος Κρούπ (έν σελ. 273). — Ή .  γυνή έν Μαρόκκω./  Είκών ύπό τοΰ de M adrazo (έν σελ. 277). —  Κινεζική λέσχη 
εν Άγίω Φραγκίσκιρ (έν σελ. 281). — 'Η  αύτόθι „Κινέζικη συνοικία“ (έν σελ. 284).
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