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Έγεννήδη τη 29. Μαρτίου του 1821 έν τή κωμοπόλει 
Δελβινακίω τής εύάνδρου ’Ηπείρου εκ πατρός Χρήστου, μη- 
τρος δ'ε ’Αλεξάνδρας. Καί τά  μέν στοιχειώδη γράμματα 
έδιδάχδή έν τη χατρίδι αυτού, έλδών δέ κατόπιν συν τω 
πατρι είς Κύζικον τής Μιχρας ’Ασίας έξηκολούδησε διδασκό
μενος υπό τε του πατρός και τού Ν. Νικοκλέους. ’Ακολού- 
δως έστάλη είς Κωνσταντι
νούπολή/ πρός εύρυτέραν παί- 
δευσιν, ένεγράφη δ ’ έν τη  με- 
γαλωνύμω του Γένους Σχολή, 
έν Κουρού-Τσεσμά (Ξηνο- 
κρήνη) ετι ουση. Μετά πλεί* 
στης έ π ι μ ε λ ε ί ας  διακούσας 
τών έν αυτή μ α δ η μ ά τ ω ν  
ελαβε ,  σχολαρχουντος τού 
αοιδίμου Σαμουήλ τού Κυ
πρίου, τά  μάλιστα άγαπήσαν- 
τος τόν εύφυέστατον μαδη- 
τήν, συν τω πτυχίω καί τό 
έπώνυμον  του Ήροκλέους, 
κατά τό κρατούν τότε ώραΐον 
τής Σχολής έκείνης Ιδιμον.
Ευδός μετά τήν γυμνασιακήν 
άποφοίτησιν νεαρώτάτος άνέ- 
λαβεν ό Βασιάδης τήν διευ- 
δυνσιν τής έν Μεγάλω Ρεύ- 
ματι κατά τόν Βόςπορον  
σχολής, μετά μικρόν όμως 
παρήτησε τήν δέσιν έκείνην, 
προτιδεμενος κατάπρόςκλησιν 
τής ’Εφορείας τής Μεγ. τού 
Γέν. Σχολής νά μεταβή είς 
’Αδήνας καί. βραδύτερον είς

KAKIS). TO M O S 1",

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΟΚΛΗΣ ΒΑΣΙΑ1ΗΣ.
Ό  έν Κωνσιαντινουπόλει Λόγιος.

Γερμανίαν πρός έπιστημονικήν έν τη φιλολογία μόρφωσιν 
,’Απελδών πρός τούτο είς ’Αδήνας κατά τό 1843, μετεκλήδη 
μετά μικρόν έκεΐδεν ένεκα τών έν Έ λλάδι πολιτικών ανω
μαλιών, άμα δέ τη είς Κωνσταντινούπολή καδόδω διωρίσδη 
Καδηγητής τών Ελληνικών έν ή έπαιδεύδη σχολή- Διδά
σκων αυτόδι μέχρι τού 1847 παρεσκεύαζε συγχρόνως καί

τήν λαμπράν δημοσδενικήν 
έκδοσίν του, πάντοτε διανο
ούμενος νά μεταβή ποτέ είς 
Ευρώπην.

Συντελεσδείσης τής γνω
στής τού Δημοσδένους έκδό-, 
σεως, ό πρώτος, καί μόνος 
άτυχώς, τόμος αυτής Ιφάνη 
κατά τό 1848 δαπάναις τού 
φιλομουσου κυρίου Σωτηρίου 
Καλλιάδου, περι έχων  τόν 
πρώτον κατά Φιλίππου καί 
τους τρεις Όλυνδιακους, οί 
δέ άλλοι δύο τόμοι, οίτινες 
προδιετέδησαν χάριν τών τεσ
σάρων γνησίων Φιλιππικών καί 
Γού περί στεφάνου, κατεστρά- 
φησαν μετά καί άλλων φιλο
λογικών τού άνδρός έργων 
διά πυρκαϊάς έν Παρισίοις τού 
1849. Ή  έκδοσις του πρώ
του έκείνου τών δημοσδενι- 
κών λόγων τόμου, πρό τεσ
σαρακονταετίας γενομένη, υπό 
πάντων έπηνέδη, παρασχούσα 
δέ λαμπρόν δείγμα τής φι
λολογικής δ ε ι ν ό τ η τ ο ς  τού 
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νεαρού τότε λογίου, διατελεΐ έκτοτε το μόνον παρ’ ήρ.ΐν* 
άξιον λόγου βοήδημα προς μελέτην του κορυφαίου των ρη
τόρων. Ή . φιλότιμος ¿κείνη εργασία προςεπόρισε τώ συγ
γράφει τον τίτλον διδάχτορος της φιλοσοφίας, ον άπένειμεν 
αυτώ χάριν τής έκδόσεως του Δημοσδένους ή Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου τής πόλεως ήμών κατά τό 1857.

Τω 1848 άπήλδ·εν ό Βασιάδης εις Παρισίους μετά του 
πρεσβυτέρου υιού του άνω· ρηδέντος φιλομοόσου Σ. Καλλιά- 
δου Δημητρίου και τω 1850 μετά του νεωτέρου Κωνσταν
τίνου, του διαπρεπούς νυν έν Κωνσταντινουπόλει λογίου και 
Προέδρου του Έ λλ. Φιλολογικού Συλλόγου. Έ ν  Παρισίοις 
ό Βασιάδης ένεγράφη ως φοιτητής τής Ιατρικής σχολής, εκ- 
τοτε σκεφδείς και · δελήσας νά έξασφαλίση έαυτω υλικήν 
τινα ανεξαρτησίαν,, όπως άφίερώση βραδύτερου έν τη κοινω
νία πάσας τάς ένεργείας του πρός όφελος του άνακύπτοντος 
Ι&νους. Ή  φρόνιμος αυτη του έυαρέτου άνδρός πρόνοια έδω- 
κεν αύτφ βραδύτερου απίστευτου έν τοΐς έδνικοΐς βουλεό- 
μασιν έλευ&ερίαν Χαί έπιτυχίαν, αυτό δέ τούτο δκχειρι· 
σ&εϊς μεγαλώνυμων όρ.ογενών περιουσίας προς έκπαιδευτι- 
κούς καί άλλους σκοπούς, αυτός πρώτος παρέσχεν εαυτόν 
έπίζηλον παράδειγμα σωκρατικής όντως αύταπαρνήσεως. 
— Έ νεκα των οικονομικών κρίσεων του κριμαϊκού πολέμου 
και της πτωχεύσεως τού έν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοπώλου, 
παρ’ ω είχε πάρακατα&έσει τα  διςχίλια αντίτυπα τής δημο- 
σ&ενείου έκδόσεως, άνέβαλεν ήν έσκόπει είς Γερμανίαν έλευ- 
σιν αυτού καί ανέλαβε τήν έκπαίδευσιν του ευφυέστατου 
εκείνου, πλήν προώρως άφαρπασ&έντος υπό τού δανάτου, 
υίού του πρίγκιπος Μιχαήλ Στούρζα. Κατά διετή δε και 
άλλην έν Παρισίοις διαμονήν ήσχολεΐτο περί τήν μελέτην 
των δοκιμωτατων ποιητών και συγγραφέων των ξένων φιλο
λογιών.

Κατά τό 1857 άπήλ9·εν είς Βερολϊνον, οτε έπρόκειτο 
νά εορτασδή ή πεντηκονταετηρϊς τής καδηγεσίας του περιω
νύμου φιλολόγου τής Γερμανίας Αύγούστου Böclih, αυτός δέ 
συνέταξε τήν ελληνικήν προςφώνησιν, ήτις έπεδόδη υπό των 
ομογενών σπουδαστών τω έξόχφ έλληνιστή καί έδημοσιεύδη 
βραδύτερου |ν  τω ίδίω τόμω τής εορτής, περιέχοντι και πά
σας τάς λοιπάς προςφωνήσεις, τάς διατριβάς, τά  συγχαρη
τήρια κτλ. Έ ν τώ Πανεπιστημίω τής πρωσσικής πρωτευ- 
ούσης ήκροάσατο ό Βαίιάδης του διασήμου φυσιολόγου 
Ίωάννου Μυλλέρου, του Βίρχωβ, τού Langebeck καί Tauber, 
έν δέ τή φιλοσοφική του Böekh. Τή 13. ’Οκτωβρίου 1857 
ύποστάς τάς έξετάσεις αυτού, καδ’ άς υποστήριξε δημοσία 
το. δέμα τής έναισίμου αυτού διατριβής „De veterum Grae- 
corum gymnastice“ (Περί ΐή ς  γυμναστικής παρά τοΐς άρ- 
χαίοις Έ λλησι [μεταφρασδείσης έν μέρει έκ τής λατινικής 
υπό Μαργαρίτου Δήμιτσα καί Ί . Πρωτοδίκου έν τή  'Ιατρική 
Μελίοαΐ] τού Ά. Γο.ύδα, 1859]) ήξιώδη τού πτυχίου τού δΐ- 
δάκτορος τής ιατρικής.

Έπανελδών είς Άδήνας έπιμόνως προύτράπη όπό τε 
των φίλων αυτού, των αοιδίμων Φαρμακίδου, Κ. Άσωπίου 
καί Φιλίππου Ίωάννου καί τού Υπουργού Ζαήμη, όπως μείνη 
έχει καί δεχ&ή την προςφερομένην αύτώ έδραν τής ελληνι
κής φιλολογίας έν τω Έδνικώ Πανεπιστημίω, άλλ’ έκεΐνος 
ευρύτερον άνέκα&εν σκεπτόμενος, προβλέχων δέ τούς επικει
μένους έδνικούς κινδύνους έκτος το~ν ορίων τού έλληνιχοϋ 
βασιλείου, καί οίκτείρων τήν ανωφελή έν Άδήναις συγκέν- 
,τρωσιν των λογίων, έπανήλδεν είς Κωνσταντινούπολή και 
-ήρξατο τού έργου αυτού, πλείστους ευρών προδόμους συν- 
εργους. Τω 1861 ίδρυσε μετά τού Σ. Σ. Μαυρογένους, νύν

’Αρχιάτρου, και Α. Παλαιολόγου το ν  εν Κωνσταντινουπόλει 
„Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον“, ουτινος όντως υπάρχει 
πατήρ καί ψυχή.

Προς τή συνεργασία των ομοεδ-νών λογίων χάριν τής 
διαδόσεως τών έλληνικών γραμμάτων ό Βασιάδης, δεωρών 
καί τοός ξένους έλληνιστάς συγγενείς και προςήκοντας ήμΐν 
τφ  πνεύματι, έπεζήτησε καί τούτων τήν σύμπραξιν διό καί 
έν τή έκδόσει τών Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων τής 
Ζωγραφείου Ελληνικής Βιβλιοθήκης, αυτός έπρότεινε τω 
Έ λ λ . Φιλρλογικώ Συλλόγω νά συμπεριληφ&ώσι καί οίΈλλη- 
νισταί, υομίζων ότι, αναλαμβάνοντες ουτοι τήν ερμηνείαν 
οίουδήποτε συγγραφέως καί άκριβέστερον έξετάζοντες τήν 
νεωτέραν ημών γλώσσαν καί προς τήν άρχαίαν παραβάλλον- 
τες αυτήν 8·ά κλίνωσι πιδανώς συν τω χρόνφ είς παραδοχήν 
τής καδ’ ημάς προφοράς.

Οί γένναιο’τατοι Εύεργέται τού Έδνους, οί άοίδιρ.οι 
Γεώργιος Ζαρίφης, Άνδρέας Βαλλιάνος καί Ζαννής Στεφά- 
νοβικ, ό μεγάδ-υμος Κωνσταντίνος Ζάππας, ίδία δε. ό έν 
Παρισίοις διατριβών φιλομουσότατος συμπατριώτης του Χρη- 
στάκης Β. Ζωγράφος, οσάκις ήδελον νά στήσωσι μνημεΐόν 
τ ι τής φιλοπατρίας των, τόν Βασιάδην συνεβουλεύοντο με
ταξύ τών πρώτων πρός σκοπιμωτέραν τών γενναίων δωρεών 
των διά&εσιν. Οία δέ σχέσις συνέδεε τούς Ζωσιμάδας προς 
τόν Κοραήν, τοιαύτη αμοιβαία έκτίμησις καί αγάπη συν- 
δέουσι προ πάντων τόν Ζωγράφον πρός τον Βασιάδην, ώς 
τούτο καί δημοσία έδήλωσεν ό πρώτος γράφων πρό διετίας 
πρός τόν Σύλλογον περί τού προγράμματος τής φερώνυμου 
Βιβλιοδήκης του.

Τω 1860 ό Βασιάδης προςεκλήδη καί αυδις ίν’ άνα- 
λάβη έδραν έν τω Εδνικω Πανεπιστημίω υπό τού τότε 
Υπουργού τής Παιδείας Ποτλή, αλλά καί χάλιν άπεποιήδη. 
Τω 1861 έξελέγη όμοδώμως άντιπρόςωπος τών έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Ελλήνων, όπως μεταβάς είς Άδήνας συγχαρή 
τή  βασιλίσση Αμαλία έπί τή  έξ επιβουλής διασώσει αυτής. 
Τότε έλαβε καί τόν Σταυρόν τού Τάγματος των Ιπποτών 
τού Σωτήρος. Έ κτοτε ούδέν ήδέλησε νά λάβη άλλο παρά- 
σημον, παρακαλέσας έπιμόνως τόν Άλέξ. Κουμουνδούρον, 
Πρω9·υπουργόν, ν’ άφαιρή τό όνομα αυτού άπό τού ύποβαλ- 
λομένου συνήδως είς τόν Βασιλέα καταλόγου, πολλούς δέ 
πολλάκις άνδ’ εαυτού ξένους καί διασήμους Έλληνιστάς 
συστήσας.

Κατά τήν μεταπολίτευσιν τού 1862 ό Βασιάδης πρώ
τος έδεσες κατά τινα ένδουσιώδη χρόχοσιν έπί γεύματος 
τών έν Κωνσταντινουπόλει Ελλήνων, τήν υποψηφιότητα τού 
Άλφρέδου ώς βασιλέως τής Ελλάδος. Ή  αγγλική τής 
Κωνσταντινουπόλεως έφημερίς Levant Herald ¿δημοσίευσε 
τήν επαύριον τό λογύδριου έκεΐνο, όπερ τυπωδέν αύ9·ημερόν 
είς είκοσάκις χίλια αντίτυπα έγένετο άνάρπαστον. Άλλ’ ό 
έκ τών λόγων του Ικείνων απρόοπτος δόρυβος ήνάγκασε 
τόν Βασιάδην νά παραιτηδή άπό τής Μεγάλης τού Γέν. 
Σχολής, όπου κατά παράκλησιν τού αοιδίμου Πατριάρχου 
Ιωακείμ τού Β’. ¿δίδασκε τήν φιλοσοφίαν.

'Ο  Ήρ. Βασιάδης δίς άντεπροςώπευσεν άξιοπρεπώς τον 
Έ λλ . Φιλολ. Σύλλογον έν Ά0·ήναις· τω μέν 1879 εν τω υπό 
τού Συλλόγου ΙΙαρνασσον συγκληδέντι Σύνεδρό·) τών Συλ
λόγων, καδ’ ό άνέγνω καί πραγματείαν „περί άναγεννήσεως 
τής γυμναστικής τών αρχαίων Ελλήνων“ (δημοσιευδείσης έν 
τώ τόμω τών πρακτικών τού Συνεδρίου τούτου), ήτις έδω- 
κεν αφορμήν είς τήν είςαγωγήν τής γυμναστικής είς τά  έν 
Έ λλάδι Εκπαιδευτήρια- έφέτος δέ κατά τάς έορτάς τού
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Έδνικοδ Πανεπιστημίου έπί τή χεντηκονταετηρίδι απο-τής 
ίδρύσεως αυτού, δτε καί άπήγγειλεν άξιοπρεπεστάτην προς 
τό άνώτατον έκεΐνο έκπαιδευτήριον προςφώνησιν, συγκιυήσα- 
σαν τούς χάντας.

Τά παρ’ αυτού γραφέντα είσι πολλά καί ποικίλα, άλλα 
μέν δημοσιευδέντα, άλλα δέ καταστραφέντα κατά τήν με- 
γάλην τού Πέραν πυρκαϊάν τού 1870. Τούτων τά  πλεΐστά 
είσι προεδρικοί λόγοι καί συντομώτεραι προςλαλιαί, πραγ-

ματεΐαι άναγνωσ&εΐσαι έν συνεχεία, έκδέσεις περί διαφόρων 
έκπαιδευτικών καί φιλολογικών διαγωνισμάτων καί παρό
μοια. ’Ιδιαιτέρως σημειούμεν τήν πέρυσιν Βημοσιευδεϊσαν 
διά τού ιστ". τόμου τού περιοδικού τού Συλλόγου σπουδαίαν 
πραγματείαν, ολόκληρον έξ 25 τυπογρ. φύλλων αποτελούσαν 
•σύγγραμμα καί έπιγραφομένην: ,,Είςαγωγή είς τήν ελληνικήν 
παιδείαν καί τόν ελληνικόν πολιτισμόν“.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΥΟΡΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΟΝΤΟΣ ΗΛΙΟΥ.

Ό τα ν  φωτειναί τινες ακτίνες διέρχωνται δι’ άχρόου 
τινός· ρευστού ή αερίου, όπου αίωρούνται μικρά μόρια, τά 
όποια συγκρινόμενα πρός τό μήκος τών κυμάνσεο>ν τού φω
τός έχουσι μικράς μόνον διαστάσεις, αί ακτίνες αυται, ώς 
απέδειξε δεωρητικώς μέν ό λόρδος Ragleigh, πειραματικώς 
δέ ό Abney, δα  διέλδωσι τό μεσάζον τούτο μ.ετά τόσης 
ευκολίας, όσον καί μήκος δά  έχωσιν αί κυμάνσεις των. Αί 
έρυδ'ραί επομένως ακτίνες διασχίζουσιν αυτό άπασαι σχεδόν, 
έν ω αί κυαναΐ κατά τό πλεΐστον αντανακλώνται καί δια- 
σπείρονται τήδε κάκεΐσε. ETve δέ έντελώς άδιάφορον οίον- 
δήποτε καί άν έχωσι χρώμα τά  μ.όρια, μόνον δέ τό ρευστόν 
ή τό αέριον απαιτείται φυσικώς νά ήνε έντελώς άχρουν ΐνα 
μ.ή άπορροφηθ-ή τό είςπίπτον φως. Λίαν διδακτικά καί ευ- 
χερώς δυνάμενα νά Ιπανάληφδώσιν εΐνε τά  εξής πειράματα 
τού Abney, άπερ έπί τού προκειμένου δέματος συνιστώμεν 
είς τούς ήμετέρους αναγνώστας.

Διά τίνος ρωγμής άφίνωμεν νά διέλδωσιν αί ακτίνες 
τού ήλίου,,.ών τό φάσμα συλλαμβάνομεν διά τίνος οπισδεν 
τής ρωγμής ταυτης τεδέντος χρίσματος. Κατόπιν φέρομ.εν 
πρό τής ρωγμής ρευστήν διάλυσιν υποξειδίου δ·ειούχου να
τρίου, είς ήν κατά σταγόνας χέομεν υδροχλωρικόν οξύ, ΐνα 
τοιουτοτρόπως τό δεΐον διακριδή είς λεπτότατα μόρια τά 
όποια παρέχουσιν είς τήν ρευστήν ουσίαν υψιν δολεράν καί 
γαλακτώδη. Έ φ’ όσον νύν επιτείνεται ή δόλωσις βλέπομεν 
κατά πρώτον έξαφανιζόμ.ενου τό ίόχρουν άκρον τού φάσμα
τος, εΤτα τό κυανούν, κατόπιν τό πράσινον καί ουτω καδε- 
ξής, έως ου τέλος καί αυτό τό έρυδρούν έξαφανισδή. Τοι- 
αύτην τινά δολήν διάλυσιν δυνάμεδα ήμ.εΐς έν ’Ανατολή 
πολύ ευκόλως καί έκ τού προχείρου νά παρασκευάσωμεν, έάν 
έντός ποτηριού διαυγούς ΰδατος έγχύσωμεν μετά προςοχής 
σταγόνας οίνοπνευματούχου διαλύσεως μαστίχης. Ή  μα- 
στίχη εΐνε αδιάλυτος έν τω όδατι καί αποχωρίζεται αυτού 
έν εϊδει λεπτοτάτων καί δυςδιακρίτων στερεών μορίων. Τό 
πείραμα δόναται μάλιστα νά επιτυχή τή  βοηδεία καί αυτού 
μόνον τού καπνού τών σιγαρέτων μας.

Έ άν έξετάσωμεν τήν φωταύγειαν μιάς καί της αύτής 
δέσεως έν τω φάσματι κατά τούς διαφόρους βαδμούς τής

συμπυκνώσεως τού μεσάζοντος υγρού, εύρίσκομεν τόν καί 
κατά τήν άπορρόφησιν έπικρατοΰντα νόμον, ότι δηλαδή-έάν 
στρώμα τ ι πάχους 1 ύφεκατομέτρου έλαττόνη τήν φωταύ
γειαν 9·έσεώς τίνος π. χ. κατά J/;, , στρώμα 2 ύφεκατομ. 
άφίνει νά διέλδη μόνον τό J/9 τών αρχικών τού φωτός ακτι
νών καί στρώμα 2 ύφεκατομ. πάχους, μόνον τό */„ αυ’τών. 
Έντεύδεν έξηγεΐται άπλούστατα καί διά  τί δ τε άνατέλλων 
καί ό δόων ήλιος έκπέμπει φώς έρυδρόν. Ή  ατμόσφαιρα βρί- 
δει μικρούν μορίων κονιορτού, υγρών φυσαλίδων, οργανικών 
βλαστών, επειδή δέ ό νόμος τής βαρυτητος Ιφαρμόζεται καί 
έπί τών σωμάτων τούτων, τά  κατώτερα τής ατμόσφαιρας 
στρώματα φέρουσι μεΐζον αυτών πλήδος, παρά τά  υψηλό
τερα. "Οταν λοιπόν ο' ήλιος ευρίσκηται είς τον ορίζοντα, 
αί άκτΐνές του αναγκάζονται νά διασχίσωσι μείζονα εκτασιν 
έν .τή  ατμόσφαιρα καί μάλιστα τήν περιέχουσαν καί τά 
πολυαριδμότερα σωμάτια, παρά όταν ΐσταται είς τό ζενίδ. 
Είς τήν χρώτην περίπτωσιν αί έρυδραΐ ακτίνες διασπείρονται 
όλιγώτερον τών κυανών, ομοίως δέ καί κατά τόν χειμώνα 
ένεκα τής δέσεως τού ήλιου καί τής ώς έπί τό πολύ δολής 
ατμόσφαιρας πίπτουσιν έπί τού ήμετέρου έδάφους χλείους 
έρυδραΐ ακτίνες, χαρά κυαναΐ. 'Ο  ανωτέρω μνημονευδείς 
Abney διά τών έν Ε λβετία  έ({ί υψηλού όρους γενομένων 
παρατηρήσεων καί τών ερευνών αυτού έν τω έργαστηρίω 
του έν South Kensington ευρεν ότι έν τω τελευταίω τοότω 
τόπω περί μεσημβρίαν τής 21. Ιουλίου αί ήλιακαί ακτίνες 
περιεΐχον >/« ίόχρους, 8/4 πρασίνας καί 18/20 έρυδράς, τ ή δ ε  
23. Δεκεμβρίου περιεΐχον 3/10 ίόχρους, πρασίνας, καί 
®/4 έρυδρας περισσοτέρας παρά έπί τού υψηλού έλβετικου 
όρους. Ακριβώς δέ ή δλάσις αυτη καί διασπορά τών κυα
νών άκτίνων είς τά κατώτερα στρώματα τής ατμοσφαίρας 
εΐνε ικανή νά μας έξηγήση καί τό διατί ό ουρανός έπί τών 
κορυφών τών υψηλών όρέων φαίνεται σχεδόν μελάγχρους 
καί βαδυκΰανος. Αί σκιαί έπί τών υψηλών όροπεδίών εΐνε 
βαδύτεραι καί σκοτεινότεραι παρά έπί τών χαμηλών πεδιά
δων, όπου τό έν τή ατμόσφαιρα κυρίως διεσπαρμένου φώς 
σημαντικώς έλαττόνει τήν απότομον διαφοράν τού σκοτει
νού άπό τού φωτεινού. ' ΦΥΣΙΟΔΙΦΗΣ-'

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ι Ν Α Ι  Τ Ο Υ  Β ΕΡ ΟΛ Ι ΝΟΥ .

Οί άριδμοί, ούς παρατι&έμεδα, άναφέρονται είς τό έτος 
1885, καδ’ ό ή πρωτεύουσα τής γερμανικής Αυτοκρατορίας 
κατωκεΐτο ύπό 1,272,227 ψυχών, έξ ών — κάλλιστον τούτο 
σημεΐον διά τήν υγιεινήν τής πόλεως εκείνης καταστασιν — 
10,500 εΐχον 70 μέχρι 75 έτών ήλικίαν, 5000 75 μέχρις

80 έτών καί 3220 ύπερέβησαν καί τά  80. Όλιγώτεβοι. τού 
ήμίσεως πληδυσρ.οΰ έγεννήδησαν ,έν Βερολίνο), ητοι 545,750 
μόνον, άλλ’ έτι όλιγώτεροι ήσαν υπανδροι, ήτοι μόνον 433,000, 
έξ οδ βέβαια'προέρχεται, ότι έν Βερολίνω ύπάρχουσ,ι 50,000 
πλείονες τών άνδρούν γυναίκες. Κατά τό έτος 1885 εγεν-
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νήθησαν 46,400 παιδία, καί μεταξύ τούτων — πράγμα δει- 
νότατον — 6,300 νόθα. . Άχέθανον δέ έν όλω 34,710. 'Η 
χροςέλευσις .νέων »«τοίχων., έγκαταστάντων έν τη γερμανική 
πρωτευοόση, άνήλθεν είς 159,400 κατά το έτος έκεΐνο, ή 
δέ απέλευσις παλαιών, αλλαχού μετοικησάντων, είς 102,000, 
ωςτε ή αύξησις'τού πληθυσμού συνεποσώθη έν δλω είς 49 πε
ρίπου χιλιάδας ανθρώπων.

Έάν έχιχειρήσωμεν ν’ άνατρέξωμεν ένα και μ-όνον αιώνα 
προς τό παρελθόν και να συγκρίνωμεν τούς παρατεθειμένους 
αριθμούς προς τούς της έποχής Ικείνης, ή διαφορά έσται 
δντως εκπληκτική. Κατά τό έτος 1784 — πρό έκατόν 
ακριβώς ¿των — ή πόλις τού Βερολίνου εΐχεν 145,000 κα
τοίκους, είς 6500 οικίας κατοικοϋντας. 'Ο  αριθμός τών 
κατά τδ έτος έκεΐνο γεννηθέντων δεν ύπερέβη τούς 4686, 
άλλ’ οί άποθανόντες δεν ή ο αν όλιγώτεροι των 4904. Έ  
Βιέννη είχε τότε 210,000 κατοίκους έν 5376 οίκίαις, οί δε 
Παρίσιοι 600,000 έν 50,000 οίκίαις. Σήμερον ·ή μεν Βιέννη 
έχει 1,104,000 κατοίκους, οί δέ Παρίσιοι 2,269,000.

Άλλά προς τη αυξήσει του πληθυσμού υπερηύξησαν καί 
αί οίκοδομαί, κατά δε τό έτος 1885 έκτίσθησαν 5650 νέαι 
οίκίαι, έξ ών αί έπτακόσιαι μόνον βλέπουσιν είς οδούς, χασαι

'δ ' αί λοιπαί άποτελούσι τδ  όπίσθιον λεγόμενον διαμέρισμα 
άλλων οικοδομών, χωριζομένων άπδ τούτων δ ι’ υπαίθρου, 
ευρυχώρου καί ένίοτε πεφυτευμένης αυλής. Ή μεΐς οί Άνα- 
τολΐται ,δέν έχ.ομεν ίδέαν τής τοιαύτης του χώρου οικονο
μίας, οΰχί άξιοζήλου άλλως τε. Τδ Βερολϊνον είχε 20,000 ¿κ
τισμένα. οικόπεδα αξίας 5 διςεκατομμυρίων φράγκων, χάσαι 
δέ αί χρδς ταύτα αντιστοιχούσαι κατοικίαι άπέφερον έτήσιον 
ένοίκιον 188 Ικατομ. μαρκών. Έ κ  τούτων 7300 έμενον κε- 
ναί, τοΰθ’ δχερ σημαίνει δτι έχά&ησαν ¿νοίκια 3,743,000 μαρ
κών. Έ ν  συγκρίσει προς τήν Βιέννην, εχουσαν 6300 κενάς 
κατοικίας, ήτοι 1,57 τόΐς */0, τδ Βερολϊνον έπιβαρυνεται με 
2 1/? τοϊς 'Οπόσον δμως έπετάθη ή οικοδομική έν Βε
ρολίνω μανία, άν καί τόσαι κατοικίαι μένουσιν άχρησιμο- 
ποίητοι, άποδεικνυει τδ  γεγονός, δτι έντός τής τελευταίας 
πενταετίας ηυξησαν αδται κατά 20 τοΐς */„, πασών όμού συμ- 
ποσουμένων εις 47,000. Λυπηρότατον εΐνε δμως οτι πολλαί 
χιλιάδες ανθρώπων κατοικουσιν ακόμη είς πέμπτα πατώματα, 
42 δλαι χιλιάδες είς τά  υπερώα υπό υγράν στέγην καί
110.000 είς υπόγεια. Πόση ά&λιότης, καί ταλαιπωρία, καί 
δυςτυχία καί μέριμνα κρύπτεται αρά γε υπό τούς αριθμούς 
τούτους; Φρίττει κανείς τη αλη&εία μαν&άνων, οτι 10 χελ. 
δωμάτια μεταξύ των 25 χιλ. υπογείων ¿κείνων κατοικιών 
δεν θερμαίνονται, διαιτώνται δ ’ έν «υτοις ψυχαί, έκ τού 
¿λέους των φιλάνθρωπων άποζώσαι καί περι&αλπόμεναυ

Ό  καλλωπισμός των μεγαλοπόλεων απαιτεί μεγίστας 
δαπώνας. Ή  στρώσις τών έντός τού Βερολίνου οδών έκτεί- 
νεται είς 48 γερμανικά μίλια, χρδς καθαρισμόν δ’ αυτών έρ- 
γάζονται εξακόσιοι καθ’ έκάστην όδοκαθαρισταί· 117,000 μαρ
κών ¿στοίχισε μόνη ή έκτακτος έργασία τής άποθέσεως τής 
χιόνος· προς κατάβρεξιν τών οδών Ιδαπανήθησαν 150,000, 
ή δέ συντήρησις τών πεφυτευμένων έν τη πόλει πλατειών 
άπήτησε δαπάνην 265,000 μαρκών. Πολλω πλείονα έδαπα- 
νήθησαν χρδς φωτισμόν τής πόλεως, ήτοι 1,702,000 μάρκ., 
μόνη δέ ή διατήρησις καί ή υπηρεσία τών φανών ¿στοίχισε
212.000 μάρκ. Λόγου δε γενομένου περί φωτός, άς προς- 
θέσωμεν ένταύδ-α, δτι τό πυροσβεστικόν τού Βερολίνου σώμα 
έσβυσε κατά τό έτος έκεΐνο 1920 πυρκαϊάς, κατά μέσον δ ’ 
όρον ύπελογίσ&η, ότι οί πυροσβέσται έφθασαν πάντοτε ουχί

■ βραδύ^ερον ή μετά παρέλευσιν έννέα μόνον τής ώρας λεπτών

άφ’ ής ήγγέλθη αυτοΐς διά τού τηλεφώνου ή έχρηξις τού 
καταστρεπτικού στοιχείου. Αί δαπάναι πρδς συντήρησιν τού 
τελειότατου τούτου πυροσβεστικού συστήματος άνήλδ·ον είς
1.385.000 μαρκών.

νΗθελεν έπιλήψει ήμας καί ό χρόνος καί 6 τόπος, διη- 
γουμένους λεπτομερώς τά  τής βιομηχανίας καί τού έμπορίου 
τού Βερολίνου. Καταστηματάρχαι ύπάρχουσιν έν Βερολίνω 
υπέρ' τάς 140,000, ,ή δέ αξία τών έκ .τής γερμανικής. πρω- 
τευούσης μυνης είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής 
είςαχθέντων έμπορευμάτων ανήλιε κατά το 1885 είς 26 εκα- 
τομ. μάρκ. Αί συναλλαγαί τής Αυτοκρατορικής Τραπεζης 
συνεποσώθησαν είς 23 διςεκατομμόρια μαρκών. Είς βιομη
χανικά καί άλλα καταστήματα είργάσθησαν 112,000 έργά- 

,ται καί έργάτιδες. Πρδ εκατόν ακριβώς έτών 11 μόνον 
χιλιάδ. ύπήρχον έκ τούτων έν Βερολίνω.

Εκπληκτικήν φυσικώ τω λόγω έπίτασινέλαβεν ή συγ
κοινωνία. Μόλις δέκα καί'εξ συνεπληρώθησαν έτη, αφ’ ής 
ήρξατο λειτουργών έ ίπποσιδηρόδρομος, καί σήμερον 180,000 
άνθρωποι χρησιμοποιούσι καδ·’ έκάστην τάς κομψάς άμαξας 
του, καί ή εταιρία είςπράττει 22 χιλ. μάρκας.· πέρυσι δε 
καδ·’ δλον τδ έτος 8,711,000 μαρκ., έξ ου ποσού τδ  ήμισυ 
ήν καδ-αρόν κέρδος. Ό  εντός τής πόλεως σιδηρόδρομος διε- 
βίβασεν έντός τού αυτού έτους υπέρ τά  121/2 εκατομμύρ. 
ανθρώπων.

Μικράν παρέχουσιν ίδέαν οί εξής περί τής ταχυδρομι
κής έν Βερολίνω έργασίας αριθμοί: Καί πρώτον, τηλεγραφή
ματα έφδ·ασαν καί διενεμή&ησαν 3,206,000,. άλλα δέ τόσα 
περίπου άπεστάλησαν έκτος τής πόλεως. Αί άπό ένδς είς 
άλλο τής πόλεως μέρος διαβιβασ&εΐσαι έπιστολαί άνήλθον 
εις 52 V» έκατομμ'., αί έξωθεν άφικόμεναι συν τοΐς δελτα- 
ρίοις 67 ί/2 έκατομ. καί τά  δέματα είς 14 εκατομ. Χρημα- 
τικαί έπιταγαί διά τού ταχυδρομείου έστάλησαν έκ Βερολίνου 
143,500. Κατά τας έορτάς τών Χριστουγέννων καί τού Νέου 
έτους, δτε δηλ. διαβιβάζονται δώρα καί συγχαρητήρια δελ
τάρια όσα πλεΐστα, ή ταχυδρομική τής γερμανικής πρωτευ- 
ουσης υπηρεσία εϊνέ τι τερατώδες. Κατά δόο πρδ τών 
Χριστουγέννων ήμέρας έδει νά διανεμηθώσιν εκτός τών ¿πι
στολών καί 840,000 δέματα, έντός δέ τριάκοντα καί έξ 
μόνων ωρών — όχι βέβαια πασών εργασίμων — κατά τήν 
πρώτην καί δευτέραν του Νέου έτους ημέραν διενεμήθησαν 
έν τάξει 1,810,000 έπιστολαί καί δελτάρια. Αί είςπράξεις 
έκ τών ταχυδρομικών τελών ανήλθον κατά.τό έτος έκεΐνο 
είς 16,808,000 μάρκ., ή δέ στρατιά τού ‘Γπουργού τών Τα
χυδρομείων Κυρίου Στεφάνου άπετελεΐτο υπό 2400 ταχυδρο
μικών υπαλλήλων καί τηλεγραφητών, έκ 3500 διανομέων 
καί άλλων κατωτέρων βοηθών ώς καί άλλων 415 .¿κτάκτως 
μισθοφορουντων..

Ή  μεγάλη τής τάξεως των πενήτων αύξησις προόκά- 
λεσε τήν λήψιν καί αναλογών φιλανθρωπικών μέτρων. Χίλια 
επτακόσια όγδοήκοντα μισθοδοτούμενα άτομα φροντίζουσι 
περί τής περιθάλψεως τών πτωχών, τεσσαράκοντα δέ καί έξ 
χιλιάδες τοιοότων έτυχον κατά τό 1885 χρηματικής βοήθειας, 
πρός ό διετέθησαν τρία εκατομμύρια μαρκών. 7239 βρέφη 
έτυχον μητρικής περιθάλψεως δαπάναις αυτής τής πόλεως. 
Τά χάριν τών πτωχών υπάρχοντα συσσίτια διένειμαν κατά 
τό διάστημα τού' χειμώνας1 614,000 μερίδας καλού ζωμού,
115.000 μ. διενεμήθησαν είς υλικόν θερμάνσεως. Έβδομή- 
κοντα καί τέσσαρες ιατροί ¿νοσήλευσαν 47,000 απόρους άσθε- 
νεΐς, ένω άλλαι 26,300 ένοσηλεόοντο έν τοΐς νοσοκομείοις 
της πόλεως. Τέσσαρες χιλιάδες καί τριακόσια ορφανά διετή.-
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ρηδησαν και διατηρούνται ετι. Εκ των άτυχων τούτων κών. Κατά τούτο ή αστυνομία του Βερολίνου άποτελεΐται
πλασμάτων τα  1430 ήσαν ολως έγκαταλελειμμένα είς τον υπό 400 υπαλλήλων, 160 άστυνομ.ικών αξιωματικών καί
κόσμο^ , 3400 κλητήρων. Τό πολυάριθμον τοΰτο προςωπικόν άπη·'

Καί ολα ταυτα προνοεΤ καί φροντίζει αυτή ή πόλις, σχόλησαν κατά τό έτος 1885 ουχί ολιγωτεραι των 58,000 υπο-
ϊπαρχουσιν ομως καί ιδιωτικά των πασχόντων άσυλα, άτινα δέσεων, ήτοι 4100 καταγγελίαι φυλακισδέντων προςώπων,

είς πολλάς χιλιάδας δυςτυχών παρέχουσι κατ’ έτος παντοίας 51,320 καταμηνόσεις περί εγκλημάτων καί πλημμελημάτων
ευεργεσίας καί εκατομμύρια δαπανωσι. προς τοιουτους .σκο- καί 1813 όλαι καταγγελίαι περί κίβδηλων νομισμάτων κτλ.
πούς. , Άλλ’ ουδέν μαρτυρεί'τήν ά&λιότητα του συγχρόνου Έ κ  των φυλακισδέντων οί 2300 έκλεψαν, οί 30 έλήστευσαν,
έν τάίς μεγαλοπόλεσι βιου, οσον αί έκδέσεις των δύο έν οί 137 έπλήγωσαν, οί 16 έφόνευσαν ή άπεπειράδησαν τούτο,
Βερολίνο» ,^Ασυλων των Άνεστίων“, τού τε δημοσίου καί τοϋ άλλοι 137 προςέβαλον τήν δημοσίαν ήδικήν, 300 δέ άντέ-
ιδιωτικού. Διακόσιαι χιλιάδες άνδρωποι κατά τό 1885, διαρ- ταξαν βίαν κατά των οργάνων τής αστυνομίας. Έ κ  δε
κως έν Βερολίνω μένοντες ή έπί μικρόν χρόνον έκεΐ διατρί- των καταμηνύσεων 10,000 εγένοντο ενεκα κλοπής, 72 ένεκα
ψαντες, δεν εΐχον, κατα- το ,δή λεγόμενόν, που τήν κεφαλήν ληστείας, 2770 περί απευκταίων, 350 περί δυμάτων ές αύτο-
κλϊναι, άνεπαύδησαν δ ’ έπί μίαν ή πλείους, χειμερινάς ώς κτονίας καί 270 ένεκα κακώσεων.
έπι το πλεΐστον, νύκτας· έν τοΐς ασυλοις Ικείνοις. - Τό „Λεύκωμα των Κακούργων“ έπλουτίσδη μέ 363 νέας

Χαριν τής έκπαιδεύσεως των τέκνων των άπορωτέρων · φωτογραφίας, περιέχει δέ τώρα έν όλο» 3825, έξ ών 36 φο- 
τής κοινωνίας τάξεων λειτουργόυσι 146 Δημοτικά σχολεία νέων καί 1045 τοιχωρύχων. Είς τά  κρατητήρια τής Άστυ-
μετα ·2400 .διδασκάλων και διδασκάλισσών: Είς ταϋτα φοι- νομίας ώδηγήδησαν έν δλω 26,435 άτόμα· Ικ τούτων 9054
τώσι 133,000 παιδία έξ αμφοτέρων των φύλων, ή δε πόλις δ ι’ έπαιτείαν, 8300 γυναίκες άνήδικοι, 5185 ανέστιοι καί έν
έξοδεύει πρός τοντο κατ’ έτος 6,255,000, ήτοι δ ι’ έκαστον ύπαίδρω κατακλιδέντες, 1826 δ ι’ αταξίας ή ακοσμίας έν
καΐδα 46 μάρκας, υπέρ τάς 70 δηλ. σημερινάς δραχμάς. ' ταίς όδοίς. 'Γπό τών δικαστηρίων καταδικάσδησαν έντος

Άλλα τό μάλλον.ένδιαφέρόν καί γονιμώτατον είς άριδ- του έτους 12,374 άτομα, τό οποίον σημαίνει — κατά τους'
μους κεφάλαιον -τής στατιστικής τού Βερολίνου εινε τά  άστυ- υπολογισμούς τοΰ γερμανικού κειμένου — ότι 1 έκ τών
νομικά, προς α συνδέονται τα  δικαστικά καί τα  τών φυλα- 68 κατοίκων τού Βερολίνου εΐνε πάντοτε καταδεδικασμένος

·;  -------------

; ΦΥΛΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

[οννέχεια).

„Αλλα τι το όφελος, Χαριτω μου, κανείς δεν έδωκε ρίεργα καί δαυμάσια, πού δεν ’μπορεί ούτε νά τά  φαντασδή
Χροςοχήν είς τούς λόγους του. Τήν ’δ’« στιγμή μάλιστα καν ένας πού γράφει βιβλία. Ό  κόσμος εΐνε άνω κάτω,
ελας αψηλός, δυνατός ανδρωπος πεταχδηκε ’ςάν λυσσασμέ·. παιδί.μου’ οί άνδρωποι εΐνε σήμερον τήν ημέρα τόσον κά·
νος απ τήν αυλη καί τίναξε τήν λόγχη του έπάνω ’ςτήν κοί, πού δεν φοβούνται οΰτε άπό τούς όμοιους των οΰτε
αρκούδα, καί τήν ετυχε ςτήν μέση. Κι’ Ινάς άλλος έκαμε άπό τούς Θεούς. Φαντάσου, Χαριτώ μου, υπάρχουν μάλιστα
τό ίδιο- όλοι πήραν τότε δάρρος καί ήρχισαν νά κτυπούν άνδρωποι, πού δεν πιστεύουν καί είς τούς Θεούς.“
καί να τήν τρυποΰν με τα  μαχαιριά τους απο κοντοί 'Ο  ,,Δεν ’μπορώ νά φαντασδώ τέτοιους ανδρώπους“, εΐπεν
ανδρείος κλέπτης δεν προδόδηκε ως το τέλος ούτε μέ καμ- ή Χαριτώ. „'Η χίστις εΐνε μέσ’ τήν καρδιά τού άνδρώπου,
μία φωνή, ούτε με κλαύσιμο, έβογγοΰσε μόνον καί έμούγ* βαδείά, πολύ βαδείά, βαλμένη. Δεν ’μπορώ καί τον κόσμο
γριζε οσο πού ξεψύχησε. Τέτοιον φόβον όμως εΐχε σκορπί- νά τόν φαντασδώ χωρίς τήν κυβέρνησι τού Θεού.“
σει ς δλην τήν πόλι, πού δέν έτόλμησε κανείς πριν ξημε- „Καλέ, αυτοί ο.ί άνδρωποι δά  ήνε βλάκες. Διατί τάχα
ρώση νά άγγέξη κάν μέ τό δάκτυλό του τό' σκοτωμένο νά υπάρχουν οί ναοί μας τότε; Έ γουν δέλω νά ’πώ, άφοΰ
εκείνο δηρίο. Μόνον ένας μακελλάρης έδειξε μεγαλείτερον μία καί καλή υπάρχουν ναοί, δά  υπάρχουν βέβαια καί Θεοί,
απο τους^αλλους δάρρος καί έκοψε τήν κοιλιά τής άρκού- καδώς έπειδή υπάρχουν σπίτια διά τούς άνδρώπους, διά
δας καί ετση έβγαλε· από μέσα τόν πεδαμένο κλέφτη.“ τούτο" υπάρχουν καί άνδρωποι. Έ τσ η  δεν εΐνε* κόρη μου;“ -

„Οί άλλοι κλεφται πήραν τόν δησαυρό τους άπό' τό Τήν βαδυνουστάτην ταΰτην περί ύπάρξεως Θεού άπό·
μνήμα έκείνο καί έφυγαν μακρυά απο τά  μέρη τών Πλα- δειξιν τής τροφού της δεν ήδέλησε διόλου νά άνασκευάση
ταιων. Άλλ’ ή κυβέρνησις έσήκωσεν όλο τό στράτευμα ’ςτό ή Χαριτώ, καί ήρχισε νά έτοιμάζεται διά νά κατακλιδή,
ποδάρι καί διέταξε νά γυρίσουν όλη τήν χώρα καί έτση πρός ό έσπευσε νά τήν βοηδήση ή Ευτυχίς. ,,’Ξευρεις, Χα-
τους επιασεν ό'λους. Τήν άλλην ήμέρα, λέγουν, τούς έρρι- ριτώ“, υπέλαβεν αΰτη, „αυτός ό Θράσυλλος δέν πιστεύει είς
ψαν καί τους κατεξέσχισαντά δηρία ’ςτήν μεγάλην έδρτή κανένα Θεόν. Ό  Παγκλέων με τό εΐπε κι’ αυτό' άφου,
τοΰ Δημοχάρους. Δέν έχουμε λοιπόν νά φοβηδούμε διά τόν λέγει, .’πήγε κΓ έμεινεν έν έτος ’ςτάς Άδήνας, έκεί πού οί
Φυλλίδαν μας.“ φιλόσοφοι γυρνούν τά  κεφάλια τών νέων, τά  ήδη. του έχει-

,,Καλέ, · αυτή εΐνε μία φοβερή ίστορία, Ευτυχές“, εΐπεν ροτέρευσαν! Ναι βέβαια, αυτοί οί φιλόσοφοι πολύ κακό
ή κορη, ^,,άλλ αν δέν απατώμαι, νομίζω, ότι τήν έδιάβασα κάμνουν έ κ ε ί’ςτάς Άδήνας, διδάσκουν τους νέους, ότι δέν
άλλοτε ς ένα βιβλίον· νομίζω, ότι τού τήν ’κόλλησεν ό- χρειάζεται νά υπάρχουν Θεοί, καί. ότι δεν υπάρχουν, καί ό
πραγματευτής ςτόν Παγκλέώνα.“ κόσμος χωρίς θεούς πηγαίνει ’μπροσδά. Να μήν εΐπαν, λέ-

,Άυτδ δέν το πιστεύω, πάιδί μου! ’Στον κόσμο συμ- γεις, τετοιαις φλυαρίαις καί ’ςτόν Φυλλίδα αας;“
βαίνουν καμμιά φορά τέτοια πράγματα, ήγουν τόσον πε- ,ΓΕννοιά Σου, καί οί φιλόσοφοι δέν εΐνε όλοι οί ίδιοι·
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υπάρχουν κάί φιλόσοφοι, οί όποιοι μόνον ωραία καί υψηλά 
πράγματα λέγουν καί σκέπτονται περί τών Θεών. Καί αυ
τούς δά  ’πλησίασεν ό Φυλλίδας μας· δ ι' αύτό δέν φοβούμαι. 
Θά μας έλδη βέβαια σοφώτερος, πιστεύω, δεν δ ά  έχασεν 
όμως την δρησκείαν του διόλου.“

‘Η τροφός έδίπλωσεν Ιπιμελώς τά  φορέματα, τά  όποια 
άπεδύδη μέ τήν βοήδειάν της ή Χαριτώ, καί τά  έβαλεν 
έντός πολυτελώς διαπεποικιλμένης ίματιοδήκης, ήτις έκειτο" 
κατά τήν άκραν τής κλίνης. Κατόπιν ελαβε τό φως καί 
έπήγε νά καταχλιδή καί αυτή είς τό παρακείμενον δωμάτιον.

IV.
Ά μα  τη επαύριον ήμέρα άνεχώρησεν ένωρίτατα ό Χαι- 

ρέας, υποσχεδείς νά στείλη μετά οκτώ ημέρας ένα έκ τών 
υίών του μετά τινων δούλων, διά νά παραλαβωσι τα  ηγο- 
ρασμένα κτήνη. Καί ή Χαριτώ άφήκεν ένωρίς τήν κλίνην 
της· χολό ανήσυχος εΐχε διέλδει τήν νύκτα έκείνην, διότι 
ήτο φυσικώς επόμενον μετά τήν έσχερινήν έκείνην διήγησιν 
τής τροφού της νά παρουσιασδώσιν άρκτοι καί λησταί είς 
τόν ύπνον της. Καί είδε λοιπόν, ότι μία άρκτος φρικώδους 
μεγέδους ώρμησεν ορδία κατά τού Φυλλίδα μέ ανοικτόν 
στόμα, καί εκείνος ήμύνετο κατ’ αυτής μέ γυμνόν ξίφος· 
άλλ’ αίφνης προεξέβαλεν άπό τής κεφαλής τής άρκτου άλλη 
άγριωτέρα, άλλ’ άνδρωπίνη κεφαλή με μαύρην γενειάδα καί
μακράν μελανήν κ ό μ η ν ...................φοβερός ληστής έπέχεσε
κατά τού νεανίου. Συγχρόνως ελαμψεν υψηλά είς τόν άέρα 
κραδαινομένη όξυτάτη μάχαιρα' ο Φυλλίδας έφαίνετο χα
μένος· αλλά ρίπτεται ή Χαριτώ μετά μεγάλης κραυγής με
ταξύ τών παλαιόντων, καί έκ τής ίδιας φωνής έξύπνησεν ή 
κόρη. Μέ συγκεχυμένον βλέμμα άυεπήδησε μετά φόβου πε- 
ριδεωμένη τόν μόλις υπό τού λυκαυγούς φωτιζόμενου ήδη 
κοιτώνα' άλλ’ ή έπίκλησις · μόνη τής τροφού, κοιμωμένης είς 
τον πρσδάλαμον καί έκ τής αυτής κραυγής- συνταραχ&είσης, 
έπανέφερε τήν Χαριτώ είς τάς αίσδήσεις της. Έτρεμεν όλη 
άναλογιζομένη τό καδ’ ύπνους όραμα, άλλ’ ό ευδύς έπελδών 
ύπνος έξήλειψε τήν φοβέραν είκόνα, όσον κάν δέν ήδελε νά 
κοιμηδή, έν διαρκεί φόβω, μή έμφανισδώσι καί πάλιν ή άρ
κτος καί ό ληστής. Ά μα έξημέρωσεν, έσηκώδη, καδώς καί 
ή Εύτυχίς.

Άν ή Χαριτώ, ώς τόσαι άλλαι στενόκαρδοι γυναίκες, 
ήτο κυριευμένη υπό τής δεισιδαιμονίας, δά  έξηγνίζετο ευδύς 
άπό προ>ΐας ένεκα τού κακού ονείρου διά τών γελοίων τής 
έποχής έκείνης τελετών, διά ν’ άποσοβήση τάς κακάς τού 
πράγματος συνεπείας. Άλλ’ έκείνη έλάτρευε τούς θεούς 
μετ’ άληδινής ευσεβείας καί ήτο πεπεισμένη, ότι αί τύχαι 
τών άνδρώπων δ ι’ αυτών κυβερνιόνται· έγκαίρως έφρόντισεν 
•ό Φιλοκλής διά καταλλήλων διδαγμάτων νά έλευδερώση 
τήν δυγατέρα του άπό τής μωρας δεισιδαιμονίας. ’Εάν λοι
πόν τήν πρωίαν έκείνην έλούσδη καί έφόρεσε καινουργέστατα 
καί καδαρά ένδύματα, δέν έκαμε τούτο συνεχεία τού ονεί
ρου, άλλ’ έπί τω σκοπώ νά δόση τοίς έφεστίοις Θεοίς καί 
νά προςευχηδή ύπέρ τής αίσιας έπιστροφής τού φίλου της. 
Διότι τούς Θεούς έπρεπε νά πλησιάζουν τότε .οί άνδρωποι 
μέ καδαρόν σώμα καί μέ καδαρά ένδύματα, μέ καδαράς 
έπίσης χέϊρας καί μέ καδαράν μάλιστα καρδίαν. Έ δεσε 
στέφανον έπί τής κεφαλής καί έπήγε μετά τής Εύτυχίδος, 
ήτις έφερε τό κάνιστρον τού λιβανωτού, είς τόν σηκόν, τό 
παρεκκλήσιον δηλ. τού οίκου. Καδ”  όν δέ χρόνον έρραινε 
τήν φλόγα τού βωμού μέ τον εύώδη λιβανωτόν, έψιδυριζε 
τήν προςευχήν της, καί ηύχετο νά φέρωσιν οί Θεοί σώον καί

άβλαβή είς τόν οίκον τον Φυλλίδαν της καί νά·. . .· — ρυτό 
όμως τό έσκέφδη μόνον, καί δέν τό έξέφρασε — καί να 
τήν άγαπάη έτση καί έκεΐνος,' καδώς προτήτερα . . · ·

Έ ν  τω μεταξύ τούτω έπεκράτησεν ήδη ή ,συνήδης. ανα 
τόν οίκον ζωηρότης καί όλοι ήρχισαν τήν συνειδισμένην έρ.- 
γασίαν των. 'Η  Χαριτώ, προςενεγκούσα ήδη τήν δυσίαν, 
περιήρχετο είς τόν κήπον άναπνέουσα έπί μικρόν τήν δροσε- 
ράν της πρωίας αύραν, κατόπιν δέ ήρχισε νά έτοιμάζη καί 
νά στολίζη μέ τάς χεΐράς της αύτή το δωμάτιον του Φυλ
λίδα, είς τό όποιον καί πρότερον κβτώκει καί όπερ καί τώρα 
ήδελε καταλάβει, Έ βαλε δ ’ έκεί είς έν μέρος ώς δώρον 
φιλίας δεξιώσεως ένα ώράΐόν χιτώνα, τόν όποιον παρΰφανεν 
αύτή μέ. πολύτιμα ίδικά της κεντήματα.

Έ π ί τέλους ήλδε καί ή ώρα, καδ’ ήν καί τό λοιπόν 
τοΰ οίκου μέρος έδει νά στολισδή εορτασίμως πρός δεξίω- 
σιν τού παλινοστούντος νεανίου- διότι ή ήμέρα έκείνη ητο 
πράγματι εορτή δ ι’ άπαντας. — Αί οίκίαι τών προπατόρων 
ημών έκ δύο μάλιστα, ώς γνωστόν', συνέκειντο μερών, ήτοι 
τού περιστυλίου, είς- ό καί ξένοι χάριν τών συναναστροφών 
είτε καί μακροτέρας διαμονής είςήγοντο, καί όπερ περιεβάλ- 
λετο υπό αυλής έν εΐδει στοάς, καί τής γυναικωνίτιδος, ήτοι 
τοΰ διαμερίσματος έκείνου, έν φ έδέσποζεν ή οικοδέσποινα 
έπιτηρουσα τάς έργαζομένας δεραπαινίδας. Διά της αυλείου 
δύρας είςήρχετό τις διά τού στενού πυλώνος είς τό περι
στυλίου τούτο, όπερ περιωρίζετο ύπό τριών κατά τας τρεις 
πέριξ πλευράς διηκουσών καί άνωδεν κεκαλυμμένων στοών, 
διότι μόνον ή τετάρτη, ή απέναντι δηλ. τής δύρας πλευρά 
δέν εΐχε στύλους. ΥΟπισδεν τών στύλων τούτων έκειντο 
σειραί όλαι διαφόρων δωματίων, τών οποίων αί δύραι έβλε- 
πον είς τάς στοάς, ήσαν δέ τά  δωμάτια ταϋτα άποδήκαι, 
κοιτώνες διά τούς άνδρας τής οικογένειας ώς καί τους δού
λους καί τούς ξένους, εστιατόρια κτλ. Τό μεσαΐον τού πε
ριστυλίου μέρος ήτον υπαιδρον, έξωραίζετο δέ συνήδως διά 
τίνος βωμού του ερκείου Διός, τού έφεστίου δηλ. Θεού. 
°Όσαι δέ οίκίαι δέν εΐχον μέγα εμβαδόν, εΐχον τήν γυναι- 
κωνΐτιν συνήδως είς άνώτερον πάτωμα- άλλως έκειτο το.δια 
τάς γυναίκας διαμέρισμα τού οίκου όπισδεν τού περιστυλίου, 
δηλ. ήν ίσόγαιον. Ό  οίκος του Φυλλίδα εΐχεν έπαρκή διά 
τάς έκτάσεις ταύτας χώρον, καί διά τούτο ή γυναικωνΐτις, 
ήν έπίσης περιβεβλημένη, ώς είς πάντας τούς πλουσίους τής 
έποχής έκείνης οίκους, δ ι’ εύρυχώρου αυλής καί όμοίας 
στοάς, οΐαι υπήρχον προ τής κυρίας είςόδου. Πρό τής δύρας 
δέ, ήτις άπό τού προσδίου τής οίκίας μέρους ήγεν είς τήν 
γυναικωνΐτιν, ύπήρχεν εΰδύς μετά τό πρώτον περιστύλιον αι- 
δουσα εύρεΐα, άνοικτή όλως πρός τό μέρος τής αυλής. Αύτή 
ήν ή λεγομένη προστάς, δεωρουμένη μάλιστα καί ώς όριον 
τού διά τήν οικογένειαν άποκλειστικώς προωρισμένου έν τω 
οΐκω μέρους, όπερ ήρχετο ευδύς μετ’ αυτήν, k Έ ν αύτή συν- 
ηδροίζετο ή οικογένεια συνήδως διά τήν κοινήν έστίασιν κάί 
τάς δυσίας πρός τήν Εστίαν, τήν ίεράν τοΰ οίκου προστατιδα» 

'Ο λη ή οίκία τού Φιλοκλέους δέν έπρόκειτο βέβαια νά 
«ττολισδή κατά τήν ήμέραν εκείνην.· Διά τούτο ήρκέσδησαν 
μέ τήν διακόσμησίν τού προσδίου μόνον μέρους, έξελέγησαν 
τά  κυριώτερα μάλιστα αυτού μέρη, καί ίδίως ή δύρα του 
δωματίου τοΰ Φυλλίδα, ή προστάς καί ό βωμός τού ερκείου 
Διός μετά τών πέριξ. Είςήλδε λοιπόν ό Φιλοκλής μετά. τής 
συζύγου καί τής δυγατρός του είς τό περιστύλιον κάνιστρα 
μετά στεφάνων διαφόρου μεγέδους εΐχον ήδη έτοιμασδή, καί 
πλήδος δούλων καί δεραπαινίδων ήρχισαν ήδη κατά τάς 
διαταγάς τού οίκοδεσπότου, όν έβοήδουν ένίοτε μέ καμμίαν
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συμβουλήν καί αί γυναίκες, την σπουδαίαν ¿κείνην έργασίαν, 
ήτις πράγματι μετ’ αληθινής άφοσιώσεως άπησχόλει πάντας- 
Ή  Χαριτώ. - δ.ιηυθυνε κυρίως την προ .του δωματίου του 
Φυλλίδα έργασίαν, κ «  άφού άπετελείωσε μετά' πάσης έπι- 
μελείας καί φιλοκαλία; την κυριωτέραν έκείνην διακόσμησιν, 
ήρχισε να παρατηρή μετά προςοχης καί τα  λοιπά μέρη. Οί 
ανδριάντες, ών πλεΐστοι ίσταντο παρά.τους τοίχους πέριξ, 
έκαθάρίσθησαν. μετά πολλής, προςοχης, ωςτε οϋδέ μόριον 
κόνεως νά. μή. μείνη έχ5 αυτών, έστέφανώθησαν δε πάντές, 
μεγάλοι, δ ’ έπίσης στέφανοι έξετάθησαν επί τών τοίχων, 
πλείονα δ ’ άνθη ε ί ς τ ά  καταλληλότερα μέρη καί έπί του 
βωμού τής Ε σ τ ία ς . Έ π ί δέ τού παρά τόν βωμόν του Διός 
έδάφους έφύοντο ποικίλα άνθη έν κομψαΐς πρασιαίς καί άμ- 

. φιλαφ.εϊς θάμνοι. Ή  Χαριτώ εφρόντισε νάφέρωσιν έκ του 
κήπου ωραία έν γάστραις άνθη καί αειθαλή δενδρύλλια, 
άτινα. επηύξανόν την αφθονίαν καί ποικιλίαν τής διακοσμή- 
σεωςναυ.τή ή Ιδία έδεσε σεμνως καί εύδάιμόνως υπομειδιώσα 
πολλάς γάστρας έπί του βωμού του Διός καί είς’άλλα κατ’ 
αρέσκειάν, τη ς μέρη. Ή  κόρη ευρίσκετο εις περίεργον έρε- 
θισμόν, τόν οποίον ¿νόησαν-μεν καί ό πατήρ καί ή μήτηρ, 
ούχί όμως καί οί άλλοι- οί γονείς μόνον έβλεπον, πώς ή θυ- 
γάτηρ των έξήρχε'το κρυφίως διά τίνος θύρας συχνά, καί πώς 
μετ’ ολίγον Ίπανήρχετο μέ έν νεφύδριον είς τό μέτωπον καί 
τους οφθαλμούς. Προςεποιοΰντο όμως, ότι δεν παρετήρουν 
τάχα ΐ« ς  περ.ιοδικάς τάύτας απομακρύνσεις, ενώ ήξευρον 
μάλιστα, ότι ή Χαριτώ άνέβη καί είς τό ύψίπεδον τής στέ-, 
γης,.'διά νά ίδη έκείθεν όσον.πλείστον του δρόμου, όδεν δα 
ήρχετο ό Φυλλίδας.

Άφου έτελείωσεν ήέργασία αυτη, όλίγαι δέ μόνον έκ 
τών. θεραπαινίδων κατεγίνοντο ετι είς συμπλήρωσιν τής όλης 
διακοσμήσεως,'έκάθισεν ή.οικογένεια περί τήν λιτήν του 
προγεύματος τράπεζαν— εϊπομεν ήδη, ότι ή.κυρία τής 
ήμέρας 'εστίασις ήν' το δειπνον — ήτις Ιστρώδη έκεΐ έν τή 
στοα,.όθεν ήδύναντο καί νά ίπιτηρώσι τάς έργαζομένας θε
ραπαινίδας. Ευκόλως ήδύνατό τις νά παρατηρήση είς τά 
ζωηρά καί πανταχοϋ περιπλανώμενα τής Χαριτους βλέμματα, 
πόσον, εχαιρε διά τον δντως·μεγαλοπρεπή στολισμόν του οίκου 
καί πώς άν^πόλει. καί αυτού του Φυλλίδα τήν χαράν άμα 
τή  θέα τοσαύτης τιμητικής παρασκευής, ήτις έγένετο έπί 
•τή άφίξει του. „Πότε, λέγεις, πατέρα, ,,ήρώτησεν ή κόρη, 
„’μπομέΐ νά ήνε.Ιδω ό Φυλλίδας; Τώρα μάλιστα άς ήρχετο, 
διότι, όλα είνε έτοιμα πρός υποδοχήν του.“

„Αν-έταξείδέυε μόνος του“, εΐπεν ή μήτηρ, μπορούσε 
νά .ήνε έδοΤ είς 2 ‘j* ,ήμέράς.: ■· Τόν ακολουθούν όμως πεζοί 
δύο δούλοι μέ, τά  πράγματά το.υ, καί γνωρίζω τον Φυλλίδαν 
μας, έχει πολλήν συμπάθειαν με τούς δούλους, και χάριν 
αυτών δεν δά τρέχη βέβαια ’γλήγωρ«.“

'„Καί τί «λόγο δά ήνε άρά γε έκεΐνο, -που έμίσθωσεν 
άπο τάς Αθήνας“, υπέλαβε καί ό πατήρ. 

β . ,ΓΟπως καί άν ήνε“, εΐπεν ή Χαριτώ, ,,μέχρις Άλιάρτου 
θά ήλθε βέβαιά χθές. το βράδυ. Έ τσ η  δεν εΐνε, πατέρα; 
’Εκεί, θαρρώ, έστειλες τό κόκκινο έκεΐνο άλογό. Σου, τόν'Ξάν
θον Σ.Ου, διά νά τόν πάρη- εΐνε τό ’γληγωρότερο άλογό μας 
καί πιστεύω νά τον φέρη αυτό ’γληγωρότερα ώς έδώ, παρά 
τό άλλο άπό τάς Άδήνας ως τήν Άλίαρτον; Καί άν ήμουν 
’ςτον τόπον του Φυλλίδα, θά  έδινα δρόμο ’ςτ’ άλόγο, καί 
οί δούλοι.’μπορούσαν ; νά έλθουν από τήν Άλίαρτον άργό-. 
τερα όσον θέλουν'- ώς τό βράδυ πάντοτε θά ήρχοντο καί 
αυτοί.“

„Βλέπω, ότι τά  ξεύρεις, κόρη μου, τά  πράγματα καλά“,

>»
ειπε μειδιών ο πατήρ- „άλλα πιστεύω, ότι έχουμε νά περι- 
μείνωμεν ακόμη μερικάς ώρας.“

Καί ένω ουτω συνδιελέγετο ή οικογένεια,' ώρμησεν 
αίφνης ό θυρωρός είς τό μέσον καί έφώνησεν: „"Έρχεται! ό 
Φυλλίδας έρχεται!“ Καί ήτο ή φωνή Ικείνη αληθώς ευφρό
συνος, καί αντήχησε ,καδ ολον τόν οίκον. Δρομαίοι έσπευ- 
σαν όλοι, καί ή. οικογένεια καί πάντες οί δούλοι διά τοδ 
πυλώνος είς τό προαύλιου πρός δεξίωσιν τού προςφιλοΰς νέου, 
όςτις άμα καταβάς άπό τού ίππου έτρεξε καί ένηγκαλίσΟη 
τόν Φιλοκλέα καί τήν μητέρα. Κατόπιν ήλ&εν .ή σειρά τών 
άλλων, τών δούλων καί τών θεραπαινίδων, αίτινες πάσαι 
εδραμον έκε~ μετά χαράς, διά  ν’ άσπασθώσι την χέϊρα τού 
καλού νεανίου. „Άλλα πού εΐνε ή Χαριτώ!“ ανέκραξε μετ' 
ολίγον ο Φυλλίδας βλέπων είς τά πέριξ με ανήσυχα βλέμ
ματα- „μήπως εΐνε ασθενής;“

Τώρα παρετήρησαν καί οί γονείς, ότι έλειπεν ή Χαριτώ. 
Ή  ευαίσθητος κόρη · άμα τή  φωνή τού θυρωρού. ήγέρθη 
πράγματι μετά τού πατρός καί τής μητρός,. δ ιά ' νά σπεύση 
μετ αυτών πρός προϋπάντησιν τού άφικομένου, άλλ’ ή 
αίφνιδία όσον καί προςδοκωμένη, αγγελία, καί ή μεγάλη χαρά 
ώςεί διά γοητείας έδέσμ.ευσαν τά  μέλη της καί .δεν κατώρ* 
θωσεν ουδέ βήμα νά προχωρήση. Καί έμεινεν. ΙκεΤ ορθία, 
όμοία με ώραΐον άγαλμα, ωχρά καί με ατενές βλέμμα. 
"Έπαλλε πολύ δυνατά ή καρδία της. Καί άμα ό Φυλλίδας, 
προηγηθείς τών άλλων, έπεφάνη πρό τού πυλώνος, έλύθησαν 
αίφνης οί δεσμοί τού σώματός τής καί έπέταξε.μέ.άκρατη- 
τον χαράν είς τάς «γκάλας τού παιδικού της φίλου.... Ευθύς
όμως αμα κατεστάλη ό προίτος έκεΐνης τής.χαράς, της βρα
σμός, ώπισ&οχώρησεν, ως κατησχυμένη, ώςεί έκα,μέ τ ι άπρε
πες υπό τά  δμματα τόσων άλλο>ν. Ό  Φυλλίδας παρετή- 
ρησε τότε μετά προςοχης τήν διακεκοσμήμένην αυλήν καί 
είπε συγκεκινημένος έκ τής πολλής χαράς: „Πόσον ωραία 
εΐνε! Καλοί μου γονείς καί Χαριτώ μου, πώς θά Σάς ευ
χαριστήσω δι’ όλα αυτά τά  δείγματα τής αγάπης Σας!“

Οί ύπηρέται διεσκορπίσθησαν καί έκαστος .αυτών άπήλ- 
8·εν είς τήν Ιργασίαν του- μονόν ή Εύτυχίς έμεινε παρά 
τοΐς κυρίοις, πέμπτη αυτή μεταξύ τών τεσσάρων άλλων χαι- 
ρόντων. Είχε δέ τό προνόμιον τούτο ανέκαθεν, νά. θεωρή- 
ται δηλ. ώς μέλος τής οίκογενείας τού Φιλοκλέο.υς καί ν’ 
αναμιγνύεται είς κάθε ζήτημα καί είς κάθε καιρόν .έν οί- 
κειότητι. ’Ή το εύγλωττοτέρα πάντων, νυν. δέ μάλιστα έφάνη 
ή υπεροχή της αυτη εναργέστατα. ‘Η Χαριτώ όλίγιστα 
ώμίλει- έβλεπε μόνον τόν φίλον της, άλλα μετά τίνος δει
λίας καί σιωπηλή καί τρόπον ,τινά λάθρα- δεν έξεφράζετο 
όμως περί τών παρατηρήσεων της τούτων. Άλλ’ ή Ευτυχίς 
απ’ έναντίας ήθελε νά άκουσ&ώσιν αί παρατηρήσεις της καί 
είπε: „Δέν τό βλέπεις καί Σύ, Χαριτώ, ότι. ¿.Φυλλίδας μας 
έγεινεν άνδρικώτερος καί πλειό έτση γεμάτος; . Κύτταξε 
τούς πλατείς αυτούς ώμους του! Τά μαλλιά Σου έμαύρισαν 
περισσότερο, καί τά  γένειά Σου μεγάλωσαν, φυλλίδα. Καί 
τό πρόςωπο . . . .  — αυτό πάντοτε ήταν εύμορφο'- αλλά
τώρα ’μοιάζει έτση ώριμο ’πωρικό- ή μορφή Σου εΐνε ζο>ηρά,

. καί τό χρώμα Σου . . . . . . .
„Νά τα, τώραί“ ύπέλαβεν ή μήτηρ με προςπεποιημένον 

υφος ένδ.οιασμου. τίνος- ,,Δέν μ αρέσει αυτός ό ένθουσιασμός.
Φ οβούμαι “ ■ ·

· „Καί έγώ φοβούμαι“, άνεφώνησε. φαιδρός ¿.Φυλλίδας. 
.„‘Η Ευ’τυχίς μ ’, έρωτεύθ-ηκε!“ ; ·

„Άν δεν εΐνε ώς τώρα έρωτευμένη“, προςέθηκεν ό οικο
δεσπότης μετά προςπεποιημένης σοβαρότητος. Ε Ξ Ο Ρ Γ Ξ Ι Σ Κ Ε Χ Ω Σ Μ Ε Ν Ω Ν .  

Είκών νπά Ademollo.



298 ΚΛΕΙΩ.

,,Βοήθησέ με, Συ, Χαριτώ μου!“ ανέκραξεν ή Εύτυχίς· 
,,δλοι τώρα μαζή θά  πέσουν έπάνω μου με τά  περιπαίγματά 
τους. Τ ί εχω νά γείνω τώρα που έπέστρεψε πάλιν ό φοβε
ρός αυτός περιγελαστής, δ Φυλλίδας!“

,,Μή φοβάσαι, Εύτυχίς μου“, ύπέλάβεν δ Φυλλίδας κα- 
ταπραίνων τήν αγαθήν γυυΟϊκα, „δεν θά  τά  χαλάσουμε· 
εμείς πάντοτε ήμασταν μαζή αγαπημένοι, τώρα μάλιστα 
ετση που ’πάχαινες ’ςτά δυο αυτά χρόνια κ’ εγεινες γε
μάτη . . .

„ Ορίστε καί πάλι!“ άνεφώνησεν ή Ευτυχίς μετά τίνος 
άγανακτήσεως· ,,ώράϊα θά  πάγη έτση! Δεν βλέπεις καλλί
τερα τήν Χαριτώ μας; ’Εκείνης νά λέγης τέτοια καλά 
λόγια . . .

Ήρυθρίασεν ή Χαριτώ, ό δέ Φυλλίδας είπε μετά τίνος 
αμηχανίας: „Αυτό τό έκαμα ήδη, Ευτυχίς. Ή  Χαριτώ ¿με
γάλωσε βέβαια κατά τον καιρόν τής απουσίας μου, άλλα 
δλοι Σας τώρα, που Σάς ξαναβλέπω έπί τέλους, μου εΐσθε 
άλλο τόσον άγαπητότεροι.“

Τάχιστα άνέκτησεν δ Φυλλίδας τήν φυσικήν έκείνην 
προςοιγείωσιν προς τόν τόπον, δπου διήλθε τήν νεότητά του 
και εζησε μετ’ ανθρώπων τοσαυτην έχόντων προς αυτόν 
αγάπην, οί δέ θετοί αυτού γονείς έπίσης ταχέως' διεΐδον είς 
τούς φαιδρούς καί αφελείς τρόπους του, είς τήν έκ βα&είας 
άγάπης καί ευγνωμοσύνης προερχομένην φιλοφροσύνην του, 
δτι ή καρδία του νέου δεν μετεβλήΟη καί μετά τίνος ήθι- 
κής· ίκανοποιήσεως παρετήρησαν, δτι δ Φυλλίδας πράγματι 
αδιάφθορος έπανήλ&εν Ικ τής ξένης.

Άφού έπί βραχυν τινα χρόνον ό νεανίας απεμακρύνθη 
τής συναναστροφής, διά νά άναζωογονη&ή έκ .τής κοπώ- ' 
σεως διά τίνος λουτρού καί διά ν’ άλλάξη ένδύματα, έπέ- 
στρεψεν είς τήν χροστάδα, ένθα πλήν τής οϊκογενείας συν- 
ήλ&ον καί τινες των προτιμωμένων υπηρετών, δπως καί 
ουτοι συμμετάσχωσι τής θυσίας, ήτις έπρόκειτο κατά τά 
έ&ιμα του καιρού εκείνου νά προςενεχ9·ή υπό τού παλινο- 
στουντος είς τήν 'Εστίαν. Μετά τό τέλος τής Ιεροτελεστίας 
ταΰτης καί τής προςευχής έκάΕΗσαν είς τήν τράπεζαν,· ενω- ' 
ρίτερον σήμερον ή  κατά τό σύνηθες, καί τούτο χάριν του 
Φυλλίδα. Είς τήν τράπεζαν παρεκά&ισαν καί οί κατά τήν 1 
θυσίαν παρευρε&έντες δούλοι, διότι δ Φιλοκλής, ώς φιλάν
θρωπος καί ευμενής κύριος, δέν έκαμνε. καμμίαν απότομον 
διάκρισιν μεταξύ εαυτού καί των μάλλον ανεπτυγμένων έκ

των υπηρετούν του, έν στενώ μάλιστα οίκογενειακώ κύκλω. 
Μεταξύ· τούτων εύρίσκοντο καί τρεις διευ&υνταί των διαφό
ρων καταστημάτων του, ους εΤχεν ήδη απελευθερώσει, συν 
αύτοΐς δε καί δ παιδαγωγός τού Φυλλίδα, δςτις ήν δούλος 
αυτού τού Φυλλίδα. 'Ο  Άρίφρων — ούτως έκαλείτο ό 
δούλος — άπδ τού χρόνου ήδη. καθ’ δν εζη έτι ο πατήρ 
τού Φυλλίδα, ήν παιδαγωγός καί επόπτης τούτου, εξαετούς 
μόλις· έπετήρει δε τύν παίδα, ώς καί πάντες οί παιδαγωγοί 
τη ; έπόχής, πανταχού, εντός τε καί έκτος τής οικίας, έθίζων 
αυτόν είς τήν πειθαρχίαν καί τήν χρηστοήθειαν, «ποτρέπων 
παντδς του έπιληψίμου, συνοδεύων καθ’ έκάστην μετά των 
βιβλίων καί το~ν άλλοιν προς διδασκαλίαν χρειωδών υπό μά- 
λης είς τού γραμματιστού, τού διδασκάλου δηλ. των κοινών 
γραμμάτων, καί βοηθών αυτόν είς τήν κατ’ οίκον μελέτην 
διότι δ Αρίφρων δεν ήτον απαίδευτος άνθρωπος. "Οταν 
άπέθανεν δ πατήρ τού Φυλλίδα, παρέλαβεν δ Φιλοκλής καί 
τδν παιδαγωγόν είς τον οΐκόν του, διά νά παραστατή τόν 
παίδα, καί ουτω εΤχεν δ Φυλλίδας μέχρι τού 16. τής ήλι- 
κίας του έτους, ήτοι μέχρι τής είς εφήβους κατατάξεώς του, 
καθ’ όν χρόνον έπεόκέπτετο καί τήν σχολήν τού γραμματι
κού, ήτοι τού διδασκάλου των εγκυκλίων μαθημάτων, τού 
μουσικού καί τού γυμναστού, τόν Άρίφρονα ώς τον πιστό- 
τατον καί εύσυνειδητότατον οδηγόν. 'Ο  Φιλοκλής ήθελεν 
άπό πολλού βέβαια έλευθερώσει τόν πιστόν τούτον δοϋλον, 
έάν ήτον αύτος ό κύριός του, αλλά προβλέπομ,εν ήδη δτι 
καί δ Φυλλίδας, ευθύς άμα διαχειρισθή δ ίδιος τήν περιου
σίαν του, θά  τω χαρίση τήν έλευθερίαν, διότι άπό καρδίας 
ευγνωμονεί τόν σύμβουλον της νεότητάς του. Άλλως ό 
Άρίφρων μετά τού Φυλλίδα έδίδαξαν τήν Χαριτώ κατά τάς 
οδηγίας τού οίκοδεσπότου τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν, 
διότι τά  κοράσια έπαιδεύοντο καί έδιδάσκοντο μόνον κατ’ 
οίκον- παρά των δυο διδασκάλων του έμαθε τό τρυφερόν 
θυγάτριον πολλά ωραία ρητά, μύθους καί ποιήματα καί εύ- 
γνώμονα είχε πάντων τούτων μνήμην. ’Αφού δέ δ Φυλλίδας 
έφθασεν είς ήλικίαν, καθ’ ήν δέν είχε πλέον ανάγκην ξένης 
έποπτείας, δ Άρίφρων δεν έπαυσεν είςάγων είς τον οίκον παν 
δ,τι ήδύνατο νά συντελέση είς μόρφωσιν καί ψυχαγωγίαν 
άμα των κυρίων του.

Άλλ’ ή οίκογένεια έκά&ισεν ήδη είς τήν τράπεζαν. Άς 
ευχηθώμεν πάσι καλήν δρεξιν.

[έκ το ν  γερμ αν ικό ν .] ( ί π ι τ β ί  οννέχεια .)

Ο ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΜΑΝΙΤΩΝ.
'Γπάρχουσι καί είς τον άκακον των φυτών κόσμον πλά

σματα κακούργον καί μοχθηράν έχοντα τήν φύσιν, τά  όποια 
διά  τής έξωτερικής των όψεως δύνανται νά Ιξαπατήσωσι 
τούς άπροςέκτους ώς πρός τόν έσωτερικόν των χαρακτήρα 
καί διά τής έπενεργείας των φοβεράν νά έπιφέρωσιν αυτώ 
βλάβην, σύχί δέ σπανίως καί αυτόν ακόμη τον θάνατον.

Μεταξύ των τοιούτων άπαισίων φυτών συγκαταλέγονται 
καί οί δηλητηριώδεις άμμανίται, οί όποίοι δ ι’ όλης της έξ
ωτερικής των μορφής καί διά τής διαμονής αυτών είς σκιερά 
καί δασώδη μέρη, έπί σηκομένων ύλών, ,συμβολικώς προδί- 
δουσι τήν αληθή των φύσιν. 'Ο  κινδυνωδέστατος μεταξύ 
τών αγνώστων τούτων έχ&ρών εινε δ φαλλοειδής λεγόμ. 
άμμανίτης (Amanita bulbosa), οςτις δέν βλαστάνει είς ύποπτα 
μέρη, δεν πολλαπλάσιάζεται έπί σαπρών ύλών, άλλ' εύρίσκε- 
τα ι προ πάντων είς τάς άραιάς καί χλοαζούσας τοποθεσίας

τών δασών καί διατηρείται μέχρι του φθ·ινοπώρου έγγυς 
άλλων διαφόρων καί αβλαβών άμμανιτών, οί όποιοι άποτε- 
λούσιν έκλεκτοτάτην τροφήν καί τρυφερώτατον έδεσμα έπί 
τών τραπεζών τών πλουσίων. Ό  φάλλοειδής άμμανίτης εϊνε 
λευκός, μόνον δ ’ έπί της κορυφής του βλέπομεν υποκίτρινων 
τό χρώμα, ή πρασινόφαιον καί σπανίως βα&ύφαιον. Διά νά 
τδν διακρίνη τις άπό τών άβλαβών συναδέλφων του πρέπει 
καλώς νά γνωρίζη τά  διακριτικά του γνωρίσματα. Αί ει
κόνες ήμών παριστάνουσι τά  διάφορα τής άναπτύξεώς του. 
στάδια καί έν μεν εικόν. 1. βλέπομεν τδν πρώτην αυτού 
βλάστησιν, έν είκόν. 2. δέν άνεπτύχθη είςέτι τελείως ή πι- 
λοειδής αυτού κεφαλή, έν ω ή είκών 3. δεικνύει ήμΐν αυτόν 
ώριμον.

'Ο  άμμανίτης ουτος εΐνε έπικίνδυνος είς τόν ήμέτερον 
οργανισμόν κυρίως ώς έκ της βραδείας αυτού καί ύπολαν-
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θκνουσης έπενεργείας. Οί έξαπατη&έντες συνήθως έννοούσι 
τόν κίνδυνον πολύ αργά καί επομένως δέν εύρίσκουσι πλέον 
μέσα καί τρόπους, δπως έξου- 
δετερώσωσιτήν δηλητηριώδη 
του έπενέργειαν. Έ άν φά- 
γωμεν άλλους βλαβερούς άμ- 
μανίτας, ώς τόν έρυθρόν π. χ., 
αίσ&ανόμεθα αμέσως μετά 
πάροδον ήμισείας μέχρι μιας 
ώρας τά πρώτα συμπτώματα 
τού δηλητηριασμού καί έχο- 
μεν όπωςδήποτε καιρόν νά 
καταφύγωμεν είς σωστ ι κά 
μέσα, πρός τούτοι; δέ ο τε
λευταίος ουτος προκαλεί πολ- 
λάκις πριν ή συμβή ακόμη ή 
πέψις έμετόν, δςτις αρκεί είς 
απαλλαγήν ήμών  άπό τού 
κινδύνου, έν ω τον δια τού 
λευκού φαλλοειδούς άμμανί- 
του δηλητηριασμόν αίσ&ανό
μεθα δ ταν  πλέον  δέν ήνε 
δυνατόν νά έπιχειρήσωμέν τι 
κατ’ αυτού — καί δι’ αυτό 
ακριβώς ουτος εΐνε δ κινδυ- 
νωδέστατος μεταξύ δλων τών 
όμοιων του.

Έ κ  της παραβολής πολυ
αρίθμων δ ι’ αυτούπροξενηθ'έν- 
των δηλητηριασμών μανθά- 
νομεν δτι ή άπαισία του έπενέργεια αρχίζει δεικνύουσα συμ
πτώματα 10—20, ούχί δέ σπανίως 30—48 ώρας μετά τήν 
εΐςοδον αυτού είς τόν στόμαχον. Μετά 8 —10 ώρας όμως

πασα βοήθεια καί θεραπεία εΐνε περιττή καί ανεπαρκής, μά
ταια εΐνε όλα τά  έμετικά μέσα, διότι ή δηλητηριώδης αυτού

ουσία άπερροφήθη ήδη έντε- 
λώς υπό τών ίστών τού οργα
νισμού μας. Έ  ένέργεια αυ
τής έξαρτάται φυσικώς έκτού 
ποσού τών φαγωθέντων άμ- 
μανιτών, έξ ών όμως δύο ή 
τρείς μόνον ήρκεσαν πολλά- 
κις νά Ιπιφέρωσι τόν θάνα
τον. Ή  στατιστική απέδειξε 
πρός τούτοι; δτι τά  δύο τρίτα 
τών τοιούτου εΐδούς δηλητη- 
ριασμών εΐνε θανατηφόρα, φαι
νόμενου, μή παρατηρούμενων 
είς τούς άλλους δηλητηριώ
δεις άμμανίτας, οιτινες καί- 
τοι διαταράσσουσι σπουδαίως 
τόν δργανισμόν μας, σπανίως 
όμως έπιφέρουσι τόν θάνατόν 
του. Τά συμπτώματα τού 
τοιούτου δηλητηριασμού εΐνε 
φοβερά, δέν διαφέρουσι πολύ 
τών έκφάνσεων τής χολέρας 
καί τυραννούσι  τόν  πά- 
σχοντα μέχρι 9·ανάτου, δςτις 
καί έπ έ ρ χ ε τ α ι  έν τός  δύο 
ήμερων.

Διά ταύτα μεγάλη προς- 
οχή πρέπει νά καταβάλλεται 

περί τήν συλλογήν άμμανιτών καί τήν αγοράν τοιούτων, 
απαιτείται δέ καί γνώσις αυτών άκριβής πρός αποφυγήν 
παντός κίνδυνου.

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Τά βαρέλια καί τό περιεχόμενο·, αντων. — Ό  ρητινίτης καί αί έκλογαί. — Έ μφάνιβις του ο α λεπ τσ ή . — Δύο δημοτικά άσματα.

σαλπίσματα. — Δίκη καί όδννηρά άνάμνησις. — Περυσινον πάσχα τών ευζωνων εν τοις παραπηγμασι.
Εύζωνοι καί

Ό  ρητινίτης θά γελάση μετά του ευτυχούς, 
U n i roirb w it ben SetiiiBten Magen

1. ’Οκτωβρίου 1887,

Αί όδοί τών Ά&ηνών είσι πλήρεις βαρελίων. Οί οίνο- 
πωλαι έξέβαλον αυτά έκ τών υπογείων των, τά  πλύνουσι ώς δ κώδων του Σίλλερ.
δ ι’ ασβέστου, τά δένουσι με νέα βεργιά, άντικαθαστώσι σε- Ό  ρητινίτης! Άπορω πώς δέν ευρεν είσέτι τόν υμνητήν
σηπυΐάν τινα δούγαν, χρωματίζουσι τάς σιδηράς στεφάνας του. Άνευ αυτού δέν εΐνε δυνατόν νά λειτουργήση τδ συν-
των. Αί παρατεταγμέναι προγάστορες αυται βαρέλαι, άφ’ ταγματικόν ήμών πολίτευμα, δέν εΐνε δυνατόν νά εχωμεν
οδ έμπλησθ·ώσι γλευκους, θά έπιστρέψωσι πάλιν είς τήν κοινοβουλιον, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι δέν δυνάμεθα
θέσιν τω ν  έκ τής βραχνιασμένης δέ καί σκοτεινής ειρκτής νά τδ Ικλέξωμεν. Έ κλογαί άνευ ρητινίτου! . . . Εφημερίς’
των θά όνειροπολώσι τό λαμπρόν φάος τού ήλίου, δπερ τό- τις ανέγραφε πρό τίνος ώς τό φυσικώτατον πράγμα του κό-
σον ήδέως έθέρμανε τά  ευρωτιώντα έκ τής υγρασίας, τά  έκ σμου, δτι ένεκα τών πολλών έκλογών τού έτους τούτου
ρευματισμών, ώς είπεΐν, άπορρικνωθέντα μέλη των. έξηντλήθησαν άνά τήν Ελλάδα πάντα τά  περισσεύματα τού

Τ ί έγκλείουσι τά  βαρέλια ταύτα! παννυχίους κώμους Ρητινίτου. Ό  πρώην δήμαρχος Αθηναίων τας παραμονάς
καί κι&αρισμούς, καί άμανίόες έντός ταβέρνας, έν τινι γωνία τών έκλογών αντί νά δημοσίευση πρόγραμμα παρέταξε βα
τής οποίας μεμονωμένος πότης, πνίξας έν τω οΐνω τόν πό- ρέλας ρητινίτου έν τή  αυλή του. 'Ο  ρητινίτης φωτίζει τούς
νον του, χαράσσει, κατά τό ώραΐον ποίημα τού Κοππέ, έπί ψηφοφόρους πρός ποίον μέρος τής κάλπης να διευθύνωσι τήν
τού τραπεζίου διά τών σταγόνων τού ποτηριού του γυναι- χειρ« τ ω ν  ό ¡Ρητινίτης εΐνε τό άγιον μύρον δι^ ου χρίονται
κεΐον όνομα! χορούς ύπό τήν πρασίνην σκιάν τών δένδρων οί βουλευταί· διά τούτο Γάλλος τις κρίνων τα  καθ ημάς
τας ημέρας τών κανηγύρεων καί ήχους βιολίων καί λαγού* ήδύνατο νά εΐπη δτι αί έκλογαί ήμών άν εΐνε σπανίως rai-
των τάς ήμέρας τών γάμων, δτε ή νύμφη απαστράπτει έκ sonnées εΐνε όμως πάντοτε résinées,
τών φλωρίων καί τεθλιμμένα ανχοίρια δταν έμβάπτηται τό * * *
παξιμάδι είς τήν μακαριάν διά τήν μνήμην τού δυστυχούς Μέ τάς πρώτα; τού φθινοπώρου ψύχρας έφάνησαν οί
δστις υπνώττει υπό τόν ξύλινον σταυρόν τού νεκροταφείου!. .  ααλειετσήδες· Άπό τής τέταρτης μετά τό .μεσονύκτιον ωρας
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καί πολλάκις έτι πρό, εν ο> αί οδοί είσι βεβυδ·ισμέναι είς I 
σκοτίαν, ακούεται ή φωνή: Σαλέπι! . . Ζεστό! . . καί διέρ
χεται ό σαλετττσής διά τής μιας χειρός κρατών τό γχ ιο ν  
γιονμι μετά του ϋφηρμοομένου πυραύνου, καί διά τής ετέρας 
μικρόν φανόν καί τό έκ λευκοσιδήρου καρτάλι (ποτηριοδ·ήκην), 
οπερ ένίοτε φέρει έζωσμένον περί τήν όσφόν δίκην σελαχ/ον, 
παραρτων καί όρμαδ·όν κουλουρίων.

Γέρων τις , οΖ τά  βλέφαρα αποφεύγει ό ύπνος, φοιτη
τής, ον ήδη αφύπνισε τό έξυπνητήριόν του, διότι εύρίσκεται

δε πέραν, είς τό χωρίον των, τούς αναμένει νεαρά ίσως γυνή 
κατατρυχομένη υπό τής ένδειας, πεινωσα αγάπην, ριγούσα 
Ιν τη απομονώσει, χήρα ής ο σύζυγος αντί νά είνε ύπό τό 
χώμα εΐνε έν Άθηναις, 'Ο  άνθρωπος ουτος, ή γυνή εκείνη 
δόνανται μόνοι νά έννοήσωσι τήν ξενητειάν, ήν μετά τόσου 
πόνου περιγράφει ή δημοτική ψιας ποίησις:

Νυστάζουν τά ματάκια μου, νυστάζουν τά κκϋμενα 
Νίτσα μου, ελα πλάγιασε κοντά μου άκόμ’ άπόψε 
Νά σε χορτάσω φίλημα, νά σέ χορτάσω λόγια

Ο Χ Λ Η Ρ Α  Σ Γ Ν Ο Δ Ι Α .  
Κατά τήν ελαιογραφίαν του Μάξ Λέβλιγκ.

είς τήν φοβέραν παραμονήν των Ιξετάσεων, άνοίγουσι τό 
παρά&υρον καί τόν καλούσι- οπωροπώλης τις έπί όνου κο- 
μίζων έξ' άπομεμακρυσμένου λαχανοκήπου λαχανικά είς τήν 
αγοράν, σταματά αυτόν καί πίνει έν σαλέπιον όπως &ερ- 
μαν&ή.

Τόν χειμώνα έπιστρέφοντες δρ&ριοι έκ χορού, έγκεκορ- 
δυλημένοι είς βαρείς έπενδότας, έν ω παγεραί ριπαί τού 
ανέμου μαστίζουσι τό πρόσωπόν μας, συναντώμεν τον σα- 
λ επ το ή ν  έναυλα δ 5 έχοντες είς τά  ώτα τά  γοργά μέλη 
τού Στράους καί πλήρες έτι τό βλέμμα ωραίων μειδιαμά
των καί πλαστικών στάσεων περικαλλών σωμάτων, περιβε- 
βλημένοι έτι ύπό τής ατμόσφαιρας τής εύζωίας καί τής ήδυ- 
παδ·είας αίσδ·ανόμεδ·α ζωηρότερον τήν βασανισμένην ζωήν 
των αν&ρώπων τούτων, οίτινες ούτε ύπνον χορταίνουσιν ούτε 
άρτον, κακουχοΰνται δ ’ έν ρυπαρία δ ι’ ολίγα κερμάτια. Έ κεϊ

Γιατ’ εγώ σιίνταχ’ αύριο τώχω γιά νά μισέψω 
Νά ιρεξω κάμπου? καί βουνά, λαγκάδια καί ποτάμια 
Κ  ό &εός τό ξέρει, Νίτσα μου, άν &ά ματαΐδω^οΰμε. 

#
Τ(Γιων μερώνε νιόνυφη κ ι1 άντρα« τη« πάει ’«τά ξένα; 
Δώδεκα χρόνου« εκαμε ’«τής ξενητεια« τά μέρη. ’
Κ’ ή δόλια εμυριολόγαγε, πικρά μυριολογάει.
,,Τ ί νά ο ου στείλω, ξένε μου, τ ί  νά σοίΓ προβοδήσω; 
Νά στείλω μήλο, σέπεται, κυδώνι μαραγκιάζει 
Νά στείλω μοσκοστάφυλο κ’ έκεΤνο σταφιδιάζει. 
Σηκόνομαι τήν χαραυγή, σηκόνομ’ απ’ τόν βπνο 
Βγαίνω ’«τήν ιίόρτα τοϋ σπιτιού, τηράζω ολόγυρά μου 
Καί βλέπω ταί« γειτόνισσαι« με τό παιδί ’«τά χέρια.
Μ επηρε τό παράπονο κι’ άρχίνησα νά κλαίω.
Γυρίζω πίσω Μ,ιβοντας, σφογγίζοντα« τά δάκρυα. 
Βαρε&ηκ η χαρδουλά μου, μπιζέρισ’ ή ψυχή μου 
Χωρι« άνδρα ’«τήν αγκαλιά, χωρί« παιδί ’ξτά χέρια
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Η χηρά σαλπίσματα μ ΐ διακόπτουσι· λόχος εύζώνων 
μεταβαίνει είς πορείαν ο στρατών αυτών εΐνε έγγυς τής 
κατοικίας μου οπισ&εν κήπου· διά μέσου τού φυλλώματος 
τών πεύκων- έκλάμπει τό πορφυρούν φέσιον των εύζώνων καί 
ή χιονώδης φουστανέλλα- εΐνε τά  στελέχη τού τάγματος, 
ύπαζιωματικοί οί πλεΐστοι λεβέντηδες με στρημμένον τόν 
μύστακα, φέροντες &αυμασίως τήν γραφικήν στολήν τω ν  έκ 
τού παρακόρου μου παρακολουδ·ώ τόν βίον τω ν  εννοώ ήδη 
τήν γλώσσαν τών σαλπισμάτων των. Έ κ  πάντων δύο είσί 
τά  άλη&ώς ωραία · τό σιω πητήρων όταν ή σάλπιγξ τούς 
παραγγέλλει νά σιωπήσωσι, νά κοιμη&ώσι· οί τόνοι παρατεί- 
νονται, σβύνονται, ώς νανούρισμα μητρός, καταβιβαζούσης 
τήν φωνήν τού Ν άνι νάνι μήπως αφύπνιση το παιδακι της 
τού οποίου ήρχισαν νά κλείουν τά  βλέφαρα- καί τό εγερτή
ρ ιο ν  τούτο εΐνε ζωηρόν, φαιδρόν, γοργόν κρούεται περί τήν 
πέμπτην καί ήμίσειαν ώραν τής πρωίας, τήν ώραν τού ήδέος 
έωδτνού υπνου, καί σ’ έξυπνα παιγνιωδώς, ώς ώραΐον προσ
φιλές πρόσωπον άφυπνίζον σε τήν αυγήν μετά γελώτων, μετά 
χάριτος, μετά μαργιολιας.

Έκάστην ώραν άλλάσσει ό φρουρών σκοπός- μετά τό 
μεσονύκτιον δε έν τή σιγή τής κα&ευδούσης πόλεως εχει 
πολύ τό άγριον ή κραυγή:

— Α λ  λ α γ ή ! .............
Αλλ’ άγριωτέρα ετι, μετάγουσα τό πνεύμα εις κινδύ

νους καί νυκτερινάς εφόδους εΐνε ή κραυγή: Είς τά  όπλα!
. . βροντωδώς άναπεμπομένη, άμα τή οποία άνατινάσσονται 
ώς αίγαγροι οί εύζωνοι καί άρπάζουσιν έκαστος τό όπλον του.

Πρό τινων ήμερων ήρξατο έν τώ στρατοδικείφ ή έκ- 
δίκασις τής κατά τών ύπαξιωματικών τής έν Κούτρα διλο- 
χίας κατηγορίας- καί άναξέεται τό τραύμα όπερ δέν εΐχεν 
είσέτι έπουλω&ή, καί έπανέρχεται ή οδυνηρά έκείνη άνά- 
μνησις.

Τόσον μεγάλη περί τών εύζώνων έπεκράτει ιδέα! ή 
φουστανέλλα των άνεκάλει τόσα ηρωικά ανδραγαθήματα! 
καί αίφνης παραδίδουσι τά  όπλα καί σύρονται είς τήν αιχμα
λωσίαν ώς αγέλη· τήν ήμέραν έκείνην έν ίδανικόν συνετρίβη 
έν ήμΐν, ώς πολύτιμον άγαλμα καταπεσόν τού ύποβά&φου 
του. Ή  δλΤψις καί ή άγανάκτησις ημών δ'εν εΐχεν ορια.

Πάντες τούς έμεμφόμε&α διατί δέν άπέδ·ανον· έξετσξεόσαμεν 
κατ’ αυτών πάσαν υβριν, ήν ύπηγόρευεν τό πατριωτικόν μας 
άλγος. Έ πειτα  έβεβαιώδ·ημεν ότι οί άνδφωποι έκεΐνοι 
έπραξαν ό,τι ήδύναντο διά ν’ άπο&άνωσι, άλλ’ ότι ο θάνα
τος δέν τούς ήδ·έλησε- ότι προετίμων μυριάκις νά κοκκινί- 
σωσι διά τού αίματός των τόν άπαίσιον έκεΐνον βράχον παρά 
νά φυλάττωσίν αυτό έν ταΐς φλεψί των όπως άνέρχηται είς 
τό πρόσωπόν των καί κοκκινίζη αυτό έξ αίσχύνης. Κ’ έγώ 
τότε έγραψα έν τινι. έφημερίδι νά τους ένδύσωσι μαόρην 
τριχίνην φουστανέλλαν πρός άνάμνησιν τού αίσχους των!

’Αλλά μετενόησα διά τήν γενικήν Ικείνην καταδίκην 
ότε τό παρελθόν Πάσχα μετέβην είς τά  παραπήγματα όπου 
ήσαν έστρατωνισμένοι οί εύζωνοι.

"Εκαστον Πάσχα τά  εύζωνικά τάγματα, συνεχίζοντα 
τάς άρματολικάς παραδόσεις, κοσμούσιν, όπου καί άν καταυ- 
λίζωνται, διά δαφνών καί μυρσινών τάς σκηνάς ή τόν στρα
τώνα, τραγουδοϋσι τά  άπαράμμιλλα κλέφτικα τραγούδια 
των καί χορεόουσι τόν τζάμικον περί το ψηνόμενον είς τήν 
σούβλαν άρνίον.

Τήν ήμέραν έκείνην ούτε δάφναι ούτε μυρσίναι, ούτε 
χορός ούτε άσματα- οί εύζωνοι έβάδιζον καθ’ ομίλους σο
βαροί, κύπτοντες τήν κεφαλήν ώς αίσχυνόμενοι εαυτούς. Τό 
άρνίον έψήνετο έν σιγή.

Έπλησίασα είς τόν έπιλοχίαν Μιλτιάδην Γιαταγάναν, 
αδελφόν τού ήρωϊκώς πεσόντος είς τά  σύνορα Ήρακλέους 
Γιαταγάνα, έπικινδύνως δέ καί τούτον πληγω&έντα έν Γκρι- 
τζόβαλι ένδ·α ήγωνίσ&η ώς αληθής ανδρείος.

— Διατί αυτή ή κατήφεια; τόν ήρώτησα.
— "Οπως εΐμεθ-α ήμεΐς τώρα, τά  στολίδια καί τά  τρα

γούδια μάς λείπουν! μοί είπε μετκ πόνου.
Οί φιλότιμοι καί γενναίοι άνδρες! ήσαν απαρηγόρητοι 

διά τήν συμφοράν έκείνην, έπένθουν διά τήν άτίμωσιν τού 
ευζωνικοΰ ονόματος, ένα μόνον έχοντες πο'&Όν, φλογερόν 
πόθον, ν’ άποπλόνωσιν ώς τάχιστα τόν ρύπον έκεΐνον . . .

* ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

Γ. Γ. Ο ί δικασ&έντες ύπαξιωματικοί ή'ίωώ'υηβαν πάντεί πλήν ενός' 
ούδείς αυτών, μηδε το ϊ καταδικασ&ίντος είς διετή ειρκτήν εξαιρουμένου, 
άπεδείχ&η άνανδρος- οί πλεΤστοι τουναντίον εΐχον πολεμήοει γενναίως.

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η Ρ Ο Κ Λ Η Σ  Β Α Σ Ι Α Δ Η Σ  (έν 
σελ. 289).

2. Ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Είκών ύπό Καρόλου Γκερτς 
(έν σελ. 293). Ή  είκών παριστάνει σκηνήν έκ τού βίου έν 
ταΐς ευρωπάϊκαΐς αυλαΐς κατά τοίις μεσαιωνικούς αίώνας, 
ότε έκαστη αυτών είχε καί τόν γελωτοποιόν της. Αί άβραί 
καί περικαλλείς νεάνιδες- ρίπτ.ουσιν άνθη κατά του ταλαι- 
πώρου ανθρώπου, όςτις έν τω άσματί του έπέτρεψε ν ανα-, 
μιχ&η καί ή φωνή τής καρδίας του.

3- ΕΞ0ΡΥ 3ΙΣ ΚΕΧΩΣΜΕΝΩΝ. Είκών ύπό Αάβιηοΐΐο 
(έν σελ. 297). Ζωηρά μένει είςέτι ή άνάμνησις τών κατά 
τά  τελευταία έτη Ιπισυμβάντων φρικτών σεισμών, ίδία έν 
Πελοποννήσω καί έπί τών ίταλικών ακτών τής Λιγουρίας καί

τού κόλπου τής Νεαπόλεως. °Εν έχειςόδιον τών απαίσιων 
Ικείνων ήμερων παριστάνει ή σήμερον παρατι&εμένη είκών. 
Ύπο τά  συσσωρευμένα έρείπια τών οίκιών άναζητούνται τα  
κεχωσμένα πτώματα, καί έπί τών προςώπων τών παριστα- 
μένων ζωγραφεΐται ή ύπερτάτη αγωνία Ινώπιον νέου ισως 
σπαρακτικού θεάματος, δ ι’ οδ &’ άποκαλυφ&·ή ότι καί έτε
ρον άπώλεσαν προςφιλές δν. Αί καταστροφαί, τάς οποίας 
τόσον αίφνιδίως έπιφέρει είς τόν βίον ^μας  ̂ ή φοβερά υπο
χθόνιος δΰναμις, μάς ύπομιμνήσκουσιν ότι ό πολιτισμός μας 
είνε έντελώς αδύνατος καί άσ&ενής έναντίον τής βίας τών 
άχαλινώτων στοιχείων τής φύσεως.

4. ΟΧΛΗΡΑ ΣΥΝΟΔΙΑ. Κατά τήν έλαιογραφίαν τ ο ύ . 
Μάξ Λέβλιγκ (έν σελ. 300). Τήν δόσιν τής νεαρας χωρικής 
5\ίίυίϊΤίϊΐ. νά ωαντασδ^ί ό άνατνώστησ.
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! 'Η  τέχνη τών έγγαστριμύθων άπησχόλησεν άνέκαθεν τούς φυσιολό
γους, πρώτος δέ I  διάσημος ’Ιωάννης Μύλλερ έξηκρίβωσε παλαιάς τινας 
περί του πράγματος υποθέσεις. Εσχάτω ς 6 έν Χάλλη καθηγητής ΚίΙββηβΓ 
έδημοσίευσε ίδιας αότοΰ παρατηρήσεις, τεινούσας νά διαλευχάνωσιν εντελώς 
τό ενδιαφέρον ζήτημα. Κατά ταύτας τό όντως περίεργον φαινόμενών τής 
ώςεΐ από μακρότερον κειμένου τόποιι άντηχήσεως τής φωνής τοΰ Ιγγΰς 
ήμών δμιλοΰντος έγγαστριμύ&ου εξηγείται διά του ίδιάζοντος αύτώ τρόπου 
της εκπνοής, ήτις εχει νά προςκροΰση είς την στενοτάτην παρ’ αυτοί γλωτ- 
τίδα , ενώ μετ’ ασυνήθους βραδύτητος συστέλλεται 6 θώραξ του καί το 
διάφραγμα τηρέϊ τήν κατά τήν είςπνοήν πεπιεσμένην θε'σιν του, είς τρόπον 
ώςτε ή  κοιλία κατά τήν έμιλίαν νά μένη έξωγκωμένη. Ό  αλλόκοτος τής 
φωνής του ήχος προέρχεται έξ ανατομικής άνωμαλίας αυτοΰ του λάρυγγος, 
οςτις αντί νά τείνη κατά τήν έκφώνησιν πρός τά άνω, τοΰθ’ οπερ συμβαί
νει κατα πασαν κανονικήν έκπνοήν, φέρεται παρά τώ εγγαστριμύθφ πρός 
τά κάτω, καί ώς έκ τούτου φαίνεται άντηχοδν το στήθος του. Τό τοτου- 
τον όμως προκαλόϊ μεγίστην άσάφειαν περί τήν εκφοράν των συμφώνων, 
διότι δεν χρησιμοποιούνται οί στοματικοί μΰς, ακριβώς ομως ή δυςδιά- 
κριτος αυτή προφορά προξενίΤ τήν εντυπωσιν τοΰ άπέχοντος δήθεν τοπι- 
κώς ήχου ώς έκ τής απώλειας των κυριωτέρων τής φωνής τόνων. Τά 
φωνήεντα δέν άποδεκατίζονται ώ ς τά  σύμφωνα- κ α ί αύτό δ έ  τό  εύαιο'Οη· 
τότερον ι  μόλις αποκλίνει πως πρός τό ί .  Ό  εγγαστρίμυθος πάσχει καί 
ακινησίαν τής γλώσσης, ήτις κατάκειται παρ’ αύτώ ώςεί προςκεκολλη- 
μένη εν τώ βυθφ του στοματικού κοιλώματος. Ό  προμνησΒείς καθη
γητής τής φυσιολογίας συμπεραίνει έκ πάντων τούτων, ότι ή  τέχνη τοΰ 
έγγαστριμύ&ου εΐνε μικρά τις τροποποίησις ή μάλλον τελειοποίησις τής λα- 
ρυγγοφωνίας, τοίς δε όρεγομένοις αύτής συνιστδ τήν είς λαρυγγισμούς 
άσκησιν.

Καί μεταξύ -toCf ώραίου φύλου έχει διάπυρους θαυμαστός ό βίσμαρκ. 
Άγγλίς τις Miss, ενθουσιασμένη διά τήν μεγαλοφύίαν τοΰ γερμανοΰ άρχι- 
καγγελαρίου έστειλε προ τίνος ε ίς  αυτόν τό ώράΐον λεύκωμά της μετά της 
θερμή; παρακλήσεως, όπως ευαρεστηθή νά γράψη έν αύτώ όλίγο£ λέξεις, 
διότι, προςέδετεν ή νεαρά κόρη, ήθελε θεωρήσει μέγα του βίου της ευτύ
χημα, εάν άπέκτα χειρόγραφον τοΰ μεγίστου της Γερμανίας άνδρός. Ή  
αλήθεια εινε, ότι ό Βίσμαρκ δεν  φημίζεται επ ί προςηνεία καί άβρότητι, 
άπ’ έναντίας μάλιστα θεωρείται ώς άδυςώπητος τιμωρός πάσης φαντασιο
πληξίας καί ανοησίας- τήν φοράν ομω; ταιίτην εύρέθ-η ç rè  καλό το ν  to  
φ ε γ γ ά ρ ι ,  ώς κοινώς λέγομεν, καί δέν κατώρθωσε ν’ άντιστή είς t iv  έξ 
’Αγγλίας τσΰιον πειρασμόν τής. γυναικείας ματαιότητος κ α ί εγραψεν επί 
τής πρώτης τοΰ λευκώματος σόλίδος τάς έξης λέξεις, τών όποιων δεν με
ταδίδει ολην τήν χάριν ή πρόχειιρος ελληνική μετάφρασις: „Φυλάξου, παιδί 
μου , άπό τά όνειροπολήματα, διότι κανέν κτίριον δεν κτίζεται τόσον εύ
κολα, -καί δεν κρημνίζεται τόσον δύςκολα, ώς αυτά“ . Ο ί κ α ί όλίγιστσν 
γαλλίζοντες έκ των ήμετέρων ’Αναγνωστών ένόησαν βέβαια οτι ό Βισμαρκ 
έξέφρασε τά ό νειρ ο π ο λή μ α τα  διά τών châteaux  e n  Espagne, τοΰ όποιου 
αντίστοιχος γερμανική έχφρασις εΐνε τά Suftfôlôffer, άτινα άναδεικνύουσιν 
άρτιον τό  ώράΐον τοΰ δαιμονίου άνδρός απόφθεγμα.

Έ ν ώ  |ξ  όλαι έκ&έσεις ύπάρχουσιν έν ένεργεία κατά τάς άρχάς τοΰ 
εφετινού φθινοπώρου έν ’Αγγλία, μέλλουσαι νά διαρκεσωσιν αί πλείσται 
πέραν τοΰ έτους τούτου, καί άλλη αγγέλλεται νέα, διεθνής αυτή κ α ί προ- 
ωρισμένη άποκλειστικώς διά τά γυναικεία εργόχειρα, ίυνέστη δέ ύπό τήν 
προστασίαν αύτής τής Βασιλίσσης βικτωρίας επιτροπή κυριών τής άνω- 
τάτης καθ’ όλον τό κράτος αριστοκρατίας, έν οΐς άναφέρεται καί ή Κυρία 
Ροζεβερύ, τό γένος Ρο'τσχιλδ, έγένετο δ έ  ήδη γνωστόν δ ιά  τών εφημερί
δων, ότι άμα τψ  θέρσι τοΰ προςεχοΰς έτους αρχεται ή Ιχ&εσις έν Giftego»· 
τής Σκωτίας. Αί |ν  λόγω κυρίαι παρακαλοΰσι πάντα τά έθνη, πεπολιτι- 
σμένα καί μή, ν’ άποστείλωσι δείγματα τής φιλοπονίας τοΰ ώραίου φύλου 
τω ν, διότι υπέρ ταύτης πρώτιστα, κατά δεύτερον δ έ  λόγον ύπέρ της φιλο
καλίας θά  κρι&ξ δ άγων. Πρός τόν σκοπόν τούτον αί φρόνιμοι έκείναι 
όσον καί σημαντικοί Άγγλίδες-ποιούνται δπωςοΰν μακρόν έν τω προγράμ-

ματι τής έκθέσεως λόγον περί’της γυναικείας καρτερίας, πρός έπαινον καί 
ένθάρρυνσιν τής όποιας καί μόνον άνέλαβον αυταί ου τήν τυχοΰσαν φρον- 
τίδα πρός βιοργάνωσιν τοιαύτης διεθνοΰς πανηγύρεως. ’Αποκλείονται δέ 
σκοπίμως τής έκ&έσίως τά κεντητά σκεπάσματα ανακλίντρων, εδρών ώς 
καί παν ο,τι άνήκει είς τήν αδικαιολόγητον πολυτέλειαν, π. χ. τά πλείστα 
κεντήματα, τά τεχνητώς έξηραμμένα άνθη, ούχί όμως καί τά έκ μαλλιού, 
τριχών ί  κηρού τοιαΰτα. Μία μικρά παραχώρησις έγεινε καί πρός τα 
παιδία, επετράπη δηλ. ή  έκθεσις πλαγγώνων, έπαινοΰσι δέ διά τοϋτο αί 
έφημερίδες τήν τρυφερότητα των άλλως τόσον αύστηρών έκείνων μητέρων.

Ό  κύριος Iw an de W oestyne , ό βασιλεύς των έν Παρισίοις Re
porter, των μισθοφόρων δηλ. εκείνων, οϊτινες έπαγγέλλονται τήν περισυλ
λογήν όσων πλείστων καί τών νεωτάτων διά τάς έφημερίδας ειδήσεων, 
Ιπενόησε ττν εξής όντως πρωτότυπον απόπειραν, ήτοι νά ζητήση αύτο- 
προςώπως έκαστου τών τεσσαράκοντα μελών -τής Γαλλικής Ακαδημίας τήν 
έγγραφον γνώμην περί τής ιστορικής ήρωΐδος ’Ιωάννας Δ’ Αρκ, τής άλλως 
υπό τό όνομα Αύρηλιανής Παρθένου γνωστής. Έπεσκέφθη λοιπόν πάντας, 
έλαβε τριάκοντα εννέα αυτοσχεδίους, συντόμους καί αύτογράφους περί τοΰ 
πράγματος γνώμας. Ε ις  μόνος, ό διάσημος συντάκτης της Έφημερίδος 
τών Συζητήσεων Jo h n  Lem oinne ήρνήθη νά γράψη τι, αντί δέ τούτου 
έσπευσε νά δείξη πρός τόν οχληρόν επισκέπτην τήν θύραν τοΰ γραφείου του.

Αί πλείσται τών έσπευσμένων τούτων άποφάνσεων εΤνε, ώς είκός, 
έρημοι πάσης πρωτυτυπίας' καί βαρύτητας, ύπάρχουσιν όμως μεταξύ αύτών 
καί τινες όμοιαλήθεις, επιτυχείς, μάλιστα δ’ ευφυείς. Άφίνομεν τέσσαρας 
εμμέτρους, ώς έγραψαν oí δύο ποιηταί Coppée καί. Sully-Prudhom m e,

. ό κριτικός M ezières καί ό αιώνιος της ’Ακαδημίας Γραμματεύς Camille 
Doueet. Ό  δραματικός συγγραφεύς V ictorien Sardou εύηρεστή&η νά 
γράψή περί τής όψεως τής ’Ιωάννας ώς έξης: ,,Πολύν καιρόν έφανταζό- 
μεθα τήν Αύρηλιανήν Παρθένον ξανθήν. Σώζεται ομως επιστολή' της πρός 
τόν Duuois· τό γράμμα τοΰτο εΐνε έσφραγισμένον μέ κηρίνων σφραγίδα, 
καί κατά τό  έθος τ? ς  εποχής της μ ία  θρίξ εινε περασμένη διά  τοΰ *ηροΰ, 
καί αυτή ή θρίξ εΐνε μαύρη.“  Ό  Cherbuliez έγραψε: ,,Διατί ν’ απαιτώ- 
μεν τήν έν ταίς άγίαις κατάταξιν της ήρωΐδος μας, άφοΰ δεν δυνάμεθα 
νά τό κατορθώσωμεν; Ό σον καί άν ώμίλει εκείνη μέ τούς'Αγίους δέν 
ήτον όμως 'Αγία· ήτο άγαθή Γαλλίς.“ Κάτωθεν εγραψεν'¿ R ousset: „Π α
ρακαλώ τόν ανωτέρω κ. συνάδελφόν μου νά μ έ  συγχωρή-», άλλ’ εγώ τήν 
θεωρώ Αγίαν, καί μάλιστα Αγιωτάτην, καί τοΰτο, διότι ήτο άγαθη Γαλ
λίς.“  Ό  στενός τοΰ Γαμβέττα φίλος δέν έλησμόνησε καί είς αύτίν τήν 
περίστασιν τούς Γερμανούς καί εγραψεν έμμέτρως καί αυ’τός τά εξής: ,72 
καλή τής Λωρραίνης παρθένος, εάν έπί στιγμήν άνέζης, θά ώδήγεις πάς 
στρατιάς μας όπέρ τά όρη είς τάς πεδιάδας πρός νέας μάχας, καί άψη· 
φοΰσα τούς κινδύνους, τούς όποιους θ ά  Σοι έστηναν, ήθελες ένθυμηθη, 
ότι καί τό Μέτς ήν ώς Σύ άκαταδάμαστον κοράσιον καί παρά Σου ανα
μένει νέαν έλευ&ερίαν. Ελευθέρωσε το άπό ζυγόν, ό όποιος κυρτόνει τούς 
συμπατριώτας Σου, άπόδοσέ ti¡> τό άσπιλον παρελθόν του καί φέρε το είς 
τό φώς της γαλλικής ημέρας!“  Καί ό κωμφδιοποιός Labiche έξέφρασε 
τήν έπιθυμίαν τ τ ς  έλ.εύσεως νέας τινός ’Ιωάννας, κάτωθεν όμως αύτοΰ 
έγραψεν, ώςεί απαντών, ό φρόνιμος Δεσσέψ: „Νέα ’Ιωάννα δι’ έμε εΐνε 
Γαλλία φιλειρηνική.“ Ό  Δουμάς έγραψε: „Νομίζω, ότι πάς Γάλλος σκέ
πτεται περί τής ’Ιωάννας ώς Ιγώ. Δηλ. τήν θαυμάζω, τήν θρηνώ καί 
τήν προςδοκώ.“  Τελευταίος καί «ύφυέστερα πάντων έγραψεν ό Paillerôn, 
οςτις δέν ελειψε νά πειράξη καί πάλιν τούς λογίους συμπατριώτας του 
διά τών εξής: ,,‘Η  Αύρηλιανή Παρθένος δύο κακά έπαθε μεγάλα· ανεβι·* 
βάσ&η ζώσα έπί τής πυράς καί νεκρά είς τό ικρίωμα τής κριτικής· καί 
οί μεν Αγγλοι καύσαντες τήν ’Ιωάνναν, έγειναν αίτιοι νά καταταχθη με
ταξύ τών μαρτύρων, σι /άγιοι όμως· τήν έκαμαν ύστερικ/ν. ’Εγώ προ
κρίνω τών Αγγλων τήν διαγωγήν.“

Λ ο γ ικ ή .  Τ ί έκαμες, καιΐμένε, τό ωραίο τό μπαστοΰνί Σου. Λείπει 
τό χερούλι του. — Τό έκοψα, διότι ήταν πολύ μεγάλο. — Καί διατί τό 
έκοψες από ’πάνω; — Διότι άπό ’πάνω ακριβώς μου ήρχονταν μεγάλο.
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Περί τα μέσα τοΰ παρελθόντος Αύγούστου συνήλ&ον εν τή πρωτευ- 
ούση τής Βαυαρίας πολυάριθμα μέλη μιας αίρέσεως, τής όποιας τό όνομα 
καί ό σκοπός πολλάκις εσχολιάσ&η καί άπό Τίνος είς μέγαν βαθμόν κινεί 
τό γενικόν ενδιαφέρον. Ή  αΐρεσις αυτή δέν εΐνε θρησκευτική·" όνομά- 
ζεται ,,Βολαπυκ“, τά δέ μέλη καί οί όπαδοί αύτής συνηλ&ον έν Μονάχω 
είς τό δεύτερον διεθνές συνέδριου πρός άνακοίνωσιν διαφόρων σπουδαίων 
πληροφοριών άφορωσών την γλώσσαν των. Καί παρ’ ήμΐν ήρχιοεν άπό 
τίνος νά γίνεται λόγος περί τοΰ έφευρέματος τούτου, τά οποίον εις άπλους 
καί αφανής, άλλά γλωσσομαθέστατος ίερεύς κατεσκεύασεν, όπως άντικατα- 
στηση τήν λατινικήν εν ταίς έπιστήμαις, χρησιμευση δέ ώς κοινόν όργανον 
τών έμπορικών συνεννοήσεων καί δοσοληψιών άνά τόν κόσμον σύμπαντα. 
Καίτοι. δέ τό φιλοτέχνημα τοΰ ίερέως Σλάΐερ ούδέποτε θά δυνηθή ν’ άντι- 
καταστήση μίαν οίανδήποτε φυσικήν γλώσσαν, ούδε πιστεύομεν ότι θ’ 
άξιω&ή μακροΌ βίου καί διαδόσεως, όση άπαιτέίται ε ίς  γλώσσαν Ιχουσαν 
παγκοσμίους αξιώσεις, εν τοντοις άπέκτησεν έντός ολίγου σχετικώς χρόνου 
πολλούς όπαδους. Αλλ’ είς τό ζήτημα τών εφευρέσεων δέν αποκλείεται 
πας ανταγωνισμός καί ούθείς εΐνε ικανός νά μδς έγγυηθή, ότι μετ’ ολίγον 
ίσως δέν θ’ άναφανή καί δευτέρα καί τρίτη τις παγκόσμιος γλώσσα, υπο
σχόμενη μείζονα ευκολίαν περί τήν έκμάθησιν καί όπερτερουσα τής ήδη 
υπαρχου'σης ,,βολαπύκ“  κατά δια'φορα άλλα πλεονεκτη'ματα. Ε ίς  τήν ευ
χέρειαν περί τήν έκμά&ησιν έπέστησε κυρίως τήν προςοχήν του καί ό 
Σλάιερ καί έπωφελή&η μετά πολλής δεξιότητος όλους- τούς ,,μνημοτεχνι- 
κβύς“ κανόνας, ήτοι τούς υποστηρίζοντας καί ένισχύοντας τήν μνήμην. Διά 
νά παράσχομεν δέ μικρόν τούτου παράδειγμα είς τούς ήμετερους άναγνώ- 
οτας, σημειοϋμεν ότι διά τοΰ προθετικού μορίου „Ιμ“ (λου) εκφράζεται 
μείωσις τής αρχικής εννοίας, π. χ.

μπουκ =  βιβλίου λουμπουπ =  παληόχαρτον
- λιτ =  φώς λουλιτ =  σκιόφως

μαν =  άνήρ λουμαν =  παληάν&ρωπος
κανιτεν =  άδενν λουκανιτεν =  ώρΰεσθαι
μπεγκεν =  παρακαλείν λουμπεγκεν — έπαιτίϊν."

Τό έναντίον δέ διά τοΰ προθετικού μορίου ,,Ιβ" ιλε) επιτείνεται καί 
ένισχύεται ή αρχική έννοια τών ουσιαστικών, επιθέτων καί ρημάτων, ώ ςπ . χ.

λαιμπ =  εύτυχία λελαιμπ =  εύδαιμονία
μπαλιμπ =  πώγων λεμπαλιμπ =  γενειάς
γεκ =  φόβος λεγεκ =  φρίκη, τρόμος
γκαλεν -  χ α ίρ ε ι λεγκαλεν - εύφραίνεσθαι
λεφλεκ =  εράσμιος λελεφλεκ =  έρασμιώτατος.

Ε ίς τό έν Μονάχω συνέδριου προςήλθον άπεσταλμένοι τών βολαπυ- 
κιστικών συλλόγων έν Γερμανία, Αύστρία,'Ελβετία, Γαλλία, Βελγίω, 'Ο λ
λανδία, Δανία, Αγγλία καί βορείω ’Αμερική, έκ δέ τών άλλων χωρών της 
Ευρώπης έστάλησαν γράμματα καί τηλεγραφήματα.

Ό  πρώτος βολαπυκιστικόί σύλλογος συνεστήθη έν Βυρτεμβέργη τη
11. Μσΐου 1882 καί αριθμεί τήν σήμερον 350 μέλη, παρόμοιοι σύλλογοι 
ύπάρχουσιν ήδη καί άλλαχοΰ τής Γερμανίας. Ή  βολαπύκ καλλιεργείται 
έπίσης μετ’ έπιμελείας έν Ασία (ιδία έν Συρία καί Παλαιστίνη!, έν Αφρική 
(Αίγυπτω καί Εύέλπιδι Ακρα) έν ταίς Ή νωμέναις Πολιτείαις τής βορείου 
’Αμερικής, έν Μαρτινίκη καί Πορτορίκω.

Εόνόητον εΐνε ότι κράτη, όπου όμιλοΰνται πολλαί γλώβσαι, ώ ς ή 
Αύστρία καί ή 'Ρωσσία μετ ' ενδιαφέροντος παρακολουθοΰσι καί ύποστη- 
ρίζουσι τήν άνάχτυξιν καί καλλιέργειαν τής νέας παγκοσμίου γλώσσης. Ό  
διδάκτωρ Ό βλιδάλ εν Βιέννη έδίδαξε τόν παρελθόντα χειμώνα 2000 πρός- 
ωπα τήν νέαν γλώσσαν, υπολογίζονται δέ άπαντες οί όπαδοί αύτής είς 
1 περίπου έκατομμϋριον. Χάριν αΰτης εκδίδονται τήν σήμερον ένδεκα 
έφημερίδες, ών τρίϊς έν Γερμανία, γραφόμεναι βολαπυκιστί. Ό  κα
θηγητής Κόρκοφ έν Παρισίοις ΐδρυσεν ίδιον ό ρ γα νο ν , όνομαζόμενον 
„L e  V olapuk“ , έξέδωκε δέ καί γραμματικήν, άριθμοΰσαν ήδη δέκα 
έκδ&σεις.

Δέν δυνάμεθα νά προείπωμεν ποιον έσται τό μέλλον τής αξιοπερίερ
γου ταύτης γλώσσης, ή όποία μεθ’ όλα αύτής τά προτερήματα πάντοτε 
εΐνέ τ ι τεχνητόν, βεβιασμένον καί ετοιμοθάνατον γέννημα τοΰ εφευρετικού 
νοίς ενός καί μόνου ανθρώπου. Λίαν όμως συντελεσηκή εις τήν περαι
τέρω αύτής διάδοσιν θά  ήνε ή  άναγνώρισις αύτής υπό τών κυβερνήσεων 
καί ή επίσημος έφαρμογή είς πρακτικούς σκοπούς, όπου θαττον ή βρά- 

j διον θά  καταδειχθη ή  χρησιμότης αύτής, έάν πράγματι εύμοιρή τοιαύτης.
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—  Φ Α Ο ΪΣ Τ  ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΓΚ Α ΙΤΕ μεταφρασθείσα ελληνιστί ύπό 
ΑΡΓΣΤΟΜΕΝΟΓΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΟί-. Μετά 65 ξυλογραφημάτων καϊ 14 φω
τογραφιών κατά Α. Κ ΡΕΛ ΙΓΓ . Έ ν  Αθήναις. Κάρολος Μ πεκ, έκδοτης. 
Τεύχος 1—4. Πολλοΰ Ιπαίνου άξιος εΐνε ό φιλόπονος καί δεξιός του γερ
μανικοί αριστοτεχνήματος μεταφραστής, ότι διά τής μεταφράσεως ταύτης 
πρώτος αύτός παρέχει, καίτοι χρονολογικώς καί άλλοι αύτοΰ προηγήθησαν 
πειραθέντες τά  μεθερμηνεύσωσι τόν Φάουστ, πιστήν καί κατά τά ενόντά 
άμεμπτον μετάφρασιν τοΰ γερμανικοί πρωτοτύπου. Αλλ' εκτός τών πολλών 
της μεταφράσεως ταύτης πλεονεκτημάτων, ή  έκδοσις αυτη δυναται νά 
θεωρηθη καί ώς άλη&ές αριστούργημα τυπογραφικής καί έκδοτικής φιλο
καλίας, καθότι μέ τοιοΰτον λαμπρόν χάρτην καί εικόνας, οΐαι εΐνε αί τοΰ 
περιωνύμου Κρέλιγγ, σπανίως καί έν αύτή ακόμη τή Γερμανία εκδίδονται 
τοιοΰτου είδους πολυτελή συγγράμματα.

Ό  Φάουστ έκδίδεται κατά μηνιαία τεύχη, ών έκαστον συγκείμενον 
έκ τριών τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα 4°’' καί κοσμούμενον ίπ ό  δύο 
ολοσέλιδων φωτογραφιών καί πολλών έν τώ  κειμένω εικόνων τιμαται έν 
Αθήναις καί ταίς Έ παρχία ις τοΰ ελληνικού βασιλείου αντί δραχμ. 4 ,  έν 
τώ ’Εξΐι>τερικώ δέ φράγκ. χρυσ. 4. 'Ολόκληρον τό σύγγραμμα προπληρω- 
νόμενον τιμαται εν Αθήναις δραχμ. 24, Έ ν  τω  Εξωτερικό, φρ. χρυσ. 24. 
Ό  λαμβάνων τό πρώτον τεΰχος θεωρείται συνδρομητής καί ύποχρεοΰται 
διά τήν συνέχειαν μέχρι τέλους τοΰ συγγράμματος.

— ΕΓΧ ΕΙΡΙΔ10Ν ΓΕΩ ΡΓΙΚ Η Σ ύπό 5- Δ. ΖΓΓΟΓΡΑ, κα&ηγητοΰ. 
Γεγραμμένον είς άπλουστάτην γλώσσαν διά τούς γεωργούς καί τιμώμενον 
άντί λεπτών 60, διά δέ τούς άγοράζοντας 30 αντίτυπα καί προπληρόνοντας 
άντί μο'νσν 4 0  χ επτών έκαστον.

— ΙΠ Ι10Κ ΡΑ Τ0ΓΣ τό περί διαίτης όξεων μετά σχολίων ύπό Αδα
μάντιου Κοραή έκδοθέν ύπό Ν. Μ. Δαμαλόί. Τ ιμ . 6 1/ ,  φράγκ.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΓ ΠΡΑ- 

Χ Τ Μ Ο Τ  Ο ύ Η Γ Ο ΐ Τ Η Σ  ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ύπό 8 .  Δ. ΖΓΓΟΓΡΑ, συ- 
σταθέν ύπό τοΰ υπουργείου τής Παιδείας καί τών δήμων Αθηναίων καί 
Πειραιέων. Έ χδοσ ις δευτέρα. Τ ιμ . 3 δραχμ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ Ε ΙΙΙΣ Τ 0Λ Α Ρ10Ν  πρός έκμάθησιν τής τέχνης
τοΰ γράφειν έπιστολάς κατά πάσας τοΰ βίου τάς περιστάσεις ύπό Θεμι
στοκλέους 3 . Ζύγουρα. Πρός χρήσιν τών δημοτικών καί ελληνικών σχολών 
άρρένων καί κορασίων. Τ ιμ , 2 δραχμ.

— ΣΓΝΤΟΜΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ, χρήσιμον διά τά παιδία τοΰ 
δημοτιχοΰ σχολείου καί διά τόν λαόν πρός έκμάθησιν τής τέχνης τοΰ γρά- 
φειν έπιστολάς περί διαφόρων υποθέσεων, έκτεθέν κατά νέαν μέθοδον ύπό 
Θεμιστοκλέους Ξ. Ζύγουρα, διδ. Ν.

— D é v e lo p p e m e n t d e  l ’I n d n s t r i e  d n  L iv re  à  L eipsic  p a r  le 
Dr. O skar von H ase. Τό βιβλιάριου τοΰτο Ιξεδό&η ταυτοχρόνως είς τρεις 
γλώσσας καί έκτίθησιν έν συνάψει τήν άνόπτυξιν τής βιβλιεμπορίας έν 
Λειψία άπό τών άρχών αύτής μέχρι τής σήμερον.

— Γεωγραφία τοΰ νομοΰ Άργολίδος καί Κορινθίας ύπό Α. Μηλια- 
ράκη. Τ ιμ . 6 ‘/s φράγκ.

—  Πρακτικά της αρχαιολογικής Ε τα ιρ ίας κατα τό ετος 1885. Τιμ. 
4  φράγκ.

—  Croquis égyptiens p a r  de  Cbonski. Τ ιμ . 5’/2 φράγκ.
— L a  p in s  Jo lie  fem m e  d e  P a r i s  pa r Colotnbier, Τ ιμοιαι 

4  φράγκ.
— T a b le a u x  à  l a  p lu m e  p a r  T h. Gautier.
-— L e  M al d ’O r ie n t  (m oeurs tu rq u es) p a r  K esnin-B ey. Τ ιμ.

4  φράγκ,
— L a  Russie ju ive p a r  de W olski. Τ ιμ. 4 ψριγκ.
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Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ .
ΝΕΑ ΕΦΕΪΡΕΣΙΣ ΤΟΤ ΕΔΙΣΩΝ.

- . Ζωμεν εις την έποχήυ το"ν ανεξάντλητων και θ·αυμα- 
βτωτάτων εφευρέσεων, δεν παρέρχεται δε ημέρα κα&’ ην τό 
«ν&ρώπινον πνεύμα νά μή γέννηση νέον τινά τρόπον προς 
υποταγήν των μάλλον ανεξιχνίαστων, της φυσεως δυνάμεων. 
'Ο  ακάματος Έδισων νέον.κλάδον δάφνης μέλλει νά προς- 
9·έση εις - τον στέφανον της δόξης του διά τίνος έφευρέσεως, 
κερί ης ύ Ιδιος εν τινι περιοδικό γράφει τά  έξης: „’Από πολλοϋ 
ήτον έγνωσμενον είς τους περί τον ηλεκτρισμόν άσχολουμέ- 
νους· τό φαινόμενον της έπαγωγής, έμελέτων δε αυτό έπι- 
σταμένως χωρίς όμως, φαίνεται, νά έννοήσωσι την μεγάλην 
αυτού .πρακτικήν σπουδαιότητα. Πρό ετών εΐχον γίνει πει
ράματα. δ ιά .τίνος τοιούτου έπαγωγικου ρεύματος καί κατ’ 
αυτά άπεδείχθ-η, ότι τούτο ήδυνατο νά έκσφενδονίση σπιν- 
δ·ηρας · είς άπόστασιν 21 δακτύλων καί νά, διατρυπήση ύαλον 
τριών δακτύλων πάχους. Τούτο έ&εωρήδη ώς έκ των κατα- 
πληκτικωτέρων κατορθωμάτων της τέχνης. Άλλ’ αί προς 
άλλον σκοπον γενόμεναι ερευναί μου άπέφερον ετι σπουδαιό
τερα αποτελέσματα. ’Από τίνος χρόνου εύρίσκομαι έπί τά  
ίχνη νέας όυνιίμΐως, της οποίας σημεία παρετήρησα έπα- 
νειλημμ.ένως κατά τάς πολυετείς μου μελετάς. Δωδεκάδας 
μηχανών ε&ηκα είς ένέργειαν, όπως άνερευνήσω καί απο
δείξω την νέαν ταότην δόναμιν καί τάς ιδιότητας αυτής. 
Ή δη  δε έχω ασφαλή άπόδειξιν τής ύπάρξεώς της καί δύ
ναμαι νά την παρακολου&ήσω, εως ου κερδήσω αυτήν. Κατά 
τά  πειράματα μου εδρον, ότι τή  βοη&εία συσκευής τίνος, 
υπ’ έμού κατασκευασδ·είσης, δύναταί τις νά μεταδώση διά 
τού άέρος ισχυρόν ρεύμα ηλεκτρικόν είς άπόστασιν πεντή-

κοντα ποδών μεταξύ των δυο πόλων. Εντεύθεν δέ ήντλησα 
την Ιλπίδα περί της χρησιμοποιήσεως τού έπαγωγικού ηλε
κτρισμού είς την τηλεγραφικήν συγκοινωνίαν μεταξύ σημείων, 
τά  όποΤα δεν είνε δυνατόν νά συνδε&ώσι διά συρμάτων. 
Έβαινον δηλαδή προς τήν αίφνιδίαν άνακάλυψιν νέου νόμου 
είς τήν ατελεύτητου μυ&ιστοριογραφίαν τών ηλεκτρικών θαυ
μάτων.

'Ο  φίλος μου Η. Wiley Σμίθ· και ό Μ. Ε. F. Gilliland 
εΐχον βραβευβή τω 1881 διά τήν έφεύρεσιν τηλεφωνικής 
συγκοινωνίας κινουμένων αμαξοστοιχιών διά τίνος - σύρματος 
παραπλεόρως τών τροχιών τεθειμένου. Συνηνώσαμεν τά  πει- 
ράματά μας καί ώς αποτέλεσμα αυτών έξήγαγον, οτι δεν 
υπάρχει ανάγκη ιδιαιτέρου συνδετικού σύρματος προς την 
τροχιάν, έπειδή τό  έν τή άμάξη παραγόμενον ρεύμα δύνα- 
ται νά μεταδοθή είς τά  συνή&η σύρματα καί ότι τα  σύρ
ματα ταύτα ένεκα τής ίδιοτρόπου κατασκευής τών συσκευών 
μου δύνανται άνευ βλάβης τής συγκοινωνίας νά λειτουργώ- 
σιν. Συμπέρασμα τών έργασιών μου καί τών τού Gilliland 
εΐνε, ότι δύναται νά συγκοινωνή τηλεγραφικούς πάσα οίαδή- 
ποτε άμαξοστοιχία προς όλας τάς λοιπα’ς, είτε ίσταμένας 
είτε κινουμένας, καί προς τό κέντρου καί τά  άκρα τής σι
δηροδρομικής γραμμής. Ένταύθ·α δέυ δυνάμε&α να έκτα- 
δώμεν είς τάς λεπτομερείας. Κατωτέρω ό μεγαλοφυής τού 
αίώνός μας έφευρέτης έκ&έτει διά μακρών τά  κυριώτερα 
προςόντα τής μηχανής του καί περιγράφει τόν τρόπον καδ·’ 
ον λειτουργεί, προςτίδησι δέ ότι προςεχώς δια νέων πειρα
μάτων δά  καταδείξη τήν χρησιμότητα τής έφευρέσεώς του.

 . . . ----------------*“Μ-

Έ ν  τίΰ ύπ’ άρι&μ. 15 τευχει, σελ. 226, 
οτίχ. 11, άντί o i:r f  νά  'φάγ% , άνάγνοι&ι ο ίτ ε  
νά  'φάν%.

κ. Γ . Δ. Κ. είς Τραπεξουνεα. Τ ά  περικαλύμ
ματα τοΰ περί ου μας γράφετε συγγράμματος Μ  
κατασκευασδώσιν αμα ως άποπερατωδή ή εκδοσις 
αύτοΰ. Τότε δέν άμφιβάλλομεν δά  όρίση δ έκ
δοτης τήν αξίαν του καί ημείς δά σπεύσωμεν νά 
Σας τήν άνακοινοίσωμεν. — κ. I. Γ. I. Γ. είς 
Σ  πέτσας. Τ ’ άποσταλέντα ήμΐν βλέπομεν μετά 
λύπης μας ακατάλληλα 3ι’ ον προορισμόν ύμεϊς τά 
εχετε ορίσει. — κ. Χρ. Π . είς Βαρώσια. Έλήφδη- 
σαν καί τά τελευταία, αλλά δυςτυχώς δεν δ ΐ  δυνη- 
όώμεν νά χρησιμοποιήσωμεν άπαντα. — κ. 3 . Δ. 
Ζ. είς ’Αδήνας. Σας ενεγράψαμεν καί άπεστάλη.

Έ ν  τώ μεταξύ δά λάβετε καί επιστολήν μας. — 
κ. Κ . Γ. είς ία λ ά ζιο ν ,. κ. Κ.. Δ. Κ. είς Ιΐροΰσαν. 
ΙΙρός τούς ύποδειχδέντας άπεστάλησαν άπαντα. — 
κ. A. Α. Τσ. είς Κωνστάντσαν. Τύ περικάλυμμα 
άπεστάλη έμπροδέσμως. — κ. θ .  Κ. εις Γενεύην. 
Σας έγράψαμεν. — κ. H . Μ. εις Άμισόν. Έ ξετε- 
λέσδη ή παραγγελία, θερμώς Σδς εύχαριστουμεν. 
— κ. Γ . I. Τσ. είς Νεάπολιν (Κρήτης!, 'Η  πλυν
τική μηχανή τιμαται άντί 7ο μαρκ. ενταΰδα, ήτοι 
αντί φράγκ. χρυσ. 93 καί -75 °/„. — κ. Α. Σ. είς 
’Αλεξάνδρειαν. -Έγράψαμεν διά βζαχέων. — κ. I. 
Β . εις 'Ρόδον. Έλήφδησαν καί άπεστάλησαν τά 
τεύχη πρός τόν νέον συνδρομητήν. — κ. Ν. Π . Λ. 
είς ΓΙότιον, κ. Ν. Ζ . είς Ροστόβιον, κ. Θ. Β. είς 
Κωνσταντινούπολιν. Έλήφδησαν καί ,Σας έκφρά- 
ζομεν πολλάς ευχαριστίας. κ. Α. Μ. ε ίς ’Αγχία-

λον. Έλήφδησαν τά δια Κωνσταντινουπόλεως ήμ~ν 
διαβιβασδεντα. — κ. I. Π. Κ. είς Λοξοβάγιαν 
('Ρωσσίας). Έσημειοίσαμεν τήν νέαν Σας διεύ- 
δυνσιν. — κ. Ν· Κ είς Χαρκώβην. Έλήφδη καί 
περί τούτου ιρροντίς. — κ. θ .  Ν. Ε . είς Ζανζφά- 
ρην. Σδς παρακαλοΰμεν καί πάλιν νά μή λησμο- 
νήσητε τήν παράκλησίν μας καίτοι μέχρις οτου 
αυτη άφιχδή είς ύμας απαιτείται νά παρέλδη 
δλόκληρος μήν. — κ. Κ. Ν. Ζ . είς Άδριανούπολιν. 
Έλήφδησαν καί έπράξαγιεν συμφώνως πρός τήν 
έντολήν Σας. Επιστολήν μας λαμβάνετε ταύτο- 
χρόνως. — κ. Α. Κ. είς 'Ιεροσόλυμα. Έλήφδησαν 
καί δά  Σδς άπαντήσωμεν λίαν προςεχώς. — Δε- 
σποινίδι Λ. Σ. εις Κέρκυραν. Άπεστάλησαν. — 
κ. Γ. Ρ . είς Βραΐλαν. Έ ν  τώ  προηγηδέντι τεύχει 
άνηγγείλαμεν ήδη ΰμϊν τήν παραλαβήν του ποσού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Κωνσταντίνος Ήροκλής Βασιάδης. — Περί των χρωμάτων τού δύοντες ήλιου. — Στατιστικός πίναξ τού Βερολίνου. — 
Φυλλίδας καί Χαριτο (Διήγτ,μα Ικ  τής 'Ελληνικής άρχαιότητος — συνέχεια! — 'Ο  δηλητηριωδέστερος τών άμμανιτβν (μετά εικόνες). — Άδηναϊκά 
Χρονικά ΰπό Άριστοτέλους 11. Κουρτίδου. — Πινακοϋήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων, — Ποικίλα, ( Ό  κα'Ίηγητής Κυσνερ καί ή τέχνη τών έιγα- 
στριμύόων. — Άβρότης τοίχ Βίσμαρκ πρός άγγλίδα. — Έ κόεσ ις γυναικείων έργοχείρων ίν  ’Αγγλία. — Γνώμαι γάλλοιν ’Ακαδημαϊκών περί τής Αύρη- 
λιανης Παρδένου. —  Λογική.ι — ’Επιστήμη καί καλλιτεχνία. (Τό συνέδρων τών Βολαπυκιστών έν Μονάχω.) — Βιβλιοδήκη. — ’Εφευρέσεις καί άνα- 
καλυ'ψεις (νέα έφεύρεσις του Έδισων], — Μικρά 'Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Κωνσταντίνος 'Ηροκλής Βασιάδης (έν σελ. 269). — Ό  Γελωτοποιός. Είκών ύπό του Καρόλου Γκέρτς (έν σελ. 298). — 
Έξόρυξις κεχωσμένων. Εΐκών ύπό ταν ΑάβιηοΙΙο (έν σελ. 297). — 'Ο  δηλητηριωδέστερος τών άμμανιτών (έν σελ. 299). — ’Οχληρά συνοδία. Κατά 
τήν ελαιογραφίαν ύπό του Μάξ Λέβλιγκ. ' -
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