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ΤΑ ΕΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ DEAK.

Ό  Δεάκ (Ferencz Dealt) Ιγεννήύη tip 1802 h  K ettida, πολίχνη τής 
Ουγγαρίας, εξ εύκαταστάτου καί εύγενους ελληνικής οικογένειας, καταγό
μενης τών έν 7.έμωνι ελλήνων, ώς μαρτυρούσιν οι ετι έπιξώντες ενταΰδ·α 
συγγενείς αύτοΰ.

Έ κ  νεαρίΖς ηλικίας έσπού- 
δασεν εύδοκίμως τήν έγκύκλιον 
παίδευσιν, καί τελευταΐον τήν νο
μικήν έπιστημην εν Ουγγαρία,
Γερμανία καί Γαλλία καί τρια
κονταετής έξελέγη βουλευτής της 
επαρχίας αύτου.

Διά π ο λ ιτ ικ ο ί!  σ τ α δ ί ο υ  
48 ετών, ύπεστη'ριξε πάντοτε τήν
όρ'ίήν καί πρακτικήν γνώμην, οι 
8ε συμπολΐται αυτου εδρεψαν 
καί δρεπουσι τούς καρπούς της 
μετριοπαδείας καί τής φροντ'σεως 
του. Τ ής 8’ εμπιστοσύνης καί 
της αγάπης των Οδγγρων ήρξατο 
άξιούμενος ό Δεάκ, άφ’ δτου έν 
ετει 18S3 έκά'Φητε τό προδτον εν 
τη Διαίτη τοΒ Πρεσβούργου, ή 
δέ δημοτικότης του διήρκεσε 
μέχρι τής 1. Ίανουαρίου 1876, 
ίτ ε  οί ουγγροι φιλελεύθεροι άπε- 
χαιρέτησαν διά παντός τον &νή- 
σκοντα εξοχον καί περικλεή άρχη- 

. γόν των. Όλίγιστοι πολιτικοί 
άνδρες των τε  άρχαίων καί τών 
νεωτέρων χρόνων, υπήρξαν τόσον' 
συνεπεΤς πρός εαυτούς, καί έκρί- 
ίλησαν υπό τών συγχρόνων τόσον 
δικαίως · δ Δεάκ ζήσας καί άνα- 
στραφείς ίν  μέσω τών αστών 
τής Βουδαπέστης επί 40 ετη, 
δεν ήτο δυνατόν νά λησμονηδή 
ταχέως υπό τών συμπολιτών του.

Ώ ς  πάντες οί ουγγροι πα
τριώτου ήδελε καί δ Δεάκ τήν 
εδνικήν τής Ούγγαρίας αύδυπαρ- 
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Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ  Κ Ρ Ι Σ Π Η Σ .
Πρω&υπουργός τής ’Ιταλίας.

ξίαν τε καί αυτονομίαν, άλλ’ έν άντι&έσει πρός πολλούς έξ αυτών έφρόνει, 
δτι ή  Ούγγαρία &ά ετη'ρει καί τήν ΰπαρξίν της καί τήν εν Ευρώπη δέσιν
της άριστα, διά δυνασηκής ενιύσεως πρός τήν Αυστρίαν· ο δεν ό ύπ’ αυτού

έκπονηδείς δοαομος (άϋαΐίβιηβ) 
,;· '■'·/·■·, πληροΤ τόν διπλούν τούτον σκο-

"  ·- πο'ν. Δεν έλησμόνησαν οί Ούγγροι
έκ τίνος φρικαλέας δέσεως εξ- 
ήγαγεν αυτούς πρό εικοσαετίας 

;·,· τό νϋν έ π ι κ ρ α τ ο ύ ν  σύνταγμα
τού Δεάκ.

Οι Ούγγροι άναμιμνήσκον- 
ται εύγνωμόνως τών υπηρεσιών 
τού έπιφανεστάτου καί ατρόμη
του πολεμίου της καταπιίσεως,
τ··ύ μεγάλου πατριώτου, δστις
ου’δέποτε έπαύσατο παλαίων καί 
διαμαρτυρόμενος, δστις οιδέποτε 
άπέγνω, καί ήγαγεν επί τέλους 
τό ουγγρικόν ευνος έκ τού σκό
τους καί τής δουλείας, είς τήν 
έλευδερίαν καί είς τό φως. ’Αλλά 
τό ιδιαίτερον αυτού διακριτικόν 
εΤναι, δτι έξ αρχής μέχρι τέλους 
έκράτησεν άσβεστον τήν 8δδα 
τής συνταγματικής ελευθερίας.

Καί, κατά τάς ζοφερωτα'τας 
ώρας δεν άπώλεσε τήν Ιπ ί τό 
ευτυχές μέλλον τής Ούγγαρίας πί· 
στιν, μόνος δ’ αυτός, διά τού χρη
στού χαρακτηρος καί των σοφών 
συμβουλών του, έπετέλεσε τό 
ϋ α ΰ μ α  τής εν έτει 1867 σι»»·· 
διαλλαγης τής Ούγγαρίας μετά 
του Μονάρχου αι’τής, χωρίς ν’ άπο- 
ληφ'ςή ούδέν ίχνος μνησικακίας.

Τ η 29. του παρελθόντος 
¡χηνος Σεπτεμβρίου μ ετά  
πρωτοφανούς λαμπρότητας 
καί μεγαλοπρεπείας, έτελέ- 

39



306 Κ Λ Ε ΙΩ .

σθησαν ένταΰθα εν τη μητροπόλει της Ουγγαρίας, τά  αποκα
λυπτήριέ του άνδριάντος του μεγάλου ούγγρου πατριώτου 
Φραγκίσκον Ι)θΛ , όστις διά τής πολιτικής αυτοΰ συνέσεως 
και των άλλο,ν έξόχων αυτοΰ αρετών, κατήρτισε μετα των 
συμπολιτευομένων το από εικοσαετίας ήδη άριστα λειτουργούν 
ουγγρικόν συνταγματικόν πολίτευμα, δ ι’ οδ ό· αγαθός καί 
μεγάθυμος «άτοχράτωρ καί βασιλεύς Φραγκίσκος ’Ιωσήφ 
ό Α'., κατέστήσεν αύτονομον καί ανεξάρτητον τό ουγγρικόν 
βασίλειον, άποστολικός βασιλεύς τής Ουγγαρίας αυτός τότε 
(1867) ένταΰθα στεφθείς, διά τοΰ ιστορικού καί μέχρι του 
νΰν διατηρούμενου βασιλικού στέμματος του άγίου Στεφά
νου, τοΰ πρώτου χριστιανού βασιλέως των Ούγγρων (1000 μ. Χ-).

Είς τά  αποκαλυπτήρια ταΰτα, ή μάλλον είπεΐν, είς τήν 
έ&νικήν καί χαρμ.όσυνον ταύτην των έλευδ-έρων Ούγγρων 
εορτήν, παρήσαν ό αύτοκράτωρ, οί αρχιδούκες τής Αυστρίας, 
οί κορυφαίοι τής πολιτείας καί τής έκκλησίας έξ άπάσης 
τής Αύστροουγγρικής μοναρχίας, οί-εν Βιέννη πρέσβεις καί 
οί ένταΰθα Γεν. πρόξενοι των δυνάμεων, οί αντιπρόσωποι 
των διαφόρων σωματείων του βασιλείου, καί πλήθος λαοΰ.

'Ο  πρόεδρος τής πρός άνέγερσιν του άνδριάντος έπιτρο- 
πής,'Κόμης Λουδοβίκος Τίσσας (α’δελφός του από δωδεκα
ετίας ήδη εύκλεώς πρωθυπουργουντος Καλμάν Τίσσα) προσ- 
έλθών ένώπιον τοΰ αύτοκράτορος καί βασιλέως, επί λαμπρας 
έξέδρας ίσταμένου, καί υπό των μεγιστάνων καί των εν 
τέλει τής μοναρχίας περιστοιχουμ,ένου, είπε τάδε εύλαβώς 
καί μεγάλη τή  φωνή, ούγγριστί.

„Μεγαλειώτατε! Ή  1'8. ’Ιανουάριου τοΰ 1876 σωτηρίου 
έτους, Ιπροξένησεν είς τό ουγγρικόν' έθνος πένθος μέγα! 'Ο  
Φραγκίσκος ,,δ αοφος τον %&νους“ λίαν εύλόγως έχι-
καλούμενος, έπαυσε τοΰ ζ η ν  ή τελευτή αότοΰ έγένετο ούχί 
θάνατος, άλλ’ άπο'θέωσις αότοΰ- ό βίος του Φρ. Δεάκ άποτε- 
τελεΐ Ιιιοχην έν τή  Ιστορία τοΰ ουγγρικού έδνους, ιποχήν  
έν τη ‘Ιστορία τής μοναρχίας- υπήρξεν ό εύγενέστερος καί 
ισχυρότερος παράγων, οδτινος ή Ινέργεια, διά τής χάριτος 
τής θείας προνοίας, κατώρ&ωσε τήν έδ·νικήν ήμών αυτονο
μίαν καί διηύθυνεν έκ νέου τήν πρός τό στέμμα πλήρη 
αφοσίωσιν και πίστιν τοΰ ε&νους ήμών - ή άγαθή αυ’τοΰ καρ- 
δία έπαλλε πάντοτε διά τήν πατρίδα, ή δε λάμψίς τής διά
νοιας του άνέδειξεν αυτόν άνδρα σοφόν καί συνετόν- δεν 
έζήτησε προσχαίρους καί ψευδείς έπιτυχίας έν τω έργω τής 
αυστρο-ουγγρικής συνδιαλλαγής καί ένότητος, άλλ’ έν τή 
διαρκεΐ καί μονίμω κοινότητι τών αμοιβαίων συμφερόντων, 
Κατέβαλε τό άκράδαντον θεμέλιον, έφ’ ου νΰν κρηπιδοΰται 
τό μεγαλείον καί ή Ισχύς τής πατρίδος, τής μοναρχίας καί 
τής δυναστείας.

Ή  πρός τήν πατρίδα ειλικρινής άγάπη, ή  πολιτική αό
τοΰ σοφία καί ή χριστιανική πίστις καί άπλο'της, διεφυ'λαξαν 
αυτόν άπο'τοΰ κινδύνου.τής άποθαρρόνσεως, των υπερβολών 
καί από τής όλεθφίου κενοδοξίας- καί ουτω, διά τής Ισχύος 
καί τής διαύγειας τοΰ πνεύματος αότοΰ, έγένετο ή κινοΰσα 
δύναμις τά  των π.αλιτευομένων βουλεύματα, πάντοτε πρός 
τό εύθές καί πρός τό-αγαθόν' τό ουγγρικόν έθνος μετά 
οδύνης ήκουσε, καί έκλαυσε πικρώς τόν θάνατον τοΰ μεγά
λου άνδρός. 'Η  Α· Μ. ή σεπτή καί χαριτόβρυτος ήμών 
άνασσα, έν ονόματι τής .δοναστείας, κατέ&εσεν Ιδία χειρί 
επί τό φέρετρων «ύτοΰ λαμπρόν στέφανον τιμής καί ευγνω
μοσύνης" τά  δάκρυα, άτινα τότε έρ’ρ'ευσαν από των όφ&αλ- 
μών τής σεπτής ήμών βασιλίσσης, έγένοντο θησαυρός πολύ
τιμος τοΰ έθνους ήμών, άλλά δή καί υπόμνημά καί τεκμή- 
ριον διηνεκές βασιλικής χάριτος καί αγάπης. · - -

Σόμπαν τό έθνος ήλθεν ως εις προσκύνημα τότε έν- 
ταΰθ·α είς τήν πρωτεύουσαν του βασιλείου, όπως άποδώση 
τά.ς τελευταίας έπικηδείους τιμάς είς τόν μέγαν νεκρόν- ή 
δ'ε Τμετέρα καισαροβασιλική καί άποστολική μεγαλειότης 
μετά τοΰ νομοθετικού σώματος, διέταξεν, όπως τό λείψανον 
τοΰ Φρ. Δεάκ ταφή άναλόγως τής αξίας αυτοΰ, τό δ'ε ουγγρι
κόν έθνος εγείρη αυτοΰ μαυσωλεΤον μεγαλοπρεπές- τό ουγγρι
κόν έθνος ήγειρε, μεγαλειώτατε, τό μ.αυσωλεΐον τοΰτο, Ιδία 
καί όλοπροθύμω δαπάνη διακοσίων χιλιάδων φλωρινίων.

Άλλ’ δρά γ ε  ή  το ανάγκη όπως έγερθή ,μνηρ.έϊον εις 
τόν Φρ. Δεάκ; τό όνομα αότοΰ έγράφη είς. τάς πλάκας τής 
‘Ιστορίας, διά γραμμάτων ανεξίτηλων, διά τάς έπερχομένας 
γενεάς- άλλ’ έπειδή. ούχί πάντες άναγινώσκουσι τάς σελίδας 
τής ‘Ιστοοίας, έπρεπε λοιπόν, όπως ή ανάμνησις τοΰ Φρ. 
Δεάκ λάβη τήν εξωτερικήν ταότην μορφήν, καί ΰπομιμνήσκη 
είς πάντας διηνεχώς, ότι έκαστος οφείλει έν τη σφαίρα τής 
ένεργείας αότοΰ, ένα έκτελή' τά προς τήν πατρίδα καθήκοντα.

Τό καλλιτέχνημα τοΰτο. μεγαλειώτατε, είναι έργον 
καλλιτεχνών τής ήμετέρας πατρίδος- καί ήδΰναντο μέν οί 
αλλοδαποί άριστοτέχναι νά κατασκευάσωσι μνημείον ύπέρ- 
τερον τοΰ παρόντος, άλλ’ όμως δεν δ·ά είχε παρ’ ήμίν τήν 
ιστορικήν αξίαν, ήν έχει τό αριστουργημ.α τοΰτο των ομο
γενών καλλιτεχνών, δι’ ου καταφαίνεται ή μεγίστη πρόοδος, 
ήν, έπί τής ενδόξου βασιλείας τής ύμ. μεγαλειότητος, τό 
έθνος ήμών διεπράξατο είς τ& τάς τέχνας καί είς τάς έπι- 
στήμας- αλλά δυστυχώς ό καλλιτέχνης τοΰ εθνικού τούτου 
μνημείου ΑιΙοϊρΙιο Hnszár, μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ 
άριστουργήμ.ατος αυτοΰ άπεβίωσε προ διετίας περίπου, έν τή 
ακμή τής ήλικίας καί τής τέχνης αότοΰ- ή ουγγρική καλλι
τεχνία έπένθησε τόν θάνατον τοΰ θρηνουμένου άνδρός- άλλ’ 
έπέπρωτο αότω, ίνα διά τοΰ τελευταίου τούτου έργου των 
καλλιτεχνικών αυτοΰ χειρών, έγγραφη είς τήν ‘Ιστορίαν καί 
τό όνομα αυτοΰ αθάνατον, ώς έγράφη καί τό όνομα του 
Φρ. Δεάκ.

Τό μνημεΤον είναι ήδη έτοιμον, όπως άποκαλυφθή urbi 
et orbi — τή πόλει καί τω κόσμω' άναμένομεν τάς πρός 
τοΰτο έπιταγάς τής Τμ. Μεγαλειότητος,

Αλλά καί γένοιτο, Μεγαλειώτατε, όπως τό μνημ.είον 
τοΰτο έμπνέη πάντοτε είς έκαστον πατριώτην τήν προτρο
πήν τοΰ έ&νικοΰ ήμών ποιητοΰ Jokai ,,έργαζώμ$9·α οί πάν
τες άκαταπαόστως διά τό μνημείον τοΰ Φρ. Δεάκ, διά τήν 
ίσχυράν καί ευτυχή Ουγγαρίαν.“

Ζητωκραυγαί άπό μυρίων στομάτων επέστεψαν τούς λό
γους τούτους τοΰ ρήτορος- τοΰ δε βασιλέως Mjigengetem 
ούγγριστί καί μεγαλοφώνως είπόντος, τουτέστιν ίπ ιτρέπω  
τά  αποκαλυπτήρια, άπεκαλυφθη ό μεγαλοπρεπέστατος Άν- 
δριάς τοΰ Deák, ον περιήλθεν ό αυ’τοκράτωρ υ'πό τών αρχι
δουκών καί αρχιδουκισσών ακολουθούμενος καί ευφημούμενος 
έν9·ουσιωδώς υπό πάντων, <;ljen a Király, eljen a Haza — 
ξήτω ó βασιλεύς! ξήτω ή πατρίς! άναφωνούντίυν- τελευταΐον 
δε ό άρχιδήμαρχος τής Βουδαπέστης Kátoly RátU προσεφώ- 
νεσε τόν αυτοκράτορα απερχόμενον καί εΐπεν άύτώ ταΰτα: 
,,Δέξασθε, μεγαλειώτατε, τήν έκφρασιν τής έγκαρδίου κα\ 
βαθυτάτης ήμών εύγνωμ,οσόνης- διότι ή ‘Γμ. μεγαλειότης ηό- 
δόκησεν, όπως διά τής βασιλικής Αυτής παρουσίας έξάρη 
τήν σημασίαν καί τήν χαράν τής σημερινής έ&νικής ήμών 
πανηγύρεως- άλλως τε είμε&α είθισμένοι είς τά  μεγάλα καί 
έθνιχά σομβεβηκότα, λυπηρά τε καί χαρμόσυνα, νά βλέ- 
πωμεν πάντοτε πρώτον καί έπί κεφαλής τήν ‘Γμ. καισαρο- 
βασιλικήν μεγαλειότητα- ξήτο» ό βασιλεύς! ξήτω τό έ&νος.

ΚΛΕΙΩ.

. . Μετά δ'ε τήν άναχιί,ρησιν τοΰ βασιλέως άπο τής εορ
τής των έγκαινίων, ό αυτός άρχιδήμαρχος τής πόλεως. 
απάντων είς.τόν Λουδοβίκον Τίσσαν, οστις έν όνόματι τοΰ 
ούγγρικοΰ ε&νους έδωρήσατο τή πόλει τής Βουδαπέστης τό 
μ.αυσωλεϊον. τοΰ Δεάκ, εΤπεν αυτω τάδε ,,έν όνόματι -ών 
δημοτικών άρχών τής πρωτευούσης τοΰ κράτους Βουδαπέ
στης, διαβεβαιω τούς αντιπροσώπους τής πατρίδος ήμών, ότι 
ή ήμετέρά πρωτεύουσα πόλις, ιερόν καί πατριωτικόν κα&ήκον 
έκτελοΰσα, τό μ.νημεΐον τοΰτο τής έξοχου καί ειλικρινούς 
φιλοπατρίας, τό λαμπρότατον αυτής κόσμημα, &ά διατηρήση 
εόλαβώς άνέπαφον, ώς ίεράν κληρονομ.ίαν, πρός διδασκαλίαν 
και παραίνεσιν των ¿περχομ ε’νων γενεοΤν ξήτω ό βασιλεύς! 
ζήτο> ή αυτόνομος καί έλευΟ·έρα πατρίς!

Καί ο5το>ς έληξεν ή μ.εγάλη αυτη εορτή καί πανήγυρις 
τής ουγγρικής φιλοπατρίας τε καί έλευ&ερίας, καί παρεδό&η 
ε’ς τάς μεταγενεστέρας γενεάς ή -σεπτή καί προσφιλέστατη 
μορφή του μεγάλου πατριώτου και'έξοχου άνδρός, πρός άνά- 
μνησιν τών πρός τήν έλευδ-έραν πατρίδα οφειλομένων καθη
κόντων, υπό πάντων άνεξαιρέτο>ς τών πολιτών.

Τό μαυσωλεΐον τοΰ Deàk ισταται έντός ωραίου κήπου 
έπί τοΰ Δουνάβεως καί απέναντι τής μεγάλης κρεμαστής γέ
φυρας τοΰ ποταμού- ύ Deâk έκ χαλκοΰ κατειργασμένος, 
καί πρός τήν ’Ακαδημίαν αποβλέπων, κά&ηται επί τής πρω- 
δύπουργικής αυτοΰ έδρας, οίονεί προεδρεύων τοΰ ύπουργιχοΰ 
συμβουλίου, έκτείνων μ.ικρόν τήν δεξιάν χε?ρα, καί ώσεί δια- 
λεγόμενος περί τών πραγμάτων καί τών συμφερόντων τής 
πατρίδος- πρός τά  κάτω δέ καί πέριξ τής υψηλής καί τε
τραγώνου πυραμίδος, έφ’ ής κά&ηται ό Δεάκ, ιστανται με
γαλοπρεπούς τέσσαρες συμβολικά! μορφαί, έκ χαλκοΰ ωσαύ
τως κατειργασμέναι- τρεις νεαρκί γυναίκες, καί είς γέρων 
πολιός —" ή ύίχαιοσννη, ίρέρουσα στέφανον έπί τής κεφαλής 
καί κρατούσα τά  στα&μά καί τήν βίβλον τών νόμ.ων — ή 
πολίτικη Ιπιοτήμη, καδημένη, καί εχουσα έπί τών γονάτων 
αυτής άναπεπταμένον τόν συνταγματικόν χάρτην, καί έξ- 
ηγοΰσα αυτόν είς τά  παρ’ αυ’τή  ίσταμενα δυω παιδία — 
ή ινρυς την πατρίδα αγάπη, γυνή αξιοπρεπής, βαστάζουσα 
-είς τάς άγκάλας αυτής τό τέκνον της, πρός ό δεικνύει τό 
ουγγρικόν στέμμα, όπερ κρατεί είς τήν δεξιάν αυτής χεΤρα- 
ή δέ τέταρτη άλληγορική μορφή — ή h /ιτης καί σνμφι- 
λίωοις μεταξύ Λ ίο τρ ία ς  καί Οίγγαρίας, πρός τόν Δούναβιν 
άποβλέπουσα, παριστάνει γέροντα πολιόν καθ-ήμενον, οστις

Η ΧΡΗΣ1Σ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Οί αρχαίοι "Ελληνες, ο>ς γνωστόν, έφερον έν μόνον 
ονομα, όπερ ήν έκ τών ειδικών δικαιωμάτων τοΰ πατρός νά 
έκλέγη τά  ονόματα τών έαυτου τέκνων καί νά μεταβάλλη 
αυτά κατά τό δοκουν. Συνει&ίζετο νά καλήται ο πρεσβύτε- 
ρος των υίων τω ονόματι τοΰ πρός πατρός πάππου αότοΰ 
τούτου δείγματα πολλά εύρηνται έν τη Ελληνική Ιστορία' 
ούτως ό παρά ΔημοσΟ·ένει Σωσίδ·εος λέγει ,,τω μεν πρεσβυ- 
τάτω έ&έμ.ην τό τοΰ πατρός τοΰ έμαυτοΰ όνομα, Σωσίαν, 
ώσπερ δίκαιον έστι, καί απέδωκα τω πρεσβυτατω τοΰτο το 
όνομα.“ Εύστά&ιος δε είσέτι φησί, ,,Ίστέον δέ καί ότι πα- 
λαίτατον Ι&ος ήν τους έγγόνους καλείσ&αι τοΐς τών πάπ- 
πων όνομασχν." ‘Οποία συνή&ει« έπεκράτει καδ·όλου ώς 
πρός τά  έπίλοιπα τέκνα δΰναται νά έξαχ&ή έκ τοΰ αυτοΰ 
χωρίου τοΰ Δημοσ&ένους, έν φ ό Σωσί&εος άκολου&εί λέγων-

συνάπτει τάς χεΐρας δύο) νεανίσκων έκ δεξιών καί εξ εύω- 
νύμων αυτοΰ ίσταμένων, καί έρειδομένων, τοΰ μεν έπί τοΰ 
αυστριακού, τοΰ δέ έπί τοΰ ούγγρικοΰ εθνικού στέμματος, 
καί δ ι’ άμφοτέρων τών χειρών ευλογεί αυτούς ό πολιός γέ
ρων, οίονεί χαίρων και άγαλλόμενος έπί τούτω· ούδεμία δ 
άμφιβολία, ότι οί τής έλευ&έρας καί τής δούλης Ελλάδος 
"Ελληνες έπισταμ.ένως ταδτα άναγινώσκοντες, καί τήν φιλο
πατρίαν τών ούγγρων έπαινοΰντες καί δ·αυμάζοντες, όλοπρο- 
&6μως καί αυτοί έν καιρώ τω' δέοντι, 9·ά συνεισφέρωσιν, 
οπως έγερδ-ώσιν έν Ά&ήναις καί αλλαχού τοΰ έλληνικοΰ βα- 
σώ.είου οί ανδριάντες τών άοιδίμ.ων πρώτων βασιλέων τής 
άναγεννη9·είσης Ελλάδος "Ο&ωνο^ καί. ‘Α μαλίας, ώς κ«ί των 
άλλων προμάχων, ευεργετών καί έλευ&ερωτών τής ήμ.ετέρας 
πατρίδος· καί τούτο, όπως πρός τάς ένδοξους καί δαφνο
στεφείς αυτών μορφάς άποβλέποντες εύγνωμόνως τε καί ευ- 
λαβώς έμπνεώμ.εδ-α υπό τών εΰγενών καί μ.εγαλουργών. αί- 
σ&ημ.άτων καί φρονημ-άτων τής πρός τήν πατρίδα καί τήν 
έλευ&ερίαν αγάπης, υπέρ ών έκείνοι ίσοβίως ήγωνίσ&ησαν 
καί !9·υσιάσδ·ησαν. Ή  πρό τινων μηνών έν Κέρκυρα άνέ- 
γερσις τοΰ άνδριάντος Ιωάννου τοΰ Καποδίστρια, τοΰ πρώ
του καί σοφοΰ κυβερνήτου τής άπό τών μαχών τής έπανα- 
στάσεως αίματοφυρτου Ελλάδος, ήν, αληθώς, εργον καί 
καθήκον όσιον καί ιερόν, καί επάξιον τής άρετής καί τής 
εύγενοϋς φιλοπατρίας τών Κερκυραίων.

Καί είναι μέν άλη&ές, ότι ή ηγεμονική μεγαλοδωρία 
τοΰ έν Αλεξάνδρειά τής Αίγυπτου μεγάλου καί κλεινού ευερ
γέτου τοΰ γένους ήμών τοΰ έκ Μετζόβου τής εύάνδρου 
’Ηπείρου Γιωργίον Ά β ίρ ίνφ , έκόσμησε τα  προπύλαια τοΰ 
ελληνικού Πανεπιστημείου διά τών λαμπρών ανδριάντων τών 
πρωταθλητών καί πρωτομαρτύρων Γρηγορίου τοΰ Ε λ , τοΰ 
οικουμενικού πατριάρχου. καί ‘Ρήγα τοΰ Φε^ραίου, τοΰ αθα
νάτου ψάλτου τών ύμ.νων τής έλευθερίας, αλλά 3ή καί κατά 
καιρούς έδωρήσατο δύω περίπου έκατομρ.ύρια δραχμών πρός 
άποπεράτωσιν τοΰ έν Άθήναις ελληνικού μετζοβείου Πολυ
τεχνείου, καί .άνέγερσιν τής στρατιωτικής Σχολής τών Εύελ- 
πίδων, ούχ ήττον δμ.ως, άπόκειται καί είς τούς άπανταχοΰ 
ελληνας, δπως διά τής χρηματικής αυτών προσφοράς, έκτε- 
λέσωσι τά  ύπολειπόμενα, πρός τιμήν καί ευημερίαν τής πολύ
παθους ήμών πατρίδος.

Έ ν  Βουδαπέστη, τη 4. ’Οκτωβρίου 1887.
ΓΡ. Γ5Γ0Σ, Άργ_ιμανδρίττιί.

ΠΑΡ’ ΕΛΛΗΣΙ ΚΑΙ ΑΣΙΑΝΟΙΣ.

,,τώ δέ μετ’ αυτόν γενομένω τούτω έθέμην Εύβουλίδην, όπερ 
ήν όνομα τω πατρί το> τής μητρός τοΰ παιδδς τουτουΐ- τω 
δέ μ.ετά τοΰτον Μενεσθέα έ&έμην- κ«ί 6 γάρ Μενεσ&εύς οι
κείος ήν τής έμής γυναικός- τω δέ νεωτάτω έθέμην όνομα 
Καλλίστρατον, ό ήν όνομα τω πατρί τ δ  τής έμής μητρός.“ 

Φαίνεται ότι ότι καί αί μητέρες ένίοτε εδικαιούντο νά 
θέτωσίν ονόματα τοΐς τέκνοις αυτών, εν&α ή ’ίοκάστη λέγει-

„τήν μέν ’/σμήνην πατήρ ώνόμασε- 
τήν δέ πρέσύεν ’Αντιγόνην εγώ.--

Συνέβαινε δέ, ώς έξάγεται έκ του Άριστοφάνους, ένίοτε
καί Ιρις μεταξύ τών γονέων, εάν δέν συνεφώνουν περί τοΰ
τε&ησομ.ένου τω παιδί όνόματος-

,,Μετά ταΰδ’ , όπως νων έγενεδ’ οω< σι'τ«σί, 
έμοί τε δή καί τ?ΐ γυναικί, τή 'γα&ή, 
περί τουνόματος δή τσΛτ’ έλοιδοροόμε&α.“

89 "
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Πολλάκις ό καις ώνομάζετο τώ όνόματι τοϋ πατρός 
αύτοϋ, ώς ό Δημοσθένης καί δ Δημάδης, η άλλω τινί κροσ- 
ομοιάζοντι- ούτως ό Ναυσίηκος ωνόμασε τον υίόν αύτοϋ 
Ναυσίφιλον καί ό Καλλικράτης έκάλεσε τον χαΐδα αύτοϋ 
Καλλίστρατον. Τδ αυτό έγίνετο ένίοτε καί έν τοΐς όνόμασι 
των αδελφών. Ούτως έν τω κατά Διογείτονος λόγω του 
Λυσίου, δυο αδελφοί ονομάζονται ό μέν Διόδοτος, δ δε Διο- 
γείτων, καί τέλος χολλάκις τδ  όνομα του υίοϋ ήν χατρω
νομικόν, σχηματιζόμενον εκ του ονόματος του πατρός, οΐον 
6 τοϋ Φώκου ύίός ώνομάσθη Φωκίων.

Τ ά ονόματα έτίθεντο τοΐς παισί την δεκάτην μετά την 
γέννησιν αΰτων ήμέραν. Κατά μαρτυρίας τινάς έγίνετο 
τοϋτο τήν έβδύμην, ή μάλιστα τήν κέμπτην μετά την γέν- 
νησιν του χαιδδς ήμέραν. Άλλά καί τήν δεκάτην ήμέραν 
εώρταζον, προσκαλούμενων φίλων καί οικείων, ίνα μετάσχωσι 
της κατ’ αυτήν γινόμενης θυσίας καί τής έστιάσεως, έξ ου 
καί αί φράσεις „δεκάτην θύειν“ καί „δεκάτην εστίαν“. Άν 
έν δικαστηρίω προσήγοντο μαρτυρίαι, ότι χατήρ τις εώρτασε 
τήν δεκάτην, ήν τοΰτο άποχρώσα άπόδειζις ότι άνεγνώρισε 
τδ τέκνον ώς γνήσιον έαυτου.

Έ κ  τής συνήθειας δε του νά εχωσιν οί "Ελληνες Ιν 
μόνον όνομα κατέστη αναγκαία ή υπαρζις αναρίθμητου ποι
κιλίας όνομάτων. Ουδέν δέ έθνος άπέδείςε τόσην φιλοκα
λίαν, ευφυΐαν περί τήν ευρεσιν καί σύνθεσιν αυτοί ν, ως οί 
αρχαίοι. 'Ελληνες. Άλλ’ όσον πολλά καί άν ήσαν τ ά ' ονό
ματα ή ομωνυμία καί ή σόγχυσις ην αναπόφευκτος. Άνα- 
γινώσκοντες δέ τούς'Ελληνας συγγραφείς δεν είμεθα αεί
ποτε βέβαιοι άν το αυτό όνομα είς διάφορα χωρία τοϋ 
αύτοϋ συγγραφέως άπαντώμενον, ή καί εις διαφόρους συγ
γραφείς ευρισκόμενόν έστι του αυ’το ϊ, ή διαφόρων άνθροί- 
πων. Καί αυτοί οί 'Ελληνες γινωσκοντες τούτο ¿σπούδα
ζαν, οσάκις ήν ανάγκη ακριβείας, διά διαφόρων τρόπων νά 
σαφηνίζωσι . τήν έντεϋθεν προερχομένην αμφιβολίαν. Καί 
ότέ μέν προσέθχτον έν γενική πτώσει τδ όνομα του πα
τρός, ώς ’Αλκιβιάδης ό Κλεινίου, Πλει,στοάναζ.ο Παυσανίου, 
οτέ δέ τδ, όνομα τοϋ τόπου, ή τής χώρας, έν <5 ό μνημο
νευόμενος έγεννήθη, έν τύπω έπιθέτου, οιον Θουκυδίδης 
’Αθηναίος, Ηρόδοτος Άλικαρνασσεύς, Χαρμανδρίδης Παια- 
νιεύς, Δικαίαρχος ό Μεσσήνιος κτλ. ενίοτε συνεδύαζον τδ 
όνομα έπι&έτω δηλωτικοί του έπαγγέλματος ή τοϋ έργου, 
ό μετήρχε?ο·ό ονομαζόμενος, ή τής σχολής, είς ήν ανήκε, 
καί τούτου άπαντώνΐαι πλεΐσθ’ όσα παραδείγματα. Ή  συν
ήθεια του νά κροσθέτωσι του πατρδς τδ όνομα έλέγετο 
,,πατρό&εν ονομάζεσθαι“.

Έ ν  τω κοινω βία» οί 'Ελληνες εΤχον έτι καί έτερον 
τρόπον ν’ άποφεύγωσι τήν αμφιβολίαν· ουτος δέ ήν ή συχνή 
χρήσις έκικλήσεων τ  έπωνυμιών έκφραζουσών διανοητικας ή

σωματικάς ιδιότητας καί έλαττώματα" ούτως ό Δημοσθένης 
έλεγετο παιδώθεν βάτταλος. *0 ’Αριστοφάνης μνημονεύει 
διαφόρων όνομάτων πτηνών, <χ μετεχεφίζοντο ώς έπωνυμίας· 
τοιαυται δέ ευρηνται καί παρ’ Ά&ηναίω.

Παρά δέ τοΐς Άσιατικοΐς έθνεσιν ύπάρχ'ουσί λίαν διά
φοροι συνήθειαι.

Οί μέν’Οθωμανοί μετά παρέλευσιν τριών ήμερων άπδ τής 
των παίδων γεννήσεως ό τε πατήρ καί ή μήτηρ άπδ κοινού 
σκεπτόμενοι θέτουσι τά  ονόματα τών τέκνων αυτών άνευ 
προηγούμενης τελετής τίνος· δίδουσιν αύτω αείποτε έν όνομα 
μετά επωνύμου τινός, ιός Μεχμέτ Άττα, Έμετουλλάχ ναφιΐ. 
ΓΓολλάκις ό τε, πατήρ καί μήτηρ δίδουσι τοΐς παισίν αυτών 
τά  ίδια ονόματα. Ουδέποτε θέτουσιν έπί του ονόματος τό 
πατρωνυμικόν, είμή έπί άγνωστων προσώπων καί έπί δια
στολή συνώνυμου τινδς ώς Χουσεΐν Τζεμήλ (Ναμήκ Πασσά 
ζαδέ,1. Παρά δέ τοΐς χριστιανοΐς Άραψιν έπικρατα τοίαύτη 
συνήθεια, ώστε άμα τη γεννήσει του παιδδς ό πατήρ θέτει 
αύτω Ιν όνομα προσλαμβάνον καί τδ έαυτοϋ μετά του οι
κογενειακού’ ώς Ματζήτ Σαούλ Γαλέπ, Έ μίν Χαλήλ Μό-, 
γαβγάπ. Οΰτω δύναταί τις εύρεΐν οίκογενείας 300—500 έτών, 
ήτοι τον αρχηγόν τής φυλής αυτών Σεΐχ.

Οί δέ πρεσβεύοντες τδν Μωαμεθανισμόν άραβες πράτ- 
τουσιν ούτως· ό πατήρ τών παίδων θέτει Ιν όνομα μετά 
του πατρωνυμικού' ώς Χασάν κίν Μεχμέτ, Φατμά πίν-τι 
Άλή ήτοι ίο Χασάν ό του Μεχμέτ καί ή Φατμά ή τοϋ Άλή).

Πολλάκις άντί τής προσφωνήσεως του πατρός λέγουσιν 
Άπου Ματζήτ ήτοι ο πατήρ τοϋ Ματζήτ. Συνήθως δέ 
αντί τοϋ ονόματος λέγουσι τδ τής ηλικίας, ήν τινα διαιροϋ- 
σιν ώς έ'ξής: άπό ] —3 έτών καλοϋσι Τόφλ' άπδ 4—10 
Άιίζη, άπο 10—15 Β ίλεχ, άπό 15—-20 ΜονρέΧεχ, άπδ 20 
—25 2t7i, άπδ 25—30 ΒέΧιγ, άπδ 30—40 ‘ΡετζοίΧ, άπδ 
40—50 Χαριίμ, άπδ 50—70 2έίχ, άπδ 70—90 ί4τζηί·

Παρά δέ τοΐς Άφρικανοΐς επικρατεί τό έξής έθος· πάς 
πατήρ δύναται καί τους έπτά ή οκτώ άρρενας υίούς του 
νά όνοματίση Μωάμεθ· άμα τή γεννήσει αυτών καί προς 
διαστολήν αναφωνεί Μωάμεθ Aw, Β”5, Γ'"5 κτλ. τάς δέ θυ
γατέρας του τρεις ή πέντε άποκαλεΐ Φατμά Α’, Βλ κτλ. - 

Παρά δέ τοΐς Πέρσαις είθισται ίνα ο πατήρ μόνος, άμα 
τή  γεννήσει τοϋ χαιδός, θέση Ιν όνομα μετά τοϋ έαυτοϋ 
ώς Χασάν Άλή. Πολλάκις δέ έν τάίς άνωτέραις τάξεσι θέ- 
τουσι τδ όνομα μχτά ταυ έπιθέτου Χάν, όπερ σημαίνει μέ- 
γας, ώς καί τοϋ Μιρζά, όπερ παράγεται έκ τοϋ Έμιρ-Ζαδε 
καί δηλοΐ θρέμμα ή γέννημα- ώς Μ ιρζά ΑπονΧ Κασσήμ · 
ένίοτε δέ τίθεται ή λέξις Μ ιρζά  κατόπιν τοϋ κυρίου ονόματος.

Καί ταϋτα μέν εστωσάν αλις περί τής χρήσεως τοϋ 
ονόματος παρ’ Έ λλησι καί Άσιανοΐς.

ΧΡ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Δικαστής Ιν Κύπρω.

ΦΥΛΛΙΔΑΣ ΚΑΙ XAPITÔ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

(σ υ ν έ χ ε ια .)

V.

'Ο  Φυλλίδας εΐχε βέβαια τήν καλλιτέραν θέσιν έν τή 
τραπέζη τής ήμέρας έκείνης, καθ’ όλον δέ τδ  διάστημα τοϋ 
δείπνου καί μετά τοϋτο, οτε αίρονται κατά μικρόν τά  φα
γητά καί έζακολου&εΐ ή πόσις καί ή συνδιάλεζις, ήρωτατο

καί διηγείτο όσα κλειστά. Ευθυς άλλως κατά τήν έναρξιν 
τής έστιάσεως ό Φιλοκλής τδν ήρώτησε τά  κατά τδ ταζεί- 
διόν του. ,,Είπέ μας, λοιπόν τώρα, υίέ μου“, είπε, „πώς 
εταξείδευσες. νΕκαμες τδν δρόμον καθώς Σέ συνεβουλευα 
’ςτήν τελευταίαν έπιστολήν μου;“

,ΓΟχι όλως διόλου ετση, πατέρα· ήναγκάσθην κάπου Ο Θ Ω Ν  Φ Ο Ν  Β Ι Σ Μ Α Ρ Κ .
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ν« παρεκκλίν.ΐύ. ΙΙροχδές τα. ’ξημερώματα άφήκα τάς.’Αδή- 
νας. Ακόμη ήσαν βαδε-ιά χαράγματα, δταν Εγώ Ετρεχα με 
τ ’ αλογό μου ’ςτήν 'Ιερίν οδόν, ή οποία πηγαίνει ’ςτήν 
Ελευσίνα διά ρ.έσου τών ν.ήίτων κάί'τής δενδροφυτείας από 
τήύ πεδιάδα του Κηψισσού, και άατόπιν οί τρεις δούλοι 
Ετρεχαν με τά  πράγματά) κάδώς.’άάί ¿.άνθρωπος του Άδη- 
ναίου άλό'γατ«. * Άφήίζ ’περάσαρε τήύ υψηλήν, κλεισώρειαν, 
ητις’ ενό'όει'την αδηναϊκήν πεδιάδά με τήν ’Ελευσίνα, ήρχισε 

| νά' ανατέλλη- 6 ήλιος όπίσδέν μας, καί Ιβλεπον-ΕκεΤδεν τήν 
εύφοροί πρό τής Έλευσΐνος εκτασιν κα'ι μακρότερα την χό- 
λί,ν κρύμμίνην ακόμη μέσα ’ςτήν χρωϊνήν πάχνην. ’Αριστερά 

¡Ελαμπαν ’ξτάς πρώτας του ήλίου ακτίνας.αί κρημνώδεις 
•άκται τής Σαλαμΐνος και ή στενή τής δάλασσα, όπου άλλοτε 
,.συνετρίβη ή δόναμις του υπερήφανου Ξέρξου. Ή  Έλευσ'ις 
απέχει των Άδηνών 30 στάδια (ήτοι δυο μίλια)- Εσυλλογί- 
σδην δτι δά  ήτο καλόν, και είπα τούς δούλους νά σταθούμε 
καϊ νά άναπαυδώμεν ολίγον τρώγοντες και κάτι.“

,,Και δεν πήγες νά ϊδής καδ-ώς πρέπει τήν ’Ελευσίνα;“ 
ήρωτησεν ή Εύτυχίς. ,,’Εκεΐ, καλέ, πάνε χιλιάδες άνδ·ρωποι 
είς τά  Μυστήρια και ζητούν παρηγοριά καί τόσα άλλα 
πράγματα . . . .“

,,Αύτό τό έκαμα άλλοτε, Εύτυχίς μου“ ύπέλαβεν ό Φυλ- 
λίδας. „Τώρα έβιαζόμην νά προχωρήσω δσον τό δυνατόν 
περισσότερόν, δια νά φ&άσοι είς τά  βουνά προτού πατήση 
ή μεσημεριανή ζέστη. Ό  από Έλευσίνος είς Έλευδεράς 
και Πλαταιάς δρόμος περνά κάμποσον ακόμη πρός βορράν 
δι’ αυτής τής Έλευσΐνος και τού Θριασίου πεδίου. Άπέ- 
ρασα λοιπόν αμέσως ’μπροσδ·ά από τό Καλλίχορον φρέαρ, 
παραπλευρως τού οποίου κεΐται τό ’Ράριον πεδίον.“

„’Επί τού οποίου“, ύπέλαβεν ή Χαριτώ, ,,ή Δήμητρα 
Εφυτευσε τον πρώτον σίτον, καδώς λέγουν δά οί κάτοικοι 
τής Αττικής.“

„Ναι βέβαια!“ είπε φιλοφρόνως ό Φυλλίδας' „ακόμη 
δεικνύεται μάλιστα τό αλώνι τού Τριπτολέμου, τόν όποιον 
πρώτον έδίδαξεν ή δεά τήν γεωργίαν. ’Έτρεχα δια μέσου 
Εσπαρμένων πεδίων, άλλ’ είς τήν ψιλήν Εκείνην καί τιτανώδη 
Επιφάνειαν αναπτύσσεται πολύ Ενωρίς ή ζέστη. Ό τα ν  αργό
τερα έπροχωρήσαμεν περισσότερον καί ή γή ήτο λεπτότερα 
φυτευμένη διά τήν βοσκήν των αιγών καί των προβάτων, 
ό από του Κιδαιρώνος αήρ ήτο δροσερώτερος καί δυνατώ- 
τερος. Φαίνεται ότι αί Έλευδεραί άπέχουσι τόσον τής 
Ελευσΐνος, οσον αυτη των Ά9·ηνών. Έ κεί πρός άνατολάς ' 

τού στενού, τό όποιον φέρει Εκ τής Βοιωτίας διά τού Κι- 
δαιρώνος είς τήν Αττικήν καί τό όποιον ονομάζεται Δρυός 
Κεφαλαί, είχον άλλοτε οί Άδηναΐοι έν πολύ σπουδαΐον φρού- 
ριον πρός τά  σύνορα των Βοιωτών. Ή  πόλις, κειμ.ένη επί 
αποκρήμνου κωνοειδούς υψώματος, αναγνωρίζεται σήμερον 
Εκ των Ερειπίων της. ΈκεΤ Επάνω λοιπόν δεν ήτο δυνατόν 
νά ζητήσωμεν άνάπαυσιν, καί διά τούτο Εστα&μευσαμεν είς 
τους πρόποδας τού υψώματος, όπου υπάρχει Εν αφανές χω- ' 
ρίον. Έ κεί σώζεται ακόμη ό παλαιός ναός τού Διονύσου 
υςτις, κατα τους ισχυρισμούς των Εγχωρίων, Εγεννήδη αυτού. 
Ή  αμπελουργία όμως των μερών Εκείνων δεικνύει πράγ
ματι, ότι ή χώρα ήγαπήδη τώ όντι υπό τού Διονύσου.“

„Θά ’πέρασε βέβαια τό μεσημέρι, όταν Εφδ-άσατε ’ςτό 
χωριό Εκείνο;“ ήρώτησεν ό Φιλοκλής.

„Βέβαια- καί ’φδ·άσκμε μάλιστα καταϊδρο>μένοι· έλυπή- 
δηκα μάλιστα πολύ τούς άνδρώπους μου. Έμείναμεν λοιπόν 
είς τον Εξώστην ενός καπηλειού, τό όποιον εύρίσκεται Εκεί 
Επάνω ’ςτόν δρόμο, μερικάς ώρας καί περιμέναμεν νά δρο

σίση. , Εύμορφα ήταν εκεί- καί πολός κόσμος περνούσε, διότι 
αντίκρυ ήταν τό στενό. Ό  κάπηλας μας εβγαλεν ώραΐον 
κρασί καί κομμάτι καλό κρέας, άχ’ το κυνήγι τού Κι- 
δ·αιρώνος.“

„Πιστεύω τό τελευταΤον μέρος του τκξειδιοΰ Σας εκεί
νην, τήν ημέραν δά ήτο τό κοπιαστικοίτερο απ’ όλα, από 
τάς Έλευδεράς ως τάς Πλαταιάς“, εΐπεν ο παιδαγωγός τοι* 
Φυλλίδα- ,.γνωρίζοι τόν δρόμον, ’ςτήν αρχή πηγαίνει μέσ’ 
απ’ τό στενό ανηφορικά καί υστέρα ίσιος κατήφορος πρός 
τά  κάτο>.“

„Ναί, πολύ Εκοπιάσαμε, αλλά ’φθ·άσαμε πρό τής δύσεως 
είς τάς Πλαταιάς.“

„’Εκεί δά Εμεινες βέβαια είς τού φίλου μου τού Ιππία“, 
ήρώτησεν ό Φιλοκλής.

„Μάλιστα- ήτο πολύ φιλόφρων καί περιποιητικός.“ 
,.Χαριτω“, ειπεν ή Εύτυχίς, „τώρα ’μπορούμε νά μά· 

δούμε απ’ τόν Φυλλίδαν, Εάν Εκείνη ή ίστορία των κλεφτών 
καί τής αρκούδας, που συνέβη είς τάς Πλαταιάς, είνε πραγ- 
ματικώς άληδινή.“ Καί ήρχισεν ή Εύτυχίς άφηγουμένη τήν 
ιστορίαν μετά πάσης της δυνατής συντομίας, μεδ’ ό ό Φυλ
λίδας Εδήλωσεν ότι τώ όντι πρό τίνος είχε γείνει τοιαύτη 
κλοπή έν τή οικία πλουσίου τινός Πλαταιέως καί δτι όλη 
Εκείνη ή ληστρική συμμορία συλληφδείσα αναμένει τήν τι- 

.μωρίαν της· ,,άλλ’ ως πρός τήν αρκούδα, Εύτυχίς μου, κατά 
πάσαν πιδανότητα Σου τήν Εκόλλησεν ό Παγκλέων, ή μάλ
λον ο πραγματευτής τού Παγκλέοινος, διότι τίποτε δεν 
ήκουσα περί του πράγματος, μολονότι πολύν καιρόν ήμην 
μετά τού 'Ιππίου καί πολλά μοί’διηγήδη αυτός.“

Ή  Εύτυχίς «νένευσε σείουσα τήν κεφαλήν, ώςεί έμμέ- 
νουσα είς τάς περί τής άρκτου πεποιδ-ήσεις της. Αλλά διά 
νά προλάβη ή οικοδέσποινα πάσαν .περαιτέρω κατά τής 
τροφού σκωπτικήν των άλλων Επίδεσιν, ύπέλαβεν εύδός: 
„Καί δεν είδες, ‘Φυλλίδα μου, καλώς τήν πόλιν καί τά 
πέριξ; Θά ήσο βέβαια πολύ κουρασμένος.“

,,Ναί, ήμην κουρασμένος, καί δεν είχον καιρόν. Έχά- 
δισα όμως τό βράδυ πολλήν ώραν μετά τού 'Ιππίου πρό 
τής οικίας, ή οποία δεν κείται μακράν τής βορείου άκρας 
τής κλιτύος, Εφ’ ής κείται καί αυ’τή ή πόλις, πλησίον τού 
μεγάλου Εκείνου καί περιφήρ.ου ναού τής "Ηρας. Έκεϊδεν 
Ιβλεπον τόν ρούν τού Ασωπού καί βορειανατολικώς τής πό- 
λεως τό πεδίον, έφ’ ού ή στρατιά τού Μαρδονίου ύπέκυψεν. 
είς τά  Ελληνικά όπλα.“

„Τό πεδίον Εκείνο 9·ά ήνε όμαλόν“, είπε με Ερωτηματι
κόν υφος είς των άπελευθΈρων.

„Διόλου μ,άλιστα, Φιλόλαε' είνε δλως άνώμ.αλον κάι 
διασχίζεται υπό πολλών ρυακίων, τά  όποια πηγάζουσιν εκ 
τού Κιδαιρώνος. Πολλά μοε διηγήδη ο' 'ίππίας περί των 
παθημάτων τής πατρίδος του κατά τούς παρελδόντας 
αιώνας.“ ..

,,Ναί βέβαια, πολλά ϋπέφεραν αί Πλαταιαί“, ■ είπεν ό 
Φιλοκλής, ,,Ινέκα των σκληροτραχήλων Θηβαίων, οί όποιοι 
τάς έμίσουν, διότι άπεστάτησαν από τής βοιωτικής συμμκ- 
χίας καί προςεχώρησαν είς τούς Άδηναίους. Δίς οί Θηβαίοι 
άνεστάτωσαν τήν άτυχή πόλιν. Τάς σημερινάς Πλαταιάς ό 
Μέγας ’Αλέξανδρος συνώκισεν Εκ νέου, άλλ’ εκτοτε είν: 
άραιώς κατωκημέναι.“

„Καί διά τούτο όμως οί Θηβαίοι“, προςέδηκεν Ετερος 
των άπελευδ-έρων, „τώρα δεν είνε είς καλλιτέραν ή οί ΓΓλα- 
ταιείς κατάστασιν. Είδον άλλοτε τάς Θήβας· είνε πτωχικόν 
χωρίον. Μόνον ό λόφος τής Καδμείας κατοικείται ακόμη,
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ιί Κάτω Θήβαι είνε Ερείπια μόνον· Εκτος τού'ναού· καατών 
'Επτά Πυλών δεν φαίνεται άλλο τίποτέΑ ; .. .

„Καί τήν Επαύριον, υίέ μου“, ήρώτησεν ό Φιλοκλής“,. 
,,ίξηκολουδησες τόν δρόμον Σου υπέρ τάς Θήβας πρός -τήν! 
Άγχηστόν καί τήν "Αλίαρτον;“

„ Ό χ ι- κατά συμβουλήν του 'Ιππίου Επροτίμησα-συντο- 
μώτερον δρόμον πρός τήν Αλίαρτον, διηυδόνδην δηλ. πρός 
ο«ς Θεσπιάς καί έκείδεν ήκολοΰδησα τάς παραφυάδας τού 
'Ελικώνος, καί τούτο, διότι ή δ-ερμότης δεν είνε είς αύτά 
«  μέρη τόσον καταδλιπτική δσον είς τήν δ-ηβαϊκήν πεδιάδα·. 
Άπήντησα δέ είς αυτόν τόν δρόμον κατά καλήν σύμπτωσιν, 
|ν« πολύ καλόν συνοδοιπόρον. Δεν είχα άκόμη αφήσει πολύ 
ίπίσω τάς Πλαταιάς καί κατέβαινα, πάντοτε έφιππος, Εκ 
της ίεράς χώρας πρός τό πεδίον των Λεύκτρων, οπου Επο- 
ίέμησαν οί Θηβαίοι πρός τούς Σπαρτιάτας — ή Βοιωτία 
ιράγματι είνε, καδώς ελεγε καί ό ’Επαμεινώνδας, ή ορχή
στρα τού Άρεως — καί Εκεί μ ’ έπρόφδ-ασε ενας γέρων, 
έφιππος, πολίτης Πλαταιεύς, ό οποίος, καδ·ώς ελεγεν ό ίδιος, 
Ιχήγαινεν είς τήν 'Αλίαρτον, διά  νά είςπράξη Εκεί κάτι χρή- 
ρ«τα, που τού τά  χρεωστεί κάποιος από πολλου καιρού. 
Δύο φοράς, λέγει, είχε.’πάγει ήδη εκεί καί πάντοτε έφενα- 
κίσδη μέ κενάς ύποσχέσεις. Καί Ενώ άκόμη ώμίλει περί 
ού κακοχληρωτοϋ χρεώστου του, Επήδησεν αίφνης Ενας λα- 

γώς υπέρ τον δρόμον λοξά εμπροσ&έν μας. 'Ο  άνδρωπος 
έτρόμαξε κι’ έφώναξε: ,,Αλλοίμονον! πάλιν δ·ά ’πάγη ’ςτά. 
ράταια ό δρόμος μου! . . . .  ’Αλλά“, προςέδηκε μετ’ ολί
γον, „καλλίτερα κι’ Εγώ πιστεύω τόν μάντιν, παρά τόν 
λαγών.“

,,Τί σημαίνει αύτός ό μάντις;“ ήρώτησα Εγώ.
„Θά Σ’ τό πώ, φίλε μου“, άπεκρίδη. „Είς τάς Πλα- 

ταιάς εύρίσκεται από τίνος Ενας Χαλδαίος, ό οποίος διά 
ίων χρησμών του Εκαμε μεγάλον κρότον καί πολλά χρή
ματα Εκέρδισε. Γνωρίζει.νά μετράη τά  άστρα, καί λέγει 
ιίς τόν καδένα, πού τόν Ερωτα, μέ χρήματα δμως, ποίαν 
ημέραν 9·ά ύπανδρευδη, ποίαν ήμέραν πρέπει ν’ άρχίση νά 
ατίζη, πότε πρέπει νά ταξειδεύση, πότε νά ’μβή ’ςέ καράβι, 
«οία ημέρα είνε καί δεν είνε άποφράς, καί ποία πάλιν είνε 
κατάλληλος νά συνομολογήση καμμίαν Εμπορικήν ύπόδ·εσιν, 
χαί τά  παρόμοια. Αύτός μέ συνεβούλευσε προχδές νά κάμω 
τό σημερινό ταξείδι καί ρ.ε είπεν ότι ή δουλεία δά  παγη 
λαμπρά.“

Τότε τόν ήρώτησα: „Καί πώς ώνομάζετο αύτός ό Χαλ- 
Βαΐος καί πώς ήτο ετση τό Εξωτερικόν του;“ Ό  γέρων 
άπεκρίδη: „Είνε Ενας αψηλός άνδρωπος μ,έ μεγάλα, μαύρα 
γένετα καί κάμποσο μελαγχροινό πρόςωπο· Διοφάνης ώνομά
ζετο.“ „Καλέ τόν γνωρίζω εγώ αυτόν!“ άνεφώνησα. „Πρό 
ολίγου καιρού τόν είδον είς τάς Άδ·ήνας. Έ κεΐ δμως δεν 
τά ’πήγε διόλου καλά- Έκά&ητο Εκεί είς μίαν γωνίαν είς 
τήν αγοράν καί είχε ’μπροσδά του Ενα τραπέζι μέ κάτι μυ
στηριώδη βιβλία καί Εργαλεία. Τριγύρω μαζεύδηκε πολύ 
πλήδος. νΗλδε κι’ Ενας πραγματευτής δέλοντας νά μάδη, 
πότε Επρεπε νά ταξειδεύση. 'Ο  Χαλδαίος εύδύς τόν είπε 
τήν ημέρα, καί ό πραγματευτής Εβγαλε τήν σακκοΰλά του, 
τήν οποίαν είχε κρεμασμένη μ’ Ενα λουρί ’ςτό στήδ·ός του, 
καί Εχυσε τά  χρήματά του Επάνω ’ςτό τραπέζι καί ’μέτρησεν 
100 δραχμάς διά τόν μάντιν. ’Σ Εκείνο Επάνω πλησιάζει 
Ενας νέος, πολύ σημαντικός, καδώς Εφαίνετο, καί τραβάει 
τόν μάντιν απ’ τό ρούχό του, καί δταν αυ’τός εγόρισεν, 
«γκαλτάσδ-ηκαν καί οί δύο ’ςάν παλαιοί φίλοι. Ό  Χαλδαίος 
έλησμόνησε τότε βέβαια τήν τέχνην του, καί ήρχισε νά

¡Ερωτά -τον φίλ&ν του: „Πότε Εφδασες λοιπόν; Πώς ’πέρασες'
1 ’ςτό-ταξείδό'Σόφ;“ Καί ό άλλος ήρώτησε τά  ίδια, πώς δηλ. ■ 
ί ’πέρασεν: ό:.Χ·αλδαΐός, άφου Εφυγε μέ τό πλοίον άπό τήν 
|Εύβοιάν; ' Καί αύτός χωρίς νά σκεφδή τόν κόσμο, πού ή το 
ι τριγύρω τού, ήρχισε νά λέγη: ,,Άναδεματισμένο ταξείδι, φίλε 
;μου!· Πολύ' φοβερώτερον ήτο άπό τάς περιπλανήσεις τού1 
Όδυσσέως. . Τό πλοίον, μέ τό όποιον εταξείδευσα, Εχασε 
μέ τήν λύσσαν τής τρικυμίας καί τά  δυο τά  τιμόνια του^ 
μάς ερριψε κατόπιν είς τήν αντικρινήν στεριά καί βουλίαξε.1 
Μόλις ’γλυτοίσαμε τήν ζωή μας. · Καί ο,τι κατωρδώσαμεν 
νά προρ.ηδευδώμεν άπό τούς φιλανδ-ρώπους ξένους καί άπό 
μερικούς καλούς· φίλους, μάς τό ’πήραν οί κλέφται, καί ’ς 
δλην αυτήν τήν ύπόδεσιν Εχασα καί τον αδελφόν μου, τον 
όποιον εδ·ανάτωσαν ’μπροσδά ’ςτά ’μάτια μου.“ Πριν άκόμη 
τελείωση ό μάντις· τήν διήγησιν τής Όδυσσείας του, Εβαλε 
ό πραγματευτής Εκείνος τάς 100 δραχμάς πάλιν μεσ’ ’ςτήν 
σακκοΰλά του καί τώκοψε λάσπη. Τότε ήλδ·αν καί τα  
μυαλ* τού Διοφάνους ’ςτό κεφάλι του, καί είδε τί ανοησία 
Εκαμε νά διηγηδή τέτοια πράγματα. "Ολος δμως ό κόσμος 
’πάτησαν τά  γέλοια καί άρχισαν νά λέγουν. „Λαμπρός μάν- 
τις αύτός! Είς άλλους συμβουλεύει πότε πρέπει νά ταξει- 
δεύσουν, καί ό ίδιος δέν ’ξεύρει τ ί κάμνει.“ "Οταν τήν 
άλλην ήμέραν ’πέρασα άπ’ Εκείνο τό μέρος, δέν είδα τόν 
Χαλδαίον μέ τό τραπέζι του. Θά ’συλλογίσδηκε βέβαια 
καί δά  τό  ηδρε φρονιμώτερο ν’ άφήση τάς Άδήνας μιαν 
ώραν άρχήτερα. . Είς Σε δμως εύχομαι, φίλε μου, νά είπε 
τήν άλήδειαν.“ Ό  άνδρωπος δέν Εφάνη διόλου μεταπει- 
σδείς Εκ τής διηγήσεώς μου περί τής μαντικής τοΰ Χαλ- 
δαίου ίκανότητος καί καδ’ δλον τό διάστημα τής περαιτέρω 
συνομιλίας μου Εδειξε τοσαύτην δεισιδαιμονίαν, οποίαν δέν 
είδον μέχρι τοΰδε. Οί Μάγοι καί οί Χαλδαΐοι καί οί ιερείς 
τ ή ς νΙσιδος, καί δπως άλλως ονομάζονται οί διαβόητοι αυ
τοί απατεώνες, οί οποίοι διατρέχουσι τώρα ολον τό ρωμαϊ
κόν κράτος καί άφαιρουσι διά τοιούτων φενακισμών τό 
χρήμα τών άπλουστέρων, ένομίζοντο παρ’ αυτού άγιοι άν- 
δρωποι, καί Επίσ:ευεν ό άνδρωπος καί Επίστευεν είς όλας 
αύτάς τάς Εξ Ασίας καί Αίγυπτου είςκομιζομένας ανοησίας 
Εξ επωδών καί βασκανίων καί μαγικών λίδων καί δακτυ
λίων, περί γοητευτικής ίατρείας τών άσδενών, καί περί έξ- 
ορκισμοΰ τών νεκρών καί τών πνευμάτων. Περί πολλών 
τοιούτων δαυμασίων τεχνασμάτων, μοι διηγήδη καδ’ δλην 
τήν ήμέραν, τά  οποία ό ίδιος κι’ Ενας άλλος φίλος του είδον 
ίδίοις δφδαλμοΐς.“

,,Σέ παρακαλώ, Φυλλίδα μου“, άνεφώνησεν ή Εύτυχίς,- 
,,διηγήσου μας κανένα. Πολύ μ’ αρέσει ν’ ακούω τέτοιαις 
ίστορίαις.“

„Καί τάς πιστεύεις βέβαια, Εύτυχίς;“ ήρώτησεν ύπομει- 
διώσα ή οικοδέσποινα.

,ΓΟχι, όχι’ άλλα ακούονται τόσον ωραία αύτά τά  πράγ
ματα.“

"Ολοι ήρχισαν τότε νά παρακαλοΰν τόν Φυλλίδαν νά 
τοίς διηγηδ·ή μίαν τουλάχιστον Εκ τών ιστοριών Εκείνων.

„’Αφού λοιπόν τό θέλετε όλοι, τότε δά  διηγηδώ μίαν. 
Θά παρατηρήσετε όμως, ότι ό άνδρωπος αύτός μ’ Εξέλαβεν 
ώς πάρα’πολύ περιωρισμένον, άφου Επίστευεν, δτι μπορούσε 
νά με γελάση μέ τοιαΰτα ψεόσματα, "Ημουν μόλις δέκα 
τεσσάρων Ετών“, ήρχισε νά λέγη, „καί μίαν ήμέραν κάποιος 
ήλδ-ον είς τόν πατέρα μου καί τόν είπε,. ό·.αμπελουργός μας 
6 Μίδας, Ενας άπό τούς δυνατωτέρους καί προκομμένους ΰπη- 
ρέτα,ς μας, έκοίτετο είς Ελεεινήν κατάστασιν Εκεί Επάνω του
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’ςτόν;κάμπο·!τόν. έδάγκασε, λέγει, ένα φίδι, καί το πόδι' 
άρχισε. νά· σαπίζή- Έν.ώ ό κακρμοίρος κατεγίνετο νά δέση 
τά  κλήματα; ’ςτά παλούκια, ήλ&·ε κρυφά τό φίδι και τον 
¿δάγκασε ’ςτό' μεγάλο τό; δάκτυλο και ευθύς κατόπι ’πήγε 
καί. κρύφθηκε μέσα.’ςτήν φωληά του- καί τώρα ό δόςτύχος 
ό. άν8·ρωπος κοίτεται· έκεΤ καί ξεφωνίζει καί θά  πεθάνη από. 
τούς· πόνους. Καί ένω. «κόμη ελέγεν αυτά είς τόν πατέρα 
μου. ό ξένος εκείνος'άνθρωπος, ειδαμ.ε νά φέρνουν τόν Μίδαν 
οί σύντροφοί του έπάνω ’ςτό στρωμά του,, καθώς ήταν ξα
πλωμένος· δλο τό. σώμα του ήτο πρησμένο, μελανιασμένο, 
καί κάπ.ουκάπου γαλάζιο- θ’ άρχισε βέβαια νά σαπίζη, καί 
δ ι’ ,αύτο μόλις έπαιρνε την αναπνοή του. Άλλ’ έπειδή ένας 
από τους έ.κεν'παρευρε&έντας φίλους είδε τόσον λυπημένον 
τόν 'πατέρα  μου, τόν είπε: „Μην απελπίζεσαι- 8·ά πάγω 
τώρα ευθύς καί θά  Σε φέρω ένα Βαβυλώνιον, ένα Χαλδάϊον 
ήγουν, καί· ευθυς εκείνος θά Σου ’γιάνη τόν άνθρωπό Σου.“ 
Διά νά μην τα  π.ολυλογώ, ήλθεν ό Χαλδάϊος καί αμέσως 
ίάτρευσε τόν Μίδ.άν μας, καί αυτό μόνον μέ ένα έξορκισμόν, 
ό όπόϊος'τού· έβγαλε τό φαρμάκι.άπό τό σώμα, καί με μίαν 
πέτρα, τήν όποιαν εΤχε'κόψει άπό τό μνήμα μιας κόρης, καί 
μ αυτήν.έδεσε τό. ποδάρι.του Μίδα, Ίσως άυτό δεν είνε 
μεγάλο πράγμα,; άλλ’ έγώ μέ τα  ’μάτια μου είδα, ότι ό 
Μίδας τό στρώμα, που τόν έφεραν μισοπεθαμένον, τό πήρε 
’ςτοός ώμους . του ολοζώντανος καί έφυγεν άπ’ έκεΐ. Καί 
πολλά άλλα πράγματα γνωρίζω περί αυτού του Χαλδαίου, 
τά όποια εΐνετώ'.όντι αφύσικα. Έ να  πρωί ήλθε πολύ ¿νωρίς

Ε Λ Λ Η  Ν I Κ A

Πασίγνωστα, τυγχάνουσι ' πλέον, τ ά . δυο δράματα του 
Κ“'’ Κλέώνος Ραγκαβή ή Θεοδώρα καί ό. Ηράκλειος, άτινα 
¿πεσπάσαντο. κατά βαθμόν πρώτοφανή τήν προσοχήν τών εν 
Ευρώπη κριτικών- πλεΐσται περισπούδαστοι περί αυτών κρί
σεις έδήμοσιεύ&ησαν ήδη όπό τε του ήμετέρου καί του ξέ
νου τόπου,;μίαν δέ τών αρίστων, όφειλομ.ένην εις τόν δεινόν 
κάλαμον, τού. K "\Felix  Vogt, μετέδωκε τοϊς άναγνώσταις 
αότοϊς .καί. ή .ΚΛΕΙΩ όπό τόν τίτλον A i  δύο Θεοδώρα/.. 
Καί όμως, κ«ίτοι Ικανός ήδη παρήλιε χρόνος άπό τής πρώ
της έμφανίσεως τών δ.όο; τούτων έγκαλλωπίσμάτων τής ήμε- 
τέρας φιλολογίας, . ουδόλως'είσέτι έκόπασεν ό περί αυτών 
λόγος, τό δέ κράτιστον τών έν Γερμανία περιοδικών Maga
zin für diè L itteratur des In- und Auslandes δύο καί αδθις 
δημοσιεύει.έ?ς άκρον Ινδιαφερούσας μελέτας,. τήν μέν του. 
πολλοΰ August Boltz περί άμφοτέρων τών πρ'οκειμένων έργων, 
τήν δέ που περιβλέπτου O .A -E llissen  περί μόνον του ‘Ηρα· 
κλεΐον. Είς τούς φίλους τής Κ ΛΕΙΟΪΣ χαριζόμενοι,' οϊτινες 
βεβαίως ,άγάλλονται όρώντες τά  προϊόντα του ήμετέρου 
Παρνασσού ούτως έν τη Εσπερία έκτιμώμενα, μεταφέρομεν 
ώδε καί τάς δύο ταύτας μελέτας, άς περικοσμουσιν έμβρί- 

,θειαικαί βαθότης κρίσεως άληθώς έπάξιαι τών περιπόστων 
συντακτών.

Κάί ό μεν Κ” Boltz λέγει τά  εξής*): Καινοφανή δλώς 
καί άσυνή&η κατά τε τήν ύλην καί όπό τήν. έπόψιν .τής·, 
γλώσσης. προσάγει ύμΐν καί αδθις. έν τη δραματολογία ό 
γνωστός Κ 0ΐ Κλέων 'Ραγκαβής.. "Οτε κατά τό 1883 έδη- 
μοσίεμσεν ουτος έν Λειψία τόν Ka!t' "Ομηρον οίχιαχδν βίον

*) Zur neuesten hellenischen Litteratur. Magazin Nr. 17, 1887.

είς 'τό  υποστατικόν μας' κι’ . έγύρισε δλον. τόν. γυρον του με? 
γάλου χωραφιού μας μέ μίαν λαμπάδα τρεις φοράς, καί κα
τόπιν άρχισε' νά διαβάζη φωναχτά τά  άγνωστα ονόματα 
επτά σοφών . κάί, κατ’ αυτόν τόν τρόπον έδιωξεν ' δλα τά 
φίδια καί τά  λοιπά ερπετά έξω άπό τά .δικά  μας τά  μέρη, 
καί δέν-έμεινε κανένα. Είχαν έλθει μέ τήν δόναμιν του έξ· 
ορκισμου του δλα ’μπροσθ’ά του, ενα .σωρό φίδια, όχιάΐς, 
δχεντραις,. βάτραχοι καί πολλά άλλα ζωύφια,· καί άραδιά- 
σθηκαν άντίκρυ του. ' Μόνον ένας δράκος δέν. ήλθεν, ίσως 
διότι ήταν πολύ ήλικιωμένος καί δέν ’μπορούσε νά' ’βγή άπό 

;τήν.φωληά του, καί δέν. ύπήκουσεν είς τήν διαταγήν του 
μάγου., ,^Ολοι Σας δέν εΤσθ.ε. έδώ σωστοί!“ ..είπε τότε ό 
Χαλδαΐος, καί έκαμε νεύμα είς ενα .μικρό, φιδάκ.ι καί το 
έστειλεν είς τόν δράκο,' καί έπί τέλους ήλθε καί αυτός· 
Άφού λοιπόν δλα μαζεύ8·ηκαν' έκεΐ ’μπροσθά, τά· έφύσησε 
διά  μιας ό Βαβυλώνιος,, καί μέ τό φύσημά του .¿κείνο.δλα 
γενήκανε εό8·υς στάχτη. Του λόγου Σου τώρα μπορείς νά 
φαντασθής“, προςέ&ηκε τό έκ Πλαταιών άνθρωπάριον, „πως 
έκάμαμεν έμεΐς τότε τά  μοΰτρά μας.“

„Μίαν άκομη, μίαν άκόμη!“ άνεφώνήσαν. όμου .ή Χα- 
• ριτώ καί ή Ευτυχίς, όταν έφάνη δτι έτελείωσεν!ό Φυλλίδας 
. τήν. Ιστορίαν. „Μίαν άκο'μη διηγήσου“, προςέθηκε καί ό 
οίκοδεσπότης, δςτις ηόχαριστεϊτο βλέπων τήν έντονον προς- 
οχήν, μεθ’ ής αί γυναίκες ήκουον τάς αλλόκοτους έκείνας 
ιστορίας.' :

[¿χ το ν  γ ιρ μ α ν ιχ ο ϋ .)  ( m e ta l  o w é / j ia .)

Δ Ρ Α Μ Α Τ Α .

σόμπας δ Ελληνικός τύπος άνευφήμησε τόν . εόφραδή συγ
γραφέα καί δεξιόν ζωγράφον τών έπιχαρίτων έκείνων ομηρι
κών εικόνων. Καί τό ήμέτερον δέ περιοδικόν,’κατεχώρισε 
βραχεΐαν κρίσιν περί τού άρίστου βιβλίου. Άλλα μετά τήν 
πρώτην ταύτην έπιτυχίαν ó Κ* 'Ραγκαβής. έστράφη καί αύ- 
θις προς τό Ιστορικόν, καί δή πρός τό Βυζαντινόν δράμα. 

;Λέγομεν καί.αυθις καθόσον κατά τό 1877.εΐχεν ήδη δημο
σιεύσει ‘Ιονλιανδν τον Π αραβάτην , βυζαντινήν μεγαλογρα- 
φίαν .έκ τής 41” εκατονταετηρίδος, ήτις δμω.ς τοσούτον έξ- 
ήγειρεν έπίπλαστον θόρυβον ώς έκ τής φιλοσοφικής τού 
θέματος άναπτύξεως, ώστε προεκάλεσε 8·.ρησκευτικήν κατα- 
δίωξιν του όποτιδ·εμένου καρπού τού αμαρτήματος ήτις 
δυστυχώς έπήνεγκεν ολοσχερή σχεδόν έξαφάνισιν ,του ωραίου 
Ικείνου έργου. Έ ν  τούτοις, οπωσδήποτε καί άν έχωσι τά 
περί τούτου, τά  έπακολου8·ήσαντα .τόν Παραβάτην δύο 
νεώτερα δημοσιεύματα,, ή Θεοδώρα, ποίημα, δραματικόν είς 

. μ.έρη Ε '. 1884 καί ‘Ηράκλειος, δράμα είς μέρη Ε '. 1885’ 
είσίν άλη&ή άριστουργήματα έξελθ·όντα τών καταστημάτων 
του Δρουγουλίνου, υπό πολλών εικόνων έξωρα'ιζόμενα καί 

 ̂ύαό πολυτίμ.ων ιστορικών σημειώσεων διαλευκαινόμενα, κα8·’ 
όσον προτίδπνται τήν ζωηράν άναπαράστασιν τών: προεξαρ- 
χόντων γεγονότων τής Σ Τ ', καί τής Ζ '. εκατονταετηρίδος.

Καί πράγματι δυσχερώς' φαντάζεται τις >δύο· Ιπιτυχε- 
στέρας άντλήσεις έν τη τοσούτον πλόυσία είς δραματικήν 
ύλην Βυζαντινή Ιστορία. Άλλά καί οΐος ό· 8·ησαυρός,. δστις 
όπέκειτο τφ· ποιητή .πρός έκμετάλλευσιν! Οΐον πλή8·ος σφο
δρών πα&·ών, πολιτικών καί 8·ρησκευτικων έρίδων καί άντι- 
8·έσεων, άκαμπτων άφ’ ενός καί πολυποίκιλων άφ’ έτέρου 
χαρακτήρων, οϊα συνέχεια παγκοσμίων αναστατώσεων, οία

Η  Π Ρ Ω Τ Η  Δ Ο Κ Ι Μ Η .
Εΐκών τον ’ΕΜηνοί καλλιτέχνου Γοωργίου Ίακωβίδου
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τύρβη σογκρουομένων ¿Εθνικοτήτων,' πολύχρωμων την περι- υπό'δΟσευρέτου περί τήν χρήσιν τη? καθαρευούσης γλώσσης
βολήν καί παραδόξων τά  ήθη, οία συνέχεια έκπληκτικών καί δεινότητας. Τουφος  αΰτου, προσπέλαζαν είς τήν άρχαίαυ
είς άκρον ηαγηνευουσών σκηνών παντός είδους! Άλλ’ ο συγ- μορφήν δσον επιτρέπει τούτο ή ανάγκη τής- ύπο πάντων των
γραφεύς ίν  έφάμιλλος της όλης, καί άφ’ ένός μεν βαθύς, ως μεταγενεστέρων καταλήψεως, έκτυλίσσεται, τη διαιρέσει άπα-
όλίγοί, )γνώστης τής βυζαντινής ιστορίας, αφ’ ετέρου δέ χει- ρ'αιτήτων τινών νεωτέρων τύπων, μέτ’ εύγενείας, Ιλευδ-ερίας
ριστής .θαυμάσιος τή ς καλλίστης των γλωσσών, συνέγραψε καί αριστοκρατικής, ούτως εΐπεΐν, εΰπρεπείας, ήτις εκπλήσσει
μεγαλογραψίας αληθώς. πιστοτάτας καί θελκτικός τοΤν έπο- συνάμα καί καταθέλγει. Βεβαίως, τό τοιοϋτον υφος ουδό-
χών ¿κείνων, καίτοι παρεσύρ&η ίσως Ινίοτε είς όπερβολικάς λως αποτείνεται είς τούς ευ’ρυτέρους κύκλους, και αυτοί δέ
λεπτομερείας. ; Τούτου δ* Ινεκεν σημειούνται έν τέλει τών οί περί την γλωσσολογίαν προεξάρχοντες διχάζονται ώς 
δραμάτων τ ά  διά  τήν σκηνικήν παράστασνν παράλειπτέα. προς το ζήτημα έάν ύπάρχη Ιλτάς περί τής συν τω  χρόνω 

, χωρία. γενικεύσεως αύτού. Άλλ’ ήμάς τάς Γερμανούς αμείβει ή
Έ ν  τη  Θεοόο/ρρι, ήτις έδημοσιευθη προ του δμωνύμου άνάγνωσις τών δραμάτων τούτων δι’ άκόπου καί είς άκρον

καί περιθρυλήτου δράματος τού Σαρδού, αντανακλά δ χοιη* ήδονικής έντρυφήσεως. Καθόσον άφορα τά  έπίλοιπα χαρα-
τής μετ’ άμιμήτου τέχνης τά  γεγονότα τής περικλεούς τοδ πέμπομεν είς τά  προλεγόμενα του συγγραφέως, φροναΰμεν
Ιουστινιανού βασιλείας, άλλα περιβάλλει τήν ήρωίδα αυτού δε δτι ή παρατιθεμένη μετάφρασις ενός έπεισοδίου :έκ τής
δ ι’ αίγλης, ήτις φαίνεται ίστορικώς αμφίβολος, καίτοι αν- Θεοδώρας, Θέλει χρησιμεύσει ώς πλήρης άπόδειξις πάντων
αμφηρίστως παρέχει αυτή γοητείαν, ήτις παρασύρει πλέον τών ανωτέρω ρηδ·έντων. (Έ πεται ωραία έμμετρος μετά-
καί αυτούς τοϋς-δυσμενέστερον δνκκειμένους. Αΰτός ό Κ ’5 φρασις ολοκλήρου τού έπεισοδίου τής Ψυχής καί τοΰ Έριυ-
Σαρδού, ώς Ικ Νικαίας έγραψεν είς τον συγγραφέα τή τος  έκ τής Β'. πράξεως τής Θεοδώρας.)
28. Φεβρουάριου 1885, καίτοι πολυάσχολος, αφιέρωσε τη Καί ταύτα μεν-δ Κ ,?~ Boitz, ο δέ Κ®? Ellissen γράφει:
βοηθεία τοΰ λεξικού Ινα ολόκληρον μήνα είς τήν άνάγνωσιν *0 Κ°? Αλέξανδρος 'Ραγκαβής, γνωστότατος έν μέν τοΐς 
τού 'Ελληνικού δράματος, καί προθυμως άνομολογεΐ τήν τε  διπλωματικούς τής Γερμανίας·’ κύκλοις καθ’ ο διατελέσας
τέρψιν καί τήν ωφέλειαν, ήν έκ τής άναγνώσεως ταύτης έπί μακρά έτη Πρεσβευτής έν Βερολίνο», έν δ ί ταΐς χορείαις
ήρυσθη. · Άλη&ώς δέ τίς αμφιβάλλει δτι άν έγραφε καί δ τών σοφών καθ’ δ έκδούς τήν περίπυστον .συλλογήν τών
ΓΕλλην δραματουργός είς τήν γλώσσαν τού Γαλάτου, τό 'Ελληνικών αρχαιοτήτων, καί τέλος έν τοΐς μουσολήπτοις
έργον αυτού ήθελε διατρέξει τήν οικουμένην άπό άκρου είς τών φιλολόγων κύκλοις ώς χαριέστατος ποιητής κ«1 πεζό-
άκρον άλλ’ έγραψεν είς τήν γλώσσαν του Ξενοφώντος καί γράφος, έπεχείρησε τήν συγγραφήν σειράς δραμάτο»ν, ζωη-
οδτως άπέμεινε Θνησιγενές είς χεΐρας ολίγων Ελληνιστών. ρώς άναπαριστώντων τάς κυριωτέρας Ιποχάς τοΰ εθνικού 

Ό μοία  υπήρξε κατ’ ανάγκην καί ή τύχη τού Ηρακλείου, βίου. Καί πράγματι οί μεν Τριάκοντα, ΙκδοΘέντες καί Γερ-
καίτοι κοσμείται υπό τών αυτών πλεονεκτημάτων, καίτοι μανιστί κατά τό 1882, άντανακλώσιν έν τη  σειρά ταύτη
συνοδεύεται ή τών γεγονο'των έκτύλιξις διά κραταιάς χρη- τήν κλασικήν αρχαιότητα, δ δέ Λοικας, ου έξεδόθη Γερ-
σιμοπόιήσεως πάντων τών σκηνικών μέσων. Τό καλλιτεχνι- μανική μετάφρασις κατά τό 1880, τούς μεσαιωνικούς < χρό-
κόν τού συγγραφέως τάλαντον, καί ή παραστατική δύναμις, νους, καθόσον ή δράσις αυτού έλήφθη έκ τών γεγονότων
ήτις έπεκτείνέται μέχρι’ τής έν άκρα καλαισθησία διαπλά- τής τέταρτης σταυροφορίας, έπισυμβάσης κατά τό έτος 1204-
σεως καί αυτών τών έλαχίστων, υποστηρίζονται προσέτι καί (ί'ηεται τύ ίέλος.)

 ----------

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Ή  κατάργηοι« τής φουστανέλλας. — Μονομαχίαι καί προτίμησις πιστολιού. — Οί φοιτηταί καί ή Απειλή τής Πρυτανείας. — Φοιτητικόν ανέκδοτον καί

Φίλιππος Ίωάννου. — Ά&ήναι καί Λείψια. — 'Ο Διάδοχος φοιτητής. — ’Αναμνήσεις.

15· Οκτωβρίου. λουργημάτων. Τώρα δτε άλλοι ώς κυρίως έθνικόν στρα- 
Κα&ησυχασαμεν ολίγον! τιωτικέν σώμα Θά προβάλλωσιν οί μεν τούς ζουάβους, οί δ ί
Εϊχεν-άποφασισΘή ή κατάργησις τής εΰζωνικής στολής· τους βερσαλιέρους, οί δε τούς σχεδόν φουστανελλοφο'ρουντας

ή φουστανέλλα, ή τόσον ύπερηφάνως κυματίζουσα έπί τών highlanders, οί δε τούς κοζάκους, οί δε τούς δραγόνους ή
κυπαρισσίνων σωμάτων, τό αίματόχρουν φέσιον, τό τόσον ουλάνους, ημείς θ·ά δεικνυωμεν μορμολύκειά τίνα, κατάλληλα
παληκαρίσια έπτυγμένον υπερανω τών ήλιοκαών μορφών τών να στήνωνται έντός τών άγρών ώς φόβητρα τών πτηνών,
ορεινών Άκαρνάνων- έξηλείφοντο έκ τού ελληνικού στρατού- Πρό τίνος ή πληγή άνεξέσθη, διότι οί χορηγηταί Υών
Ο ί εδζωνοι τού λοιπού Θά έφόρουν σκούφον, στενήν καί βρα- εύζωνικών ταγμάτων διετάχθ-ησαν νά μη παρέχωσι πλέον 
χεΐανμέχρι γονάτων περισκελίδα.· αντί δ ί της κάπας, τής είς τάς άποθήκας του ιματισμού εύζωνικάς στολάς. 
λεβέντικης κάπας, τής ένΘυμιζούσης’Όλυμπον καί κλειρτονρ- — Έσήμανεν ή νεκρώσιμος στιγμή τής.φουστανέλλας!
γιά, τής άποπνεούσης ευωδίαν πίυκών καί άρωμα πυρίτιδος, εΤπομεν.
Θά έφόρουν τον χυδαΐον, τόν γελοΐον ντουλαμάν'ι ’Αλλά χθές άνεθαρρήσαμεν αίφνης· έπ’ όνόματι ράπτου

Καί όλα αύτά δια λογους οικονομίας! Ή ’Αριθμητική τινός κατεκυρώθη ή κατασκευή πεντακοσίων εόζωνικών στο-
Θά έξέσχιζε τήν 'Ιστορίαν. Φεύ! ήρχίσαμεν νά βλέπωμεν λών. Πόσην σημασίαν έχουσιν ένίοτε τά  κοινότερα τών
ότι τά-ιδανικά μας στοιχίζουν πολύ· καί ώς πρακτικοί άνδ;ρω- πραγμάτων! Τ ί πεζότερον έκδ-έσεως είς μειοδοσίαν; καί
ποι τα  Ιγκαταλείπομεν. Η  φουστανέλλα έν τω έλληνικω όμως συνεκίνησε μέχρι μυχίων τόσας καρδίας.
στρατό» ήτο οίονεί ύπόσχεσις συνεχίσεως τών άλλοτε μεγα- * t  *
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Χ&άς πάλιν είχομεν μονομαχίαν άτμόσφαιρα ίπποτισμού 
συνεπυκνώ&·η υπέρ τό  ίο στέφανον πτολίε&'ρόν μας καί δέν 
παρέρχεται έβδομάς χωρίς νά ύπαρξη μία φιλοτιμία προσ- 
βληθ·ε“σα καί μία ίκανοποίησις δο&εΐσα· ώς νά άμιλλαται 
δ ί πάσα συντεχνία ν’ αντιπροσώπευσή έν τφ  άγώνι τούτο» 
της τιμής είχομεν μονομαχίας ίατρών καί δημοσιογράφων, 
αξιωματικών τού-ναυτικού και αξιωματικών τοΰ κατά ξηράν 
στρατού, μονομαχίας υπαλλήλων τού υπουργείου τών έξω- 
τερικών ανα&έντων είς τό στόμα τού πιστολίου νά λύση έν 
ζήτημα υπηρεσίας άφ’ ου δεν τό κατώρθ-ωσαν τά ίδικά των 
στόματα, καί μονομαχίας μεσιτών. Τό Παλαιόν Φάληρον, 
τό Δαφνί, τά  γραφικά τών Άδ-ηνων τοπία, πεπλασμένα ν’ 
άκούωσι άργυροήχους γέλωτας.καί α ίσ^ματικούς ψιθύρους, 
νά βλέπωσιν άβρά κάλλη καί οφθαλμούς τίς οΐδε τ ί όνειρο- 
πολούντας, νά ώσιν ειδυλλιακόν πλαίσιον ειδυλλιακών σκηνών, 
βλέπουσιν άνδ·ρώπους ίσταμένους κατέναντι άλλήλων όπως 
φονευ&ώσι καί άκούουσι κρότους πιστολίο»ν· διότι διά τοΰ 
όπλου τούτου γίνονται αί πλεΐσται μονομαχίαι· όχι διότι αί 
προσβολαί εινε τόσον καίριαι, άπκιτούσαι νά μείνη ό εις 
εις τόν τόπον· άλλα διότι οί μονομάχοι άγνοούντες κατά 
τό  ,πλεΐστον ξιφασκίαν, διότι, ουδέποτε όπέ&εσαν ότι &ά λά- 
βωσι τήν τιμήν να χρησιμοποιήσωσιν αυτήν, καταφεύγουσιν 
είς το πιστόλιον εινε τόσον ευκολον νά σταδ·ή τις· είκοσι 
πέντε ή τριάκοντα βήματα απέναντι τίνος καί νά πιέση τήν 
σκανδάλην ενός πιστολιού! τά  'μετά ταύτα αφίενται είς τήν 
τύχην; ήτις έν τη καλοκαγαίΚα της φροντίζει νά μή πραγ- 
ματωδ'ή ό στίχος τού Σολωμοΰ

Καϊ τ  χόρτο βρέχει
αΤμα άντίς γιά τή δροσιά.

‘Η Μονομαχία παρ’ -ίμΐν δύναται να είπη το τού Πε- 
ρικλέους δτι οΰδείς έπενδ·ηφόρησε. δι’ αυτήν. Αλλαχού έχει 
τραχύν καί άγριον χαρακτήρα αιμοχαρούς Μεγαίρας καί ό 
Βίσμαρκ αναγκάζεται νά τήν έξορίση έκ Γερμανίας' άλλ έν 
Ά&ήναις εινε άβλαβης, σχεδόν φιλόφρων, σχεδόν μειδιά’ 
εινε κυρία ήξεόρουσα νά φέρηται καί μή ένοχλοϋσα κανένα’ 
δ ιατί νά τήν ένοχλήσωμεν ήμεΐς;

*  ·  *' »
Αΐ Άσήναι δύνανται νά εΐπωσιν ότι εύρίσκονται είς 

απαρτίαν πλέον, διά νά μεταχειρισθ-ώ τήν φρασεολογίαν τών 
συλλόγων οί άποδημοΰντες άπέλιπον τάς &ερινάς καλιάς 
των άς εΤχον πήξη έπί νήσου τινός τού Αιγαίου ή υπό τήν 

. σκιάν τοΰ φυλλώματος τής έξοχης καί έχανήλύον φέροντες 
έν ταΐς κεφαλαΤς αυτών φλοισβίζοντα κυματισμόν γαλανού 
πέλαγους, ή δρόσον καταπράσινον χλοαζούσης πεδιάδος, ή 
σιγήν χωριδίου κεκρυμμένου είς υπώρειαν τινα. Οί πλέϊστοι 
των φοιτητών άφίκοντο καί τά  προπύλαια τού Πανεπιστη
μίου, αί πλατεΐαι καί τά  ξενοδοχεία κατεπλημμύρισαν. 'Η  
απειλή τής Πρυτανείας δτι αί έγγραφαί &ά λήξωσιν άνυ- 
χερδ·έτως τήν 26 Σεπτεμβρίου έπήνεγκε τό ποδουμενον άχο- 
τέλεσμα· άσδμαίνοντες συνέρρευσαν πανταχο&·εν μόνον οί 
έκ Μικράς Άσί-α  ̂ διά Σμύρνης μέλλοντες νά έλύωσι φοιτη- 
τα ί δέν άφίκοντο έγκαίρο»ς, διότι πασάς τις έναόλωσεν δλον 
τό άτμόπλοιον διά τάς νωχελεΐς καλλονάς τού χαρεμιού του’ 
είς τούτους έπετράπη ή έγγραφή, ώς καί είς τούς άποδεί- 
ξαντας δτι έκ λόγων συγκοινωνίας έφάνησαν έκπρό&·εσμοι.

’Ή το καιρός πλέον νά ληφδ·ή τό μέτρον τούτο. Οί 
φοιτητάί άλλοτε ήρχοντο όταν ήθ·ελον, ή δέν ήρχοντο διό
λου' πολλοί Ινεγρώφοντο δι’ αντιπροσώπων, έλάμβανον τάς 
αποδείξεις τής φοιτήσεώς των δ ι αντιπροσώπων, μή γνωρί-

ζοντες πολλάκις μηδέ κατ’ δψιν τούς καθ-ηγητάς, ώς τούτο 
συνέβη πρό τίνων έτών ζώντος έτι τού άέιμνήστου Φιλίππου 
Ίωάννου. Τό όνομα τοΰ σοφού άνδρός είλκυε κατ’ άρχάς 
τούς φοιτητάς άλλ’ ή διδασκαλία αύτοΰ ξηρότατη ουσα 
άπεδίωκεν αυτούς· ό δέ γηραιός κα&ηγητής έδίδασκε τό 
■Φυσικόν Δίκαιον έν κενή αίθ-ούση ένώπισν όκτώ ή  δέκα 
ακροατών. Διά τούτο είς τάς άποδείξεις τής άκροάσεως, 
αϊτινες κατά εκατοντάδας προσήγοντο αύτώ πρός υπογρα
φήν, μετά τήν φρασιν ,,δ δ είνα  διήκουσε τό μάδημα
τού Φυσικού δικαίου·'· έσημείου αγνοώ άν έξ υπερβολικής 
ευσυνειδησίας ή έκδικητικής τίνος χαιρεκακίας έν τφ  περι- 
δ·ωρίω ,.ώς αύτός λέγει“, καί έπειτα υπέγραφε.

Είς τών φοιτητών τής Νομικής Σχολής, δστις δέν έλπίζω 
δτι δ·’ άπέκτησε μεγάλην πελατείαν άφ’ ου. έλαβε τήν άδειαν 
τοΰ δίκηγορεΐν, άγνοών τάς ευκολίας, άς παρέΐχον οί κλητήρες 
τού Πανεπιστημίου αντί παξισίου  συλλέγοντες τάς αποδεί
ξεις καί κατά δέματα κομίζοντες είς τους καδηγητάς πρός 
υπογραφήν, μετέβη αυτοπροσώπως είς τόν οΐκον τού γηραιού 
καδηγητοΰ.

Ουδέποτε είχε φοιτήση είς τό μάδημά του, ουδέποτε 
εϊχεν ϊδη τήν μορφήν του, οΰδ’ έορόντισε δέ νά μάδ·η καν 
τά  χαρακτηριστικά του.

Έκρουσεν, είσήλύεν, συνήντησε γέροντα πολιόν, φορούντα 
κοιτωνίτην· άνέμενε νά ϊδ ΐ| μελανείμονα άνδρα, σοβαρόν, με 
σμματογυάλια, τέλος πάντων δπως τόν έφαντάζετο.

— 'Ο  κύριος Φίλιππος Ίωάννου; έρωτα δ φοιτητής.
'Ο  γηραιός καθηγητής μειδιά πονηρώς καί λέγει.
— Τώρα δ·ά έλθη παιδί μου, κάδησε.
Ό  φοιτητής κά&ηται· άρχεται ή συνδιάλεξις· ό Φίλιπ

πος Ίωάννου τόν έρωτα 'τ ί σπουδάζει, άν φοιτά είς τό μά
δημα τοΰ κυρίου Φιλίππου Ίωάννου; ό δέ φοιτητής άπαντά 
δτι εΤνε ό τακτικώτερος άκροατής του.

'Η  υπομονή 'τού σοφού έλληνιστοΰ έξηντλή&η έπί τέλους.
— "Ω άδ·εόφοβε, τφ φωνάζει, άφ’ οδ οΰτε τό πρόσωπόν 

μου γνωρίζεις, πώς έχεις τό θράσος νά διϊσχυρίζεσαι δτι 
διήκουσας τό μάθημά μου; Οΰτε φυσικόν οΰτε δίκαιον είνε 
νά σοι δώσω άπόδειξιν τοΰ Φυσικού δικαίου. Φυγε άπ’ 
έμπρός μου, έξωλέστατε! Φαντάζεσθε άνά πόσας κατέβη 
τάς βαθμίδας τής κλίμακος ¿ αποσβολωθείς φοιτητής.

*

Οί φοντηται τής Λειψίας πρέπει νά υπερηφανεύωνται τό 
έτος τούτο.

’Εν μέσω αυτών έχουσι τό βασιλόπουλον τής 'Ελλάδος, 
τόν διάδοχον τοΰ 'Ελληνικού θρόνου, τόν Κωνσταντίνον μας. 
Άν ή Λείψια έναβρύνηται άποκαλούσα έαυτίν Ά&ήνας παρά  
τον Πλεΐΰσον, α ί αληθείς Άθήναι ζηλεύουσι τήν Αείψιαν.

”Ω! Οΰδείς διάδοχος, πιστεύω, ήγαπήθη ποτέ δσον δ 
Κωνσταντίνος. Τόν άνεμείναμεν τόσον πολύ! έν τή  μακρα, 
μακρα, άτελευτήτω έθνική νυκτί ΰπέφεγγεν ώς έλπίς τής 
ελληνικής φυλής. Τήν ήμέραν καθ’ η°0 ο' Γεώργιος ΙΙαρά- 
σχος προσεφώνει είς τόν γεννηθέντα διάδοχον διά τοδ προσ- 
φέροντος είς αΰτόν τά  τσαρούχια άγωνιστού:_

Πόσαΐί φοράί{ αγρύπνησα γιά σένα μέ{ ’στα χιένια!
• Τήν νύχτα, ’στην Αστροφεγγιά 

Μέ τή μορφή σου ττ γλυκεία 
ΜιλοΓσα τόσα χρόνια!

διηρμήνευεν δλην τήν λαχτάραν τής μακραίονος προσδοκίας 
τού έλληνικοΰ Γένους.

40*
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Το προς τον Κωνσταντίνον αΐσδημα των 'Ελλήνων εΐνε 
«ληδής λατρεία. 'Ιπάρχουσιν άνθρωποι, έν Άδήναις, ίσως ' 
δ ί  αγνοεί τούτο ό Διάδοχος, ως ίερά κειμήλια, διαφυλάτ- 
τοντες τά  βρεφικά του άδύρματα, τά  νηπιακά του πέδιλα. 
Κατά τήν ένηλικίωσίν του άπ’ άκρου είς άκρον ήλεκτρίσθη 
το Πανελλήνιον άπαντες οί Έλληνες, καί οί έκ γενικών έτι 
αρχών μή συμπαδούντες προς τον δεσμόν τής βασιλείας 
ένώπιον της έκπληρώσεως του Ιωνικού τούτου ιδεώδους 
έλησμόνησαν τάς πεποιθήσεις των· πάντα τά  χείλη μετ’ 
αγάπης προέφερον τό ονομα Κωνσταντίνος. "Οτε δέ έν μέσω 
τής έπισήμου σιγής χιλιάδων Ελλήνων, οιτινες μέ σφοδρώς

Τρίς ήλδεν εις τον Σύλλογον Παρνασσόν. Πρώτον έν 
τινι συναυλία, ειτα είς το περί Ερρίκου Αίνε ανάγνωσμα του 
κ. ’Αγγέλου Βλάχου, καί τελευταίου είς τό περί Φρειδερίκου 
του Β'. άνάγνωσμα του κ. Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπουλου. 
Βραδυτερον δέ έν τινι συνεδριάσει έψηφίσαμεν αυτόν — ώ 
μέ ποιον ένδουσιασμόν! — τακτικόν μέλος του Συλλόγου, 
διότι τακτικόν ήδέλησε νά έγγραφή καί ούχί έπίτιμον, ώς 
αδελφός μεταξύ αδελφών.

Αλλά Βέν δύναμαι νά λησμονήσω τήν πρώτην εσπέραν 
τής έλεΰσεώς του εις τήν συναυλίαν τού Παρνασσού. Ό  
διάδοχος είχε καδ·ίση σχεδόν κατέναντι τού βήματος· πρό

Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΩΟΤΠΟϊΡΓΟΣ ΚΡΙΣΠΗ2 ΠΑΡΑ Τ(1 ΒΙΣΜΑΡΚ.

παλλομενην καρδίαν συνέρρευσαν έπί της πλατείας των ’Ανα
κτόρων, προσεφώνησεν ολίγας λέξεις, ή συγκίνησις ήτο άρρη
τος. ΕΧδον δάκρυα ρέοντα έκ πολλών οφδαλμών εΐδον 
βραχίονας όρμεμφύτως τεινομένους ώς διά νά τον έναγκα- 
λισδώσι . . .

"Οτε δέ τήν Ισπέραν έξήλδεν είς τάς όδους τής φωτα- 
γωγηδείσης πόλεως έφ’ άμάξης, άνευ πομπής, μετά τού 
υπασπιστού αυτού μ.όνον, ακράτητος Ιξερράγη ό ένδουσια- 
σμός του λαού ίδόντος ότι τό βασιλόπουλον ήλδε καί άνε- 

μί τ ’ αυτού,. ήλδε νά γείνη κοινωνόν τής μεγάλης 
χαράς του' καί κατά κύματα έρρεε τό πλήδος ¿πίσω τής 
αμάξης.καί βροντώδεις άνεπέμποντο αί ζητωκραυγαί. ’Από 
της ήμέρας έκείνης οί πρός αΰτον δεσμοί τού έδ·νους συν- 
εδέδησαν σφιγκτότερον· προσήλδεν έν μέσω ήμ ώ ν ήδέλησε 
νά πλησιάση περισσότερον τους "Ελληνας του. ‘

μικρού είχε φορέση τήν στολήν άνδυπολοχαγού τού πεζικού- 
πρώτην φοράν τον έβλέπομεν τόσον πλησίον μας. Ή  ορχή
στρα άνέκρουεν έξαίρετα μουσικά τεμάχια, δεσπεσίας αρμο
νίας, γοητευτικάς μελωδίας. Έ σαν φιλόμολποι πάντες έκεΐ' 
άλλα τί μάς έμελε τ ί έλεγεν ό Μπετόβεν, ό Μότσαρτ, ό 
Ροσίνης, άφ’ ου εΐχομεν έκεϊ πλησίον τον Κωνσταντίνον; 
άνδρες καί γυναίκες εΐχον προσηλωμένους τους οφδαλμους 
αυτών Ιπί τού διαδόχου" Ινετρύφων είς τήν 3·έαν του. Ή  
καρδία μας ήσδάνδη δλην τήν συγκίνησιν, ής ήτο επιδε
κτική. "Οτε μας ήρώτησαν οί έγκριτοι μουσικοί πώς έπαιξαν, 
άπηντήσαμεν: *

— ’Εξαίσια!
Ουδέ τον Λίστ άν ήκούομεν δά  γ’σ&ανόμεδα δ,τι ήσδάν- 

δημεν τήν εσπέραν έκείνην.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΛΗΣ.
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1. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Κ Ρ Ι Σ Π Η Σ  (έν σελ. 305). Έγεν- 
νήδη τή 4. 8βρίου 1819 έν 'Ριβέρα τής Σικελίας, έσπούδα- 
σεν έν Παλέρμω τά  νομικά καί κατ’ άρχάς μετήλδε τόν 
δικηγόρον έν Νεαπόλει. Κατόπιν δμως άνεμίχδη είς συνω
μοσίας καί πολλάκις ήναγκάσδη νά καταφυγή είς ,ξένας 
χώρας. Άργότερον συνώδευσε τόν Γαριβάλδην είς τήν κατά 
ΐής Σικελίας εκστρατείαν του ώς Ιδιαίτερος τού στρατηγού 
γραμματεύς. "Από τού 1861 αποτελεί μέλος τής ίταλικής 
Βουλής' καί έναλλάξ είργάσδη ώς κυβερνητικός καί άντι- 
ίολιτευόμενος. Κατά τάς-άρχάς τού πολιτικού σταδίου του 
ό Κρίσπης έταξείδευσε καί είς Ε λλά δα , ένδα έγραψε καί 
ήμερολόγιον, δπερ άναγινώσκων τις δύναται νά είκάση, ότι 
έτρεφε πολλήν πρός τήν Ε λλά δα  συμπάδειαν.

2. ΟΘΩΝ ΦΟΝ ΒΙΣΜΑΡΚ (έν σελ. 309). Άφ’ ου πα- 
ρεδέσαμεν τήν είκόνα τού μεγάλου τής Γερμανίας στρατάρ
χου, κόμητος Μόλτκε, γενικήν των ήμετέρων αναγνωστών 
ευχήν έκπληρούμεν δημοσιεύοντες σήμερον τήν είκόνα καί 
τού ετέρου στύλου τού νεότευκτου τής γερμανικής αυτοκρα
τορίας οικοδομήματος, τού σιδηρού αυτής άρχικαγκελλαρίου.

Έγεννήδη τη 19./1. ’Απριλίου 1815 εν Σενχάουζεν έκ 
παλαιδς ευπατριδών οϊκογενείας καί έτυχεν έν τούς ,κόλποις 
«ύτής Ιπιμερ.ελημένης παιδεύσεως. Τώ 1832 άπήλδεν είς 
Γοτίγγην, δπου έπί τριετίαν έσπούδασε περί τά  νομικά καί 
χατόπιν ‘έγκατεστάδη έν Βερολίνο*, μετερχόμενος τόν δικη
γόρον καί έκτοτε άρχίσας ν’ αναμιγνύεται είς υποδέσεις τής 
πολιτικής, πρός ήν άρχήδεν έτρεφε μεγάλην κλίσιν.

’Αλλά τό καδ’ Ιαυτό πολιτικόν στάδιόν του ό Βίσμαρκ 
ήρχισεν άπό τού ταραχώδους έτους 1848, οτε έγένοντο κατα
φανή τά  μεγάλα αυτού προτερήματα καί βαδμηδόν άνήλδεν 
είς ύψηλάς δημοσίας δέσεις. Τω 1859 έστάλη είς Πετρού- 
πολιν ώς πρεσβευτής τού βασιλέως τής Πρωσσίας Φρειδερί
κου Γουλιέλμου, έκει δέ διά τής διπλωματικής αυτού περι- 
νοίας καί δεξιότητος κατέστη εντός μικρού persona grata 
παρά τω αύτοκράτορι τής 'Ρωσσίας Άλεξάνδρω τω Β'. καί 
φίλος έπιστήδιος τού γηραιού Γορτσακώφ, τού οποίου τήν 
ματαιοδοξίαν οΰκ ολίγον έκολάκευεν, άποκαλών έαυτόν μα- 
δητήν τού ρώσσου άρχικαγκελλαρίου.

Τω 1862 μετεκλήδη έκ Πετρουπόλεως καί Ιστάλη υπό 
τήν αυτήν ίδιότητα είς Παρισίους, παρά τη αυλή τού τότε 
πανίσχυρου δυνάστου Ναπολέοντος τού Γ '. Άλλ’ ή έν Πα-. 
ρισίοις διαμονή αυτού δεν υπήρξε μακροχρόνιος, διότι κατά 
τόν αυτόν περίπου χρόνον άποδανόντος τού Φρειδερίκου Γου
λιέλμου, άνήλδεν είς τόν πρωσσικόν δρόνον ό νύν γηραιός 
μονάρχης, οςτις «υδωρεί μετεκάλεσεν αΰτον πλησίον του ώς 
υπουργόν έπί τών'έξωτερικών.

Άπό τούδε κυρίως άρχεται ή εποχή τών ένδοξων κατ
ορθωμάτων τής βισμαρκείου πολιτικής, ήτις μετέβαλε καδ’ 
ολοκληρίαν τήν οψιν τής Ευρώπης καί έδεμελίωσεν έν τώ

κέντρω αυτής κράτος παντοδύναμον, κυρίαν δμως αυτού 
αποστολήν έχον τήν περίδαλψιν καί διατήρησιν τής ειρήνης. 
Κύριον μέλημα τού πολιτικού αυτού σταδίου έδετο τήν κρα- 
ταίωσιν καί μεγέδυνσιν τής τότε μικράς είςετι καί άσδενούς 
Πρωσσίας διά τής άνακτήσεως τών αρχαίων αυτής έπαρχιών, 
αϊτινες διετέλουν ύπό ξένην αρχήν, ώς καί διά τής συν- 
ενώσεως άπάντων τών μικρών γερμανικών κρατιδίων ύπό 2ν 
καί τό αυτό σκήπτρον. Άλληλοδιαδόχως έκήρυξε τόν πό
λεμον κατά τής Δανίας, κατά τής Αυστρίας καί τέλος κατά 
τής Γαλλίας, τήν άνέλιξιν δε καί τά  αποτελέσματα τών με- 
γαλουργημάτων τούτων γινώσκουσι πάντες οί κατά τά  τε
λευταία ετη άναγινώσκοντες τάς έφημερίδας καί παρακολου- 
δοΰντες τήν ιστορίαν.

Ό  Βίσμαρκ εΐνε ήδη ύπερεβδομηκοντούτης τήν ηλικίαν, 
εΐνε δμως χεπροικισμένος διά σιδηράς καί άκαταβλήτου 
κράσεως, χάρις είς τήν οποίαν αντέχει είςέτι καδ’ δλων τών 
πολιτικών δυςχερειών, είς πάντα κόπον υποβαλλόμενος πρός 
τήρησιν τής ευρωπαϊκής είρήνης. Οί κατά καιρούς άπαγγελ- 
δέντες λόγοι του έν τώ γερμανικό» κοινοβούλια* εΐνε απαρά
μιλλοι διά τήν έμβρίδειαν καί τόν πλούτον τών ιδεών. 'Ως 
κοινοβουλευτικός ρήτωρ δεν έχει μεγάλην ευγλωττίαν καί 
πολλάκις άρχόμενος τού λόγου η έν μέσω αυτού διακόπτε
ται ώς έκ τών άδρόως έπερχομένων ιδεών, ών δέν δύναται νά 
γίνη κύριος. Διά τούτο οί λόγοι του έχουσι περισσότερα δέλ- 
γητρα άναγινωσκόμενοι καί άποτελούσιν άληδες ταμεϊον σο
φίας καί πολιτικής δεινότητος.

3. Η ΙΙΡΩΤΗ ΔΟΚΙΜΗ. Είκών ύπό τού "Ελληνος καλ
λιτέχνου Γεωργίου Ίακωβίδου (έν σελ. 313). 'Ως πάντα τά  
προηγούμενα, ουτω καί τό σήμερον διά της ,,Κλειούς“ δη- 
μοσιευόμενον νέον έργον τού ομογενούς καλλιτέχνου διακρί- 
νεται διά τήν λεπτότητα καί τήν Ιπιτυχίαν τής έπεξεργα- 
σίας του. Φυσικώτατον εΐνε τό κάδισμα τής μικράς καί ή 
ευλαβής αυτής προςοχή κατά τό πλέξιμον τού πρώτου περι
ποδίου εΐνε μετ’ άπαραμίλλου χάριτος έζωγραφημένη έπί' 
τών αφελών χαρακτηριστικών τού προςώπου της.

4 . 0  ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΩΘΓΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΙΣΠΗΣ ΠΑΡΑ ΤΩ 
ΒΙΣΜΑΡΚ (έν σέλ. 316). Ή  ήμετέρα είκών παριστάνει τόν 
Κρίσπην έπισκεφδέντα έν Φριδριξρούη τόν γερμανόν άρχι- 
καγγελάριον τη 2. ’Οκτωβρίου. Ή  έπίσκεψις αδτη τού ίτα- 
λοδ πρωδυπουργού έκίνησε τήν έκπληξιν δλου τού κόσμου^ 
καί -παρέσχεν αφορμήν είς ποικιλώτατα σχόλια καί συμπε
ράσματα. Τό άληδές εΐνε δτι πάντες οί άγαπώντες τήν 
ειρήνην έχάρησαν έπί τω γεγονότι τούτω, έν ω διαβλέπουσιν 
έγγύησιν τρόπον τινά περί'τής διατηρήσεως τών έν Ευρώπη 
έπί τού παρόντος έπικρατουσών είρηνικών διαδέσεων, έν ω 
πρός δυσμάς καί άνατολάς τής Γερμανίας ύπάρχουσιν οΰκ 
ολίγοι λίαν δυςαρεστηδέντες έπί τη εκδηλώσει ταύτη τής 
φιλίας, ήτις συνδέει τήν ’Ιταλίαν μετά τής Γερμανίας.



m ΚΛΕΙΩ.

Ή  ήμετέρα πόλις έπισπκται νΰν τήν προςοχήν τοΰ Πανελληνίου ώς 
φιλοξενούσα τήν A. Γ. τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον, μέλλοντα νά συμπλήρωσή 
τήν στρατιωτικήν καϊ επιστημονικήν Αύτοΰ παιδευσιν ενταύθα. Ή  Α. 'Γ. 
αφικετο τη 1./13. έν συνοδεία τοΰ Αυλάρχου Λύδερς καί τοΰ 'ϊπασπιστοΰ Σα· 
πουντζάκη, προτίδεται δέ νά διδαχδη, κατ’ εγκρισιν της Α. Μ. τοΰ Βασι- 
λεωρ τής Σαξωνίας, την ιστορίαν ώς καί τόν έσωτερικόν καί εξωτερικόν 
διοργανισμόν τοδ γερμανικοί? «τρατοΰ ύπό ανώτερου αξιωματικού τοί? γερ
μανικού ’Επιτελείου. Τήν διωρητικήν ταύτην διδασκαλίαν δά παρακο- 
λου&7) r  πρακτική έκμάδησις τη? 8λης στρατιωτικής υπηρεσίας ύπο τήν 
καδοδηγίαν ετέρου Συνταγματάρχου εν τώ  ίδίω αύτοΰ Συντάγματι, χωρίς 
όμως νά προςκολληδη κατά τόπους εις αυτί.

'Ω ς πρός τάς έπιστημονικάς Αύτοΰ σπουδάς, χάριν τών όποίών δια- 
. τεδησονταί αι μετά μεσημβρίαν ωραι, δά προςέρχεται ή A. Τ. εις άκρόα- 

σιν τών εν τ ΰ  Πανεπιστημίω παραδόσεων του Καδηγητου M aureobrecher, 
διδάξοντος κατρ τό χειμερινόν τοίϊτο εξάμηνον τήν Ιστορίαν του ΙΗ '. αί- 
ώνος, διδαχδησεται τ ίν  ’Εγκυκλοπαίδειαν τοδ Δικαίου ιδιαιτέρως παρά τω 
Καδηγητη Binding, άκροασδη'σεται δε καί τής Ιστορίας των εύρωπαϊκών 
πολιτευμάτων ως καί της 'Ιστορίας τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ, ιδία τών 
κατά τήν ’Αναγέννησιν, παρά ΐ 'γ  Καδηγητή Springer.

Ούτως ερρυδμίσδησάν, κατά τάς άνωτέρω άκριβεΤς πληροφορίας, καί 
#ί άνώτεραι σπουδαί της Α. Γ. ύπό τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων. Ό  Θεός 
να εύλογήση τούς κο'πους του προςφιλεστάτου Διαδόχου έπ’ άγαδφ τοΰ 
άνακύπτοντος Έδνους.

Τήν παρελδοΰσαν Κυριακήν, I1./2S. ’Οκτωβρίου, «ροςήλδεν ή Α. Γ. 
μετά των κκ. Αύδερς καί Σαπουντζάκη είς τήν ©είαν Λειτουργίαν έν τώ 
να’ισκω της ενταΰδα έλληνικής παροικίας, όπου, κατά τό σύνηθες, παρήσαν 
παντες σχεδόν οί ένταΰδα 'Ελληνες, αι τε οίκογένειαι καί οί φοιτηταί, 
περι τους εικοσιν έφέτος. Ευεξήγητος εΐνε ή συγκίνησις καί ή  χαρά, ήτις 
απηστραπΐεν εκ τών όμμάτων πάντων, των. πλείστων τό πρώτον ήδη εν- 
τρυφώντων εις τήν δεαν τοΰ ,άνδρικοΰ παραστήματος καί της γλυκύτατης 
μορφής ’Εκείνου, 8ν μακράν πάντοτε της 'Ελλάδος έρρέμβασαν μόνον μέχρι 
τοΰδε, ευλογωτάτη δε ή ύπερηφάνεια τών 'Ελλήνων φοιτητών, μελλόντων 
να συσπουδάσωσι μετά του άρίστου των ¿μηλικών τω ν, τοΰδ’ οπεβ δ’ 
οποτελέση τήν ώραιοτέραν βέβοτα άνάμνησιν εκ τοΰ φοιτητικού των βίου. 

Έ ν  τώ  ιερώ εκείνω χώρω έκαστος των παρισταμένων άνέπεμψε σιωπηλώς 
τάς αυτάς ύπέρ τοΰ Κωνσταντίνου πρός τόν 'Ιψ ιστον εύχάς, ώς χαρακτη
ριστικόν δε ττ ς  έξοχου αγωγής, ης έτυχε παρά τών Βασιλικών Γονέων, 
σημειωδητω καί τοΰτο, 8τι άμα τη υψηλή έκείνη μετά τό Κοινωνικόν 
παρακελεύσει: „M sτ α  φ ό β ο ν  θ εο ν , π ίσ τ ιω ς  χ α ί ά γά η η ς  π ρ ο ςέλ & ίτ ί"

' ο υιός τής Ό λγας κάψας συνέκλινε καί τό γόνυ. Μετά τό τέλος της.ιερο
τελεστίας προςεφώνησε τώ  Διαδόχω διά βραχέων 8 Άρχιμανδρ. κ K oto- 
ζύμης, εύχηδείς τη A. I .  τά εικότα, ζητωκραυγαί δέ ύπέρ τών Α. Α. Μ. 
τών Βασιλέων καί Διαδόχου έπεσφ^άγισαν τούς λόγους τοΰ Εερατικώς 
προϊσταμένου-τής τελετής.

Αιαν άξιοπεριέργους παρατηρήσεις περί της δερμοκρασίας τής έπι- 
φανειας τής δαλάσσης περιέχει σύγγραμμά τι επιστημονικόν ύπό τοΰ δια- 

• κίκριμενου γεωγράφου Κρώμελ, περί ου έτερος επίσημος επιστήμων, ό 
καδηγητής Σιγμοΰνδος Γκΰντερ, έγραψεν εκτενή βιβλιοκρισίαν έν τη ,,’Επι- 
δεωρήσει τών Φυσικών ’Επιστημών“ - Κατά τόν βηδέντα γεωγράφον τά 
δίρμά  δδατα συρρέουσι πάντοτε πρός τά δυτικά παράλια τοΰ ώκεανοΰ, 
όπου παρασύρονται ύπό τών δαλασσίων βευμάτων. Ταΰτα, <5ς πολλάκις 
άπεδειχδη, ε ίςμέγα ν  βαδμέν έπηρεάζουσι τήν διανομήν τής δερμοκρασίας 

. έν γένει, δύνανται π . χ. νά έπιδράσωσιν επ’ αυτής είς τρόπον ώςτε τό δα- 
λάσσιον ύδωρ ύπό τόν ’Ισημερινόν νά ήνε κατά 2 έως 4® Κελσίου ψυχρό- 
τερον, παρά μοίρας τινάς βορειότερον άπό τοΰ σημείου τούτου της διακε
καυμένης ζώνης. Σπανίως άπαντά επί της έπιφανείας τών δαλασσών 
δερμοκρασία άνωτέρα τών 30° Κ ., τοσαύτη δέ δερμότης δύναται ν’ άνα- 
πτυχδή μόνον είς στάσιμα σχετικώς δδατα, οΤα εΐνε τά τών τήν ’Αραβίαν 
περιβρεχουσων δαλασσών, ως τής Έρυδρας δαλάσσης, όπου έμετρήδη δερ-

μοκρασία 3 2 ° , καί τοΰ περσικού Κόλπου, ου τά  δδατα πολλάκις έχουσι 
θερμοκρασίαν 34 καί 85° Κ . ’Εάν δέ άφ’ ετέρου δίωρήσωμεν ώς δερ- 
μ ΐν  σχετικώς δδωρ πδν τό εχον δερμοκρασίαν 24° καί πλέον, εύρίσκομεν 
οτι [τοσαύτην δερμοκρασίαν εχουσι τά  4 0 %  περίπου ολων τών τήν γήν 
καλυπτόντων ύδα'των, καί μάλιστα έκ του ποσοΰ τούτου τά 3 0 %  ουδέ
ποτε άποψυχραίνονται εις βαδμόν κατώτερον τοΰ ανωτέρω σημειωδέντος. 
Ε ίς τάς δυτικάς παραλίας τής ’Αφρικής καί τής νοτίου ’Αμερικής ή θά
λασσα εινε σχετικώς ψυχροτέρα, 8περ προέρχεται, κατά τάς δεωρίας τδν 
πλείστων γεωγράφων, έκ τ τ ς  άπορροφήσεως ψυχρότερων ύδάτων έκ τοΟ 
βάδους της δαλάσσης. Τό αύτό φαινόμενον παρατηρεϊται καί εγγύς των 
δυτικών άκτών τής Αύστραλίας, άλλά τό φαινόμενον τοΰτο δέν επιδέχεται 
έξήγησιν ¿μοίαν πρός τήν άνωτέρω. Τό αύτό παρατηρέϊται κατά μήνα 
Αύγουστον καί κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς τοΰ ’Ισημερινού, δπου σημαν- 
τικώς ελαττοΰται ή δερμοκρασία τής έπιφανείας ένεκα τών έκ τοΰ βάδους 
άνερχομένων ψυχρότερων ύδάτων.

Ό  ζήλος τών γερμανών λογίων πρός καδαρισμέν τής ιδίας γλώσσης 
άπό τών άπειραρίδμων ξένων λέξεων αύξάνει όσημέραι, φαίνεται δέ δη 
δά φδάση καί τά 8ρια τοΰ άτοπου καί του γελοίου κατά τάς διαβεβαιώ
σεις τών άντιφρονούντων φιλολόγων. Άπεδοκιμάσδη δέ ύπό της τάξεας 
τών έπιστημόνων ή άπόπέιρα τοΰ Καδηγητοΰ της ’Ανατομίας Waldeyer, 
επιχειρήσαντος νά έκγερμανίση διά μιΗς μέγαν άριδμόν τεχνικών τής 
ιατρικής ορων. Μετριώτερον έδοκίμασε τό πρδγμα > έν Βερολίνω Καδη- 
ϊΰ^ής της Όφδαλμιατρικής Ηΐΐ'βοΙϊδθΓ^, οςτις περιωρίσδη άπλώς νά ύπο-, 
δείξη έν „Ε ιδική Λεξικώ τής Όφδσλμιατρι^ή;“  τάς έκφυλλοφορητέας λέ
ξεις, συνιστών τρόπον τινά εις διδασκομένους καί διδασκάλους τ ίν  νέαν 
ύνοματοδεσίαν, τοΰδ’ 8περ επί τοΰ παρόντος διευκολύνει βέβαια τάς με
λετάς τών πρώτων, πιδανώς δ’ έν τώ  μέλλοντι νά είςαχδτ διά βαδμιαίας 
χρήσέως τό νέον της όφδαλμιατρικής λεξιλόγιον. Αί γερμανικαί εφημερί
δες έπαινοΰσι τόν είρημένον Καδηγητήν ώς σεβασδέντα καί άδικτα άφή· 
σαντα 8λα τά ελληνικά 8νόματα.

Οί Γερμανοί δέν έχουσι νά παραπονεδώσι διά τήν ύποτιδεμένην 
υφεσιν τής φιλολογικής παραγωγής των, διότι τό νεωστί έκδοδέν „Φιλολο
γικόν ήμερολόγιον“ τοΰ K örscbner άναγράφει τά όνόματα 12,000 γερμα
νών ζώντων καί ενεργών συγγραφέων, έξ ών 1000 γυναίκες. Μεταξύ τού
των άπαντώσι καί τά όνόματα τών επιφανέστατων τής Γερμανίας ποιητών 
και λογογράφων. Ούτως !κ  τοΰ έσμου τής μυριάδος ταύτης τών συγχρό
νων συγγραφέων 4  εχουσι τό όνομα τοΰ Schiller, 2 τοΰ G oethe, 4 τού 
H eine, 2 το~ Messing, 3 τοΰ Schlegel, 4  τοΰ K örner, 7 τοΰ A rnd t, 3 
τοΰ O pitz, 2 τοΰ K linger, 2 τοΰ H anff, 6 τοΰ R eu te r  καί άνά εις τών 
U hland, R ückert, K leist, W ieland, F ich te , L avater, Kotzebue κλπ. Ή  
καταστρώσασα τόν οπωςοΰν άστεΤον στατιστικόν τούτον πίνακα γερμανική 
εφημερίς Ιπιλέγει: „Δέν εχομεν λοιπόν καμμίαν έλλειψιν επί του παρόντος 
ενδόξων όνομάτων, ούτε 8μως καί άμφιβολίαν δυςτυχώς, ότι οί σύγχρονοι 
φορέίς τούτων δέν συγγενεύουσι καδόλου πνευματικώς πρός τούς κεκοιμη- 
μένους κτήτορας τών όνομάτων τούτων“.

Προ πενταετίας ίδρύδη εν Δανία μία „Εταιρεία τής οικιακής βιο- 
μηχανιας“, σκοπούσης τήν έν ώρισμέναΐς καδ’ έκάστην ημέραν ώραις δη
μοσίαν διδασκαλίαν τών εύκολωτέρων της βιομηχανίας'ειδών, οΤον τής 
καλαδοποιιας, στοιχειώδους ξυλογραφίας, γυψοπλαστικής καί τών τοιούτων. 
Ε ις ώρισμένα Ικτοτε μέρη προςήρχοντο πλείστων απόρων οικογενειών φι
λόπονα μέλη, έξ άμφοτέρων τών φύλων, καί εντός μικροΰ σχετικώς χρο
νικού διαστήματος έξεμάνδανον μίαν τών είρημένων τεχνών, ήτις παρεΐχεν 
αύτοΐς έντιμον ζωής πόρον, καί ηύλόγουν τόν φιλάνδρωπον έπινοητήν τής' 
ευημερίας των. Σήμερον, μετά παρέλευσιν πέντε μόνον έτών, λειτουργοΰσιν 
εκατόν πεντηκοντα καί Ιπτά  τοιαΰται έταιρεϊαι, τό εύεργετικδν Ιργον τών 
έποίων εύκολυνεται διά γενναίας κυβερνητικής επιχορηγήσεις, καί ούτω 
χιλιάδες ψυχών ζώσιν άνετον καί εύφρόσυνον βίον.
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Ό  Φρειδερίκος Θεόδωρος Φίσερ, επί τη απώλεια τοΰ οποίου άπο' 
τίνος πενδεϊ ολόκληρος ή Γερμανία καί σύμπας 8 επιστημονικός κόσμος, 
ίΐνε γνωστός είς τούς ήμετέρους άναγνώστας διά τής λαμπρας και αμερο- 
Ιήπτου κρίσεως τών „’Εαρινών έν Έ λλάδι ημερών“  τοΰ Εδουάρδου Εγγελ, 
ΐν εν μεταφράσει εχομεν δημοοιεύσει εν τάϊς στήλαις τής ,,Κλειοΰς“ . Τ ή  
18/30. ’Ιουνίου έ περιώνυμος αΐσδητικές φιλόσοφος έώρτασε τήν 80’;» επέ- 
ιειον τής γεννήσεώς του καί εΐχεν άπέλδει εις Γμοΰνδεν πρός επίσκεψιν 
«ών συγγενών του. ’Ενταΰδα ήσδενησε καί μετ’ όλίγας ήμέρας παρέδωκε 
ώ πνεΰμα μέχρι τής ύστάτης αύτοΰ στιγμής έχων πλήρεις τάς αίσδήσεις 
ιου καί μετ', άξιοδαυμάστου άπαδείας βλέπων προςεγγίζοντα τόν δανατον. 
Ό  υιός του, 'Ροβέρτος Φίσερ, είχε σπεύσει έξ ’Ιταλίας παρά τήν κλίνην 
του άγωνιώντος πατρός, δςτις βλέπων αυτόν έν απελπισία εψιδύρισεν: „  Εσο 
ένήρ . . . πρέπει νά τό ύποφέρης . . . .  εργασία, έργασία! . . .“ Αύταί 
ίσαν αί τελευταΤαί του λέξεις, μεδ’ άς άπήλδε τοΰ κόσμου ήρεμος, άνευ 
μεγάλης αγωνίας, άνευ φόβου.

Διά τοΰ δανάτου του απώλεσεν ή σύγχρονος γερμανική φιλολογία ένα 
τών σημαντικωτέρων αύτής άντιπροςώπων, ύςτις συνήνου έν έαυτω πάντας 
τούς κλάδους τής γερμανικής επιστημοσύνης. Ώ ς  κριτικός άπέλαυε μεγί
στης ύπολήψεως καί έξήσκησεν έπί πολλάς δεκαετηρίδας ούχί άσήμαντον 
επιρροήν έπ ί τής άναπτύξεως τής γερμανικής φιλολογίας καί τέχνης.' ’Ήτον 
όμολογουμένως εις τών όξυνοΰστάτων καί εύφυεστάτων άντιπροςώπων της 
φιλοσοφίας του Έγέλου καί διά τής ,,Αίσδητικής“ -του πρώτος έδημιούρ- 
γησε διδασκαλίαν τής τέχνης σύμφωνον πρός τήν ούσίαν αύτής καί μεγό- 
λην έξασκήσασαν επιρροήν έπί τών περί καλλιτεχνίας δεωριών έν Γερμανία.

Γεννηδείς τή 18/13. ’Ιουνίου 1807 έν Αούδβιγσβουργ τής Βυρτεμ
βέργης έσπούδασε πρώτον έν τώ δεολογικώ φροντιστήριο) τοΰ B laubeuren 
καί εΐτα έν Τυβίγγη. Τ ώ  1836 έγένετο υφηγητής ττ ς  γερμανικής φιλολογίας 
έν Τυβίγγηι *αΐ κατόπιν έδίδαξεν έν Ζυρίχη *αί Στουτγάρδη. Τόί 1840 έπε· 
σκέφδη καίτήν'Ελλάδα, έπανελδών δέ είς τήν πατρίδα του έγραψε πολλά περί 
αύτής άρδρα, μεταφρασδέντα καί δημοσιευδέντα έν τή τεργεσταίφ ,,ΚΧέιοϊ“ .

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
-  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Άριδμός I»«. ΘΑΝΟΣ ΒΛΕΚΑΣ. j 

Μυδιστορία εύρεδέϊσα εν τοϊς ' έγγράφοις τινός καί δημοσιευδείσα ύπό 
ΠΑΓΛΟΪ ΚΑΛΑΙΓΑ. Ό  φιλόκαλος έν Άδήναις έκδότης κ. Γουλιέλμος 
Μπάρτ σκοπών νά παράσχη είς τήν ελληνικήν κοινωνίαν ωφέλιμα καί εδνι- 
xùv μδλλον φέροντα χαρακτήρα αναγνώσματα ήρξατο άπό τίνος τής έκδό- 
ςεως 'Ελληνικής βιβλιοθήκης, άποτελεσδησομένης έκ συγγραμμάτων με- 
γάλην έχοντων φιλολογικήν σημασίαν, ών τινά μέν εινε γνωστά μόλις εις 
ατενούς τινας κύκλους λογίων, άλλα δέ καί δλως άδίκως εΐνε καταδεδικα- 
υμένα εις λήδην.

'Εχομεν σήμερον ύπ’ 8ψιν τό πρώτον τεΰχος τής Ε λλη νική ς βι· 
βλιοδήκης, τόν Θάνον Β λ ίχ α ν ,  μυδιστορίαν άρχαίαν γραφεϊσαν ύπό 
τοΰ Π α ύλον  Κ α Χ λιγά , ο ι  προςεχώς δά δημοσιεύσώμεν καί την ει- 
χόνα, καί δημοσιευδεϊσαν τό πρώτον έν τή  „Πανδώρα“ τώ 1855. Ο 
θάνος Β λά χ α ς  εΐνε έκ τών πρώτων είς ελληνικήν γλώσσαν γραφεντων 
μυδιστορημάτων, ενδιατρίβει κυρίως περί τά  ήδη τών ορεινών τής Ελλά
δος κατοίκων καί διά φράσεως ζωηράς καί μετά τής διακρινούσης τόν 
οοφόν συγγραφέα ει’φυΐας περιγράφει σκηνάς τοΰ Ιλληνικοΰ βίου. Τρεις 
τόμοι, μικροΰ σχη'ματος καί έξ 100 περίπου σελίδων έκαστος συγκείμενος,
9  άπαρτίσωσι τό 8λον έργον. 'Εκαστον τεΰχος τιμάται αντί λεπτών 60. 
Ό  κύριος Γ. Μπάρτ εΐνε παντός έπαίνου άξιος διά τήν φιλοτιμίαν του καί 
ιήν προθυμίαν, μεδ’ ής άνέλαβε νά έξυπηρετηση τά νεώτερα ελληνικά 
γράμματα, καδιστάμενος ουτω χρήσιμος καί έπωφελής εις την δευτεραν 
του πατρίδα καί συνδέων διά τοιούτων δεσμών πρός αύτήν τό όνομά του.

Έ ν  τώ προγράμμαπ τής Έ ΐλφ > ιχή ς  Β ιβλιο& ήχηξ  περιλαμβάνονται 
προςέτι πάντα τά διά τήν φιλολογικήν ή  ή&ικήν αύτών άξίαν περιώνυμα 
έργα. Ό  "Ομηρος καί οί τραγικοί, ό Σαίξπηρ καί 8 Μίλτων, ό Δάντε καί 
ό Γκαΐτε, ό Κάμοενς καί Κάλδερων, δ Μολιέρος, δ Ούγγώ, πάντα τά με
γάλα πνεύματα πάντων τών αιώνων δά γίνωσιν οικεία εις τούς Έλληνας 
άναγνώστας διά γλαφυρών μεταφράσεων.

Ε ίς έπίμετρον δέ ολων τών άνεκτιμήτων τούτων προςόντων καί δπως 
«υμπληρωδή ή  ομοιότης αύτής πρός τάς άλλας παρ’ άλλοις μεγάλοις εδνεσι 
τοιούτου είδους βιβλιοθήκης, τήν „B ibliothèque N ationale“ iGW Γάλλων 
χαί τήν „Universal-B ibliothek“ τών Γερμανών, ή 'Ε λληνική  δά  εχη ύπερ- 
βολικώς εύτελή τιμήν, καδιστώσαν τήν άπόκτησιν τών εκάστοτε εκδιδο- 
μένων συγγραμμάτων δυνατήν καί εύκολον είς παν βαλάντιον.

Οί τόμοι δά  Ικδίδωνται τακτικώς κατά δεκαπενδημερίαν. Εντός 
ενός Ιτους δά έκδοδώσιν 25 τόμοι, όλοι έργα μεγαλοφυών καί έπισήμων 
άνδρών.

'Η  έτησία συνδρομή όρίζεται διά τήν Ελλάδα είς δραχμ. 12 διά τό 
έξωτερικόν φράγκ. χρ. 12. 'Ω ς δέ καί άνωτέρω έμνημονεύσαμεν έκαστος 
τόμος χωριστά τιμαται άντί 60 λεπτών χρυσών.

Μετά τόν ΘΑΝΟΝ ΒΛ ΕΚ ΑΝ, τήν άπαράμιλλον ταύτην ελληνικήν 
ήδογραφίαν τοΰ Π αύλον Κ α λλιγΑ , δά  έκδοδη ή  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (έργον ανέκδοτον, νΰν πρώτον δημοσιευόμενον) ύπό ΑΑΕ3.

Ρ . ΡΑΓΚΑΒΗ, είς ενα καί μόνον τόμον. Μετά ταύτην έκδοδήσεται 8 
ΕΗΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ, ή περιώνυμος κωμωδία τοΰ Μολιέρου κατά τήν 
λαμπράν έξελλήνισιν τοΰ άεϊμνήστου Κ. ΟΙΚΟΝ0ΜΟΓ ΤΟΓ E S  ΟΙΚΟ
ΝΟΜΩΝ. Τόμος 1.

Διά πδσαν συνεννόησιν πρός συγγραφήν ή μετάφρασιν ή  αναδημο
σίευσή διά τήν Ελληνικήν Βιβλιοδήκην άπευδυνδήτωσαν οί βουλόμενοι 
πρός τόν έν Άδήναις Κ. Α ΡΙΣΤΟ ΤΕΛ Η  Π . ΚΟΓΡΤΙΔΗΝ.

— ΦΓΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑ Φ Η  ΤΩΝ Ε Ν  ΜΕΘΑΝΟΙΣ 
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΑΤΏΝ ύπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ! Κ. ΔΑΜ ΒΕΡΓΗ, καδηγη
τοΰ κλπ. Μετά τριών πινάκων. Τ ιμδται δραχμής.

— Z u r  E rk e n n tn is s  d e r  Id e e  d e s  M enschen von N. R adako- 
witsch. (XII, 581.) Τ ιμ . 14 φράγκ.

— E in  B e i t r a g  z u r  G e sc h ich te  d e r  R e lig io n  von de La- 
garde. (58.) Τ ιμ. 4  φράγκ.

— H e p h a e s t io n  von  T h e b e n  u n d  se in  a s tro lo g isc h e s  Com· 
p e n d in m . H in B eitrag  zu r Geschichte de r griechischen Astrologie 
von Dr. Δ . E ngelbrech t. (102.) Τ ιμ . 3 φράγκ.

— A b ris s  d e r  G esch ich te  des a l t e n  O r ie n ts  b is  a u f  d ie  Z e it 
d e r  P e r s e r k r ie g e  von P rof. Hommel. (98.) Τ ιμ . 3 φράγκ.

—  A lt-E g y p te n  von P rof. M. M orayter. E ssay , (σελ. 75.) Τιμ. 
2%  φράγκ.

— G rie c h isc h e  u n d  rö m isc h e  M e tro lo g ie  von Prof. D r. Nissen. 
|σελ.-50.) Τ ιμ . l ’/s φράγκ.

- -  D e  D em o sth en is  q u a e  f e r u n t u r  p ro o e m ü s  von R . Swo- 
boda. (VII, 105.) Τ ιμ. 5 φράγκ.

—  D a s  P r in c ip  d e r  In d iv id u a tio n  n a c h  d e r  L e h re  des 
h e il ig e n  T h o m a s  u n d  s e in e r  S c h u le . E in  B eitrag  zum  philoso
phischen V erständniss de r M aterie  von Dr. Glossner. (σελ. XV, 182.) 
Τ ιμ . 4  φράγκ.

— Z eu g n isse  u n d  P r o te s te .  Gesammelte A ufsätze a b e r  t ra 
gische K unst von P rof. Dr. G ünther. (VIII, 125.) Τ ιμ. 3 φράγκ.

— D as P ro b le m  d e r  W il le n s f re ih e i t  von D r. Lehm ann. (36.) 
Τ ιμ. 8 φράγκ.

— System  d e r  sy n th e tis c h e n  P h ilo so p h ie  v o n ile rb e r t  Spencer. 
7. Band.

— C o m m e n tn ria  I n  A r is to te le m  graeca edita  coasilio e t  au to- 
r i ta te  academ ia litte ra riu m  regia« borussicae. Vol. IV , P a rs  I  e t 
Vol. XVI. Τ ιμ . 40  φράγκ..

— J a h r e s b e r i c h t  ü b e r  d ie  F o r t s c h r i t t e  d e r  c la ss iseh en  
A lte r tf in m sw lsse n sc h a f t ,  begründet von C. B u isian , herausgegeben 
•von P rof. D r. J . M üller. 15. Jah rgang . 50.—53. B and. 12 Hefte. 
Τ ιμ. 12 φράγκ.

— S o p h o k les’ T ra g ö d ie n . E rk lä r t  von D r. Schm elzer. 6. Band. 
Philoctet. (σελ. 150.) Τ ιμ . 2 ‘/2 φράγκ. (1—6 τιμ. 15 φράγκ.)
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Ο ΒΑΣ1ΑΕΪΣ ΤΗΣ ΖΟϊΛΟΓΛΑΝΑΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ TOT.

Ό  γερμανός περιηγητή« ΑόίγουστοςΆ'ίνβαλδ, §«τις πέμπτην ήδη φο
ράν περιηγείται τά;. διαφόρου« χώρας τής ’Αφρική«, διέτριψε τ δ  1885 Επί 
πολλούς μήνα« ευ τη χώρα των Ζουλοό, επί τω σκοπώ τού νά διενεργήση 
Ενταύθα τόν Εποικισμόν γερμανών. Ό  βασιλεύ« Δινί- 
ζουλου, υιό« του γνωστού Κετεβάγιο, προθύμως Ενε- 
θάρρυνε τά« προθέσεις τού γερμανού περιηγητού καί 
παρέσχεν είς αυτόν μάλιστα καί- λωρίδα γή ς , εν η 
ήδύναντο Ελευθέριος νά Εγκατασταθώσι γερμανοί εποι- 
ιίοι.· Ό  νεαρό« καί' λίαν νοήμων μονάρχη« τη« άγρια« 
ταύτης αφρικανική« χώρας Εγίνωσκεν, ώ« φαίνεται, 
την Γερμανίαν ε |  άκόης καί ώμίλει μετά μεγάλου 
σεβασμού ιδία περί τού ισχυρού γερμανού αύτοκρά- 
τορο« καί;τού αήττητου αύτου στρατού. 'Η  Ζουλου- 
λανδία έΤνε ό „παράδεισο«“ τή? Αφρική«, ιός καί 
τό όνομα ,,Ζουλού“  άύτό καθ’ εαυτό ούδίν άλλο ση
μαίνει παρά „τέκνα τού ουρανού“ . 'Ο  στρατός τού 
•βασιλεω« Δινίζουλου· εινε λίαν καλώς διοιργανωμένος 
>ίαΐ- διαιρείται έίς συντάγματα καί μεραρχία«. Ή  
χώρα παρέχει ανεξάντλητου πλούτον καί ίδια ή  παρά 
τό Νατάλ παραλία παράγει ζάκχαριν, δημητριακούςκαρ- 
πού« έυ άφθονία, αραβόσιτον, άνθρακας, σίδηρου καί 
χρυσόν.

Τό περίεργον, καί τούτου χάριν Εράφησαν αί ανώτερο) σημειώσεις, 
εΐνε ότι 5 βασιλεύς ουτος της Ζουλουλάνδη« ίδρυσε καί εν παράσημου, τού 
όποιου παραθέτομεν σήμερον τήν εικόνα. ’Ονομάζεται παράσημου τού 
κροκοδείλου, διαιρείται εις δύο τάξεις, άναρτώμενον από ταινίας, φερούση« 
τρια χρώματα, πράσινον, κίτρινου καί ερυθρόν.

Τό της πρώτης τάξεως, είς ήν ανήκει καί τό εν εΐκόνι παρατεθει-

μένον, δεικνύει στρογγυλήν, χρυσήν πλακα εν τ δ  μέσω,, εί« τό άνω ήμισυ 
τής όποιας παριστάνονται πτηνόν κρατουν Stà τού ράμφους του 2φιν, εις 
τό κάτω ήμισυς κροκόδειλο« καί ε ί; τό μέσον σειραί κίτριναι καί ερυθροί 

Πέριξ τη« πλακός εΤνε τοποθετημέναι τέσσαρες αίχμο! 
εκ πρασίνου κρυστάλλου καί τέσσαρες ασπίδες Ικ  λευ
κού μίλτου, άνά μέσον δε αύτών προεκβάλλου<πν 6χτώ 
χρυσδ βέλη.

Τό αυτό παράσημου, δεύτερα« τάξεως, άπλοό- 
στερον tou άνωτέρω, Εδόθη ύπό -τού βασιλεω« 4ου- 
νίζουλου είς Ενα των Επισήμων βιβλιοπωλών τής Λει
ψίας. Έ π ί  τής οπίσθιας όμως αυτού πλευρά«.ύπάρ- 
χουσιν Ιγκεχαραγμένα γράμματα εν ζουλουλανδιχή 
γλώσση, τά Εξή«: „D inizulu inkos k a ilizw e amazula 
U kn Ludwig F ischer n g o kaba  f&nela. Emnyati 
1S55“ ήτοι Ελληνιστί μεθερμηνευόμενα „Δινίζουλου, 
βασιλεύ« τής Ζουλουλάνδη«, τ δ  Εαυτού Λουδοβίχω 
Φισέρω, 8ι’ ύπηρεσίας. Έ μνυάτη ('Έ δρα τού βασι- 
λέω<) 1885“. Τ ά  δύο ταύτα λίαν Επιμελδς καί κομ
ψό,« Επεξειργασμένα παράσημα τού ζουλουλανδικού κρο
κοδείλου εΤνε τά μόνα, απερ έλαβον Ευρωπαίοι. Εν 
μεν ό ρηθεί« περιηγητής Αδγουστος Άίνβαλδ, ϊτε- 
ρον δε ό ευ τή ήμετέρα πόλει βιβλιοπώλης Ludwig 

Fischer. Ό  πρώτος τούτων, πέρυσι διελθών Εκ Λειψίας κατά τήν είς 
’Αφρικήν αποδημίαν, διεβεβαίωσε τούς Ενταύθα φίλους του, ότι κατά τήν 
Επιοτροφήυ του τώ 1889 θά  συνοδεύση αυτόν είς Ευρώπην έ βασιλεύς 
Δινίζουλου μετά τινων Εκ των μεγιστάνων του καί θά  διατρίψη μάλιστα 
χρόνον τινά καί εν Λειψία, όπόθεν ελαβε πρόςκλησιν φιλοξενίας καί άπε- 
δέχθη αύτήν μετά πολλής προθυμίας.

κ. Ν . Μπ. είς Ζαγατζίκ Έλήφθησοω καί 
Σδς Εκφράζομεν τής ευγνωμοσύνην μα«..— Διεύ- 
θυνσιν „Ηοη’σ να ντινο νπ ό λα α ζ"  εί« Κωνσταντι- 
νούπολιν. Άπεστάλησαν. —  κ. Κ. Γκ. εις Πότιον. 
Άπετάθημ.ίν καί πρός τόν περί ου μα« γράφετε 
κύριον, αλλά ρεέχρι τούδε δεν Ετύχομεν άπαντή- 
σεως. Έ ά ν  θέλετε, δύνασθε καί όμεΤς νά ενερ- 
γήσητε αύτόθεν. — κκ. Ά δ. Ζ. Μ. εις Βιτώλια. 
Συμφώνως πρός τήν άίτησίν Σας Εγράψαμεν καί 
Σ3ς άπεστείλαμεν συγχρύνω« μίαν σειράν. Θά 
φροντίσητε βεβαίως διά  τά  περαιτέρω — κ. Λ. Κ. 
εί« ΚάΤρον. Έλήφθησαν καί απεστάλη ό αίτηθείς 
τόμος. — κ. Π. Σ. εί« ’Αλεξάνδρειαν. Καί 8 ι’ 
Επιστολής Σας εγράψαμεν τά δέοντα. — κ. Ν. Γ. 
εί« Βραΐλαν. Τό τίμημα Ελήφθη καί τό τεύχος 
άπεστάλη. —  κ. Γ . 1. Τσ. είς Νεάπολιν (Κρήτης). 
’Εγράψαμεν καί είς Παρισιού«, όπόθεν θά  Σας 
σταλή κατ’ εύθεϊαν τό ζητούμενου. — κ. Ν. Γ. Σ. 
Τζίφταν. Τό αίτηθόν τεύχος άπεστάλη. — κ. Δ. 
Ζ: ει« Παρισίρυς, κ. ®. Ε  εΐ« Τεργέστην, κ. ®. Ζ. 
Αυτόθι, κ. Δ. Γ. Ο. Αυτόθι, κ. Α. Α. Β . είς Μασ

σαλίαν, κ. Ν. ®. εΐ« Πρίστιναν. · Έλήφθησαν καί 
¿5« εύχαριστούμεν. — κ. Γ. Τσ. είς Πάτρας. 
Έλήφθησαν. Σδς εύχαριστούμεν καί ώς ιδιαιτέ
ρως Σ δς εγράψαμεν φροντίσατε καί περί· τδ ν  λοι
πών. — κ. Γ . Á. Α.· εΐ« Κωνσταντινουπολιν. Ή  
Επιστολή Σας ελήφθη καί Σας άπηντήσαμεν Εγκαί
ρως. — κ. ®. Β.. εις Κωνσταντινουπολιν. Έ ξετε- 
λέσαμεν .τήν παραγγελίαν Σα« καί έλπίζομεν νά 
περιέλθη Εγκαίρως είς χέίράς Σας, — κ. Κ. Γ . είς 
Γαλάζιου. Πρός τόν Εν Βραίλιρ κύρ. II. άπεστά
λησαν τά τεύχη. 'Û ;  πρός τά λοιπά εχετε πληρέ
στατου δίκαιον, Εν τούτοι« άμφιβάλλομεν, Εάν θά 
δυνηθδμεν νά πράξωμεν έκέϊνο, τό όποιον μας 
συμβουλεύετε. Ό πω ςδήποτε Σας εύχαριστούμεν 
διά τήν ειλικρινή καί φιλικήν Σας πρότασιν. — 
κ. Π . Ν. είς Τεκούτσι. Τήν συνδρομήν τού Στ. 
Ελάβομεν παρά τού Ενταύθα κ. I. Γ. — κ. Δ. Π. 
είς Τεργέστην.^ Ή  μία Ελη'φθη, ώςτε ή χθεσινή 
μας Επιστολή ισχύει μόνον διά τήν Ετέραν. — κ. 
®. Μ. εις-’Αθήνας. Τό τηλεγράφημά Σας Ελήφθη 
Εγκαίρως καί αμέσως συνεμορφώθημεν πρός τήν

εντολήν Σας. Άναμένομεν ομως νεωτέρας όδηγίας. 
— κ. I. Μ. είς Σωζούπολιν. Έ ν  τώ τεύχει τούτω 
Εδημοσιεύσαμεν τήν εικόνα τού νέου πρωθυπουρ
γού τ ή ς ’Ιταλίας Κρίσπη, αντί τής τού ήμετέρου 
νομομαθούς κ. Παύλου Καλλιγα. Έ ν  rr¡ „Νέα 
Η μ έρ α “  έδημοσιεύθησαν πρό τινων μηνών τεμά
χιά τινα τού ημερολογίου του Κρίσπη, όπερ Εγραψε 
περιοδεύων τήν 'Ελλάδα πρό 25 '''»? καί πλέον. 
Τότε άγωνιζόμενος καί πάσχων ύπερ τής Ενώσεως 
καί ανεξαρτησίας τής πατρίδος του, θερμήν Εξ
έφραζε συμπάθειαν καί ύπερ τής άδελφής αύτής, 
τής Ελλάδος. Ίσ ω ς  καί την σήμερον Εν τή καρ- 
δία  του τηρεί άμείωτον τήν άγάπην ταύτην, άλλά 
τά ’ θετικά συμφέροντα τής ιδίας πατρίδος καθι- 
στωσι πολλάκις τούς πολιτικούς έπιλήσμονας καί 
των ωραιότερων καί ίδανικωτερων αισθημάτων. 
Τ Ιδη  ό Κρίσπης καί ή  ’Ιταλία κατακρίνεται υπό 
των Γάλλων ώς αγνώμων ενεκα τής προςφάτου 
στενής συνδέσεως αύτής πρός τήν Γερμανίαν, τόν 
προαιώνιου εχθρόν του γαλλικού λαού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Τά Εν Βουδαπέστη άποκαλυπτήρια- τού άνδριάντος Φραγκίσκου Deált ύπό Γρ. Γώγου, ’Αρχιμανδρίτου. — Ή  χρήσις τού 
ονόματος παρ’ Έλλησι καί Ασιανοί; υπό Χρ. Παπαδοπούλου, δικαστού εν Κυ'πρω.. — . Φυλλίδας καί Χαριτώ (Διήγημα εκ τής Ελληνικής αρχαιότητος 
—  συνέχεια). — Ελληνικά Δράμαεα υπό * Ί .  —  ’Αθηναϊκά Χρονικά ύπό Άρ.ιστότέλους Π . Κουρτίδου. — Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τδν  εικόνων. — 
Ποικίλα. ( Ή  άφιξις τού Διαδόχου Κωνσταντίνου είς Λειψίαν. — Ή  προςέλευσις' είς τόν Ιν Λειψία Ελληνικόν νάίσκον. — Ή  θερμοκρασία τής επι
φάνειας τδν-θαλασσών. — Ή  άπό των ξενισμών εκκάθαρσις τή ξ ' γερμανικής γλώσσης. — Φιλολογική δραστηριότης Εν Γερμανία. — 'Εταιρεία τής 
οικιακής βιομηχανίας Εν Δ α ν ί α , — ’Επιστήμη καί καλλιτεχνία, ( t  Φρειδερίκος Θεόδωρος Φίσερ.) — Βιβλιοθήκη. — Ό  βασιλεύς τής Ζουλουλάνδη; 
καί τά παράσημά του (μετά είκόνος). — Μικρά Αλληλογραφία. " ·.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Φραγκίσκος Κρισπης (Εν σελ. 305). — Ό θω ν φόν Βίσμαρκ (Εν σελ. 309). — Ή  πρώτη δοκιμή. Είκών τού Ιλληνος καλλι
τέχνου Γεωργίου Ίακωβίδου (Εν σελ. 313). — Ό  Κρίσπης παρά τώ.Βίσμαρκ Εν Φριδριξρούη (Εν σελ. 316).
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