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■ Έγεννήθη έν Σμύρνη κατά το έτος 1814, κατά δέ τό 
1821 διεσώθη μετά τών γονέων είς Τεργέστην και έν έτει 
1827 είςήχθη είς εκπαιδευτικόν τι κατάστημα της Γενεύης, 
ένθα παρεμεινε μέχρι τού 1830. Κατόπιν έπανήλθεν είς 
Τεργέστην όπως άσκηθή είς το έμπόριον κατά τήν θέλησιν 
τού πατρός, άλλ’ άποβιώσαντος τούτου έν έτει 1832, μετά 
£ν έτος μετέβη είς Μόναχον, όπου 
έδέησε νά ΰποστή γυμνασιακάς 
έξετάσεις δι* νά γείνη δεκτός 
έν τω Πανεπιστήμιο». Το γυ
μνασιακόν του ’Απολυτήριον είνε 
ΰπογεγραμμένον καί υπό τού 
Döllinger ώς βασιλικού ’Επι
τρόπου. '

Μέχρι τοΰ 1835 ήκολούθη- 
σεν έν Μονάχω τά φιλοσοφικά 
μαθήματα, έκτοτε δ ’ έν Βερο
λίνο» ταύτα καί τά  νομικά. Έ ν 

’ έτει 1837 έπί εξαμηνίαν είς μόνα 
τά  νομικά περιορισθείς έλαβε τό 
διδακτορικόν δίπλωμα έν Χάϊ- 
Βελβέργη. Άνευ αναβολής κα- 
τήλθεν είς ’Αθήνας, όπου ή μή- 
τηρ έμενε μόνη, άποθανοΰσης 
της θυγατρός έν Ναυπλίω, καί 
μετά έν έτος.ώς Υφηγητής τοΰ 
αρτισύστατου Πανεπιστημίου πα- 
ρέδωκε Φυσικόν Δίκαιον, λαβών 
συνάμα καί τήν άδειαν τοΰ δι- ' 
κηγορεΐν.

Μετά τήν διακοπήν τών πα
ραδόσεων τούτων έπεχείρησε τήν 
ερμηνείαν τού Ρωμαϊκού. Δικαίου
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έν έτει 1842 ώς υφηγητής, κατά δέ τήν μεταπολίτευσιν τού 
1843 διωρίσθη Επίτιμος Καθηγητής τού αυτού Δικαίου, αντί 
τοΰ Χερτσόγ, απολυθέντος λόγο» τής ξενηλασίας τών Βαυα- 
ρών. Άλλ’ έν έτει 1845 άπελύθη τής Καθηγεσίας τήν προ
τεραίαν τής έκλογής βουλευτού υπό του Πανεπιστημίου μετά 
του Νέγρη ύχό τοΰ Ίωάννου Κωλέττη.

Έ ν έτ«  1851 διωρίσθη Άν- 
τε'ςαγγελεύς τού Άρείου Πάγου 
μέχρι τοΰ 1854, ότε άνετέθη 
αυτώ τό Ύπουργεΐον τής Δικαιο
σύνης έντφλεγομένω'Γπουργείω 
τής Κατοχής. Μετά τρεις μήνας 
παρητήθη διορισθείς ’Επίτιμος 
Καθηγητής τού Ρωμαϊκού Δι
καίου έν τζ* Πανεπιστημίω.

Κατά τήν μεταπολίτευσιν 
τοΰ 1862 έξελέχθη πληρεξούσιος 
’Αθηνών εν τη Ε θνική  Συνελεύ- - 

' σει καί έταξεν εαυτόν μετά τών 
λεγομένων Έκλεκτικών αποφυ
γών έπιμελώς τά  άκρα τών Πε
δινών καί ’Ορεινών.

Κατά τόν Ιούνιον τού 1863, 
μετά τήν έμφύλιον ρήξιν έν τή 
πρωτευούση έξελέχθη Υπουργός 
τών’Εξωτερικών, διατελέσας τοι- 
ούτος μέχρι τής έλεύσεως τού 
Βασιλέως Γεωργίου. Καί πάλιν 
έπί Γεωργίου διετέλεσε τοιούτος 
έν έτει 1864.

Μετά τήν διάλυσιν τής 
Έθνοσυνελεύσεως άποτυχών έν 
ταΐς βουλευτικαΐς έκλογαΐς τού 
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1865 άφιερώδη είς -τήν πανεπιστημιακήν παράδοσιν μετερχό- 
μενος άμα και τον δικηγόρον. Έ κτοτε έπανέλαβε και συν- 
επλήρωσε τήν έκδοσιν του „Συστήματος του Ρωμαϊκού Δι
καίου καδά ¿ν Έ λλάδι πολιτεύεται έν συνδυασμοί προς 
τους νεωτέρους νόμους1· είς 5 τόμους.

Έ ν  ετει 1879 χηρεύσας έζήτησε περισπασμόν Ιν ταΐς 
βουλευτικαΐς Ικλογαϊς και εξελεγη βουλευτής Άδηνών ώς 
κα'ι μετά τήν διάλυσιν τής Βουλής, άμα τη προςαρτήσει 
τής Θεσσαλίας, εν ετει 1882, ότε Ιν τω υπουργείω Τρι- 
κούπη άνεδέχδη τό 'Γπουργεΐον των Οικονομικών. Άλλα 
μετά Ιν Ιτος και πλέον παρητήδη διαφωνήαας ώς προς τάς 
βάσεις τού οικονομικού συστήματος.

Κατά τήν έπομένην σύνοδον 1883—84 άνετέδη αυτω 
ή Προεδρεία τής Βουλής ως και κατά τήν έπομένην 1885 
—86. Γενομένης διαλύσεως άπέτυχεν έν τή έκλογική 
πάλη Ά&ηνών, κατά δέ τόν Μάϊον του 1885 έξελέγη Υπο
διοικητής τής Έ&νικής Τραπέζης, άντ'ι τού αίφνης άποδ·α- 
νόντος Ευ8·υμίου Κεχαγιά.

Πλήν του ..Συστήματος του Ρωμαϊκού Δικαίου“ έδημο-

σίευσε:1 „Φιλολογικόν σχεδίασμα περί των Συλλογών των 
Κανόνων τής Ανατολικής Εκκλησίας“ μεταφράσας έκ του 
λατινικού του Βεινέρου (1840). — ,,Οί τρεις 'Ιερατικοί βαθ
μοί τής Εκκλησίας“ (4841). — ,,'Η έςάντλησις των κομμά
των“ (1842). — ,,Μελέται καϊ Λόγοι“ (1882), ένδα ιδίως: 
,,Περ).' τής έν Φλωρεντία Συνόδου“. — „Περι τής Δουλοπαρ
οικίας παρά Ρωμαίοις και Βυζαντινοΐς“ . — „Περί του Τυ
πικού τής Βυζαντινής Αυλής". — „Περί τής Στάσεως 
τού Νίκα“. “Έγραψε δέ και άπαράμιλλον ελληνικήν ήδο- 
γραφίαν, τόν ,,Θάνον Βλέχαν“, έν τη Πανδώρα τω 1855 δη- 

. μοσιευδεΐσαν.
Άν μετά τήν χαράδεσιν των ξηρών τούτων, αλλά και 

οπηκριβωμένων περι του σεβαστού άνδρός βιογραφικών ση
μειώσεων ήθελε φανή απαραίτητος ή  τουλάχιστον πρέπων 
και σύντομος αότοΰ χαρακτηρισμός, τό πράγμα δέν εινε 
δόςκολον προκειμένου περί του Παύλου Καλλιγα, διότι περί 
αύτοδ καϊ μόνου άρκεΐ νά.λεχδή, καϊ λέγεται, αρχαϊκή τω 
τρόπω: ί ίνε Ίίξαχότης.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Δ Ρ Α Μ Α Τ Α .
(τέλος.)

'Γφίσταται άρα μεταξύ των δύο τούτων δραμάτων 
χάσμα ύχερχιλιετές, λίαν δ ευφρόσυνον τυγχάνει ότι τήν 
χλήρωσιν τού χάσματος τούτου άνέλαβεν ο' υιός τού Αλε
ξάνδρου Κ."- Κλέων 'Ραγκαβής, όστις βαίνων έπϊ τά  ίχνη τού 
πατρός κατέλαβεν ήδη έπίζηλον δέσιν έν τε τή  διπλωματία 
καί τή  ποιήσει καί τή λοιπή ποικίλη παιδεία. Άλλως τε 
κληρονομική τυγχάνει έν τή οίκογενεία ταύτη ή των ΙΙιερί- 
δων λατρεία, καδόσον και ό Ιΐάχπος του Κλέωνος ’Ιάκωβος 
'Ρίζος ό ‘Ραγκαβής κατέλαβεν έντψ.ον έν τή ιστορία τής 
φιλολογίας 9·έσιν διά τε τάς παρ’ αυτού έκπονηδείσας μετα
φράσεις τούν αριστουργημάτων τής Γαλλικής σκηνής και διά 
τήν τελεσφόρον αυτού έχήρειαν χρός διάπλασιν τής νεωτέ- 
ρας γλώσσης. Δι’ ο και υπό πάσαν έποψιν δεδικαιολογη- 
μένον φαίνεται τό έχίγραμ.μ.α, οπερ άφιέρωσεν αυτω ό πρώ* 
τος αυτού έξάδελφος καϊ μουσοτραφής επίσης Ιάκωβος 'Ρίζος 
ó N 6Poy^ÓS: *)

'Ο  'Ρ ίζο ί ό Ιάκω βος μετέφρασε 'Ρακίνον,
Aútvv εκείνος, ή αυτός μετέφρασεν εκείνον; 

όπερ Γερμανιστ! μεδπρμηνευόμενον έχει ώς έξης:
So sclion hat Rise Rangawis den Racine übertragen,
Dass, wessen W erk  das Original, m an wiisst’ es ka um au sagen.

Έ κ  των άνωτέρι» έπεται ότι ή έν λόγω οικογένεια 
•όπήρξεν, ούτως είπεΐν, διαρκώς έπϊ των έπάλξεων, καδ·’ όσον 
τά  έν λόγω πρόσφατα δράματα είσίν έργα, ώς ήδη έρρήΟ-η 
τού υίωνού έκείνου, όν άπαντώμεν έν τοΐς χρώτοις έπι τού 
ουδού τής άναβιοόσης Ελληνικής φιλολογίας. 'Ο  Κλέων 
'Ραγκαβής άνεδείχδη κατ’ άρχάς ώς λυρικός ποιητής· άνα- 
χολούμεν δε Ιδίως περιπαδ-εστάτην σύνδεσιν, έν ή όρώμεν 
τήν 'ψυχήν προσφάτως δανόντος, ήτις επισκέπτεται και «υδις 
κρυφά τούς οίκείους'αυτής, και πείδεται ουτω μετ’ άφατου 
οδύνης περί τής ταχύτητος μεθ·’ ής έξαλείφεται ή μνήμη 
των μεταστάντων. ( Η  ιταλινοοτοϋαα ιρνχι'ι·) Σημειωτέον- 
δέ ότι έάν ό Αλέξανδρος ‘Ραγκαβής τυγχάνη οπαδός τής

*) E in e  Griechische Tragödie. Magaziu N r. 7, 1887..

καδαρευούσης, καϊ χροσπελάζη όσον ένεστι πρός τήν άρχαίαν, 
ούτως ώστε' πολλαι λέξεις, οίς φερ’ είπεΐν ή  έκ των δημοτι.- 
κοίν ασμάτων τοσουτον συνήδης καταστάσα 7(αλληχάρι, ου
δόλως εόρηνται έν τοϊς έργοις αύτοΰ, ό υιός αυτού οίΟ·εΐ έτι 
περαιτέρω τήν τάσιν ταύτην. Ένδουσιών υπέρ τής εόγενούς 
ευπρεπείας τής αρχαίας, καί πεπεισμένος ότι ή νέα διάλεκτος 
βαίνει «παόστως πρός αυτήν άνυψουμένη, ευρίσκει οόχ ήττον 
υπέρ τό δέον βραδεΐαν τήν άφομοίωσιν ταύτην, και πιστεύει 
ότι δύναται νά χροτρέξη τού χρόνου έν τοΐς ποιητικοΐς αυ
τού έργοις· ουτο> δέ μεταχειρίζεται φράσεις καϊ τύπους, οί- 
τινες είσί μέν ορδ-ότατοι γραμματικώς, άλλα παρά τινων 
κριτικών δεωρουνται ώς άνακόπτοντές πως τόν ευρυδ·μον. 
ρούν τού ύφους αυτού, καδ·’ ό μήπο> κυρωδέντες ΰπό τής 
κοινής χρήσεως.

Όλοσχερως έν τή ύψηλή ταύτη γλώσση έγράφη. ή 
Θ(θδι·/ρα, ήν κατά περίεργον συγκυρίαν έδημοσίευσεν ό 
Έ λλην ποιητής συγχρόνως σχεδόν μετά τού ομωνύμου δρά
ματος τού Σαρδοϋ. Άλλ’ έν τω 'Ηρα'χλείυι, χερϊ ου ό λό
γος ώδε, έπήλδε μεταβολή τις, καί ώς πρότυπον έχρησίμευ- 
σεν ο Σαιξπήρος, ή οπως μεταχειρισδ'ώμεν ώς δεύτερον ορον 
τής παραβολής προκά.τοχον Έλληνα. συγγραφέα, ό Βερναρ- 
δάκης. Τά κυριώτερα, δηλονότι, πρόσωπα όμιλούσιν είς 
στίχους, ίαμ.βικοός τρίμετρους έννοεΐται, καί σχεδόν είς τήν 
άρχαίαν γλώσσαν··, τα δέ δευτερεόοντα είς πεζόν λόγον καί 
είς τήν συνήδη διάλεκτον, ή μάλλον είς διαφόρους διαλέκτους.

Τό 0·έμα τής τραγωδίας τυγχάνει ήδη αυτό καδ’ εαυτό 
είς άκρον έπαγωγόν. Ή  εποχή του περιφανούς Αυτοκράτορος 
'Ηρακλείου αποτελεί ζείδωρον όασιν έν τω μέσω τής συν- 
ήδ·ως τοσουτον αυ’χμηρα’ς καί άτερπούς Βυζαντινής Ιστορίας. 
Μετά πόσης δ ’ έπιμελείας καί βαδείας έπιγνώσεως έμελέ-' 

' τησεν ό ποιητής πάντα τ ’ άφορώντα τήν έποχήν εκείνην, 
καταδείκνυται ήδη υπό των σημειώσεων, αϊτινες άναφέρουσι 
πάσας τάς πηγάς αρχαίας καί νεοιτέρας, όλοσχερως διαφω- 
τίζουσαι τό υποκείμενον δέμα. Καθίσταται δέ δήλον ότι 
ό ποιητής τήν φοράν ταύτην έπεδίωξε τήν συγγραφήν ου
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μόνον λαμπράς, ιστορικής μεγαλογραφίας, αλλά συγχρόνως 
καί άληδούς είς τήν σκηνήν προωρισμένου δράματος· .υπήρξε 
δέ καί υπό τήν έποψιν ταύτην άναμφηρίστως έπιτυχής ή τού 
δέματος έκλογή. ‘Η  όλη τού 'Ηρακλείου πολιτεία περιε- 
σώδη μέχρις ήμών διά των αίώνων ώς εν των περιεργοτάτων 
ψυχολογικών προβλημάτων, ώς αίνιγμα ου τήν λύσιν υπό 
πολλάς έπόψεις μ.άτην έχιδιώκομεν. 'Ο  περικλεής Αότοκρά- 
τωρ, ένυμ.φεύδη, ώς γνωστόν, τήν ίδίαν αυτού ανεψιάν, τήν 
περικαλλή Μαρτίναν, χαί τό συνοικέσιον τούτο, όπερ κατε- 
δίκαζεν ή έκκλησία, ύπήρξεν ή πηγή χασών αυτού τών συμ
φορών. 'Ο  άκάδεκτος ήρως ύπό τών ήδικών άλγηδόνων 
έκδηλύνεται τέλος καϊ καταδραύεται, είς ήμας δέ παρίστα- 
ται, άναπεταννυμένης τής αυλαίας, ώς φυγάς πρό τών Άβά- 
ρων, οΐτινες πανταχυδεν χεριέβαλλον τήν χερίδοξον αυτού 
πρωτεύουσαν. Έ ν Ιπακολουδούση συνδιαλέξει μετά του έξ· 
αδελφού αυτού Κουροπαλάτου Νηκίτα, ήτις ένδυμίζει τον 
διάλογον μεταξύ του Δον Καρόλου καί τού Μαρκησίου Πόζα, 
όρώμεν αυτόν δφηνουντα, ώς καί ό υίός του Φιλίππου Β’., 
έπϊ τών λειψάνων τών μεγαλουργών τής νεότητος αυτού 
ονείρων. Αγγέλλει μάλιστα τήν σταδεράν άπόφασιν όπως, 
έγκαταλείπωχ είς τήν τύχην αυτού τό Βυζάντιον, καί κατα- 
φεύγων είς τήν γενέτειραν αύτού Καρχηδόνα, διαβίωση εκεί 
ειδυλλιακήν ΰχαρξιν μετά τής έπεράστου συζύγου, ήτις φαί
νεται ακολουθούσα τό ρητόν: Après nous le déluge, είς 
έλληνικήν εννοείται γλώσσαν:

Βιώΐί.ίμδν
ήμεΤς λαμπρές, καί είτα είς ΐζιύς κόρακ*<.

Αλλ’ υπάρχει είσέτι μία ευδακτος έν τή  καρδία τού 
'Ηρακλείου χορδή, η δρησκευτική, καί άκριβώς αυτη δονεΐ- 
ται σπαρακτικώς υπό τής είδήσεως ότι ό τίμιος σταυρός 
είχε περιέλδη είς χειρ ας των απίστων, πορδησάντων τήν 
‘Ιερουσαλήμ. Τότε αφυπνίζεται είς τού ληδάργου ό ήρως, 
και δ ι’ αλλεπαλλήλων τροπαίων, ών ενια όρώμεν ¡π αυτής 
τής σκηνής μετατιδεμένης είς Ασίαν, καί άλλα μανδάνομεν 
έκ μηνυμάτων πρός τήν Αυτοκράτειραν, ήτις εΐχεν άπομείνει 
έν Βυζαντίω, οί ΙΙέρσαι όλοσχερως καταδραύονται καί άνα·

κτάται τό· τρισάγιον του ρ.αρτυρίου σήμα. Αλλ’ ¿π' αυτού. 
τού Γολγοδά, μετά τήν άναστήλωσιν, άπαίσιον παρίσταται 
τω ‘Ηρακλείω όραμα- έν μέσω έρειπίων καί φλογών έμφα- 
νίζεται πρό των έκδάμ.βων αυτού όφδαλμών ό Προφήτης, 
καί προφέρει τούς μυστηριωδώς απειλητικούς λόγους: Ά λδ χ  
ΐλζιέλάχ. Πρό τού άποφωλίου καί γιγαντιαίου Ινδάλματος 
ό Αότοκράτωρ καταπίπτει οίσεί κεραυνωδείς. Οΰδεμί« πλέον 
αμφιβολία. Μάτην ήλπισε τήν δείαν συγχώρηαιν, τό αμάρ
τημα, υπήρξε μεΐζον τής έξιλεώσεως! Ό  περικλεής δορυ- 
κτήτωρ καταπίπτει τότε .καί αυδις έν τώ προτέρω ληδάργω, 
αί φρένες αυτού σαλεύονται, καί αφυπνίζεται μόνον όπως 
παραστή είς τήν ¿κατασχετόν του δήμου έξέγερσιν, είς τό 
φοβερόν τέλος τού τέκνου αυτού καί τής τόσον περιπαδώς 
έν αμαρτία λάτρευδ·είσης. Τοιαύτη ή όπωσούν ισχνή τού 
έργου πλοκή, ήτις Ιν τοΰτοις συμπληρουται διά πανταχόδεν 
ΰπερχειλιζούσης δράσεως. Μεταξύ τών τραγικών σκηνών 
είσίν έγκατασπαρμέναι καί κωμικαί, έν αις διαπρέπει ό Σει- 
ομόξ, αμφίβολος ήρως, όστις ύπενδυμίζει μετά μεγάλης έχι- 
τυχίας τόν Φαλσχάψ  τού Σαιξπήρου.

Το δράμα έχακολουδ·εΤ δίπρακτος κωμωδία: Το πυρ  
υπό την αιθάλην  κατά το πρότυπον των Γαλλικών prover
bes. Δι αυτής αναπτύσσεται δραματικώς τό ουδέποτε γηρά- 
σκον ρητόν: Donee gratus eram tïbi. Αλλ’ έν τή  προκει
μένη περιπτώσει τους έρωμένους έχώρισεν ούχί νέον τι κκα- 
τάσχετον πάδος, άλλ’ αί πραγματικαί τάσεις τής συγχρόνου 
υλιστικής έποχής. Ευτυχώς ή άφύπνησις του αρχαίου πυρός 

.καί συμχαδών τις δεΐος εγκαίρως διασώζουσι τήν τρυφεράν 
ήρωΐδα Λ υδίαν  έκ τής αγκάλης τού χυδαίου εκατομμυριού
χου, τού ύπό τής μητρός προετοιμασδέντος γαμβρού, καί 
συνενούσιν αυτήν αυΟ·ις μετά του έπαγωγοΰ συμπαίκτορος 
τών παιδικών ήμερων, του προσφάτως έκ τής 'Εσπερίας έπα- 
νακάμψαντος, καί δ ι’ ον Ινόμιζεν ότι διατηρεί αδελφικόν 
μόνον φίλτρον. Όλιγωτερον ήρεσεν ήμΐν Ιν τω «δώω τούτω 
δραματίω τό κατώτερον κωμικόν στοιχεΐον, όπερ παρεισάγε
ται διά τής κωφής καί τραυλιζούσης (excusez du peu) μη
τρός τού εκατομμυριούχου. 0. I.

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

(οννέχακ.)

iΑφου τό απαιτείτε πάλιν, ιδού καί μίαν ακόμη“, εΐπεν 
ό Φυλλίδας, „άν καί δύο μάλιστα Σάς διηγήδην μέχρι τούδε. 
Τώρα λοιπόν δ’ ακούσετε τόν έξορκισμόν ένός δαίμονος. 'Ο 
καλός Πλαταιευς μου είχε, λέγει, τήν γνωριμίαν ενός Πυδα- 
γορείου, Αριγνώτόυ όνομαζομένου, ό όποιος ήξευρε καλλί
τερα άπό κάδε άλλον νά έξορκίζη τά  κακά πνεύματα. 
,ΓΟταν καμμίαν φοράν υπάγης είς τήν Κόρινδον“, μοί ε ίχ ε , 
,,Ιρώτησε, άν δέλης, πού εΐνε τό ’σπίτι τού Εύβατίδου, καϊ 
όταν &ά Σε τό δείξουν έκεΐ πλησίον του Κρανείου, έμβα 
μέσα καϊ ’ρώτησε τόν δυρωρόν Τίβιον, πού εΐνε ό τόπος, 
όχου ό Πυδ·αγόρειος Άρίγνωτος έσκαψε καϊ έβγαλε άπό μέσα 
τόν δαίμονα καί ετση έλευδέρωσε τό σπίτι από Ινα φοβερό 
φάντασμα. Πολυν καιρόν κανείς δέν ήδελε νά κατοίκηση 
’ς έκεΐνο τό σπίτι, διότι, όςτις έδοκίμαζε νά μείνη καί ενα 
βράδυ μόνον μέσα, έδιωκετο άπό ένα ανήσυχο στοιχείο. 
.Έ τση ήρχισε τό σπίτι νά χέφτη, καί από ’πάνω εΐχε μείνει 
ολάνοικτο, διότι κανείς δέν ήδελε νά βάλη μέσα έκεΐ τό

ποδάρι του. Ευδ-ύς άμα έμαδεν όμως αυτό τό πράγμα ο 
Αρίγνωτος, έπήρε τά  βιβλία του μαζή (ό φίλος μου ό Άρί
γνωτος έχει πολλά αιγυπτιακά βιβλία, τά  όποια εϊνε γεμάτα 
έξορκισμούς) καί έμβήκε μίαν ώραν πρό τά  μεσάνυχτα είς 
έκεΐνο τό σπίτι, μολονότι ό Εΰβατίδης δέν τόν άφινε καί 
ολίγον έλειψε νά μεταχειρισδ·ή καί βία διά νά τόν έμποδίση. 
Αλλ’ 6 Αρίγνωτος έπέμεινεν είς τόν σκοπόν του. Πήρε λοι
πόν μίαν λαμπάδα καί πήγεν ολομόναχος είς- τό σπίτι, έβαλε 
τό φώς του είς τήν μεγάλη σάλα, ξαπλώδηκε κατά γής καί 
άρχισε νά διαβάζη σιγανά. 'Ο  δαίμονας, έπειδή ένόμισεν 
ότι έχει ’μποσδά του έναν άνδρωπον, ό όποιος καδώς καί 
όλοι οί άλλοι ήδελε τρομάξει εύκολα, έμφανίσδηκε με μίαν 
φοβεράν πομπήν, άπό ’πάνω ώς κάτω με μαλλιά καί χλειό 
μαύρος άπ’ τήν νύκτα. Έπλησίασε τόν Πυδαγόρειον, καϊ 
ήλδε πάρα πολυ κοντά του, καί προςπάδησε μέ κάδε τρό
πον νά όρμήση έπάνω του καί νά τόν κάμη ν’ άφήση τα  
βιβλία του Iκείνα- καί διά τούτο μετεμορφόνετο πότε είς
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σκύλον, πότε εις βώδι, πότε εις λεοντάρι. 'Ο  Πυθαγόρειος 
όμως εύρήκ.ε τον τρομερώτερον έξορκισμόν καί τόν διαβάζει 
έτση εις αίγυπτιακή γλώσσα βλέποντας μέσ’ ’ςτά ’μάτια 
τό φάντασμα καί με την δύναμιν ¿κείνου του έξορκισμού 

. έχωσε τόν δαίμονα είς την πλεΐό σκοτεινή κο>χη του σπι
τιού. Είδε καλά, διά νά μή ξεχάση, τό μέρος, όπου άφα- 
νίσ&ηκε τό φάντασμα καί πέφτει και κοιμάται όλη την νύκτα 
μέ τήν ήσυχία του. Τό πρωΐ, όταν όλοι πλέον τόν ¿νόμι
ζαν χαμένον καί ή σαν βέβαιοι ότι ό δαίμονας τού έστραγ· 
γουλισε τόν λαιμό, έκείνος έβγήκε αναπάντεχα έξω, έπήγεν 
είς του Εύβατίδου καί τόν έφερε τήν καλήν εϊδησιν, ότι είς 
τό έξης ’μπορεί νά κατοίκηση είς τό ’σπίτι του χωρίς κα
νένα φόβον. Ό  Άρίγνωτος ό ίδιος τόν ώδήγησε μαζή με 
πολλούς άλλους, οί οποίοι από περιέργειαν ήρχοντο είς τόν 
τόπον, όπου είδε νά κρημνισ&η ό δαίμονας· καί διέταξε νά 
σκάψουν τήν γήν. Άφού έσκαψαν μίαν όργυιάν βαβείά, εύ- 
ρήκαν ενα σκελετόν, του οποίου τά  κόκκαλα ήσαν έν τάξει. 
Τόν έβγαλαν λοιπόν καί τον έβαψαν είς αλλο μέρος, καβώς 
έπρεπε, καί άπό τόν καιρόν έκεΐνον δεν ’πάτησε φάντασμα 
’ς έκείνο τό σπίτι. Αυτά όλα τά  ήκουσα απ’ τό στόμα 
τού φίλου μου τού Πυθαγορείου, τού Άριγνώτου.“

“Οταν έτελείωσεν ό Φυλλίδας, είπεν είς των άπελευβέ- 
ρων: ,,Οί Πλαταιείς φημίζονται ώς καυχηματίαι, άλλ’ ό 
Φυλλίδας είχε νά κάμη. καί μ’ ένα αρχιψεύστην συμπολί
την των.“

„Δέν ήξέυρω“, ύπέλαβεν άπαντων προς τούτον ό Φιλο- 
κλής, ,,έάν πρέπη νά ονομάσωμεν ψεύστας τούς τοιούτους 
άνβρώπους, όποιοι σήμερον κατά χιλιάδας ύπάρχουσι» Ή  
κεφαλή των.είνε άπό πολλού χρόνου μέ τοιαΰτα πράγματα 
παραγεμισμένη, καί. τίποτε φυσικόν δέν βλέπουν είς τόν κό
σμον πλέον, ·είμή μόνον βαύματα, πνεύματα καί φαντάσματα. 
Γνωρίζω -άνβρωπον, όςτις μετά πάσης σοβαρότητος ισχυρίζε
ται, ότι είδεν υπέρ τά  χίλια πνεύματα μέχρι τούδε, Πιστεό- 
ουσι πάντα, όσα φλυαρούσιν οί απατεώνες καί παραδέχονται 
όσα ψευδολογούσιν οί'άγόρται, καί έπί τέλους πιστεύουσιν 
είς βαυματουργήματα, τά  όποια άπαξ ήκουσαν καί συχνά 
κατόπιν διηγή&ησαν καί αυτοί, ώςάν νά τά  είδον συμβάντα 
πραγματικως.“

„Νομίζω τό ίδιον νά συνέβη καί είς τόν Πλαταιέα μ.ου“, 
είπεν υ Φυλλίδας. ,,’Εφαίνετο ότι έπίστευεν άδιστάκτως παν 
ό,τι έλεγεν ότι είδε. Ένω άλλως βά ήτο τω όντι καλο
κάγαθος άνβρωπος.“ '

„Καί μαζή του δέν βά Σε φάνηκε πολύς ό δρόμος“, 
είπεν ή μήτηρ. ·

„Αυτό:μάλιστα· άλλα τόσα έφλυάρει, ώςτε μ’ έμπόδι- 
ζεν άπό τήν βέ αν  τής ωραίας φύσεως καί των άλλων άξιο- 
βεάτων μνημείων, τά  όποια ύπήρχον είς τόν δρυμόν μου. 
Είς τά  Λέϋκτρα, μικράν σήμερον πολίχνην έν μέσω μεγάλης 
πεδιάδος,· δέν εΐχον τίποτε άξιον λόγου νά ίδο>· αλλά δέν 
ήμέλησα ε ίς 'τάς Θεσπιάς τόν ναόν τού Έρωτος, ό όποιος 
άπό παλαιοτάτων χρόνων έλατρεύετο ιδιαιτέρως εκεί, καί 
τον οποίον · έπεσκέφβην διά νά ίδω τό ώραΐον τού &·εού 
έκείνου άγαλμα. . Δυςτυχώς ομοίωμα μόνον υπάρχει τού 
περιφήμ.ου έκείνο'υ έκ μαρμάρου αγάλματος τού Πραξιτέ- 
λους, τό οποίον ό Νέρων είχεν άπαγάγει έκείβεν. Τό πε- 
φημισμένον των Μουσών άλσος έπί τού Έλικωνος καί τήν 
έκεί πού πλησίον άναβλύζουσαν ίεράν των Μουσών πηγήν 
Άγανίππην ώς καί τήν ολίγον άπωτέρω παρά τούς πρόποδας 
τού λόφου κειμένην "Ιππου Κρήνην δέν είδον. 'Ο  δρόμος 
μας έφερε μεσημβρινώς έκείβεν κατ’ εΰβεΐαν σχεδόν γραμ

μήν διά μέσου των ύπωρείων τού Έλικωνος'λόφων είς τήν 
Αλίαρτον. Αριστερά έβλεπον έπί απόκρημνου λόφου τήν 
πατρίδα τού 'Ησιόδου Άσκραν καί όταν έπλησίαζον ήδη 
προς τήν Αλίαρτον είδον δεξιά πρός τά  κάτω. τά  ερείπια 
τού Όγχηστού. Μόνον ό αρχαίος τού Ποσειδώνος ναός 
ίσταται ακόμη όρδ·ιος. Πρό έμού δ ’ έκειτο ή Αλίαρτος 
παρά τήν Κωπαίδα, τής οποίας ή έκτεταμένη επιφάνεια 
έφερε τά  βλέμματά μου νοερώς μέχρις υμών.“

,ΓΕως έκεί λοιπόν φβάνει ή λίμνη μας;“ ήρώτησεν ή 
Ευτυχίς.

,,Βέβαια, Ευτυχίς· ή λίμνη είνε μεγάλη; όταν μάλιστα 
γεμίζη τόν χειμώνα καί τήν άνοιξιν. Έ χ ε ι Ικτασιν 380 στα
δίων (δέκα περίπου γερμ. μιλίων), καβώς λέγει καί ό Στρά
βων μας.“

,,Εύρίσκονται πραγματικως είς τήν Αλίαρτον αί κατα- 
βόδ'ραι“, ήρώτησε καί πάλιν ή Ευτυχίς, „διά των οποίων το 
νερόν τής λίμνης .χύνεται κάτωβεν τής γης είς τήν θάλασ
σαν καί ξηραίνεται σχεδόν όλοτελώς κατά τό βέρος ή λίμνη;“

,,Εύρίσκονται Ευτυχίς μου“, είπεν ό Φιλοκλής, „αντίκρυ 
μάλιστα τής Αλιάρτου καί διευθύνονται προς τήν εΰβοϊκήν 
βάλασσαν. — Είς τήν Αλίαρτον βά ηυρες βέβαια, παιδί 
μου, είς τού φίλου μ.ου, τό άλογό μ.ου.“

,,Ναί, αλλά ό ξένος μας έλειπε μετά τού υίοϋ του είς 
Χαλκίδα δ ι’ έμπορικάς του ύποβέσεις καί μόνον υπηρέτας 
συνήντησα κατ’ οίκον. Έ κ  τούτου ήναγκάσβην νά προχω
ρήσω τήν Ιδίαν έκείνην ήμέραν ολίγον άκόμ.η, διά νά φβάσω 
σήμερον πλησίον Σας όσον τό δυνατόν ένωρίτερα. Άπό τάς 
Πλαταιάς εως έκεί είχον ήδη διατρέξει 200 περίπου στάδια 
(5 μίλ.) καί άκόμη δέν είχε βραδυάσει. Έχωρίσβην λοιπόν 
άπό τόν Άβηναΐον ιπποκόμον καί ήρχισα τόν δρόμον μέ τήν 
άπόφασιν να φδ'άσω-'το ίδιον έσ.τέρας είς τάς Άλαλκομενάς, 
αί όποίαι άπείχον tiO μόνον στάδια έκείβεν. Οί ύπηρέται 
μου δέν ήρεσαν βέβαια τήν άπόφασιν μ.ου έκείνην, άλλ’ έγώ 
τοΐς άφήκα τόν Ξάνβον, διά νά φορτώσουν τά  πράγματα, 
καί ¿προχώρησα πεζός. 'Ωραίος καί όντως μεγαλοπρεπής 
ητον ό δρόμος διά τής πεδιάδος μεταξύ τής λίμνης καί 
των κλιτύων τού Έλικωνος' ή οδός διέρχεται κατά τό 
πλεΐστον παρά τούς πρόποδας βραχωδών καί διά δρυών καί 
ποικίλων βώμνων πεφυτευμένων λόφων, οίτινες κατά τήν 
εσπερινήν τού ήλιου κατάκλισιν έρριπτον κατά μήκος τάς 
σκιάς των έπί τής χλοηφόρου πεδιάδος, ένω ή λίμνη άπή- 
στραπτεν έτι έκ των ηλιακών άκτίνων. ’Ηρεμία άκρα καί 
γαλήνη καδίστων έξοχον τήν πρό έμού είκόνα. Λάλοι άπό 
των βράχων καί των χαραδρών έκελάρυζον αί πηγαί καί τά 

' ρυάκια, τρέχοντα προς τήν λίμνην υπό σκεπήν έκ χλόης καί 
άνβέων. Είς τον δροσερόν των λειμώνων χόρτον εβοσκον 
άγέλαι καί υπό τά  φυλλώματα τών λόφων άντήχει τό άσμα 
των πτηνών, τά  οποία μετά τήν μεσημβρινήν θερμότητα καί 
νάρκην άφυπνιζόν τήν πέριξ φύσιν είς νέαν, τήν έσπερινήν 
ζωήν. Άλλ’ ή ζωηρότερα κίνησις υπήρχεν έπί τής λίμνης 
αυτής. Έ κεί έσπευσαν μυριάδες ένυδρων πτηνών, άλλοτε 
κατά σμήνη έν κροιγμοΐς άνιπταμένων, άλήοτε είς τό υδωρ 
πάλιν καβιπταμένων. ■ Υψηλότερα έφαίνοντο αιωρούμεν« άρ- · 
τακτικά όρνεα, τά  οποία προήρχοντο άπό τών όρέων διά ν’ 
άγρεύσωσιν έκεί τήν Ισπερινήν τροφήν το>ν.“

„Μόλις ήρχιζε νά σκοτεινιάζη, όταν είςήλβον είς τάς 
Άλαλκομενάς, άραιώς κατοικημένον χωρίον. Τά παιδία έπαι
ζαν έν τινι πλατεία φιλλυρούν βορυβωδώς· όταν όμως είδον 
έμέ καί τούς άνβρώπους μου έμειναν άπορούντα καί άφωνα 
καί μάς ήτένιζον μετ’ έκπλήξεως. Μολονότι το χωρίον κεΐ-

ΛΘΙΓΓΑΝΙΣ. 
Είκών το3 de Geetere.
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τα ι 1x1 του μεγάλου δρόμου, ύςτις φέρει έξ Ανατολών πρός 
τά  βόρεια της Ελλάδος μέρη, ολίγοι δμως φαίνεται ταξει- 
διώται διέρχονται αυτόν ως ήμεΤς. Οί άνθρωποι τοϋ χωρίου 
έκάθηντο οί πλευστοί πρό των οίχιων των, αναπαυόμενοι 
από της ήμερησίας έργασίας· πολλοί άλλοι ήσαν κάτο> εις 
τήν λίμνην ρίπτοντες τά  άγκιστρα καί τούς κοφίνους των 
διά τήν νύκτα, διότι ή αλιεία φαίνεται ό κύριος τοϋ τόπου 
¿κείνου'χόρος. Ήρώτησα ενα γέροντα, οςτις έχάθ-ητο παρά 
τινί τραχέζη προ τής οικίας μετά τής συζύγου του, πού 
ήδυνάμην νά ευ ρω πανδοκε~ον. Ό  γέρων έσηκώθη καί είπε 
φιλοφρόνως, ότι δεν υπήρχε ξενοδοχεΐον είς τό χοιρίον, άλλ’ 
έάν ήθέλομεν να διανυκτερεύσωμεν παρ’ αυτω, ήτο πρόθυμος 
νά μας δεχθ·ή οίς ξένους του. 'Οταν δ ’ εγώ ερριψα εν 
βλέμμα, αμφιβολίας είς τήν μικράν τοϋ καλοϋ ¿κείνου αν
θρώπου οίκίαν, ή σύζυγός του είπε: „ θ ά  νομίζης βέβαια, 
ότι δεν εχομεν αρκετόν τόπον δι’ όλους Σας. Άλλ’ αυτό 
εδώ τό πλαγινό 'σπίτι, τό μεγάλο, εΐνε όλως διόλου αφη
μένο καί έρημο καθώς και πολλά άλλα εδώ είς το χωριό . 
μας· ήμπορούσαμεν ήμεΐς νά κατοικήσωμεν έκεΐ μέσα- άλλα 
τό σπιτάκι μας εΤνε αρκετό διά δύο ανθρώπους," καί δεν 
θέλουμε νά τ  άφήσωμεν, διότι τόσον καιρόν έζήσαμε ς 
αυτό ευτυχισμένοι. Έ κεΐ'λοιπόν ’ςτό άλλο τό σπίτι μπο
ρούν νά μείνουν οί άνθρωποί Σου μαζή με τ ’ άλογό τους· 
καί Συ νά κοιμηθής Σ’ εμάς: εννοιά Σου, και θ ά  ήσυχάσης.“ 

„'Οπως καί ¿γεινε." Οί ύπηρέταί μου κατέλυσαν είς τό 
παρακείμενον οίκημα, και τούς παρήγγειλα νά πηγαίνούν 
έντός τοϋ χωρίου καί ν’ αγοράσουν ό,τι χρειάζονται διά τό 
δεΤπνον. .Δι’ ¿με ¿φρόντισε τό καλόν ¿κείνο γηραλέον άν- 
δρόγυνον. Ό  γέρων ¿πήγε νά φροντίση διά τήν τροφήν τού 
ίππου μου καί ή γράια μ ’ έφερε νερόν πρός πλύσιν των πο- 
δών μου: Κατόπιν κατεκλίθην έπί μακροϋ θρανίου, πρό
τοϋ όποιου έθεσεν καθαρώτατον τραπέζιου, τό οποίον ¿στε
ρέωσε καλά, αφού έβαλεν υπό τον ένα πόδα του ομαλόν 
λιθάριον· έπειτα-παρέθεσε, πάντοτε με χαρουμενον πρόςωπον 
καί με φιλοφρονητικούς λόγους, διάφορα φαγητά, ’ψάρια, 
αυγά, πουλιά και ξηρά όπωρικά' έγώ δέν ελειψα νά έκφράσω 
τό  θαυμασμόν μου διά  τά  άφθονα τω όντι αποταμιεύματα 
της. Ή  αγαθή γραΤα προφανώς έκολακεόετο υπό των λό
γων μου, μ’ ¿βεβαίωσε δέ ότι όλα αυτά ήσαν πράγματα, 
τ ά  όποια έ  τόπος παρεΐχεν έν μεγάλη άφθονί» και μ ’ εύ- 
χήθη καλήν όρεξιν. . ΙΙραγματικώς δ’ έφαγα μέ πολλήν 
όρεξιν, έ,νώ τό φιλόξενου άνδρόγυνον έκάθητο πλησίον μου 
καί έχαιρε τω όντι δυά τήν όρεξίν μου. 'Ο  γέρων ήνοιζε 
και φιάλην καλλίστου παλαιού οίνου, τόν όποιον ό ίδιος εΤχεν 
άλλοτε παρασκευάσει καί έπιμεληθή.“

,,’Ενω 3έ μέχρι βαθείας νυκτός Ικαθήμεθα όμοϋ και 
έπίνομεν, ή συνομιλία καθίστατο όλονεν ζωηρότερα. „Πάρε- 
τήρησες άρά γε,' Φίλων“, είπε μεταξύ άλλων ή γραία, „ότι 
ό νέος ξένος μας έχει κάποιαν ομοιότητα με τόν ’Αντίμαχόν 
μας;- Και τήν ιδίαν ήλικίαν θά έχουν. Καί πού νά ήνε 
άρά γε τώρα ό υίός μας, ό μονάκριβο'ς μας;“ — „Εΐνε ’ςέ 
ταξεΐδι λοιπόν ό υίο'ς Σας;“ ήρώτησα έγώ. „Μάλιστα, παιδί 
μου“, άπήντησεν ό πατήρ, ,,τέσσαρα έτη τώρα εΐνε έξω. 
Στενός καί ήσυχος ήταν ό τόπος μας διά τήν νεανικήν ορ
μήν του, καί ’θέλησε τό παιδί μας νά ίδή τόν κόσμον δεν _ 
’μπορέσαμεν νά τό κρατήσωμεν. Έπηγεν είς τήν Χαλκίδα, 
αντίκρυ είς τήν Εύβοιαν, κι’ έναύλωσεν ενα πλύΐον, καί μέ 
αυτό ταξειδεύει είς όλας τάς θαλάσσας.“

„'Ο Θεός τό  ’ξεύρει άν ζή ακόμη“, εΐπεν ή μήτηρ, άπσ- 
μάττουσα δάκρυ,, τό όποιον ύγρανε τούς όφθαλμούς της. —

„Δεν θά  τοϋ συνέβη 5« τίποτε“, είπε με παρηγορητικόν; 
ύφος ό γέρων ,,ό υίός μας εΐνε γενναίος νέος, και οί Θεοί! 
πάντοτε βοηθοϋσι τούς γενναίους. Πρό ενός ακριβώς έτους·] 
μ ά ς■ έστειλε μίαν έπιστολήν χαί κάτι χρήματα, τά οποία! 
οικονόμησε διά τούς γονείς του· τά  εΐχε φέρει ένας από την ; 
Άλίαρτον, τόν όποιον ό υίός μας άπήντησεν είς τήν Χαλ
κίδα- Τυ πλοΐόν του εΐχε φθάσει προ ¿λίγου έκει από τήν 
Αίγυπτον.“

„’Αντίμαχος λοιπόν ονομάζεται ό υίός Σας . . .; ’Αντί-,1 
μαχος . . . από τάς Άλαλκομενάς . . . και έχει χαλκιδικον -ΐ 
πλοΐον; . . . νομίζω, ότι τόν εΐδον-τήν άνοιξιν . . .“ Πατήρ \ 
καί μήτηρ άνεσκίρτησαν ύπό χαράς καί μια φωνή ανέκραξαν: ] 
„Πώς καί πού είδες τόν ’Αντίμαχόν μας;“ ΤοΤς·έδιηγήθηη \ 
πώς ένα.πρωί κατέβηκα από τ ά ς ’Αθήνας είς τόν Πειραιά ; 
καί’ είδα νά πέση έκεΐ είς τόν λιμένα ολίγον παρέκει απ’ 
εμέ είς τήν θάλασσαν ενα άπρόςεκτο παιδί, καί πώς όλοι 
τό  είχαν γιά  χαμένο, κ«\ πώς ένας άλλος νέος θαλασσινός 
έπεσε ’ςτήν θάλασσα καί έβγαλε τό παιδί- 'Ολο τό πλή- . 
θος ετρεξε τότε κοντά ’ςτόν σωτήρα καί τόν Ιπήνεσε καί - 
ήρώτησε τό όνομά του· ’Αντίμαχος ώνομάζετο και ήτον άτ/ι 
ενα χαλκιδικό πλοΤον είχα μάλιστα ακούσει πολύ κάλά ότι . 
κατήγετο ό καλός Αντίμαχος άπό τάς Άλαλκομενάς. Καί ν 
¿γώ έσφιγξα φιλικώς τήν χεΐρά του.“ Φαντάζεσθε βέβαια 
τώρα τήν χαράν των γονέων ¿φίλησαν και οί δυο τήν χεΐρά 
μου, μέ τήν οποίαν έσφιγξα τήν χειρ« του τέκνου των, καί 
ή μήτηρ μέ εΐπεν ότι 'πολύ μ ’ αγαπούσε προτήτερα, διότι 
ώμοίαζα με τον υιόν της, άλλά τώρα μ ’ αγαπάει πολύ πε
ρισσότερο. Μέ ήρώτησε πάρα πολλά διά τόν υίόν της, πω; 
δηλ. ησαν τά  χαρακτηριστικά τοϋ Αντιμάχου της, επείσθη 
δε έπί τέλους ότι ¿κείνος ήτο τω όντι ό υίός της. Καί έγώ 
τό πιστεύω' ώμοίαζεν ολίγον καί τόν πατέρα του.“

,,'Η χαρά δεν θ’ άφήκε βεβαίως ν’ άποικοιμηθώσιν ¿νω
ρίς οί ευτυχείς ¿κείνοι γονείς. Έ γώ  όμως έκοιμήθην έξαί- 
ρετα είς τήν κλίνην, τήν οποίαν έστρωσε μέ τόσην έπιμέ- 
λειαν ή καλή γραία, έσηκώθην δε πολύ ενωρίς σήμερον τύ 
πρωί'· με είλκυεν ήδη ή πλησίον κείμενη πατρίς. Τό γηρα
λέον άνδρόγυνον μ’ άπεχαιρέτισεν έγκαρδίως ώς ίδιον υίόν, 
καί δέν κατώρθωσα νά καπαπείσω τούς φιλότιμους ¿κείνους 
ανθρώπους νά δεχθούν μικράν τινα αμοιβήν τής φιλοξενίας 
των. Έ τρεξα  λοιπόν έφιππος ύπέρ τήν Κορώνειαν καί την 
Λεβαδίαν έως έδώ με δλην τήν δΰναμίν μου, Ιννοεΐται δέ, 
ότι διέταξα τούς ΰπηρέτας μου νά με ακολουθήσουν βραδέως· 
δεν ήτον ανάγκη νά φθάσουν ¿νωρίτερα τής εσπέρας'έδώ.“

Οί υ'πηρέται εΐχον φθάσει πράγματι πρό μικρού καί 
άφήκαν τά  πράγματα είς τήν στοάν, αλλά δέν ¿τόλμησαν 
νά παρουσιασθώσι πρό των κυρίων των μέ τά  σκονισμένα 
ένδΰματά των. Ό  Φυλλίδας είπε καί έφεραν εν δέμα έχ 
τής οδοιπορικής αποσκευής του, είς κίτρινον χάρτην τυλιγ
μένο/, καί έλυσεν αυτό ύπό τά  περίεργα βλέμματα πάντων 
των παρισταμένων, -καί έξέβαλεν ωραία γυναικεία Ινδύματα, 
τά  όποια ήγόρασέν ώς δώρα διά τήν μητέρα, τήν Χαριτώ ί 
καί τήν Εύτυχίδα. Έθαυμάσθησαν κατά τό είκός και έπη- !  
νέθησαν τά  δώρα έκεϊνα καί δέν έλειψαν α ί γυναίκες νά εύ- · i 
χαριστήσωσι τόν Φυλλίδαν μάλιστα δέ ή Εύτυχίς, είς η'ν 
ύπερήρεσε τό δωρηθέν αυτή' θερινόν ίμάτιον, ήτον ανεξάντ
λητος εις έπαίνους καί ευχαριστίας. ,,Τί ώραια όμως πράγ· ; 
ματα που έχει είς τάς ’Αθήνας, Φυλλίδα μου!“ εΐπεν· ή 
αγαθή τροφός· ,,εΐς άλλας πόλεις δέν πιστεύω νά πωλούντ« 
τέτοια βαρεία πράγματα.“

,,Ναί, είς τήν αγοράν τών ’Αθηνών ό,τι θέλει κανείς εύ·

ρσκει, δ,τι θέλει ή καρδιά τοϋ ανθρώπου εΐνε έκεΐ“, άπήν
τησεν ό Φυλλίδας.

„Καί μάλιστα είς τόν Πειραιά“, προςέθηκεν ή Εύτυχίς, 
„είς τόν λιμένα ¿κείνον, πού αράζουν δλα τά  καράβια μέ 
τούς ξένους θησαυρούς, θά  ήνε, πιστεύω, δλα τά  πλούτη 
τοϋ κόσμου καί τά  καλλίτερα πράγματα.“

„‘Ως πρός τούτο άπατάσαι“, εΐπεν ό Φυλλίδας, „διότι 
ή μεγαλοπρέπεια τοϋ Πειραιώς δέν υπάρχει πλέον. ’Ολίγα 
μονον σπίτία εύρίσκονται έκεΐ. ’Από τά  μεγάλα ¿κείνα περί 
τον λιμένα καί οχυρά τείχη καί άπό τά  άλλα, τά  Μακρά 
χαλούμενα τείχη, μόνον έρείπια σώζονται, καί έγειναν άφαντα 
όλα ¿κείνα τά  σπίτια, τά  όποΐα ύπήρχον προηγουμένως με
ταξύ τών τειχών τούτων μέχρι τών ’Αθηνών ¿πάνω.“

„Πιστεύω δά νά κατοικοϋνται καλά άκόμη αί Άθήναι“, 
«πεν ή Χαριτώ, „καί θά  έχουν άκόμη δλα τά μεγαλοπρεπή 
οΐκοδομήματά των.“

„Βέβαια, Χαριτώ μου“, υπέλαβεν ό Φυλλίδας· „αί ΆΟή- 
ναι τω όντι απέχουν πάρα πολύ νά έχουν τόν παλαιόν πλη
θυσμόν, δτε εύρίσκοντο είς τήν ακμήν τής δυνάμεώς των, 
κά πολλά καλλιτεχνήματα άπήχθησαν έκ τής πόλεως εκεί
νης ύπό τών ρωμαίων κατακτητών καί δμως εΐνε καί σή
μερον έτι διά.τών σωζομένων μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων 
της ή ώραιοτέρα τής δλης Ε λλάδος πόλις· τά  λαμπρά τής 
τέχνης .αριστουργήματα άναδίοουσιν Ιτ ι το πνεύμα τής με
γάλης τοϋ Περικλεούς έποχής καί ή θέα αυτών άνυψόνει καί 
εξευγενίζει τήν καρδίαν.“

„Καί αυτό τό άρχαΤον αττικόν πνεύμα“, έξηκολούδησεν 
ό Φιλοκλής, „δέν έξέλιπεν έτι άπό τών κατοίκων τής πό- 
λεως εκείνης, μολονότι αί πλείσται τών αρχαίων τής ’Αττι
κής οικογενειών εξηφανίσθησαν εντελώς· αί βραδύ τερον 
όμως προςελθοϋσαι προςέλαβον έν μέρει κληρονομικώς τό 
ηθος καί τό φρόνηρ.α τών παλαιών ¿κείνων τοϋ άστεος οΐ- 
χων. Οί κάτοικοι τής ’Αττικής έχουσι πάντοτε τό άστυκόν 
Εκείνο περί τούς τρόπους 8-έλγητρον, τήν φυσικήν ¿κείνην 
φιλοφροσύνην καί ευ’γένειαν καί παρά πάσαν τήν πεφημισμέ- 
νην κουφότητα των διετήρησαν δμως τήν εν ταΐς τέχναις 
κάί ¿πιστήμαις ύπέροχον ίδιοφυίαν. Αί Άθήναι εΐνε πάντοτε 
ή έδρα τής παιδείας καί τής σοφίας, εΐνε τό ανώτερου έκ- 
παιδευτήριον, είς ο φοιτώσι πάντες οί όρεγόμενοι λεπτοτέρας 
τινός καί ευ’γενεστέρας μορφώσεως·“

„Μάλιστα, αί Ά8·ήναι διακρίνονται ακόμη καί έχουν 
κολλήν φήμην“, προςέθηκεν είς ταϋτα ό παιδαγωγός, ,,ένώ 
οί αγροίκοι καί ωμοί Σπαρτιαται. οί όποιοι πάντοτε κατε- 
φρόνησαν τήν επιστήμην, κατήντησαν λησταί καί άπό πολλοϋ 
περιήλθον είς τήν περιφρόνησίν άπό μέρους τών άλλων.“ 

„Καί τώρα ακριβώς, δτε ένεκρώθη ό πολ,ιτικός τών 
’Αθηνών βίος“, παρετήρησεν ο Φυλλίδας, „καί ή μεγάλη έξ 
ανατολών καί δυσμών συγκοινωνία κατεμερίσθη διά τών 
πολλών άλλων άνά τήν μεσόγειον σταθμών, τώρα μ.άλιστα 
αί Άθήναι άπέβησαν διά τούς σπουδάζοντας καί έχοντας 
ανάγκην ήσυχίας ευαρεστοτατη πόλις. 'Εκαστος δύναται νά 
ζήση έκεΐ δπως θέλει καί μέ τήν ησυχίαν του, καί μεταξύ 
τών πολυαρίθμ.ων φιλοσόφων, ρητόρων καί παντοίων άλλων 
σοφών, όσοι συνέρχονται έν Άθήναις, δύναταί τις· εύκολο>- 
τατα νά ευρη τούς μάλλον πρός τήν κλίσιν καί τάς ίδέας 
του καταλλήλους διδασκάλους καί νά έπιτύχη συναναστρο
φήν, οίαν ¿πιθυμε“.“

„Αυτοί ομως οί φιλόσοφοι . . . .“, ύπέλαβεν ή Εύτυχίς 
μέ δφος Ικφράζον δυςπιστίαν τινά καί αμφιβολίαν καί μή 
δυνηθ·εισα νά συνέχιση τήν ομιλίαν της.

„Λοιπόν, Εύτυχίς, τί Ιδέαν έχεις περί τών φιλοσόφων;“ 
ήρώτησεν ό Φυλλίδας. Ή  Εύτυχίς δμως, ,ένθ·υμηθεΐσα τόν 
Πλούταρχον ίσως, δέν ήθ·έλησε νά όμιλήση περισσότερον.

„Θά προδώσω έγώ τήν γνώμην τής τροφού μου, Φυλ
λίδα“, εΐπεν ή Χαριτώ, „καί θά Σε ’πώ τ ί  ήθελε νά πή ή 
Εύτυχίς. Νομίζει λοιπόν, ότι οί φιλόσοφοι εΐνε άθεοι, δέν 
πιστεύουν είς τούς Θεούς, καί ίσως θά παρεπλάνησαν καί 
Σένα με τήν απιστίαν των.“

Ό  Φυλλίδας ¿γέλασε καί είπε: „'Ησύχασε, Εύτυχίς μου· 
δέν έγεινα άθεος, ούτε εΐνε δλοι οί φιλσόσοφοι άδ·εοι καθώς 
οί Επικούρειοι, άν καί αύτοί «κόμη δέν άρνούνται δλους 
τούς Θεούς. Έγού συνανεστράφην μ’ ¿κείνους μόνον έκ τών 
φιλοσόφων, τούς όποιους ό Πλούταρχος, ό φίλος τού σπι
τιού.μας, μέ συνέστησε, καί θά παραδέχεσαι βέβαια αυτόν 
ώς ένάρετον καί ευσεβή άνθρωπον.“

„Πολλά τω  όντι δύναταί τις  νά μα'θη παρά τών φιλο
σόφων“, είπε καί ό Φιλοκλής, ,,άλλ’ έκ τών διαφόρων περί 
τού Θείου δεξασιών των δέν θέλω νά ’ξεύρω καμ.μίαν. Σχε
δόν έκ βάθροιν κατορρίπτουσιν τήν παλαιόθεν παραδεδεγ
μένων θ ρησκείαν μας, ή οποία κατά βάθος έχει άναμφιβόλως 
αξίαν, καί εκείνο, διά τοϋ οποίου θ·έλουν ν’ άντικαστήσουν 
τούς Θεούς μας καί τό  οποίον άλλοι άλλως όνομάζουσιν, 
εΐνε κενή τις μόνον καί ψυχρά καί νεκρά .Ιδέα, ή οποία δέν 
ήμπορέΐ νά θερμάνη καμμ.ίαν καρδίαν, ή εΐνε πλάσμα μεγα- 
λειτέρας τινός δεισιδαιμονίας, παρ' αυτή, διά τήν όποιαν 
μέμφονται τήν θρησκείαν καί τήν μυθολογίαν μας. -Οί φι
λόσοφοι δέν θά ιδρύσουν ποτέ θρησκείαν. Άλλ’ αυτό το 
ζήτημα εΐνε μεγάλο, καί εΐνε, νομίζω, έξώρας· ό Φυλλίδας 
μας εΐνε κουρασμένος, καί διά τούτο θά ήνε καλλίτερα νά 
πηγαίνωμεν νά ήσυχάσωμεν.“ "

ΙΙάντες ήγέρ&ηοκν καί προςευχηθέντες σιωπηλώς έκαμαν 
σπονδήν είς τόν Έρμήν, καί εις τόν θεόν τοϋ ύπνου καί των 
καλών ονείρων. Κατόπιν άπεχωρίσθησαν καί έκαστος άπήλ- 
θεν είς τον κοιτώνα του. 'Οταν ή Χαριτώ εφθ·ασε μετά 
τής τροφού της είς τόν κοιτώνα της, ή Εύτυχίς εΐχεν ώς 
πάντοτε μεγάλην όρεξιν πρός φλυαρίαν, ή κόρη δμως επρο- 
φασίσθη τήν κόπωσίν της, διότι ήθελε νά μείνη ώς τάχιστα 
μόνη μέ τά  αισθήματα καί τάς σκέψεις της. Πολόν άκόμη 
χρόνον ίμεινεν άγρυπνος. ‘Ο πρός τόν Φυλλίδαν έρως ’της, 
δςτις μέχρι τής ώρας ¿κείνης, χωρίς αυτή νά τό συναισθά
νεται, ύπέκαιεν έν τη καρδία της ώς τό πυρ ύπό τήν αί&ά- 
λην, αίφνης σήμερον άνεφλέχθη διά τής προςέγγίσεως τοϋ 
ήδη ωραίου, ακμαίου καί σχεδόν άνδρω&έντος νεανίου καί 
δέν ήδύνατο πλέον ή έρώσα κόρη ν’ άμφιβάλλη περί τών 
ίδίων αισθημάτων. Έ&εώρει ¿αυτήν ευτυχή έν τη  συναι- 
σ&ήσει τοϋ ερωτος τούτου, οδυνηρά δμως αμφιβολία έτυ- 
ράννει τήν καρδίαν της. Τήν αγαπά άρά γε ό Φυλλίδας, 
ό τέο,ς αδελφός της, καθ·ώς αύτή εκείνον, ή δ·ά ¿κλέξη άρά 
γε άλλην τινά ώς σύντροφον τοϋ βίου του; Αύτή ή τελευ
ταία ίδέα τήν ¿βασάνιζε, καί ομως δέν Ιπίστευεν, δτι ό Φυλ- 
λίδάς 8·ά την άφινε. Τέλος άπεκοιμήδη, άφοϋ πολύ εκλαυσε·

Άλλά καί ό Φυλλίδας, .καίπερ κεκμηκώς, έκοίτετο ¿πί 
μακρόν άγρυπνος καί ανήσυχος επί τής κλίνης του. Καί τις 
ή αιτία τούτου; — Δέν εΐνε δύςκολον νά τό ευρωμεν. °Οτ«ν 
¿πί τέλους ήρχισε νά βυθίζεται είς γλυκόν ύπνον ή είκών 
τής άγάπης του παρεστη είς ώράΐον δνειρον.

V I
Γνωρίζομεν ήδη, ότι ό Φιλοκλής εΐχε προαποφασίσει 

νά δώση είς τόν Φυλλίδαν τήν χεΓρα τής θυγατρός του,



328 ΚΛΕΙΩ.

είχε δε κατά νούν νά τελείωση αυτήν τήν ύπόδ·εσιν εΰδ'ύς 
άμα τη έπανόδω τούτου. Άφού λοιπόν όλην τήν πρώτην 
ημέραν, μετά την άφιξιν του Φυλλίδα, διέδ·εσεν εις την 
προςεκτικήν παρατήρησιν η μάλλον κατασκόπευσιν άμ.φοτέ- 
ρων των νέων και διά του διορατικού βλέμ.ματός του άνε- 
κάλυψε καί έπείσδη, δτι αί καρδίαι το~ν δύο παιδιών ¿συμ
φωνούν ακόμη, ¿πως και πρότερον, έξέλεξε την έπαυριον 
ήμέραν χάριν το»ν σκοπουμένων δηλώσεων και έξηγήσεων. 
Άλλα τήν ιδίαν ¿κείνην εσπέραν ένεχείρισεν εις τόν Φυλλί- 
δαν τους λογισμούς τής περιουσίας του, τήν οποίαν ¡υ^χρι  ̂
εκείνου του χρόνου διεχέιρίσ&η ως κηδεμών του ορφανού 
παιδός· έκαμε δε.τούτο, διότι ήδ·ελε, πριν ή τω προτείνη 
τ ι περί άποκαταστάσεως, νά τόν καταστήση τρόπον τινά 
ανεξάρτητον, καδτστών αυτόν ευθύς καί κύριον της πατρι- 

, κής ουσίας. Καί είχε μ'εν γείνει ήδη ένήλιξ ό Φυλλίδας με 
τό ,δέκατον όγδοον της ήλικίας του έτος, αλλά τότε είχε 
παρακαλεσει τόν δετόν πατέρα του νά έςακολουδήση δια- 
χειριζόμενος τήν περιουσίαν του, διότι αυτός ακόμη ήτο 
πολυ νέος., ·.

‘Ο Φυλλίδας έλαβε τους λογισμούς καί τούς διέτρεξεν 
¿κείνο. ευδ:ύς τό εσπέρας είς τό δωμάτιόν του πριν κατα- 
κλι9·ή,' διότι ήτο πολύ περίεργος νά μά&η είς ποίον ποσόν 
άνήρ,χετο. ή'· περιουσία του. Μετ’ έκπλήξεως παρετήρησεν, 
ότι; ό .Φιλοκλής ύπερεδιπλασίασε τήν περιουσίαν του. Διά 
τ ή ν . συντήρησιν, τήν περίθαλψιν καί τήν αγωγήν του δεν 
έβαλεν ούτε ένα οβολόν ΐις  τόν λογαριασμόν του, απεναν
τίας μάλιστα δλας τάς προςόδους τής παρ’ αυτού διαχειρι- 
ζομένης- ουσίας, τού παιδός ,διέδτσεν ανέκαθεν πρός αύξησιν 
των.κεφαλαίων. Τόν ήγόρασε νέα κτήματα, ¿πολλαπλασίασε 
τά  κτήνη καί τά  ανδράποδά του καί τόν κατέστησε μέτο
χον των έπικερδεστέρων ιδίων ,έπιχειρήσεων. Ό  Φυλλίδας 
συνεκίνήδη ,βαδότατα έκ τής πατρικής ταύτης τού Φιλο- 
κλέους προνοίας, καί είς έκείνην τήν έξαψιν τής ευγνωμοσύ
νης του ήθελε τρέξει αμέσως είς τόν φιλόστοργον εκείνον 
δεύτερον πατέρα του, διά νά έλαφρώση διά μυρίων ευχαρι
στιών, τήν καρδίαν του, έάν ή προχωρημένη τής νυκτός 
ώρα δέν; έμ.ατα.ίου τοιαύτην. απόπειραν. Τήν ¿παύριον ένω- 
ρίτατ.α. ¿πήγε .καί έπεσεν είς τάς πατρικάς άγκάλας τού 
,Φιλοκλεους, .μόλις δυνάμενος νά χροφέρη όλίγα τινα ευχα
ριστήρια. . . .

'Ο  Φιλοκλής έπρότεινεν είς τον νεανίαν νά κάμουν μαζή 
ένα γύρον είς τούς αγρούς, διά νά τω δείξη όλα τά  κτή
ματα, τά  οποία τω είχε προμηδ·εύσει Είς τόν. δρόμον ύπέ- 
δ.ειξεν ολίγον, κατ’ ολίγον είς τόν Φυλλίδαν, ότι τώρα πλέον 
•ειν,ε .καιρός ,νά γείνη αυτεξούσιος, .οτι πρέπει ό ίδιος νά.άνα- 
λάβη: τήν διαχείρισιν. τής.Εδικής.του περιουσίας καί ν’.άνοιξη 
,ίδικόν του οϊκον. "Οσον καί αν ήτο οδυνηρά είς τον νέον 
,'ή ίδέα,.νά εγκατάλειψη,τήν οικίαν, έν ή ,κατώκουν. οί προς- 
φιλέστεροέ του άνδ-ρωποι, ώφειλεν όμως νά ,σύμμορ,φωθη .μέ 
τούς λόγους, τούς οποίους έφερεν ό Φιλοκλής; ,Μέ βαρεΐαν 
καρδίαν ήκολοόθει τόν πολύτιμον , ¿κείνον άνδρα, .οςτι'ς ως 
πάντοτε καί σήμερον ακόμη τόν ώμίλει μέ τόσην αγάπην, 
καί έπέστρεψε μετ αυτού οίκαδε. ."Οταν είςήλδ-όν είς τον 
κήπον, προςεκάλεσεν ό Φιλοκλής τον νεανίαν υά καδ-ίση 
‘πλησίον του ¿π’ όλίγας στιγμάς είς λιθίνην τινα έδραν, ήτις 
έχειτο ύπό υψηλήν πλάτανον.

„Τό σπίτι Σου, Φυλλίδα μου“, είπε μετ’ ολίγον, ,,τό 
¿συγύρισα ήΒη με την Χαριτώ καί τήν μητέρα Σου' ό,τι 
χρειάζεσαι θά  τό εδρης έκεΐ' καί δούλους καί δούλας ¿φρόν
τισα νά Σ ’ έκλέξω. Διά κάθε συμβουλήν καί βοή&ειαν θά

μ’ έχης, παιδί μου, πάντοτε πρόθυμ.ον κοντά Σου. Άλλα | 
νομίζω, δτι κοντά 'ςτο σπίτι 8·ά χρειασδ-ής τώρα καί μίαν ] 
οικοκυρά. Σπίτι χωρίς γυναίκα ’μοιάζει, παιδί μου, ’ςάν χροΗ 
νιά χωρίς καλοκαίρι' πρέπει λοιπόν νά , εδρης ’γλήγωρα καί ; 
μια γυναίκα“.

Ό  Φυλλίδας δεν ήξευρε τί ν’ άπαντήση.
„Καί δεν έσκέφ9·ης ακόμη δ ι’ αυτό, παιδί μου; Δεν . 

έσκέφθης ακόμη ποιο κορίτσι 9·ά Σ ’ έρχουνταν έτση καλλί
τερα; Δήλα δή, πού &·έλω νά ’πώ, δεν γνωρίζεις καμμιά, 
πού θά τήν προτιμούσες ’ςτόν κόσμον από δλαις.τής άλλαις;“ 

Ό  Φυλλίδας ένόμισεν, οτι έμάντ’ευσεν ήδη τήν ιδέαν 
τού θετού πατρός του, ήρχισε νά πείθεται, οτι ό άνθρωπος 
αυτός, ό όποιος τόσην αγάπην καί τόσην άγαδ'ότητα έδειξε 
μέχρι τούδε πρός αυτόν, καί ό όποιος βέβαια ενόησεν ήδη 
καί τα  προς τήν Χαριτώ αίσθήματά του, θά ήθελεν ίσως 
νά τόν διευκολύνη διά των έρωτήσεων τούτων .νά έκφραση 
τήν επιδ'υμίαν του, διά νά τού τήν Ικπληρώση. Έλαβε 
λοιπόν διά μιας δ·άρρος καί είπε: ,,Ναί, πατέρα, προτιμώ 
μίαν από κάθε άλλην ’ςτόν κόσμο· δέν θά ’μπορούσα νά 
ζήσο) χωρίς αυτήν τήν μίαν.“

„Θέλεις λοιπόν νά ’πώ εγώ τ ’ όνομά της, Φυλλίδα; 
Εννοώ τήν Χαριτώ, παιδί μου, καί άν καί Σό εννοείς αυ
τήν εϊνε δική Σου.“

Έ ν τη όρρ,ή τής χαράς του έπεσεν ό Φυλλίδας.είς τάς 
άγκάλας τού .πατρός του καί δέν ήδυνήδη έπί. μακρόν νά 
συνέλδ·η. Τήν ευγνωμοσύνην του · δέν κατώρθωσε νά έκ
φραση διά λόγων, άλλ’ έφαίνετο ότι ήσδ'άνετο αληθώς καί 
βαδ'έως τοιαύτην.

Άφού δέ ή συγκίνησις τού Φυλλίδα κατεστάλη όπως- 
οϋν, ώδήγησεν ό Φιλοκλής τόν νέον γαμβρόν του είς τόν 
οϊκον. Ευρον τήν .μητέρα είς τήν μεγάλην αίθουσαν, ήτις 
έκειτο δεξιά τής προστάδος, έχαιρε δε καί αύτη, οτι αί πο- 
θηταί τού συζύγου δηλώσεις έπέτυχον. Έσπευσε λοιπόν 
πρός άναζήτησιν τής θυγατρός καί μετ’ ο’λίγον τήν έφερεν 
πρός τόν έπερχόμενον Φυλλίδαν καί εΐπεν:' „’Ιδού ό μνηστήρ 
Σου, κόρη μου.“

Υπήρχε παρ’ "Ελλησιν έθος, οί γονείς νά άποφασίζωσι 
περί τής χειρός των 8·υγατέρων των, χωρίς νά λαμβάνηται 
υπ’ δψιν καί ή θέλησις των. Άλλ’ έπί τού προκειμένου 
έγνώριζον οί γονείς, ότι ή έκλογή των άπέρρεεν έκ των αι
σθημάτων τής κόρης. Εϊδον δε τούτο καί πάλιν τώρα, 
ότε δηλ. μετά τήν'πάροδον τού πρώτου αίδήμονος δισταγ
μού ήρχισεν ή Χαριτώ .νά όμιλή προς αυτούς καί .πρός τόν 
Φυλλίδαν με ύφος άπεριγράπτου χαράς καί ευδαιμονίας.

• , Ό  .Φιλοκλής έτελείωσεν ώς τάχιστα τήν μνηστείαν, δια 
νά ήσυχάση ή καρδία των έρώντων νέων περί τής τύχης των. 
*Ητον όμως ανάγκη νά τηρηδ·ή τό γεγονός έπί τινα έτι 
χρόνον μυστικόν, μέχρις ου ό Φυλλίδας μετακομισθή. είς τήν 
νέαν κατοικίαν του καί συνηθίση ολίγον είς τήν διαχείρισιν 
τής περιουσίας του. · Ταΰτα δε έγενοντο μετ’ όύ ,πολύν χρό
νον καί. έωρτάσ&η έν τω οίκω τού Φιλοκλέους ό άρραβών 
κατά τά  έθιμα τής έποχής, ότε καί συνετάχθη τό προικο
σύμφωνου καί ώρίσθη ή προίξ. *Η διατύπωσις αύτη ήν 
αναγκαία πρός κύρωσιν τού γάμου. Άνεβλήθη δέ ό γάμος 
μέχρι τού φθινοπώρου, άν καί δέν έσυνείθιζον οί Έλληνες 
νά μένωσιν έπί μακρόν μεμνηστευμένοι.

VII
Συχνά συναντάτο ό Φυλλίδας μεΐά τήν είς Χαιρώνειαν 

έπιστροφήν του μέ τοός φίλους του καί τούς παλαιούς συν-

ΚΛΕ1Ω.

τροφούς του. Τούς στενοτέρους έκ τούτων έπεσκέφδη κατ 
άρχάς κατ’' οϊκον, άλλους συνήντησεν είς τήν αγοράν καί 
τά  λουτρά, τά  όποια ήσαν συνηνωμένα μέ τά  γυμναστήρια. 
ΤΗτο Βέ ακόμη έν χρήσει είς τήν Χαιρώνειαν τό λουτρόν,

καί όλοτελώς έρημωδ·ή ή παλαίστρα καί τό γυμνάσιου. Πρώ
τος ό Φιλοκλής, όταν ό Φυλλίδας του ,έφ&ασεν είς τήν ήλι- 
κίαν έκείνην, καδ·’ ήν συμφώνως μέ τήν παλαιοτέραν των 
παίδων άγωγήν έπρεπε ν’ άρχίση τήν σωματικήν .γυμ.νασιν,

Λ Ε Ι Α  Α Ρ Π Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  Ο Ρ Ν Ε Ω Ν .

έπειδή οί "Ελληνες διετηρηίαν κ«ϊ κατά τους μεταγενεστέ
ρους τούτους χρόνους τήν πρός συχνοτάτην λοϋσιν μεγάλην 
αγάπην των, ένω παρημέλησαν δλως διολου τήν αλλδτε 
μετά τοσούτου ζήλου έπιδιωκΟμένην σωματικήν άσκησιν. 
Καί έν Χαιρωνεία εΐχον έγκαταλειφθ·ή έπί μακρόν χρονον

είςήγαγεν είς τήν πατρίδα του τήν γυμναστικήν διότι αυτός 
ήξευρε νά έκτιμήση .τήν σωτηρίαν έπενέργειαν των σωματι-. 
κών τούτων ασκήσεων. Τότε εϊχεν ανεγείρει δ ι ιδίων έξ- 
ήδων καί τήν παλαίστραν τής πόλεως καί φροντίσει πρός 
έξεύρεσιν ίκάνωτάτου τής γυμναστικής διδασκάλου, αυτός
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δε παρεκίνησε πολλούς των συμπολιτών του νά στέλλωσι 
τα  τέκνα των εις το γυμναστήριον. Ούτως άνεβίωσε βαθ
μηδόν καί έξετιμήδη έν τη πατρίδι του ή γυμναστική τέχνη, 
άνωκόδομήδη τη πρωτοβουλία τοο ό χώρος του παλαιού 
γυμνασίου, δπου ή νεολαία ήσκεΐτο τακτικώς και άνεπτύχδη 
εύγενής τις άμιλλα έν τη γυμναστηρίω. 'Ο  Φυλλίδας υπήρξε 
πάντοτε μεταξύ των ομηλίκων του ό ρωμαλεώτερος γυμνα
στής καί διά του ζωηρού, αποφασιστικού καί ένεργητικού 
χαρακτήρός ταυ απέκτησε μεταξύ αυτών υπεροχήν τινα, ήτις 
παρ’ οΰδενος διεφιλονεικεϊτο. Άπό παίδων μάλιστα οί κλει
στοί είχον ιδιαιτέραν προς αυτόν αγάπην και άφοσίωσιν, 
διότι με τά  σπάνια έκείνα χροςόντα τής σωματικής ρώμης 
συνήνου καί άλλην τινά ήμερότητα τού ήδους καί αγαθό
τητα τής καρδίας καί έκαστος ευρισκε παρ’ αότώ είς κάδε 
περίστασιν προστάτην όμού καί φίλον.

Διά τούτο έδεξιώδησαν τόν Φυλλίδαν οί παιδικοί του 
φίλοι μέ άνοικτας άγκάλας άμα έπιστρέψαντα έξ ’Αθηνών, 
•καί εόδύς έλαβεν οΐτος μεταξύ αυτών τήν πρστέραν δέσιν. 
Ήμιλλώντο δ ’ έκεΤνοι τις πρώτος νά δείξη τήν μεγαλειτέ- 
ραν πρός αυτόν αγάπην καί έκαστος ήθελε νά δώση έπί τή 
άφίξει του μέγα γεύμα. Οί Έ λληνες άνέχαδεν ήσαν χοινω- 
νικώτατοι άνδρωποι. καί έπειδή δεν έδεωρεΐτο παρ’ αυτούς 
πρέπον, ως σήμερον πολλαχού συμβαίνει, νά ζητήται κάβε 
είδους συναναστροφή έν τοις ξενοδοχείοις και εις παρόμοια 
καταστήματα, διά τούτο συχνότατα συνήρχοντο οί πατέρες 
ήμών είς γεύματα καί άλλας κατ’_ οίκον διασκεδάσεις, προ- 
δόμως δραττόμενοι πάσης πρός τούτο ευκαιρίας. ’Ιδία δε 
έωρτάζετο κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή αίσία άφιξις των έπί 
μακρόν άπόντων φίλων. Καί ως έκ τούτου ό Φυλλίδας 
αΰτό τούτο έπολιορκήδη υπό τοιούτων προςκλήσεων. Επειδή 
όμως προύτίμα κατά τάς πρώτας ¿βδομάδας νά μένη τό 
εσπέρας πλησίον των γονέων του καί τής Χαριτοΰς του, πα- 
ρεκάλεσε το ις φίλους του νά έχωσιν όλίγην υπομονήν ακόμη, 
μέχρις οδ συνοικειωδή μέ τήν νέαν κκτάστασιν των καδ’ 
εαυτόν, μυη&η είς τήν διεξαγωγήν των έργων του καί ένί 
λόγω ήσυχάση. “Οτε Ιωρτασε πανηγυρικώς τούς αρραβώνας 
παρήσαν καί τινες των καλλίστων φίλων του καί τότε έπέ- 
με^ναν όλοι όμού καί τόν ήνάγκασαν νά υποσχε&ή πότε δά 
ελ&νι είς γεύμα, πρός τιμήν του παρ’ αυτών δοδησόμενον. 
Ύπεσχέ&η λοιπόν είς τόν Χαρίλαον, τόν στενότερον των 
φίλων του, δςτις όλως άφωσιωμένος πρός τόν Φυλλίδαν διε· 
κρίνετο μεταξύ των άλλων ώς γλυκύτατος καί ήμερώτατος 
τόν χαρακτήρα καί πολλάκις διά  τούτο έπροστατεΰδη παρ’ 
αυτού, ότι με&αυριον εΐνε, πρύδυμος νά συνδιασκεδάση μέ 
τούς φίλους του. Τό · δέ δοδέν γεύμα έγινε μάλλον υπέρ 
τής «φίξεως τού φίλου των ή διά  τον πανηγυρισμόν των 
αρραβώνων του.

Έ ν  τ ώ ο ΐ κ ω  τού Χαριλάου κατά τήν ώρισμένην περί 
τό έσπέρας ώραν τά  πάντα διετάχ8·ησαν πρός υποδοχήν των 
ξένων. Τά πρός Ιστίασιν ανάκλιντρα ήτοιμάσ&ησαν, έκαλό- 
φ&ησάν δ ’ άνω&εν διά ποικιλοχρόων ταπήτω ν ό πλούτος 
του οίκου Ιπεδεικνύετο πανταχου, έπί μικρών δέ τραπεζίων, 
άνακεκλιμένων πέριξ πρός τούς τοίχους τής αίδούσης, έτέ- 
δησαν αργυρά τρυβλία καί κύλικες καί άλλα καλλιτεχνικως 
έξειργασμένα καί ποικιλόμορφα αγγεία, κομψοί έξ ορειχάλ
κου λυχνοστάται, άπο των χαριέντως αναπεπταμένων βρα
χιόνων τών οποίων 8’ άνηρτώντο αί λυχνίαι. Φιλοκάλως 
‘ένδεδυμένοι υπηρέται, νεαροί πάντες, ήσχολούντο είς τήν. 
πρέπουσαν διευ&έτησιν, καδαρισμόν καί διακόσμησιν τής τε 
{«ίδούσης κάί τών τραπεζών. Οί προςκεκλημένοι συνδαιτυ

μόνες όλοι ήσαν ομήλικες τού Φυλλίδα, όταν δέ ουτος, 
αφού προηγουμένως έλουσδη, είςήλδεν είς τον οίκον τού 
φίλου του, καδώς τούτο άπήτουν τά  καλά- έδιμα τής επο
χής έκείνης, έορτασίμ.ως ένδεδυμένος, μέ λαμπρόν υπόδεσιν 
καί μυρωμένην κεφαλήν, και ευρεν ήδη τούς χλείστους ξέ
νους συνηδροισμένους, πάντες έσπευσαν φιλοφρο'νως πρός δε- 
ξίωσίν του καί μετ’ έγκαρδίων ευχών τόν συνέχαρησαν. 
Διότι ή φήμη τού χαρμόσυνου Ικείνου οικογενειακού γεγο
νότος είχε διαδοδή ήδη είς ολην τήν πόλιν, καί ολίγοι βέ
βαια έκ τής έν Χαιρωνεία νεολαίας έφδόνησαν καί δεν ¿χά
ρη σαν έπί τώ  εότυχήματι τού Φυλλίδα.

Ένω οί νέοι φίλοι περιεφέροντο είς τήν στοάν έν ζωηρά 
συνομιλία, προςήλβε καί έτερος ξένος, τούτον δ ’ ήκολούδει 
καί άλλος, όςτις δέν ήτο'προςκεκλημένος καί τού οποίου ή 
έμφάνισις προύξένησε δυςαρέσκειάν τινα είς τε τόν φιλοξε- 
νουντα καί τούς φιλοξενουμένους. Ουτος ήν ό γνωστός ήδη 
ήμιν Θράσυλλος έξ Ελατείας, όςτις άπό τννων ήμερων διέ- 
τριβε πάλιν έν Χαιρωνεία. ’Επίτηδες όμως ό Χαρίλαος δέν 
τόν προςεκάλεσε, διότι ούτε ό Φυλλίδας, ούτε, οί λοιποί 
φίλοι του ήσαν συμ.παδώς πρός τό άτομον τούτο διατεθει
μένοι. Καί όμως ό Θράσυλλος προςεπάβεί πάντοτε νά προς- 
κολλάται είς αυτούς μετά τίνος φορτικότητος μάλιστα. Είχε 
συναντήσει τόν Κτησιφωντα, μεταβαίνοντα είς του Χαριλάου, 
καί)’ οδόν, καί επειδή τόν είδε έορτασίμως ένδεδυμένον, τόν 
ήρώτησε: „Θά ήσαι βέβαια γ ’ά κανένα τραπέζι, καί ςέ ποιό;“ 
"Οταν ό Κτησιφών άπήντησεν, οτι ό Χαρίλαος δίδει είς 
τούς φίλους του γεύμα πρός τιμήν τού Φυλλίδα, ό όποιος 
προχδές ήρραβωνίσδη,' ό Θράσυλλος εΐπε: Ά , έ Χαρίλαος 
εΐνε στενός φίλος μου, καί δέν &·ά τόν κακοφανη, άν έλδω 
μαζή Σου· έπειτα πρέπει νά συγχαρώ καί τόν Φυλλίδαν, δια 
τήν ευτυχίαν του όποιου, ’ξεύρεις,' πόσον χαίρω“. Ό  Κτησι
φών έγνώριζεν,. ότι ή χαρά τού θρασύλλου έπί τή ευτυχία 
τού Φυλλίδα δέν ήτο καί τόσον πολύ μεγάλη, ήξευρε δ ’ 
έπίσης, ότι δέν ήδελε φέρει με8’ εαυτού έπιδυμητόν συνδαι
τυμόνα συμπαρασΰρων τόν υπό πάντων άποφευγόμενον νεα
νίαν, αλλά δέν ήτο δυνατόν ν ' απόκρουση τήν έκφρασδεΐσαν 
ή μάλλον έπιβληδέΐσαν τού δυςαρέστου εκείνου γνωρίμου 
έπιδυμίαν καί έκ τής στοιχειωδέστερος φιλοφροσύνης ήναγ- 
κάσδη μάλιστα να προςποιη&ή, ότι ή συνοδεία του τώ ήτο 
καί ευάρεστος.

“Οταν ένεφανίσδη χρό τής είςόδου ό Θράσυλλος μετά 
τού Κτησιφώντος, έτρεξε πρός δεξέωσίν του ό Χαρίλαος,, ώς 
φιλόφρων οίκοδεσχότης κα ί. τού είχε: ,’Ά , φίλε Θράσυλλε, 
έρχεσαι είς κατάλληλον ώραν δά  λάβης βέβαια μέρος είς 
τήν ευ’ωχίαν μας. Άν όμως ήλ8·ες δ ι’ άλλον λόγον, άφησε 
τό χράγμα έχί τού χαρόντος. .Χδές δλην τήν ημέραν πού 
Σε ζητούσα, διά νά Σε ' προςκαλέσω δέν Σ ’ ευρήκα“. Ό  
Θράσυλλος έζήτησε συγγνώμην,'διότι άπρόςκλητος είςβιάζει 
τήν εΐςοδον του συμποσίου· άλλ’ ή ίδέα, ότι δά  χεράση 
όλην τήν νύχτα μετά τόσων φίλων, καί όλων καλών, τόν 
χροςείλκυσε, έπειτα κάί ή καρδιά του τόν έβίασε νά ίδη  τόν 
Φυλλίδαν καί νά τόν συγχαρή. Καί ταύτα είπών έπήγε 
μεδ’ ορμής πρός τόν Φυλλίδαν καί χαιρετίσας έσφιγξε τήν 
χεΤρά του. „Μακάριος Σύ“, εΐπε, „πόσον χαίρω διότι Σέ 
ηόνόησε τόσον ή τύχη καί Σ’ ηύλόγησε. Πόσον ώραιον καί 
πλούσιον μέλλον ανοίγεται Ιμπρός Σου. Δέν ’μπορώ νά Σοι 
περίγράψω τήν χαράν μου,, πόσον ¿χάρην όταν ήκουσα τήν 
αγγελίαν τού ευτυχήματος Σου τούτου. Άλλ’ είμαι ολίγον 
καν.ίωμένος μαζή Σου, Φυλλίδα,. διότι τον παλαιόν φίλον 
Σου, που Σ ’ αγαπάει τόσον, δέν τόν συλλογίσθηκες καδόλου
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άκόμη. Τόσος καιρός πέρασε άφ’ ότου έπέστρεψες, κ«ί ήδη εΐχεν ήδη αφήσει τήν πόλιν καί διά τούτο ματαίως 
ακόμη δέν έχασες ολίγον καιρόν διά  νά έλδης καί νά μ’ πολλάκις τόν άνεζήτησε, παρά τήν έπιδυμίαν του δ ’ άλλως
ευρης, τώρα πού είμαι μάλιστα τόσον συχνά είς τήν Χαι- έμενεν άπό τίνος μακράν τών φίλων του, ένεκα τών διαφό-
ρώνειαν.“ ρων ασχολιών, εις άς εΐνε έπί τού παρόντος έπιδεδομένος.

‘Ο  Φυλλίδας δεν έτοχε ποτέ νά σκεφδη, ουτε έπίστευσέ 'Ο  Θράσυλλος δέν έλειψεν εύδός νά κόμη χρήσιν τών συν-
ποτε, ότι ό Θράσυλλος ήτο τόσον καλός φίλος του. Αότος ήδων αύτω υπαινιγμών καί σκωμμάτων, καί ήρχισε νά λέγη,
τουλάχιστον τόν άπέφευγε, οσάκις ήδόνατο. Έ π ί τινα χρό* ότι αί άσχολίαι αόται κυρίως τήν Χαριτώ δ’ άφορώσι βέ-
νον καί έν Άδήναις ήσαν όμού· άλλα καίπερ γνωριζόμενοι βαια, δτε ένεφανίσδη ό Χαρίλαος προςκαλών τους φίλους
έκ τών προτέρων, κατά πάντα όμως τρόπον άπέφευγον άλλή- του νά κατακλιδώσι περί τήν τράπεζαν,
λους έκεΐ έν τή· ξένη. ‘Ο Φυλλίδας άπηχδάνετο καί περιε- Οί συνδαιτυμόνες κατεκλίδησαν, οί δέ δούλοι έλυσαν
φρόνει τόν έκλυτον βίον, τόν όποιον έζη έκεΐ ό Θράσυλλος, τήν υπόδεσιν αότών καί άλλοι έπλυνον τούς πόδας των καί
καί ουτος διά τόν άύτόν λόγον δέν ήδελε νά έχη μάρτυρα προςέφερον ύδωρ πρός νίψιν τών χειρών. Τότε παρετέδησαν
τής διαγωγής του αυτόν τόν Φυλλίδαν, τού οποίου έγνώ- καί αί τράπεζαι, πρό έκαστου ανακλίντρου μία, έκομίσδησαν
ριζε το άγνόν καί ύπερήφανον φρόνημα. Παν δ,τι ο Φυλλί- δέ καί τά  φαγητά καί έμοιράσδη 6 άρτο£ άπό έλαφρών κα-
δας κατά τάς πρώτας ταυτας μετά τήν άφίξιν του Ιβδο- νίστρων. Κατά τήν Ιστίασιν συνδιελέγοντο οί νέοι όμοτρά-
μάδας έμαδε περί αότοϋ δέν συνετέλει καδόλου νά άναζη- πεζοί μετά φαιδράς ζωηρότητος, κύριον δέ 8·έμα τής ομιλίας
τήση τόν παλαιόν γνώριμον. Έ ν τούτοις δέν ήδόνατο κατά των άπετέλει ή άνάμνησις τών παιδικών συμβάντων, είς όσα
τήν περίστασιν ταύτην νά φανή ψυχρός. Έζήτησε λοιπόν όλοι όμοϋ έτυχε νά έχωσι μέρος. ’Αλλά τά  σχολικά ήσαν
συγγνώμην, λέγων ότι έμάνΟ·ανε μέν ένίοτε περί τής είς τό κυριώτερον κεφάλαιον.
Χαιρώνειαν άφίξεώς του, άλλ’ ώς έπί τό πλεΐστον τότε, δτε .. (¿* τον γιομανιχον.] (ΐποται οννέχιια.)

  ,

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Λιαγωνιυμίς πρός συγγραφήν διδακτικών βιβίίων. — ’Επεισόδια τοΰ πρώτου διαγωνισμού. — Τά διδακτικά βιβλία καί ο πέμπτος α&·λο< τοΰ Ήρακλέονς.

— Ή  άφιξις του βασιλέιος καί τής βασίλισσας. — Ή  πρός τήν βασίλισσαν άγαπη — Τό σχολειό τή ; Βασίλισσας!

ΈνΆ^ήναις, 2 7 .’Οκτωβρίου. ' τρουμένων νομισμάτων, τάχιστα εξήλδον πάνοπλοι, καί έδρα- 
Η πρώτη Νοεμβρίου, ήτις ιρχεται μετ’ όλίγας ημέρας, μον είς τό πεδίον του άγώνος.

έχει μεγίστην διά τήν Ε λ λ ά δα  σημασίαν · κατ’ αυτήν λήγει Άληδώς ό Διαγωνισμός ουτος πολλών εΐχε ταράξη τά
ή πρός υποβολήν διδακτικών βιβλίων ·είς τον υπό τού Ύπουρ- νεύρα- οί άντιφρονοίντες δέν εΰρισχον καταλλήλους λέξεις
γείου τής Παιδείας προχηρυχδέντα διαγωνισμόν προδεσρ.ία' όπως τόν έξευτελίσωσι δεόντως.
έκ τών βιβλίων τούτων ,,έγκριδήσεται, κατά τήν φράσιν τής · ,,Ούδαμου του πεπολιτισμένου κόσμου, άνεφώνουν, τε-
προκηρύξεως, δ ι’ έκαστον μάδημα καί διά ρ.ίαν τετραετίαν λεΐται διαγωνισμός· μόνον έν 'Ρωμανία συμβαίνει ή μωρία 
(άρχομένην άπό τής I 1'« Σεπτεμβρίου 1888) έν βιβλίον, τό αυτη· πώς έκλέγομεν τά  πρότυπά μας πρός μίμησιν! έμιμή- 
σχετικώς κρεΐσσον κατά παράδεσιν πρός_τά συνυποβληδησό- δημεν τούς φορολογικούς έπί τών κτηνών νόμους τής Τύνι- 
μενα διά τό αυτό μάδημα.“ Ή  πνευματική' καί ή&ική δος καί τώρα μιμούμεδα τους Βλάχους διά  τήν έκπαίδευσίν 
τροφή ήν ή Ε λλάς 8·ά παράσχη είς εκατοστόας χιλιάδων μας! Τό πνεύμα νά ύποβλη8·ή είς διαγωνισμόν! ή έπιστήμη 
έλληνοπαίδων έπί τετραετίαν (τά δέ έτη έχουσι διπλήν άξίαν είς έγκρισιν, ώς έπί δημοπρασίας!
είς τά  νεαρά έ&νη ώς καί είς τά  μικρά παιδία) έξαρτάται Οί φίλοι τού Διαγωνισμού έλάμβανον τό ριπτόμενον
έκ τής πρώτης Νοεμβρίου. χειρόκτιον καί άπήντων:

Φαντάζεσδε ποία ¿γωνιώδης προσδοκία άρχεται μετ’ —- Οί φορολογικοί έπί τών κτηνών νόμοι ου μόνον ευ-
όλίγας ημέρας· περιουσία ολόκληρος διά τινας, ό έπιούσιος δοκιμούσι πλείους παρέχοντες ήδη είς τό κράτος εισπράξεις
άρτος δ ι’ άλλους κρέμανται έκ τού διαγωνισμού, τούτου' τών πρό αότών,.άλλ’ υπήρξαν άληδής σεισάχδεια άπαλλά-
'Τποχρεωτικού όντος εκάστου έγκρινομένου βιβλίου, πάντα ξασα τόν Ελληνικόν λαόν τής φοβεράς δέκατης· ό δέ δια-
τά  όμοια καταργούνται άνεκκλήτως έπί τετραετίαν καί στει- γωνισμός τών διδακτικών βιβλίων ποιον δύναται νά βλάψη;
ρεύει ή χρηματοφόρος πηγή καί έκλείπει ό πόρος τών συγ- Μέχρι τόυδε ούδείς έλεγχος ένηργεΐτο ' υπήρχε μέν άλλοτε
γραφέων. Έτέρω&εν δέ τό είσο’δημα εΐνέ οόχϊ ανάξιον λό- επιτροπεία τις έν τώ  ‘Τπουργείω τής Παιδείας άλλ’ αυτη
γο>υ· είκοσι κάί τριάκοντα, εί μή πλείονες, χιλιάδες δραχμών παρεΐχεν ευχερέστατα τήν έγκρισίν της είς παν ύποβαλλόμε-
κατά τήν τετραετή περίοδον, μεδ’ δλην τήν τυποκλοπίαν, νον βιβλίον, ήρκει μόνον νά μή προσέβαλλε τούτο τήν δρη-
ήτις προξενεί άληδή δραύσιν έν Έ λλάδι. Δι’ 6 ούδέ καδη- σκείαν ή τό'πολιτικόν καδεστώς, αδιαφορούσα καδ’ όλοκλη-
γηταί τού Πανεπιστημίου άπαξιοΰσι ν’ άποδυδοΤσιν είς τόν ρίαν περί τής διδακτικής αύτού άξίας. Συνεσωρεύδη κατά
άγώνα, άφ’ ου είς τήν κορυφήν τού mât de C ocagne'τού- μικρόν τόση άμάδεια καί ασυνειδησία υπό έξώφυλλα διαφό-
του αναμένει αυτούς άξιον τής άναρριχήσεως έπαδλον. ρων σχημάτων έν ταΐς άποδήκαις τών βιβλιοπωλείων, πνι-

Κατά τόν πρώτον,· τόν πρό τετραετίας Διαγωνισμόν γηράν δυσοσμίαν έκπέμπουσα άνά τήν Ελλάδα, ώστε απη-
πολλοί υποτιμώντες τά  πράγματα ή ύπερτιμώντες εαυτούς τεΐτο 'Ηρακλής όπως έκφορήση τήν όνδον ταυτην τών βο-
εΐχον τήν αφελή αλαζονείαν ν’ άπόσχωσι αύτού καί άπεσόρ- σκημάτων του Αύγείου, παροχετεόσας τόν ’Αλφειόν, καί τόν
δησαν, ώς ό Πηλείδης, ύπό τάς σκηνάς των μηνίοντες. Άλλ Πηνειόν έκρουν δ ι’ άλλης έξόδου ποιήσας, ως λέγει ο Απολ-
ότε1 έφΟ'ασε μέχρι τών ώτων αυτών ή γλυκεία κλαγγή με- λόδωρος. Τον ά&λον τούτον δα  ¿κτελεση- ο Διαγωνισμός
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ορμητικόν ρεΰμα &ά παρασύρη ανάρπαστα τά  πνευματοκτόνα 
Αλφαβητάρια καί Γυντακτικά και τάς Γραμματικάς καί τάς 
‘Ιστορίας είς τήν άβυσσον άνεπιστρεπτεί! »

/Ο  άγών έξηωλού&ει κρατερός
πολλά θ’ άρ’ Ινθ« και Ιν&’ έθ·υβε μάχη πεδίοιο 

άχρις ου έδημοσιεύΡη ή κρίσις τής άγωνοδίκου επιτροπείας. 
Οί συνήγοροι του Διαγωνισμού, ών δεν ετυχε νά έγκρι&η τό 
ύχοβληθτν Ιργον, έμειναν με ήμίσειαν έπαινετικήν φράσίν Ιν 
τω  στοματι, βλοσυρόν περιάγοντες βλέμμα, οί δε κατήγο- 
ροι, ων ένεκρί8-η, κατέπιον τήν υβριν ήν ήτσιμαζοντο να ίκ-

,,Γυνελόντι δ ’ είπεΐν, κατέληγεν έπιλέγουσα ή του 1882 
προκήρυξις του Υπουργείου τής Παιδείας, 8·έλομεν νά έν- 
νοη&η δτι εκείνοι μόνοι &ά τύχωσι του άΒ-λου,. οσοι ένε- 
πλήσ&ησαν, άν μή μανικού τίνος έν&ουσυασμου ΰπ'ερ των 
παίδων, άλλα καν αγάπης προς αυτούς και έλέους, καί δτι 
ή στιγμή κα8? ήν θ·« λάβωσι τόν κάλαμον άνά χεΤρας, ΐνα 
μεταπλάσωίιν είς βιβλίον διδακτικόν τόν ετι άγραφον. προ 
αυτοίν χάρτην οφείλει νά εΐνε στιγμή ένίΗ&υ δημιουργίας, 
κα&όσον έκ των βιβλίων, άτινα &ά δο&ώσιν εις τάς χεϊρας 
της απαλής νεο'τητος, έξήρτηται κατά μέγιστον μέρος ή

ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ TOT.

στομίσωσιν,. και ευμενείας Ίκφρασις διεχύ8·η έπί της μορ
φής · αυτών.

Εΐτα ήρχισε τό κατά των κριτών ύβρεολόγιον, 6 άνα- 
πόφευκτος Ιπίλογος παντός έλληνικοΰ διαγωνισμού, από του 
μακαρίτου Βουτσιναίου μέχρι του προς κατάληψιν &ίσεως 
γραφέως εν υπουργεία».

*:· *
Ψ

• ΕΤνε άλη&ές δτι πάντα τά  κατά" τον παρελθόντα δια
γωνισμόν έγκρι8·έντα διδακτικά βιβλία δεν εΐνε άψογα, άλλ’ 
ή προσγενομένη ωφέλεια εΤνε άνυπολόγιστος, διότι τά  στήό-η 
άνέφλεξεν ή φιλοτιμία ή ή του κέρδους έλπίς, καί πολλοί 
μακράς διήλ8·ον νύκτας φιλοπονοΰντες άξια λόγου έργα.

I μόρφωσις ανεπτυγμένων, εύχειρ«γωγήτο>ν, φιλονόμων, πο· 
I λιτών.“

Τοΰτο αν δεν ένοήδ·η τήν πρώτην φοράν, ένοή&η τοίρα. 
Καί αυτοί οί μεταπράται το~ν γραμμάτων, οί πωλοΰντες λέ
ξεις απλώς πρός κέρδος ιός 8·ά έπώλουν άχυρα διά τά  κτήνη 
8-ά. φανωσιν υπέρτεροι εαυτών. ‘Η  περίοδος των κακών δ ι
δακτικών βιβλίων έληξε, πιστευομεν, διά τήν ‘Ελλάδα- τόν 
νουν καί τήν καρδίαν των έλληνοπαίδων δέν &ά βασανίζωσι 
πλέον άψυχολόγητα καί σκαιά έργα. ’’Εχω δ'ε άκράδαντον 
πεποί8·ησιν δτι ημέραν τινά 8·’ αναγραφή ώς έπίσημος ήμέρα 
παρά του εύγνωμονουντος έδ-νους ή ήμέρα τής προκηρύξεως 
διαγωνισμού πρός συγγραφήν διδακτικών βιβλίων &·ά έορ- 
τάζηται ώς είιοστή τις πέμπτη Μαρτίου διανοητικής πα-
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λιγγενεσίας, ώς έναρξις έπαναστάσεως διαρρηξάσης τά  δεσμά 
του πνεύματος.

Θ« ¿μακρηγορούν υπέρ τό δέον άν περιεπλεκόμην είς 
λεπτομερείας περί των επενεχ&εισών υπό του Διαγωνισμού 
σωτηρίων μεταρρυθμίσεων- εν τή δημοτική παιδεύσει, επί 
παραδείγματι, κα8·ιερώ&·η έπισήμως υπό τοΰ Κράτους τό 
Έρβαρτιανόν σύστημα, έν τοΤς σχολείοις των τε άρρένων 
καί 8·ηλέων πρυτανεύουσιν αί άρχαί των μεγάλων Έ'ρβαρτια- 
νών ¿¡Π«ν, ©ίοη καί 9ίο'ιη κατά τε τήν διδακτικήν καί τήν 
ανιούσαν των. διδακτικών βιβλίων κλίμακα, έν ω ένιαχου 
αυτής τής σοφής Γερμανίας έμμένουσιν έτι είς τά  9ϊοτΐΗαΐ= 
ΐοοτίίϊ του Ζακοτώ.

*

’Από τής προπαρελθΌυσης έβδομάδος ή κυανόλευκος ση
μαία κυματίζει έπί των ανακτόρων είς Ινδειξιν δτι φιλοξε- 
νοϋσι τους έπισήμους ’αυτών ένοικους. Ό  βασιλεύς καί ή 
βασίλισσα άφίκοντο κα8’ ολοκληρίαν άνεπισήμως- δτε δέ 
διήρχοντο έφ’ άμάξης τήν λεωφόρον Πανεπιστημίου μετά 
τόσων μηνών απουσίαν ώμοίαζον προς απλούς περιηγητάς 
μεταβαίνοντας νά καταλύσωσιν είς ξενοδοχεΐόν τ ι τής πλα
τείας τοΰ Συντάγματος.

Καί ό βασιλεύς εΐνε προσφιλής, άλλ’ ή βασίλισσα κατα 
γράμμα λατρεύεται ένταϋ8·α-· εΐνε ή περικαλλής προσωποίη- 
σις τής Εύσπλαγχνίας καί τής Φιλανθρωπίας- αί δ'ε κρινο- 
δάκτυλοι αυτής χεΐρες πολλά δάκρυα άπέμαξαν, καί τό 
γλυκύ μειδίαμά της είς πολλά στή8·η ένέβαλε τήν παραμυ
θίαν. Πόσα χείλη τρέμοντα έκ συγκινήσεως έψέλλισαν τό 
όνομα αυτής πρό τοΰ εικονοστασίου κατά τάς έπισήμους 
έκείνας στιγμάς καδ-’ άς οτε ούχί μόνον το σώμα άλλα καί 
ή ψυχή γυνυπετεΤ πρό τοΰ Πλάστου! πόσοι μόλις κλείσαντες 
τους όφ8·αλμούς έκ των άλγηδόνων έπί τής κλίνης τοΰ νο
σοκομείου, διεΐδον έν όνείρω τήν γλυκείαν της μορφήν, έπι- 
φοιτώσαν έν αγγελική καλλονή, διασκορπίζουσαν αΐγλήν 
πέριξ καί άρωμα άγιότητοςί

Εΐνε άνυπολόγιστα τά  χρήματα άτινα δαπανά έκ τής 
ατομικής περιουσίας της, πρός άγα8·οεργίαν· εΐνε ανυπολό
γιστος ή αγάπη ήν δαπανά έκ του άκενώτου ταμείου τής 
χαρδίας της υπέρ τών δυστυχών.

Τον παρελ&υντα χειμώνα έπεριπάτουν υπό τήν δενδρο-

στοιχίαν τής όδοΰ Πατησίων- τό έδαφος ήτο πάλλευκον έκ 
χιόνος- στρουδέα τινά έσκάλιζον διά τοΰ ράμφους των όπως 
ευρωσι σπόρον τινά ή σκώληκα- τά  δένδρα πάντα του ’Α ττι
κού πεδίου ήσαν χιονοκόσμητα, καί τά  φυλλώματα των 
ώμοίαζον πρός τρίχαπτα- άλλ’ αν τό 8·έαμα ήτο &·αυμάσιον 
οί δταταί ήσαν σπάνιοι- Κοράσιον οκτώ μόλις έτών κρατούν 
άλεξιβρόχιον μεγαλείτερον τοΰ αναστήματος του καί άνηρ- 
τημένον έχον μαδητικόν σάκκον είς τό πλευράν του, έβά- 
διζεν όσον τάχιον ήδύνατο.

— Που πας κοριτσάκι μου με τόσο κρυ'ο.
— Σπίτι μας, μοί εΐπεν έκεινο άφελώς.

'‘Ή το κοράσιον ενός περιβολάρη τών Πατησίων καί έπή- 
γαινεν είς σχολεΐόν τ ι τών Ά&ηνών, ώρας δρόμον διανύον 
έκάστην πρωίαν καί έσπέραν.

— Δέν έχετε έδώ ’ςτά Πατήσια σχολεΐον μόνον πη
γαίνεις τόσο μακρυά;

— Έ χομε, μά έγώ πηγαίνω ’ςτό σχολείο τής Βασίλισσας.
— Καί που εΐν’ αυτό τό σχολείο τής Βασίλισσας;
— Σιμά ’ςτήν ‘Αγία Ειρήνη- τά  βιβλία, ταίς πλάκες, 

τά  τετράδια όλα μας τά  δίνει ή Βασίλισσα- ταίς δασκά- 
λαις ταίς πληρόνει ή Βασίλισσα- κάπου κάπου έρχεται καί

. μάς βλέπει, καί μάς μιλά καί μάς .χαϊδεύει- τήν πρωτοχρο
νιά έρχεται-’ςτό σχολείο καί . μάς φέρνει μποναμάόες.

— Καί τήν αγαπάς σύ τήν Βασίλισσα;
Οί όφδ-αλμοί τοΰ κορασιού έξήστράψαν, ή μορφή του 

έζωογονήδ·η καί άπήντησεν άμέσως:
— νΩ, πολύ!
— Καί γιατί τήν αγαπάς; ήρώτησα έπιμένων.
— Γιατί τήν άγαπώ, νά, γιατί εΐνε καλή.
Καί άπήλ8·ε σχεΰδον πρός τό πατρικόν χαμόσπιτον.
Εΐνε ευλαβής ή βασίλισσα μέχρις υπερβολής μάλιστα, 

άν ίύέλετε, έπιβαίνουσα δέ τής αμαξοστοιχίας κάμνει πάν
τοτε τόν σταυρόν της άλλ εΐνε καί δ ι’ έργων χριστιανή, 
ούχί διά λόγων μόνον- δέν συγκεντροΰται έν έαυτή έγωϊστι- 
κώς, δέν περιορίζεται είς άκαρπον προσευχήν δέν προσηλοΐ 
είς τόν ουρανόν τό όμμα κλείουσα τό ους είς τάς οίμωγάς 
τής γής.

Joindre les mains, c’est bien; 
mais les ouvrir, c’est mieux.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

]. ΠΑΪΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Έ ξ  άθ·ηναϊκής φωτογραφίας 
(έν σελ. 321).

2. ΑΘΙΓΓΑΝΙΣ. Είκών τοΰ άβ ΟββίβΓβ (έν σελ. 325).

3. ΛΕΙΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΝΕΩΝ (έν σελ. 329). Καί 
είς τόν κόσμον τών πτηνών παρατηρούνται τά  αυτά αίμο- 
βόρα ένστικτα, τά  όποια έχουσι πολλά τών άλλων έπί γής 
πλασμάτων. Ή  ατυχής νήσσα γενομένη θ-ΰμα τοΰ έρυ9·ροΰ 
Ικτίνου μεταφέρε'ται ύπ’ αύτοΰ είς τήν φωλεάν του, δπως

χρησιμεύση ώς τροφή είς τά  μικρά του, αλλά καθ-’ ό.δόν 
ίέραξ ένεδρεύων έπιτίθ·εται κατά τής έτοιμης λείας καί αγω
νίζεται ν’ άποσπάση αυτήν άπό τοΰ άδυνατωτέρου αντιζή
λου. ‘Η ήμετέρα είκών ζωηρώς παριστάνει τήν σκηνήν ταυ- 
την τοΰ άγώνος μεταξύ τών δύο αιμοχαρών όρνέων.

4. ΑΕΤΟΣ ΚΑΓ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ ΤΟί* (έν σελ. 332). 
Άλλη αυτή σκηνή, παρομοία τής προτέρας, πιστώς άπεικο- 
νίζουσα τόν τρόπον, καί)' ον τό εύγενέστερον καί ίσχυρότε· 
ρον τών πτηνών φονεύει τήν άγρευϋτΐσαν λείαν του.
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Τήν τετάρτην της παρελδούσης έβδομάδος, 12./24. Όπτωβρίου, κατά 
την Ι2 '/9 ώραν παρέστη εις τήν Α. ϊ .  τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον έπι- 
τροπή εκ τεσσάρων, ήτοι δύο εκ τής έλευδέρας καί δύο έκ της δούλης 
'Ελλάδος, φοιτητών, όπως χαιρετίση Αυτόν εν όνόματι των λοιπών συν

άδελφων; 'Η  παρουσίασις των σπουδαστών έγε'νετο μετά της προςηκούσης 
έπιβημότητος, ήτοι έπαξίως του ΰψηλοΰ προςώπου, πρός § ήδελον νά εκ- 
φράσωσι τά  σεβύσματά των, καί της τάξεως, εις ήν αύτοι ουτοι άνήκουσιν 
ώς ακαδημαϊκοί πολΐται εν τη ξένη καί έν ξένοις άναστρεφόμενοι.

Τήν επιτροπήν παρέλαβεν εκ τοΰ διαδρόμου εις τήν πρώτην αίδουσαν 
ό εύγενής καί πεπαιδευμένος 'Γπασπιστής τής Α. Γ. κύριος Σαπουντζάκης, 
μετά μικρόν δέ ώδήγησεν αυτούς εις άλλην, όπου κατόπιν ειςήλ&εν ό Διά
δοχος Κωνσταντίνος, προςηνώς χαιρετίσας καί σφίγξας πάντων τάς χεϊρας, 
μεδ’ ί  εΤς των φοιτητών προςηγόρευσε διά βραχυτάτων τήν Α. ί „  εκφρα'- 
σ«ί τήν δικαίαν υπερηφάνειαν τών εν Λειψία ελλήνων σπουδαστών, ως 
συγπαταλεγόντων εν τη χορεία αυτών τον Διάδοχον τοΐΐ ελληνικού Θρόνου, 
ευχηθείς δέ τά είκότα υπέρ τής Α. Μ. του Βασιλέως ήμών Γεωργίου, τής 
δληί βασιλικής Οικογένειας καί ιδιαιτέρως υπέρ Τοΰ Διαδόχου, Ε ις τούτα 
άπήντησεν ή Α. ΐ .  επί λέξαι τά  εξής: „Καί έγώ χαίρω, διότι έλδών είς 
Λειψίαν εΰρίσκομαι μεταξύ ελλήνων φοιτητών. Σ3< παρακαλώ νά έκφρά- 
σητε καί εις τούς λοιπούς συναδέλφους τάς ευχαριστίας μου διά τά αίσδή- 
ματά των. Σας εύχαριστώ δέ επίσης διά τάς εύχάς Σας υπέρ τών Γονέων 
μου καί Έ μ ο ΰ “ . Μετά ταΰτα ή  Α. ϊ .  άπετεινεν είς έκαστον ερωτήσεις 
τινάς περί του τόπου της προελεύσεως καί τών πρώτων σπουδών των, 
του χρόνου τής περαιτέρω ένταΰόα φοιτήσεώς των, έφιλοτιμήδησαν δέ οί 
φοιτηταί νά δώσωσιν είς την Α. I .  όσον ακριβείς πληροφορίας περί του 
άριδμοΰ τών ένταΰδα ελλήνων φοιτητών καί τών ελληνικών οικογενειών. 
Πρός πόντος δ’ άποταδείς καί λαβών οικειότερον ύφος συναδέλφου ήρώ- 
τησεν αυτούς: „κατοικείτε καί Σείς είς ξενοδοχεία ή  Ιχετε τά σπίτια Σας;" 
— ,,τά δωμάτιά μας εχομεν, 'Γψηλότατε,“ άπήντησεν ε ί ί  τούτων, οΰς 
καί πάλιν ήρώτησε μεταξύ άλλων καί περί του συνοικισμού δύο ή  πλειό- 
νων εν τή αύτη οικία, περί της γερμανομαδ-είας των καί άλλων τινών 
σχετιζομένων πρός τόν ένταΰδα φοιτητικόν βίον καί τίτλον, όν έχει κοινόν 
ή Α. Γ. μετά τών ελλήνων φοιτητών, Άπήλδε δέ μετ’ έγκάρδιον άποχαι- 
ρετισμόν καί πάλιν σφίγξας τήν γρΛρα πάντων, ’Εξ^ςιχσμίνφν; δέ. τούς 
φοιτητάς έκ τής αίδούσης ταύτης έδέχδη καί πάλιν ό κ. Σαπουντζάκης, 
δούς αύτοΐς οσας πλείστας περί τών σπουδών τής Α. Τ. πληροφορίας, ας 
καδιστα εύπροςδεκτοτέρας η έξ ιδίας καί πεφωτισμένης του εξόχως με- 
μορφωμενου ύπασπιστοΰ γνώμης ανάπτυξές των, 'Η  επιτροπή άπεκόμισε 
τάς καλλίστας εκ τής έπισκέψεως ταύτης εντυπώσεις, δαυμάσασα τέ π α · ' 
ράστημα, τήν προςήνειαν καί τήν μόρφωσιν του προςφιλεστάτου Διαδόχου 
τοΰ έλληνικοΰ θρόνου, εύτυχήσασα δέ νά γνωρίση καί ενΛ έξ εκείνων, 
οιτινες έτάχδησαν ύπό τή ς βασιλικής προνοίας όπως παραΛολουδώσιν έκ 
τού πλησίον τήν περαιτέρω επιστημονικήν καί στρατιωτικήν της Α. Γ. έν 
τή χώρα ταύτη τής άληδινής προόδου παΐδευσιν.

Τήν παρελδοΰσαν Δευτέραν, 19/31. ’Οκτωβρίου έώρτασε τό άνώτατον 
εκπαιδευτήριου τής ήμετέρας πόλεως τήν έγκαδίδρυσιν τών νέων πανε
πιστημιακών άρχών, καδ’ ήν ό άναλαβών τήν πρυτανείαν Καδηγητής τής 
Φιλολογίας Did- R ibbeck έξεφώνησε κατά τά είδισμένα. σπουδάϊον επι
στημονικόν λόγον. Ε ίς τήν εορτήν ταύτην προςήλδεγ έν στολή Έλληνος 
Λοχαγού ή Α. ϊ .  δ Διάδοχος Κωνσταντίνος μετά τού Διευδυντοΰ του Οίκου 
του κ. Λύδερς καί τοΰ'Γπασπιστοΰ του κ. Σαπουντζάκη, φέρόντος έπίσης 
τήν ελληνικόν στολήν ταγματατάρχου τού Πυροβολικού.

’Από 1. ’Ιανουάριου 1888 έχδοδήσεται έν Παρισίοις νέα τις „’Εξω 
τερική έπιδεώρησις,“ δ ι’ ή{ σκοπεΐται ή διάδοσις, μάλιστα δέ ή  πίστη 
καί Αμερόληπτος άπεικόνισις τών Ιπικρατουσών σήμερον άνά τήν Ευρώπην 
ιδεών ύπο τε κοινωνικήν καί' πολιτικήν έποψιν. Συνεργάτας δά εχη το 

’ έν λόγω περιοδικόν τούς διασημοτέρους Γάλλους καί ξένους δημοσιογράφους 
καί πολιτειολόγους, έξησφαλίσδη δέ καί ή τακτική συνεργασία άνδρών, 
οΐοι ό Λεσσέψ, ό B arthelem y St- H ilaire, 0 περίφημος μεταφραστής καί

ερμηνευτής τοΰ ’Αριστοτέλους καί πρώην, ώς γνωστόν τοϊ< “Ελλησι, πρωδυ- 
πυυργός· καί αυτός δέ ό Καστελάρ Ιξ  Ισ πανίας καί ό Γκωσσεν εξ Αγγλίας 
έδήλωσαν, ότι προδύμως δά συνεργασδώσι.

Ή  πρώτη δικηγόρος κυρία εΤνε εγκατεστημένη έν Ε λβετία  καί όνο- 
μάζεται διδάκτωρ της Νομικής Αιμιλία Κέμπιν, ήνοιξε δ’ Ιν Ζυρίχη καί 
ώραΐυν γραφείου, όπου οί προςερχόμενοι ικανοί πελάται της λαμβάνουσι 
συμβουλάς περί τών ύποδεσεών των, παράγγέλλουσι τήν σύνταξιν συμβο
λαίων, διαδηκών καί παντοίων άλλων εγγράφων. Δέν έπετράπη όμως 
άκόμη είς τήν κυρίαν ταύτην νά συνηγορή ένώπιου τών δικαστηρίων ώς 
οί αρσενικοί συνάδελφοί της.

Άπό πολλών έτών ο ί περί τό. μνηιιεΐα του Χριστιανισμού άρχσ.ιολο- 
γουυτες έξεφρασαν τήν ιδέαν, ότι ό εν Ίεροσολύμοις Τάφος του Σωτήρο; 
δέν εινε δυνατόν νά εΤχε τή νδέσ ιν , όπου σήμερον δεικνύεται κάί προς-, 
κυνείται, βεβαιοΰσι δέ ότι ό ιερός- τόπος δέον νά ζητηδή εξω τής πό
λεως παρά τήν Πύλην τής Δαμασκού. Σπουδαίαν πρός τούτο άπόδειξιν 
άνέγραψεν έν εύρωπαϊκοίς περιοδικοίς ό έν Ίεροσολύμοις ’Αμερικανός Πρό
ξενος κ. Ε ρρ ίκο ς .Gillπlanu. Είκοσι καί πέντε δηλ. βήματα μακράν τοΰ 
Παναγίου Τάφου άνεκάλυψεν έτερον τάφον, βαδύτερον, έν ώ ύπάρχουσι 
τά λείψανα δύο άνδρωπίνων σκελετών, παρ’ αύτοϊς δέ καί άγγεία, ίμοιά- 
ζοντα μ έν  πρός αρχαία φοινικικά καί κυπριακά, άφεύκτως δ’ ανήκοντα 
άμέσως εις τήν πρό τοΰ χριστιανισμού έποχήν Αλλά "πρός τάς ερεύνας 
ταύτας αντιτάσσεται δικαίως ή γνώμη,- ότι δέν εινε όρδόν ν’ άναζητήται 
ό Τάφος τοΰ Σωτήρος μεταξύ μνημείων, έν οίς προφανώς έδάπτοντο ειδω· 
λολάτραι, διότι τούτο άντίκειται βεβαίως πρός τάς ιδέας εποχής, καδ ήν 
ποτέ ευσεβής Ιουδαίος ή Χριστιανό; δέν ήδελεν έπιτρέψει τήν ταφήν 
όμοδρήσκου παρά τόν τάφον έδνικοΰ. Μεδ’ όλα όμως ταΰτα απορίας 
άξιον φαίνεται ήμϊν, πώς οί χριστιανοί αρχαιολόγοι λησμονοΰσι αύδεντι- 
κωτάτην ιστορικήν παράδοσιν περί τής ακριβούς δέσεως τοΰ σημερινού 
Παναγίου Τάφου, όν ή 'Αγία Ελένη άνεζήτησε καί άνεΟρε, άποκΛλύψασα 
κ α ί τό  σεμνόν κ α ί πανάγιον τής σταυρώσεως- μαρτύριον, τύν τίμιον Σταυ
ρόν, κατά τό 327 μ. X. -

. Έ χ ε ι  καί ό Βίσμαρκ τάς αΐσδημαιικάς παραφοράς του. Αί γερμα- 
νικαί έφημερίδες αφηγούνται, ότι άμα άφικόμενος είς Κ ίϊώ ιιαβη, όπου 
διέτριψεν εσχάτως έπί μικρόν, συνήντησε κατά τιυα είς τούς αγρούς συν- 
ήδη περίπατόν του μικρόν τ ι κοράσιον, είς οικογένειαν απόρων εργατών 
άνήκον, τοΰ δποίου τίς εΤδε τί έυοστιμεύδη ό σιδηροΰς άρχικαγκελλάριος, 
άλλά καί τρυφερώτατος οικογενειάρχης, καί τό ήρώτησε μετά πατρικής 
προςηνείας: „Πόσον ετών είσαι, κορίτσι μου;“  — „Είς τάς 30 Αύγουστου 
δά  πατήσω ’?τά όκτώ“, ήν ή αφελής άπάντησις τοΰ παιδιού, τό οποίον, 
ώς καί πάντες οί όμοεδνείς του, έσημείωσε καλώς είς τόν νοΰν του τήν 
ημέραν τών γενεδλίων του, διότι, ώς γνωστόν, οι Γερμανοί καί ολοι εν 
γένει οί Ευρωπαίοι εορτάζουσι κατ’ αυτήν, καί τό κυριώτερον, δέχονται 
παρά τών οίκείων-καί φίλων δώρα. Μετά παρέλευσιν δύο όλων ¿βδομά
δων δέν έλησμόνησεν ό Βίσμαρκ τά γίνέδλια τής μικρας κόρης καί διελ- 
δών επίτηδες πρό τής οικίας της κατά τήν πρωίαν τής 80. του παρελδόν- 
τος Αύγούστου προςεκάλεσε αυτήν ¿νομαστί κάί εβαλεν είς τήν χείρά της 
εν είκόσάδραχμον γερμανικόν χρυσοΰν, άφοΰ προηγουμένως τήν κατεφίληοε 
κ α ί τή  είπε „καί τοΰ χρόνου“ . “Εξαλλον εκ χαρας τό κοράσιον ανήγγειλε 
τήν δωρεάν εις τούς γονείς του, οίτινες ηύλόγησαν τόν μεγαλοπρεπή όσον 
καί άγνωστον φίλον τοΰ δυγατρίου των.

Αί ίταλικαί έφημερίδες άναγράφουσι μετά πάσης σοβαρότητος άστείαν 
τώ  όντι εΐδησιν, ότι δηλ. πολλαί άντιπρόςωποι τοΰ παρ’ Ίταλοίς ωραίου 
φύλου έδήλωσαν δι’ άναφορας των πρός τόν 'Γπουργόν του πολέμου, ότι 
εΤνε έτοιμοι νά  σχηματίσωσι Όήλυ τάγμα ιππικού κ α ί μεταβιβαζόμενοι 
είς ’Αφρικήν νά καταπολεμήσωσι τούς άγριους Άβυσσ^ίους. Ό  φρόνιμός 
'Γπουργός παρήγγειλε πρός τάς νέας ταύτας ’Αμαζόνας νά ήσυχάσωσι καί 
ν’ άφήσωσιν ώς τάχιστα τάς ρωμαντικάς ταύτας φαντασιοπληξίας.
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Γνωστόν εινε ότι εΤς τών σπουδαιότερων κλάδωό τής ιατρικής έπι- 
στήμης εΤνε ή γυναικολογία καί ότι αδτη αριδμεΐ μόλις ολίγων δεκαετη
ρίδων υπαρξιν, καδως τήν σήμερ'-ν εννοείται καί διδάσκεται εν.τοΐς Παν- 
επιστημίοις. Εύλόγως λοιπόν πάντα τα Πανεπιστήμια πολλήν προςοχήν 
καταβάλλουσι περί τήν, εκλογήν τών καδηγητών τού μαδήματος τούτου, 
οιτινες δέον νά ι,νε ού μόνον βαδείς γνώσται τής έσωτερικής ιατρικής, 
άλλά καί έμπειροι καί δεξιώτατοι χειρουργοί. 'Γπό τήν έποψιν ταύτην ή 
ιατρική Σχολή τής ήμετέρας πόλεως δύναται νά καυχδται έπ ί τή αποκτή
σει τοΰ καδηγητού Zw eifei, ως διδασκάλου τοΰ μαδήματος τούτου καί 
διευδυντου τής ένταΰδα κλινικής τών γυναικείων νοσημάτων. Έ ν  τοΐς χρο- 
νικοΐς τής Χειρουργικής δαυμάσιαι βεβαίως άναφέρονται έγχειρίσεις, κατά 
τούς νεωτέρους δέ χρύνους ούχί σπανίως πλέον άκούομενγενομένας καί 
έπιτυχούσας άποτομάς διαφόροιν μελών, πλευρ&τομίας, ώοΰηκοτομίας καί 
άλλας ποικίλας εγχειρίσεις είς τά έντέσδια τοΰ άνδρωπίνου σώματος. Έ ν  
τούτοις ούδαμοΰ ουδέποτε άχρι τοΰδε έγνώσδη καί έδημοσιεύδη παρό
μοια περίπτωσις, οια έσχάτως άνεκοινώδη υπό τοΰ Zweifel είς τό άκροα- 
τήριόν του. Έ ντα υδα  βεβαίως δέν εινε ό κατάλληλος τόπος νά έκδέσωμεν 
καταλεπτώς τό είδος του πάδους καί τόν τρόπον τής έγχειρήσεως, άρκού- 
μεδα όμως μόνον, ινα λάβωσιν οί ήμέτεροι αναγνώσται ίδέαν τινά αυτής, 
νά σημειώσωμεν ότι ήνοίχδη καδ’ ολοκληρίαν ή  γαστήρ τής πασχούσης, 
ιίφηρέδη ό είς αυτής νεφρός, έξετοπίσδη τό πάγκρεας καί ταΰτα πάντα 
διά νά έξαχ&ή μεγάλη τις καί έπιμήκης δερματοειδής κύστις, περιέχουσα 
10 περίπου χιλιόγραμμα λίπους. Τό δέ δαυμασαότερον εΤνε ότι μεδ’ όλα 
ταΰτα ή  άσδενής άνέρρωσε μετά 5 εβδομάδων νοσηλείαν έντελώΐ καί 
άφήκε καδ’ ολοκληρίαν υγιής τήν Κλινικήν.

Πρός τόν Αύτοκράτορα τής Βρασιλίας Δόν Πέτρον, δτατρίβοντα έν
Παρισίοις, προςήλδεν, ώς διηγείται ή βιίνναία „Γενική Έ φημερίς“ , ό εκ
δότης γαλλικού τίνος επιστημονικού φύλλου καί τόν παρεκάλεσε ν’ άνα- 
λάβτι καί αυτός μέρος τής συντάξεως τοΰ περιοδικού ώς τακτικός συν
εργάτης καί ν’ άποστέλλη εκ Βρασιλίας άνταποκρίσεις περί σπουδαίων 
κυρίως επιστημονικών Ανακαλύψεων καί άλλων περιέργων φυσικών φαινο
μένων. Ό  Αύτοκράτωρ δέν άντέταξεν είς ταΰτα ούτε άρνησιν ούτε έπι- 
φύλαξιν, άμέσως δ’ ύπεσχέδη, ότι δά προςπαδήση διά πολλής έπιμελείας 
ν’ άνταποκριδή είς τάς προςδοκίας τοΰ εκδότου, τόν οποίον όμως δέν ήρ- 
γησε νά έρωτήση καί περί τής δοδησομένης αύτώ άμοιβής, ήτις καί ώρί- 
σδη έπί τ ή  βάσει τοΰ συνήδους εκδοτικού τιμολογίου. 'Ο  Αύτοκράτωρ
δέν έλησμένησε νά ερώτηση, αν ό εκδότης έχιδυμεΐ νά λαμβάνη , καί νά
πληρόνη'έκτάκτως, εννοείται, καί τηλεγραφικός ενίοτε ανακοινώσεις, περί

των όποιων επίσης συνεφωνήδησαν τα δέοντα “Οταν δέ υ έκδοτης άπήρ- 
χετο, ο άόν Πέτρες είπεν aôrÇ  προςηνώς: „Νά ησδε βέβαιος, ότι προ
δύμως ήδελον παράσχει δωρεάν τήν συνεργασίαν μου υπέρ τού άξιολόγου 
φύλλου Σας, τό όποίον τόσα καί τόσα μ’ έδίδαξε μέχρι τοΰδε οίς τακτικόν 
άναγνώστην τόυ, εάν πρό πολλοΰ δέν είχον αποφασίσει νά διαδέτω τούς 
έκ τής συγγραφικής εργασίας μου πόρους, έστω καί άσημάντους, πρός συν- 
τήρησιν ’Ορφανοτροφείου τινός έν τή πρωτευούση μου“.

Τό είδος τοΰ χάρτου, τόν όποιον εν Ευρώπη χρησιμοποιοΰσιν είς 
έγγραφα επίσημα καί άλλα χειρόγραφα μεγάλης σπουδαιότητος, έχει μέν 
ένταΰδα Ικανήν σταδερότητα κατά ρών καταστρεπτικών επιδράσεων τής 
άτμοσφαίρας καί τοΰ χρόνου, άπεδείχδη όμως ότι τήν άρετήν ταύτην δέν 
διατηρεί καί είς τό δερμόν κλίμα τών τροπικών, ούτως <Σςτε έν ταϊς άνα- 
τολικαΐς Ίνδία ις ήναγκάσδησαν παρ’ δλην τήν εξωτερικήν καλλονήν καί 
τήν έφδηνίαν του εύρωπαϊκοΰ χάρτου, όςτις άπό πολλοΰ είςήχδη καί είς 
τάς χώρας έκείνας, νά προτιμώσίν ανδις είς τοιαύτας περιστάσεις τόν πα
λαιόν έντόπιον χάρτην, εφ ’ ου οί σοφοί Βραχμάνες γράφουσι τά φιλολογικά 
τής Σανσκριτικός γλώσσης προϊόντα. Καί έκεΐ όμως ύπάρχει κοινός τις 
χάρτης, όλως ανεπιτήδειος είς τήν καδημερινήν χρήσιν, επειδή έχων πολλόν 
εν εαυτώ ίρυψαν, απορροφά τόν χειμώνα μέγα ποσόν όγραοίας, φδείρεται 
ευκόλως καί καταβιβρώσκεται ύπό τών σκωλήκων, ιδία τών λευκών λεγο
μένων μυρμήκων καί παντοειδών άλλων εντόμων. 'Οσάκις δμως πρόκηται 
περί σπουδαίων έγγράφων καί ιδία επιστημονικών συγγριεφών μεγάλης 
άξίας, οί Εδαγενείς γράφουσιν έπί χάρτου εμβαπτισμένου εντός δηλητηριώ
δους τινός διαλύσεως καί ούτως ίκανώς προφυλαγμένου κατά πάσης έξ- 
ωτερικής προςβολής. Έ ν  βεναρές π. χ. φυλάσσεται καί μέχρι τοΰδε άριστα 
διατηρείται χειρόγραφόν τι, ,έχον ήλικίαν πλέον τών 500 έτών, διότι έγράφη 
έν έτει 1310. Ό  χάρτης ουτος πρίν ή λειανδή τίδεται έπί ικανήν ώραν 
εντός πυκνής διαλύσεως κιτρίνου Αρσενικού, περιεχούσης καί άλλας φυτι- , 
κάς ουσίας. Σπανίως μεταχειρίζονται λευκόν αρσενικόν, έν τη διαλύσει 
τοΰ οποίου έγχέουσι καί κόμμι, έκ φύλλων ακακίας παρεσκευασμένον. Έ π ι-  
στημονικύς τις σύλλογος, ίδρυδείς καί άποτελούμενος υπό “Αγγλων έν Καλ- 
κούττα, ονομαζόμενος δέ „’Ασιατική Ε ταιρ ία“  έχει υπό τήν κατοχήν του 
Κώδικάς τινας, γραφέντας άπό τοΰ 1820 — 1830 έπί εύρωπαϊκοΰ χάρτου 
έχοντας δέ ήδη, μετά παρέλευσιν μόλις ήμισείας έκατονταετηρίδος, πλεΐστα 
όσα ίχνη φδορας καί σαπρίας. Ά π ’ έναντίας δέ t a  χειρόγραφα, τά όποία 
έν άρχή τοΰ παρόντος αίώνος άντεγράφησαν έπί άρσενικούχου χάρτου χάριν 
τη ς Βιβλίοδήκης -ςοΰ College έν F o r t  WiOiam, διατηρούνται είςέτι εν
τελώς αλώβητα καί άκέραια.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— N e n e r  C om inen tai· U b er d ie  G en es is  von Prof. F r. Delitzsch. 

(Y, 554.) Tip.. 1<> vpA'P'·· ’
— H e r  ch ro n o lo g isc h e  R liy tln n n s  d e s  A lte n  T es ta m en t«  von 

Dr. H arm uth . E in e  liistorisch-philosophiscbe Studie. (50 S.) Tip- 
l ’/ä 9piY*. - ■ .

— A n a le c ta  X c n o p lio n te a  von Dr. H a itraan . (VII, 405.) T ip . 
14 (fftttyx. *

— H e ro d o l’s  P e r s e r k r ie g e .  Griecliisclier T ex t m it erk lären
den A nm erkungen fü r den Schutgebrauch von P rof. Ü intner, 1. Theil.
2. verbesserte  A uflage, (XVI, 115.) T ip  2 9 payx.

— H o m e r’s  O d y ssee , e rk lä r t  von J .  U. Faesi. 4. B and. Ge
sang X IK —XXIV. 7. A uflage beso rg t von D r. R enner (232). T ip .
2 '/2 (ppa'/x.

— D a s  N eue T e s ta m e n t ,  griechisch m it karzem  Com mentar 
nach D r. M. L . de  W ette . 1. Theil. 2. H älfte  en th ä lt das 4. E van
gelium und  die A postelgeschichte.. (VI, 358—618.) T ip . 8  ippav*.

— H a n d b u ch  d e r  rö m isc h e n  A l te r th ü m e r  von T h. Mommsen 
nnd J . M arquard t. 3. B aad. I .  Abtheilung. (832.) T ip . 20 <ppäyx.

— B ism a rc k  u n d  R u ss la n d . E n thü llungen  ü b er die Beziehungen 
D eutschlands u n d  R usslands von 1859 bis heute . (258 S.) T ipS tai 
4 tppo'yK.

—  C o rp u s  h sc n p tio B u m  a ttiea ru m  eonsilio  e t  an c to rita te  a ca - 
dem iae litte ra ru m  regiae borussicae editum . Vol. IV  supplem enta 
complexi p a r tis  i  fase. 2, supplcm entarum  vol; 1 p artem  2 continens. 
(S. 57— 132.) T ip . 9 <p?dyv..

—  D is s e r ta tio n e s  philologicae Halenses. Vol. V III. (VII, 292.) 
T tp . 9 (ppetyx.

— D e  e n u n t ia to r n m  c o n d ic ien a lu m  a p n d  A rls to p lio n em  
fe rm ls  e t  u s n  von F . P e tri. (62.) T ip . 2 tppayx.

—  D ie  V o rs te l lu n g  d e s  D in g es a u f  G ru n d  d e r  E r f a h r u n g
von D r. Loewy. (III, 275.)

— E lfe s ,  A risto telis doctrina de m ente hu tnana  en  commenta- 
rio rum  graecorum  sen ten tiis e ru ta  P a rs  I .  (47.) T ip . 3 <ppdyx.

—  S cho lien  z u r  S p h a e r ik  d e s  T h eo d o s lu s von H ultsch. (66.) 
T ip . 5 9 päyx.
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N E O N  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Ν  Π Ε Ι Ρ Α Μ Α .

Εν ’Αμερική έγένοντο άρτίως δ ίφ ο ρ α  και ποικίλα πειράματα, τά 
¿ποια ώς εκ της φυσεως αυτών ανάγονται είς τά περίεργα φαινόμενα της 
αινιγματώδους δυνάμεως τη« φόσεως, τήν ίποίαν άποκαλοΰμεν ήλεκτρι·. 
σμόν. 'Η  α π ' ¿Μήλων διάστασις τών ηλεκτρισμένων σφαιριδίων άκταίας 
η μετάξινων νημάτων καί ¿ηλεκ
τρισμοί της άνδρωπίνης κόμης 
διά του-κτενίσματος εινε γνωστά 
καί συνήδη .πλέον πειράματα. 
νΗδη εκαμον διά των εξ ελα
στικού κόμμεως. σχοινιών λίαν 
Ινδιάφέροντα π ε ι ρ ά μ α τ α ,  τά 
δποΐα εχουσι τόσιρ μάλλον περισ- 
βοτέραν.σπουθαιότητα, καδ’ όσον 
τά σχοινία τ.αΰτα άπαξ. άπορρο- 
φήσανςά.τό ηλεκτρικόν ρευστόν 
κρατόΰσι καί φυλάττουσιν αυτό 
επί μακρόν σχετικώς1 χρίνουδιά- 
στημα.
. .  "Ο ιδιοκτήτης Ιργοστασίου 

αορτήρων {τιρανδα) περισκελί- 
δών, εν ω κυρίως κατασκευά
ζονται σχοινία εκ κόμμεως, πα· 
ρετήρήσεν ίτ ι  αί ΐνες αυτών κατά 
διαφόρους καιρούς.καί περιστά
σεις άπωδοΰντοάμοιβαίως.,’Ήρ- 
χισε λοιπόν νά παρακολουδή μετ’ 
ε π ι σ τ α σ ί α ς  τό περίεργοντοϋτο 
φαινόμενον, έπανέλαβεν ό ίδιος 
πολλάκις τό πείραμα καί κατέλη- 
ξεν είς τό εξής συμπέρασμα.
ΤοιαΒτα σχοινία έκ κόμμεως,
εχοντα μήκος δεκαεπτά ποδών καί πάχος ίσον πρός τό 1/16. ενός δακτύλου 
ανηρτηδησαν από της οροφής τοΰ δωματίου, κατόπιν ά ερ ίο ΰη ο α ν  διά 
τίνος άνεμιστηρίου (ριπιδίου! έκ πτερών καί ούτως ήλεκτρίσδησαν. Τά διά
φορα νη'ματα άφίσταντο ¿π’ άλλήλων κατά τάς διαφόρους φοράς του ρι
πιδίου, εως οΰ επιτέλους άδόνατον πλέον κατέστη νά τά έπαναφέρωσιν 
είς τήν προτέραν ήρεμον δέσιν των χωρίς νά τά συλλάβωσι βιαίως δια 
τής χειρός. ’Εάν τις επλησίαζε πρός αυτά, αμέσως έφεροντο καί προςεκολ-

λόΐντο επί του ανθρωπίνου σώματος. "Απαξ ηλεκτριζόμενα κατά τόν άνω- 
τέρω τρόπον τά σχοινία ταΰτα διατηροΰσι, καί μάλιστα εάν 6 καιρός ηνε 
ξηρός, επί κολλάς ώρας τήν ενέργειαν τούτην, τήν οποίαν όμως αίδωρεί 
χάνουσιν άμα ώς εγγίσωσι τό Ιδαφος ή τό ανθρώπινον σώμα.

— Προ τινων ετών οιΐκ ολί
γος έγένετο λ ίγος. περί του δι’ 
ελαίου κατευνασμοί των κυμάτων 
τής δαλάσσης", πράγματος γνω
στού καί εις τους άνδρώπους της 
άρχαιότητος, άλλ’. όλίγον έξετα- 
σδέντος ύπ’ αυτών. Έπεχείρησαν 
λοιπόν κατά τούς νεωτέρους χρό
νους διάφορα και πολλά πειρά
ματα καί εξ αυτών εξήγαγονπραγ- 
ματικώς τό συμπέρασμα, δτι έλά- 
χιστον σ χ ε τ ι κ ώ ς  ποσίν ελαίου 
αρκεί νά μετριάση την δυναμιν 
τών θαλασσίων κυμάτων καί τήν 
τρικυμιώδη 'θάλασσαν ■ νά. καδη- 
συχάση εις τόσον βαδμόν, ώςτε 
νά μή ήνε πλέον έπικίνδυνος εις 
τά κατά τών άνεμων καί τών 
κυμάτων παλαίοντα πλοία. Περί 
τοΰ φαινομένου τουτου-εγράψαμεν 
κοί άλλοτε έν ταΤς στήλαις της 
,,Κλειους“  ολίγα τινά, ήδη δε 
προςδέτομεν 2τι ό γάλλος αντι
ναύαρχος G. Cloué επί τή βάσει 
όπερδιακοσίων έκδέσεων Ιπεχεί- 
ρησε νά υπολογίση καί τό πρός 
καδησόχασιν τών κυμάτων άναγ- 

καϊον ποσόν ελαίου. Κατ’ αύτίν πλοΐόν τ ι διανύει εντός ώρας 18,250 μέ
τρων άπόστασιν καί τό έκ τών πλευρών του άποστάζον έλαιον καλύπτει τήν 
'θάλασσαν μέχρι 10 μέτρων πλάτους. "Ωςτε 2,20 λίτραι ελαίου άρκουσι νά 
).αάώσ<ασι δαλασσίαν επιφάνειαν 182,500 τετρ. μέτρ. Έντεΰδεν δόναταί 
τις ευκόλως νά ύπολογίση καί τό „πάχος“ το“ τήν δάλασσαν καλυπτοντος 
ελαιώδους στρώματος. ’Αλλά τό „πάχος“  τούτο εΐνε τόσω μικρόν ώςτε άμφι- 
βάλλει τις καί νά τό γράψη μόνον- εύρέδη δηλαδή ίσον πρός ’/νοουο υποχιλιομ.!

-•‘■λ-

κκ. Άδ. Λ. εις Κωνσταντιούπολιν, Δ. Π . είς 
Τεργέστην, Γ. Λ. ε^ί Κωνσταντινοΰπολιν. Έλήφδη- 
σαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Θ. Β. εις Κων- 
σταντινοόπολιν. Πρός τόν ύποδειχδέντα ήμϊν νέον 
συνδρομητήν έν Σέρραις άπεστεΐλαμεν ύπό την γνω
στήν -διεόδυνσιν. Ε ις  τό έξης δ  αύξηδή καί τό 
πρός ύμας άποστελλόμενον ποσόν. — κ. Π . Ε . εις 
’Αλεξάνδρειαν. Ένεγράψαυεν καί άπεστεΐλαμεν 
πρός ύμας. — κ. Α. - .  εις Αλεξάνδρειαν. Πρός 
τούς ύποδειχδέντας άπεστεΐλαμεν, περί 8έ τών

λοιπών Σ3ς έγράψαμεν τά δέοντα. — κ. Α. εις 
Μάλγαρα. Σδς απεστάλησαν. ’Ελπίζομεν δε ότι 
δεν δά λησμονήσητε καί τά λοιπά. — κ. Γ. Ζ. I'. 
είς Μιτυλήνην. Άπεστεΐλαμεν τά δείγματα- λυ- 
πουμεδα δε οτι δέν ήδυνηδημεν νά πράξωμεν 
τούτο ένωρίτερον. — κ. Γ. Γ. Άρχ. εις Πέστην. 
Καίτοι έν τιρ προηγουμένω άριδμώ δά ήδυνήδημεν 
νά δημοσιεύσωμεν τήν γνωστήν εικόνα, έν τούτοι; 
προςεχώς έλπίζομεν νά τό κατορδώσωμεν. — 
κ. I. Μ. είς Λευκωσίαν. Έ λάβομέν τό επισκεπτή-

ριόν Σας καί λυποϋμεδα δια τό άγγελμα. — Διεό- 
δυνσιν , ,ϋ ω ν ο τα ν τ tvovnôXt<vti,‘' είς Κων|πολιν 
Ή  έπιστολή Σας Ιβράδυνε νά περιέλδη είς χε~ρά; 
μας, έπειδή ήν επ.’ αυτής γεγραμμένη άλλη διεύ- 
δυνσις. Έ ν  τούτοις έγκαίρως δά φροντίσωμεν 'τά 
δέοντα. —  κ. Α Γ. Μ. εις Άδριανουπολιν: Έλά- 
βομεν ύπό σημείωσιν τήν νέαν Σας διεόδυνσιν, 
καί Σδς εύχαριστοΰμεν δερμώς διά τό ύποδειχδέν 
ήμΤν πρόσωπον.
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