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Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Β Ι Κ Ε Λ Α Σ .

Έγεννήδη έν Έρμουπόλει τής Σύρου, τώ· 1835, έκ πα- 
τρός Μακεδόνος καί μητρός ήπειρώτιδος.τό γένος, δυγατρός 
δέ τού Γεωργίου Μελα. Ό  Δημήτριος Βιχέλας δέν έτυχε 
νά συνδεδή μέ τον εκπαιδευτικόν ή τόν πολιτικόν τής 
Ε λλάδος βίον, ζήτας δέ βραδύτερον εν Εύρώπη κατέστησε 
πασίγνωστον καί συμπαθέστατου τό όνομά του παρ’ ήμΐν 
δια τής άκαμάτου φιλολογι
κής δραστηριότητόςτου, ή σύν
τομος έξιστόρησις τής οποίας 
αποτελεί καί τήν καταλληλο
τέραν βιογραφίαν του άνδρός.

Γλωσσομαθής καί φίλος 
του απλού εκείνου καί απέριτ
του δφους, όπερ έμόρφωσαν οί 
πρώτοι κατά τήν άναγέννησιν 

‘"ι·νους καί αμέσως μετ'του
αυτήν λόγιοι, άνέκαθ·εν δε οπα
δός τών περί ιστορικής ενότη- 
τος τού ελληνισμού υγιέστατων 
ίδεών, ένέκυψε κατ' άρχάς είς 
ίστορικάς μελετάς, ών καρπός 
υπάρχει ή ωραία έκείνη „Περί 
Βυζαντινών μελέτη“, έν Λον- 
δίνω κατά τό 1874 έκδοδείσα, 
άρτιον ιστορικόν δοκίμιον,διαι- 
ρουμενον είς τρεις . διαλέξεις, 
άναγνωσδείσας είς τόν έν Μασ- 
σαλίαΈλληνικόν Σύλλογον. Ή  
πραγματεία αυτη μετεφράσδη 
γαλλιστί υπό τού κ. Ε. Ιιβ- 
§κιηί1. Έ ν  το> έργω τουτω 
απεικονίζονται συντόμως τά  κυ-
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ριώτερα τών Βυζαντινών χαρακτηριστικά, έπιτυχώς δ ’ αναι
ρούνται αί παραμορφώσεις καί αί άντιπάδειαι τών ιστορικών 
της Δυσεως, έξαιρομένης τής ήδικής καί διανοητικής κατα- 
στάσεως τού βυζαντινού λαού, όςτις έδειξε, κατά τόν ήμέ- 
τερον συγγραφέα, ,,έν πολέμω άρετάς, άς δέν ήδελεν άπαρ- 
νηδή καί ή αρχαία Ε λλάς“. — Άλλά τις αγνοεί τόν ,,Λου-

κήν Λάραν“ του Δημητρίου 
Βικέλα; Τό άληδινόν τούτο 
κόσμημα τής νεωτέρας ήμών 
φιλολογίας, δημοσιευδέν τό 
πρώτον διά τής „Εστίας“ τω 
1879 καί πολλών μέχρι τουδε 
τυχόν Ικδόσεων, εΤνε σήμερον 
πάγκοινον ανάγνωσμα τού ευ
ρωπαϊκού δημοσίου, διότι πολ
λάκις είς πάσας τάς ευρωπαϊ- 
κάς γλώσσας μετεφράσδη. 'Η  
διηγηματική χάρις τού ήμετέ- 
ρου συγγραφέως ®Τνέ τώ  δντι 
έξοχος, ώς τοιάυτη- δ ’ έπαν- 
8·εΐ καί είς τά νεώτερα αυτού 
έργα, τήν σειράν έκείνην τών 
έφετινών δ ι η γ η μ ά τ ω ν  του, 
άτινα έδημοσίευσε κατ’ άρ
χάς διά τής „ Ε σ τ ία ς “ καί 
κατόπιν είς Ιδ ι α ί τερον  τό
μον, όλον πάλιν  μεταφρα- 
σδέντα γαλλιστί. Ή  „Άσχημη 
αδελφή“ εΤνε χαριέστατον έρ- 
γον, απαράμιλλος δ* άμα ήδο- 
γραφία τής καδ’ ήμάς κοι
νωνίας.
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Τ« ποιητικά τοΰ Δημητρίου Βικέλα δοκίμι« περιλαμ
βάνονται έν τοίς „Στίχοι; του“ οΰς το πρώτου έδημοσίευσεν 
¿ν Λονδίνω κατά τό 1862. Είς τούτους δίαφαίνετκι ήδη 
ή αφελής χάρις του κατόπιν άρίστου διηγηματογράφου, διότι 
ή ποίησί; του εΐνε έρμηνεύτρια των ήμερωτέρων τη ; ψυχή; 
παθήσεων, την ολίγην δ ’ αυτή; μελαγχολίαν’ βλέπομεν αμέ
σως διάσκεδαζομένην υπό γλυκειών αναμνήσεων ή έλπίδων. 
Τήν συλλογήν τών ποιήσεων τούτων έξέδωκεν ό συγγραφεύς 
καί δεύτερον, τω 1885 έν Άδήναις, έν δε τω προλόγω χα
ρακτηρίζει αυτά; ,,ώ; αποχαιρετισμόν είς1 την νεότητα καί 
τήν ποίησιν“. Ούδεμία όμως αμφιβολία, ότι ή δευτέρα κρυ
φίως τόν παρακολουδεί ώ; διηγηματογράφον, γράψαντα „Τον 
Παπα-Νάρκισσον“ άνευ μέτρου καί ομοιοκαταληξίας.

Άλλ’ χΐ λαμπραί μεταφράσεις τού Δημητρίου Βικε'λα 
είνε αυτό τούτο έκδουλεύσεις πολύτιμοί υπέρ τή ; άναγεννω- 
μένης φιλολογία; μας, προ; ά; όμοία; εχουσι μόνον οί Γερ
μανοί νά έπιδείςωσι διά τού WieIand, δςτις μεταφρασα; καί 
αυτό; ιόν Σαίξπηβ πρΟελείανε τό έδαφος εί; την μετά ταΰτα.

φιλολογικήν έν τή πατρίδι του ακμήν. ΙΙρότερον έγένοντο 
παρ’ ήμίν άπόπειραι μ.εταφράσεω; σαικσπηρείων δραμάτων, 
πάντε; δε γνωριζομεν που καί τί κατήντησεν έν αυ’ται; ο 
δαιμόνιο; τραγικός, άλλ’ ο Βικέλα; έπελήφΟ·η τού έργου 
μετ’ ασυνήθη παρασκευήν, εκληροδάτησε δέ τω  ουτι τα 
άριστα τών. έργων τοΰ Αγγλου ποιητού εί; τήν πτωχήν τή; 
πατρίδο; του φιλολογίαν.·

Καί άλλα; άλλων ξένων αριστουργημάτων κατ εκλο
γήν μεταφράσεις, ώ ; καί απόσπασμα ομηρική; έδημοσίευσεν 
ό Βικέλα;, σπουδαία; δε καί φρονίμου; έγραψε διατριβά; εν 
τή  γαλλική γλώσοη, καί έν τοί; άρίστοι; γάλλοις- λογίοι; 
καί άντιπροςώποις τής πολιτεία; άναστρεφόμενο; άνέγνωσε 
λαμπράν τή ; πατρίδο; του υπεραπολογίαν προπέρυσι: Le role 
e t les aspirations de la Grèce dans la question d'Orient. 
Καί διά πολλών δ ’ άλλων λυσιτελών δημοσιευμάτων, γαλ
λιστί συντεταγμένων, τιμά ό Δημήτριο; Βικέλα; τό ελληνι
κόν όνομα έν τή αλλοδαπή, ωφελεί δέ καί τήν πατρίδα του 
δια των ξένων συμπαθειών, ά ; προςπορίζει αυτή.

A i ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΑΨΙ.

Αΐ ήμέραι τή ; έβδομάδο; παρά τοίς Αραψι βαίνουσι 
κατ’ αριθμητικήν τάξιν, ήτοι λέγονται, γιεβμίλ-άχάδ, πρώτη 
ήμέρα ή Κυριακή· γιέβμιλ-ίσνέϊν, δευτέρα ήμέρ«· γιέβμιλ- 
σελασέ, τρίτη ήμέρα' γιέβμιλ-άρμπαά, τετάρτη ήμέρ«· γιέβ- 
μιλ-χαμίς, πέμπτη ήμέρα· γΐέβμιλ-τζουμαά, ήμέρα παρα
σκευή· γιέβμιλ-σέπτ, ήμέρα σάββατον, ήτοι ήμέρα άνα- 
παόσεως.·

Διότι καδως οί χριστιανοί καί οί Ιουδαίοι εΤχον έκαστοι 
ήμέραν τ ιν ά .τή ; έβδομάδο; ώρισμένην προ; τήν λατρείαν 
τού Θεού, ουτω καί ό Μωάμεθ έδεώρησεν «ναγκαίον νά συ- 
στήση εί; τό έδνος αύτοϋ μ.ίαν τοιαότην μ’ βλα ταύτα, 
πρό; διάκρισιν από τών άλλων δρησκειών, ώφειλε νά δείξη 
τοίς σποδοί; αυτού ήμέραν διάφορον έκείνων, α ; εΐχον κα- 
διερώσει πρό; τοΰτο αί είρημέναι δρησκείαι· όδεν ώ; τοι- 
αύτην έξελέξατο τήν παρασκευήν, κληδείσαν έκ · τούτου 
γιέβμιλ·δζυνμαά, ήτοι ήμέραν συναδροίσεως. Διάφοροι λό
γοι φέρονται διά τήν παρά τοΰ Μωάμεδ προτίμησιν τή; 
ήμέρα; ταύτη; αντί άλλη; τινός. Κατά τινα; φαίνεται ότι 
ό προφήτη; προΰτίμησε ταύτην, διότι πολυ πρό αυτοΰ ό 
λαό; συνείδιςε νά συνέρχηται κατά ταύτην τήν ήμέραν, καί- 
τοι συνήρχετσ ου’χί χάριν θρησκευτικών λόγων, α’λλά μάλλον 
πρό; πολιτικόν σκοπόν. Ή  ήμέρα αυτη έκαλείτο πρότερον 
"Ελ-Αρουμπύ. Τινέ; λέγουσιν ότι Ιωρτάζετο άφ’ ή ; έποχή; 
ίφδασεν ό Μωάμεδ εί; τήν Μεδινάν, εί; ήν είσήλδεν ήμέ
ραν παρασκευήν, άλλοι δε ότι ό Καάβ ίπν Άοβά* αρχηγό; 
φυλή; καί εις τών. προγόνων τού Μωάμεδ, έδωκεν εί; τήν 
ήμέραν τούτην τό σημερινόν αυτή; όνομα, διότι κατά τού
την ό λαό; συνείδιζε νά συνέρχηται ένώπιον αύτοΰ. Μεταξύ

τών λόγων τούτων ήδύνατό τ ις  νά παρενείρη ότι μόνο; ο 
Μωάμεδ· έξελέξατο ταύτην τήν ήμέραν, διότι κατ’ αύτήν ο 
Θεό; .κατέπαυσε τό έργον τή ; δημιουργίας. Οί Αραβες τι- 
μώσι λίαν τήν ήμέραν ταύτην καί άποδίδουσι αυτή πλείσθ’ 
όσα έγκώμια, άποκαλοΰντε; αύτήν ήγεμονίδα τών ημερών 
καί τρν έξοχιοτέραν πασών τών ημερών τής ίβόομάόος, 
Ιφ ' ιον ανατέλλει ο ήλιος' διϊσχυρίξονται μάλιστα ότι ή 
έσχατη κρίσι; δέλει γείνει έν ταύτη τή ημέρα, καί δεωροΰ- 
σιν ώ ; ιδιαιτέραν προ; αυτού; τιμήν τό δτι ό Θεό; ηύδό- 
κησε νά όρίση τήν παρασκευήν ώ ; ήμέραν εορτή; εί; τού; 
μωαμεδανούς. Ή  προσευχή τή ; παρασκευή; λέγεται σ ιΐά -  
τουί- δζονμαά , έξ ου καί ό ναό; παρ’ αυτοί; τζαμίϊ, ήτοι 
μέρο; δπερ συναδροίζει του; πιστούς, ή ενδα συνέρχονται 
πρό; δημοσίαν λατρείαν.

Παραβάλλων τ ι;  τήν ήμέραν ταύτην πρό; τάς παρ’ 
άλλοι; έδνεσι πρό; δοξολογίαν τοΰ Θεού καδιερωμένα; ημέ
ρας, παρατηρεί ότι οί μωαμεδανοί δεν είναι ήναγχασμένοι 
νά έορτάζωσιν τήν ήμέραν ταύτην μετά τοσαύτης ίερότη- 
τος, ,ώ; πράττουσι τοΰτο οί Εβραίοι Ιορτάζοντε; τό σάββα
τον καί οί χριστιανοί τήν κυριακήν διότι έν τινι έδαφίω 
τοΰ Κορανίου (κεφ. ΞΓ'.| ρητώς έπιτρέπεται αυτοί;, νά έπι- 
στρέφωσιν εί; τά  έργα αυτών μετά τήν άποπεράτωσιν τή; 
προσευχής, καίτοι πολλοί τών. λίαν ευλαβών άποδοκιμάζρυσι 
τό νά δαπανάται ρ^ρος τής ήμέρα; ταύτη; εις κοσμικά; 
υποδέσει; καί άπαιτουσιν νά άφιεροΰται ολόκληρο; εί; έργα 
τη ; μελλούση; ζωή;.

Τ ά  ¿λίγα ταύτα έστωσαν ερμηνευτικά τών ήμερων 
τή ; έβδομάδο; καί τή ; παρασκευή; παρ’ Αραψι.

Χ Ρ . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .
(Δ ικα ϊΐή ί Ιν Κύπρο,.) ό _
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ΦΥΛΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤβ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ  ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

Καί άλλο; μεν διηγείτο τοΰτο. άλλο; δ ’ έκεΐνο τό 
πάδημά του από μέρους τού αυστηρού διδασκάλου" πάν
τε; δ ’ έπανειλημμένως έπήυεσαν καί τήν κατά τού; χρό
νου'; έκείνου; λαμπράν διαγωγήν τοΰ Φυλλίδα, όςτις χωρίς 
νά ήνε οφδαλμόδουλο; ούτε προδοτικός, είχεν έπισπάσει 
διά τή ; έπιμελείας, τών έργων καί έν γένει τή ; όλής δια
γωγής του τήν Ιδιαιτέραν τού διεστραμμένου έκείνου παι- 
δοτρίβου εύνοιαν καί πολλάκι; διά τή ; μεσιτεία; του έσωσε 
τού; συνταξιώτα; του από πολλών τιμωριών. Ό  Θράσυλ- 
λος, όςτις έτρεφεν έν τη καρδία του μέγα κατά τοΰ Φυλ- 
λίδα μίσος, ήγανάκτέι διά τού; έπιδαψιλευομένου; αύτω 
έπαίνους, καί ήρχισε μάλιστα νά στενοχωρήται ώ; μή δυνά- 
μενο; νά λάβη μέρο; εί; τήν αφήγησιν τών άδώων τούτων 
παιδικών αναμνήσεων διά νά φέρη λοιπόν τήν ομιλίαν εί; 
άλλο δέμα καί μάλιστα διά νά έλαφρωδη από τό βαρόνον 
τήν καρδίαν του πάδος, είπε: „Βέβαια, ό Φυλλίδα; έχει μα- 
λακήν καί αίσδηματικήν καρδίαν ώ ; κόρη, καί είνε γεννη
μένο; διά τά  γράμματα. Οποιον αρά γε δησαυρόν σοφία; 
δα έφερε μαζή του έξ Άδηνών, όπου συνανεστρέφετο μόνον 
τού; σεβασμίου; έκείνου; καί γηραλέου; σοφούς, καί ’;άν έμά; 
άνδρώπου; ούτε κάν τοό; έβλεπε. Θά ήτο τη άληδεία 
κοΐμα, εάν εγεινε τόσον ύπερήφανος, όπως οί σοφοί Ικεΐνοι.“ 

'Η  αχό τών λόγων του'των σκόπιμο; χλεύη 3έν διέφυγε 
τήν προςοχήν ούδενός, άλλ’ ό Φυλλίδα; προςεποιήΟη ότι έκ- 
λαμβάνει αυτού; ώ; άπλήν αστειότητα καί άπεκρίδη γελών; 
,,‘Η  σοφία τών «νδρωπων δεν εϊνε ποτέ τόσον μεγάλη, ο,ςτε 
νά υπερηφανεύωντάι διά ταύτην. Καί όμως δεν πρέπει νά; 
γελοιοποιώνται οί σοφοί έκείνοι, μεδ’ ών ηυτύχησα νά συ- 
ζήσω καί νά διδαχδώ  παρ’ αύτών έν Α9·ήν«ΐς' είνε τη  άλη
δεία έντιμοι καί σεβαστοί άνδρες".

, ’Αλλά δεν δ’ άρνηδης, φίλε μου“, εΐπεν ·ό-Θράσυλλο; 
άλλαξα; ύφος, „ότι μεταξύ τών φιλοσόφων τούτων καί τών 
ρητόρων, καί όπως άλλως λέγονται, οί πλείστοί έχουσι γε- 
λοίαν τινά υπερηφάνειαν.“

„Αυτό τό ομολογώ. Οί άντιπρόςωποι ουτοι τή ; σοφία; 
καί τή ; έπιστήμη; εΐνε όλω; διάφοροι, Πολλοί τούτων είνε 
ανάξιοι τού ονόματος φιλοσόφου ή λογίου, καί ακριβώς οδτοι 
εΐνε οί άλαζονικώτεροι καί οί ματαιότεροι.“

„Καί επαγγέλλονται πρό τών όμμάτων τού κόσμου ώ; 
πρότυπα αρετή; καί μαδήσεω;, ένώ πλησιέστερον έξεταζό- 
μενοι είνε άμαδέστατοι δούλοι των παδοίν των. Έ κεΐ εί; 
τά ; Ά δήνα; έτυχε νά γνωρίσω ένα Νικόλαον — έλεγεν ότι 
εΐνε στωϊκό; — δςτι; περιεφέρετο εί; τού; δρόμου; με προ- 
έχουσαν γενειάδα καί ύπερτεταμένην όφρΰν, με ύφος αύτά- 
ρεσκον καί βλέμμα προδίδον σκληροτράχηλον ' χαρακτήρα. 
Καί άν μέν τόν έβλεπέ τ ι;  πρωΐ, ένόμιζεν αυτόν ώ ; έκ τή ; 
στάσεως, του βαδίσματος καί τής περιβολή; του ήδ·ικώτατον 
καί νηφαλιώτατον άνδρωπον· πώς έρρεον άπό τοΰ στόματός 
του οί λόγοι, δταν ώμίλει. περί αρετής, ¿λιγαρκεία; καί τή ; 
ευδαιμονίας, ή τι; συνίστατο, ώς έλεγεν, εί; τό όσων ¿λίγων 
δεισδαι. ,Αι’ έμέ“, έλεγεν, „έν τεμάχιον άρτου εΐνε ικανόν 
γεΰμα, πράσον καί κάρδαμου εΐνε τά  προςφιλέστερα φαγητά, 
καί τό νοστιμώτερον έπιδόρπιον ολίγον άλα;· απο τών δη
μοσίων κρινών ρέει άφδονον τό ήδιστον χοτον μου, καί ό

παλαιό; Ουτο; χιτων εΐνε δι’ έμέ καλλίτερο; τή ; καλλίστη; 
πορφύρας.“

Καί όμως εύδύς άμα ό πανούργος ουτος εξήρχετο τοΰ 
λουτρού καί προςήρχετο είς κανεν συμποσίου —■ διότι κα- 
τώρδου πάντοτε νά μανθ·άνη,. που ήσαυ τά καλά πράγματα 
— έπιπτεν ώς ορνεον είς τά  φαγητά καί ειλκυεν όλα έμ- 
πρό; του- εκυπτεν είς τά  πινάκια μέ τόσην α’φοσΐωσιν, ώςάν 
Ιχρόκειτο νά λύση τό πρόβλημα τή ; έπί γή ; ευδαιμονίας, 
καί έτρωγε, καί έτρωγεν, ώςεί εΐχε νά φάγη από μ ια ; £βδο-, 
μάδος. Έ ζήτει άπό τούς δούλου; τό μεγαλείτερον ποτή- 
ριον καί έπινε πάντοτε τόν καδαρόν καί άκρατον δΐνον ώ'; 
νερόν — νερόν τή ; λήθης, ίσω; διά  νά λησμονήση οτι έβαλε 
το πρωΐ λόγο περί ¿λιγαρκεία; καί έγκρατείάς. Καί' πίνει 
μάλιστα τόσον, μέχρις ου μεδύση έντελώς, καί κατόπιν μέ 
βαρύτατου κεφάλι καί μέ ’μπερδευμένην γλώσσαν άρχίση 
κανέν έγκώμιον τή ; μετριοποσία; καί τή ; ήδικότητος. Πολ
λάκι; κατά τό τέλος τοΰ συμποσίου συμβαίνει νά τόν πά
ρουν οί δούλοι καί νά τόν βάλουν έξω εί; τόν καδαρόν αέρα. 
Ί'έ τοιχ όπΰχείμενχ εόρίσχοντ«ι έν Αδήναις κατά χιλιάδας.“ 

,,Αύτόν τόν Νικόλαον τόν έγνώρισα καί έγώ“, εΐπεν ό 
Φυλλίδα;, „ευθύς άμα έφθασα εί; τά ; Άδήνα;. Πλούσιό; 
τ ι; Άδηναίος, εί; τόν όπόίον ή μην συστημένος, μέ εΐχε προς- 
καλέσει εί; εν γεΰμα, καί έπειδή έκαμνε τόν φίλον τή ; έπι
στήμη; καί τών γραμμάτων, προςεκάλεσεν, ώ ; συνήθως, καί 
πλήθος φιλοσόφων. ’Ετυχε νά καδίσω πλησίον αύτοΰ τοΰ 
Νικολάου, όςτις, έλπίζων νά με προςελκύση μαδητήν του, 
ώ; ξένον καί νέηλυν καί χάριν παιδεύσεως μεταβάντα εί; 
Ά δήνα;, κατέβαλε πασαν προσπάδειαν νά μ’ εύχαριστήση 
μέ τήν-σοφήν συνομιλίαν του. Ένομιζε δε, οτι δ ά  μ’ εύ- 
αρεστήση κυρίως διά τών πλημμελών συλλογισμόϊν' καί τών 
σοφισμάτων του, διά τά  όποια τόσον δά ¿περηφανεύονται 
οί Στωϊκοί. „Φίλε μου“, εΐπεν ουτο; μεταξύ άλλων, „δά Σε 
αποδείξω ότι έχει; κέρατα.“ ,,Αύτό ήδελον νά·τ’ άκΟυσω“, 
εΐπον έγώ. „Παραδέχεσαι λοιπόν ότι,'χάν 5,τι δέυ έχασες, τό 
έχει; ακόμη;“ — „Βέβαια“, εΐπον έγώ. — „Δεν έχασε; κέρατα.“
— ,,νΟχι.“ —  „Λοιπόν έχεις κέρατα“, άπεκρίδη έ σοφές άνήρ 
καί άνεκάγχασε. ,,Δι’ όνομα τοΰ Θεού, άπάλλαξόν με τών 
κεράτων τούτων, κύριε!“ ανέκραξα έγώ άστειέυόμενος. — 
„Έχε όλίγην υπομονήν ακόμη“, άπεκρίδη εκείνος, ,,δά Σε 
μεταμορφώσω τώρα αμέσως καί είς λίδον“, — „Μήπως έχεις 
υπό τόν τρίβωνα κεφαλήν Μεδούσης;“ ήρώτησα έγώ ώς έκ
πληκτος. ,,Δέν έχω χρείαν τούτου- όλίγαι -λέξεις απαιτούν
ται μόνον πρός τοΰτο. 'Ο  λίδο; εΐνε σώμα, δέν εΐνε άλή- 
δές;“ — ,,Βέβ.αια“. — „Παν τό ζωήν εχον ' εΐνε επίσης 
σώμα;“ — ,,ΝαΙ“ — „Έχεις καί Σύ ζωήν;“ — „Νομίζω“
— „Λοιπόν είσαι λί&ος, διότι καί Σύ είσαι σώμα.“  — „νΩ, 
Κύριε“, εΐπον έγώ, „λύσε τά . μάγια Σου καί κάμε με πάλιν 
άνδρωπον.“ — ,,Αύτό δεν εΐνε δύςκολον. Άποκρίδητι όμως: 
Έκαστου σώμα έχει ζωήν;" — -ΓΟχι.“ — „Είσαι όμως 
σώμα;“ — ,,Ναί.“ — „Καί έχεις ζωήν, άν καί είσαι σώμα;"
— „Βέβαια.“ — „Λοιπόν δέν είσαι λίδος, διότι έχεις ζωήν.“
— ,;Σ’ ευχαριστώ άπό καρδίας“, τω εΐπον ,,έπρεπεν άλλως 
τε νά σπευσης νά με μεταβάλης πάλιν είς άνδρωπον, διότι 
εΐχον ήδη αρχίσει οί πόδες μου νά κρυόυουν καί νά σκλη-
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ρύνωνται, καδώς συνέβη τούτο άλλοτε είς την Νιόβην. Έ λα  
τώρα, χάρε,.καί τά  κέρατα απ’ τό κεφάλι μου.“ —. ,,Αΰτα 
πρέπει-νά τά  'κράτησης“, «πεκρίδη καί πάλιν «νεκάγχασεν 
ηχηρότατα. Μέ τοιαύτας μωρολογίας, με ,,κερατίτας“ και 
με -παρόμοια σοφιστεύματα ένόμιζεν ό σχολαστικός έκεΐνος, 

.ότι μέ κάμνει έντυπωσιν. Και όμως δέν έλησμόνησεν έν τώ 
μεταξύ τήνβρώσιν και τήν πόσιν, και έπί τέλους έβάρυνεν 
ή κεφαλή καί ή γλωσσά του. Πιστεύω, δτι δεν δά  παρα- 
ξενεύδήτε διόλου, διότι δέν έξέλεξα αυτόν ώς διδάσκαλον 
τής φιλοσοφίας.“· . ,

„Αυτοί οί-άνδρωποι“, εΤπεν ό Κτησιφών, ,,ίδιοποιήδησαν 
καί -έτήρησαν παν μόνον ο,τι μικρόν έσκέφδησαν ή εΐπον 
ώς έν παρέργφ οί μργάλοι κατά τήν ακμήν τής Ελλάδος 
διδάσκαλοι τής'φιλοσοφίας* δεν είςέδυσαν όμως ποτέ εις τήν 
ουσίαν τής υψηλής φιλοσοφίας. ΚάΙ πόσον εΐνε κυριευμένοι 
υπό .τής δεισιδαιμονίας, τούτο έτυχε νά παρατηρήσω, οταν 
ήμην είς τάς ’Αθήνας· γνωρίζετε ότι έμεινα έκεΐ άλλοτε έπί 
έξ μήνας. Έ να  πρωί έπήγα μ’ ενα φίλον μου προς άναζή- 
τηαιν του ίατροΰ του, έπειδή δέ δεν τόν εδρομεν κατ’ οίκον 
καί έμάδομεν, δτι είχε προςκληδή είς του πλουσίου Σιμώ
ν ίδου, έπήγαμεν καί ήμεΐς έκέΐ. 'Ο Σιμωνίδης ουτος ήτο 
προηγουμένως πτωχός Υποδηματοποιός, δςτις μόλις ' κατά 
τινας έορτάς έτρωγε χυλόν κυάμων, έπί τοΰ οποίου έπλεον 
καί ολίγα; δρύμματα άλλαντος. Αλλά' διά τίνος κληρονο
μιάς' έγεινεν· αίφνης πλόυσιώτατος. Ή λλαξε καί τ ’ ¿νομώ 
του επομένως, καί από Σίμώνος εγεινε Σιμο>νίδης καί εκαμνε 
τον αρχοντάνθρωπον. Ό τα ν  έβγαινεν είς τόν δρόμον, με 
υφος ψυχρόν καί σημαντικόν, τόν συνώδευεν ολόκληρος ακο
λουθία δουλών · είχε μεγαλοπρεπείς άμαξας καί ωραίους λευ- 
κοτάτους ίππους, ένω προηγουμένως ουτ’ ένα γάιδαρον είχε 
. ςτον σταυλυν του. Έφερε πάντοτε πορφύραν καί είς τους 
δακτύλους, άμφοτέρων των χειρων είχε πλήδος χρυσών δα
κτυλίων, ίσως διά νά πείδεται έκάστην στιγμήν, οτι ό πλού
τος του δεν εΐνε όνειρον. Είς τόν οίκον έπεκράτει διαρκώς, 
άσωτος φιλοξενία, τήν οποίαν πλεΐστοι έχρησομοπόίουν. Τώρα 
έπασχευ από ποδάγραν. Εδρομεν τόν Σιμωνίδην μέ πορφύ
ραν έπί βαρυτίμου κλίνης, καί παρ’ αυτόν έκτος του ίατροΰ 
σμήνος φιλοσόφων παντός είδους, οΐτινες εΐχον προςέλδει 
χάριν τής πρωϊνής' έπισκέψεως. Μάς υπεδέχδησαν φιλοφρύ- 
νως, διότι-εΐχομεν προφασισδή, δτι καί ήμεΐς ήδέλομεν νά 
έπισκεφδώμεν τόν άσδενοΰντα.“

,'Οταν ήμεΐς εϊςήλδομεν έπρδκειτο λόγος περί τής άσδε- 
νείας τοδ'Σιμώνίδου καί οί παριστάμενοι άνδημιλλώντο νά 
προτείνωσιν. έκαστος τά  προς &εραπείαν μέσα του. Έάν 
λοιπόν ό «βδενής“, έξηκολούδησε λέγων ,ό ’Ακαδημαϊκός 
Κλεόδημος, ,,σηκώση από τήν γήν τόν όδόντα μυογαλής, 
τήν οποίαν όμως πρέπει νά φονευση καδ’ όν τρόπον έλεγον 
προηγουμένως, ;καί τόν δέση είς Ιν τεμάχιον λεοντείου δέρ
ματος, νεωστί όμως Ικδαρέντος, καί τον βάλη έπί του πο- 
δός του,.! αμέσως δά παύση ό πόνος.“, — .„Μέ συγχωρεΐς, 
φίλέ" μου, δέν πρέπει νά ήνε λεόντειον τό δέρμα“, ύπέλαβεν 
ό Στωϊκός. Δεινόμαχος· „καδώς έγώ ετυχε ν’ ακούσω, τό 
δέρμα πρέπέΐ:νά ήνε έλάφειον. Καί αυτό μοί φαίνεται πι- 
δανώτερον διότι ή έλαφος, καί μάλιστα ή δήλεια εΐνε λίαν 
ευκίνητον ζώον, έπομένως ή μεγαλειτέρα ,,δύναμις εΐνε είς 
τούς πόδας,της. · Δέν άρνουμαι, δτι ό λέων εΐνε πολύ.δυνα- 
τώτερος, καί τό λίπος του, ό δεξιός ονυξ του καί αί όρδιαι 
έκεΐναι- τρίχες του μύστακος έχουσι δαυμασίας ίαμάτικάς 
ιδιότητας, έάν βέβαια γνωρίζη κανείς νά τά  μεταχειρισδη 

-μέ τάς καταλλήλους ευχάς· είς τάς ασδενείας όμως των

ποδών δέν εχουσι καμμίαν σχεδόν σπουδαίαν έπενέργειαν." 
— „Καί-έγώ πρότερον ήμην τής γνώμης“, άντεΐπεν ό Κλεό
δημος, „οτι έλάφου δέρμα πρέπει νά- μεταχείρισδώμεν είς 
τήν προκειμένην περίστασιν, διότι τό ζώον έκεΐνο εΐνε τόσον 
ώκύπουν άλλ’ έσχάτως ’Αφρικανός τις, δςτις γνωρίζει πολύ 
καλά -αυτά τά  πράγματα, μ’ έδίδαξεν άλλο τι, διαβεβαιών 
με δτι οί λέοντες εΐνε ώκυπορώτεροι τών έλώφων· καί αυτό 
εΐνε βέβαιον, αφού ο λέων κυνηγεΐ' τήν έλαφον, καί όχι ή 
έλαφος τόν λέοντα.“ "Ολοι οί παρόντές ώμολόγησάν, δτι 
ορδώς άπεφάνδη δ ’Αφρικανός. „Λοιπόν οί κύριοι πιστεύου- 
σιν“, είπα καί έγώ, „δτι τοιαυται άσδένειαι δεραπεύονται μέ 
έπωδάς καί έξωτερικούς έπιδέσμους, ένω τό πάδημα εΐνε 
έσωτερικόν;“ 'Η  έρώτησίς μου αΰτη προύκάλεσε γενικόν 
καγχασμόν, καί οί φιλόσοφοί μας μ’ Ιδωκαν κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον νά καταλάβω, ότι αυτοί έδεώρουν δλως άσυγγνω- 
στον, ν’ αγνοώ τόσον οφθαλμοφανή πράγματα, περί τής 
ορδοτητος τών οποίων οΰδέν έχει ν’' άντείπη πας φρόνιμος 
άνθρωπος.“

Έπροτίμησα νά σιωπήσω, έ δέ Στω'.'κός έξηκολούδησε: 
,,Καδώς βλέπω δέν παραδέχεσαι καί τά  πασίγνωστα ετι 
πράγματα, π. χ. τά  μέσα, δι’ ών έξορκίζομεν τούς περιοδι
κούς πορετούς, καί ίατρεύομεν τό δήγμα ίοβόλων ζώων, καί 
έξαφανίζομεν καχοήδη έξοιδήματα καί τά  παρόμοια, τά 
όποια μάλιστα καί αυτά τά  γραΐδια άποτελεσματικώς έκ- 
τελοΰσι;“ Έ γώ  έκαμα μορφασμόν απιστίας, τοΰδ·’ δπερ έδω- 
κεν αφορμήν είς τόν Περιπατητικόν νά όμολογήση, οτι αυτός 
άλλοτε ήτο πολύ άχιστότερος περί τά  απίστευτα ταυτα πράγ
ματα ή έγώ τώρα' δταν δμως είδε μίαν φοράν ενα έξωμε- 
ρίτην, 'ΐπερβόρειον μάλιστα, νά πέτα, ήλλαξε τότε γνώμην. 
„Καί τί μπορούσα νά, χάμω“, προςέ&ηκε,· ,,άφοΰ τόν είδα 
’μέρα μεσημέρι νά τρέχη ’ςτον αέρα υψηλά, νά χερι.πατή 
έπί τών ύδάτων καί μέ άργά βήματα νά κάμνη περίπατον 
έπί χυρίνου έδάφους;“ — „Πώς“1 άνεφώνησα, „είδες, ενα 
'Γπερβόρειον νά πετδ καί νά περιχατη έπί του υδατος;“ — 

. „Βέβαια“, άπεκρίδη έκεΐνος“, καί μάλιστα μέ υποδήματα έκ 
βύρσης, καδώς συνειδίζο.υν νά φορούν δλοι οί συμπατριώταί 
του. Καί ταΰτα, διά νά μή Σε αναφέρω άλλα παραμικρά 
δαυματα, τά  όποια εκαμνε, π. χ.' πώς εκαμνε τούς άνδρώ- 
πους διά μαγικών μέσων έρωτολήπτους, πώς εκαμνε νά πα- 
ρουσιασδώσι πνεύματα, πώς άνίστανε νεκρούς καί πώς καταί- 
βαζε τό φεγγάρι καί χίλια άλλα τέτοια πράγματα.“ .

Ό  φίλος μου έγέλα, διό καί ό νεοπλατωνικός νΙων 
έστράφη προς αυτόν κ«ί είπε: „Ήδελα νά ’ξεύρω, φίλε μου, 
’Εσύ που γελάς, τ ί ήδ&λες είπεΐ δι’ έκείνους,. οί όποιοι.έχουν 
τό χάρισμα νά έκβάλλόυν από τούς δαιμονισμένους μέ κάτι 
έξορκισμούς τά  δαιμόνια, φως φανερά τά  δαιμόνια από μέσα 
τους.“ — „Καί δέν πιστεύετε“, έξηκολούδησεν ό Σιμωνίδης, 
„δτι υπάρχουν στοιχειά καί φαντάσματα, καί δτι αί ψυχαί 
πολλών νεκρών ξώσιν ακόμη είς τά  άγάλματά των; Έ κεΐ 
είς τήν στοάν, πλησίον τής κρήνης έχω εν άγαλμα — λέ
γουν δτι εΐνε ό αρχαίος Κορίνδιος στρατηγός Πέλιχος — 
καί -δά τό είδατε όταν είςήλ&ετε-. εΐνε έστολισμένον μέ ται
νίας καί στεφάνους, καί δλον τό άνωδεν του στήδους μέρος 
εΐνε κεκαλυμμένον μέ έλασμα, χρυσοϊν· τό έχρυσωσα δέ, 
διότι μ έδεράπεϋσεν από τρίτην ταυτην υποτροπίασιν· δια- 
λείποντος πυρετού, δςτις άφεύκτως δά μ’ έξωλόδρευε. Τό 
άγαλμα λοιπόν αυτό, άμα νυκτώση, καταβάίνει άπό.τό υπό- 
βαδρον καί γυρίζει δλο τό σπίτι, άλλοτε ήσυχον, άλλοτε μέ 
άσματα, καί δλοι οί άνδρωποι του σπιτιού πολλάκις τό συν- 
ήντησαν κανένα δμως π ο τέ ‘δέν έπείραξε τό παραμικρόν.

Κ Ο Ρ Η  Γ  Ε  Λ  Ω Σ Α.
Είκών τόσ C. Ηοω.



342 ΚΛΕΙΩ.

Μόνον πρέπει χάνεις νά παραμερίση, «μ« -τό Ιδη, και- πάγει 
έκεΐνο ’ςτόν δρόμο του ήσυχα.. Δεν πρέπει όμως κανείς ποτέ 
νά τό &υμώση, κα&ως μίαν φοράν τώκαμε ό ιπποκόμος μου. 
Συνει&ίζομεν πάντοτε νά Οέτωμεν κατά γης πλησίον του 
αγάλματος πολλούς οβολούς, μέ τούς οποίους κά&ε πρώτην 
της σελήνης άγοράζομεν και κάμνομεν. &υσίαν· Ινίοτε κολ- 
νούσαμεν καί αργυρά νομίσματα είς τούς πόδας του. ήσαν 
δε καί,πολλά άλλα ασημικά κρεμασμένα έπάνω του, τά  
όποια από ευγνωμοσύνην άφιέροναν έκεΐνοι, δσους έσωσε το 
θαυματουργόν άγαλμα από πυρετόν. Άλλ’ ό Ιπποκόμος μου. 
ενας ά&εόφοβος άν&ρωπος από την ’Αφρικήν, είχε τό &ράσος 
νά κλέψη μίαν φοράν όλα αυτά τά  νομίσματα ·καί τά  αση
μικά, άφοΰ έφύλαξε την ώρα που &’ άφήση τό άγαλμα την 
&εσιν του την νύκτα διά νά κάμη τδν συνή9·η περίπατόν 
του. Εύ&ύς όμως άμα έπέστρεψεν I  Πέλιχος εις τό μέρος 
του καί χαρετήρησεν ότι τον έκλεψαν — ήρχισε νά παρα* 
μονευη διά νά συλλάβη τον Άφρικάνύν. 'Ο  κακόμοιρος έ 
Ιπποκόμος δεν κατώρ&ωσεν δλην έκείνην την νύκτα νά ξε· 
φύγη, και άφοΰ ό Πέλιχος τόν έκυνήγησε καί τον έκαμε ν ά . 
γυρνά όλο τό ’σπίτι ως έντός λαβυρίν&ου, Ιως ότου έξημέ- 
ρωσεν έπί τέλους· καί τόν έπίασεν ό ΠέλιχΌς μέ τά  κλεμ
μένα .τά πράγματα καί τόν ¿ξυλοφόρτωσε ’ςτά ’γερά Άλλ’ 
Ιως Ιδω δέν Ιτελείωσε τό πράγμα· διότι κατά την ομολο
γίαν του ίδίου έμαστιγουτο καδ’ Ικάστην νύκτα υπό αορά
του τινός χειρός τόσον πολύ, ώςτε έπί τέλους άπέ&ανεν 
οίκτρον Θάνατον. "Ολη ή σοφή όμήγυρις ήκουεν αυτάς τάς 
ανοησίας μέ εύλάβειαν καί άφοσίωσιν, καί έκαστος σχεδόν 
των σοφών :έκείνων άνδρών ,ήδυνατο νά διηγηΟ·ή παρομοίαν 
τινά ιστορίαν.“

,,Τί άν&ρωπος εϊνε αυτός!“ άνεφώνησεν ό Χαρίλαος- 
,,Καί είς αυτούς έμπιστεύεται ή αγωγή των νέων καί ή μόρ- 
φωσις.“ — ,,Ναί“, υπέλαβεν ό Κτησιφων, ,.παρά τήν λευκήν 
κόμην καί γενειάδα των εΐνε. παιδία πνεύματικώς· καί δταν 
λάβη κανείς. ύπ’ δψιν τον χαρακτήρα καί τόν τρόπον του 
βίου των πλείστων, οίτινες δεν συμφωνουσι προς άλλήλους 
ώς προς τάς άρχάς, τάς όποιας έκφέρουσι, δεν δόναταί τις 

•τη άλη&εία νά περιμένη τίποτε καλόν παρ’ αυτών χάριν 
της νεολαίας.“

„Γνωρίζω όμως, φίλτατέ μοι“, εΐπεν ό Φυλλίδας, „με
ταξύ των έν Α&ήναις φιλοσόφων καί τινας άλη&ώς σεβα
σμίους, έναρέτους καί έπιστημονικως ίκανωτάτους τω  όν-τι 
άνδρας. ’Οφείλω όμως καί νά ομολογήσω, ότι οί τοιοΰτοι 
έν γένει εΐνε σπάνιοι- δεν άρνουμαι δ ’ έχίσης, Ζτι καί οί 
γνήσιοι φιλόσοφοι, έξαιρουμένου βεβαίως του σμήνους των 
δοκησισόφων, είς τά  σπουδαιότερα ζητήματα μας αφίνουσιν 
είς τά  κρ~α του λουτρού. Μόνον είκασίας καί πι&ανότητας 
μας παρσυσιάζουσι, καί σχεδόν έκαστος αυτών έχει διάφορον 
περί του αυτού πράγματος γνώμην. Πόσον διχογνωμουσι 
π. χ. είς τάς διαφόρους περί γενέσεως του κόσμου &εωρίας 
των, περί του ποσοΰ καί τής ουσίας τών Θεών!“

„Καί άλλοι μέν“, υπέλαβεν ό Θράσυλλος, ,,άφαιροΰσι 
τούς θεούς όλα τά  έργα των, διά νά έπιτρέψωσι τήν κυ- 
βέρνησιν του κόσμου είς ένα καί μόνον, ιάλλοι δε εΐνε έλευ- 
&εριώτατοι, καί διορίζουσι πλή&ος όλον &εών, τούς οποίους 
κατόπιν κατατάττουσί κατ’ είδη, είς τρόπον ώςτε εις αυτών 
νά λάβη τήν. πρωτοκα&εδρίάν, οί δέ άλλοι ν’ άρκούνται 
καταλαμβάνοντες τήν δευτέραν καί τρίτην &έσιν μέχρι τής 
τελευταίας. Καί άλλοι πάλιν Ισχυρίζονται, ότι τό &εΐον εΐνε 
άσώματον καί άμορφον, άλλοι δέ φαντάζονται ,αΰτό ώς τι 
ένσώματον. Καί οί μέν πιστεύουσιν, ότι οί θεοί φροντίζουσι

•καί-διά τά  παραμικρότερα έν τώ κόσμο», τούτο» πράγματα 
έν σχέσει προς τόν άνδ·ρώπινον βίον, άλλοι άρνουντα^ όλο- 

,τελώς τήν τοιαυτην τών Θεών πρόνοιαν καί τούς οφίνοοσιν 
ήσυχους καί ανενόχλητους, είτε άρνοϋνται διά -μιας τήν 
υπαρξιν Θεών καί άφίνουν τόν κόσμον ,αδέσποτον κάί άκυ- 
βέρνητον, δηλ. είς τήν τύχην του. Καί αυτοί οί'τελευταίοι 
μοι φαίνονται καί οί φρονψ.ώτεροι.“

„’Ό χι! όχι!1 ανέκραξέ τις τών συνδαιτυμόνων. „Τούτο 
εΐνε άλογον. Πώς εΐνε δυνατόν νά μηδενισ&η ο,τι ό λαός 
μας έπίστευσεν από αίώνων ήδη; ’Εγώ πολύ ωραία παρα
δέχομαι τόν κόσμον τών θεών, κα&ώς μας τόν παριστάνου- 
σιν οί ποιηταί μας.“

„Λοιπόν τότε παραδέχεσαι“, εΐπεν ό Θράσυλλος μέ σκω- 
πτικόν όφος, ,,όπ ό Ζεύς Σου μέ τήν μεγ/λην έκείνην γε
νειάδα του καί τήν κυματίζουσαν κόμην του, τόν κεραυνύν 
κρατών είς τήν χεΐρα, κ«δ·ηται έκεΐ επάνω έπί τής ύψηλο- 
τέρας του Όλυμπου κορυφής καί δίδει τάς διαταγάς του είς 
τούς &εούς τών ανέμων καί τών υδάτων. Καί λέγει είς τον 
Βορέαν: πήγαινε Σύ καί φύσα είς τήν Λυδίαν, καί Συ Νότε, 
πρέπει σήμερον νά ήσυχάσης!' Σΰ δέ Ζέφυρε, νά πας νά 
κάμης τρικυμίαν είς τό Ίόνιον πέλαγος!' Χίλιαις οκάδες 
χαλάζι είς τήν Καππαδοκίαν, έμπρός! κτλ. κτλ.“

„Δεν εΐνε ανάγκη διόλου νά φαντάζωμαι έτσρ τά.πράγ
ματα“,- άπήντησε κοσμίως ό περιγελασθ·είς. „Δεν δύναμαι 
όμως. είμή νά φαντάζωμαι τούς Θεούς εν μορφή, άν&ρώπου, 
καί δέν χρειάζομαι νά πιστεύω, ότι κυβερνώσι τόν κόσμον 
κατ’ άν&ρωπίνην μέ&οδον,. οί δέ μυ&οι τών ποιητών, έν οΐς 
οί Θεοί πολλάκις αναξιοπρεπούς τω όντι είκονίζονται, έχουσι 
κατά τήν ίδικήν μου έκτίμησιν των πραγμάτων πολλήν τήν 
άλή&ειαν. Κρίνοντες τους ποιητάς, πρέπει πάντοτε νά λά-· 
βωμεν πρό ύφ&αλμών, οτι πρώτιστα αυτοί σκοποΰσι νά &έλ- 
ξωσι τούς άκροατάς ή τούς ανάγνώστάς των, καί προς τόν 
σκοπόν τούτον συχνά/ίς Ινα παλαιόν μΰδ-ον, όςτις κατ’ αρ
χήν καί άνέκα&εν περιέχει σοβαράν τινα δ·ρησκετικήν Ιδέαν, 
μεταβάλλουσι μετά τίνος έλαφρότητος είς &ελκτικήν τινα, 
άλλα συγχρόνως καί ταπεινοΰσαν τούς θεούς μυ&ιστορίαν. 
Εγω έμμένω είς. τάς γενικάς περί Θεών αποφάνσεις τών 

ποιητών, όποΐαι άπαντώσιν ήδη παρά τω πρεσβυτέρα» αυτών 
Όμήρω, όςτις τούς &εωρεΐ ώς τά  πάντα είδότας καί δυνα- 
μένους, άγιους καί δικαίους κτλ.“

„’Αλλά πώς ήμπορεΐς νά απόδειξης, ότι οί Θεοί εΐνε δί
καιοι;“ υπέλαβεν ¿ Θράσυλλος. „Δέν βλέπομεν τάχα κα&’ 
έκάστην, ότι ταλαιπωρείται καί βασανίζεται ό καλός, καί 
ότι Ιν'ας κακούργος ευδαιμονεί. καί &ριαμβεύει; Ό χ ι ,  οί 
θεοί, άν ύπάρχωσι δα τοιοΰτοι, δέν φροντίζουσι διόλου διά 

' τάς πράξεις. καί τήν τύχην τών άν&ρώπων. ΔΓ αυτό 9·ά 
κάμωμεν πολύ καλά, ν’ άπολαύωμεν τήν ζωήν όσον ήμπο- 
ροδμεν, καί νά κυττάζωμεν ό,τι μας ωφελεί καί μάς ευ
χαριστεί“

Αί έλεειναί αδται άρχαί, τάς οποίας ό Θράσυλλος τόσον 
απροκαλυπτως έξέφερεν, ήσαν δυςτυχώς τότε πολλαχώς με
ταξύ τών άν&ρώπων διαδεδομέναι· είς τον κύκλον όμως τών 
λοιπών όμηλίκων του δέν εΐχον καμμίαν πέρασιν. Ό  Φυλ
λίδας μετά πολλής σοβαρότητας έδήλωσεν, ότι ό ή&ικός 
νόμος εΐνε πολύ βα&έως χεχαραγμένος είς τήν άν&ρωπίνην 
συνείδησιν, καί ότι, εάν ένίοτε βλέπωμεν ότι τά  έπίγεια 
αγα&ά δέν εΐνε έξ ίσου μεταξύ τών άν&ρώπων διανενημένα, 
πρέπει νά συλλογιζώμ.ε&α, ότι τό άν&ρωχινόν πνεΐύμά δέν 
έπαρκεΐ,. όπως έξακριβω&ώσιν οί λόγοι καί τά  αίτια τής 
&είας-δικαιοσύνης1· ,,νΩ, βέβαια, Σύ ήμπορεΐς νά ήσαι πολύ
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ευχαριστημένος με τούς θεούς!“ άνεφώνησεν έξηρε&ίσμένος 
ό Θράσυλλος, διότι κατά τήν διάρκειαν του συμποσίου, όπερ 
από πολλοΰ ήδη εΐχεν αρχίσει, πλέον παντός άλλου άφιε- 
ρώ&η είς τήν πόσιν. „Καί ποιον ηύνόησεν ή τύχη πλειότε- 
ρον Σου; "Ενας πτωχός νέος έκεΐ, ’μβήκες μεσ’ ’ςτό σπίτι 
έκείνου του πλουσίου του Φιλοκλέους, όλα τά  είχες έν άφ&ο- 
νία, πήρες έπί τέλους καί τήν εύμορφη τήν κόρη του καί 
τώρα περιμένης νά χάψης καί τήν αμέτρητη κληρονομιάν του.“ 

Σφοδρά καί δικαία άγανάκτησις διεπέρασε τήν ψυχήν 
του Φυλλίδα’ έκρατή&η όμως μέ όλην τήν ή&ικήν δύναμιν 
του, μή &έλων νά έγείρη έριν καί διαπληκτισμούς είς ξένην 
οικίαν. Αλλά καί πολλοί έκ τών άλλων νέων ήθ·έλησαν ν’ 
άπαντήσωσιν είς τούς προςβλητικούς τούτους λόγους του 
μοχ&ηροΰ παρειςάκτου, άλλ’ ό εχων &έσιν οίκοδεσπότου- Χα
ρίλαος παρεμβάς παρεκάλεσεν αυτούς, νά μή ταράξωσι τήν 
εύ&υμίαν του συμποσίου- είπε δέ, ότι έξω περιμένει εις Συ- 
ρακούσιος έτοιμος μέ τόν &ίασόν του νά παραστήση τ ι προς 
διασκέδασιν των προςκεκλημένων. Έ τυχε, λέγει, νά τόν συν
άντηση σήμερον διερχόμενον έκ τής άγορας — προήρχοντο 
έκ Λεβαδείας καί διηυ&ύνοντο είς τήν Δαυλίδα — καί Ιμί- 
σ&ωσε τον &£ασόν του δ ι’ άπόψε. "Ολοι έπεκρότησαν είς 
τό άκουσμα, καί αμέσως είςήλ&εν ό Συρακούσιος μετά τίνος 
αυλητρίδος, άλλης όρχηστρίας καί ενός παιδός, όςτις έπαιζε 
κι&άραν. Κατ’ άρχάς έχόρευσεν ή όρχήστρια υπο τόν ήχον 
τής κι&άρας, κατόπιν δέ καί του αΰλοδ, κρατούσα πλή&ος 
στεφάνών, τάς οποίας ερριπτεν υψηλά μετά &αυμαστης τα- 
χύτητος, με&’ όσης καί τάς συνελάμβανε. Κατόπιν έφεραν 
μεγάλην στεφάνην, έπί τής οποίας ήσαν ορ&ίως προςηρτη- 
μένα ξίφη γυμνά- έπανειλημμένως έπήδησεν υπέρ αυτά ή 
χορεύτρια φερομένη κατά κεφαλήν παρ’ αυτά, ένφ μετ’ έκ· 
πληκτικής ισορροπίας έχώρει δι’ άλματος έσω τής στεφάνης, 
καί. από ταύτης υπέρ τά  ξίφη πρός τά  έξω. Μετά μικράν 
άνάπαυλαν παρέστησε μετά του παιδός διαφόρους μιμικάς 
έκ τής ελληνικής μυ&ολογίας σκηνάς, πάντα ταΰτα μέ τό
σην χάριν καί φυσικότητα, ώςτε οί &εαταί μετ’ έκπλήξεως 
προςηλώ&ησαν είς τό θέαμα, καί μετά πολλήν επιδοκιμα
σίαν καί έπαΓνους άφήκαν τόν &ίασον ν’ άπέλ&η.1

Διά τής κατ’ ευχήν παρεμβλη&είσης ταύτης διαχύσεως 
έφαιδρύν&ησαν καί πάλιν οί συνδαιτυμόνες, καί οΰδείς έσκέ- 
πτετο πλέον περί σοβαρωτέρας συνδιαλέξεως· όλοι ήσαν ευ- 
8·υμοι. Οί υ'πηρέται έφεραν μεγαλείτερα κύπελλα καί όλοι 
προέπινον ύπέρ άλλήλων. Έ ν βα&εία νυκτί άπεχωρίσ&ηϋαν.

Είς τόν δρόμον ό Κτησιφων καί ό Φυλλίδας έπήγαινον 
είς μικρόν διάστημα έμοΰ. „Τί να Σε ’πώ, φίλε μου“, εΐπεν 
ό Κτησιφων, „πρέπει νά φυλαχ&ής από αυτόν τόν Θράσυλ- 
λον. Θά κατάλαβες βέβαια, πώς εΐνε αυτός πρός Σ ε.δια- 
τι&ειμένος· έγώ νομίζω, ότι δέν ήμπορεΐ πλέον αυτός νά. 
κρατήση τό μισός του. "Ολην άπόψε τήν εσπέραν τόν έβλεπα 
καί σώ&ηκε ή καρδιά μου νά βλέπω έκείναις τής ματιαΐς 
που έρριπτε κά&ε λίγο έπάνω Σου. "Ολα αυτά εΐνε έξ αί
τιας τής Χαριτοΰς. Σέ παρακαλώ, νά ήσαι προςεκτικός- είς 
όλα αυτός ό άν&ρωπος εΐνε ικανός.“ — „Σ’ ευχαριστώ, καλέ 
μου φίλε, διά τήν φιλικήν Σου συμβουλήν“, εΐπεν ό Φυλλί
δας σφίγξας συγχρόνως τήν χεΐρα τοΰ απερχομένου Κτησι- 
φώντος. „Νομίζω, ότι καί εγώ τά  κατάλαβα, καί τώ οντι 
&ά προφυλαχ&ω· αλλά δέν τόν φοβούμαι, Σέ βεβαιώ, διόλου.“

VIII.
Τήν εσπέραν τής παρά τω Χαριλάω έστιάσεως ό Φυλ

λίδας συνεφώνησε μετά πολλών έκ τών παρευρε&έντων έκεΐ

φίλων του κυνηγετικήν τινα έκδρομήν είς τά  πλησίον τοΰ 
,Έλικώνος δάση· διότι ήγάπα πολύ τήν &ήραν καί πολλάκις 
άλλοτε είχε διατρέξει μετ’ αυτών τά  δάση έκεΐνα. Δυςτυ
χώ ς'ό  Θράσυλλος καί πάλιν προςεκολλή&η καί ουδείς έτόλ- 
μησε ν’ άποκρούση τήν φορτικήν άπαίτησίν του. Ουτω λοι
πόν βλέπομεν τόν κυνηγετικόν όμιλον μόλις κατά τά  έξ- 
ημερώματα τής όρισ&είσης ήμέρας ν’ άναβαίνη τά  υπέρ τήν 
Χαιρώνειαν υψώματα, τόν Φυλλίδαν, τόν Χαρίλαον, τόν Κτη- 
σιφώντα μετά δύο άλλων, ών Ιλησμονήσαμεν τά  ονόματα, 
καί τόν Θράσυλλον. "Ολοι φοροΰσι έλαφρά καί βραχέα εν
δύματα καί κρητικά υποδήματα μέ μικράν μάχαιραν είς τήν 
ζώνην καί ανέρχονται τούς λόφους στηριζόμενοι ένίοτε είς 
τά  δέρατα των. Τήν λοιπήν κυνηγετικήν αποσκευήν καί 
τάς ζωοτροφίας τής ήμέρας έφερον πλή&ος άκολου&ούντων 
δούλων, άλλοι δέ εΐχον τούς κόνας, μεγάλους τούτους καί 
ώκύποδας καί έξ ’Ινδικής έλκοντας τό. γένος. Δίκτυα όμως 
δέν εΐχον, διότι έσκόπουν έλάφους μάλιστα καί δορκάδας 
νά κυνηγήσώσι, ούχί δέ καί λαγωούς, τους δποίους μέ είδος 
τ ι ροπάλου καί μέ τούς κύνας μόνον έκυνήγουν τότε, κ«ί 
Ιπομένως ήν αδύνατος κατά τήν &ερμοτάτην τοΰ έτους ώραν 
τοιαύτη κυνηγεσία. Κάπροι όλίγιστοι ύπήρχον είς τά  μέρη. 
όπου προυχώρησαν ήδη οί ήμέτεροι κυνηγοί, διά τούτο δέν 
συμπαρέλαβον καί τά  πολύ μεγάλα καί βαρύτατα έκεΐνα 
δίκτυα, τά  όποια έπλέκοντο από χονδρότατον σχοινίον καί 
συνή&ως έφέροντο υπό υποζυγίων κατά τάς τοιαύτας έκ- 
δρομάς.

Ό τα ν  οί κυνηγοί προχώρουντες διά τών όρέων παρέ
καμψαν γωνιώδη τινά βράχον καί εΐχον προς τά  -έμπρός 
άνοικτότερον ορίζοντα, έπέπνευσεν αυτούς έλαφρά τις αυρα, 
προαγγέλλουσα τήν άμεσον τής ήμέρας προςέλευσιν, καί εΐ- 
δον πρός άνατολάς πώς ή ροδοδάκτυλος ήώς, ή φίλη τοΰ 
έω&ινου κυνηγοΰ, ήνοιγε τάς πύλας του· ουράνοΰ. Βα&ύ έτι 
σκότος ήπλοΰτο έτι είς τάς πεδιάδας, άφ’ ών άνήρχετο ή 
ομίχλη ώς καπνός ολοκαυτώματος* υψηλά όμως προς τον 
ουρανόν, έφ’ οδ έλαμπον Ιτ ι άστρα τινά, έξετοξευοντο έκ 
τών- απέναντι υπερκειμένων υπωρειών έρυ&ράΐ ακτίνες καί 
έκοκκίνιζον τά  κατάφυτα όρη. Μετά χαράς ,έχαιρέτισαν οί 
νεανίαι τήν προστάτριαν &εάν, τήν δροσεράν καί νεαράν σύν
τροφον τού δρόμου των καί πάντες προςηυχή&ησαν γλυκυ 
πρός αυτήν έπινεύοντες υπέρ αίσίας ήμέρας. Αλλο εΐχον 
ευ&ύς μετ’ ολίγον νά προςαναβώσιν δψωμα, άφοϋ δ ’ Ιφ&α- 
σαν καί είς τήν κορυφήν τούτου έλαμψαν είς τούς όφ&αλ- 
μοός των ώς χρυσός κα&ρέπτης αί χιονοσκεπείς τοΰ Παρ
νασσού κορυφαί, άπαστράπτοόσαι έκ τών αχτίνων, .δι’ ων 
έλουσε χρώ'τας αύτάς ό ήλιος, καί έν&ους ό Χαρίλαος ήρ- 
χισε ν’ άπαγγέλλη ωραίους τινάς στίχους. Καί οί λοιποί 
φίλοι έφαίνοντο συγκεκινημένοι έκ τοΰ έξοχου &εάματος, ό 
δέ Θράσυλλος, τοΰ όποίου δέν κατορ&οΰμεν νά διΐδωμεν 
τούς έσωτερικούς διαλογισμούς, άπεϊχε τουλάχιστον σήμερον 
παντός έμπαιγμοΰ- ήτο σήμερον άσυνή&ως σιωπηλός καί βε- 
βυ&ισμένος είς σκέψεις. "Ολοι όμοΰ ΐσταντο συνηγμένοι καί 
έ&εώντο πώς τά  όρη κατά διαδοχήν έ&ωπευοντο υπό του 
ήλιακοΰ φωτός. Μακρόθ-εν έλαμπον, καί οί βράχοι τής Οί
της, πλησίον δ ’ αυτών κατηόγαζεν ή· ανατολή τά  πράσινα 
τοΰ Έλικώνος δάση, άτινα έφαίνοντο έξεγειρόμενα άπδ ήσυ
χου καί μυστηριώδους ονείρου. Κάί είς τάς πεδιάδας κατω 
διεχύ&η.βα&μηδόν τό  φώς καί μετά μικρόν έξησφάνίσ&η ή 
ομίχλη παντελώς καί όλη ή πέριξ έκτασις έξηγέρ&η υπό τό 
φώς τής ήμέρας είς νέαν ζωήν.

Οί νεανίαι διηυ&υν&ησαν ζωηροί νΰν ώς ή έπελ&οΰσα
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ήμέρα πρός τό δάσος, πλησίον του οποίου προύχώρουν σι- 
γώντες καί προςεκτικώτεροι, διά να μή φυγαδβύσωσι. τά  δη- 
ράματα. /Ο τα ν  έφτασαν είς τά  κράσπεδα του κατάφυτου 
λόφου, εΐπεν ό Χαρίλαος: „Ενθυμείσαι άρά γε ακόμη, Φυλ- 
λίδα; . Ε?ς αυτό έδώ τό μέρος ¿σκότωσες το πρώτό Σου 
’λάφι.“ — „Σωστά, φίλε μου! Εΐχομεν ελδει τότε μαζή 
’ςτό δάσΟς-χωρίς' σκυλιά καί χωρίς δίκτυα. Άνεπαυόμεδα, 
ένδυμούμαι, κάτωδεν ¿κείνης της δρυός. Καί αίφνης έβγή- 
κεν άπό τούς δάμνους έκεί ενα μεγάλο ’λάφι με ώράϊα, 
υψηλά κέρατα. Ε μ είς ’σηκωδήκαμεν αγάλια,' άλλ’ ¿κείνο 
μάς ηκουσε κάί μάς εΐδε καί ήρχισε να τρέχη μέσα χρός 
τό δάσος. Δεν έπρόφδασεν ομως νά γυρίση ολίγον, κάί του 
ίρριψα τό άκόντιον εις τά  πλευρά, καί έπεσε κάτω με φω- 
ναΐς καί· αμέσως τελείωσε.“ — ,,Τοΰ ’βγάλαμεν εΰδός τά  
έντόσδια“,; έξηκολούδησεν ό Χαρίλαος, „καί μόλις ’μπορού
σαμε νά τό κουβαλήσωμε ’ςτό σπίτι, με δλην ¿κείνην τήν 
χαράν μας.διά  τό κυνήγι μας.· Ενθυμούμαι που πήγες καί 
κρέμασες τά  κέρατά του είς τόν ναόν τής Άρτέμιδος, διά 
προςφοράν τάχα.“

Ή  συνοδεία ¿σταμάτησε διά νά άναπαυθή είς φωτεινόν 
του δάσους μέρος καί νά σχεδιάση τό πρόγραμμα του κυν
ηγιού. Συνεφώνησαν λοιπόν, όπως οί μεν κυνηγοί τραπώσι 
προς τά  δεξιά, προς χλοερώτατον λειμώνα, όπου τό πρωί 
συνήδ·ως έρχονται αί έλαφοι μετά των νεβρών πρός βο'σκη- 
σιν, οί δέ δούλοι νά ύπάγωσι πρός τ ’ αριστερά, είς "τήν 
άλλην του δάσους άκραν καί είς υπαιδρόν τινα κατωφέρειαν 
νά έντείνωσιν. έπί δίκρανων σχοινίον, έφ’ ού νά προςδέσωσι 
καί πολλά μεγάλα πτερά, καί τούτο, διά νά όπισδοδρομώσι 
φοβούμενα ¿κ . των κυματιζόντων πτερών καί των δουλών 
τ ά  πρός τ ά  έκεϊ υπό τών κυνών καί των χροςτρεχόντων κυ
νηγών καταδιωκόμενα θηράματα. Δύο δε πάλιν έκ των 
δούλων έπρεπε νά προχωρήσωσι μετά τών ζωοτροφιών μέχρι 
γνωστής τίνος άπωτέρω &έσεως, όπου υπό υψηλά τινα δέν
δρα σκίάζοντα τούς πρόποδας του βράχου άνέβλυζε διαυγής 
πηγή. Έ κεΐ παρηγγέλθησαν νά περιμείνωσι μέχρις ου φδά- 
σωσιν έκεΤ πολύ βραδύτερον οί κύριοί των.

Διηυδύνδησαν λοιπόν σιωπηλοί καί μετά προςοχής οί 
κυνηγοί πρός. τον λειμώνα έχοντες καί τούς κύνας των δε
δεμένους. Εϊδον δε ήδη μακρόδεν δύο δορκάδας βοσκοό- 
σας, Ινφ Οί νεβροί των έκοίτοντο ¿πί τής χλόης εκατόν πε
ρίπου βήματά παρέκει χρός τήν αντίπεραν του δάσους άκραν. 
’Ολίγον κατωτέρω έβοσκε καί τρίτη έλαφος καί παρ’ αυτήν 
άλλη. ΛπεΤχον όμως αδται έξω βολής καί διά τούτο έτρά- 
πησαν οί ήμέτέροί' κυνηγοί πρός τάς πλησιεστέρας πρώτας. 
“Ό ταν αί δύο. μικρότεραι Ιλαφοι διειςέδυσαν υπό τήν χλόην 
πρός τάς ¿σχατιάς του λειμώνος, άφήκαν οί κυνηγοί τούς 
κύνας έπί αύτάς συνορμήσαντες καί ουτοι. 'Η  μία δέν έπρό- 
φδ&σε. Ουτε.· νά κινηδή, κατακύψασα δε συνελήφδη ζώσα, ή 
δε άλλη μόλις άναπηδήσασα έκυκλώδη υπό τών κυνών. 
'Ο ταν αί μητέρες εΐδον τόν κίνδυνον τών νεβρών των προς- 
έδραμον καί αύταί πρός'σωτηρίαν τών νεογνών, διεπεράσδη- 
σαν όμως αμέσως υπό τών δοράτων του Φυλλίδα καί του 
Θρασύλλου.' -'Τά-τρΕα άλλα ζώα έγειναν βέβαιά ¿ν τώ με
ταξύ άφαντα, αί δέ· δύο φονευδεΐσαι έλαφοι έτέδησαν ύπό 
τήν σκιάν, υψηλών θάμνων, τών οποίων έλύγισ.αν μερικούς 
κλώνας, διά. ν’ άναγνωρισδώσι κατόπιν ύπό τών δούλων, οί 
.οποίοι ήδελόν φροντίσει τήν μετακόμισιν’ τών θηραμάτων. 

,Οί δυο νεβροί άφέδησαν έλεόδεροι· είχον μεγαλώσει τόσον, 
ώςτε νά δόνανται νά ζήσωσι καί άνευ τών μητέρων των, 
ήσαν μικροί όμως ακόμη πρός βρώσιν.

Τότε έστράφηάαν οί κυνηγοί κατά το προδιαγεγραμ- 
μένον σχέδιον πρός τό δεύτερον κυνηγέσιον, οδεν ήδελον. έκ- 
διώξει τά  δηράματα προς τό έντεταμένον σχοινίον καί :τους 
παραφυλάττοντας δούλους. Έ ν  τώ μεταξύ όμως 6 Κτησι- 
φών παρέκαμψε πρός τινα ατραπόν, ήτίς από του λειμώνος 
έφερε διά πυκνών δάμνων ήρέμα άνωφερώς πρός τινα λόφον, 
λέγων: „Θέλω νά ίδώ, ¿άν σώζονται ακόμη ιχνη τής παγί
δας, τήν όποιαν ειχομεν στήσει άλλοτε μετά του μακαρίτου 
πατρός μου διά τάς έλάφους εκεί ¿πάνω.“ "Ολοι οί. άλλοι 
τόν ήκολούδησαν. „’Εδώ εΐνε ό τόπος“, άνέφώνησέ μετ’ 
ολίγον ό Κτησιφών, „αλλά φαίνεται, .ότι άλλος κανείς δά 
έκαμε κατοχήν της παγίδος.“ Είς λάκκον, σκεπασμένόν μέ 
κλώνας καί χώμα καί μόλις ί ϊ  σπιδαμ.άς βαδύν·, εδρον ξύ- 
λινον στρογγυλόν περίβλημα, στερεώς είς τό χείλος προς- 
ηρμοσμένον, σιδηράϊ δε ακίδες ¿ξηρτώντο άπ’ αυτοί, προς 
τήν έπιφάνειαν. ’Εκ του μέσου ήτο χροςδεδεμένος βρόχος, 
τό δέ άπ’ αυτού μακρόν σχοινίον ¿φέρετο. ¿πί το ί. ¿δάφους 
υπό τό φύλλωμα καί έφδανε μέχρι πασσάλου, άφ’ ου ¿πίσης 
έξηρτατο, χωρίς όμως νά φαίνεται. / Ω ς τ ε έ ά ν  έμ'βη είς 
αυτόν τόν λάκκον έλαφος“, ήρώτησεν ό Χαρίλαος, ,,εΤνε βέ
βαια χαμένη; Δεν είδα ακόμη τοιούτον μηχανισμόν. Βλέ
πεις. Ιδώ“, άπεκρίδη ό Κτησιφών, „άμα έμβη είς τον λάκκον 
ή ελάφος, δά πιασδή ολίγον από τάς ακίδας, άμα όμως ό-ε- 
λήση διά μιας καί με ορμήν νά πεταχδή έξω,, καδώς, συν- 
ειδίζει δά αύτό τό ζώον, τότε δά  μείνη μπλεγμένο, μεσ’ ’ςτήν. 
δηλειά- άν δελήση νά φύγη μαζή μέ τήν δηλειά, πρέπει νά 
σόρη μαζή καί τό παλούκι, κάί άμα ολίγον προχωρήση,κου
ράζεται τ  σκαλόνει διά παντός είς κανέν δένδρον καί .περι
μένει τόν κυνηγόν, ό όποιος ομως πρέπει νά προφδάση. έγκαί- 
ρως,. διότι τό'ζώον ψοφά, Πρέπει κανείς καδ’ έκάστήν νά 
έρχεται καί νά βλέπγι τήν παγίδοι. Αυτό.το είδος τού κυν- 
ηγίου τό έκάμναμεν μαζή με τόν πατέρα,' όταν. έμέναμεν 
είς τό κτήμα μας, τό οποίον κεΐται πέραν τού λόφου τούτου.“

.’Αφού ¿σκέπασαν καί πάλιν μετά προςοχής τήν παγίδα 
διηρέδησαν είς διάφορα έπίκαιρα τού κυνηγεσίου σημεία, οί 
δέ κύνες συχνά άνεκάλυπτον θηράματα, έπέστρεφον όμως 
οσάκις άνεκαλούντο διά συρίγματος ύπό τών κυνηγών; Έρ- 
ρίπτόντο καί δόρατα συχνά, άλλ’ οΰδέν. ¿φονεύετο ,ζώον. 
Μόλις κατά τό τέλος τής έκδιώξεώς έφάνησαν δυο αίμα- 
τόφυρτοι καί έξηντλημέναι δορκάδες, αίτινες ήμιδάνείς έφέ- 
ροντο πρός τό τέρμα τού περιωρισμένου χώρου, έλαφοι όμως 
τίνές έν τή  ορμή τής τάχιστης φοράς δέν έδειλίασαν νά 
όπερπήδήσωσιν έπιτύχώς το σχοινίον κάί νά σωδώσιν από 
τού βεβαίου δανάτου.

' Τρεις μόνον έκ των Ιξ κυνηγών ¿πέτυχον δήραμά τι, 
οί άλλοι όμως δέν έφαίνοντο καί πολύ λυπημένοι διά τήν 
αποτυχίαν των, καί διά τούτο, όταν εις τών συντρόφων έπρό- 
τεινεν άν ήδελον νά έξακολουδήσωσι τό κυνήγιον,· μέχρις οδ 
έκαστος φονεύση τι, η έδεώρουν προτιμότερον να πήγαίνωτ 
σιν είς τήν πηγήν, όπου ήσαν κάί αί ζωοτροφίαι, ουδεις ¿δί
στασε νά παραδεχδή τό δεύτερον. Έφδασαν λοιπόν μετ’ 
ολίγον παρά; τήν πηγήν κάί έξηπλώδησαν έπί ’τής 'μυροβό- 
λου χλόης ύπό τήν σκιάν υψηλών μελιών, ·ένω/ οί δούλοι 
παρέδεσαν'ήδη τά· φαγητά καί μέ τό ψυχρόν τής πηγής 
δδωρ παρεσκευασαν καλόν οίνου κράμα; . Οί κυνηγοί έχουσι 
•πάντοτε καλήν ίρεξιν, καί οί ήμέτεροι φίλοι απέδειξαν τούτο 
σαφώς, αφού δ ’ Ιφαγον μέχρι χορτασμού καί έπιο^ ικανόν, 
κατεκλίδησαν πρός βραχείαν άνάπαυσιν, μεδ’ ήν έσκόπουν 
νά έξακολουδ'ήσωσιν ολίγον έτι κυνηγούντες, άμα κατασταλη 
ή μεσημβρινή δερμότης.

Η  Σ Τ Ζ Ϊ Γ Ο Σ  Τ Ο Ϊ  Λ Η Σ Τ Ο Τ .
Είκών ό π ί Γ . Σάουερ.
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'Ο  ύπνος έβάρυνεν ήδη τα  βλέφαρα των κεκμηκότων 
νέων, ότε αίφνης προςέδραμε δούλος τις άγγέλλων τήν έμ- 

' φάνισιν κάπρου έκεΐ κάτω παρά το έλος, όπερ έσχηματίζετο 
είς τό βάδος κατάφυτου χαράδρας εκ του διαρκώς ρέοντος 
άπδ τής πήγής ΰδατος. Εύδύς καί οί Ιξ  κυνηγοί άνεπήδη- 
σαν έκ τής δέσεως των, έλαβον τά  δόρατά των καί διηυ- 
δύνδησαν διά διαφόρων δρόμων προς τό ύποδειχδάν μέρος. 
'Ο  Φυλλίδας εδραμε μετά του κυνός του προς την κατω
φερή έξοδον της ίκανώς μακράς φάραγγος, έ δέ Θράσυλλος 
τόν ήκολούδησε κατά πόδας· άλλοι προςήλδον άνωδεν προς 
τήν χαράδραν ή διά των παραπλεύρων, αποτόμων καί κατά
φυτων κλιτύων. 'Ο  Φυλλίδας διά μεγάλης φωνής είπε προς 
τούτους, ότι έκεΐδεν, δηλ. έκ τής άποκρήμνου άνόδου έπρεπε 
νά προαποστέίλωσι τούς κύνας είς τό παρά τό έλος άλσος, 
διά νά έκδιώξωσι προς τό μέρος του τό 8·ήραμα. Καί οδτω 
συνέβη τω δντι. 'Ο  κάπρος, έκφοβισδείς καί καταδιωκόμενος 
υπό των κυνών, έξώρμησεν αίφνης έπί τόν Φυλλίδαν, όςτις 
καίπερ στερούμενος καταλλήλων κατά τοιούτου θηρίου όπλων 
έτόλμησε ν’ «ντιταχδή πρός αυτό διά του έλαφρού ακον
τίου του καί νά τω καΐαφέρη δυνατόν, κατά του στήδους 
κτύπημα* άλλ’ όσον καί άν επέτυχε τό τόλμημα τούτο και 
το κτύπημα, δ ι’ αιφνίδιας καί Εσχυρας του δυνατού δηρίου 
κινήσεως έδραύσδη τό ξυστόν του δόρατος καί ώρμησεν ο 
κάπρος κατά του προςβαλόντος άύτόν καί τόν έρριψε κατά 
γης καί τόν έκτύπα διά των χαυλιοδόντων του.

'Ο  Θράσυλλος έμεινεν ώςεί άπολελιδωμένος έπί τω δεά- 
ματι, γυμνόν κραδαίνων τό ξίφος προ στιγμής. Δαιμονικός 
σπασμός έκίνησεν αίφνης άλλοκότως τους οφθαλμούς του, ή 
όψις του παρήλλαξεν άπαισίως, έδηξε τό κάτω χείλος σπα- 
σμωδικως καί εύδύς έξετόξευσε τό δόρυ του πρός τοός πα- 
λαίοντας. Δεν έπέτυχεν όμως τον κάπρον, άλλα τόν Φυλ
λίδαν, . τουδ·’ υπέρ καί_ αυτός ήδελε, διότι δ σκοπός -ίου ήτο 
νά διαπεράση διά τού δόρατός του τό σώμα τού άπεχδοϋς 
φυλλίδα, καί κατόπιν νά είπη είς τοός άλλους, ότι δ κά
προς έπλήγωσε δ-ανατηφόρως τόν φίλον του. Άλλ’ ευτυχώς 
δεν έπέτυχε τού. σκοπού του, διαπεράσας μόνον τόν αριστε
ρόν. τού Φυλλίδα βραχίονα καδ’ ήν ακριβώς έκέΐνος στιγμήν 
ένέπηξε τήν μάχαιράν του είς τό στή8·ος τού δηρίου, τό 
όποιον καί έπεσεν άπνουν παρ’ «ύτόν.

"Οταν ό Θράσυλλος εΐδεν ότι άπέτυχέ τού ποδουμένου 
καί ότι ό Φυλλίδας ήτον ακόμη πληρέστατα είς τάς,αίσδή- 
σεις του, ώρμησεν έπ’ αυτόν σατανικώς προςποιούμενος, τόν 
ένηγκαλίσδη καί ήρχισε νά φωνάζη καί νά μεμψίμοιρη καί 
να καταταράται τον εαυτόν του, ότι έλαχε τόν φίλον του, 
τόν ακριβόν του φίλον, καί τόν έπλήγωσε καί ολίγον έλειψε 
νά τόν σκοτώση. Τότε προςέδραμον κα\ οί άλλοι φίλοι, 
ούδέν άαλόν έκ των όδυρμών τού Θρασύλλου προοιωνιζό
μενοι, προςήλδ'Ον δέ καί οί δούλοι. Κατετρόμαξαν ίδόντες 
αίματόφυρτον καί κατακείμενον τόν Φυλλίδαν, διά δόρατος 
δ'ε διαπερασμένον τόν βραχίονα του. 'Ο  Θράσυλλος δίν 
έλειψε νά τους πληροφορήση έν όλολυγμοΐς καί δακρυοίς, 
δτι διά να σωση τον φίλον του έτόξευσε καί ήστόχησε τό
σον άτυχώς. Ό  Φυλλίδας, καίπερ συγκρατών έτι καλώς 
τάς1 αίσδήσείς καί τάς δυνάμεις του, δεν είπε τίποτε, έστρεψε 
μόνον καί προςέϊδεν ατενώς τόν Κτησιφώντα, όςτις έτυχε 
νά τόν καταστήση πρό τίνος, όταν έπέστρεφον την νύκτα 
από τού δείπνου έίς τά  ίδια, πρόςεκτικόν από μέρους τού 
Θρασύλλου, καί διά τού πολυσήμαντου έκείνου βλέμματος 
δεν ήργησεν ό Κτησιφών νά έννοήση τάς σκέψεις τού. τραυ- 
ματίου. Άμ.φότεροι ήσαν πεπεισμένοι ήδη περί τής μαύρης

έπιβουλής τού Θρασύλλου., δεν ητον όμως δυνατόν ουτε 
φρόνιμον νά φανερώσωσι τους διαλογισμούς Των κατά τήν 
δεινήν εκείνην ώραν,' καί διά τούτο έσιώπησαν. Ό  Κτησι
φών μάλιστα, όςτις όξύ προςέβλεψε τόν Θράσυλλον, μετέ
βαλε τήν ίδίαν υποψίαν είς πεποίθ-ησιν, όταν παρετήρησεν,’ 
ότι ό μυσαρός έκέΐνος άνδρωπος,· άν καί δέν ήδελεν έπί μα- 
κρόν νά καδ·ησυχάσγι καί διαρκώς έκλαιε, δεν εϊχεν όμως 
χύσει ούτε Ιν δάκρυον.

Έξέβαλον τό δόρυ από τής πληγής καί τήν Ιδεσαν, 
όπως ήξευρον καί ήδύναντο καλλίτερον. Δίν ήτον έπικίν- 
δυνος* ήτον. όμως προφανές, ότι ό Φυλλίδας δά  ύπέφερεν 
έπί μακρόν χρόνον έξ αυτής. 'Ο  κάπρος.δέν τόν είχε πλη
γώσει δυνατά. ’Εν τφ μεταξύ οί δούλοι κατεσκεύασαν προ- 
χείρως Ιν ξυλινον φορεΐον, έπί τού οποίου έτέδη ό τραυμα
τίας διά νά μετενεχδή οίκαδε. "Οταν οί δούλοι τόν έσή- 
κωσαν έπ’ ώμων, δ Φυλλίδας αυτός ήδέλησε νά τοΐς 
ύπενδυμίση νά μή λησμονήσωσι τά  θηράματα. ’Επειδή 
όμως πρός μετακόμισιν τής όλης λείας δεν έπήρκουν οί χά
ροντες δούλοι, εστειλεν δ.Κτησιφών ενά έξ αυτών μετά μιας 
έλάφου είς τδ  ολίγον έκεΐδεν α’πέχον κτήμά του, παραγγεί- 
λας είς αυτόν συγχρόνως νά φροντίση μετά των έκεΐ δού- 
λων του εΰδιίς απόψε τήν μεταφοράν των φονευ&έντων ζώων, 
τά  όποια τήν έπαύριον ήδύναντο νά φέρωσιν είς τήν πόλιν. 
Καί ουτω έτράπησαν οί κυνηγοί τήν πρός τά  ίδια με ολως 
διάφορον διάδεσιν ή ότε τήν πρωίαν έξήλδον. Ό  Θράσυλ
λος ήκολούδ-ει ολίγον απώτερον, πάντοτε στενάζων καί προς
ποιούμενος διά τού ήδ·ους τόν δυςτυχέστερον των έπί γής 
άνδρώπων οί άλλοι όμως δεν παρεΐχον ουδέ τήν παραμικρόν 
προςοχήν είς τόν πόνον του. - ·

"Οταν έπλησίασαν είς τήν πόλιν, ό Χαρίλαος έτρεξε 
πρώτος είς τόν οίκον τού Φιλοκλέους όπως άναγγείλη τό 
συμβάν, μολονότι δε παρέστησε τό πράγμα- όσον ήδύνατο 
άσήμαντον, μεγάλη έν τοότοις κατέλαβε τήν όλην οικογέ
νειαν ταραχή. Ό  Φιλοκλής εύδ-ός ήτοιμάσδ-η νά έξέλδη 
πρός προύπάντησιν τού τραυματίου, τήν δε Χαριτώ κανείς 
δεν κατώρδ-οισε νά έμχοδίση νά μή άκολουδήση τόν πατέρα 
της. Δάκρυα έτρεχον ήδη από τοός ωραίους όφδαλμούς της. 
"Οταν δ Φυλλίδας τούς είδε μακρόδ-εν ερχομένους, διέταξε 
τους δούλους νά καταδέσωσι τό  φορείον καί προύχώρησε · 
πεζός διά νά καδησυχάση τοός οικείους του. Καί αυτοί 
όμως τόν ε^ρον καλλίτερα παρ’ δ,τι ένόμιζον· κατώρδωσε 
μάλιστα στηριζόμενος έπί τού πατρός του νά προχωρήση 
πεζός μέχρι τής οίκίας τού Φιλοκλέους. Ά μα  φδάσαντα 
όμως έκεΐ, τόν κατέλιπον αί δυνάμεις του, τάς δποίας έπί 
τοσούτον ήδη είχε συγκρατήσει διά τής βίας, καί διά τούτο 
εύδ-ός κατεκλίδη. Ό  Φιλοκλής είχε τόν πείσει νά μείνη 
έπί τού παρόντος είς τόν ίδιον οίκον, διά νά τύχη καλλι- 
τέρας περιδάλψεώς καί νοσηλείας από' μέρους τής συζύγου 
του, διότι αν οίκοδέσποιναι της Ιποχής έκείνης ήξευρον πολυ 
καλά νά περιπονώνται τούς άσδενεΐς. Έ ν τω μεταξύ είχον 
φροντίσει καί προςήλδεν αμέσως ό ίατρός, όςτις έξήτασε 
τάς πληγάς καί περιέδεσεν αύτάς ώς Ιδει, εδωκεν ύγρόν τι 
ίατρικόν πρός μετρίασιν τού πυρετού, ον επρεπε νά περιμέ- 
νωσιν άφεύκτως τό ίδιον εσπέρας. Άλλως ¿βεβαίωσε τους 
οικείους καί φίλους, ότε αί χληγαί δεν ήσαν έπικίνδυνοι, 
συνέστησεν όμως αύστηράν ήσυχίαν.

IX.
Πρός βορράν τής Χαιρωνείας, πρός τήν άριστεράν τοϋ 

Κηφισσού όχ&ην έξετείνετο κατάφυτος παραφυάς τής Κνη-
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μιδος μεταξύ Έλατείας καί Όπούντος καδικνουμένη κατά 
τά μεσημβρινώτερα μέρη, όπου πάλιν εβρεχεν είς τόν ποτα
μόν αποτόμους τινάς προεξοχάς της. Έ π ί μιας των κατω
φερών τούτων προεκβολών, ούχί μακράν τής άρχαίας ίεράς 
πόλεως Άβών, εκειτο έν μέσω δάσους αρχαίος τις ναός τού 
ΉρακλέΟυς, μονήρης έκεΐ, κατηρειπωμένος καί υπό τών άν- 
δρώπων δλως παρημελημένος* αίτια τής παντελούς έγκατα- 
λείψεως καί έρημίας τού ίερού έκείνου χώρου ύπήρξεν δ 
φόβος των περίοικων, οίτινες διηγούντο, ότι δ ναός έκεΐνος 
ήτο φωλεά τών ληστών. ■— Απόψε τουλάχιστον τοιούτον 
παρέχει δέαμα ό τόπος ουτος. Έ κεΐ βλέπομεν μικρόν πρό 
τού μεσονυκτίου έν τφ  περιστυλίω άν&ρωπον στηριζόμενον 
έπί τίνος στύλου καί έκεΐδεν έν τώ σκότει κατοπτεύοντα, 
ώςεί ουτος «νέμενέ τινα. Μετά τρόμου άναγνωρίζομεν τον 
Θράσυλλον. — Τ ί έφερεν αυτόν τόν άνδρωπον κατά τοιαύ- 
την ώραν έκεΐ; Καλόν τι όχι βέβαια.

Ό 'Θ ράσυλλος τήν έπαύριον πρωίαν μετά τό ατύχημα 
τού κυνηγίου ήδέλησε νά κάμη μίαν έπίσκεψιν είς τήν οικίαν 
τού Φιλοκλέους κάί νά μάδη τά  κατά τόν τραυματίαν, δέν 
εγεινεν όμως δεκτός υπό τής οικογένειας. 'Ο  Φυλλίδας 
βαδμηδόν έσχημάτισεν άκράδαντον έν Ιαυτώ πεποίδησιν, 
ότι δ θράσυλλος πράγματι έσκόπει νά. τόν δολοφονήση. 
Διότι, είς ομοίαν χερίπτωσιν, καδ’ ήν κυνηγό'ς παλαίει με 
δηρίον τόσον πλησίον τού άλλου, καί αυτός ό άλλος αντί 
νά προςτρέξη καί μετ’ ολίγα βήματα ν’ αντιμετώπιση όλως 
έλεύδερος το δηρίον καί νά τό κτυπήση όπως καί όπου δέ- 
λει, άπ’ έναντίας σκοπεύει, ούδεμία αμφιβολία ότι τό σκό- 
πευμα διευδ-ύνεται κατά τού άνδροίπου καί ούχί κατά τού 
δηράματος* τήν παραμικράν άλλως αμφιβολίαν ήρεν έκ το,ύ· 
μέσου ή μοχδ-ηρία καί τέ κατά τού Φυλλίδα μίσος τού 
Θρασύλλου. 'Ο  Φυλλίδας άνεκοίνωσεν είς τόν μέλλοντα 
πενδερόν του τήν υποψίαν του, έκέΐνος δε μεδ’ όλα, όσα 
ήκουε καί έγνώριζε περί Θρασύλλου, δέν έδυςκολεύδη νά 
πεισδή είς τούς λόγους τού υίου του. Έ φ’ ω, όταν ήλδ-ε 
τό πρωί δ Θράσυλλος πρός έπίσκεψιν, δ ίν  τόν έδέχδη.

Άλλα και έν  τη  χόλει Ιπαϋ·ε τά  πάνδεινα δ Θράσυλ
λος. Ό  Κτησιφών, καί επομένως πάντες οί άλλοι.κυνηγοί 
συνεμερίζοντο τήν γνώμην τού Φυλλίδα, καί ώς συνήδως 
συμβαίνει, όλη ή πόλις μετ’ ολίγον έμαδε τό πράγμα, καί ,  
φήμη διέτρεχεν, ότι δ Θράσυλλος ήδέλησε νά δολοφονήση 
τόν Φυλλίδαν είς τό κυνήγι. Καί όπου έτυχεν ό Θράσυλλος 
ν’ άποταδή είς κανένα παλαιόν γνώριμον ή φίλον, πάντες 
έστρεφον άμέσως πρός αυτόν τά  νώτα, μολονότι ούδείς 
έτόλμα νά τω εϊπη κατά πρόςωπον τήν γνώμην του. Άλλ’ 
αυτός ευκόλως έμάντευε τήν αίτίαν τής γενικής καδ’ Ιαυ- 
•τού αποστροφής. Διά τούτο κατέλιπε τήν Χαιρώνειαν .καν. 
έπεστρεψδν είς τήν Έ λάτειαν μέ Βιπλούν έν τή  καρδία του 
μίσος. Τό Ιν τη καρδία του βράζον πάδος χαρώρμα αυτόν 
χεριπλέον, καί ήδελε νά έκδικηδή δλον τόν οίκον τού Φιλο- 
κλέους, κάί άς έγίνετο ό,τι ήδελε. Καί δέν ήργησε πολύ 
νά κάμη τό σχέδιόν του· ή Χαριτώ έπρεπέ ν’ άπαχδη υ'πό 
ληστών έξ αυτής τής οίκίας της. Τ ί ήδελε συμβή κατόπιν, 
περί τούτου ούδ’ αυτός Ιγνώριζεν έπί τού παρόντος τι, έπά- 
λαιε δε μή τό μισός του καί δ πρός τήν κόρην έρως του. 
Άναχωρων έκ τής Χαιρωνείας άφήκεν είς τόν οικόν του δύο 
έκ τών δούλων του, είς τους οποίους είχε δώσει τήν παρ
αγγελίαν νά καρατηρώσι μετά πολλής προςοχής καί νά έξ- 
ετάζωσι παν ο,τι συνέβαινεν έν Χαιρωνείει καί ίδια έν τω 
οίκφ τού Φιλοκλέους. νΗρχετο δέ καί αυτός τήν νύκτα είς 
τήν πόλιν ταύτην κρυφίως..

Άίόψε είχε συμφωνήσει νά συναντηδη ό Θράσυλλος έν 
τώ  ναώ τού Ήρακλέους μή ένα λήσταρχον, όςτις έξήσκει τό 
έπάγγελμά του από πολλού μετά τής συμμορίας του κατ’ 
αυτά τά  .μέρη, καί μετά τού οποίου ό Θράσυλλος από τίνος 
χρόνου εΐχε μυστικός σχέσεις. Αυτός προωρίσδη λοιπόν διά 
τήν απαγωγήν τής Χαριτοΰς. "Οταν ένεφατίσδη δ αναμε
νόμενος καί ήκουσε μετ’ ανοχής ίκανάς διά τήν αργοπορίαν 
του έπιπλήξεις, ό Θράσυλλος είπε: „Γνωρίζεις τόν πλούσιον 
έκεΐνον Φιλοκλέα είς τήν Χαιρώνειαν;“ — „Βέβαια“, άπήν- 
τησεν δ ληστής κάί προςέδηκε, „ποιος δέν τόν γνωρίζει έκεΐ
νον;“ — ,,‘Η κόρη του Φιλοκλέους . . . — ,,Είνε ώραΐο
κορίτσι“, εΤπεν δ λήσταρχος διακόπτων τόν Θράσυλλον. — . 
„Τήν κόρην του λοιπόν αυτήν πρέπει νά κλέψης.“

Ό  ληστής έμεινεν επληκτος. „Δεν έτολμήσαμεν έως 
τώρα τίποτε έναντίον του Φιλοκλέους καί τού οΐκου.του“ , 
ύπέλαβε μετά μικρόν. „Τό χέρι του, φδάνει πόλύ μακράν, 
Ιχει φίλον στενόν τόν.Πλούταρχον, ό όποιος τά  πάντα δύ- 
ναται παρά τοΐς Ρωμαίοις.“

„Φοβείσαι λοιπύν, Στρατών;“ είπεν δ Θράσυλλος. „Καί 
άλλοτε έξιππάζεσο καί μ’ έβεβαίονες, ότι εάν ήδελον δια
τάξει, είμποροΰσες νά φέρης καί τόν Κέρβερον από τόν κάτω 
κόσμον. ’Αντιρρήσεις όμως τώρα δ'εν χρειάζομαι· ό,τι Σοι 
είπα πρέπει νά γείνη. Καί πόσους άνδρώπους είμπορεΐς νά. 
διαδέσης;“

"Οταν έσχάτως ήναγκάσδημεν ν’ άλλάξωμεν διαμονήν, 
έπήρα δώδεκα άνδρώπους μαζή μου· δύο όμως μ’ ε,φυγαν, 
καί διά τούτο έζήτησα καί ηυρα άλλους, τρεις μάλιστα.“ 

,Έ χ ε λοιπόν αύριον τό βρ.άδυ ετοίμους όλους τους άν- 
δφώπους Σου.“

„Αύριον λοιπόν εύδύς;“
" „Βέβαια- όσον τό δυνατόν ταχύτερον πρέπει νά τελειώση 

αυτή ή υπόδεσις, καδ’ ον χρόνον τουλάχιστον κοίτεται ό 
μνηστήρ. Άκουσον λοιπόν τώρα, ότε ή οίραία μικρά δεν 
’μπορεί νά γλυκομιλή μέ τόν Φυλλίδαν της, μένει συνήδως 
είς τον παρά τόν οίκον κήπον κατά τό εσπέρας καί έκεΐ κατευ
νάζει ολίγον τόν πόνον τής αγάπης της· είς μίαν άκραν αυτού 
τού κήπου είνε έκτισμένος υψηλός τις δόλος· κάδε βράδυ 
κάδεται έκεΐ έως ου νυκτώση καί βυδίζει τα  βλέμματά της 
είς τό σκότος. Τό πολύ ένας μόνον άνδρωπος δά  ήνε είς 
τόν κήπον, διά  νά φυλάγη μή συμβή τίποτε είς τήν ώραίαν 
κόρην.“

„Πώς όμως δ ά  είμπορέσω νά είςέλδω είς τόν κήπον καί 
κατόπιν πάλιν νά έξέλδω; Ήξεύρω πολύ καλά, ότι δ Φιλο- 
κλής κρατεί πάντοτε πολυ καλά κλειδωμένο τό σπίτι του.“ 

„Αυτό δεν είνε καδόλου δύςκολον“, είπεν δ Θράσυλλος.
. „'Ο Φιλοκλής κρατεί είς τό  σπίτι του Ινα γέροντα καί 

βλάκα όδροφόρον, τόν Παγκλέωνα, όςτις συνειδίζει' ποτέ νά 
• μήν πίνη μόνος τό κρασί του, αλλά πάντοτε μ«ζή μέ τόν 
δοΰλόν μου Σύρον. Παρά τών όμοτίμων τούτων συντρόφων 
μανδάνω έπίσης καί πάντα τά  έν τω οϊκω τού Φιλοκλέους 
συμβαίνοντα. Πλησίον του δόλου έκείνου, περί τού'οποίου 
Σοι έλεγον προηγουμένως, υπάρχει μικρά τις δύρα τού κή
που, ή δποία καί έσωδεν καί έξωδεν είνε σκεπασμένη με 
θάμνους. Διά ταύτης έξέρχεται τό  εσπέρας δ Παγκλέων 
κρυφίως καί πηγαίνει πρός συνάντησιν τού δούλου μου είς 
τδ κοπηλειό, καί αντί νά κλείδωση, γέρνει μόνον τήν δύραν 
ταύτην, διά νά τήν ευρη ανοικτήν έπιστρέφων, καί διά  νά 
μή κάμη δόρυβον. Έφρόντισα να προςκαλέση δ Σύρος μου 
τόν φίλον του Παγκλέωνα είς κοινήν καί έκτάκτως δυνατήν, 
οινοποσίαν αύριον ακριβώς συμπίπτει καί ή έπέτειος τών γε-
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νεθλίων του Σύρου. Τότε λοιπόν δύναμαι Σύ νά είςέλθης, 
άμα νυκτώση, εις τον κήπον, καί όταν ή κόρη πέραση προ 
της μικρά; &ύρα;, ..διότι άπ’ εκεί πρέπει νά περάση διά νά 
υπάγη εί; το σπίτι, όρμα; Σύ έπάνω τη ; και τήν σύρει; !ξω.“

„Αλλά θα ξεφωνίση και θά  προφθάσουν ’;τή στιγμή 
οί δούλοι.“

[ix toC γερμανιχοϋ.) {επ ετα ι συνέχεια .)

ΤΟ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΓΛΟΣΣΟΝ.

Μεγάλη; σπουδαιότητο; γεγονός διά τον έμπορικον κό
σμον τη ; Γερμανία; έλαβε χώραν έπ’ έσχατων έν Βερολίνω.

έν τά ί; τέχναι; και τα ΐ; έπιστήμαι;. Πανταχοΰ δέ παρα- 
τηροομεν, ϊνα είλιχρινώ; έμολογήσωμεν την ύπάρχουσαν

ΔΓΣΑΡΕΣΤΟΣ ΣΓΝΑΝΤΗΣΙΣ.

Τη 27. ’Οκτωβρίου έτελέσ&ησαν τα  έγκαίνια του Φροντι
στηρίου των ανατολικών γλωσσών έν ταΤ; αίθούσαι; τοϋ έν 
Βερολίνω „παλαιού Χρηματιστηρίου“, φυτωρίου, έν ω πρόκει
τα ι νά μορφωθώσιν Όί έμποροι καί οί κυβερνητικοί'ύπάλλη- 
λοι τη ; νέα; γενεά;, οίτινε; μέλλουσι ν’ άντιπροςωπεύωσι 
τήν πατρίδα των έν τα ϊ; άνατολικάί; χώραι; καί νά συσφίγ- 
-ξωσι στενότερον καί διαρκέστερον του; αμοιβαίου; δεσμού;. 
Τά παλαιά^καταρρέουσι καί οί· χρόνοι άδιακύπω; μεταβάλ
λονται. Οδτω καί τήν σήμερον βλέπομεν μεγίστα; μετα- 
βολα; καί έν τη διε&νει συγκοινωνία καί έν τώ έμπορίω καί

αλήθειαν, πρωταγωνιστοϋντα; του; Γερμανού;, εί; οΰ; ή 
άκάμ,ατο; δραστηριότη; καί ή ανεξάντλητο; φιλοπονία, ή 
διακρίνουσα τον φυσικόν αυτών χαρακτήρα, έξησφάλισε διαρ
κώ; 9'έσιν διαπρεπή καί έξέχουσαν έν τη χορεία των μεγά
λων καί πεπολιτισμένων έθνών.

Τοιουτοτρόπως βλέπομεν τήν σήμερον παρελθουσαν τήν 
έποχήν έκείνην, καθ’ η’ν πράγματι ή αγγλική βιομηχανία 
ήτο^υπερτέρα πάση; άλλη; καθ’ όλην τήν ύφήλιον. Άντ’ 
αύτή; κατέλαβε σήμερον τά  πρωτεία ή γερμανική σπουδαίω; 
ανταγωνιζομένη καί προ; αυτά; τα ; γαλλικά; τέχνα; του
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συρμού, έξαναγκάσασα δέ βαθμηδόν τον έμπορικον κόσμον 
καί πρό; έκμάθησιν τής γερμανική; γλώσση;, ή τι; προ εικο
σαετία; μόλι; ήτο γνωστή πέρα των οχθών του 'Ρήνου καί 
του Δουνάβεω;.

Τήν σήμερον ζώμεν υπό άλλον αστερισμόν άπό δεκα
πέντε ένιαυτών τά  μέσα τή ; συγκοινωνία; έν τή  χερσονήσω 
του Αίμου άνεπτύχθησαν καί έπολλαπλασιάσθησαν, ή Ανα
τολή εγινεν εόπροςιτωτέρα εί; τον δυτικόν πολιτισμόν, χώ- 
ραι δε τέω; άγνωστοι καί άβατοι εί; πόδα; ευρωπαϊκού; 
πλησιάζουν νά καταντήσουν κέντρα καί έστίαι μεγάλη; έμ- 
πορική; κινήσεω; καί συναλλαγή;.

Αλλ’ ή πείρα των τελευταίων έτών άπέδειξεν, ότι πρό; 
έκπλήρωσιν των μεγάλων σκοπών, ου; έπιδιωκει πασα βιο
μηχανία, απαραίτητο; εΤνε ή τελεία καί ακριβή; γνώσι; των 
γλωσσών καί ιδιωμάτων, άτινα ομιλοϋνται έν τά ϊ; χώραι; 
ταυταις. 'Γπό ταύτη; δε τή ; Ιδέα; αγόμενοι καί οί έν Βε
ρολίνω τά  πρώτα φέροντε; ίδρυσαν τό ανωτέρω Φροντιστή- 
ριον, όπου μέλλουσι νά διδάσκωνται τά ; ξένα; ταότα; γλώσ
σα; πάντε; οί βουλόμενοι. Ή  διδασκαλία θά  έπιδιώκη 
πρό παντό; πρακτικούξ σκοπού; συνωδά πρό; του; πρακτι
κού; λόγου;, έξ ών έπήγασε καί ή Ιδέα τή ; συστάσεω; τοι- 
ούτου διδασκαλείου. ’Εν τώ προγράμματι δ ’ αυτή; μέλλου- 
σιν έκτό; τή ; νεοελληνική;, τή ; ¡Ρουμανική;, τή ; τουρκική; 
νά συμπεριλαμβάνωνται καί ή κινεζική, ή ιαπωνική, ή ίνδο- 
στανική, ή αραβική, ή περσική κτλ. Τά μέλη τοϋ φροντι
στηρίου δυνανται ν’ άνήκωσιν εί; πασαν οίανδήποτε κοινω-

νικήν τάξιν, έν τούτοι; έκ των έκατόν, οίτινε; εύ&ύ; κατά 
τά ; πρώτα; ήμέρα; ένεγράφησαν οί χλεΐστοι άνήκουσιν εί; 
τήν έμπορικήν τάξιν. Χάριν δέ τούτων ώρίσ&ησαν αί ώραι 
τή ; διδασκαλία; τό πρωί καί τό εσπέρα;.

Ή  διεόθυνσι; τοϋ ίδρύματο; άνετέ&η εί; τον διάσημον 
άσιανολόγον καθηγ. Σαχάου, μέλο; τή ; έν Βερολίνω Ακα
δημία; των ’Επιστημών. Μόλι; είκοσιτετραετή; άνηγορεό&η 
ουτο; καθηγητή; τών ανατολικών γλωσσών έν τω Πανεπι- 
στημίω τή ; Βιέννη;, διεκρί&η δέ άλλοτε ώ ; ει; έκ τών νοη- 
μονεστέρων μαθητών του Νέστορο; τών γερμανών άσιανο- 
λόγων, του έν Λειψία διδάσκοντος Fleischer. Γινώσκει έξ 
ίδ ια ; άντιλήψεω; όλα; τά ; χώρα; τή ; Ευρώπη; καί ιδία 
τήν Ανατολήν καί έξ όλων τών γερμανών έκιστήμόνων αυ
τό ; νομίζεται δτι είδε τών πλείστων „ανθρώπων άστεα καί_ 
νόον εγνω“. Έ κ  τών λοιπών διδασκάλων μνημονευομεν τών 
καθηγητών Αρενδ, Χάρτμαν, Λάγκε, Μόριτ;,. δύο Κινέζων, 
έπίτηδε; έκ τή ; χατρίδο; των προςκληθέντων πρό; διδα
σκαλίαν τή ; Κινεζική;, ένό; Ίάπωνο;, ό;τις σύγχρονο»; φοίτα 
καί εί; τά  παραδόσεις του Πανεπιστημίου, ένό; αίγυπτίου 
καταγομένου έκ μεγάλη; οίκογενεία; έν Καΐρω καί διακρι- 
νομένου έπί ευφυΐα καί νοημοσύνη καί τέλος τοϋ ήμετέρου. 
Ίωάννου Μητσοτάκη, ό ;τ ι; καί εί; τον φιλολογικόν τή ; Γερ
μανία; κόσμον εΐνε γνωστό; διά  πολλών μεταφράσεων έκ 
τή ; ελληνική;, ών μίαν μάλιστα έδημοσίευσε πρό διετία; 
καί τό έν Στουτγάρδη έκδιδόμενον έγκριτον περιοδικόν „Vom 
Fels zum Meer“.

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ. Εκ παρισιανή; φωτογρα
φία; (έν σελ. 337).

2. ΚΟΡΗ ΓΕΛΩΣΑ. ΕΕκών τοϋ C. .Horn έν σελ. 341).
3. Η ΣΓΖΓΓΟΣ ΤΟΓ ΛΗΣΤΟΓ. Είκών ύπό Γ. Σάουερ 

(έν σελ. 345). 'Ο  καί έξ άλλων εικόνων, ίδια δέ τοϋ ,,Βασι- 
λέω; Λήρ“ γνωστό; γενόμενο; καλλιτέχνη; Σάουερ παρου
σιάζει ήμΐν έν τη σήμερον ύφ’ ήμών δημοσιευόμενη γυναίκα, 
έπί τών όρέων τή ; ’Ιταλία; ζητούσαν καταφόγιον άπό τή ; 
καταδιώξεω;. Αιματηρό; αγών είχε συναφθή μεταξύ τών 
φυλάκων τοϋ νόμου καί τών άτιθάσσων ληστών τών Άπεν- 
νίνων όρέων ούτοι κατεβλήδησαν ύπ έκείνων καί οί διαφυ- 
γόντε; τόν θάνατον έν τή συμπλοκή, ζητοΰσιν ήδη σωτη
ρίαν διά τή ; φυγή;. Καί ή σύζυγο; τοϋ άρχηγοϋ των φεύγει 
καί αυτή εί; τά  όρη, κρατούσα τό τέκνον εί; τά ; άγκάλα; 
τη ; καί άνά πάσαν στιγμήν στρέφουσα τά  βλέμματα οπίσω 
πρό; τού; διώκτα;, Ιμπλεω; μίσου; καί απελπισία;. ’Αγνοεί 
έάν 6 άνήρ αύτή; επεσε μαχόμενο;, ή έάν συνελήφ&η, ή 
περιπλαναται καί αυτό; μόνο; εί; τά  όρη ζητών σωτηρίαν, 
τούτο μόνον γνωρίζει, ότι δ·’ άναθρέψη τό τέκνον τη ; οδτω;

ώ;τε μεθ’ υπερηφάνεια; να έξακολουθήση το στάδιον τοϋ 
πατρό; του καί μετά ζήλου, ώ; έκεΐνο;, .νά έξασκήση τό 
έπικίνδυνον τούτο έπάγγελμα.

4. ΔΓΣΑΡΕΣΤΟΣ ΣΓΝΑΝΤΗΣΙΣ (έν σελ 348). 'Η  κίσσα 
συγκαταριθμεΐται καί αυτή μεταξύ τών άρπακτικών πτηνών, 
διότι ουδεμίαν παραλείπει ευκαιρίαν, κατά τά ; πρωινά; μά
λιστα ώρα;, ν’ άνιχνεύση τά  δένδρα, τά ; λόχμα; καί τά  
πυκνά, έν γένει, μέρη τών δασών πρό; ευρεσιν καλιών καί 
άγραν αδυνάτων νεοσσών. Πεπροικισμένη ύπό νοημοσύνης 
καί πολλή; πονηριά;, κατορθώνει πάντοτε νά διαφεύγη τού; 
κινδύνους, εί; του; οποία; περιπίπτει κατά τά ; διαφόρου; 
τη ; έκδρομάς. 'Η  είκών ήμών παριστάνει αυτήν συναντώ- 
σαν έγγυ; καλιά; σκίουρον, προτιθέμενον νά έπιπέση κατά 
τών έν αυτή ωών. 'Η  κίσσα δεν όπισδ·οχωρει πρό τού έπι- 
φόβου ξένου, άλλα διά τών κραυγών τη ; αναγκάζει έκεϊνον 
νά παραιτηθή τή ; λεία; καί ν’ άφήση αύτήν κυρίαν του 
νοστίμου θηράματος, έν ώ μακρόθεν οί ταλαίπωροι τοκεΐ; 
μάτην θρηνούσι καί ολοφύρονται έπί τή σκληρότητι τή ; - 
λάλου κίσσης.
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Δυςτυχώς A c  πεπρωμένου ί  ¿πίδοζος διάδαχρί του γερμανικοί δρόνου 
να γίνη δ ίμ α  τής δεινής καί άμειλίχτου αύτοί νόσου. '0 ς  πιστοποιείται 
πανταχόδεν τό νόσημα του λάρυγγός του ετράπη επ ’ εσχάτων επί τα χείρω, 
πάντες δε οί ιατροί μηδ’ αυτοί του M ackenzie εξαιρούμενου όμολογοίσιν, 
ότι τό νόσημά του δεν εΤνε δυνατόν νά άλλο τ ι ,  παρά καριώνος του 
λάρυγγος. "Οπωςδήποτε ή  τροπή αδτη μεγάλην εύδύνην επιρρίπτει επί 
του αγγλικοί τόπου καί πρό πάντων επί το ί ιατροί M ackenzie, οςτις, εάν 
ηνε άληδή τά γραφόμενα υπό των γερμανικών εφημερίδων, άπ’ άρχής δεν 
έδειξε συμπεριφοράν ευγενοΰρ καί είλιχρινοίς συναδέλφου πρός τούς γερμα- 
νούς ιατρούς, οί όποιοι άπαντες ανεξαιρέτως καί άπό της έδρας του Παν
επιστημίου καί κατ’ ιδίαν, Ιξέφραζον τά ς άμφφολίας των περί της θερα
πευτικής μεδόδου το ί άγγλου ιατροί, έπανειλημμένως γνωρίσαντος και διά 
τών αγγλικών εφημερίδων καί δ ι’ ιδιαιτέρων επιστολών, ο τι ή νόσος του 
διαδόχου εΤχεν δλως καλοήδη φόσιν. Καδ’ δλον τό πολυχρόνιον διάστημα 
της νόσου ταυ της του διαδόχου ουδέποτε Ιγνώσδη τι δετικόν περί τής πο
ρείας αυτής, πάντοτε δ ε  ίδημοσιεόοντο άνηφατικαί τινες ειδήσεις, αίτννε; 
άντί νά καδησυχάζωσι μάλλον επηυξανον ττν  άνησυχίαν του γερμανικοί δη
μοσίου, όπερ μάλιστα ήσδάνετο εαυτό προςβεβλημένον επί τη εκλογή άγγλου 
ιατροί διά τόν μέλλοντα μονάρχην του, Ιν  ω ΰπάρχουσι τόσοι καί τόσοι δια
πρεπείς επιστήμονες εν Γερμανία, εΟνόητος δέ εΤνε ή βαρυδυμία καί ή 
όργή, ήιις κατέλαβεν ήδη αυτό, άφ’ ου έπηλήδευσαν άτυχώς οί φόβοι του 
καί ό ξένος άντιλη'πτωρ μεδ’ όλος τάς μεγαλαυχίας του ήναγκάσδη παγ- 
κοίνως νά όμολογήση την αδυναμίαν του.

Οί γάλλοι ζωγράφοι Stevens καί Gervey συνεργάζονται προς άπο- 
περάτωσιν γιγαντιαίας είκόνος, ήτις δ ά  δνομασδη „'Ιστορία το ί άίώνος“ 
καί δά Ικτεδή έν τη παγκοσμίω Ικδεσει το ί 1889. Έ ν  τή είκόνι ταότη 
δά  είκονίζωνται Ιν ¿μίλοις κατ’ εποχάς συνηγμένοι πάντες οί διάσημοι 
τής Γαλλίας άνδρες, πολιτικοί, καλλιτέχναι καί επιστήμονες, ίσο ι ήκμασαν 
κατά τά Ικατδν τελευτάϊα εκατόν έτη, άπό του 1789 μέχρι το ί 1S89.

Έ ν  Ροστώκη έώρτασε πρό τίνος τήν εννενηκοστήν άπό τής γεννή
σ ε ις  του Ιπαίτιον γνωστότατος εν τή πόλει εκείνη δικηγόρος, άνδρωπος 
Ινόρετος και σεβαστός, όνόματι δέ Μάσμαν. Ό  εύπορος ουτος γέρων μετα
βαίνει πάντοτε κατά τούς δερινούς μήνας άπό πολλών ετών d t  ΓαστάΧν, 
όπου διαδερίζει, ώς γνωστόν, καί ό Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας. Έ κ ε ϊ 
Ιτυχε πολλάκις ό πολιός Μονάρχης νά άποτείνη πρός τόν σεβάσμιον δμή- 
λικα τόν λόγον, αφοί τόν Ιχαιρέτα πάντοτε φιλοφρο'νως, κατά δέ τήν τε· 
λευταίαν του Ιορτήν άπηυ'δυνε τηλεγραφικές πρός τόν έννενηκοντούτη γνώ
ριμον κ α ί υπήκοόν του τήν εξής δ ιά  του γραμματέως του συγχαρητήριον-. 
,,'Η  Α. Μ. μ’ επιφόρτισε νά Σας διαβεβαιω'σω επ’ εύκαιρία τών γενεδλίων 
Σας ότι δμολογεΐ τήν επιτυχίαν των προςπαδειών Σας, δ ι’ ων κατωρδώ- 
σατε μέχρι το ίδε  ν’ άνταγωνισδήτε πρός Αάτήν έν τη ηλικία καί Σάς 
εύχεται νά εξακολουδήσητε μέ τόν αυτόν ζήλον εν σωματική τε καί πνευ
ματική εύεξία τόν καλόν τούτον άγώνα. — Φον Βιλμόβσκι.“  Τ ό τηλε
γράφημα τοίτο, χαρακτηριστικόν τής άγαδότητος το ί γηραιοί Αύτοκράτορος, 
εδημοσίευσε μετά σχολίων Ιπίσης άστείων άπας ό γερμανικός τόπος.

"Ολως διάφοροι έπικρατοίσιν ίδέαι εν Ρωσσία περί τής Ιλευδερίας 
το ί φοιτητικοί βίου ή εν Γερμανία. Ρωσσική τις Ιφημερΐς αγγέλλει π. χ. 
τά έξης: „ 'Η  Σύγκλητος το ί έν Πετρουπόλει Πανεπιστημίου διέταξε κατ’ 
αότάς αυστηρόν Ιξέλεγξιν τής τακτικής προςελεύσέως είς τάς παραδόσεις 
τών φοιτητών πασών τών σχολών, άνετέδη δέ τό κατασκοπικόν τοίτο έργον 
είς αρμοδίους άστυνομικούς υπαλλήλους, οίτινες εις ιδιαίτερα βιβλία δ ά  ση- 
μειώσι τούς άπουσιάζοντας φοιτητάς, Πρός διευκόλυνσιν καί εξακρίβωσιν 
τής Ιξελέγξεως καί οί δυρωροί των διαφόρων του Πανεπιστημίου αίδου- 
σών δά  λαμβάνωσιν ύπό σημείωσιν τά όνόματα των παρουσιαζομένων, 
το ίτο δέ καδίσταται εύκολου, διότι, κατά τόν χειμώνα μάλιστα, όλοι οί 
άκαδημαϊκοί πολίτου. τδ ν  βορείων εκείνων κλιμάτων άποβάλλουσι τά  έπα- 
νωφόριά των καί καταδέτουσιν αυτά εις ώρισμίνον δι’ έκαστον τής ίματιο-

δήκης με'ρος. Κατά τήν προκήρυξιν πας φοιτητής άπουσιάσας έπΐ μίαν 
ύλην εβδομάδα όφείλει νά δηλώση γραπτώς τόν λόγον τής άπουσίας του, 
είς τό τέλος δέ τ ο ί  εξαμήνου ή  αστυνομία αότή δ ά  πληροφόρηση τά ς παν
επιστημιακός άρχάς πόσάς άπουσίας έκαμεν έκαστος φοιτητής, ή δέ Σύγ
κλητος έχει ν’ άποφανδη, άν δά  λογισδη ώς χρόνος φοιτήσεως επαρκής 
δι’ έκαστον έξάμηνον ή  άτακτος τών παραδόσεων άκρόασις.“ '

Ό  γαλλικός τόπος, καί μάλιστα ό σοβαρός, Ιξεγείρεται μι3 φωνή 
κατά το ί νέου έργου τ ο ί  Αίμιλίου Ζωλδ, δπερ επιγράφεται ,,Ή  γή“  καί 
δημοσιεύεται εν επιφυλλίδι τής εφημερίδες G il B las. Ή  „Γαλλική Δημο
κρατία“  εν κυριω άρδρφ Ιπικρίνει τό ,,άχαρακτήριστον τοίτο προϊόν τής 
συγχρόνου φιλολογίας“, δπερ δεωρεϊ ώς τό ρυπαρώτερον καί μάλλον άνού- 
οιον το ί συγγραφέώς έργον. Ό  Reinach — ό γνωστός τής Ιφημερίδος 
εκείνης άρχισυντάκτης — μαίνεται κατά τής άστυνομίας, ήτις αμελεί νά 
κάμνη χρήσιν τών κατασχετικών αύτής δικαιωμάτων κατά τοιούτων Ιλεει- 
νών άναγνωσμάτων, άφοί έκάστη σελίς το ί έργου δίδει άπαραγνώριστον 
πρός τούτο άφορμήν. “Ετερος σπουδαίος κριτικός, έ A natole F ran ce  άνα- 
δεματίζει εν τή παρισινώ ,,Χρόνω“  τό αισχρόν μυδιστόρημα, δπερ είκο- 
νίζει τούς χωρικούς της πατρίδος του ώς τά δηριωδέστατα κτήνη. Αί 
προςτυχώτεραι έκφράσεις καί τό κοινότερον ΰβρεολόγιον άποτελοίσι, λέγει, 
τό πλεϊστον του βιβλίου μέρος, τάς δέ περιφράσεις, δι’ ών συγκαλύπτονται 
αί αίσχρότεραι έννοιαι, δέν δόναταί τις νά έρμηνεόση ούτε μέ τό Λεξικόν 
της ’Ακαδημίας, ούτε μέ τό το ί Λιττρέ, ’Αν δεν άποδάνη βέβαιον φιλο
λογικόν δάνατον ό Ζωλδ, επιλέγει ό έπικριτής, μετά το έργον τοίτο δά 
δυςκολευδη πολύ νά ζήση.

Τό εμπορικόν Έπιμελητήριον τών Παρισίων Ιξέδωκε πρό μικροί 
τόν Ιπίσημον πίνακα τής καταναλώσεως τώ ν τροφίμων κατά το παρελδόν 
ετος 1886. Λίαν ενδιαφέροντα εινε τά εξής το ί στατιστικοί τούτου δελ
τίου πορίσματα. Ο ί ΙΙαρίσιοι κατά τό 1886 Ιφαγον 180 εκατομ. λίτρας 
κρέατος, ήτοι 2 '/s έκατ. πλέον ή κατά τό 1886. Έ κ  το ί φοβεροί τούτου 
ποσοί 85 έκατ. προέρχονται εκ του εξωτερικοί. Ή  Γερμανία αποστέλλει 
ζωντανά πρόβατα. Ε ίς  τό δλον ποσόν συμπερώαμβάνονται 4 '/ ¡  έκατ. λίτρ, 
ίππείου κρέατος. Έ κ  πτηνών καί δηραμάτων εγεύδη ή γαλλική πρωτεύ
ουσα 24 Ικατομ., ήτοι εν εκατομ. πλέον to i  1885. Έ κ  Γερμανίας στέλ- 
λονται πρό πάντων λαγοί, πέρδικες καί έλαφοι, εκ Βελγίου καί 'Ολλανδίας, 
άγριο* -ίήσοαι, φασιανοί καί ύγριαι ίρνιδες- ή  'Ισπανία αποστέλλει ύπέρ 
τό έν εκατομμύριον κορυδαλών καί άλλων μικρών πτηνών, ή δέ ’Ιταλία 
κυρίως περιστεράς, όπέρ τά 2 έκατ. Τάς μεγίσεας προόδους είςαγωγής 
τροφίμων είς Παρισίους έκαμεν ή Αυστρία, ήτις, ενώ κατά τό 1885 έστειλε 
μόνον 4,900 λίτρ. δηραμάτων, έδεκαπλασίασε «ατά τό άμέσως Ιπιόν ετος 
τήν αποστολήν, άνελδοίσαν είς 400 χιλ. λντρών. Ε ίς τάς χιλιάδας ταύτης 
περιλαμβάνονται 60 χιλ. λαγοί. 27 χιλ. φασιανοί, 190 χιλ. πέρδικες, 110 χιλ. 
κίχλαι καί 5,440 έλαφοι. Καί οί Ρώσσοι ήρχισαν νά είςδύωσιν είς τήν 
παρισινήν τών τροφίμων αγοράν, Ιν γένει δέ 7 5 %  Ικ  τών τρωγομένων Ιν 
τη γαλλική πρωτευούση δηραμάτων εινε ξένα. 'Η  είςαγωγή μάλιστα τών 
όστρειδίων κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ύπερεδιπλασιάσδη, άνελδοίσα 
πέρυσιν είς 212 έκατομ. άπέναντι μόνον 95 τ ο ί  1876. Τ ά  χλεϊστα· δέ 
προέρχονται έκ Πορτογαλίας. — Κ αί πόται δυνατώτατοι εινε οί Παρισινοί. 
Κατά τό παρελδόν ετος είςήχδησαν είς τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν 43 εκατ. 
έκατόλιτρα οίνου, μόνον όμως 272,205 έκατόλ. ζύδου, το ί δ’ δπερ μαρτυ
ρεί τήν στασιμότητα τής ζυδοποσίας. Άπίστευτον, άλλ’ άληδέστατον εινε 
ότι μόνοι οί Παρίσιοι ροφώσι τό ’/ο το ί όλου εν Γαλλία παραγομένου οίνου. 
Ή  φαγοποσία έκάστου παρισινοί, κατά μέσον δρον καί επί τη βάσει τοί 
ανωτέρω πίναχος, δυνατόν νά ύπολογισδή ώς εξής: δτι δηλ. κατ’ ετος 
χρειάζεται 148 λίτρ. άρτου, 10 ίχδόων 3  «οιλ. όστρειδίων, 10 χού. πτηνών 
καί δηράματος, 74 κρέατος, 7  βουτύρου, 186 οίνου καί 11 ζύδου. Άλλ’ 
ή δικαιότατη αύτη αναλογία δέν τηρείται Ιν τφ  κόσμω τουτω τής άνισό- 
τητος, ήκιστα δ ’ εν ΙΙαρισίοις, δπου πλεϊστοι λιμοκτονοίσι καί έτι πλείονες . 
τρέφονται άνεπαρκέστχτα.
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Αί πρό μηνός άρξάμεναι εγγραφαί ακροατών το ί εν Βερολίνω άρτι-, 
συστάτου „’Ανατολικοί φροντιστηρίου“ ύπερηκόντισαν καί τών αίσιοδοξο- 
τέρων τάς προςδοκίας ώς πρός τό πλήδος τών προςελευσομένων φοιτητών, 
οιτινες συμποοοίνται -ών είς 140, αυξηδησομενους άναμφιβόλως κατά τήν 
διάρκειαν το ί χειμερινοί τούτου εξαμήνου. Μεταξύ τών εκφρασάντων 
ήδη τήν επιδυμίαν των πρός εγγραφήν ΰπάρχουσι καί πολλοί νομικοί καί 
έμποροι· δλαι αί ήλικίαι άντιπροςωπευονται, πολλοί δέ είνε καί γέροντες 
σχεδόν. ’Αλλά τό μάλλον ενδιαφέρον ήμας εινε, δτι διωρίσδη ήδη καί Κα- 
δηγητής τής Νέας Ελληνικής, ό κ. Μητσωτάκης, 'Ελλην τό γένος, τό φρό
νημα και τήν πρώτη» παίδευσιν, μέλλων δ ’ επί του παρόντος τετράκις 
τής έβδομάδος νά παραδίδη επιστημονικώς τά κατά τήν γλώσσαν ημών 
καί φιλολογίαν.

Έ ν ώ  άφ’ ενός βεβαιουται ό εκροισσισμός το ί εν Δορπάτη Πανεπι
στημίου καί πασα εν τω  φανερώ καταβάλλεται προςπάδεια πρός περιστολήν 
τών προόδων το ί γερμανικοί στοιχείου άνά τήν ρωσσικήν Αυτοκρατορίαν, 
άφ’ ετέρου ή  ρωσσική κυβερνησις κολοσσιαϊα διατίδησι ποσά πρός επιστη
μονικήν >μόρφωσιν όσων πλείστων ρωσσοπαίδων Ιν αύτή τή Γερμανία.
Πάντα σχεδόν τά γερμανικά πανεπιστήμια, μα'λιστα δέ τό τής ήμετέρας 
πόλεως, εκμεταλλεύονται τούς τόκους σπουδαίων ρωσσικών κληροδοτημά
των πρός λειτουργίαν φιλολογικών καί άλλων φροντιστηρίων, εν οΤς ύπό 
τήν διεύδυνσιν των αρίστων καδηγητών τυγχάνουσιν άληδινής εν ταΐς επι- 
στήμαις μορφώσεως ρώσσοι κατά πρατίμησιν φοιτηταί. Ουτω δέ καί 
εφέτος ιδρύεται δαπάνη τής ρωσσικής κυβερνήσεως εν Βερολίνω ιδιαίτερον

•Ίνστιτοίτον, Ιν ώ  υποψήφιοι καδηγηταί εκ Ρωσσίας δά  διδάσκωνται ύπο 
γερμανών νομομαδών τό ρωμαϊκόν δίκαιον, δπερ βραδύτερον, μετά τοιαύ- 
την δηλ. έκτακτον π?°παρασκευήν, δα  διδάξωσι καί αυτοί εν ρωσσικοΐς 
Πανεπιστημίοις. Ίσ ω ς δέν εΤνε ανάξιον μιμήσεως από μέρους καί ημών 
τό ρωσοικόν τοίτο παράδειγμα πρός άναζωογόνησιν τής φιλολογικής καί 
φιλοσοφικής μάλιστα το ί Έ δ ν ικ ο ί Πανεπιστημίου σχολής.

'Ο  ευρωπαϊκός κόσμος μετ’ αγωνίας παρακολουδεϊ τάς διαφόρους 
φάσεις τής νόσου τ ο ί  πρίγχηπος διαδόχου τής Γερμανίας, πάντες δ έ  οί 
πρός ΐή ν  χώραν τούτην καί τόν γεραρόν ηγεμονικόν της οίκον συμπαδοίν- 
τες ύπό απελπισίας κατελήφδησαν, άμα ως εγνώσδη ή κρίσις τών είς Σάν 
'Ρέμο  άπελδόντων' ιατρών Σρέττερ (Ιν Βιέννης), Κράουζε (Ικ Βερολίνου) 
καί Σ μ ίττ (εκ Φραγκφούρτης), άποφανδέντων δτι τό νόσημα εινε καρκίνος 
άπαιτόίν ταχεϊάν ενέργειαν, πάντοτε δμως καί μεδ’ δλας τάς εγχειρίσεις 
ύποσκάπτων τήν ζωήν το ί πάσχοντος, Ιως ου δαττον ή βράδιον φέρει 
αύτόν είς τςν δάνατον. Ό  Ιν Μονάχω διάσημος καδηγ. Νουσβάουμ καί 
πολλοί άλλοι χειρουργοί καί λαρυγγοσκόποι, αφορμήν λαβόντες εκ της δα- 
νατηφίρου άσδενείας το ί διαδόχου, πολλάς πολλαχου δημοσιεύουσι πραγ
ματείας περί τών νοσημάτων τοΰ λάρυγγος Ιν γένει, καί πάντες, λαμβά- 
νοντες ύ π ’ όψει τά άγμι το ίδε γνωστά γενόμενα συμπτώματα, τόν τρόπον 
τής εξαπλώσεως καί άναπτύξεως τής κακοήδους παρά τώ  διαδύχω νεοπλα
σίας, καταλήγουσιν εις τό συμπέρασμα, δτε αντη εινε καρκίνος, ύπό τάς 
δεδομένας περιστάσεις μάλιστα δανατηφόρος.
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—  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η Σ  Ά ριδμ . 2. 0Α Ν Ο Σ ΒΛΕΚ ΑΣ. 

"Μυδιστορία ύπό Π Α ίΛ Ο Γ  ΚΑΛΛΙΓΑ, Τ όμος Β '. Τ ιμ . 60  λεπτ.
—  ΦΑΟΓΣΤ. Τραγω δία Γ κα ϊτε μεταφρασδείσα ύπό Άρ. Προβε- 

λεγίου. Τ ε ίχ ο ς  δ ι»  κ α ί 6“*.
—  M usikalischer H ausfreund. B lä tte r  f ü r  au sg ew äh lte  S alon- 

m usik . I . B a n 6 . N r. 1. 18S7. P ro  Q u a r ta l  6  H e fte  ä  2 %  B ogen. 
P re is  1 M a rk . Έ τη σ ία  Τ ιμ δ τα ι. Έ κ δ ίδο ν τα ι υπό τ ο ί  C. A . K och’s 
V erlag  ,,προμηδευτοί τή ς Ι ίλ α ο ν ς " .

— M Uthetiungcn úes acailcmisc-Ii-orieiitalischen Vereins 
z u  B e rlin . (25 S .) Τ ιμ . 2 Ά  φράγκ.

—  Ausgewalillc W erke von  E d . von  H a rtm a n n . W oh lfe ile  
A u sg ab e . 1 3 —20 H efte , ä  1·/* ψράγκ.

—  rh ilipp isehe Reden des Demosthenes von  D r. P h . J .  D iigcs. 
(193 S.) Τ ιμ . 4  φράγκ.

—  Epicúrea ed id . H . U sen e r. (L X X IX , 450 S .) Τ ιμ . 22  φράγκ.
~  Index Thueydideus en Bekkeri editione stereotypa  coafec-

tu s  von D r. von  E sse n . (IV , 457 S .) Τ ιμ .  16 φράγκ.
—  F eber den U rsprung «les zweiten panischen Krieges von 

D r . F a l t in . E in  B e itra g  z u r  K ritik  d e s  P o ly b io s. (20 S .) Τ ιμάτε« 
l 1/? φράγκ,

—  Die griechischen Cuite und M ythen in  ih re n  B eziehungen
z u  d en  o rie n ta lisc h e n  R e lig io n en  v o n  O tto  G ru p p e . I . B a n d . E in 
te ilu n g . (X  VIII, 710 S.) Τιμ. 22 φράγχ.

—  D er altindische Geist. In A u fsä tze n  u n d  S k izzen  von
D r . H a b e r la n d . (X II, 348 S .) Τ ιμ . 6  φράγκ.

— Geschichte und System der römischen Staatsverfassnng
v o n  P ro f. E . H erzog . 2 . B and . D ie  K a ise rz e it von  d e r  D ik ta tu r
C a sa rs  b is  z u m  R e g ie ru n g s a n tr i t t  D io c le tian s . I . A b th e ilu n g : G e
sc h ich tlich e  U eb crsich t. (X X II, 602 S.) Τ ιμ . 14 φράγκ.

— Knrzgeftustcs exegetisches Handbuch zum e iten  Testa· 
m ent. 17. L ie fe ru n g . (446 S.) Τ ιμ . 11 φράγκ.

—  Die A ethlopenländcr des Andromedamythos. S tu d ie n  
z u r rh o d isch en  K o lo n isa tio n  von  K . T ü m p e l. (92 S .) Τ ιμ . 3 '/»  φράγκ.

—  System  d e r  S tttcn leh ro  von  K .  C. F . K rau se , h e ra u sg e g e b e n ' 
v on  P . H oh lfe ld  u n d  A . W ü n sc h e . I. A btheiluD g: V e rsu c h  e in e r  
w issenschaftlichen  B e g rü n d u n g  d e r  S itte n le h re . 2 . verbessert»  u n d  
v e rm e h rte  A u fla g e . (X X I, 710 S.) T i(i. l 4 ‘/s w dy*·

— K ritisch -exege tischer C om m cntar ü b e r  das Mene T esta 
m en t von D r. H . A . W . M eyer. 16. A b th e ilu n g . (580. S.) T i|o a ta t
12 fpa-pi.

— P h ilosophische M onatshefte . U n te r  M itw irk u n g  von 
D r. A sch erso n ,. sow ie m e h re re r  n a m h a fte r  F a c h g e le h r te n  re d ig ir t  u n d  
h e rau sg e g eb en  von  P ro f. D r. P .  N a to rp . 24. B aud . 10 H efte . 1. u n d
I I .  H e ft. (128 S .) Tipi. 16 <ppdyx.

— D ie G eschichte d e r  he iligen  S ch riften  Neuen T esta 
m en ts  v o n  D r. E . R e u ss . ' 6. A u flag e . (X II, 690  S.) T ip . 16 ippayn.

—  H e r o d o t i  h f c t o r i a r n a t  Jih ri V II—IX . S ch o !., in  usum ed. 
Alf. H o lder. Tipi. 2  <f,payx.

— C om m entatloncs p ro so d icaeP ln u tin accd . A. I .u c b s , l e t  II . 
(23 u n d  76 S .) T ip . 3  (ppayx.

—  H eslod’s G eschichte, in  ih r e r  u rsp rü n g lic h e n  F a ss u n g  u n d  
Spr& chform  w ie d e rh e rg e s te llt von  A . F ic k . M it e inem  A n h an g  ü b e r  
d ie  V e rsa b z ä b lu n g  in  d en  h o m erisch en  E p e n . (140 S .) Tip.. 6  wdyx.

— J a h rb ü c h e r  f ilr  rlassische  P h ilo log ie . H ew u sg eg eb en  
v o n  P ro f . D r . A . F leck e isen . 16. S u p p lem en tb an d . I . H eft. (220 S.) 
Tipi, 7  <ppdyx.

— K leine S ch riften  au s dem  G ebiete d e r  k lassischen A ltftr- 
tbum sw issensehftft v on  L . L a n g e . 2. B a n d . M it  R e g is te r  f ü r  b e id e  
B ä n d e . (IV , 461). T ip .  21 (ppetyx.

—  G riechische M ythologie von  L . P re lle r . 4. A u fla g e  von 
C. R o b e rt. I . B a n d . l .  H ä lf te . (430 S . ) . Tip.. 7  fpdyx.

—  D e r A ttieism ns in  se in e n  H a u p tv e r t re te rn  von  D ionysius 
von H alikarn& ss b is a u f  d en  zw eiten  P h ilo s tra tu s  d a rg e s te llt  von  
D r . W . Schm id . (X lX , 432  S.) T ip .  8 '/ s ippay«.

— Z ur K rit ik  des Jo h an n es  von A nttoehia von G. S o tiriad is . 
f lo ß  SM Tmj F» föQfiw.



852, ΚΛΕΙΩ.

Τ Α  Α ΪΤ 0 Κ Ρ Α Τ 0 Ρ 1 Κ Α  ΣΤΕΜΜΑΤΑ Τ Η Σ  ΓΕΡΜ Α Ν ΙΑ Σ.

Έ ν  πολλάίς τής Εύρώπης χώραις καί ιδία έν Γέρμανία πας τις, είτε 
ανηκων εις τήν τάξιν τών ευπατριδών, είτε άπλους ών πολίτης, εΐνε ¿λεύ
τερος νά χατασχευάση δι’ εαυτόν οϊονδήποτε αν θέλη οίκόσημον, ή 
στέμμα, ή άλλο έμβλημα, τής δε άπεριορίστου ταύτης ελευθερίας παρα- 
τηρεΐται ότι γίνεται άμετρος χρήσις, ή μάλλον είπεΤν, χατάχρησις. Λό
γου δέ γενομένου εσχάτως εν τώ τόπω περί της άφορήτου ταύτης μα
νίας καί ματαιοφροσύνης τής σημερινής κοινωνίας, άγό- 
μεθ·α σήμερον νά δημοσιεύσώμεν τήν εικόνα τοϋ στέμ
ματος τοϋ Αύτοκράτορος, της Αύτοκρατείρας καί -του 
αύτόκρατορικοϋ διαδόχου της Γερμανίας, προςθέτοντες 
συγχρόνως καί όλίγας τινάς περιγραφικάς σημειώσεις.

Τό στέμμα -τοϋ - Αύτοκράτορος Γουλιέλμου φέρει 
σχήμα παραπλήσιον προς τό τών βυζαντι
νών στεμμάτων κατά τούς μεσαιωνικούς 
χρόνους. Έ σω θεν κολποϋται 6 πιλίσκος 
καί πέριξ αύτοΰ εΐνε ύκτώ ασπίδες κατά 

■ σειράν τεθειμένοι, ών τό χέϊλος κάτω
θεν- μέν άποτελεΐ εύθόίαν γραμμήν, 
άνωθεν δε σχηματίζει τόξον. Έ π ί τών 
ασπίδων διά πολυτίμων λίθων εϊνε κατε- 
σκευασμένος εναλλάξ ό σταυρός καί ό άετός. Δύο κρίκοι διασταυροδνται 
άνωθεν τοϋ πιλισκου καί ύποβαστάζουσι τήν αύτοκρατορικήν σφαίραν, έφ’

ής ,εΤνε έμπεπηγμένος δ σταυρός. Κά
τωθεν κρέμανται δύο πλατέϊαι καί χρυ
σοποίκιλτοι. ταινίαι, εφ’ ών εΐνε έζωγρα- 
φημε'να διάφορα αραβουργήματα

Τό στέμμα τής Αύτοκρατείρας 
εΐνε Ικ χρυσοϋ κατειργασμένον, καί 
πεποικιλμένον πλουσιοπαρίχως δι’ άδα- 
μάντοιν καί ρουβινίων, φέρει δέ καί 
τοϋτο- δύο. άνωθεν διασταυρουμένους 
κρίκους, έφ’ ών επαναπαύεται ή αύτο- 
κρατορική σφοίιρα καί I  επ’ αύτης σταυ
ρός. Έ νδοθεν τοϋ στέμματος εύρίσκε- 
ται πιλίδιον έκ χρυσοϋ παρυφασμένον.

Τό στέμμα τοϋ αύτοκρατορικοϋ διαδόχου φέρει είς τό κάτω χείλος 
χρυσοϋν γϋρον μετωπιαΤον, κεκοσμημένον διά πολλών άδαμάντων, έπί τοϋ 
γύρου δέ τούτου ύψοϋνται Ιναλλάξ τέσσαρες σταυροί καί τέσσαρες αετοί,

άπαντες φέροντες πολυτίμους λίγους καί άδάμαντας. Οί σταυροί χρήσι- 
μεύουσιν ώς υποστήριγμα τεσσάρων ήμικυκλοτερών χρυσών καί διά μαρ

γαριτών κεκοσμημένων κρίκων, οί όποιοι είς τόν τόπον ττς  συναντή- 
σεώς των φέρουσι τήν αύτοκρατορικήν σφάΐραν καί τόν έπ’ αυτής 
σταυρόν.

Ταυτα εν ύλίγοις περί τών στεμμάτων τών τριών ανωτέρων προς- 
ώπων τής γερμανικής αύτοκρατορικής οικογένειας. Τό 
στέμμα του φέρει ό αύτοκράτωρ έν έκτάκτοις περιστά- 
σεσιν, ότε καί σόμπας ό οίκος τών .Χοενζύλλερν παρί- 
σταται έν μεγάλη στολή, εις παρόμοιας 8έ περιστάσεις 
επικρατεί τό έθος καί δ αύτοκρατορικές διάδοχος νά 
φέρη τό οίκεΤον στέμμα. 'Γπάρχουσι καί άλλα στέμματα 

διά τήν πριγκήπισσαν τοϋ διαδόχου καί 
τά άλλα μέλη τής αύτοκρατορικής .οικογέ
νειας, επίσης έχει καί ή Πρωσσία διά τόν 

βασιλέα της ίδιον βασιλικόν στέμμα, 
δπερ εφερεν ΰ Γουλιελμος πριν άνα- 
κηρυχθή αύτοκράτωρ.

’Αλλά πρός τους θησαυρούςκαί 
τά πολυτελή στέμματα, δσα ύπάρ- 

χουσιν έν τή πρωτευούση τοϋ σαξωνικοϋ Βασιλείου, έν τώ „G rünes Ge
wölbe“  τής Δρέσδης, δεν δύνανται νά συγκριθώσι τά κοσμήματα καί τά 
άλλα Βαρύτιμα αντικείμενα των άλλων γερμα
νικών αύλών. Έ ν  Δρέσδη κατά τούς τελευ
ταίους αιώνας, δτε οί βασιλείς αύτής. ήσαν καί 
βασιλεϊς τής Πολωνίας καί έξήσκουν μεγάλην 
επιρροήν εν Ευρώπη, συνήχθη πλούτος άπειρος, 
φυλασσόμενος νϋν έν ίδιαιτέρω κτιρίω καί εκ- 
τιθεμενος κατά ώρισμένας ώρας καί ημέρας είς 
τήν θέαν τοϋ δημοσίου. Πάντες οί ξένοι, ερ
χόμενοι είς'Δρέσδην, δεν άμελοϋσι νά ίδωσι 
καί νά θαυμάσωσι τό άπειρον πλήθος τών άδα- 
(ΐάντων καί των άλλων πολυτίμων Χίθων, ων 
μόνη ή άπλή θέα άπαιτεϊ ημέρας δλοκλη'ρους.
Οι θησαυροί ούτοι συνηθροίσθησαν αύτό&ι κατά
τήν προηγουμένην εκατονταετηρίδα, περιέχουσι δέ κ α τ ί τάς μαρτυρίας τών 
ειδημόνων τήν καλλιτέραν καί έκλεκτοτέραν συλλογήν άδαμύντων καθ’ 
δλην τήν Εύρώπην.

Προςεγγιζούσης τής λήξεως τοϋ έτους 
ύπεν&υμίζομεν είς τούς καθυστεροϋντας τήν έττ- 
σίαν αύτών συνδρομήν νά σπεύσώσι πρός έκπλη- 
ρωσιν τής υποχρεώσεώς των, άποτείνομεν 81 αυθις 
τήν αύτήν παράκλησιν καί πρός εκείνους, τώνάντα- 
ποκριτών. καί συνδρομητών οϊτινες Ιλαβον καί ιδιαί
τερον ήμών περί τούτου γράμμα.

OtsT ’Επειδή ή ,,Δ^ιεύθυνσις“  της Κλειονι; 
προτίθεται^άπό τοϋ Δ0“ έτους ν’ άρχίση τήν δη
μοσιεύσω έκλεν.τοϋ καί λίαν έπαγωγοΰ μυθιστορή
ματος, διά τοϋτο πρός άποπεράτωσιν μέχρι τέλους 
τοϋ έτους τοϋ ήδη δημοσιευομε'νου μακρου διη
γήματος ,,Φυλλίδας καί Χαρντώ“ , παρέχει είς αυτό 
εν ταίς στήλαις τής ,,Κλειοϋς“ μείζονα χώρον τοϋ 
ώρισμένου, περιορίσασα κατά τό ένόν τήν δημο
σιεύσω άλλων άρθρων.

κ. Α. Μ. είς Άγχίαλον. Δι’ επιστολής Σάς 
ύποδεικνύομεν καί άλλον προςφορώτερον καί συμ- 
φερώτερον τρόπον. — κ. Γ . Κ Ζ. εις Φιλιππού- 
πολιν. Τήν παραγγελίαν Σας έσπεύσα^ιεν νά έκ- 
τελέσωμεν. ’Αλλά Σάς παρακαλοΰμεν εγκαίρως νά 
συνεννοηθήτε καί μετά τοϋ παρά τώ αύτό&ι κατα- 
στήματι τής Ό θωμαν. Τραπεζης κυρίου Ε. Δ. δε. 
— κ. Θ. Κ, είς Άμισόν. ’Από τοϋ προηγουμένου 
άριθμοϋ ήρχίσαμεν ν’ άποοτέλλωμεν αύτόθι τά 
φύλλα, εν τώ  διά τόν κ. Π  Μ. δεμάτι.. Άναμί- 
νομεν εύαρέστους -ειδήσεις. — κ. Λ. Γ , Μ. είς 
Άδριανούπολιν. Έ κ  τής τελευταίας -Σας έπληρο- 
φορήθημεν περί όλων. Σϋς εύχαριστοϋμεν διά τάς 
ακαμάτους υμών φροντίδας, — κ. Β. καί Α. είς 
Θεσσαλονίκην. .  Πρός τόν κ. Κ. Τ . ε ίς Βέρροιαν 
άπεστάλησαν τά μέχρι τοϋδε έκδεδομένα τεύχη. —

κ. Φ. Ζ. είς Σιάτισταν. Τ ά  έμβασμα έλήφ&η καί 
Σάς εύχαριστοϋμεν Περί τών λοιπών προςεχώς 
πλειότερα. — κ. Τ . Γ . Κ. είς Κέρκυραν. Έ λή-
φ&ησαν, Δέν θά  λείψωμεν νά Σας γράψωμεν καί
ιδιαιτέρως. — κ. Κ. Γ. είς Γαλάζιον Έλήφ&ησαν 
καί Σάς εύχαριστοϋμεν. ΙΙερί τών λοιπών ελήφθη 
σημείωσις. — κ κ .’Α8. Μ. είς Βιτώλια. Έλάβο- 
μεν τήν επιστολήν Σας καί Σάς εύχαριστοϋμεν^διά 
τάς ένεργείας Σας. Άλλ’ άποροϋ^ιεν πώς δεν είχον 
φδάσει είςέτι τά  άπό πολλοϋ εντεύθεν άποστα- 
λέντα τεύχη. — κ. Γ. Κ. ε ίς ’Αράδ (ΟύγγαρίαςΙ, κ. 
Δ. Π. είς Τουρΐνον, κ. Γ. είς K arbitz. Έστάλη- 
σαν τά δείγματα κατά τήν επιθυμίαν Σας καί άνα- 
μένομεν εύαρέστους ειδήσεις. — κ. Μ. Β εΐς’Ρο- 
στόβιον. Τό έμβασμά Σας έλήφθη καί Σάς εύχα- 
ριστοϋμεν.

ρώσσων έν Γερ¡μανία. — Οί γερμανοί ιατροί περί τής νόσου τοϋ αύτοκρατοριχοϋ διαδόχου.) — Βιβλιοθήκη. —  Τ ά  αύτοκρατορικά στέμματα τής Γερ
μανίας (μετά τριών εικόνων). — Μικρά 'Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Δημήτριος Βικέλας (έν σελ. 337). —  Κόρη γελώσα. Είκών ύπό C. Horn (έν σελ. 341). — Ή  σύζυγος τοϋ ληστοϋ. Είκών 
υπό Σάουερ (έν σελ. 845). — Δυςάρεστος συνάντησις (έν σελ. 345).
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