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Έγεννήθη έν Καλαρρυταις τ ή ς ’Ηπείρου κατά τό ί  819 
υπό πατρός Ίωάννου Λάμπρου, δςτις κατά το πρώτον Ιτος 
τής Έπαναστάσεως απηγχονίσθη μετ’ άλλων προκρίτων ομο
εθνών έν Ίωαννίνοις, ή δέ σύζυγος αυτού φεόγουσα τήν γε
νικήν πανωλεθρίαν εδρεν άσυλον έν Κέρκυρα μετά τού νη
πίου Ιτ ι Παύλου. fO παΐς ¿κείνος μετά τινα χρόνον, 
ορφανός πατρός καί μητρός, ¿φιλοξενείτο παρά τω θείω 
αυτού έν Χαλκίδι Παπαγεωργίω, χρυσοχόφ, καί προχωρούσης 
τής ήλικίας έξεμάνθανε παρά 
τού συγγενούς τήν χρυσοχοϊκήν 
τέχνην. Έ κ  Χαλκίδος μετωκη- 
σεν είς Κέρκυραν πάλιν, δεν 
έβράδυνε δό νά συνέχιση τό 
χρυσοχοϊκόν του στάδιον παρά 
τφ  έκ Ζακύνθου ,Διον. Κοντομα- 
νώλη, παρ’, οδ καί έθηκε τάς βά
σεις τής μετά ταύτα άναπτύ- 
ξεώς του γενόμενος βραδύτερον 
καί γαμβρός του έπί θυγατρί.

Άλλ’ ό Παύλος Λάμπρος δεν 
ήτο προωρισμένος διά τόν στενόν 
κύκλον τής έν Κέρκυρα χρυσο
χοϊκής. Ευφυΐα έκ τών σπανίων, 
μνήμη απέραντος, φ'ιλοπονία παρ- 
οιμιώδης κατέστησαν αι%όν δια- 
κεκριμένον, είπερ τις καί άλλος 
δέ αυτός δικαιούται νά. κληθη 
αυτοδίδακτος. Έ ν  Κέρκυρα είχε 
γνωρίσει τόν άγγλον άρχαιόφιλον 
Γουδαίους, δςτις τώ ένέπνευσεν 
τήν πρός τ’ αρχαία νομίσματα 
αγάπην, μεταβληθεϊσαν συν τω 
χρόνω είς πάθος· ηύτυχησε δέ
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μετά τινα ετη νά γνωρισθή καί μετά τού Μουστοξύδου, καί 
ουτω άπό έτους είς Ιτος ηύρύνετο ό κύκλος τών γνωριμιών 
του καί τών γνώσεων του καί έτελειοποιεϊτο ό φιλομαθής 
νέος είς τήν νομισματικήν έπιστήμην άναγινώσκων, μελετών 
καί νυχθημερόν έργαζόμενος. Ή  Κέρκυρα, ένθα διέμεινε 
μέχρι τού 1860, 8τε μετέβη πανοικεί είς ’Αθήνας, υπήρξε δεύ
τερα πατρίς του, έτιμήθη δό καί ήγαπήθη υπό τών Κερ- 
κυραίων ώς; μεταξύ αυτών έργασθείς καί συμβιώσας.

Τάς περί τήν νομισματικήν 
εργασίας τού άειμνήστου. άνδρός 
πάντες γινώσκουσιν. Ο Λάμ
προς έγένετο εις τών κρατίστων 
τού κόσμου νομισματολόγων έν 
Έ λλάδι πλήν τού Ποστολάκα 
δόν έιχεν άλλον έφάμιλλον. ’Απε
ριόριστον σεβασμόν είς τάς γνω- 
μας του, προκειμένου περί νομι
σμάτων, εΐχον έξοχοι αρχαιολό
γοι καί νομισματολόγοι, οΤοι 6 
Κοόρτιος, όΒάδδιγκτων,όΦρειδ- 
λένδερ καί άλλοι. Αί νομισμα
τικοί συλλογαί του, ή τών ’ίο- 
νίων νήσων, ή μεσαιωνική, ή βυ
ζαντινή είσι περιώνυμοι διά τε 
τό μέγιστον ποσόν καί τήν σπα- 
νιότητα τών νομισμάτων. .

Άλλ’ ό Παύλος Λάμπρος 
κατεγίνετο καί είς τήν νεωτέραν 
καί τήν μεσαιωνικήν φιλολογίαν. 
Ασχολούμενος άπό έτών περί 
τήν σύνταξιν μονογραφίας περί 
τών έν Έ λλάδι τυπογραφείων μετ’ 
έπιμελείας συνήγε τά  απανταχού 
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τής ’Ανατολής έχτυπωδέντα βιβλία άπό τής'Αλώσεως καί έν- 
τεύδεν, κατεγίνετο δ ’ Ιπ’ έσχάτων και είς τήν σύνταξιν έτε- 
ρας μονογραφίας „περί τίίν  έκ Καλαρρυτών χρυσοχόων κα\ 
τής τέχνης αύτών“, ήτις τέχνη περιώνυμος άλλοτε έν Ήπείρω 
μετά τον δάνατον έκείνων και αυτή άπεσβέσδη. Τά χειρό
γραφά του ταυτα, και ει τινα ετερα, δά δημοσιεύσωσι βέ
βαια τά  φιλόστοργα καί εύπαίδευτα τέκνα του.

Πλήν των κολλών ειδικών διατριβών, δημοσιευδεισών 
είς διάφορα περιοδικά συγγράμματα, κατέλιπεν ό Παύλος 
Λάμπρος καί τά  έξής δέκα καί ο’κτώ συγγράμματα: αλ Περί 
έξ χρυσών νομισμάτων του Φιλίππου. ’Εν Κέρκυρα, 1855.
Τούτο μετέφρασεν εις τήν γαλλικήν 6 Μαρίνος Π. Βρετός.
— β'.. Monete inedite dei gran Maestri dell’ ordine di
S. Giovanni d i Gerusaleme in  Rodi. Venezia 1865. Μετά* 
φρασις εκ τής „Πανδώρας“ έκδοδεΐσα υπό C. Knnz. — γ '.  Μο- 
nete' inedite dei gran Maestri. Primo Supplemento. Ve
nezia 1866. — δ '. Illustrazione di doo monete inedite. 
battu te dai Conti di Salona. Atene 1866. — ε \  ’Ανέκδο
τον νόμισμα Σαρουκχάν, έμίρου τ ή ς ’Ιωνίας, κοπ'εν έν Έφέσφ.
Έ ν Αδήναις 1870. — στ'. Νομίσματα τής νήσου Αμοργού 
καί των τριών αυτής πόλεων Αίγιάλης, Μινώας καί Αρκε- 
σίνης. Έ ν Αδήναις 1870. — ζ \  ’Ανέκδοτα νομίσματα κο- 
πέντα έν Πέρα υπό τής αύτόδι αποικίας , των Γενουηνσίων.
Έ ν  ’Αδήναις 1870. — η'· Unedirte Münzen und BleiboUen 
der Despoten von Epirus. W ien 1878. — Ανέκδοτα

------------ «eafrS-St B» ------------

ΑΙΦΝΙΔΙΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ KAI ΑΦΥΣΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ.
(Κατά τδν εν Μονάχφ καληγ. Νουΐβάουμ.)

(τέλος.)

Αλλως Ιχει το πράγμα, όταν ή ατμόσφαιρα, έν ή τις τον έξαπλόνομεν εις εύάερον δέσιν άφ’ οδ τον καλόψωμεν 
άσφυκτιά, εΤνε δηλητηριώδης. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει πάσα διά δερμών σκεπασμάτων καί τον «φίνομεν νά κοίμησή έπί 
βοήθεια πρέπει νά γίνεται μετά προςοχής προς άποφυγήν πολλάς ώρας.
πάσης βλάβης αύτού του βοηδουντος. 'Οταν τ ις  ευρίσκηται Συνηδεστάτη παρ’ ήμιν άδιαδεσία εΐνε καί α ί αίφνιδίως
άναίσδητος έν δωματίω πλήρει οξειδίου άνδρακος, πρέπει ν’ έπερχόμεναι δυςπεψίαι. Ή  δυςπεψία προέρχεται ή έκ πολυ-
άνοιγώσιν ή νά δραυ^σδώσι δύραι καί παράθυρα, Ινα είςέλδη φαγίας, ή έκ βρώσεως δυςπέπτων ουσιών. Πολλάκις ή φύσις
καδαρός αήρ. Τώρα δύναταί τις άκινδύνως νά είςέλδη είς δύναται μόνη 'νά έπαναφέρη τον οργανισμόν είς τήν προτέ- 
τό  δωμάτιον καί νά εξαγάγη έξ αυτού τόν πάσχοντα, ον ραν Ισορροπίαν, άναγκάζουσα τόν πολυφάγον νά έκβάλη του 
περιβρέχουσι κατόπιν διά ψυχρού δδατος καί τεχνητώς άναγ- στομάχου του όσα δεν επρεπε πλέον νά είςαγάγη είς αυτόν, 
κάζουσι ν ' άναπνεύση. Μάλλον του άνδρακικού όξειδίου έπι- Αλλά τούτο δεν συμβαίνει πάντοτε. Τό όρ&ότερον έν τοι- 
κίνδυνον εΐνε το φωταέριον. Έ άν  τούτο άναμιχδή μετά του αυτή περιπτώσει εΐνε νά έπιρρωσδη ή μετουσίωσις. Τούτο 
άέρος καί είςέλδη τις είς τον τό μίγμα τούτο περιέχοντα δέ γίνεται δια μακρυνών περιπάτων και εκδρομών, καί, όπου 
χώρον, κρατών άνημμένην λαμπάδα ή λυχνίαν είς τήν χεΤρα, δυνατόν, διά σωματικών ασκήσεων. Κυρίως πρόκειται έν- 
«μέσως συμβαίνει φοβερά Ικρηξις. Μεγάλη λοιπόν απαιτεί- ταυδα νά τεδώσιν είς ενέργειαν όσον τό δυνατόν πλειότεροι 
ται πρ οςοχή. Επίσης μετά προςοχής πρέπει νά προςέρχηταί μυώνες καί νά καταπονη&ώσιν έντος βραχύτατου χρόνου,
τις  βοηδός είς τόν πεσόντα έντός φρέατος, χάνδακος καί ' Δόναταί τις π. χ. νά περιφέρηται είς τό δωμάτιόν του έπί
των ομοίων. Πολλάκις συμβαίνει οί σωτήρες νά καταλαμ- των άκρων των δακτύλων των ποδών έχων τάς χείρας προ-
βάνωνται υπό σκοτοδίνης, νά πίπ-Τωσι καί αυ’τοί καί οότω εκτεταμένας καί κινών τους βραχίονας, ή νά τρίβη το σώμά
νά γίνωνται δώμα τής αβουλίας - καί τής σπουδής των. του δ ι’ υφάσματος βεβρεγμένου έν υδατι τής Κολωνίας κτλ.

. Καί ή μέδη δυναται νά δεωρηδή ώς δηλητηριασμός. Έ άν  ή δυςπεψία προεκλήδη διά δηλητηριασμοΰ (άμμαν.-
Εις τινας χώρας ή δανατηφόρος μέδη τόσον έγινε συχνή, των κτλ.) ή δεραπεία αυτής έΐνε δυςχερεστέρα, διότι τά
ώςτε παρέστη ανάγκη, νά έπεμβώσι κατ’ αυτής καί αυτοί συμπτώματα παρουσιάζονται μετά τήν χέψιν καί τό δηλη- 
άκόμη οί νόμοι. Τ ί ποιητέον λοιπόν έν περιπτώσει τοιαότης τήριον μετετοπίσδη ήδη είς τόν έντερικό-ν σωλήνα, 
μέδης; Τό καλλίτερον καί δραστικώτερον φάρμακον εΐνε ό Καδ’ όλα τά  είδη του δηλητηριασμοΰ, όπως δήποτε καί 
έμετός, τόν όποιον δυνάμεδα τεχνητώς νά προκαλέσωμεν. άν ονομάζωνται ταυτα, ή μόνη πρακτική καί ωφέλιμος μέ- 
Έ «ν τούτο δεν έπιτυγχάνεται πλέον, άπαλλάσσομεν τόν δ·οδος πρός δεραπείαν των εΐνε ή  επιδιώκουσ« τήν άραίωσιν 

πάσχοντα τών ενδυμάτων, δροσίζομεν τήν κεφαλήν του δΓ καί διάκρισιν του δηλητηρίου. Τό καλλίτερον φάρμακον 
όδατος, δίδομεν αύτώ ολίγον όξος, άλας ή πικρόν καφφέν, υπό τήν έποψιν ταύτην εΐνε όσον Ινεστι μεγάλαι δόσεις δυ

νομίσματα του Μεσαιωνικού βασιλείου τής Κύπρου (μετά 
γαλλικής μεταψράσεως\ Έ ν  Άδήναις 1876. — ι'. Ανέκ
δοτα νομίσματα κοπέντα έν Γλαρέντσα κατά μίμησιν τών 
Ένετικών υπό 'Ροβέρτου -του έξ Ανδηγαυών, ήγεμόνος τής 
Πελοποννήσου. Έ ν  Αδήναις 1870. — ια \ Monnaies inédi
tes d’Antioche et de Tripoli. Le Mans 1875. — ιβ'. Mon
naies inédites des grands Maîtres de l’ordre de S. .Jean de 
Jérusalem. Paris 1877. — ιγ '. Monnaies inédites de Chio. 
Paris 1877. — ιδ'. Monnaies inédites de Pierre-Raymond 
Zacosta. Athènes 1877. — ιε'. Άνέκδ. νομίσμ.- καί μο- 
λυβδόβουλλα τών κατά τούς μέσους αιώνας δυναστών τής 
Ελλάδος. Έ ν  Αδήναις 1880. — ιστλ Νομίσμ. καί μετάλ. 

τής Έπτανήσου Πολιτείας καί τής προςωρινής τών Ίονίων 
νήσων παρά τών Αγγλων κατοχής. Έ ν  ’Αδήναις 1884. -— 
ιζ'. Νομίσμ. τών αδελφών Μαρτίνου καί Βενεδίκτου Β'. Ζα
χαριών, δυναστών τής Χίου. Έ ν Αδήν. 1884. — ιη'. Με
σαιωνικά νομίσματα τών δυναστών τής Χίου. Έ ν  Αδήν. 1886.

Τοσαυτα καί τοιαΰτα τά  έργα τού Παύλου Λάμπρου έν 
τώ ' συγγραφικοί σταδίφ, οδ ήρξατο έν Κέρκυρα τού 1855 καί 
έξηκολουδησεν έπί τριάκοντα έτη. Δίν υπάρχει αρχαιολόγος 
ή Νομισματολόγος έν τη Εσπερία, οςτις όχι μόνον νά μή 
γνωρίζη τά  συγγράμματα ταυτα, αλλά καί νά μή τά  άνα- 
φέρη συγγράφων. Τοιουτον άνδρα έπέπρωτο ένωρίτερον του 
δέοντος ν’ άπολέση ή Ε λλά ς· άνευ υπερβολής δε, τό  κενόν, 
τό όποιον έγκαταλείπει, εΤνε δυςαναπλήρωτον.
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νατού τείου. Καί αυτό τό δερμόν υδωρ φέρει πολλάκις 
λαμπρά αποτελέσματα. Τό τέιον όμως ένισχύει καί τήν λει
τουργίαν τής καρδίας, παραλυομένης διά του δηλητηρίου. 
-Τούτο δύναται προςέτι νά είςδύση είς τόν όργανίσμόν καί 
διά τραύματος, π. χ. διά.δήγματος έντόμου, δφεως, ή κυνός. 
Κύριον μέλημα του δεραπεύοντος είς ,τοιαυτην περίστασιν 
εΐνε νά· έμποδίση έγκαίρως τον ίόν από τού να φ&άση είς 
τήν καρδίαν. Πρέπει λοιπόν τό  δηχδέν μέλος νά συμπιε- 
σ&ή ίσχυρώς κάτωδεν τής πληγής καί νά παρακωλυδή ή 
κυκλοφορία του. Τοιουτοτρόπως φράττεται άφ’ ενός ό δρό
μος του πρός τήν καρδίαν, άφ’ ετέρου δέ έκπιέζεται τό δη- 
λητηριασδέν αίμα. Τούτου γενομένου, τό τραύμα πρέπει να 
χλυ&ή καί νά περιδε&η έπιμελώς διά φανικοΰ οξέος κτλ. 
Καί άν ταυτα πάντα καλώς γίνωσι, πάλιν δεν βλάπτει κα
δόλου έαν ό άσδενής πίη μεγάλας δόσεις τεΐου.

Ούδεμίαν σχεδόν πρώτην βοήδειαν δύναται νά παράσχη 
ό  μή Ιατρός είς τούς καέντας. Τό μόνον δπερ δύναται νά 
πράξη εΐνε νά μή μεταφέρη τόν καέντα από τόπου είς τό
πον, πρίν ή περιδεδώσιν δλαι του αί πληγαί καί μέτρια- 
σδώσιν οί πόνοι.

Είδος δηλητηριασμοΰ εΐνε καί ή άπόψυξις. Τό αίμα 
παγόνει καί διαλυόμενον διά  τής δερμότητος γίνεται δηλη
τηριώδες. Διά τούτο δέν πρέπει τόν παγωμένον αμέσως νά 
τόν δερμαίνωμεν, διά νά μή άποδίδηται είς τήν κυκλοφο
ρίαν μέγα ποσόν τού άποπαγέντος αίματος,, αλλά .μάλλον

νά τρίβωμεν αυτόν διά χιόνος, να τον δέτωμεν έπί ψύχρας 
κλίνης καί άφ’ ου παρέλδωσι πολλαί ώραι νά τόν ■ μεταφέ- 
ρωμεν είς δερμόν δωμάτιον. Ή  κατάστασις τής αποψύξεως 
δύναται να διαρκέση 5—6, ένίοτε δέ καί 10— 12 ήμέρας 
χωρίς ό παγωμένος νά ήνε νεκρός. Έξωτερικώς παρέχει όλα 
τά σημεΤα τού δανάτου, υπάρχει όμως. πάντοτε μία μικρά 
συγκοινωνία μεταξύ καρδίας καί πνεύμονος. Δια νά βεβαιω- 
δώμεν δέ ότι διαρκεΐ ακόμη ή ζωή, δέτομεν τό ους έπί τής 
καρδίας καί άκοόομεν τους παλμούς αυτής, ή-καταφεύγομεν 
είς τήν χρήσιν των βελονών. Είρρωστοι, υγιείς, καλώς τεδραμ- 
μένοι καί μέ ίσχυράν δέλησιν πεπροικισμένοι άνδρωποι δύναν- 
ται άνευ βλάβης νά υποφέρωσι ψύχος μέχρι 50° 'Ρεώμύρου.

'Αμα ώς άνδρωπός τις άσ&ενήση, ό ίατρός τόν διατάσ- 
σει νά κατακλιδή. Ή  κλίνη εΐνε ό σπουδαιότατος παράγων 
κατά τήν. δεραπείαν πάσης νόσου. Έ ν. τη κλίνη διανέμεται 
ή έσωτερική δερμότης ίσομερώς πρός τήν περιφέρειαν του 
σώματος. Συχνάκις καί ήμέϊς αυτοί άγνυουμεν τ ί  ακριβώς 
πάσχομεν καί ούδεμίαν αίτίαν εύρίσκομεν τής άσδενείας μας. 
Επέρχεται πυρετός κτλ. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά 
μή λησμονώμεν ό,τι παρήγγειλεν έν τη διαδήκη του εις τών 
μεγαλειτέρων πρακτικών ιατρών τού κίώνός μας πρός τους 
τρεις υιούς του, οί όποιοι καί οί τρεις έγιναν καί αύτοί ία- 
τροί: „όλοι οί πυρέσσοντες άσδενεϊς πρέπει νά έχωσι τήν κε
φαλήν ψυχράν, τούς πόδας δερμούς καί τό σώμα άπηλλαγ- 
μένον βαρέων σκεπασμάτων“.

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

(τέλος).

Ή  Χρυσηις έσχευσε μετά χαρας είς τόν πύργον, εκρουσε 
τήν δύραν του κοιτώνος, iv ω έκλειδώ&η ή  Χαριτώ, καί 
έφώνησε: ,,Χαριτώ, κόρη μου, ένδύσου γλήγωρα· ό Φυλλίδας, 
ό αρραβωνιαστικός Σου εΐνε έδώ καί Ιδεσεν όλους τούς 
κλέφτας έκεΐ κάτω. Σήκω νά Σέ χάγω ’ς αυτόν.“ 'Η  Χα- 
ριτώ έδειξεν είς τήν περίστασιν ταύτην ότι ήτο γνησία από
γονος τής Πηνελόπης, ήτις, όταν άνηγγέλδη αύτη ότι ό 
σύζυγός της έπέστρεψε καί έφόνευσεν όλους τούς μνηστήράς 
της, δεν έπίστευσεν είς τό χαρμόσυνον άγγελμα, καί μετά 
τής αύτής δυςπιστίας άπεκρίδη είς τήν Χρυσηιδα: „Μή με 
περιγελάς, καϋμένη, είς αυτήν τή ν  δυςτυχίαν μου. Μ’ ¿ξ
ύπνησες από Ινα ώραΐον όνειρον καί μ’ Ιρριψες πάλιν είς τήν 
φρικώδη πραγματικότητα.“ — „Δέν Σε περιγελώ, παιδί μου1“ 
άπήντησεν ή Χρυσηΐς, „Σ’ ορκίζομαι είς όλους τούς Θεούς. 
Έ λ α  καί δά ίδής όλα με τούς όφδαλμούς Σου.“ Τότε 
εσπευσεν ή Χαριτω καί ήκολούδησε τήν γραίαν είς τήν αυ
λήν, όπου ό Φυλλίδας τήν προύπήντησε μέ ανοικτάς άγκά- 
λας. Καί Ιχεσεν ή κόρη όδυρομένη είς τάς άγκάλας του.

Οί «κολουδήσαντες τόν Κτησίαν ένοπλοι δούλοι καί 
λοιποί έν τή υπηρεσία του άνδρες άνέμενον κατά τήν εΐς- 
οδον του άντρου τόν Φυλλίδαν, δςτις παρέμεινε βέβαια έπί 
τινα χρόνον πλησίον τής Χαριτούς του. Τούτους έπλησίασε 
πεφοβισμένη καί περίφροντις ή Χρυσηΐς, ήτις άχετά&η πρός 
τόν Αρκάδα, τόν όποιον έγνώριζεν ώς παλαιόν τής συμμο
ρίας μέλος, -καί τώ εΐπε: „Καί τί δ’ άπογείνω Ιγώ;- Θά μέ 
καραδώσουν κι’ έμένα μαζή μέ τούς άλλους είς τάς άρχάς, 
καί επειτα . . . τ ί έχω νά πά&ω!“ — „Ησύχασε, Χρυσηΐς“, 
' έίπεν ό Αρκάς, „δέν 0·ά πάδης κανένα κακό’ έγω ’ξευρω,

ότι στανικώς μένεις έδώ, καί ότι δέν είσαι δά καί τόσο' κα- 
ν.νΧ· δ ά  τό ’πώ ’ςτ αφεντικά.“ Καί τήν ώδήγησε πρός τόν 
Κτησίαν, είς τού οποίου έπεσε τούς πόδας ή ταλαίπωρος 
γυνή καί τον καδικέτευσε νά τήν λυπηδή καί νά τήν συγ
χώρηση. 'Ο  Κτησίας τήν διέταξε νά σηκω&ή, ήκουε δ ’ 
άταράχως καί μετά τίνος ένδιάφέρσντος τάς εύνοϊκάς συστά
σεις τού Αρκάδος υπέρ αύτής.

Έ ν  τώ μεταξύ τούτω έπέστρεψε καί ό Φυλλίδας, χει
ραγωγών τήν όδυρομένην ετι μνηστήν του. ’Ενώ ή κόρη έχαι- 
ρέτισε μέ φιλόφρον υφος πάντας τούς προςελδ-όντας πρός 
άπελευδέρωσίν της, Ιπλησίασε πρός αυτήν ή Χρυσηΐς καί 
έπεκαλέσδη τήν μαρτυρίαν της, περί τής άκάκου καί πάν
τοτε φιλο’φρσνος πρός αύτήν συμπεριφοράς της. ,,Αύτό μοι 
τό εΐπεν ήδη ή Χαριτω, Χρυσηΐς“, ύπέλαβεν έ Φυλλίδας, 
„καί Σε χρεωστώ χάριν διά τούτο. Θά Σε παρωμεν' μαζή 
μας καί δ ά  φροντίσωμεν καί διά  Σέ."

'Η  γράΐα δυςκόλως κατώρδωσε νά συνέλδη έκ τής εύ- 
γνώμονος συγκινήσεώς της. Κατεφίλησε τάς χέΐρας τού 
Φυλλίδα καί τής Χαριτούς καί δέν έσιώπησεν, είμή όταν 
ό Φυλλίδας στραφείς πρός τούς φίλους του ήρώτησε: „Τί 
μένει λοιπόν τώρα νά κάμωμεν; Πήγαινε Σύ, Αρκάς, είς τό 
άντρον καί σύναξε έκεΐνα τά  1000 χρυσά νομίσματα, όσα 
τουλάχιστον ήμπορεσης· αύτα νά τά  κράτησης ώς αμοιβήν, 
τήν οποίαν Σοι εΐχον ύποσχεδή. Καί Σείς, οί δούλοι, καί 
οί άλλοι, καί ή Χρυσηΐς νά πάρετε από’ τούς δησαυρούς τών 
ληστών ό,τι ’μπορείτε νά κουβαλήσετε.“ Ή - διαταγή τού 
Φυλλίδα έξετελέσδη ανελλιπώς.

Μετ’ ολίγον άπεφασίσδη, ό Φυλλίδας μετά τής Χαρι-
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τούς, τού Άρκάδος, της- Χρυβηΐθος καί μέρους των :ένόχλών ■ 
άνδρω,ν ν’ άπέλθωσιν αμέσως είς "Ύπατα, ό δεΚ τήσίας μεθ’ 
ίπ τα  δούλων ·νά χαρ'αμείνη πρός.φμούρησιν των δέσμιων, 
μέχρις ον - άφιχθή: στρατιωτική έξ Ύπατων δύναμις προς 
παραλαβήν. # ό τώ ν ;.'0  Φυλλίδας ¿σκοπεί; νά καταγγείλή τά  
συμβάντα είς- τάς. στρατιωτικά«'τής πόλεως’ έκείνης άρχάς · 
άμα τη -άφίξει του.; Ήρχισαν λοιπόν-αί .πρός «ναχώρησιν 
παρασχευάί,.'πρόςήχθή δε το.γνωστόν έκεινό ύποζόγιον διά· 
τήν Χαριτώ,.-τό, όποιον όμως έπέσάχθη τώρα· ή Χρυσηίς 
Ιδειξέν είς τούς παραμείναντας ,τά τρόφιμα, και μετ’ οό 
πολυ κατήρχοντο. του. όρους.. .

Ε ις τά .Ύ χχ-α  εφθασαν τό πρωί, τήν δε δέίλην τής αυ· 
τής ήμέράς έπρόφθασεν εις τον' πύργον τό στρατιωτικόν έκεΐ- 
θεν σώμα: οί,ήμίσεις τούτων μετήνεγκον τους δέσμιους εις 
τήν χόλιχ, μεταξύ ·δ’ αυτών ή το και ό Στράτων. Επειδή 
δέν ήδύνατο -νά μείνη περιπλέον άκινδύνως είς τάς χέριξ 
πόλεις,· προυτίμησε νά έχιστρέψη είς τόν πύργον, και όταν, 
χωρίς .νά έχγι τήν παραμικράν υποψίαν, είςήλθεν είς αυτόν, 
περιεκυκλώθή αμέσως και συνελήφθηΛ *Ητο πεπρωμένόν νά 
μή διαφύγγι. τήν πρέπο.υσάν «υτω τύχην. Οί άλλοι ήμίσεις 
των στρατιωτών έμειναν έν.τφ  πύργω φρουρουντες' διότι ό 
στρατιωτικός των 'Γπάτων διοικητής άπεφάσισε νά κατάσχη 
διά παντός το άπρόςβλητον έκεΐνο καί -φυσικόν φρουριον διά 
φρουράς, ήτις ήδύνατο νά έξασφαλίση κάι τήν περίξ χώραν 
από πάσης έπιδρομής, ήδύνατο δέ καί ν’ άποστερήση τούς 
ληστάς τοιούτου κρησφυγέτου.

'Η  ¿ν Ύπάτοις αρχή έταλαντεύετο κατ’ άρχας μεταξύ 
δύο γνωμών, άν έπρεπε δηλ. νά διαθέση τούς αιχμαλώτους 
υπέρ προςεχούς τίνος θηριομαχίας ή νά παραδώση αυτούς 
είς άμεσον σταύρωσιν, άλλ’ έπι τέλους έθεώρησεν ώς άσφα- 

• λέστερον νά τούς έξολοθρεύση ώς τάχιστα. Και ουτω έν 
'Γπάτοις έθεώντο τήν έπαύρίον παράδοξόν τινα πομπήν. 

•'ϊπέρ'τρύς;δ'ώδεκα ληστάς, ακολουθούμενοι υπό τάγματος 
στρατιωτών- και πλήθος λαού, είςήλθον διά τής μεγάλης 
πόλης, έκαστος μέ ^πάσσαλον κρεμάμενον από τού λαιμού 
των, πρ,οςδεδέμένον είς άλλον, άφ’ οδ έξήρτητο άλλος λη
στής,-καί .ούτως καθεξής, είς τρόπον ώςτε καί οί δώδεκα 
νά σχηματίζώσιν μίαν. ευθείαν γραμμήν. “Όπισθεν ήρχοντο 
μαστιγοφόροι, μαστιγούντες τούς αθλίους’καταδίκους. Προ
ηγείτο.δέ',ό Στράτων, μέ σκυθρωπόν καί άγριον .πρόςωπον, 
παρ’ αυτόν δέ ό γέρων Λάμαχος, κλονούμενος καί άπηλπι- 
σμένος, ,δλώς' διάφορος .τήν διάθεσιν ή κατά τήν προχθεσι
νήν έσπέράν, δ τε  τόν ειδομεν τόσον διασκεδαστικόν καί μά
λιστα καλότροπον . έν τω συμποσίω τού πύργου. Τίς οίδεν 
οποίων έγκλημάτων ή άνάμνησις βασανίζει τώρα τήν συν- 
είδησίν τού, απερχομένου είς τόν τόπον τής καταδίκης.

. Τούς καταδίκους ώδήγησαν είς όλίγον από τής πόλεως 
άπέχοντα λόφον. Ε κ ε ί έσταύρώθησαν πάντες, καί επί πολλάς 1 

-ήμέρας ,ούδείς διήρχετο από τού τόπου τής καταστροφής. 
Οί πεφοβισμένοι κάτδικο.ι ένόμιζον δτι θ’ ακούσουν καί πά
λιν .τάς οίμ.ωγάς καί τούς στεναγμούς των ¿σταυρωμένων.

Λ : ' ' ΧΙΠ·
Ό  .Φυλλίδας καί ή Χαριτώ έμειναν έν.'Γπάτοις είς τήν 

οικίαν τού Πολέμωνος, όπου σύνήντησαν καί τόν Χαιρέαν.: 
Τούς. ύπεδέχθησαν με πολλήν χαράν. ’Επειδή δέ ή Χαριτώ 
ήτο .πολύ καταβεβλημένη ώς έκ .έκ τών αλλεπαλλήλων συγ
κινήσεων κατά τάς.τελευταίας έκέίνας ημέρας, ό Πολέμων 
μετά τής συζύγου καί τών θυγατέρων του έχρότεινεν είς τόν 
Φυλλίδαν νά μείνωσι παρ’ αύτώ έπ’ όλίγον χρόνον, μέχρις

αδ. δηλ· .άναρρώση έντελώς ή Χαριτώ·· ήδύνατο δέ ό Φυλ- 
λίδ'ας νά προςκαλέση αμέσως' καί τούς γονείς τής .κόρης, ή 
.όπόία τούς ¿πεθύμησε βέβαιά μετά τόν οδυνηρόν. Ικείνον 
χωρισμόν. 'Ο  Φυλλίδάς καί ή μνηστή του ευχαρίστως άπε- 
δέχθησαν .τήν πρότασιν ταυτην', έστειλαν δέ άγγελον είς 
Χαιρώνειαν μετά γραμμάτων, δ ι’ ών ανεκοίνουν έίς· τούς οι
κείους τήν αίσίαν τής Χαριτούς άπελευθέρωσιν καί έ'ν όνό- . 
ματι τής φιλοξένου οίκογενείας τού Πολέμωνος χροςεκάλουν 
αυτούς είς Ύπατα.·

Ό  Φιλοκλής δέν ήργησε νά έλθη έκ'εί μετά. τής συζύ
γου του. Μετά τάς πρώτας περιπτύξεις καί τρυφερότητας, 
συνεφώνησαν δλοι, όπως ή έν'Γπάτοις διαμονή . τ ή ς . κόρης . 
άποβή ώς' οΐόν τε διασκεδαστικωτέρα καί συντελεσπκή είς 
τήν ,άνάρρώσίν της καί λήθην τών τελευταίων κακώσεων;' 
Δέν έλειψαν λο.ιπον άί συχναί έκδρομαί είς τά  πέριξ · τής 
πόλεως, καθ’ άς ή Χαριτώ έν μέσω θορυβωδών, ευθυμών, 
προ.ςφιλών καί πρός αυτήν άφωσιωμένων οικείων καί φίλων, 
ταχέως άνεβίωσε, πρός ό δέν· συνετέλεσαν βέβαια καί ολίγον 
ή . διαρκής παρουσία καί αί περιποιήσεις τού Φυλλίδα. Καί 
ούτως άπέπτη ώς όνειρον άπό τον νοΰν της ή .άνάμνησις τής 
αιχμαλωσίας της καί ή έρώσα καρδία της έπληρώθη έκ τού 
παρόντος καί τού ευέλπιδος μέλλοντος.
’ . Τάς ,εσπερινάς .ώρας διήρχοντο ίδίε} ζωηρότερον. .Τ ότε: 
παρευρίσκοντο δλοι όμού έν τή αότη αιθούση καί παρά τήν 
τράπεζαν πάρεκάθηντο. πολλοί οικογενειακοί τού Πολέμωνος · 
φίλοι, γνωρίζοντες τον σκοπόν τής προςελευσεώς των καί 
φιλοτιμούμενοι νά συντελώσι πάση δυνάμει είς τήν κοινήν 
ευθυμίαν. — Εσπέραν τινά, καθ’ ήν ή συναναστροφή ήν · 
πολυπληθεστέρα παρ'είποτε, εΐπεν ό Φιλοκλής μέ άστείον 
υφος: ,,Είμεθα όμως είς ,τά  Ύπατα, καί ακόμη δέν είδομεν 
καμμίαν μάγισσαν, ούτε κανένα άνθρωπον νά πέτα, ούτε ν’ 
άπολιθωθή, ούτέ νά γείνη λύκος· καί τά  Ύ πατα φημίζονται 
ανέκαθεν ώς πλήρη μάγων καί μαγισσών,“

„’Αλλά, πατέρα“, ύπέλαβεν ή Χαριτώ μέ τό ίδιον δφός,' 
,,μήν έπιθυμής τοιούτό τι* ήμπορούμεν καί ημείς , νά πά- 
θωμέν τι.“

„Βέβαια, κόρη μου-“ είπε καί ό Πολέμων ,,έδώ είς τά  
"Γπατα είνε πολύ έχικίνδυνα α ύτά ,τά  πράγματα- δι’ ενός 
καί μόνον νεύματος μιας μαγίσσης ήμπορεΐς νά χάσγις· καί 
τήν ώραιότητα καί τήν νεότητά Σου· καί νά μεταμορφωθής 
είς μυΐαν ή αράχνην. Πιστεύω νά φοβήσαι πολύ τοιούτό τι 
Χαριτώ μου.“

„Καί μήπως δέν μετεμορφώθη εδώ είς τά  "Γπατα“·, 
είπεν ό Κτησίας, ,,ό έκ ΙΙατρών Λόύκιος είς όνον; Αυτός 
κατόπιν περιέγραψε τά  κατά τήν μ,εταμόρφωσιν έκείνην πα- 
θήματά του δ ι’· ώβ*ύου βιβλίου.“ ,

Καί ό Πολέμων Ινευσεν Ινα-συμπολίτην του, τόν Κρά- 
τητα, όςτις διεκρίνετο έπί ευφυολογία καί άστείόΐητι, έν πά- 
σαις τάϊς οίκογενειακαΐς συναστροφαΐς, καί μετ’ όλίγον ήμχίσε 
διηγούμενος μετά πολλής χάριτος τόν γνωστόν ¿κείνον καί 
φερώνυμον τού Λουκιανού μύθον,' αφού όμως διά σοβαρού 
προοιμίου άπέδειξεν είς τούς άκροατάς του, δτί αυτός καί 
οόχί ό Λούκιος ήν ό ήρως τού γελοίου παθήματος.

Μετά τό τέλος τής άκάκου έκείνης καί άστειοτάτΊ? 
διηγήσεως είπεν ό Φυλλίδας άποτεινόμενος πρός τον Κρά- 
τητα: „Δέν θά  λυπήσαι όμως, πιστεύω, διά τό πάθημά Σου 
έκείνο, φίλε μου, -διότι είδες πολύν κόσμον διά τής. προς-· 
ωρινής· -έκείνης ίδιότητός.- Σου καί πολλά πράγματα θά, 
έμαθες.“ . . -

„Βέβαια! καί μάλιστα χαίρω πολύ“, προςέθηκεν έ Κρά- Ν Γ Ξ  Τ Ω Ν  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Γ Γ Ε Ν Ν Ω Ν  
Είκών 6fl¿ de Crayer.
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τες, „διότι εμαθον καί ¿σπούδασα υπό την αΰτήν Ιδιότητα 
τά  αίσθήματχ και ολην την ψυχολογικήν κατάστασιν του 
άτυχους γένους των όνων.“

„Ήεύρετε όμως κι* 2να άλλο“, εΐπε ζωηρώς δέσποινα 
τ ις , ,,ό Κράτης μας ¿φύλαξε καί μίαν πολύ περίεργον Ιξιν 
τής παλαιάς ¿κείνης καταστάσεώς του. Έμπορε? νά κινήση 
τά  ώτά του, ώς . . . . δνοςΐ“

Καί χωρίς νά άπαντήση ουτε λέξιν ό καλός Κράτης 
απέδειξε τήν άλήθειαν των πειρακτικών λο'γων της δεσκοί- 
νης καί Ιδωκε δείγμα της τέχνης του, ένφ ταυτοχρόνως έκα- 
μεν Ινα τοιουτον μορφασμόν, ώςτε άπαντες, μικροί τε καί με
γάλοι, ¿γέλασαν θορυβωδώς καί από καρδίας. — Καί οδτω 
διήρχοντο τον χρόνον της άλλως βραχείας έν Ύπάτοις δια
τριβής του Φιλοκλέους καί των οίκείων του.

Μετ’ ολίγας ήμέρας άνεχώρησεν ουτος μετά της οικο
γένειας του έξ Υπάτων ¿ν συνοδεία του Χαιρέα καί του 
υίοΰ του. ’Επί της άμάξης άνέβησαν ό Φιλοκλής μετά τής 
συζύγου του καί της &υγατρός του καί ό Χαιρέας, οί δυο νε'οι 
ήκολούθουν έφιπποι, παρ’ αυτούς δ’ έκά&ητο ¿πί του γνω
στού της Χαριτους ύποζυγίου ή Χρυσηΐς, κατόπιν δ ’ ηρχοντο 
καί τινες δούλοι. Ό τα ν  ή Χρυσηΐς άνέβη έπί του ευγενοϋς 
ύποζυγίου, εΐπεν άστειευόμενος ό Φυλλίδας προς τόν παρ- 
ιππεόοντα φίλον του: „’Εάν τυχόν καί . αυτός ό όνος έχει 
πάθει ως πρώην άνθρωπος το πάθημα του Λουκίου ¿κείνου 
η του ίδικου μας Κράτητος, πιστεύω αυτήν τήν στιγμήν 
πολύ νά χαίρη διά τό ευάρεστον φορτίον, τό όποιον τώρα 
φέρει.“ — ,ΓΟταν έφερε τήν Χαριτώ“, άπεκρίθη ό Κτησίας, 
„πιστεύω, να έχαιρε πολύ, άλλά τώρα, νομ-ίζω, ότι περισσό
τερον χαίρεται ή Χρυσηΐς ή ό όνος.“ Ή  συνοδεία προύχώ- 
ρει είθυμος καί εφ&ασεν ¿νωρίς είς τήν Έράκλειαν. Τήν 
έπαυριον ό Φιλοκλής ¿κίνησε μετά των οίκείων του είς Χαι* 
ρώνειαν, άφοΰ ο'' Χαιρέας, καθώς καί ό Πολέμων πρότερον 
¿ν 'ϊπά το ις , είχε τω ύποσχεθη νά ελθη τόν προςεχή μήνα 
μετά τής οικογένειας του είς Χαιρώνειαν διά τους γάμους 
του Φυλλίδα καί τής Χαριτους.

XIV.
„Σήμερον εΤνε οί γάμοι“, εΐπεν ή Εΰτυχίς, ή γνωστή 

ήμΐν τροφός, όταν ήγέρ&η ένωρίτατα. Έν.εδύθη ταχέως καί 
έξήλθε του δωματίου της διά νά μήν έξυπνίση τήν είς τό 
παρακείμενόν δωμάτιον κοιμωμένην Χαριτώ. Εΐνε άληδάς 
ότι ή Εΰτυχίς δεν είχε ποτέ καθήκοντα ¿πιτηρήσεως των 
δούλων καί των ¿ν τφ  οΐκω θεραπαινίδων, άλλά σήμ.ερον 
έπεθύμέι νά επιστάτηση είς όλα ώς ή πρεσβυτέρα συντρο- 
φος τής Χαριτους. Διά τοΰτο καί έσηκώ&η σήμερον τόσον 
¿νωρίς.

Άλλ είίρε καί δούλους καί θεραπαινίδας από πολλοϋ 
ήδη έξυπνους καί ¿ργαζομένους, διότι πολλά επρεπε νά γεί- 
νωσιν εκείνην τήν ήμέραν. Καί πρώτον, κατά τά  έθιμα τής 
¿ποχής ¿κείνης, επρεπε νά στολισθή ή θυρα της οίκίας με 
άνθη καί μέ στεφάνους ¿κ κλάδων ¿λαίας καί δάφνης, ¿πί- 
σης έπρεπε να καθαρισθώσιν όλα τά  αγάλματα καί νά στε- 
φανωθώσι, όλα δέ τά  πολύτιμα τής οικογένειας κοσμήματα 
καί σκεύη, χρυσά καί αργυρά, νά έκτεθώσιν είς θέαν των 
προςκεκλημένων ¿πί πολυτελών τραπεζών. Πρός τούτοις έδει 
να παρασκευασ&ώσι καί τά  του συμποσίου, διότι πολλοί ήσαν 
οί προςκεκλημένοι εκ τής πόλεως, έκτος *τών οικογενειών 
του.Χαιρέα καί. τοΰ Πολέμωνος, ¿ξ Υπάτων καί Ήρακλείας 
αναμενομένων.

Ή  Εΰτυχίς ταχέως έπείσθη, ότι ή παρουσία της μεταξύ

των δούλων ήν δλως περιττή καί έπέστρεψεν είς τό δωμά- 
τιόν της, όπου όπήρχόν τά  ένδΰματα τής νύμφης, διά  νά τά1 
θαυμάση ετι άπαξ καί διά νά έξυπνίση τήν Χαριτώ, ήν: 
έπρεπε καί νά βοη&ήση, όπως ένδυθή. ’Αλλά καί ή Χαριτώ 
εΐχεν ήδη έξυπνίσει από πολλοϋ. Μετ’ όλίγον προςήλθε καί 
κόρη τις φίλης οίκογενείας καί φίλη τής Χαριτους, ήτις εΐχεν. 
άναλάβει νά φέρη ¿κ πλησίον πηγής τό διά τό ,λουτρόν τής. 
νύμφης ύδωρ.

Μετά τό λουτρόν ήρχισεν 6 στολισμός τής νύμφης.. 
Του’τον άνέλαβεν ή νεωτέρα τής οίκίας δούήη, βοηθουμένη 
ύπό τής μητρός καί τής τροφού, καί μετ’ οΰ πολύ ή Χα
ριτώ μας έλαμπεν με τά  κατάλευκα καί περίχρυσα φορέματα 
της· τούς μικρούς πόδας,της περιέσφιγγον λευκά ¿πίσης σαν
δάλια, τούς βραχίονας χρυσά ψέλλια καί περιδέραιου έκ μαρ-: 
γαριτών τόν λαιμόν της* τήν ευώδη κόμην της Ικόσμουν 
έπίσης μαργαρΐται. Δικαία υπερηφάνεια ¿πλήρωσε τήν καρ- 
δίαν τής μητρός, ίδούσης μετ’ ολίγον τόσον ώραίαν τήν 
κόρην της, αλλά μεγαλειτέρα ήτο ή υπερηφάνεια τής τρο
φού, ίτ ις  δεν κατώρθωσε βέβαια νά κρατηθη σιωπηλή, έξ- 
έφρασε δέ δια πολλών έπιφωνήσεων τόν θαυμασμόν της. 
Τόν νυμφικόν πέπλον περιέβαλεν αυτή ή μήτηρ είς τήν κό
ρην, περιέδεσε δ ’ αυτόν επί τής κεφαλής καί προςήρμοσε 
διά  χρυσών πορπών, μεθ’ ο" καί παρέλαβον τήν νύμφην είς 
τήν αίθουσαν της τελετής.

Ό  Φυλλίδας, ό εΰδαίμων μνηστήρ, έκόσμησεν έπίσης 
μεγαλοπρεχώς τον ίδιον οίκον καί άφου έλούσθη καί ένε-, 
δύθη προςήλθεν είς τοΰ χευ&εροΰ του. ’Εφόρεσε λευκόν μι- 
λήσιον χιτώνα καί λευκότερου ίμάτιον, ή υπόδεσις των πο- 
δών του ήν κομψοτάτη καί ιμάντες χρυσοί περιέβαλον τάς 
κνήμας του. Στέφανον ¿κ μύρτου έφερεν ¿πί τής κεφαλής 
του. Προςήλθε δέ είς τόν οΐκον του Φιλοκλέους ¿ν συν
οδεία των συγγενών καί τών νεαρών φίλων του, ¿ν οίς καί 
ό Κτησίας,

Παρά τφ  Φιλοκλεΐ τσαν ήδη συνηγμένοι οί πλεΐστοι 
οικογενειακοί φίλοι, όλοι λευκά ένδεδυμένοι' καί στέφανον 
¿πί τής κεφαλής φέροντες. Ό  Φιλοκλής αυτός υπεδέχετο 
πάντας καί πρός πάντας άπέτεινε φιλόφρονάς τινας λόγους, 
άλλ’ εγκαρδιώτερου πάντων υπεδέχθη ένα γέροντα, τόν 
οποίον καί ήμεΐς γνωρίζομεν. Ουτος ήν ό Χρέμων, ό πραγ- 
ματευτής τής Λεβαδείας, δςτις τόσον συνετέλεσε διά του 
Άρκάδος είς άπελευθέρωσιν τής Χαριτους. Ό  Φιλοκλής 
είχε προςφερει αΰτω σπουδαίου χρηματικόν ποσόν, άλλ’ ο' 
Χρέμων δέν έδέχθη τήν μεγαλοπρεπή άμοιβήν, ίσχυρισθείς 
ότι εΐχεν αρκετά κερδίσει διά νά ζήση άνέτως του έπίλοιπον. 
βίον του καί ότι πολυτιμοτέρα τών χρημάτων ήν δ ι’ αΰτόν 
ή άνάμνησις του χαρμόσυνου γεγονότος, μάλιστα δέ ή φιλία 
του Φιλοκλέους. Ό  δέ Φιλοκλής ήμειψε τώ δντι τόν ένά- 
ρετον άνδρα δ ι’ ειλικρινούς φιλίας καί σήμερον δέν ¿λησμό
νησε νά τόν προςκαλέση ¿ν τοΐς πρώτοις είς τούς γάμους 
τής θυγατρός του, ήτις ώφειλεν αΰτω τήν τιμήν καί τήν 
ζωήν της.

’Εν τούτοις δέν έλησμονήθησαν αί πρός τόν Δία Τέλειον 
καί τήν Έ ραν θυσίαι, αΰτός δέ ό πατήρ προέστη τής τε
λευταίας θυσίας έν τω σηκφ του οίκου υπέρ τών νεόνυμφων. 
Καί άλλαι άναμφιβόλως θρησκευτικαί'διατυπώσεις έτελέσ&η- 
σαν κατ’ εκείνην τήν ήμέραν έν τω Ιορτάζοντι οΐκω, άλλ’ 
οΰδέν άσφαλές δυνάμεθα νά εΐπωμεν περί αΰτοΰν, διότι στε- 
ροόμε&α δυςτυχώς πολλών λεπτομερειών περί τοΰ ιδιωτικού 
τών προγόνων μας βίου. Βέβαιον εΐνε όμως, ότι ιερείς δέν 
προςήρχοντο ε’1? τ θός ελληνικούς της εποχής ¿κείνης γάμους.
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Μετά ταΰτα παρεκάθισαυ οί έσρτάζοντες είς κοινήν 
ίστίασιν. Αί δέσποιναι καί αί δεσποινίδες ¿κάθισαν χωριστά, 
μεταξύ δ ’ αΰτών καί ή πεπλοφοροϋσα νύμφη.

Καί είς τούς δούλους του οΐκου καρετέθη ¿κείνην τήν 
ήμέραν πολυτελέστατη τράπεζα έν τώ προαυλίφ. Μεταξύ 
δ’ αΰτών άναγνωρίζομεν καί τόν δοΰλον ¿κείνον τοΰ Θρα- 
συλλου, δςτις είχε διαταχ&ή νά δείξη τόν δρόμον είς τούς 
«πάγοντας τήν Χαριτώ ληστάς, έδραπέτευσεν όμως καθ 
οδόν καί ειδοποίησε τούς οικείους τής κόρης περί του τόπου 
τής απαγωγής. Ό  Χαιρέας έκράτησεν αΰτόν είς τήν υπη
ρεσίαν του καί ¿φρόντισε, κατά τήν ύπόσχεσίν του, περί 
πλούσιας από μέρους τοΰ Φιλοκλέους αμοιβής. — Άλλά που 
ιΐνε ό Αρκάς; Τούτον δέν δικαιούμεθα νά ζητώμεν ¿ν τώ 
οΐκω τοΰ Φιλοκλέους, διότι 6 ίδιος συνησθάνετο, ότι δέν ήτο 
ευκολον αμέσως νά προςοικειω&ή τούς τίμιους ανθρώπους 
τών μερών, έν οΐς εζησεν ¿πί μακρόν ληστεύων καί κακουρ
γών. Άπήλ&ε λοιπόν είς τήν πατρίδα του Ρόδον, διά νά 
άποκατασταθή εκεί με τά  χρήματά του ώς έντιμος πλέον 
άνθρωπος.

Ή  εΰωχία διήρκεσε μέχρι τής εσπέρας, αΰτή δέ ήτο ή 
ώρα, καθ’ ήν ή νύμφη άπήρχετο είς τόν οΐκον τοΰ νυμφίου. 
Έ ξω προ τής οίκίας προςήχθη καί ή πρός τοΰτο άμαξα. 
Ή  Χαριτώ μετά τής μητρός της προςήλθε τότε παρά τόν 
5ωμον τής Εστίας* κατόπιν προςήλθε καί έ Φυλλίδας συν- 
οδευόμενος ύπό τοΰ παρανόμφου του Κτησίου καί παρέλαβεν 
από τής μητρικής χειρός τήν Χαριτώ του διά νά τήν όδη- 
γήση είς τήν άμαξαν. Ή  Χαριτώ ¿κάθισε μεταξύ τών δύο 
ανδρών. Έ  μήτηρ ήναψε πρώτη τήν νυμφικήν λαμπάδα, 
μεθ’ ής ήθελε παρακολουθήσει πεζή τούς νεόνυμφους, ήρ- 
χοντο δέ κατόπιν ¿πίσης λαμπαδηφορουντες καί κάντες οί 
οικείοι καί οί συμμετασχόντες τής εορτής. Ούτως ¿κίνησεν 
ή πομπή καί άντήχει λιγύφθογγος ό ύμέναιος ύπό τόν ήχον 
αΰλο.ΰ καί κιθάρας. Παρά τήν οδόν έχαιρέτιζον έπιφωνοΰν* 
τες πλεΐστοι γνωστοί πολΐται, πρό τών θυρών δ ’ ήσαν παμ
πληθείς αί περίεργοι πάντοτε γυναίκες.

Ό  Φυλλίδας δεν είχε μητέρα διά νά τόν ύποδεχ&ή, 
κατά τά  Ι&ιμα τοΰ καιροΰ, πρό τής θυρας τοΰ οΐκου άμα 
φθάσαντα μετά τής νύμφης. Διά τοΰτο συγγενής τις δέ
σποινα άνέλαβε τό ιερόν τοΰτο καθήκον καί ίστατο ήδη 
λαμπαδηφοροΰσα πρό τής οίκίας, όταν ή πομπή ¿πλησίασεν 
έκεΐ. Αδτη παρέλαβε καί είςήγαγε τήν νύμφην είς τόν οΐκον, 
όπου έν εΐδει αίσιου οίωνοΰ ερραναν αΰτήν μέ όπωρικά καί 
μικρά χρυσά νομίσματα. Έ ξω  δέ της οίκίας εκαυσαν οί 
άνδρες, κατ’ άρχαΐον βοιωτικόν έθος, τόν άξονα τής άμάξης 
πρός δήλωσιν, ότι δέν έπετρέπετο πλέον είς τήν νεόνυμφον 
νά έπιστρέψη' είς τόν πατρικόν οΐκον. Έ ν  τώ οΐκω του 
Φυλλίδα ήρχισεν άλλο συμπόσιον, είς ο παρεκάθισαν οί μή 
συμμετασχόντες του έν τη οίκία τοΰ Φιλοκλέους φίλοι καί 
ή ευθυμία διήρκεσε μέχρι τοΰ μεσονυκτίου. Κ ατ’ ¿κείνην 
τήν ώραν χορός παρθένων έψαλε πάλιν τόν Υμέναιον προ 
τής θυρας τοΰ νυμφικοΰ θαλάμου.

XV.
Συνήθως οί διηγηματογράφοι, άφοΰ ένώσωσι διά τοΰ 

γάμου έρωτικόν τ ι ζεΰγος, διά πολλών περιπετειών άξιωθέν 
τοΰ ευτυχήματος τούτου, κόπτουσι τό νήμα τής διηγήσεως, 
λέγοντες ότι ¿τελείωσε. Τοΰτο ήδυνάμε&α νά εΐπωμεν καί 
ήμέΐς. Άλλά πριν άποχαιρετισ&ώμεν, φίλε Άναγνώστα, άς 
ρίψωμεν έν βλέμμα καί είς τά  άμέσως μεθεπόμενα έτη ώς 
μή καθησυχάσαντες έτι έκ τών μέχρι τοΰδε ίστορηθέντων.

Τί γίνεται ό Θράσυλλος:
Έ π ί πολλά έτη οΰδέν ήκούσ&η περί αΰτοΰ ¿ν Χαιρω- 

νεία καί οΰδείς ίσως τόν ένθυμεΐτο. 'Ημέραν τινά ό Κτη- 
σιφών ήλθεν είς τόν οΐκον του Φυλλίδα. Δύο ζωηροί καί 
τρυφεροί παΐδες, υιοί τοΰ Φυλλίδα, έπαιζον είς τήν αΰλήν 
κάί άμα ίδόντες τόν Κτησιφώντα ¿πήδησαν καί τόν περιέ
βαλον διά τών μικρών βραχιόνων των. ,,Κτησιφών, Κτησι- 
φών, ήλθες πάλιν; Έ λ θ ε ς  από τήν Κόρινθον;“ — ,,Ναί, 
ναί! · Σάς έφερα καί κάτι τι.“ — ,,Δεΐξ’ τό μας!“ — ,,Αΰ- 
ριον Σάς τό φέρνω, τώρα ήλθα νά ίδώ μιά στιγμή τόν πα
τέρα Σας.“ — ,,Ό πατέρας καί ή μητέρα καί ή άδελφαΐξ 
μας εΐνε ’πίσω έκεΐ ’ςτόν κήπο. ’Έ λα  νά Σε πάμε έμεΐς·“ 
Οί παΐδες έλαβον τόν Κτησιφώντα άπό τών χειρών καί τον 
εσυρον πρός τόν κήπον φωνασκοΰντες.

Εΰ9·ύς άφοΰ έχαιρέτισεν ό Κτησιφών είπε πρός τόν 
Φυλλίδαν καί τήν Χαριτώ: „Είδα τόν Θράσυλλον.“ — „Που;“ 
ήρώτησεν ό Φυλλίδας ώςεί ¿πτοημένος καί ένευσε πρός τάς 
θυγατέρας του, δύο χαριέστατα πανομοιότυπα τής Χαριτοΰς, 
ν’ άποσυρ&ώσι μετά τών χαίδων. „Καί που είδες λοιπον 
τόν Θράσυλλον; ήρώτησε καί πάλιν. „Τον εΐδον είς τήν 
Κόρινθον καί πιστεύω, ότι ήμποροΰμεν νά τόν συλλάβωμεν 
καί νά τόν τιμωρήσωμεν.“ — „Ό χι, όχι“, ύπέλαβεν ό Φυλ
λίδας, έφαίνετο δέ καί ή Χαριτώ συμμεριζομένη τήν γνώμην 
του. ,„Άς τόν άφήσωμεν είς τήν τύχην του, ήτις αρκετά 
τόν τιμωρεί καί τόν παιδεύει. Άλλά πώς έτυχε νά τόν ίδής;“ 

„Τόν εΐδον κατά τινα εορτήν τής νΙσιδος, τήν οποίαν 
έορτάζουσιν οί Κορίνθιοι κατά τό εαρ έπί τη αρχή τής 
έτησίας ναυτιλίας. Ή  εορτή ονομάζεται ναΰς τής νΙσιδθς. 
Ή  λιτανεία αρχίζει από τοΰ ναοΰ τής θεάς καί κατευθύνέται 
είς τήν θάλασσαν, όπου κλοιόν τ ι, στολισμένον έξωθεν μέ 
αίγυπτιακάς ζωγραφίας, εγκαινιάζεται πανηγυρικώς καί κα- 
θέλκεται κατόπιν είς τό υδωρ. Άφοΰ τό πλοΐον άναχ&ή είς 

’ τό πέλαγος καί γίν,η άφαντον, έπιστρέφει ή πομπή είς τόν 
ναόν τής νΙσιδος. Έ κεΐ άναπέμπεται καί άλλη πρός τήν 
θεάν εΰχή υπέρ τοΰ ρωμαίου Αΰτοκράτορος καί τοΰ λαοΰ 
του καί ύστερον προςέρχεται τό πλήθος μέ κλάδους καί 
στεφάνους καί άνθη διά  νά άσπασθή τούς πόδας άργυροΰ 
τής Ησιδος αγάλματος.“

,ΓΕτυχε λοιπόν κ«ί Ιγώ νά έξέλθω διά νά θεωρήσω 
τήν λιτανείαν, τήν οποίαν θά  Σάς περιγράψω ώς λίαν πε
ρίεργον τώ όντι. Πρό τής κυρίας πομπής έτρεχε θορυβούν 
πλήθος άνδρών ποικιλοτρόπως ένδεδυμένων. Άλλος μέ πε- 
ριεζωσμένον τό ξίφος ώς στρατιώτης ή κυνηγός καί άλλος 
προςωπιδοφόρος ώς γυνή φιλαρέσκως ένδεδεμένος καί βρίθων 
κοσμημάτων. Μονομάχοι καί άθληταί πάνοπλοι, φιλόσοφοι 
γενειοφόροι, όρνι&οθήραι καί άλιεΐς ηρχοντο κατόπιν. Έ ξ- 
ημερομένη άρκτος ήτο περιβεβλημένη. γυναικεία ένδύματα, 
δυςειδής δέ πίθηκος μέ φρόγιον πίλον καί ένδυμα όπεκρί- 
νετο τό βάδισμα καί τό παράστημα ώραιοτάτου τής Ε λ λ η 
νικής μυθολογίας νεανίου, κρατών χρυσοΰν είς την χεΐρα κυ- 
πελλον όνος μέ πρόςθετα πτερά παρίστα τόν Πήγασον, παρ’ 
«ΰτόν δ ’ ώδευε κυρτόν γερόντιον. ώς Βελλεροφόντης.“

„Μετά τούτους ήρχετο ή κυρία πομπή, ής προηγείτο 
πάλιν χορός λευκειμονουσών γυναικών, αίτινες Ιρραινον τΟν 
δρόμον μέ ανθύλλια καί μΰρα· ταύτας ήκολούθει πλήθος 
μέγα λαοΰ, άνδρών τε καί γυναικών, πάντων λαμπαδηφόρων 
καί κροχωρούντων ύπό τόν ήχον αΰλοΰ- καί κιθάρας καί τό 
άσμα σμήνους παίδων. Κατόπιν ήρχόντο οί κατηχούμενοι, 
άνδρες καί γυναίκες, πάντες μέ λινά ένδύματα· αί γυναίκες 
έφερον πέπλον έπίσης λινοΰν, οί άνδρες εΐχον τήν κεφαλήν
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δλην έξυρισμένην καί Ικροτάλιζον τα  εις χεΤράς των όνομα- 
στά της Ίσιδος κρόταλα. Μετά τούτους ήρχοντο οί ιερείς 
μέ τά  σύμβολα των δεών. 'Ο  πρώτος έφερε λυχνίαν έν «τχή- 
ματι λέμβου, έ δεύτερος δυο μικρούς βωμούς, σύμβολα της 
έπικουρίας καί προνοίας τής νΙσιΒος καί 6 τρίτος τον νικη- 
φόρον φοίνικα χρυσόφυλλον και τό σκήπτρον τής ειρήνης. 
Ό  τέταρτος έφερεν εις περιδέατον ύψος τό έμβλημα της 
δείας ευθυδικίας και εύμενείας, ήτοι χεΐρα ανοικτήν, έφερε 
δέ και άγγείον, άφ’ ου έστάλασσε γάλα, έ πέμπτος χρυσήν 
σκάφην καί παρ’ αύτον έτερος αμφορέα.“

„Κατόπιν τούτου προέβαινεν ο δεός Άνουβις κυνός έχων 
κεφαλήν καί διά μέν τής δεξιάς κρατών σκήπτρον, διά 
δε τής άριστερας φοινίκειον κλάδον. Τοΰτον ήκολούδει ή 
δεα Τσις έν μορφή δαμάλεως, έπί των δύο όπισδίων κοδών 
ίσταμένης. Παρ’ αυτήν έσύρετο κιβώτιον πλήρες άγίων λει
ψάνων, έν οΐς καί ή υδρία έκείνη, ήτις έδεωρεΐτο ως συμ* 
βολον τής αρχής καί προελεύσεως πάντων έκ τής έν τω 
κόσμω ύγρότητος. Τελευταίος ήρχετο ό ίεροδότης..

„Προ παντός άλλου είλκυσε τήν προςοχήν μου 6 υψη
λός Ικέϊνος καί ρωμαλέος ανήρ, οςτις παρίστα τόνΆνουβινί 
Δέν ήξεύρω δ'ε διάτί τά  βλέμματά μου προςηλουντο πάντοτε 
έπ’ αυτόν. Συνέβη δε, ό τα ν .ή  πομπή »σταμάτησε 'μίαν 
φοράν καδ’ οδόν, νά ύψωση ολίγον τήν κυνός κεφαλήν, του,'' 
ίσως διά ν’ άνασάνη ολίγον καί ώς έκ τούτου. εϊδον τό 
πρόςωπόν του. Ταύτοχρόνως συνηντήδησαν τά  βλέμματά 
μας, καί άνεγνωρίσαμέν άλλήλους. ΤΗτον ό Θράσυλλος· 
δτι δέ Ιτρόμαξεν έκεΤνος άμα άναγνωρίσας με, τοϋτο πάρε- 
τήρησα είς τήν μορφήν του' καί έχείσδήν ώς έκ τής ταχύ- 
τητος, μεδ’ ής έβαλε τό κυνικόν κάλυμμα πάλιν εις τήν 
κεφαλήν του. ’Εγώ: όμως έγεινα άλλος έξ άλλου. Τό πα
λαιόν κατά του ανθρώπου έκείνου μίσος άνεφλέχδη πάλιν 
Ιν τη ψυχή μου καί έπεδύμουν νά τον . συλλάβω εύδΰς και 
νά τον παραδώσω 6 ίδιος εις τά  δικαστήρια. ’Επειδή δμω ς' 
3έν έτόλμουν νά ταράξω τήν πομπήν, μοί έμεινε καί καιρός 
νά σκεφδώ καί ήσυχώτερα. Έσκέφδην, δτι δυνάμεδα νά 
τόν εύρωμεν καί '.άργότ,ερα, καί διά τοϋτο' άπεφάσισα νά 
Σοι ανακοινώσω πρώτον τό πράγμα καί νά ακούσω τήν 
δέλησίν Σου. Δέν δά  ήνε δμως καλά αυτός έ άνδρωπ.ος· 
έφαίνετο άπό τό πρόςωπόν του, έπί τού οποίου ήσαν βα- 
δέως κεχαραγμένα τά  ίχνη έλεεινών παδών, τά  όποια έβρα- 
ζον ακόμη Ιντδς τής μαύρης ψυχής του.“

„Είμαι πεπεισμένος“, ειπεν ό Φυλλίδας, „δτι αυτός δ

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α
Μονοτονία έν Άβηναις. — Ή  καταρρευσις των σιδηρβν 8οκβν τοϊ) &ίοτρ<

ύπο άστυνομικήν έπιτηρησιν μίαν νυ:·

Έ ν  Ά&ήναις, 27. Νοεμβρίου.

Άκρα μονοτονία έπεκράτει των Άδηνών δέν ειχομεν 
ούτε βουλευτικάς ούτε δημοτικάς έκλογάς, δέν ειχομεν δο- 
ρυβώδεις διαδηλώσεις μετά τής είκόνος του υποψηφίου περι- 
αγομένης έφ’ άμάξης, έν πομπή, δίκην έπιταφίου, καί χερι- 
αυγαζομένης ύπό τής πολυχρόου λάμψεως των βεγγαλικών, 
δεν ήκούετο άνά τάς οδούς παράφωνος δρυμαγδός ζητω
κραυγών ύπ’ έξώστην τινά, δεν άνερρίπτοντο πυροτεχνήματα 
ώς. φλογεροί δφεις περιελισσόμενα γοργώς έν τώ κενώ καί 
βροντωδώς έκρηγνύμενα ή είς μαγευτικως γλυκυχρώμους 
πολυελαίους καταπίπτοντα.

Δεν ειχομεν ούτε τήν Βουλήν, νά λάμπουν τά  παρά-

Σημ. Έ νεκα  βραδότητος έν τψ  ταχυδρομείφ ή  δημοσίευσις τ ί

άνδρωπος δεν έκαλλιτέρευσε διόλου, καί δτι δέν δά  εύτυχήση 
ποτέ μέ αυτήν τήν κακήν καρδιάν του καί τήν άνήσυχον 
συνείδησιν, τήν έποίαν έχει, καί άν ακόμη φαίνεται είς τόν 
κόσμον ευτυχής καί ήσυχος.“

,,Τί εϊχεν ομως να κάμη' με αυτούς τούς Ιερείς ,της 
νΙσιδος;“ ήρώτησεν ό Κτησιφών.

,Άπό εύλαβειαν δέν 9·’ άνεμίχδη βέβαια είς αυτά τά 
πράγματα“, ύπέλαβεν ό Φυλλίδας. ,,ΕΤνε άληδές, δτι καί 
πολλοί "Ελληνες άφιεροΰνται άπό τίνος είς τήν αίγυπτιακήν 
λατρείαν, ίσως διότι δεν Ικανοποιούνται πλέον με τήν έδνι- 
κήν μας δρησκείαν. Πολλοί ζητοϋσιν άλλους δεούς καί 
δελεάζονται άπό τήν έξωτερικήν λάμψιν, τό ξένον καί τήν 
μυστηριώδη φύσιν του δρησκεύματος τούτου. Άλλ’ ό Φυλ
λίδας δεν παρασύρεται ύπό τοιουτων λόγων.“

„Ούτε άπό φιλοδοξίαν“, εΤπεν ό Κτησιφών· διότι τό 
ίερατείον τής Ίσ ιδος δέν άπολαύει ιδιαιτέρας τινός έκτιμή- 
σεως· άλλως τε αυτός δά έχη τήν ύποδεεστέραν μεταξύ 
αΰτών δέσιν.“

,,νΙσως δμως κατεσπατάλησεν δλην τήν περιουσίαν του 
καί διά τής άδλιότητος καί κακουργίας του τόσον έδείνωσε 
τήν έν τη κοινωνία δέσιν του, ώςτε νά δελήση νά κρυφδή 
μεταξύ τής συμμορίας ταύτης άποφεύγων ουτω τήν κατα- 
δίώξιν τοΰ”'1?όμου καί καδιστών όπωςοϋν ανεκτόν τόν βίον 
του. Θά εύρίσκη δέ πάντοτε ευκαιρίαν δπως δουλεύη τά 
αίσχρά πάδη του, διότι ή έκλυσις καί ή κακοήδεια τού 
δρησκεύματος έκείνου εΤνε όση πλείστη. Ά ς τόν άφήσωμεν 
δμως, φίλε μου, μεταξύ των ¿μοίων του· πιστεύω καί ή 
Χαριτώ μου νά μή έπιδυμή-διόλου νά τόν έκδικηδώμεν.“ 

„Διόλου“, άπήντησεν ή Χαριτώ· ,,διατί νά έκδικηδώμεν 
άνδρωπον, δ οποίος δεν κατώρδωσε νά καταστρέψη τήν ευ
τυχίαν μας; Ά ς άπολαΰωμεν εύγνωμόνως τήν ευδαιμονίαν, 
ήν οί δεοί μας εδωκαν έυλογήσαντες τήν τύχην μας, καί 
άς λησμονήσωμεν.τούς έπιβουλευδέντας ήμάς.“

„Αυτοί εΤνε ωραίοι λόγοι“,- ύπέλαβεν ό Κτησιφών ,,οί 
όποιοι έξέρχονται άπό τήν εύγενή καί ήμερον καρδίαν γυ- 
ναικός. Είδε τήν- άρχήν'ταύτην νά : ένστερνισδώσιν όλοι οί 
άνδρωποι.“

Ά ς άρκεσθ'ώμεν, φίλε Άναγνώστα, ρ.έ τό λόγιον τοϋτο 
καί άς μή άπαιτήσώμεν ύψηλοτέρας άρχάς παρ’ είδωλολά- 
τρου πρόπάτορός μας. Η μ είς δμως ώς Χριστιανοί όφείλομεν 
νά προχωρήσωμεν περισσότερον.

[έκ τον ■/((ιμαΐΊχίφ'ί 1

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
ι καί ό Θι6{. —  Ή  κλοπή τοϋ νομισματικοί μουσείου. — Ό  κ. Ρο'ιδηο 
α.· — Δευτέρα π τΰ σ ΐί τής Κούτρας.

δυρα του Βουλευτηρίου μέχρι βαδείας νυκτός, νά φρουρώσιν 
παρά τήν μαρμαρίνην κλίμακα των προπυλαίων του οί στρα- 
τιώται εχοντες έστημένα τά  δπλα κατά πυραμίδας, φρικία- 
σις νά διατρέχη τό καταπλημμυροϋν τόν περίβολον τού 
Βουλευτηρίου πλήδος περί τής έκβάσεως τής έντός δυελλώ- 
δους συζη,τήσεως, άγωνία νά συσφίγγη μυρίας καρδίας — 
φευ! καί μυρίους στομάχους! — άνά τήν πόλιν δλην καί 
τήν 'Ελλάδα περί της έπί του ζητήματος τής έμκιστοσύνης 
ψηφοφορίας.

L’ennui naquit un jour «le l’uniformité

πλήξις καί άνία μας είχε καταβάλη. Ούδεμία συγκίνησις· 
έβαδίζομεν μέ τόν αυτόν ρυδμόν ώσεί έκανονίζομεν πάντες

■ „Χρονικών“ τούτων άνέβλή&η μέχρι τής σήμερον.
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τά βήματά μας προς τόν βραδυν ήχον τοϋ αΰτοϋ τυμπάνου. 
Ό  βίος δστις δι’ ήμάς ήτο άλλοτε χείμαρρος κατακρημνι- 
ζόμενος εΤχε καταστη υδωρ λιμνάζον, κατά τήν γραφικήν 
έκφρασιν τού συγγραφέως τοϋ Ouore.

Τότε αί Άδ?|ναι, ώς έπιτήδειος διευδυντής έφημερίδος 
αίσδανόμενος τ-ήν ανάγκην νά έπινοήση τι δπως άναζωπυ- 
ρήση το σβεννύμενον ενδιαφέρον τών αναγνωστών του, παρ- 
ήγαγον δύο γεγονότα à  sensation- τήν κατάπτωσιν τοϋν σι
δηρών δοκών τοϋ άνεγειρομένου δεάτρου καί τόν τραγικόν 
ύπ’ αυτών δάνα-
τον πέντε άνδρών, «------------------------ <~·------ —;--------μ- — -
καί τήν μυστηριώ
δη κλοπήν του έν 
τω Πανεπιστημίω 
έδνικοϋ νομισμα
τικού Μουσείου.

Ή  νεναρκω- 
μένη π ό λ ις  έξ- 
ηγέρδη· άφ9·ονος 
τροφή έρρίφδη είς 
τήνπεριεργίαντης· 
ήρχισαν τά  άρδρα 
τώ ν έφημερίδων 
,,τό δ υ σ τύ χ η μ α  
τής χδές“ μετά 
λυρικών περιγρα
φών πληρών πά· 
δους, μετ’ άγανα- 
κτήσεως δεινόν 
βοώσης κατά τών 
βδελυρών αίτιων 
τοϋ κακουργήμα
τος· άλλ αί έφη- 
μερίδες όμοιά- 
ζουσι πρός τούς 
όξυδύμους· παρα- 
φέρονται σφόδρα 
καί ξεδυμαίνουν 
ταχέως· ρ.ετά πά
ροδον ολίγων ήμε
ρων έλησμονήδη- 
σαν καί τά  αίτια .■* 
καί τά  άποτελέ- 
σματα" καί δμως 
έν πενιχροΐς οίκί- 
σκοις μικράπαιδία 
ριγουσιν εν τή ορ- 
φανία, παντέρημοι
χήραι άπολοφύρονται έπί νεοσκαφών τάφων! . . .

Άγνσώ άν ή άνάκρισις είργάσδη δσον Ιδει, άλλ ή φαν
τασία τοϋ λαοϋ εΐργάσδη έπαρκώς· Ιδημιούργησε παράδοσίν 
τινα καδ’ ήν επί τοϋ χώρου τοϋ άνεγειρομένου δεάτρου ήτό 
ποτέ ναός· δτι οσάκις καί άλλοτε έγένετο απόπειρα οίκο- 
δομής ή δεία οργή κατεκρήμνισε τό κτίριον δάψασα υπό 
τά  ερείπιά του τούς βεβήλους έργάτας, δτι καί τώρα τοϋτο 
συνέβη· άλλα νομίζω δτι δεν εΤνε ανάγκη ν’ άνέλδωμεν 
μέχρι του ούρανοϋ διά νά ζητήσωμεν τήν αιτίαν τής κατάρ- 
ρεύσεως τού 9·εάτρου, έν ω εύρίσκεται τόσον χαμηλά!

Κ Λ Ε Ι Ω .  Τ Ο Μ Ο Ι  Γ .

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ TQ Ï ΦΡΑΓΚ. ΑΕΑΚ ΕΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ.

— Τό εμαδες;
— ΤΙ;
— Έκλεψαν το'Νομισματικόν ΜουσεΤον έκλεψαν ολα 

τά  πολύτιμα νομίσματα’ ή αξία τών κλαπέντων υπολογίζε
ται είς όκτακοσίας χιλιάδας δραχμών· εις καδηγητής τού 
Πανεπιστημίου αναβιβάζει τήν αξίαν των ε|ς τρία έκατομ- 
μύρια! ¿τηλεγράφησαν είς όλα τά  Μουσεία τής Ευρώπης, 
ολος ό έπιστημονικός κόσμος συνεταράχδη!

Αυτά και αλλα πολλά έψιδυρίζοντο Ιν τοΐς καφενείοις,
έν τόις γραφείοις, 
έν ταΐς όδοΐς', έν 
ταΐς πλατείαις· τι- 
νές ένδιεφέροντο 
έξ έπιγνώσεως τής 
έπιγενομένης ζη
μίας καί αγάπης 
πρός τή νδι’ άτρύ- 
των μόχδων κα- 
ταρτισδεϊσαν συλ
λογήν, άλλοι έν
διεφέροντο διά τό 
μυστηριώδες καί 
μυδιστορικόν τής 
κλοπής, οί πολλοί 
έκ τής συνηδείας 
τοϋ νά ένδιαφέ- 
ρωνται περί νομι
σμάτων, έστωσαν 
καί αρχαία, έν- 
ορώντες Ιν  τή  
κλοπή μ έγ εδ ο ς  
χρηματικής κα ί 
ούχί επιστημονι
κής αξίας.

Ό  κλέπτης 
κατήλδε δια τών 
συρμάτων τοϋ κε- 
ραυναγωγοϋ καί 
έξήλδεν ' έκ τής 
άριστεράς πτέρυ- 
γος, ελεγον  οί 
συζητοϋντες. Τήν 
έπαύριον τής κλο -. 
πής ό τοίχος πρός 
ον διά κρίκων συν
δέονται τά  σύρ
ματα του κεραυ- 
ναγωγοϋ εύρέδη

άπεξεσμένος, εύρέδησαν δε καί τινα νομίσματα, μικρας δμως 
άξίας πεσόντα ϊσως άπό τά  δυλάκια τοϋ κλέπτου.

— Αυτά εΤνε τεχνάσματα δπως παραπλανηδή ή δικαιο
σύνη έλεγον άλλοι· ό κλέπτης έξήλδεν έκ τής μεγάλης δύ- 
ρας· δέν εΐνε κλέπτης κοινός έκ τών άναρ'ριχωμένων εΐνε 
έπιστήμων κλέπτης ώς άποδεικνύεται έκ της έκλογής τών 
νομισμάτων τήν όποιαν έκαμε.

Καί πράγματι τά κλαπέντα ήσαν ολόκληρος ή συλλογή 
των αττικών νομισμάτων, τινά έκ τής ρωμαϊκής καί βυζαν- 
τιακής συλλογής, ίκανά δ ’ έκ τής συλλογής τών νομισμά
των τής Μ. Άσίας. Πλείστα δ’ !κ τούτων τσαν σπανιώτάτα 
καί πολύτιμα. „
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’Αμέσως ή άνάκρισις έτέδ·η υπό ατμόν άνεκρί&ησαν 
πάντες οί υπάλληλοι από του Έφορου της Έ&νικής Βιβλιο
θήκης μέχρι του Ισχάτου κλητήρος· έγέυοντο προφυλακίσεις· 
την πρώτην όό μετά την κλοπήν νύκτα έτεδ-ησαν υπό αστυ
νομικήν έπιτήρησιν πάντες οί άνακρι9·έντες. Εφεύρει αράγε 
ό συγγραφευς τής Π αηίσοης ’Ιωάννης δτι έν ω έν τω περι- 
κόμψω γραφείω του εγραφεν ίσως-σελίδα τινά σπινθηροβο
λούσαν έξ ευφυολογίας — ά! όχι, προ πολλού μας έχει ξε- 
συνη&ίση.άχό τήν άχόλαυσιν ταυτην — έν ω εγραφεν άρδ-ρον 
τ ι διά τήν-Ώφαν κλητήρες μετημφιεσμένοι παρεφύλαττον 
χαρά τόν ρωσσικόν ναόν κατασκοχεύοντες τά  πεφωτισρ,ένα 
του παρά&υρα;

Κατεβλήθ-η τόση φροντίς νά ζητη&ώσιν οί κλέπται έκεΐ 
οπου δεν ησαν ώστε δέν έμεινε καιρός νά τους ζητήσωσιν 
έκεΐ οπου ήσαν. Άφ’ ου δέ οί αρμόδιοι άπηλπίσδ-ησαν οτι 
&ά ευρωσιν Ιδέαν τινά έν τη κεφαλή των, ήλπισαν ότι 9-ά 
ευρωσι τά  νομίσματα έν τοΐς 9·υλακίοις των έπιβατών των 
απερχομένων έξ Ελλάδος· αλλά τά  νομίσματα δέν ηύνόη- 
σαν αύτους περισσότερον των ίδεών.

Κατά τά  φαινόμενα οΰδέν δ·’ άνακαλυφδ-ή· ή κλοπή δ-ά 
μείνη διά παντός άγνωστος καί μυστηριώδης, χαρεκτός άν 
ό κλέπτης άποφασίση ποτέ νά γράψη τό μυδ-ιστόρημα τό 
όποιον διέπραξε· ν’ άφ-ηγηθ-ή τάς συγκινήσεις του, τφ ;  περι

πέτειας τής εϊσόδου καί έξόδου του έκ του Πανεπιστημίου, 
τήν αγωνίαν του κατ’ άρχάς, τους μυκτηριστικούς γέλωτάς 
του εΤτα έπί ταΐς γενομέναις προς σύλληψιν του κλέπτου 
ένεργείαις· άν δε ώς συγγραφευς έχη τήν ικανότητα, τήν 
όποιαν έχη ο»ς κλέπτης 9·ά πλουτίση βεβαίως μέ .έκτακτον, 

--εργον τήν πτωχήν μας φιλολογίαν.

Τήν στιγμ.ήν ταυτην άναγινώσκω έν ταΐς πρωϊναΐς έφη- 
μερίσιν ότι οί αίχμ,άλωτοι τής Κούτρας έκηρύχδησαν ό&ψοι 
ύπό του στρατοδικείου· αυτοί ούτοι οίτινες·πρό εξ μηνών
κατεδικάσδησαν είς τήν έσχάτην των ποινώ ν!  Τό
σφάλμα ολον έπερρίφδη εις τούς πολεμίους' άν χεριήχδη δί
κην αγέλης άνά τήν Μακεδονίαν ό ελληνικός στρατός, άν 
ένεπτύσδη ύπό του εβραϊκού συρφετού, είς τούτο πταίουσιν 
οί πολέμιοι- ουτοι εΐνε άδ-ωοι! . . .

Ή δελον νά σας γράψω περί των δημοτικών ήμών έκλο- 
γών, περί τού διαπρεπούς κιδαριστού μας Ξύνδα, περί τής 
προτεινομένης έκδέσεως Γραφικής, ήδελον νά σας χεριγράψω 
μίαν συνεδρίασιν τής ελληνικής βουλής, άλλ’ αναβάλλω 
ταύτα διά τήν προσεχή μου έπιστολήν . . . .  Εΐνε άδ-ωοι! 
παράδοξος αδωότης στοιχίσασα τόσον ακριβά εις τήν Ε λ 
λάδα! . . .

^ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.
4 1 » - --------

1. ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ. Έ ξ  άδηναϊκ. φωτογραφίας 
(έν.σελ. 369).

2. Η ΝΥΞ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Είκών ύπό de 
Crayer (έν σελ. 372). Οί ζωγράφοι πάντων τών αιώνων άπο 
Χριστού γεννήσεως, καί πρό πάντων οί άδάνατοι τής ’Ιτα
λίας καί τής ’Ολλανδίας διδάσκαλοι, οΐτινες διά τού χρω- 
στήρός των παρέστησαν τάς ώραιοτέρας σκηνάς καί τά  δε- 
οειδέστερα πρόςωπα τού Χριστιανισμού, άκαταχαύστως ήσχο- 
λήδησαν να χαραστήσωσι κατά τόν βαδμόν τής φαντασίας 
των καί τής ίεράς έμπνεύσεως, ήν έδιδεν αϋτοΐς τό άγνό- 
τερον δρησκευτικον αΐσδημα, καί τήν ίεράν έκείνην νύκτα, 
καδ’ η°ν Ιγεννήδη ό λυτρωτής τού κόσμου. Ή  σημερινή 
ήμών είκών, έφάμιλλος τής έν τω πρώτω τεύχει τής ,,Κλειούς“ 
κατά .τό πρώτον αυτής έτος δημοσίευδείσης, εΐνε έργον Ολ
λανδού καλλιτέχνου, ζήσαντος κατά τόν παρελδόντα αίώνα 
καί διαπρέψαντος διά των έκ δρησκευτικής πηγής ειλημμένων 
καλλιτεχνημάτων του. Τό πρωτότυπον τής είκόνος ταΰτης 
φυλάσσεται έν τώ.έδνικώ Μουσείω τού Άμστελοδάμου, άγο- 
ρασ&άν πρό έτών ύχό τής Διευδ-υνσεως αυτού άντί πολλών 
χιλιάδων .φράγκων.

3. Ο ΔΕΑΚ. (Ferencz Deak) έγεννήδη τυ> 1802 σωτηρίω 
έτει Ιν Eebtida, πολίχνη τής Ουγγαρίας, καταγόμενος εξ 
εύκαταστάτου καί εύγενούς Ελληνικής οικογένειας των έν 
Ζέμωνι παροικούντων ελλήνων, ώς αυτός έλεγε, καί ώς μαρ
τυρούσα οί έτι έχιζώντες ένταύδα συγγενείς αυτού.

Έ κ  νεαράς ήλικίας έσπούδασεν εύδοκίμως τήν έγκό- 
κλιον παίδευσιν, καί τελευτάϊον τήν νομικήν έπιστήμην έν

Ουγγαρία, Γερμανία καί Γαλλία, καί τριακονταετής έξελέγη 
βουλευτής τής έπαρχίας αυτού.

Διά πολίτικου σταδίου 43 έτών υπεστήριξε πάντοτε 
τήν ορδήν καί πρακτικήν γνώμην, οί .δε συμχολΐται αυτού 
έδρεψαν καί δρέπουσι τούς άφ&όνους καί αγλαούς καρπούς 
τής μετριοπαδείας καί τής φρονήσεως αυτού' τής δ’ έμ- 
πιστοσύνης κ'αί τής αγάπης τών ουγγρων ήρξατο άξιούμενος 
6 ¿/ίάκ, άφ’ ότου έν έτει 1833 έκάδησε τό πρώτον έν τή 
Διαίτη τού ΙΙρεσβούργου, ή δέ δημοτικότης του διήρκεσε 
μέχρι τής 1 Ίανουαρίου, 1876, οτε οί Ούγγροι φιλελεΰ9-εροι 
απεχαιρέ-ησαν δια π α ^ ^ '^  τόν 9-νήσκοντα έξοχον καί περι
κλεή αρχηγόν τω ν  ολίγιστοι, άλήδώς, πολιτικοί άνδρες 
τών τε αρχαίων καί τών νεωτέρων χρόνων υπήρξαν τόσον 
συνεπείς χρός εαυτούς,' καί έκρίδησαν ύπό τών συγχρόνων 
τόσον δικαίως· ό Αιάν. ζήσας καί άναστραφείς έν μέσο> 
τών άστών τής Βουδαπέστης έπί 40 έτη, δέν ήτο δυνατόν 
νάλησμονηδή ταχέως ύχό τών εύγνωμόνων συμπολιτών του.

Ώ ς  πάντες οί Ούγγροι πατριώται ήδελε καί ό ζ!εακ 
τήν έδνικήν τής Ουγγαρίας αύδυπαρξίαν τε καί αυτονομίαν, 
άλλ’ έν άντιδέσει πρός πολλούς έξ αυτών έφρόνει, ότι ή 
Ουγγαρία δά  έτηρει καί τήν υπαρξίν της καί την έν Ευ
ρώπη δέσιν της άριστα διά δυναστικής ενώσεως χρός τήν 
Αυστρίαν· όδεν ό ύπ’ αυτού έκπονηδείς δυασμος («Ιν̂ ΙΪΒΐηθ) 
πληροί τον διπλούν τούτον σκοπόν ουδέποτε δά  λησμονή- 
σωσιν. οί Ούγγροι έκ τίνος φρικαλέας δέσεως έξήγαγεν αυ
τούς πρό εικοσαετίας το νύν έχικρατούν ουγγρικόν α νν  
ταγμα  τού ζίεάκ.
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Οί ουγγροτ άναμιμνήσκονται εύγνωμόνως τών ύπηρε- 
σιών τού έπιφανεστάτου καί άτρομήτου πολεμίου τής κατα- 
πιέσεως, τού μεγάλου »^ΤΓ^ιραιφνούς πατριώτου, όστις ου
δέποτε έπαύσατο π£Γ ν καί διαμαρτυρέμενος, όστις ουδέ
ποτε άπέγνω, καί η.,, ^εν επί τέλους τό ουγγρικόν έδνος έκ 
τού σκότους καί τής δουλείας, είς τήν έλευδερίαν καί είς 
τό φώς. ’Αλλά τό ιδιαίτερον αυτού διακριτικόν είναι, οτι 
άπ’ άρχής μέχρι τέλους έκράτησεν ό δαυμάσιος άνήρ άσβε
στου τήν δάδα τής έδνικής καί συνταγματικής έλευδε- 
ρίας. Καί κατά τάς ζοφερωτάτας ώρας δέν άπώλεσε τήν 
επί τό ευτυχές μέλλον τής Ουγγαρίας πίστιν αυτού, καί μό
νος αυτός διά τού χρηστού καί αμέμπτου χαρακτήρος, καί 
τών σοφών συμβουλών του πρός τε τόν άνακτα καί τούς 
συμπατρίιύτας, έπετέλεσε τό δαϋμα τής έν έτει 1867 συν
διαλλαγής τής Ουγγαρίας μετά τού μονάρχου αυτής καί 
βασιλέως, χωρίς ν’ άπόληφδή ούδέν ίχνος μνησικακίας·

Ό  Λεακ  διήλδε τόν άγαμον καί οίονεί άσκητικόν αυ
τού βίον έν πάση λντότητι καί χριστιανική αναστροφή, καί 
διετέλεσε διδάσκων τούς συμπολίτας αυτού λόγω τε καί 
έργο» τά  πρός τον Θεόν καί τ ά  πρός τήν πατρίδα καί τον 
πλησίον κα9·ήκοντα. Τ ή 29. τού παρελδόντος μηνός Σεπ
τεμβρίου έτελέσδησαν μετά πρωτοφανούς λαμπρότητας καί 
μεγαλοπρεπείας έν Βουδαπέστη, τή  πρωτευούσ^-'Τοϋ ούγ

γρικού βασιλείου, τά  αποκαλυπτήρια τού άνδριάντος αυτού, 
ένώπιον τού αύτοκράτορος καί βασιλέως Φραγκίσκου Ιωσήφ 
τού Κ ., πάντων τών έν τέλει καί τών κορυφαίων τής πολι
τείας καί τής έκκλησίας καί πλήδους λαού (ΐδ. άριδ. 20 τής 
Κλειούς!· έν δέ τω έδνικω μουσείω τής Πέστης έν Ιδιαιτέρα 
λαμπρή αίδούση, Ιπισκεπτομένη- υπό τών βουλομένων είς 
ώρισμένας ήμέρας καί ώρας, διατηρούνται ώς ίερά κειμήλια 
80 πολυτελείς στέφανοι, δι’ ών τό ουγγρικόν έδνος καί ή 
βασιλική οικογένεια έστεφάνωσε τό νεκρικόν αυτού φορέΐον, 
ώς καί τά  άπλοΰστατα έπιπλα τού κοιτώνος, έν ώ έπί πλεΐ- 
στα έτη κατώκησε καί άπεβίωσεν έν άταραξία καί χριστια
νική εύλαβεία ό ¿/εάχ ,,ό σοψος τον ’ί&νονς“, λίαν εΰλό- 
γως ύπό τού λαού καλούμενος· προς δέ τούτοις έν τη αί- 
δούση ταΰτη φυλάσσονται καί τά  λιτά αύτου ενδύματα δι 
ά τότε μόνον, λέγουσιν, έστενοχωρεΐτο, όταν έπρεπε νά χα- 
ρουσιασδή ένώπιον τού βασιλέως ή τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ, 
ήτις έξόχως έτίμα αυτόν, δ ι’ ό καί ιδία χειρί κατέδετο 
στέφανον λαμπρόν έπί τόν νεκρόν αυτού, έπί τούτω έλδούσα 
ένταύδα έκ Βιέννης.

Ό  αοίδιμος Δεάκ έζησεν έν μεγίστη οικονομία καί με- 
τριότητι, μόλις άποζών από τού εισοδήματος κτήματος πα
τρικού, καί ουδέποτε παρ’ ούδενός λαβών χρηματικήν δω
ρεάν, άλλ’ ούτε άντιμισδίαν ώς βουλευτής ή υπουργός.

Γ. Γ.

Τήν προπαρελ&ονίαν Κυριακήν 11, Δεκεμβρ. ν. χ. απήλ&εν ή Α. I .  ό 
Διάδοχο« Κωνσταντίνο« εντεΰ&εν εί« Βερολΐνον πρό« επίσκεφιν του Αυτοκρά- 
τορο« τή ; Γερμανία«, έτυχε δέ παρά τοΐί πολλου Μονάρχου εγκαρδίου δεξιώ- 
σεω« καί εξαιρετικών τιμών. Έ κ  το>ί στα&μοΰ παρέλαβον αυτόν ό πρέσβυ« 
τοϋ ήμετερου βασιλέω« Α. Βλάχο« καί ό Γενικό« Διοικητή« τή« γερμανική« 
πρωτευούση« μετ’ άλλων άντιπρο«ώπων τή« πόλεω« καί τή« αυλή« Ή  
Α. ' I  εφερε στολήν ύπολοχαγοϋ, οί δέ δύο άκόλουβ-οί του ήσαν Ιν μεγάλη 

στολή. Έπιβαίνοντε« αύτοκρατορικων άμαξων, επί τή« πρώτη« τών όποιων 
ήν ό Διάδοχο; μετά τοΰ Κ. Βλάχου χ*ί έπί τή« δεύτερα« οί Κ . Κ. Αΰ· 
διρ« καί Ιαπουντζάκη«, διηυ&ύν^ησαν εί{ τά ’Ανάκτορα. Ή  Α. 'Γ. επε- 
σκεφόη κατά τήν 2 μ. μ. ώραν τόν ΑύΤόκράτορα, εΐτα δέ του; Ιν Βε- 
ρολίνω ευρισκομένου; πρίγκιπα«. Κ α τά ^»η ί^4  ώραν παρεκά&ισεν ό Διά
δοχο.« εΐ{ ιό πρό« τιμήν αότού παρατέύ-εν - Ιν τοΤ; άνακτόροι«, πα· 
ρήσαν δ’ Ιν αύτω πολλοί πρίγκιπε« ό Έ ρβέρν^^Β ίομαρκ , δυο υπουργοί, 
τό προεδρείου τή« Βουλή« οί αύλικοί ώ« καί σ''~:\·ννά'χο« μετά τών άκο- 
λού&ων τή« Α. " ί. Τό Ισπέρα« ή Αυτοκράτεή'-ί ϊτ^χ&η τόν Διάδοχον, 
έΤτα δέ τήν ακολουθίαν καί τόν ‘Έλληνα πρέσβυν. Κατόπιν ό Αύτοκρά- 
τωρ προ«εκάλεσε τήν Α, Γ. έν τω σπουδαστηρίφ του καί συνδιελέχδη Ικεΐ 
μετ’ αυτού περί τά  τρία τέταρτα τη ; ώρα«, Ινεχείρισε δ’ αΰτώ τό παρά- 
σημον τού Μεγάλου ’Αετού, όπερ έφερεν επί τού ίδίου στη&ου«. Ό  Έλλην 
βασιλόπαι« Ιξήλ&ε. τή ; ουνεντευ'ξεω« συγκεκινημένο« καί περιχαρή«, «τη
λεγράφησε δε πρός τόν Πατέρα του τά τή« δεξιώσεω« καί άνεχω'ρησεν 
άποκομίζων τά« άριστα« Ιντυπώσει«, Αί πρό« τόν προ«φιλέστατον Διά
δοχον ήμών άπονεμη&εΐσαι τιμαί άντανακλώνται έφ’ όλου τού 16-νου«, ή  8έ 
Ιπιδειχ&εΐσα πρόίιαύτόν στοργή παρά τού Ιναρετωτέρου καί κραταιοτέρου 
τών Μοναρχών εΐνε προς'υετο; ίκανοπο,ίησι« τών σεπτών αυτού Γονέων, 
τριούτον Ικδ-ρεψάντων Γίόν.

"Αμα Ιπανελ&ών εκ Βερολίνου κατά τό μεσονυ'κτιον τή« Κυριακή« 
ευρεν'ό Διάδοχο« ενταύό-α τόν πρό μικρού άφικομενον αδελφόν του Γεώρ-

γιον, μεδ-’ ου τήν Ιπαάριον Δευτέραν άνεχώρησαν κατευδυνόμενοι διά 
Μονάχου, Βρεντησίου, Κορίνδου ε ί ; ’Αδήνα«, όπου δά  εορτάσωσι τά  Χρι
στούγεννα. _________

Έ ν  τινι εγκρίτω άμερικανιχφ περιοδικώ ,,τω ήλεκτρικώ Κο'αμω“ 
άναγινώσκομεν περίεργόν τι διάφορον περί τή« τελειοποιήσεως τή« υπο
βρυχίου τηλεγραφική« συγκοινωνία«. Έπρόκειτο θέ κατά τήν περίστασιν 
ταυτην περί τή ; 8ιά τού τηλεγραφικού καλωδίου άνακοινώσεω; τή« εν.Λον- 
8ív<¡) Ισχάτω« δημοσιευδείση« τραγωδία; „Locrine“ εί« τόν „Χρόνον“ τή« 
Νέα« Το’ρκη«. Ή  τραγωδία αυτη, ήτι« άνατυπωδεΐσα εν τή  μνημονευ- 
δείση εφημερίδι κατέλαβεν ολοκλήρου« δέκα και τέσσαρα«* αυτη« στηλα«, 
πληροί 72 σελίδα« σχήματο« 8»ν μετά 280 λέξεων κατά μέσον όρον Ιπ ί 
εκάστη« σελίδο« καί άποτελεΐται εν συνόλι^ |κ  18,000 λέξεων. Ή  τηλε
γραφική άνακοίνωσι« Ιγένετο διά δύο ύπερωκεανείων τηλεγραφικών ίται- 
piójV, ttj? „Commerciall Cable Compagny" καί τή« „W estern  U nion“ , 
καί ή πρώτη μετεβίβασε 10,000 λέξει«, ή  δέ δευτέρα τά« λοιπά; 8000. 
Αί πρώται δέκα χιλιάδε; λέξει« κατέλαβον διά τών συνήδων τηλεγραφικών 
σημείων χάρτην μήκου« 315 μέτρων, άνά παν δέ λεπτόν μετεβιβάσδησαν 
17 λέξει«. Άμφότερα τά καλώδια ειργάζοντο άθιακόπω« Ιπ ί πέντε ίλο- 
κλήρου« ώρα«, μετεβίβασαν δέ όλα; τά« λέξει« άνευ σφαλμάτων. Λυτη 
βεβαίω« εΐνε ή πρώτη φορά, καδ’ ίν  τηλεγραφικόν σύρμα μετεβίβασε τόσον 
εκτεταμένου έγγραφον, άπεδείχ&η δέ τοιουτοτρόπω« ότι Ó τηλέγραφο« με
ταξύ Ευρώπη; καί ’Αμερική« εφδασεν εί< τό δψιστον σημείου τή« τελιιότητο«.

’Α λλό κο το ι φ ρ ο ν τίδ ες . „Δέν με λέγει«, Σέ παρακαλώ, διά τ ί  π ί
νει« τόσον πολύ;“ — „Θέλω, φίλε μου, νά πνίξω τά« φροντίδα« μου.“ — 
„Καί τό κ α τ ο ρ δ ό ν ε ι« — „"Οχι δυ«τυχώ«, διότι, φαίνεται, ’ξεύρουν νά 
κολυμβούν.“
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ΠΡΟΣ ΤΟΪΣ ΦΙΛΟΪΣ ΤΗΣ ΚΑΕΙΟΓΣ.

ισυις δε καί προσφιλές, πανταχοϋ ένθα λαλεΐται ή γλωσσά ημών εν Έ λλάδι και Τουρ
κία και ταΐς έν τη ξένη έλληνικαΐς κοινότησι.

θ·ερμάς 
φιλομούσους 
προσώχους αυτής.

’Εγκάρδια ομοίως αποτείνει ευχαριστήρια και πρός την ελληνικήν δημοσιογραφίαν, ήτις 
ομόθυμος Εκάστοτε εξήρε τό εργον, ότέ μεν περί των δημοσιευμάτων Οτέ δε περί των εικονο
γραφιών τήζ Κλειους εύφήμως άποφαινομένη, πάντοτε δ’ Ινθάρρυνσιν παρέχ'ουσα, ήτις έν μέσω. 
τών άτρύτων περ'ι την εκδοσιν τοιούτου έργου δυσχερείων, άπέβαινε λίαν πολύτιμος.

’Από του τρίτου έτους ίδία ή Διεύδ-υνσις τής Κλειους φιλοτιμουμένη να καταστήση τό 
περιοδικόν τούτο ως ρΐδν τε τελειότερου καί μάλλον άξιου τής πρός αυτό έπιδεικνυμένης' μεί- 
ζονος όσημέραι αγάπης των Ελληνικών οικογενειών, πολλάς είσήγαγε τάς βελτιώσεις.

Τό καθ·’ ήμάς έδ·νος κέκτηται άνδρας επιφανείς διά τής υπέροχου αυτών φιλολογικής ή 
επιστημονικής αξίας, διά τών βασιλικών πρός τό Γένος δωρεών αυτών, πασίγνωστους άνά τό 
πανελλήνιον. Τούς άριπρεπεις τούτους άνδρας έπεχειρίσαμεν νά ποιήσωμεν και αίσθητώς γνω
στούς δια τής δημοσιευσεως τών προσωπογραφιών αυτών μετά βραχειών άλλ’ έπαρκών βιογρα-

' Ό . ξ ' τ ϊ  μρ.-γ’ ού π ο λ ύ  η  τ ά ν  Κ λ ε ιώ  ι ο υ λ λ ο ι ι ε τ ο ώ ν  β Η ΐλ λ ν υ  ίί-Λ/ Γ ν ι ρ λ * α ή τ ι > ι ν,·ί 1 τ ή - / . λ/ ν ί ' ΐ 4 · / Γ \ ι  ,ννι/τ—Λ*

ςαγγε

,φικων σημ.είωσεων. 
έξειργασμένας καί πανομοίους 
όνομα επισπα τόν θαυμασμόν
λεται.διατόρως υπό τών στομάτων, φέρεται περιλαμπές έπί τών πτερύγων τής δημοσιογραφίας, ή διαδίδοται ώς πάρά- 
δοσις υπό τών διεσπαρμένων άνά τό Ελληνικόν προξένων, ιατρών τ  δικηγόρων ή διδασκάλων, μέχρι τών άπωτάτων χω
ρίων τής Θράκης καί Μακεδονίας καί Μικρας Ασίας, μέχρι του μικρότερου Ελληνικού νησιδρίου.

Καί προσωπογραφίας δε αλλοδαπών άνδρών έδημοσίευσε καί δημοσιεύσει ή Κλειώ, άνδρών παγκόσμιον κεκτημένων 
φήμην, δυναμένων νά συνταράξωσι τήν γην, νά κατακλυσωσι δι’ αίματος τά  χλοάζοντα πεδία, νά σκορπίσωσι τα  δάκρυα 
καί τό μαύρου πένθ·ος είς μυριάδας ανθρώπων ή νά παρατείνωσι τήν ευτυχίαν, τήν είρήνην καί τα  θέλγητρα του οικο
γενειακού βίου είς χιλιάδας πόλεων καί χωρίων έδημοσίευσε δέ καί δημοσιεύσει ή Κλειώ καί τάς εικόνας προσώπων, ών 

.αιφνίδιου πολιτικόν ή κοινωνικόν γεγονός άνήγαγεν αίφνης είς μεγάλην περιωπήν καί δυναμένων νά έπιδράσωσιν έπί τής 
τύχης τής Ευρώπης, ώς καί τάς είκύνας έξοχων έυ ταις τέχναις καί τοΐς γράμμασι καλλιτεχνών ή συγγραφέων, ών τά 
ονόματα πρέπει νά γένωνται καί παρ’ ήμΐν γνωστά.

Εί καί άρχήθεν ή Κλειώ πρόγραμμα αυτής είχε τό νά γνωρίση είς τούς άναγνώστας αυτής παν τό υπό έπιστη* 
μονικήν ή φιλολογικήν, καλλιτεχνικήν η κοινωνικήν έποψιν άξιον λόγου έν τή Εσπερία συμβαινον, ή Διεύθ·υνσις αυτής 
μή άρκεσθεΐσα είς τό έπιτευχθέν ήγωνίσθη νά καταστήση τήν Κλειώ Ελληνικόν περιοδικόν ού μόνον διότι δ ι’ ελληνικών 
έκτυποΰται χαρακτήρων άλλα καί διά τό περιεχόμενον αυτού.

Πολλοί τών συγχρόνων Ελλήνων λογογράφων καί ποιητών έτίμησαυ τήν Κλειώ διά πρωτοτύπων εργο>ν. Θερμάς 
ιδία άπονέμομεν ευχαριστίας εις τόν κ. Σπυρίδωνα Παγανέλλην, ού τά  πλήρη έπικοϋ κάλλους έργα άπλήστως άναγινώ- 
σκονται υπό τών αναγνωστών ημών καί πρός τόν έν Βερολίνω φιλέλληνα κ. Έ γγελ , ου τά  πλήρη έλληνομαθ-είας και ευ
φυΐας έργα συχνάκις έκόσμησαν τάς στήλας τής Κλειους. .

Τό όνομα ίϊ/χϊϊναι μετά σεβασμού καί λατρείας προφέρεται ύπό τών θαυμαστών τής ελληνικής άρχαιότητος ημε
δαπών καί αλλοδαπών άλλ’ ούχί μόνον είς τους λογίους εΤνε προσφιλέσταται- αί Αθήναι' ¿πίσω 8-αλασσών καί βουνών, 
έγγυς ή μακράν, έντός τών ορίων τής 'Ελλάδος ή πέραν αύτών Ελληνες υπό ποικίλου ένδυμα όνειροπολούσιν αύτάς· ή 
καρδία αυτη του Ελληνισμού παλμούς καί συγκινήσεις διεγείρει έν χάση Ελληνική καρδία- τό μ.έγα αυ’τώυ παρελθόν, ή 
θέσις αύτών ώς χρωτευούσης τής Ελλάδος περιβάλλει είς τάς Αθήνας έξοχου έπισημο’τητα , άνάγουσαν αύτάς είς μονα
δικήν πανελλήνιον πόλιν. Τούτου Ινεκα άνέθεμεν είς τόν έν Αθήναις κ. Αρ. Π. ΚοίΑλΓίΛ,-.ν, νά έπιστέλλη είς τήν Κλειώ 
έλληυογρα^ίας έξ ’Αθηνών, άναγραφούσας τά  έκάστοτε συμβαίνοντα, τούς πόθους, ς"έ. :ίδας, τάς θλίψεις, τάς χαράς, 
τά  ήθη, τον καθ’ ήμέραν βίον τής έξοχου πόλεως. Τήν έντολήν δέ ταύτην έξε" ωσευ ό τακτικώς έπιστέλλων ήμιν τά 
„’Αθηναϊκά Χρονικά“ μετά τής χαρακτηριζούσης πάσας τάς δημοσιεύσεις αυτό“ πιμότητος, πρωτοτυπίας καί χάριτος, 
είς ευρύτερου πάντοτε άποβλέπων κύκλον αναγνωστών. -

Τό ιδεώδες ημών είς δ, άφειδουντες δαπανών καί μόχθων, τείνομεν’'εΐνε ν’ άναδείξωμεν τήν Κλειώ κατ’ έξοχήν 
ανάγνωσμα τών Ελληνικών οικογενειών. Τό γενόμενον εινε ήδη Επαρκής έγγύησις περί του γενησομένου.

Έ π ί τούτοις άποτείνομεν καί πάλιν τήν συνήθη προς τούς ήμετέρους Συνδρομητάς παράκλησιν, όπως άνταποκρί- 
νωνται πρός τήν μικράν συνδρομής ύποχρέωσιυ ένωρίτερον τού λοιπού, σπεύσωσι δέ οί καθιστεροϋντες είς τήν άπότισιν 
αύτών. Τοιούτον πολυδάπανον έργον προϋποθέτει διπλήν άπό μέρους τών φίλων αυτού ύποστήριξιν, ήτοι τήν τακτικήν 
πληρωμήν καί τήν συμπαθή πρός άλλους φιλομούσους σύστασιν.

Έ ν  Λ ειψ ία , τή 15./27. Δεκεμβρίου 1887. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Παίίλος Λάμπρος (μετά είκόνος>..— Αιφνίδιοι άσύένειαι καί αφύσικοι θάνατοι (κατά τόν έν Μονάχω καΰηγ. Νουοβάουμ 
— τέλος). — Φυλλίδας και Χαριτώ (Διήγημα εκ τής 'Ελληνικής άρχαιότητος — τέλος). — Άόηναϊκά Χρονικά υπό Άριστοτέλους Π . Κουρτίδου. — 
Πινακο&ήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. ( Ό  διάδοχος Κωνσταντίνος έν Βερολίνω. — Ό  βασιλόπαις Γεώργιος έν Λειψία. — Πρόοδοι, 
τής ύπερωκεανείου τηλεγραφική; συγκοινωνίας — ’Αλλόκοτοι φροντίδες. — Πρός τούς φίλους τής Κλειους.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Παύλος Λάμπρος. Ε |  αύηναϊ/ής φωτογραφίας (έν σελ. 369). — Ή  νύς τών Χριστουγέννων. Είκών υπό de Grayer 
(έν σελ. 373). — Τό άγαλμα του Φραγκ. Διάκ
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