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Έν τοΓς τφώτοις τεύχεσι τοΰ Κόσμου έοημο- 
σιεύθη μελέτη τοΰ έξ. ’Λλ. Καραθεοοωρη Πασά 
περί Δάντου καί δή καί περί δύο έκ τών δημοσιευ- 
θεισών Ελληνικών αύτοΰ μεταφράσεων, τής τοΰ 
κ.’Αντωνιάοου καί τής τοΰ έξ. Κ. Μουσούρου Πα
σά. Ή Α. Έξοχότης έν επιστολή αύτής πρός τόν 
συντάκτην τής μελέτης εκείνης έπανερχομένη 
έπί τοΰ θέματος τούτου παρέσχε διαφόρους σοφάς 
διασαφήσεις δλικάςτε καί μερικάς περί τοΰ έργου 
αύτοΰ. Μολονότι ή έπιστολή τοΰ έξ. Κ. Μουσού
ρου Πασά δέν έγράφη έπί σκοπώ δημοσιεύσεως, 
ή Οιεύθυνσις τοΰ Κόσμου Οεωρήσασα ταύτην ώς 
φυσικόν καί πολύτιμον παράρτημα τών προεκδε- 
δομένων, μετά προηγουμένην συγκατάθεσήν τοΰ 
γεραροΰ μεταφραστοΰ παρατίθησι σήμερον τοΐς 
άναγνώσταις έκ τής ειρημένης έπιστολής τό ακό
λουθον άπόσπασαα: ι

ΙΙρώτος τών άλλων έξηγήσατε καί ύπεδείξατε 
τούς κανόνας τοΰ μέτρου, ω έχρησάμην. Τό μέτρον 
τοΰτο ένόμισα καταλληλότερον πρός μετάφρασιν τοΰ 
Δάντου, ώς παρομοιάζον τώ ένδεκασυλλάβω ϊταλι- 
κώ με'τρφ καί, κατ’ εμέ, ώς εν τών μάλιστα αρμο
νικών μέτρων τής σημερινής Ελληνικής στιχουργίας. 
Έκ τών άρχαίων ελληνικών μέτρων τό ιαμβικόν έστι 
τό μάλιστα αρμονικόν ταΐς άκοαΐς τών νΰν Ελλή
νων. ’Εκτός τοΰ χρονικοΰ ρυθμοΰ, ένθα ενίοτε δύο 
βραχεϊαι έλαμβάνοντο άντί μιας μακράς συλλαβής 
οί αρχαίοι άπεστόμιζον τά έπη καί κατά τόνον έξ 
ού προκύπτει καί έτέρα εύάρεστος αρμονία, διότι 
προκειμένου τοΰ λόγου περί ’Ιαμβικού μέτρου, επειδή 
τό μέτρον τοΰτο απαιτεί τομήν έν τώ μέσω τοΰ τρί
του ή τού τετάρτου ποδός, έκάτερον δέ τών δύο 
κώλων τοΰ στίχου έχει άναγκαίως τόν τόνον έπί τής 
ληγούσης, ή παραληγούσης, ή προπαραληγούσης 
συλλαβής, ή ποικιλία αΰτη τών τόνων έν τώ αύτώ 

συλλαβικώ μέτρω άπετέλει ποικίλην τινά ακουστι
κήν άοαονίαν. "Οτι δέ, όταν ό τόνος ύπάρχν) έπί 
τής παραληγούσης τοΰ δευτέρου κώλου, ή αρμονία 
καθίσταται έπαισθητοτέρα τοΐς νΰν Έλλησι τοΐς μή 
αίσθανομένοις τήν νΰν άπολομένην αρμονίαν τοΰ χρο- 
νικοΰ ρυθμοΰ, τοΰτο γίνεται καταφανές εκ τών εξής, 
ώς έν παραδείγματι, στίχων τών πρωτίστων κλασι
κών τραγικών.

«Θεούς μεν αντΰ> των ό’ άχα.ΙΑαγην πόζωχ» 
Αΐσχ. Άγ. I.

ιι’Ες καιρόν ΐ^.Ιθες, καίσ,ερ άγγέ.ΙΛ-ων yi6ov»
Εύρ. Ρ. 85.

a’fLrov τά.Ιαινα τήνό’ όταν κ.Ιύρ ιρίτιν»
Σοφ. Αί. 1.

«Χθονος μεν εις τη.Ιουρΐιν ήκομεν σίόον»
Αϊβχ. Π. 1.

«”Ηκω νεκρών κευθμ&να καί ακάτου ?ιχ>.1ας»
Εΰρ. *Ε. 1.

«Ώ κοινον αυτίόε.ίφον Ισμήνης κίρα» 
ϊοφ. ’Αν- 1.

Σημειωτέον δέ έν παρόδω δτι οί πλεΐστοι τών άρ
χαίων ιαμβικών στίχων έχουσι τεΓν τόνον έπί τής 
παραληγούσης, δηλαδή έπί τής πρώτης συλλαβής 
τοΰ έκτου ποδός, δπερ ίσως άποδοτέον εις τό δτι αί 
πλεΐσται λέξεις τής ελληνικής γλώσσης έχουσι τόν 
τόνον έπί βραχείας συλλαβής.

Ώς έκ τούτου καί οί πρώτιστοι τών Βυζαντινών 
ιαμβογράφων, καίτοι διαφυλάττοντες ακριβέστατα 
τόν έκτοτε απολωλότα χρονικόν ρυθμόν, έγραφον 
στίχους δωδεκασυλλάβους παροξύτονους, άποφεύγον- 
τες τήν χρήσιν δύο βραχέων αντί μιας μακράς συλ
λαβής· φέρω δέ ώς παράδειγμα τό άλλως κακόζη
λον ποίημα τοΰ Νικήτου Εύγενειακοΰ, έπιγραφόμενον 
Τά κατά ΛροαίΛ.Ια,ν και Χαρικ.Ιέα, καί συγκείμε
νον έκ τρισχιλίων πεντακοσίων περίπου στίχων, άκρι
βώς ιαμβικών κατά τε τόν χρονικόν ρυθμόν καί τούς 
άλλους κανόνας, άλλά πάντων άνεξαιρέτως δωδε- 
κασυλλάβων παροξύτονων. ’Αλλά καί πρό τοΰ Εύ- 
γενειακοΰ τό αύτό σύστημα ήσπάσθησαν άλλοι τε 
πολλοί καί ό κατά τήν έβδόμην εκατονταετηρίδα 
άκμάσας Γεώργιος Πισίδης, ό παρά τοΐς συγχρόνοις 
Βυζαντινοΐς θαυμαζόμενος καί συγκρινόμενος τώ Εύ- 
ριπίδν). "Οτι δέ τό δωδεκασύλλαβον ιαμβικόν τοΰτο 
μέτρον έστίν έναρμόνιον άποδείκνυται καί έκ τών

38.
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ιαμβικών κανόνων Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού, τοϋ 
είσαγαγόντο; αύτό είς τήν έκκλη σι αστικήν μουσικήν, 
καίτοι φ.λοτιμηθέντο; καί αύτού περί τήν ακριβή 
τήρησιν τού χρονικού ρυθμού, δστις τότε, ώς καί 
σήμερον, ’ήν τοσούτον ανεπαίσθητος τοϊς άπλοι; α- 
κροαταΐς δσον ή άκροστιχί; τού όλου κανόνος, ή α
ποτελούσα πλήρες τετράστιχον ήρωελεγεϊον. Τούτων 
ούτως έχόντων, ού παοάδοξον, εί άλλοι Βυζαντι
νοί στιχουογοί, πρακτικότεροι καί, κατ’ έμήν γνώ- 
μ.ην, λογικότεροι, έμ.ιμήθησκν τό αύτό με'τρον άνευ 
χρονικού ρυθμού. Πλείστα όσα ποιημάτια σώζονται 
έν τώ μετρώ τούτω, δπερ, άν μ.ή άπατώμ.αι, εκα
λείτο παρά τοϊς Βυζαντινοί; ίαμβόκροτον. Ασκούμαι 
έπισυνάπτων ένταΰθα έν μόνον απόσπασμα άποοιο’ό- 
ν.ενον είς αύτόν τούτον Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν. 
Καθόλου δέ λε'γω δτι τό με'τρον, ώ έχρησάμην, έστι 
πρός τό ακριβώς ίααβικόν δ,τι οί παρ’ ’Ιταλοί; καί 
’Αγγλοι; λεγόμενοι ελεύθεροι στίχοι (vers lihres) 
πρός τού; όμοιοκαταλήκτου;.

Περί δέ τής χασμωδίας, ήτοι τής συμπτώσεως 
δύο λέξεων, ών ή πρώτη λήγει είς φωνήεν, ή δέ μετ’ 
αύτήν άρχεται από φωνήεντος, άπέφυγον μέν αύτήν 
κατά μίμ-ησιν τών αρχαίων ιαμβογράφων, ένόμισα δέ 
τούτο πρε'πον ώς ’ίδιον τή ελληνική γλώσση, ής ή 
πρός τήν χασμωδίαν αποστροφή φαίνεται έκ τής ά- 
παιτουμένη; προσθε'σεως τού ν έν τώ τέλει λέζεων τι- 
νών, ώς καί τοϋ ·χ μετά τό αρνητικόν ου, πρό λέ
ξεων άρχομένων άπό φωνήεντος. Τήν αύτήν ιδιότη
τα έχει καί ή γαλλική γλώσσα ήτις πρό; αποφυγήν 
τή; χασμωδίας, μετατρέπει εις αρσενικόν γένος τήν 
κτητικήν αντωνυμίαν (mon, ΙΟΠ, Son) πρό ονόματος 
θηλυκού άπό φωνήεντος άρχομένου· διό καί οί Γάλ
λοι ποιηταΐ άποφεύγουσιν αύστηοότατα τήν χασμω
δίαν. Ή άποφυγή τής χασμωδία; παρέχει μέν, ώ; 
έκ πείρα; έ'γνων, μεγάλα; δυσχερείας είς τόν στι- 
χουργούντα "Ελληνα, μάλιστα τόν έμ.μέτρως μ.ετα- 
φράζοντα έτερογλώσσους ποιητάς· άλλ’ άφ’ έτέρου 
μέρους, βιάζουσα αύτόν νά καταφεύγη εί; άντιστρο- 
φά; καί ύπερβατά, καθίστησι τό ύφος ήττον πεζόν 
καί τρόπον τινά ποιητικώτερον.

Περί οε τή; πρό τών εγκλιτικών τον,ής, τοΰτο ούκ 
άπηγόρευται, ούτε άντιβαίνει τοϊς κανόσι τού ιαμβι
κού μέτρου. Εύρίσκονται δέ πλείστα δσα παραδείγ
ματα παρά τοϊς άρίστοι; τών αρχαίων ιαμβογρά
φων, οίον,

1 Στίχοι δωδεκασύλλαδοι παροξύτονοι αποδιδόμε
νοι εϊς Ίωάννην τον Δαμασκηνόν.

Tote γονν φασι rove προπεπιστενχότας, 
Οίτινες είσΐ πατε'ρες χαι προφηται, 
Κριταί, βασιΛεΐς, συν αυτοΐς πατριάργαι, 
λαι τινες ιϊ.Ι.Ιοι του Λαού των Εβραίων 
Ευαριθμητοι χαι πρόδη.Ιοι τοϊς πάσιν. 
Ημείς δέ τούτο προς ταΐΐτα άντεροΰμεν 
Τοϊς δοζαζουσιν ώ<ϊε, ώς ούτε δωρον, 
Ούτε θαυμαστόν χα'ι παράδοξον τούτο 
Το σωσαι Χρίστον τους προπεπιστευχότας, 
Έπι χριτης δίχαιος υπάρχει μόνος, 
Και πάς δ τούτω πιστενσας ουχ ο.Ιεΐται.

«Κόρας χεροϋνταί Cot δι αιώνας μαχροΰ»
Εύρ. Ίπ. 1426.

«Θνήσκω' σέ τ' άλλη τις γυνή χεχτήσε~αι»
Εύρ Άλκ. 182.

«Ειργειν· έγώ δέ σου προμηθέαν έχω»
Εύρ. ’Αλκ· 1034.

« Ω δέσποτ’, άλλά σοι παρέζω πράγματα»
Άριστ. Πλ. 18.

«"Οταν μέν αυτάς τις πένης πειρών τύχη».
•Αριστ. Πλ. ι ">0-

Φαίνεται δέ ότι οί άπαγγέλλοντε; τού; τοιούτου; 
στίχου; άπέσπων τό εγκλιτικόν τής προηγούμενης 
λέζεω; καί προε'οερον αύτό βαρυτόνω;· ώστε τόν 
127°’ στίχον τή; Ε'. ώόή; άναγνωστέον ούτω :

«Συνανεγινώσχομεν ποτέ προς χάριν».
Περί δέ σχοινοτενών τινων λέξεων τής έμ.ή; μετα

φράσει»;, τοιαύται ού μόνον πεντασύλλαβοι καί έξα- 
σύλ/αβοι, άλλά καί επτασύλλαβοι, οίαι αί ζυγχα- 
τοιχτιονμένη, άποχορσωσαμέναις, προμεμηχανευ ■ 
μένον κλπ., εύρίσκονται πάμπλειστοι καί παρά τοϊς 
άρίστοι; άρχαίοι; τραγικοί;, οΐτινε;, δσον είκάσαι, 
έ'χαιρον δημιουργούντε; τοιαύτα; μακρά; λέξεις, ώ; 
τό άλλοτριοφάγος τού Σοφοκλέους, καί τό τού Αι
σχύλον (Χοηφ. 425 — 426) :

«Άπριγδόπληχτα πολυπλάνητα δ’ //r ιδείν 
Έπασυντεροτριθή τα χερος βρέγματα».

’Αλλά τό σχοινοτενές τοιούτων λέξεων ούδαμώ; πα
ραβλάπτει τήν τοΰ μέτρου μου ακουστικήν αρμο
νίαν, διότι αύτη, ώ; είπον άνωτέρω, έξαρτάται έκ 
τοΰ τονισμού τών τελευταίων συλλαβών τού ποώτου 
κώλου τοΰ στίχου, συνδυαζομε'νου τώ τόνω τώ έπί 
τή; παραληγούση; τοΰ δευτέεου.

Καί ταύτα μέν περί τοΰ μέτρου.
Περί δέ τών έν τή πραγματεία παρατηρήσεων νο

μίζω δτι ένιαι χρήζουσιν έπεξηγήσεων, ών καί καθυ- 
ποβάλλω τινά;.

Ό έξή; στίχο; τή; Γ. ώδή; ;

«Τότ’ ήγέρθη πρός τάχρα τανοιχτού τάφον» 
«Allora surse alia vista scoperchiata», 

σημαίνει κατά τού; ’Ιταλού; ερμηνευτής, USCl <1 
farsi vedere fuor del coperchio. Έν δέ τή πεζή 
γαλλική αύτοΰ μεταφράσει, ό Pier-Angelo Fioren
tino ερμηνεύει τόν στίχον ούτω; ;
«Alors, aubord delatombe ouverle, surgitetc.»

Ό 8 t “5 στίχο; τή; Α'. ώδή; :
«Άπεχρίθην μετ’ αιδοϋς κεφαλήν χλίνας» 

εκφράζει εύπρεπέστερον, άλλά πιστώ; τήν ιδέαν τοΰ 
ποιητοΰ. Ούτο; είπε «COn vergognosa frontew άλλ’ 
οί ’Ιταλοί σχολιασταί έρμηνεύουσι τήν λέξιν «vergo- 
gnosa» reverente, dimessa per rispetto.

Ό πρώτο; στίχο; τή; ΙΔ'. ώδή; :
α’Εχ συμπάθειας προς την ρρί.Ιην πατρίδα» 

ού πολ.ύ άπέχει τή; ιδέα; τοϋ ποιητοΰ, καί παρίστη- 

σιν αύτήν άπλουστέραν τώ "Ελληνι άναγνώστγ. Ό 
Pier-Angelo μεταφράζει τόν στίχον ούτω; :

«Emu de I'amour du lieu natal», 

άποφεύγων τήν κυριολέκτω; μετάφρασιν τή; λέζεω; 
«mi Strinse»· Έν τή έμή μεταφράσει ένυπάρχει ή 
ιδέα τοΰ συμπάσχειν τώ δεινοπαθοΰντι έκείνω συμ
πολίτη. Ό ’Ιταλό; σχολιαστή; Brunone Bianchi 
έζηγεϊ τόν στίχον τοΰτον τού ποιητοΰ : «Poiche 
1’amore dells palria che io aveva commune con 
quello spirito mi strinse, mi fe forza etc.»·

Έν τώ 71“ στίχω τή; IE', ώδή; τάς λέξει;· 
avranno fame μετέφρασα ποθήσουσί σε' '/} 8ε 
φράσι; αύτη μοι φαίνεται έρμηνεύουσα άκρίβώ; τήν 
έννοιαν τοΰ ποιητοΰ. Ή μεταφορική εκφρασι; πει- 
νήσουσί σου μοι έφάνη ελληνιστί πάντη άπάρεστος. 
Λέγομεν διψήν τινο';, άλλ’ έπί πράγματος μάλλον 
ό Brunone Bianchi άποφαίνεται ρητώ; δτι avranno 
fame σημαίνει avranno desiderate.

Τά; λέξει; d’un cader lieto piovean τού 2 δ0” 
στίχου τή; Ιδ'. ώδή; μετέφρασα βραόέοις χατέπι- 
πτον, παραλείψα; τήν λέξιν piovean ώ; δυσέκφρα- 
στον ελληνιστί, τοσούτω μάλλον καθ’ δσον ή ιδέα 
τού ύειν άναπληρούται ύπό τών λέξεων ώς νιφά
δες. Ή δέ επιτακτική πρόθεσι; χατά In τή λέξει 
χατέπιπτον, άντί τού άπλώ; έπιπτον, συνάδει πω; 
τή γνώμη τοΰ ποιητοΰ είπόντο; άλλαχοΰ δτι αί 
φλόγες έπιπτον ώ; βέλη.

Τόν 83°’ στίχον τή; Θ’, ώδή;, έχοντα ούτω : 
«Menando la sinistra innanzi spesso» 
«Την αριστεράν προεχτείνοντος χείρα»

ό Pier-Angelo μεταφράζει ώ; εφεξής :

«Elendant devant lui la main gauche».

Ή μετάφρασι; τών στίχων 1 6°ν καί 1 7ου τή; ΙΣΤ' 
ώδή; έκφράζει άκριβώς τήν έννοιαν τοΰ ποιητοΰ. Τό 
πΰρ κατετοξεύετο ούχί ύπό τοΰ τόπου, άλλ’ άνωθεν 
έπί τοΰ έδάφου;. Ό σχολιαστή; Β. Bianchi ερμη
νεύει τού; στίχους ούτως: «£ se non t'impedisse 
il fuoco chc piove sul tristo luogo». Ό δέ Pier- 
Angelo μεταφράζει ώ; έφεξής : apt n’elaient les 
traits de flamme qui foudroient lesol».

Ή μ.ετάφρασι; τοΰ 116°° στίχου τή; ΚΘ'. ώδή; 
ου διαφέρει ούσιωδώ; τή; έννοια; τοΰ ποιητοΰ. Εί ό 
περί ού ό λόγο; Άρρητινό; έδείκνυε τήν τέχνην τοΰ 
ΐπτασθαι καί έφαίνετο Δαίδαλο;, τότε ήδύνατο ν’ 
άναδείζη Δαίδαλον καί τόν Άλβερον. Ό Άγγλο; 
Frederick Pollock μετέφρασε τόν στίχον ώ; έγώ, 
είπών ;

«and only
Because I proved not Daidalus...»

Τήν λέξιν digiuno (άσιτία, νηστεία) τοΰ 75°u 
στίχου τή; ΑΓ'. ώδή; μετέφρασα διά τή; λέζεω; 
πείνα, πεπεισμένο; δτι τούτο ένόει ό ποιητή;, δστι; 
άνωτέοω έπωνόμασε τήν ειρκτήν τού Ούγολίνου ειρ

κτήν τή; πείνη;- έχρήσατο δέ κατωτέρω, κατ’ έμήν 
γνώμην, τή λέξει digiuno όια τήν ομοιοκαταλη
ξίαν. Ούτω; «νόησαν τήν λέξιν digiuno οί πλεϊστοι 
τών μεταφραστών.

Then hunger did what sorrow could not do, 

μετέφρασεν ό περίφημο; Αμερικανό; ποιητή; Long
fellow.

After this hunger teas more strong than grief, 

ό Frederick Pollock.

εχ,νων.

La faim fat plus puissante alors que la douleur, 

ό γνωστός Γάλλος ποιητή; Batisbone, ού ή μετά- 
φρασι; τή; Θεία; Κωυιωδία; έστεφανώθη ύπό τή; 
Γαλλική; Άκαό ημία;.

Ό δέ Pier-Angelo μετέφρασεν ούτω :
«Puis la /aim lemporta sur la douleur». 

Άλλ’ ή τοιαύτη μετάφρασι; τή; λέξεω; digiuno ού
δαμώ; δικαιολογεί τήν παράλογον γνώμην ερμηνευ
τών τινών, οΐτινε; θέλουσιν δτι ό Ούγολϊνος, πιεζόμ.ε- 
μενο; ύπό τή; πείνη; (τή; άσιτία;) έφαγε τών νε
κρών αύτοΰ τέκνων. Ό ποιητή; ένόει δτι, καί τοι 
σφοδρά; ούση; τή; λ.ύπη; καί δυναμένη; νά δόση 
τόν θάνατον, ό Ούγολϊνος άπέθανεν ούχί ύπό τή; 
λύπης, άλλ’ ύπό τή; πείνη;.

’Ήδη μεταβαίνω εί; τά; έν τή πραγματεία άλλα; 
παρατηρήσεις, ών άναγνωρίζω τήν ορθότητα.

Τού; στίχου; 49°’—51” τή; ΣΤ', ώδή; :

«La tua citu ch’ii piena 
D’ini'idia si, che gia trabocca il sacco, 
Seco mi tenne in la vita serena» 

μετέφρασα παιγνιωδώ; κατά παρήχησιν :
«Έν τη σι/ πό.ΐέι τή πΛήρει 

Ί'περπ.Ιεονάζοντος άφθονου φθόνου, 
"Ωχουν έν ταϊς γαΛηναίς ζωής ήμέραις», 

τοΰ επιθέτου άφθονος σημαίνοντος πο.Ιύς, δαψιΛής· 
τινές μάλιστα διατείνονται δτι, έν τή σημασία ταύ
τη, τό άρκτικόν α έστίν επιτακτικόν καί ούχί αρνη
τικόν, καί επομένως τό έπίθετον άφθονος ισοδυναμεϊ 
τώ ά^ιος φθόνου. Άλλ’ ομολογώ δτι τό επίθετον 
άπ.Ιετος, δπερ ύποδεικνύετε έν τή σημειώσει, εστι κα- 
ταλληλότερον άμα δέ καί παρηχητικόν :

«Έπερτζλζονάζοντος άπλετου φθόνου».

Εύλογο; έστιν ή έπί τού 97°ϋ στίχου τή; ΚΘ'. ω
δή; παρατήρησις, δν καί διορθωτέον ούτω :

«Μετ’ άΛΛων άχουσάντων ταϋτ’ άντιτύπως»

Όρθοτάτη ή έπί τού 51ου στίχου τής Α'. ώδή; 
παρατήρησις, δν διορθωτέον ούτω :

«ΠοΑΙούς τ’ έποίησ’ ηδη ζην παναθλίους».
Δικαίως έπιμέμφεσθε τή; μεταφράσεως τοΰ 95ου 

στίχου τή; Ζ’. ώδή;, δν πάνυ έσφαλμένω; ένόησα. 
Διό καί διορθωτέον αύτόν ούτω :

«Μετά, τών άλλων πρώτων χτισμάτων εΰφρων».
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Όρθή επίσης, ή έπί τοϋ 24ου στίχου της Λ', ωδής 
παρατήρησις, δν καί διορθωτέον ούτως,

"Ωστ' ονόε θηξας τΰττειν μήτι γ’ ανθρώπους.

Επισυνάπτω και δύο σελίδας διορθώσεων πρό 
πολλών ήδη μηνών προσαρτηθείσας είς τά άπώλητα 
αντίτυπα της μεταφράσεως.

ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΣ.1

1 Ελεύθερα έκ τής Γερμανικής μετάφρασις Δ. Γ. 
ΜΟΣΤΡΑΊΌΥ.

ΔΙΗΓΗΜΑ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α .
Είςέτι είνε νεον τον βίον μου το όε'νδρον 

και όμως τάφοι. ττεξ>ιθά2Λονσιν αντό' 
μόΛις ανοίγονται τα άνθη 
και πίπτονσι αντου.

Ή επιγραφή καί τό προτασσόμενον λόγιον τοϋ διη
γήματος τούτου είνε θλιβερά, φίλτατε άναγνώστα. 
Έν τούτω ούδόλως πταίω. Πας νέος οφείλει νά μάθη 
καί δμολογήση την άρχαίαν τήνδε αλήθειαν, ότι ή 
φύσις κατ’ έτος δαψιλέστατα παράγει άνθη καί βλα
στούς αναρίθμητους καί πάλιν αναρίθμητους ανηλεώς 
αφανίζει. Πόσον γλίσχρος είνε πολλάκις ό καρπός, 
παραβαλλόμενος πρός τάς ύπέρ αύτοΰ μεγάλας προ- 
παρασκευάς! "Οταν άνεμος φθινοπώρου θροή έν κατα- 
ξήροις φύλλοις, σκοτεινός δέ Νοέμβριος εύνοή τάς σκέ
ψεις μονήρους οδοιπόρου, τότε, άναγνώστα, στηθι, 
σκέψαι καί άναμνήσθητι τών έν νεότητι ήλικιωτών 
σου. Πόσοι έτι άπολείπονται έκ τών μετά σοϋ συγκα- 
θησάντων έπί τών αύτών σχολικών εδωλίων *, Πόσοι 
έκ τών τότε συμπαιζο'ντων, έκ της αύτής κύλικος 
συμπιόντων, ή τήν σπάθην συγκραδανάντων * Πόσοι 
έκ τών συνεργασαμένων καί συνενθουσιασάντων *, Ποϋ 
είνε δέ όσοι έτι ζώσι ; Κατ’ ανθρώπινον λογισμόν, ί 
σως τινές νϋν κάλλιον θά έκειντο ύπό τήν χλόην. Ή 
ποτέ μεγίστη καί φαιδρότατη φάλαγξ δεινώς ήραιώ- 
θη, ούτε πλούτου δέ ούτε ηλικίας πολλής έχεις άνάγ
κην, δπως συναγάγης νϋν περί τήν τράπεζάν σου, εί 
τοΰτο δυνατόν, πάντα τά φίλτατα μέλη τής φά- 
λαγγος έκείνης.

Πρός τήν έπιγραφήν βεβαίως συμφωνεί καί τό διή
γημα* καί δμως δέν θά σέ ρίψη έντελώς είς μελαγχο
λίαν. Τά μή διδοντα καρπόν άνθύλλια πληροϋσι καί 
ταΰτα άγαθόν τι τέλος* καί τό νήπιον δέ, τό μετά 
τό πρώτον μειδίαμα έπί τοϋ μητρικού στήθους κατα- 
κοιμηθέν, δέν έζησε ματαίως. Ελπίζω μάλιστα δτι 
ένιαχοϋ τού διηγήματος μου θά γελάσης ομηρικόν 
γέλωτα.

Βαθέως έσίγα ή παλαιά τής μονής αύλή, χωριζο- 
μένη τών πολυανθρώπων άγυιών διά τοίχων καί οι
κημάτων. Ήρεμα έψιθύριζεν ό άνεμος μόνον, έν ταϊς 
πρασίναις τών φιλυρών κορυφαϊς, προςκομίζων εύο- 
σμίας άνθέων έκ τών εγγύς κειμένων κήπων, ήλιος δέ 

διαυγούς πρωίας Αύγούστου φιλίως πρός τά κάτω έ
βλεπεν έκ τοϋ γλαυκού ούρανού. "Ολον σχεδόν έώρ- 
ταζε τό γυμνάσιον* μόνη ή τάξις τών άποφοίτων 
σπουδαίως είργάζετο, συνηγμένη έν τοίς λαμπροις 
δώμασι τοϋ πρώην μοναστηριού καί τάς προφορικάς 
καί τελευταίας ύφισταμένη δοκιμασίας.

Σοβαρά ήμέρα άναδείξεως τής γερμανικής νεο
λαίας, ’ίσως δέ καί ή έκ τών πολλών έξετάσεων τά 
μάλλον πλούσια φέρουσα άποτελέσματα. Μετά οκτα
ετή τούλάχιστον έργάσίαν μετά παν μάθημα καί 
πάσαν άντιγραφήν* μετά πάσας τάς άναγνώσεις έκεί- 
νας, παρασκευάς καί έπαναλήψεις* μετά τάς πολλάς 
παραβολάς, τά θέματα, τάς σκέψεις καί ταύτοσχεδιά- 
σματα καί, ώς λέγουσι στένοντες οί γονείς, μεθ’ ά- 
παν τό άφθόνως δαπανηθέν χρήμα, μέλλει τέλος νά 
δειχθή άν ό νεανίας έβαλε κατά σκοπόν, άν ισχύη νά 
διαβή τόν βαθύν έφόριον ποταμόν, δπως άξίως έκ 
τής γενικής προπαιδεύσεως καί τοϋ στενού μαθητι
κού βίου πατήση είς τό έδαφος τής πανεπιστημιακής 
έλευθερίας.

"Οθεν δέν είνε θαύμα δτι καί τότε οί άγριοι έγέ- 
νοντο τιθασσοί, οί φαιδροί καί λάλοι έσίγησαν* δτι 
πάσα καρδία ίσχυρότερον έ'πληζε τό στήθος, καθ’ ήν 
ώραν δ σεβάσμιος καί γεραρός άντιπρόςωπος τοϋ ύ- 
πουργείου είςήλθε πρός τούς καραδο/.οϋντας, μετά 
τοϋ διευθυντοϋ καί τών καθηγητών.

’Αλλά μή άναμιχθώμεν έν πάσι, μηδέ παραστώ- 
μεν είς τήν δοκιμασίαν, άναμείνωμεν δέ τά μετά 
ταύτα έν τή αύλή τοϋ μοναστηριού. Μετά τινα χρό
νον, ήκούσθησαν σπευδόντων βήματα, ή βαρεία θύρα 
βιαίως άνεωγη καί έξώρμησαν πέντε νεανίαι, σχεδόν 
έξαλλοι ύπό χαράς. Οί εύτυχεϊς ούτοι δέν ύπέστησαν 
τάς προφορικάς έξετάσεις, τυχόντες ταύτης τής εύ
νοιας, ένεκεν έπιμελείας γνωστής άνέκαθεν, ένεκα 
σπουδαίων έργων καί άρίστης έπιτυχίας έν ταϊς γρα- 
πταϊς έξετάσεσι.

Τό φώς ταχέως ζωγραφεί* ύπάρχουσιν, ώς λέγε
ται, φωτογράφοι, δυνάμενοι νά έλκύσωσιν έπί τάς 
πλάκας αύτών άλλόμενον ίππον. Διατί άρά γε δέν 
δυνάμεθα νά κρατήσωμεν διαρκή εικόνα τών φευγου- 
σών λαμπρών ψυχικών διεγέρσεων, έκτύπωμα τοϋ 
εύγενοϋς έκείνου γοήτρου, καθ’ δ είς πάσαν ήμών φλέ
βα ηχεί δλη ή ένάτη τοϋ Βέετοβεν συμφωνία,

Χαρά^ τωκ θεώκ
θυγάτηρ των ΉΙυσίων ;

Καθ’ δ τά όμματα λάμπουσιν, αί παρειαί καίουσιν, οί 
σφυγμοί τάχιον σφύζουσι καί πάν χαμαίζηλον καί 
κοινόν, πάσα μέριμνα καί ανάγκη πνίγεται, θάπτε
ται, κατακλύζεται ύπό τοϋ βιαίου ρεύματος τής εύ- 
τυχίας ; Τόσον ταχέως πλημμυρεί, ώςτε ούδείς κά
λαμος δύναται νά περιγράψη τό ύψος έκείνο, καί αύ
τή δέ ή ζωηροτάτη άνάμνησις είνε ασθενής ανταύ
γεια έκείνου τοϋ κατακλυσμού.

Οί πέντε έκ τών πιστών λόγων τοϋ γηραιού άντι· 
προςώπου είχον ακούσει μόνον τό

— Υμάς άπαλλάσσομεν τής έςετάσεως.
Πάντως δέ συνεχώρησεν αύτοίς* διότι, μόλις καί 

μετά βίας ύποτραυλίσαντες τό ενχαριστώ^ μέχρι τής 

θύρας ήσύχως έπορεύθησαν. Άλλ’ είτα ώς άνεμος έ- 
πήδησαν έξω, ύπό τόν θερμόν ήλιον, έσφιγξαν άλ- 

ήλων τάς χεΐρας, δύο μάλιστα καί ένηγκαλίσθησαν 
άλλήλους. Ρίψαντες δέ βλέμμα ύπερήφανον έπί τό 
φαιόχρουν μοναστήριον καί έπί τήν πλατείαν, έν ή έ- 
παιζον, έσπευσαν δρομαίοι οίκαδε, δπως άγγείλωσι 
τήν εαυτών τύχην.

Ούτως άγαλλόμενον τό λεπιδόπτερον εντομ,ον έκ- 
κολάπτει τήν χρυσαλλίδα καί κινεί τάς ποικίλας πτέ
ρυγας είς έλευθέραν πτήσιν.

Άλλά βραδύτεροι τών άλλων έξήλθον είς τήν ά- 
γυιάν οί δύο, οί είς τον τράχηλον άλλήλων πεσόντες 
μετά φωνών οΐ'ρρά ! Δέν κατωκουν έν τή πόλει, άλλ’ 

έν τοίς άγροϊς.
— Περί τήν τετάρτην θά φθάσωμεν, είπεν δ Κά

ρολος Στόρκ.
Ήτο αύτός ρωμαλέος νέος, φοινικοπάρειος, γρυπήν 

έχων ρίνα, μονογενής υιός πτωχής χήρας καί καύ
χημα τής μητρός αύτού.

— Ό δέ *Οθων *, είπεν ό φίλος αύτού Φήλιξ. Μό
νοι θά πίωμεν ; Ό φαρμακοποιός άνέμιξεν ίσως όη- 
7,ητήριον έκ πείσματος.

Ό Φήλιξ Χάλδεν, υιός πλουσίου γαιοκτήμονας καί 
βουλευτοϋ, έφαίνετο οχεδον μικρός παρά τώ άθλη- 
τικω αύτού φί7αρ. Τό εύγενές αύτού προςωπον, έχον 
ώραίους, γλαυκούς οφθαλμούς καί λίαν μικρόν στόμα, 
περιεβάλλετο ύπό πλούσιας, μαλακής, βαθυξάνθου
κόμης.

— Έπεθύυ.ουν δέ νά μάθω τί συμβαίνει καί είς 
τον δυστυχή Ίωάννην, έξηκολούθει λέγων.

— Όρθώς λέγεις, είπεν δ Κάρο7.ος, θλίψας έκείνου
τήν χεΐρα. Ή εύτυχία μέ κατέστησε φίλαυτον. Περι-
μείνωμ,εν έως αύριον.

—Άλλά δυνάμεθα νά γράψωμ.εν, είπεν δ Ιωάννης.
— Ούχί* ή πάντα, ή μηδέν. Περί ήμών δέν άνη- 

συχοϋσιν οί έν τώ οίκω. Ό *Όθων έξ άπαντος θά έπι- 
τύχγ* μόνον έν τή τριγωνομετρία συνήθως αποτυγ
χάνει. Τότε ομοϋ θριαμβεύοντες 3ΐςερχόμεθα είς τήν 
πολίχνην............... Άλλά τόν Ίωάννην θά βοηθήσγ δ
αγαθός αύτού άγγελος.

— Καί τό εύγενές αύτού θάρρος, είπε μειδιών δ 
Φήλιξ.

Ό Ιωάννης Λάμ, τέταρτος αύτός έν τή εταιρεία, 
ήτο υιός άλλοτε μέν πλουσίου, νϋν δέ ταπεινού ύ- 
παλλήλου έν τή μεγάλγ πόλει. Ό ’Ιωάννης τήν τής 
τύχης μεταβολήν ύπέστη έτι έν τώ οίκω διάγων· 
άλλά καί είς τήν σχολήν έφοίτα μετ’ επιφθόνου φαι- 
δοότητος καί έξεδικείτο τον κόσμον, μηδένα πικραί- 
νων. ΤΙ πικρία αύτη έκρυπτεν άπό τών πολλών τόν 
εύγενή πυρήνα τοϋ χαρακτήρας τοϋ νέου, δςτις πρός 
τοϊς άλλοις έξεδικείτο καί διά practical jokes, α
στείων λόγων, καί ζωηρών έρίδων, αϊτινες πολλάκις 
ήγον αύτόν είς σοβαράς μετά τών διδασκάλων συγ
κρούσεις.

Ούτως δ Κάρολος καί Φήλιξ προςήνεγκαν τή φιλία 
θυσίαν, έν νεανική γενναιοφροσύνγ, μείναντες έν τή 
πόλει ού μόνον μέχρι τής έπιούσης, άλλά καί μέχρι 
ποωίας τής τρίτης ημέρας. Τότε έγένετο γνωστόν

τό άποτέλεσμα τών έξετάσεων. Ή έπιτροπεία έφάνη. 
συνετή καί γενναία. Συνετή μέν, διότι μόνον εύέλ- 
πιδας ύποψήφους είς έξέτασιν προςεκάλεσε* γενναία. 
δέ, διότι πάντας άνεκήρυξεν εύδοκίμους, οίτινες ήδη 
άγαλλόμενοι ώρμων είς τήν εύήλιον αύλήν, διά τών 
ψυχεινών καί σκιερών διαδρόμων. Έν τή αύλή βε
βαίως καί οί δύο γνωστοί ήμϊν φίλοι άνέμενον άδη- 
μόνως τούς είρημένους φίλους αύτών.

— Έπετύχομεν, είπε μειδιών δ *Οθων Βούχ, έν ώ 
άπεδέχετο τάς εύχάς τών συμπολιτών αύτού* έπε
τύχομεν, μεθ’ δλους τούς λογαρίθμους καί τήν τρι
γωνομετρίαν !

— Έπρεπε νά χαρισθώσι καί πρός σέ, είπεν δ. 
Κάρολος, άλλ’ άδιάφορον τώρα .’ Πόσον φαίνεσαι 
χαίρων !

Καί όντως έχαιρεν δ μικρός καί εύσωμος νέος, τό- 
δέ στενόν, έρυθρόν, μετάξινον περιλαίμιον, δπερ έφε
ρε φιλαρέσκως ύπό τήν παρυφήν τοϋ λευκού χιτώνοςχ 
άνεδείκνυε τό στρογγύλον χρηστόν αυτού προςωπον,. 
δπερ περιεκόσμει μέλαινα ούλη κόμη, δροσόεσσα χροιά 
καί καταπόρφυρα χείλη.

Νϋν προςήρχετο καί δ ’Ιωάννης, βραδύς καί μή. 
σπεύδων, διότι ούδέποτε έσπευδε.

— Συγχαίρομεν, συγχαίρομέν σοι !, έφώνησαν 
αύτώ.

— Καί πώς άπήντησας είς τήν ιστορίαν : προς- 
έθηκεν δ Φήλιξ

— Θαυυ.άσια ! άπεκρίνατο μεγαλοπρεπώς ο ’Ι
ωάννης.

’Αλλ’ δτε είδεν άπιστίαν έν τώ βλέμματι τών φί-· 
λων αύτού, έφώνησεν*

— Έρωτήσατε αύτόν !
— Είνε άληθές, έπεκύρωσεν δ *Οθων, άπήντησεν 

έξαίρετα καί ελαβε κολοσσιαίον εύγε.
— Εις τήν άξίαν στέμμα ! είπεν δ Ιωάννης στομ- 

φωδώς καί γελών τον ίδιον αύτώ γ&ωτα.
— Άλλά πώς έ'γεινε λοιπόν ; Διηγήθητι !
-— Ιδού λοιπόν. Ό ’Όθων λαμπρώς έξετίθει τά. 

τής πρώτης τριανδρίας, δτε δ γηραιός Σλάουβεργερ 
αίφνης ήρώττσεν a Τίτο κυρίως τριανδρία *,» Βαθεία 
σιγή, profundum silentium, onnes ora tenebant, 
πάντες τό στόμα έκράτουν καί αύτοί οί διδάσκαλοι. 
Τότε έγείρομαι έγώ καί 7,έγω clara voce είς επήκουν 
πάντων «Ούχί, δέν ήτο τριανδρία, άλλά Coitio». 
«’Ορθότατα !, είπεν δ γηραιός* δύνασαι νά είπγς και 
τήν διαφοράν άμφοτέρων *,» Καί τούτο έπραξα σαφώς 
καί άκριβώς καί ούτως έτελειώθη ή παλαιά ιστορία.

— Άλλά δέν έννοώ, είπεν δ Φήλιξ....
— Πώς τά γνωρίζω, αί ; είπεν δ ’Ιωάννης. νΩΐ 

^καί έπληξε τό μέτωπον)* έδώ έχω πο7ώ περισσό
τερα, παρ’ δσα φαντάζεται ή σχολική σοφία ύμών ! 
Ά7νλά νά σοί είπω τήν άλήθειαν* τά γνωρίζω έκ τής 
ύπό σοϋ έκδοσεως τών έπιστολ.ών τοϋ Κικέρωνος. Τήν 
παρε7.θοϋσαν κυριακήν τυχαίως καί άλογίστως έφυλ- 
λολογουν αύτήν κα; τά εύρον είς μίαν εύλογημένην 
στμείωσιν !

Πάντες έγέλασαν έπί τ*ή όξυνοία.
— Έκ δέ τής νέας ιστορίας ελαχέ μο; δ Κάρο. 



Ο ΚΟΣΜΟΣ. 303
02 Ο ΚΟΣ,ίΙΟΣ.

λος Κόιντος· έξηκολούθει λέγων ό Ιωάννης. Έρ- 
ρέτωσαν οί τόσοι πόλεμοί του. Ώ; εί ή ιστορία συνί- 
στατο μόνον έκ μαχών καί φόνων ! Περί τούτων 
ούδέν εΐπον, περιέγραψα δέ μόνον τό ανάστημα αύ- 
τοΰ, τον χαρακτήρα, τόν βίου, ιδία δέ τήν πολυ
φαγίαν του, ήτις πάντοτε μ.οι ήρεσκε. Σημαίνει ώρα 
πέμπτη, ό αύτοκράτωρ εγείρεται. . . καί καταπίνει 
όρνίθιον, έν ί'άλ.ακτι έψημε'νον. Έπειτα κατακλίνεται 
πάλιν ήσύχως καί τα λοιπά καί τά λ· ιπά. ’Αρκεί. 
Οί καθηγηταί διενοήθησαν «"Οςτις γινώσκει το'σον 
τάς λεπτοριερείας δέν πρέπει νά έρωτηθή περί τών 
μεγάλων καί γενικών γεγονο’των !». . . ’Ακούσατε, 
φίλοι. ‘Οσάκις έφ’ έξης ομιλήτε περί ιστορίας, έρω- 
τάτε έμέ. Έν τή ελληνική καί λατινική γλ,ώσσν) πρω
τεύετε ύμεΐς· έν τοϊς μαθηματικοϊς όπωςδήποτε κύρος 
εχει ο Όθων καί έν τή ίστορίγ έ·'ώ !

Το'σον στομϋλος ήτο ό ’Ιωάννης μόνον έν εύθέτω 
καιρώ καί μετά τών άριστων φίλων. Οσάκις όμως 
περιεστοιχειτο ύπό δυσάρεστου αύτώ ομίλου, έξεδι- 
κεϊτο αύστηοώς σιωπών.

Μετά τινας έρωτήσεις, μετά τινας έ'τι αστεϊσμούς 
καί γέλωτας, έχωρίσθησαν οί φίλοι, εύξάμενοι άλ- 
λήλοις ταχεία·/ πάλιν συνάντα,σιν.

Έπί τοϋ παρόντος άφώμεν τούς τρεις, αφιππεύ
οντας πρός τά ’ίδια, καί άκολουθήσωμεν τώ ’Ιωάννη, 
οςτις. μηδόλιος έπιταχύνων τό απαθές αύτοϋ βήμ.α, 
ήσύχως έποιεύετο οίζ.αδε, ώς έν τινι συνήθει ήμερα.

‘Ο πατήρ εΐςέτι διέτριβεν έν τώ λογιστηρίω αύτοϋ, 
ή δέ μήτηρ κλαίουσα περιεπτύξατο τόν υιόν αύτής. 
Άλλ’ αύτός ταχέως άπε'σπασεν εαυτόν.

Ό αδελφός τής γυναικος, γηραιός μισόγαμος καί 
εύπορών δασμολόγος, έν τινι κωμοπόλει, ήτο έκεϊ 
πάλιν, χάριν συντόμου έπισκέψεως.

— Έχει καλώς, ανεψιέ, είπεν. ’Αλλά τώρα τί θά 
γείνγι ; Πόθεν τά χρήματα, δπως σπουδάσγ,ς περαι
τέρω ;

— Βεβαίως έζ. τοϋ βαλαντίου σου, θειε, άντείπεν 
ό ’Ιωάννης, δηχθείς ύπό τοΰ λόγου έκείνου.

— ’Εκ τοϋ βαλαντίου μου!, έφώνησεν άλγεινώς, 
ό λίαν οικονομάς θειος. Ωραία, τή άληθεία ! Τό βα
λάντιο·/ μου δέν αντέχει !

— Λοιπόν τί περισσότερον λαλεΐς περί τοϋ πράγ
ματος τούτου. . . Είνε έτοιμον τό γεϋμα ; στραφείς 
ήρώτησεν ό ’Ιωάννης.

Τή δωδεκάτη ακριβώς έκάθησαν πεοΐ τήν λιτήν 
τράπεζαν καί μόλις έφαγαν, άνέστη ό θείος, δπως 
άπε'λθν] χάριν τών έν τή πόλει πολλών αύτοϋ καί 
ποικίλων έργων καί είςπράξεων. Ώς δέ άπό τινων 
έτών έποίει, έν όμοίαις περιστάσεσιν, οΰτω καί νϋν 
ήνάγκασε τόν δυστυχή Ίωάννην νά ύπηρετήσν) αύτώ, 
άναγκαζόμενος νά δεικνύγ πάσαν οικίαν έν τώ θορύβω 
τών άγυιών καί οδών πρός τον θειον αύτοϋ, άνευ 
μηδεμιάς άμοιβής, ή τοϋ ψυχρού ευχαριστώ.

Άκων ύπήκουσεν ό νεανίας· ή άρχαία γερμανική 
πρός τήν φιλοξενίαν τιμή έπάλαιεν έν αύτώ κατά 
τής άλλως δικαίας έπιθυμίας τοϋ λαμβάνειν άληθε- 
στέραν τινά αμοιβήν τοσούτων μόχθων, παρά τοϋ 
πλουσίου θείου.

— Έάν τούλάχιστον έδιδε' ποτέ ευ σιγάρου !, 
ψιθυρίζων ελέγεν ό 'Ιωάννης.

ΊΙ δέ μήτηρ έπιμελώς άπέσμηχε τό ένδυμα αύτοϋ, 
προςάγουσα άμα καί ποτήριον ζύθου.

—Έάν τούλάχιστον, μετά τοσαϋτα έτη, μοί έδι- 
δεν έν τάλληρον, ούτινος τόσην άνάγκην έχει πας κα
λαμαράς !. . . .

— Σιώπα, σιώπα, μικρέ μου Ιωάννη, έτονθόρυσεν 
ή μήτηρ, ήτις ήτο βραχύτερα τοϋ ύποκοριστικώς 
προςαγορευθέντος υιού. Είνε θειος σου.

— Ιδού λοιπόν, ύπάγω, είπεν ό ’Ιωάννης, καί 
έξήλθεν είς τήν οδόν μετά τοϋ χρηστού άνδρός.

Περιήλθον τήδε κακεΐσε, έτι δ’ έπορεύθησαν καί είς 
αεαακρυσμένον προάστειον. Πέμπτη ώρα έσημάνθη, 
πριν ή ύποστρέψωσιν εϊς τό κέντρον τής πόλεως. 
Θρόμβοι ίδρώτος έκάλυπτον τά μέτωπα αύτών, διότι 
εΐςέτι έφλεγε·/ ό ήλιος. Τότε τέλος πάντων συνεκι- 
νήθη ώς άνθρωπος καί ό δασμολόγος·

— ’Ανεψιέ, είπε, σμήχων τό πρόςωπον διά μενά- 
λου ρινομάκτρου· Πώς σοι φαίνεται ; Πίνομεν ποτή
ριον ζύθου ;

— Ώ ! Πώς τό έπαθες ; διενοήθη ό ’Ιωάννης.
Είτα άπεκρίνατο, μετ’ άθωότητος άμνοϋ·
— Πίνομεν. Άνέγνων δμως έν τή έφημερίδι δτι 

έδώ που εύρίσκεται εύωνότατος οίνος.
— ’Αληθώς ; Ποΰ λοιπόν ;
— Αίαν πλησίον, ιδού !
Καί έδειξε ξενοδοχείου.
— Καί ποια ή τιμή τοϋ οίνου ;
— ’Οκτώ γρόσια τήν φιάλην ό λαμπρός ερυθρός 

οίνος.
— Λοιπόν πίωμεν φιάλην οίνου !, είπεν ο θειος 

έμφαντικώς.
Οΰτως είσήλθον φαιδροί είς τό κομψόν καπηλείαν.
— Φιάλην βορδιγαλλείου !, είπεν ήρέμα ό ’Ιωάν

νης πρός τόν οίνοπώλην.
Ό οίνος ήλθε καί ό θείος ένέχυσεν είς τό ποτή

ριον, έγεύσατο αύτοϋ, έστησε τό ποτήριον πρός τό 
φώς, έγεύσατο αύθις καί έπιεν άμυστί.

— ‘Ομολογώ δτι ό οίνος ούτος είνε θαυμάσιος, 
άντί οκτώ γροσίων. Άντί τοσούτων καλλίτερου δέν 
εύοίσκομεν. Νά είχον ένα πίθον έν τή άποθήκγ μου! 
...........Άλλά φάγωμεν καί στερεόν τι.

Ό πανούργος Ιωάννης έσκίρτα έκ χαράς.
— Τμήμα τυρίου πώς σοι φαίνεται ; είπεν αύθις 

ό θείος. Δύνανται νά δώσωσι ;
— Βεβαίως............... Δύο μερίδας fromage de

Brie ! έψιθύοισε πάλιν ό ’Ιωάννης είς τό ούς τοΰ 
. ύπηρέτου.

— Καί ό τυρός είνε καλός, είπεν ό θείος, έγχύσας 
τό λοιπόν τοΰ οίνου είς τό ποτήριον. Δυνάμεθα νά 
πίωμεν άκόμη ήμίσειαν φιάλην ; ’Εμπρός, άκόμη 
ήμίσειαν !

Καί αύτή ταχέως έκενώθη. «Καί έγώ τότε έλα
βον είς τήν χεϊρα τήν κλείδα», διηγήσατο βραδύ
τερου ό Ίωάυυης τοϊς φίλοις αύτοϋ.

Καί ούτως, διά τής ήμικλείστου θύρας έξελθών είς 
τήυ οδόν, έθεώρει τό τερπνόν θέαμα· τόυ φίλτατον 

αύτοϋ θειον, ©έροντα τό βαλαντίου καί μετ’ οργής 
ίστάμενον πρό τοϋ μειδιώυτος καπήλου.

— Φαυτάσθητι ποσού κακοί άνθρωποι ύπάρχου- 
σιν έν τω κοσμώ !, είπεν ό δασμολόγος, έπανελθών 
πρός τον άνεψιόν αύτοϋ. Δέν έρωτας πόσον επλ,η- 
ρώθη ό οίνος ;

— Μόνον όζ,τώ γοόσια, άπεκρίνατο ό ένδομύχως 
•/ελών Ιωάννης.

— Είκοσι πέντε καί πέντε τό κατηραμένον τυ- 
ρίον !. . . Καί σύ άνέγνως τήν έφημερίδα !. . Άλλ’ 
ούτε πίστις, ούτε νόμος έμεινεν έν τω κοσμώ.

— 1·ίς τό έξης μή έξέλθωμεν καί οί δύο ομ,ού, 
είπεν ό ’Ιωάννης, κινών τήν ζ.εφαλήν.

— Ποτέ δέν θά έξέλθωμεν, καί έάν γηράσω δσον 
ό Μαθουσάλας !, είπεν έντόνως ο θειος. Άλλ’ εγω 
ύπώπτευσζ τι, δτε έπιον τόν οίνον καί είδον τό 
χρώμ.ζ του.. . .

Ό ’Ιωάννης ήσθάνετο νϋν έλαφράν τινα ανησυχίαν, 
υ.ήπως ό θείος έκθή τά συμβάντα τοϊς έν τώ ο’ίκω, 
διεγείργ δέ δυσάρεστους έξηγήσεις. Άλλ.’ ό χρηστός 
χωρικός έσίγησεν ώς τοσοϋτοι άλλοι άπατηθέντες, έκ 
φρονήσεως μηδέν είπών περί τής συμφοράς αύτοϋ. Ά- 
πήλ'θε δέ μετά πλείονος πείρας περί τής διαφθοράς 
τών άστών, έπιβάς τής εσπερινής αμαξοστοιχίας καί 
κατευθυνθείς είς τά ίδια. Οΰτως ούδέν έμ.αθεν ο σο
βαρός πατήρ περί τής πανουργίας τοΰ υίοΰ αύτού Ί- 
ωάννου, δςτις άπό τοΰδε, άνώτερρς οίν τών σχολι
κών νόμων, έκάθητο πρός τά παράθυρα ευφροσύνως 
καπνίζων μακράν καπνοσύριγγα, παραγγείλας άμα 
τήν κατασκευήν ύψηλών ύποδημάτων, ώς αναγκαίων 
έφοδίων εις τήν άκαδημαϊκήν σταδιοδρομίαν.

— Παρέχουσι κομψήν θέαν, είπε πρός τήν εαυτού 
μητέρα, ήτις έκίνει τήν κεφαλήν. Άλλ,ως δέ δι’ αύ
τών προουλάττομεν τάς άναξυρίδας !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β .

Έν δέ τούτω τώ μεταξύ, οί τρεις φίλοι έν σπου
δή είς τά ίδια άφίκοντο, έπιβάντες καί τοΰ σιδηοο- 
δρόμου. Καθ’ οδόν είχον καπνίσει καί τραγωδήσει, 
ένισχυθέντες άμα έν τώ τελευταίω σταθμώ ύπό ζει- 
δώρου ποτού, ε! καί ο συνετός Όθων παραινετιζ,ώς 
έλενε’ i

— Δεν θά εύαρεστήσωμεν εϊς τούς γονείς ήαών, 
έάν προςέλθώμεν όζοντες καπνού καί ζύθου !

— Ανόητε !, έφώνησεν ό Κάρολος, έν τοιαύτη ή- 
μέρκ δύναταί τις ολίγον νά παραλύσγ.

Ότε αφίκετο ο Κάρολος είς τόν μ.ικρόν οίκον, έρυ- 
θρότερος τοΰ συνήθους τάς παρειάς, ένεκα τής κινή- 
σεως καί διεγέρσεως, έστη πρός τήν μητέρα αύτού 
καί είπε·

— Έβραβεύθημεν ! Τετέλεσται !
Τότε ή ώχρά καί πλήρης αύταπαρνησίας άσθενής 

γυνή έρριψεν έξ έκείνων τών βλεμμάτων, άτινα πα- 
ραμυθούνται ήμάς έν πολλαΐς τοΰ βίου θλιβεραΐς 
στιγμαΐς, έν πολυετέσι πο’θοις καί μερίμναις. Ένε- 
στερνίσθη τόν ισχυρόν καί άκμαΐον αύτής υιόν, έστή- 

ριξε τήν κεφαλήν αύτής έπί τοΰ ρωμαλέου έκείνου 
ώυ,ου καί δακρυόεν έγέλασε, βρενθυομένη έπί τώ πα- 
ρόντι, έλπίζουσα έπί τώ μέλλοντι.

Καί ο Κάρολος κατενύγη καί μετ’ ολίγον είςήλθεν 
είς τό δωυ.άτιον αύτού, ίνα λ,ύσ·ρ τόν οδοιπορικόν αύ- 
τοΰ σάκκον. Αύτοϋ εύρε τήν νεαράν αύτού άδελφήν, 
ήτις, μετά τήν πρώτην προςαγόρευσιν, μετά σπουδής 
είχεν άναβή, άνοίξει τά παράθυρα καί ετοιμάσει τήν 
κλίνην.

Ή Ελένη ήτο έν τή περισπουδάστω ήλικία, καθ’ 
ήν τό παιδίον μεταβάλλεται είς παρθένον. Ίκκνώς 
βυαχυτέρα καί άβροτέρα τοϋ άδελφοϋ αύτής, είχε τήν 
εύγενή τής μ.ητρός μορφήν άλ.λ." όμως εκ τοϋ συνή
θως πιζ.έως αύτής οφθαλμού ένίοτε άνεδίδετο σοβαρά 
λάμψις.

■— Τόσον έπιμελ.ήσ, άδελφή μου ; είπεν ό Κάρολος. 
Άλλ’ ο φαιδρός αύτού λόγος δέν έφάνη παράδοξος.
— Κάρολε, είπεν ήρέμα ή Ελένη, ή μήτηρ έπώ- 

λησε χθές τόν ωραίου κήπον, τό μόνον έζω τής οι
κίας κτήμα ήμών.

— Άλλά δέν γίνεται τούτο !, είπεν όργίλως ο νε
ανίας. Προτιμώ. . . . Δέν τό ύποφέρω !

ΊΙθέλησε νά καταβή, άλλ’ άνεχαίτισεν αύτόν ή ή
συχος Ελένη.

— Τετέλεσται, είπεν άπέβη δέ είς καλόν. Νϋν 
άπηλλάγημεν τών χρεών, μένει δέ μικρόν τι ποσόν, 
δπως ε’.ςέλθγς είς τό πανεπιστήμιο·/.

Ι.ώτά τινα παΰσιν εςηκολούθησε λέγουσα. μετά 
φλεγόντων όμμάτων

— ΊΙ ενδεια ένωρις κατέστησε·/ αύτήν έμφοόντιδα* 
καί σύννουν. . . . Άλλά, Κάρολε, έάν ποτέ γείνγς 
κακός !

’Έκπλ,ηκτος ό νέος προσέβλεψε τήν άδελ,φήν αύτού, 
ποός ήν τέως προςεφέρετο συνήθως ώς πρός παιδίον.

— Πώς σοι ήλθε τοιαύτη φοβερά ιδέα, Έλενίδιον; 
ήοώτησεν. "Εως τώρα έδωκά ποτέ τίιαύτην άφορμήν;

— θύχί, φίλτατε ! "Εως τώρα είσαι ή χαρά ή
μών καί τό καύχημα !, άπεκρίνατο είλικρινώς. Άλ,λά 
δέν γνωρίζεις....................

Καί έστη σιωπώσα.
— Ποσάκις ύποφέρομεν, πόσας άνάγκας έχομεν !
Καί πάλιν έστρεψεν άλ.λως τόν λόγον.
— 'Ότε είδον τήν μητέρα μετ’ άλγοις άπο τού 

κήπου χωριζομένην, τότε μοι ήλθεν ή θλιβερά έννοια· 
«Έάν τοιαύτη άγάπη μή άνταμειφθή· έάν ό Κάρο
λος ύπό τού θανάτου, ύπ’ άλλ,ου τινός κακού άφαρ- 
πασθή άφ’ ήμών !. . » "Οτε δέ πρό ολίγου μέ έφίλη- 
σας (μή σοι κακοφανή· έπιες καί έκάπνισαςψ τότε 
διενοήθην πάλ,ιν ότι καί τήν δυστυχή ήμών μητέρα 
δύναται νά ώφελή ένίοτε ποτήριον οίνου.

Ό Κάοολος ήρυθρίασε καί ηύξατο, καθ’ εαυτόν λέ- 
γων, «Είθε νά έπειθόμην τή συμβουλή τοϋ Όθωνος!»

— Νά αέ οαρμακεύστ) τό σιγάρον, έάν είς τό 
έξη;.......................

—Σιώπα !, είπεν έμφαντικώς ή Έλ,ένη, θεϊσα τήν 
χεϊρα ποό τοϋ στόματος αύτού. Μή άνοήτους εύχάς! 
Γνωρίζω τί συμβαίνει παρά τοϊς σπουδασταϊς. Μή
πως πρέπει ό Κάρολός μου νά μέν/) οπίσω ; Έγώ
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πταίω, ή άνο'ητος, άνοίζασα τοιοΰτον λόγον. Χαΐρε, 
νεανία, έν τή νεότητί σου κχί έχε εύθυμου τήν καοδί- 
αν σου. ’Ενίοτε μόνον ένθυμού τήν μητέρα σου !

Ούτως έπερατούτο τό κάτω τής γραφής !
— Καί τήν φιλτάτην μου άδελφήν! έφώνησεν ό 

Κάρολος, περιπτυξάμενος τήν Ελένην. Θάρρος! [/.ε
κρά άγαθή μήτερ! Μετ’ ολίγον γίνομαι τελειόφοιτος 
καί μετ’ ολίγον ίερεύς, πρώτη δέ αγαπητή ιεροπραξία 
μου θά είνε ή μετά τοΰ Όθωνος σύζευξίς σου!

—’Ανόητοι λήροι!, είπεν έκείνη, άπομακρυνομένη 
τών άδελοικών πεςιπτύξεων. Τοιοϋτο άστεΐον τέ
λος σπουδαίου διαλόγου άπήρεσεν αύτή,· άλλά τοι- 
αΰται λεπταΐ συζητήσεις πότε τελευτώσιν όλως κατ’ 
■εύχήν;

’Εν τώ μεταζύ άφίκετο καί ό Όθων εις τόν κομ
ψόν αύτοϋ πατρώου οίκον καί είςήλθεν εις τό λαμ
πρόν φαρμακείον, ένθα ό πατήρ, εί καί λίαν πλού
σιος, άκαμάτως είργάζετο, άνθαμιλλώμενος πρός 
τόν ύπηρέτην αύτοϋ. Οί ένενήκοντα καί έννέα έτών 
είνε ώς έπί τό πολύ αγαθοί, άλλά κχί πολλάκις πα
ράδοξοι άνθρωποι. Τούτων δέν έξγρεϊτο ό κύριος 
Βούχ. Σπανίως έβλεπε κατά πρόςωπον έκείνους, μεθ’ 
ών ώμίλει, άπέφευγε δέ όσον ένεστι τό προςαγορεύειν 
αύτούς εις δεύτερον πρόςωπον. Διά τής ύελοφράκτου 
θύρας διέκρινον τά πανούργα αύτοϋ όμματα τόν υιόν 
αύτοϋ, έν ω δέ λυσσωδώς έτάραττε φιάλην, ϊνα πι- 
στώς τελέσγ, τό τής συνταγής misce (ά ν ά μ ι ξ ο ν), 
προςηγόρευσε τόν είςερχόμενον.

—Λοιπόν ύπέστης τάς έξετάσεις;
Είτα μετ’ άκρας προςοχής έθεώρησε τό mixtlim 

compositum (κράμα).
—Εξαίσια, πάτερ. Ιδού τό ένδεικτικόν δύνασαι 

νά τό πήξης εις τό κάτοπτρον! .... Χαΐρε, κύριε 
Κούλ!, στραφείς προςηγόρευσεν ό Όθων κχί τόν πρώ
τον φαρμακέα.

—Θά τό άνχγνώμεν, όταν καθαρίσωμεν τάς χεϊ- 
ρας, είπεν ό πατήρ.

Άλλ’ ή ένδόαυχος χαρά ένίκησεν αύτόν. Άπέθη- 
κε τήν φιάλην άνεπίγραφον, περιέδραμε τό φαρμα
κείο·/ καί έτονθόρυσε·

— Φίλε, φίλτατέ μοι νέε! Είθε νά έζη σήυ,εοον ή 
μήτηρ σου! Άλλ’ ήδη άναβα πρός τήν θεϊάν σου καί 
έρχομαι αμέσως.

Μεγάλη καί εύεργετική προςγίνεται ωφέλεια παντί 
άνθρώπω, οσάκις καθαρώς ανθρώπινον συναίσθημα 
διαπερα τό δερμάτινον κάλυμμα τοϋ καθ’ έκάστην 
•συμβαίνοντος, τοΰ συνήθους, τοϋ μεμετρημένου. Ού- 
δεμία δέ προύκυψε ζημία ή βλάβη, έάν ή άλλως 
σταθερά τού φαρμακέως χειρ έτρεμε, γράφουσα έπί 
τού χαρτιού· «Κατά δύο ώρας πλήρες κοχλιάριον». 
Έπρεπεν όμως νά γράψη καί νά πεοιδήση, ποίν ή ά- 
κολουθήση εις τό οίκημα τώ εαυτού υίώ . . .

Ό δέ Φήλιξ, άφικόμενος εις τόν οίκον Χάλδεν, 
δςτις ητο πύργος ώρχΐος, κείμενος έπί μέτριου λό
φου, δεσπόζοντος τής κοιλάδος καί τής κωμοπό- 
λεως, εύρε πρώτον τήν εαυτού μητέρα, περιφερομέ- 
νην εν τώ τερπνώ κήπφ. Ητο εύσωαος καί κοσμία 
γυνή, ής τό πρόςωπον ήκτινοβόλησεν έξ αγνής εύ- 

τυχίας, ότε περιεπτύξχτο τόν άψοφητΐ προςεοπύσαν- 
τα υιόν.

— Εύγε, φίλτατε Φήλις! έφώνησε· μοί έμποιεΐς 
χαράν μεγάλην. Άλλ’ έλθέ τώρα· ίσως απαλλάξω- 
μεν τόν πατέρα σου άπό τών πρακτικών του. ’Ερ
γάζεται άκόμη, μέχρι θανάτου, χάριν ήμών καί τού 
κράτους.

Καί μετά μητρικής υπερηφάνειας προηγήσΖτο τού 
υιού, κχτευθυνομένη εις τό σπουδαστήριο·?.

Ό κύριος Χάλδεν δ'έν έφαίνετο ώς ύγιής τις άγρό- 
της, άλλά μάλλον ώς πολυάσχολος καί κεκμηκώς 
ύπάλληλος. Καί όιζως τό διηυλακω,αένον μέτωπον 
αύτού λίαν εφαιόρύνθ'/ι, δτε ή σύζυγος οια χαριχοσυ- 
νου φωνής είςήγαγε τόν Κύριον σπουδασΐήκ.

— Λοιπόν, κύριε σπουδαστά, είπε μειδιών ό πα
τήρ, σήμερον έλευθέρως δύνασαι νά ζητήσης τι παρά 
τής τύχης. Πάσα τιμή φέρει έτέραν, ή δέ άπό τών 
προφορικών έξετάσεων άπαλλαγή σου είνε καί αύτή 
τιμ.ή. Λοιπόν λέγε !

— Ζητώ λοιπόν ό πατήρ μου νάφήση κατά μέρος 
τά πρακτικά άπό τής σήμερον καί όλος νάφιερωθή 
ήμϊν, είπεν εόγενώς ό Φήλιξ, εύγνωμοσύνη; δέ νεύμα 
τής μητρός άντήμειψεν αύτόν.

— *Ω ! είθε νά μή άροτριάσης διά τού έμοϋ βοός, 
είπε στένων ό βουλευτής.

— Άφώμεν τά σκώμματα, είπεν ή γυνή. Άπό 
■ τοιαύτης συγκρίσεως μέ προφυλάττουσι τά έτη μου. 
Έάν έξ άπχντος ποέπει νά γίνηταί τι, τότε λάβε 
δορκάδχ ή γαζέλλαν.

— Άπό τής συγκρίσεως ταύτης, Λίνα, είπεν ό 
Χάλδεν, κινών τήν κεφαλήν καί θεωρών τήν εύτρα- 
φή αύτοϋ γυναίκα- άπό τής συγκρίσεως ταύτης σέ 
προφυλάττε·. τό.............

— Τί; είπεν ή αύστηρά γυνή, έγγίσασα πρός τόνί 
άνδρα.

— Τό μεγαλοπρεπές σχήμά σου !
— Καί έγώ τούτο εύχομαι, είπε μειδιώσα κα 

ύπομένουσα τό έπί τής χειρόφ αύτής ίπποτικόν φί
λημα τού συζύγου.

Ό Χάλδεν έκλεισε τό γραφεΐον αύτού καί είπε, 
φιλοστόργως άπομακρύνων τήν κόμην άπό τού 
μετώπου τοΰ υιού αυτού·

— "Οσα είπομεν άνήκουσιν εις έμέ καί τήν μη
τέρα σου· τώρα λέγε καί σύ τι διά σεαυτόν.

— Επιθυμώ νά προςκαλέσω ένταύθα μίαν ημέραν 
τούς φίλους μου.

— Έχει καλώς· άλλά πάντα τά καλά είνε τρία. 
Άκόμη έχεις νά έπιθυμήσης τι.

— ’Άς μείνη τοϋτο, είπεν ό Φήλιξ- έπί τοϋ πα
ρόντος ούδέν έπιθυμώ.

—— Δόξα τώ Θεώ ! έφώνησεν ή φαιδρά αύτοϋ 
μήτηρ. Ιδού πάλιν άνθρωπος εύτυχής. Θέαμα λαμ
πρόν εις πάσχοντας όφθαλμ.ούς . . . Ιίλήν τώρα έξέλ- 
θομεν έκ τοϋ άέρος τούτου ! ΙΙίνομεν τόν καφέν ύπό 
τήν στοάν.

Καί έποίησαν τοϋτο έν σιγηλή χαρά καί θυμηδία.
— Ό ήλιος είνε άκόμη ύψηλά, είπεν έν τέλει ό 

κύριος Χάλδεν. Πώς σοι φαίνεται, Φήλιξ ; Έτοιμά- 

ζοαέν τι καί είτα σπεύδομεν μόνοι εις πρόςκλησιν 
τών ©ίλών σου ;

— Σήμερον έμεινες άνώτερος σεαυτοΰ, γέρον, είπε 
μετά χαράς ή γυνή. Σπουδαϊον γεγονός ! Τούτο 
ποοξενεϊ ό δροσερός άήρ.

Έν ω έγίνοντο αί προπαρχσκευαί, ό Φήλιξ, τα
χέως έγραψεν επιστύλιου τώ Ίωάυυ·/), προςκαλών 
αύτόν εις τήν μικράν έορτήν.

Έπειτα φαιδροί καί εύθυμοι, ό πατήρ, ή μήτηρ 
καί ό υιός, άνέβησχν εις κομψήν άνοικτήν άμαξαν, 
έζευνμέυηυ εις δύο μέλανας εύγευεϊς ίππους καί τα
χέως διέδραμον τήν ήρέμα κλίνουσαν έλικτήν οδόν. 
Ήκτινοβόλει ό ήλιος, ή πολίχνη έφαίνετο λευκή καί 
καθαρά έν τώ φωτί αύτού, ή κοιλάς ήδέως έπρα- 
σίνιζε, ρύαξ διείρπυζεν έν αύτή, κονιορτός ολίγος διη- 
γείρετο καί ό άήρ ήτο γλυκύς καί ψυχεινός.

— Ταπεινότατος, σεβαστή κυρία ! Χαΐρε, κύριε 
βουλευτά !, έφώνησεν ό φαρμακοποιός, πηδήσας 
πρός τήν θύραν. Οί άρχοντες βέβαια άπολαμβάνουσι 
καί δροσερόν άέρα !

Οί τρεις έπορεύθησαν πρώτον εις τού φαρμακο
ποιού, ώς βλέπει ό άναγνώστης.

— Εννοείται, είπεν ή κυοία Χάλδεν, μάλιστα δέ 
καί άφαιρούσιν άπό φιλόστοργων πατέρων φιλτάτους 
υιούς, σήυ.εοον διά μίαν ώραν καί μεθαύριον δι’ ολό
κληρον ημέραν. Προςκαλοϋσι πάντας τούς λογιωτά- 
τους, άφ’ού δά είνε κύριοι καί έξουσιασταί τής πο-

- , *..........................................,.— Ευγνωμονώ εγκαρδιως επι τοιαυτγ τιμή, ει- 
πεν ό φαρμακοποιός, κλίνας καί πάλιν, κατά τό 
σύνηθες, καί μή παρακούσας εις τόν εύμενή άστεϊ- 
σμόν.

Μετά ταύτα ό Όθων άνέβη εις τό όχημα καί 
τότε έσπευσαν καί ε:ς τού Καρόλου.

— Μήτερ, ήρώτησεν ίκετικώς ό Φήλιξ, δέν θάνα- 
βώμεν εις τού Καρόλου ;

‘II κυρία Χάλδεν, έν πάσγ τή φαιδρότητι αύ
τής λίαν εύαίσθητος ούσα, κατενόησε τό φρόνημα τού 
υίοΰ αύτής καί πχρέσχε τή πτωχή χήρα, μητρί τού 
Καρόλου, τιμήν, ήν δέν ένόμισεν άναγκαϊον νά δείξν) 
τώ πλουσίω φαρμακοποιώ. Ό κύριος Χάλδεν ήκολού- 
θησε καί έκεϊνος, εΐρήσθω δέ. πρός τιμήν αύτού, ότι 
προθύμως ήκολούθησε.

Ούτως έπληρώθη τό στενόν δωμάτιον ύπό τής έ- 
ξαιρέτου εκείνης έπισκέψεως, προςεκλήθη δέ ό Κάρο
λος in optima forma (έπισημότατα) σήμερον μέν εις 
περίπατον καί δ ά μεθαύριον εις τήν έορτήν.

— Πρέπει νά καυχώμεθα, φ.λτάτη κυρία Στόρκ, 
είπεν ή κυρία Χάλδεν μ.όνον εις πέντε έχαρίσθησαν 
αί έξετάσεις καί έξ αύτών ήσαν οί δύο ήμέτεροι. Εις 
τούτους πρέπει νά άνήκν) καί ό νεαρός κύριος Βούχ, 
προςέθηκε φιλίως, διότι όταν ό χρηστός άνθρωπος 
είνε εύτυχής, τότε ούδ’ έπ’ έλάχιστον θέλει να λυπή 
τόν έτερον. Άλλ’ ιδού ή δεσποινίς Ελένη· είνε με
γάλη όσον σύ !

Πόσον γλυκείς ήσαν οί λόγοι ούτοι εις τήν καρδίαν 
τής πτωχής μητρός !. . . Ή χήρα, ότε άπήρχετο 
μετά τών έλθόντων ό υιός αύτής Κάρολος, διά λαμ- 

πόντω,ν όμμζτων έβλεπε τήν λάμπουσαν άμαξαν. 
Τότε ό γείτων αύτής, ό στυγνός ύποδηματοποιός, 
προςελθών πολυπραγμ,όνως ήρώτα·

— Τί ήθελον οί μεγάλοι άρχοντες, κυρία γειτό- 
νισσα ;

Ή μήτηρ άπεκρίνατο δεόντως καί είλικρινώς.
— Ώ, ώ !, είπεν ο σκυτεύς, ο νέος α,εγαλόνει... 

Εις τό εξής δέν θά μας γνώριζα)......
— Πώς λέγεις τούτο ; άπήντησεν ή Ελένη, συ- 

σπώσα τάς όφρΰς. Ούδόλως σοί ένδιαφέρει τούτο.
— Καλά, καλά, άδιάφορον ! Καλά τέλη, καλά 

τέλη !
Ούτω ποϋυπραγμονών καί σείων τήν κεφαλήν, ά- 

πήλθε, χαίρων άμα ότι έστάλαξε σταγόνα χολής εις 
τής χαράς τήν κύλικα.

— Κάρολε, στραφείς είπεν ο παρά τόν ήνίοχον 
καθήμενος Φήλις, πρός τόν φίλον αύτού- γνωρίζεις 
ότι ή αδελφή σου έγεινε κομψότατου κοράσιον ;

— ’Ίσως.... Είνε άκόμη παιδίον.
— Ίσως ! Καλός άδελφός ! είπεν είρωνικώς ή 

κυρία Χάλδεν. Ό Φήλιξ όρθώς λέγει. Είνε κομψοτά- 
τη· δέν έχει ούτω, κύριε Βούχ ; "Ω ! κοκκινίζεις ! 
Αύτη είνε άοίστη άπόκρισις.

(Έπεται συνέχεια).
Wilhelm Fischer.

ΠΕΡΙ ΑΜΦΙΔΕΞΙΩΝ·1

Φυσιολόγοι τινές φρονούσιν ότι πάντες γεννώμεθα 
άμφιδέξιοι καί ότι ή παράδοξος έπιδεξιότης, ήν πα
ρουσιάζει ή δεξιά χειρ σχετικώς πρός την άριστεράν, 
οφείλεται εις τήν άνικανότητα τών τροφών καί εις 
τήν έξιν. Τήν γνώμην ταύτην όυσκόλως δύναται τις 
ν’ άποδεχθή όταν άποβλέψνι πρός τόυ σμικρότατον 
άριθαόν τών άμφιδεξίων τών εύρισάομένων παρά τε 
τοϊς άγρίοις καί τοϊς πεπολιτισμένοις λαοϊς. Ένιοι 
©οονούσιν ότι ή τής ένεργείας καί τής άναπτύςεως 
τών δεξιών μελών έπικράτησις έπί τών άριστερών 
έστίν έμπεφυκυϊα τώ άνθρώπω καί ότι αύτη ένισχύ- 
εται προϊόντος τού χρόνου διά τής έξεως. «Έπειδή 
ή συνήθεια τοΰ πράττειν, λέγει ό Bichat, τελειοποιεί 
τήν πρζξιν, εύνόητος άρα καθίσταται ή αιτία τής ύ- 
περοχής τού δεξιού μέλους έπί τού άριστερού, κατά 
τήν εύστροφίαν. Ή ύπεροχή δέ αύτη δέν είνε σχεΰόν 
ποωτογεννής, άλλά τό έθος έπιφέρει αύτήν άνεπαισθή- 
τως. Νομ.ίζω, προστίθησιν, ότι φυσικαί τινες περιστά
σεις συνετέλεσαν εις τήν προτίμησιν τής δεξιάς χει- 
ρός· τοιαύται είσίν, ή μικρά ύπεροχή τής διαμέτρου 
τού δεξιού ύποκλειδίου μυώνος, ή αΐσθησις τής κοπώ- 
σεως, ήτις συμπαρακολουθεϊ τή πέψει καί ήτις ούσζ 
μάλλον έπαισθητή πρός τά άριστερά, ένεκα τού στο
μάχου, καταναγκάζει ήμάς νά ένεργώμεν πρός τό άν- 
τίθετον μέρος, καί τέλος τό ένστικτον, όπερ έν ταϊς 
όξείαις παθήσεσι, ώθεϊ ήμάς ϊνα φέρωμεν τήν χεϊρα

1 Μετεφράσθη έκ τής Γαλλικής δπο τοϋ κ. Ξ· ΔΗΜΙ-ί- 
ΤΡΙΑΔΟΥ.“
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έπί τής καρδίας, ένθα ή δεξιά χειρ διευθύνεται πολύ 
της άριστεράς εύκοπώτερον.» Ό κύριος Άχιλλεύς 
Comte εν τινι αξιολογώ ύπομνήματι άπέδειξε δια 
πολλών έπιχειρημάτων, ότι πάντες ερχόμενοι έν τώ 
κοσμώ, φέρομεν ελλειψίν τινα ισορροπίας μεταξύ του 
δεξιού καί τού αριστερού βραχίονας, ήτις σχετίζεται 
πρός τήν θέσιν τού παιδός έν τή κοιλία τής μητρός 
αύτού, καί ήτις έστι τό αποτέλεσμα τής συνθλίψεως, 
ήν ό αριστερός βραχέων καί ή αριστερά πλευρά αισθά
νονται κατά τόν χρόνον τής κυοφορίας. "Οπως ποτ’άν 
•ή, ή Φυσική δύναμις τού νά χρώμεθα μετ’ϊσης εύχερείας 
τή μια ή τή έτέρκ χειρί όπως έργαζώμεθα, έχεται με
γίστης σπουδαιότητος* ύπάρχουσι μάλιστα επιτη
δεύματα έν οίς δέν δύναταί τις νά εύδοκιμήση έάν 
μή έφρόντισε παιδιόθεν ν’ άναπτύξη τήν δύναμιν ταύ
την· τοιαΰτα είσίν, ή χειρουργία, ή κτηνιατρία, ή 
τέχνη τού άκονητού, ή τού τορνευτού κτλ., διό οί 
έπιτετραμμ,ένοι τήν διαπαιδαγώγησήν τών παίδων, 
όφείλουσι νά καταβάλλωσι πάσαν προσπάθειαν, όπως 
καθιστώσιν αύτούς άμφιδεξίους, επιμελούμενοι τήν έξ 
’ίσου έςάσκησιν άμφοτέρων τών χειρών άλλως τε καί 
ούτω πράττουσιν ε’ίς τινα δημόσια έκπαιδευτικά κα
ταστήματα έν Εύρώπγκ

Δέν δύναμαι νά παρέλθω έν σιγή τάς εύτραπέλους 
γραμμάς, άς έγραψεν ό Φραγκλίνος έπί τού θέμα
τος τούτου, ύπό τήν έπιγραφήν : ’Αναφορά της ά
ριστεράς χειρδς προς τους εντεταλμένους την ανα
τροφήν τών παίάων. «’Απευθύνομαι, λέγει ή αριστερά 
χειρ, πρός πάντας τούς φίλους τής νεαρκς ηλικίας 
καί καθικετεύω αύτούς ίνα, ρίπτοντες έπί τής τύχης 
μου συμπαθές βλέμμα, άποσκορακίσωσι τάς προλή
ψεις, ων είμί θύμα. Εϊμεθκ δύο άδελφαί δίδυμοι, ούδό- 
λως άπ’ άλλήλων διαφέρουσαι και πεπλασμέναι όπως 
δρώμεν άπό κοινού, κΧτά τούτο ούδ* αύτοι οί οφθαλ
μοί τού ανθρώπου είσίν ήμών ύπέοτεροι. Έν τούτοις, ή 
μεροληψία τών γονέων ήμών τίθησι άνά μέσον ήμών 
τήν μάλλον ύβριστικήν διάκοισιν ! Έκ τής παιδικής 
μου ηλικίας μέ συνείθισαν νά θεωρώ τήν άδελφήν μου 
ώς ούσαν βαθμού άνωτέρου τού έμού* μέ άφήκαν ν’ ά- 
ναπτυχθώ χωρίς νά μοί δώσωσι τήν έλαχίστην έκπαί- 
δευσιν, έν ώ περί τής καλής ανατροφής τής άδελφής 
μου ούδέν παρημελήθη· είχεν αύτη διδασκάλους, αϊ- 
τινες έδίδασκον αύτήν τήν γραφήν, τήν ιχνογραφίαν 
κτλ., έγώ όμως άν ποτέ έπέψαυον τυχαίως γραφίδα 
τινά, ή χρωστήρα, ή βελώνην, άμέσως κατεμέμ- 
φοντο μου τώ πταίσματι. . . . ’Αληθές έστιν ότι ή 
άδελφή μου μέ προσλαμβάνει ένίοτε ώς συμβοηθόν 
είς τά έργα της, άλλά φροντίζει πάντοτε νά προη- 
γήται καί δέν μέ μεταχειρίζεται, άλλ’ ή οσάκις έχει 
χρείαν έμ,ού. Μ ή νομίση τε ότι παρωραήθην είς τάς 
αιτιάσεις ταύτας έκ κενοδοξίας· ούχί, ή λύπη μου 
εχει αιτίαν πολύ σπουδαιοτέραν. Κατά τινα συνή
θειαν καθιερωμένην έν τή οικογένεια μου, έσμέν ύπό- 
χρεοι, έγώ και ή άδελφή μου, νά χορηγώμεν τά έπι- 
τήδεια πρός συντήρησιν τών γονέων ήαών. . . .”Αν 
λοιπόν ή άδελφή μου άδιαθετήση, οποία έσεται ή 
τής οικογένειας ήμών τύχη ·. . . . Δέν θά δυνηθώ 
νά γράψω πεφυρμένως αναφοράν τινα, διότι ήναγ- 

κάσθην να προστρέξω είς ξένην χεΐρα όπως γράψω 
δι’ αύτής την παρούσαν, ήν εχω τήν τιμήν ν’ άπευ- 
θύνω ύμϊν.»

ΤΑ ΝΞΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΣ.— Ό γερμανός 
πεοιηγητης κ. Σεστερ, άρτίως περιελθών τήν Μικράν 
’Ασίαν πρός άρχαιολογικάς έρεύνας άνεκάλυψε περί 
τόν Εύφράτην, κατά τό μέρος όπου ό ποταμός ούτος 
διασχίζει τό όρος Ί αύρον μνημεία κολοσσιαία καί ά
γνωστα μέχρι τούδε. Έπί όρους, έχοντος ύψος 2.000 
μέτρων κειμ.ενου έν τή χώρα τή μεταξύ τών πόλεων 
Μαδατίτς, Σανισάτ καί Διαρβεκίρ, εύρίσκονται λεί
ψανα οικοδομών έχοντα ύψος 18 μέτρων, κατάμεστα 
δέ έπιγραφών άκεραίων, άς όμως ούδείς ακόμη ήδυ- 
νήθη ν’ άναγνώση. Τά μνημεία ταύτα φαίνονται άρ- 
χαιότερα τής Άσσυριακής έποχής. Εγγύς τών μνη
μείων τούτων υπάρχει τό μαυσωλείου τών Κομμαγη- 
νών, όθεν εικάζεται ότι τ’ άνακαλυφθέντα έρείπια 
άπετέλουν μέρος γιγαντείου τινός πανθέου.

Έ ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ήτις συμβή- 
σεται τή 24 ’Απριλίου (6 Μαίου) 1883 έσται έκ τών 
σπανιωτάτων καί σημαντικωτάτων άστρονομικών 
φαινομένων τού παρόντος αίώνος.Σπανιώτατα συμβαί
νει νά εύρεθώσιν οί δίσκοι τού ήλίου, τής σελήνης 
καί τής γής είς τοιαύτην θέσιν ώστε ή στιγμή τής 
ολικής έκλείψεως νά παρατχθη έπί πολύ. Κατά τήν 
24 ’Απριλίου ή στιγμή αύτη διαρκέσει έξ όλα λεπτά 
τής ώρας, ήτοι χρονικόν διάστημα τριπλάσιον τών 
συνήθων έκλείψεων. ΤΙ έκλειψις έσται ορατή έν ταϊς 
νήσοις τού Ειρηνικού Ωκεανού.

εΧεζ επιστήμη σήμερον, ότε έκκρεμή είσέτι 
τυγχάνουσι τά σπουδαιότατα τών ζητημάτων περί 
τής φύσεως τού ήλίου καί τών περί τόν ήλιον ά- 
γνώστων διαστημάτων, περί τής ύπάρξεως τών ύπο- 
θετικών εκείνων πλανητών, οίτινες κατά τήν θεωρίαν 
τού Αεβεριέ ύπάρχουσι πέραν τού Έρμού, φαινόαε- 
νον άστρονομικόν, δπερ έπιτρέπει είς τά τηλεσκόπια, 
απηλλαγμένα τής ήλιακής λάμψεως, νά παρατηρή- 
σωσι τό άγνωστον έκείνο καί άόρατον χάος, είνε φαι
νομένου υψίστης σπουδαιότητος.

Πολλοί έπιστήμονες ήρξαντο παρασκεαυζόμενοι ίνα 
μεταβώσιν είς τάς νήσους τού Ειρηνικού Ωκεανού 
πρός παρατήρησιν τού φαινομένου. 'Η έκ Παοισίων 
έπιτροπή θά μεταβή είς Ν. Ύόρκην, θά διέλθη τήν 
’Αμερικήν όιά τού σιδηροδρόμου τού διευθυνομένου 
είς Σάν-Φραγκίσκον, έκείθεν δέ δι’ άτμοπλοίου θά 
μεταβή είς τάς Μαρκησίας νήσους, όθεν πυλεαικόν 
γαλλικόν άτμόπλοιον θά παραλαβή καί μετενέγκ'β 
ταύτην είς τάς νήσους Καρολίναν καί Φλίντ.

— Οί Γάλλοι έπιμόνως μελετώσι τό σχέδιον τής 
δημιουργίας τεχνητής θαλάσσης έν τώ έσωτερικώ 
τής ’Αλγερίας. Τήν ιδέαν ταύτην συνέλαβε προτο- 
βούλως ό γάλλος άξιωματικός Roadaire, ός μετά 

δραστηριότη τος περιέρχεται τήν ’Αφρικανικήν χώραν 
συνοόευόμενος ύπό μηχανικών καί άλλων επιστημό
νων καί μελετά τόν τρόπον τής έκτελέσεως τού με- 
γάλου τούτου σχεδίου. Εύρισκόμενος άρτίως έν τή 
πόλει Κωνσταντίντ) άπηύθυνε τηλεγράφημα πρός τόν 
κ. Λεσσέψ άναγγέλλων αύτώ ότι έμελλε νά άπέλθη 
είς Τέβεσσαν πρός τελευταίαν ερευνάν τής χώρας τών 
Σόττς φέρων μεθ’ εαυτού πάντα τά πρός έξέτασιν 
τής γής,τών λιμνών καί τών ποταμών άναγκαία μη
χανήματα. *Ιΐδη άγγέλλεται ότι καί ό Λεσσέψ προτί- 
θεται νά μεταβή είς τάς αύτάς χώρας συνοόευόμενος 
ύπό πολυαρίθμων μηχανικών καί εργολάβων ίνα δώση 
ώθησιν είς τάς πρόκα ταρκτικάς έργασίας τής μεγα
λουργού ταύτης έπιχειρήσεως.

— Τό Άθήκαων τού Λονδίνου άγγέλλει ότι ο κ. 
Murray παρασκευάζει τήν έκδοσιν νέου συγγράμμα
τος τού κ. Σλήμαν περιγράφοντος τάς προσφάτους 
αύτού ανακαλύψεις έν Τρωάδι μετά πολλών σχεδίων 
καί εικόνων. Γνωστόν ότι ό κ. Σλήμαν άρτίως έπε- 
λήφθη άνασκαφών καί κατά τήν βόρειον πλευράν τού 
*Αστεως τών ’Αθηνών παρά τήν Άκαδήμιάν.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών άνασκαφών τούτων 
β άκάαατος άνασκαφεύς προτίθεται νά μεταβή είς 
Κρήτην πρός άρχαιολογικήν άροτρίωσιν τής νήσου 
ταύτης. Ύπό τήν άρχαιολογικήν έποψιν ή Κρήτη έ- 
μεινεν άνεκμετάλλευτος, καθόσον ούδείς μέχρι τούδε 
ένήργησε σπουδαίας έν τή νήσω άνασκαφάς, εκατόν 
δέ όλαι πόλεις, ών καί αί θέσεις αύταί άγνοούνται 
•η άμφισβητούνται, άναμένουσι μετά τών θεάτρων, 
τών ναών, τών άγαλμάτων, τών νομισμάτων καί τών 
έπιγραφών αύτών, τούς έπιχειρηματίας αρχαιολόγους, 
δπως ύπό τήν σκαπάνην τούτων έπιδείξωσι τά πολύ
τιμα αύτών λείψανα. Ούδεμία ύπάρχει άμφιβολία ότι 
αί άρμοδιαι άρχαί ούκ έπιτρέψουσι τήν έκ τού τόπου 
εξαγωγήν τών άνευρεθησομένων αρχαίων.

— Ή Βασιλική έν ’Αγγλία Άκαδήμια έψηφίσατο 
δαπάνην 100 λιρών έπί νέαις άνασκαφαίς ένεργηθη- 
σομέναις έν Έφέσω παρά τόν ναόν τής Άρτέμιδος. 
Ό δήμος τού *Αστεως έψηφίσατο τό ποσόν 50 λι
ρών. Ό αρχιεπίσκοπος τού Durham προσήνεγκε 50 
λ. ή δέ βαρωνίς BurJett-CoultS 50 ομοίως λίρας. 
Τά ποσά ταύτα προστιθέμενα είς μικροτέρας προσφο 
ράς 5 μέχρις 25 λιρών, άπαρτίσουσι, λέγει τό ’Αγ
γλικόν κεφάλαιον έπαρκές πρός έναρζιν
τών έργασιών, αίτινες έν τούτοις,—προστίθησι—ά- 
παιτούσι ‘μείζονα ύποστήριξιν παρά τού δημοσίου.

— Τά επόμενα κλασικά πονήματα έξεδόθησαν άρ
τίως ’Αγγλιστί:

Λημ,οβθέϊ’ονί; Μγος δ ΛεμΙ ατε^ράκου μετ’ άγγλι- 
κής μεταφράσεως, εισαγωγής, σημειώσεων καί σχο
λίων ύπό Francis Ρ. Simpson, Β. Α. (Έν ’Οξφόρδη).

Οιόί.·τονς TvparroQ τού Σοφοκλέους, μετ’ άγγλι- 
κής μεταφράσεως σημειώσεων καί σχολίων ύπό Β· 
A. Kennedy. Δ. Δ. (έν Κανταβριγία).

του Πο'δάμου^ κατ’ έκλογήν μετά σημειώ
σεων καί εισαγωγής ύπό Τ. D.Seymour έν (Βοστόνη).

Μάρκου ΑυρηΜου ΆκτωκίΓου^ αύτοκράτορος, τών 
είς εαυτόν βιβλία ιβ'. κείμενον άναθεωρηθέν μετ’ άγ- 

γλικής μεταφράσεως καί κριτικών σχολίων καί πα
ραρτήματος περί τής σχέσεως τού Αύτοκράτορος πρός 
τόν Μάρκον Κορνήλον Φρόντον, διδάσκαλον αύτού 
ύπό Hastings Crossley, Μ. Α. (έν Λονδίνω).

—Έκδίδοται προσεχώς ύπόμνημα περί τού έσχά- 
τως άποβιώσαντος στρατηγού Σκόβελεφ γραφέν ύπό 
τής κυρίας δέ Νοβικώφ. συζύγου τού άλλοτε πρεσβευ- 
τού τής Ρωσσίας ένταύθα.

στατιστικά.—Η μεγάλη οικογένεια τών Muller. 
—Κατά τήν τελευταίαν στατιστικήν τής Γερμανικής
Αύτοκρατορίας, 629, 987 Γερμανικαί οίκογένειαι φέ- 
ρουσι τό πατρωνυμικόν έπίθετον τών Muller. Αυτό 
τούτο συμβαίνει έν ’Αγγλία διά τό έπίθετον Smith. 
—Όλος ό πληθυσμός τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας 
άριθμεϊ 42,727,360 ψυχών. Έν τώ αριθμώ τούτω 
αί γυναίκες ύπερβαίνουσι τούς άνδρας κατά 753,958.

’Αγγλικόν έωπόριον.—Τό μετά τής Ισπανίας έμ- 
πόοιον τής Μ. Βρεττανίας, εισαγωγής τε καί έξαγω- 
γής, συνεποσώθη τώ 1880 είς λίρ. Σ. 1 4,000,000 
ήτοι 2 περίπου τοϊς °/θ έπί τού ολικού έξωτερικού έμ- 
πορίου τού 'Ηνωμένου Βασιλείου κατά τό έτος έκεϊνο.

ΤΙ ολική αξία τών ταριχευομένων κατ’έτος ιχθύων 
έν ’Αγγλία άνέρχεται είς 800,000 λιρών.

Άπό τού έτους 1842 μέχρι σήμερον ή ’Αγγλία ε- 
προμηθεύθη έκ Περουβίας γουάνον άζίοις διακοσίων
εκατομμυρίων λιρών στερλινών.

To Xp^ct έκ raZc 'Ηνω^έναις Πο.Ιιτεΐαις τό έν 
κυκλοφορία, ε’ίτε νόμισμα, είτε τραπεζικά γραμ
μάτια, συνεποσούτο κατά ’Ιούνιον τού παρελθόντος 
έτους 1882 είς λίρ. στερλ. 308,742,086. Έκ τού
των, τό δημόσιον ταμεϊον κατείχε λ. 64,000,000, 
αί τράπεζαι λίραι 41,000,000, τά δέ λοιπά, λίραι 
204,000,000, εύρίσκοντο είς χεφας ιδιωτών.

Κακουργΐαι και συρβεΰηκότα εν Λονάίνον — Κατά 
τό έτος 1881 έκλάπησαν έν Λονδίνω πράγματα καί 
χρήματα άξίας λ. 103,568· έγε'νοντο μυστηριωδώς 
άφανεϊς 155 έφηβοι καί 23 παιδία’ 54 σώματα άν
θρώπων εύρέθησαν νεκρά καί έτάφήσαν άνευ άναγνω- 
ρίσεως· 25 2 άνθρωποι έφονεύθησαν έν ταϊς όδοϊς, 
καί 3,400 έτραυματίσθησαν. Συνέβησαν 800 πυρ- 
καίαί, καί 27 4 αύτοκτονίαι, 22,228 άνθρωποι συνε- 
λήφθησαν ώς μέθυσοι καί τάραξίαι.

ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ

Τήν παοελθούσαν παρασκευήν συνήλθεν είς δευ- 
τέραν συνεδρίασιν τό έν Άθήναις Γερμανικόν ’Αρχαιο
λογικόν Ίνστιτούτον, καθ’ ήν ό διευθυντής αύτού κ. 
Καϊλερ ώμίλησε περί δύο νέων συγγραμμάτων της 
πραγματείας τού Μιλχοφερ,περί άγαλμάτων τής Περ
γάμου καί τού Καταλόγου τών έν ^ΑγγΜα αρχαι
ολογικών μουαεΐων ύπό τού Μιχαέλη συνταχθέντος, 
έν τέλει δέ καί περί άργυρού τίνος άγγείου έν Μυκή- 
ναις άνακαλυφθέντος. Κατόπιν δ’ώμίλησαν ο κ. Μπα- 
ουγκάρτεν περί ένεπιγράφου τινός επιταφίου κιονίσκου
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έν Άργολίδι εύρεθέντος καί ό κ. Λόλλιγκ περί τής 
θέσεως του έν Εύβοια Αρτεμισίου.

— Την παρελθούσαν εβδομάδα συνήλθεν ύπό την 
προεδρείαν του κ. Μ Μελά τό τμήμα τών καλών τε 
χνών του φιλολογ. συλλόγου Παρνασσού. Παρήσαν 
μέλη περί τά τεσσαράκοντα. Έψηφίσθη δέ ό οργανι
σμός αύτού ύποβληθείς ύπύ τού είσηγητού της ε
πιτροπής κ. Ν. Γ. Πολίτου, καθ’ δν σκοπός τού τμή
ματος είναι ή συζήτησες θεμάτων έφαπτομένων τών 
καλών τεχνών, τού θεάτρου καί τής νεωτέρας γραμ
ματολογίας. Μετά τήν έπιύήφισιν τού οργανισμού ύ- 
πεβλήθησαν διάφοροι προτάσεις συζητηθησόμεναι είς 
τήν πρώτην συνεδρίασιν, έζ ών άναφέρομεν τήν περί 
συστάσεως μονίμου ελληνικού θεάτρου, συντάξεως ελ
ληνικού δραματολογίου καί ελληνικού θεατρικού κω
δικός καί τέλος περί έκθέσεως, ήτις νά ή έτοιμη τήν 
25 Μαρτίου καί νά περιλάβη αντικείμενα τής νεωτέ
ρας έλλ. ιστορίας.

— Οί κκ. Δ. Σωμερίτης καί Σπ. Δέ-Βιάζης άνέ- 
λαβον τήν δημοσίευσιν βιογραφικού λεξικού ύπό τον 
τίτλον Βιογραφικόν Λεξικόν τών συγχρόνων Προο- 
δευτών τής 'ΕΛΛάδος. Έν αύτω δημοσιευθήσονται 
οί βίοι καί τά έργα τών άπό τού παρόντος αίώνος 
Συγγραφέων, Εφευρετών, Πολιτικών, 'Ρητόρων, Δη
μοσιογράφων, Καλλιτεχνών, Μεταφραστών τών σπου- 
δαιοτέρων συγγραμμάτων, Ιδρυτών Σχολών, φιλαν
θρωπικών, βιομηχανικών καί έν γένει κοινωφελών Ι
δρυμάτων. Τό λεξικόν διαιρεθήσεται είς τόμους πε- 
ριοδικώς έκδιδομένους. (Εστία).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, 
Συνεπείκ τής άποβιώσεως τού μακαρίτου X. Γε

ωργίου Κωνσταντινίδου καί τής είς τήν αλλοδαπήν 
άποδημίας τού κ. I Σισμάνογλου, άμφοτέρων μελών 
τού Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου, δύο θέσεις κεναί μένουσιν 
έν τώ διοικητικό τούτω σώματι* καθά δέ πληροφο- 
ρούμεθα ένεκα τούτου δυσχερής αποβαίνει ή συμπλή- 
ρωσις απαρτίας τών συνεδριάσεων τού Συμβουλίου 
καί πολλαί εβδομάδες παρέρχονται άνευ συνεδριά
σεων. Ή αρμόδια εκκλησιαστική άρχή όίφειλε προ 
πολλού νά μεριμνήση περί άντικαταστάσεως τών δύο 
μελών ινα μή αί τω Συμβουλίω ύποβαλλόμεναι ύπο- 
θέσεις παραβλάπτωνται.

— Καλόν ήτο έάν ήμεθα τόσω εύτυχεϊς ώστε νά 
μή χορεύωμεν ούδέ νά έπαιτώμεν διά τά σχολεία, 
ένίοτε δέ καί έν τοίς σχολείοις. Άλλά τούτου μή 
όντος, όφείλομεν κατ* άνάγκην νά εύρίσκωμεν ύπέρ 
αύτών πόρους οθενδήποτε καί δή καί έκ τών δημο
σίων χορών. Ούτως, άφού έχορεύσαυ.εν διά τής Φι
λόπτωχου Αδελφότητος τών Κυριών ύπέρ τών πτω
χών καί ύπέρ τής έν Περαία Έλλην. Σχολής καί ύπό 
τόν ήχον τής πόλκας καί τής μαζούρκας είσεπράξα- 
μεν 500 περίπου λίρας, ας ούδέποτε θά είσεπράττο- 
μεν άλλως καί άν διερρηγνύμεθα όυ.ιλούντες περί τών 
εκ τής παιδείας αγαθών καί περί τής οίκτράς τών 
σχολείων ήμών θέσεως, πρόκειται ήδη μέχρι τής

ένάρζεως τής άγ. καί μεγάλης Τεσσαρακοστής νά χο- 
ρεύσωμεν άλληλοδιαδόχως καί ύπέρ ενός έκάστου 
τών έν τή πρωτευούση σχολείων. Πεντεκαίδεκα, ώς 
μανθάνομεν, χοροί δοθήσονται κατά τήν έποχήν ταύ
την τών Άπόκρεω (ένεκα δέ τής παιδείας μετεβά- 
λομε·> εφέτος καί τό Ήμερολόγιον ήμών είσαγαρντες 
τάς Άπόκρεω άπό τής 8 ’Ιανουάριου) ύπέρ εκπαιδευ
τικών καί φιλανθρωπικών σκοπών. Τήν εσπέραν τής 
σήμερον ύπό τήν προεδρείαν τής ευγενεστάτης κυοίας 
Ε. Κουντουριώτου οί φιλόμουσοι καί φιλόχοροι συνα- 
θροισθήσονται έν τω Θεάτρω τού Κήπου τής Δηυ.αρ- 
χίας ύπέρ τών έκπαιδευτηρίων τού Γαλατά, ύπέρ ών 
πεποίθαμεν ότι τή ένεργεία τής δραστήριας προστά- 
τιδος ού μικρός άμητός έγένετο εισιτηρίων. Τπό 
τήν προστασίαν δέ τού άξιοτίμου κ. Μ. Π. Φόστεο, 
γεν. Διευθυντού τής Αύτοκο. ’Οθωμανικής Τραπέζης, 
έτέρα χορευτική παννυχίς γεννήσεται έν Πριγκήπω 
ύπέρ τών έν τή νήσω ταύτη δημοτικών σχολών έν 
τή αιθούση τού θεάτρου τής άποβάθρας κατά τήν 
έσπέραν τού Σαββάτου τής 29 μεσούντος, καθ’ ήν 
καί έν τών άτμοπλοίων τής έταιρίας Μαχσουσέ μι
κρόν πρό τού χορού μεταβήσεται είς τάς νήσους Χάλ- 
κην, Αντιγόνην καί Πρώτην πρός παραλαβήν τών 
βουλομένων νά παρευρεθώσιν. Μέγα μέρος τής εύπορου 
κοινωνίας τής πρωτευούσης διέρχεται τούς μήνας 
τής άνοίζεως καί τού θέρους έν τή εύθαλεϊ ταύτη 
νήσω, ένθα καί λαμπράς κέκτηται οικίας μετά τών 
άριστων τής βασιλευούσης κήπων όθεν ούδεμία άμ- 
φιβολία ότι ή έπίκλησις τών φιλότιμων Πριγκηπο- 
νησιωτών ύπέρ τών δημοτικών τής νήσου σχολών 
εύρήσει πάντας, μάλιστα δέ τούς κτηματίας τής 
Πριγκήπου, εύδιαθέτους πρός ύποστήριξιν αύτών.

Γράφοντες περί δημοσίων φίΛεκπαιδευτικών καί 
φιλανθρωπικών χορών, ού δυνάμεθα παρε)νθεϊν έν 
σιωπή άτοπόν τι συυ.βαΐνον συνήθως έν τοϊς έν Πε- 
ραία τοιούτοις δηυ.οσίονς χ,οροϊς διότι φρονουμεν ότι 
τό άτοπον τούτο δύναται νά προληφθή. Ένώ δηλο
νότι τό τίμημα τού εισιτηρίου ορίζεται συνήθως είς 
μίαν λίραν τουρκικήν κατά τήν έσπέραν τού χορού 
ταύτα ύφίστανται τοιαύτην ύποτίμησιν, οϊαν αί με- 
τοχαί έταιρίας χρεωκοπησάσης, διάφοροι δέ πλανή
τες πωληταί περιφερόμενοι έν ταϊς άγοραϊς έκποιούσι 
ταύτα άντί δέκα ή καί πέντε γροσίων! Τί δέ συμ.- 
βαίνει έκ τούτου ; Μή ύπαρχούσης ΐζελέγζεως κατά 
τήν εισαγωγήν τών εισερχομένων,έζελέγςεως άδυνάτου 
σχεδόν άποβαινούσης, οί προστυχόντες καί αί προστυ- 
χούσαι αντί τού εύτελούς τούτου τιμήματος εισέρχον
ται είς διασκέδασιν, έν ή παρατηρεί τις τό λυπηρόν 
τούτο, ήτοι, άφ* ενός μέν τάς μάλλον άςιοσεβάστους 
καί άςιοτίμους οικογένειας καί άφ’ ετέρου τά μάλλον 
μή άςιοσέβαςα καί μή άςιότιμα ύποκείμενα εκατέρου 
φύλου, ίνα εύσχημότερον λαλήσωμεν. Πώς άνέχονται 
τήν τοιαύτην συγχρώτισιν αί είς τήν πρώτηντών τά 
ζεων τούτων άνήκουσαι, άγνοούμεν. Καί ύπάρχει μέν 
βεβαίως διάθεσις πρός έπκνόρθωσιν τού κακού, άλλ’ 
άτυχώς δέν καταβάλλεται φροντίς περί τούτου κ»ί 
κατ’ έτος συμβαίνουσι τά αύτά. Καθ’ ήμας, έν κ^ί 
μόνον μέσον πρός έπανόρθωσιν εύρίσκομεν τό εξής·

Ποθεν πηγάζουσι τά πολυπληθή εισιτήρια τά πω- | 
λούμενα έν ταϊς όδοϊς άντί εύτελεστάτου τιμήματος; 
Βεβαίως ούδαμόθεν άλλοθεν άλλ’ ή έκ τών καταστη
μάτων έκείνων, άτινα γενναίως ύποστηρίζοντα τά 
εκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά σωματεία λαμβά- 
νουσι 30, 50 ή καί 100 εισιτήρια. Τά εισιτήρια 
ταύτα δίδονται άκολούθως είς τούς ύποδεεστάτους 
ύπαλλήλους ή καί φύλακας τών καταστημάτων, οι- 
τινες τά παραδίδουσιν είς τούς πωλητάς πρός 'ίδιον 
αύτών όφελος, μή έκποιούμενα δέ μέχρι τής τελευ
ταίας εσπέρας, ύφίστανται τήν μεγάλην, ώς ε’ίπομεν, 
ύποτίμησιν. Τό κακόν δύναται νά προληφθή έάν οί 
νενναϊοι ποοστάται τού κοινού καλού οί λαυ.βάνον- 
i > ιτες πολλά εισιτήρια παρακληθώσι νά φυλάττωσιν ή 
νά καταστρέφωσι ταύτα. Τότε ούδείς Οά εύρίσκη εί- 
σιτήριον έν εύτελεϊ τιμή καί οί τοιούτοι κοινωφελείς 
χοροί θ’ άποβώσιν άναμφιβόλως άςιοπρεπέστεροι.

— Δημοσιεύομεν παρά πόδας δύο χαριέστατα 
ποιημάτια τού έν Άδριανουπόλει Γεν. Προξένου τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Γουστάβου Λαφόν, άπο- 
σταλέντα τώ Κόσρω φιλοφρόνως. Ό κ. Λαφόν είνε ού 
μόνον έντελώς κάτοχος τής Ελληνικής παιδείας, άλ
λά καί εραστής αύτής ζηλότυπος, γράφων άριστα 
τήν ήμετέραν γλώσσαν καί πολλάκις δημοσιεύσας 
έργα αύτού ελληνικά. Προς τοϊς κλλοις δέ έχομεν ύπ’ 
θύει καί έπιτυχεστάτην ύπ’ αύτού φιλοπονηθεϊσαν 
γαλλικήν μετάφρασιν τού "Υμνου τού Σολωμού.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ Δ1ΚΛΣΤΙΙΡΙΟΝ.—Άποχωρισάντων, 
καθ’ ά έσχάτως άνηγγέλη, λέγει τ)ΕκκΛ. ’ΛΛήθεια^ 

τών μελών τού δικαστηρίου τούτου τών 
πατριαρχείων, διωρίσθησαν ήδη είς άντικατάστσιν 
αύτών πρόεδρος μέν ό πανοσιολ. Μ. πρωτοσύγγελλος 
κ. ’Ιωακείμ, προίσταμένης ένίοτε τής Α. Θ. Π. πάρε- 
δροι δέ ό τε πανοσιολ. Μ. αρχιμ. κ. Κωνστ. Δελη- 
γιάννης άρχιγραμμτευς τής Έ συνόδου, ό Μ. άρχιδι- 
ακονος κ. Ιωάννης, ό Μ. άρχιμανδρίτης Αεόντιος, 
ό Μ. οικονόμος παπά Γεώργιος ίερατ. προϊστάμενος 
τής ενορίας Φωτηρά, ό Μ. σύγκελλος Γρηγόριος καί 
ό πρωτέκδικος Δ. θ. Εανθόπουλος· γραμματέως δια- 
τελυύντος τού αύτού πάντοτε, ήτοι τού ίεοολ. ίερο-
διακόνου κ. Λουκά Πετρίδου*.

εκλέξιμοι.- Προτάσει μέν τής Α. Θ. Π. ένεγράφη 
σαν έν τώ καταλόνω τών πρός άρχιερατείαν έκλεϋί- 
μων οί πανοσιολ. Μ. πρωτοσύγκελλος τού οίκομενι- 
κού θρόνου π. ’Ιωακείμ Εύθυβούλης, ό άρχιγραμμα- 
τεύς τής Τ. συνόδου Μ. άρχιμανδρίτης κ. Κωνσταντϊ- 
νσς Δεληγιάννης, ό Μ. αρχιδιάκονος κ. Ιωάννης X" 
Αποστόλου* προτάσει δέ τού Σ. Γ. Ά. Εφέσου ο πα
ρ’ αύτω άρχιδιακονών κ. Άνθιμος Χειμώνιος τρόφιμός 
τής έν Χάλκη θεολ. σχολής.

Μια ^εταΛοΰδα κυνηγώ) με τασ,-τρα φτερουδάκια, 
που με καμώματα ΛωΛά, 
ο Λα τα ΛουΛουδα φιΛίϊ 
και τα χΛωρα κ.Ιαδάκια.

"Απάνω σε τρανταφυΛΛηά 9σαν πέση ανθισμένη, 
σφαΛάει κώ ανοίγει τα φτερά 
κώ οΑο τά παίΐ) άπό χαρά, 
μέσ" c' τη δροσιά χωμένη.

Μά παρακεϊ γαρόφα.ίΛο άν "δη νά κοκκινίζη, 
εόθυς τό ρόδο παραιτει, 
HA Λα φιΛήματα ζητεί, 
άΛΛα τραγούδια αρχίζει.

’Σάν τ?/ν τρεΛΛη V; το ΛουΛουδο πετάει νά καθίση, 
κι άπο τό μέΛι το ποΛυ, 
που πέρνει κάθε της φιΛί, 
Λες πώς θά ξε^υ/ήση.

Μά εκεί την βΛέπεις μονομιάς κα). τά φτερά άπΛόνει, 
έννοιωσε κρίνου μυρωδιά, 
που της έμπηκε "ς την καρδιά 
και Λες την θανατόνει.

; Πετάει, τόν κρίνο για νά βρη, τόν κρίνο ν"έιγαπηση, 
μέ νέους έρκους προσπαθεί 
σ" άφράτα στήθια νά χωθη ,
τη φΛόγα της νά σθνσγ.

Γιατί σέ κάθε ΛοϋΛουδο τόν έρωτά της πνίγει; 
τι)ν έρωτούσαν μιά φορά.
και άπεκρίθη Λυπηρά, 
«Γιατί ή ζωή "ναι "Λίγη.

*Αχ ! πεταΛοΰδα μου χρυσή, άν σοίμοιαζα "Λιγάκι 
δέν θάχα τώρα μιά καρδχά 
νά καίεται μές "τήν φωτιά, 
δέν θέίπινα φαρμάκι.

— —
Ή π.ετ'χλοϋοχ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ. — ’Er τή έν άξίχή όημοσιενομένη έτιι~ 
σζοΛή τον έ^- Κ. Μονσούρου Πασσα σε.Ι. 299, στήΑ,.ά. 

στίχ. 19 άντί τής .Ιέζεως lietO έινάγνωΟι lento.

Ή έν τοϊς Περιεχομένοις έν τω έζωφύΛΑω τον πα
ρόντος τονχονς σημειονμένη ’Επιστολή Στεφ. Καρα- 
Οεοδωρή δημοσιενθήσεται έν τω πρόσεχε^ τενχει.

Ό ζηλιάρης·

"Εγώ δέν πέρνω χωρατά, 
τό "ξέρει πιά και ή ΈΛένη 
και "σά "ροΛόγι περπατά, 
άς ήν" καΛά ή καϊμένη.

Θεός φυΛάξοι νά "δώ τί, 
μ άνάβ’ ευθυς οΛο τό αίμα* 
μά δέν μου δίνει αφορμή, 
είναι καί. κρίμα νά "πώ ψέμα, 

"Από ταξειδι μιά χρονιά 
έφθασα έξαφνα "ς τό σπήτι, 
ήτονε νίχτα, παγωνιά, 
καί μοιχέ κρουστάΛΛιάσ" ή μύτη.
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ΜόΛις εμπήκα 'ς τήν αυΛή, 
πετιέται ένας 'σά σαίττα, 
κι άπό τή βιάση τον νά βγή 
με κουτουΛχ, μέ κάνει πήττα.

’Εκεί πού ήμουν ?σα ΛωΛός, 
τρέχ ή "ΕΛένη και φωνάζει' 
«Άνδρα μου, σ’ έστει.Γ ό θεός· 
«*Εφυγ9 ό κΛέφτης· μή σε ’νο/άζρ !».

AP. EGO.-ΑΕΧΙΓΡΙΦΟΣ.
(Cltarade )·

Par mon premier on est mort,
Par mon second on risque d’etre mort,
Par mon tout on est presque mort.

Batoum. Marie P.

* ΑΛΛοτε πάΛι την αυγή, 
έκραζε «Δήμο» τόνειρό της,
κι’ εμέ μέ Λένε Γιακουμή, 
κήμουνε δίπΛα, 'ς τό πΛενρό της.

Τήν εζυπνώ και τήν 9ρωτώ
Ποιος είν9 αυτός όπου φωνάζει· 
«Έχω άδέΛφι 'ς τό στρατό» 
μου Λέγεις «πού ποΛυ σου 'μοιάζει».

Μια 'μέρ’, άκουστετο κι' αυτό, 
κυττάζω ένα παΛΛηκάρι 
'μπροστά της 'σά γονατιστό 
και τής κρατούσε τό ποδάρι.

ΠοΥς είν' αυτός ; Ποιος είν' αυτός, 
κράζω, κι άρπώ ένα μαχαίρι.
— «Ό παπουτσής μου ό φτωχός» 
φωνάζει τό πιστό μου ταίρι.

Gustave Laffon.
Consul de France a Andrinople.

"Έν Άδριανουπόλει, τή 20ή Δεκεμβρίου 1882.

ποίκιλα.
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ. —Ό θετός υιός 

τού αύτοκρκτορος τής ’Ιαπωνίας καί επίδοξος τού 
θρόνου διάδοχος, πρίγκηύ Τακατούτος, μετέβη κατ’ 
αύτάς εις Παρισιού; καί κατέλυσεν εις τό Μέγα Ξένο- 
δοχείον ένθα έδέζατο τήν έπίσκεψιν τών ύπαλλήλων 
τής ’Ιαπωνικής Πρεσβεεας. Εΐνε εικοσαετής τήν ηλι
κίαν καί σπουδάζει έν Αγγλία έν τή Ναυτική Σχολή 
τού Greenwich.

ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ. —Ή έκ τών οίνων συγ
κομιδή έν Γαλλία δέν ήτο έπαρκής κατά τό 1882. 
’Από τού 1870 —1878 κατεσκευάσθη κατ’έτος οί
νος κατά μέσον όρον 4 3 εκατομμυρίων έκατολίτρων. 
Τώ 1881 ό παραχθείς οίνος συνεποσώθη εις 4 εκα
τομμύρια έκατολίτρων, ένώ κατά τό άρτι λήζαν έτος 
παρήχθησαν μόλις 30,886,352 έκατολ. Πολλοί τών 
νομών τής Γαλλίας άπιόλεσαν τό ήμισυ τού οίνου 
αύτών, τούτο δέ άποδίδοται ού μόνον εις τήν φυλ- 
Χοξήραν, αλλά καί εις ολεθρίαν έπιρροήν τής θερμο
κρασίας.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΤΎΜΒΙΩΝ. —Πρό τίνος καιρού άνέ- 
γνωμεν καί άντεγράύαμεν πρότυπά τινα έπιτυμ- 

βίων έπι γραμμάτων, έξ ών παρατιθέμεθα σήμερον 
τά επόμενα :

Εις τά ήόη μέν τών ζώων λογικών τεκαί άλογων, 
ένεστάλαξεν ή φύσις τό φιλόστοργο ν άθρόον, 
άλλ’ ή μ,εταςοβαφέως άληθώς τού Γεωργίου 
πατρική φιλοστοργία, ύπερβαίνει αιωνίου.
Δέν ήγάπα μόνον ζώντα, φίλτατά του τέκνα τέως, 
άλλα καί όγδοηκοντούτης μεταβάς εις τού Πλουτέως, 
προσεκάλεσε προ πάντων τον Δημήτριον, κατόπιν 
τήν Χρυσήν, Παρασκευήτζαν, πριν 5’ αύτών τήν

Καλλιόπη ν 
καί αύτών έν μέσω ήδη, κατασφόδελον λειμώνα 
εύφραινόμενος άλήστως χαίρει πάντα τόν αιώνα.

Έτερον.
Γαμβρός καί πεθερά 

κοίτονται όμού:
Τζανής Φερμελετζής 

καί μαμή Ραλλού.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ.
C-OO-O-

Νεανίας τις ήρωτήθη διατί άπό τίνος εκλέγει πρός 
κατοικίαν δωμάτια κείμενα εις τό ισόγειον μέρος τής 
οικίας ;

— Διότι άπήντησεν έκαμα όρκον ότι άν δέν νυμ- 
φευθώ τήν δεσποινίδα * * * θά ριφθώ άπό τό παρά
θυρο ν.

-------- -»»»--------
ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τψ JCT'. τείχει προβλημάτων.
Άρ. 134. ερδτιιμα νομικον. — Εις τούτο έ- 

λάβομεν ορθας τινας άπαντήσεις ών άκριβεστέρα έ- 
στίν ή επομένη :

’Ατάντησις εϊς τό Νομικόν ερώτημα

ΤΙ φιλονεικία τών δύο ’Αράβων προήρχετο έκ τής 
ιδέας ότι έπί τού προκειμένου έδεί νά έφαρμοσθώσιν 
οί περί εταιρείας κανόνες, έν ώ ό κριτής 
ιδέαν ταύτην καί ορθώς άποφασίζει οτι 
πλώς 
κατά 
οκτώ 
zupco; 
τα 
τών πε· 
άρα έ'όωκεν εις τόν ξένον 5— 
πομένως ή αναλογία τής 
τών πρέπει νκ ή 1/3 ;
8 νομισμάτων ο μέν

-φαρμοσνωσιν 
άποκρούει τήν 

ην καί ορθώς άποφασίζει ότι πρόκειται ά
ν’ αποζημιωθεί έκαστος τών ένδικφερομένων 

το δίκαιον. Δι* ό καί λέγει· «Οί τρεις έφάγετε 
άρτους καί δή έκαστος υμών =2 +2 * * * */3· *θ 
τών τριών άρτων δέν εδωκε εις τον πεινών- 

ζένον έκ τών ιδίων, είμή 1 /3 άρτου. Ό κύριος 
'ντε άρτων έφαγεν ό ίδιος 24-2/3, έκ τών πέντε, 

’ ' ’ l·1/ -=7’ Τ-γ /3 J3 ;
άποζημιώσεως έκαστου αύ- 
ή 1:7. Καί λοιπόν έκ τών 
>ς τών τριών άρτων δέον νά 

λάβγ 1 νόμισμα, ό δέ κύριος τών 5 άρτων 7 νομίσ
ματα.» Καί είναι πρόδη)ων ότι ούτως εξηγούμενη ή 
άπόφασις συμ,φωνει πρός πάσας τάς νομοθεσίας.

Γ. Φιλοικός.
Άρ. 135. αίνιγμα.— Κένταυρος.
Άρ. 136. ετερον.— Χάρις.

Άρ. 137. ετερον.— Γήρας, "Ρήγας.
Άρ. 138· ΕΤΕΡΟΝ.— Σημαία.
Άρ. 139. ετερον.— ""Υπνος.
Άρ. 140. ετερον.—ΚρυσταΛΛος.
Άρ. 141. ετερον.— Pinson.
Άρ. 142. ΑΕΧΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΑΕΤΡΟΣ- 
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Άρ. 143. γρίφος. Χώφροσε «aceiv η σ&γή 
έμ,πρέπεί· *

Λύσεις τών έν τώ 1ΙΓ. Τεύχει.

Άρ. 144. — ΑΙΝΙΓΜΑ..— Τού αινίγματος τούτου 
έτέθησαν έσφαλμ,ένως δύο στίχοι, ούς καί άναόημο- ι 
σιεύομεν διορθούντες ούτω :

Τόν άρπαγα καί άτιμον πολύ προ τού οσίου, 
τόν κλέπτην άρχαιότερον καί πρώτον τού τιμίου. 
Άρ. 145. ετερον.— ΧεΛιόών.
Άρ. 146. ετερον.— "Άρκτος, άρτος.
Άρ. 147. προβαιιμα ΑΚΡΟΣΤΟίχίΛΟΣ. (’Ανα

δημοσιεύεται επίσης ένεκα λάθους παρεισφρύσαντος 
έν αύτώ.) Έκ τών αρχικών γραμμάτων τής άντιθέ- 
του σημασίας τών επομένων λέξεων, κατά σειράν 
τοποθετουμένων, (έν οίς ύπάρχει καί μία δίφθογγος) 

σχιμ,ατίζεται διόακτικώτατον γνωμικόν :
^Ιΰπη, στάσιμος, γεγονός, ουχί, πεδιάς, βάθος, 

ενάρετος, έΛευθερος, ΛαΰεΊν, ποΛύς, άϋΛος.
Άρ. 148. παιγνιον ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ. — Έξ συν 

επτά ίσον δέκα τρία' έκ τούτων, άφαιρουμένων τεσ
σάρων (στοιχείων) ήτοι τού δέκα, μένουν τρία.

Άρ. 149. ΠΡΟΒΑΙΙΜΑ ΑΠΟΣΙΗΠΙΙΤΙκαΝ. ---- Σοι
Γόχομαι νά διέΛθης ύγιώς και ευτυχώς τό νέον έτος.

Άρ. 150. — αεξιγριφος (Charade). — Chi
endent.

Άρ. 151. ετερος. — Γ/s —ά—vis.
Άρ. 152. γρίφος. —Μή πεερώ εςναε κρς- 

τής μεταξύ δύο φέλων.

Λύται τού JZ'. τεύχους.
Ε. Α. Φωτιχδης (135, 137, 138, 143, 133 ).— Κή

πος Δημαρ/ιας (137 — 140, 143.). — Φραγκίσκος Δ. 
Μεζίκης (137, 138. 139, 1 33.). — Νι'να Βαρότση (137, 
138, 1 39 ) ’Ερασμία Συγγρού (135, 137, 139, 143, 
133).— Οίκος Καλλίφρονος (137, 138). — Κ. Θεμελής 
(138.).— Κ. Β. Φιλόκοσμος, έν Θεραπειοις (135, 137, 
138, 139, 142, 1·ι3.).— Κ. Ζαχάρωφ (135, 137. 138.) 
Δ. Ε. Κυρλεγγιτζης (1 38, 139 ) — Σάββας Σπανόπουλος 
(137, 138.)— Σ. Ν. Μπόζιβιτς (137, 138,139.) — 
Χαρίκλεια Ν. Άδαμίδου (137, 138 )— Βασ. Ν. Άδα- 
μίδης (138 )— I Λ. Κυριακίδης (134. 1.35, 138, 139, 
110, 143.).— I Α. Χουδαβερδόγλους (134, 135, 138. 
1 40,143.).— Σ. Α. Χουδαβερδόγλρυς (135,139, 143). 
— Εύτ/ρπη I. Μαργαρίτου (138. 139.). — Λ. Π. Μαυ- 
ρίδης(137, 138 ).—Χαρίκλεια Κοκχώΐη (142, 143),

Έν Γαλαζίψ, Ελένη Βολάνη (125, 126.).— Καλκούτ- 
τα Π. I. Βαλλέττα:. (74). — Έν Ροστσβίψ, Εις αναγνώ
στης (115, 116, 117,118, 119, 120).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. 153.-ΑΙΝΙΓΜΑ.

Έκ τών παραβολών και αινιγμάτων
TOU SCHILLER.

Τέρας είδόν ποτέ ύπερ πόντον 
"Ένθα και ένθα τόν πόντον ζευγνυν. 
Μαργαρϊται αυτό συνεκρότουν, 
vOiJriv δέ είχε — σαπφείρων αυγήν. 
ΠαφΛαζόντων κυμάτων οϊ όγκοι 
"Υπ αυτό συνηντώντο θρασείς.
Καί τανυπτεροι δράκοντες^ νήες
" Υιίτιμήκεις έπέρων ταχείς,

• ΆΛΛ' ονδ' άκραν προσέρανον πτέρνανχ 
—~Ησαν νάννοι προ τού τ,οΛοσσού.
"Ροής Λέγεται τέκνον ό γίγας, 
Και εκΛείπει θανόντος τού ρού. Β. Λ.

ΑΡ. B5S. — ΑΙΝΙΓΜΑ.
"Οταν γεννχσ* ε’.μχι παρών, φεύγω *ς τήν βζπτισίν σου· 
*Σ τούς γχαους σου προέρχομαι παρκ τήν 0/λησίν σου. 
Γελχς ; μέ βλέπεις· χαίρεται ; μΐ χάνεις άπ’έμπρός σου. 
Κλαίεις ; πονεϊς ; μή έλπιζε να μ* ε"ρ·ρς σύντροφόν σου. 
Νέος έγώ, ούδέποτε τούς νέους πλησιάζω, 
Γερόντισσας και γέροντας αείποτε συχνάζω.

’ Ν. I. Μ.

ΑΡ 155—ΕΤΕΡΟΝ.
Εί'τ’ άπ’ τήν αρχή διάβασης 
Είτε άπ’ τό τέλος πιάσης 
"Ενα πρχγμα Οά διαβάσης· 
”Λν εις δύο μέ χωρίσης 
Κι* όπως είμαι μέ άφήσης ,
Μέ τό πρώτον αμφιβάλλω 
Μέ τό δεύτερον δεικνύω.

Αίκατ- Τ....

ΑΡ 15ft—ΕΤΕΡΟΝ.
Συζευ/θέντα έν άγάπη πόλις μία κ’ ήγεμών 
Σχηματίζουν άναιμάκτως ά’νακτα πολλών έθνών.

Brasserie Viennoise.

ΑΡ. 157. — ΕΤΕΡΟΝ.
Έν Ευρώπη, φίλε κείμαι, 
ΚΓ όνομάζομ’ ώς αύτή·

Ιίλήν αύτή έγώ δέν είμαι, 
Κ’ έκαστος άς εύρη τί ;

‘ Π. Κ. Ζ.

ΑΡ. 15S. —ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΙΦΟΣ.
Χωρικός έρωτηθείς τίνα τών ζώων εργάζονται πλειό- 

τερον, άπήντησε διά τής έπομένης λέςεως.
1ΠΟΝ1ΜΟΝ.

Τί έννόει ύ χωρικός ;
Κατούμ. Μαρ. Π.

ΑΡ. 159. ΕΤΕΡΟΣ.
Τί σημαίνει ή γαλλ κή αυτή φράσις ;

Je b — is a νο — re.
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ΑΡ. 161.—ΑΕΖΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.

(Hots carres).

Mon premier est une merchandise 
Mon second est un aliment.
On se sert de mon troisieme 
Pour preparer mon second, 
et mon quatrieme fait partie du corps humain.

N. 0.

A 16«.-ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.

Επιστάτης τις έν’νοσοκομεεφ έρωτηΟεις περί του άρι- 
Οα,ού τών έν αύτώ ασθενών άπήντησε :

— Προ μηνος ό άριΟχός ούτος ήν πρώτος πρός έαυτον 
κα' πρός τόν *00, νυν όμως έπήλθε μείωσις κατ’ άνχλο- 
γίαν 4 ,·3 °/0

— Πόσοι ήσαν οί ασθενείς και πόσοι έμεινα/ ;
Δ. Λ. Τ.

ΑΡ. 163. —ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΝ'ΕΙΟΣ.
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Είς αναγνώστης τού Κόσμου.

ΑΡ 16 -Ι.— ΓΡΙΦΟΣ. 1

χ 1 Εις τον πρώτον εχ των ι'ν ΚωνσταντιτουπόΛει συνδρομητών του Κόσμον, οστις άναγγεί.Ι y ήμϊν 
την Λνσιν του ανωτέρω γρίφου δωρηδησεται χα.Ιδν τι βιβ.Ιίον. ’Επίσης δωρηθησεται ετερον βιβ.Ιίον εις 
τον πρΰτον δστις άναγγεί.Ιχ την Λύσιν εχ του εξωτεριχου.


