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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΎΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'. ΕΝ ΚΏ.ΝΣΤΑΝΤΙΝΥΟΠΟΛΕΙ, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΚΓ'.

ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ.

Δημώδεις ΒυζαντιακαΙ παροιμίας 
άρχαΐζον ή καΟαρεΰον γλωσσικόν ύφος περιβεβλημέναι.

Αί περί τής άρχαιότητος τών δημ,ωδών ήμών πα
ροιμιών ήμέτεραι γνώσεις είσίν, ώς γνωστόν, λίαν ελ
λιπείς, διό καί πάσα άνέκδοτος συλλογή Βυζαντια- 
κών παροιμιών, ώς έπιχέουσα φώς έπί της χρονολο
γίας τών δημωδών ημών παροιμιών, δέον μετ’ εν
διαφέροντος νά σπουδάζηται καί έρευνάται καί πάσα 
τοιαύτη συλλογή είνε κατά τοσούτο μάλλον εύπρόσ- 
δεκτος καθ’ όσον έλάχισται τοιαύται έκ τών έν δια- 
φόροις βιβλιοθήκαις της Εσπερίας άγνωστων κατα- 
κειμένων έπέσυραν έφ’ έαυτάς την ποοσοχήν τών άο- 
μοδίων. Αί άρχαίζον η καθαρεύον γλωσσικόν ύφος 
περιβεβλημέναι έπόμεναι παροιμίαι είσίν άντιγεγραμ- 
μέναι έκ του ύπ’ αριθμόν 68 Βαροκκιανού Κωδικός 
της έν Όξωνία Βοδλεανής βιβλιοθήκης. Ώς μετα
γλωττιστήν αύτών κκί συλλέκτην ύπολαμβάνω Μα- 
νουηΛ τόν ΜοσχόπονΛον (139 7—1440), ούτινος 
έν τώ αύτω χειρογράφω φέρονται καί άλλαι τινες δια- 
τριβαί.

Βεβαίως αί παροιμίαι αυται ηθελον εχει δι’ ημάς 
μεγαλειτέραν αξίαν, έάν ό συλλέκτης αύτών έφείδετο 
της έζωτερικης αύτών περί βολής καί έναπεταμίευεν 
ήμίν αύτάς έν τή γλώσση τής έποχής των, άλλά 
κατά πόσον άρα γε δικαιούμεθα νά μνησικακώμεν 
κατά του Μοσχοπούλου ή τού οίονδήποτε ετερον όνο
μα φέροντας συλλογέως τής ΙΕ', εκατονταετηρίδας, 
άφού καί έν τοϊς καθ’ ήμάς έτι χρόνοις πολλοί άνα- 
γράψαντες τάς κατά τούς διαφόρους τόπους δημώ
δεις ήμών παροιμίαις έκριναν άναγκαϊον νά μεταβά- 
λωσι καί διορθώσωοι (γράφε στρεβλώσωσι} τήν φυ
σικήν αύτών γλώσσαν ! Άλλά καί ούτως ώς έχουσιν, 
κέκτηνται τήν άξίαν αύτών διά τούς συγχρόνους ή 
μ,έλλοντας ήμών παροιμιογράφους. Ώς βλέπει ό άνα- 
γνώστης, αί πλεϊσται αύτών απαράλλακτοι έτι καί 
σήμερον φέρονται καθημερινώς άνά τό στόμα τών πολ
λών, έν τή φυσική αύτών έννοεϊται μορφή καί γλώσ
ση. ’Εν έπικεφαλίδι τής συλλογής ταύτης, έξ ής 
κατ’ έκλογήν μόνον άπεσπάσθησαν αί έπόμεναι, φέ
ρεται έν τώ χειρογράφω ό καί ένταύθα πιστώς δια
φυλαχθείς τίτλος :

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
χρώνται κατα πολύ οί κοινοί τών ανθρώπων·

zwvwwwvwwuw
α'. ΓΌλον τόν'βούν έφαγε, κατά δέ τήν κέρκον άπη- 

γόρευσε.
β'. Τών φρονίμων οί παϊδες πριν πεινάσαι τήν τρο

φήν έτοιμάζουσιν.
γ'. Δέκα μέτρα καί έν τέμνε.
δ'. Έξ άνοήτου καί μεθύοντος μαθήσει τάληθές.
ε'. Φίλε μου έν τή άνάγκη μου καί μή έν τή σπα

τάλη μου.
Πεοί τής ύγιείας σου τόν Αύγουστον έρώτα.

ζ'. Ούτως σε άγαπώ ώς ό κύων τό κρόμμυον καί ή 
• ραύς τό ardpopor.

η'. Ένθα πολλοί άλέκτορες έκεϊ ήμέρα ού γίνεται.
θ'. Μέχρι τού τρίτου τό άληθές.
ι’. Έ κύων έπειγομένη τυφλά σκυλάκια τίκτει.
ια'. Τόν κύνα ποίησον σύντεκνον καί τό ραβδίο^ σου 

βάσταζε.
ιβ'. Έκράτησε τήν γαλήν τών ονύχων.
ιγ'. Φιλούσιν άλλήλους ώςπερ γαλή καί κύων.
ιδΓ. Τού Αύγούστου τά δεκάλετρα τόν Μάϊον άνκ- 

ζητούνται.
ιε\ Άν σοι ύποσχεθή τις γέννήμα, τό σακκίον σου 

καί τρέχε.
ις'. "Οταν ό Θεός τό γέννημα ό διάβολος τό σακκίον.
ιζ'. Δύο όνοι έμάχοντο περί ςένης θημωνιάς.
ιη'. Δύο άδελφοί έμάχοντο καί δύο μωροί έπίστευον.
ιθ'. Τόν κολυμβητήν μή βλέπε κατά τήν κάτω δύ- 

νααιν, άλλά κατά τήν άνάόυσιν.
κ'. Χαμαί μένε καί ύψηλά αδε.
κα'. *Ος κλέπτει τό ώόν, κλέψει δή καί τήν όρνιν.
κβ'. Νύμφη καί άνδραδέλφη τού διαβόλου ζεύγος.
κγ'. Καί σοι, νύμφη, λέγω τάδε, καί σύ δ’ άνδρα

δέλφη, τάδ’ ακούε.
κδ'. Μετά προσήκοντος φάγε καί πίε, συναλλαγήν 

δέ μή ποιήσης.
κε’. Μετά κακών μηδ’ είς τόν παράδεισον.
κς'. Κακήν νύμφην είχομεν καί είς κακά πεθερικά 

τήν έξεδώκαμεν.
κζ'. Τίνα, παιδία, φιλεϊς ; τόν δωρούμενόν μοί τι.
κη*. Ό χρεωστών καί δμολο*|ών είς φυλακήν ούκ 

εισέρχεται.
κθ'. Συμφωνία έν τώ σπόρω καί μή μάχη έν τή αλώνι, 
λ'. ’Ορθός ςρατιώτης διάςροφον λοχαγόν ού φοβείται.
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7*'. Όσα έγώ περί τήν γυναΐκά μου, ή γυνή μου 
περί τόν δαίμονα.

λβ'. Άνευ Θεού θέλοντος ούδέ στρουθός εις παγίδα.
λγ'. Άν τε φάγγ,ς, άν τε μή, ©άγος ακούσεις, κάν 

γοΰν φάγε.
7^'. Τόν λύκον οί πόδες αύτοΰ τρέφουσι.
λε'. Τόν άφ’ εσπέρας καυχώμενον είδεν ή αύγή καί 

έγέλασεν.
λς’. Ό,περ ήμεϊς ε’ίχομεν μυστήριον, τοΰτο οί γείτο

νες ώύήν.
λζ'. Όποιον αύτόν είδες άφ* εσπέρας τοιοΰτος ήν 

ύλην τήν νύκτα.
λη'. Ώς ού θέλω τήν ευχήν σου, τί μοι ταύτην επι

φορτίζεις ;
λθ'. Άνοήτου ράπτου μακρόν τό ράμμα.
μ'. Εΐχεν ό μωρός μαχαίριον καί ήσθιεν ό φρόνιμός.
μα'. Εΰρομεν άνόητον ψάλτην καί δι’ όλης τής νυ- 

κτός έψάλλομεν.
μβ'. Εϊς τάς άνάγκας ή μαία καί εις τάς χαράς ό 

ίερεύς.
μγ'. Καλή γυνή ή αδοκίμαστος.
μδ'. Ό λύκος τήν τρίχα αμείβει, τήν δέ γνώμην ούκ 

αμείβει.
με'. Ό κόσμος έποντίζετο καί ή έμή γυνή έβευ- 

λίζετο.
μζ'. II καλή επισκοπή τρεφει τον οϊκεΐον επίσκο

πον.
μζ'. Τό αίμα ύδωρ ού γίνεται.
μη'. Όνου φωνή εϊς τόν ούρανόν ούκ ανέρχεται.
μθ'. ’Εάν έχγς τύχην τί τρέχεις ; καί έάν ούκ έχγς 

τί τρέχεις ;
ν'. Πόλις καί νόμος κώμη καί έθος.
να'. Όλης ημέρας ούχ έώρα καί νυκτός είδε λύκον.
νβ'. Άββά τί κτίζεις ; άλλου άββά κελλίον.
νγ'. Τόν δύο αναγκαζόμενου ή ές ύψος ή ές βάθος (;) 
νδ . Ό πηλός άν μη τυφθή κέραμος ού γίνεται καί ό 

μωρός άν μή τυφθή φρόνιμος ού γίνεται.
νε'. Πρός τό πάθος καί ή έμπλαστρος.
νς'. Ακόυσα νύμφη γίνεται, άκων άνήρ ού γίνεται.
νζ'. Άπλοΰν ούκ έφικνεΐται, διπλοΰν έφικνεΐται.
νη'. Έβράδυνα άλλ’ ήνεγκα.
νθ'. Πάσα άρχή δύσκολος.
ξ'. θάλασσαν ούκ έπέρασας, Θεόν ούκ έφοβήθης.
ξα'. Βλέπε μητέρα καί άγου θυγατέρα.
ξβ'. Ε’ίχομεν παιδίον ε’ίχομεν άφοριζήν, έθουπτον διά 

σέ καί ήσθιον έγώ.
ξγ'. Τά μ.ή φαινόμενα πρόσωπα ταχέως εϊς λήθην 

έρχονται.
ζδ'. Ό μωρός τόν φρόνιμον μωρότερον έαυτοΰ οίεται. 
ξε'. Χειραγωγεί ό τυφλός τόν μή βλέποντα.
ζζ'· Έν τή τών τυφλών πόλει καί ό έτερόφθαλμος 

ωραίος δοκεϊ.
ξζ'. Ποίησαν αγαθόν καί ρΐψον αύτό εις τήν θά- 

λατταν.
ξη'. Πριν πνιγής δός τόν ναύλον.
ζθ'. Άνθρωπε ενεπρήσθη σου ό οίκος· ούδέν δεινόν 

έγώ γάρ κατέχω τήν κλεΐν.
ο'. Κακόν άγγεϊον ού κλάται.

οα'. Εκατόν πληγαί έπί νώτα ετέρου ούδέν εΐσίν. 
οβ'. Ποίησο'ν με ένοικον, ίνα σε ποιήσω έξοικον. 
ογ'. ’Αλλότριον άλγος δνειοον.

’Er ΓαΛαζίω.
Ν. ΔθΣΙΟΣ δ. φ.

ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΝ0Η ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΑΡΙΙΟΣ.1

1 *1δε τεύχος ΚΒ'.

ΔΙΗΓΗΜΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Ί .

Ό φιλόσοφος ήμών ’Ιωάννης, κατέχων πάντοτε 
σοφίαν, ικανήν εϊς πάντας τούς άλλους, ούχί δέ καί 
εις εαυτόν, ήλπκ,εν ότι, κατά τάς φθινοπωρινάς δια- 
κοπάς, θάπέβαινε πάλιν χρήσιμος τφ Φήλικι αύτοΰ 
καί έλεγε καθ’ εαυτόν «Έάν έπί τινα χρόνον με'νη 
μόνος καί μή περιστοιχή αύτόν ό αλιτήριος Λούξωφ, 
δςτις δύναται νά φθείρν; πάντα ...» Ούτω δέ καί 
διήρχετο έν τή σκιάδι τοΰ Φήλικος ίκανάς ώρας τών 
τελευταίων τής εξαμηνίας ήμερων.

— Επιθυμώ νά περιηγηθώ καί δέν έχω χρήυιατα, 
έλεγε τώ Φήλικι.

— Γενική μεμψιμοιρία, είπεν ούτος μειδιών.
— Πλήν τινων οφειλών, ούδεμίαν έχω πεοιουσίαν.
— Καί όμως χάριν τοιούτου σκοπού, άρκεΐ νάνοί- 

ξγ,ς μόνον τό στόμα. Ύπήγε'ς ποτέ εις Έλφθάλην;
■—- Ούδέποτε· λέγεται ότι είνε ώραιοτάτη.
— Μαγική. ’Ιδού λοιπόν τί σοι προτείνω. Πεοιη- 

γούμεθα ομοΰ. Σύ αποτίνεις τά τοΰ άρίστου, τοΰ γεύ
ματος καί τής οδοιπορίας, άφ’ ού διέλθωμεν άπο'στα- 
σίν τινα- έγώ θά φροντίσω περί τοΰ δείπνου, τοΰ κα
ταλύματος καί τοΰ πρωινού ποτού.

—- Καί πώς λοιπόν; είπεν ο ’Ιωάννης. Δέν γνω
ρίζεις τό σοφόν πεντάμετρον,

Deficiente pecu-deficit omne-nia;
— Άλλ’ ούχί πάντοτε.
— Ότε ο πατήρ μου, είπεν αύθις ό ’Ιωάννης, είχε 

τά έν Έλφθάλτ) κτήματα αύτοΰ, άπερ βαθμηδόν οί 
πανούργοι άφήρεσαν, είχε πάντοτε άνεφγμένον τόν 
ήμέτερον οίκον, ήσκει τήν παλαιάν γερμανικήν φιλο
ξενίαν, έδέχετο πάντας καί ιδία τούς κληρικούς· διό
τι είνε εύσεβής ψυχή. Τούτους λοιπόν τούς άρχαίους 
γνωρίμους πρέπει νά ζητήσωμεν συνήθως δέ χαίρου- 
σιν οσάκις κόσμιός τις άνθρωπος έμφανίζηται εϊς τάς 
έρημικάς φωλεάς των.

— Μαθηταί περιηγούμενοι, άνεφώνησεν ό Φήλιξ,· 
έγκαρδίως πάλιν άγαπηθείς ύπό τοΰ άμερίμνου αύτοΰ 
φίλου, καί ζητοΰντες κατάλυμα καί τροφήν ! Ωραία 
σκέψις τή άλήθείζ.

Άλλ’ εϊ καί άντέκειτο εις τόν οοοιπορικόν τοΰτον 
τρόπον ο άριστοκρατικός αύτοΰ χαρακτήρ, ήσπάσατο 
όμ.ως, μετά βραχεΐαν σκέψιν τήν πρότασιν τοΰ Ίω- 
άννου.

Ούτω χαίροντες είςήλθον εις τήν ώραίαν Έλφθά-

χγ. Ή κίνησίι 
κεντήσασα τήν πείναν, 
θαυμασία.
ραιώ φίλω ίερεΐ, δς·
ποθήκης υ.ακράν έσφραγισμένην φιάλην, προςέταξε

λην, μετ’ έλαφράς τίνος πήρας. Ό Φήλιζ διά θω
πειών είχε λάβει τά ιδιαίτερα χρήματα τής μ.ητρος 
αύτοΰ, διότι ό επίσημος τοΰ πατρός είςπράκτωρ κρύ- 
φα περιήρχετο διά τοΰ ταχυδρομείου τους έχοντας 
διδόναι. Τοιαύτη οδοιπορία, ύπό λαμπράν σεπτεμ- 
€ρίου σελήνην, είνε τά μάλιστα τερπνή, καί μάλι
στα όταν διαδέχηται τήν ομίχλην τής ψύχρας πρωίας 
διαυγής καί ούχί λίαν θερμή μεσημβρία. Έβάδιζον 
βραδέως καί άνεπαύοντο κατά σύντομα διαστήματα, 
διότι, ώς γινώσκομεν, ό ’Ιωάννης δέν ήγάπα νά τρε

ις έν τώ ψυχρώ άέρι ωφέλησεν αυτους, 
/, ή δέ χώρα έφαίνετο αύτοΐς 

Τή πρώτη νυκτί κατέλυσαν παρά γη- 
τις πάεαυτα έκόμισεν έκ τής οίνα- 

ποθήκης μακράν έσφραγισμένην φιάλην, προςέτα,ε 
τή μαγείρφ τήν παρασκευήν άφθονου δείπνου και 
περιήγαγε τούς νέους πρός έπίσκεψιν τής αυτόθι αρ
χαϊκής έκκλησίας, λαμπράς έχούσης ύαλογραφίας....

Κατ’ άλλην νύκτα κατέλυσαν παρά τώ δημάρχφ 
χωρίου τίνος, τυχαίως μαθόντι ότι ήλθεν ο υιός τοΰ 
άρχαίου φίλου αύτοΰ Λάμ καί μετά μ.εγάλης τιμ.ής 
προςενεχθέντι τοΐς κυρίοις σπουδασταϊς.

Άλλ’ ούχί πάντοτε διήγον έξ ίσου καλώς. Μετά 
μακράν καί δυσχερή πορείαν, έκρουσαν, κυριακή τινι, 
έν μέσω πολλής ομίχλης, τήν θύραν μονήρους οικου 
ίερέως.

— Είνε έδώ ό ίερεύς ; ήρώτησεν ό Ιωάννης, διε- 
γηγερμένος ύπό τής άσυνήθους κοπώσεως.

— Ό ίερεύς μετέβη εις γάμον καί θά έλθγι άργά 
είπεν ή μάγειρος, ίσταμένη προςεκτικώς έν τή ήμι- 
κλείστφ Ούρα καί τούς δύο οδοιπόρους περιέργως εζε- 
τάζουσα.

— Αδιάφορου, είπεν ό ’Ιωάννης, θά τόν περι- 
μείνωμεν.

Καί άδηυ.ονών έπί τή άργοπορία, άνέφζεν εντελώς 
τήν θύραν και είπε διά τοΰ εύγενοΰς αύτοΰ θάρρους·

— Θά διανυκτερεύσωμεν έδώ καί γνώριζε το. 'Ο
νομάζομαι Λάμ, καί θά ήκουσας ίσως τό ό'νομα τοΰ
το. Τέλος πάντων είςάγαγε καί τούς δύο.

Ή μάγειρος ήναγκάσθη νά ύπακούση, άλλ’ ο Φή
λιξ δέν έφάνη λίαν εύαρεστηθείς, είπε δε τώ φίλω 
αύτοΰ, ότε έμειναν μόνοι·

—Διατί δέν μ,ε ένόησας, ότε έσυρα τό ένδυμά σου; 
Θά ήτο καλλίτερον νά καταλύσωμεν άλλαχοΰ.

— Ανόητε ! Τό πλησιαίτατον καλόν ξενοδοχ,εΐον 
άπέχει έντεΰθεν ήμισυ μίλλιον. Μήπως στενοχωρει- 
σαι ένώπιον τής μαγείρου ταύτης ; Ό κύριός της, ότε 
ήτο πτωχός σπουδαστής, πολλάκις κατέφυγεν εις τήν 
βοήθειαν ποΰ πατρός μου. . . Άλλά περίεργον ! Γό 
γύναιον άκόμη τίποτε δέν φέρει, ούδε ποτήριον οί
νου ! Πεοίιζενε !. ...I Α

Καί ζητήσας εύρε κώδωνα, όν εκρουσε βιαιως και 
τότε έσπευσεν ή γυνή.

— Έχετε δίκαιον, είπε σοβαρώς ο ’Ιωάννης· ο 
ίερεύς θά βραδύνγ, ήμεϊς δέ πεινώμεν και ειμεθα κεκ- 
μηκότες. Φέρετε λοιπόν φιάλην οίνου καί μικρόν τι 
πρόγευμα, ό τι έχετε πρόχειρον. Ε’ίμεθα ολιγαρκείς, 

ολίγα ώά καί χοιρομήριον, έν τώ μ.εταξύ δέ άς έτοι 
μασθή ό κοιτών.

’Ή ή γυνή έγίνωσκε τό ό'νομα Λάμ, ή ό φέρων αύ
τό έπέβαλεν αύτή σέβας. Έν βραχεί έστρώθη ή τρά
πεζα καί ό ’Ιωάννης έγεύσατο τών έδεσμάτων, άπερ 
ήδίω κατέστησεν ή κωμική τοΰ φίλου αύτοΰ σύγ- 
χυσις καί άπορία . . . Ότε μετέβησαν πρός ύπνον, 
είδον ότι έπρεπε νά κατακλιθώσιν όμοΰ έπί τής ευ- 
ρείας κλίνης, δπερ τώ μέν Ίωάννγ) δέν ήρεσε, δέν ή- 
δύνατο δμως καί νά γείνν) άλλως. Μετ’ ολίγον άπε- 
κοιμ.ήθησαν, ώς κοιμάται πας ύγιής.

Άλλ’ αίφνης διεταράχθησαν ύπό σφοδρού εις τήν 
αύλειον θύραν ψόφου. Ο ίερεύς έπανήλθε καί κλονού- 
μενος άνέβη τήν κλίμακα, ώς ένόαισεν ό Ιωάννης. 
Διότι είπε ψιθυρίζων

— Ό παπάς είνε τάπα!
Μετ’ ού πολύ ή σιγή έπανήλθε καί τό λοιπόν τής 

νυκτός παρήλθεν άδιατάρακτον.
Τή έπιούση ήχησε μικρός κώδων καί ό ’Ιωάννης, 

κινήσας τώ άνκώνι τόν φίλον αύτοΰ, είπε-
— Σημαίνει ή λειτουργία.
— Είμαι άπιστος, ώς γνωρίζεις, είπεν ό Φήλιξ.
— Άλλ’ έγώ θέλω νά ύπάγω.
— Είσαι έλεύθερος, είπε γελών ό Φήλιξ, μηδόλοις 

άμφιβάλλων δτι ό Ιωάννης ήστειεύετο.
— Λοιπόν μένω καί έγώ! είπεν ούτος καί έστράφη 

πρός τήν άλλην πλευράν.
Άλλ’ ό ύπνος αυτών είχε παρέλθει καί μετ’ ολίγον 

μετέβησαν εις τό κοινόν δωμάτιον, όπου έκάθησαν 
παρά τήν τράπεζαν τοΰ άρίστου. Τότε έκ τοΰ ’ναού 
ύπέστρεψε καί ό οικοδεσπότης ίερεύς, καί ό μέν Φήλις 
έρυθριών προΰπήντησεν αύτώ, ό δέ ’Ιωάννης ήσύχως 
έπινεν έκ μεγάλης κικέρας.

— Συγγνώμην πάτερ, είπεν ό Φήλιξ, διότι τόσον 
άπροςδοκήτως ένοχλοΰμέν σοι. Άλλ- ε’ίχομεν πεποί- 
θησιν δτι ήδυνάμεθα έδώ νά καταλύσωμεν, ούδενός 
καταλύματος έν τοΐς πέριξ ύπάρχοντος. Ε’ίχομεν άπο- 
κάμει, ή νύξ είχεν έπέλθει καί ό φίλος μου Λάμ. δέν 
άντέχει πολύ . . .

Άλλ’ ό άγαθός νέος έν τέλει κατήντησεν εϊς άπο- 
ρίαν ύπό τό ψυχρόν καί μ.ή εύμενές βλέμμα τοΰ ίερέως.

— Τώ ό'ντι ήτο μ.έγα θάρρος, είπεν ήδη ουτος, νά 
μείνητε άνευ πολλοΰ δισταγμού ένταϋθα, μ.ή προς- 
κληθέντες ύπό τής γυναικός. Άλλ’ αφώμεν τοΰτο, 
προςέθηκε, τήν φωνήν ύψωσας· ο ηθικός ομ.ως άνθρω
πος, όταν φιλοξενήται ύπο ίερεως, οφείλει να κατερ- 
χηται εις τήν λειτουργίαν, τούλάχιστον τήν κυριακήν!

— Άλλά. καί ό ήθικός ίερεύς, είπεν ό Ιωάννης 
έμφαντικώς, χωρών πρός τον ίερεα, όταν εχν) τφ 
πρωί λειτουργίαν, δέν έπανέρχεται οίνοβαρής μετά τό 
μεσονύκτιον- μέ καταλαμβάνεις; Χαϊρε, κύριε παπά!

Καί πριν ή άπαντήσγ τι ο εμβρόντητος όσιος, οι 
δύο φίλοι έσπευσαν έςω, μεγάλοις βημασιν, ό μεν 
πλήρης οργίλου θριάμβου, ο δε κατεχομενος υπο 
συγκρουομένων συναισθ ημ.άτων.

Ούτως ώδοιπόρησαν έτι έπί πολλάς ήμέρας. Ότε 
δέ ύπέστρεφον διά τών ΰρέων καί τών ελιγμών τοΰ 
ποταμού, ο Φήλιξ ύπεκυψεν εις τον πειρασμόν νανα-
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είς τά ερείπια αρχαίου πύργου, ί'ν’ άπολαύση της 
αύτόθεν θέας, έν ώ ό Ιωάννης προύτίμησε νά θαυμά- 
ση τά ερείπια άπό τοΰ έν τή κοιλάδι ξενώνος. Ό 
Φήλιξ πλουσίως άντημείφθη έπί τή άναβάσει έκείνη, 
ού μ.όνον θαυμάσας τήν ίδιόρρυθμ.ον θε'αν βαράθρων 
καί εύρε'ων λειμώνων, άλλά καί τυχών άπροςδοκήτου 
συναντήσεως. Εκεί, έν τη έπαύλει, εύρε παρά συγγε- 
νέσι διατρίβουσαν τήν κρυπτομένην Ασπασίαν . . . 
Ότε μετ’ ολίγον κατέβη καί κατά μάνας έσκέψατο, 
ούδέν είπε τώ Ιωάννη περί τής άνακαλύψεως, αΰτη 
δέ ή παρασιώπησις έγένετο 'ίσως τό κύριον σημεΐον, 
περί δ έστράφη ό έφ’ έξης βίος του Φήλικος Χάλδεν. 
Διότι, εύθύς μετά τάς διακοπάς, ό Λούξωφ έμαθε 
καί τοΰτο καί άλλα μυστικά.

Ό δέ Κάρολος πάσας τάς διακοπάς διήγαγεν οί
κοι. Καίπερ δε μ.ή δυνηθείς δλως νά κρύψη άπό τής 
μητρός αύτοΰ τήν παράδοξον τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ 
άλλοίωσιν, ούχ ήττον δμως συνήλθεν είς εαυτόν ύπό 
τά δμματα εκείνης. Άλλά βεβαίως δέν έπέτυχεν έν- 
τελώς.

— Κυρία Στόρκ, μή τόν περιμείνης είς τό δεΐπνον, 
είπε μια τών ημερών ό στυγνός γείτων σκυτοτόμος. 
Ό κύριος Κάρολος έ'φαγεν έξω καί τώρα πίνει τό πέμ- 
πτον ποτήριον. Καί τί δέν μανθάνει τις είς τά με
γάλα σχολεία! Ό πρωτότοκος μου, όμήλιξ τοΰ Κάρο
λου σου, μ.όλις ύποφέρει εν ποτήριον. Είνε ό δυστυ
χής σκυτοτόμος . . .

Καί όντως, περί ώραν δευτέραν, ύπέστοεψεν ό Κά
ρολος, κλονούμενος, καί νωθρώς ήρξατο τρώγων τό 
θερμόν καί μετ’ επιμελείας παρεσκευασμένον έκ γεω- 
μ.ήλων έδεσμα. Έν τώ μεταξύ είπε καί τινας δυσάρε
στους λόγους καί ό δείλαιος τόσον παρελήρει, ώςτε, 
άντί νά ομολογήση τό άδικον αύτοΰ, ήρξατο γογ- 
γύζων.

— Μετά τοσούτους κόπους καί μελετάς ούδευ.ία 
ΖαΡ*··· ·

Ή Ελένη ουδέν είπεν, άλλ’ ήκοντισε κατ’ αύτοΰ 
τοιοΰτο βλεμ,μ.α, ώςτε εφιμώθη. Μετ’ ολίγον, μετα- 
κινήσας τήν παροψίδα, καθήκε τήν κεφαλήν έπί τής 
τραπέζης καί άμέσως έρογχασεν.

II αδελφή αύτοΰ έλαβε κατά μέοος τόν ώς συνή- 
θως εις επίσκεψιν ελθόντα Όθωνα καί άπέτεινεν αύ
τώ παντοίας έρωτήσεις. Ό άγαθός νέος προύβαλε 
παντοίας προφάσεις καί άπέφυγεν δσον ήδύνατο, άλλ’ 
η θλιβερά αλήθεια εφανερώθη ίκανώς. Μεγάλα δά
κρυα βραδέως έκυλίσθησαν έπί τών παοειών τής Ε
λένης.

— ’Αδιαφορώ περί έμαυτής, έίπεν ήρεμα- δύναμαι 
ώς ύπηρέτρια πανταχοΰ νά ζήσω. Άλλά λυπούμαι 
εκείνον καί τήν δύστηνον μητέρα μου! . . .

Τότε ο Όθων ένεστερνίσατο αύτήν, έσφιγξε ρωμα- 
λεως και περιπαθώς εφίλησε τό χρυσοΰν αύτής στόμα.

— Και εγω ποΰ είμαι; είπεν ό εύαίσθητος νέος. 
Διατί απελπίζεις σεαυτήν, φιλτάτη μνηστή μ.ου;

Άλλά ταχέως ή κόρη έμακρύνθη λέγουσα·
— Όθων, δέν ε’ίμεθα άκομη παιδία· άς παύσω- 

μεν τά όνειρα. Έγώ δέν δύναμαι νά είςέλθω είς πλου- 
σίαν οικογένειαν καϊ μετά τινα έτη καί σύ άλλως 

θά σκέπτησαι. Είς τό εξής μηδέ κάν νά μοι γράφης- 
θά σοι άποδώσω τάς όλίγας έπιστολάς σου, άλλ’ 
αφες μοι ταύτας μέχρι τέλους τών διακοπών. Θά 
μ.εινωμ,εν δλως αγαθοί φίλοι. . . . χάριν τών ήδέων 
νεανικών χρόνων

Καί όρέξασα αύτφ τήν χεΐρα, ήν μάτην έκεΐνος ή- 
θέλησε νά σφίγξη, τάχιστα έγένετο άφαντος.

Ό Όθων, καί περ ένίοτε δειλός, ήτο δμως καί 
τολμηρός, κληρονομήσας τάς ιδιοτροπίας τοΰ έαυτοΰ 
πατρός, ό'ν ήδη ζητήσας εύρε πίνοντα καφέ καί άνα- 
γινώσκοντα έφημερίδας.

— Πάτερ, έφώνησε ζωηρώς, ένθυμεϊσαι άκομη τό 
διήγημά σου ZZor^pior ε.τί ; Είνε διδακτικόν 
δσον δέν έφρονουν.

— Τό έμαθες έκ πείρας ;
— Exempla SUilt odiosa παραδείγματα 

μισητά}' άλλά γνωρίζεις τί μέχρι τούδε μέ προεφύ- 
λαςε καί θά με τηρη τοΰ λοιπού έν τή εύθεία όδώ;

— Τί ; ήρώτησεν ό φαρμακεύς, βλέπων μετά 
προςοχής τό έαυτοΰ μονόγραμμα έπί άργυροΰ κο
χλιαρίου.

Άλλ’ ο άγαθός υιός οέν ήδυνήθη νά προενέγκη 
ήν είχε κατά νοΰν άποκρισιν Ό πιστός ερως, άλλ’ 
έστρεψε τόν λόγον άλλως, είπών,

— Πάτερ, έχω θερμήν τινα παράκλησιν.
Ό πατήρ ήτένισεν αύτόν άσκαρδαμυκτί.
— Θά μεταβάλης πάλιν σκοπόν ! ”11 μήπως έχεις 

ΖΡέγ1 ;
— θύχί, θά έργασθώ δέ μανιωδώς καί θά δοίσω 

καλάς έξετάσεις καί θά σέ χαροποιήσω. Άλλ’ δταν 
νυμφευθώ άφες με νά έκλέξω καί μ.ή ε’ίπης τι ... . 
Καί ήδη έξέλεξα τήν Ελένην Στόρκ καί ούδεμίαν 
άλλην. Είνε άρίστη κόρη καί πάγκαλος καί πάντα έ
χει, μόνον πλούσια δέν είνε. Ήδη τετέλεσται· είπέ, 
πάτερ μου, ναί, εί δέ μή θά καταντήσω έλεεινός καί 
ταλαίπωρος ! . . .

Τοιούτους λόγους άνέβλυζον τά δροσοβόλα τοΰ 
Όθωνος χείλη καί πυρετός κατεΐχεν αύτόν καί έτρε
χε διά τοΰ δωυ.ατίου.

Ό φαρμακεύς ήτο νουνεχής άνήο, τιμών τήν 
ειλικρίνειαν τοΰ υίοΰ αύτοΰ. Καί κατ’ εύθεΐαν μέν ού
δέν άντέλεξε, μακράν δμως έποιήσατο διδαχήν, καί 
μεταξύ λε'γων άνέμνησεν δτι, κατά τόν έαυτοΰ γάμον, 
ήγεν ήλικίαν σχεδόν διπλάσιάν τής τοΰ υίοΰ αύτοΰ. 
Άλλά τοΰ Όθωνος άπαιτοΰντος σαφή καί ρητήν συν- 
αίνεσιν, είπεν έν τέλει ό γηραιός·

— Άλλά σαφώς καί οί δύο έξηγήθημεν καϊ μεθ’ 
ύπομονής ήκούσαμεν άλλήλων. Τί θέλεις λοιπόν 
τώρα ; . . .

Άλλά καθ’ εαυτόν άπεφάσισε νάγρυπνή κρύφα 
έπί τοΰ υίοΰ, έτι δέ νά είδοιποήση καί τήν κυοίαν 
Στόρκ. Τόσον ύπουλοι είνε καί οί άριστοι πατέρες 
έν όμοίαις περιστάσεσιν.

"Ετερον σπουδαϊον διάλογον είχεν ό Όθων μετά 
τοΰ Καρόλου, δςτις ήσύχως πάνυ ήκροάσατο αύτοΰ 
καί έν τέλει είπε στενάζων.

— Τίποτε πλέον δέν μοι μένει. Πάντες μέ νομίζε
τε χείρονα, ή δ τι είμαι. Τόσον καλλίτερα. Σύ δμως 

είσαι κατά βάθος χρηστός νεανίας καί σ’ έρωτώ. Δέν 
θά ήμην άλλος τις, έάν μηδέ πώποτε έβλεπον τήν 
’Ασπασίαν, ή έάν μηδέποτε ήφανίζετο άπό τών ο
φθαλμών μου ; Σκέψαι καί σύ· έάν αίφνης άρπάσωσι 
τήν Ελένην σου . . . Καϊ πάλιν τό αίσθημά, σου είνε 
άπλή παιδική φιλία, δέν καίει δπως εδώ ! . . .

Καί έτυψε τό εύρύ αύτοΰ στέρνον.
— Έξέλιπεν έκείνη άπό τής γής ! έπανέλαβεν. 

Ό γηραιός πατήρ της σιωπά . . . Ίσως γινώσκει 
πλείονα ό Σατάν Λούξωφ και ό εύγενέστατος Φήλιξ, 
δςτις φύσει έχει μεγάλα πάθη ! Άλλ’ ας μάθωσιν, 
Όθων, δτι μέγα δυστύχημα θά συμβή, έάν νοήσω 
τά νΰν γινόμενα !

Καί ταΰτα λε'γων έτρυζε τούς οδόντας.
Άλλά καί ούτως έχων, ύπεσχετο τώ τε Όθωνι 

καί τή τεθλιμμένη μ.ητρί, άπ’ αύτής χωριζόμενος. δτι 
έσκόπει νά βελτιώση έαυτόν. Καί δμως ό πειρασμός 
πάλιν ίσχυρώς έπανήλθε, τό δέ πικρόν συναίσθημα 
δτι οί φίλοι αύτοΰ άδιζλείπτως αύτώ προςεΐχον, έ- 
πειθεν αύτόν δσον ένεστι νάποφεύγη τήν μετ’ εκεί
νων άναστροφήν. Άλλά καί ό Φήλιξ, έπανελθών εις 
τό πανεπιστήαιον, τόσον έντελώς έκυριεύθη ύπό τοΰ 
Λούζωφ καί τών σύν αύτώ, ώςτε ολίγον είχε χρονον 
δπως άναστρέφηται μετά τοΰ Ίωάννου καί Όθωνος.

Άλλ’ είς τοΰ Καρόλου τήν κατωφερή πορείαν έπε
σε καί φώς τι, δπερ ώφειλε νά πείση αύτόν εις άνα
στροφήν. Μή άπολέσας τόν χρόνον τής πρώτης εξα
μηνίας, είργάσθη πιστώς καί πάντων θαυμαζόντων, 
μ.άλιστα δέ τών μηδέν γινωσκόντων φίλων, ελαοε 
τό δεύτερον βραβεΐον διά τής πραγματείας αύτοΰ. 
Έν κατανύξει καί σχεδόν τεταπεινωμένος έλαβε τά 
άργυρά τάλληρα. Έάν έφύλαττε τά κέρόη αύτοΰ, 
άπό πολλοΰ χρόνου δέν θά έχρηζε τής μητρικής βοή
θειας. Ίίδη δμως έμελλε νά χαρή καί ή μήτηρ αύ
τοΰ· ό Κάρολος αύτή τε καί τή άδελφή έπεμψε με- 
τάξινον όθόνιον, δπερ ή μέν άγαθή πρεσβύτις μεθ’ ύ- 
περηφανίας καί έλπίδος περιεβάλετο, ή ό’ Ελένη πι- 
κρώς ένέκλεισεν εις τό κιβώτιον αύτής, μ.ή θελήσα- 
σα άλλως νά διαταραξη τήν χαράν τής μητρός.

Άλλά δέν διήρκεσε πολύ ή απαλή τοΰ Καρόλου 
διάθεσις· πρός τούς έπί τή εύτυχίκ συγχαίροντας 
αύτώ φίλους κατ’ άρχάς μέν προςεποιεΐτο άδιαφορίαν, 
βραδύτερον δμως, οσάκις ώμίλουν έκεϊνοι περί τών 
τρόπων αύτοΰ, τόσον έξεθρασύνετο έπί τή βραβεύσει 
αύτοΰ, ώςτε καί αύτός ό πραότατος Όθων άπηλπι- 
κώς έλεγεν

— Είθε μάλλον νά έφυλακίζετο ή νά έβραβεύετο ! 
— Καί τοΰτο δύναται νά γείνη, έλεγεν ο ’Ιωάννης.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΙΓ.

Τό φθινόπωρον ήλθε ψυχρόν, σκοτεινόν, ύετώδες. 
Μετά τών σφοδρών άνεμων ήρεθίσθη καί τοΰ Ίωάν- 
νου ό άνήσυχος βήξ, άντί δέ τοΰ συνήθους αύτοΰ 
φλέγματος, κατέλαβε τόν νέον μελαγχολία τις, ενίο
τε διακοπτομένη ύπό τών άστραπών τής προτέρας 
αύτοΰ εύθυμίας. Πάντοτε όλιγώτερον είργάζετο, έπί 
ώρας καπνίζων έν τώ δωματίω τοΰ Όθωνος καί 

οσάκις αύτός άπήρχετο εις τά μαθήματα, άπήρ- 
χετο καί ό ’Ιωάννης είς τόν κλωβόν αύτοΰ, ένθα τών 
μέν άνθοάκων δέν έφείδετο, έπί δέ τής θερμάστρας έρ- 
ριπτε πρός έξάτμισιν ύδωρ, ί’να παρέχη τή άτμο- 
σοαίρα τήν δέουσαν ύγρασίαν.

Αύτοΰ υ.ια τών ημερών έπέστη ο Κάρολος, πάλιν 
μεμ,εθυκώς καί κερχνωδώς λέγων

— Έχεις χρήματα ; Ούχί βεβαίως ! Άλλ’ έγώ 
θέλω χρήματα καί ας μέ πάργ ό σατανάς !

— Κάθησον καί λάβε σιγάροϊ" τοΰτο θά σε πραύ- 
νρ, είπεν ό φιλόσοφος, μ.ή έγερθιίς άπό τής κλίνης 
αύτοΰ. Έξήντλησας ήδη δλον τό βραβεΐον σου ;

— Άλλ’ ό άνθρωπος πρέπει νά ζή, έτονθόρυσεν ό 
Κάρολος. "Ολοι ώρμησαν πρός με, δτε έμαθον τήν 
ε’ίδησιν, ώς κόρακες έπί πτώμα. . . . Άλλως δέ έ
στειλα καί πολύτιμα δώρα πρός τήν μ.ητέρα καί α
δελφήν μου ! . . .

Τόσον εύτελής είχε καταντήσει ο δυστυχής Κάρο
λος ! Κατ’ εύτυχίαν ή μέν Ελένη δέν ήδύνατο νά- 
κούση ταΰτα, ό δ’ ’Ιωάννης ούδέν έγίνωσκε περί τών 
έλεεινών οθονίων.

— Καί τί τά θέλεις τώρα τά χρήματα ;
— Τί τά θέλ.ω ; \ά τά ρίψω είς τούς πόδας τοΰ 

καλλωπιστοΰ νέου, τοΰ ύψηλόφρονος Φήλικος ! Έ- 
©ώντσε στεντοοείως ό Κάρολος, άνερχόμ.ενος καί κατ- 
ερχόμενος, ώς κακόν τι έαυτώ συνειδώς, καί έπί μάλ
λον έξοργιζόμενος.

— Ποός Θεοΰ ! έπανέλαβε, πρό ένιαυτοΰ ώμνυε 
μέχρι θανάτου άδελφικήν άγάπην καί νΰν; . . . Ήδη 
ύπέστρεφε μετά τοΰ έπαράτου Λούζωφ άπό τίνος.έκ- 
δρου.ής. Καί ποΰ άοά νε ήσαν ύπό τοιοΰτον καιρόν ; 
ΊΙ αααξα βεβαίως άπήτησε περισσότερα ή δσα έγω 
έζήτησα παο’ αύτοΰ. Καί δμως μέ άπέκρουσε. . . Μή 
άοκεσθείς δέ είς τοΰτο, έτόλμησεν, ένώπιον τοΰ ζένου, 
νά υιοί ένθυμίσ-^παλαιά μικρά πράγματα καί μοι είπε 
κατά πρόςωπον ·

« — Αΰσον πρώτον τόν λόγον τής τιμής σου !»
Ό Ιωάννης, κάτωχρος έκ τής ταραχής, έπήδ'ησεν 

άπό τής κλίνης καί έλαβε τόν Κάρολον άπό τοΰ ώ
μου, είπών

— Έδωκάς ποτέ τόν λόγον τής τιμής σου ;
—- Μήπως γνωρίζω ; είπε συγκεχυμένως καί δει- 

λώς, υ.ακρθνόμ.ενος τοΰ Ίωάννου. Πιθανόν ναι, πιθα
νόν ούχί- άλλ’ άδιάφορον πρέπει νά λαβή τά χρή
ματά του.

— Πρέπει, είπεν ό Ιωάννης σοβαρώς, καί εγώ θά 
φοοντίσω. Άλλά, Κάρολε, δέν δύναμαι τόσον πολύ 
νά σε διδάσκω- σοί λέγω δμως δτι, έάν ποτέ ελθγ,ς 
πάλιν καί άγνοής άν έδωκας ή μή τόν λογον σου, θζ 
σε οίψω κάτω τής κλίμακος ! . . . Σιώπα τώρα και 
κάθισον ! Θέλεις καφέ ;

— Ώ ! έγώ καίω ώς πύραυνον !
— Λοιπόν θά σοι στείλω τώρα φιάλην ζύθου καί 

δέν θά βραδύνω.
Καί τοΰτο είπών ό Ιωάννης έξήλθεν, ενεχυρίασε 

τό πολύτιαον αύτοΰ ώρολόγιον καί έκόμισε τό χρήμα 
ποός τόν ένδεή φίλον αύτοΰ. Ό Κάρολος έκλαυσεν, 
άλλ’ άυ.έσως υ.ετέβαλε τήν θλΐψιν αύτοΰ, δι ολίγης
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κακίας, εις μεγάλην οργήν, μεταβάς είς τοϋ Φήλι- 
κος, όςτις έχαρτοπαίκτει μετά τινων Γότθων, καί ρί- 
ψας είς τήν τράπεζαν τά χρήματα μεθ’ υβριστικών 
λόγων.

Άλλ’ ή υπομονή τοϋ νεαρού εύπατρίδου ήτο έξην- 
τλημενη. έν ώ όέ χρονω οί ξένοι αύτού λοξώς έβλε- 
πον τόν Κάρολον, εκείνος έλεγεν αύτώ, μετά τρευ.ού- 
σης Φωνής, ώς ει μή ήτο ό Κάρολος έν τω δωματίω.

— Φύλαξον τό εύτελές χρήμά σου. τό έπλήρωσας 
ακριβά ! Δεν έχω πλέον τι νά λάβω παρά σοΰ !

Ό Κάρολος ήφριζεν ύπ’ οργής καί ίσως θά εοώοικα 
κατά τού Φήλικος, έάν ο Λούξωφ, άλλως -κατά πα
ράδοξον τρόπον, μή έπράυνεν αύτόν.

— Ό εξάδελφός μου είνε λίαν προπετής, κύριε, 
πώς ονομάζεσθε ; Κύριε Στρίκ ! Δικαιούσαι νάπαι- 
τή: τήν παραδοχήν τοϋ χρήματος, άλλά καί σύ ώ- 
φειλες νά πληρώσης αύτά εύγενώς. Τώρα άφες είς 
εμέ τό πράγμα καί ύγίαινε.

Ο Κάρολος άπήλθε πλήρης ανίσχυρου οργής, έ- 
μεμφετο δε εαυτόν διότι δέν έφάνη τόσον χυδαίος, 
ώςτε νά λάβη πάλιν όσα έδωκε. Τόσον ταπεινοί καί 
εξευτελίζει τάς ασθενείς φύσεις ή αύτεπίσπαστος πτω
χεία !

Ο Λούξωφ ήτο εκ τών σπανίων έκείνων καί αχα
ρακτήριστων ανθρώπων, οίτινες ούδέν άγαπώσι, 
πάντα σκιόπτουσι καί λέγουσι πρός χάριν καί ήδο- 
νήν, οποταν απαιτή τό συμφέρον. Ίίγνόει τί είνε 
φιλτρον, ήμ.έλει τών υίικών καί αδελφικών καθηκόν
των καί σύναμα έκυριεύετο ύπό έωςφορικής ύπερηφα- 
νειας οσάκις προς γάμον έζητοϋντο αί άδελφαί του, 
ονειροπολών πρίγκηπας ύπέρ τοϋ μέλλοντος αύτών. 
Κατ άρχάς υπό πολλών ηγαπήθη. έτι άπό τής σχο
λής' αλλζ δεν εδιστασε πάντας νά ψυχράνη διά τής 
φιλαυτίας αυτού καί τής έπιπολαίου τών πραγμάτων 
εκτιμησεως, ετι δέ καί νά προδώση εκείνους, οις πολ
λάς ωφειλεν εύεργεσίας, οίς ήδύνατο νά έκμυστηρεύη- 
ται τα εαυτού πάθη, παρ’ ών ήδύνατο νά έλπίζη 
πολλά καί ύφ’ ών άληθώς ήγαπατο. Άλλ’ αύτο! μέν 
τίγιττα κατεΐδον την εαυτών άτάτην, ό δε Λούξωφ, 
τοϊς ομοιοις αύτώ άναστρεφόμενος, έπαιζεν έν ού 
παικτοΐ:, κατεφρονει τών ηθικών αρχών κ.αί χείρων 
έγίνετο όσημέραι.

Ι·.ιχε κακότροπους τινάς συγγενείς, οίτινες έτι μάλ
λον ηρέθιζον τήν κακίαν αύτού, διά ματαίων καί 
δηλητηριωδών διδαγμάτων. Δυσειδείς άυ.ζ καί ά- 
μαθεις, τηκόμενοι ότε έχαιρον άλλοι, έπεκρότουν 
εις τήν ανειλικρίνειαν τού νέου, έθαύμαζον τήν έν 
τώ κακώ δεξιότητα αυτού, παρώρμων είς τήν πα- 
ράβασιν πασης ΰποσχέσεως καί ώδήγουν αύτόν 
πώς νά γελά προς πάντας, πώς νά ρζδιουργή, πώς 
νά υποσκελιζη εκείνους, ών αί άρεταί ήσαν κάρφος 
τοις συγηενέσιν αύτού. Ό κόσμος όλος ήσαν θέμα 
τών ομιλιών αύτών καί τού Λούξωφ, έάν δέ καί ή- 
γάπων τήν υπεροχήν, εξεκαρπούντο μέν καί ωφελούν
το εκ τών μαθημάτων τών διδασκόντων τό πώς δει 
ύπερεχειν, άλλ’ όρμεμφύτως άπέφευγον νά βελτιώ- 
σωσιν ηθικώς έαυτούς καί τόν νούν έστρεφον πάλιν 
είς τό πονηρόν. Άπόδειξις ή μετά τού Φήλικος έξ- 

οικείωσις, ονπερ, άνήκοντα είς έτερον συγγενικόν άλλ’ 
εύγενή κλάδον, ο Λούξωφ ήθελε νά καταστήση ό- 
μοιον εαυτώ. Πώς κατώρθωσε τούτο, βαθμηδόν ά- 
ποσπάσας αύτόν άπό τών φιλούντων τήν άλήθειαν, 
καί ποιον ύπήρξεν άμφοτέρων τό τέλος, θκ ίδωυ.εν 
έφ’ εξής.

(Έπεται τό τέλο.)

Wilhelm Fischer.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
ΕΝ ΦιΝαΡΙΩι ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

'Ιήτειζολτες εις εύλογον άζίωσιν τινων έχ τών 
έν ταϊς έπαρχίαις συνδρομητών τον Κ.άσ;Αθυ έχ- 
δηλωσάντων ήμίν τήν επιθυμίαν δπως ϊδωσι δημο- 
σιευομένην έν τώ περιοδιχώ ήμών τήν ειχόνα τοΰ χτι
ρίου τή': Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής, έτι δέ χαι 
έχ χαθήχοντος ήμών πρός το γεράσμιον χαι πολύ- 
σέδτστον τοΰτο χεντριχόν έθνιχόν έχπαιδευτήριον, 
προθύμως ιχανοποιοΰμεν σήμερον τήν περιέργειαν 
τών έχτός τής πρωτευούσης αναγνωστών ήμών τών 
μή δυναμένων' έπισχέψασθαι αυτοποοσώπως τό χάλ- 
λ'ιστόν τοΰτο δίχοδόμημα δπερ, χοσμοΰν ήδη μεγαλο- 
πρεπώς τήν βασιλεύουσαν τοΰ ’Οθωμανιχοΰ Κρά
τους επισπάται τήν προσοχήν παντός φιλοχάλου 
χαι τήν στοργήν παντός φιλοιιούσου ομογενούς.

Το δημοσιευόμενοι· άπειχόνισμα έχαράχθη έν 
Λειψίφ έν τινι τών πρωτίστων καταστημάτων, πολ
λάς δ' όφείλομεν χάριτας τή άζιοτίμω Λιευθυνσει 
τοϋ άρίστου περιοδικού Εσπέρου, ήτις πάνυ ά- 
δροφρόνως χαι συναδελφικώς άνέλαδε, χατά παρά- 
κλησιν ήμών, τήν φροντίδα τής έπιστασίας πρός 
έχτέλεσιν χαί επιτυχίαν τον έργου.1

1 Χάριν τώ» μή ίόόκτων τό νέον τή; Σχολής χτίριον 
σημειούμε» οτι ή προ τούτου φαινομένη έν τφ άπειχονίσ- 
ματι πλατεία είνεμδανιχή- τοΰ χτιρίου έγερθίντος έπί 
υψώματος, υπερχειμένου χχτά πολύ πασών τών πέρις οι
κιών, τήν φαινομένην πλατείαν αντικαταστήσει μετ’ ολί
γον άνοδος κλιμακωτή έπίσης μεγαλοπρεπής καί άνάλογος 
πρός τό δλον κτίριον.

Έπι τή ευκαιρία δέ ταΰτρ παρατιθέμεθα βρα- 
χεΐαν ιστορικήν περί τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχο
λής άφήγησιν, ήν όφείλομεν τώ περί τας τοιαύτας 
ιστορικός σημειώσεις ε’ιδιχώ χαλάμω τοΰ φίλου χαί 
συναδέλφου ήμών χ. Μ I. Γεδεών, έχουσαν ώδε:

Άπό τού μηνάς σεπτεμβρίου τού έτους 188 2 τήν 
άρχαιοτάτην τών έν τή Ανατολή άκαδημιών, τήν 
έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην τού Γένους Σχολήν 
ύποδέχεται τό μεγαλοπρεπές μέγαρον, ουτινος σήυ.ε- 
ρον λαμπρόν άπεικόνισμα δημοσιεύει ό Κόσμος. 'Επί 
μακρά έτη διήλθεν ή περιφανεστάτη αύτη σχολή 
στενοχωρουμένη έν οίκήμασιν άναξίοις τού ονόματος, 
όπερ χρόνοι τοσούτοι προσεκύρωσαν αυτή, τού προο
ρισμού, δν αύτή έαυτή προσεκύρωσεν.

Είπον μ.ζκοά έτη, καί νοώ τά άπό τού 14 53, ο- 
πόθεν εύφεγγής πως καθίσταται ή ιστορία αύτής- 
άλλ’ άν μ.ή έλαύνγ με τυφλή στοργή πρός τήν γα- 
λουχήσασαν πάντας τούς καθ’ ήμάς λογίους πνευμα
τικήν ταύτην τροφον ήδυνάμην ’νά είπω ότι αυτή η 
γεραρά Σχολή προϋπήρχε καί τής έποχής έκείνης- 
άπό τών πρώτων χρόνων τής ίδρύσεως τής Βυζαντινής 
αύτοκρζτορίας Σχολή μεγάλη ΐδρυτο παρά τώ πατρι
αρχείο) τής Κων/πόλεως, μορφούσα λογίους καί διδα
σκάλους τής ορθοδόξου έκκλτ,σίας καί τού ήμετέρου 
γένους, ή δέ Σχολή αύτη, μεθ* όλας τών κοσμικών 
έπηρειών τάς άντιπνοίας, καί περ ύποστζσα λαμπρόν 
ναυάγιον έπί Λέοντος τού Ίσαύρου. διετέλει ύφιστα- 
μένη καί κατόπιν, ήκούετο μετ’ εύφημίας επί τών 
χρόνων τών Κομνηνών, συμβολήν άξίαν λόγου και 
κοινωφελεστάτην παρεΐχεν έως τού 1 4 53 λειτουρ
γούσα· ταύτην ιενασυστασαν ύπό τού επιφανούς 
πατριάρχου Γενναδίου τού Σχολαρίου ή ’Εκκλησία παρ’ 
έαυτήν είχε περιθάλπουσα, συντησούσα καί προάγου- 
σα, συμβούλω αύτή χρωμένρ άρίστφ καί δεξιά χειρι 
είς διεξαγωγήν ζητημ-άτων μεγάλων, είς λύσιν σπου
δαίων ύποθέσεων. Ούτως οί διδάσκαλοι αύτής ειργζ- 
ζοντο, ώς καί προ’τερον, έν τώ πατριαρχείω, ή δέ Μ. 
’Εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως ούδέποτε διέλι- 
πεν εις διδασκαλίαν έν αύτή καί διεύθυνσιν καλούσα 
τους άρίστου; τών κατά καιρούς ήμετέρων λογίων, 
ώς ή ιστορία τής Σχολής ταύτης τεκμηριοϊ. Γεννά
διος ό Σχολάριος, έκλεγείς πατριάρχης τώ 1454 
ίσως, έγκαθίστησιν σχολάρχην Ματθαίον τόνΚαμσριώ- 
την, τούτον δέ θανοντα μετά διδασκαλίαν τριάκοντα 
καί πλέον έτών διαδέχεται Μανουήλ ό Κορίνθιος. Οί 
κατά τά μέσα σχεδόν τού ΙΣΤ’ αίώνος πατριαρχήσαν- 
τες Διονύσιος Β’ ό άπό Νικομήδειας καί Ίωάσαφ Β’ 
ό Μεγαλοπρεπής καλούσιν είς σχολαρχίαν ό μέν τον 
Μιχαήλ Έρμόδωρον Λήσταρχον, ό δέ τόν Ίωάννην 
Ζυγομαλζν άρχομένης δέ τής ΙΖ’ έκζτονταετηρίδος 
ό πατοιάρχης 'Ραφαήλ Β' μεταπέμπεται σχολάρχην 
Φραγκίσκον τόν Κόκκον, ο όέ πολύτλας Κύριλλος

' r , ’ , ξΑ' ό Λούκζρις τόν φιλόσοφον Θεόφιλον Κορυδαλέα- 
ό Ιωάννης Καρυοφύλλης, ό Σεβαστός Κυμινήτης, 
άλλ’ ύπέρ πάντας τούς συγχρόνους καί τούς έπιγενο- 
μένους ό πολύς έξ Απορρήτων Αλέξανδρος Μαύρο- 
κορδάτος διδάξαντες έπί μακρόν ή βραχύν χρόνον 
κλείζουσι τήν Σχολήν, κατά τά τελευταία έτη τού 
ΙΖ’ αίώνος. "Ινα μή παοαλίπω δέ τούς έπιφανεϊς εν 
τώ μετά 4αύτα ΠΓ αίώνι σχολάρχας καί διδασκά
λους, άναφέρω τόν ’Ιάκωβον Μάνον Αργείον, τόν Αν
τώνιον Βυζάντιον καί τόν Καλλίνικον Νάξιον έν άρ- 
χαΐς τοΰ αίώνος τούτου, τόν Δωρόθεον Αέσβιον, τόν 
Άνανίαν Άντιπάριον καί τόν κλεινόν Νικόλαον Κρι- 
τίαν πεοί τά μέσα αύτού, οίς προστεθείσθω πρώτος 
καί έσχατος τών ένδοξων διδασκάλων τών κάτω 
χρόνων ό περικλεής έκ Κέρκυρας φωστήρ Ευγένιος ό 
Βούλγκρις- έν δέ τοίς τελευταίοις έτεσι τού αύτού 
αίώνος τόν έκ Σηλυβρίας Αρσένιον καί τόν Σέργιον 
Μακραΐον. Αί αύγαί τής ήμετέρας Ιθ' έκατονταετηρί- 
δος εΐδον λαμπρύνοντας τήν πρυτανικήν έδραν τής 
μεγαλωνύμου ταύτης Σχολής τόν άοίόιμον Δωρόθεον 

Ποώιον, τόν Στέφανον Δούγκαν, τόν Κωνσταντίνον 
Κούυ.αν, τον Σέργιον Μυστζκην οί χρόνοι ήμών έγέ- 
νοντο τέλος μάρτυρες τών μόχθων καί τού ζήλου, 
υ.εθ’ ών είργάζετο ό άοίδιμος ήμών διδάσκαλος, Εύ- 
στάθιος Κλεόβουλος, όπως άναγάγη τήν Σχολήν είς 
τήν άρχαίαν εύκλειαν, ήν έπεδίωξαν και οί άπό τού· 
1820, έπί είκοσιπενταετίαν σχολαρχήσαντες εναλλάξ 
Σααουήλ ό Κύπριος καί Νικόλαος ό Λογάόης.

Πάντες δ’ ούτοι καί οί τούτους διαόεξάμενοι καί 
άπαξαπλώς πάντες οί διδάσκαλοι τής πατριαρχικής 
ταύτης άκαδημίας, πατριάρχας καί αρχιερείς, κήρυ- 
κας τού Εύαγγελίου καί διδασκάλους, άρχοντας λαών 
καί πολιτικούς άνδρας μορφούντες έδωροφόρουν εις 
τήν ’Εκκλησίαν. Βεβαίως ή τότε παιδεία καί ή νΰν 
διαφέρουσι κατά τάς μεθόδους καί τά συστήματα τής 
διδασκαλίας- άλλά πολλά έτη κατεβάλλοντο όπως 
κατανοήσωσιν οί μ,αθηταί τής Σχολής τήν πατρώαν 
σοφίαν, ής ή έρμήνευσις, ή διδασκαλία καί ή άνκ- 
πτυξις ήν ό σκοπός τής Σχολής- ή διδασκαλία τών 
πεζονράφων καί τών ποιητών τής άρχαιότητος ήν ο 
πρώτος καί κύριος σκοπός τής Σχολής, έκ παραλλή
λου δ’ έβαινεν ή έρμ.ηνεία τών θεολογικών συγγραμ- 
μ.ζτων τών πατέρων τής ’Εκκλησίας, ιδιζ τού Ίω- 
ωάννου Δααασκηνού, ή ερμηνεία τών συγγραμμάτων 
τού Άριστοτέλους, έφ’ ών μάλιστα ογκώδη καί έπ- 
άλληλα ύπομ.νήμ.ατα έγραψεν ό Κορυδαλεύς, χρησι- 
μεύσαντα καί τοϊς έπιγενομένοις έπί ένα καί πλέον 
αιώνα· τά στοιχεία τού Εύκλείδου καί αί κωνικαί 
τοσ.αί, ή όητορική τού Έρμογένους καί τού Άφθο- 
νίου τά προγυμνάσματα ήσαν απαραίτητα. Άλλά 
παλαιαί ίδέαι επιστημονικά', δήθεν καί εύρωτιώσαι 
διδασκαλία’, ήκούοντο έν τή Σχολή ταύτη μέχρι τού 
1Θ’ αίώνος· κκτά τά τέλη τής παρελθούσης εκατον- 
ταετηοίδος, ότε ό Παναγιωτάκης Κοδρικάς μετέφρασε 
τό περί πληθύος κόσαων τού Φοντενέλλου, ο Σέργιος 
Μακοαϊος ύπερασπίζων τήν άκινησίαν τής γής καί 
τήν πεοί αύτήν κίνησιν τού ήλιου έγραψεν έπί τούτω 
σύγγοαυιυ.α. δπεο έπιγ,οάοεται «Τοόπαιον εκ τής ελ-ί j I A ί ’ 1 Μ » » 1 X
λαδικής πανοπλίας κατά τών οπαδών τού κοπερνί
κειου συστήματος».

Ούδέ πόσα έτη διήρκει ή διδασκαλία γινώσκομεν- 
άοκεΐ δέ τώ φιλίστορι ’να γινώσκγ ότι ό χαρακτήρ 
τής σχολής ήν κυρίως φιλοσοφικός καί Οεολογικός, 
δυστυχώς δέ σήμερον ό μέν πρώτος έξέλιπεν, ο δε 
δεύτερος ύπάρχει περιττή καί ματαία χρόνου απώλεια 
μετά τήν ί’δρυσιν τής εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής· 
άναμφίλεκτον όμως έστιν ότι αρχιερείς σπουδαίους 
καί διδασκάλους άπειραρίθμους έμόρφωσεν ή Σχολή, 
έφ’ ώ δικαίωσ είδον τέσσαρες αιώνες εύμενώς αυτή 
διακειμένην τήν κραταιάν τών Όσμανιδών αύτοκρα- 
τορίαν, ό δ’ ήμέτερος αιών άνέγραψε προστάτην τής 
’Ακαδημίας ταύτης τόν Σουλτάνον Σελίμ. Γ'.

Άλλ’ άξια σηυιειώσεώς έστιν ή εύνοια καί ή μέρι
μνα, ήν έπεδείκνυτο ή Μ. ’Εκκλησία Κωνσταντινου
πόλεως- ό πατριάρχης Διονύσιος Β καλών εις σχο
λαρχίαν τόν Μιχαήλ Έρμόδωρον Λήσταρχον έγραφεν 
ότι δ.καιοτέρα έσται ή δόξα, ής απήλαυε διδζσκιυν 
έν Φεοράοα, εϊπεο είς τούς άγνοούντας ομογενείς αύτού
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μετεδίδου τάς βαθείας γνώσεις, ών κοινωνούς καθι
στά τούς έν 'Εσπερία, ένθα σοφοί ύπήρχον έτεροι πολ
λοί· ό δέ Ραφαήλ Β' καλέσας άπαξ καί δίς διδάσκα
λον τόν Φραγκίσκον Κόκκον ήπείλησε τέλος δτι φρι- 
κωδεστάτας έμελλε κατ’ αύτοϋ ’να έκσφενδονίσγ άράς 
«αί τοϊς άπειθοΰσιν άπόκεινται», έν περιπτώσει πα
ρακοής. Γρηγόριος ό Ε' έν τή τρίτη πατριαρχεία, 
έκάλεσε τόν σοφόν καϊ έπ’ αρετή μέγα κλέος άράμενον 
Γρηγόριον τόν Σαράφην εις τήν διεύθυνσιν τής Σχο
λής', έν έτέρα έπίσης μεγάλη σχολή διδάσκοντα, τή 
έν Κυδωνίαις. Γρηγόριος ό ΣΤ', έν τή πρώτη πα
τριαρχεία, προέστησεν αύτής τόν Σαμουήλ Κύπριον 
τό δεύτερον, καί Σωφρο'νιος ό Γ', ό νϋν πατριάρχης 
’Αλεξάνδρειάς, τόν Εύστάθ.ον Κλεόβουλον.

Και τή μετά ζήλου έκπληρώσει τοΰ καθήκοντος 
σχολαρχών καί διδασκάλων ή Μ. ’Εκκλησία λαμπρό
τατα προύτίθει τά γέρα καί τάς άμοιβάς· ό Μανουήλ 
Κορίνθιος, οί Ζυγομαλάδες, ό έξ ’Απορρήτων, ό Ιωάν
νης Καρυοφύλλης, ό ’Ιάκωβος Μάνος ’Αργείος, ό Νι
κόλαος Κριτίας, ό Εύγένιος Βούλγαρις, ό Νικόλαος 
Αογάδης ήσαν τετιμημένοι άνωτέροις τισίν όφφικίοις 
τής πατριαρχικής αύλής, ίνα παραλίπω πολλούς άλ
λους· ο Θεόφιλος Κορυόαλεύς έχειροτονεΐτο μητροπο
λίτης Άρτης, τόν δέ Καλλίνικον Νάξιον μητροπολί
την ήδη Ήρακλείας άναδεδειγμένον όί προύχοντες τοϋ 
γένους καί οί αρχιερείς άνεδείκνυον Οικουμενικόν Πα
τριάρχην· ό έκ Σηλυβρίας ’Αρσένιος άνεδείκνυτο μη
τροπολίτης Προκοννήσου, ό Σαμουήλ Κύπριος Μεσημ
βρίας, ένφ ό Δωρόθεος Πρώιος έτιμάτο, κατά τά με
ταξύ αύτοϋ καί τής Μ. ’Εκκλησίας συμβόλαια, διά 
τοϋ μητροπολιτικοϋ θρόνου Φιλαδέλφειας τής Λυδίας· 
τέλος ο Ευστάθιος Κλεόβουλος έχειροτονεΐτο Καισα- 
Ρεί««·

Ύλικώς ωσαύτως αρωγός διαπρεπής καί συντηρη
τής ήν ή εκκλησία· κατά τά τέλη τοϋ ΙΖ' αΐώνος 
Μανωλάκης ό έκ Καστορίας διετήρει ώς έχω λόγους 
’να εικάζω, τό φιλοσοφικόν τμήμα· πτωχούς τινας 
αύτής μαθητάς εύηργέτησεν έν άρχαΐς τοϋ 1Η' αίώ- 
νος ο εξ ’Απορρήτων τή Ί -σεπτεμβρίου 1777, πενο- 
μένης, ώς πάντοτε, τής Σχολής, ό οικουμενικός πα
τριάρχης Σωφρόνιος Β’ μετά τών άρχιερέων έπήλθε 
γενναίος επίκουρος· κοινή συνδρομή πατριάρχου καί 
αρχιερέων τοΰ οικουμενικού θρόνου άπήνεγκε ποσόν 
22,450 γροσίων ήτοι, ώς νομίζω, πλέον τών 55,000 
φράγκων.

Σχολή τοιαύτη μεγάλας ύπουργίας τή Έκκλησίφ 
παρασχοϋσα γινώσκομεν δτι οίκήαατος έστερεΐτο ευ
πρεπούς. Σημείωσίς τις, ήτις έδημοσιεύθη έν βιβλίφ 
πολυτιμήτφ, τή Turcograecia, τοϋ Μαρτίνου Κρου- 
σίου, περί ενός τών κατά τά τέλη τοΰ 1ΣΤ' αΐώνος 
διδασκάλων αύτής Μανουήλ τοΰ Μαλαξοΰ αναφέρει 
δτι έδίδασκεν ό σεβαστός γέρων τούς παϊδας in 
parvula et misera casa· ίσως, περί τά τέλη τής ΙΖ' 
εκατονταετηρίδας, ο φιλογενέστατος Μανωλάκης ό έκ 
Καστορίας ιδρυτής γενόμενος τοΰ φιλοσοφικού καί 
έπιστημονικοϋ τής Σχολής τμήματος ήγειρε καί ίδιον 
οίκον κατά τό άγιοταφιτικόν μετο'χιον άλλά, περί τά 
μέσα τοΰ ΙΗ' αΐώνος, καθάπερ εύρίσκω έν πατριαρχι

κοί έγγράφφ, παραστάντες συνοδικώς οί διδάσκαλοι 
έξέθηκαν τήν σαθρότητα τοΰ οικοδομήματος τής 
Σχολής, ή δ’ ’Εκκλησία ήνέφξε κατάλογον συνδρο
μών, πρός έγερσιν ετέρου- άρχομένου τοΰ ΙΘ’ αΐώνος 
ή Σχολή έλειτούργει έν εύπρεπεΐ ο’ίκω κειμένω έν Ξη- 
ροκρήνη, ένθα καί τά έαρινά είχομεν πατριαρχεία, 
μνηαεΐον τής πκτοώας φιλοκαλίας καί μεγαλοπρε- 
πείας· έν δέ Φαναρίω έστενοχωρεϊτο έν άθλιος οικία.

’Ήνυε τέως τήν στενήν οδόν, τήν οδόν τών τεθλιμ
μένων ή οδός αύτη άγει τάχιον ή βράδιον είς άνά- 
παυσιν, καί τήν άνάπαυσιν ταύτην έχει νΰν ή Σχολή, 
έν τώ μεγαλόπρεπε! λειτουργούσα μεγάρφ, δπερ ή φι- 
λομουσία τοΰ Γεωργίου Ζαρίφη, τοΰ Γεωργ. Κορωνιοϋ 
καί τών πατέρων τής μεγάλης έν άγίφ δρει Άθφ 
Μονής τοΰ Βοτοπαιδίου άνήγειρεν ή parvula et mi
sera casa τοΰ γέροντος Μαλαξοΰ, ής ύπήρχεν έν ταίς 
ήμέραις ήμών λαμπρά άναπαράστασις ή ούχί μέν 
parvula άλλά misera πάντοτε οικία, ή απέναντι τοΰ 
πατριαρχείου, έκλείπει μετ’ ού πολύ· μνημεΐον δ’ άντ’ 
αύτής μεγαλοπρεπές, ύπό τήν φιλόλαον αιγίδα τοΰ 
Σουλτάνου Γαζή Άπδούλ Χαμίτ Χάν τοΰ Β’, έγείρεται 
νΰν έπί τοΰ ύπερθεν τοΰ Φαναριού πέμπτου λόφου· τό 
μνημεΐον τούτο μαρτυρήσει τήν πατροπαράδοτον ήμών 
φιλοκαλίαν καί φιλογένειαν. ’Αλλά μνημεΐον διαρκέ- 
στατον καί παραμόνιμων έγερθήσεται ή έξεύρεσις μο
νίμων πόρων πρός συντήρησιν αύτής καϊ ή προαγωγή 
τής άρχαιοτάτης Σχολής είς μεγάλην ακαδημίαν τής 
φιλοσοφίας καί τών γραμμάτων.

Μανουήλ Ιω. Γεδεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Μετά τήν ανωτέρω ιστορικήν σημείωσιν τοΰ κ. Μ. 
I. Γεδεών έπάγομεν βραχείας τινάς σημειώσεις περί 
τοΰ οικοδομήματος.

Τό νέον κτ'ριον τής Μ. τοΰ Γένους Σχολής ώκοδο- 
μήθη έκ πλίνθων καϊ λίθων έπί γηπέδου 2,0 00 πήχεων 
τετργ., τό δλον δέ τοΰ γηπέδου μετά τών περιβόλων 
καί τής ανόδου έχει έμβαδόν 5,500 πήχεων. Όρυθ- 
μός τής σχολής είνε καθαρώς βυζαντινός. Μέχρι τοΰδε 
έδαπανήθήσαν, κατά τήν έκθεσιν τής έπί τής οικοδο
μής έπιτροπής, λίραι τουρκικαί 16,000, απαιτούν
ται δ’ έτι πρός άποπεράτωσιν τών προπυλαίων, τών 
κλιμάκων, τής ανόδου, τοΰ ισογείου καί τοΰ περιβό
λου λίραι τουρκικαί δύο περίπου χιλιάδες.

Θεμελιωθεϊσα τή 30 ’Ιανουάριου 1880 ή νέα οι
κοδομή τής Μ. τοΰ Γένους σχολής ένεκαινίσθη τή 12 
Σεπτεμβρίου 1882, κατά τό αύτό δ’έτος έγένετο καί 
ή τών μαθημάτων έν αύτή έναρξις. Ή σχολή έκτί- 
σθη έπί τής ύψηλοτέρας τοΰ Φαναριού θέσεως, έπί τοΰ 
πέμπτου όικορύφου λόφου, κατά τήν συνοικίαν τοΰ 
Μουχλίου παρά τόν ομώνυμον ναόν (εκκλησίαν τών 
Μογγολίων).

Τό γήπεδον, έφ* ού προύκειτο νά οίκοδομηθή ή 
Σχολή έσχημάτιζε πολύγωνον άκανόνιστον, τοΰθ’ δ-
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περ είς ού μικράς δυσχερείας ένέβαλε κατ’άρχάς τούς 
αρχιτέκτονας. Διαφόρων σχεδίων ύποβληθέντων, ένε- 
κοίθη τό ύπό τοϋ πολύπειρου άρχιτέκτονος κ. Κωνστ. 
Δημάδου χαραχθέν, δπερ έδωκεν είς τήν οικοδομήν 
σχήμα τοξοειδές έπίμηκες, συνάμα δέ ικανοποιεί πά
σας τάς απαιτήσεις τοϋ κτιρίου ύπό τήν έ'ποψιν τοϋ 
φωτισμού, τοϋ αερισμού, τής χωρητικότητας, τής 
στερεότητας καί τής δλης οικονομίας. Τό σχε'διον 
τοΰτο συμπεριέλαβε πάσας τάς πέντε καί είκοσι τόν 
άριθμόν αίθουσας άπλούστατα καφ μήκος τής βο
ρειοανατολικής πλευράς καί έν πάσαις ταϊς όροφαϊς, 
ϊνα διά τοΰ πρωινού ήλιου πάσαι φωτίζονται, καί ύπό 
τοϋ βορειοανατολικού άνεμου, τοϋ υγιέστερου διά τήν 
Κωνσταντινούπολιν, πάσαι αερίζονται· είς δέ τήν όπι
σθεν νοτειοδυτικήν πλευράν κατέταξε τούς τοξοειδείς 
διαδρόμους, τάς κλίμακας, τό έφορειον καί τά λοιπά 
τής ύπηρεσίας δωμάτια.

Τό οίκοδόυ,ημα περιέχει τάς εξής αίθουσας :

8 αίθουσας παραδόσεων τακτικών έπί 1 ΟΟΟπήχ.τετρ. 
1 α’ίθουσ. διάτό μάθημα τής ιχνογραφίας έπί 300 π. 
1 » » » » χημείας καί τής φυσι

κής έπί 250 π.
1 » δι’ όργανοθήκην έπί 200 π.
1 » διά βιβλιοθήκην έπί 300 π.
1 δωμάτιον δι’ άναγνωστήριον.
1 » διά χημεΐον.
1 αίθουσαν τελετών έπί 500 π.
2 δωμάτια διά μουσεϊον φυσικής ιστορίας.
2 » διά τήν Σχολαρχίαν.
1 αίθουσαν δι’ Έφορειον έπί 160 π.
1 » έν τώ πύργφ δι’ άποθήκην ϋδατος έπί

160 π.
1 » δυναμένην νά χρησιμεύσν) πρός παρατηρή

σεις τοΰ ούρανοϋ έάν έπε'λθωσιν αί δέου- 
σαι μεταρρυθμίσεις έν αύτή έπί 1 6 0 π.

Προσέτι ολόκληρον τό ισόγειον έπί 1800 π. ού τό 
πλεΐστον δύναται νά χρησιμεύσν) πρός ποικίλας άνάγ · 
κας, καί όή καί πρός κατοικίαν.

Τήν δλην δέ οικοδομήν περιστέφει, ώς διά λαμ
πρού στέμματος, ή περικαλλής κορωνίς τοϋ Tyob.l- 
2ου, ή ’Αστεροσκοπείου, περιζωννυμένου ύπό έξω- 
στών.

Καίπερ φρονοΰντες ότι κτίρια δημοσίων σχολείων 
ύπό τοΰ δημοσίου συντηρούμενα, δέον νά οίκοδομών- 
ται μεθ' δσον ένεστι σοβαράς άπλότητος -καί αύστη- 
ράς οικονομίας, καί δταν άκόμη κτίζωνται έρκνω ο
λίγων γενναιόδωρων πλουσίων, ού δυνάμεθα μή 
όμολογήσαι δτι τό κτίριον τής Μεγάλης τοϋ Γένους 
Σχολής, οικοδόμημα περικαλλέςζτον καί μεγαλοπρε
πές, ώς δηλοΰται έκ τής παρατιθεμένης είκόνος, τιμά 
έξόχως τήν Μεγάλην ’Εκκλησίαν Κωνσταντινουπό
λεως, τήν έφοοεύσασαν έπί τής οικοδομής ’Επιτροπήν, 
τόν άρχιτε'κτονα, καί έπί πάσι τόν μεγάτιμον καί 
δημοφιλή άνδρα Γεώργιον Ζαρίφην, τόν άείμνηστον 
Άνανίαν τόν Βατοπαιδινόν, τήν ίεράν έν Άθω Μονήν 
τοϋ Βατοπαιδίου, τούς διαπρεπείς έπί έθνωφελέσιν 
έ'ργοις Στέφ. Ζαφειρόπουλρν καί Γεώργ. Κορωνιόν, ών 

είς τάς γενναίας εισφοράς οφείλεται τό οικοδόμημα, 
καί τούς λοιπούς φιλομούσους έν Κωνσταντινουπόλει 
ομογενείς, Θ. Μαυροκορδάτον, II. Στεφάνοβικ καί 
Εύστ. Εύγενίόην οΐτινες άνέλαβον τήν έπίπλωσιν καί 
τόν πλουτισμόν αύτοΰ διά πάντων τών χρειωδών, κκί 
οΐτινες συμπληρώσουσι βεβαίως τό έργον άνευρί- 
σκοντες τό ύπολειπόμενον χρηματικόν ποσόν πρός 
άποπεράτωσιν αύτοΰ. Δικαίως δέ καί οί ξένοι οί έ- 
πισκεπτόμενοι τήν μεγάλην τοΰ οθωμανικού Κρά
τους πρωτεύουσαν θεωροΰσι τό κτίριον τοΰτο ώς 
έν τών μάλλον άζιοθεάτων καί πολλοί τούτων μετά 
περιέργειας καί έπαίνων έρισκέπτονται καί έξετά- 
ζουσιν αύτό.

ΊΙ Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, ώς έθνικόν κεντρι
κόν έκπαιδευτήριον θεωρουμένη, χρήζει βεβαίως με
λέτης ειδικής, μακράς καί έμβριθοϋς. Δέον νά μ.είνη 
ώς έ'χει σήμερον ; δέον νά μεταρρυθμισθή ; δέον νά 
ευρύνή τόν κύκλον τοΰ προγράμματος αύτής ; δέον 
νά διαιρεθή ; καί είπερ ταΰτα πάντα ή τινά τούτων 
δέοντα είσι, είσίν άοα καί δυνατά; Τά ζητήματα 
ταΰτα μελετά, πεποίθαμεν, ή Μ. ’Εκκλησία, ή σεβ. 
τής Σχολής Εφορία, ή Σχολαρχία, κκί ό καθηγετικός 
σύλλογος. Τήν Σχολήν διευθύνει σήμερον είς τών παο* 
ήμϊν λογιωτε'ρων κληρικών, τών έμπειροτέρων καθη
γητών καί τών εύγλωττοτέρων ιεροκηρύκων, ο άρχιμ. 
κ. Γρηγ. Παλαμάς, διδάσκουσι δ’ έν αύτή καθηγηταϊ 
παλαιοί τε καί νεώτεροι, ών πολλοί δύνανται νά τι- 
μήσωσι καί έδρας πανεπιστημίου. Πρό ολίγων έτι 
έτών ή Σχολή ήν καθαρώς Γυμνάσιον άλλ’ άπό τίνος 
συνηνώθη μετ’ αύτής ή άλλοτε προκαταρκτική λΈγο- 
μένη Σχολή καί ούτω σήμερον ή·Μεγάλη τοΰ Γένους 
Σχολή τυγχάνει ούσα πλήρες, ούτως είπεϊν, έκπαι- 
όευτήριον, δπερ παραλαμβάνον τόν μαθητήν έζ άπα- 
λών ονύχων, έπαγγέλλεται νά μορφώσγ αύτόν εν 
πλήρει τή σειρά τών έγκυκλιων μαθημάτων. Ή Σχο
λή αύτη είνέ τι αύτοτελές καί άσχετον πρός πάσαν 
προπαίδευσιν ή ειδικήν μο'ρφωσιν, προπαρασκευάζει δέ 
πολίτας, παραδεχομένη τούτους έάν κατέχωσι στοι- 
χειωδεστάτας τινάς γνώσεις διαγραφομένας έν τώ 
Κανονισμώ. Είσίν οί φρονοΰντες δτι ή Σχολή άπαρ- 
τίζουσα οργανικόν τι δλον, έστιν επομένως άδιαί- 
ρετος καί άτμητος, ώσπερ τό άνθρώπινον σώμα. Έ- 
τεροι δμως άλλοίαν έχοντες γνώμην παραβάλλουσι 
ταύτην πρός άμαξοστοιχίαν καί φρονοΰσιν δτι ή ά~ 
τμομηχανή δέον νά σύρν) όπισθεν αύτής τόσας άμά- 
ξας δσαι άναλογοΰσι πρός τήν δύναμιν τοΰ άτμοΰ. 
Άλλά, ώς άνωτέρω εΐπομεν, ταϋτά είσι ζητήματα 
μελετητέα. Έπί τοΰ παρόντος τοΰτο μόνον τό εφ’ 
ήμϊν παρατηροΰμεν, ώς καί άλλοτε εΐπομεν, δτι ή επι- 
σώρευσις τών μαθητών, καί ιδίως είς τάς κατωτέρας 
τάξεις, εΐνε τοσαύτη ώστε άναντίρρητόν έστιν δτι πα
ρακωλύει έπαισθητώς τήν πρόοδον τών μαθητών. Έν 
τή Σχολή έκπαιδεύονται σήμερον 748 μαθηται, έκ 
τούτων δέ αί κατώτεραι τάξεις περιέχουσι: Τάξις Α’. 
μαθ. 115, Β’. 135, Γ'. 120, Δ'. 119, καί Ε'. 107, 
ήτοι έκάστη τάξις άπαρτίζει σχεδόν σχολεΐον ολό
κληρον !

47.
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Ύποδεικνύοντες ώς αιτίαν της μή έπαρχους προό
δου τών μαθητών την πληθώραν αύτών έν ταϊς τά- 
ξεσιν, εύχαρίστως έπιπροστίθεμεν δτι τούτο παρε
τηρήθη τό πρώτον ύπ’αύτών τούτων τών διδασκόν
των, δτι ή σεβ. Εφορία, ήν άπαρτίζουσιν άρχιε- 
ρείς καί λαϊκοί ζηλωταί καί δραστήριοι, σκέπτον

ται έμβριθώς περί τούτου καί δτι δέν θά βραδύνωσιν, 
έλπίζομ.εν, ν’ άνεύρωσι τόν τρόπον, δι’ ού δυνατόν νά 
έςασφαλισθή θετικώτερον ή καρποφορία τής μετά 
πολλών κόπων καί δαπανών γινόμενης έν τή 2χολ*ρ 
διδασκαλίας.

Περατούντες τάς βραχείας ταύτας σημειώσεις παρατιθέμεθα τό επόμενον λακωνικόν καί έκφραστικώ- 
τατον έπίγραμμα εις τήν Σχολήν, συνταχθέν ύπό τού σεβαστού αρχιμανδρίτου κ. Γερμανού Άφθονίδου, 
κληρικού διαπρεπούς έπί πολλαϊς καί ποικίλαις γνώσεσι καί έργασίαιςφ^αί έπί ποιητική άμα καί μουσική 
δεξιότητι, ομοιοπαθούς δ* άτυχώς, κατά τό περί τούς οφθαλμούς οδυνηρόν ατύχημα, άρχαίω αύτού καί 
άειμνήστω φίλω καί έν ζολλοϊς συνεργάτη.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ

ΜΕΓΑΑΠΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΑ11Ν
Ποιηθέν νπο

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΦΘΟΝΙΔΟΥ.

νΕστησ’ εδώ) ό Λαμπρός σταυραετός τ?} μεγάΛη φωλιά του, 
Κχ άγρυπνο 'μάτι, 'ψηλά ρίχνει, γιατί απ' εκεί

Πέφτει το μάνα και τρέφονται τόσα παιδιά 'που σκεπάζουν 
Μέ Υπερηφάνεια τά δαό όρθανοικτά του φτερά.

Έδημοσιεύθησαν άλλοτε διά τών εφημερίδων δύο ετερα έπιγράμματα ήρωελεγεϊα εις τήν αύτήν Σχολήν 
ποιηθέντα ύπό τού έριτίμου φίλου ήμών, τού καθηγητού κ. Λέανδρου Άρβανιτάκη. Έκ τών δύο τούτων 
επιγραμμάτων κατηρτίσθη μετά ταύτα ύπό τού αύτού καθηγητού τρίτον, πληρέστατον καί λίαν έπιτυχές, 
ώς πάντα τά έκ τού αύτού καλάμου άπορρέοντα, δπερ ανέκδοτον τέως, παρατιθέμεθα ώδε:

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ.

Είτε 'Ιωακείμ τρίτος ϊρόν εκόσμεε θώκον 
Έπταλόφοιο κλυτης άκαμάτως μογέων, 

Κυδαλίμου δαπάνησι Γεωργίου, 'Ελλάδος ενόχους, 
Νικόλεώ τ’ έσθλού, τών Ζαριφών έπίκλην, 

Ευαγέων Πατέρων τε Μονής Βατοπαιδίου

καί Ζαφειροπόλου μουσοτραφούς Στεφάνου, 
ύψερεφές τόδ’, εΜμητον, μέγα, θαύμα ιδέσθαι, 

ιδρυται σεμναΐς Πιερίσιν τέμενος.
ΞεΤνοι άρ' ουκέθ’ έν οιον έν Έπταλόφω μετόπισθε, 

δοιά δ' άγάσσονται της σοφίης τεμένη.
Λεύτ’ άγε μουσοπόΛοι Βυζαντίου είσιτε κούροι, 

και πίμπλασθε άδην υτυχοτρόφου σοφίης.
Ούνομα δέ κτιτόρων μεγάθυμων ύμνέετ’ αΐέν, 

Ευεργέων μεγάλων μήποτε ληθόμενοι.

Ο
ΕΚ ΠΕΙΝΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΦΝΟΦΟΡΟΥ.

(Διήγημα ιστορικόν).

Επέρχεται μετά ταύτα δεύτερον διαγώνισμα, τό 
τής άστρονομίας, καί ό γραμματεύς, άποσφραγίζων τό 
δελτίον, έκφωνεί τό όνομα τού . . . Μάξ Μάρκμαν* 
το άκροατήριον έκπλήττεται καί χειροκροτεί αύθις 
ένθουσιωδώς.

’Αποσφραγίζονται είτα τά δελτία τών διαγωνι
σμάτων τής γεωλογίας, τής ποιήσεως, τής ίστορίλς^ 
καί έν έκάστω εκφωνείται τό όνομα Μάς Μάρκμαν.

41 συγκίνησις, ο ένθουσιασμός, ή εκπληξις, κατε- 
κυρίευσαν ού μόνον τού άκροατηρίου, άλλά καί τών 
ελλανοδικών. Ζήτω ό Μάρκμαν ! άνεκραύγζσαν έν 
σωματι οί παρεστώτες, άνδρες τε καί γυναίκες, 
παίδες καί γέροντες ! καί δάκρυα χαράς έρρεον έπί 

πάσης παρειάς.
Ό νεαρός Μάρκμαν προσέκλίνεν εύχαριστών κατά 

πάσαν τού ονόαατος αύτού άναφώνησιν* άλλ’ ήν τήν 
όψιν σκυθρωπότατος· ούδεμία ένδειξις χαράς ή μει
διάματος έφαίνετο έπί τού’προσώπου αύτού, έκάστο- 
τε δέ προσερχομενος εις τόν όκρίβαντα ίνα λάβη τήν 
δάφνην καί τό γέρας έδείκνυε καί άκων έπίτασιν τής 
κοπώσεως ύφ’ ής κατείχετο. Άφ’ ετέρου ή ομήγυρις, 
παρά τάς χειροκροτήσεις αύτής τάς ένθουσιώδεις, 
ένεφορείτο προφανώς οδυνηρού τίνος συναισθήματος* 
έφαίνετο έπιθυμούσα νά πανηγυρίση άνυψούσα έν θριάμ- 
βω τον έκτακτον τούτον ήρωα, άλλά ταύτοχρόνως 
έφαίνετο μή τολμώσα νά θίςν) αύτόν.

Δύο διαγωνίσματα έλείποντο προσέτι νά κριθώ- 
σιν, ήτοι τό άριστον μυθιστόρημα καί τό άριστον 

ποίημά.
Πάντων οί οφθαλμοί άτενίζουσι πρόν τον γραμμα

τέα τής έπιτροπής, άποσφρζγίζοντα τά δελτία.
— Μάς Μάρκμαν ! Μάξ Μάρκμαν ! άναφωνεί δίς 

έ'ςαλλος ό γραμματεύς.
Τό βραβευθέν ποίημα έπιγρζφεται: rO διδάσκα

λος τού χωρίου. Εις τών ελλανοδικών ό κ. Berthold 
Auerbach, έδήλωσεν έν τή έκθέςει αύτού ότι έν τοίς 
ποιήμασιν,όσα ποτέ έν τώ βίω αύτού άνέγνω,τό προκεί- 
μενον ήν εν τών χαριεστέρων καί καλλιτεχνικωτέρων, 
ό έπαινος δ’ ούτος ήθελε βεβαίως καταστήσει ύπε- 
ρήφανον πάντα άλλον ποιητήν, πλήν τού έν λόγω 

νεανίου.
Ό Μάρκμαν προσήλθε τό τελευταίον ίνα λάβη τό 

μετά τοσούτω θερμών έγκωμίων άπονεμομενον αύτώ 
γέρας, άλλ’ ήν πολλώ ωχρότερος ή πρότερον καί 

μόλις ήόύνατο νά βηματίση.
Φθάς πρό τσύ όκρίβαντος έλαβε μηχανικώς πως 

τό έγχειριζόμενον αύτώ έπαθλον καί έπεσε τήν αύ
τήν στιγμήν έπί τού έδάφους άναίσΟητος, λιπόθυ

μος . . .
Πάντες έσπευσαν πρός βοήθειαν τού άτυχούς νεα

νίου, όν μετά πολλής προφυλάςεως μετεκομισαν 
εις παρακείμενον δωμάτιον* προσέδραμον πάραυτα 
ιατροί, οίτινες διά δραστήριων μέσων κατώρθωσαν 
νά τόν ζωογονήσωσι, άλλά δι’ όλίγας μόνον ώρας.

Μετά τέσσαρας ώρας ό Μάξ Μάρκμαν άπεβίου.
Κατ’ άρχάς ύπετέθη λιποθυμία προξενηθεισα έκ 

συγκινήσεως* άλλ’ άπεδείχθη μετά ταύτα ότι μακρά 
έτη δυστυχίας καί στερήσεων καί έπίπονος μελέτη

Τό επόμενον γεγονός δέν ανήκει εις τήν χορείαν 
τών φαντασιωδών μυθιστορικών πλασμάτων, άλλ’ εις 
τήν θλιβεράν πραγματικότητα, συμβάν πρό έννέα μό
λις έτών καί μάλιστα ούχί έν άπωτάτη τινι έρήμω 
αφρικανική χώρα, άλλ’ έν αύτώ τ^ κέντρω τής Εύ
ρώπης, έν Βερολίνω. ·

Κατά τό έτος 1874, πλούσιος αστός τής πρωσ- 
σικής πρωτευούσης ποθών νά προσενέγκγ συμβολήν 
τινα εις τήν άνάπτυξιν τών επιστημών καί τών τε
χνών, έπραξεν δ,τι συνήθως οί φιλόμουσοι τών ζα- 
πλούτων έν ου.οίαις πεοιπτώσεσι πράττουσι, συνέστη
σε δηλονότι διαγωνίσματα, όρίσας τά εξής έπαθλα, 
ήτοι 140 τάλληρα ώς γέρας τώ συγγράψοντι τό χ
ριστόν ύπόμνημα έκ τής μεσαιωνικής ιστορίας, ισά
ριθμα δέ ποσά ώρισε τοίς συντάςουσιν ύπομνήματα 
περί αστρονομίας, περί γεωλογίας, περί ποιήσεως καί 
περί μεταφυσικής* έτερον γέρας έκ 385 ταλλήρων 
προσηνέχθη τώ συγγραφεί άρίστου μυθιστορήματος 
καί έτερον ισάριθμον τώ συντάξοντι τό άριστον ποίη
μα, ήτοι έν δλω επτά διαγωνίσματα.

Επιτροπή ελλανοδικών συγκροτηθείσα έκ καθηγη
τών τών διαφόρων γερμανικών πανεπιστημίων ώρίσοη 
ί'να κοινή τά εις τόν διαγωνισμόν άποσταλέντα πο
νήματα καί άπονείμη τά έπαθλα εις τούς δαφνηφόρους.

Τά άποσταλέντα πονήματα ήσαν πολυάριθμα καί 
ο διαγωνισμός έγένετο κατά τόν συνήθη καί γνωστόν 
τρόπον, ήτοι έκαστος συγγραφεύς είχε τό όλομα αύτού 
ενσφράγιστον έντός 03λτίου, έφ’ ού ήν έπιγεγραμμέ- 
νον ρητόν τι ή εικονικόν όνομα, τό αύτό δέ έφέρετο 
καί έπί τού χειρογράφου, ίνα μετά ταύτα άποδειχθή 
ή ταυτοτης τού συντάκτου εκάστου βραβευόμενου 

πονήματος.
Ή κρίσιμος ώρα έπηλθεν έν μέσω συρροής έκλε- 

κτού κόσμου άνεγνώσθη τών ελλανοδικών ή έκθεσις 
καί ήρξατο ή άποσφράγισις τών δελτίων.

Το βραβείον τής μεταφυσικής άπενεμήθη τώ Μάς 
Μάρκμαν.

Άπαγγελθέντος τού ονόματος τούτου, ήγέρθη έκ 
τού κύκλου τών παρεστώτων νεανίας άβληχρός, κά- 
τωχρος, πολιός σχεδόν τήν κόμην, ρακένδυτης, τόν 
οίκτον εκάστου προκαλών διά τής ταλαίνης αύτού 
μορφής κάί τής άθλιας περιβολής. Προχωρεί βραδέως 
καί κοπιωόώς πρός τόν όκρίβαντα τών ελλανοδικών. 
Ρίγος συγκινήσεως κατέλαβε τούς θεατάς, ών τά βλέμ
ματα έν μέσω βαθύτατης καί θλιβερζς σιγής παρε- 
κολούθουν τόν ολύμπιο νίκην. Άλλά, τήν στιγμήν 
καθ’ήν ό προεδρεύων ένεχείριζεν αύτώ τήν δάφνην, ή 
αίθουσα τού άκροατηρίου, ώς ύπόνομος πυρίτιδας εις 
ήν μετεόόθη σπινθήρ, έπατάγησε καί έσείσθη έκ τών 
θορυβωδεστάτων καί παρατεταμένων χειροκροτήσεων, 
τήν δέ νεκρικήν σιγήν διεδέξατο ένθουσιασμός καί έπ- 
ευφημίαι, Ό νεαρός καί πτωχός ολύμπιο νίκης, τε- 
θορυβημένος, φλογέράς έχων τάς πα ειάς, έπκνήλθεν 
αίδήμων εις τήν θέσιν αύτού.
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καί αγρυπνία μετά στομά.χου άείποτε κενού κατηνά- 
λωσαν τάς ζωτικά; δυνάμεις τού έκτακτον μεγαλο- 
φυΐαν πρωίμως ύπισχνουμένου τάλανος νεανίου- ή 
ζωή αύτού έμεινε μικρά τις άμυδρά καί ήμίσβεστο; 
φλός, πνοής δέ ελαφρά; πνευσάσης άπεσβέσθη τέλεον!

Ό Μάξ Μάρκμαν, ό νικητής επτά διαγωνισμάτων, 
άπέθανε κατά γράμμα έκ πείνης !

(Έκ της ΓαΈΚκης).

ΛΟΓΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΕΙΊΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΜΑΙΑ ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ πρό; θ. ΚΑΪΡΠλ

Ύπό τόν με'γαν καί άείρροον χείμαρρον τών κα- 
τιόντων γενεών συγκαταφε'ρεται ύποβρύχιο; καί άφα- 
νή; ή άεννάως βρύουσα πηγή τής Θείας Γνώσεως, 
πού μέν διαυγάζουσα έν άταραξίζ, πού δέ κατα- 
δηλουμένη ύπό τών φιλοκαίνων αύτής άνερευνητών. 
Οί δέ μή συνιέντε; τήν άλήθειαν ταύτην, παρσρρυέντες 
άπό τής μεγάλης κοιτίδας διεσκεδάσθησαν είς έρη
μους καί είς έλη καί βάλτους κατελιμνάσθησαν, ύφ’ 
ών άνεφύησαν τά δηλητήρια φάρμακα τής άσεβεία; 
π(50ς έξουοένωσιν πάσης θειοτέρας άρετής. Ιδού έπί 
παραδείγματι άμα διεθρυλλήθη έν τή Έλλάδι ή κα
ταστροφή τής έπιχωρίου σκωριώσης θρησκείας καί τό 
στιλπνόλαμπρον κήρυγμα τού έπί τόν ορθόν λόγον 
έπωκοδομημένου Θεοσεβισμοΰ, άφηνιάσαντα τής πριν 
αύστηρίας πλεϊστα καταστρηνιώντα μειράκια, άντέ- 
στησαν ύπό τήν κραταιάν τού ορθού λόγου καί τής 
φιλοσοφίας αιγίδα κατά πάσης άρχαίας σεμνότητας 
καί χρηστοήθειας, άπέπτυσαν τόν χαλινόν τού συνει- 
δότος συγκυλυόμενοι έπ’ άδειας εις τά χαμαιτυπεία 
τών πόλεων, περιφρονούντες τούς εύσεβούντας αύτών 
ομογενείς, έν οίς καί τούς ίδιους γεννήτορας, βλασφη- 
μούντες αναφανδόν είς τό πάνσεπτον διά τόσα έθνη δ
νομα τήςΆγίας Τριάδος,άποστρεφόμενοι έπιδεικτικώς 
τάς πρός τόν Ύψιστον εύχάς καί δεήσεις τής Εκκλη
σίας, ύβρίζοντε; ένώπιον ήμών τόν γλυκύτατον’Ιησοϋν, 
δυσανασχετούντες σκληραυχε'νως είς τόν ζυγόν τών κοι
νωνιών καί κυβερνήσεων. Τοιαύτα κακοήθη καί συρφε- 
•ιώδη παιδάρια, ούχί πάντως πρός άγαθήν τής νεωστί 
διϋλισμε'νης θρησκείας των σύστασιν, είσίν οί πολλοί 
σου θιασώται, οί δι’ αύτό τούτο θεοποιοΰντές σε. 
Άλλά ταύτα πάντα θέλει σοι έκθέσει λεπτομερέστερον 
ό πανοσιώτατος κύριος θεόκλητος, καί παραστήσει 
τόν επικείμενον είς τήν Ελλάδα ηθικόν όλεθρον ένεκα 
τής είς τήν πάτριον χριστιανοσύνην ψυχρότητος τών 
γραμματιζομε’νων. Ταύτα δέ βαθέως διανοούμενος, 
ω Θεόφιλε, φεϊσαι τού λαού καί σεαυτού- άποκήρυζον 
γενναίως τά σκότια ταύτα κυήματα τού πειρασμού· 
«Μή παραζήλου έν πονηρευομε'νοις», μή έκπλήττου 
είτις τών άλλογενών ίδίω τύφω δουλεύων, έβύθισε 
τήν δόξαν αύτού είς τούς βορβόρους τής δυσσεβείας, 

έπισπών τάς δημοσίους κατάρας· έλε'ους μάλλον ή 
ζήλου άξιά είσι ταύτα. Γενού μετά τών άδελφών καί 
πατε'ρων σου- βάδισε θαρραλέω ποδί πρός τήν ’Εκ
κλησίαν σου, έν ή καί έγεννήθης καί έτράφης, καί ηύ- 
ξησας καί έχρίσθης τώ έλέω τής χάριτος ίερεύς Κυ
ρίου· μή αίσχυνθή; τούς ύποκένους πιθήκους τών 
άλλοτρίων φρονημάτων· κατάλιπε τόν χιτώνα είς 
τήν προσλιπαρούσάν σε μοιχαλίδα καινοτομίαν, καί 
δεύρο στήθι μεθ’ήμών, ώ Θεόφιλε! Σέ άπαιτει ή 
πατρίς- χάρισαι καί τάς τελευταίας σου ταύτας ήμέ
ρας είς αύτήν καί είς τήν ’Εκκλησίαν. Ιδού τό τής 
πρωτευούσης Πανεπιστήμιου χρήζον τής σοφής σου δι
δασκαλίας· δύνασαι έν αύτώ νά τετραγωνίσης τόν 
έγκέφαλον διψαλέων νεανιών συρρευσόντων ύπό τήν 
καθηγετικήν προεξέδραν σου, ές ών είς κάγώ ό έλά- 
χιστος, καί νά ώφελήσης τό γένος διδάσκων τά τε αι
θέρια καί έπίγεια, ούχί κλεπτά.δην καί ύπεσταλμέ- 
νως, άλλ’ έν τώ φωτί τής ήμέρας άφόβως καί καθα- 
ρώς. Έχεις καί έτερον στάδιον ούχ ήττον ένδοξον 
καί θεοφιλές- έχεις, Πάτερ, τήν’Εκκλησίαν κήρυξονμέ 
τό ένόν σοι χάρισμα τής σοφίας τόν λόγον τού Θεού 
είς τούς άδελφούς· έμπνευσον αύτοϊς τόν έρωτα τής 
εύαγγελικής ηθικής, καί στήριζαν αύτούς ολισθαίνον
τας είς τόν φόβον τού Κυρίου. Καταχρώνται οί ιερείς; 
δίδαξαν, συνέτισαν, ποδηγέτησαν, διδάσκαλε, έπι/όη- 
σον τά πρόσφορα μέσα τής διορθώσεως. Παραβαίνου- 
σι τά χρέη των οί ποιμένες; νουθέτησαν εύαγγελικώς, 
άδελφικώς, ώς οικείος έν τοϊς οίκείοις. Λησμονούμεν 
ήμεϊς τόν Θεόν; παραβαίνομεν τάς έντολάς αύτού; 
«έλεγξαν, έπιτίμησον,» παρακά.λεσον ώς ίερεύς τού 
θεού, ώς πατήρ, ώς διδάσκαλος· σοίέσμέν ήμεϊς, καί 
σύ εί ήμέτερος· έν τώ αύτώ περιαυλείω καί άμαρτά- 
νομεν, καί μετανοούντες συγχωρούμεθα- «έν σώμα 
καί έν πνεύμα έσμέν»· μή θέλε νχ μένη; μόνος έξόρι- 
στος τής ολομέλειας ήμών καί ήμεϊς λυπούμεθα, καί 
σύ στενάζεις τόν χωρισμόν σου· ζήσον μετά τών ά
δελφών σου είς τάς άγκάλας αύτών τάς λοιπάς σοι έτι 
ήμέρας. Έγήρασας πλέον, Θεόφιλε ! είθε μέν νά βραδύ- 
νη έτι, άλλ’ έγγίζει κατά μικρόν ή πεπρωμένη τού 
θανάτου σου μοίρα, μέλαινα άληθώς καί πικρά. *12! 
μή άπέλθης άφ’ ήμών άδάκρυτος, άκτερέϊστος, ώς 
ξένος έν αλλοδαπή· άς άνοιγώσιν είς τόν νεκρόν σου 
αί πύλαι τής ’Εκκλησίας, άς άναφθώσιν αί τής έξόδου 
σου λαμπάδες, άς ψάλλωμεν έπί τού λειψάνου σου 
τήν πένθιμον άκολουθίαν, καί δίδοντές σοι τό? τελευ- 
ταϊον ήμών άσπασμόν, άς σπείσωμεν έπί σοι τό όφει - 
λόμενον δάκρυ, συνοδεύοντές σε περίλυποι μέχρι τού 
τάφου, καί άς καταγράψωμεν έπειτα τό άληστον δνο
μα τού Θεοφίλου είς τούς κώδικας τής έκκλησίας 
μετά τών μακαρίων ήμών πατέρων είς μνημόσυνον 
αιώνιον. Οί κεκοιμημένοι ήμών άδελφοί δέν μεταβαί- 
νουσι, κατά τήν ήμετέραν ομολογίαν, είς τήν σελή
νην καί τούς άστέρας καταλύοντες ώς είς σταθμού; 
έφημέρους αιθέριοι περιηγηταί, άλλά ζώσιν έν τή Εκ
κλησία τού Χριστού άόρατοι περιμένοντες ν’ άσπα- 
σθώσιν ένα έκαστον ήμών άπεκδυομένου; τήν σάρκα 
καί τά πάθη της· πρό; αύτού; καί ήμεϊς οί περιλει- 
πόμενοι ώς πρός παρόντας έχομεν τήν παρηγοριάν

άντί φρ. 7,000

» » 1,550
» » 5,000
» » 1 1,000

» » 1,100

■ ί φρ 1 76,000

— Έν Καλκούττη συνέστη πρό τινων εβδομάδων 
εταιρία πρό; ένθάρουνσιν τών βεδικών σπουδών, όνο- 
μαζομένη Βέόα-Βι,^υα.Ιαύα. Τήν πρώτην αύτή^συνε- 
δρίαν ένεκαινίασεν ό πανδίτης βραχμάνος Βραχμα- 
βρκτας Βαμαδυαύα;, όστις άφού έψαλε βεδικόν ύμνον 
ώμίλησεν είσαγωγικώς περί τής προόδου καί τής άνα- 
πτύξεως τών βεδικών σπουδών.

— Τή 31 Ίανουαρ'ου (ε. ν.) τοΰ παρόντος έτους 
άνεκαλύφθη ύπό τού έν Βιέννη άστρονόμου I. Παλισα 
νέος μικρό; πλανήτης. Τήν άνακάλυψιν- ταύτην έ- 
χαιρέτισαν οί άστρονόμοι ώς πρώτην τού νέου έτους, 
καταλέξαντες αύιήν ύπό τόν άριθ. 232 τού γενικού 
καταλόγου τών μικρών πλανητών. Άλλ’ ύπάρχει 
εϊσέτι μικρά τις άμφιβολία μήπως ό πλανήτης ούτος 
είνε ό αύτός καί ή Βυβλίς, ήτις παρετηρήθη έν Δρέσδη 
κατά τό παρελθόν έτος.

— Προ τινων ήμερών έπωλήθνσαν έν Παρισίοις είκο- 
νογραφήματά τινα διαφόρων ζωγράφων είς τάς έξή; 
τιμάς: >
Πίναξ έπιγραφόμενος Kermesse ύπό

τού ζωγράφου Delacroix. : 
Ή έν Παρισίοις είσοδος τού Καοόλου

Ζ' ύπό Ingres
Πέτρος ό έρημίτη; ύπό Me’lSSOnrier 

Gardeuse de chevres ύπό Millet 
Τό δάσος τού Φονταινεβλώ ύπό

Τ. Rousseau.
"Ετερα δέ τριακόσια είκονογραφήματα 

έπωλήθησαν άντ
— Έν τή τελευταία συνεδριάσει τού έν Αονδίνω 

άρχ. Ινστιτούτου ό κ. W.M. F. Petrie έκοινοποίησε 
σπουδαίαν αύτού συγγραφήν «περί κεραμοποιίας έν 
τή άρχαίκ Αίγύπτω», έκτιθείς μάλιστα καί τινα δια
γράμματα καί εικόνας διαφόρων άργιλλωδών δοχείων 
τής τετάρτης, δέκατης όγδοης καί δέκατης έννάτης 
δυναστείας καθώς καί τής ελληνικής, ρωμαϊκής καί 
βυζαντικής έποχής. Πολυάριθ[Α δείγματα κεράμων 
συνελέγησαν έπί τών μερών τή; Αίγυπτου, ων αί 
χρονολογίαι είσι γνωσταί, ούτως ώστε άσφαλώς ήδη 
προσδιορίζεται ή έποχή τών διαφόρων ειδών καί ή 
χρήσις αύτών. Αποτέλεσμα δέ τής έρεύνης ταύτη; 
ήν, ότι εί καί ένια είδη είσίν ομοιότατα άπό τών 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι τή; ρωμαϊκής έποχής, έν 
τούτοις ύπάρχουσιν έπ’ αύτών χαρακτηριστικά τινα, 
δι’ ών ή έπιστήμη δύναται άσφαλέστερον να έξα- 
κοιβώση τάς έποχάς έκαστου δοχείου. Ή μελέτη 
αύτη μεγάλην πράγμα·,ι θά προσενέγκη ώφέλειαν είς 
τούς έρευνώντας καί μελετώντας τά άρχαίκ κεραμι
κά έογα καί μάλιστα τά εικονογραφημένα δοχεία, ών 
ή μελέτη ποικιλοτρόπως συμβάλλεται είς τήν πρόο
δον τών ιστορικών σπουδών, τής ζωγραφικής καί τής 
καθόλου καλλιτεχνίας.

— Μετά μεγάλης λύπης άναγγέλλουσιν αί άγγλι- 
καί έφημερίδες τόν θάνατον τής δεσποσύνης Fanny 
Corbeaux, συμβάντα έν BriugtOIl τή 1 έ. μ. Ή δε
σποσύνη Fanny γεννηθεϊσα τώ 1812 έτυχεν έκ νεα
ρά; ήλικίας έπιμεμελημένης άγωγής καί παιδεύσεως- 
κατώοθωσε δέ νά εύδοκιμήση ιδίως έν τή ζωγραφι-

νά συνομιλώμεν άδιαλείπτως έν ταϊς προσευχαϊς ή
μών ώς περ ύπέρ τών ζώντων, ούτω καί ύπέρ αύτών 
δεόμενοι, καί πρός αύτούς άφωρίσαμεν τήν ήμέραν 
τού Σαββάτου, καί δίς τού έτους έορτάζομεν έπ’ αύ
τοϊς, ότε οίωνεί ζώντες συμπαρίστανται καί συνδιά- 
γουσι μεθ’ ήμών έν τή ’Εκκλησία. «Ού γάρ έστιν 
ό θεός ήμών Θεός νεκρών, άλλά ζώντων». Ώ ! μετά 
ποιας σοβαρά; διεγέρσεως θέλομεν άνακαλεϊ τήν 
μνήμην έν ταϊς συνάξεσιν ήμών, παραπέμποντες τό 
μακάριόν σου δνομα εύλογούμενον είς γενεάς γενεών, 
μ.ετά τών Εύγενίων καί Θεοτοκών καί τών λοιπών 
διδασκάλων τής ’Ορθοδοξίας. . . .

Ταύτα έτόλμησκ νά σοι γράψω κατά τήν παρού
σαν ήμέραν, ·$αθ’ ήν έορτάζουσιν οί χριστιανοί τήν 
γέννησιν τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, έπιθυμών, 
μ.ά τήν ίεράν άλήθειαν, τήν έπάνοδόν σου είς τήν ομοε
θνή κοινωνίαν, άνυπόμονος νά κατασπασθώ προσεχώς 
τήν εύλογούσάν με χεΐρά σου είς τό κλεινόν έδαφος τών 
’Αθηνών, όπου έν έθνος σέ περιμένει μέ ϊσην έπιθυ- 
μίαν. Ζητών δ’ υίϊκώς συγγνώμην διά τήν άμετρον 
μακρηγορίαν μου ύποσημειούμαι

Τής σής σοφολογιότητα;

Θαυμαστής ταπεινότατος
Maias Taxtaaiahs.

Άθήντ,σι, 18'10. Δεκεμβρίου 25.

------------Κ»------------

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΙΜΝ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΒΑΤΩΝ.
Άξιοπεριέργον βιβλίον έξέδωκε πρό δεκαπενθημέ- 

οου ό κ. Ε. Ούδσων έπιγραφόμενον «’Ιστορία τών έν 
Ρώμη ’Ιουδαίων άπό τού 160 έτους π. X. μέχρι τού 
604 έτους μ. X.» Τό άγγλικόν Άθήναιον συνίστη- 
σιν αύτό ώς διδακτικότατου καί συγχρόνως εύχάρι- 
στον άνάγνωσμα. Ό συγγραφεύς έχρησιμοποίησε πά
σας τάς περί τής ύποθέσεως αύτού σωζομένας πλη
ροφορίας. Καί διά μέν τήν π. Χρ. έποχήν συνεβου- 
λεύθη τούς Έλληνας καί Ρωμαίους συγγραφείς, διά δέ 
τήν μ. Χρ. τάς τελευταίας κριτικά; έρευνας. Ό κ. 
Ούδσων άποδεικνύει σύν άλλοι; ότι ό έν Ρώμη χρι
στιανισμός άνεφάνη τό πρώτον παρά τοϊς Έβραίοις.

— Άναγγέλεται ότι ή έκτη σύνοδο; τού Διεθνούς 
Φιλολογικού Συλλόγου γενήσεται κατά τό έτος τού
το μηνϊ;Σεπτεμβρίω έν Άμστελοδάμφ. Έπί τή εύ- 
καιρίη ταύτη ό Σύλλογο; ούτος προύκήρυξε διαγώ
νισμα περί συντάξεως «δοκιμίου περί τή; κατά τόν 
1 7°’ καί 1 8°’ αιώνα έλευθερία; τή; κρίσεως καί τού 
πνεύματος έν Όλλανδίρε.»

— 'Η έν Γερμανία παραγωγή νέων βιβλίων καί 
χαρτών κατά τό έτος 1882 άνήλθε μέχρι τού άριθ. 
14,794 άπέναντι 15,191 τού ήγουμένου έτους. Έν 
τώ αύξοντι άριθμώ τού καταλόγου τούτου παρα τηρεί
ται σπουδαία έλάττωσι; ώς πρός τάς φυσικά; έπιστή- 
μας, τήν νομικήν καί τήν θεολογίαν. Άπ’ έναντίας 
δέ μεγάλην αύξησιν δεικνύουσιν οί κατάλογοι τών μα
θηματικών, φιλοσοφικών καί γλωσσολογικών βιβλίων.
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7.Τ,, 1ώ 18*27 έτυχε τού αργυρού μεταλλίου τής έν 
Αονδινω εταιρίας τών τε/νών διά τι πρωτότυπον 
σχεόιογράφημα, και βραδύτερον πολλών άλλων με
ταλλίων και βραβείων. Έν άρχαϊς του παρόντος 
έτους έςελέγη μέλος τής Βρεττανικής Καλλιτεχνικής 
εταιρίας καί μετ’ ολίγον του ’Ινστιτούτου τών Ζω- 
γρίφων. Ή δεσποσύνη Corbaux’wpo; τή καΓλιτε/νι- 

κη αυτνς οεςιοτητι συνηνου και πόλλάς επιστημονι- 
κάς γνώσεις, μάλιστα δέ έφημίζετο διά τάς ανατολι
κές αύτής σπουδάς, συγγράψασα μάλιστα καί τινα 
αξιόλογα βιβλία, ών τά κυριώτατά είσιν: «ΟίΡεφαίμ. 
και ή ^χέσις αύτών πρός τήν αιγυπτιακήν ιστορίαν.» 
— «Έπιστολαί περί της φυσικής γεωγραφίας τής 
Εξόδου.» — «Περί της συγκριτικής φυσικής γεωγρα
φίας τών πρός την Αίγυπτον αραβικών ορίων κατά 
τε τούς αρχαιότατους χρόνους της αιγυπτιακής ιστο
ρίας καί την σύγχρονον ημών εποχήν.» Ό δέ κ. 
Γλάδστων παρεχιόρει αύτη τακτικός έπί δέκα έτη 
σύντα ςιν κυβερνητικήν ε’ς ανταμοιβήν τών πρός τάς 
τεχνα ς και την φιλολογίαν ύπηρεοιών αύτής.

Τά κατά 22άραν καί Ααμαλάν.

Τά εύρωπαϊκην φήμην κεκτημένα πρόσωπα τού 
θέατρου εισιν ώσπερ καί οί μεγάλοι πολιτικοί άνδρες* 
αείποτε όηλ. γίνεται λόγος περί αύτών έν τή δημο
σιογραφία. Πρό μικρού πάσαι αί παρισιναί έφημερίδες 
ανήγγειλαν μετά πατάγου τήν διάζευξιν τών ού πρό 
πολλού συζευχθέντων Σάρας καί Δαμαλά. Άλλ’ ή 
φήμη εΐνε ανυπόστατος, ή τούλάχιστον παραμεμορ- 
φωμένη. Ό κ. Δαμαλάς δημοσιεύει έπιστολήν, δι’ ής 
διαψεύδει μεν τό διαζύγιον, άλλ’ αναγγέλλει τήν ά- 
προσοόκητον εϊδησιν ότι έγκαταλιμπάνει καί σκηνήν 
καί παρασκήνια καί αναλαμβάνει τό ξίφος έγγραφό- 
μενος είς τάς τάξεις τού Γαλλικού στρατού. Ό κ. 
Δαμαλάς ήν άλλοτε αξιωματικός τού ελληνικού 
στρατού, ώστε εισέρχεται είς στάδιον μεθ’ ου ήν έ- 
ςωκειωμένος ήδη, ίσως δέ καί μάλλον ή δσον μετά 
τού θεάτρου. «Άγαπών περιπαθώς τό θέατρον, 
λέγει ό κ. Δκμαλάς έν τή έπιστολή αύτού, ήπατήθην 
νομίσας δτι δύναμαι νά καταλάβω έν αύτώ θέσιν 
εφάμιλλον έκείνης, ήν κατέχει έπαξίως ή σύζυγός μου. 
Και τ οι δε κριθείς επιεικώς ύπό τού κόσμου, έγώ 
οφείλω νά δειχθώ δι’ έμέ αύστηοότερος τού τύπου 

και του δημοσίου· ο ορθος λόγος καί ή τιμή έπιβά.λ- 
λουσι μοι νά λαβω ανδρικήν άπόψασιν, τούτου δ’ενε- 
κα παραιτούμαι τών θεατρικών ονείρων μου καί έπα- 
νέρχομαι είς τό άρχαϊόν μου στάδιον, τό τού στρατιώ
του. 'Π Γαλλία, ή άγαπώσα περιπαθώς τήν γυναίκα 
μου, πκρεζει μ.οι, ελπίζω, θέσιν τινά ύπό τήν σκιάν 
τής σημαίας αυτής.»— Ό κ. Δαμαλάς κατετάχθη 
αμέσως είς τήν λεγεώνα τών ξένων, λαβών σύναμα 
και τήν γαλλικήν ιθαγένειαν.

Αί γαλλικαί έφημερίδες ύπαινίττονται δτι ή ποάξις 
αύτη τού κ. Δαμαλά είνε εύσχημος τρόπος διαζεύ- 
ςεως. Η κυρία Δαμαλά έρωτηθείσα περί τού γε
γονότος απήντησεν ώς εξής· «Τούς λόγους τού δια

βήματος αύτού ό κ. Δαμαλά; έξήγησε σαφέστατα έν 
τή έπιστολή του. Ό κ. Δαμαλάς ώς ηθοποιός έχει 
δευτερεύουσαν άςίαν* ήπατήθη ώς πρός τούτο καί 
έπανέρχεται είς τό εαυτού στάδιον, τό στρατιωτικόν. 
’Έχει δέ δίκαιον. Ήτο ήναγκασμένος νά μέ έγκαταλίπη 
καί παραστήση αλλαχού, άλλά δξ,ν ήθέλησε νά πράξη 
τούτο* δέν ήρμοζεν αύτώ νά παραστήση μετ’ άλλης 
γυναικός, δεν ήδυνάμην δέ κάγώ νά έπιτρέψω αύτώ 
τούτο.» Αέγουσα ταύτα ή κ. Σάρα ήν είς άκρον συγ- 
κεκινημένη καί σχεδόν ένδ ικρυς* είτα, μετά τινα έπε- 
ρωτησιν τού προσώπου μεθ’ ού συνδιελέγετο (ήν δέ 
τούτο δημοσιογράφος) προσέθηκεν, επίσης μετά συγ- 
κινήσεως καί φωνής υποτρεμούσης, «Ό κ. Δαμαλάς 
είνε άνθρωπος έντιμος, μή θέλων νά διάγη τόν πολύ - 
τάραχον καί πολυδάπανον βίον, δν ύπεχρεούτο νά 
διάγτ) ενταύθα καί είς δν δέν ήδύνατο νά συντελή 
προσωπικός. Δέν θά έχη πλέον τάς αύτάς άνάγκας 
εν τώ στρατιωτικό στα δ ω· οθεν κατετάχθη είς τόν 
στρατόν.»

Έτέραν περίεργον εϊδησιν δημοσιεύουσιν αί παρισι- 
ναι εφημερίδες· ή διάσημος ήθοποιός δημοσιεύει προσε
χώς τήν έαυτής βιογραφίαν ύπό τον τίτλον: ζΟ ir 
τώ θεατξ)(ύ βίος μου. Τό πόνημα έσται δίτομον, έκ
δοτης δέ τις ήγόρασεν ήδη τήν έκδοσιν άντι εκατόν 

χιλιάδων φράγκων ταύτοχρο\ως άγγέλλεται ή έν 
δημοσιω πλειστηριασμώ έκποίησις τών άδαμάντων 
και κοσμ.ημάτων αύτής, ών καί δημοσιεύεται τιμο
κατάλογος* ταύτα έςεποιήθησαν πρός άπότισιν χρεών.

Τήν παρά πόδας έπιστολήν άνδρός πεπειραμένου 
τά εκπαιδευτικά, ώ; πληρέστατα συνάδουσαν ταίς 
άρχαίς και ταίς ίδέαις τού ήμετέρου περιοδικού, 
δημοσιεύομεν άσμενέστατα.

Τώ Συντάκτη τοϋ

Δημοσιεύσατε,“αν έγκρίνητε, τάς έπομένας όλίγας 
γραμμάς, άφαιρούντες μόνον τήν ύπογραφήν, ής τήν 
δημοσίευσιν θεωρώ, το γε νύν έχον, περιττήν.

’Ασμένως βλέ^ω τόν ΚόομοΓ θίγο^τα ένίοτε ζητή
ματα εκπαιδευτικά, άτινα αληθώς μικράς τυγχά- 
νουσι παρ’ ήμών προσοχής καί άνεπαρκούς μελέτης, 
εν ώ ωφειλομεν, τουναντίον, έξετάζειν ταύτα πλέον 
ή όσον πολλά άλλα ζητήματα, περί ά πολύν δαπα- 
νώμεν καί χρόνον καί λόγους καί μέριμναν. Ρήτωρ τις 
τών ήμετέρων έλεγεν έσχάτως δημοσία ότι, περιελ- 
θών τήν Εύρώπην εύρεν έλλιπέστατα μ.έν τά έκεί έκ- 
παιδευτηρια, εντελέστατα δέ τά ήμέτερα, προστι- 
θείς μάλιστα ότι άν οί έκεί σοφοί παιδαγωγοί έπε- 
σκέπτοντο ταύτα, δέν ένθυμούμαι τί έπασχον άν 
έκ τού θαυμασμού. Παρορώντες τά άστεΐα ταύτα, 
οφείλομεν προσέχειν είς τάς σοβαράς μομφάς μάλλον 
ή είς τούς ελαφρούς έπαίνους καί καθ’έκάστην μελετάν 
τί τό κακώς έχον έν τώ έκπαιδευτικώ ήμών συστή- 
ματι, τί τό διορθωτέον καί τί τό δυνατόν καί δέον 
βελτιώσαι ή μεταρρυθμίσαι.

Έπί τού άξιολόγου άρθρου, όπερ εν τώ ΚΒ . 
τεύχει τού Κόβμου έδημοσιεύσατε ύπό τόν τίτλον Η 
γυκα^κεία εν 'Αμερική γραφεν υπό τού
έλλογίμου κ. Ν. Φο>τιάδου, δυο τινας επιφυλάξεις 
έχω σημειώσαι ένταύθχ, εν τ?) ιδιοτητί μου ώς αρ
χαίου διδασκάλου καί διηνεκώς τυρβάζοντας περί 
τά έκπαιδευτικά

Πρώτον. Τό ζήτημα, εϊπερ δει παρέχειν τή γυναι
κί ’ίσην καί τώ άνδρί επιστημονικήν κκί φιλολογικήν 
παίδευσιν, ούπω λέλυται ούδαμοϋ ύπέρ τής ίσότητος, 
ούδ’ έν αύτή τή Αμερική. Η απο τινων ετών γενο- 
μένη έν τώ νέω τούτω κοσμώ δοκιμασία τής ίσης 
έκπαιδεύσεως άμφοτέρων τών φύ><ων, ής απόπειρα 
φαίνεται πρός *τοϊς άλλοις και η συστασις τού Βκσ- 
σαρείου Παρθεναγωγείου, μόνον μετά παρέλευσιν μιας 
ή δύο γενεών, δείξει τά καλά ή τά κακά αύτής απο
τελέσματα. Έπί τού παρόντος έπιτρέψατε μοι έχειν 
τήν γνώμην ότι καί έν Αμερική καί απανταχού τού 
πλανήτου ήμών ή πείρα άποδείξει τόδε ότι: τού 
σώματος καί τής ψυχής τού άνδρός καί ^ής γυναικός 
έχόντων ούσιώδη διαφοράν, ούσιώδης διαφορά ένυ- 
πάρχει καί έν τώ προορισμό αύτόν έν τή κοινωνία, 
οίσιώδης επίσης (hayopa όεον νά επικρατή εν τη α
γωγή και εκπαιδεύσει τών άρρένων και τών θηΐέων.

δεύτερον. Ή μεγαλοπρέπεια καί πολυτέλεια του 
Βασσαρείου Παρθεναγωγείου, ^οίκοδομηθέντος έν είδει 
άνακτόρων, ώς λέγει τό προκείμενον άρθρον, μή λο- 
γιζέσθω παρ’ ήμίν ώς παράδειγμα χρήζον μιμήσεως. 
Τρεις τινας τάξεις έκπαιδευτηρίων ημείς έχομεν* α') 
τά οίκοδομούμενα καί συντηρούμενα ύπό τών δήμων, 
ή κοινοτήτων, ή έκκλησιών, ήτοι τού έθνους, τώ δι- 
σκω πάντοτε τού έράνου* β') τά οίκοδομούμενα μέν 
ύπό πλουσίων τινών ιδιωτών, ένός ή πλειόνων, συν
τηρούμενα δέύπό τού έθνους*γ’)τά οίκοδομούμενα άμα 
καί ποοικ'ζόμενα διά πόρων διαρκούς συντηρήσεως 
ύπό ιδιωτών. Νομίζω λοιπόν ότι τά είς τάς δύο 
πρώτας τάξεις ύπαγόμενα εθνικά ήμών έκπαιδευτή- 
ρια δέον νά οίκοδομώνται λιτός καί άπερίττως, ίνα 
κκί ή συντήρησις καί ή έπισκευή καί ή άνακαίνισις 
αύτών ώσιν δσον ένεστι όλιγοδάπανοι κκί έφικταί 
τοίς άπορούσι δημοσίοις ήμών ταμείοις. Μόνον όε 
δέ είς τούς γενναίους έκείνους ζαπλούτους τούς θέ
λοντας νά δκπανήσωσι μέρος τής περιουσίας αύτών 
ίνα ού μόνον οίκοδομήσωσι μέγα τι κοινωφελές καθί- 
δρυμα, άλλά καί άσφαλίσωσιν είς τόν άπαντα χρόνον 
τήν άνετον αύτού ύπαρξιν δι’ έπαρκούς καί θετικής 
έτησίας προσόδου, ούδείς δικαιούται άντειπείν, εάν ε- 
πιθυμούσι νά έγείρωσι καί μέγαρα καί ανάκτορα προς 
κατοικίαν τών Μουσών. Παν τούναντίον, τούτοις 
οφείλεται κοινή εύγνωμοσύνη καί έπαινος καί άνδριάς. 
Όφείλομεν όμως ποιείν αείποτε τήν άνωτέρω τριπλήν 
διάκρισιν.

Πλείω ίσως ές άλλοτε. Ό ύμέτερος

Οί απόγονοι τού ΆδΛμ.
Μετά τόν θάνατον τού ’Άβελ, ό Άδάμ συντετριμ

μένος τήν καοδίαν έκ τή; θλίψεως, εκάθητο δακρύων 
καί ρεμβάζων. Εις τών αγγέλων προσήλθε και πρός 
παραμυθίαν έδειξεν αυτό δικ θαύματος εν έκαζομμυ- 
οιον άνθοώπων πόορωθεν οαινομενων.

— «Τί κλαίεις, προσέθηκεν ο άγγελος, απολεσας 
ένα υίόν ; *1δέ, πόσους έξεις απογόνους »

— «Πώς *, πάντες ούτοι έσονται απόγονοί μου ! 
ύπέλαβεν έκπλαγεις ο πατήρ τού άνθρωπίνου γένους. 
Άλλά θκ άγαπώσιν κλλήλους ;

— «Ά ! όχι, άπήντησε στενάζων ο άγγελος, θά 
έρίζωσι καί θά πολεμώσιν άλλήλοις

— «Τότε μοί έδειξες μόνον όμοιους τώ Κάίν αφες 
με λοιπόν νά κλαύσω τόν ’Άβελ.

— —

ώσιν κλλήλους ',
., άπήντησε στενάζων ό άγγελος, θά

Ο Σολομών και ή Βασίλισσα τής Σαβ£.
Οί έκαστον έδάφιον τής Πκλαικς Διαθήκης δια 

μακρών σχολιάσαντες ρκββίνοι αφηγούνται ώς επο
μένως τήν συνέντευξιν τού βκσιλέως Σολομ,ώντος 
καί τής βασιλίσσης τής Σαβκ. Κατ’ αύτούς, ότε ή 
ήγεμονίς αύτη προσήλθε τω βασιλει, εκράτει ανά 
χεϊρας δύο άνθοδέσμας, ών ή μεν συνεκειτο έξ άνθέων 
φυσικών, ή δέ έξ άνθέων τεχνητών πανομοιοτκτων 
τοϊς πρώτοις. Είτα ή βασίλισσα ήρώτησε ποια ήσαν 
τά αληθή άνθη* Ή έρώτησις ήν άπροσόόκητος καί η 
άπάντησις δυσχερής, ή δέ περιλάλητος σοφία τού Σο- 
λομώντος έκινδύνευε ν’ άποόειχθτ) ανύπαρκτος ενώ
πιον μιας γυναικός. Έν τή άμηχαν.κ αυτού ό σοφος 
βασιλεύς έστρεψε πέριξ τούς οφθαλμούς και είδε περί 
τά παράθυρα των ανακτόρων πετομένχς μέλισσας. 
Πάραυτα διέταξε ν’ άνοιχθώσι τά παραθυρα, αί δέ 
μέλισσαι είσελθούσαι έ)νυσαν τό ζήτημα καθ-.σασαι 
έπί τής φυσικής ανθοδέσμης. *

ΠΡΑΚΤ1ΚΑ1 ΟΔΗΓΙΑ I.

Εϋκο.Ιον καθάρισμα τών επίχρυσων π.Ιαισιων.

Ένωσαν καί τάραξαν έπί τινα ώραν 1 5 γραμμάρια 
υδροχλωρικής ποτάσσης καί 4 5 γραμμάρια λευκώμα
τος ώών, διά ψύκτρας δε απαλής, εμβαπτομένης εις 
τό μίγμα τούτο, πλύνον τά επίχρυσα πλαίσια, είτα 
δέ χρϊσον ταύτα έλαφρώς διά βερενικειου.

'Τγρον
δι ου καθαρίζονται τά δερμάτινα χειρόκτια.

Τό ύγρόν τούτο, ή μ,κλλον ζύμη, κατασκευάζεται 
έκ τών επομένων στοιχείων: Σάπωνος εις κονιν 250 
γραμ. Υδροχλωρικής ποτάσσης 165 γρ. Άμμωνια- 
κού ύγρ. 10 γρ. Ύδατος 155 γρ. Δικ τεμαχίων φλα- 
νέλλας έμβαπτομένων είς τήν ζύμην ταύτην τρίψον 
τά χειρόκτια, μέχρις ού καθαρισθώσιν.

Οίκοδέσποιν*
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ΓΝΩΜΑΙ.

Ό θάνατος ούκ εκμηδενίζει, άλλ’ άοοάτους ήυ.άς 
καθίστησιν.

* ¥
Σπάνιοί εισιν οί έκ γένετής ανόητοι, πολλοί δέ οί 

έπίκτητον εχοντες τό προσόν τούτο.
* *

¥
Τρεις ύπερβολαί καί τρεις ελλείψεις βλάπτουσι κυ 

ρίως τόν άνθρωπον:
Πολλά λαλεΐν καί ολίγα γινώσκειν
Πολλά δαπανάν καί ολίγα έ'χειν.
Πολύ έπαίρεσθαι καί ολίγον άξίζειν.

Πολλάκις οί της τύχης αύτών καταμεμοομενοι 
ε£σίν αύτοί ουτοι α’ίτιοι της τύχης αύτών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν Ε Α
ΑΡ. 1 9 1.—ΑΙΝΙΓΜΑ.

Γεννηθέντα έν ’Ασία μέ γνωρίζεις· πλγ.ν άνισως 
Άντιστρόφως μ’ ανάγνωσης, θχ ιδής οτ’εΤμαι νήσος,

Κίμων.

ΑΡ. 0 95, —ΕΤΕΡΟΝ.
Πόλις είμαι, και εις κάλλος και εις δόςχν προχχθεισα, 
'Τπό δύο δ’ ομωνύμων αντωνυμιών κτισθείια, 
Κείμαι δέ έν τή ’Ασία άδοξος νυν αφανής.
Τού αινίγματος μου λύτης σπεύσον ήδη νχ φανής

Μ. Τ.
ΑΡ. 190. —ΕΤΕΡΟΝ.

Πόλις έλληνίς αρχαία ε!μ’ έν τή Γεωγοαφίχ.
”Αν εις δύο μέ χωρίσης. άρθρον τι το εν έμφαίνει, 
Εις τούς ποδας δέ. ’ς τχ ώτα καί εις ζώόν τι έν γενει 
Τά υπόλοιπα θά ευρης. — Ίδ;ύ ολη ή σοφία.

Μ Τ.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσει; τών έν τφ ΚΒΖ τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 183. αίνιγμα. "Εθος, θεός.
Άρ. 18 4. ετερον.— Νέα, έάν, νέα.
Άρ. 185. ετερον.— Αυγή.
Άρ. 186. ετερον.—ΚαΛΛιόπη.
Άρ. 187. ετερον.— Νίκαια, ή καί Κανά.
Άρ. 188. ετερον.—Ξάνθη, ξανθή.
Άρ. 189. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.—3Εάν 600 

πρόβατα ήγοράσθηΰαν αντί 250 Λιρών, τά 5 πρό
βατα γ.

600 ; 5 = 250 :χ χ = 2
'Ωστε έπρεπε νά τά πωΛήσωσι πρός 2 J/12 *^Ρ· 

ΐνα μή ζημιωθώσιν.
Άρ. 190. λεχιγριφος( charade).—Tlaut-bois-
Άρ. 191. ετερος.— Tire bouchon.
Άρ 192. ετΊερος—Michel-Ange.
Άρ. 147. γρίφος. — «1>ωκο<ον ύπ’ ΆΏη- 

ναίων κωυεόω αδίκως άυτ,ρέΟη.

Λ Τ Τ A I
τών έ> τώ ΚΒ'. τεύχει προβλημάτων

Εύσεβία Μπέλλα (183, 185, 187, 188).—Έρ. Συγ- 
γρού (184, 193). —Nemo (183, 184, 187, 188, 189, 
190, 192;.—Κήπος Δημαρχίας (1 83, 184, 188). — I Α. 
Κυριακίδης (183, 184, 185, 187, 188, 193).—Σ. Α. 
Χουδαβερδόγλους (183, 187, 193)—Ν. Δ. Τζαλίκης 
(183, 184, 186, 187, 188, 190, 193).-Εύτέρπη I. 
Μαργαρίτου (183, 184, 188).

Έν Σύρψ, Γεώργ. Μ. Άξελός(166, 168, 169).

ΑΡ. 197.—ΠΟΒΛΙ1ΜΑ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΑΣ.

Ποιηθήτω όίστιχον μέ τήν ομοιοκαταληξίαν 
ώτα, φώτα. ^Δημοσιευθήσονται τά μάλλον επιτυχή 
καί τά μάλλον άτυχή.)

ΑΡ. 19S. —ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ. 
(Charade ).

Mon premier est un instrument 
A vent.

Mon second n’oilre pes J’image 
D un sage.

On voit cntoure d’eau pariout 
Mon tout.

AP. 199.-ΕΤΕΡΟΣ.
Un fleur et un dieu, 
Un poete au milieu.

AP. SOO.—ΠΟΒΑΠΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΝ.
Δεδου.ένων τών κατωτέρω εννέα τετραγώνων, σχη~ 

ματιζομένων δι’ 24 ξυλαρίων, άφαίρεσον οκτώ ξυλά- 
ρια ούτως ώστε νά μείνωσι δύο μόνον σχήματα, επί
σης τετράγωνα.

ΑΡ. SOI.—ΓΡΙΦΟΣ.

12 7ο i*’ V οτ’ 1
Α. Μ.


