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( Τ έ λ ο ς )

Έ ν Ρώμη διατριβών, έπισκεπτομην συ- 
νηθέστατχ τό Άμφιθέατρον τούτο τών 
Φλαβίων, τό Κολοσσαιον.

Ό τε  ό φθινοπωρινό; ήλιο;, περί τήν ε
σπέραν, καταλείπων τόν αισθητόν εί;. τού; 
οφθαλμούς ήμών κόσμον, ¡φέρει τό φώ ; αυ
τού πρό; άλλου; ορίζοντα;, έν τή μελαγ
χολική μονώσει τών έρειπίων, άρέσκομαι 
μελετών τήν ειμαρμένην τού ανθρώπου 
πανταχού, όπου κατέλιπεν ανεξίτηλα τή ; 
διαβάσεως αύτού ίχνη, Τραγικόν θέα
μα παρίσταται πρό τών οφθαλμών. ' Ή  
στιγμή, καθ’ ήν αποστέλλει τήν ΰστάτην 
αύτού ακτίνα ό Φοίβο;, εινε ή είκων τή ; 
καταστροφή;. Ό  πέριξ κόσμο; λαμβάνει 
νεκρώσιμον τύπον  σιωπή άπλοΰται παντα- 
χού, νομίζει; ό τι'πάσα  ζωή καί πάσα κί- 
νησι; έξέλιπον έν τή  ώρα έκείνη. Ά λ λ ά  παν 
τούτο πρό; στιγμήν μόνον. Μετ’ ολίγον τά  
γτρότερα ερείπια λαμβάνουσι νέαν μορφήν, 
νομίζει; ότι έξέρχονται άρτιμελή άπό' τών 
Ιστορικών κευθμώνων τή ; άνθρωπότητο;, 
πρόθυμα νά σοι διηγηθώσι τά  έργα τοϋ πα - 
ρελθόντο;, απόκρυφα έργα, άτινα άμυδρώ; 
θέλει; αναζητήσει' έν τοίς έπισωζομένοι;, 
έγγραφοι; ή λιθίνοις, μνημείο·.; τή ; ιστορίας.

Εσπέραν τινάπιρ ιιπλανώμην .έν. τή. πλα
τεία 'τού Φλαβιανού .’Αμφιθεάτρου. “Ημην 
μόνρ; μεθ’ όλων τώνάναμνήσεων τής αύ- 
τοκρατορική; πόλεω;. "Εξω οί κώδωνε; τών 
ναών τή ; Ρώμης,, τή;.. πρωτευούση; . τών 
παπών καί τού καθολικισμού, τή ; Ρώμη; 
τών μέσων αιώνων, έξέπεμπον τήν προσευ
χήν «ύτών— Ave M aria. Ό  θόρυβο; ού- 
το ; κατ’ έλάχιστον έτάραττέ με. Έ ντό ; 
τού Άμφιθεάτρου.ίκράτει σιγή, ή σιγή, ήν 
περιβάλλεται κατά τήν έσπε'ραν ή φύσι;. 
Υ πέρ  τήν κεφαλήν μου μόνον, έπί ικανού

ύψους, έτάραττι τήν γαλήνην τή ; κύκλω 
ατμόσφαιρα; ό ελαφρό; ψίθυρο; τή ; πτε'ρυ- 
γο; τών πτηνών, άσυνειδή’τως θεωμένων τό 
μελαγχολικόν θέαμα τών ερειπίων. Ό  θά
νατο; έθηκε τήν μοιραίαν αύτού σφραγίδα 
έπί τών τόπων τούτων. Κάί έν τοότοι; ά λ 
λοτε η σαν οϋτοι τό κέντρον ζωή;,, κινήσεω;, 
φιλοδοξιών, εύδαιμονίας. Ό ποια ειμαρμένη! 
Τ ί έγένετο ό κόσμο; έκεΐνο; τών Ρωμαίων, 
τερπομένων έπί τ α ΐ ;  αίματηραΐ; τραγιρ- 
δ ία ι; τών άγωνιζομενων μονομάχων ; τίνι 
τρόπω έξέλιπον τά  αισθήματα καί τά πάθη, 
τά  συνταράσσοντα θεατά; καί άγωνιστά; .; 
π ώ ; μετεβλήθησαν οι νόμοι, οί πρωταγω- 
νιστοΰντε; κατά τήν ιστορικήν ταύτην πε
ρίοδον; Πρόβλημα, όπως παρίσταται πρό
βλημα τό Κολοσσαιον τούτοι τραγική ιστο
ρική μετάβασι; τού ρωμαϊκού λαού άπό του 
βίου τού Φόρου καί τού Καπιτωλίου. Διότι 
ή άνθρωπότη; ζή καί έξελίσσιται έν τφ  
ίστορικώ αυτή; βίω δι’ αντιθέσεων καί με
ταμορφώσεων.

* *
*

Ό  ιδιώτη; έκστατικό; ϊσταται πρό τών 
παλιντρόπων τούτων φαινομένων, άγνοών 
νά έρμηνεύση διά τών ιστορικών νόμων τήν 
Ρώμην τού Κολοσσαίου,παραβάλλων αύτήν 
πρό; τήν προηγηθεΐσαν Ρώμην τού Καπι
τωλίου. Καί έν τούτοι; ή μία περίοδο; 
κυοφορεί τήν έτέραν. Ό σ τ ι; μελιτήση τόν 
βίον τού Καπιτωλίου κατά τού; τελευ
ταίου; αύτού χρόνου;. εύχιρέστατα θέλει 
κατανοήσει τό μυστήριον τού Κολοσσαίου. 
ΓΙρίν ή έκδηλωθή έν τφ  περιβόλφ» τού τε
λευταίου τούτου ή κοινωνική ακολασία έν 
τή ύστατη αύτή ; βαθμίδι, είχε προηγηθή ή 
πολιτική ακολασία τών ένδοξοτάτων χρό
νων τή ; δημοκρατία;. Ό  ρωμαϊκό; λαό; 
μόλις είχε κατακτήσει τήν ύπερτάτην αρ
χήν έν τή πολιτεύρ κατόπιν τών.κατά τών 
Πατρικίων αγώνων αύτού, καί έξετραπη 
εί; τά  έσχατα τών οργίων τή ; πολιτική; 
Ικλύσεω;. Έ ν τή μέθη ταύτη εύρ;ν ηγή
τορα; έκ τή ; σαρκό; αύτρύ, σαρκός, δεδη- 
λητηριασμενη; καί μεμολυσμένης. Έ  άρη 
χαϊκή άρετή τού Κάτωνο;,. τών Γράκχων 
καί τού Βρούτου ή  άρετή, είνε. ανίσχυροι 
προ τή ; δημαγωγική;. έπιτηδειότητο; τού 
ΙΙομπηίου καί τού ’Αντωνίου,τού Καίσαρο; 
.καί τού Αύγουστου, Ό  οίνο; τή ; δημοκρα
τική ; ακολασία; παρέχεται εί; τό πλήθος 
εί; μεγάλα; δόσεις.. ’Ενέχει . δηλητηρίου 
σταγόνα; ό οίνο; ούτος, ,ούαί δέ εί; τόν 
στόμαχον καί τόν έγκέφαλον μετά τήν χρή- 
σιν. Ό  Πλάτων αναγράφει έν τή Πολιτεία 
θαυμάσίαν εικόνα το ιαύτη; καταστάσεως, 
καί δέν μέ άφίνει ,ό πειρασμός νά παραθέσω
αύτήν ένταύθα................................
■ Ή  άκρα δημοκρατική, πολιτεία είνε «ή -Χ 

δεϊα πολιτεία καί άναρχο; .ποικίλη, ισότη

τά  τινα  ομοίως ίσοι; τε καί άνίσο·.; διάνέ- 
μουσα». Έ ν τή τοιαύτη πολιτεία οί πένη- 
τ ε ;,  καταλαμβάνοντε; τήν άρχήν, άλαζό- 
νω ; προσφέρονται πρό; πάντα ;, «τήν μεν 
αιδώ ηλιθιότητα όνομάζοντε;, ώθοΰσιν έξω 
άτίμω ; φυγάδα, σωφροσύνην δέ ανανδρίαν 
κάλούντέ; τε καί προπηλακίζοντες άποβάλ- 
λουσι, μετριότητα δέ καί κοσμ.ίαν δαπάνην 
ώ ; αγροικίαν , καί ανελευθερίαν ούσαν πεί- 
θοντες, ύπερορίζουσι μετά πολλών καί ανω
φελών επιθυμιών. Τούτων δέ γέ που κενώ- 
σαντε; καί «αθάραντε; τήν του κατεχομένου 
τε ύπ ’ αϋτών καί τιλουμένου ψυχήν μεγά
λοι; τέλεσι, τό μετά ταύτα  ήδη ΰβριν καί 
άναρχίαν καί άσωτίαν καί αναίδειαν λαμ
πρά; μετά πολλού χορού κατάγουσιν έστε- 
φανωμένα;, έγκωμιάζοντε; καί ύποκοριζό- 
μενοι, ΰβριν μέν εύπαιδευσίαν καλοΰντε;, 
άναρχίαν δέ έλευθερίαν, άσωτίαν δέ μεγα
λοπρέπειαν, αναίδειαν δέ ανδρείαν». "Οτε 
τοιαύτη πόλις «ελευθερία; διψήσασα, κακών 
οίνοχόων προστατούντων τύχη, καί πορρω- 
τε'ρω τού δέοντος άκοάτου αύτή ; μεθυσθή, 
τού; άρχοντα; δή, άν μή πάνυ πράοι ώσι 
κάί πολλήν παρέχωσι την έλευθερίαν, κο
λάζει αίτιωμένη ώ ; μιαρού; τε καί ολιγαρ
χ ικού ;... τού; δέ άρχοντα; μέν άρχομένοι;, 
άρχομένου; δέ άρχουιπν όμοιου; ιδία τε καί 
δημοσία έπαινεΐ τε καί τιμδ . , . το δε δή 
κεφάλαιον, πάντων τούτων ξυνηθροισμένων, 
άπαλήν τήν ψυχήν τών πολιτών ποιεί, ώ
στε, κάν ό,τιούν δουλεία; τ ι ;  προσφέρηται, 
άγανακτεΐν καί μή ανέχεσθαι... Ή  άγαν 
έλευθερία Ιοικεν ούκ εί; άλλο τ ι ή εί; άγαν 
δουλείαν μεταβάλλειν καί ιδιώτη καί πόλει. 
Είκά; νάρ· ούκ έξ άλλη; πολιτεία; τυραν- 
ν ί; καθίσταται ή έκ δημοκρατίας, έξ,οίμαι, 
τή ; άκροτάτη; έλευθερία; δουλεία πλείστη. 
τε καί άγριωτάτη.»

Ή  είκών αΰτη τού Πλάτωνος είνε ή 
είκών πάση; πιπτ,ούσή; πολιτική; κοινω
νίας, άλλ’ ετι μάλλον τή ; ρωμαϊκή; έπί 
τών χρόνων τού Κολοσσαίου, Ό σψ  καί άν 
παριξετράπη ή αθηναϊκή δημοκρατία κατά 
τού; τελευταίους χρόνου; τή ; αναρχικής 
αύτή ; έκλύσεως, δέν παρέστησε τήν οίκτράν 

. ταύτην εικόνα, ήν ύπετύπωσεν ό Πλάτων, 
καί η τ ι;  έξεδηλώθη έν Ρώμη, ύπέρ πάσαν 
άλλην κοινωνίαν ανθρώπων καί εν τή άρ- 
χαιότητι καί έν . το ΐ; νεωτέροι; χρόνοι;. 
Ά λ λ ’ ό ’Αθηναίο; .φιλόσοφο; δέν ήντλησε 
τήν σκέψιν.αύτού καί τήν εικόνα άπό-τινο; 
ιστορικού δεδομένου, τό όποιον άντελήφθη 
άμ ίσω ; ή έμμέσω;· συνέλαβι τήν εικόνα 
αύτού άπό τή ; ψυχολογική; μελέτη; τή ; 
ανθρώπινη; φύσεω ;). έκδηλουμένη; διά τή ; 
Ιστορία; έξω χώρου καί .χρόνου. Είνε ίδια 
βεβαίως τού δημιουργικού πνεύματος τού 
Πλάτωνος τά  . χρώματα τή ; ακολάστου 

.δημοκρατική;. κοινωνία;, κυπτούση; μετ’
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άκοσμίας καί λατρευούση: τήν μιαράν β«ό—. 
τητα  πάση; διαφθοράς. άλλ' ή πραγμχ-Λή 
ν.ότη;των χρωμάτων τούτων προσήκει κχ τ ’\ 
εξοχήν είς τ ά ; τελευταία ; ήμερα; τοζ· ρω
μαϊκού βίου.

* *4 . ,

Ή  πολιτια-η ακολασία του Φόρου καί 
τού Καπιτωλίου ¿δημιούργησε την κοινω-·~ 
νικήν ακολασίαν του Κολοσσαίου.

Ό  κώδων τη ; ιστορική; Νεμέσεω; κρούει 
το ιπιθάνατον άσμα τη ; πτώσεω; τού ρίω- 
μαϊκού κράτους. Τετέλεσται ! Έξέλιπε 
πάσα άληθί); ζωή καί έθνική ένέργεια. Το 
νευρικόν σύστημα τη ; ρωμαϊκή; εκείνη; 
κοινωνίας, διαταραχθέν Ικ των μάκρών.έμ- 
φυλίιυν αγώνων τής δημοκρατίας, έξησθέ.- 
νησεν εις τοσούτον βαθμόν, ώστε είνε, ανί
κανον να Ιξεγερθή, διαμαρτυρόμενον κατά 
των τελούμενων οργίων. Ή  έςι; κατε'στη 
δεύτερα φύσις, δυνάμει τόΰ νόμου τής πα 
θολογική; κληρονομικότητο; μεταδοθείσα 
άπό γενεά; εις γενεάν. Οί απόγονοι κα τ ’ούδέν 
ΰστερούσι των προγόνων. Έ π ί των προη
γουμένων αιώνων, έπ ί.τώ ν Γράκχων, τόΰ 
Σύλλα, του Μαρίου, του Καίσαρος, του 
Αύγουστου, τής. ένδοξου ετι εποχής τής 
Ρώμης, έφονεύοντο οί άνθρωποι έκ πολιτι
κών ίδιως λόγων, έκ κομματικών συμφερόν
τω ν. Raison d ’ état. Ή  πολίτικο; Σχολή, 
ή πιστευουσα εις τό άνόσιον τούτο δόγμα, 
δέν είχε λάβει ετι,όπως κατά τούς ήμετέρους 
χρόνου;, τήν ιστορικήν αύτής έκκόλαψιν, 
ύφίστατο έν τούτοι; εν τή  πραγματικό- 
τή τι. "Ηδη οί άνθρωποι δέν φονεύονται ΐξ  
.ονόματος τής σωτηρίας του J a o à ,  όστίς 
δέν ϋφίσταται πλέον πολιτικώς, άλλ’ ενικά 
εγκλήματος κατά τού Καίσαρος καί τών 
περί αύτόν ; καί μετ’ολίγον ένεκα τέρψεως. 
Ό  κόσμο; εκείνος δέν αισθάνεται ηδονήν 
ήδονικωτέραν τής άπό τού χυνομένου αί
ματος. Βεβαίως δέν τρέφεται έξ αύτοϋ, 
επανερχόμενος τέλεον εις τό κατά πάσαν 
πιθανότητα προϊστορικόν αυτού παρελθόν 
τής' ανθρώπινης κρεοφαγίας. Ούχ ήττον 
δέν βδελύσσεται αύτό, our’ άπεχθάνεται' 
τουναντίον αισθάνεται εύάρεστόν τινα ο- 
ρεξιν ενώπιον τών γυμνών κρεάτων τών 
έπιθανάτων μονομάχων. ’Εντεύθεν εύερ- 
μήνευτος ή άφήγησις ιστορικών τινων 
τή ; έποχής εκείνης, καθ' ήν πλείους τού 
ενός αύτοκράτορες τού ρωμαϊκού κράτους 
δέν δύνανται νά δειπνήσωσι μετ’ όρέξεως 
άνευ τής παρουσίας ανθρωπίνου κρέατος 
έπί τής τραπέζης τω ν. 01 τρυφηλοί ούτόι 
Λούκουλλοι έξήντλησαν και τήν τελευταίάν 
εύχαρίστησιν τής όρέξεως. Κρϊμα ότι γα 
στρονομικούς τις συγγραφεύς δέν εζη κατά 
τήν έποχήν έκείνην, ίνα πλουτίσει τάς με
λέτα ; του άπό τών ερατεινών' δείπνων τών 
ρωμαίων Αύτοκρατόρων,

'Τπάρχουσιν έποχαί έν τή ιστορία, καθ’ 
ας. ό άνθρωπος έπανε'ρχεται εις τήν θρυ- 
λουμένην άρχέγονον αύτού κατάστασίν, 
Status natura lis, Ιστερημένην πάσης ηθι
κής «ρχής, ότε αληθώς κρατεί, τό δόγμα 
τού πολέμου όλων έναντίον όλων, ότε α
ληθώς ¿ άνθρωπος καθίσταται λύκο; κατά 
τού όμοιου τόύ. Οί έμφύλιόι πόλεμοι (¿ε- 
ταξύ όμαιμων ή μή λαών, τά  έξ όνόμάτός

τής θρησκευτικής πίσ,τεω; εγκλήματα κατά 
των "έλευθερών συνειδήσεων, αί εν καιρφ 

• στάσίών, κοινωνιέών καί πολιτικών‘μετά-· ·
, βολών—ιβίαιοπρ αγιαι, πάγια  ταύτα ϊάναρί | 
. μιμνήσκουσι .τή ν  πόλΆρυ'λητον εικόνά.τού" 

Θωμά Χόβη. Ή  ένέργεια τού πολιτι
σμού σταματά, ένί τ ή  Ιστορική εξελίξει 
.τή ς ,-άνθρωπότητος, ίνα θριαμβεύσωσιν έπί 
μακρόν ή βραχύν χρόνον τά  βιαιότατα 
τών «γριών ένστικτων. Τά εξ ένστικτου 
κακουογήματα γής τίγρεως, τής λεοπαρ- 
δάλεως, τού λύκου, τού κροκοδείλου εινε 
εν τοιαύτή περι'στάσει ασήμαντα, πα 
ραβαλλόμενα προ; τά  έν έλίυθέργ βουλή- 
σεί κάι ύπολογισμώ τελούμενα' έγκλήμάτα 
τών άνθρώπών, εϊτε.ούτοι καλούνται Ρ ω 
μαίοι αύτοκράτορες, ζητοΰντις ν’ άπόκτεί- 
νώσι τόν έν1 άπέρματι Χριστιανισμόν, είτε 
Χριστιανοί ίερόψάνταΓ τή ; θρησκεία;, τής 
•αγάπης καί τόύ ελέους', φόνεύοντες διά τού 
όχλου τής ’Αλεξάνδρειάς ένάρετον παρθέ
νον, άληθή τη ; ίπίστήμης Έ στιάδα, είτε 
ποώθ’.ίράρχαι τής Τ ε :ά ; Έξετάσεως, ρί- 
πτοντες'' εϊς τό πύρ1' πάντα ελεύθερον τής 
έπιστήμης εργάτην, στιγματίζοντε; άύτόν 
ώς όργανον πονηρού πνεύματος. Τό άγριον 

•θηρίον μαίνεται υπό τήν αύστηράν τήβεν
νον καί τόύποκ.ριτικόν ράσον τού ηθικολό
γου. Ό  άύθρωπος φιλοτιμείται ν ’ άνα- 
δειχθή άνώτιρος τού θηρίου’ αν τοΰτοεινε 
ικανόν νά κατασπαοάξη, μέχρις ¿του τό 
εξωθεί ή φυσική αυτού όρεξίς, ή δρεξις τού 
ανθρώπου ε!νε ανεξάντλητος, διότι ούχ ήτ- 
τον λέγεται λογικόν ό ν ,'α ί δέ όρμαί'αύτόΰ 
έξικνοΟνται μέχρι τού-άπειρου.
.' Ό  φρενοβλαβής έκεΐνος αύτοκράτωρ, ό 

καλλιτέχνης τόύ έγκλήματος, όστι;,' καθ ην 
στιγμήν θνήσκων, δέν διστάζει νά ύ'ποκριθή 
καί · νά  έπιφωνήστ) τό' κλασικόν καί άναί- 
σχυντον -έκέϊνο : λ)ι.ΐ3ΐί> Ηΐ'ΙιΓβΧ. χ;:ΓβΟ !
διαΐάσσων νά βάλωσι τό πύρ εις τή/ πρω
τεύουσαν του, αισθάνεται άγριας όρ- 
μάς, * ;  αδύνατον νά αίσθανθή τό θηριώ- 
δε'στατΟν ; τών θηρίων. Καί έν τούτοι;, δέν 
χειροκροτεί αύτό; μόνος’χέιροκροτούσι πάν- 
τες οί κόλακες', είτε έκ πεποιθήσεω;, είτε 
έ'ξωνημένοιί'Χειροκροτεί αύτή ή κοινωνία 
έξ ηδονής'έπί τή εκατόμβη ταύτη πών 
πυρπολουμένων' βωμών καί εστιών. Ά λλ ’ή 
θυσία δέν σταματά μέχρι τού σημείου τού- 
του ’ Καθίσταται'φρϊκώδεστέρα κα: άπαΐ- 
σίώτέρά, καταγγελλόμενων τών Χριστιανών 
ώς τών αυτουργών τού εγκλήματος,'καί 
φονεόομένων πΑντοιοτρόπως, ίνα κατα- 
'στ.ή’' ή ήδόνή τού τυράννου καί.τών περί 
αύτόν πληρέστερα. '
ν  Τοιαύτα; 'εντυπώσεις''προκαλεϊ τό άπαί- 
σιον τούτο οικοδόμημά τού φλαβιανοϋ ’ Αμ
φιθεάτρου.' ''Η  σκέψις σταματά ύπ'ο τό έ- 
παχθέ; βάρος τών ε'ξ αύτού ίστορικϊ.ί·/ άνα- 
μνήσεων· διατέλέίί ύπό τό'τραγικόν τούτο 
πρόβλημα : ητο δυνατόν νά προβή ή άν- 
'θρώποτης' εις τόιούτό· σημεϊον διαφθοράς 
-κάί έξαχριιώσέωί'ι '.όπως παρέδοσαν οί ίστο- 
ρΐάοί καί οί' ύπομόήματισταί των χρόνων 
Ικείνων ; ΤΗτθ δυνατόν ν ’ άπογυμνωθή' ή 
ρωμαϊκή κοινωνία- εις τοιούτού' βαθμόν, 
ν'1 αποκάλυψή Ίν  τη  έσχάτή άναισχύντίμ 

-βδελυρά' αϊσθήματά'Καί πάθη, αδιαφορούσα

πρός πάσαν σύγχρονον κοίσιν, περιφρονούσα 
τήν ετυμηγορίαν τών μεταγενεστέρων; Πε
ρίεργον ίστονικόν φαινόμενον. Ή  ήδονή κμί 
πάλιν ή ήδονή, ή άπόλαυσι; τής σαρκός 

-κάί τών αισθήσεων, είνε τό πρώτιστον έλα- 
τήοιον τού κόσμου έκείνου' «διάφορον ύπό 
τίνας θέλει eûp8t αύτήν συνθήκα;.

ScripLa marient. Πάν μνημεΐον Ιπισω- 
ζόμενον έκ τής έποχής ταύτης μαρτυρεί 
ταύτα : άπό τών ιστοριών τού Τακίτου 
ηαι τού Συετιυνίου, άπό των σατυρών. τού 
Πέρσου καί τού Πετρωνίου, μέχρι τών.^Ο^ 
λοσσαίων στοών τού φλαβ'ανού δά-
τρου. Ή  ιστορία τής περιόδου ταύτης ε̂ νε 
γυμνή, πραγματική, όπώ; καί ή κοινωνία^ 
ής τήν είχσν* άπομνημονεύει. · Ό  -Τι- 
βέριος, ό Κλαύδιος^ ό Νέρων, ό Κόμμοδσς 
ησαν - τέκνα' τής'γυμνής ταύτης κοινώ-έίας, 
οπω; ησαν τέκνα αύτής..ή Λ ιβία, ή ^ εσ - 
σαλίνα, ,,ή Ά γρ ιπ -ίνα . Κατά τού άκοιλά- 
στου αύτής βίου ¿λάχιστοιόπήρξαν οί/δια- 
μαρτυρηθέντες. Οί πλείστοι έκλινον τό γόνυ 
πρό τών γεγονότων, εύρίσκοντες άύτά.'ήΑΐτ 
Οϊκά καί. νόμιμα, όπω; έν τή .προηγούμενη 

' πιριόδιρ τά  πολιτικά εγκλήματα τών άλ1- 
ληλομαχουσών φατριών. Ούδείς τών Ρω1· 
ρ.αίων έκείνων π&λίτών'δπεκρΐνετο. Τό έγ
κλημα, ή παράβασις των στοιχειωδεστά- 
των κανόνων :τή ς -τ ιμ ή ς '’καί τής αξιοπρέ
πειας τού άνθρώπου, ούδενός Ιπέσυρε τήν 
κριτικήν. Καί άν τις άπο τού βάθους τού 
σπουδαστηρίου του, ή τής οικογενειακής 

• στέγης,' είχε τήν μωρίαν νά διαμαρτυρηθή, 
διά μεν τήν έξουσίαν ήτο έγκληματίας, διά 
τούς πολλούς φρενοβλαβής, διά τινας εύα- 
ρίθρους ίδεολόγος.
’ Ούδεμια γραφίς είνε ικανή νά-παράσχη 
πιστήν, εικόνα τής 'κοινωνικής εκείνης κα- 
ταστάσεω;, ήν ύπέρ παν' άλλο μνημεϊον 
τής αιώνιας πόλεως ενθυμίζει τό Κόλοσ- 
σαϊον. Πανδαιμόνιον παραφρόνων ηθοποιών, 
κατκγώγιον πάσης ακολασίας καί βδελυ- 
ρία;, έν ώ ό άνθρωπος εινε -θύτης άμά κάί 
θύμα, μηδέν έχων ίερόν καί όσιον, μυσα- 
ρά σκηνογραφία άνοσίων αισθημάτων καί 
παθών, τοιαύτη τών Αύτοκρατόρων ή Ρ ώ 
μη. Μ ετ’ όλίγον ή' σκηνή παραλλάσει 
ύπό τήν έπίδρασιν τόύ κοοου, τού καταλα- 
βόντος τά ; αισθήσεις, αΐτινες άπώλόβαό 
πάσαν αύτών νευροπάθειαν, καταπεσούσάι 
είς έντελή άτονίαν. Εν τώ  μέσφ τού τέλ
ματος έκείνου ούδεμίά πνοή ζωτικής ένερ- 
γείας, δυναμενη νά έξεγείρη καί ένα μόνον 
Ρώμαΐρν, άξιον απόγονον τής αρετής τού 
Κάΐωνός ή τού Βρούτου. Ό  αρχαίος κό
σμος αποθνήσκει, · ή  σήψις κάταφθείρει τά  
σεσηπότα αύτού μέλη, άφ’ ών κάταπίπτόϋ- 
σιν οί σκώλη/.ε; τής Ιστορικής- άποσύνθέ- 
σέω; τού ρωμαϊκού .κράτους, ύπό τόν απ 
αίσιου ρόγχον τών ^ονομάχων, τών κίναι
δων, τών 'Βάκχίδων, τών περιτριμμάτων
πάσης κώνώνιΚής' τάξέως;· '

* 1 * "

F uit Rqm a ! ’Ε π ί.μ ία ν  χιλιετηρίδα I- 
ξεπρόσώπησε τήν ,ίστόρικήν'τής άνθρωπό- 
τητός δρασιν. ‘Η παρά τόν Τίβεριν πόλις 
διά θαυμάσιου κοινωνικού καί πολιτικού ορ— 
.γα'νισμόύ έκυριάρχησέ σχεδόν τόύ τότε γνω· 
στού κόσμου: άπερρόφησέ'τούς Ίταλιώτάς,

46 Ε Β Δ  Ο  Μ Α Σ

κατέβαλε τού; Έ λληνας καί τούς Μακεδό- ι 
νας, κατετρόπωσε τόν ’Αννίβαν καί τόν [ 
Μιθριδάτην, έξιπόμπευσε τήιμΚλεοπάτραν, 
καί τήν Ζηνοβίαν, κατεδάμασ» τού; ΙΙχρ- 
θους καί τού; Σαρμάτα;,· τού; Γερμα
νούς, τού; Γ’αλάτας, καί τοσούτους άλλου; 
λαούς, ών ό αριθμός λεγεών έν τή ιστορία. 
Τό κοσμοπολιτικόν όνειρον τού Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου έσχιν ενταύθα, τελείαν λυσιν 
καί πραγμάτωσιν. Ή  Ρώμ*η έγίνετο πρω-' 
τεύουσα τή ; γνωστής1' οικουμένη·;, άνιβ ι- 
βάοθη ει; τόν ΰψιστον κολόφώνα τής δόξη; 
καί τής ισχύος, άλλά διά να κατάβιβασθή 
μετ’ όλίγον εις τάς τελευταίας βαθμ.ΐδα; 
τής εθνικής καταττώσεω ; κ.αί καταισχύνης,.

Ούτως έξελιπεν. άπο τής. ιστορική; σκ-η-- 
νής ή π ;λ ις  τών Κχισάμων. · Απο παλαιού, 
λέγεται, ότι ούδεμίκ- υπάρχει άπόστάσι; 
άπό τού Καπιτωλίου είς τήν-Ταρπ,ηίαν. Οί 
εστεμμένοι τού Καπιτωλίου ήρωες εσχον 
πλέον ή άπάξ τήν Τ αρπη ίαν ή δέ Ρώμη 
έχει ήδη έπίσης τήνΤαρτίηίαν αύτής, μετά 
τοσούτους. ιστορικού; θριάμβου; καί τρό
παια,., έν τώ  άμφιθε.ατρω τού Κολοσσαίου..

Μετά. ταύτα·, κατανοώ τήν άπέλπιδα i -  
ηείνην κραυγήν τού Ρωμαίου αύτοκράτορος,· 
λέγο.ντος είς εαυτόν :

«•Πάντα, τά  μεν τού σώματος, ποταμός, 
τά  δέ τής ψυχής, όνειρο; καί τύφος· ό 
δέ βίος, πόλεμος καί ξένον επιδημία· ή 6- 
στεοοφημία δέ, λήθη».

Είνε ήγνήσιωτάτη έκδήλώσις τής θλίψ εω ς,. 
ήν δύνχται νά αίσθανθή. πας τίυ.ιος άνθρω-: 
πος, είτε πληβείος, είτε έπί τού θρόν-ου κα- 
θήμενος, ενώπιον.τού, τραγικού θεάματος, 
όπερ παρίστησν τό Κολοσσα.ίον άπό τής ή- 
μέρσες τής παραδοσεως. αύτού· είς τόν ρω
μαϊκόν όχλον μέχοι τής ύπό τών βαρβά
ρων οριστικής, καταλήψεως τής Ρώμης.

Οί χήνες τού Καπιτωλίου" πρό ' πολλών 
αιώνων^ ειχον Ικλίπέι, άλλ! είχογ έκλίπε.ι 
μετ’ αύτών καί οί πολΐται τή ; Ρώμη;.

Ν . KAZA2I1S
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• Δικαίως έκρίθη ώς γεγονό; άξιον ιδιαι
τέρα; μνεία; ή κατά τήν εβδομάδα ταύ· 
την βραχεία έν Άθήνάις διατριβή τού έξο
χου γάλλου ηθοποιού κ. Κοκλέν διότι έ - 
πρόκειτο περί. καλλιτέχνου Γ άλλου πεπροι- 
κισμένου 6φ’ όλων τών τεχνικών άρετών, 
αΐτινες καθιστώσι τή ντέχ νη ν  θεϊόν τ ι δώ
ρημα,. χρήσιμοποιούμενον ύπο ■ τών κατό
χων πρός διοχέτευβιν τού' καλού είς τάς 
ψυχάς τών φοιτητών τών θεάτρων. Α λλ ’ 
όπως έν έπιγνώσει αίσθανθή τις καί κρίνη 
περί τής άνεκρρ'άάταυ ήθικής; άπολαύσεώς 
το ιαύτη ; άπό σκήνής' διδασκαλίας, προα- 
πα ιτείτα ι καλλιτεχνική τις .διάπλασις, ής 
άτυ.χώς στερείται ό ’Αθηναϊκός κόσμος, 
τ ή ;.  ίποχής. μα;, ώ ; έπί τό πολύ. Καί βε
βαίως, άφοϋ. έ.πί ίίκοσιπενταΛτίαν όλόκλη-. 
ρν όλοι άνετράφημεν ύπό θεατρικήν ίπ ο -  ̂
ψον έν τή άκόσμω σχολή τού ελαφρού γα λ 
λικού θεάτρου,: πώ'ς ήτο δυνατόν νά περι- 
μρένωμεν διάφορον αποτέλεσμα, ;

Τό πολύ κοινόν λοιπόν έτίμησε διά· τής

παρουσίας· τ * 0 δύο παραστάσεις τού 
Κοκλέν διά λόγους ώς έπί τό πλεϊστον ά· 
σχ.έτθ'υ;· πρό; τ.ί γήν -.β> γένει τέχνην χψί 
τοέ^εξοχον τεχνίτ-ήν. 'Ο'μέό όπώ'; 'δείξη ' 
ότι είνε(>πα«ταχ·ού.- παρών> ¿-δε ίπ ω ; μή 
έπιτρέψη νά φαντασθή τ ι ;  ότι ύστεόεΐ ίν 
τή πρό; τήν τέχνην, αποδιδόμενη ‘τιμή, 
άλλος όπως φέρη εις έπαφήν τό φράκον 
του προ; τά  αναπαυτικά καθίσματα· τού 
θεάτρου Μπούκουρη. καί άλλος όπως από
δειξή ότι δεν πτοείται άπο τό ύψος τών' 
τ ιμ ώ ν 'ή  άναξιοπαθοΰσα τσέπητόυ. ’ Ητο 
κατ’ άκολουθίαν επόμενον ό ' μέγας ηθο
ποιός, νά έξαγάγη τά  δημοσιευθέν.τα έν τψ  
τύπω  συμπεράσματα, άν πιμτώς άνεκοινώ- 
θησαν. αί· εκτυπώσεις του, περί τού αθηναϊ
κού άκροατηρίου.Συνειθισμένος ε.ΐ; τήν λα
τρείαν τών συμπατοιώτών. τού, οιτινες.έν 
έπιγνώσει. παρακολουθούσιν αύτόν έν· τή; 
ένθέ̂ > υποκριτική του δείνότητι καί ώψε- 
λιμους εκάστοτε άποκομίζόυσιν ' εντυπώσεις 
έκ τ ή ; διδασκαλίας του, εύοεν ημάς ψυ
χρούς καί έξεφράσθη μετά τίνος δριμύτη- 
τος, ή τ ι; μάς τόν παρουσιάζει παραπολύ 
άπαιτητικόν - καί μή λαμβάνοντα. ϋπ ’ δψει 
τάς περιστάσεις. Λησμονεί ό κ. Κοκλέν· ότι 
τό. κοινόν τού Λονδίνου πρό έτών τινων 
παρευρίσκετο εις τάς παραστάσεις του μετά 
γαλλοαγγλικών λεξικών καί πιστεύει σπου- 
δαίω ;; ότι όλο; έκείνο; ύ  κόσυ.ος ήτο είς 
θέσιν' να παρακολουθή' θρησκευτικώς τήν. 
έξέλιξιν τών παρίστανομε'νων έργων καί 
ν ’ άντιλάυ.βάνηται τών λεπτοτήτων τής. 
Γαλλικής, γλώσσης·1; Ά λλά  λέγει, ότι. τό 
θέατρον δέν ,ήτο πλήρες,, και έχει δίκαιον. 
Δέν υπολογίζει, όμ-ως ότι α ί ’Αθήναι δέν 
είνε Παρίσιο.ι ή Αονδϊνον.·, όπου:πεντήκοντα 
θέατρα καθ εσπέραν πληρούνται κόσμουΤ' 
Παρ’ ήμ.ίν πεντακόσιοι περίπου άνθρωποι 
άποτελούσι τή ν διασκεδάίζουσαν κοινωνίαν, 
ε ίτε ’έν θεάτρφ, ή έν χοροί;, ή . οπουδή
ποτε: Αυτοί πληρώνουσιν ολα τά άκριβ,ά. 
θεάματα, διά δέ τού; πολλού; ή δέν ύπάρ-. 
χουσιν εύθηνα ή . . .  τα  υπάρχοντα δέν εινε 
τού παρόντος νά έξετασθώσι τ ί είν|.. Τό 
ζήτημα λοιπον τής κενής αιθούσης τού 
θεάτρου κατά τάς.παραστάσεις, τού κ. Ko-, 
κλέν είνί πως ζήτημα οικονομολογικόν ,ΐσως' 
δέ σχετίζεται καί πρό; τό ίσοζύήιον, ή έπί 
τοΰ όπόίου μελέτη ήμπόδισε πιθανόν καί 
τούς κ. ύπόυργούς νά παρασταθώσιν. 
’Εσπευσμένα; λοιπόν έξέφρασε γνώμας ό. 
γάλλος τεχνίτη;' καί έδείχθη .κάτοχο; τών 
άλλοκότων ιδιοτροπιών τών καλλιτεχνών 
όλων, οίτινε; συχνά καταν.τώσι γελοίοι. Τώ.· 
εύχόμεθα έν. τούτοι; κατευόδιον καί συγ-, 
χρόνω; ϋγίειαν· με τήν. παράκλησιν νά ξα- 
ναπεράση μετά εϊκοσιπεντι έτη,· στε θά' 
έορτάσωμεν τήνείκοσίπενταίτηρίδα τού ύπό 
τή ; Α . Μ. ίδρύθησομένου-θεάτρου καί τότε 
τώ  ύποσχόμεθα, ότι θά εχώμεν καί θέα
τρον αντί άχουρίου, καί ύποκριτάς άξιους, 
τού ονόματος καί άκροατάς. άξιους τού- 
Κοκλένί

  ■» -----

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι Η Μ Ε Ρ Α Ι
Έ ν ·'ί<ύν άλύτων παρ’ ήμϊν, ζητημάτων,. 

δΓ Ô άλλοι μέν ατυχείς κόπτονται βοών-

τε ς - ... έν τή έρήμω, άλλοι δέ εύτυχεΐς 
άγρο?· τίγόραοα*·, είνε καί ή ασυνείδητος 

; λατομία -τών περί τήν Πνύκα αρχαίων τό
πων . Εΐθ? τό κατωτέρω άπόσπασμα έκ τής 
περί ΆΑηνών μελε'της σοφού φιλελληνος, 
νά διδάξη τούς αρμοδίους,· ποιαν απώλειαν 
δεινήν ϋφίσταται ή ήμετέρα πόλις έξ έκά- 
στου κτυπήματος τής ίεροσύλου τών λατό
μων σκαπάνης. Ά λλω ς τε δέν όμιλεί ό κ. 
Κοντόπ.αυλο; π ά λ ι ν  όμιλεί ό Μεζιέρ.

* *
Τ ά  έργα τη ς ' έβ§ομάδο; τά  πληρώ-, 

σαντα διά τού θορύβου των τάς ήμέρας τού 
κοινού είνε: τού γάλλου καλλιτέχνου κ.Κο
κλέν αί δύο. παραστάσεις, άς πρός θλίψίν 
μας . δέν έξετίμησεν όσον. έδει ή Ελληνική 
πρωτεύουσα, όπως ούδ’ αύτή όσον εδει έξε- 
τιμήθη ' ύπό τού διασήμου ήθοποϊοϋ’ ή 
άνακάλυψις τών κλεπτών τού νομισματι
κού Μουσείου . . . .  ήτις δέν έγενετο άκόμη, 
λησμονηθέντος τού' άπαισίου εγκλήματος, 
ώς τόσα άλλα καί ή άντ! αύτών τιμωρία 
τών πτωχών λογιών, οίτινες ευρισκον άλ
λοτε συγγράμματα τινα,, χάριν τών μελε
τών των, είς, τήν Βιβλιοθήκην τού ΙΙανε-· 
πιστημίου, αλλα τώρα εύρίσκουσι μ,ονον 
τήν θύραν τη ; κλειστήν... Φιλολογικά νέα, 
πλήν τών δύο τελευταίων ποιητικών έσπε- 
ρίδων τού Π αρνασσόν, τής χθεσινής τού 

. ποιητού κ.· ΣυνοδινοΟ καί τής παρελθού- 
σης, καθ’ ήν ό ’Αχιλλεύς Παράσχο; άνέγνω 
τόν 'Α.Ιψρέδον του (ούτιν.ος άπόσπασμα δεν 
λήσμον.ούμεν ότι ύπεσχέθημεν, άλλ’ άνα-, 
βάλΧομεν μόνον διά το προσεχές φύλλον), 
έν,.μέσψ πλήθους πρωτοφανούς— διά πάντα. 
άή,λου—  εξαρθέντο; είς τούς υψηλού; κό
σμου;, εί; ούς τό φέρει έκάστοτε τού εθνι
κού,· μα ; ποιητού ή ποίησις καί ή απαγ
γελία. Ά λ λα  νέα δέν ήκούσθησαν, πλήν 
τών φιλολογικών εσπερίδων, άς έν Χανίοις 
συνέστησεν ή πεφωτίσμένη πρωτοβουλία 
τού γυμνασιάρχου ' κ. Ψιλάκη καί τών 
προσέχω; άρχομενων έν τή προσφιλεί Έ ρ- 
μουπόλει, χάρις εϊ; τήν φιλότιμον Ινέρ- 
γηαν τών έφορων τής αυτόθι λέσχης Ή  
ΕΜ/Ιάς, καί τής προσεχούς έκδόσεω; τής 
Α^ατυ-Ι/ις, ήτοι άνθοδέσμη; μελετών, ά- 

ναδεικνυουσών τά θέλγητρα τής ωραίας· 
πατρίδος-τού συνεργάτου ήμών κ . Μ. Ά ρ- 
γυροπούλου, ού τήν 'Α γίαν Μ αρ ίναν  γ§ι·. 
έτι'έδτμοσιεύσαμεν.

Καί απομένει; ό χορός τών ΆνακτόρωνΓ 
Οτι πρό τινων ημερών δίεκρίνοιιεν έν- 

το ; ταπεινού έφαπλωματοποιείου ένα τών 
κομψότερων τών ’Αθηναϊκών αιθουσών 
λέοντα έξεπλάγημεν. Πώ; αύτό;, ό μυρσ- 
βλητο;, νά κατέρχη-ται μέχρι τού χυδαίου- 
έκείνου εργαστηρίου; Ά λλά  φαντάσθητ.ε τήν 
εκπληξίν ρ.α;, ότε έμάθομεν τον λόγον. Τώ 
έπαιρνον με'τρονδιά νά τφ  κατασκευάσωσι... 
κνήμα; ! ή μάλλον ν ά . . .  συμπληρώσωσι 
τάς ίδικάς' του διά βάμβακος ! Διότι δέν 
θ άγνοήτε βεβαίως, ότι τών κομψο>ν μα- 
λεόντων τινές θά παραστώσι κατά τόν χο
ρόν τούτον φέροντες φράκα χρωματιστά, 
κοντά; άναξυρί.δας καί περικνημίδας λευ- 
κρίς̂  · ώς έπί Λουδοβίκου ΙΔ ' κ α ί.. . ί ίο -  
5θΐ66β θΙ»Η§θ, ή· ευγένεια τό απαιτεί νά 
μή διάκρίνωνται αί όστεώδει; κνήμαί των ϊ
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0 Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  T OT  Κ Ο Τ Κ Ο Τ Λ Ι Ν Ο Τ
(Μ$τ4φρασις Παναγιώτου Πανβ)

Έ τσι δ Καρίλος ίψ ιλ ε . Ό ήρωις τό τραγούδι 
"Αχουί τήν άττιίδκ του Ιχάνω χλαγιασμένος.
'Στχίς £ριωι<τουςάχού(ΐβησαν ν’άνατκυθούνοϊψχλτχις 
Καί ’ο δλοοί ¿καταίβηχε γλυχός-γλυκό; δ Οπνος. 
Μόνον τού Σεμου τδ παιδί εΐν’ άγρυπνο. Τδ νοΰ του 
“Εχει ’ς τή μάχη. Ή φωτιά, πού τά ίδρυά Ι/ύναν, 
Αρχίνησε κ έοβυότουνε. Αδύνατο τριγύρου 

•Φώζ ΐχυνότουν. Εξαφνα βραχνή φυίνή άκούτθη,
Καί τού Καλμάρου1 ¿φάνηκε δ ίσκιος περπατώντας 
Αργά-άργά, ς τό άδύνατο της νύχτας φως ¿κείνο.

Εις τό πλευρό του άνοιχτή φαινότουν ή πληγή του. 
Εδφ κ ¿κεί Ιπειοταυε άτακτα τά μαλλιά του.

Είχε ’ς τήν δψι σκοτεινή χαρά. Τδν Κουχουλίνο 
Φαινβτουυ πώς ¿κάλαινε ε ί; τή σπηληά του μέσα.
—Τής νύγτας συγνεφιάρεχο παιδί, δ Κουκουλΐνος 
Είπε, γιατί τά σκοτεινά ’ς ¿μένα βλέμματά σου 
Καρφύνεις ίτσι, φάντασμα τού άγριου Καλμάρου; 
Παιδί τού Μάτα, τί ζητείς ; θέλεις νά μέ τρομάξής, 
Νά φύγω 5πό τδν πόλεμο; Τδ γέρι σου δέν ήταν 
’ Αδύνατο, κ’ οί λόγοι σου δέν ήτινε ειρήνης.
Ή ! πόσο, πόσο άλλοιώτικος ’ςέμέ, τής Λάρας δούκα, 
“Ερχεσαι άπ’ δ,τι ήσουνε, έάν νά φύγω τώρα 
Μέ συμδουλεύης! Είςευρε πώς τή φυγή, Καλμίρε, 
Ποτέ μου δέν ¿γνώρισα, ούτε ποτέ τρομάζω 
Φαντάσματα. Αδύνατο Ιχουν αυτά τδ γέρι 
Καί κατοικούν ’ς τά σύγνεφα, καί τίποτε δέν ξέρουν. 
Τού Κουκουλίνου ή καρδιά ’ς τδν κίνδυνο άξαίνη,
Καί τού πολέμου χαίρεται τήν χλαλοή ν’ άν.ούη. 
Φύγε καί κρύψου, φάντασμα, εις τή «πηληά σου μέσα. 
Δέν είσαι δ ίσκιος τού Καλμάρ. Τδν πόλεμο τροφή του 
Είχεν αύτός, καί φοβερό σάν άστραπή τδ χ έρ ι!...

Χαρούμενο τδ φάντασμα ’ς τδ σύγνεφό του μέσα 
Έκρύφθηκε, γιατί άκουσε τδν έπαινό του, Έβγήκε 
Μία εις τήν ’Ανατολή άσπρούτσιχη άχτίνα,
Καί τού Καδάρου άκούσβηκε δ ηχος τής άσπίδας.
•Οί ήρωες τής πράσινης Ούλλίνας εις τά πόδια 
’Αμέσως ¿σηκώθηκαν. Βοή τριγύρω έχύθη,
Χάν ποταμιώνε μόύγκρισμα, πού τρέχουν φουσκωμένα. 
’Σ τή Λέγο πέρα άντήχησε δ ηχος τού πολέμου,
Καί δ Τορλάστος έτρεξε.—Γιατί δ Κουκουλίνος 
Έρχεται μέ τούς χίλιους του ’ς έμέ πολεμιστάδες; 
Έχεις τδ χέρι δυνατό, χαί είναι ή ψνχή σου 
Φωτιά. Γιατί οί δύο μας δέν πολεμούμε μόνοι;
“Ας μείνουνε οί δούκες μας μακρυά καί ί ς  κυττάζουν 
Ά ς βλέπουνε πώς όμοιοι μέ χύματ’ άφρισμένα,
Όπου ’ς τδ βράχο ολόγυρα χτυπάν, κ’ εμείς οί δύο 
’3  τή δύναμί μας είμεθα. Τδ άφρισμένο χύμα 
Βλέπει δ ναύτης φοβερό χαί φεύγει τοομασμενος,
Καί άπδ μακρυά τήν άγρια μανία του κυττάζει...
—Ά !  είπε τότε δ ήρωας χαρούμενος. ’Αστράφτεις 
Έάνήλ^ος γωρίς σύγνεφο, Τορλάστε, ’ςπήνχαρδιά μου. 
“Εχεις τδ χέρι δυνατό, χ’ είν’ άξιο τού διχοΰ μου. 
Άποσυρθήτε, δούκές μου, ’ς τής σκοτεινής ϊλιμόρας 
Τά πόδια χαί τδ δοΰχά σας, χωρίς νά χινηδήτε, 
Κυττάτε ’ς τήν άδάνχτη τής δόξας του ημέρα, 
“Αχούσε, ψάλτη : Σήμερα άν πέση ό Κουκουλίνος,
Είς τδν ανδρείο πήγαινε Κονάλο χαί είπές του 
Πώς είχα εις τδν άνεμο παράπονο μεγάλο,
Πού άγριος ¿φύσησε ’ς τδ χύμα τής Τογόρμας.
Ποτέ, ποτέ δέν Ιλειψε άπδ τή μάχη ¿κείνος,
“Οταν ’ς αΰτήν ή φήμη του τδν έκραζε. Είπές του,'
’Σ τδν πόλεμο, τδν άγαδδ Κορμάνο νά σκεπάτη,
Σάν τ’ ούρανού παρήγορη άχτίνα, τδ σπαδί του,
Καί ’ςταίς ήμέραιςπόϋάγριαις έρχονται ’ς τήνΤεμόρα, 
Πιστός άς ήναι σύμβουλος ή φιλική φωνή του . . .  

Έκίνησεν δ ήρωας χ’ ήχοϋσαν τ’ άρματά του.

(Τέλος )

"Ομοιος μέ τδ άγριο τού Αόδα ηταν. πνεύμα, (12) 
Πού φοβερό άνάμεσα τρέχει "ς ταίς καταιγίδες,
Καί άστραψιαίς τά ματιά του σκορπίζουνε πολέμου.
Σ ταίς θάλασσαις περήφανο γυρίζει τούΛοκλίνου 
Καί πείθεται ’ς τδ σύγνεφο. Τδσχοτεινό του χέρι 
Είς τδ σπαθί του άκουμβά, Ό άνεμος σηκόνει 
Τά φλογοβόλα του μαλλ2ά, ποϋ.προξενούνε τρόμο. 
Έτσι είς τήν άδάνατη τής φήμης του ήμερα 
Καί δ Κουκουλίνος άγριος ώρμησεν. Ό Τορλάστος 
Έπεσε. Μαύρα δάκρυα ¿χύσανε οί δοΰχες 
Τής Λέγος, χαί ώρμήσανε άγριοι, μανισμένοι. 
Πυχνοί-πυχνοί, σάν σύγνεφα τής έρημος,^ζώσαν 
Τδν Κουχουλίνο. ’Αστράψανε χ ίλ ια  σπαθιά χαί χίύ.^χ 
Κοντάρια, x ¿πετούσανε πυχνά-πυχνά ή σαΐτες, 
Εμπρός, δπίσω, ’ς τά πλευρά τδν ήρωχ χτυπώντας. 
Καί δ Κουκουλίνος έστεκε, σάν βράχος οπού βλέπει 
Τριγύρω τόυ τή θάλασσα ν’ άφρίζη μανιωμένη.
Χίλχοι τριγύρω ¿πέσανε, χαί περπατεί ’ς τδ αίμα 
’Εκείνος ύπερήφχνος. ’Αντιλαλάει ή Σλιμόρα,
Καί τρέχουν είς τδν ήρωα οί δούκες τής Οΰλλίνας. 
Άπ’ άκρη ’ς άκρη άγρίεψιν δ πόλεμος ’ς τή Αέγο... 
'Σ τδ ύστερο δ ήρωας ¿νίκησε τής Τούρας,
Κ’ έγύρισεν άνάμεσα 'ς τή φήμη του. ,Μά ηταν 
’Αχνήυάχνή ή δψι του, καί μέσα ’ς τή χαρά του 
Τδ πρόσωπό του σκοτεινό. Τά βλέμματα τριγύρω 
Εγύριζε, χωρίς φωνή νά βγάνη άπδ τδ στόμα. 

Έτρεμε τδ κοντάρι του \  τδ κάθε πάτημά του,
Κ’ έλεγες πώς τδ χέρι του τδ βάσταινε μέ κόπο.
'Σ τή μέση του άχίνητο κρεμότουν τό σπαθί του.
—Καρίλε, είπε, ή δύναμι φεύγει τού Κουκουλίνου.
Τά χρόνια δπού ¿περάσανε πάει ή ζωή μου ναύρη.
'tf μέραις μου ¿κοπήκανε. “Ηλιος δέν θαύγη άλλο 
Γιά μένανε. Οί φίλοι μου θά μέ ζητάν τού χάχου,
Καί δ Κορμάνος χλαίοντας θά λέη ; Πού δ δούχας 
Είναι τής Τούρας; Ένδοξο όμως τδόνομα-μδυ 
θά ήναι χαί ή φήμη μου 6ά τρέ/η ’ς τά τραγούδια. 
Οί νέοι: άς Ιπεθαίναμε χ’ έμεΐς, χ’ έμείς, θά λένε,
’Σάν τδ παιδί έπέθανε τού Σέμου, πού ή δόξα 
Τδ σκέπαζε χαί ή φήμη του αίώνια θά λάμπη.
Έ λα, Καρίλε, ήσυχα βγάλε μου τή σαΐτα,
Καί είς τή ρίζα τού ϊδρυού φέρεμε. Τού Καβάρου 
’Απίθωσε πλησίον μου τήν ένδοξη άσπίία,
Τ’άρματα τών πατέρων μου νά εΰρίσχωνταιχοντά μου,
Νά μέσκεπάζηή δόξα τους Πέφτεις, παιδί τού Σέμου;
Εΐπ’ δ Καρίλοςχα! άρχισε τή ; λύπης τδ τραγούδι:
—γ’Σ τούς έρμους τοίχου; κάθεται ή σιωπή τής Τούρας, 
Καί τή Δουνσχάλια δλόγυρα σκεπάζει μαύρη λύπη.
Είς τή δροσχά τής νιιότης της μόνη χαί χήρα μένει 
Ή εύμορφη γυναίχά του, χαί όρφανό χαί έρμο 
Τδ τέχνο τής άγάπης του. Τά τρυφερά του μάτια 
θά  βλέπουνε τή μάνα του νά κλαίη, νά χτυπιέται, · 
Καί τήν αιτία θά έρωτά. Τά μάτια θά σηκόνη 
Καί τό σπαθί άχίνητο νά κρέμεται ’ς τδν τοίχο 
θά βλεπη τού πατέρα του. Καί τίνος, θά ρωτάη,
Καί τίνος είναι τδ σπαθί; Κ’ ή μάνα του θά χλαίη...

Πο̂ δς έρχεται; Πο̂ δς έρχεται; ’Ελάφι, δπού τρέχει 
Ό κυνηγός κατόπι του. . . .  Τά μάτχά του ζητούνε 
’Εδώ κ’ Ικεί τδ φίλο του, μά μία πέτρα β λέπουν.,.. 
Κονάλε, ποιός ’< τδν πόλεμο δέν σ’ άφισε νά έρθης, 
Πού έπεσεν δ ήρωας; Τό χύμα ’ς τήν Τογόρμα. 
’Εμούγχριζεν δλόγυρα; ή άγρια ’ς τά παηά σου . 
Έφύσσα τότε ή νοτιά; ’Επεσανε, Κονάλε,

(11) Π νεύμ α  <ού*Λό.δα, ό Ό δ ί ν.ος^ ή : με* 
γάλη θεότης τών άρχτιχών λαών, περί ού γίνεται διά 
μακρών λόγος ¿ν ετέρω πο'ιήματι τού ’Οσσιανού (Κ α- 
ρ ιττ .ο ύρ φ ).

’Επέσανε οί ήρωες, χαί σύ μ’ αύτοδ; δέν ήσουν!
Τδ θλιβερό αύτδ μήνυμα, 'ς τδ δασωμένο Μόρβεν,
’Α! όχι, μήν τδ φέρετε. Μήν πήτε είς τή Σέλμα 
Πώς τδ παιδί ¿σκοτώθηκε τού Σέμου. ’Ο Φιγγάλος 
Μαύρα θά χύση δάκρυα έγκάρόικ σάν τδ μάθη,
Καί τά παιδιά τής έρημος θά χλάψουνε χ’ εκείνα. . , 
—Τοϋ ήρωα ¿κάμανε τδ μνήμα είς τήν όχθη 
Τής Λέγου καί τδ σκύλο του τδν μπιστεμένο Λοΰα 
Εκεί κοντά ¿θάψανε' άχώριστον τδν είχε 

Είς τδ κυνήγι σύντροφο* σύντροφο καί στδ μ νή μ α ... 
Κ’ ο! ψάλταις άρχινήσανε τής λύπης τό τραγούδι:
—Δούκα τής Τούρας, ήσουνε ’ς τδν πόλεμο μεγάλος,.- 
Εύλογημένη κ’ ένδοξη καρδεά άπδ ταίς πρώταις.
Σάν χείμαρρος άου χύνεται άπδ ψηλά καί ο,τι 
’Εμπρός εύρη τδ ρέμα του άγριος τδ γκρεμίζει,
Κ’ ή δύναμί σου ήτανι, πολεμιστή μεγάλε !
Σάν άστραπή ¿κατέβαινε γρήγορα τδ σπαθί σου,
Κι’ δ δρόμος του μέ αίματα πάντα ήτανε γεμάτος. 
Ήτανε πάντα άχούραστο χαί φοβερό είς ολους,
Κι’ δ θάνατος τδ άκλούθχε πιστός όπου κιάν ήταν... 
Τοϋ Κουκουλίνου ένδοξο τ’ όνομα θάναι π ά ντα ... 
Ήταν παιδί τής άμαξα; καί ήρωας ’ς τή μάχη...

Ήρωα, δέν σ’ ¿σκότωσε τδ χέρι φημισμένου !
Δέν έβαψε ’ς τδ αΐμά σου ήρωας τδ σπαθί του *
’Σάν μέσα άπδ σύγνεφο επέταξε σα ΐτα ,. . .
Κ’ ¿κείνος πού τήν έρριξε ποιόν εύρηχε δέν ξεύρει.
Τδ καύχημά μας έπεσε!. .  ’Ανάθεμα εκείνον 
Πού τή σαΐτα έρριξε, χαί ’ς τή σαΐτα άκόμα!. .  
Ειρήνη είς τδν τάφο σου, ώ δούκα τής Δουνσκάλιας, 
’Ας η ναι. Είς τδν πόλεμο ήσουνε καταιγίδα, 
θλιμμένος κάθε ήρωας φεύγει άπδ τήν Τεμόρα.
Λύπη ’ςταίς πόρταις κάθεται. Βούβαίς είναι ή σκάλαις! 
Είναι τδ βασιλόπουλο ’ς τή λύπη βυθισμένο;
Μονάχο καί ξαρμάτωτο. Δέν βλέπει νά γυρίζης,
Καί έρωτά τί γ ίνεσ α ι... .Τοϋ χάχου σε φωνάζει!
Κλάψε Κορμάνε! Έρημος ’ςτόν χόσμο εΐσφι τώρα.
’Σ τόν τάφο είναι ό ήρωας, ή άσπίδα σου χ’ ή σκέπη. 
Έμεινες τώρα άδύνατος. Έτοιμοι οί Ιχθροίσου 
Είναι νά σέ 'σπαράζουνε. Ό δοϋχάς σου ’ς τόν χόσμο 
Δέν είναι, καί τδ άστρο σου ’ς τί, ούσι του κοντεύει... 
Γλυκειά έχε άνάπαψι 'ςτδν τάφο σου, ανδρείε.
Σ τούς ήρωες άνάμεσα ήσουνε ήλιου άχτίνα,

Καί ή Ερίνα άσπιδα της ’ςτδν κίνδυνο σέείχε. .$.
Μά τώρα, πάει ή ελπίδα σου, Βραγέλα εμπιστευμένη! 
Τ'άγαπημένα του παν^ά δέν θέ νάβλέπης πλέον 
Είς τδν άφρδ τής θάλασσας. Τί θέ νά κάμης τώρα; 
θά τρέχης -είς τήν έρημο, όχι ’ς τδ περ ιγιάλ ι!. . .
Μέ τά μαλλιά της ξέπλεγα, ξέφρενη άπδ τή λύπη,
’Σ τήν κάμαρά της κάθεται καί τ’ άρματα κυττάζει 
Εκείνου ποϋ ’< τδν.πόλεμο δέν θέ νά πάη πλέον. . .  
Τά μάτια σου μέ δάκρυα, Βραγέλα, είναι γεμάτα,.
Τά μέλη σου παράλυτα χαί σκοτεινή· ή ό ψ ι. . .

Γλυκειά έχε άνάπαψι, ψυχή εύλογη μένη! 
Γλυχειά-γλυκειά τό μνήμά σουείρήνή άςσκεπάζη !(12)

(12) ’Ο Κουκουλίνος είνε δ διασημότερος ήρως τή ; 
’Ιρλανδικής παραδόσιως, περί τή ; έκτακτου ισχύος 
τού δποίου πολλά λέγονται. Ό υϊδς αύτοϋ, δνόματι 
Κολώχ, όπήρξεν ¿πίση; διάσημος έπί άνδρείφ καί 
τοξευτική έπιδεξιότηέι.' Εί; τά βόρεια μέρη τή ; Σκω
τίας, λέγειδ Μάκφερσων, θέλοντες νά εϊπωσι περί τίνος 
δτί είνε καλός σχοπευτής,καλοϋσιν αύτδν β ρ α χ ίο να ' 
τοϋ  ' Κ ο λώ χ ,

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α
Έν τω προηγουμένω ψύλλιρ, '-σελίς 5 , στήλη I ,  . 

στίχος 17, άνάγνωθι: Έ στεκό ντα νε .
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^ Σ Π Ε Ρ ΙΝ Α Ι  Δ ΙΗ Γ Η Σ Ε ΙΣ

Η Μ Α Ν Ν Α
(Σ τρατιω τικαΙ Αναμνήσεις)

Τό στρατόπεδόν μχ ; εύρίσκετο μίαν ώ- 
αν μακράν τή ; πόλιως, έπι άχανοΰ; πε- 
ιχδος, ολίγον άνωθεν ποταψδοϋ. Μόλκ 

είγορ,εν ϊπυγτρέψίΐ, (Δετά δεχάωρον συνεχή 
Ιργασίαν, Ικ τίνος πρός βορράν άνεγειρο- 
;ριί/·ου Ογυρώρ.ατος, γην  άποπεράτωσιν τοϋ 
οποίου εϊγθ|Α.εν ·$;ατ«χθή νά έπισπεύσωμιεν. 
'Η ά|ίχ τοϋ οχυρώρ.ατο; έχείνου άνωρεο- 
λογεϊτο γενικώς πχρ’ όλων των άζιω[/.«τι- 
ικών ρέας. Κατόπιν κοπιώδους έργασίας επί 
-τόσας ώρας, όλω; - φυσικόν ητο ότι έβλεπε 
τε ; ίϊάντα σπεΰδοντα νά λάβη τό συσσίτιόν 
που κα ί νά έζαπλωθή εϊτε Ιντό; τών σκη- 
■νών εετε έκτό; αύτών, όπως ,άναπαύστι τό 
καταπεπονηρεένον σώρεά του. Μ ετ’ ολίγον 
ούδέν έδήλου τήν ύπαρζιν τοσούτων άνδρών 
.εν τώ  τοπω έκείνω· ήσύχαζον άπαντες. 
Έξηπλώθην, κεκριηκώς, κατά γής· στήρι
ξα ; δέ τόν αγκώνα έπί τοϋ έδάφου; καί 
τήν κεφαλήν Ιπέ τή ; χειρό; ρ/.ου, άνε- 
παυό υ,ην.

Αί τελευταΐαι άκτΐνε; ποϋ δύοντο; ήλιου 
ήρύθραενον Τα; κορυφά; τών άφεσχηκότων 
ορε'ων, άτινα περιέβαλλον τήν πεδεάδα ώ ; 
πλαίσεον. Οί λάλοε στρουθοί, ίπτάρεενόι 
άκαταπαΰστως Ιπί τών κλάδων τή ; ρεονα- 
δική; αίγεερου, ήτες ύψόϋτο βήρ.ατά τενα 
μακράν τών σκηνών, εψαλλον τό φαιδρόν 
■χχί ριονότονον άσρεά τ ω ν  αί θορυβώδεις 
αορώναι, περιστρεφόρεεναι αγεληδόν άνωθεν 
τοϋ στρατοπε'δου, έκρωζον, ζητοϋσαι νά 
•καταφάγωσι ..τά ανύπαρκτα περισσεύματα 
ποϋ συσσέτίου ρέας' οί ρεακοόποδες πελαργοί, 
ρεεταφέροντε; εΰλύγιστά κλωνάρια.διά τών. 
ραρεφίβν τό>ν Ιπί τών στεγών τών καλυβών 
'θελκτικωτάτου χωρίου ήρ.ίσειαν ώρ.αν ά π ί-  
χοντο;, έσπευδον νά άποτελεσωσι τού; κο- 
φίνου; τω ν, έντό; τών όποιων θά έναπέθε- 
πον καί έξεκόλαπτον τά  ώά των καί θά 
άνέτρεφον τού; νεοσσού; των. Ψύχρός .άήρ 
έ'πνεεν ήσύχω; φέρων ρεε'χρι; ήρεών τήνλαρε- 
πράν ευωδίαν τών θάρ.νων, οϊτινε; (πλη
ρούν τήν πεδιάδα. Μάκρόθεν ήκούοντο τά 
ρέοντα ύδατα τοϋ ποταυ.οϋ καί οί γλυκείς- 
ήχοι τοϋ αϋλοϋ νεαροϋ βοσκού, οΰτινο; τό 
•ποίρενεον (βέλαζεν άπλούρεενον πέρεξ του.

Παραδόξω; όρεω;, Ινώ τό παν περί Ιριέ 
(ρ.ειδίά, έβυθεσθην εί; ρεελαγχολίαν καί. 
θλΐψεν· ώνειροπόλουν..........................................

θόρυβο; καί φωναί (τάραξαν αΓφνη; τήν 
ηρερείαν τοϋ στρατοπέδου καί ρεέ άπεσπα- 
<5χν τοϋ λαβυρίνθου τών σκέψεών ρεου. Ή - 
γέρθην καί παρετήρησα πέριξ; Οί στρατιώ- 
τα ι είχον έγερθή (πίση; καί συνηθροίζοντο 
περί τήν αΐγεερον.

— Τ ί τρε'χει; ήρώτησα στρατιώτην τινά.
— Ξέρω καί ’γώ  ; Τώρα πάω νά ’δώ, 

ριοί άπήντησε.
Ποοχωρών,συνήντησα ετερονστρατιώτην, 

πρό; όν άπε'τεινα τήν αΰτήν (ρώτησιν.
~ Δ έ  ξέρω νά σοϋ *πώ καλά, κάλά,.ρεοί 

άπηντησε’ κάποιο; ήρθε,άλλα δε ’ριπόρεσα 
άκόρεη νά ρεάθω τ ί θέλει.

Ή  Ιρεφάνισι* ξένου- προσώπου (ν στρα-. 
τοπεδω (γείρει ζωηρώς τό (νδεαφέρον πάν-: 
των. Εύρισκο’ρεινος έκαστο; ρεακράν τών 
προσφιλών του προσώπων, νοι/.ίζει τόν επι
σκέπτην πατέρα,.^ συγγενή, πατρ ιώ την  ή κο- 
ιειστήν επιστολή; δΓ αυτόν, καί κρυφίά 
χαρά, γλυκεία σογκίνησις καταλαμβάνει 
τήν καρδίαν του, μέχρι; ότου ίδρ καί μάθη 
τόνάληθή σκοπόν τοϋ άφιχθέντο; προσώπου.

— Έμενα θά ζητή! σκέπτεται πας τις.
— Πολος είνε ; έρωτΡ. ό είς.
— Ό  μπάρμπας σου, άπαντά ό ετεοος. 

χλευάστικώς, άφοϋ πεισθή ότι ούδόλως. ή. 
έπισκεψιςτόν ίνδιαφίρεε' έρχεται νά  σέ’δή.

— Γράμμα σοϋ φε'ρνει, μωρέ Γιάννη !
— ’Αλήθεια; λέγει ό Γιάννη; καί σπεύ

δει, (κλαμβάνιμν ώ ; αληθή τά  λεγόμενα 
τοϋ φίλου.

— ^οΰχει λεφτά, κουμπάρε.
— ’Εσένα έχεε, άποκρίνεταε σοβαρώ; 

καί βραδέως, πειραχθεί; ό πρό; ον άπετεί- 
νετο„ άνήκων εί; τήν τάξιν (κείνην τώ ν.α ν
θρώπων, οΰς καί τό Ιλάχιστον προσβάλλει.

Καί πλείστα; άλλα ; άστειότητα; ήκουον ■ 
διαμεεβομένα; μεταξύ τών συστρατιωτών 
μου, κσθ.οσον (πλησία^ον πρό; τήν αίγει- 
ρον, τρεφων καί έγώ τήν (λπίδα, ότε πιθα
νόν ό ξένο; ήρχετο δε’Ιμε'. Κατώρθωσα τέ
λος, οΰχί άνευ κόπου, νά ϊδω τό αίτιον ό
λη ; αύτή; τή ; άναστατώσεως. ’ Ητο γυνή, . 
έξηκοντοϋτι; καί πλέον ίσως, υψηλή καί· ο
λίγον παχεϊα.Τά χαρακτηριστικά, του προ
σώπου .τη; διέσωζον έτι μέρο; τής νεανικής 
καλλονής της, καί (φαίνετο κατάπονο;.. Ή  
κεφαλή τη ; έκαλύπτετο ύπό φακεωλίου κι-, 
τρίνου, άφίνοντο; ,νά φαίνεται τό ίμπρό- 
σθιον μέρο; τή ; λευκόφαιου κόμη; της* έ
φερε κοντόν, ένδυμα καίίπανωκόρμιον βαθυ- 

\ τάτου πρασίνου χρώματος, τά  δε υποδή
ματά της.ΐκαλύί^τοντο ύπό πηλοϋ. Έ στη- . 
ρίζετο Ιπί μεγάλη;: χονδρά;..ράβδου καί (κ 
τοϋ. αριστερού · ώμου τη ; έκρέματο πήρα, 
ή ; ό όγκο; (δείκνυεν ότι ήτο πλήρη;,., τ ί ;  . 
οΐδεν όποιων καί όπόσων πραγμάτων ,!. . .  
Ιίεριέφερε πρό; πάντα ; τού; μελαγχολικού; 
καί απορίαν, εκφράζοντας μεγάλου; ,μ έ λ α - ' 
να ;, άλλ’ ολίγον θαμβούς, οφθαλμού; τ η ς , . 
προσπαθούσα, νά άπαντά εϊ; μυρίας ερωτή
σεις, α ; τή άπετιινον οί στρατιώται. “Οτε 
τήν (πλησίασα, έλεγε προ; τίνα τούτων διά 
φωνή; γλυκείας.καί θλιβερά;, διακοπτομέ- 
νης συχνώ; ύπό στεναγμών:

— Ναι έρχουμαι άπ,ό τό χωριό, περπα
τάω άπό χτέ ; τό βράδυ, Ιχω- νά τόν δώ 
έξη μήνες καί ..δε μ ά ; έγραψε άπό τόν 
καιρό που ήσαστε στήν πρωτεύουσα· δέ; 
μπορούσα:λοιπόν νά ησυχάσω καί αποφά
σισα χτες τό βράδυ νάρθω νά τόν βρώ, 
τώπα καί τ  άντρό; μου καί μοΰπε κ ’αύτό; 
ό καϋμενο; «Κ αλά θά κάνης, πήγαινε«»'. 
Πήρα λοιπόν τό δρόμο κ’ ήρθα, χωρίς νά  ,. 
σταθώ μ ιά στιγμή.. Φώναξε τον λοιπόν, 
νάχη ; τήν ευχή μου, νά τόν δώ, νά  τοϋ 
δώσω κ.’ αΰτά τά  πράγματα ποϋ ’χω στό. 
ταγάρι, γ ια τ ί πρέπει νά φύγω.

—  Δέν τόν ξέρω, κυρά, δέ θάνε στό λό- ,
λ°  ε*««· , ν . .. /. . .

— Καλά αύτό δέν είνε τό. .εικοστό σύν
ταγμα, πρώτο τάγμα, πρώτο; λόχος; Έ - .

μεΐ; τό μάθαμε στό χωριό (δώ καί ’λ ίγα ι; 
’μέραι; πώς μετατεθήκατε 'δώ' καί κίνησα 
κ’ ηοθα, άφοϋ είσαστε τόσο κοντά καί εϊχα 
τόσο καιρό νά λάβω γράμμα.

—  Δέν τόν ξέρω, σοϋ λέω, κυρά !
— Δέν τόν ξέρει;, ε; ειπεν άπελπιστικώ; 

ή  γραία καταστάσα μελαγχολικωτερα. Ούτε 
κάνένα; άλλο; άπό σάς δέν τόν ξέρει ;

— Τί θε’λεις, κυρά μου ; τήν ήρώτησα 
τότε.

Τό παιδί μου ! μοί άχήντησεν ανυ
πομονώ; καί ολίγον άπαιτητικώς, (νώ οί 
οφθαλμοί τη ; έπληρώθησαν δακρύων.

. — Ποιό είνε τό παιδί σου ;
Ό  Δημήτρη; Δημητρίου, μοί είπεν 

ήδέω; τότε καί σχεδόν κλαυθμηρίζουσα, 
είμαι μάννα κ α ί.. . .

— Είνε στό εικοστό σύνταγμα, πρώτο 
τάγμα, πρώτο; λόχος.

Αυτού; άκριβώ; τού; αριθμούς έφέρα;χεν. 
Έ  μ.ήτηρ είχε μάθει (κ στήθους τήν διεύ- 
θυνσιν, ήν ό υιό; τη είχε γράψει διά τήν 
αλληλογραφίαν των.

— Περίμενε μιά στιγμή, κυρά, τή εϊ- 
πον συγκεκινημένος. Θά πάω νά στόν 
στείλω.

Άπήλθον πρό; άνεύρεσιν τοϋ ζητούμενου, 
βαθέω; συγκεκινημένος (κ τη ; (νδείξεω; 
αυτής τή ; μητρική; φιλοστοργίας. Νά δια- 
νύση τ ι ;  είκοσιν όλα; συνεχείς ώοα; πεζή 
κατόπιν ήμερησία; ίσως Ιργασία;· νά διίλ-- 
θη ολα (κείνα τά  δύσβατα όρη εί; το ικύ- 
την .ηλικίαν· νά εκτεθή εί; τό διαπεραστι- 
κώτατον νυκτερινόν ψΰχο; τών μερών ε
κείνων, καί τά ;. καυστικωτάτας ακτίνα; 
τοϋ ήλιου ολόκληρον θερινήν ημέραν, ταΟτα 
πάντα εινε ύπε'ρτερα τών δυνάμεων παν
τός, έκτό; τή ; μητρός... Ναι! μόνον μή- 
τηρ μακράν τοϋ στρατιώτου υίοΰ τη ; έξά- 
μηνον όλον, μόνον μήτηρ άγνοοΰσα έπί. 
τοσοϋτον χρόνον τήν τύχην τοϋ τέκνου τη ; 
δύναται νά ύποστή τήν θυσίαν αΰτήν, γ ω - 
ρί; οΰδέ πρό; στιγμήν νά σκεφθή τό με’γε- 
θός. τη ; ! . . . , .  Καί τ ί είνε πάντα ταΰτα 
απέναντι τής γλυκεία; ηδονή;,· τή ; άπείοου . 
εύτυγ_ία; νά ϊδη τό προσφιλές τέκνον της, 
την χαράν τή ; νεότητό; της, τήν (λπίδα 
καί βακτηρίαν τοϋ γήρατος.τη; ; . . .  Είκο- 
σιν όλα; ήμερα; θά διήνυεν ευχαρίστως, 
Ενα Ιναγκαλισθή καί άσπασθή τό τέκνον 
τη ;, τό άντικείμενον τή ; λατρεία; της, τό 
καύχημα τή ; ζωή ; της ! . . .  Καί διατί άλλο 
έζη έν τφ  κόσμφ τούτφ ; ..............................

Περιήλθον τά ; σκηνάς, μετ’ (μου δέ 
πολλοί, κραυγάζοντε; :

— Δημητρίου Δημήτριο; !
Παα..ρών! άπήντα ενίοτε άστειευό-

μενό; τ ι;«
—  Αύτός, μοί λέγει αίφνης στρατιώτη; 

πελωρίου . άνα.στήματος, αύτό; ρΛ^ φαίνε
τα ι π ώ ; έκανε αμοιβαία μ ε ί ϊ ΐβ « ' τό 
τρίτο λόχο, 'ποϋ ’τανι ενα; δεκανέα; πα
τριώτη; του, ό Κυριάκου·.

Εσπευσα πρό; τόν τρίτον λόχον. Έ ν 
τή χρησιμευούση. δέ ώ ; γραφεΐον τοϋ λόχου 
σκηνή, έν ή τό πρώτον διηυθύνθην, εύρον 
τόν σιτιστήν, καταγινόμενον εί; λογαρια-. 
σμόύ;.

-π Μέ συγχωρεΐτε, κ. λοχία, τω  είπον



y a ιρετών στρατιωτικώς, ό έπιλοχία; δεν 
εενε έδώ ;

'—  T í τον θέλεις :
— ’Ήθελα νά τον έρωτήσω άν έχετε sí; 

τον λόχον σας κάποιον στρατιώτην Δημη- 
τρίου ΔημήτριΟν;

-  Δέν ξέρω τίποτε ! μοί άπήντησεν ό 
κ. λοχία*, άφοΰ παρετήρησε πολλά καί' με
γάλα βιβλία.

Έγνώριζον ότι δεν έπρεπε νά Ιπιμειν'ω 
πλειότερον καί άπήλθον, άφοδ ΐχαιρετισα 
πάλιν, έρωτών τού? στρατιώτας, οΰς συ-, 
νήντων, πού έχιιτο ή σκηνή τοδ δεκανέω;· 
Κυριάκου, καί ¿άν Ιγνώριζον τόν Δημή- 
τριον Δημητρίου. Αί αΰτχί φωναί, ή αυτή 
ταραχή καί Ιν τώ λόχψ τούτω.

—  Δημητρίου Δημ.ήτριος !
— Άπεβίωσεν! άπήντησε βραγχνή φωνή 

μακρόθεν.............................................................   .
Κ ατεπλάγην ή φωνή εκείνη έπληξε το· 

σοΰτον δεινούς τήν καρδίαν μου, ώστε έ- 
μ ίΐνα ακίνητο; · επί πολύ. Ή το  αληθές 
άρα ; · -. Καί ή μήτηρ ; . . .  Τίς θά λάβη 
τήν τόλμην νά ανκγγείλη τό τοιοϋτον εις 
τήν άγωνιωδώς άναμένουσαν μητέρα ; . . . 
Ό  τήν φρικώδη καί άπαισίχν λέξιν ά νά -' 
φωνήσας στρατιώτης μέ Ιπλησίασε καί μοί 
έπεβέβχίωσε τό αληθές της θλιβερά; είδή- 
σεως- ’Αδύνατον νά πεισθώ κάί ώδηγήθην, 
τρέμων σχεδόν, είς τήν σκηνήν ποω δεχα- 
νέως.

—  Νάί, συνάδελφε, ’πέθανε ό κακομοί
ρης, πριν φύγουμε άπ ’ τη πρωτεύουσα. 
’Πέθανε ’ς τό νοσοκομείο. Καί δέν ξέρεις

•τι καλό παιδί ή τα νε !... ’Αλλά τ ί τόν θές;
Δάκρυα έρρεον "|χ των οφθαλμών'τού. 

Τώ έξέθηκα έν ολίγοίς πάντα , κλαίων καί 
Ικφοάζων τήν άπορίαν μου πώς τοΰτο δέν 
Ιγένετο γνωστόν τη οικογένεια του καί πώς 
το ήγνόει ό σιτιστής του.

— Ξέρω καί ’γώ , συνάδελφε, τ ί γίνε
τα ι; μοί άπήντησεν υψών τούς ώμους.

"Άπήλθον πάραυτα όπως πορευθώ εις τήν 
σκηνήν μου. Μοί ήτο αδύνατον νά  Ιπανίδω 
τήν μητέρα. Έδίστχζον μάλιστα νά έπά- ' 
νέλθω καί έν τή σκηνή μου αύτή, διότι εύ- 
ρίσκετο πλησίον έκείνης . . . Ά ν τ ’ έμοδ δε 
διηυθύνθη' ό Λατραδτης πρός τήν δυστυχή 
μ ά ν ν α .......................................................................

’Επανερχόμενος εις τόν λόχον μου βρα
δέως μέ βεβαοημένην καρδίαν καί όφθαλ- . 
μοΰς πλήρεις δακρύων,συνήντησα τους ε π ι - ·. 
λο'χίας έπιστρέφοντας εκ του γραφείου.του 
τάγματος, πρός Ó ειχον καταθέσει τάς δυ- , 
νάμεις των λόχων τω ν .. .  Τά πάντα ήσαν 
Ιν τάξει.................... · . . . . . .............................

A d». - ■ ,
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Έ ν έτος σχεδόν πρό τοδ θανάτου 'του 
ποιητοδ, ή δεσποινίς Κολέν, ής ή άφο- 
σίωσις ύπ'εστήριξεν αΰτόν μέχρι τέλους τοδ 
έπωδύνου βίου του, είδεν άναβαίνουσαν1 $ί; 
τόν άνω τοδ ίδΐχόϋ των όροφον, ώοαίαν 
γυναίκα, αλλά λευκήν ώς άγαλμα.

Ή  γυνή εστη πρό τής θύράς μικροδ θά-

λ’άμόυ πρό' πολλοδ κενοδ, πρός μεγάλην 
τδυ ποιητοδ έυαοέσκείαν. ■

*Ητό ν'Ιά' σύγχάτ'όικος.
Ή  δεσποινίς Κόλέν έμαθεν, ότι έπα- 

σχεν ά ύ τη κ α ί ότι 'είχεν ΰπιρβή τόν ’τελευ- 
ταΐον τής'φθίσεως· βαθμόν, κάί ώμίλησε 
περί'τόύτόύ-αοβίστώς εις τόν κύριόν της. 
Ά λ λ ’ ή νέά γείτών δέν ήνώχλησέν αΰτόν 
ποσώς. Δέν ήτο θορυβώδης' όΰδ’ ήκουον 
αΰτήν κίνουμένην, καί ό νευροπαθής ποιη
τής δέν Ιταράχθη οϋτε είς τους ίόεγρη- 
γόρσεί· ονείρου; του ούτε είς του; έλαφροΰς 
νύχτίούς ύπνους τόυ.

■ Είχε λησμονήσει μάλιστα τήν διακριτι
κήν' καί σιωπηράν έκείνην ύπάρξιν, ότε 
ημέράν 'τίνά Ιπανήλθεν εξημμένος είς τό 
οΐκηρύά του, αφ’όΰ μόλις πρό τινων λεπτών 
είχεν έξέλθει.

— Σας ειδοποιώ, λέγει ιί'ς τήν; οίκονό
μον του, ότι δέν. θά έπανέλθω άσίόψε ούτε 
νά φάγω ούτε νά κοιμηθώ. Θά υπάγω 
είς τ ι  ξινοδοχειον.· Δύνάσθε νά ξεκάμετε 
άπ ’ εδώ καί νά ζητήσωμεν άλλο οίκημα. 
Είς αΰτό έδώ; δέν θά μ’ Ιπανίδουν πλέον.

Τ ί είχε λοιπόν συμβή τό τόσψ τρομερόν 
κατά τάς βραχείας έκείνας της έξόδου του 
στιγμάς ; Κ'άθ ήν στιγμήν ϋπερεβαινε τήν 
κλίμακα ό'Άλφρέδος δέ Μυσσέ είχε στα
ματήσει πρό ανθρώπων τινών άναβιβαζόν- 
των εν π ιά νο .

Πιάνο·! "Γψιστε Θεέ ! Διά ποιον; Διά 
τήν γυναίκα έκείνην, της’ όπΟίας τό δωμά- 
τιον ητο άκριβώ'ς ύπεράνω τοδ ίδικοδ του. 
Ή  οικία · ή' .τόσω γαλήνιος έως τότε, ή 
μόλις Κατ'ψχημένη, κειμένη είς όδόν άνευ 
λιθοστρώτου καί σπανίως δίατρεχομένη ΰπό 
άμάξης, έμελλε λοιπόν νά γίνη καταχθόνιος!

Φρίκη !' Π’ άνο ! τό όποιον θά ίχειρο- 
κόπουν άνεπιτηδείω; ϊσως κατά τάς ώρας 
των ποιητικών του μελετών. "Ω βάσανο; ! 
"Οχι, δέν θά τό ήκο'υεν έχεΐνος.

Έπρεπε νά. μετοικήδη τάχιστα, αΰτήν 
τήν ιδίαν ήμέραν, παρευθύς. "

Ή  δεσποινίς.Κολέν-προσεπάθει νά ήυ.ε- 
ρώσή τό μεγα παιδιον

—  Ά λλα , Κύριε —έλεγε βλε’πουσα τόν 
Μυσσέ κατάπληκτου, ωχρόν, καθήμενον έν 
βαθείίκ άποθαρρύνσει, τήν · ράβδον είς τήν 
μίάγ χείρα καί τόν πϊλόν του είς τήν 
άλλην κρατούντα —σύνελθετε. Είνε τρέλ- 
λα νά τρέπήσθε είς φυγήν ένώπιον απειλής,' 
ήτις δέν θά ιχτ, ίσως άποτέλεσμα. Πολλοί 
έχουν κλειδοκύμβαλα κατά συνήθειαν ή 
χάρίν πολυτελείας, άλλά δέν τά  μεταχει
ρίζονται. 'Ή κύρ ίά  αϋτη είνε ασθενής καί 
άδύνατός· θά δυνηθή άρα νά παίζη ; Δέν 
θά τη ν  άκούσωμεν. ποτέ ίσώς. Έ ν πάση 
περιπτώσει, θά είνε'πάντοτε καιρός'ν’ άνα- 
χωρήσωμεν, εάν άρχίση. 'Γπομιίνατε μ ίαν' 
ή δύο ημέρας., όπως εύρω τουλάχιστο« κα
τάλληλον- οίκημα, έάν άπαραιτήτως πρέ- 
πη ν ’ άφήσωμεν τοΰτο, είς τό 'όποιον 
είμεθα τόσον καλά.

Έ π ι τέλους ή αξία γυνή κατώρθωσε νά 
καταπραύνη τόν ε'ΰερέθιστόν ασθενή. Έ -  
ξήλθεν υποσχόμενο; νά ίπανέλθη καί περι- 
μείνη τήν τόσω έπίφοβον,μουσικήν έκίηξιν, 
όσψ.'δύνάται να είνε είς τοΰς ηγεμόνα; η . . .  
διά δύνάμίτιδος.
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-’Όταν'. Ιπανήλθεν, ή δε σπ ο ιν ίς ίϊΓό λά νέ  -  
βεβαίου ότι ούδέν είχεν ακούσει, ού^είς' 
φθόγγος v .- j j  δα?ΓήΟ«ι τήν ό,υ'ίήθή. της οικία; 
κατήφειαν.

Ίκανάί διέρρεύσαν ούτως ήμέράι. — Ου
δέ«! οΰδέν! οΰδέν!

Αίφνης είς η'χος άντήχησεν είς τό κε
νόν. ’Ο' ποιητής άνεσκίρτησεν, ήγέρθή' ßt- 
αίως, ελαβεν εν σπουδή τήν ράβδον, τόν 
πΐλόν του·καί Ιτινάχθή πρός τήν θύραν.

Ά λλά 'φθάς Ικεΐ εστη, ώσεί καθηλωθείς 
Ιπί τοϋ ούδοδ, τό ους τεταμένονίχων, εισ
πνέω« έκαστον φθόγγον. ’Επί'τέλους σιγά, 
σιγά, έπιψαύων ήρέμα τό δάπεδον διά 
των άκρων των ποδώ'ν, > Ιπέστρεψεν είς 
τήν μικράν αίθουσαν ύποτεταγμένος, εκα- 
θέσθη καί εθήκε τόν πϊλόν Του κατα γής> 
Έ  στήριξε τό μέτωπον |πί τοδ' μήλου τής 
ράβδου του, Ινευσεν είς τήν δεσποινίδα Κο
λέν, ήτις ήκολόύθέι |ν σιγή τά  κινήρ.ατά. 
του. νά καθίσν; ωσαύτως, καί ήκροάτο.

— Είνε εξοχον, είπεν. ..
— Ολίγον θλιβέοόν, άπεκρίνατ.ό ή π ι

στή οικονόμος.
— Οχι> *ινε ώραϊον !
Καί, χωρίς νά σάλεύσή, πάρέμεινεν ο

λόκληρον ώραν ΰπο τήν εΰεργιτικήν έκείνην· 
βροχήν των κρυστάλλινων φθόγγων, ήτις 
πίπτουσα Ιπί τοδ οκε.πτικοδ μετώπου του 
Ιφαίνετο δροσίζουσα καίρ.εθύουσά άΰτόν έν— 
ταυτώ .

Ό  Γκύττινγγερ, τρυφερός'τις ποιητής, 
φίλος τόΰ Μυσσέ, . κατέλαβεν 'αΰτόν έν τή. 
έκστάσει εκείνη. '

Καλός μουσικός, ό ίδιος, άναγνώρίζεί, 
μετά τήν πτησιν τών τελευταίων φθόγγων ν 
τόν Β α υ ι Λ ί α  τώ/· " Ú . i v o j r  τοδ Schubert.

'Ο Μυσσέ Ιφαίνετο ώσεί μεταμορφωθείς.
—  Σάν παίζη συχνά ούτω, Ιμορμύρισε,. 

δεν θά. Ιξέρχωμαι πλέον.·
Καί τωόντι, εφεξής σπανιώτατά Ιξήρ- 

χετό, φοβούμενος μή ή έμπνευσμένη καλ- 
λιτέχνις, ήτις ενεφύσα την ψυχήν αύτής είς 
τό θειον εκείνο όργανο«,’ παίζη κατά τήν 
άπουσίαν του.

’Αρκετοί ούτω παρήλθον μήνες. Ό  ποι
ητής άνέμενεν άδιαλείπτως τήν μουσικήν· 
τής νέας Ιχείνης Μούσης, ήτις έπανήγε τήν· 
γαλήνην Ιν τή  ψυχή του.

Ό ταν  τό κλειδοχύμβαλον ήχει,' ό κάλα
μος έπιπτεν έκ τών χειρών τού. ’

Ενίοτε ό. Γκύττινγγερ ητο Ικεΐ, συμμε— 
ριζόμενος τόν ενθουσιασμόν του ΰπέρ τής. 
θαυμασίας Ικτελεστρίας τών Ιμπνευσμένων 
αριστοτεχνών.

Τ<ρ έλεγε.τα ονόματα τών Ικτιλουμενων. 
έργων.

‘Ά λ λ ’ είς τ ί ένδίέφερι τό όνομα Ικείνου, 
όπε'ρ ήρχετο ίξ  οΰρανοδ ; · - ■ ·

Ό  Μυσδέ δέν ήθέλησε ποσώς νά γνω— 
ρίσκ, έκείνην, ήν ήρέσκετο νά πίστεύη ώς. 
όν τ ι έκ τών Σεραφείμ, οΰτινός ή ψυχή έ- 
δονεΐτο έν συμφωνία πρός τήν ίδικήν του.

'Αγνή περίπτυξις τής μουσικής καί τής
ποιήσεως.

. . .  Χ 
«

Τό άλλήγορικόν τοντο πάθος διήρχει ά,πό- 
έξ ήδη μηνών,'όταν ό ιποιήτής, ασθενέστε
ρος γενόμενος, κατέστη κώφός. Κ ατ’αΰτόν
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τούτο« τόν χρόνο« τό κλειδοχύμβαλον. έσί- 
γ α , ώσανεί ή μοδσα. είχεν αίσθανθή, ότι 
δέν ήδύνατο ν ’ άκ.ουσ9ή- πλέον.

. Ή  δεσποινίς Κολέν μάλλον άπησχολη- 
μένη ημέρα τή ήμέρη. έν τα ϊς πρός. τό-ν 
πτωχόν κύριόν τηςήπεριποιήσεσιν,- έλησμότ 
-ν.ησε· «τήν έξ. ύψους φωνήν».

Εβδομάδες ■■ Ttvà; όδυνηραί διέρρεύσαν 
έτι. Ό  Άλφρέδος'Μυσσέ έπεσε κλινήρης, 
καί ό άδελτός . αΰτοδ Παϋλος :δι.ά; πολλοδ 
κόπου κά.τώρθου ν ’ άποσπάση λέξεις τινάς 
έκ του ..στόματος Ικείνου, όστις,.δέν ή$ύ- 
•νατο νά τόν- άκούση- πλέον..

Δέν άφινε σχεδόν, τήν κλψνην, έφ ής ό 
ποιητής Ικειτό αδρανής,. ., .

Ά λ λά  δύοήμέρας.πρό τοδ θανάτου.του 
είδεν αΰτόν ,αίφνης «ίγλήεντα.. . , . . .

■ Τόν δάκτυλον- έπί· τοδ. στόματος.. έχων, 
τώ  είπεν ·: — "Ακουσον. ! Παίζει ! .

Συνεχών ,-ΐήν,. πνοήν . αότοϋ,. ήκολούθε,ι
κατχ. διάνοιαν, ρυθμόν ,τινα. ϋπ’ αΰτοδ μό
νον άκουομένου. συμ.φων,ίαν τινά. ιδεώδη.

Οίμοιί! τά  είς τού.;, γηίνους θορύβους 
κέκλεισμένα· ώτ·ά του . ..δέν ,θά.ήδύναντο ,,νά 
•συλλάβωσιν ήχον ανθρώπινον καί, πραγμα
τικόν-. · . · ' : ·■

—  ’Ακούεις.;· ,ελεγε συχνάκις είς τόν ά.- 
•δελφόν του, οστι; έθεώρει επί τοδ μετώπου 
αΰτοδ τήν σκιάν τοδ. θανάτου, ώσεί ούρα- 
-νίαν άκτϊν.α.. Είνε εκείνη ! Είνε ώραΐφν ! 
Θειον ! ' : ·

 . Ειπέ μοι τό ονΟμά της, τώρα' θέλω
νά  τήν γνωρίσω.'

Ό  Παΰλος έξήτασετήν δεσποινίδα Κο
λάν. Αύτη ήγνόει τό όνομα έκείνης, περί 
•ής ούδέπότε ,έιχεν ένα0χ_οληθή.

Ά λ λ ’ 'δ ασθενής' συνεταράσσετο. ’Ανυ
πομονώ« ϊπανελάμβανε λ  Τό όνορ.ά της ; 
ΘΙλ'ετε ν ά  μοί το; κρύψητε; άλλά πρέπει 
νά  τό μάθω. Τό. όνομά της ! '

Καί έκ νέου' ήκροάτο τής' Ισωτερική'ς. 
μέλφδίάς κάί οί οφθαλμοί αΰτοδ Ιλάμπον 
κα ί έφάίνετο αισθανόμενος τήν μάκαριό- 
τη τα  τών έχλίκτών.

Έ π ε ιτα , ώσ'εί άφυπνιζομενος Ιχ τοδ ο
νείρου εκείνου,έπανέλεγε δι’άτάκτου φωνής·:'

— Λοιπόν ! τό όνομα αΰτό ! ! $
Τότε 0 'Παϋλος έάεμψε τήν οΐκονόμον 

όπως το μάθη παρά του .οίκοφύλακος. ·'
'Η δεσποινίς Κολέν έμαθεν ότι Ικαλιϊτο 

δεσποινίς' δ ’ Ά ρ τιγώ . Ά λ λ ’ ότι είχεν άπό· 
θάνει,· καθ’ ν0ν χρόνον ό Μυσσέ κατέστη 
κωφός..,! κά ί 'ότι Ικτοτε τό κλειδοχύμβαλον 
ήτο άφωνον. 1 ................. ....

Συλλαβήν,πρός. συλλαβήν δ Παύλος .ή- 
δυνήθη μετά  κόπου νά είσαγάγη τό όνομά 
ποδτο είς τό ους τόδ ποιητοδ. Τό ήκουσεν 
ίκεννος κα ίτό  ίπανελαβεν ονειροπολώ« . .’ ·.

Τοΰτο υπήρξε τό τελεύΐαΐον όνοαα γυ* 
■ναικός, όπερ άπεπτη τών χειλέων του. ·

. -.(Μετάφο. Ίχν.) ι A m élie E rnst.
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, , .« Ό  'ÄpeVp;..Πάγος καί ή Πνόξ άναμι- 
μνήσκουσιν ήμ ίν ··καί έτερον ,κλέος. .Οΰδέν 
θ ’ άάα^ητήσώμεν' έν αΰτοΐς έργον .·τέχνη^’ 
άλλ’ ,έπάτοΰ βράχον... όθεν. άπεν.έμιτο·ή ’δι- 
καιοσύ/η, έπί τών άξεστων -ΐδρών>·:Τν6ά

σήμερον άναπαύοντατ οί αίπόλον, Ιπανα- 
βλέπςμεν ν.οερώς τοΰς κριτάς τοδ Ό^έστου, 
τό δικαστήριον, όπερ έφήρμοζε τούς δοα- 
κοντίους νόμους, τοΰς έρμηνεϊς ,τών. φιλάν
θρωπων τοδ Σόλωνος , νομοθετημάτων, καί 
τόν άγιον Παύλον, φέροντα είς τοΰς ’Αθη
ναίους τόν θεόν,όν ό Σωκράτης κάί ό Φέί- 
δίας'προεφήτευσαν, κ α ί '’¿ν 'αΰτή  άύτη ή 
πολιτεία, ΰπ'ό μυστηριωδών προαίσθημά,;· 
των κατεχομένη, άνεπαισθήτω'ς είχεν υπο
δείξει. Εις τό βήμα τής Πνυκός .ανέρχεται 
τις άπό.όύό λίθινων κλιμάκόίν. ,Ό  ρήτωρ 
έδέσποζε του πλήθους, όπερ πρό αΰτοδ ίξε- 
τείνετΟ είς ημικύκλιον, ούτινος τό σνήμά 
άναμιμνήσκεί τάς ση'μερινάς αίθούσάς τώ« 
θεαμάτων. Ά πό'παντός δε σημείου'τόϋ πε
ριβόλου ήκούντο ή φωνή του. ·■

Οί έν ύπαίθρφ^ άγορεύοντες* έντη ^ ,πά - 
τρίδι ήμών'πολλά ; ΰφίστάνται δυσκολίας, 
ΐνα  άκουσθώσιν. Είνε δέ καί τοϋτό έκ τών 
άπειράρίθμων βασάνων, ά ς1 δόκιμάζουσιν'οί 
πολιτευταί. ‘Οσάκις ΰποχρεόϋν'ται ν ’ άπό,- 
πειράθώσι'τοιοΰτόν τ ι, βλέπουσι ταχέως' το 
άνωφελίς τών προσπαθειών τ ώ ν  είνε ίκά- 
νοί νά έκλαρ.υγγέσθώβιν, άλλά ματαϊως'·' ή. 
φωνή τών δέν θά ΰπερβή τάς πρώτάς σει
ράς τών άκροάτών. Οί, δέ μάλλον απέχόν- 
τες τοδ ρήτρρρς άναγγέλλουαι τοδτο .πα- 
ρευθΰς διά τοδ άνιώντος ή άφηρημ.ένου .ή
θους τω ν, ένίοτε δέ καί διά τών θορυβωδών 
συνδιαλέξεων τω ν. . ν

Οί Έλληνε'ς ρήτορες ήσαν. ευτυχέστεροι, 
Οί λόγοι'των έξικνοδντο είς μεγάλην άπό· 
στασιν διά μέσου καθαρού καί κούφο,υ άέτ 
ρος- ’Εδοκιμάσαμεν τοΰτο. πολλάκις. Είς έξ 
ήμών άνήρχετο τό βήμα, αΰτό έκεΐνο τά 
βήμα, ά φ ’ οΰ ώμ ίλιι ό Δημοσθένης.' Ά π ε- 
συρόμεθα οί άλλοι είς τ.ά μάλλον μρμά,κρυ- 
σμένα σημ.ιΐα τής Πνυκός, καί ήκοΰομεν 
παν ό ,τ ι ό έπί τόϋ.βήματος φίλος, έλεγε,; 
χωρίς οΰτος'_ νά ύψοΐ τήν φ,ωνήν άνω. τμϋ 
συνήθους τόνου. .. ·. . . , ;

Έφανταζόμεθα .τότε όποιον, 7ΐρ<ρήγεν α
ποτέλεσμα έν τώ  περιβόλΐρ έκείνφ ή με
γάλη έύγλωττία και κατ.ενοοδμι.ν τήν δύ- 
ναμιν, ήν ήσκει δ λόγος έχ' τή. έλευθέρα 
-των Αθηνών δημοκρατία, ήτις. πχρ(στατο 
Ικε ΐ'ό λη , πλήρης συγκινήσεως. Ούδενέμ 
άστοΰ τήν προσοχήν διέφευγογ τά·, οχή
ματα καί τό βλέμμα τοδ ρήτορος. ί.ΕκεΑ.ή 
κυβέρνήσίς προήρχετο εΰθΰ άπρ. το ϋ : λαοΰ 
διά ,τής μεγαλοφυίας ,,ή άπλώς,.διά τής ρη
τορικής υπεροχής. · Οΰδέν διάμεσοχ» ούδε.- 
μια περιπλοκή, ώς έν τα ϊς , πολυςιρί,θμοις 
συνελεύσεσιν ήρ.ών τα ϊς διεσκορπιτμ,έναΐς 
Ιπί έύρέός. έδάφους. Ό  Περικλής ώμίλε^ 
καί σύμπασα ή πολιτεία, θελγομένη ή συ«,- 
ταρασσομένη, ΰπήκουεν είς τήν φωνήν/ρυ. 
Ούδεμία Ιπίδρασις ήτο. μάλλον,προσωπική, 
ούδ’ ήσκεϊτο άμεσώτερον ανθρώπου ,έπί 
ανθρώπων. Δυχατμί τις νά .π.α.ραβάλ·/ΐ-πρό< 
ταυτα/ μόνον"· τήν αΰθεντίαν Πέτρου τοδ 
’Ερημίτου, ή του άγιου Βερνάρδου, .άγο- 
ρεύοντος. είς τά. πλήθη Ιν ΰπαίθρω. . ,.
... Σήμερον .οίιΓ'άπλΐτας,δψγίι,βλέπονσί.πάν,- 

,τες,. ρΰδέ.γνωρίζρυσι καν τήν;Λοτραγηγρν, 
0Λιςθά.τοΰςδδήγήσγ,εϊς:-τήγ';γίκην, ον λα -
τρεύουσι καί άνακηρύττΟυσιν ηγεμόνα τω ν. 
Έ ν τήάρχαίμ ,όμμς άθηναϊκή ..·δημοχρ«σ·ία

,οΰδείς Αθηναίος, ό μή άκούσας τόν άρ
χοντα τής πολιτείας καί μή δοκιμάσας τήν 
Ιχ τών λόγων του επιρροήν —  »

.- (Μετάορ.) . A. MEZIERES

ΒΙΒΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ

. ίΗΪΡΙΜ JOT ΛΤΤΙΚαϊ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
... Καί.·ήδη: δ λόγος.περί τών κυριών, ΪΙρώ- 
τη-παρουσιάζεται. . , δ κ. Άσώ.πιος, ούχί 
.ώς ανατολίτη; καβαλιέρο; προπορευόμενος 
τών-χύριών άς συνοδεύει,-άλλ’ ώς φιλόφρων 
.δδηγ.ός ένθαρρύνων τάς συνεργάτιδάς του, 
κα ί άνθοστολίζοεν, ούτως είπεΐν τό έδαφος, 
έφ ’. όΰ θά τάς φέρη διά σοφής αληθώς με
λέτης Τή( Γ νναιχοζ κατά την  αρχα ιότητα  : 
«Οί-'άνδρες έσονται πάντοτε ό ,τ ι άρεσχει 
είς τάς γυναίκας. Έ άν τού; θέλετε μεγά
λους .κα ί ίναρέτους, διδάξατε είς ,αΰτάς, τί 
είνε μεγαλιϊον καί αρετή.» Έ π ί τής ιδέας 
παύτης- τοδ Ρουσσώ βασίζει τήν μελέτην 
το υ ' ;χαί λέγει : Ίδοΰ τις ή γυνή Ιν Α να 
τολή τό τε ,' ιδού τ ίς  αύτη Ιν Έ λλάδι, Ιν 
Ρώμη καί τίς έν.ιτοϊς πρώτοι; τοδ Χρι- 
στίγ.νισμοδ - χρόνοις. ;Παρουσιάζων ,δέ Ικ 
παραλλήλου -τούς άνδρας φθάνει είς συμπε
ράσματα τόσον ώραΐα, διά τό μέλλον, Ιάν 
θέλώσίν κί γυναίκες, , ώστε βεβαίως αυ
τοί·· θά θελήσώσιν, ϊνα Ιξωραίσωσι . τό 
μέλλον τής άνθρώπότητος. Α,έγει καί 
τινα· κατά τής άγαμίάς. Καί είμεθα όλοι 
σύμφωνοι, καί έδί^ αί κυρίαι.- Ά λ λ ' αΰ- 
τα ι θά θυμώσωσι καί. ολίγον διά τ ί
νος παρεκβάσεις του, δΓ ών άντικρουει 
μ εν ,' άλλ ’ Ιπανάλαμβάνει— ώς -ρ'άττουσιν 
α ί κάκαΓγλώσσαι:^— κατηγορίας τινάς χάτά 
τών. γυναικών,.Ίκστομισθείσα.ς.-βεβαίως ΰπό 
ΰπο ψηφίων, άποτυχόντων Ιν Ιρωτικαϊς έκ- 
λογάΐς! Ά ν. δ Π λάιων λέγγι, ότι οί δειλοί 
κ«ί.*δικοι(.;) .άνδρες θά γ.εννηθώ,σι γυναίκες 
έν τή δευτέρα ύπάρξει, κάι δ Αριστοτέλης, 
ότι ή φύσις τότε μόνον παράγει γυναίκας, 
όταν δέν κά'τορθώση νά πλάση άνδρας· άν 
οί ‘χριστιανοί διδάσκαλοι Ικήρυσσον, ότι ρ ό 
νος δ ά νηρ  βπΛάσθη κατ' εικόνα θεόν , 
όύχ ι όμως κ α ί ή γ ονή , όλα ταΰτα δέν ήτο 
άναγκή νά τά  Ιπαναλάβη, δ κ. Ά σώπιος!

Ά λ λ ' άν έπετρέψαμεν τώ κ . Εκδότη νά 
λάβη τήν πρωτοκαθεδρίαν, κ α ί .ν ά  πο- 
ρευθή λόγω θέσεως κ α ί... η ί ικ ία ς  (δεν ήλ - 
ΐό ν  ακόμη α ί κυρίαι, ώστε δυνάμεθα ν ’ ά - 
ναφέρωμεν τήν φοβεράν τούτην λέξιν) τόν 
αμέσως επόμενον κ. Γ . Βαλαδάνην, θά ή - 
ρ'ώτώμεν τ ί ζητέϊ αύτός Ικεϊ, νέος άνθρω
πός. Είσήλθε γυναικεία φέρων ένδύματα η 
Ιξώμόΐης' Ιγένετο τοδ φύλου το υ ; Ά λλά  
καί όΰτος έχει πρόχειρον τήν δικαιολογίαν. 
Φέρει Ιν μεταφράσει Μ ίαν επιστολήν·, χα - 
ρ'ιέστφτον. διήγημα τής Βασ.ιλίσσης τής Ρου
μανίας, .καί τούτου ένεκα συγχωροδμεν καί 
αΰτό«- τόν, Ιπίσημον γραμματοκομιστήν.

. Πρώτη λ.οιπόν παρισταται ,ή κ. Σοφία 
Σωτηροπούλου διά λυρικωτάτου Ά π ό  της 
■ ’Ακτής τον Φαλήρου πιλήματος. είς λόγον 
.πεζόν, ή  μάλλον-προσευχής. Γαλλίς τό γέ- 
• ν.Οί, βυθίζεσαι -εις έκστασιν - πρό. τής μάγου 
.ψλλη?<<*ίί. φύοειρς· - Τόσην δέ αγάπην καί 
,πίστςν .Ινέχουσιν οί λόγο,ι της, ώστε,'λυπού- 
,μεθμ ότι μόνον δύ.ο. κατέχουσι.σελίδας. ,Δευ-



τέρα ... πάλιν ό κ. Άσώπιος. Ά λ λ ’ άφή- 
σ*τε λοιπόν ν *  ίδω μ εντάς κυρία; ! 'Ο χι 
αποκρίνεται ό κατάλογο; των περιεχομένων: 
Ε ϊ; κύριο; καί μία χυρία εναλλάξ, Έ στω  
λοιπόν, αφού ώ ; έπί τό πλεϊβτον έ κύριο; 
εϊνε ό προσφιλή; εκδότη;. Ίδου παρουσιά
ζει τ ά ; ’ Ε πιφανείς δέσποινας, τήν Ιίουλχε* 
ρϊαν. την Άθηναίδα, τήν Ευδοξίαν καί 
τήν ’Ανθούσαν, όλων σχεδόν των μεγάλων 
βασιλισσών καί γυναικών του Βυζαντίου 
την περικαλλή πινακοθήκην μυρία . έκ 
του βίου των άρυόμενο; καί μεταδίδων δι
δάγματα. Τό άμεσω; Ιπόμενον πο ίημα 'τη ; 
αειμνήστου Φωτεινή; Οίκονομίδου, τη ; 
συμπαθούς εκείνη; ποιητρία;, εινε «λήρε; 
τόση; θλίψεω; καί άπογοητεύσεω;, ώστε ό 
αναγνώστης νομίζει, ότι εινε τό κύκνειον 
φσμά τη ; :
Τήν γαλήνην!! ώ ! γαλήνη stve (Χ<$νθν βΐς τδ μνήμα 
Κ!ι(ςϊθΰμνήμαΐϋ'<|χθϋ μονον 8* τήν δΟρω τήνάγλεάλην.

Ή δη ή πτωχή ποιήτρια εύρε την πο
θητήν τη ; γαλήνην, άλλ’ ή ευάριθμο; φά- 
λαγξ τών γραφουσών κυριών μα; άπώλεσεν 
εν τών κοσμημάτων τη ;.

Χαριε’στατον εινε καί τό Ικ του Α γ γ λ ι
κού μεταπεφρασμενον ύπό τή ; κ. Αικατε
ρίνη; Γρ. Ζλατάνου διήγημα, τό Μ υστή
ρ ιο ν , ώ ; ίπ ίση ; καί Ή  Κόρη της θ α λ ά σ 
σης , έμμετρο; διήγησι; πλήρη; θαλασσινού 
άρώματο; τή ; κυρία; Μαριεττα; Μπετσου. 
Τούτοι; δ’ επεται Ή  γυνή  χατά τούς νεω - 
ζίρονς γ ό ν ο υ ς ,  οίονεί συνε’χεια τών δύο 
προηγουμένων μελετών του κ. Άσωπίου 
καί συμπλήρωμα, διδάσκον ότι, άν:

«Ή  Ελλάς διίκνυσι τήν γυναίκα τής διανοΐας, ή 
Ρώμη χαριστησιν αδτήν 0x6 τήν Ιχοψιν τής καρδίας, 
ώς σύμβιον κα! μητέρα, χα! τό Βυζάντιον ώς βασ- 
λισσαν, οί νεώτεροι χρόνοι έν τή Δύσει, ¡δία §έ χατά 
τόν Μέσον αιώνα χαρουσιάζουσιν αδτήν άχολαύουσαγ 
ελευθερίας καί δικαιωμάτων, δμοταγή τψ άνδρί, καί 
έμχνέουσαν αύτψ χού μέν, ώς χαρά Γερμανοί«, άκρον 
σεβασμόν, «οΰ δέ, ώς χαρά Φράγχοις, τά ίχχοτιχά 
εκείνα αισθήματα, άτινα βραδύτερον τοσοϋτον θά έχι- 
δράσωσιν έχΐ τής διαχλάσεως τών ήθών....»

Παρίσταται δε ή Δύσι; έκδικοΰσα την 
γυναίκα δ ι’ όσα ύπε'στη αΰτη Ιν τη Α να 
τολή, καί νομοθετούσα διά τών ϊπποτικών 
βασιλέων τη ; τόσα ϋπέρ αυτή ; προνόμια, 
όσα οΰδ’ Ιφαντάσθησαν αί στ,μ^ριναί κυ- 
ρίαι. Πας συνοδεύων δέσποιναν, διε'τασσεν 
’Ιάκωβο; ό τή ; Ά ραγωνία ;, νά μή ένο- 
χλήται ή συλλαμβάνηται, έκτό; μόνον αν 
εινε φονεύ;. Τ ιμάτε, παρήγγελλε Λουδοβί
κο; ο Β , απονέμων τό παράσημον τή ; 
Χ ρυσής Ά σπ ίδος  εί; τού; Ιππότα; .του, 
τιμάτε ύπερ παν άλλο τά ; δέσποινα;, καί 
μηδενί έπιτρέψατι νά συκοφάντη αυτά ;, 
«δεότι μετά τόν θεόν είσίν αύται ή πηγή 
πάση; τ ιμ ή ;, ήν οί άνδρε; δύνανται νά ά- 
πολάβωσιν».

«Καί οί ΐηχόται μάχονται ύχίρ χίστεως καί δι- 
σχοίνης, ταότιζοντες έπί τής λόγχης τόν βεόν κα! 
τήν γυναίκα, τόν θειον καί τόν άνθρώχινον έρωτα».

Ή δη φθάνομεν εί; μικρόν, πεντασελιδον 
άρθρον, χαριτογράφημα μάλλον, όφειλόμε- 
νον εί; τήν κομψήν γραφίδα τη ; δεσποίνη;, 
ή τ ι; άπό τινο; κοσμεί τήν Ε βδομάδα  διά 
του Μ ονσιχον Αεχαπενθημίρου τη ;. Ή  κ. 
Άθηνα Ν. Σερεμέτη, καλλιτέχνι;,μεθ’όση; 
τελειότητο; θίγει τά  πλήκτρα, τού κλειδο
κύμβαλού, μετ’ ίση; έπιτυχία; καλλιερ
γούσα καί τά  γράμματα, παρέχει ήμίν,

τ ί ; —  "Εν τίποτε. ’Αλλά τό Τ ίποτε  αυτό 
τόσα περιέχει σπινθηροβολήματα πρωτοτυ
π ία ; καί τόσην ευφυΐαν καί βαθύτητα, 
ώστε, καίτοι, ώ ; λ έγ ε ι:

Ε^ν εϊνε δυσχερές νά ' γραφή κάτι, ήδη, δτε τά 
πάντα έγράφησαν, εϊνε μυριάκις δυσχερέστερου νά 
γραφή ϊν  τ ίπ ο τ ε , δπερ δέν εγράφη ποτέ...

ήμεί; πειθόμεθα ότι ούδέν εϊνε δυσχε- 
ε; ε ι; τό πνεύμα, όταν τούτο θέλη καί 
ύναται_νά εκχύση τού; ωραίου; του στο

χασμού;, χαί ότι τό Τίποτε σημαίνει κά
ποτε πολλά καί πάρα πολλά μάλιστα.

Καί. ιδού πάλιν ό κ. Ά σώπιο ; μέ τά ; 
Σ υζυγ ικός  άρετάςτου' δηλαδή., νε’α ; π ινα- 
κοθήκα; γυναικών φημισθεισών επί παρο- 
μοίαι; άρεταΐ;, κάί άξιων νά τεθώσιν ώ ; 
ύπόδειγμα πρό πάση; μακρομάλλου ελλη
νική; κεφαλή;.

Ή  κυρία Ε λένη Μ. Άντωνοπούλου 
ψάλλει κατωτέρω έγκώμιον Εις τό)- Π λά
τανον  της Κηφισιάς, πλήρε; βαθύτατων 
Ιννοιών. Παρίσταται τό πολύφυλλον δέν- 
δρον, τούς πάντα ; προστατεύον διά τή ; 
σκιά; του καί άκοΰον τά  μυστικά των καί 
τού; όρκου; τω ν. Ά λ λ ’ άν ούτοι προδί- 
δωνται κάποτε, τ ί  π τα ίιι ή πλάτανο; ;

Τί χσαίει; έάν δυστυχώς εκεί πλησίον ρέη 
ό άπιστος ό Κηφιισός,

καί τού; ποτίζει με νερόν τή ; λήθη; ; 
Μετ’ αυτήν ή κ. Ά ντω νίνα  Π. I. Φέρμπου 
διηγείται ήμΐν συγκινητικώτατον μουσικόν 
ανέκδοτον, καί μετά τόση; χάριτο;, ώστε 
καί ό E lleviou, άν εζη καί τό άνεγί- 
νωσχε, θά ηυλόγει τόν θεόν διά τήν ευτυ
χή ιδέαν, ή τ ι; τόν ' έκαμε νά εύεργ.ετηση 
τόν πτωχόν μουσικόν· ά λλ ’ ακούσατε ίν 
περιλήψει τήν ιστορίαν. Τυφλό; έπαίτης έν 
τ ιν ι γωνί* τή ; όδού, έχων ίλεεινόν κλειδο- 
κύμβαλον, μάτην άνέμενε' πλήττων αϋτό 
καί καχοφώνου; ήχου; Ιξάγων, νά προκα- 
λέστι τόν εϊκτον τών διαβατών, - Ά πελπ ι- 
σθει; έστέναζεν, ό τ ι . . . .  άγνωστό; τ ι ;  λαμ
βάνει τήν θέσιν του καί παίζει ουρα
νίαν μουσικήν. Πλήθη δε πάρευθύ; συρρέ- 
Ουσι, δίότι ό παίζων ήτο αριστοτέχνη;, 
αλλ οτε ϊτερο; τ ι ;  σύντροφο; τού παίζον- 
το ; έψαλλε, συγκίνησι; κατέλαβε τά  πλή
θη, διότι ητο ό βασιλεύ; τών υψιφώνων 
αυτό ;, ό Ε λλεβωΰ καί τ ι ;  κυρία, ή τ ι; 
τόν. σύνώδευε σύνελεξε πολλά χρήματα 
διά τόν πτωχόν έπαίτην, όστι; έκλαιε συγ- 
κινηθει; καί αυτό;, όχι τόσον εκ τη ; ευερ
γεσία ;, όσδν έκ τη ;, θεία; μουσική;... Εϊνε 
δέ πόσιρ άπλή, τόσφ άφελώ; γεγ'ράμμένη 
ή διήγησι;, ώστε καί αΰτη μόνη άποδει- 
κνύει, ότι ή γυναικεία ημών φιλολογία δέν 
θά ητο τόσφ πτωχή, άν δεν έβαρύνοντο 
κ'αποτε μερικαί μυρίαι νά γράφωσι.

Και η δη οσφρανθώμεν Τό άνθος, όπερ 
δροσερον καί εύώδε; παρενθέτει έντό; τών 
σελίδων τού' ΉμεροΛογίον τών Κυριώ ν  ό 
διαπρεπή; βοτανικό;. κ.Δε-Χέλδραϊχ. Εϊνε 
έπιστημονιχή μάλλον διατριβή, άλλά τόσφ 
εύμορφα" γεγραμμένη, ώστε ούδαμοΰ θά 
ευρισκεν Ιπαξιωτέραν άνθοδόχην. Εϊνε δέ 
καί ωραία ή ιδέα μεταξύ τών κυριών, καί 
χωρί; προλόγου; κάί παρομοιώσεις τετριμ
μένα; νά τεθή άπλούστατα ή Ιστορία Τοϋ 
άνθους, :"τού προσφιλέστερου χοσμήματό; 
παντό; ωραίου καί άσχήμου σώματο;, τού

εύ-^ενεστέρου Ιρωτο; πάση; εύαισθήτου καρ- 
δ ία ;. Πρό; τόν έγκριτον ανθολόγον συμφω- 
νοΰμεν, ώ ; πρό; πάντα τά  μυστήρια τής.- 
φύσεω;, άτινα μετά τόση; ευφραδεία; απο
καλύπτει, καί επικυροΟμε-ν μάλιστα, ότι. 
χαί έπί τών άνθέων — ίδίίκ έπί τών άνθέων· 
— βασιλεύει ό παμπόνηρο; τή ; Αφροδίτη;: 
υίό ;1 άλλά δέν δυνάμεθα καί ήμεί; ν& έπι— 

1 φωνήσωμεν μετά τού Γχαΐτε τ ό :
¡Μβχρά ή  τ έ χ ν η  χ α ί  β ρ α χ ύ ς  ό  β ίο « ,

διότι τούτο εϊνε άνθο; τ ή ; Έ λλ . Χλω- 
ρίδο;. Δύο εν τώ  μεταξύ καλλίστα; μελέ
τ α ;  τού εκδότου, όστι; διά σειρητίου εκ. 

[ μετάξη;, συγκρατεί διά τών έργων του τό 
χομβολόγιον τών γυναιχείων. διατριβών · τά ; 
άφϊνομεν νά τά ; χρίνη μόνο; του ό ανα
γνώστη; καί νά  τά ; μελετήση βαθεως ή 
άναγνώστρια- έρχόμεθα δέ ήδη ει; άλλο· 
μελέτημα, Π τηνά χ α ί Γυνά ΐχες  έπιγραφό- 
μενον τή ; ήμετέρα; συνεργάτιδο;, Κ.- ’Αριά
δνη; Μ. Δαμβεργη. Ή  γράφουσα, διηγού
μενη πόσην θλΐψιν προξενεί ε ί; τ ά ; ευαί
σθητου; ψυχά; ή οχι σπανία, άλλά φρι
χτότατη είδησι; τ ή ; έκτυφλώσεω; τών- 
πτηνών διά νά ψάλλωσι καλλίτερα, παρο
μοιάζει πρό; ταύτα τά ; γυναίκα;, πειρω- 
μένη ν’ απόδειξη, ότι παρ’ ήμίν άνατρέ- 
φονται καί έχπαιδιύονται αύται, χάριν τού 
αυτού σχεδόν 'σκοπού:

Νά χ α θ ίίΐά ν ΐϊΐ ίόάρίστοι ι:ς  τούς άλλους.
Τό νά άνιτρέφωνται διά νά χατκστώσι χαλοί δι’ 

έαυτάς, θά ήτο τόοψτχολκοτιχόν, θά ητο τότω χιζόν-.
Σκληρόν τό μάθημα, άλλ’   άληθέ;

κάποτε.
"Επεται περί τή ; έλληνίδος μητρό; τού. 

γάλλου ποιητού (ΤιέηίβΓ μικρόν κομψόν· 
σκιαγράφημα τΟύ κ. Ά θχν. Γ . Δουρούτη». 
καί μακρά μετά περικαλλού; είκόνο; μελέ
τη περί τού. βίου καί τών συγγραμμάτων· 
τή ; διαπρεπού; έν Ίταλίγ-έλληνίδος συγ- 
γραφέως Μαργαρίτας Άλβάνας Μηνιάτου, 
μελέτη ήν μετά πόνου έγραψεν ό κ . Ασώ- 
π ιο ς 'ε ί; ,μνημόσυν.ρν. της. αειμνήστου Ικεί- 
νης τού ’Αττικού ημερολογίου συνεργάτιδος.

• Καί κλείεται τό ' ΗρεροΛόγιον διά.τινων· 
ποιημάτων τής δεσποινίδο; Βιργινίας Εύαγ- 
γελίδου,|ώς καί τής κ . Ευφροσύνη; Μ*, 
καλών μέν κ α ί . αισθηματικών, ά λλ ’ άτινα 
θά, ηύχόμεθα νά γίνωσι πραϊόντο; τού χρό
νου. καλλίτερα, καί δ ι’ - Έ πιστοΛ ψαίας  
διατριβής  τ ή ; πρώτη; αύτοδ συνεργάτιδο;, 
τ ή ; συμπαθού; καί έγκριτου έν τοΐς γράμ- 
μασι δεσποινίδο; Αικατερίνη; Ζάρκου, ή τ ι ;  
δικαιολογούσα τήν έκ τη ; εφετεινή; φιλο
λογική; συναυλία; απουσίαν τη ; διά τού- 
βαρίου; πένθου;, όπερ άγει θρηνούσα μη
τέρα πολύκλαυστον, ευρίσκει πάντοτε ευ
καιρίαν έν τή όλιγοσελϊδφ επιστολή τη ; νά.· 
έγκατασπείρή-πολυτίμου; διά τ ά ;  συναδέλ
φου; τη ; συμβουλά:, έξ ών άποσπώμεν τήν· 
ίξή«, ΐνα τήν θέσωμεν ώ ; έ πίλογον τής. 
περί τού 'ΗμεροΛογίου των Κ υριώ ν  κρίσεω; 
ημών :

«"Ας μ.+, λη^άνξ."|ώνόν:.Α 'ΕλΧ^νβ γράφουσα, δνι. 
δέον νά ί/η ύχόδίΐγμα σάς έχιφανίΐς έχ ιίν ις γυναί
κας τών ξένων έθνών, αϊτινκ,έξιλθοδσαι τής άφανβίας 
διά τοϋ χνίύματος χαί τών άρςτών αδτδν, δέν άχώ—
λεσαν τοδ γυνβιχίίου φύλου τήν χάριν· χα( δτε δέ: 
άχόμη κοσμούνται δι’ άνδριχών χερί τό γράφειν άρε- 
ιών, ίχο.υσι χεριχλέον τό θέλγητρον έχείνο τήςλεχτδ- 
τητος χαί χοσμιότητός, δχερ μόνον ά9ρί γυναικεία 
χεΙρ δύναται νά διαχέη . . . » · - .

bk xor τγπογραφειογ π. ΛΕΩΝΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ', ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ T Ç  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1887 . ΕΤΟΣ Δ', ΑΡ1Θ. 10-.

Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν
Τ Η Σ  «

, '  Ε Β Δ Ο Μ Α Σ
ΕΠΓΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ. Πλατεία ΚΕ' Μαρτίου, χαρά τό ύχουργείον τών Έσωτεριχών 
Δ1ΕΓ6ΓΝΤΗΕ 1ΩΑΝΝΗ2 Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗδ 

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣαΒΒαΤΟΝ ΜΕΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 
καί ηωλεΤται έν ’Αθηναις λεχτ. 1 5 . Πχλαιλ φύλλα λεπτ. 30« 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝ Α0ΗΝΑΙΣ 
Έ ν Έλλάδι δμαχιχαί. 1 0 . Έ ν τφ  4ξωτερι*& φοάγκα χρυσβ 1 3 .

ΤΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙϋΝ. 'ο  στίχο; δρ. ι ,  δίς Ι,ΒΟ. Αιά «λιιοτέρ«; καταχωρίσεις χατ* άηοχοηήν.

Ά ν α ν ε ώ σ ε ί ζ  σ υ ν δ ρ ο μ ώ ν  κ α ί  έ γ γ ρ α φ α ί  ν έ ω ν  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν  δ ι ά  τ ό  π ρ ό σ ε χ ε ς  Ι τ ε ς  ά ρ χ ο ν τ α ί
- A J L X O  Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

ν ξ α  Β ΙΒ ^ .1 ^
Έ ξ ε δ ό θ η σ α ν

144)"Η σϋστασιφ τοδ Ε λλη ν ικ ο ύ  Βασιλείου 
κ α ί <4 «ρέα ,αότοΰ'άχό τής εν Λάΐνμχαχ'μέ/ρι 
τής Βερολινείου συνόδου' ίστόριχή μελέτη τού 
χ. Δημητρίου Αιχέλα. -Μετάφρασ-.« έχ του Γαλ
λικού, 4τςό. Χ .,Μ . Ά θήνα ι. ςχ , 1 6ον, σε λ  96.

145) Έ  “»ύχη το ύ  Κυνηγού,' διήγημα ήθι- 
κόν τρωτότυκον, ύπό Γ. Α. Κ. Άθήνχι, σχήμα 
Ιβον, σελ. Ϊύ- · ··■■'.'

<46) Αί Έ λληνίδες Ε τα ίρ α»  έν τώ '.ΙνδιχΛ 
δράματι, διατριύή'έχ: ύφηγεσία ύχό Α. ,Ν·.,'·έί* 
φαληνοΰ. ’Αθήνησ». σχ.. 8ρν,· σελ;, 4&. .. .

147) So^wpoB π ο ιή μ ατα . Τεύχος Ιον, έκ 
τής . ((Βιβλιοθήκη« τοϋ Λάοΰ», έκδιδομένης ύπό 
τού κ. Π. Δ. Χακελλκρίου, Ά θή νη σ ι, σχ_. 16ον,'
σελ'. 1 0 2 .-  ̂ , , ’

V· ’Α γ γ έ λ λ ο ν τ α ι ' .
• 'Αρχαιολογικός «ησαυρός, ήτόι Λεξικόν .τής 

’ Ελληνικής, καί Ρωμαϊκής, άρχαιολσγίας, μετά. 
100  εικόνων, σχημάτων κλπ., όπό,’Αλε,ξάνορου 
Ρ, ,Ραγκαβή. Εκδότης. >>., Κωνστχντινίδης.. .

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ Ι Τ Α Α «  ' ‘i ï A i f i i C
 : S T N  Α 'Υ 'ΛΤ-ΛΤ ?· ' '■ ·

Κατά Σάδδατον, .'Γαΐδέμύέργερ Γ. Γαϊδεμ- 
βέργερ Ρ.'Βαλλέριάνης', Μπίχατόρος, Χαδούμο- 
γλους, Εύντας, Ηαχαναστκσιου,ι ,Σεράου. ,

PIAN O S E T  O RG UES
do tous· Facteurs — A utres Instruments 

ÜNION MUSICALE
6 .  r u e  d e  f i r a m w o M j B d  c i - < f e v a n l  S  t .  D é n i s  I I

Ο (> ο σ ε χ < ϋ ς  β κ δ έ ,δ ο ν π σ ιό
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

PEU ΒΑΧΙΟί-Τ ίΡ4»ΤΕΛ*-ΚΑΛΠ«»Ι)Σ
Μουσικκί συνθέσει« διά κλειδοκύμβαλο-/ · 

Συνδρομή προπληρωτέα φρ. β.

έχ!. ωραίου χάρτου, λίαν φιλοχάλω« Ιχτετυχωμένος 
τόμο« όγχωδέστατος εχ σελίδων 624 τό :

το ύ  1Β8β ( ίτ β ς  ΚΒ')
.. . Μετά πολλών εικονογραφιών, χα ί ·

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
τή συνεργασίφ εύχαιδευτων δεσχοινών χαΐ δεσχοινίδών 

νπ·ό ■
ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΑΣΒΠΙΟΥ 

Δ ι α τ ρ ι β α Ι  τ ο ύ  ε κ δ ό τ ο υ  
ΕΠΙΝΟΜΙΣ : Ηέθανα-Ηέθάνα.—~Ό,τι χάντις άγίχώ- 

μεν.τ-τΕόδαίμων χήρα: "Λχελθε «α ! ϊδε.—Ή Έχχλη- 
σία τών φιλοσόφων έν Γαλλία ηατά τήν 1Η’-. έχατον- 
ταετηρίοα.—Τό. πνεύμα εν ταϊς Α ίλβί«: Μυρίνολο«.— 
Χρόνιχά τών ζφων.—Τό δασιχδν χύρ χαί τούτο ελ
ληνικόν. ■"' ■ ■ ..·.·■ ;  ■

SEN IA -, · > ι
Σ υν»ργ4τα ι τρ ιά χ β ντ»  όχτώ  ■
• ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. .ΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΝ 

Δ ι α τ ρ ι  β α ί . , τ  ο ΐ ί  ε κ δ ό  τ ο υ
'Η γυνή χατά τήν άρχαιότητα.χαί.^τού; χρωτου« 

το.δ Χριστιανισμού αιώνας.''— ’Επίφάν/ις του Βυζαν
τίου δέσχςιναι. —̂ Συζυγιχαί-ίρετοί,'· ίν. ' τγ,χ° Γ]τκλιχή< 
ισ το ρ ία ς ;Έ λ ισ σ ά δ ετ  τ ή ί  ’Αγγλίας. —τ Γενναίοι έν 
λόγοις χαί γλίσχροι.έν έ’ργοις·, ,.·

• S Ε Ν έ Α ·. , ' ■ ·

Σ υ ν τ ά κ τ ρ ια ι ,  αί χυριαι : ’Λντωνοπού)ου Ε
λένη, Δαμδέργη Μ. Αριάδνη, Εόάγγέλίδου Είγινία, 
Ζάρκου· ΑΙχατερίνα, Ζλατάνου Γ. Α ¡κατερίνα, Mxi- 
τσο,υ Μαριέττα;Σερεμέτη ’Αθηνά, Σωτηροχούλου Γο·.' 

■φία, Φέρμχου ’Αντωνίνα. . -
Τό βιδλίον εύρίσχεται χαρά τώ εκδότη έν όδώ Ζή

νωνος ’Αρ. 13 καί τοίς1 έν 'Αθηνίίς βιδλιοχώλαις.

Ν ΕΟ Κ ΛΕΟ Υ Σ  ΚΑΖΑΖΗ
α α.ό η* γ η το  ύ - τ όό Π α ν ε π ι σ τ η μ ίο υ  

ΑΙ Π Ο Λ ϊ  ΤΙ Κ α 7 Τ β  EÜPI ΑΙ .
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΛίνΑΣΤΛΣΕΗΣ

ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΓ 

Τ,’ΜΑΤΑΙ ΛΕΠΤΩΝ 25

II4HPQÄPOMOI ÏÏEiPilftl—ΑΘΗΗίΙΚ—ΜΟΝΝΗίΟΤ
Γραμμή Πειραιώς—Κορίνθου-Αΐγίου-Π ατρών

! 1 π  μ . 3

Π ειρ α ιιυ «  ά ν α χ . 7 .2 5  II  
1 ’Αθήναν „ δ 11.34

Κόρινθο; „ '·3 ί .3.J&
’ Αίνιον ,, 2 οΟ. 7.28
! Πάτραι άριίις 4.10μ.μ. 9.1α|

33μμ
: 4 

4 35 
8.45

[ Ι ά τ ρ α ι άνχ·/. 7 
λ ίγ νο ν  . „ 8.28
Κ όρννθος „  11-55
’ Α θή να ι ά φ ιξ ις  3 .2 5  
ΙΙε νρ α ιε ν ; „ 3.57

μ .1 4 32πμ
10.45 —
12.40·.—
, 3 .  ι 8 
ι 8.4312. 3ο 

9.181 1.1)5
Γραμμή Ναυπλίου—”Αργους—Μόλων—Κορίνθου

202 π . μ.

Νανπλιον άναχ' 8.05.
‘Αργος „  8.40 Έκ Μυλών ι .50

> Κόρννθο; 'S-ρ. I t

Κόρινθος άναν. 12 $
"Αργος ,, 2.4Ó Δια Μ.ΰλοος 2.50 μ
Να-ύπλιθν έίφ. 3 05

Αί άμάξοστοΓ/ίάι 3. 4, 82, 33. 202, 201 σταθμεύουσινεί* δλοτπτούΐ Σταθ
μούς καί "Στασιίΐ. αί δε · 1 χαί. 2 εί: πάντας τους Σταθμούς χαί εις μονας.τας 
μεταξύ Άχράτας—Αίγιου στάσεις. Μεταξύ Κορίνθου—Ξυλοχαστρου,— Αχρατας 
-Αίγιου-Ματρών, χμί Ναυπλίου—νΑρνονς—Μόλων χαί αντιότροφως ,χυχλο-^ 

i ΦοροΟσιν Άμάξοάτοιχίαί καθ' ϊχάστην σταθμεύουσαι εις- τάς Στάσεις συμφω- υ 
, νωςτώ δρομολογίω ,των. . : · ■ . *  ¿·
à/V\v > ÍWWV-jV/'/'vVVW/UA'I.VU’AVvI/’/WA'AAUWuH

±±it±±±±±±±±± 
Η  ΕΝΩΣΙΣ 
l í ’UNION

tô 1828
Γ{ν.

Δ· Γ· Μ α ΚΚΑΣ
Άσφάλειαι

ysxià τοΟ ιιυρδί οιχιών, λ* 
χοθηχων, ΙργοΟταοίων, ίμ- 
χορευμάτιον. έχίπλων, α
ποσκευών κλχ· Τά συμβό
λαιά της δεχτά χαρά τής 
Εθνικής' Τραχέξη;· - 

Γραφεία.
Έ ν Άθηναις^ παρά tô ύ- 
πονργείον των Εσωτερι
κ ώ ν  καί το. γραφεΐον τής
« Έίδομάδος». Ί2ν Πει— 
ραιεί παρά τώ α· X- Β· 
Φωτίου, οΐχία Π. Δαμά
σκου ή J1. Ζ· Οικονόμου·
Αί. ΆΛ*Λ««δηυ,

Μ ΕΤΑΛΛΙΚΑ Τ Δ Α Τ Λ
\} Λ Τ C  ’Αντιπρόσωποι ιν ’Αθήνα·:
V A L '  Στέφανος χαί ’Εμπεδοκλής

Όδό« Καρύτση 2.
\Τ Α Τ Ο  Γινιχή ’Αποθήκη εν Σνρω 

: V Λ  I ί ΐ  ι  Φ.χρμακείον 1. Τ. Δαμβεργη
Όδδς θεάτρου. Παλαιόν Τάχυδρομεΐον.

' Έ ν  ω εύρίσχονταε έτι. Ειδικά tpipaaxa. -Ra- 
ψύλνα ΤΑΕΤΖ. Ύ δ ω ρ  του λρςιΐ P ie r r e  δυναμ,ω-· 
τνχδν τών ούλων καί προ’ς καθαρισμόν τών όδόνΐων. 
M ig rä n e  S t if t , δ ιά πονοκεφάλους νευραλγίας. 

v.icnY—OBuzy.A—.i.\?;os . ·
MvpuiY—C h o c o l u t  M c r t i c r

ΦΑΤΣΤΟΣ
(Έ μμετρο; μετάφρασι; έκ τού Γερμανικού)

Ύχό Γ Β & Ρ Γ 1 0  Υ  R- 2 1 Ρ Α ΤΗ Γ II
Καλλιτεχνική έ’κδοσις έκ σελ. 330.

ΤΙΜΑΤΛ1 ΦΡΑΓΚΩΝ 5·
Ε ύρίσχεται ,παρ’ ίπ α σ ι το ϊς  Βιβλιο.πωλείοις

ΚΩΝΣΤΑΝΤ, Φ ΣΚΟΚΟΥ

Η  JV1E Ρ Ο Α Ο Γ 1 0  Ν τ ο  r 1 8 8 8
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ 

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ.
Σελ. 4 0 1), Διατριβαΐ 90 , Εικόνες 50 . Μόυσική. 

'Χα ρ τό  δ ετ  ό ν φ ρ. 3.· Χρ u σ όο ε τ ό ν 1 4. 
ϊ ’Αχοοτέλλεται ελεύθερον τάχυδρ. τιλών 

Άχευθυντίον εις τά 
, Κ αταστήματα  Ά νεστη  Κωνσταντινίδοό.

ΧΑΡΤΟΠ«\ΕΙΟ\
ΠΑΛΛΗ ΚΑ

‘Υδρόγειοι σφαΐραι j
Εις. Έ λλην . γλώσσαν ; 

τούΥεωγρ. ’Εργοστασίου? 
Άβίλ Κλίγγερ Μεγεθ. | 
33 ΐχατοστ. διαμέτρου.

Τ ιμαΙ I
Δρ.’ 72—65--37 ,50 '-3δ Ι

ΚΟΤΖΙΑ

. Δρ. 1 , 5 0
τά 1< 0 έχισχεπτήριαΐ 

έιΓι χαλοϋ χάρτου

Δ ι ε υ θ υ ν σ £ £ ς

Γ. ΓΙΑΜΙΙΛΝΟΣ όόοντοϊατρός- Όδ. Ιΐατησίων 3. 
ΑΔίδΛΦ., 1-* \Φ ΓΟΙΙΟΥΑΟί ξμχοροι. ’Ίό . ίίόαγγελ . 
Ν. Δλ ΜΠΙ’.Ι'ΓΙΙΣ όιχηγοροε. Όδ. IiupuxíÓov 46.
Μ. ΑΡΝΚίΤΐΙΣ βιβλιοδέτης, ό'χισθεν Χρνσοσχηλαιωτ. 
I. ΠΛΑ ΊΎΣ ξυλογράφος, όδος ‘Αγ. Μάρκου
ΕΛΛΗΝ.ΙίΛΙίΚΤΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Όδ. Φ^ελλήνω/22. 
ΓΕΡΑΣ1ΜΙΔΜΣ ιατρός γυναικολόγος. ’Αρ·/· ¿δ. Πάιρ. 
•ΤΙΜΌΛΕΩΝ Β1ΣΤ31ΖΗΣ, δικηγόρος, ¿δ.’Αδριανού 67. 
ΛΕΩΝ ΟΛΙΒΙΕ χαθηγ. Ί’αλίιχ.δπισθεν θεάτρου ’Αθ. 
ΚΑΡΟΛΟΣ MIJ1ÙK βιβλίοχιόλης,εκδοτη;· Όδ.Έρμοϋ 
ΛΑΔΑΣ-ΜΙΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ δικη-,/ρος. Σ μ ύ ρ ν η 
Κ. ΒΟΗΚΛΗΣ διχηγ. 'Αλεξάνδρεια· Όκέλ. Βολανάκη 
ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΜΠεΣΓκ λ ΗΣ Όδ. Καρίτοη 2 
J .  JIJLLIEN liljr. Genève. Place Bourg-de Four’32



ΔΕΛΤ-IÖN Τ Β ί  -  ΕΒΔ0ΜΑΔΟΣ

Δεκέμβριος
Ημερομηνία

Ν.ΙΠ.ΓΗμέρ.

24
25
26 
21 
28
29
30

ΙίΐΣάββ- 
13,Κυρ.
14 Δευτ.
15 Τρίτη.
16 Τετ.
Π 1 ΙΙέμιίτ. 
18 Παρ..

Η.'ΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Έ ο ρ. τ ά ίι ! ' /

Σπυρίδων«« τοΟ.θανματουργοΰ. ’4-ργία, 
Εϋσιρατίου χα! τών συν αύτώ μαρτ. .,. 
Φνρσου χαί των συν αυτό> μαρτ·

Σεβαστιανού·, Ζωή« χλα.

’Ανατολή 0-48'. Δύσις 4.44*. Μέγεθος ήμερα; 9-56'·'

E O m i TBS EBiOMUOS

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΓ 12. Ό άγιος Σπυρίδων έγεννήθη εν 
Κύπρω χαί ήν πρότερον ποιμήν προβάτων. Άπβθα- 
νούσης τής συζύγου αυτού—έξής είχε γεννήσει θυγα
τέρα, τήν Ειρήνην—προεχειρίσθη εις όπίσχοπον Τρι- 
μυθοϋντος διά τήν ευσέβειαν, χα! τάς πολλά« άρετά« 
αϋτοδ. Μετίσχε τής έν Νικαία. Α' Οικουμενικής Συνό
δου, εν ή άπεστόμωσε δε’ άπλουστάτων χαί λο- 
γιχωτάτων επιχειρημάτων τούς μεγαλοφρονοΰντας έπί
παιδεία χα! σοφία Άρειανού;. ’Απίθανε δέ τφ 350
μ. X. έτει. Ti ιερόν αύτοϋ λιίψανον μέχρι τή< Σ' έχα- 
τονταετηρίδος έμειυεν έν Κύπρω, περί 51 τό 750 ,με- 
τηνίχθη εις Κων)πολιν χα! ε'ναπετέθη εν τ ιν ι αότόθι 
ναώ. Έχείθεν παρελ^εν τά λείψανα τοϋ τε αγίου 
Σπυρίδωνος χαί τής αγίας θεοδώρα« ίερεύς τι«, Γεώρ
γιο« Καλοχαιρετης λεγόμενο;, ¿λίγα« ήμερα« πρό 
τής άλώσεω; τή« Κων)πόλεως, διά τή« Σερβία« δϊ χαί 
τή< ’Ηπείρου μετεχόμισεν αύτά εις Κέρκυραν. Καί τό 
μίν λείψανον τή« άγία« έδωρήθη τφ  χοινφ τής Κερχύ- 
ρα«, τό δέ τοϋ άγιου μένει μέχρι σήμερον, χατά χλη- 
ρονομιχδν διχαίωμα, πολύτιμο« θησαυρό« εις τού« 
άπογόνου« τοϋ ίερέως Καλοχα ιρέτη. Διά τούτο δέ χαί 
διά πολλά θάΒματα δ άγιο« Σπυρίδων θεωρείται δ 
πολιούχο« χα! προστάτη« τής νήσου Κερχύρα«.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΓ 13. Ή άγία Λουχία ήτο εχ Συρακου
σών. Μνηστευθεΐσα Πασχάσιόν τινα έπειράτο νά 
προσελχύση αύτόν εί« τήν πίστιν τδϋ Χριστού* μή 
δεχόμενο« δέ ούτο« τόν δρον τούτον τού γάμου, διέ- 
βαλεν αυτήν πρός τού« άρχοντα«, χαί ούτως ή άγία 
άπέθανε μαρτυρικώς τφ 304 μ. X. Ιτει.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΓ 14. Ό άγιος ’Ελευθέριος ήν Ρωμαίος 
τήν πατρίδα* διαμείνας δέ όρφανός πατρός, προση- 
νέχθη ύπό της μττρός αΰτού Άνθείας εϊς τόνέπίσχο- 
πον Ρώμης, Ανίχητον ή Ανάχλήτον-λεγόμενον, δστις 
έπαίδευσε τόν φύσει ένάρετον χαί εύσεβή νέον εΐ«*τά 
ιερά γράμματα, νεώτατον δέ εχειροτόνησεν επίσκοπον 
Ιλλυρικού. Ετελεύτησε τόι βίον'μαρτυρικώς τού 126 
Ιτει, επί τών διωγμών τού Άδριανοϋ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΓ 17. 'Ο άγιος Διονύσιος έγεννήθη εν 
ϊαχύνθω, ην δέ υιός εύσεβών χαί πλουσίων γονέων, 
τού Μωχίου χαί τής Παυλίνας, Έχ νεότητο; είσήλίεν 
εις τήν χατά τάς Στροφάδας νήσους βχσιλιχήιί μονήν, 
ένθα ένεδύθη τό μοναχικόν σχήμα. Είτα προεχειρί-, 
σθη είς άρχιεπίσχοπον Αίγίνης, ένθα διέμενε επί μα- 
χρόν χρόνον, μεθ’ δ έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα αύτοϋ 
Ζάκυνθον χα! άπέθανεν εν ειρήνη τώ 1624 ίτει. Τό 
λείψανον τού άγίου σώζεται Ιτι έν Ζαχύνθιρ, ής είνε 
πολιούχος χαί προστάτης."

αγόρ.ενος «ίς υποστράτηγον, άντ’ αύτοΰ οέ 
διορίζεται φρούραρχο; ο συνταγρ-ανάρχης 
χ. ■’Αύΐψι_'/αρ·δί5Ριίλ6;. ·

,: ί : · , Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α  
;Οί βουλίυταί της «ντιπολιτεύαεως άπΐ-

Μ ΙΚΡΑΙ Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ·
‘Ο ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού κ. 

Βουρναρά; διωρίσ^η καθηγητής τών στρατι
ωτικών μαθημάτων παρά τώ βασιλδπαιδι 
Νικολάΐμ. — Τό σχολείων τών βιομηχάνων 
διά νόμου μετονομάζεται «Μεταόβϋΐόν», 
τροποποιούνται 3ε τινες τών διατάξεων του 
π$ρι αύτοϋ νόμου. — ΙΟ συνταγματάρχης 
τοϋ Πεζιχοϋ χαί Φρούραρχος ’Αθηνών κ. 
Α. Μακρής τίθεται εις άποατράτευαιν, προ-

Χ? :
-Αύρων έπί 'τοϊς γενεθλίοις τοϋ Βααιλίως_, 

.ίίσερ^ομενου,.είς (τδ"."44όν ,|τός τής ηλικίας., 
του, εν τψ  ανακτορι ώ ναω ψαλήσεταιδοξο
λογία, τή οέ Δεύτερα δίδεται ¡λέγας χορός 
έν τοϊς.άνακτόοοις..έτεί τή-,άφίξη .τών.β’α ϊι-  
λοπαίδων.—Κατά τήν ενεργηθείσαν1 τή_ πα-, 
^ιλθούο^ά Κυριακή. .έκΧογή'ν έν τώ .νομώ■ 
Μεσσηνίας- έξελέγη βουλευτής ό τής Κυ- 
βερνήσεως υποψήφιος κ. Καράπαυλος διά 
μεγάλης πλειοψηφίαί- — Τό προσεχές Ιτος, 
συμπληρουμένης είχοσιπενταετίας άπό τής 
εις τόν ελληνικόν θρόνον άναρρήσεω; τοΰ 
βασιλέωςίΓ^ωργίου, · άπεφασίσθη. νά 'εοοτα- 
σθή οή'μοτέλώς ή! έπετηρίς αΰΐη- Έ π ι τή 
ευκαιρία δέ τής έόρτής ταύίης θά τελεσθώσι 
τόν προσεχή ’Οκτώβριον τά εγκαίνια τοϋ 
Ζάπτίείου μεγάρου ! καί θά γίνη ’Ολυμπιακή 
’ Εκθεσις εν αύτώ.— Δι’ εγκυκλίου ό υπουρ
γός τών στρατιωτικών εκοινοποίησε πρός 
άπαντα τά ι σώματά τοΰ στρατού τήν πρός 
αύτόν πεμφθεΐσανΧ αποχαιρετιστήριου επ ι
στολήν τοΰ άπελθόντο; στρατηγού Βοσσέρ, 
έν ή όΰτος διατοανοί.τήν πρός τον στρατόν 
αγάπην καί ύποληψίν του. — Περί τά τέλη» 4 1 *·Α , ' / · ' ' Iττ,ςεπιουσης εοοομαΟος έπανακαμπτουσιν ο 
μεν διάδοχος Κωνσταντίνος είς Γεομανίαν, 
ό δέ βασιλόπαις Γεώργιος είς Δανίαν πρός 
εξακολούθησίν τών σπουδών'αύτών.—Τό δη-

Ϊοτικόν σύμβούλ.ιον Αθηναίων ελαβέν έντο- 
ήν τοΰ νομάρχου, δπως έξεύρη τό κατάλ

ληλο τερον οίκοπεδον, έφ’ οΰ θά άνεγερθή ε
θνικόν θίατρον, χορηγούντο; τοΰ βασιλέως 
έκ τών χρημάτων, άτινα όμογενείς κατά και
ρούς εθηκαν είς τήν διάθεσιν αύτοΰ. — Ό 
διάρημο; γάλλ.ος ηθοποιός κ. Κοκλέν αφ.ί- 
κετο τή παρελ.θούση Τετάρτη ,ένταΰθα καί, 
Οούς ούο· παραστάσεις έν τψ  θεάτρφ, άνε- 
χώρησε χθές είς ’Αλεξάνδρειαν.

ΕΚ1ΙΑΙΔΕΓΤ1ΚΑ 
Κατ’ αύτάς ΰποβλήθησαν· είς τήν ψήφι- 

σιν τής Βουλής-διάφορα. «/παιδευτικά νομο
σχέδια.—Ή υπό τοϋ Πανεπιστημίου συ- 
σταθείσα άγ.ωνρδικος έπιτροπεία, ή τις έκρινε 
τά είς τό.«Συμβουλίδ.ϊέο,ν3ιαγώνισμα>> ύπο- 
β).ηθέντα ίατρίκά.βιβλία, ε ί ;  ούδέν άπένειμε 
τό γέοας,άπονείμασα μόνον χιλιόδραχμον α
μοιβήν είς πραγματείαν. περί πυρετών τοϋ
ίατοοϋ κ. Α. Βάφα, καί πεντακοσιόδοαγαον 1 , . , 1  ̂ , - · > , · , , *  Λ1* εις ετεραν περι χολέρας του εν Αιγυπτφ ια
τρού κ. Δ. Οικονομοπούλου.—Διωρίσθησαν 
καθηγηταί τοΰ έν τώ Πανεπιστημίφ φιλο- 
λ.ογικοϋ φροντιστηρίου τής έλληνικής' μέν 
γλώσσης' οί κ. κ. Γ. Μιστριώτης, Κ. Κόν- 
τος καί Δ. Σεμιτελος, τής δέ λατινικής ό κ. 
Σ. Βάσσης.—Οί έν ένεργεία κχ. καθηγηταί 
τοϋ Πανεπιστημίου, μέχρι κανονισμού τών 
εδρών, ώρίσθησαν διά νόμου ε ίς  55.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
Συνιστίται ενταύθα, παρά τφ  Κεντρικψ, 

μουσείον έκτυπων αγαλμάτων, έν ώ θά π$- 
αιληφθώσι τά έκτυπα τών καλλ.ϊστων αγαλ
μάτων πασης εποχής.—Παρά τάς Θήβας αρ-, 
χαιοκάπηλοι άνευρου μεγάλης σπουδαιότη- 
τος αρχαία χαλκά άγαλμάτια έν τψ  άρχαιο- 
τάτφ ίερώ τών Κάβειρων.Ό έφορος τών αρ
χαιοτήτων κ; Καββαδίας άνεκαλυψε καί κα- 
τ ίςχ ε  τινά τούτων, — Παρά τό Μεταξουρ-

γείον, γενομενων άνασκαφών, άνεκαλύφθη- 
r4ap ' τά φ ό ι : π  α /w: ιοί, άλλοι μεν ρωμαϊκής έ- 
" πο^ή'ς, άλλοι δέ παλάιοτέρας, ευρέθησαν δ’ 
, έν αύτοϊς) μικρά χρυσά αντικείμενα, δοχεία 

ΰάλινα κάί πή'λινα, έτι δε καί αγαλμάτιον 
πήλινον, παριστών, ώ ; εικάζεται, τήν Ά -

-φρβ/ ίτ ,ϊ*  ί  Λ  Ο  \ J  
* ,1 ϊ  ν  ; ΕΞΟΤΈ/ιΛα/ I ;

α .%Ένεκά'”των έν'Ρώσσία καίKOJVt *ϋ»γ, * ¿" ' f f
I Q 'J Ο Y. I

Αύ'γίρία-γενορ.έΙ/-(ον-Κ0λεμι-/.ών παρασκευών 
,.ή τουρκική! κυβέρνησ*.; διέταξε ν’ άνασταλή 
ή άπόλυσις τών έφεδρων, νά ένισχυθή δε 
τό πυροβολικόν' καί ίππικόν καί ή έν τή 
Μακεοονία ΰπάρχουσα στρατιωτική δύνα- 
μις—Γ α λ  λ. ΐ α. Τό παρελθόν Σάββατον έ- 
κηρύχθη ή λήξις τόίν γαλλικών Βουλών.— 
’Α γ γ λ ί α .  Ή  εναοξις τών εργασιών τοΰ 
’Αγγλικού ·' κόίνοβόυΑίου γενήσεταν τήν 9 
Φεβρουάριου,^ν) έπιέντος.έτους. — ’ Εν τ ιν ι 
συλλαλητηρίω συντηρητικών ό λόρδος Σα- 
λίσβουρύ ειπεν οτι ή' έίρήνη'. εϊνε έξησφα- 
λισμένη τό γε νΰν ένον.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
’Α ν « μ ο μ ύ λφ . Έγνωρίζθ|χ«ν ότι δ ”Η λ  ‘ V < 

στιγνόνει τά φοράμστα, . άλλ’. ότι μίταβάλλιτχι καί 
«ίς πλύστραν, τούτο μόνον προχθές τό έμάθομεν. — 
Κ’  Πάλιν τά' ίδ ια ; Σάς εύχ^αριστοϋμιν, — I. Γ. Ν. 
Εύχαρίστως χιί'χατιπϊίγόντω«, ώς βλέπε«, άλλ'4 
μέ τινα παραλλαγήν, δι- ήν θα μάί συγχωρήσητε.— 
Σ. Ζ. Βόλον. "Εάν δ χ. Β. δέν έλαβε φύλλα τού π .
I. ή προηγονμένη Διεύθονσις θά τώ τά πέμψη βε
βαίως εΐδοποιήθεΐσα·. ■ Τδύ* έ. ί .  ή όφειλή του είνε 
άλλη. Τά δέ δφ βύμων· · ζητούμενα φύλλα-εύχαρίστως 
στέλλομεν, άλλά ούχ_! επί πληρωμή — 'Ε μμ . Γ. Ψ. 
Β ο ννζέο ν . Εύχαριστούμεν διά τήν συνωμοσίαν_, 
άλλά θά έπροτιμώμιν ν ' άποτελεσθή αδτή άπό"ν!έα> 
σύνορο μ η τ ρ ία ς . άέά ήτο μία εύγινής-έχ μέρους 
των έχδίκησ'ί ',?ιά τδ,ξύλον. τής γνώσεως, ίχδίχησις 
ήνήμεΐ« ¡δία θά έξετιμβμεν. "Οσον διά τόν προστα- 
τευόμενόν σας έτράπη είς φυγήν,—Μ. Σ. _ Ή ΐενολα- 
τρεία μιχρά μανία εστίν... έν Έλλάδι.—Π, Η. ’Α - 
μ ισ σ ό ν . Τά-ζητούμενα, .είχον σταλή έχ δευτέρου, 
θά  τά πίμψωμεν χαί έχ τρίτου. - Γράφομεν ταχυδρο- 
μιχώς.—Σ,π. Πη^ράήά. ■ ;Εηροτιμ'ΰμ4ν,,:ι ονά σάς 
δωμεν;—N'S-g'Tfe.· ίίάιξήβατ* λοιπόν.-^Μ. Α. Μ. 
’Λχριβέστερον μάβήματιχώς τό Γρηγοριανόν ήμερολό- 
γιον τοϋ ήμετέρου. Ό χ. Καλλιγάς παρατηρεί εύ-
φυδ; έν τψ  Ρωμαϊχφ του Διχαίω, δτ: μετά 240 αιώ
νας οΐ απόγονοι ήμών θά σπείρωσ*. τόν ’Ιούνιον χα! 
θά θερίζωσι τόν Ιανουάριον, έάν μέχρι της εποχής 
εχεινή« 'δ;ατηρη'θή* τό Ίρυλιανόν, διότι τότε, χαί το1 
θά είνε θερινός μήν, ή ώρα δμω; τού έτους θά είνε 
χειμερινή,—»1 « . Κατά τούς άρχαίουςί χρόνου« εν 
Άθήναις, -άπό τή«-θύρας τής oixia« . άνήρτων. δέσμην 
έρίων, όταν εγεννάτο θήλυ* διά τούτου δ ύπενόοον 
ότι τή< γυναιχός -χρέος ητο τά οίχιαχά Ιργα. Ά λλά 
οί χαιροί, βλέπετε, άλλάζουσι.—Γ.- Ψ, "Εγινε λάθος. 
Γράφομεν ταχυδρομικό)«.— Α 'γγ .έ 'λω . Δυστυχώς 
άδυνατούμεν, άποφασίσαντε; ήδη νά μή θίξωμςν 
τό ζήτημα ΐούτο.—Α. Δ. Μ. Τά στέλλομεν, άλλ’ ύπό 
τόν όρον ότι ουδέ λεπτόν θά μετρήσητε τώ X. 1. Δ. 
θά μάς. άρνηθήτε τήν μικράν τάύτην χ_άριν ; —Έ x - 
τρ ώ μ α τ  ι. Κάμετε τόν σταυρόν σας χαί υπομονή. 
Συγχαρητήρια, ¡επί τή εορτή του, καί τοι άργά.— Δ.
II. Π ά φ ο ν . Μέ τό έπόμενον.-—*Σ. Δ. Σ. Μ α ν σ ο ύ- 
ρ α ν. Συνδρομή έλήφθη*’ άπ'ορία λυθήσετχι μέ τό

• έπόμενον 5Γ Ιλλειψιν χώρου. — Β ιβ λ ιο μ α ν ε Τ .  
S3« συνιστώμεν άνεπιφυλάχτως τόν Μ ι κ ρ δ ν θ η 
σ α υ ρ ό ν  τού χ. Γιάνναρη. "Οσον διά τήν οικογενει
ακήν σας Βιβλιοθήχην έξηγηθήτε χάλλί«ρον ή Ιλθετε 
νά μάςεδρητεί—I ,  X. Κ ά ϊρ ο ν . Έλήφθη επιστολή 
σας, χαθ’ ήν στιγμήν σφραγίζομεν τά Ί δ .  Γ ρ ά μ 
μ α τ α . θά συμμορφωθΰμεν πρός δλα ευχαρίστως.


