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Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Ι Ι Σ
Τά σπουδαιότερα γεγονότα κατά το λήξαν δεκα

πενθήμερον έν τη πολιτική σφαίρα των ήμετέρων 
πραγμάτων ύπήρξαν, άφ’ ενός μέν ή ψήφισις τοΟ 
περί Γενικής Διοικήσεως Νόμου, της πέτρας αύτής 
τοΰ σκανδάλου τριών βουλευτικών περιόδων, και 
τις οιδε καί πόσων άλλω ν εις το μέλλον, έτέρωθεν 
δέ ή ψήφισις τοΟ Προϋπολογισμού τοΰ Κράτους, 
του μακαρίου τούτου κράτους, το όποιον, εΐρηνικώς 
έχόντων τών πραγμάτων καί της Βουλής παρού- 
σης, κατορθώνει νά κυβερναται διά πιστώσεων έπί 
έξ μήνας, και μδλις τόν έβδομον νά εχη τον προϋ
πολογισμόν του, τον όποιον ψηφίζει έπιτροχάδην 
εις δύο καί μόνον ημέρας.

’Α λλά  τών δύο τούτων μεγάλων γεγονότων, 
τά όποια, άπλούστατα κ α τ ’ ουσίαν, καθιστα φοβερά 
και μεγάλα 6 αβδηριτισμός, ύπό τοΰ οποίου όλοι 
διαπνεόμεθα, ύπερβάλλει κατά το ύψος εν άλλο γε
γονός, γεγονός ομως τοΰτο και όχι κολοκύθια, ό'τι, 
διά τής έλεύσεως τοΰ υπουργείου Ράλλη εις την 
άρχήν και τής έδραιώσεως αύτοΰ, ή διασαλευθεϊσα  
δημοσία τάξις έπανέκτησε τό κράτος της. ’Οφείλε
ται δέ τοΰτο πρωτίστως, ούχί εις την συνδρομήν, 
ήν,τήν άνάγκην φ ιλοτιμ ίαν ποιούμενον τό Δ ηλιγιαν- 
νικόν κόμμα,παρέσχεν εις την νέαν κυβέρνησιν, ά λ λ ’ 
εις την άξιέπαινον καί πατριωτικήν όντως πολι
τείαν τοΰ κ. θεοτόκη, ό'στις οΰδέν εφερε πρόσκομμα 
εις την παγίωσιν κυβερνήσεως έν τη χώρα, ήτις  
ολίγον ελειψε νά μείνη άκυβέρνητος καί νά κυλισθή  
ίσως καί εις έμφυλίους σπαραγμούς, ΰπακούουσα 
εις εισηγήσεις όλεθρίας.

Ούτω, τό ύπουργεϊον Ρ άλλη , σιωπηρώς οιακο- 
πεισών τών έργασιών τής Βουλής, έχει καιρόν μέ
χρι τοΰ έπιόντος Νοεμβρίου νά προετοιμάση πλού
σιον άμιττόν νομοσχεδίων, ιδίως έκείνων, άτινα ά- 
ποβλέπουσι την στρατιωτικήν τής χώρας όργάνω- 
σίν. Διότι ΰπάρ/ει ή πεποίθησις, ότι τό ύπουργεϊον 
Ράλλη Οά παρουσιασθή εις τήν νέαν βουλευτικήν 
σύνοδον ώς ύπουργεϊον πλέον αύτοκέφαλον, μέ πρό
γραμμα ίδιον, καί έντελώς χειραφετημένον άπο τής 
Αποβολιμαίας καί έπιζημίου κηδεμονίας τοΰ κ. 
Αηλιγιάννη, όν ούκ έα καθεύδειν τό τοΟ φίλου καί 
συμμάχου τρόπαιον.

Ελπίσωμεν όμως ότι ό κ. Δηλιγιάννης, εις την 
9°ράν τοΰ μοιραίου ύπείκων καί προ τής κατωφε- 
ρείας τών έτών ΐλ ιγγ ιώ ν, Ο’ άπόσχη έντίμως τής

πολιτικής παλαίστρας προς άνάκτησιν τής έξουσίας, 
ήτις, όμολογουμένως, εινε πλέον φορτίον δυσβάστα- 
κτον διά τήν ηλικίαν του καί τήν όσημέραι έκλεί- 
πουσαν, κατά φυσικόν νόμον, πνευματικήν του ρώ
μην, ότι δέ, πατριωτικώς καί ούτος φερόμενος, 
θέλει άφήσει έλεύθερον τό στάδιον εις άνδρα νεώ- 
τερον αύίΕσΰ καί άκμαιότερον, τον μέ/ρι χθες σ υμ -  
παλαιστήν του βουλευτήν έ!| Α ττικής κ. Δ. Ρ άλ-  
λην, τόν ρέκτην καί αυστηρόν πολιτευτήν, δι’ όν 
φαίνεται τό πλήρωμα τοΰ χρόνου έφθασεν, ινα δια- 
πράξη τά κοινά έ~’ άγαθώ τής Πατρίδος.

Α ναπτύσσω ν όλον τό σθένος καί τά  διδάγματα  
τής πολυετοΰς του πείρας ό κ. Ρ άλλης καί τόν 
πατριωτικόν του ζήλον ένασκών, δστις έλάνθανεν 
έν τή αναγκαστική απραξία, εις ήν τόν ει/ε κατα
δικάσει ή επίμονος, φανατική καί μακροχρόνιος δια
πάλη δύο μεγάλων κομμάτων, άτινα έκληροδότησε 
τό παρελθόν, ούδεμία απομένει αμφιβολία ότι θέλει 
δράσει έπιτυχώς καί δικαιώσει τήν περί αύτοΰ έκ- 
τ ίμησιν τών συμπολιτώ ν του, έπί μακράν σειράν 
έτών άναοεικνυόντων αύτόν πρώτον βουλευτήν έν 
τή Πρωτευούση.

Περατοΰντες ωδε τήν δεκαπενθήμερον έπιθεώ- 
ρησιν τής « ’Α ττικής "Ιριδος», άντί παντός άλλου  
έγκωμίου ύπέρ τοΰ κ. Ρ άλλη , θά άναγράψωμεν έν 
έπεισόδιον, τό οποίον ελαβε χώραν πρό τινων ήμε- 
ρών έν τή Βουλή, καί τό όποιον έμεινεν άπαρατή- 
ρητον, αρκετόν όμως νά σκιαγραφήση τήν εύθύτητα  
τοΰ χαρακτήρος καί τήν άντίληψ ιν τοΰ κυβερνάν 
τοΰ κ. Προέδρου τοΰ "Γπουργικοΰ Συμβουλίου.

Κατά τήν συνεδρίασιν τής 5ης Ιουλίου έν τή  
Βουλή ό κ. Κουμουνδοΰρος κατήγγειλε τόν πα
ράνομον διορισμόν τοΰ κ. Κοφινιώτου, ώς τμ η μ α -  
τάρχου έν τφ  ύπουργείω τής Παιδείας, καθότι ού- 
τος είναι συγγραφεύς διδακτικών βιβλίων, ό δέ 
σχετικός νόμος προβλέπει, άπαγορεύων τοιαύτην  
περίπτωσιν. Ένώ δέ ο κ. Φαρμακόπουλος, ό υπουρ
γός τής Παιδείας, ήρκέσθη νά είπη ότι θά έξετάση 
τό ζήτημα, ό κ. Ρ άλλης έγερθείς άπό τής θέσεώς 
του είπε τά έξης άξιοσημείωτα : Κ αί έγώ φρονώ 
ότι, άφοΰ ό κ. Κοφινιώτης είναι συγγραφεύς διδα
κτικών βιβλίων δ ε ν  δ ύ ν α τ α ι  ν ά  κ α τ έ χ η  θ έ- 
σ ι ν  Τ μ η μ α τ ά ρ χ ο υ  έν τώ  ύπουργείω τής Παι
δείας.

Τά έπισφραγίσαντα τήν ομιλίαν τοΰ κ. Πρω
θυπουργοί) παταγώδη χειροκροτήματα δέν έχουσιν 
άνάγκην άλλω ν σχολίων.

Κ . Λ υ κ ό ρ τ α ς



ΤΟ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν  Τ Μ Η Μ Α
ΤΙΙΣ  Δ ΙΕ Θ Ν Ο Υ Σ Π Ο ΙΝ ΙΚ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Η Σ  ΕΝΟΣΕΟΣ

Τήν 25 ’Ιουνίου έ. ε. έγένοντο τά έγκαίνια τής έν 
Άθήναις ΐδρύσεως Ελληνικού Τμήματος τής «Διεθνούς 
Ποινικολογικής Ένώσεως» Ιν τή αίθούσ*/) τοϋ συλλόγου 
Π αρνασσού καί ενώπιον εκλεκτού άκροατηρίου. "Οπως 
είσαγάγωμεν τόν αναγνώστην εις την υψηλήν καί πρα
κτικήν σημασίαν τής ΐδρύσεως ενός τοιούτου σωματείου 
έν Έ λλάδι, άπετάθημεν πρός τόν κ. Ν. Γ. Βλιάμου, 
ενα των δραστηριωτέρων καί ένθουσιωδεστέρων ιδρυτών 
του τμήματος τούτου, ούτος δε εύηρεστήθη νά παράσχη 
ήμϊν τάς έξης πληροφορίας:

Δέκα καί τρεϊς ενιαυτοί παρήλθον ά φ ’ δτου τρεις των 
μεγίστων σκαπανέων καί μυστών τής ποινικής επιστήμης 
ό V on L is z t  τού Βερολίνου, ό P l'in s  τών Βρυξελλών 
καί V o il H a m e l τού Άμστελοδάμου, πάντες αφιλο
κερδώς επί τό αυτό συνήρχοντο, όπως θε'σωσι τά θεμέλια 
ενός διεθνούς ποινικού σωματείου, τό ν  σκοπόν προβαλλο- 
με'νου νά χχράζγ, με'σην τινα τροχιάν έν τή ποινική επ ι
στήμη καί καθαρή αυτήν, πού μεν τών αναχρονισμών καί 
καταχρήσεων τής κλασικής σχολήης  ( C a r r a r a ,  R oSS l 
κλπ ., άπλή έξέτασις τού αδικήματος αν ευ τοιαύτης τού 
έγκληματίου καί τών αιτίων τού εγκλήματος), πού δέ 
τών υπερβολών καί πλανών τής θετικής σχολής (L o m - 
b l ’ OSO, F e r n  κλπ. άποκλειστικώς άνθρωπολογική καί 
κοινωνιολογική έξέτασις τού αδικήματος), ήτις διά τής 
τεραστίας έξαπλώσεως τών υλιστικών θεωριών τών τε* 
λευταίων δεκαετηρίδων τού X IX  αίώνος, ού μην άλλα 
καί τού εύγλώττου καί τού γοητευτικού τρόπου ττς  άνα- 
πτύξεως τών θεωριών αυτής, ήπείλει σπουδαίως τους 
κρατούντας ποινικούς θεσμούς, οιτινες ώς ή σημαντικω- 
τε'ρα άγκυρα τής ασφαλείας τής κοινωνίας φωρώνται.

Ή  μέση όδός, ήν ή «Διεθνής ποινικολογική Έ νωσις» 
έτεμνεν, ώριζεν δτι τό μεν ή έγκληματικότης, τό δέ τά 
μέτρα τής καταπολεμήσεως ταύτης άνάγκη νά θεωρών- 
ται ού μόνον άνθρωπολογικώς καί κοινωνιολογικώς (θε
τική σχολή), άλλά καί νομικώς (κλασική σχολή).

Σκοπός λοιπόν τής Έ νώσεως τυγχάνει ή επιστημο
νική σπουδή τής Ιγκληματικότητος, τών αίτιων καί προσ
φορών τρόπων πρός καταπολέμησιν ταύτης. Κατά συν- 
ακολουθίαν σπουδαιότερον άντικείμενον τού σκοπού αυτής 
τυγχάνει ή λεγομένη πο ιν ική  πολ ιτ ική  (K r i l l l in a l  
p o l i t ik )  ή ποινολογία  (P o e n o lo g ie )  ■ Κατά τόν κλά- 
δον τούτίν τής ποινικής επιστήμης ή πο ινή  τυγχάνει 
σκοπός  (Z w e e s t r a f e )  άνευ δικαιολογίας (εναντίον δηλ. 
τών θεωριών τού K an t κ λ τ .) ’ τοιαύτη δ' ουσα οφείλει 
νά συνάδη ιώ  χαρακτήρι ώρισμένου έγκληματίου καί 
τοϊς αίτίοιί τού εγκλήματος ( in d iv id u e l is i r u n g s  
p r in z ip , W a h lb e r g ) ,  άναλόγως δ’ άμφοτέροις οφεί
λει νά γίνηται ή εκλογή τού είδους καί τού μεγέθους τής 
ποινής, ήτις τοιουτοτρόπως δύναται νά πραγματώση τόν 
σκοπόν αυτής, δστις έστίν ή έπίτευξις ή τής διορϋώσεως  
ή τον άσινοϋς ή τής εκφοβίσεως.

Καί ταύτα μέν έν γενικαΐς γραμμαϊς περί τού σκοπού 
τής «Διεθνούς ποινικολογικής Ένώσεως» , ήτις, έξαπλω- 
θεΐσα σχεδόν εις δλας τάς Έ πικρατείας τής Ευρώπης, 
περιλαμβάνει έν τοϊς κόλποις αυτής τους πρύτανεις τής 
ποινικολογίας δλων τών πεπολιτισμένων χωρών καί συν
έδρια μέχρι τοΰδε έγένοντο σχεδόν έν πάσαις ταϊς πρω-

τευούσαις τής Ευρώπης. Ώ ς πρός δέ τά έν Έλλάδι 
Τμήιχα, τούτο συνεστήθη κατά πρώτον τόν Μάϊον έ. έ 
τή πρωτοβουλία τών κκ. Πελοπίδα Ήλιοποΰλου, Ν. Γ. 
Βλιάμου καί Π. Βιζουκίδου, έπιδιώκον τήν πλήρωσιν 
τού σκοπού τής Διεθνούς ποινικολογικήςΈνώσεως έν Έ λ- 
λάδι. Πρόεδρος τού Τμήματος έξελέγη 7Εχμψηφεί ό κ. 
Κ. Μανιάκης, άντεισαγγελεύς του Άρείου Πάγου.'

Τά έγκαίνια τής έπιστημονικής δράτεως τού Τμήμα
τος έγένοντο, ώς εϊπομεν, τή 25 ’Ιουνίου έν τή αιθούση 
τού Π αρνασσού .Ό  κ. Μανιάκης έξεφώνησεν έμβριθέστα- 
τον λόγον, ον θά δημοσιεύσωμεν έν τφ'έπομένω φύλλω, 
μετά τούτον δέ ό κ. Ν. Γ. Βλιάμου ώμίλησε περί 
τής «Ποινικής έπιστήμης κατά τόν XIX α ιώνα». Ό 
ρήτωρ παρέσχεν άκοιβή εικόνα τής έξελίξεως τής 
ποινικής έπιστήμης κατά τόν παρελθόντα αιώνα, άοξά- 
μενος άπό τής Κλασικής Σχολής καί φθάσας εις τήν 
«Διεθνή ποινικολογικήν Έ νω σ ιν» , ήτις τυγχάνει κυρίως 
κοινωνιολογική Σχολή χωρίς νά παρορα καί τήν άνθρω- 
πολογικήν τής Ιταλικής Σχολής (L o m b l’oso ) άποψιν 
τής κακουργίας, ούτε τήν νομικήν τής Κλασικής Σχολής. 
"Ωστε δύναταί τις νά ε’ίπ γ  δτι ή «Διεθνής ποινικολογική 
"Ενωσις» τυγχάνει μία έκλετική κοινωνιολογική Σχολή.
Εκ τής διαλέςεως ταύτης κατεδείχθη ή μεγάλη χρησι- 

μότης τού Ελληνικού Τμήματος έν Έ λλάδι, διότι έπα- 
νάστασις αληθής συνέβη έπί τού έδάφους τής ποινικής 
έπιστήμης, ής οΰδείς δύναται νά έχη άμυδράν ιδέαν, έάν 
δέν παρηκολούθησε τάς έργασίας τάς γενομένας κυρίως 
άπό τής έμφανίσεως τής ’Ιταλικής Σχολής, ήτοι άπό τού 
1870 καί έντεΰθεν. Κόσμος δλος ιδεών καί μεταρρυθμι- 
στικών προτάσεων προέκυψεν, ών ούδεμίαν?έχομεν είδησή 
έν Έλλάδι. Πάντα τά πεπολιτισμένα 'Εθνη έδέξαντο 
ριζικάς καινοτομίας, εις τούτο δέ κατά μέγα μέρος 
συνετέλεσεν ή Διεθνής ποινικολογική "Ενωσις διά τών 
Τμημάτων αυτής καί τών διεθνών της συνεδρίων. Τόν 
υψηλόν αυτόν σκοπό·' καλείται τό Ελληνικόν Τμήμα νά 
πληρώσγι έν Έ λλάδι. Έ ά ν  τούτο έπιτευχθή εσται με
γάλη υλική καί ηθική ωφέλεια’ άλλά πρός τούτο άπαι- 
τεϊται εργασία σοβαρά καί συνδρομή όλων τών έξ εχ ό ντω ν  
νομομαθών, οιτινες δυστυχώς δέν έδειξαν τήν δέουσαν 
προθυμίαν. Πρέπει δε νά φιλοτιμηθώμεν νά παρουσιά- 
σωμεν έργασίαν έπιστημονικήν, διότι πόθος διακαής τών 
ιδρυτών τής Διεθνούς ποινικολογικής Ένώσεως τυγχάνει 
νά συγκαλέσωσι κατά τό έτος 1905 διεθνές ποινικολο- 
γικόν συνέδριον έν Ά θήναις. τό δ ’ έν Έλλάδι άρτισύ- 
στατον Τμήμα οφείλει άπαξ τού έτους νά συγκαλή εγ
χώρια συνέδρια απάντων τών μελών πρός συζήτησιν τών 
ποικίλων ποινικών ζητημάτων διότι πλήν τών γενικωτέ- 
ρων τούτων ζητημάτων, ών τήν έξέλιξιν θέλει παρακο
λουθήσει καί εις τά όποια θέλει λάβει μέρος, κέκληται 
άκόμη νά έργασθή καί έπί άλλων τινών ζητημάτων το
πικού δλως ενδιαφέροντος καί σχετιζομένων αμέσως μέ 
την συμπλήρωσιν πλε'στων οσων έλλείψεων καί χαινόν- 
των κενών παρ’ ήμϊν. Ή  έλεεινή κατάστασις τών ελ
ληνικών φυλακών, ή άναθεώρησις καί μεταρρύθμισις τοϋ 
ποινικού κώδηκος, ή άπονομή άρτιας ποινικής δι
καιοσύνης, τό άνεπηρέαστον αυτής άπό τής πολιτικής 
καί πλεϊστα άλλα ζητήματα θά έπισπάσωσι τήν συζή- 
τησιν καί τήν μελέτην τού Ελληνικού Τμήματος τής 
« Διεθνούς ποινικολογικής ένώσεως», διό καί χαιρετίζομεν 
εύοιώνως τήν έναρξή τών εργασιών του καί εύχηθώμεν 
όπως άγάγγ) εις πέρας τόν εθνωφελή δσω καί κοινωφελή 
σκοπόν του, έχον ώς συνεργάτας μέν τούς παρ’ ήμΐν έγ-

ΑΤΤΙΚ Η  ΙΡΙΣ

κρίτους ποινικολόγους, ώς συναρρωγόν δε την Ελληνι
κήν Πολιτείαν, ητις οφείλει νά αναγνώριση τήν ενωσιν 
ταύτην ώς σωματεΐον δημοσίας ωφελειας, όπως το περι- 
βάλη διά τής δεούσης έπισημότητος, ού άνευ ούδέν έστ 
γενέσθαι τών δεόντων. Κ . Λ ο ς .

A Ρ X Ε 10 Ν
Θ Ε Ο Φ Ι Δ Ο Γ  Κ Α Ι Ρ Η

Έ ν Άνδρω πέρυσι παραθερίζων εργον έποιησάμη' 
τήν έξέτασιν τού βίου καί τής διδασκαλίας τού Θεοφί
λου Καίρη, δστις ώς μέν νέος παρέσχε τάς μεγίσΤας 
εθνικής δράσεως Ελπίδας παρά τοϊς έξέχουσι τότε έν τοϊς 
έλληνικοϊς γράμμασιν, ώς δ άνηρ ετιμήθη και έθαυμα- 
σθη διά τήν σοφίαν, τήν διδασκαλικήν αρετήν, τόν ανε- 
πίληπτον βίον, τήν ύπερβάλλουσαν αρετήν καί τήν 
άπαράμιλλον φιλοπατρίαν και αυταπαρνησιαν, ώς δέ 
πρεσβύτης κατεδιώχθη ώς αιρετικός υποσκάπτων τάς 
βάσεις τής ένότητος τού έθνους καί έσχε τέλος δλως αν
τίθετον πρός τάς υπέρ τού έθνους υπηρεσίας αυτού.

Τού παραδόξου τούτου γεγονότος τήν ερμηνείαν ά- 
ναζητών ηθέλησα νά μαθω περί της διδασκαλίας τού 
άνδρός παρά τών διατελεσάντων μαθητών αυτού ή γ ι-  
νωσκόντων έξ ακριβούς παραδόσεως ή εκ συγγραμμάτων 
αυτού σωζομένων ίσως παρά τισι τών συγγενών η φί
λων ή μαθητών αυτού. Η εξετασις αυτή ηγαγέ με εις 
τόν οίκον τού Θεοφίλου Καίρη, εν ω κατοικεί νύν η ανε· 
ψιά αύτοΰ Εύανθία μετά κορασιδος ανεψιάς αυτής. Π 
κυρία Εύανθία μετ’ άκρας φιλοφροσύνης δεξαμένη με 
ού μόνον εύμενέστατα παρέσχε μ.οι πάσαν πληροφορίαν 
εις τάς απορίας μου, άλλά καί άρχεΐον ανέκδοτον πλου- 
σιώτατον καί πολυτιμ.οτατον απεκάλυψε μοι και εθηκεν 
εύμενέστατα εις τήν διάθεσίν μου, εν ω περιε'χονται έγ
γραφα, άναφερόμενα εις τήν παίδευσιν τού έθνους πρό 
τού άγώνος, εις τά έξέχοντα τότε εκκλησιαστικά, πολι
τικά καί παιδευτικά πρόσωπα, εις γεγονότα τού άγώνος 
καί εις άλλας ποικίλας τού έθνους σχέσεις. Ετι δέ πε
ριέχει καί αύτογοάφους έπιστολάς τών τότε έξεχόντων 
επί αρετή καί παιδείκ άνδρών.

Έ κ τούτων τινά θά δημοσιεύσωμεν διά τής « Α τ
τικής ’Ίριδος».

Καί δή άρχόμεθα άπό τίνος επιστολής κορασιδος 
τίνος φιλομαθεστάτης έκ Κέω πρός τήν περιώνυμον έν 
τοϊς τότε χρόνοις διά τήν παιδείαν αυτής Ε υανθίαν, 
αδελφήν τοϋ Θεοφίλου Καίρη.

ΙΙοος τη ν  Εεβαότην ΕντανΟίην Καίρη
Εις Σιτραν.

Σεβαστή Εναν&ία !
Τό υπογεγραμμένοι’ είναι εν τών κορανίω ν εκείνων, 

ΟΛοΓα ωφέλησε μεγάλως ή μετάψρασ ίς σας Ικείνη

«.Σ νμβονλα ΐ πρός τήν ϋυγάτερα  μ ο υ » , κα ι εξαιρέτως ή 
π ισ τ ο π ο ίψ ις  τούτων με τά λαμπρά  τής άρετής σας παρα- 
δείγματα . Πλήρες ευγνωμοσύνης αμα  κα ι ένϋονσ ιασμοΰ  
πρός τό υποκείμενόν σας διά τοϋτο, σάς εκφράζω  σήμε ■ 
ρον τά αίσ&ήματά μου  ταΰτα, tv  τ ’ α ν τφ  δε κα ι σας 
παρακαλώ  θερμώ ς νά άξιώσετε κα ι ε’/(έ τής αμέσου δ ι
δασκαλίας σας. Ναι, σεβαστή τών Έ λλψ ίδω ν  ευεργετις 
ά φ ’ ου ϊ ό σ ’ αλλα κοράσ ια  ευτύχησαν νά μορφώ σουν τόν 
νο'υν κα ί τήν καρδίαν των υπό τήν άμεσον δ ιδασκαλίαν  
σας, μ ή  ( δ ι ’ άγάπην τοϋ Κ οραή ) στερήσετε ταύτης^ μ ό 
νον ίμ έ '  &ς μή  φανώ  μόνον ίγώ  κακόμοιρον, άφ  ου ίύ -  
ιύ χησα  νά σάς εχω συμπολ ίτ ιόα , ώ ς γεννημενον απο  
~Ανδριον μητέρα. ‘Ο πατήρ μου  αναχω ρεί κατ α ντα - 
καί εγώ τό δυστυχές μένω  είς Κ έαν Ιν τω μέσω  τοΰ  
σκότους τής άμαϋε ία ς  κα ί τών πλέον δλε&ρίων δια τα κο
ράσια  παραδε ιγμάτω ν. Εις τόσον επ ικ ίνδυνον ΰεσιν, κα ι, 
τό χείριστον, με όλιγώτατα κα ί όχι τόσον χρήσιμα β ιβλ ία , 
που  νά προσδράμω , εί μ ή  πρός σέ, ώ  τιμαλφεστατε κό
σμε τών ‘Ε λληνίδω ν!  Τό μέγα τής διδασκαλίας βάρος 
ελπ ίζω , ότι ϋέλουν σάς ελαφρυνη όπωσοϋν ο ερως μου  
πρός τήν πα ιδείαν , αί μ ικ ρα ί άρχα ί μ ου  εις την π αλα ιό ν  
ελληνικήν, τήν γαλλικήν κα ί ιταλ ικήν γλώσσαν, προς δε 
πάντων ή στα&ερά μου άπόφασις νά μεταδώ σω  και ίγώ  
ο ,τ ι ήϋέλετε μέ δ ιδάξη κα ί νά άκολονϋήσω , όσον τό 
δυνατόν, τά λαμπρά  σας ΐχνη.'Ό&εν, κα ι με τάς χρηστάς  
έλπ ίδας, δτι ϋέλω  ά ξ ιω ΰή  άποκρίσεώς σας ευχάριστου, 
ήτις θέλει είναι βέβαια ή άρχή τών ωραιότερων τής ζο)ής 
μου  ημερώ ν, μένω  δλον προσηλωμένον εις την γ/ιριτί' - 
μένην μου  I- ν  αν δ ίαν .

Ά πό Κέας 1833 "Απριλίου 12.

’ Α λεξάνδρα Ν ικόλαόν Κ αλονοη

Πολλάς χάριτας θά ύφείλωμεν είς τόν Κεϊον εκεί
νον, δστις θά ειχε τήν προθυμίαν νά πληροφορήση ημας 
περί τής μετά ταύτα τύχης τής ενθουσιώδους φιλομα- 
θείας έμπλεου συμπολίτιδος χύτοΰ ’Αλεξάνδρας Νικολ. 

Καλούδη.
Τό έπόμενον φύλλον θά περιέχη περιεογοτάτην έπι- 

στολήν αύτοϋ τοϋ Θεοφίλου Καίρη πρός την άδέλφην 
του Εύανθίαν, γραφεϊσαν έκ Σαλαμϊνος τή 6 7βρίου 
1823 καί περιγράφουσαν τήν Σαλαμίνα και τήν τότε 
έκεϊ συρροήν τών υπό τοϋ πολέμου φυγαδευμένων Ελλή
νων, τά σεμνά έρείπια τών ’Αθηνών, άπερ έν μεγίστγτ 
συγκινήσει ειδε, ώς καί σύΓχρονα πολεμικά κατορθώματα 
τών ήμετέρων.

Έ ν  Άθήναις τή 7 ’Ιουλίου 1903.

Μ αργαρίτης Ε να γγελ ίδ η ς
Κ αθηγητής του Ε θν ικο ύ  Π ανεπ ιτττ ,α ιου



Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΛΧ ΙΛ Λ ΕΥΣ ΜΑΡΔΑΣ

Τδ γλυκυ εκέΐνο ovetpov, ό'περ τόσας έδημιούργησεν 
έμπνιύσεις καί τόσους παρήγαγε πόθου; δι’ εν φωτεινόν 
ιδανικόν, δεν άπεσβέσθη έν τή καττ,φεί^ τοΰ πνευματικού 
εθνικού βίου. Έ ν τή μαρασμώδει νάρ*ή της μεγαλοφυίας, 
ενθα οΰδέν εξαιρετικόν στοιχεΐον άνεφάνη τελευταίως, ίνα 
έζασφαλίσν) έν τφ  μέλλοντι την άνατολήν Ινος μεγάλου 
αστέρος εν το) καλλιτεχνικό) και ποιητικώ στερεώματι, 
μία άκτίς παρήχθη άπό τό αιώνιον φώς, τό τεθαμμέ- 
νον εις τά βάθη μιας θαυματογόνου γης, ήτις ένέκρυψε 
τα μεγαλεία και τους κολοσσούς, καί δπερ αναφαίνεται 
κατά καιρούς διά τών μαγικών σπινθήρων, ο'ίτινες περι- 
ωρίσθησαν νά μεταδίδωσιν άπό τόν κόσμον της ίερας 
σιγής μίαν αθανασίαν η εν κάλλος.

Διά τοΰτο και τό μέγα ζήτημα τοΰ έθνικοΰ θεάτρου, 
δπερ τοσαϋτα ύπέστη έν τη κοινή άντιλήψει καί έν τώ 
δημοσιολογικω αγώνι- τό ζήτημα, δηλαδή, της πνευμα
τικής προόδου καί τής έθνίκής ζωής, δπερ μυριάκις συν- 
εζητήθη, έμελετήθη, άνελύθη καί έξητάσθη παρ’ ειδικών 
καί αρμοδίων, παρ’ άκριτων καί κριτικών, καί χιλίων 
άλλων κυρίων καί κυριών πάσης τάξεως, μή κατορθώ- 
σαν, έλλείψει σοβαρών βάσεων καί προνομιακών στοιχείων, 
νά σχετισθή μέ τήν περιωπήν, εις ήν έδει ανέκαθεν νά 
άνήγετο, μένον πάντοτε ύπό δοκιμασίαν, ύπό παρα
σκευήν καί ύπό αδράνειαν, ευτυχώς δύναται έν τδ) ποο- 
*ώπ<ρ προσφιλούς συμπολίτου νά πεισθή δτι άνεϋοε τόν 
άνθρωπον, όν άνεζήτει, διά νά διαμόρφωση ύπέρ τοΰ 
γοήτρου άλλά καί αύτής τής ζωής του.

Καί ό άνθρωπος αύτός ονομάζεται Ά χιλλευς Μ άρδας.
Ονομα ευτυχώς μη διασαλπισθέν, μή άπηχήσαν άνά 

τά τε'σσαρα άκρα τοΰ καλλιτεχνικού όρίζοντος, ούδέ δια- 
Κ^ρυχθέν από τά βάθη τών άθηναϊκών παρασκηνίων, μέ
χρι τής άσημοτερας ελληνικής σκηνής, ήτις, δίκην ’ Αθιγ

γάνων περιηγητών, Ιπήχθη είς τό Α η Β χωρίον τής 
’Αμερικής ή τής Αύστραλίας.

Όνομα, έντελώς άγνωστον εις τά άθηναϊκά στρατεύ
ματα τών πολυωνύμων «καλλιτεχνών» μας, καί ουδέ
ποτε άναγραφέν είς προγράμματα πανηγυρικών παρα
στάσεων καί ήμερίδων.Όνομα δμως άρκετά έκτιμώμενον 
έν τή Εσπερίοι- έκεϊ, ενθα νυχθημερόν αγωνίζεται ό 
εμπνευσμένος νε'ος, ένισχυόμενος άπό τά δνειρον, ό'περ 
έβαυκάλισεν δλας τάς άγνάς ψυχάς τής ίλληνικής καλ
λιτεχνίας : νά ί'δη τό γνήσιον ελληνικόν θέατρον, θριαυι- 
βεΰον έν τή πατρίδι.

★
* *

Δοθείσης ήμϊν τιμητικής εύκαιρίας έν τή ξένη, νά γνω- 
ρίσωμεν τόν καλλιτε'χνην τοΰ με'λλοντος, σπεύδομεν νά 
μεταδώσωμεν έν γενικωτάτη γραμμή δσας ήδυνήθημεν νά 
συλλέζωμεν πληροφορίας. Κατά ταύτας δε, ό νέος έγεν- 
νήθη έν Μεγάλψ Ρεύματι, έν Κων)πόλει, τφ  1877, έκ 
γονε'ων Ελλήνων, έμπορευομένων έκεϊ κ α τ ’ άρχάς, κα
τόπιν δέ έν Φιλιππουπόλει. 'ο  πατήρ του κατήγετο εκ 
Στενημάχου, κατά τόν τελευταΐον δέ πόλεμον δλη σχεδόν 
ή οίκογένειά του, κατελθοΰσα δπως λάβγ) μέρος είς τού
τον, προσείλκυσε καί τον Ά χιλλέα, δστις ίιεκρίθη είς 
δύο μάχας.

Τάς σπουδάς του περατώσας έν τή Εμπορική τής 
Χάλκης Σχολή καί έν τφ  έν Άθήναις Βαρβακείω 
έπεζέτεινε διά τών νομικών τοιούτων έν τώ Π ανεπι
στήμια) τών Βρυξελλών, οπότε ήρξατο καί τής σπουδής 
τής οργανικής μουσικής, ώς έρασιτέχνης.

Ανέκαθεν δμως, θερμός θιασώτης τοΰ θεάτρου, ήρξατο 
και τής διδασκαλίας τής άπαγγελίας, εχων ισχυρούς 
προστάτας συγγενείς πλουσίους έν Κων)πόλει, Μασσαλία, 
Ρωσσίοι καί Βουλγαρίοι.

Καί ό πόθος του ούτος, τοΰ νά σπουδάσγι ηθοποιίαν 
καθαρώς κλασικήν, δπως ταύτην χρησιμοποίηση διά τό 
αρχαΐον ίλληνικόν δραμα, τόν ένεθουσίασε τόσον, ώστε 
μετά πάθους έπεδόθη εις τήν μελέτην ταύτης. άπό πάσης 
άπόψεως καί έν καθαρώς έπιστημονικώ χαρακτήρι.

Διακούσας μαθήματα, άλλά καί συνδεθείς μετά πλεί- 
στων μεγάλων καλλιτεχνών, κατήλθεν εις Βιέννην, όπό- 
θεν έπέστρεψε πάλιν είς Παρισίους,ενθα ήδη διαμένων ώς 
A u d it e u r  ElU C o n c e rv a to ip , συνεργάζεται μετά 
τριών καθηγητών, σπουδάζων συγχρόνως έν ταΐς έκεΐ 
σχολάϊς πάντα τά συμπαρομαρτοϋντα μαθήματα ('Ιστο
ρίαν τής τέχνης, Δραματικήν, Αισθητικήν κτλ.) Μετά 
τό πέρας δέ τούτων θά κατέλθη είς τήν ’Ιταλίαν, ενθα 
θά συνεργασθή καί μετά τών έκεϊ καλλιτεχνών, τελειο
ποιούμενος πλησίον τοΰ πολλοϋ N o \ e ll i ,  είς τήν δρα
ματικήν τοΰ οποίου τέχνην εΐδικώτερον θά άσχοληθή.

Αφοϋ δέ έφο^ιασθή έπαρκώς καί έπιστή ό καιρός τής 
πραγματοποιήσεως τοΰ ονείρου του, έμψυχούμενος ώς 
αληθής καλλιτέχνης ύπό τοΰ κλασικού έλληνικοΰ δράμα
τος, θά εμφανισθή πρό τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου έν τφ 
ημετέρφ θεάτρω, μετά τών τυχών τοΰ οποίου προώρι- 
σται νά ζήση.

Αντί δέ νέος T m f f i e r  μέχρι τότε (ίσως καί αύτός 
άγνωστος εν Παρισίοις, δπως καί ό τελ.ευταίως μετα
κληθείς ένταΰθα—ό ζητών νά συσταθή διά τής R e v u e  
I l lu s t r e e  ένθα εγκωμιάζει τήν ελληνικήν σκηνήν), νά 
ζητήται ώς άναδιοργανωτής, θά vjvai έτοιμος ό μόνος 
Έ λλην, ού μέχρι τής σήμερον στερούμεθα, ό κατάλληλος 
δια την αναβίωσιν καί διεύθυνσιν τοΰ άληθοΰς καί πραγ
ματικού έθνικοΰ ήμών θεάτρου, f f ,

ΑΤΤΙΚΗ ΙΡΙΣ

Η  Ψ  Α  Ρ Ο Π Ο Γ Λ Α

Στο φ ίλο μ ου  Νίκο Φ ωτομάρα.

Ώμορφη κόρη τοΰ ψαρά, 
τράβα τή βάρκα ’ςτάκοογηάλι. 
κέλα 0χμά μου με χαρά, 
για νά τά πούμε άγάλι-άγάλι.

Κι' δπως d*. κάθε της όρμή, 
ή θάλαάάά dou που ξεσπάζει, 
τάγαλματένιο dou κορμί, 
μπόοα της μιά δέν τό τρομάζει,

Έ τ υ ι χωρίς νά  φοβηθήίς 
φέρε τ ’ ώραΐό dou κεφάλι, 
κ ιάκούμπα το νά  'ξαπίνωθί^,ς 
μέ ’<1τύ θερμή μου τή ν  άγκάλη.

Γ ιατ’ ή  καρδιά μου ή φτωχή, 
τής θάλα(3<3άς dou πολυμοιάζει, 
κα ι πότε πότ’ ά π ’ τή  ψυχή, 
κ ι' αύτή  φουρτούνες ξεσκεπάζει.

Κι’ δταν δέν έχι?, ταραχή, 
καί dav κέκείν’ εΐνε καθάρια, 
κρύβει κι’ αύτή μέ ’<5τή ψυχή, 
πλούτη πολλά . . . μαργαριτάρια.

Κωνότ. Λ ιάπης
’Ιούνιος 1903.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΩΤΟΣ
γ ........  1 νΛ·

ΕΙΣ ΤΟ Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α  ΣΟ Υ

. . . Ποια δι ’ έμέ εύτυχία ! ’Ιδού, κρατώ το 
λεύκωμά σου μεταξύ τών χειοών μου.Τό κρατώ 
■μέ χεΐρας τρεμούσας. Τό φυλλομετρώ μετα συγ- 
κινήσεως. Τό βλέμμα μου διατρέχει τάς άρωμα- 
τισμένας του σελίδας ζηλότυπυν Τό μεθυστικόν 
των άρωμα μ ’ έξαίρει, μέ συναρπάζει. Στρέφω 
κ’ έπαναστρέφω αύτό έντός τών δακτύλων μου. 
Κ αχ χεΐρές μου φλέγονται- τό αισθάνομαι. Η 
καρδία μου όγκοΰται- δεν άπατώμαι. Νομίζω δτι 
κρατώ σώμα έμψυχον, σώμα λαλούν, άναπνεον, 
άίσθανόμενον, σώμα παλλόμενον άπό ζωήν και 
αφρΐγος, σώμα κατακαϊόν μου τάς χεΐρας—

Παράξενον αίσθημα !
’Αποπειρώμαι νά τό άφήσω, νά τό έναπο- 

θέσω έπι της τραπέζης, έν τη γωνία έκεϊ παρά 
τόν τοίχον, ένθα μέχρι τοΰδε έσίγα και μοΰ είνε 
άδύνατον καί μέ έλκει προς αύτό δύναμις άκα- 
τάληπτος, άόριστος......

Τό βλέμμα μου σύρεται άσυνειδήτως έπ’αύ- 
τοϋ. Βυθίζεται άκοοέστως είς τάς άβράς του σε
λίδας. Σαγηνεύεται ύπ ’ αύτών. Ταράσσεται, δα- 
Χρυει. Καί μένω παρά τη γωνία τή σκιερά, άκι- 
ν*ιτος, καθηλωμένος, με την καρδίαν κυμαινο-
Utvnv  Ποιον λοιπόν φίλτοον περικλείουν αι
°ελίδες του ; Ποίαν μαγείαν σατανικήν σκορ
πίζουν ;

Ά λ λ ’ είνε φίλτρον; Είνε μαγεία; ’Αγνοώ —  
Αισθάνομαι μόνον — αισθάνομαι εως τοΰ βάθους 
τής ιΐ/υχής μου — οτι δέν δύναμαι ν ’ άντιστώ.

Αισθάνομαι, δτι ό νούς μου στροβιλίζεται. 
Ό τι τό σώμά μου ριγοϊ—  Ή γραφίς δέν δύνα- 
ται νά περιγράι^τη τού στήθους μου τήν τρικυ
μίαν, ούδ’ εΐνε άρκεται αί λέξεις, αί μέχρι τών 
άκρων τών χειλέων μου άνερχόμεναι άτονοι, 
συγκεχυμένα ι.Ά λλ’ είνε άνάγκη ή τΐ υ̂χή σου νά 
συναντήση τίιν ι^τυχήν μου. Εινε άνάγκη ν ’ ά- 
νοίξω τήν καοδίαν μου ένώπιόν σου. Νά τήν 
ΐδης ΐδίοις δμμασιν. Νά ύαύσης τήν πληγήν της 
μ’ αυτούς τούς δακτύλους σου, ϊνα κατανοήσης 
τήν οδύνην μου,ϊνα πιστεύσηςτό αίσθημά μου...

Νά πιστεύσης, ναί, διότι δέν ιΐ/εύδομαι. Kat 
τό όοκίζομαι. 'Ορκίζομαι δτι μόνη ή θέα τής  
μορφής σου, ή άρρητος γλυκύτης' τών βλεμμά
των σου επαναφέρει τής καρδίας μου τήν γα
λήνην και τήν άγάπην τής ζωής. “Ακοντα τά 
χείλη μου άπαύστως ψιθυρίζουν τ ’ δνομά σου. 
Έγρηγορώ ύπό τόν ήλιον καί μού θαμβοΐς τούς 
οφθαλμούς. Ρεμβάζω μέσω τής νυκτός και ούδΤ 
έπί στιγμήν σέ λησμονώ. Ποία λοιπόν μαγεία 
περιβάλλει σε, ϊνα  δεσμεύης ουτω τήν ψυχήν  
μου και τόν νοϋν μου και τάς σκέψεις μου ;

Γ . Α . Τ ζ α ν ν ε τ ά κ η ς

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡ Ω Σ-

ΙΙρός ’Έφηβον Κ όρην .

Νά μάθι^ς, φίλη μου, ζη τε ίς τ ί πραγμα ε ίν ' ό έρως. 
Πλήν, έξηγε ϊτα ι ή  ζωή δ ιάττοντος άΟτέοος ;
Τό καταπλή(30ον θέλγητρον άπειρου γοητείας,
Τό κάλλος τ ’ άπαράμιλλον λάμψεώς ούοανίας ;

"Ω, άφες, φ ίλη. μή ζητείς μυότήοιον νά  λύόω,
Κάλλος κα ί δύναμ ιν Θεοϋ· νά  <3οϋ άπεικονίόω  
Άφι^ρημένην έννο ιαν άπειρου μυότηρίου·
Θαμδοϋται ή  Μοϋ<}ά μου όιγα, πρό θείου μεγαλείου.

Τό θειον κα ί άνέκφραότον δέν φέρεται ’ότά χεί?νη.
Μή μοϋ ζητχΐς τ ’ άδύνατα, ερατεινή  μου φίλη.
Λέν φθάνει τόν Θεόν ποτέ ό νοϋς κ ι ’ ή  φανταάία.
Κατά τοϋ ΓΙλά.Κου όάπιόμα ε ίνα ι καί βλαόφημία !

Ζητείς νά  οβύόω τ· ούρανοϋ τά αότρα ε ίς άβύόόους,
Νά πλάθω ε ίς γο)νίαν γής εύώδεις παραδείόους.
Τοϋ πεπρωμένου τή ν  ίόχύν θέλεις νά μηδενίόιο,
Καί ε ίς άνέοαάτον ψυχήν τό άπειρον νά  κλείυω .

Γελάς, λο ιπόν : Τό είρόν dou μειδίαμα δέν κ ρ ύ π τε ις  ;
Τό φιλοπαΐγμον βλέμμα dou μή πρός παθόντα ρ ίπ τη ς  Γ 
Δέν βλέπει ό άνέραότος όναρ ψυχής άλγούόης,
Ούδ’ έννοεΐ τή ν  Ουντριδήν καρδίας αίμαΰόούΰης.

Πεοίμενε ! "Οταν κα ί dU είς τή ν  άκμήν dou φθάσι.ις, 
"Οταν τή ν  γοητείαν του τή ν  πλάνον δοκιμάόι>ς,
"Οταν dπapάξouv στεναγμοί τά άπαλά dou ότήθη,
"Oda dou λέγω θά π ε^ θτ ίς δτι δέν ε ίνα ι μύθοι.



Τότε διδάσκαλός dou, φεΰ ! θά γίνι,ι Λ όδύνη !
Κι ή νεαρά καοδία <3ου αιχμάλωτος θά γίντι.
Θά αΐόθανθ^ς ε ίς τ ’ άλγος της τή ν  θείαν ϋπ αο ξίν  του 
Τό κά λ λ ο ς  κα ί τήν α ϊγλην του, τή ν  φοβερόν Ιόχύν του.

A ! έπ ιμ ένε ις  ; . . . Ε ννοώ  ! . . . τόν έρωτα νά  ψάλλω. 
"Εστω ! Πλήν γνώ ρ ιζε καλώς ότι έγώ δέν σφάλλω. 
Κραυγήν όδΰνης, στεναγμούς όδυρομνένης Μοΰόης 
Καί αόματα παράδοξα τής λύρας μου θ’ άκούσμς.

’Αστέρων ε ίνα ι χαραυγή ό τή ς ψυχής μας έρως !
Τοϋ κάλλους τέκνον, τ ’ ούρανοϋ υ ίός καί τοϋ αίθέρος, 
Τής άότασίας έγγονός κα ί γόνος τή ς άδύσσου, 
Άνάδοχός του ε ιν ’ αύτό τό φως τού Παραδείσου.

Π λήν, παραδόξους κ ι άδελφός τοϋ μίσους κα ί τοΰ φθόνου. 
Φίλος πιστός κ ι ’ Αχώριστος τοϋ πανφθορέως Χρόνου, 
Ε ιν’ ως εκείνος πτερωτός κα ί ώς πνοή  άέρος,
Φεύγουν κ ι ot δύο καί περνούν έπ ί νεφών αίθέρος.

Λραπέτης πάλα ι τής Εδέμ ό έρως, μετανάστης,
Φυγών τοΰ Πλάστου τή ν  οργήν έ γ ι ν ’ έδώ δυνάστης,
Καί τής ψυχής μας τύραννος, μονάρχης τή ς καοδίας, 
Κράτους σμικοού, π λή ν  ίσχυοας κ ι' ένδόξου βασιλείας.

Ό ρίζων ε ίνα ι τή ς ζωής, άτέρμων, χάρις όλος,
Ένθ" άνατέλλει τής χαρας άστήρ άκτινοβόλος, 
ϊνα , φεΰ ! δύμ πάντοτε ώς φθίνουσα Σελήνη 
κ ι άπλόνμ πέπλον μέλανα κατόπ ιν  ή όδύνη.

Αλσος, ε ίς ΰ φερόμεθα άλλόφρονες, κλαυθμώνος,
Ενθ άντηχεϊ α ίώ νια  τώ ν πόθων μας ό στόνος 

Κι Αμαδριάδες στέφουσι μέ κυπαρίσσοιν κλώνους, 
Τεταραγμένα όνειρα, άδυσσαλέους πόνους.

Τής ευφροσύνης ούρανός μέ νέφη έστεμμένος,
Νέφη, ά τ ινα  φέρουσι βροχήν δακρύων, μένος. 
Ε ύδαιμονίας πέλαγος μέ σάλον δυστυχίας,
Κ ι’ ούρανομήκη κύματα άδηλου προσδοκίας.

Ε ινα ί χαρας άπατηλόν μειδίαμα κα ί εΐρον,
Καί άνθοδέσμη κλείουόα τόν θάνατον έκ μ ύρ ω ν
Σειρήνων μάγος λαλιά δωροϋσα όλεθρίως
Μίαν στιγμήν Παράδεισον . . . Καί ”Λδην α ίω νίω ς.

Ιά κ η ς  Λ1πέτ<ίος
Ιούνιος τοϋ 1903.

---------- -SSM3--------—-

ΑΠΟ ΤΑ ΗΡΑΝΘΕΜΑ

ΑΙΩΝΙΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ενώ ό ουρανός ήτο καθαρός ώς νά τόν είχον πλύνει 
οί άγγελοι καί τά μικρά πτηνά έβαλλον τάς γαργαλι- 
<ττικάς φωνάς των. εκείνοι ίκάθηντο είς τό βάθος τών 
γηραιών καί πανύψηλων δένδρων, παραδεδομένοι εις 
τά χρυσουφαντα όνειρά των, τά όποια καί μόνα, δύνα- 
τα ι τις vot ειπη, οτι άπετε'λουν την ζωήν των ολόκλη
ρον, καί διότι ενόμιζον δτι είχον είς τάς καρδίας των όλα 
τά άσματα τών κελαδούντων στρουθιών καί όλα τά σαπ- 
φείρώδη τοΰ οΰρανοϋ με'ρη δσα έβλεπον διά μέσου τών 
φυλλωμάτων τών δε'νδρων.

Έκάθηντο σκεπτόμενοι, ότι ή ημέρα έκείνη, καθ’ 
ήν άμφότερο-, έξέφοασαν πρός άλλήλους τό φλέγον τάς 
καρδίας των αίσθημα ητο άπό της μιας άκρας μέχρι 
της άλλης μία οώγή, ό'τι ό τότε πνε'ων ζέφυρος έπνεε 
τόσον ήρεμος, ωστε καί αυτοί οι κλώνοι έφαίνοντο μυ- 
ριοτρόπως σειόμενοι πρός έ'νδειξιν χαρας.

^Εκάθηντο σκεπτόμενοι, ότι τήν αυγήν εκείνην, τήν 
άπαξ μόνον άνατείλασαν, τήν τόσον γλυκεϊαν καί άλη- 
σμόνητον θά διεδέχετο ή παμμέλαινα νύξ, ή ασέληνος, ή 
ζοφώδης, καί ότι ή επαύριον θά ήτο δι’ αυτούς ημέρα 
αποφρας, ήμερα, καθ ην οί άλλοτε διαρκώς φωσφορι'ζον- 
τες οφθαλμοί των θά έπληροΰντο καυστικωτάτων δα- 
κρύων.

Όποία τής τύχης ειρωνεία !
Ωραι τινές θά παρήρχοντο καί οί ήδη τόσον αρμο

νικά συνδεόμενοι, τόσον αληθώς άγαπώμενοι θά εΰρί- 
σκοντο μακράν, πολύ μακράν αλλήλων, έκείνη μεν με 
λελυμένην τήν ξανθήν της κόμην, τήν πλασμένην διά 
τήν εικόνα τής Γάλατείας, έπί τής κλίνης χύνουσα ά
φθονα δάκρυα, εκείνος δέ μέ πυρέσσουσαν έπί τή άνα- 
μνήσει της κεφαλήν διασχιζων τά ύπερμεγέθη καί λυσ- 
σωδώς έπι τών απορρώγων βράχων θραυόμενα κύματα.

‘Η  ευτυχία είναι, σφαίρα κυλιόμενη.
Ουδέποτε εφαντάι;θησαν τά θύματα τοΰ άνικάτου 

τής Κύπριδος υιοΰ, δτι θά άνέτελλεν ή στιγμή τοΰ σκλη
ρού χωρισμού, δτι πυρετωδώς θά έκρούετο ό κώδων τον 
μεσονυκτίου .

Ουδέποτε έφαντάσθη ό εύγενής σύντροφος, δτι τά 
αράγματα ^  ελαμβανον τόσον αλλοίαν τροπήν, ώστε 
ν ’ άναγκασθή νά κα-ιαλείψη ϊξ  όφθαλμούς δακρύοντας, 
πατε’ρα και μητέρα γέροντας, ώς ήλιον έχοντας αΰτον καί 
μονον, και την παλλευκον περιστεράν του σχεδόν άνευ 
πτερύγων διατί ; ...πρός άναζήτησιν πόρου ζωής.

Τήν επαύριον θά έδίδετο τό θερμότερον φίλημα ίσως 
και αυτοΰ έτι, τό όποιον επέθηκεν η ’ Αφροδίτη έπί τών 
ρόδων, ινα μή ταράξη τόν ύπνον τού Άσκανίου.

Χαϊοε. ώ πατρίς μου, χαίρετε καί σείς προσφιλείς 
μου, καί εύχεσθε τάχιστα νά έπανέλθω, διότι οΰδέν ήδύ- 
τερον της πατριδος, ουδέν πικρότερον τοΰ άπό προσφι
λών χωρισμού, ψελλίζουσι τά χείλη τοΰ νεαροΰ φίλου. 
’Αναχωρώ μεταβαινων τις οιδε έπί πόσον καιρόν, μα
κράν πρός άναζήτησιν πόρου ζωής καί μίαν αληθή εύ- 
χήν φέρων εις τά χείλη, τής επ ιστροφής.

Τό άτμόπλοιον νωχελώς διασχίζει τά γαλανά ύδατα 
καί απομακρύνεται άφίνον όπισθεν τά πρασινοστόλιστα 
ορη, τά μαγικώς χρωματιζόμενα ύπό τών χρυσιζουσών 
τοΰ ήλίου άκτινων, δστις σιγά-σιγά έκρύπτετο δπισθεν 
αύτών αιματοκυλίων είς τό φλογερόν του χρώμα τά 
πέριξ.

Τό δύσμοιρον τέκνον φεύγει-φεύγει μακράν, μή δυνά- 
μενον νά συγκρατήση τούς υπερεκχειλίζοντας τό πάλλον 
στήθος του λυγμούς- πλήν τό καθήκον, καί τό θεϊον αί
σθημα, ό ερα>ς, ώθοΰσιν αυτόν νά μεταβή έστω καί μ* 
θυσίαν τής ζωηΰ του, οπουδήποτε ή Μοίρα τόν ώδήγείι 
ΐνα ποοσφέρη τόν απαραίτητον πρός τούς σεβαστούς γο* 
νεϊς του φόρον, ΐνα άποκτήση δ,τι έμμανώς έπόθησεν, 
δ ,τι παοαφόρως ήγάπησεν.

Είναι ευγενής . . . .  γνωρίζει καί εκτιμά τούς κό
πους τών γερόντων γονέων του . . . θλίβεται καί τήκε
τα ι, άπό τής σεμνής φίλης του άπηνέστατα χωριζόμενο?· ;

Οί αστέρες αρχίζουν νά φαίνωνται ώς άργυροί φα
νοί διά νά συμπληρώσουν, ούτως είπεϊν, τό άρρητον τής 
νυκτός εκείνης μεγαλεϊον, καί τρεμοσβύνουν ώσεί νά τα - 
ράσσωνται ύπό τής ψύχρας τής θαλάσσης πνοής, δτε τό 
πλοΐον ώς κύκνος πλέει.

Ό  χρόνος παρέρχεται καί σιγή άλληλοδιαδέχεται 
τάς ήμέρας' ό ταξειδιώτης κωφεύει είς τάς υποσχέσεις 
του καί είς αύτά έτι τά αίσθήματά του- ή νεαρά κόρη 
νυχθη μ ερ ό ν κλαίει προσπαθούσα ούτω νά κορέση τήν φο
β έραν θλΐψίν της, προσπαθούσα νά χύση βάλσαμον είς 
τό άνεπούλωτον τραΰμά της.

Ό  χρονος παρέρχεται καί άφθονωτέρα έ^ικάθηται η 
χιών έπί τής κεοαλής τών γερόντων ό χρόνος ώς ρεύμα 
ορμητικόν ρέει καί οί γονείς του βαίνουσι πλησιέστερον 
εις τά  ψυχρά τοΰ τάφου χείλη.

Τά χείλη πάντων έδίψησαν καί διψούν ασπασμόν, ή 
δέ αγκάλη πάντων άνοικτή ϊσταται, ώς ό ασφαλέστερος 
'Χιμήν, ΐνα περιπτυχθή τό εύγενές τέκνον. Οί γέροντες 
άκουσίως καλύπτονται μέ τό οάβανον,τύ  αιώνιον καί τε- 
λευταϊον 'ένδυμα, καί ούτω μένει ανεκπλήρωτος ό πόθος 
του, άνεξήγητον τό ώραϊον δ'νειρόν του, ή δέ δυστυχής 
του φίλη μένει παντέρημος, ώς σύντροφον έχουσα την 
οΰοανίαν θυγατέρα τών βαρυπενθουσών καρδιών, τήν 
Ιλπ ίδα .

Τό άτμόπλοιον, τό παραλαβόν τό εύγενές σπλάγχνον, 
ύπό τοΰ Βορρά ώθούμενον ώς δελφίν διασχίζει τήν ά- 
φρόεσσαν· πλήν ή τρίαινα τοΰ Ποσειδώνος φθονεί τήν 
μαγείαν έκείνην, φθονεί τά άπειρως ευγενή αισθήματα 
τοΰ ειλικρινούς φίλου και συνταράσσει την θαλασσαν εις 
σημεΐον τοσούτΟν, ώστε αύτανδρον τό άτμόπλοιον εξαφα
νίζεται, ύπεικον ούτω είς' τήν οργήν τοΰ Θεοΰ. Τά άπο- 
παϊδ'. τής Μοίρας, — διότι ούτω δύναται νά όνομασθή — 
δέν υπάρχει είς τήν ζωήν πλέον, δέν άναπνέει τήν ζει- 
δωρον αύραν" αναπαύεται καί αύτός, ώς οί γέροντες 
γονείς του, πλήν οΰχί ύπό τό χώμα, ουχί κάτωθεν τής 
παγεράς οροφής τοΰ σκοτεινοΰ τάφου, αλλ εις της θα
λάσσης τάς ύγράς άγκάλας' εκεί είς τά φύκη και εις 
τά κοράλλ:α, έκεϊ είς τά άγρια χόρτα σήπεται γενόμενος 
βορά τών φαλαινών καί τών δελφίνων, χωρίς νά χύση τις 
πικρόν δάκρυ δι ’ αυτόν, χωρίς νά δεχθή τόν ύστατον 
ασπασμόν ύπό τής λατρευτής του φίλης.

Πρωίαν τινα , καθ’ ήν ή φύσις σύμπασα λευχημονοΰσα 
ίίσέτι έκοιμάτο, παρθένος πλανιέται εις την άκτήν προ
σπαθούσα διά τών λαιμάργων βλεμμάτων της ν ανακα- 
λύψη ποΰ εύρίσκεται ό ταξειδιώτης καί τ ι ακριβώς νά 
σκέπτεται. Φαντάζεται αυτόν όμνύοντα φιλίαν και π ι-  
βτιν είς άλλην, φαντάζεται α υ τό ν  παλαιοντα κατά τών 
αγρίων κυμάτων. Ή  καρδία της έχει πλημμυρίσει και 
δέν δύναται πλέον νά ύπομένη . . . άλλ άφοΰ τον συγ— 
χωρεΐ διά τά τυχόν κατορθώματά του η δια την φοβέ
ραν κακήν του τύχην βυθίζεται εις τά παφλάζοντα κύ
ματα, τυχοΰσα ούτω τοΰ αυτοΰ τάφου, ουτινος και ο 
άώρως άπολεσθείς φίλος της.

Ή  τυφλή θεά, ή άσπλάγχνως συντρίψασα τό ϋπερη- 
φάνως αναχωρούν άτμόπλοιον καί μετ’ αυτοΰ τους πο- 
θους καί τάς υποσχέσεις τοΰ ταξειδιωτου, συνέτριψεν επι 
τών βράχων καί τό άκμαϊον τής ατυχοΰς παρθένου σώμ*.

'I I  ευτυχία είναι σφαίρα κυλιόμενη.
Μαρίκα Γ. Μιχαλοπονλον

ΨΗ ΦΙΔ ΩΤ ΟΝ

Α ί ώραΐα ι ολ’ έζ ίσου έχουν λάμ ψ ιν α ?αμ αντω ν,
Και σκληοότητα όμοίαν είς τή ν συμπεριφοράν τω ν .

’Ά ν  έπιήυμ?|ς καί 6έλ-ιτ,ς τοϋ κα λο ί νά ήσαι λάτρ ις,
Σπούδαζε τάς φάσεΐζ πάσας τ ή ;  ζω ής έν τοϊς θεάτροις.

Ό  μωρο; έν τή  ζο^ή του, ό ανόητος κα ί αιρρων 
Ε ΐ; παν βήμά του άνο ίγε ι λελη^ότως κ ’ ενα τάφρον.

Ή  ζω ή μας ε ίνε βρέφος ώραιότερον τοϋ κύκνου,
Βρέφο;, οπερ καταδέλγουν, όνειρα φαιδρά τού λ ίκνου.

Είς τούς παιδικούς μας χρόνους ή καρδια μ ϊς  έσκ ίρ τα  
Καί οί πόδες μας έπάτουν εις ΐάσμους καί είς μύρτα.

Τοΰ άνδρος ή ή λ ικ ία  ε ίνε πόλις νέου κόσμου,^
Π λήρης άκανθων κα ί βάτων κα ι περ ιβολής άκοσμου.

Σ τής ζωής καί τού θανάτου το άσάλευτον ίχριον 
Ρ ιπ τε  πάντοτε το βλέμμα άδιάφορον καί κρύον.

Ε ίτε είς τάς πόλεις ζήσης ε ίτ ’ έντος ερήμω ν άντρω ν, 
Γ ονυπέτει καί προτεύ/ου είς τόν ήχον τώ ν σήμαντρω ν.

Ε ίς το σκάφος τή ς ζω ής μας ή έλπίι, έστι τό έρμα,^
Καί ό έν τώ  σκότει τ ά φ ο ς  τή ς ζω ής ήμ ώ ν τό τέρμα .

Καί τ ι  έθνη  αποθνήσκουν, κα ί οί θρό το ι  κ α ι  ζ α  σ κ η π τ ρ α  - 
'Ο  δε τάφ ις καί ή λήθη  έστί·» ολων ή καλύπτρα .

Ά χ .  Κ αραβ ίας

Τό δυσκολώτερον πραγμα είς τόν κόσμον ε ίνα ι νά έπ α ινέ -  
σω αεν τό καλόν Ιονον, τό όποιον πράττουσιν οί έχθροί ή μ ώ ν .

G . T o a rn a d e

Το κλασικόν κάτοπτρον τής αλήθεια ς εχ ε ι πλευράς, 
ή όποία μ εγεθύνε ι και άλλην ή όποια σμ ικρύνει κα ι α ί δύο 
δε ε/ουσι τή ν  Ιδιότητα να παραμορφώνω^', τά  πρόσωπα κα ι τα

π ? άγίΑατα· G . M .  V a lto u r

Τό παν ε ίνα ι ιστορία, καί αύτά τά  μ υθ ισ το ρ ή μ ιτα
Γεωργία Σανο

Πρδς τ ί  λοιπόν νά μ εταβώ  είς τό ΓΙαρισι; Μήπ«··ς όλον το
Παρίσι δέν πέρνα άπό τό Β ϊτ ιχ α νό ν ; L eo n  ΧΠΙ

*Η χρ ιστιαν ική  δημοκρατία διακρίνετα ι παντός σοσ ιαλ ισμο ί 
έκ τής θ έ ιεω ς  τή ν όποιαν α φ ή νε ι εις τη '1 ευσ πλα γχνία ν και εις

> ‘ Ο α ύ τ ό ςτο ελεος.
"Οταν έκ λε ίπ η  άνήρ έςόχου πνεύμ ατος, μ εγάλης άρετής, η 

καλού χαρακτήρος, φα ίνετα ι' ό’τι σοναποθνήσκουσι μετ ’ αύτο ϊ 
καί τά  π λεο νεκτή μ α τα  τώ ν οποίων τύπος υπήοξεν.

( ΐ .  Μ . V a lto u r

Τ Α  ΤΤΛΟΥΤΗ Α Ι Τ Ι Α  Μ Ι Σ Ο Υ Σ
'Τπό τήν επήρειαν έρωτικής μελαγχολίας, και ύπό 

τό βάρος μεγάλης αγωνίας άνέμενεν ό Τ β  δε-Λω την 
διέλευσιν τής νεαράς κόρης,ήτις κατά'σύμπτωσιν δλως τυ- 
χαίαν είχε βραδύνει κατά τήν ήμέραν έκείνην.

Έκάθητο μόνος πρό τοΰ μεγαλοπρεπούς παραθύρου 
τοΰ καλλιμαρμάρου μεγάρου του.

Ή  έρημος αριστοκρατική οδός,πλαισιουμένη ές υψη
λών μεγάρων μέ υποκίτρινους δψεις, παρουσίαζε θλιβε- 
ράν δψιν έκ τής νεκρώσιμου σιγής κατά τήν θέρμην ε
κείνην πρωίαν τοΰ Μαϊου του 1 9 0 .. . . .

Τέλος είς τήν γωνίαν τής τελευταίας οικίας τής όδοΰ 
Ά καδημίαί, έκ τής παρά τή όποία καθέτου όδου τό φως 
είσώρμα άπλετον, έπρόβαλε τέλος ή κομψή σκιαγραφία
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της νεάν.δος, καί τά πέριξ έφάνησαν λάμποντα είς τους 
οφθαλμούς τοϋ κυρίου δε-Λώ, ώσεί αύτη νά εφερε τό 
φως έξ ου ήρχετο.

Ώ ς παράφρων σχεδόν ήνοιξε τό παράθυρον, όπως 
την i'Sr, άνευ τοΰ έπιπροσθοΰντος εμποδίου της ύαλου, 
δπως τέλος άναπνεύσγ) την αύτήν άτμόσφαιραν, ήν είσ- 
έπνευσαν τά ώραία ροδαλά χειλάκια της.

Ήθελε κάτι νά κλέψη άπό την διάβασίν της.
Εφαίνετο, δτι τήν άγαποΰσε....

"Αμα αύτη έπλησίασε τά βλέμματά των συνηντήθη- 
σαν. Τό μεν ίδικόν της «διάφορον, τό τοϋ "Γβ ζωηοώς 
λάμπον καί έκπέμπον ρεύματα ίσχυρας επιθυμίας."Οπως 
κατά τάς -αρελθούσας ημέρας, καί πρό τόσων μηνών 
ακόμη, περιωρίσθησαν καί τότε είς τοΰτο καί αόνον

’Αδιάφορος διά τήν ίσχύν της, διά τό θέλγητρον τό 
διαχεόμενον άπό της ώραιότητός της, διήλθε διά τοΰ 
ρυθμικοΰ βήματός της, άπεμακρύνθη, καί Ιξηφανίσθη είς 
τό έτερον άκρον της όδοϋ, δπου είσηλθεν είς τό πολυτε
λές μέγαρον τοΰ τραπεζίτου I. Κ ...

Ό  κύριος δε-Λώ έμεινε μόνος περιβαλλόμενος ύπό 
τοΰ σκοτους καί τής στενοχώριας, άπερ έσχηματίζοντο 
περί τήν ψυχήν του, οσάκις ή σκιά αύτη τής ευδαιμο
νίας διελύετο.

Ό  'Γβ Ιστενοχωρήθη.
— Νά δά ή ώρα νά ύποφέρτ, ή ψυχή του διά μίαν 

γυναίκα, διά μίαν τοιαύτην πτωχήν γυναίκα, ήν θά κα- 
τέκτα όταν ήθελε, μέ μικράν δαπάνην είς άδάμαντας, 
έξασφαλίζων έστω αύτή έν ανάγκη μικρόν εισόδημα.

Δέν ητο δμως ειλικρινής.
Ούδέποτί γυνή τόν είχε είς τοιοΰτον βαθμόν ταράξει, 

ουδέποτε, πρό πάντων ούδέποτε. τοϋ ειχεν Ιμπνεύσει τήν 
δειλίαν τήν άγνωστον είς τήν παντοδυναμίαν τού πλού
του.................

Την χαρίετσαν διαβάτιδα, ήτις καθ’ έκάστην διήρ- 
χετο τήν όδόν παρορώσα τόσους πλουσίους, τοΰ πλούτου 
τών όποιων θά ήδύνατο νά μετάσχϊ], αύτός τήν έσέβετο 
καί τήν έξετίμα.

Διότι ό κύριος δε-Λώ δέν ήτο κατά βάθος διεφθαρ
μένος. Καίτοι απογοητευμένος έκ τών πολλαπλών απο
λαύσεων παρέμεινεν σκεπτικιστής έξ εκείνων τών όποιων 
τό δέρμα τών καρδιών δέν εχει άρκούντως άποσκληρυνθή. 
’Ιδού διατί δέν έτόλμα νά άπευθύνη τόν λόγον είς τήν 
Φιφη, και δια τ ι, παρα την επιθυμίαν ην τώ έξήγειρε, 
καθίστατο καθ' έκάστην πλειότερον κύριος έαυτοΰ.

Τήν ήμέραν εκείνην τό πάθος του ειχε κορυφωθή. 
Απεφάσισε τέλος νά παραιτήσιρ τούς ενδοιασμούς καί ν ’ 

αναλάβη διά την επομένην τήν παρακεκινδυνευμένην άπό- 
πειραν ν̂ά έκστομίση τήν λέξιν, ητις θά έφόνευε τήν ελ
πίδα, ή θά έφερε τήν μέθην ! . . .

Δ ιατί νά διατάξγ); __
Ό λα ι αί γυναίκες αγοράζονται, δλαι αί εύ-υχίαι 

πωλοϋνται.
Νευρικώς έλαβεν εν έπισκεπτήριόν του καί ήρυθρίασε 

δι δ,τι θά εγραφε. Διά πάσαν άλλην οιαδήποτε πρό- 
φασις θά ήτο προτιμοτέρχ. Δ ι’ αυτήν έχοειάζετο πρό- 
σΧγ1ίΛ* τ ι · ^ ’· ® κάτωθεν τού ονόματος του έγραφεν.

οι Ο μαρκησιος 1 ο δε-Λω παρακαλεί νά τύχη μιας 
συνεντεύξεως μετά τής δεσποινίδος ’Αλεξάνδρας Φάκ, διά 
μίαν γνωστήν καί ένδιαφέρουσαν πολύ ύπόθεσίν της».

Εκτυπησε τόν κώδωνα καί ένεχείρησε τό έπισκεπτή
ριόν του είς τόν παρουσιασθέντα υπηρέτην, δπως τό φέ-

ρη πρός αύτήν έν τή οικία τοΰ τραπεζίτου, ένθα εκείνη 
έμενεν.

Άναμένων ήρξατο περιφερόμενος έν τώ πολ,τελώς 
εστολισμένω καπνιστηριω του, πρός διακόσμησιν τοϋ ό
ποιου ειχεν έξ ϊσου συμβάλλει ό πλούτος καί ή καλαι
σθησία. Η θέα τής πολυτελείας ταύτης έδείκνυε πρός 
αυτόν καταφανεστέραν τήν δύναμίν του. Έ φ ’ δσον δμως 
τα λεπτά παοηοχοντο, τ* νεΰρά του έξεγείροντο πλειό- 
τερον καί η καρδια του επαλλε ταχύτερον.

Γέλος μία κομψή σκιά έφάνη έν τή όδώ.
ΤΗτο αυτή !
Ό  Τ β  δε-Λώ προσεποιήθη νά περιστείλη τούς 

παλμούς τής καρδίας του.
Μετ ολίγον αυτη είσήλθε και εκάθισε έπί τού προσ- 

φερθέντος άνακλιντήρος. Μόλις δέ καθεσθεϊσα ήοώτησε.
Ε,ητήσατε νά μέ ίδήτε κύριε, διά κάποιαν ύπό-

θεσιν ;
Ό  κύριος δε-Λώ κατ’ άρχάς περιεπλέχθη είς συγ- 

κεχυμένας έξηγήσεις, ειτα αποτροπιαζόμενος’ νά έξακο- 
λουθήστι ψευδολογών, ήρξατο όμιλών δι ’ ευγλωττίας καί 
έκφράζων τήν βαθυτάτην έντύπωσιν, ήν τώ ένεποίησεν 
ή θαμβοϋσα νεότης, ύποσχόμενος αύτη τήν λάμψιν τής 
πολυτελείας, και εκτυλισσων πρό τών οφθαλμών της 
βίον, ον πασα γυνή καί ή έντιμοτέρα ονειροπολεί.

Αύτη έγνώριζε τόν κόσμον καί ούδόλοκ ήγανάκτησε 
Μόνον δταν εκείνος έτελείωσεν ήγέρθη.

Είνε αυτα ποΰ ηθέλατε νά μοΰ είπήτε, κύριε ;
Ό  κύριος 8ε-Λώ έψιθύρισε.
— Ναι, άλλά.........
Αύτη τόν διέκοψε διά χειρονομίας.

Μη δικαιολογείσθε, κύριε. Δέν εχω μαζί σας τί-- 
ποτε. Πασα άλλη είς τήν θίσιν μου, θά’ έδέχετο........

Εκείνος άφήκε κραυγήν απελπισίας.
—  Άρνείσθε, λοιπόν ;
Επί τοΰ άκρου τών χειλέων της μία πτυχή σχημα- 

τισθείσα έξωτερίκευε τήν θλίιΐ/ίν της.
— Δέν τό εννοήσατε ;

Εκείνος έτεινε τους βραχίονάς του καί προσεπά- 
θησε νά τήν έναγκαλισθή καί τήν κατακτήση. Θά σας 
καταστήσω τόσον εύδαίμονα τή ειπε. Δ ιατί μοΰ άρνεί
σθε τήν εύτυχίαν ;

Ή  Φιφή έμειδίασεν ύποκριτικώς.
— Ή  εύτυχία δέν πωλείται. Δίδεται uovov έξ δλη; 

καρδίας.
Αύτός έπέμεινε.
— Δέν ήδύνασθε νά μέ άγαπήσητε ; Είμαι νέος α 

κόμη μόλις τριάκοντα ετών. Καί είμαι τόσον πλούσιος....
Καί τι μ ενδιαφέρει αυτό; άπήντησεν εκείνη.

Ο κύριος δε-Λώ έμεινε κατάπληκτος Τί τήν εν
διαφέρει αύτό ! . . .

Εν ώ δέ διηυθύνετο πρός τήν θύραν έκείνος προσέ- 
τρεξε.

Μή άναχωρήτε. . . .  ’Ακούσατε' με. Δέν ήμπορώ 
νά ζήσω χωρίς Σας" αν θέλετε καί σύζυγός μου νά γ ί
νετε ακόμη !

Λάμψις πρωινού φωτός έξεπέμφθη άπό τών οφθαλ
μών τής ώραίας νεάνι^ος.

— Εύχαριστώ διά τήν λέξιν αύτήν ’Επανορθώνει
τό αδίκημά σ α ς .... Αλλά καί αν μοΰ προσφέρετε δλους 
.ους θησαυρούς της γ η ς .. . .  πάλιν δεν θά σας ένυμφευό* 
μην, διότι είμαι ήορεβωνισμένη μετ ’ άλλου πτωχοϋ, 
ώς εγώ ! Οταν εργασθώμεν αμφότεροι αρκετά, ώστε νά
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χάμωμεν μικράν περιουσίαν, θά συζευχθώμεν........
Αύτός είναι λοιπόν, αγαπητέ κύριε, ό μόνος τρόπος 

νά άγοράση τ ΐί τήν εύτυχίαν, διότι, σας τό επαναλαμ
βάνω, δτι αύτη δέν πωλείται διά χρημάτων....

Ζητήσατε νά τήν κατακτήσητε διά τής γενναιότητος 
τής καρδίας καί τής άφοσιώσεως τής ψυχής. Μή λησμο- 
νήτε δέ δτι είναι αίτια μίσους τά πλούτη, άτινα εμ
πνέουν πράξεις όμοιας πρός τήν ΐδικήν σας----

— Ά λλά σάς άγαπώ ! ανέκραξε καί πάλιν ό “ϊ'β 
δέ Λώ, έν απελπισία.

Αύτη δέ τοΰ άπήντησε μετά τουφερας γλυκύτητος, 
ήρεμα :

— 'Εγώ δ[/ως δέν σάς αγαπώ   Χαΐρε, πτωχέ μου
πλούσιε  ..........................................................................................

(Έ κ  τής πραγματικότητος).
Γεώργιος ’Ίσθμιος
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ΣΤΕΡΝΕΣ ΑΧΤΙΔΕΣ.

ΤΩ ! πώ ς άπλόνει έκεϊ τό ήλιοβαόίλεμα 
γλυκά  τή ν  πορφυρένια του χλαμίδα 

και. τό όκοτάδι ότρώνει γύρω διάπλατα 
τά  μαϋρά του φτερά όά νυκτερ ίδα .

•
*Ω 1 ή ότερνές του άχτίδες π ’ άργοόβύνουνε, 
μοιάζουν φ ιλιά  παρθενικά δροόάτα, 
λές κ ’άπό χείλη βγαίνουνε ροδόχρωμα 
άπό χαρά κ ’ ά π ’ έρωτα γεμάτα.

Ή 'μέρα νά κρυφτμ τρέχει περίφανη 
λουόμένη μέ φ ιλήματα άφ ’ τή  δύ<3ι, 
μά εγώ φτωχός όκληρή γυρεύω  άνώφελα 

λ ίγη  δροόιά τ ’ άχειλί όου νά  χύόχι.

Κ’ ένώ θωρώ τά ούράνια κατακόκκινα  
■κ’ επ ε ιτα  άργά τή  νύχτα  νά  προβάλλχι 
θαρρώ π ώ ς  είνε τό αίμα άπό τά ότήθη μου 
κα ί τό όκοτάδι τής καρδίας ποΰ πάλλει.

Ά νδρ έας Δ. Β ια γκ ίνη ς

------------------. >-->» <ι ·®*ν· '

Μ Υ Σ Τ Ι Κ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α

Σί: ι ι ι ί ϊ  π εθα μ ένη .

Τοϋ κάκου δνα χαμόγελο 
'ςτά  χείλη όου γυρεύω , 
κάποιο μυότήριο άξήγητο 
’ςτήν δψχ dou μαντεύω .

. . . νύφη  έότολίότης γ ι ’ άλλονε 
όεμένα ξένη  π ιά  
π ιό τή  ς' αύτόν, τά λόγια 
φυλάς, τά  μυότικά.

Μιά γλώόόα ξένη  όδμαΟε, 
ποΰ τή ν  μ ιλοϋν τ ’ άότέρια' 
έ τΰ ι κ ι ’ έκ ε ίνα  άμίλητα 
φωτίζουν τά αίθέρια.

Α ύτή τή  γλώόόα ήθελα 
νά  ξέρω, κ ι ’ δταν κλαίω ,
’ς τό μνήμά (3ου τόν πόνο μου 
νά  νοιοΜ^ς ποΰ θά λέω.

|$. Μ εντό ϊλ ΐδης

”Επεσε κα ι αυτός.
Τελευτα'ιον δ εις μετά  τον ci/dov,εγκαταλείπουν ο ρφ α 

νήν τήν δημοσιογραφ ίαν οι πρω τεργάτα ι κα ι στυλοβάται 
αυτής. Μετά τόν Φ ιλήμονα ύ Γ ιαννύπουλος, μετά  τόν 
Ι ’ιαννόπονλον δ Ρούκης, μετά τόν Ρ ονκην δ Κ ουσουλύ 
κος κα ι προχϋες δ Κ αμπούρογλονς .

Ό  Γ ιά γκ ο ς— δπ ω ς  χα ϊδ ευ τ ικώ ς  ώ νομ ά ζε το  π α ρ  οΛης 
τ ή ς  'Α θηνα ϊκής κ ο ινω ν ία ς— δ Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο ν ς  ειχε συ ν 
δέσει τή ν  ϋ π α ρ ξ ιν  α ντο υ  μ ε τά  τής ά ϋηνα ϊκή ς  δ η μ ο σ ιο γ ρ α 
φ ία ς . Ό  β ίος του  ήτο κα& ’ ολα  β ιος δ η μ ο σ ιο γ ρ αφ ικ ο ς .
'Η  «Νέα Έ φημερίς*, τό δργανον τώ ν ιδεών τον κα ι τό 
κάτοπτρον τοΰ καλάμου του, δεν ήδύνατο νά ζήση άνεν 
τον Κ αμπονρογλου κα ι δταν ουτος άπεχώρησεν αντής ή 
«Ν έα» δέν ήδύνατο νά άνϋέξη κα ί έπεσε κα ι αυτη .

Ποιος δέν είχε γνωρίσει τον Κ αμπονρογλουν ; °Ολοι 
ανεξαιρέτως. Ά πό τοΰ Βασιλέως μέχρ ι τοΰ τελευταίου 
αστοϋ ήσαν άναγνώσται τής «Ν έας», κα ι άπό τα γραφεία  
αυτής διήλ&εν δλος δ κόσμος τών πολιτευομένω ν, τών 
γραμμάτω ν, τών έμπορω ν κα ι ο λαικος κοσμος. 1 π ήρ -  
ξεν εποχή κατά τό 1885 μέχρι τοΰ 1890, κατά τήν δ ποιαν  
δ Κ αμπονρογλους μέ τήν δηκτικήν πένναν του κα ί με τήν 
«Νέαν ’Ε φημερ ίδα» του κατέρριπτε κυβερνήσεις κά ί ανε- 
βίβαζε πρω θυπουργούς . 'Η  νεωτέρα πολιτική Ιστορία τής 
'Ελλάδος, δπω ς κα ι ή αθηνα ϊκή  κοινω νική, άπεκρυσταλ- 
λώ ϋη εις τά φύλλα τής «Ν έας».

Συνεκλόνει διά τοΰ καλάμου του τό παν κα ι πρό  τής 
καυστικής γραφ ϊδός του ύπεχώρουν άπαντες. Τήν φ ιλίαν 
του δλος δ κόσμος τήν έϋεώρει ώς τήν πολυτιμοτέραν  
ΰποστήρ ιξ ίν  του . Κ α ι ένώ  γελαστός δ αείμνηστος Γ ιάγκος 
άπέδιδεν υπολήψεις, ένεϋάρρυνεν άπέλπ ιδας, ϋψωνε τους 
Ικανούς, έβοή&ει τους άδυνάτους κα ί έκράτυνε τους πολ ι- 
τευομένους, αχολος, πάντοτε μειδ ιώ ν, φ ιλοκαγαϋος, ένώ  
δέν έγνώριζε τ ί θά  ’π ή  φθόνος, τ ί θά  ’π ή  π ικρ ία , δυστυ
χώς άντ ιϋέτω ς κατά τά τελευταία έτη τοΰ βίου του έπο- 
τ ίαθη  π ικρ ιώ ν κα ι μέ τάς π ικρ ία ς  αντάς τής γαγγρα ινώ - 
δους κοινω νίας μας, τής άγαρ ίοτου , τής άγνώ μονος κ·ι- 
τήλθεν είς τόν τάφον.

'Η  ελληνική δημοσιογραφ ία  οφείλει εις αντον πολλά *

I Q A K B H S  Κ Α Μ Π Ο Τ Ρ Ο Γ Α Ο Τ Σ



Ν εαρώτατος, μδλ ις άπεπεράτωσε τάς οπονόάς του εν Γερ
μανία , κατήλϋεν είς τάς Α θήνας, υττον μετά τον αείμνη 
στον Κ ορομηλα έξέδωκαν, πρώ το ι α υ το ί, ήμερήσιον ψ ύλ
λον, τήν « ’Ε φημερ ίδα», είς ήν συνειργάσϋησαν μέχρι τοΰ 
1 8 80 ,οπότε άποχω ρισϋεις  6 Κ αμπούρογλονς εξέδωκε την 
«Νέαν ’Ε φημερ ίδα», μεί}’ ής σννέζησε αυνόέαας μετ ’αυ
τής τήν ϋπαρξ ίν  τον.

Οί πάντες δφείλομεν κατι τι έκαστος είς τον Κ αμ - 
πονρογλονν κα ί ολοι ή/ιεΐς ας άποτίσω μεν ενα ύστατον  
φόρον πρός αυτόν.

Ο Θεος 3ς άναπανστ/ τήν ψυχήν τον  έν σκηναϊς  
δ ικα ίω ν.

Ν. Γ. Μπενάκης

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
Α ί έ ν  Μ α κ ε δ ο ν ία  μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί ζ ε ι ς .  Έν συ-

νεντεύξει την όποιαν έλαβεν ανταποκριτής τοϋ Φιγαρώ  
μετά τοϋ Χιλμή-πασά έν Θεσσαλονίκτ] ό τελευταίος ού- 
τος ούτω πώς έξέθηκε τάς συμπληρωθείσας έν Μακεδο
νία μέχρι τοϋδε μεταρρυθμίσεις :

Δ ιοίκησις .— Ονομασία ένός διευθυντοΰ τών Δημο
σίων Εργων, ένός έπιθεωρητοΰ της Γεωργίας εις έκα
στον βιλαέτιον, ένός καϊμακάμη είς έκάστην ύποδιοίκη- 
σιν βιλαετιού καί αναδιοργάνωσις της χωροφυλακής καθ’ 
δ'λην την Ρωμυλίαν.

Χ ωροφυλακή. — Συνεπεία της αύστρορωσσικής διά
κο ινωσεως εν τώ σώματι τής χωροφυλακής δε'ον νά ύπάρ- 
χωσι χριστιανοί, κατά δέ την καθορισθείσαν αναλογίαν 
2 ,23 5  τοιοΰτοι πρέπει νά διορισθώσι. Μeyρt τοΰδε άνέ- 
/αβον υπηρεσίαν 670, δύο δέ σουηδοί αξιωματικοί έπε- 
φορτίσθησαν την όργάνωσιν του σώματος- 89 αξιωμα
τικοί καί 800 χωροφύλακες άπεστρατεύθησαν 64 δέ 
άςιωματικοι και 91ο χωροφύλακες άπηλλάγησαν διά 
παράβασιν υπηρεσίας. Οί νέοι αξιωματικοί έλήφθησαν 
έκ τοΰ τακτικού στρατού.

Α στυνομία. Πρός εκτέλεσιν πάντοτε τής αύστρο- 
ρωσσικής διακοινώσεως πρε'πει νά ύπάρχωσι 147 αστυ
φύλακες χριστιανοί. Ms'ypi τοϋδε διωρίσθησαν 121 τοι- 
ουτοι* τέσσαρες δέ ύπαστυνόμοι καί 121 άστυφύλακες 
απηλλάγησαν τών καθηκόντων των.

’Αγροφύλακες. — Διωρίσθησαν με'^ρι τοϋδε 2 ,329  
μουσουλμάνοι καί 1 ,536 χριστιανοί. Έξελέγησαν ύπό 
τών χωρίων καί ένεκρίθησαν ύπό τής Διοικήσεως. Τά 
χριστιανικά χωρία η έκεϊνα εις ά πλειονοψηφοΰσι χρι
στιανοί θά έκλέγωσι άγροφύλακας χριστιανούς.

' Υπάλληλο ι. — Είς τά τρία βιλαέτια, τής Θεσσαλονί
κης, τοϋ Ούσκούμπ καί τοϋ Μοναστηριού 35 υπάλληλοι 
έπαύθησαν 15 έπαύθησαν καί έτέθησαν ύπό κατηγο
ρίαν. 7 δέ τών τελευταίων τούτων θά καταδίω/θώσι.

Δικαιοσύνη. — Είς έκαστον τών εξ βιλαετίων ίδρύθη-

σαν : εν έφετείον, εν δικαστήριον δικάζον πολιτ'.κάς καί 
ποινικάς υποθέσεις καί πολλά ά'λλα κατώτερα δικαστή
ρια. Οί δικασταί διωρίσθησαν ύπό τοϋ Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης.

Δημόσια *Ε ργα. — Ή  Κυβέρνησις καθώρισεν όπως 
λαμβάνωνται 5 ο]ο έκ τών εισπράξεων έκάστου βιλαε
τιού διά τά δημόσια εργα. Κατά τήν 15 ’Ιουνίου 54 ,993  
λίραι Τουρκίας είσήχθησαν είς τά ταμεία τής Γεωογίας. 
Μέχρι τοϋδε έν τώ βιλαετίω Ούσκούμπ έστρώθησαν 29 
χιλιόμετρα όδών. Δύο μεταλλικά! γέφυραι εύρίσκονται 
έν κατασκευή, ή μία έν Κριβολάκ καί ή άλλη πλησίον 
τής Έλασσώνος. Υποκαταστήματα δε τής ’ Οθωμανι
κής Τραπέζης ίδρύθησαν είς Ούσκούμπ καί είς Μονα- 
στήριον.

Οί Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  τ η ς  Μ α κ ε ο ο ν ία ο .  Έ κ Κων
σταντινουπόλεως τηλεγραφοϋσιν είς τ ή ν « ’Εφημερίδα τής 
Κολωνίας», δτι ό Σουλτάνος διέταξεν δπως μή παρεμ- 
βάλλωσι πλέον προσκόμματα διά ιό άνοιγμα τών εκκλη
σιών καί τών σχολείων τών Βουλγάρων έν Μακεδονία.

Σχεδόν δλοι οί έγκαθειργμένοι Βούλγαροι οί συμ- 
μετασχόντες είς τάς ταραχάς θά άφεθώσιν ελεύθεροι ΙπΙ 
τω δρω νά όρκισθώσιν είς τό ιερόν Εύαγγέλιον, δτι είς 
τό μέλλον θά ώσι πιστοί καί πειθήνιοι υπήκοοι τοϋ Σουλ
τάνου. Τά μέτρα ταΰτα ήρξαντο ήδη εφαρμοζόμενα 
έν τώ βιλαετίι·) Ούσκούμπ, άλλά δεικνύουσι πρός τού- 
τοις ότι ό Σουλτάνος ήρχισε σοβαρώς νά σκέπτεται περί 
τών πολεμικών προπαρασκευών τής Βουλγαρίας, ένφ 
ή μας δέν μάς λογαριάζει, ούτε γιά  τό παληοπάπου- 
τσό του.

«  >» Ο I- lOQ O-t-M

A N A  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο Ν

Οί ια τ ρ ο ί  τ ο ν  Π ά π α

Παντοϋ καί πάντοτε οί ίατροί παίζουν ρόλον έπικίν- 
δυνον διά τήν φήμην των, δταν τυχαίνη νά περιθάλπωσι 
μεγάλους ασθενείς τής νής. Οί δόκτορες οιτινες διεδέ- 
χθησαν τελευταίον άλλήλους παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ 
Πάπα ελαβον πικοάν περί τούτου πείραν. Πρώτος έκ 
τούτων ό πτωχός Λαπόνι, ό έμπεπιστευμένος ιατρός τοΰ 
Ποντίφηκος, έφάνη ό ατυχέστερος. Έπερνοΰσε διά κα
λός ιατρός καί δέν είναι ή πρώτη φορά ποΰ ήσθένησεν ό 
Πάπας. Πάντοτε ό Λαπόνι κατώρθωνε νά τόν θεραπεύη, 
και, αν και πάντες εθαυμαζον την άρίστην κράσιν τοΰ 
άσθενοϋς, δέν ήρνοΰντο, έν τούτοις, νά άποδίδωσι μέγα 
μέρος της θεραπείας εις τον ιατρόν του. Τοϋ εκαμνον 
μάλιστα την τιμήν να πιστευωσιν δτι αύτός διετήρει 
ακμαίον τόν ΰπερεννενηκοντούτη γέροντα.

Αύτήν δμως τήν φοράν κατά δυστυχίαν τά πράγ
ματα ανεστράφησαν. Ο Λαπόνι φχίνεται δέν έκαμεν 
εύθύς εξ άοχης καλήν διάγνωσιν. Πάραυτα λοιπόν δλαι 
αί προηγούμενα; ΰπηρεσίαι του έθεωρήθησαν μηδέν ακί

ή εύνοια τοϋ δημοσίου έστράφη άμέσως πρός τόν δόκτορα 
Μ α τζό νη ν , δστις έφάνη δ τ ι μέ τήν πρώτην ματιά έκαμε

Ά λλά καί ή δόξα τοϋ Ματζόνη δέν διήρκεσεν ή μίαν 
άκριβεστέραν διάγνωσιν.
μόνην πρωίαν. Μόλις έγνώσθη δτι μετά τ^ν πρώτην έγ- 
χείρισιν έπρεπε νά κάμ-r, καί δευτέραν ή επ ’ αύτόν έμ- 
πιστοσύνη έκλονίσθη. Εμαθον δμως μετ ευχαριστήσεως 
ότι μία νεωτέοα ιατρική συμβουλή Iί>όθη, και ήδη ήλ- 
θεν ή σειρά είς τόν δόσαντα τήν συμβουλήν ταύτην ιατρόν 
Ροσσόνη νά τόν υψώσουν μέχρι τρίτου ούρανοϋ. Αλλα 
τήν έπομενην συνέβη νέα επιπλοκή είς την κατηραμενην 
νόσον καί ό Ροσσόνη έδοκίμασε καί αύτός τάς πικρίας 
τής άντιδημοτικότητος.

"Ωστε δέν Ιχομεν άδικον νά είπωμεν, οτι καλλίτερος 
ιατρός δέν είναι έκείνος, δστις περιθάλπει καλλίτερον 
τούς ασθενείς του, άλλ ’ έκείνος, δστις έχει περισσοτέραν 
τύ^ην__

* *
Φ νλακή  y ia  ύορά ! Είς μίαν τών χαριεστέρων του χω- 

μωδιών ό Άλφρέδος Καπϋ «Το βαλάντιον ή την ζωην» ε/ει 
μίαν τελδυταίαν πρα ι̂ν, ή οποία λαμβάνει χωράν εις μιαν 
ιδεώδη φυλακήν, οπού οί κρατούμενοι περνούν ζ*'>η καί κοττα.

Τού; κάμνουν δλας τω ν τάς ιδιοτροπίας και έχουν όλας τάς 
ελευθερίας, π λή ν  εκε ίνη ς  τοϋ νά έξέρχω ντχ ι. Ά λ λ ά  οεν τους 
μέλλει διά τοΰτο, δ ιότι εις τή ν  φυλακήν περνοϋν καλλίτερα 
άπό τό σ π ή τ ί τω / . Είς τή ν  τελευτα ιαν αυτή ν πραξιν ό Καπϋ 
πα :ουσ ιάζει ενα κρατούμενον, ν εω ττ ί έγκαθειρχθέντα , ό όποιος 
έροιτά τον φύλακα :

—  Ε ίμπορώ νά ο ιατχξω  νά μου φέρουν το φαγητόν μου 
απ ’ εζω ;

Πρός αυτόν ό φύλας απαντά  ι
—  'Ο κύριος δύνατα ι νά κάμη ώς βούλετα ι' αλλ εαν οε- 

χετχι μ ίαν συμβουλήν νά τοϋ δώσω, Ο ά τόν παρακαλεσω  να 
γευθή πρώ τα  τό φαγητόν τής ίδ'.χής μας κ ο υ ζ ίνα ς ...

—  ’Α λήθεια  ;
— Μ άλιστα , κύρ ιε. 'Η μείς  δεν φέρνομεν ποτε το φχγητόν 

μας ά π ’ εξω ' τουναντίον οί απ ' έξω  ’έρχονται νά ζητήσουν από 
τό ίδικο'ν μας φαγητόν.

’ Πδύνατό τις νά νομ ίση οτι εις τή ν  κωμωδίαν του αυτή ν ο 
Καπϋ λέγει ΰπερβολάς χάριν άστεϊσμοϋ. Ά λ λ ά  τό θεατρον 
κχτά βάθος ε ίνα ι πά ντο τε  ή ε ΐκ ώ ν  τής ζω ή ς . Ο ύτως εις τή ν 
Οράγαν κατεσχεύασαν εσχάτω ς μίαν φ υλα κή ν , εμπροστα εις 
την οποίαν κοκκινίζουν άπό έντροπήν τά  ςενοδο^εϊα τή ς πρώ της 
τάξεως. Ευρίσκουν έκ ε ί οί φυλακισμένο ι δλας τω ν τάς ανεσεις 
καί δλας τάς λ επ τεπ ίλεπ το υς  τελειοπο ιήσεις  τή ς  δ ια ίτη ς . ΙΙλε- 
κτρισμός παντοϋ, τροφή ϋγ ιεσ τά τη  κχί άφθονω τάτη , ε νδ ια ιτή 
ματα επ ιπ λω μ ένα  με τό πλέον καλλίτερον γοϋστο. Εκχστος 
έκ τώ ν έκεί τροφίμων έκφράζει καθημερ ινώς τάς πλέον ε ιλ ι-  
χρινεΐς εύχαριστείας του εις τά α ισθήματα  τή ς  ανθρο>ποιητος 
Οιά μ ίαν το ιαύτην κατο ικ ίαν, τό δε άποτέλετμ α  τοϋ νεω τερ ι
σμού τούτου κανείς δεν τό έπερ ίμ ενεν . Δέν παρήλ.θε π ρ ά γ 
ματι εις μήν άφ ’ δτου κατεσκευχσθη  ή φ υλακή  κα ί ό έπ ισ τά - 
της έδήλωσεν δ τι δέν χωράει πλέον ά λ λο υ ς ...

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Μ ία ( ίτα τ ι< ίτη  τ ώ ν  μ ικ ρ ο β ίω ν  τ ο ϋ  α έ ρ ο ς .
Είς περίεργος πειραματιστής ήθέλησε νά γνωοίστ) τελευ

ταίως ποια είναι ή αναλογία τών μικροβίων, τά όποια 
περιέ'/ε; ό άήρ κατά έ'να ανεμοστρόβιλον κονιορτοΰ. 
Περιεκλεισε λοιπόν είς εν ίδικόν μηχάνημα 10 λίτρας 
άέοος συλλεχθέντος έκ τών δρόμων είς 1 1]2 μέτρον 
ύπέρ τήν επιφάνειαν τοΰ έδάφους. καθ’ ον χρόνον ό ά 
νεμος έξήγειρε νέφος κονιοοτοϋ. Ήδυνήθη δέ νά έξα- 
γάγη τό έξης συμπέρασμα έκ τοΰ πειράματος του.

200 ,000  μικρόβια ποικίλων ειδών περιέχονται ε'ς 
10 λίτρας όδικοϋ  άέρος, ήτοι 20 ,000  κατά λίτραν. 
Βλέπει τις έκ τούτου δτι, άν ή σκόνη είναι πράγμα δυ- 
σάρεστον, είναι ώσαύτως καί λίαν επιβλαβής είς τήν 
υγείαν, καί φαντάζεται ποιαν έκδούλευσιν παρέχουσιν 
είς τούς συμπολίτας των οί δημοτικοί άρχοντες, οιτινες 
καταβοέ^ουσι συχνότερον τούς δημοσίους δρόμους.

Ή  ε π ιφ ά ν ε ι α  τ ώ ν  Ι Ι α ρ κ ί ίω ν .  ΊΙ όλη έπι— 
φάνεια τών κατωκημένων Παρισίων είναι ώς γνωστόν 
7 ,802  εκταρίων. Έ κ τής έπιφανείας ταύτης 2 ,630  
εκτάρια είναι κεκαλυμμένα έξ οικοδομημάτων, ητοι ιδιω
τικών ακινήτων έπι 2 ,271 εκταρίων καί δημοσίων κτι
ρίων έπί 358 εκταρίων. Οί κήποι έν γένει κατέχουσιν 
900 εκτάρια' οί δημόσιοι κήποι 260 εκτάρια καί οί 
ιδιωτικοί 641.

Λί αύλαί, τά οικόπεδα καί αί ίδιωτικαί όδοί καλύ- 
πτουσι 2 ,084 εκτάρια, ό Σηκουάνας 260 καί αί δημό
σιοι όδοί μετά τής στρατιωτικής ζώνης 1.967

Ούτως έπί 100 εκταρίων τής έπιφανείας τών Πχρι- 
σίων ή έκτισμένη ιδιοκτησία καί ή μή έκτισμένη κατέ
χει 72 έ είς τά ώκοδομημένα ή μή οικόπεδα- τά ιδ ιω 
τικά ακίνητα αποτελούνται έξ 76 ο]ο.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ή  ’Αττική ΤΙρ ις  άρ/εται άπό σήμερον δημοσιεύουσχ 
θεατρικήν έπισκόπησιν,καθιερώσασα έπί τούτω ιδιαιτέραν 
στήλην, όλων τών έν Άθήναις ελληνικών θεάτρων.

Τήν εργασίαν ταύτην άνέθηκεν είς έμέ ή διεύθυνσις 
τού άρίστου τούτου περιοδικοΰ, ήν καί πάνυ ευχαρίστως 
άναλαβών, άρχομαι άπό σήμερον δημοσιεύων ολόκληρον 
τήν ’Αθηναϊκήν θεατρικήν κίνησιν, ύποσχόμενος μάλιστα 
νά γνωρίσω μέ τούς άξιοτίμους κκ. συνδρομητάς καί 
άναγνώστας τής πολυφιλήτου ’Αττικής ’Ίριδος  τους κρα- 
τίστους τών ηθοποιών μας, άμφοτέρων τών φύλων, διά 
τής δημοσιεύσεως τών εικόνων των καί τής σκιαγραφίας 
έκάστου αύτών.

Ή  έοετεινή δμως θερινή περίοδος δέν παρουσιάζει δυσ
τυχώς καί πολλά πράγματα άξια λόγου, καθότι πλήν 
τών είς τό «Βασιλικόν Θεατρον» εργαζομένων ηθοποιών 
οί λοιποί άνε/ώρησαν διασπαρέντες είς τάς έπαρχίας καί 
τό έξωτερικόν, άπέμειναν δε ένταΰθα όλίγιστοt ηθοποιοί, 
οιτινες διαιρεθεντες εις δύο άπετέλεσαν τούς θιάσους, οΐ- 
τινες παίζουν ό μέν είς τ* «Ά θήναιον» ύπό τήν έπωνυ- 
μίαΊ « Ε ταιρ ία  Ελλήνων ηθοποιών», ό δε είς τήν «Νεά- 
πολιν ο ύπό τήν έπωνυμίαν «Ε λληνική  Κωμωδία». 
Εκτός δμως τούτων εχομεν καί τήν «Νέαν Σκηνήν» 
τοΰ κ. Χοιστομάνου, ήτοι έν δλωτρία θέατρα,περί ών θά 
γράψω κατά σειράν καί δ ι’ έκαστον χωριστά, άρχίζων 
σήμερον άπό τό «Ά θήναιον».

Θ ε α τρ ο ν  « Ά θ ή ν α ιο ν »
Είς τό θέατρον τοΰτο έδιδά^θησαν ύπό τοΰ καλοΰ καί 

φιλοτίμου έν αύτώ έργαζομένου θιάσου, άποτελουμένου



έκ τών κυριών Σμαράγδας Ησαίου, Ε λπινίκης Ρούσου, 
Ευγενίας Γαλάνη,τών δεσποινίδων Χριστίνης Ρούσου καί 
Σοφίας Γιορλάνου καί τών κκ. II. Ρούσου, Κ. Βεντού- 
ρα, Δ. Καζούρη, II. Παπαστεφάνου, Γ. Χρυσάφη, Ν. 
Κουκούλα. Λ. Λούη, Ν. Ι'ούζαρη, Α. Μίνωος, Μ. Ρού
σου καί τού ύποβολέως Θ Γλαρούδη, τού άτλαντος 
αύτοϋ τού θιάσου, πολλά νέα εργα έν οίς «Τά τριαντά
φυλλα στους βράχους» τού κ. Α. Γαλανού, « Ή  Ά - 
δρείνη» τού Σαρδού, « Ή  ουρά τού διαβόλου», «Τό 
ραβασάκι», άμφότερα της ιταλικής φιλολογίας κατά 
λαμπράν μετάφρασιν τοΰ ηθοποιού κ. Ν. Κουκούλα, τό 
«Νευροκαβαλλίκευμα», περί ών θά γράψω συνεχίζων εις 
τό προσεχές. Σήμερον θά ε’ίπω τινά μόνον δ'σον άφορot 
τήν έκτέλεσιν της « ’ Αδρείνης», ήτις έδιδάχθη τό πρώ
τον άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρου τούτου. Περί τοΰ έργου 
δεν ποιοΰμαι ποσώς λόγον, διότι τοΰτο παίζεται πρό δι
ετίας, έγράφη δέ έκτοτε περί αύτοΰ.

Τήν Άδρείνην ύπεδύθη ή κ. Σμαράγδα Ήσαίου, 
παρουσιασθεΐσα εις τό κοινόν, ώς πάντοτε, μεμελετη- 
μένη καί ευπρόσωπος. Εις δλας τάς όμαλάς σκηνάς 
έπαιξε πολύ καλά καί μέ πολλήν τρυφερότητα καί χάριν, 
δπου δμως ήσαν δυναταί σκηναίκαί ιδίως εις τά finale  
τών δύο πρώτων πράξεων, ώς καί είς τάς μετά τοΰ 
συζύγου της σκηνάς, καί δή τών δύο τελευταίων πρά
ξεων, ΰστέρησεν. Έχρειάζετο υποκριτική δύναμις καί 
τέχνη μεγάλη, ετι δέ περισσοτέρα ζωή εις τε τάς σκη- 
νικάς της κινήσεις και τόν τόνον τής φωνής της, τά 
όποια έξησθενοΰντο ή ήρέμουν ακριβώς έ;·εί, δπου έπρεπε 
νά δοθή ζωή καί ό τόνος τής φωνής της νάνέλθτ; ολίγον 
ϊνα λάβουν τήν άπαιτουμένην ζωήν αί σκηναι αύται καί 
κατορθώση ούτω νά συγκλονίση καί συναρπάση τό κοι
νόν. Έ άν καταβληθή περισσότερος κόπος και μεγαλει- 
τέρα επιμέλεια κατά τε τάς δοκιμάς καί τήν έκτέλεσιν 
θά κατορθώσω,, έάν δέν θοιαμβεύση, νά παίξγι άσυγ- 
κρίτω τφ  λόγω καλλίτερα, διότι ή κ. Ήσαίου δέν στε
ρείται ούτε έπιμελείας, θελήσεως καί τέχνης, ούτε 
καθαράς καί ίσχυρας φωνής καί στήθους, ούσα ώς έκ 
τούτου καί υπέροχος είς τό άσμα. Ταΰτα συνδυάζουσα, 
κα τ ’ αναλογίαν έννοείται, ή φιλόπονος καί φιλότιμος 
αύτη ήθοποιός θά ουνηθή νά μας παρουσίαση είς τήν 
σκηνήν κάτι τ ι καλλίτερον, κά'τι τι ώραίον καί υψηλόν. 
Έ τ ι  δέ άς μοΰ έπιτρέψη νά τής συστήσω φιλικώς δτι 
πρέπει νά προσπαθήση νά έξωτερικεύσγ, δσον τό δυνατόν 
ζωηρότερον τά ύπερπληροΰντα τήν καρδίαν της πάθη, 
νά συγκρατή δέ είς τό πρόσωπόν της τήν εκφρασιν ταύ- 
την τοΰ πάθους λύπης ή χαράς μέχρι τής μεταπτώσεώς 
της εις άλλην σκηνήν καί οχι νάφίνη έαυτήν παρασυρο- 
με'νην ύπό τοΰ γέλωτος, διακόπτουσα άποτόμως εκείνο, 
δπερ μόλις πρό ολίγου ήθέλησε νά έκφράστ,, κ*τα- 
στρέφουσα δέ ούτω τήν έντύπωσιν, ήτις ήθελε παραχθή 
έκ τούτου εις τό κοινόν, καί τήν επιτυχίαν της, σφα- 
γιάζουσα έαυτήν

Ό  ήθοποιός οφείλει δταν εϋρίσκεται εις τήν σκηνήν 
νά λησμονή έαυτόν καί νά ένστερνίζηται ού μόνον τό μέ
ρος, δπερ υποδύεται, άλλά καί τό ό'λον έργον παρα- 
κολουθών καί συμμετέχων άληθώς είς τήν έξέλιξιν αύ- 
τοΰ. Ή καλαισθητική της δύναμις πολύ καλή. Τόν 
Στέφανον Τέμπλετς, σύζυγον τής ’ Αδρείνης, ΰπεδύθη 
ό κ. ΙΙαπαστεφάνου μέ πολλήν επιτυχίαν- είς δλας τάς 
σκηνάς έπαιζε πολύ καλά καί μέ αρκετήν δύναμιν καί 
τέχνην. Τώρα, έάν έντείνγι περισσότερον τάς δυνάμεις 
του καί δώση περισσοτέραν ζωήν καί νεΰρα είς τήν κα

θόλου έκτέλεσιν, ζωογονήση δέ τήν υποκριτικήν του δύ- 
ναμιν καί τέχνην, περιορίζων μόνον κατά τι τάς κινή
σεις τών χειρών, δσον άφορα τά εργα σαλονιού, θά παίξϊ) 
πολύ καλλίτερα καί τελειότερα. Τόν Φρειδερίκον ΰπε
δύθη ό κ. Λούης με πολλήν επιτυχίαν, επιμέλειαν καί 
χάριν. Θά τού συστήσω δ'μως, διότι είνε καλός ήθοποιός 
καί θά γίνβ ακόμη καλλίτερος, νά προσπαθήση δταν 
εϋρίσκεται είς σαλόνι νά κρατήτό σώμά του εΰθυτενέστε- 
ρον καί είς φυσικωτέραν στάσιν, λησμονών δσον τό δυνα
τόν περισσότερον, κατά τήν περίστασιν ταύτην εννοείται, 
τά ειδυλλιακά εργα, είς τά όποια έπιτρέπεται μικρά τις 
πρός τά οπίσω κλίσις τοΰ σώματος, λόγω τής ενδυμα
σίας, και είς τά όποια παίζει έπίσης πολύ καλά. Έ τ ι 
δέ νά μή περιορίζτ, τόσον πολύ τάς χείράς του, άλλά 
νά τάς άφίνη έλευθέρας πρός άποφυγήν τών άσταθών 
καί βεβιασμένων κινήσεων. Τόν Βαλτάσαρ ύπεδύθη ό 
κ. Κουκούλας σημειώσας μεγάλην επιτυχίαν, ιδίως δέ 
είς τήν σκηνήν έκείνην, καθ’ήν οδηγούμενος ύπό τοΰ Φρει
δερίκου είς τήν οικίαν τής ’Αδρείνης εινε μεθυσμένος. Είς 
τήν σκηνήν ταύτην έπαιξε μέ μεγάλην τέχνην άναδειχθείς 
τέλειος,θριαμβεύσας,καί άποσπάσας— καίπολύ δικαίως — 
τά έπανειλημμένα χειροκροτήματα τών θεατών. Εις τήν 
σκηνήν δμως έκείνην καθ’ ήν έρχεται είς τό φρενοκομείον 
πρός έπίσκεψιν τοΰ φίλου του Στεφάνου έπέτρεψε νά 
φανή περισσότερον ό Φοίβος Πλειάδης τής «ούρας τού 
διαβόλου» άπό τόν Βαλτάσαρ, ένισχύσας μάλιστα τοΰτο 
διά τοΰ αυτοΰ επανωφοριού καί τοΰ αύτοΰ πίλου τά 
οποία έφόρει. Καλόν είνε ό ήθοποιός ν ’ άποφεύγη τάς 
τοιαύτας συναντήσεις, διότι τόν ζημιώνουν πολύ καί μά
λιστα άφοΰ ύπό τού αυτού θιάσου καί εντός τής αύτής 
περιόδου παίζεται ή «Ούρά». Ίσως πάλιν διότι ήτο 
τοΰ . . . διαβόλου ! ! νά επρεπε νά εινε καί αύτή είς 
τό μέσον, αφού . . . τόσες άλλες άνεμίχθησαν διά νά 
φθάση ό Στέφανος είς τό φρενοκομείον !! "Ετι δέ νά εινε 
μετριοπαθέστερος, δταν τόν άφΐνιτ,, άναχωρών ό Στέφα
νος, διάδοχόν του, ύπό τόν ζουρλομανδίαν του, διότι δέν 
είνε τρελλός

Τόν Κρακόβερον ύπεδύθη ό κ. Ροΰσος μέ πολλήν 
έπιτυχίαν, έπιμέλειαν καί χάριν. Τόν Μπρίσμαν, άδα- 
μαντοπώλην, ώς και τόν Κλάουμαν, διευθυντήν τής 
αστυνομίας, ύπεδύθη 5 κ. Βεντούρας άρκετά καλά, έπα- 
ρουσίασε δέ άμφοτέρους μέ τήν αύτήν άμφίεσιν καί κό- 
μωσιν, μέ τήν διαφοράν δμως, δτι ώς άστυνομικός ήτο... 
εύθυτενέστερος τοΰ άδαμαντοπώλου! Ό  ήθοποιός οφείλει, 
δταν υποδύεται δύο μή συναντώμενα είς τό αύτό Ιργον 
πρόσωπα, νά μεταβάλληται, μεταβαίνων άπό τοΰ ενός 
προσώπου είς τό έτερον, άρδην κατά τε τήν ενδυμασίαν 
κόμωσ'.ν καί ψυμμίθιον. δι’αύτόν τοΰτον τόν ηθοποιόν πρό 
παντός, διά τό έργον καί διά τούς θεατάς, οΐτινεί, νομί- 
ζοντες δτι έξακολουθεϊ τό αύτό πρόσωπον νά έξέρχηται 
είς τήν σκηνήν, παρακολουθούν αύτό, χωρίς όμως καί νά 
εννοούν τ ί λέγει, άγνοοΰντες φυσικά τήν ύφ ’ ήν παρου
σιάζεται κατά τήν στιγμήν ταύτην ιδιότητα καί ούτω 
έπέρχεται σύγχισίς τις, ώς έν προκειμένω συνέβη, έκλη- 
φθέντος τοΰ διευθυντοΰ τής άστυνομίας διά τόν χρυσοχόον 
μέ αστυνομικά δμως καθήκοντα προαχθέντα είς τό *■ 
ξίωμα τούτο εκτάκτως !

Είς τό προσεχές φύλλον θά συνεχίσωμεν περί τών 
άλλων προσώπων, τών λαβόντων μέρος εις τήν Άδρείνην.

Κ. Γ. Μ ιχαλόπονλος. 
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