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ΜΙΑ ΕΜΒΑΑΑ0ΜΕ1 ΑΠΑΜΤΗΣΙΣ
’Εν τώ μέσω του έκλογικοϋ σάλου και τή ; κατ’ αύτά; διε

ξαγόμενη;.πολιτική; πάλη;, καθ’ ήν ή προσοχή συμπαντο; του 
'Ελληνισμού έπί εν καί το αύτό σημεΐον ήτο συγκεντρωμένη, 
μα; έςέπληςί μικρόν έπεισόδιον, μεγίσιην δμω; ένέχον σημα
σίαν δι’ δν ήμεΐ; άνελάβομεν ΰπέρ του φυλου μα; αγώνα.

Μίαν μόλις προ τών εκλογών εβδομάδα ελάβιμεν επιστολήν 
παρά τοϋ σοφοϋ νομομαθοϋ; τή ; πόλεώ; μα; κ. Φρεαριτου. 
Έν τή επιστολή του ταύτη ό κ. Φρεαριτη; μά ; γνωρίζει τα ; 
περί τοϋ γυναικείου ζητήματος ιδ ία ; του, άποφαινομενος, ότι η 
επιδίωξις τής ίσότητος τών δυο φύλων, άναγκαιως έπάγεται 
τόν έξανδρισμόν τή ; γυναικός καί κατά συνέπειαν την εντελή 
καταστροφήν τοϋ γυναικείου γοήτρου, τό όποιον σήμερον τόσην 
έξασκεΐ ηθικήν έπίδρασιν έπί τοϋ πνεύματος καί τή ; καρδια; 
τοϋ ίσχυροϋ φύλου.

*0 κ. Φρεαρίτη; παρηκολούθησεν, ώ ; λέγει, τά γραφόμενα 
μ α ;  τακτικώ; έπί πολύν ήδη καιρόν, έξήγαγε δε έκ τής δημο
σιογραφική; μας πορεία; τό συμπέρασμα, ότι άκολουθοϋμεν και 
διερμηνεύομεν τά ; περί ίσότητος τών δύο φυλο>ν νεωτεριστικά; 
τοϋ αίώνο; τούτου ιδέας, τά ; όποια; ό κ. Φρεαριτη; θεωρεί αν
τικείμενα; πω ; εί; αυτού; τού; νόμους τή ; φύσεως, ή τις, λε- 
γ«ι, τόσον σα®ώ; διενειαε τά εκάστω άρμοζοντα.

Εις τήν ’επ.στολήν τοϋ κ. Φρεαριτου άπεδωκαμεν μεγιστην

σημασίαν, καί διότι χαίρομεν οσάκις βλεπωμεν ανδρα; τής πε
ριωπής τοϋ σοφοϋ άντεπιστέλλοντος, μ.ελετώντα; και παρ ημίν 
τά κατά τό γυναικεΐον ζητημα, και ίδια διότι η κατα τα ; ήμε
ρα; τών έκλογών γραφεΐσα επιστολή του, φαίνεται προδιδουσα 
ποιάν τινα σπουδήν, μή έντελώ; άσχετον ισω; προ; την πολι
τικήν παρ’ ήμΐν κίνησιν.

Έγράφησαν τόσα πολλά μέχρι τοϋδε περί τοϋ γυναικείου ζη
τήματος έν Ευρώπη και ’Αμερική, ησχοληθησαν τοσοι σοφοί 
άνδρες, εί; τό κοινωνικόν καθεστός άρεσκόμενοι, εί; τό νά πα - 
ρακωλύσωσι τήν προοδευτικήν πορείαν τής γυναικός „τοϋ α ίώ 
νο; τούτου, έλίχθησαν καί έπανελήφθησαν τοσάκις τά παρά 
τοϋ κ. Φρεαριτου λεγάμενα, ώστε ουδεν το καινόν ή το ασυ
νήθες μα ; παρουσιάζει ή επιστολή του.

Θά μά; έπιτρέψη έν τούτοι; να τω παρατηρησωμεν, ότι α 
κριβώς ήμεΐ; αί νεωτερίζουσαι παρακολουθοϋμεν τήν σοφήν διά- 
ταξιν τών νόμων τή ; φύσεως, ήτι; δικαίως και άμεροληπτω; 
έπροίκισεν άμφότερα τά φϋλα.

Μά; έ'δωκεν ή φύσι; πνεύμα επιση; επιδεκτικόν αναπτυζεω; 
καί μαθήσεω; ώ ; καί τό ανδρικόν. Η προληψις καί η βαρ- 
βαρότη; παρωχημένων χρόνων μά; άπηγορευε την δια τή ; άρ - 
τ ία ; μαθήσεω; άνάπτυςιν αυτοϋ. Ημεΐ; καταρριπτουσαι τα ; 
βαρβάρου; προλήψεις έπεδιω;αμεν και επετυχομεν την πνευμα
τικήν ταύτην άνάπτυξιν Μά; έόωκεν η φυσι; ψυχήν και α ί
σθημα κατ’ οϋδέν ύπολειπομενα τών ανδρικών. Επεζητησαμεν 
τήν καλλιέργειαν αύτών διά τή ; ηθική; άναπτυξεως, δι η; 
τόσων καλών γίνεται τό φϋλον μα; προςενον. Μά; υπηγορευσεν 
ή φύσι; τήν άνάγκην τή ; διά τή ; αύτοσυντηρήσεω; ύπάρξεως. 
Έπιδιώκομεν νά έπιτραπή καί εί; ήμά; διά τή ; εντίμου καί 
όσον τό δυνατόν άξιοπρεποϋς έργασία; νά άνταποκρινώμεθα 
είς τήν ΰπερτάτην ταύτην άνάγκην. Μά; άνέθηκεν η φυσι; τη/ 
διά τή ; μητρότητο; καί τών συναφών αύτή καθηκόντων διαιώ- 
νισιν τοϋ ανθρωπίνου γένους καί τήν διατροφήν και διαπλασιν
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της παιδικής ηλικίας, έντεϋθεν δε καί την ύγιά θεμελίωσιν 
του ανθρωπίνου καί κοινωνικού οικοδομήματος. Τί άλλο έπι- 
ζητοϋμεν διά της εργασία; της γυναικδς η την αύξησιν του 
όσημέραι έλαττουμένου αριθμού τών γάμων ; Και τίς καλλί
τερο ν γυναικδς νοήμονος, ανεπτυγμένης, άρτίως τον νουν, την 
καρδίαν και τδ σώμα κατηρτισμένης, δΰναται νά έννοήση τά 
ύψηλά της μητρδς καί συζύγου καθήκοντα ; Μάς έπροίκισεν ή 
φυσις μέ δλα τά χαρίσμ,ατα διά των οποίων καί ό οίκος 
έδραιουται καί ο έν αυτφ βίος αποβαίνει τόσων τέρψεων καί 
απολαύσεων πάροδος. ΔιατΙ ο,τι πράττωμεν υπέρ της οικογέ
νειας δεν θά κατορθώσωμεν νά πράξωμεν καί ύπέρ της πολι
τείας, εάν ημέραν τινά, μετά πάροδον βεβαίως πολλοϋ χρόνου 
— Βεά την Ελλάδα τουλάχιστον—μάς έπιτραπή νά λάβωμεν 
μέρος καί εις τά κοινά πράγματα;

Ήμεΐς νομίζομεν, ότι ακριβώς την φύσιν άντιστρατεύονται 
καί κατ’ αυτής έξανίστανται οί παρά των προλήψεων καί πα
ραδόσεων επηρεαζόμενοι καί έκλαμβάνοντε; ώς φυσικδν ό,τι ή 
δουλεία καί ή βαρβαρότης καθιέρωσεν κατά την μακράν των 
αιώνων διάρκειαν.

’Εάν δ’ αληθώς καί καλή τή πίστει έξεγείρωνται κατά τής 
γυναικεία; προόδου, έάν αληθώς νομίζουν, ότι την φυσ ιν  άντι- 
στρατεύονται οί διά τής γυναικείας άναπτύξεως καί εργασίας 
έπιδιώκοντες την χειραφέτησιν τής γυναικός, τότε δικτί δεν 
έξανίστανται κατά του προαιώνιου καθεστώτος, του καταδι- 
κάζοντος την γυναίκα τών χωρίων εις τάς αύτάς καί άπδ κοι
νού πρδς τούς άνδρας άποκτηνωτικάς εργασίας ; Διατί δέν έξα- 
νίστανται κατά του καθεστώτος εργατικού ζητήματος καί τών 
πόλεων αυτών, εν αις η εργάτις ολοκληρον την ημέραν της 
διέρχεται έν τοϊς έργοστασίοις, εξαντλούμενη σωματικώς καί 
άμειβομένη πολύ όλιγώτερον του παρά τδ πλευράν της εργα
ζομένου άνδρός ;

Ή  νομίζουν ότι μονον ή έργάτις έχει ανάγκην νά ζήση, νά 
τραφή, νά συντηρηθή, οχι δέ καί ή γυνή τής μέσης τάξεως ; 
Και πιστεύουν, οτι αι άνα λεγεώνας άριθμούμεναι γεροντοκόραι 
τής τάξεως αυτής, θά έμαραίνοντο Ιν τή άφανεία καί τή στει- 
ρότητι, έάν ήδύναντο διά τής έντιμου καί αξιοπρεπούς έργα- 
σίας των νά είναι πως ανεξάρτητοι, ώστε νά συνδέσουν τήν 
τύχην των μετ άνδρος πτωχού, άλλ’ έπισης έργαζομίνου καί 
μετ’ αυτών δυναμένου νά συμμερισθή τά βάρη καί τάς εύθύνας 
του έγγάμου βίου ;

Ως προς τον ισχυρισμόν δέ ·τι ή άναπτυσσομένη καί έργα- 
ζομένη γυνή έξανδρίζεται, άς μάς έπιτραπή νά παρατηρήσω- 
μεν, ότι μονον αι φύσει άνδρογυναΐκες — καί υπάρχουν τοιαϋται 
καί μεταξύ τών άικαθεστέρων καί ουδέποτε έργασθεισών— είνε 
δυνατόν νά έξανδρισθοϋν. Αί λοιπαί, καί τά πράγματα τδ απέ
δειξαν, μένουν και έμειναν γυναίκες πολύ γοητευτικώτεραι καί 
θελκτεκωτεραι των άμαθων και ελ,αφρών πλαγγονών, αί όποΐαι 
ανάγουν εις άληθή περιωπήν ζητημάτων όλας τάς ανοησίας 
καί τά σκάνδαλα τών αιθουσών, καί τάς μικρότητας του καθ’ 
έκάστην βίου.

Μέχρις ότου ό κ. Φρεαρίτης καί οί όμοφρονοϋντες αύτφ δέν 
μάς αποδείξουν δεά τών πραγμάτων καί ό'χι διά λόγων καί 
θεωρ ών,έσφαλμένους τούς ισχυρισμού'; μας, δικαιούμεθα νά τούς 
θεωρώμεν έν τή πλάνη καί νά βαίνωμεν μετά θάρρους, εις ήν 
μέχρι σήμερον έχαράξαμεν όδόν
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Τρία έτη βραδύτερον έδημ.οσίευεν έν Λονδίνω τδ ’Αγγλιστί 
γεγραμμίνον σύγγραμμά τη ; ύπδ τήν έπιγραφήν : « ’Ιστορικά 
σχεδιογραφήματα του παρελθόντος τής Ιταλίας άπδ τή ; π τώ 
σεως τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι τής έποχής τής άνα- 
γεννήσεως τών γραμμάτων καί τών τεχνών». Προσεφωνήθη δέ 
τδ έν λόγω έργον τώ Γλάδστωνι, όστις κατ’ έξαίρεσιν τής αρ
χής αύτοϋ άπεδέξατο τήν προσφώνησιν, άποβλέψας εις τήν 
σπουδαιότητα αύτοϋ.

Τδ έργον τοϋτο άπησχόλησε τά έγκριτότερα Εύρωπαϊπά 
φύλλα, έν οίς δαψιλείς έπαινοι διεσταυρώθησαν. Ή  αυστηρά 
κριτική άπένειμεν αύτω τδ γέρας· ό δέ συγγραφικός καί αρ
χαιολογικός κόσμος έν εύγενεΐ άμίλλη εστεφεν έν τφ  διεθνεΐ 
Παρνασσφ δι’ αειθαλών κλώνων δάφ<η; τήν μεγαλοφυίαν καί 
τήν έξοχον καλλιλογικήν δεινότητα τής Μαργαρίτας.

Πολλαί σελίδες του λαμπρού τούτου συγγράμμ,ατος καθη- 
δύνουσι καί προσέλκουσιν ημάς διά μ-αγικοϋ τινο; γοήτρου. Έν 
αύταΐς ή ένδοξο; Ε λλάς, ό κυανοϋς της ούρανός, ό διαυγής 
όρίζων, οί εύκαμπεΐς λόφοι, τδ έδαφος, τδ κλίμα, ή θάλασσα, 
τά πάντα είκονίζονται δι’ άμιμήτου χάριτος καί γλαφυρίας. 
Καί είναι ταϋτα τδ μεγαλοπρεπές πλαίσιον, έν φ  τίθησι τά ; 
ποικίλας εικόνας, τάς ύπδ τής γραφίδος της ζωγραφηθείσας έκ 
του φιλοκάλου βίου καί τών καλλιτεχνικών έργων τών προνο
μιούχων τέκνων τής ίστορικωτάτης καί ποιητικωτάτη; ελληνι
κής γής !

Χωρούσα έντεϋθεν βαίνει πρδς τάς γραφικά; του Βοσπόρου 
άκτάς καί ό κάλαμος αύτής αποβαίνει χρωστήρ καί σμίλη έν 
τή περιγραφή τής Βυζαντινής Τέχνη;· καί όπου ανασύρει τδ 
πυκνόν κάλυμμα τών μέσων αιώνων αποκαλύπτει αγνώστους 
ήμΐν θησαυρούς καί κειμήλια προγονικής εύκλειας, διά τών έν 
τή ’Ανατολή καί τή ’Ιταλική Χερσονήσω σωζομένων Ε λληνι
κών Μνημείων καί Βυζαντινών Ναών.

Διά πρωτοτύπου καί καινοφανούς μεθόδου συναρμολογούσα 
τά σπουδαία ιστορικά γεγονότα τής ’Ιταλίας, διαφωτίζει τάς 
μεγάλα; αύτών έποχάς, έν αίς προπαρεσκευάσθη ή Άναγέννη- 
σις τής Ελληνική; Καλλιτεχνίας καί ίγένοντο αί άπαρχαί τής 
γραφικής διά τοϋ Κιμαβοσου, Γιόττου καί Πισάτη ύπδ έμπνευ - 
σιν έλληνικην, ήτις δεσπόζει έπί τών γραφικών καί πλαστικών 
έργων τών μεγάλων τής ’Ιταλίας Καλλιτεχνών.

Ή μεΐς βεβαίως δέν θά παρακολουθήσωμεν τήν Έλληνίδα 
συγγραφέα έν τφ  πολυδαιδάλω αύτής έργω- ακροθιγώς μόνον 
άνακρούομεν τήν τρίχορδον αύτής αρμονικήν λύραν, ΐν ’ άκού- 
σωμεν τών μελωδικών φθόγγων της πρδς έμπνευσιν καί συγκί- 
νησιν τής ψυχής.

Ό  έρως, ή λατρεία, ή λεπτή άντίληψι; τοϋ κκλοϋ, άγαθοϋ 
καί άληθοϋς, ή άρτιότης τοϋ παραγωγικού έλληνικοϋ πνεύματος 
αύτής συγκεντροϋνται, καθορίζονται καί άναλάμπουσιν έν τφ  
τελείω έργφ τή ; γραφίδος της : « Ό  Κορρέγιος καί τά  έργα 
αύτοϋ.» Όποιον ύψος περί τήν φαντασίαν, οποία δύναμις περί 
τήν έκφρασιν, όποιος χοωματισμός περί τήν άπεικόνισιν ! ‘Ως 
αί ακτίνες τοϋ ήλ.ιακοϋ φωτός διανοίγουσε τή άνατολή έκτενεΐς 
ορίζοντας, ούτω τδ ιερόν πϋρ τοϋ ένθουσιασμοϋ κατέχον αυτήν 
εύρύνει καί διαφωτίζει τά ; σκέψεις καί αντιλήψεις αύτής έν τή
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έρεύνη καί τή μελέτη τών καλλιτεχνικών συνθεμάτων τοϋ Κορ- 
ρεγίου.

Αίσθανόμεθα έν τή άναγνώσει τοϋ «Κορρεγίου» τήν πνοήν 
τ ο ϋ  ένθουσιασμοϋ τή ; Μαργαρίτας, διχπερώσαν τά άδυτα τής 
ψυχής ήμών καί άκατάσχετον ελξιν πρδς τήν μυστηριώδη δύ - 
ναμιν, ήτις μεταφέρει ήμά.ς πέραν τών ακτών τής ’Ιταλίας, 
έκεΐ εις τήν Πάρμαν έν τή αιθούση τοϋ μοναστηριού τοϋ Α 
γίου Παύλου, έν τφ  Καθεδρικφ καί τφ  τοϋ 'Αγίου Ίωάννου 
Ναφ, έκεΐ ένθα ό λάτρις τής ελληνικής καλλιτεχνίας, ό ιδεώ
δης καλλιτέχνης τοϋ χριστιανισμού, ό μεγας ζωγράφος τής 
’Ιταλία; Κορρέγιος διά τοϋ θείου αύτοϋ χρωστήρος άπετύπω- 
σεν εις τούς θόλους και τάς στοάς τοϋ ίδεώίους αύτοϋ τά δη
μιουργήματα ΐδίρι τής ελληνικής Άρτέμ.ιδθς, τοϋ Θεανθρώ
που κρίνοντος έν τή Δευτέροι Ιίαρουσία καί τής Θεομήτορος.

Έκεΐ καθοδηγεί ήμάς ή φαντασία πρδ τών έργων τοϋ 
Lieti ζωγράφου, ένθα βλέπομεν ίσταμένην, ώς έμπνευσμένην 
Σίβυλλαν, τήν Μαργαρίταν Άλβάνα Μηνιάτη μελετώσαν τών 
παραστάσεων τάς πολυπληθείς συνθέσεις καί εικόνας. ’Έχει 
τήν μορφήν άκτινοβόλον, τά χείλη μειδιώντα καί τδ βλέμμα 
έστραμμένον πρδς τά άνω· αναφωνεί δέ «Και έγώ είμι Έλλη- 
νίς Καλλιτέχνις τήν ψυχήν» ώς ποτέ ό Κορρέγιος πρδ τών 
πλαστικών έργων τών Ελλήνων έν Μαντούρι ίστάμενος ακί
νητος είπε «Καί έγώ ειμι ζωγράφος», anch’ io sono pittore !

Τον βίον τοϋ Κορρεγίου έγραψεν ή Μαργαρίτα έμπνευσθεΐσα 
έκ τής είκόνος αύτοϋ· καί ταύτην λαμβάνει ώς ασφαλή οδηγόν 
έπί τή κριτική έρεύνη τών έργων αύτοϋ. Διά νεοφανούς φοιτδς 
διαφωτίζει τά κατά τδν ιδιωτικόν κα' δραστικόν βί-,ν τοϋ 
Κορρεγίου. Άνασκευάζει καί έλέγχει πεπλανημένας γνώμας 
καί άνιιλήψεις, αΐτινες έφεοον τδ κύρος τής αύθεντίας. Πολλοί 
έν οίς καί ό Alfred Dumesnil έν τφ  συγγράμματι αύτοϋ : 
«L ’ Art Italien» παριστώσι]τόν Κορρέγιον ώς χαρακτήρα ίδιόν 
τροπον, σκυθρωπόν, μισάνθρωπον, καί μ.αστιζόμενον ύπδ τών 
στερήσεων καί άπαγσητεύσεων, δυστυχή τέλος μάρτυρα τής 
Τέχνης ώς τδν Γαλλιλαΐον, Κολόμβον,ΐβ Cam eèus καί άλλους.

Άλλά, πώς είναι δυνατόν έπιλ,ίγει Μαργαρίτα, μετά 
σθένους διαμαρτυρομένη, αί ψυχικαί διαθέσεις νά ώσιν άλ,λοΐαι 
πρδς τά ύπ’ αύτοϋ άπεικονισθέντα ; ό χαρακτήρ καί τδ πάθος 
τδ έκδηλούμενον έκ τίνος εικόνο; δέν δύ'·ανται νά διδαχθώσιν· 
έξαρτώνται έκ τής εύαισθησίας τής ψυχής καί τής λεπτής τοϋ 
πεεύματος άντιλήψεως. Είναι ή άποτύπωσις αύτής τής έσωτε- 
ρικής καταστάσεως τοϋ ανθρώπου.

Σω τηρία  Ά λ ιμ π έ ρ τη

Έ ξ  ’Ο λ υ μ π ία ς  Τ ρ ίτ η .  
Μέ Α ά ρ π ο ο  κ α ί  Π ο λ ίτ η .

Σ ο δ  υπεσχε'θητ ,  φί ,Ιη μ ον ,  ίπ ι στοΛην Se vz é ç a r .
ΠΛι\γ σ ιψ Si)or ενρίσχομχι e i c  ovpariar σφαίραr.
'Τπί> τούς πόδας έδαφος πατώ αγιασμε'νον,
νΟπου στραφώ to βλεμμά μον θεότητ* άνζιχρύζει I
Περιπλανώμαι εις σκηνάς αιώνων περασμένων
Καί ή καρδιά μον κα ί ό νούς θαρρείς και φτερονγίζει.
Ναί. Φζερουγίζει στά ’ψηλά, εκεί πού ζούν εκείνοι 
Πον είχανε γνα σύνθημα  r txS rrec  *by ζιρηνη,
ExeÎYoi πον μαε άφησαν χάηροτομιά μεγάάη  

Δνο σζίχονς κα ί δνδ μάρμαρα, ζη δόζα xac ζα κά.ΙΧη !

—Νερά χρονσζάΧΧια τρεχοννε , βοννά με δάσ ’ νοούνται 
Και μεσ* στη μεση γίγανζες Μπνο μακρδ κοιμοννζαι ! 
IJczpaiQ μ ισα ιε  οί γ ίγαντες, πα.Ιηαίc, σαχαζεμμέναις,
Μά πεζραις σαν βασίΧισσαις σζδν κόσμο ζ ιμημενα ις .
— Και ίσως ’Λίγα δ ι* a ira c  θά περιμέτης ζάρα.
Μόλις εφθάσαμεν εδΰ> ηζον cv vm  η α\ρα,
Σπυρίδων Λάμπρος όδηγδς κα ι όπισθεν ζου ολοι ,
Σζο Κρόνιον εφθάσαμεν. Λες κ ι ’ ηζογ περιβόλι. 
Μοσχοβολούσε γνρω μας ζης άνοιζης ζο μνρο,
Μα μεΐς ζο νον μας είχαμε σζ ’ άρχαΤα και σζδ Σπνρο,
Χωρίς νά χάση μ ιά  σζ ιγμη άνε'βηχε ζοΰ νψτονς
Καί ηρχισε νά μάς μιλτ} γ ιά πεζραις καί γ ιά  γύψονς,
”Ελαβε θεσιν γραφικήν, Σάν Ζευς μικρός εστάθη.
Καί αρκετά ό λόγος ζον εχεΊνος παρεζάθη .
Βλεπετ’ ε κ ε ί ; μάς ελεγε,. Μά μη νομίζηc, φίλη,
/7aSc δ ι ’ εμον σον όμιλονν ζά ίδ ιχά ζον χε ίλη .  
r Οσο πολύ κ ι ’ αν πρόσεχα ζο πάν  δεν εχω μάθει,  
Σντχώρησε' με μάλ ιοζα  κα ί  ’λ ί γ ’ αν κάμω λάθ η . 
Λοιπδν μάς εδειζεν ευθύς ζης ’Άλζεως zor χώρον ,
Ον οί αρχαίοι ώρισαν ζοίς άθανάζοις δά>ρον.

Ένζος ανζης μάς εδειζεχ Ήράϊον, Φιλιππείον 
Μηζρ&οτ, ΊτποδαμειοΥ, εξέδραν, ΠρυζανεΤον,
Πελόπειον, Ναόν Διος καί ζου βωμού ζον τόπον 
Τους Ζάνας καί ζονς θησαυρούς κα ί ολα δίχως κόπον. 
Κατόπιν εις ζο Σζάδιον μάς εστρεψε ζο ’μ ά τ ι ,
Του Νερωνος μάς εδειξε παρεκει το Παλάτι .
Εντεύθεν ζ ίν  Ίππόδρομσν κα ί την Στοάν εξ άλλον  
Ποιχίλην η Στοάν ηχούς (νομίζω έπταλάλον).
Έκεΐ ζο Βονλενττ,ριον κα ί ζο ΛεωνιδαΤον,
’Εμπρός οικοδόμημα λεγόμενον άρχαίον.
Το εργασζηριον εκε7 τού θαυμαστού Φειδία ,
Την θεσιν που εργάσθηχε zor κολοσσόν τον Δία.
Τάς θερμας τάς Ρωμαϊκός , τον θεοκολεωνα ,
Παλαίσιραν κα ί γνμνάσιον. Καί οχι ζαύζα μόνα.
Κ ι’ άλλα πολλά μάς εδειξεν. Ακένωτος σοφία 1 
Πω πω I σωστός λαβύρινθος η αρχαιολογία.
Tor ’Αλφειόν μάς εδειξεν, οστις προς Νότον τρε'χει, 
’Στά Δυτικά δ Κλάδιος ζην ’Άλζιν περιβρεχει.
Περί άγωνων κ ι  εορτών πολλά μάς διηγηθη  *
Καί ονζω μάς εγνώρισε τά των αρχαίων ηθη.
Καί ηρωες κα ί βασιλείς μεζέϊχον  rSSr αγώνων,
’Αγριελαίας στέφανον είχον βραβεϊον μόνον.
Τούς κλάδους τούτους εχοπτον αμφιθαλή παιδ ία,
Καί άφθονος δ κότινος άνθουσ’ εν ’Ολυμπία .
Ιστορικοί καί συγγραφείς καί ποιηταί μεγάλοι 
’Ενταύθα έπεδείχννον της Μούσης των τά κάλλη .
Οί θεαταί συνερρεον εξ άπωτάτων τόπων,
Κ ι ’ δ κυνικος φιλόσοφος ελαβ ’ αυτόν zor κόπον.
Άλλά πο ικ ίλα  έγραψα κα ί πλήθος ονομάτων 
Καί ίσως γνώσιν ακριβή δεν εχεις  rSSv πραγμάτων. 
Αοιπον τά σπουδαιότερα σκοπώ νά εξηγησω,
Kl* εύθνς απο το Στάδιον, φ ιλζατη μου, θ ’ αρχίσω.
Και ητο μεν τδ Στάδιον δ τόπος~τών αγώνων,
Μικρόν δε μέρος εξ αυτού άνεκαλύφθη μόνον.
*// θολωτή του είσοδος τών θησαυρών πλησίον,
Ή άφεσις , δεικνύουσα τδ της άρχης σημεΐον.
Εις ικανήν άπόστασιν τού δρόμου των τδ πέρας 
Εις δν δ φθάνων πρώτιστος ελάμβανε τδ γέρας.
Καί ησαν οί αγώνες των δρόμος, πυγμή καί πάλη,
Τδ πενζαθλον, παγκράτιον, άκόντιον κα ί άλλοι. 
Πλησίον δ *Ιππόδρομος πρδς Νότον τού Σταδίου 
Γνωστδς εκ της περιγραφής απλώς τού Παυσανίοζ 
Ονδ’ ίχνος τούτου σώζεται ra  μάς τδν ενθυμίση, 
Πλημμύρα τις τού Αλφειού τδν εχει αφανίσει.
Εν *Ιπποδρόμω ιππ ικο ί αγώνες ετελούντο,



4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Καί με πολλά ονόματα επίσης εκαλούντο.
Το τε/θριππον) η συνωρίς μ εθ* ΐππων η κα ί πώλων,
Το δε περιεργότερον e r  μεσω τούτων όλων 
Το άρμα το δεκάϊππον φρενοβλαβούς τνράννον. 
Στεφανωθεντος νιχητού, στεφανωθεντος νάννου.
'Ως αρχαιότερος ναάς της 'Ήρας θεωρείται,
Και προς Δνσμάς της *Αλτεως *ςτούς πόδας Λόφου κε ίτα ι . 
’Ενταύθα ερρητόρενσε χ  ̂ εις πΛείστονς άλλους τόπονς 
Πολίτης ο γλυκύφθογγος , διδάσκων τούς άνθρωπονς.
Εις τδ ΜουσεΊον επειτα θά τον ίδης καί π ά λ ιν ,
Καί τότε ρητορεύοντα ρητορικήν μεγάλην .
Έν τδ  'Ηραίω ισταντο αγάλματα} οποία 
'Υπάρχοντα γνωρίζομεν άπά τον Παυσανία,
Τον Πραξιτελους τον Έρμην οφείλω ν ’ αναφέρω.
Περί αυτού πλειότερα θά είπω κατωτέρω,
Καί τον Κύψελον εκειτο η λάρναξ εντός τούτου 
Καί αναθήματα πολλά σπανίου όντως πλούτον.
Πλησίον δ ναος Διάς ίδρύθ ’ ΰ:το Ήλείων,
Λάμπρος κα ί πάντων πρώτιστος κατά το μεγαλεΤον. 
Έντάς αυτού ενρίσχετο εν θαύμα τον Φειδίου,
Το κολοσσαίον αγαλμα Διάς τον ’Ολυμπίου.
Παρίστατο χαθημενος εις θρόνον. νΑν ώρθούτο 
Την οροφήν θά εθραυεν. *Ο βλεπων εθαμβούτο.
Ήτον δ θρόνος εκ χρυσόν , ελε'φαντος, εβενον.
*Τπά μανδύον δε χρυσόν λαμπρως πεποιχ ιλμενου 
Τά κάτω εκαλύπτοντο μέχρι ποδών ακόμα ,
Καί ητον εξ ελεφαντος γνμνάν τά ανω σ&μα.
Νίκην εχράτει δ θεάς ’ero δεξιόν του χε'ριt 
ϋΗτις πράς τούτον στρεφουσα, ελαίας χλάδον φερει. 
Σχηπτρον λαμπράν μεταλλ ινον  εξ ενωνύμων είχε,
Καί όρνις ηγονν άετάς ’ςτην κορυφήν εξείχε,
Ήτον δ πώγων τον χρυσούς, χρυσοί! κ ι  οι βόστρυχοί τον, 
Κι νπά στεφάνου εκ χρυσόν ελαίας εκοσμείτο.
*Τπερ την χεφ ιλην  αντον α ί Χάριτες χό  α ί cΩραι, 
Πεποιημεναι άνά τρεΤς, κα ί ιδ ικα ί  του χόραι.
*0 καλλ ιτέχνης, ελεγον, είχεν ίδεύ τάν Δία,
ΤΗ δ Κρονίων χαταβάς εφάνη τω Φειδία.
Το αριστούργημα ευθύς ώς είχε τελειώσει 
Τάν Δία παρεχάλεσε την γνώμην τον νά δώση.
Βαρύς ενσκήπτει κεραννάς εν άχαρεΐ πλησίον  
Τον 'Τπερτάτου την χαράν, τάν ’ίπα ινον  δεικνύων,
*Εκαστος dΕλλην εχαμνε χάρ ιν  αντον ταξε ίδ ι ,
Καί φοβεράν ν ’ άπεθνησκε τά αγαλμα πριν ίδη.
*Η άνθρωπό της σήμερον ίχνος αντον δεν εχει 
Ονδεν χρυσελεφάντινου, ξεύρεις καλώς, άντεχει.
Τους θησαυρούς άνεφερα πλησίον τον Κρονίου.
Περί τούς δεχα λέγονται ύπά τον Πανσανίου.
Πλην δεχα τρεΐς ενρεθησαν. Έφύλαττον χα ί οντοι 
*Αφιερώματα πολλά καί των αγώνων πλούτη 
Λεπτομερείας τ\θελον πολλάς νά ιστορήσω,
’Αλλά φοβούμαι μη πολύ μ 9 αύτά σε βασανίσω.
Δνά λόγια μόνον θά είπώ για δύο τρι’ ακόμα ,
Καί θά σε φερω επειτα εις τον Σνγγρον τά δώμα. 
'ΥδραγωγεΈον πλούσιον εχει πλησίον ητο ,
’Εξέδρα δε τον ’Αττικού Ήρώδου εκαλείτο.
Οί Ζανες ησαν τον Διάς άγάλματα, στημένα 
Άπο τούς παραβχίνοντας τά χεκανονισμε'να.
’Στά κεντρον ητ ον δ βωμός, δ τόπος της θυσίας ,
”Ενθ9 άπειροι συνερρεον μ ετ ’ ακρας ενλαβείας.
Πελόπειον ελεγετο τού Πελοπος το μνήμα,
Άνεγερθεν ύ π 5 Αχαιών , πεντάγωνον τά σχήμα.
’Επίσης Ιπποδάμειον τά της Ιπποδάμειας,
Τον Οίνομάου θυγατράς καί Πελοπος συμβίας.
Καί τά λοιπά χαί τά λο ιπά , . . .  Σου προξεν& άν ία ν ,
Τά μόνοντα μας εόειξαν μ  * άστραπιαίαν βίαν.

Ήτον η ύύρα δώδεκα καί πάντες εσπευσμένοι,
Έγω δε ήμουν η πτωχή βαρεως ώπλισμενη .
Έκράτονν εις τάς γεύράς μου χαλάθιον γεμαζον,

Γιατ’ ηθελ* η σνντρόφισσα « καί τά σκυλλ ί χορτατον 
καί zb ψωμί ακέραιου χψ εφόρτωσεν εμενα,
Μά έννοια της δεν εμεινε φαγώσιμο κανένα.
Φαντάσου νάχης νά πηδάς επάνω *ςτά λιθάρια,
Νά τρεχης μ η  τον ρητορος χαθούν μαργαριταρια 
Καί ναχης καί *ςτά χέρια  σ^υ ομβρελλα, πελερίνα  
καί πλήρες το χαλάθιον γ ιατ ί  τά θελ ’ η Ρηνα ,
Μού πεσαν γύρω μου τ’ αυγά, μ* άνοίχθη το χαλαθι 
Καί πάλ ι  κείνη μάρμαρο εις τά δικά μου παθη 
Μά χάνω την υπομονή , *ςτά πλάγ ι  της πηδάω 
Κι* αμέσως τά καλάθ ι μας  *era χόρια της πετάω.
Καί τότε πειά την έκαμα νά ελθη'ςτά νερά μου
(.(Δεν παίρνω πειά κό  εγω φαγί ποτε *ςτά χρονικά μου ,
Καί νηστιχάς καλλίτερα μπορεΤ κανείς νά μείνη .»
Ήτ ον φριχτή άπόφασις γνά Αού ίουλλον εκειν η I 
Τά τον Μουσείου ηθελον επίσης νά εχθεσω 
Πλην πρεπει χρόνον άρκετάν κύ εκεΤ νά διαθέσω.
Γιά τούτο αναγκάζομαι νά σε άφησω τώρα,
Αρκούντως σ εβασάνισα πιστεύω τόσην ώρα. 
θά προσπαθήσω δε πολύ νά γράψω άπαξ πάλ ιν ,
Έν τούτοις πιθανότητα μην  εχης καί μ εγάλην .
Έξ ’Ολυμπίας ασπασμούς θερμούς σοί αποστέλλω ,
Καί σύ την Φλωρεντίαν σου νά ενθνμησαι θέλω .

Φ λ ω ρ εν τ ία  Φ ο υ ν τ ο υ α λ ^

Ζ Η Λ Ο Τ Υ Π Ο Σ
Ειχον άκολουΟ'/,τε· κ.ηδείκν τινά. Με γυμνήν κεφαλήν προ 

του τάφου ένθα κατεβίβαζον τό πτωυ,α ήκουον τυγκεχυριένως 
λόγους, προφεραμένους ριετ’ έρ.φάσεως ΰφ’ ενός κ « ιά  τύχην ρή- 
τορος. ‘Υπό την άφόρητον θερμότητα ήτίς έβασίλευε καί μετά 
[j-ακρόν εν Παρεσίοις δρόμον οπιτθεν τής νεκροφόρου, εΐχομεν 
κάΟι δρα τά μέτωπα κατά την τοσαυτην θερμότητα τής με
σημβρίας 'ενω ίστάμεθα ύπό τάς σκιεράς κυπαρίσσους.

Λεζεις τινες, λεζεις βροντώδεις, προφερθεΐσαι μετά τόνου 
μάλλον ήχηροϋ καί δονουμένου θεατρικως, έ'φθασαν μέχρις 
έμοϋ : «Εύγενες υπόδειγμα ενός βίου. . . .  καί πλήρους . . . έγ- 
καρτερήσεως εις ημέρας δοκιμασίας . . . .  άλλα ή άνάμνησίς 
σου . . . .  ώς εν παράδειγμα . . . Adieu Δουράνδε adieu . . . »

Αί'φνης —  έπίστευσα αληθώς ότι ώνειρευόμην —  ό γλυκΰς, 
κλαυθμηρός καί γελοίος συγχρόνως ήχος ενός ξυλίνου παιδικού 
αυλοϋ στενάζοντος άντήχησεν εις τάς άκοάς μου έκ τής πλη
σίον δενδροστοιχίας. Έ τεινα  τό ου;· δεν ΰπήρχεν αμφιβολία, 
ότι εις την σιγήν του κοιμητηρίου διά μέσου τής παντελούς 
σκιάς των πένθιμων δένδρων, ήκοΰετο είδος μελωδίας ώς μία 
συμφωνία παραδόξως παράφωνος. Περίεργος, έστρεψα τήν κε
φαλήν προσπαθών νά ίδω . ένω ό αυλός ήκολοΰθει τήν άλλόκο- 
τον μουσικήν του καί άπέβαινεν όντως ενοχλητικός. Ώρκίσθην 
ν ’ άνακαλυψω πόθεν προήρχετο ή καταπληκτική αΰτη μελωδία.

Άφησας τόν ιερέα νά ψιθυρίζγι μηχανικώς τάς τελευταίας 
δεήσεις του, ώλισθησα διά μέσου τών τάφων, διευθυνόμενος προς 
τό μέρος τής μυστηριώδους δενδροστοιχίας καί βαδίζων βρα
δέως, ώς εάν ό θόρυβος τών βημάτων μου θά έφυγάδευε τό 
φανταστικόν όργανον. Καί ιδού αίφνης εί; ενα ελιγμόν,ένθα αί 
κυπάρισσοι ήραιοϋντο, παρεττρησα ηυναΐκα μελανειμονούσαν 
ορθίαν προ ενός μικροϋ μνημείου περικυκλουμένου διά σιδηρών
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κιγκλίδων. τΗτο αυτή ! Αυτή ήτις αρκετά Ιμβριθώς έ'παιζε 
τόν αυλόν ον ήκουσα. Άναμφιβόλως τόσον απροσδόκητος ύπήρ- 
όεν ή ε’κών, ώστε δεν εσχον τήν επιθυμίαν νά γελ,άσω. Ά λ λ ’ 
ευθύς βαθεΤα συγκίνησις συνέσφιγζε τή^ καρδίαν μου καί κρύβεις 
όπισθεν μικρού παρεκκλησίου εμεινα ώς καθηλωυ,ένος επί του 
έδάφους παρατηρών με-ά προσοχής τήν σκηνήν ταΰτην.

Με τά πένθιμα ένδυματά της ΐστατο ακίνητο; στηρίζουσα εις 
τά χείλη της τό παιδικόν όργανον θά ΰπήρξεν ώραία, καλλονή 
ξανθή ήτις ύπό τόν πένθιμον πέπλον τη ; έτήρει ετι θέλ.γητρόν τι 
μεθ’ όλην τήν αδυναμίαν τη ς- ούδεμία κίνησις. συνέσπα τό α ι
νιγματώδες πρόσωπόν της. Ήδύνατό τις μόνον νά ειπγι, ότι ήτο 
τόσον πολύ ένησχολημένη, ώς μουσουργός όστις παλαίει κατά 
δυσκόλου τινός μέρους καί μικραί σταγόνες ίδρώτος περιέβρεχον 
κατά μήκος τάς κοίλα; παρειάς της. Ά ιφνης ό ήχο; έγένετο 
έντονώτερος καί τραγικώτερος· ή δε πένθιμος αύτη σερενάτα 
επαυσεν, ενώ ή άγνωστος εστη στιγμήν τινα έν τή αυτή κγαλ- 
ματιόδει ακινησία καί ειτα άποτόμως έξηφανίσθη, ελαφρά, διά 
μέσου στενής δενδροστοιχίας, ταχεϊα ώς έάν ειχον φάσμα προ 
έμοϋ· άλλ’ όχι, τήν εβλεπον άπομακρυνομένην καί ένφ διήρ- 
χετο πλησίον ενός φΰλακος μέ κυανόφαιον ένδυμασίαν, ούτος 
τή άπέτεινε φιλικόν χαιρετισμόν, μέ ύφος βαθέος οίκτου.

"Ηδη τό θέλγητρον του μυστηρίου μέ εΐλκυε καί πλ,ησιάσας 
πρός τό μνημειον πρό του οποίου εκείνη ΐστατο, άνέγνωσα τά 
έξης χρυσοΐς γράμμασιν ; 'Ενθάδε κεΐται ό Ευγένιος—Τιμόθεος- 
Βερτράνδος· κατωτέρω μίαν ημερομηνίαν καί ούδέν άλλο.

Ό  φυλαξ όστις ειχε μαντεύσει τήν εκπληξίν μου, ήρχετο 
πρός με, ένω έγω διηυθυνόμην πρός αυτόν καί μετά τρία λε
πτά έγνώριζον τήν θλιβεράν άληθώς ιστορίαν τής δυσ.-υχοϋς. 
"Όλος ό κόσμος τήν γνωρίζει ένταϋθα, μοί εΐπεν ό φύλαξ· έρ
χεται καθ’ έκάστην μετά του αύλοϋ της· κατά πρώτον όταν 
τήν ήκουσαν, ήθέλησαν νά τήν έμποδίσωσιν, ’εννοείται βεβαίως, 
ό κύριος άρχιφύλας. — Κυρία, τή εΐπεν, ΰπάρχουσι κανονισμοί, 
άπαγορεύεται. Αύτη τω άπήντησεν εις τά ; παρατηρήσεις του.
•—Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Άλλ,ά μόλις ούτος τή έστρεψε τά 
νώτα έπανήρχισε, πλήν τόσον άσθενώς τήν φοράν ταύτην, ώ
στε μόλις ήκουέ τις 'ένα λυγμόν βραγχνώδη, πεπνιγαένον λυγ
μόν αύλοϋ· ήδυνάμεθα νά τή άπαγορεύσωμεν τήν είσοδον τήν 
έπαύρεον, πλήν ό τόσην θλΐψιν θά προυξένεε τοϋτο εις τήν αγα
θήν γυναίκα. Καί ούτω έξακολουθών μοί άφηγήθη τό αίτιον 
τής παραφροσύνη; της. ’Ιδού δέ αυτό :

Ό Βερτράνδος, τοϋ όποιου εΐχον 'ίίδει τόν τάφον, ήτο σύζυγός 
της, έμπορος έριούχων. *Η φύσις δέν υπήρξε γενναιόδωρος δι’ 
αύτον ήτο ισχνός, καχεκτικός, άναιμικός έκ τοϋ νοσηροϋ τών 
καταστημάτων άέρο;, ήτο δέ φοβερά ζηλότυπος τής ώραίας 
νεάνιδος, ήν έ ; έρωτος είχε νυμφευθή. ‘Η νεανί; αύτη ήτο υγιέ
στατη καί ώραιοτάτη· ή δέ ζηλοτυπία τοϋ μακαρίτου Βερ- 
τρανδου δέν ΰπήρξεν άγρία, άλλά τοϋναντίοε ΰπέφερε χωρίς νά 
παραπονήται, έθλίβετο νά τήν βλέπγι τόσον άδιαφοροϋσαν διά 
τους κοπους τών διασκεδάσεων, άς ή μικρά αύτη έπαρχιώτι; 
ε̂ν χόρταινε και ήτις εύ.ίσκετο πάντοτε άνθηροτάτη τήν έπαύ- 

ριον νυκτός, ήν είχε διέλθει έν χορώ. Αύτη τόν ήγάπα ώς ερα
στήν μάλλον ή ώς σύζυγον. Ούτος δέ έφοβείτο πολύ, μή τολ
μών νά δειχθή τύραννος εις τό άγαθόν καί άθωον αύτό πλάσμα 
καί ούτω δέν ήμπόδιζε τήν έλευθερίαν της, άποκρύπτων τάς 
«γωνίας του, όταν κωλυόμενος ύπό τών ύποθέσεών του δέν ή-

δύνατο νά τήν συνοδεύσει. Τήν άφινε δέ μονήν εις τας χε~ρας 
τών φίλ,ων της, άς μετά δυσπιστίας παρετήρει και διηρκεσε 
τοϋτο έπί τινα έτη. Ό  Βερτράνδος έγένετο σκυθρωπός, αισθα
νόμενος εαυτόν άνίκανον νά έμποδίση τήν πτώσιν τής γυναικο; 
του, έπί τή υποθέσει ταύτνι, καί ούτω έγινετο ετι μάλ.λ.ον ζη
λότυπος. Αύτη έγέλ.α διά τάς άλ,λ.οκοτους μελαγχολίας του και 
έν όλφ τώ  άνθει τής νεότητός της άφίετο ε·ς τον άφελή, ω- 
ραΐον καί πλήρη άθωων διασκεδάσεων βιον.

Μίαν έσπέραν αμαξά τις έσιηπρό τής θυρας της.Διασκεδασις 
τις είχε διοργανωθή ύπό τών φίλων της και αυτη δεν ήδυνατο 
νά λείψη' ότε έπεράτου τήν ετοιμασίαν της, ό Βερτράνδος δει- 
λ,ώς καί ταπεινώς τή είπε μετά φωνής αγωνιώδους : Εάν ήθε
λες νά μοί κάμη,ς τήν θυσίαν, νά μείν(,ς απόψε ! Αυτη έγελασε, 
τόν ώνόμασε τριπλήν χαράν της, τόν άφήκε ν’ άποθεση φίλημα 
έλαφρόν έπί τοϋ μετώπου της,τον ένηγκαλίσθη και άνεχωρησεν.

Ό  Βερτράνδος μείνας ρ.όνος έβυθίσθη εις βαθυ ρεμβασμόν 
καί όταν μετά τινας ώρας ή σύζυγος του έπιστρεψασα ευρε τό 
ύπνοδωμάτιον άνευ φωτός, ίσχε μίαν πονηράν ίδεαν. Α ! κοι
μάται, έσκέφθη, θέλω νά τόν άφυπνίσω· και φερουσα εις τα 
χείλη της ενα ξύλινον παιδικόν αυλόν, όνκατά τύχην ειχε κρα
τήσει έκ τή ; εορτής, έπαιξενέν αυτοσχέδιον σάλπισμά, στα- 
ματώσα όπως κραυγάσγι : Τιού, τιού, τιου Βερτρανδε, ε !
Τιού, τιού· έπλησίαζε δέ πρός τήν κλίνην, ένφ η θαλαμηπό
λος ΐστατο πρό τή : θύρας άναμένουσα νά έκδυσγι την κυρίαν 
της. Ίδοϋσα τέλος, ότι ό σύζυγός της δέν ήκουεν, εψιθυ- 
ρισεν; έχει βαρύν τον ύπνον καί άνάψασα κηριον ηλθε πλησίον 
τής κλίνης καί έρριψε πεπνιγμένην κραυγήν. Ο Βερτράνδος 
έκειτο έν τή κλίνγι του νεκρός Εΐχεν άπαγχονισθή δια τοϋ κορ
δονιού τοϋ κωδωνίσκου ! ! Ή  οψις του ήτο ιοχρους και άπο- 
τρόπαιος· οί ύτηρέται, οιτινες εΐχον σπεύσει εις την κραυγήν τής 
άγαπητής των κυρίας παρετήρουν έντρομοι.

Έ πί τής τραπέζης εΐχεν άφήσει έπιστολήν έν V) τή ^άφηγεΐτο 
τό μακρόν μαρτύριόν του, τούς αϋςηθεντας φοβους του, τας 
βασάνους καί τόν άπελπισμόν του ώς άνθρώπου φοβούμενου, 
άσχήμου, άσθενοϋς, α’σθανομένου, ότι ήτο μοιραιως καταδικα
σμένος νά έγκαταλειφθή καί νά περιφρονηθή υφ ενος πλάσμα
τος ώραίου, ύγιοϋς καί θελκτικοϋ ώς ήτο αυτη · . .

—  “Ύποπτος δι’ εμέ, έψιθύρισε, δι’έμέ, ήτις τον ελ,ατρευον... 
υπήρξα αιτία τοϋ θανάτου, τοϋ προσφιλούς μοι Βερτοανύου ! 
Έλιποθύμησεν· όταν δέ συνήλθεν έζήταζε καρτερικώς μειδιώίσα 
τά  πέριξ, έλαβεν ακολούθως τον ξύλινον αυλόν, όν εφερεν εις 
τά χείλη της . . . *Ητο παράφρων. Παρεφρονησε προ τοϋ δι- 
πλ.οϋ αϋτοϋ κτυπήματος, διότι ήρέσκετο μέν εις τάς διασκεδά
σεις καί τάς τέρψεις τοϋ βίςυ,πλήν ήτο τιμία, ευγενης, άγαθη 
καί γενναία καρδία, ήγάπα δέ πολύ τον Βερτράνδον της. Πο- 
σον παραγνωρίζουσιν οί ζηλότυποι ! ! ! . . .

Ή  ιστορία τής γυναικό; τοϋ αύλοϋ μέ ένέβαλεν εις σκεψεις 
και αναχωρων του κοιμητηρίου εσκεπτομην ποσών κακών πρό
ξενός δύναται νά γείνγι ή ζηλοτυπία, ήτις είναι ή φοβερωτέρα 
γάγγραινα, έν τών φρικωδεστίρων παθών. Ό  ζηλότυπος είναι 
νευροπαθής, ανήσυχος, φιλύποπτος καί οί διάφοροι συλλογισμοί 
τόν καθιστώσι βάναυσον. ‘Έν λαθραΐον βλέμμα, μία φιλόφρων 
λέξις, έν χαρίεν μειδίαμα, εις άπλοϋς περίπατος, μία τυχαία 
συνάνιησις, έξεταζόμενα ύπό τοϋ ζηλοτυποϋντος ούτω συνη- 

. νωμένα εΐναι μία αρκετά έπιβαρυντική ένδειξις καί δύνανται νά
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βυθίτωσιν αυτόν £ΐς άβυσσον άπίλ,πισικού, ίνώ εςετάζων τις 
τκύτα καλώς καί κεχωρυσ[Αίνως οΰδε^ίαν ευρίσκει στριασίαν.

*0 βίος του ζηλότυπου είναι μαμτυριον, την δε ζωην του 
ζηλοτυιτουμενου καθιστά τυραννικήν,καθότι είναι πρόθυμος πάν
τοτε διά ν:ας σκηνάς ζηλοτυπίας, μομφάς, ύβρεις, πολλάκις 
δάκρυα και έν παροξυσμω δΰναται νά φονεΰσν) η νά φονευθΫ).

”Ω ! διενοουμην, ουδέποτε θά γείνω ζηλότυπος ! ! !
(Έχ του ΓαλλιχοΟ) ’Α ρ ισ τ ία  Α. Ε α λ α μ ϊ  —

— ^ -----------

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝ ΡΟΓΜΑΝΙΑι

Μας έξεντρ ό π ιασ ΐν  ! είναι ή φράσις, ή φερομένη κατά 
τάς τελευαίας ταυτας ημέρας άνά τά στόματα των ομογενών 
έν Βουκουρεστίω, εν Βραΐλα, έν Γαλαζίω καί έν ταΐς άλλαι; 
πόλεσι της ρουμανικής ’Επικράτειας. Είναι ή έν δυσί λέζεσιν 
έκδηλωσις της χαράς της στενοχωρημένης καρδίας αυτών έκ 
προηγουμένων αποτυχιών καί απογοητεύσεων είναι, τέλος, ή 
λ ακωνικη εκφρασις του λ.αού, ή ολ.ίγα λέγουσα καί πολλά ση- 
μαίνουσα.

Τώ δντι, ή κυρία Παρασκ.ευοπουλου μέ τον ΰπ’ αύτην θίασον 
έξεντρόπιασε καί εβγαλεν άαπροπρόσωπον τον έν Ρουμανίρ- 
διατρίβοντα Ελληνισμόν, όστ ς πρότερον είχε την ατυχίαν νά 
βλέπιρ συνεχώς έρχομένας ένταύθα ομάδας τυχαίων άνθρώ,των, 
έπαγγελλομένων τον ηθοποιόν, άλλ’ οϊτινες, έστρατολογημένοι 
άπ’ έδώ καί άπ’ έκεΐ καί έστερημένοι παντός φυσικού καί επί
κτητου προοόντος αριστοτέχνου, διά παν άλλο ησαν ικανοί η 
δια τό όποιον μετηρχοντο έπάγγελμα, έκτος δυο η τριών προ
σώπων, κάπως υποφερτών, των όποιων όμως την αξίαν έζε 
μηδένιζεν ή άνικανότης, ή αβελτερία καί ή ατασθαλία των 
άλλων.

Ή  κ. Παρασκευοπουλου έπέτυχε πληρέστατα. Έφάνη κα- 
τέχουσα τό δραματικόν τάλαντον ε’ς ΰψιστον βαθμόν έτεκμ,η- 
ρίωσεν εΰρεΤαν σπουδήν καί μεγάλην πεϊραν του ου μετέρχεται 
έργου. Έ πί της σκηνης ή στάσις, αί κινήσεις, ή απαγγελία 
της, εχουσί τι τό λαμπρόν, τό σπάνιον, τό γοητεϋον καί τό 
συγκ'νοϋν. Άνεδείχθη καθ’ όλα άριστοτεχνις, μαγευουσα καί 
συγκινοΰσα τό άκροατηριον ε’ς άπίστευτον βαθμόν.

Προτίθεται ή κ. Παρασκευοπουλου, ως μανθάνω, νά με- 
ταβή προσεχώς εις την Εσπερίαν. Την άγαθην πρόθεσίν της 
ταΰτην, του νά λάβγ τό έπίχρύσ'ωμα της Ευρώπης, ένί- 
σχυσε μεγάλως τό έν Βραΐλοι καί έν Γαλαζίω φιλόπατρι ελλη
νικόν κοινόν, προβάν εις πολλάς χρηματ. θυσίας ύπέρ αύτης. 
Ή  συστάσα έπιτροπή έσύναξε κατά την ευεργετικήν παράστασιν 
αύτης πλέον τών έπτακισχιλίων φράγκουν έκ Βραΐλας καί Γα
λάζιου, άτινα καί εμβασεν αμέσως δι’ εμπορικής επιταγής είς 
Άθηνας έπ’ όνόματί της, διά νά τά εύρη έκεΐ όταν θά έπι- 
στρέψη- δυο δέ φιλοπάτριδες εκατομμυριούχοι έν Βραΐλα υπέ
δειξαν ότι προθύμως θά άνελάμβανον τάς δαπάνας του ε’ ς Ευ
ρώπην ταξειδίου της. Εύγέ των ! τών φιλοπατρίδων καί φιλο
προόδων ομογενών ! Θεαρεστοτέραν καί έθνικωτέραν πράςιν 
αύτης δεν θά ήδύναντο νά πράξωσιν άλλην ! Εύγέ των ! χ ι- 
λιάκις εύγέ των !

Έ ξ όλων όμως αύτών εν έγώ παρατηρώ, τό μάλλον εύά- 
ρεστον καί τό μάλλον ουσιώδες, Τρύτο δε είναι, ότι, καθ’ ην |

έποχήν τό έθνικόν αίσθημα, άποψυγέν 'ένεκα της διακοπής τών 
πολιτικών σχέσεων 'Ελλάδος καί Ρουμανίας, καί της έντος 
του 'ελληνικού βασιλείου πολίτικης καί οικονομικής ανωμα
λίας καί άστασέας, είχεν έςασθενησει, αίφνης ή γόησσα Έ λλη- 
νίς, παρουσιασθεΐσα ώς θεός άπό μηχανής είς τον κοινωνικόν 
μ.ας ορίζοντα, τό άνερρίπισε τό αίσθημα τούτο, καί τό διε- 
θερμανε Μάς έθεράπευσεν έν άκαρεΐ άπό την κατέχουσάν μας 
βαθεΐαν μελαγχολίαν καί άπό εν είδος μαρασμού, όστις μ.άς 
κατεβίβρωσκεν. Ιδού διατί τόσον έςετιμήθη καί ύπεστηρίμθη ή 
κ. Παρασκευοπουλου παρά τού έν Ρουμανία Ελληνισμού,όστις 
την άπεθεωσε, καί εύτυχίαν του θά ίθεώρει, &ν συχνότερον τον 
έπεσκέπτετο ή κ. Παρασκευοπουλου ή άλλη τις Έλληνίς ή 
Έ λλην, ώς αύτην όμως. Πολύ δίκαιον είχον οί άρχαΐοι προ
γονοί μας, θεωρούντες τό θέατρον ώς τό μεγαλείτερον σχο- 
λεΐον τής κοινωνίας, όπερ διαμορφώνει τά  ήθη καί έμπνέει τά 
υψηλότερα καί εύγενίστερα αισθήματα, καί κρατύνει καί απο
κρυσταλλώνει αύτά όπου ύπάρχωσιν.

’Εάν ή ασθενής φωνή μου ήδύνατο νά φθάση καί νά πλήξη 
τά ώτα τών εκατομμυριούχων τής Βραΐλας καί τού Γαλά
ζιου καί άκουσθή παρ’ αύτών εύμενώς, θά έφώνουν μέ όλην 
την δύναμ.ιν τών πνευμόνων μ,ου : βοηθήσατε χρηματικώς την 
κυρίαν Παρασκευοπούλου καί πάσαν άλλην ή καί πάντα άλλον, 
ώς αύτήν, "να τελειοποιηθή καί άποβή έξοχότης είς το είδος 
της, έπαναφίρουσα τούς εύκλεεΐς έκείνους χρόνους είς την τλή - 
μονα ημών πατρίδα !

Δεν χρειάζονται πλέον άπαστράπτοντα κτίρια έν Έλλάδι* 
είναι τοιαύτα πολλά καί περισσά μάλιστα- άλλ’ άνθρωποι λάμ- 
ποντες κατά την διάνοιαν καί την καρδίαν καί φωτίζοντες διά 
τής αίγλη; τών διανοητικών καί ψυχικών αρετών των τούς 
συμπολίτας των καί τού; ομοεθνείς των. "Οπου εύρίσκεται το 
τάλαντον, όπερ έδώρησεν ή φύσις, βοηθήσατέ το, υποστηρί
ξατε το, διά νά άναφανή καί *αταστή χρήσιμον είς τούς άλ
λους, δοξάξον συγχρόνως καί την φυλήν, είς ήν άνήκει. Ή  κ. 
Παρασκευοπούλου άπεδείχθη ότι ίχει προικισθή άφθόνως υπό 
τής φύσεως μέ τό σπάνιον προσόν τής καλλιτ’χνιδος- ίχει ιδιο
φυίαν τεραστίαν, καί αν μόνη, διά τής ιδιοφυίας της, κατώρ· 
θωσεν ώς αύτοδίδακτος νά φθάση όπου εφθασε, φαντασθήτε 
τί έξοχον πρόσωπον δύναται ν ’άποβή, &ν είς την ιδίαν μάθησιν 
προσθέση καί τάς γνώσεις, δσας αιώνες όλοι ε’ργάσθησαν καί 
πνεύαατα άλλα επίσης έκτακτα έμόχθησαν, ΐνα άποθησαυρί- 
σωσι καί παραδώσωσιν ετοίμους είς τάς έπερχομίνας γενεάς.

Είπον καί έλάλ.ησα κατά καθήκον, οί δέ αρμόδιοι καί οί 
δυνάμενοι ας πράξωσι τό έπ ’ αύτοΐς. ’Εάν είχον χρήματα 
περισσά έγώ, προθύμως θά ήρχόμην αρωγός- άλλά δυστυχώ; 
δέν διαθέτω τοιαύτα. Μόνον τάς όλίγας ανωτέρω λέξεις ήδυ- 
νάμην νά διαθέσω καί τάς διέθεσα εύχαρίστως, ούχί βεβαίως 
προς την κ. Παρασκευοπούλου προσωπικώς, άλλά πρός την κ. 
Παρασκευοπούλου έθνικώς, τουτέστι πρός την Έλληνίδα, την 
ίχουσαν καλόν παρόν καί ύποσχομένην άριστον μέλλον, καί 
δυναμ-ένην ώς τοιαύτην νά τιμήση τό όπερ φέρει ελληνικόν όνομα 
παρά τε τοΐς όμοφύλοις καί τυΐς ςενοις.

Μεγάλως θά ίχαιρον, έάν ή ασθενής φωνή μ,ου εύρισκεν ήχώ 
έκεΐ όπου πρέπει. Κρυφία δέ έλπίς μοί λέγει,ότι ΰπάρχουσι καί 
πλούσιοι ομογενείς σκεπτόμενοι περί τού αντικειμένου τούτου. 

Έ ν Ρουμανία Π α ρνα σ ί» .
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ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΜΕΓΑΡΑ
Γ'

Ούδεμία σύγχρονος πανηγυρική πομπή, όσον πολυάριθμος 
καί μεγαλοπρεπής καί άν ήτο, ούδείς χορός μουσικός όσον αρ
μονικά; καί &ν άνέπεμπεν ώ8άς καί ύμνους ήδύνατο νά συγκι 
νήση την ύπο μυρίων αναμνήσεων κατακλυζομένην ψυχήν μας, 
οσον η μυστηριώδης σιγη, ή πλανωμενη άνά τά έρείπια τού 
ναού τής Δημητρος, Χωρίς νά βλέπωμεν ένταύθα ούτε ύψικο 
ρύφους κυπαρίσσους, άλλ’ ούτε μνημεία έπιτύμβια ήσθανόμεθα 
τήν καρδίαν συσφιγγομένην, ώσεί εύρισκόμεθα είς μέγα κοιμητή- 
ριον.Κοιμηττριον ένφ έτάφη μετά γενεάς άθανάτων ανθρώπων καί 
όλοκλ.ηρος γενεά θεών. Κοιμητηριον έκπροσωπεύσαν έν ταΐς έν 
αυτω τελ.ουμέναις άλ.λοτε άλληγορικαΐς έορταΐς τήν κατ’ εξο
χήν ιδέαν τής άναγεννήσεως, καί έπί τού όποιου ήδη έπί εί 
κοσι περίπου αιώνας βασιλεύει ό θάνατος καί ή έρήμωσις.

Την μελαγχολικήν απόπνοιαν τού συννεφώδους ούρα-.ού δια
σκεδάζει ό αίφνης άναφανείς ήλιος, όστις περιβάλλει μέ τη- 
λευκήν καί άκτινοβόλον ανταύγειάν του δλ,ον τον υπό τών ερεί
πιων κατακλυζομενον χώρον, ως καί τήν μακράν χλοεράν 
εκτασιν τής πεδιάδο; τής Έλευσίνος. Μικροί γυμνόποδες έλευ- 
σινιοι άγυιοπαιδες τρέχουσιν οπίσω μας προσφέροντες μικροσκο- 
πικά πύλινα αγγεία τής συγχρόνου κεραμευτικής, ώς δήθεν αρ
χαία, τον άρχαιοκάπηλον καί αυτά άπό τής νηπιακής των ή- 
λικίας έςασκούμενα νά μετέρχωνται. Σύ, σύ , έπανελάμβανον 
ψιθυριζοντα μεταςυ των οδοντων των, τις οίδε τί έννοούντα διά 
τής λεξεως αυτής είς τήν ’Αλβανικήν των διάλεκτον. Καί πη- 
δωσιν άπο λίθου εις λίθον ως αι αίγες μ,ετά τών οποίων ήμέ 
ραν και νύκτα συναγελάζονται, ένώ κορασίδες μικραί, ποιητι- 
κωτεραι τών άρρενων, συλλέγουν άγοοτικά ανθύλλια, τά όποια 
μάς προσφέρουν ευσχημως, έξαιτούμεναι τήν πεντάλεπτον ή 
δεκάλεπτου συνδρομήν μας.

Κατερχομ.εθα άπο τού ύπερκειμένου τών ερειπίων τού ναού 
υψώματος καί διά μικοάς ατραπού είσερχόμ,εθα είς τον ήγια- 
σμενον τών μυστήριων χώρον, έκεΐ όπου έπιβάλλουσκ καί με
γαλοπρεπής ηκουετο άλλοτε ή φωνή τών ίεροφαντών, έκεΐ όπου 
ο,τι εκλεκτόν ηριθμει άλλοτε ή Ε λλάς, συνήρχετο πρός τελ.ε- 
την και πανηγυρισμών τών ’Ελευσινίων μυστηρίων.

Καί 
έπιστήμονο 
την τού
οφθαλμοί φαίνονται ζητούιτες πού άρα νά εκειτο ή αγροτική 
οικία τού πλουσίου δαδούχου Ίππονίκου, είς ήν κατέλυσεν ή 
Ασπασία μετα του ΓΙερικλέους, καθ’,ήν έποχήν έπεσκίφθησχν 

την ’Ελευσίνα, ΐνα μετάσχωσι τών έορτών.
Καί τήν ίπαυλιν μ.έν τού Ίππονίκου δύσκολον νά φαντασθή 

τις πού κ&ν εκειτο αύτη, τά έρείπια όμως τού νέου ναού τής 
Δήμητρος, τον όποιον κατ’ είσήγησιν τού Περικλέους ώκοδό- 
μ.ησεν ένταύθα ό μέγας Ικτίνος, δέν είναι δύσκολον νά άνεύρη 
τις καί έκ τού μάλλον τεχνικού καί έπιμεμελημένου τού ρυθ- 
μ.ού τών σωζομένων κιονοκράνων καί στηλών καί έκ τών πολυ
τίμων μαρμάρων καί έκ τών ένεπιγράφων πλακών.

’Εδώ λοιπον το καλόν μάλλον ή τό μυστηριώδες καί σκοτει
νόν στεργουσα ή ’Ασπασία διηύθυνε πρώτον τά βήματά της, 
καί τό ιερόν τούτο περιερχομένη μετά τού Περικλέους εβαλλε 
κατά τών σκοτεινών μυστηρίων τής Δήμητρος τά όξύτατα 
βέλη τού δηκτικού καί εύτραπέλου πνεύματός της. Δέν άναπώ 
τό σκότος, ίλεγεν ή γόησσα τής Μιλήτου σεερήν, άλλ’ ουτε τάς 
δεισιδαιμονίας ας έμβάλλει είς τάς ψυχάς τών άμαθών καί δει
λών. Τοιούτοι μύθοι έμπνέουσιν είς τον λαόν αισθήματα πάντοτε 
αμφίβολα,προσεθετεν ή έλευθερόφρων καί ανεξίθρησκος σύντρο
φος τού πρώτου καί άρίστου τών 'Ελλήνων αρχόντων.

Ά λ λ ’ ό Περικλής, όστις πάντων τών σκέψεων καί διανοημά
των του έπεθύμει νά γίνεται κόινωνός καί ή ’Ασπασία, ό Περι
κλής ό πρώτος ίσως έκ των άνδρών τής άρχαιότητος, όστις 
ένόει καί άνεγνώριζε τήν έν πάσι ισότητα τών δύο φύλων 
έπέμεινεν ΐνα καί τήν ’Ασπασίαν μυήστι είς τά μυστήρια τής 
’Ελευσΐνος, δούς μ,ίαν περισσότερον αφορμήν έναντίον του τών 
άμ ιλίκτων καί ασπόνδων καί αυτής καί έκείνου διωκτών.

Καί τήν έφαντάσθημ,εν πρός στιγμήν μέ τον μακρόν πε'πλον 
της καί τήν πολυτελή άμφίεσιν καί τό εύκαμπτον καί έπίχαρι 
παράστημα ίσταμένην περιέργως καί ακολουθούσαν διά τών 
βλεμμ-άτων την ές ’Αθηνών πορευομένην πομπήν, ής άρχων 
βασιλεύς ήτο τότε ό σύζυγος τής Τελεσίππης τής πρώτης γυ- 
ναικός τού Περικλεούς, ήτις ώς βασίλισσα μετείχε τής πομπής 
καί τής θρησκευτικής εορτής. Καί έννοούμεν τήν πικράν δρι-

Ε Π IΦ ΤΑ Λ I Σ

ΑΝΝΑ και  Φ Ρ Ι Τ Σ

Κρατούσα δια τών χειρών τήν χεραλήν της, ώσει ίνα συγχρατήση τόν χλο- 
νουμενον εγχέρχλόν της Ινω παρετήρει έχτός τό ταχύτατα προχωρούν σχό- 
•ος χαι αχερθεΤσα- «Ό χι, ό’χι τώρα» είπεν «μόλις θά ϊχω  χαιρόν νά φθάοω 
εις την χαράδραν πριν επόλθη χαθ’ ολοκληρίαν ή νύζ, χα'ι τότε Ιάν Ιχανόμην, 
θά Ιλύπουν τόν Φρίτς. Όχι,θίναχωρήσω μέ τό ρώς τής ήμόρας χα'ι θά λάβω 
μετ εμού τρορην δι’ έχεΐνον. Αύτό θά είναι φρόνιμον», 
χαΐ ό φ ρ ιτ ς  άγαπα νά με βλίπη φρόνιμον».

Οοτω οί φόβοι τής μητρός ε’μετριάοθηοαν χάπως.
®̂'1 τέχνον μου, είπε, άνάμεινον μόχρι τής πρωίας· τότε άναμφιβόλως 

4 Χαβωμεν ειδήοεις του Φρ/τς.’Εάν ό άνεμος προμηνύη θύελλαν, θά χοιμηθή 
εις̂  Μάίενρελτ απόψε, εις την οΐχίαν τοΰ χαλοϋ φίλου μας του οΐνοπαραγω- 
γού, ως ποΧΧαχις επραξε μέχρι τοϋδε. Ό Φρίτς μας γνωρίζει τόσον χαλά 
Ιούς χαιρούς, ωστε δέν είναι δυνατόν νά έξέλθη άπερισχέπτως ε’ς τήν οδόν ; 
μο αταϋτα δέν θα χλείσωμεν τάς θυρίδας, διότι δτε επιστρέφει αργά, του αρέ
σει να βλέπη τό φώ; φέγγον άπό μαχράν—πολλάχις μου τά είπεν αυτό. Κα- 
τόπιν η γραία έθεσε μετά προσοχής τόν μιχρόν λαμπτήρα είς τό γεΤσον τής 
**? οπου πνοαι ανέμου, έφύσων τό φως ¥τι εχ δεξιών πρός τά αριστερά, 

“ - Ή »  *’1« τήν παρά τήν Ιστίαν θέσιν της, λέγουσα ώς άνελάμβανε τό 
γμα της,«θά τελειώσω τόν χειτώνά του Ινίρ τόν αναμένω».
Και χαποτε, παρετήρει ανω τών χερατίνων διόπτρων της τήν "Ανναν χι- 

 ̂ , ένην ανησυχως, μέχρις οτου χαθεσθεισα χαΐ αΰτη παρά τό παράθυρον, 
¿ ,  , ““Ρσ-ηροΰσα τα ορη του Μάιενρελτ. Μόνον ή τέφρα πίπτουσα έν τή 

ίΙ ? 01 Κ0Ι' :ε τΓιν σιγήν ούδέ βήμα ήχούετο έχτός. Τέλος, ουδόλως γνωρί-

ζουσα έπ'ι πόσον ειχε μείνει οϋεω άρηρημένη ή "Αννα ήσθάνθη ρίγος, χαΐ 
στραυεΐσα πρός τήν μητέρα της είπε.

«Μήτερ,χρυώνω».Άλλά τό πλέγμα τής γραίας είχε πέσει άπό τών χειρών 
της χαΐ εχειτο παρά τούς πόδας της. ’Επειδή χατεπονήθη έχ τής εργασίας τής 
ημέρας ό 3πνος τήν χατέλαβεν ούτως ώστε χαΐ τό τέχνον της Ιλησμόνησεν έπ’ 
•λίγον. Οί όδόντες τής Ά ννης έχτύπων ώς αύτη έσύρθη παρά τήν μητέρα 
της οπως θερμανθή- αί χεΐρές της έτρεμον Ινώ ίστατο παρά τήν Ιστίαν χαΐ 
παρετήρει τούς σπινθήρας σβενυμένυυς, άνέμενεν, άνέμενε- τά πάντα τή έφαί- 
νοντο δτι έπαλλον ώς ή χαρδία της. Οί δεΐχται τοΰ άλλανδιχου ώρολογίου, 
ώσει δδηγούμενοι ύπό σχληρας αδιαφορίας, ήρνοϋντο νά βιασθώσιν.

«Όσον μαχρά χαΐ έάν ε'ναι ή ημέρα, έπί τέ/.ους θά σηαάνη ό Ισπερινός». 
Ό  Φριτς πολλάχις τή είχεν ε’ίπει δτι ό χωρισμός ό λίγων Ιδδομάδων τή πα
ρείχε αιτίαν διά δάχρυα. Τώρα έπανέλαβε τάς λέξεις, άλλ’ αδται είχον χά
σει τήν σημασίαν των- πραγματική θλΐψις τήν ειχε πλησιάσει ούτως, ώστε οΰ- 
δέν ήδύνατο νά ιδη ύπεραπάνω αύτής.

Τό ψύχος τής αυγής εΐσήρχετο είς τό άνευ πυράς δωμάτιον χαΐ τά φύλλα 
ήρξαντο χινούμενα έχτός ύπό τού πνέοντος ανέμου.

Ή Ά ννα  [έσυρεν έλαφρά τήν χεΐρά της έχ τοΰ γόνατος τής μητρός της 
χαί άσπασθεΐσα τήν τραχεΐαν χεΐρα αυτής πριν τήν χαλύψη φιλοστόργως διά 
μάλλινου τινός καλύμματος έσύρθη πρός τήν θύραν. Ύπήρχεν ήδη άρχετόν 
φώ; οπως άναλάβη όλί^ην έλπίδα, χαΐ περισφίγγουσα τά μέγα έπανωφόριόν 
της άφήχε τήν οΐχίαν της.

Ή σιγηλή ήώς ύπεχώρει ε’ις τήν ανατολήν τού ήλιου, δταν ή Ά ννα  άφί- 
νουσα όπίσω τά χωρίον ήρξατο σταθερώς νά άνέρχηται τήν Ιλιχοειδή ατρα
πόν του δρους. Εις τάς προφυλαγμένας χλιτύας άχόμη εύρίσχοντο χρόχοι τ ι- 
νές με τήν ώς ούχροΰ αμέθυστου χροιάν των. '/\νόρες χαΐ γυναίκες εύρίσχοντο 
ήδη ε’ς ’έργον χόπτοντες χόρτον χαΐ συσσωρεύοντες αύτόνπρός χρήσιν κατά τόν 
χειμώνα, δστις μολονότι άργά, έν τούτοις έπληοίαζ«· πάντες έξηχολούθουν 
τά ϊργον των, χωρίς νά παρατηρήσωσι τήν τεθλιμμένην Ά νναν.
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¡λΰτΥΐτα των κντκλλαγεντων βλεμμάτων και την ρ.ανικν της 
έγκαεαλειφθείσης, χάριν της Μ ιληϊίκς, Τελετιππης, και τάς 
σκευωρίας ας αύτη έζΰιρανε μ,ετα των ιερεων ενάντιον της 
ωραίας καί μεγαλοφυούς αντίζηλου της.

Καί μας φαίνεται ότι τήν άκουομεν, αψηφούσαν τον έπα- 
ττειλοϋντα αύτην κίνδυνον, νά άνακράζη προς τού; μεμψιμοι- 
ροϋντας διά την ρ,υησιν της εις τά μυστήρια . «ΙΙορηνοψΙϊϋζ* 
ε ίσήλθον ε ίς  τά  μ υστήρ ια  τη ς  Έ λευσ ΐνο ς , λέγετε ; Ά λ λα  
μ η  είσθε ειικρολόγοι, άνδρες ’Α θηναίο ι ! Μη πείθεσθε 
ευκόλω ς ε ίς  το υς  λόγους καί. τά νεύματα  έκε ίνω ν, ο ϊτ ι- 
ν ες  τό μεν φω ς μ ισοϋσ ι, στέργουσ ι δέ το σκότος. Ω 
άνδρες ’Αθηναίοι, μη  τιμάτε τοσοϋτον τό σκυθρωπόν 
ζεύγο ς τω ν θεών τη ς  Έ λευσ ινο ς κα ί μ η  άμνημονήτε 
τή ς  πατρ ίου Παλλάδος Ά θ η να ς , τή ς  φ α ε ινή ς  θεού, τή ς  
α λη θ ινή ς  κα ί σεμ νής πολιάδος τή ς  χώρος καί τού λαού 
τή ς  ’Α ττικής, η ς  τό άγα λμ α  έν ιλαρά λαμ προτητι επ ι 
τή ς  Ά κροπόλεως ύφοϋτα ι άποσοβούν τά. τού σκότους 
λοχεύμ ατα».

ΒΙΒΑΙΑ
Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α  Α· Ρ. Ρ α γ χ α β ή . Τ όμος Β . Εςεδόθη παρα 

του βιβλιοπωλείου τής 'Εστίας ό Β '. τόμος των Απομνημονευμάτων 
τοΰ ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή. ’Εν αΰτω συνεχίζεται πιστότατα η ι̂στο
ρία των πρώτων χρόνων τής Ε λλη ν ική ς ’Αναγεννήσεως Ρ·ε^α ν ή ί 
ίδιαζοΰσης εις τόν χαριτολόγον συγγραφέα χαριτος και ευφυΐας. Οστις 
θέλει να ιδη πλήρη εικόνα τοΰ βίου των ’Αθηνών των πρωτων δε
καετηρίδων τοΰ αίώνος, καθ ’ άς αί κυρίαι ελλείψει αμαξών εβαινον 
με έσθήτας έξωμους χορού έπί όνων εις τας τότε χορευτικά; εσπε
ρίδας ή πεζαί φέρουσαι υποδήματα τών συζύγων των υπο τα  μ ετα- 
ξινα ΐδικά των. έν γένει δέ τήν τε πολιτικήν και κοινωνικήν εςελι- 
ξιν του ’Αθηναϊκού βίου, άς προμηθευθή τό ώραΐον εργον τών Απο
μνημονευμάτων σοφοϋ καί πολυμαθεστάτου ανδρός, οιος υπήρξεν δ 
’Αλέξανδρος Ραγκαβής.

'Ο Λ α ιμ ώ ν  το ΰ  Λ ερ μ ο ντώ φ . Τό θαυμάσιον ποίημα τοΰ Λερμον- 
τώ φ , τό ώραιότατον ίσως καί έπιβλητικώτατον προϊόν τών μουσών 
τοΰ Βορρά, ότερ έν θρησκευτική προσοχή ηκούσθη”ΰπδ τοΰ πολυ- 
πληθεστάτου ακροατηρίου τοΰ «Παρνασσοΰ» απαγγελλόμενου υπό τοΰ 
αριστοτέχνου μεταφραστοΰ αύτοΰ κ. Π. Αξιωτου, δημοσιευθέν ήοη 
φι'οκάλως ,παρεδόθη είς τό κοινόν.  ̂ ^

Κ αί είναι έκ τών σπανιωτάτων φιλολογικών άποκτημάτων το ερ
γον τοΰτο οαιμονίου αληθώς ποιητοΰ και εμπνευσμένου επίσης μετα-

'Τπεράνω τών ερυθρών κλιτύων μετεωροΰντο τά χιονεσκεπή ορη ών αι κο- 
ρυφαί Ιχρύπτοντο εντός ακτινοβολούντος άργυροϋ νέφους. Ό  χείμαρρο; μα- 
κοάν έπϊ τών όρέων, έφαίνετο ώς ακίνητον λευκόν νήμα. Κάποτε ήκουοντο 
ήχοΰντες οί κωδωνίσκοι τολμηρών τινων¿αγελάδων, ώς αΰται ανερριχώντο 
τους αποτόμους βράχους προς εϋρεσιν χόρτου, οστις προφανώς δέν ήτο καλλί
τερος του ευρισκομένου εις τήν ομαλήν καί πλέον συνεπή μέ τήν φύσιν των πε
διάδα. Πιθανόν ώς οί άνθρωποι νά είχον'καί αύταί τους λόγους των,καί προε- 
τίμων τήν υψηλήν θέσιν, μολονότι αυτη £ περιέχει κινδύνους κα* δέν παρέχει 
καλλιτέραν τροφήν τίς οιδε ; Ώς ή ήμέρα παρήρχετο, καί ή χιών τών μα
κράν κειμένων όρέων άντενάκλα τόν μεταμεσημβρινόν ήλιον, οί φιλοπονοι έρ- 
γάται άφήνοντες τό εργον των έλάμβανον τήν πρός τόν οίκον άγουσαν. Πάντες 
μετά τους κόπους τής ημέρας εϋρισκον οίκον θερμόν καί ησυχίαν μονον η 
Ά ννα  ουδόλως έστη. Έξηκολούθησεν έπί ώρας νά άνέρχηται και κατέρχηταί 
δρη, μέχρις δτου άπαντήσασα εις τήν οδόν ύψούμενον σταυρόν μετά τοΰ Ε
σταυρωμένου Ικάθισε.

Ή ημέρα είχε παρέλθει* ό ήλιος προ πολλοΰ είχε δύσει* και ή σελήνη δεν 
Ιφώτιζε.Εις τόν ουρανόν ΰπήρχεν ακριβώς τόσον μόνον φώ; ώστε νά δυναται 
νά βλέπη τά μελανά νέφη απελαυνόμενα, ώσεί μοΐρα^ανοικτίρμων τα κατε- 
δίωκε. Άπασα ή φύσις έφαίνετο ώογισμένη.

Ή ’’Αννα έπλησίαζε τήν χώραν τής άτήκτου χιόνος.
Α ί ύψηλότεραι κορυφαί αί περιστοιχίζονται τά Μάϊενφελτ Ιγνώριζον το μυ

στικόν οπερ αυτη ήλθε όπως λύση* ή τύχη τοΰ Φρΐτς καί ή ιδική της εύρί- 
σκοντο έσφραγισμέναι είς τάς κορυφάς των. Ή Ά ννα  τάς προσέολεψεν άλλ 
έχεϊναι ήσαν άνοιχτίρμονες έν τή άσπίλω λευχότητί των. ΣτραφεΤσα τοτε ητέ- 
νισεν ΐκετευτιχώς τόν Έσταυρωμένον καί δάκρυα τό πρώτον ήδη έτηξαν την 
παγετώδη θλΐψίν της. Καταπονηθεΐσα υπό φοβεροΰ^χα! σιωπηλού πόνου, έκλινε 
τήν χεκμηχυΐαν κεφαλήν της έπί τοΰ στήθους της* τά νέφη έσπευδον ύπε- 
ράνω, άδιαφοροΰντα ώς ή γή διά τάς άνθρωπίνας ταλαιπωρίας. Τής Αννης

φροιστοΰ. ’Αποδίδει είς τάς όλίγχς σελίδας του τας θαυμχσιωτερας 
τών εικόνων και ιδεών, ας ποιητική φαντασία *μετα τέχνης εν τή  τε -  
λειοτάτη τών έκφράσεών της δύναται νά άποδώση. Η μεταφρασις εις 
στίχους λαξευτούς, είς στίχους αποδίδοντες εν ελληνική γραφική και 
χαριεστάτη μορφή όλον τό κάλλος τοΰ πρωτότυπου, καθιστά τό ερ
γον σχεδόν τελειότερον.

Λ ο υτρ ά  Κ υ λ λ ή ν η ς . Είς τομίδιον πλήρες εξεδοθη παρα τής ετα ι
ρίας τών Σιδηροδρόμων Π .Α.ΙΙ. μελετη τοΰ ιατροΰ κ. Βασιλείου Πα
τρικίου περί τής ιαματικής δυνάμεως τών έν Κ υλλήνη μεταλλικών 
θειούχων υόάτων. Εν αυτή υπάρχει λεπτομερής περιγραφή πάντων 
τών παρ’ ήμ ΐν χημικών αναλύσεων τών διασημοτέρων Ελλήνων καί 
ξένων χημικών ώς καί τών έπιφανεστέρων καθηγητών τής ιατρικής.

Έ π ί πλέον τά  ύπό τής εταιρίας ίδρυθέντα έν Κ υλλήνη ξενοδοχεία 
καί θεραπευτικά ένδιαιτήματα άμιλλώ νται πρός τά  τελειότερα τών 
Ευρωπαϊκών, παρέχοντα πασαν άνάπαυσιν καί ευμάρειαν καί παντα  
τά  θεραπευτικά μέσα είς τούς έκεϊ μεταβαίνοντας.

Λϋο Α νέκδοτο ι σ υ μ β ο υ λ ε υ τ τ κ α ί έ π ισ τ ο λ α ί.  Παρα τοΰ κ. Ν. Α 
ναστασίου έξεδόθησαν δύο επιστολαι πατρός πρός υιον, α ιτινες Ο̂υ- 
νανται νά χρησιμεύσωσιν ώς υπόδειγμα συμβουλευτικής πρός παντα  
πατέρα.

ΣΓΝΑΓΛΙΑ ΟΜΙΑΟΓ ΦΙΛΟΜΟΓΣΰΝ
Ώ ραιοτάτη ύπό πάσαν εποψιν υπήρξε καί ή χθεσινή συναυλία τών 

Φιλομούσων μέ έπισφραγισιν τας ωραίας S c g h g s  Alsaciennes, τας 
έκτελεσθείσας μετά τόσης τέχνης ύπό τής ’Ορχήστρας.

Καί ή έκτέλεσις τής δυωδίας τοΰ Ρ ουϊ—Βλας παρα τών κ. κ. Ιε- 
ροπούλου καί Ροδίου ώς καί τά   ̂ ώραία^ άσμάτια τοΰ κ. Ρώκ κατέ
θελξαν καί πάλιν τό πολυπληθές άκροατήριον, τό όποιον άπεκόμισεν 
έκ τής συναυλίας ταύτης τά ; άρίστας τών εντυπώσεων.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
Ή γνωστή καί δημοφιλέστατη διευθύντρια τοΰ έν ’Αθήναις μυροπωλείου 

κ. Κλάρα Στίνη αναχωρεί κατ’ αύτάς είς Παρισίους πρός πλουτισμόν του κα
ταστήματος της. . ,. , ,

’Αναλαμβάνει προθύμως πάσαν παραγγελίαν παρα πελατιδων της και μη 
διά πάν προτιμώμενον άρωμα ή πάσαν σκευασίαν ίξωραϊντιχήν τοΰ δέρματος, 
ή σάπωνας καί όριζοχόνεις καί έν γένει παντός άναγομένου ε’ι; τά απόρρητα 
τοΰ κομμωτηρίου πάσης φιλόκαλου γυναιχός. <

Αί βουλόμεναι νά άναθέσωσι παραγγελίαν των προς την κ. Κλαραν Στίνη, 
έκ τε τών ’Αθηνών καί τών επαρχιών ας άπευθυνθώσι κατ’ ευθείαν ή δι επι
στολής των πρός αυτήν ύπό τήν Ιξής διεύθυνσιν.

ΚΑάοαν Στίνη
’Αθήνας

'Οδός Έρμου. Κομμωτήριον Στοά

οί πόδες έόυθίσθησαν έν τή χιόνι, καί αύτη έλησμόνησε χαΐ χρόνον και λύπην 
εν τω υπνω.

Άφυπν^σθη περίσρίγγουσα τό Ιπανωφόοιόν της, και ονειρευομ^νη τον οκον 
της πριν ακόμη εισέλθη η θλΐψις, και τόν Φριτς πλησίον της παίζοντα μέ τους 
πλοκάμους της,ώς έσυνείθιζε. Ένωδέ ήγειρε τήν χεΐρά της είς τήν κεφαλήν της,ή 
αιχμή τοΰ βέλους διετρύπησε τόν δάκτυλόν της ανοίγουσα ουτω τους καταρρά- 
»τας τής μνήμης της. Έρρίγησεν, έστρεψε πέριξ της ώσεί ζητούσα ένεδρεύοντα 
έχθρόν, καί έγερθεΐσα όρμητικώ; ήρξατο καί πάλιν εσπευσμίνως την πορείαν 
της. Δέν Ιγνώριζεν ακόμη διατί καί ποΰ πορεύεται, άλλ’ άπλώς οτι ή^είς τόν 
Φρίτς άγουσα έκειτο πάντοτε έμπρός. Τό πλεΐστον μέρος τή; νυχτος είχε πα- 
ρέλθει* δπισθέν της έκειτο τό δάσος τών έλατών : Έ πί τής μιάς πλευράς οι 
χιονοσκεπείς παγετοί,έπί δετής άλλης τό οριον τής άτραποΰ,ό φοβερός κρημνός 
περί τοΰ βάθους τοΰ οποίου ού’τε μέ τά φώ; τής ημέρας δέν ήδύνατο τ,ς να 
βαίνη καί έν ω ό ώργισμένος χείμαρρος όρμητικώς έρρεε.

Ή ’Άννα προυχώρησε παραπαίουσα.
Ή απελπισία τήν κατέλαβε δια τής σιδηρά; χειρος της. Μεταξύ χιονος 

καί σκότους άσκόπω; έπλανάτο. Κατ’ άρχάς έκραζε τό όνομα τοΰ Φρίτς* άλλά 
τρομάζουσα έκεκα τής σιγής ήτις ύπεδέχετο τάς κραυγάς της, ήρξατο νά έρπη 
ώσεί φοβουμένη καί αυτά τά έλαφρά βήματά της.

Σκοτεινόν τι πρα (μαήγείρετο μέσον τής χιόνος έμπρός της,μέγας τις βράχος.
Ναρκωθεΐσα έκ τοΰ ψύχους καί τής πείνης,μέτήν καρόίαν συνεσφιγμένην έκ 

τής λύπης ή Ά ννα  έπεσεν άθορύβως παρ' αύτόν. "Οτε άνέτειλεν ή πρωία, 
πλήρης ειρήνης καί ώραιότητος, ό σκληρός έκεΐνος βράχος (σκληρός ώς χω- 
ρίζων φίλους) άνοικτιρμόνως άπεκάλυψε τό φοβερόν μυστικόν του.

Είς τήν μίαν πλευράν έκειτο ή Ά ννα  μέ τήν χουσήν της κόμην λελυμένην 
καί τό άργυροΰν βέλο; πεσμένον είς τό στήθος τη;·εί; τήν άλλην ό πιστός Φρίτς 
μέ τό γαμήλιον δώρον του πλησίον του. Άπολεσθέντες άμφάτεροι έπί τών 
όρέων, καί έν τω θανάτω Αδιαίρετοι έμειναν, μολονότι δεν τό εγνωριζον.

(Έκ του Άγγλικοΰ) Ο λγα Κ ο ύ ζη


