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ίΰθύνεται ή συντάκτης αυτών/1 
Κ υρία  Κ Α Λ Λ ΙΡ Ρ Ο Η Π A PPEN V

Λ Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρ ο-ώ 
X γραφα ή δημοσιευόμενα ή μά\?; 
ί> δεν Ιπιστρέφονται. —  Ά νυ-( 
Λ πόγραφα και μη δηλουντα/1 
ο  τήν διαμονήν τής άποστελ-/; 
Π λούσης δεν είναι δεκτά. — ( 
X Πάσα αγγελία άφορώσα εις Α 
X τάς Κυρίας γίνεται δεκτή. ^
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Σ ώ μ α τα  πλήρη τοΰ α ' ,  β ' ,  γ ' ,  δ ' ,  ε ' , κ α ι ς '  έτους εΰρίσχ. 

π αρ’ ήμϊν χαί πα ρ’ απασι τοϊς άντιπροσώποις ή μ ώ ν .
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X A? μεταβάλλουσαι διεύθυν-Q 
^ σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλιυσι^> 
U γραμματόσημον 50 λεπτώνΧ 
[] πρός έχτΰπωσιν νέας ταινίας.X

Διά τά Ανυπόγραφα άρθρα ιόθυνέται τι Ουντάκτης αύτών
ί· κυρία Κ α λ λ ιρ ρ ό η  H a p p e n .
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’Εντυπώσεις έχ των Ό λυρ,π αχων ’Αγώνων (επιστολή Β ' ) .  —  ’Ε ν 
τυπώσεις Μαραθωνείου ορύμου.— Μ εγάλη ευεργετική έορτη υπερ του 
ασύλου των ανίατων κκΐ τή ς Φιλοπτό^ου αδελιρύτητος ¿1 Ναζα
ρέτ (έκ των του P ie r io  E o ti) . — Ό  δρύλλ'ος τή ς  τρεμούσης Λ εύ κης. 
Άδελλι'να ΓΙά τη .—  Έ π ιιυ λ λ ίς .

ΕΝΤΏΜΙΣ EE T P  0AIHDÁUI ΑΙΜ Ν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β .

Χ αίρετε ,  χα ίρομ εν καί νενικήκαμεν Σ

Κ ’Κνικήσχμεν, χ.αλή ja ου φίλη ! Ναί ! ό Μαραθώνιος δρόμ
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είναι ίδικός μ .χς .Ί Ι  κυανόλευκος ¿χαιρέτισε τήν άφιξιν πρώτη 
τοΰ Έλληνος δρομ.έως καί υπερθεν τοΰ ΙΙαρθενώνος μ.ας, οστις 
κατά τήν ύπερτάτην ταύτην τής δόξης τής συγχρόνου Τ  λ -  
ίάδος στιγμήν, άντεπροσώπευεν από τοΰ επιφανούς θρόνου του 
τήν άρχαίαν ήμ.ών δ ξαν, έξεχ’ύθη δέσμην χρυσών ηλιακών 
ακτινών, ή'τις κατηύγασεν ώς πολύτιμον ακτινωτόν τό μ έτω -  

‘ πον του νικητοΰ.
ϊ Ναι ! Ένικήσαμεν. Ή  μ.ικεά Ε λ λ ά ς  ένίκησε τόν Παλαιόν 
καί Νέον Κόσυ.ον.Ί 1 Ε λ λ ά ς  θριαμβεύει,χναδεικνυομένη άξία 
~ής περιδόξου άεχχίχς της λαμ.πρότητος. Νικηταί του Μα-

σχης τής γλυκείας προχθεσινής συγκινητεως και τοΰ μ.εγαλο- 
πρεποΰς θεάματος τοΰ προχθεσινού θριαμ.βου μας. Κκατοντα- 
δες χιλιάδων άνθρωποι, των όποιων η καρδια επαλλεν απο 
κοινού τούς οςύτούς εναγώνιους τής προσδοκίας παλμούς, των 
όποιων ό λογισμ.ός καί ή σκέψις έφερετο άδελφικωτατα προς 
τό αυτό σημεΐον, των οποίων αί ψυχαί ji-ίαν καί τήν αυτήν έν 
τοϊς μ.υχιαιτάτοις αύτών ηύ'χοντο ευχήν! Τήν νίκην! τήν έν
δοξον νίκην τοΰ Μαρχθώνος ! Μία άνθρωποπλήμμυρχ διχχυ- 
θεϊσα άνά τό Στάδιον, άνά τάς οδούς Ήρώδου του Ά ττικοΰ  
καί ΚηΦίσσίας,άποτελουμένη έξ εκατοντάδων χιλιάδων λαοΟ, 
ήτις άδιακοίτως πλούτου καί κοινωνικών τάξεων, μίαν την 
στιγμήν εκείνην είχεν καρδιαν, μίαν ψυχήν, ενα ποθον,μ.ιαν 
φιλοδοξίαν, έν ό’νειρον, εν ιδανικόν : τήν νίκην !

Καί ή νίκη ήλθε,θέτουσα πτερά εις τούς πόδας Ό λυ μ -

ραθ.'ωνίου, εχομεν τόν τιμητικώτερον στέφανον τών ’Αγώνων,
εχομεν τήν πρώτην θέσιν μ,εταξύ τών νικητών. Ό  άγγελος 
τής Μαραθωνίου νίκης τλς αρχαιότητάς άνέζησε χθες έν τώ 

.='̂ ροσωπω του σφριγηλού νέου Αθηναίου, τοΰ νικητοΰ Σπυρί-
■®ωνος Λούη1 , του οποίου τό ονου.χ φέρεται από χθες άνά τά

/_ειλη εκατοντάδας χιλιάδων λ.αου ριετ’ ενθουσιώδους ευγνω
μοσύνης καί εθνικής υπερηφάνειας.
■ptloGOy σε λυπουΆΧΐ, διότι δεν ήδυνηθης και συ να χ.ετα-

πιονίκ,ου υ.ας καί διχχέουσα τήν έ’νδοξον αΐ’γλην της άνά τον 
Ελληνικόν ορίζοντα. Ή  νίκη ήλθε, τονίζουσα παιανχ.ς νέας 
δόξης διά τήν σύγχρονον Ε λ λ ά δ α . Ή  νίκη ήλθε ριυρωριενη 
άπό τάς δάφνας τών άρχχίων ’Ολ,υυ.πιανικών καί άρ.ιυ.ατί-

,ουσα μέ τήν ζείδωρον πνοήν της τόν νικητην. Καί όλοι οί 
γίγαντες τής άρχχιότητος, πρό τών όποιων σύυ.πχσα ή άν- 
θρν,πότης άποκαλύπτεται μέχρι σήμερον μ ετ ’ ένθουσιασμ.οϋ, 
εφρικίασαν έντός τών τάφιον των φρικίασιν χαρας καί δευτε- 
ρας δόξης, διότι τέκνον ίδικ.όν το)ν, εις τά στέρνα του οποίου 
πάλλει καρδία Ελληνική ώς ή ίδική των, εις τάς φλέβας 
του όποιου σφύζει αίμ.α άγνόν καί άδολον Ελληνικόν, μ,ετά 
πάροδον χιλιάδων ετών, άνεδείχθη άντάξιον εκείνων. Καί ό 
άγγελος τοΰ Μαρχθώνος άπό τά υψη του 'Γ.λληνικοΰ ούρανου 
μ.ας, έν ω ¿πτερύγιζε χθες ή ψυχή του, άπέστειλε διά τής 
ζωογόνου αύρας τοΰ ζέφυρου τά πρώτα καί αγνότερα φιλή
ματα πρός τόν νικητήν, πρός τόν έ’νδοξον διάδοχόν του, τόν 
Σπ. Λούην, τόν άπλο'κόν καί αφελή καί αγαθόν ή'ρωα τών 
Ολυμ.πιχκών Άγωνων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Αί α λ λ α ι  νικάν μας

’Αλλά μήπως μ,όνον τδ ; Μαραθώνιον ένικήσαμεν ! Μήπως 
δεν άναδεικνυώμεθα νικηταί καθ’ δλην την γραμ.μ,ήν, άφοΰ είς 
οσα δέν ήλθομεν πρώτοι, ήλθομ.εν δεύτεροι; Θρίαμ.βος διά την 
‘Ελλάδα ! Θρίαμβος διά τον απανταχού Ελληνισμόν. Εί'- 
μεθα δλαι καί δλοι δχι πλέον ένθουσιασμέναμ αλλά έξαλλοι, 
μεθυσμέναι άπδ χαράν.

Μη περιμ,ένγς άπδ την επιστολήν μου αύτην ουτε καλλιέ
πειαν, ουτε τέχνην. Ή  μεγάλη χαρά, ώς ή μεγάλη λύπη, 
παραλύει, έξααθενεΐ, ναοκόνει τδ πνεύμα, εκνευρίζει την 
Φαντασίαν. ’Έ π ε ιτ α  η νίκη δεν έχει ανάγκην φρασεολογίων 
καί περιγραφών πομπωδών Είναι έξ εκείνων των μεγάλων 
λέξεων, αί όποΐαι μόναι άποτελοΰν ογκώδες λεξικόν.

Λοιπδν αόνον η Άμεοικη συναγωνίζεται μαζη μας, η ’Α
μερική, την οποίαν η Ευρώπη δλη έφοβήθη καί άπέκ.λεισεν από 
τούς άγώνάς της Καί δμως εις οσα οί ίδικοί μας δεν ¿νίκη
σαν, ήλθαν δεύτεροι μετά τούς ’Αμερικανούς. Οί Ευρωπαίοι 
συνεχέστατα μετά μίαν δοκιμήν άποσύρονται. Ιδού τδ γενι- 
κδν των αγώνων εξαγόμενον. Μέχρι της στιγμές αύτης δπου 
σοί γράφω, έ'χομεν επτά Όλυμπιονίκας καί έξ ερχομένους 
δευτέρους. Είναι μέγα τούτο, είναι τεράστιον διά την μικράν 
Ε λ λ ά δ α ,  διά τούς χθεσινούς άθλητάς μας, διά την πρδ ολί
γου μόλις εισαχθείσαν εις την Ε λ λ ά δ α  τέχνην της σωματι

κής άσκήσεως.

Νικώμεν εις τδν κρίκον, νικώμεν εις την άναρρίχησιν επί 
κάλω, νικώμεν εις την ξιφασκίαν, νικώμεν εις την δι’ δπλου 
σκοποβολήν, νικώμεν εις την ξιφασκίαν, νικώμεν εις την με
ταξύ διδασκάλων σπαθιστών σπαθιστικήν. Νικώμεν δηλ. 
μάλλον εις ο,τι καί οί πατερες μας ένίκων, εις δ,τι άνα- 
δεικνύει υπέροχους μαχητάς, υπέροχους του άγώνος άνδρας. 
Οί πατέρες μας δέν ησκουντο ούτε εις τδ άλμ.α, ούτε εις τδν 
δίσκον, ούτε εις τάς άλλας γυμναστικάς ασκήσεις, δπως 
μ,εταδώσουν καί εις ημάς τδν πρδς τάς ασκήσεις αύτάς εν
θουσιασμόν των, δπως κληρονομικώς μάς μεταδοθγ η αγάπη 
καί η έπίδοσις πρδς τά γυμνάσματα αυτά. Καί όμως καί 
εδώ δέν ύστεοοΟμεν. Εις τδν δίσκον, εις την σφαίραν καί εις 
τδ άλμα επί κοντώ, εις την άρσιν βαρών δπου οί Ευρωπαίοι 
ολοι ήττήθησαν ό είς μετά τδν άλλον καί μόνον οί ίδικοί μας 
έ'μειναν μέχρι τέλους διεκδικούντες πρδς τούς ’Αμερικανούς 
τδν στέφανον. Είς τδν δίσκον καί είς την σφαίραν, εάν ήριθ- 
μούντο αί έπιτυχίαι καί εάν "σας φοράς οί "Ελληνες καί οί 
’Αμερικανοί έ'βαλλον, βεβαίως νικηταί θά ησαν οί "Ελληνες, 
κατ’ αύτην την ομολογίαν τών ’Αμερικανών. Την σφαίραν 
έχάσαμεν μ.έ διαφοράν άποστά^εως δέκ.α εκατοστών καί τδν 
δίσκον μ.έ διαφοράν είκοσιν εκατοστών.

Ά λ λ ’ ο,τι ούτε οί ’Αμερικανοί, ούτε οί Ευρωπαίοι δέν 
έ'χουν, είναι η χάρις μ.εθ’ ης ασκούνται οί "Ελληνες, η πλα- 
στικότης τών σωμ.άτων των, αί θαυμάσιαι γραμμαί τνίς κα
τατομής τιον. 'Ο κ. Παρασκευόπουλος ρίπτων τδν δίσκον, 
άπετέλει εικόνα αρχαίου δισκοβόλου έκ τών περισωθεισών 
είς τά αρχαία αγγεία καί ανάγλυφα. *0  Βερσης, ο Περσά- 
κης καί οί άλλοι είναι τύποι γνήσιοι Ελληνικοί, ό Βερσνίς 
δέ ιδία κατά την άρσιν τών βαρών άπετέλει εικόνα θαυμά
σιου κάλλους αρχαίου άθλητοΰ. Ό λ ο ι  οί ξένοι τδν έφωτογρά-

φησαν καί δλοι ενθουσιάζονται, όταν κερδίζουν Έ λληνες .
Θά έπεθύμουν, φίλη μ.ου, νά σοί δώσω σήμερον λεπτο- 

μ.ερη περιγραφήν τάς ένάρξεως τών άγώνωνώς καί τ-ης διεξ
αγωγής αυτών, άλλ’ αδυνατώ νά τδ πιάξω. Οί Όλυμ.- 
,πιακοί αγώνες, οί ξένοι συνάδελφοι, αί άπδ όλα τά σημ.εία 
του κόσμ.ου έλθοΰσαι είς ’Αθήνας συνδρομητριαί μου μοί άπα- 
σχολοϋν ολας μ.ου τάς στιγμάς.Καί αύτάς τάς όλίγας λέξεις 
έ'γραψα, άγνοώ καί εγώ πως. ’Έ π ειτα  η συγκίνησις ητις μέ 
κατέχει είναι τόσον μεγάλη, αί ίδέαι, αΐτινε: κυμαίνονται 
εις την κεφαλήν μ.ου είναι τόσον πολλαί, ώστε άδυνατώ νά 
τάς ταξινομήσω καί εκθέσω. Εύρίσκομαι είς ψυχολογικήν κα- 
τάστασιν ποωτοφανη, άσυνήθη, παράδοξον. Ά λ λ ’ είυ.αι τό
σον ευτυχής. Διά νά έχγς δμ.ως σύ καί έν τώ έξωτερικώ συν- 
δρομητριαι, αί μη άναγινώσκουσαι έλληνικάς έφημ.ερίδας 
ιδέαν πλήρη της χθεσινής συγκινησεως όλων μ.ας καί ίδιοι 
,-ης κατά την πορείαν τών δρομ.έων του Μαραθώνος, μ,ετα- 
φέρω έν συντόμ.ω έκ τών στηλών της’Ακροπόλεως την ώραίαν 
περιγραφήν του συναδέλφου κ. Δασίου, δστις ηκολούθησε τούς 
δρομείς ποδηλατοδρόμων άπδ του Μαραθώνος μέχρις ’Αθηνών.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
’ Εντυπώ νεις π ο δ η λ ά τ ο υ

Ή  φύσις έρωτευμένη, ή φύσις όργιάζουσα, ή φύσις έορτά- 
ζουσα την άνοιξίν της.

Ά λ λ ο ς  ητο ό Μαραθών την χθεσινήν πρωίαν. Είχε βγϋ ό 
ήλιος όλόλαμ.προς, άπηστραπτεν, έφώτιζεν, έ'λουζεν δλον τδν 
κόσμ,ον, μά περισσότερον τδν Μαραθώνα,τδν έχαΐδευε μ.έ δισ- 
εκατοαμύρια άνοιξιάτικων άκτίνων, τδν έθώπευε, τδν έλάμ.- 
πρυνεν. Ούτε ήτο δυνατόν, ούτε δύναται νά δγ κανείς μεγα- 
λείτερον θέαμα. Μεγαλείον χάριτος, κολοσσδς ώραιότητος 
αύτη η φύσις του. Άνοιξις είς τδν κολοφώνα της δόξης της. 
Ποταμάκι έδώ κατάλευκο, άνθισμέναις βυσινιαίς, ροδοστο- 
λισμ,έναις, άπδ τά ίόχροα μικρά άνθη τους, τούς άπειρους 
αυτούς μικρούς μενεξέδες του Μαραθώνος, άνακατωμ.ενους μ.ε 
παπαρούνες, μέ άγκαθάκια καί μέσα σ’ αύτδν τδν κοσμον 
του ωραίου, του άπείρως ωραίου, του άπαραμίλλως κάλοϋ, 
άπολύσατε χιλιάδας πτηνών, ρίξετε σποργίτια καί δ,τι άλ
λως είδους πτηνά η έξοχη του Μαραθώνος έγκλείει, άφίσατε 
τα νά τραγουδήσουν αύτά τά πουλιά, νά πουν τδν πόνον των, 
νά χαιρετίσουν τά άντικείμ.ενα τών έρώτων των πρωί-πρωι 
καί θά βεβαιωθητε περί του μ,εγέθους του μ.εγαλείου. Ό  Πα- 
παβηλιώτης, ίερεύς του χωρίου, κτυπά άπδ πρωίας τδ ση-τ 
μαντρον του "Αϊ Γιάννη, του μ.ικρου έκκλησιδίου του Μαρα
θώνος, άναγγέλλων την λειτουργίαν καί τδ τέλος της εύχης, 
την οποίαν έψαλεν υπέρ τών δρομέων, οΐτινες έν κατανυξει 
προσηλθον είς τδν ναόν.

*■ *
♦

Ά λ λά  παρέρχεται ή πρωία. Παρέρχεται καί η ωραία η
μέρα μ.έ αύτην καί σταγόνες βροχής πίπτουσιν.

—  Ά χ  ! Χριστέ μου! λέγει, σταυροκοπούμενος είς χωρι
κός, γιά τούς "Ελληνας βρέχεις ;

Ή το  τδ παράπονόν του αύτό. Δέν ήτο ό καιρός κ α τ ά λ 

ληλος διά τούς δρομείς μας.
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ψιχαλίζει άκόμη όταν ό χ. ΙΙαπαδιχμχντόπουλος τούς θέ- \ 

τ ε ι  είς τ 'Αν γραμμήν. Είνε πχρόντες κατά γραμ-μην οί εξης· ,;
Πρώτη γ ρ α μ μ ή . 1) Δ. Δεληγιάννης, του ΙΙανελλη 

νίου Γυμναστικού Συλλόγου, ’έ) Ε . Ξ .  Φλάκ, τού άθλη τικ ο ϋ  

Συλλόγου της Βι .τωρίχς, Αύστραλός, 3) Ν. Μπελοκας, τού 

αθλητικού ομίλου ’Αθηνών, 4) Λ. Λερμ,υζιω, του Ραισιγκ 

Κλούμπ της Γαλλίας, γάλλος, 5 )  Δ. Χρηστόπουλος της Ι υ  

ραστικης έταιρίας ΙΙατρών.
Αεντέρα γ ο α μ μ ή . !) Ό  Ζ. Κέλνερ τού Γυμναστικού 

Κλούμπ τνίς Βουδαπέστης, Ούγγρος, 2) ύ Χ· Βασιλακος, τού 
Πανελληνίου ’Αθηνών. 3) Α. Μπλάκ τού άθλητικοϋ συλλό
γου της Βοστώνης, ’Αμερικανός, ί  ό Σ. 1 ερακαρης τού Πα

νελληνίου ’Αθηνών.
Τοίτη Ρ ειρά . 1 ) Ό  Σ. Λαγουδάκης "Ελλην μέν άλλ’ ά- 

ναγραφόμενος ώς Γάλλος, διότι έδηή,ώθη άργά, 2) ο I Λαυ- 
ρέντης, Άμαρουσιώτης,"ί λλην, 3) ο I. Βρετος επίσης Ελλην, 
4) ό Ε. Παπασυμεών έπίσης "Ελλην καί 5) ό Γ .  Κα.φφετζης 

επίσης "Ελλην.
Τ ετάρτη <ϊειρά. Αύτη άποτελεΐται μόνον άπδ τούς δύο 

τελευταίους τδν Σ· Λούην, Άμ.αρουσιωτην και τον Ε. Μα- 

ςούρην έπίσης.
ί Έ κ  τών δρου.έων δέν έπαρουσιάσθη ό κ. Γκαλλ, I  ερμα- 
νδς, μ,έλος τού Βερολινίου άθλητικοϋ Συλλογου «Ιερμ.ανια». 

"Ωστε έτρεξαν έν όλω 17, ητοι 12 Ελληνες και 5 ξένοι.

¡ "Ωρα 2 παρά 5 λεπτά.
Ό  κ. ΙΙαπαδιαμ.αντόπουλος,  ό ταγ μ .α ταρχη ς  τού  μ.ηχανι- 

κοϋ καί έ π ό π τ η ς  τ·ης όδοΰ ύ μ ιλεΐ .

«Π α ιδ ιά '
»Συλλογισθητε την πατρίδα σας, συλλογισθητε οτι η Ε λ -  

»ληνικη σημαία άναμένει έρπουσα προ τού ιστού τού Σ τ α -  
Γ »δίου. Τιμήσατέ την έντίμως και ως εμ,πρεπει εις Ελληνας 
Ε»συναγωνιζομένους. Ά π δ  μ.άς τους στρατιωτικούς ζητεί .δ 

Ϊϊ: »κιμά μ.ας ή πατρίς, άπδ σάς ζη τε ί  η σημ.αικ μ.ας να την 

V τιμήσητε.
— Ζητω η πατρίς μ.κς! Ζητωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες». 

Ε .—  Ζητω, άτελείωτα άκολουθοϋν άπο τους χωρικούς και
?' τους δρομείς, οτε πλησιάζων ό κ. Ακγουδακης δρομ,ευς 
^ προσφωνεί ελληνιστί κ α ί  .κατόπιν γαλλιστί τους δρομείς.

 ̂ Είνε δύο άκριβώς. Ο κ. Παπαδιαμ.αντοπουλος κρατεί το 

πιστόλι είς χεΐραε.
Γ. -— Μπούμ! φοβερόν άντιλαλείται άπο τους θορυβώδεις 

Ββράχους καί εν σύννεφβν ύψούται.'
? ’Έφυγαν ολοι.
Ο —  Στδ καλό ! 
ί —  Στην εύχη μ.ας !

—  Χριστός άνέστη βρέ παιδιά ! καιρός ν’ άναστηθοΰμε, λέ-  

Ε. γει είς γέρων δακρύων.

*
Μακοά, άτελεύτητος, εύθεΐα, λευκάζουσα διαγραφομενη 

Ρ·εσα είς άμπελώνας η ελαιώνας, δι^σχιζουσα δαση ατελεύ
τητα , μέ γύοω-γύρω τοπία άπεριγράπτΟυ ώραιότητος, με 
άγκαθούλαις καί άνθισμ-ένους άγριοκρίνους είς τα κράσπεδα, 
τά γεμ.άτα ζωη, πρασινάδα, έκτείνεται άπ’ άρχης ο Μαρα- 

ϊ  θωνιος δρόμος.
Κάτω ή θάλασσα- Κάτω πολύ, της οποίας η βοη τών

κυμάτων άνκμιγνυομένη μέ τού βορρά τους ήχους και τών 
δασών τδν ψίθυρον, άπετέλει κονσέρτον, τδ οποίον έννοούν 
μόνον τά ώτκ τών έκεΐ πλανωμενων άηδονων, τών ψαλλο- 
των το [/.ονοτονον χ.ου-χ.ου χοοχων χκι των ιπτοζίλενων ειτι 

τών άνθέων μηλολόνθών.
Καί οί δρομείς φεύγουν, ¿'αφανίζονται μόνον πρδ τών 

κτημάτων τού ιδιοκτήτου σχεδόν τού Μαραθώνος κ. Σκούζε 
φαίνονται. Έμ.πρδς φαίνεται δ γάλλο; Αερμυζιω, οστις εχει 
άφησει όλους τούς άλλους όπίσω. Δύο ά'ίωμκτικοι τον ακ,ο- 

λουθοΰν κατά πόδας.
Μακράν-ίσως έν χι7 ιόμετρον-οί άλλοι ολοι. Οι Ελληνες 

έχουν περιτριγυρίσει τούς ζένΰυς. ’Ιδίως τδν Αύστραλον και 
τδν ’Αμερικανό '. Αύτούς θεωρούν έπικινδυνωδεστέρους. Ά λ λ ά  
ό Αερμυζιω τρέχει. Δέν είνε λίγη η ταχύτης του. Όλονέν 
τούς άφίνει πίσω καί φεύγει διαρκώς.

’Έφυγε πλέον ή θάλασσα. Έ χ ά θη  δ'πισθεν τών πρώτων 
γιγαντιαίων πεύκων τού δάσους τού Πεντελικοΰ αρχίζει ο φο
βερός ό μακρδς ό άτελεύτητος άνηφορος της άνόδου τού Πεν- 
τελικού τδν οποίον έμ,παλλάζ άν:ρχεταιύ Λερμ.υζιω.

Έπηραν φόραν όμ,ως καί οί άλλοι τωρα Ο Αυστραλός 
Φλάκ, καί ό Αμερικανός Μπλάκ, θαυμαστοί άθληταί φυ- 
σιογνωμίαι έκτάκτου μ.εγαλοπρεπειας.

Στρέφει ό Αέρμ-υζιώ δ'πισθεν. Βλέπει ότι άκολουθεΐται· 
οτι σπεύδουν οί άντίπαλοί του καί έντεινει τας δυναμ,εις του 
καί τρέχει άκαταπόνητος, άξιοθαυμαστος.

"Εφυγαν έμ.πρδς οί τρεις ξένοι. Τους ακολουθούν ο Βασι- 
λάκος, ό Άμαρουσιώτης Λούης, ο Μπελοκας καί ό Δεληγιάν- 
νης· μ.ένουν άλλοι άκόμη μαζη καί καθυστερούν τινες. Με
ταξύ τών καθυστερούντων πλεΐστοι ξένοι.

Ό  έκ τών δρομ.έων είς Παρισίους έγκατεστημένος ιατρός 
κ. Λαγουδάκης είχε τρέξει είς τδν μέγ'αν άγώνα άπδ Παρι- 
σίων είς Μπελλ-φόρ, άπόστασιν 5 0 0  χιλιομέτρων έπί 6 ημέ

ρας καί έξ νύκτας.
Μία ψυχολογική έρευνα τών αισθημάτων των μ,ί& έξέτασις 

τών έντυπώσεων των ! ήθελα νά ηδυνάμην νά φωτογραφήσω 

τάς σκέψεις των.
Ά λ λ ά  πού άφίνει τδ φοβερό τού τρεξίματος ταξείδι. Είναι 

άκόμη εύθεία ή οδός καί βλέπει τις τδν Μπλάκ νά άκολουθγ 
τδν Λερμ-ιζιώ καί τδν Άμ,ερικανδν άκολουθοΰντα β·ημ.α πρδς 

βημ.α τούς δύο πρώτους.
Καί άπδ πίσω τά λευκά, μ.έ τά ολίγα είς τάς χειρίδας 

κυανά τών Ελλήνων.
Οί έλληνες δρομείς έρρύθμισαν ηδη την ταχύτητά των. 

Έ π ε ι τ α  τά είπαν καί είς τδν Μαραθώνα. Ό  άγων δέν 
ητο μεταξύ τών Ελλήνων. Αύτδν τον βρισκ,ουν εις τους 
Πανελληνίους· αν είνε τρεις οί πρώτοι "Ελληνες, οι όποιοι 
θά έλθουν είς τάς Άθηνας, άγκαλιασμένοι θά καταφθάσουν 

μαζ-?ί είς τδ Στάδιον.
Δέν θέλουν τίποτε άλλο. Νά δούν την ελληνικήν σημαίαν 

έπί τού ιστού νά κυματίζγι καί ή νίκη νά άνηκγι εις Ελληνα. 

Τίποτε άλλο.
Καί τρέχουν όλυταχώς οί δρομ.εΐς. Οότε ανήφορος, ουτε 

κατήφορος τούς σταμ.ατγ.
Τά  διασκελίζουν όλα, τρέχοντες χωρίς νά τούς, κάμουν καί 

την έλαχίστην αΐσθησιν.



4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Εύγέ των. Ουδέποτε έφαντάσθημ.εν τοιαύτην αντοχήν. .
Μέ την αύτην σειοάν φθάνουν εις το Πικέρμι. Διέρχεται 

πρώτος ο Λερμυζώ, μετά 1 χιλιόμετρον ο Φλάκ και κατόπιν 
ο Μπλάκ. Είνε 3 ώρζι καί 5 λεπτά μ.ετά μεσημβρίαν μέ τό 
ώρολόγιμ.ας. Εις μίαν ώραν καί 5 λεπτά διετρέξαμ.εν 2 0  χι
λιόμετρα.

Ό  Αερμ.υζιώ συνοδεύεται από τον κ. Γκριζέλ, έπιβαί- 
νοντα ποδηλάτου, άλλα χωρίς νά τόν βοηθγ. Ό  Φλάκ από 
ένα ’Άγγλον ποδηλάτην, τόν γνωστόν πλέον Κηπιγγ.

Καί αυτός προπορεύεται, οπ<· ς ολοι οί ποδηλάται. Προ
πορεύεται καί ό υ'ός του πρέσβεως της Άμερικνίς, ο εκ
τά κτω ς χαρίεις ’Αμερικανός, κρατών εις χεϊρας μακρότατον 
μ.αστίγιον διά τούς σκύλους. Δεν του έχρησίμ,ευσεν ομ.ως, εί- 
χον λ.ηφθη δλα τά μέτρα διά τούς ποιμενικούς σκύλους.

Δεν πέρνουν οί δρομ.εϊς τίποτε εις Πικέρμι.
Έ κ ε ϊ  πλέον έμορφώθη η πεποίθησις οτι ό Λερμυζώ ερχε-■ 

¿αι πρώτος. Καί 6 ουρανός της Α τ τ ικ έ ς  καταγάλανος πλέον, 
άπαστράπτων έκ του φωτός·καλύπτει την άπειρον, την χλοά- 
ζουσαν φύσιν.

Καί οί Έ λληνες ; Έ πονται.
’Από του Πικερμίου πλέον ό δρομος είχε πληρωθη από 

χωρικούς. "Όλοι τών πέριξ χο>ρ!ων ειχον συγκεντρωθη εις τά 
κράσπεδα της οδοΰ Μαραθώνος. Εις μ-ίαν γηραιάν ελαίαν, 
πα.ρά την μισοσαπημένην ρίζαν της εύρίσκεται ένας τενεκές 
μ.έ νερό, ένα μπουκαλάκι μέ κονιάκ καί ολίγα πορτοκάλλια 
καθαρισμένα.

-— Μωρέ μίλα. Ποιος έρχεται; μ’ έρωτουν οί χωρικοί.
—  Ό  Λερμ.υζώ πρώτος, τούς απαντώ.
— Τί λές ; Ό  Μαρουσιώτης ;
Τί νά τούς πώ τώρα,διανοούμαι. Καί αποφασίζω νά μη πω 

τίποτε. Αυτοί έπερίμεναν τόν Έ λλ η ν α , αλλά έρχεται Γάλλος.
Έ κ ε ϊ  μακρο’θεν φαίνονται, έρχόμ.εναι όλαταχώς μερικαί 

λευκαί σκιαί. "Ω  ! αύτοί είνε οί Έλληνες .  Άναθαρροϋν ολοι. 
Ό λ ο ι  ελπίζουν την στιγμήν ταύτην. Εί· ε "μ.ο'ς το'σον σθενα
ροί οί προπορευόμενοι !

Καί οί Έ λλ η νες  έχουν εις το μέσον τον Γκέλνερ, τον αγα
πητόν μ.ας Ούγγρον. Καί τρέχουν άδιακόπως.

Κοντά έκεϊ εινε τό Χαρβάτι. Συρίζει δαιμονίως καί πάλιν 
ή μεγάλη συρίκτρα του ατμοκίνητου εργοστασίου οινοποιίας 
του κ. Θεοφιλάτου. Έ π ί  της οδου έχει στρωθη ωραία έν τγί 
άπλότητί της μυρτοστόλιστος άψίς από της οποίας διά σπά- 
γου κρέμ.αται εις δάφνινος στέφανος. Έ κ ε ϊ  περιμένει καί ό 
ιατρός κ. Άδαμόπουλος. Έ κ ε ϊ  καί αναψυκτικά, έκεϊ ολα. 
Τά έχει ολα κ.άμ.ει θυσίαν 6 διευθυντής του Κονιακοποιείου 
εκείνου.

— Έΰ,λην ; είνε από τά χίλια στόμ.ατα, ή άποταθεΐσά 

μ.οι φράσις.
— Γάλλος, τούς απαντώ καί έγώ. λακωνικώς.
—  Πώ ! Πώ ! Κακό που μας ηυρε !

Είνε ή από ολα εκείνα τά στόματα, έκτοξευθεϊσα φράσις 
καί κατήφεια έκκλυψε ολων εκείνων τά πρόσωπα.

Ό  Αερμ.υζιώ είνε πεοίρρυτο; από τόν ιδρώτα. Άγωνια ό 
συμπαθής Γάλλος έκ του υπεράνθρωπου άγώνος. Τον χειρο
κροτούν εύγενώς οί χωρικοί ,διά τόν κατά την στιγμ,ην έκεί- 
νην θρίαμ.βον του. Κόπτεται ό στέφανος καί στεφανουται 6 ,

πρώτος διελθών την άψϊδα αατά τά ότισθέντα.
Ό  Φλάκ έρχεται ό'πισθεν. Πλησιάζουν ολοι όλονέν. Β λ έ 

πει τοϋτο καί μειδιά, ό'πως μ.ειδιγ εις δλα. ’Ακολουθεί ό Α 
μερικανός, μά ακολουθούν καί οί Έ λληνες καί ο Κέλνερ ό 
Ούγγρος.. Ιδού ή σειρά τινών.

Α. Λερμυζιώ Γάλλος.

Ε .  Φλάκ Α ύστραλιανός
Α. Βλάκ ’Αμερικανός
X . Βασιλάκος Έ λ λ η ν
Σ . Λούης Έ λ λ η ν  καί λοιποί κατόπιν.

Εις το Χαρβάτι οί ξένοι άθληταί προστρίβονται καί εξα
κολουθούν πάλιν τόν δρόμ.ον. Ό  κόσμ.ος ομ.ως θεωρεί βεβαίαν 
την όίτταν τών Ελλήνων και οδύρεται. ’Αλλά τρέχουν καί οί 
Έλληνες.

Οι χωρικοί έν τγί άφελεία των μ,αίνονται, άλλά καί χειρο
κροτούν τόν Αερμ.υζιώ εύγενώς.

Πλέον συμβαδίζουν μ.έ τόν Φλάκ. Πλησιάζουν καί οί άλ
λοι. Οι δυο πρώτοι εις την 'Αγίαν Παρασκευήν— 8 χιλιό- 
μ.ετρα μ,ακραν τών ’Αθηνών— ζητούν έντριβάς. 'Ο Φλάκ τ ε 
λειώνει ταχύτερα καί φεύγει πρώτος. Έ ν α  λεπτό έμεινε μό
νον. Τόν έπερασε τόν Λερμυζιώ. Τρέχει δμ.ως καί αύτός. Ό  
Αμερικανός δμ.ως έμ.εινε. Καί έπιφαίνονται οί "Ελληνες και 

μ.ακρόθεν ό Ούγγρος τρέχων μέ τόν Μπελλόκαν.
Και φαίνεται ό’πισθεν πληρης ζωνίς ό Λούης. καί ό Βασι- 

λααος, ο οποίος ακολουθεί τόν Λούην. Αύτοί ¿ίναι ακαταπό
νητοι. Ά λ λά  τί πλησιάζομεν τάς Άθηνας. Τί φοβερός άγών, 
ποσον αυξανει την έννοιαν της νίκης, οταν γνωσθγ ότι ολοι 
οι ξένοι αυτοί, οί τόσον ένθουσιώδεις ηγωνίσθησαν μ,έχρις 
εσχάτων.

Ο Φλάκ πείθεται καί βοηθούμενος επιβαίνει της άμάξης 
εξηντλημ,ένος έντελώς, δπου ό ιατρός τόν βοηθεϊ.

’Έμ.εινε πλέον ό Λούης. Αύτός έρχεται πρώτος. Ακολου
θεί ο Βασιλάκος τόν όποιον «δέν έκατάπιε ή γη» καί τού
τον ο Μπελλόκας με τόν κ. Γκέλνερ. Οί άλλοι ό’πισθεν φαί
νονται άλλά δεν διακρίνονται αί φυσιογνωμίαι των.

Μ Ε Γ Α  Λ Α Χ Ε Ι Ο Ν
Υ π έ ρ  χοϋ « ’ Α<ϊύλου τώ ν ’ Ανιάτων» καί τη ς  

«Φ ιλόπ τω χου  ’Α δ ελ φ ό τη το ς  τών Κυριών»

’Από του προσεχούς Σαββάτου,6ην Απριλίου,γίνεται έναρ- 
ξι;  της φιλανθρωπικής εορτής, ην τό Συμβούλιον του Α σύ

λου τών ’Ανιάτων άπό κοινού μ.ετά του συυ.βουλίου της Φιλο- 
πτώχου Αδελφότητος τών Κυριών διοργανό'-ει έν τ?ι στρογ- 
γύλγι αίθούσ·/) του Ζαππείου Μεγάρου.

Ή  είσοδος, διά τε  τό Σάββατον καί την Κυριακήν, καθ άς 
θέλει έξακολουθησει ή έορτη, ώρίσθη εις δο. μ-ίαν δι’έκαστον 
άτομ.ον καί οί άριθμοί του λαχε’ου, οΐτινες κερδαίνουσι 
πάντες, ώρίσθησαν άντί μ.ιάς δραχμές έκαστος. Οΰτω άντι 
μιας δραχμ.ης υπάρχει έλπίςνά κερδησγ) τις πράγμ,ατα μ.εγα- 
λης αξίας, άφεύκτως δμ.ως τό κερδιστέον θά είναι πάντοτε 
τιμ.ης άνωτέρας της δραχμ.ης. Πάντα τά εί'δη του κυλικείου 
θχ τιμ.ώνται έπίσης δραχμ.ης, εις τρόπον ώστε καί νά θελγΐ 
νά δαπανησγ, τις περισσότερα, θά άδυνατγ νά τό πράξγ.

ΕΦ Π Μ ΕΡΙΣ ΙΏ Ν  Κ ΓΡΙΩ Ν

Α Οΰτω μ.έ τ,.ν βεβαιότητα κέρδους θά προσέλθωσιν,έλπίζο- 
υ,εν, δλαι αί τάξεις της πρωτευούσης ώς καί οί έκ τών έπαρ- 
χιών καί του έξυιτερικοϋ παρεπιδημ.οϋντες έδώ ξένοι, ίνα καί 
διέλθωσιν ώρας τερπνάς καί εύχαρίστους, καί θαυμασωσι τας 
εύγενεϊς δεσποινίδας καί κυρίας τ·ης πόλεως μας, τάς ύπέρ 
της φιλ;νθρωπίας έν.θύμ.ως έργαζομένας, καί συντελέσωσιν, 
όπερ καί κυριώτατον εις άνακούφισιν τόσων άποκληρων της 

τύχης.
. Ό  σκοπός είναι εύγενης καί ιερός καί ή ψυχολογική 

στιγμή του ένθευσιασμοϋ, ύφ’ ού κατέχεται ό Έλληνισμ.ός 
όλος είναι πρόσφορος, οπως καί ύπέρ τών άτυχών εύχαρίστως 
συνεισφέργ τις τόν οβολόν του.

Ό π ω ς έξερχιόμεθα νικνταί έν τώ άγώνι της δόξης, ην μάς 
έκληροδότησαν οί μεγάλοι πρόγονοί μ.ας, οΰτω μάς έπιβάλ- 
λεται νά νικώμεν καί εις τόν άγώνα ύπερ τών πασχόντων 
καί δυστυχών, ον μ.ας επιβάλλει ό μέγάς τ·ης άνθρωπότητος 
σωτήρ Ίησους. Εις τό Στάδιον της Όλυμ.πιακης νίκης κα- 
τήλθον οί άνδρες μας καί ένίκησαν. Εις τό Στάδιον της φι- 
λα θρωπίας έπιτρέπουν μόνον εις ήμ.άς νά κατερχώμεθα, καί 
έκεϊ μάς επιβάλλεται νά νικώμ,εν πάντοτε.

Εις τάς φίλας άναγνωστρίας μ.ας, αΐτινες ούδέποτε μ.άς 
άπεποιηθησαν την συνδρομ.ην των άπέυθυνόμεθα καί παλιν.

Ό , τ ι  δηποτε μάς στείλουν, θά τό δεχθώμ,εν μ ε τ ’εύγνωμο- 
σύνης μ-έχρι της προσεχούς Παρασκευής. Μικρά αντικείμενα. 
Διότι έχομεν ανάγκην άριθμοϋ μ,εγάλου έκάστη έκ τών Κυ

ριών του Συμβουλίου.

Η ΝΑΖΑΡΕΤ
Β '.

Είσηλθομεν εις την Ναζαρέτ.
Όποιαν άπαγοητευσιν ησθάνθημεν εύρόντες πόλιν ήμιανα- 

τολικην, πρό έτών μ.ό\ις άνακαινισθεϊσαν, της οποίας αί μο- 
ναί καί αί Έκκλησίαι κατά τό μάλλον η ηττον διατηρουσι 
τόν άρχικόν αύτών ρυθμ.όν. Είσηλθομ.εν διά πλατείας όδοϋ, 
διαχωριζούσης την συνοικίαν τών Λατίνων της τών Οθωμ,α 
νών έπί σών τοίχων οίαίσκων τινών με άλεξίνεμ.α κυανά ·η 
πράσινα, άναγινώσκονται έπιγραφαί ξενοδοχείων. Καραβάνιον 
ολόκληρον ΐσταται πρό αύτών. Τό ό’μ.μ.α ημών έλκύεται ύπο 
τών όχημ-άτων κ.αί ιπποσκευών τών περιηγητών, έλθόντων διά 
τνίς μόνης διαβατής όπωσοϋν όδόΟ, της ένούσης την Ναζαρέτ 
μετά της Καϊάφας.

"Αλλως τε ,  ελάχιστα πράγματα παρέμειναν έκ του άλ
λοτε χωρίου του Ίησου καί έπί τ*ης έποχης εκείνου τοσοϋτον 
περιφρονημ.ένου. Τό ό’νομ.ά του παραμ.ένει, ύπό τών Άοάβων 
θεωρούμ,ενον μίτρον πάσης ταπεινώσεως, δι’ ης κοσμ.ουν τούς 

ί Χριστιανούς Ναζαρινούς ! Ενθυμούμαι οτι πολλάκις έν Μουγ- 
γρεβ·/) μ.έ άπεκάλ εσαν οΰτω καί μ.ετά πόσης υπεροψίας.
\ Μετά τόν Χριστόν, ή Ναζαρέτ παρέμεινεν αφανής μέχρι 
η ς̂ έποχης του Κωνσταντίνου, καθ’ην είδε τάς πρό)τας Χρι- 
στιανικ.άς εις αύτην έκ.δοομ.άς, κ.αί τάς πρωτας έκ.κλησιας. 

^Έραδύτερον κατά τάς μ.ακ.ράς τών Σταυροφοριών βασάνοος, 
εδέχθη εις τούς κόλπους της τόν Ταγκρέδον, τόν Σαλαδΐνον 
καί τόν "Αγιον Λουδοβίκον. Καταστραφεϊσα δέ μ.ετά την π τώ -

σιν της Αύτοκρατοοίας τών Φράγκων, έμεινεν ερείπια, 
μ,έχρις ού εις εύνοϊκωτέοαν έποχην οί Μωαμ.εθανοί έπέτρεψαν 
εις τούς Χριστιανούς νά έπανέλθωσι καί άνεγείρωσι τά κ ζ -  

ταστραφέντα αύτών ιερά.
’Ήδη κατοικεϊται ύπό οκτώ έως δέκα χιλιάδων ψυχών, ών 

τά δύο τρίτα άνηκουσιν εις τά διάφορα Χριστιανικά δογμ.ατα. 
Εις τούς ’Ιουδαίους, διά τό προπατορικόν αύτών αμάρτημα, 
απαγορεύεται νά κατοικώσι την Ναζαρέτ.

Διερχόμενοι τ·ης Φραγκισκανός έκ.κλησιας, είσερχόμ-εθα 
εις αύτην, άκ.αλαισθητως μ.εγεθυνθέισαν καί άνασκευασθεϊσαν 
έπί του χώρου του πρώτου ναοϋ.Όπισθεν του βωμοΟ, σκοτεινά 

μικρά ύπόγεια, παρόμοια πρός τάφου δώματα, έπισκ,επτονται 
ώς ίεοά άπό αιώνων, διότι έχρησίμευσαν ώς οί'κημα εις τον 
Ίωση® καί την Μαρίαν. Άλλου, έν τγί Μουσουλμ.ανικγ συν
οικία, λείψανον τείχου ύπό παρεκκλησιόν τι ώς έρείπιον του 

έργασιηρίου του Ίωσηφ.
Πάντα ταΰτα, οσον ίστοοικοΰ παρελθόντος καί άν είναι, 

είναι τοσοϋτον παραμ-ορφωμ.ένα, έίστε ούδέν άναμ,ιμνησκουν, 
ούδένα έμ.πνέουν. 'Τπάρχουσιν έ'τι πολλοί τόποι, άποδεικνυό- 
μενοι εις τό πληίος ώς λείψανα αναμφισβήτητων παραδό
σεων, άλλ’ άπομακρυνόμιεθα αύτών, ΐνα πλησιάσωμ,εν ταχύ- 
τερον εις τάς έρημους ό'χθας τ-ης λίμ.νης Γεννησαρέτ, ην ό Χρι
στός έθεώρει θετήν αύτοϋ πατρίδα, ένθερμ.ον καί μυστηριώδη 
κοιτίδα τνίς Χριστιανικτίς έποποιίας. . . .

Ή  αακρά καί κονιορτώδης στενή οδός, ην ηκολουθοϋμ.εν, 
μετά τούς σταθμούς μας αύτούς εις τάς έκκλησίας, βρίθει έρ- 
γαστηοίιον, ιπποσκευών ποικιλοχρόων, κατεσκευασμένων συμ.- 

φώνως τ'/ί ’Ανατολική καλαισθησία. ’Άνωθεν δέ τών χκμ-Τ- 

λών τοίχων τών κήπων φαίνονται ροιαί, συκαϊ, φοίνικες πε- 
ριελισσόμενοι ύπό άναρριχωμένων άμ.πέλων. Ούδεμία οδός είναι 
θολωτή καί σκοτεινή, ούδέν κιγκλιδωτόν έπί τών παραθύρων, 
ώς εις τάς αρχαίας του Ισλαμισμού πόλεις. Οί σπάνιοι δι- 
αβάται, ένδεδυμένοι διά ποδηρων χιτώνων καί φέροντες φέ- 
σιον έρυθρόν έπί της κεφαλής, έχουσιν ώραίαν φυσιογνωμ.ίαν, 
καί ΰφος πράον καί γλυκύ. Αενάως δέ τό μειδίαμα έπανθεϊ 
έπί τών χειλέων αύτών. Έ ν  συνόλω ή Ναζαρέτ, μ,’ ό'λον τό 
σύνηθες τών μικρών αύτης μνημείων καί τών στενών οδών, 
έχει τό ΰφος ελκυστικόν καί συμπαθές, οπεο έπαναπαυει άπό 
του σοβαρού θελ.γητρου τών Μουσουλμανικών πόλεων.

Τό μέρος, έν ω έγκατέστημεν, κεϊται άνωθεν της Ελληνι
κής συνοικίας ποός την οδόν της Τιβεοιάδος καί έν μ.εσω πε- 
ριτετειχισμ,ένων κήπων, έν οΐς θάλλουσι κρίνοι καί έπί εδά
φους ξηροϋ γρανιτώδους,λίαν προσφόρου εις τού: νομάδας πρός 
έγκατάστασιν. Προ ημ-ων ειρηνικοί οικισκοι, αειθαλείς κήποι, 
μ.οναί, καί κυπάρισσοι Περί ημάς, μ.ακράν, εκτυλίσσονται 
τά ηνωμ.ένα ορη, ομ.οια πρός άλληλα ύπό τόν άνθινον αύτών 
μανδύαν.

Μαγική η έσπέρα περιβάλλει ημάς. Τό λυκόφως αρχίζει 
διαυγές καί αμφίβολον, έπαφηνον άθικτους καί άναλλοιωτους 
τάς μεγάλας της -γης γραμμάς. Ή  παρούσα στιγμ,η καί οί 
άλλεπάλληλοι αιώνες, φαίνονται μ ετ ’ ολίγον συγχεόμενοι καί 
οΰτω άντΛαμβανόμ-εθα τά πάντα ένταϋθκ άθάνατα, οΰτως 
είπεΐν, ώς τά ό'ρη, τούς βράχους, τούς λίθους τών αρχαίων 
ναών, τά στρώμ,ατα τών φυτών, τά άκαταπαύστως άνανε- 
ούμενα. Καί έν τγί συγχύσει αύτγί τών ηλικιών έπέρχεται ή
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εποχή τ-ής μεγάλης άνκιχνησεως, έπιβάλλουτα .χ.7.1 υπερτε
ρούσα των λοιπών. Ό  Χριστός βζθ[/.ιζίως αναφαίνεται ώς 
άλλοτε έν ρ,έσω των κίτρινων ανθυλλίων και των ρόδινων 
λίνων των αγρών· έκ νέου καθαρίζεται άνθρωπινως εν τώ ετα- 

στικώ ηι ,ών πνεύρ.ατι.
Συνεχώς, κατά τους νυκτερινούς ρερ.βασρ.ούς του, θά έπε- 

σκέφθη τά πλαισιουντα τό ρ.εριονωρ,ενον χωρίον του 'ίψη 
ταϋτα, θάπεθαύρ,ασε τούς ίδιους ορίζοντας, θά περιέφερεν 
επί ριακρόν τό ό'ριρια επί του αύτοϋ πανοράρ.ατος. Τά ηγα 
πησεν ; Είχεν άρά γε θέσιν διά την άνθρωπίνην άφοσίωσιν 
πρός την γενέτειραν, έν τγ ύπό τόσον υψηλών εννοιών πεπύ,η- 

ρωρ,ένΥ) ψυχγ του.
Πρός την Ναζαρέτ τ-ης εποχής αύτοϋ, την σκληρώς φερ- 

θεΐσαν πρός αυτόν, την διώζασαν αυτόν, διότι ακριβώς εξ 
αύτ'ης κατηγετο, ητο δυνατόν ν’ άφωσιωθγ· Γσως δε πρός τά 
ορη ταϋτα, τάς ρ,ελαγχολικάς αύτάς εκτάσεις, τάς καλυπτο- 

ρ.ένας ύπό χλόης καί λινών... ησθάνθη τι.
"Αλλως τε τό ρ.υστηριον τών ανθρωπίνων του Χρίστου αι

σθημάτων ράνει δι’ ημάς τεθαμμένον ύπό βαθεϊζν τέφραν. 
Πάντας ηρ-άς περιέβαλε διά της απείρου αγάπης του καί διά 
τοϋ ατελεύτητου οίκτου του, άδυνατοϋρ.εν δέ νά καταμερί- 
σωρ,εν την στοργήν του, ώς πράττορ.εν, επί τών θνητών 
όντων καί επί τών πραγμάτων.

Οί συγγενείς του, οΐτινες είναι αληθώς καί οί αδελφοί του, 
παρεγνώρισαν αυτόν κ α τ ’ άρχάς, ώς συνήθως συμβαίνει, καί 
δέν ήνώθησαν ρ.ετ’ αύτοϋ, είρ.η μετά την λατρείαν τών ξένιον 

πληθυσμών. Ά λ λ ’ η φιλία, οΐαν και οί άπλούστεροι έξ ημών 
έννοοϋσιν, ητο αύτω οικεία, καθόσον έν τώ Εύαγγελίω συνε

χώς έπαναλαρ.βάνεται η φοάσις: « 'Ο  μαθητης, δν ό Ίησοΰς 

ηγάπα. . .»
Γνωρίζομεν προ4 τούτοις δτι έπεζητει την γαληνην της έξ

οχης, οτι συνηοχετο καί άνεπαύετο ύπό τον τόπον της προσ
ευχές έπί τών ρ,ερ.ονωρ.ένων κορυφών τών λόφών και βουνών. 
Διατί λοιπόν νά ρ.η είχε καί έδώ όνειροπωλησεις }

Αύτός, ό δικβλέπων πέραν της γήινου διάρκειας της διά
δοχης καί της άφθίτου δόξης. είναι αδύνατον να η,σθανετο 
την ίδικην ρ,ας ρ.ελαγχολίαν· καί την ασθενικήν άγαπην προς 
την γενέτειραν καί πρός τους τόπους έν οίς επι μακρον κά
τω*.-/,σαρ.εν, διότι η αγάπη αύτη είναι άπλώς εις τύπος αι
σθήματος πρός τό έφημερον ημών, συνέχεια τές  άπελπισιας 
έν ·/) ρίπτει ηρ.άς ο νόρ.ος της τόσον ταχείας ηρ.ών διαβασεως 
καί τελευτής. Ά λ λ ά  τίς ο ίδ εν ; . . .  Εις Γεθσημανη, έπί τοϋ 
Ι’ολγοθά, έν τη ωοα τοϋ τρόμου, καθ’ ην παν το εν αυτώ 
άνθ3ωπινον ηγωνία, ίσως έπανεΐδεν, έν τώ ύστατω αύτοϋ 
ρερ.βασρ.ώ, —  ώς καί ό έλάχιστος έξ ημών θά έ’πραττε-— τα 

οικεία τγ παιδικέ αύτοϋ ηλικία ταϋτα δρη, τόν θλιβερόν χορ- 
τινον εκείνον κόλπον,· κατά την άκραν τές  πεδιάδος τές  Έ σ -  
δρελώνος, τάς ύψηλάς καί ηοέρ.ους έκείνας βοσκάς, εξ ών 
αντηχεί κατά πάσαν εσπέραν, άλλοτε ώςκαί σήμερον, η πρόσ- 
κλησις τών αιγών διά τών αύλών τών ποιμένων τέλος ολα 
οσα νϋν άποθαυαάζομεν καί ετι  μάλλον ζοφουμενα καί εις 
άπλας σκιάς νϋν μεταβαλλόμενα ύπό τόν νυκτερινόν πέπλον, 
τόν όποιον ούδέποτε ύπελόγισεν η ηλικία, όμοιοτύπως ώς θά 
•ησαν καί πρό δισχιλίολν έτών.

0  0 P T M O J  T R S  Τ Ρ Ε Μ Ο Π Η Ϊ  Λ Ε Υ Κ Η Σ

θ έ λ ε τ ε  νά μάθητε διατί η λεύκη τρέμει, καί δτε, εν πνι- 
γηρω ακόμη θέρει, ούδεμία πνοη ανέμου φυσά και τάλλα 
πυκνόφυλλα τοϋ δάσους δένδρα άκινητοΰσιν ; ’Ακούσατε.

Κατά την άπαισίαν στιγμήν, καθ’ άιν ό Ίησοΰς απο τοϋ 

Σταυροϋ έκρέματο καί ό ήλιος είχε πεοιβληθέ πενθιμον σκε
πήν, γενική φρικίασις κατελάμβανε πάσαν την ζώσαν φυσιν· 
ό δέ άνθρο)πος, κατάπληκτος καί ακίνητος έπί τώ άνηκούστω 
θεάμ,ατι, μέ περίτροαον ψυχήν άνέμ.ενε τό πέρας τοϋ ασυνή
θους δράματος, ό'περ ούδέποτε είχεν ΐ'δει. Τά  ζώα τοϋ δά
σους έκρύπτοντο, μη τολμώντα νά έξέλθωσιν έκ τών ασφαλών 
αύτών κρησφυγέτων. Ούδείς τέττ ιξ  έτερέτιζεν, ούδεμία έβόμ- 
βει μυϊα, ούδέν πτηνόν έκελγδει.Τό πάν διετέλει άφωνον πνι- 

ηρόν καί έν πενθίμω καταστάσει. Μόνον τά άνθη, οί θά
μνοι, τά δένδρα, έψιθύριζον έ'τι έν τ·?ί ιδία αύτοις διαλέκτω, 
έξιστοοοϋντα ί'σως τό μεναλεΐον τ έ ς  ύψηλέί καί άγιας έκει- 
ης στιγμ.ές· Αί ύψηλαί κέδροι του Λιβάνου ύπετονθόριζον ύ- 

ποκώφως φρικώδη 'ήχον, άνερχόμενον ύψηλά εις τόν αιθέρα, 
καί ύπομέλαινα κοηπίς, τ-/) νυκτί παραπλήσια, περιέβαλε τό 

άλσος.
Τό πάν τετέλεσται ί έστέναξεν η Ί τ ε α  τέξ  Βαβυλώνος και 

βαθέως πρός τά α,άτω έκρέρ,αντο έν τώ Εύφράτγι οί πενθοϋν- 

τες αύτές κλάδοι.
Ό  διερχόμενος διά τές  αμπέλου του τγ στιγμή έκείνγ 

αμπελουργός είδε τούς θαλερούς βλαστούς τές  άναδενδρά- 
δος, πενθίμως κατανεύοντας, ώσεί έθρηνουν καί ούτοι διά τας 
ύπό τοϋ ανθρωπίνου γένους δημιουργηθείσας τώ θεανθρωπω 
βασάνους, έν δέ τώ Γολγοθγ γλυκεία άνυψοΰτο όσμη, ην εξ- 
έπεμπεν έν τώ σκόγει τό "ον, ίνα δροσίση ολίγον τον πα- 
σχοντα υιόν τοϋ θεοΰ, καί ό χλοερός τές  "Ιριδος θάμνος ε- 
λενε πρός την αδελφήν του κυπάρισσον. « θ έλ ω  νά πενθήσω 
έσαεί». «Καί έγώ, προσέθηκεν η κυπαρισσος θελω εφεφέ? 
ζώ έπί τών τάφων εις άνάμνησιν της στιγμές ταυτης».

Ελαφρά αυρα επνευσε τότε έν τώ πνιγηρώ λυκοφωτι. Ητο 
ό άγγελος τοϋ θανάτου, μεταβαίνων προς τον Εσταυρωμενον, 
καί μ ετ ’ ολίγον ηκούσθη η φωνη « θ εε  μου ! θ ε ε  ρ.ου ! διατ1 
μέ έγκατέλιπες  ̂ » Καί έ’τρερ.ον δλοι οί κλάδοι, ολα τα φυλ- 

λα, καί πάντα τά άνθη.
Πλην μόνη η λεύκη, τό ύπερηφανον, ύψηλόν, και ψυχρόν 

δένδρον ίστατο ακίνητος καί απαθής έπί τοϋ Γολγοθά. «Τι 
μάς ένδιαφέρει τό πάθος σ ου ’ ε ίπεν  ημείς δένδρα, άνθη, 
καί φύλλα, δέν ίχομεν άμαρτησει, εΐ'μεθα άμόλυντα». Ά λ λ  
ό Άσταρώθ, ό τοϋ θανάτου άγγελος, έ’λαβε τότε την μελαι- 
ναν κύλικα μέ τό αίμα τοϋ λυτρωτοϋ πεπληρωμειην, και 
έ’χυσε τοϋτο εις τάς ρίζας τ έ ς  άσεβοϋς. Αυθωρεί το άτυχες 
δένδρον έρρίγησε καί τά φύλλα αύτοϋ έμ.αράνθησαν, και ου
δέποτε πλέον εκτοτε έπανέλθεν έν τοϊς κλάδοις αύτοϋ το 
ζωηρόν πράσινον χρώμ.α καί η εύτυχία* καί όταν άκομη το 
πάν άκινητγ, όλβιά καί αναπαύεται, η λεύκη άνατριχιά και 
τρέμει καί διά τοϋτο μέχρι σημ.ερον ετι καλείται «η τρε- 

μουσα Λευκή».
( ’ Εκ τοϋ Γαλλικού) "Αννα ϊ ε ρ ο υ ί ο υ
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Η ΑΔΕΑΙΚΑ ΠΑΤΤΗ
Ε ΙΣ  MONTE -  ΚΑΡΛΟ (ΜΟΝΑΚΟ)

, Είμσοι ευτυχής οσάκις έπαναβλέπω την μικράν ταύτην τές  
γης γωνίαν, την τόσον προνομιοΰχον. Τό μεν, διότι βασι
λεύει ένταΰθα διηνεκές έαρ, τό .δέ, διότι εύρίσκει τις μονή
ρεις ατραπούς, έν αίς περιπλανάται άνέτως, έν μέσω κά
κτων καί ροδοδαφνών. Ό τ α ν  δε είναι τις κάτοχος καί πνεύ
ματος παρατηρητικοΰ ζητεί νά έρ.βαθύν/] εις τά έθιμα, 
καί έρευνησν] τά περί αύτόν συμ.βαίνοντα, αισθάνεται οτι έν
ταΰθα εύρίσκεται έν μέσω είδικοϋ κέντρου, άναμιμνησκοντος 
τάς εικόνας τοϋ Stendhal εις την ηγουμένην τ έ ς  Παρμας.

Τό μικροσκοπικόν τοϋτο ποιγκηπάτον, οπερ άοιθμεϊ μόνον 
εί'κοσι καί πέντε μέτρων περιφέρειαν, οπερ φιλοξενεί κατά 
τόν χειμ.ώνα τάς μεγαλειτέρας περιουσίας τοϋ κόσμου καί 
τρέφεται έξ αύτών, έχει μονάρχην, κυβέρνησιν, στρατόν, 
ναυτικόν, διοίκησιν καί οικονομολογικήν αριστοκρατίαν. Βου
λής δέ μόνον στερείται, δπως όμοιάζν) καθ’ "λα πρός τά 
λοιπά πεπολιτισμ,ενα κράτη. Ά λ λ ’ έάν αί πολιτικαί όιαμ,ά- 
χαι είσίν αύτω άγνωστοι, μυκώνται ούχ νίττον έν τώ ιιικρο- 
κόσμω τούτω ανθρώπινα πάθη, ζωογονούμενα και όξυνόμενα 
ύπό τές  σμικοότητος τοϋ πλαισίου, άλλά διαχέοντα περί 
αύτά όξεϊάν τινα όσμην ύπεκκαύσεως.
" Ένταΰθα έπανεύρομεν την διάσημον άοιδόν Άδελιναν 
Πάττη. Διατρέχουσα ηδη τό εξηκοστόν τ έ ς  ηλικίας της έ
τος ή Π άττη , διετηρησε την ευκινησίαν τοϋ σώματός της, 
την μαγείαν τοϋ βλέμμ,ατος καί σχετικώς την δροσερότητα 
τ·ης φωνές της. ’Οποία θαυμασία υπαρξις η τές  Π άττη ! Ά -  
ναγινώσκων τις τόν βίον αύτές νομίζει δτι είναι ό'νειρον, 
δτι μάγισσά τις ώδηνησεν αύτην από τ έ ς  χεορος έν τγ όδώ 
τές δόξης καί τοϋ πλούτου.

Ή  Π άττη έγεννηθη έπί τών σανίδων τές  σκ.ηνές· Η μη-

τηρ αύτές, διάσημος ηθοποιός, έφερε την Άδελίναν εις τόν 
κόσμ.ον έν μ.έσω δύο πράξεων τές  «Νόρμας», καί μανθάνουσα 
νά ψάλλγ έμαθε καί νά όμιλγ. Έ ξα έτ ις  η Π άττη έγνώριζεν 

έκ στήθους άπαν τό δραματολόγιον τ έ ς  μητρός της, όκταξ- 
τις έλάμβανε μέρος εις συνάυλίας δι’ εύεργετικούς σκοπούς, 
καί έξετέλει τό άνακυκλικόν άσμα τ έ ς  ύπνοβάτιδος. Ά πο 
δέ τοϋ ογδόου έτους τές ηλικίας της μέχρι τοϋ ενδεκάτου, 
έπιχειρεϊ, μετά τοϋ Μαυρίκιου Στράκωσκ, ταξείδιον άνά τόν 
κόσμον. Ή  Άδελίνα Π άττη  ί,το ηδη ιδιότροπος. Εσπέραν 
τινά εις Κιγκινάτην ζητεί παρά τοϋ Στράκωσκ μίαν πλαγ
γόνα· άλλ’ ούτος ούδόλως έπρόσεξεν εις την αί'τησίν της, 
άλλ’ δταν έπέστη η στιγμή νά είσέλθγι έκ την σκηνήν ή 
Άδελίνα άρνεϊται έπιμόνως, δηλοΰσα κατηγορηματικώτά- 
τα δτι δέν θά άνοιξη) τό στόμα πριν ή λάβγ την πλαγγόνα, ήν 
έζήτησεν. Έδέησε νά τρέξωσιν άνά την πόλιν δλην διά να 
ευρωσι τοιαύτην καί μέ την πλαγγόνα της, άπομάξασα τά 
δάκρυά της, είσέ 'θεν  εις την σκηνήν και ε’ψαλε θεία !

Ό τ α ν  ή Π άττη  μετέβη εις Παρισίους, περί τό τέλος τές  
Αύτοκρατορίας, ή φήμη της ήδη προέτρεχεν αύτης. Τό δε 
μετά τοϋ κ. Μαρκησίου Δέ Κώ συνοικεσιόν της τή εδω- 
κε θέσιν έν τή Αύλγ καί ηύξησε τό γόητρον αυτές· Τοτε οι 
θεατρώναι προσέφερον αύτη τά ύπεοογκα ποσα, ατινα εκτοτε 
συνήθως έκέρδιζε, λαμβάνουσα άντί μιάς παραστάσεως 1 ,0 0 0  
2 ,0 0 0 ,  3 ,0 0 0  φράγκων χρυσών. Έ ν  Ρωσσία ή άνταμοιβή 
αύτές δι’ εκάστην παράστασιν έφθασεν εις τό άπωγειον. Εν 
άρχγ έδιδον αύτή 7 ,0 0 0  φράγκων καθ’ έσπέραν, άλλ’ ό Ά μ π ε 
έτοιπλασΐασε τό ποσόν, χορηγήσας αύτγ 2 0 , 0 0 0  φράγκων, 
ποσόν μυθώδες εις τά οικονομολογικά χρονικά τών θεάτρων 
δτε ό λοχαγός Μαπλεζέν, ύπερθεματίσας, άνεβίβασε τό πο - 
σόν μέχρις 2 5 , 0 0 0  φράγκων, καί ιδού έπί τριακονταετίαν 
•/¡δη ή Π ά ττη  έξακολουθει ήσύχως άναδεύουσα διά τοϋ 
πτύου τά τραπεζογραμ.μάτια καί αύξανουσα την περιουσίαν

L E O N  T I N  S E A U

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο Ν  Σ Τ Ο Μ Α
Ίνα δικαιώαωμεν δί την μητέοα ΣωβάΧ, ποοαΟέτομεν οτι ουδέν ειχεν εκ 

τοϋ τόπου τών συνήθων μητέρων τών «οιδών. Συγκατετΐθετο μέν, χαι μετ εμ
πιστοσύνης, δπως ή θυγάτηρ αυτής ψάλλη άπδ τής σκηνής, τής σκηνής μάλι
στα τής «Μεγάλης"Οπερας,» άλλ1 ήτο πρι·τα χδ'άρορος πρός τά αιώνια θεα
τρικά ζητήματα, τής 6πό τοϋ θιατάρηου προσλήψεως τών αοιδών, τών αυοι- 
θα£ων υποχρεώσεών των, τής διανομής τών ρόλων, τής Ιπιτυχίας τής πρωιης 
παραστάσεως, και άλλων έτι σκοτεινοτέρων θεμάτων, ατινα Ιπλήρουν τάς κε- 
®αλάς τών γυναικών τοϋ θεάτρου. *Εχε£νη μόνον σκοπόν εν τω βίω είχε, την 
αποκατάστασιν τής θυγατρός της, και μέχρι τοϋδε ουδόν αλλο είχε κάμει, ή 
νά επιδιώκη σύζυγόν τινα, πρωτίστως μεν δι' ίαυτήν, είτα δε όιά τήν θυγα- 
τέρα της. Ά λ λ ’ είς τό πρώτον ζήτημα δέν έπετύγχανεν, άγνωστον δέ άν και 
ιις τό δεύτερον ήθελε δρέψ ει δάφναςνίκης.

Καταγωγής Ρουμανικής, και εις πτωχήν άλλ' έντιμον ανήκουσα _Ο’.κνγέ 
νειαν, έθεωρεϊτο, έν ηλικία δέκα όχτώ ετών, ώς ή καλλονή τής χώρας. Είχεν 
ώραίους όρθαλμοΰς. Ά λ λ ’ έκτος σπανίων εξαιρέσεων, έχείνη ήν απεκάλουν ή 
ώραία Μάρτσκα, έγνώριζε κάλλιστα νά παρακάμπτη τούς κοινωνικούς σκοπέ
λους καί διατηρή εαυτήν άμωμον, τουλάχιστον ώς πρός τά βλέμμα. Είχε 
τάς παρειάς κοίλας, τόν κορμόν τοϋ σώματος μακράν-καί άχαριν, τά στήθος 
ύψηλόν, άλλά τό άποτελοϋν τήν άπελπισίαν αυτής, ήτο τό στόμα της.

Ή  Μάρτσκα ούδέποτε έγνοφισε τόν. πατέρα της, άποθανόντα μήνας τινας 
«πά τής γεννήσεώς της. Ή  δέ μήτηρ της, άφοσιωμένη χαρδία, άλλά ψυχή 
αδύνατος, ύπέχυψεν εις τήν θλίψιν, οτε άνεχάλυψεν εις τήν θυγατέρα της ψυ-

χήν στεγνήν καί παντελή στέρησιν παντός ευγενοϋς αισθήματος, πασης ηθικης, 
πάσης στοργής καί δικαιοσύνης, προχειμένου νά ®θάση εις σκοπόν τινα. Αί 
κατ’ έξοχήν πραχτιχαί αύται τάσεις της, άνεφάνησαν από τοϋ πρώτου αυτής 
συνοικεσίου μετά διπλωμάτου Γάλλου, ον άπώλεσεν εύθό- μετά τόν γάμον της.

Πρός πλήρη δέ δυστυχίαν της έστερείτο χρημάτων, ώστε άκουσίως καί 
άνευ κλίσεως συνεζευχθη άνώτερον άξιωματικόν τοϋ πεζιχοϋ, ονόματι Σωβάλ, 
μάλλον ήλικιωμένον, άλλ’ ΐσχυρότερον τοϋ διπλοιμάτου κατά τε τήν υγείαν 
καί τόν νοϋν.

Ά λλά βεβαίως ή ώραία Ρουμανΐς Ιφερε τήν δυστυχίαν είς τους συζύγους 
της, Stoκι ήμέραν τινά διεδόθη ή φήμη ότι ό ταγματάρχης άπώλεσε τήν ζωήν 
έν τή μάγη τής ’Ορλεάνης κατά περιστάσεις, αϊτινες παρέμειναν μυστηριώ
δεις, διότι ούδείς αύτόπτης μάρτυ; ήδυνήθη νά παράσχη λεπτομέρειας έπί 
τοϋ θανάτου του, έπελθόντος συνεπιία φρικώδους πληγής έπί τής κεφαλής.

Μολονότι ούδέποτε έθεωρήθη ώς γυνή εύαίσθητος, ούχ’ ήττον ή Ρουμανΐς 
έοάνη θρηνήσασα τόν θάνατον τοϋ συζύγου της. ’Επί πολλά έτη έζησεν έν 
πλήρει άπό τοϋ κόσμου άποχωρήσει, είς μικρόν οίκίσκον, χτήμα τοϋ μακαρί
του, έν τώ  βάθει τοϋ Βέαρν, ούδένα βλέπουσα καί τήν λήθην έπιζητοϋσα.

Ά λ λ ’ αίφνης, άποτόμως Ιπανήλθεν είς Παρισίους, Λα, κατά τό λέγειν αύ- 
τής, έκπαιδεύση τελείως τήν θυγατέρα της. Καί πράγματι, ή χορασίς ’έσχε 
τού; καλλιτέρους διδασκάλους· καί ένώ ό άποθανών πατήρ της ούδεμίαν ά- 
φήχε περιουσίαν, κατ’ άγνωστον όμως συγκυρίαν, στρογγύλον ποσόν άπό τοϋ 
ούρανοΰ χατελθόν, εύρέθη μεταξύ τών χ αρώ ν  τής Μάρτσκας.

Ή  χήρ* καί ή ορφανή αυτής θυγάτηρ, ’έζων άνέτως· ή δευτέρα δέ άνα- 
πτυσσομένη καθίστατο τοσοϋτον ώραία, τοσοϋτον έπαγωγός, ώστε άμέσυις ή 
μήτηρ προεμάντευσεν οτε εύρύ τή έπεφυλάσσετο μέλλον. Ά λ λ ω ς τε καί ή 
πείρα ήδη έβοήθει αυτήν είς τάς σκέψεις της ταύτας, άναγνωρίσασα έκ πολ
λών αποτυχιών δτε οι ΙΙαρίσιοι δέν ήσαν ή Ρουμανία, καί οτι είχε πολυ βα- 
σισθή έν τή άρχή τοϋ σταδίου αύτής έπί τής ίδιας νοημοσύνης καί τής ήλι- 
θιότητος τών άλλων.

I
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κύττίς, άνερχο[Αένην εις βίκοσιν έ/.κτοαμυρια φράγκων.

Εις Βουεννος— Άϋοες άντνιαείφθη άντί 3 0 , 0 0 0  φράγκων
χρυσών κκθ’ έσπερζν κκ'ι έν Μόντε— ΚάρΤο λαμβάνει έν μυ-
θώδει  συ^ κ α τα β ά σ ει ,  άνά —όίσαν εσπέραν 1 0 , 0 0 0ί 1 *1 γκων.

άπο^ί^ουσα χιλιάδας τινας καί εις την διευθυνσιν της ρο/.εσ
τίας. Ά λ λ α  το ποσόν των τεσσαράκοντα χιλιάδων φράγκων 
διά τέσσαρας παραστάσεις μ.ονον δεν είναι εΰκαταφρδνητον, 
ένω ή Πάττη πρό τεσσάρων ηδη αιώνων, δεν ηλλαξε το δρα- 
μ.ατολογιον αύτης Άυ.εριμνώσα εάν ίδρύΟη νεον είδος Μελοδρα
μάτων ύπό την αιγίδα του Βάγνερ. του Μπερλιοζ, καί του 
Ρέγερ, έκ.είνη παραμένει πίστη τω Δονι,έττγι, Ρωστινη καί 
Βέοδη. Δέν εγκαταλείπει τάς τριολίας, τά θούρια, καί τούς 
ζωηρούς το’νους, έ’στω καί απηρχαιωμένους, καί παρη/.υ.ακό
τας, διότι ουδέποτε ύπηρζε τραγική, άλλ’ απλώς άριστοτέ- 
χνις· καί υ.ετά την γενικήν ανατροπήν της καλαισθησίας, 
μετά το η δη παρασεΐραν ρεϋμα ολην εκείνην την ’Ιταλικήν 
ελαφρότητα, η φημη της Ι Ιά ττη  δέν έκλονίσθη, ή προσω
πική αύτης αυθεντία δέν ύπεχώρησεν, ούδ’ η δρασις αύτης 
απέναντι του κοινοϋ.

Ύΐταν ή Άδελίνα ψάλλγ καί ακόμη οταν δέν ψάλλ'/) καί 
οταν παίζη έν παντομίαα, διαμ.φισβητοϋν τάς έν τω θεάτρω 
θέσεις, μέ ίσον βάρος χρυσοϋ. Τις θά έςηγήση το φαινόμ.ενον 
τοΰτο ; Πώς τό πλήθος, τό συνήθους τοσοΰτον ευμετάβλητου, 
τοσοΰτον αχάριστου, απέναντι εκείνων, οίτινες το εθελζαν, 
έπιουλάσσει αύτγ τοιαύτην διαρκή πίστιν, μ,ακράν καί άκρά- 
δαντόν 5 Δ ια τίη  ΙΙάττη  απολαύει προνοαίου, ούιινος δέν άπη- 
λα.υσαν ή Κράους, η Δουπρέζ, η Φαλκόν, αΐτινες ύπηρςαν τ ε 
λειότερα'. καί θελκτι'.ώτεραι αύτης; ΤοΟτο είναι αίνιγμα· έ- 
πιμένω δέ νά φρονώ οτι μυστηριώδης τις δύναμις έπέβλεψε 
καί καθωδηγησε το στάδιον τνίς Άδελίνας

Καί έν τούτοις τδ στάδιον τούτο εύρίσκεται περί τό τέρμα 
του, διότι η ΙΙάττη έ'ζησε καί διαιωνίσθη διά του ίδιάζοντος

θέλγητρου της φωνής αύτ'ης την ημέραν δέ καθ’ ην η φωνή 
αυτη θά καμφθγ, ούδέν θά έναπομείνγ τη Π άττη.

’Ή δη προσεγγίζει περί τδ τέρμα τούτο· οί ανιόντες φθόγγοι 
κ.αθίστανται τραχείς, οί κατιόντες υπόκωφοι, κ.αί οί μ,εσαΐοι 
παρελελυμένοι, μ ε τ ’ ολίγον δέ θά σημάνη ή άποχωρησις καί ή 
Πάττη θά αποχώρηση πρδς άνάπαυσιν έν τω μαγικω αύτ-^ς 
άνακτόοω του ιIraig-y Nos έν Σκωτία, ένθα θά διέρχηται 
τάς ώιας αύτης, θωπεύουσα τδ εύνοούμενον κυνάριόν της, 
ό'περ καλύπτει δι’ άδαμάντων, οπως τρανώτερον έκδηλώση 
αύτω την τουφερότητά της η θά έπιδοθη εις την συγγραφήν 
των Άπου.νηυ.ονευμάτων αύτης, η θά ύπαγορευη αύτά»είς 
τδν κ. Νικολίνην

Μαρία Βριαόν·

ΧΗΜΙΚ0Ν ΑΤΜ 0ΚΙΝΗΤ0Ν ΒΑΦΕίΟΝ
ΙΡ ΙΣ  Γ .  ΝΟΜΙΚΟΥ

I I  Ό δοη Ά θ η ν η ί ό η ΐ  -ταρά τή ν  α γ ί α ν  Ε ιρ ή ν η ν  I I  
Τό νεοσύστατου τούτο βχφείον είναι έιρωδιχσμένον μ ε μηχανάς, 

συσκευάς καί /ημικάς βαράς τόσον τελεία ς, ά>στε καί τα σπανιώτερα 
τδν  χρωμάτων νά άποδίδη εντελέστατα . Δεν βάφη μόνον φορέματα, 
αλλχ καί χειρόκτια, καί πτερά πίλων καί αραχνοειδή υφάσματα καί 
τάπητας κ ιί  ανδρικά ενδύματα, καί βαμβακερά έτ ι ΰφασματα. Τά 
βαφόμενα πχραδίδει εντελώς καινουργή, έστω  καί έάν ήσαν πολύ μ ετα 
χειρισμένα καί παλαιά. Καθαρίζει δέ ανδρικά καί γυναικεία φορέματα, 
γάντια, ταινας, τριχαπτα, άποδιδον τήν πρώτην λαμπρότητα.

Ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας μοναδική, προθυ
μία τής υπηρεσίας μεγάλη καί τιμαί συγκαταβατικώταται. Δέχεται 
ήδη πρίς βαψιμον καί έκ των επαρχιών, αναλαμβάνει δέ τήν απυστο-
λήν αυτών τα/υδρομικώς.

ΓΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

I. Τ ΣΔ Μ Η

'Oôoc Σ ,ταόίον άμιθ .  4 5

λ ζ ο ' λ χ τ χ  έ/-λΐ*τά, τέχνη χ χ  1 καλλαιτΟησίκ ε'ρω ττκικΥ ], τι- 
aat λογικαί κατέστησαν το υττούηχατοτΓοιειον Τσάαη το κατ’ 
εςοχην εύνοούαενον των κυοιών καί αυτή; τη ;  Β . Αύλ-ής. Ο 
κ . Τσααη; είναι Six την Ε λ λ ά δ α  οτι 6 Ιίαρισινο; l ' i n n é  δια 
την Γαλλίαν.

Τότε συνήντησε τόν Γοδεφρουά. Ούτος απομονωθείς μετά την άναχώρη* 
σιν του Ιΐατρικίου, ήρχισε νά στενοχωρήται, ενεκα του περί αυτόν κενοΰ’ ενώ 
ή χ. Σωβάλ ¿φαίνετο έξαντλήσχσα και τά τελευταία λουδοβίκεια, δι' ώ/ εΤ/_ε 
ζήσει τόσον εύμαρώς επί αρκετόν χοόνον, Ιν τοιαύτη συγκυρία μονώσεως 
συνηντήθησαν και συνεδέθησαν. *Η κυρία Σωβαλ πολλάκι: ήκουσεν επαίνου- 
μένην την φωνήν τής θ.*γα:ρος της, και εσκέπτετο ότι πας χαλ)ι»έχνης θα 
ήτο εότυχής βλέπων, άκούων και καλλιεογών τόν ¿ξαίσιον εκείνον λάρυγγα 
όστις εθελξεν εν πρώτοις και τά ώτα τ/ύ Γοδεφρουα. Ε ;.ς τους πρώτους φθόγ
γους, οϋς άνέμελψεν ¿κείνη, ό ’Αντώνιος διενοήθη οτι ό κλωβός του Κονστρ- ! 
βατουάρ όέν ει^ε φιλοξενήσει πολλάς τοιαύτα; χηδονας.

Εις εν νεΰμά του, τό γυμνάσιον τοΰτο τής Μουσικής, ανέωξε τά; πύλας του 
προς ¿κείνην, ήν ό εξο/ος μουσικοσυνθέτης προεμάντευσεν ώ ; άπαράμιλλον 
άοιόόν του μέλλοντος, αλλά άνευ τών υπολογισμών τής τε Τύχης και τής 
κυρίας Σωβάλ.

—  *11 κόρη μου νά <1άλ/η εις τήν Κωμωδίαν; ποτέ ! Εις τό Μέγα Μελό
δραμα... και πάλιν βλέπομεν...

Μυ/_ίως δ’ έτρεφε τήν σκέψιν ταυ την, και ένώ άλλοι εόίόασκον μουσικήν εις 
τήν Ευγενίαν, εκείνη υπέθαλπεν έπιοεξίως παρά τώ Γοδεφρουα τόαΤλθημα τής 
Φιλοδοξίας. 1 ΕκπλαγεΙς τό πρώτον ό νεαρός μουσικός δια τό παράδοξον τών 
ιδεών της, μετ’ ολίγον ευγνωμονεί τή φίλη έκείνη, ήτίς εΰρισ/ε και τήν σκη
νήν έτι του Μ=γαλυυ Μελοδράματος μικράν δι’ έκεΐνον, σJveπώ; δέ και δια 
τήν κόρην τη,. Αυτή συνεκράτησε/ άχλόνητον παρά τω Γοδεφρουα τήν ιδέαν 
τής σ^νθέσεω; του Κωνσταντίνου, δι’ οΰ έγένετο δεκτός εις τό θεατρον του 
μελοδραματο; μέ πρωταγωνίστριαν τήν Ευγενίαν, διά τήν οποίαν ειχε γρά
ψει τόν πρώτον ρό>ον.

’Ιδού ποιο/ υπήρξε τό αληθές αίτιον τής υψιστης αύτοΰ επιδόσεως πρός 
τήν μεγάλην τέχνην, ήτις τοσοΰτον συνετάραξε τόν κόσμον και τοσαύτας διή- 
γειρεν εύμενκς και δυσμενείς κο'Ν?ιτ, ά' τό μέλλον Ιμτ^λε νά Ιδραιώση.

Ή  αΓΘ;οσα τής Ευγενίας Σωβάλ, ή μάλλον τής μητρόζ αυτής, διότι ή 
Ρουμανις εί/̂ εν επεφυλάξει δι’ Iαυτήν τήν διοίκησή του οίκου, εν τή κοινή 
αυτών υπάρξει, ώμοίαζε μάλλον πρός αίθουσαν εύπορων άστών ή ηθοποιού. 
Έ ν  ττύτοις, δτε ό^Πατρίκιος και ό μουσικός είσήλθον, τά άνθη τά στολίζοντα 
τήν αίθουσαν ταύτην άνέμνησαν τω ’Αντωνία» τήν επιτυχίαν τής προτε
ραίας. 'Η λοιπή διακόσμησις τής αιθούσης δέν άπετελειτο υπό πολυτελών 
Ιπίπλων, οΰτε υπό μικροκοσμη ιάτων λεπτής καλαισθησίας, αλλά πάντως εΐ- 
χεν ϋφος επιβάλλον και αυστηρόν. 'Η ένδυμασία τών δύο γυναικών εφαίνετο 
επιζητούσα τήν άποπλάνησιν και του μάλλον διορατικού οφθαλμού. Ή  δε
σποινίς Σωβάλ εφερεν εοθήτα Ικ μαλλίνου σκιερυΰ υφάσματος, εκ τών επι του 
σώματος τελείως ¿φαρμοζομένων ¿κείνων σχημάτων, άτινα ό ’Αγγλικός συρ
μός είσήγαγεν ¿ν Γαλλία καί υποδήματα μετά χονδρών πελμάτων* Ή  μήτηρ 
της τουναντίον, μέ φυσιογνωμίαν καταβ^βλημένην καί στάσεις νωχελβΐς, φέ- 
ρουσα άπερίττω, προσκ-κολλημένας ¿πί του σώματός της τάς πτυχώσεις του 
περικορμίου αυτής, καί λεπτάς όδαλίσχης ¿μοάδας, εφαίνετο παρά τό πλευρόν 
τής πλήρους σφρίγους θυγατρός της, ότι ¿κείνη μάλλον έίχε ψάλει τήν προτε
ραίαν τάς πέντε πράξει* του Μελοδράματος του Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ .

Τό μαλθακόν αυτό άτομον άνηγέρθη άποτόμως, βλέπουσα τόν Γοδεφρουα 
συνοδευόμενον υπό άγνωστου προσώπου. Ά λ λ ’ άμα ώ ; ήκυυσε τό ό'νομ* 
Ό  Φάρελ, ή περιέργειά της μετεβλήθη εις δυσπιστίαν. ’Από πολλών ¿τών 
πάσαι αί μηχανορραφίαι α^τής ϊτεινον εις τό νά πληροσσωσι τό κενόν, όπερ 
άφήκεν ό απών αυτής φίλος, ού τίνος ¿γνώριζε τήν ιστορίαν, άλλά του οποίου ή 
απότομος επάνοδος ουδόλως ηυχαρίστησίν αυτήν.

Έ ν ω  ό Γοδεφρουά συνωμίλει μετά τής προστατετομένης του, ή μή^Ρ

(¿κολυυκ Τ)


