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Έ ν  τώ Εξωτερικώ δε  π α ρ ’ άπασι τοϊς κ. κ. 
άντιπρορώ ποις Λμών.

Γραφεΐον ανοιχτόν χαθ 
έκάστην άπό 10 —12  π. μ '

Πααα παρατήρησις έπί 
τής αποστολής του φύλλου 
γίνεται δεχτή μόνον έντος 
όκτώ ήμερων. \
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Φως άνχστάσεως.— ’Από τόν δωδ-χάλογον του γΰφτου, του χ. Κωστή 

Πχλχμχ: Σέ μιά γυναίκα. — Ό  πεσσιμισμός εις την ποίησιν καί ϊ'.ς την 
βτορίαν : από την μελετην της δος Καλλιρρόης Άδαμιάδου, διδαχτορος 
τής φιλολογίας. — Ή εκθεσις των Κεντημάτων καί ταντελών. — Το 
μαραμενον χρΓνον (μτθιστόρημα κ. Κ. Παρρέν). — II ιλαρά Β'. (ύπό 
τής δος ’Ανθής Βχσιλειχδου ιατρού). — Έπιφυλίς. Τό χαμένο δακτυλίδι 
Catulle Meudés μετάφρχσις δος Ειρήνης Νικοκαίδου).
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Συνδρομπται έγγράφονται είς τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τής

Έφημ,ερεδος των Ιέυρεών
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ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ή  Ελληνική Βουλή έψήφισε τέλος πάντων τόν νόμον 

περί διδακτικών βιβλίων. Ή  Ε λληνική  Βουλή κατά την 
συνοδόν της αυτήν έ'δειξε σημεία ζωτίκοτητος, έπαρουσίασε 

ρόσωπα και φυσιογνωμίας έξεχούσας, άπεκάλυψε ρήτορας 
άγωνιζομ,ένους ύπέρ του ωραιότερου καί ζωτικωτέρου ιδα
νικού τής φυλής : Τής άναγεννήσεως και πνευματικής άφυ- 
πνίσεως των γενεών του μ.έλλοντος.

Ό  νόμος περί βιβλίων, τόν όποιον άφεύκτως θά άκολου- 
θήση νέος νόμ,ος περί μεταρρυθμ,ισεως τελείας τών προγραμ.- 
μάτων, αποτελούν τά  θεμέλια τής πνευματικής άναγεννή- 
σεώς μας. Είς την Ελληνικήν Βουλήν υπέρ τά  γνωστά 
κόμματα ιδρύεται όχι πλέον νέον κόμμα, σκοπούν, ως συνή
θως, τήν κατάληψιν τής εξουσίας, όχι κόμμ,α τής ρουτίνας 
καί τών αιωνίων οικονομικών και στρατιωτικών μεταρρυθ
μίσεων, άλλά κόμ.μ.α, τό ^ποΐον αναγράφει είς τό πρόγραμ.- 
μά του μίαν άνάστασιν εθνικήν, μίαν άναγέννησιν πνευ
ματικήν.

Ή  Ε λλάς είναι ή μόνη χώρα του κόσμου, ή οποία είχε

*
Διά τα ανυπόγραφα αρθρα 

ιεύθύνετα ιή  συντάχνις αυτών
Κ·  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν
Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 

 ̂γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
; δέν επιστρέφονται. — ’Ανυπό

γραφα χαί μή δηλοΰντα τήν 
διαμονήν τής άποστελλούσης 
δέν είναι δεχτά — Πασα αγ
γελία άφορώσα είς τάς Κ υ- 

Ιρίας γίνεται δεχτή.

ί' Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματάσημον 50 λεπτών I 
πράς έχτύπωσιν νέας ταινίας. ]

*   #

τήν ύποχρέωσιν καί τό καθήκον νά έργασθή υπέρ πάσαν 
άλλην διά τήν άνάστασιν καί άναγέννησιν αυτήν.

Αί Άθήναι, ή πόλις τών μ,εγάλων πνευματικών νεωτερι
σμών, ή πόλις είς τήν οποίαν ή θέά τής σοφίας ένεπνεε τους 
νόμους, ή πόλις τής ποιήσεως καί του κάλλους καί τής χά- 
ριτος ώφειλε νά κατέχη καί σήμ,ερον τά  σκήπτρα, καί νά 
μένη ή χώρα τών μεγάλων ιδεωδών, ή βασίλισσα του πνεύ
ματος.

Οι ^Ελληνες, οί διεσπαρμ,ένοι είς τά  τέσσερα σημ,είατ οΰ 
όρίζοντος, τόσον καλά εννόησαν τόν προορισμόν αύτόν τής πα- 
τρίδος των, ώστε ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν της καί έως 
σήμερον άκόμη, ο,τι έ'χουν εξοικονομήσει έκ τής εργασίας 
ολοκλήρου ζωής, τό ¿κληροδότησαν είς αυτήν διά τήν εκ
πλήρωσή του σκοποϋ τούτου. Τά έκατομμύρια διεδέχθησαν 
τα  έκατομμύρια, καί τά  μ,αρμάρινα μ.έγαρα μέ τούς Δωρι
κούς καί Κορινθιακούς ρυθμ.ούς ύψουνται τό έν μετά τό άλλο 
είς κάλλος γραμμ-ών καί πλούτον άρχιτεκτονικής άπαρά- 
μιλλον.

Οί άρχαΐοι θεοί του φωτός καί του κάλλους, τής τέχνης 
καί τής σοφίας, λευκοί, λάμ,ποντες μέ τά  χρυσά έμβλήμ.ατά 
των ύφώθησαν επάνω είς τεραστίους στύλους, ως διά νά 
κηρύξουν είς ολους τήν έπάνοδόν των είς τάς πατρίδας των, 
ώς διά νά έλκύσουν τήν προσοχήν τών γενεών ολων είς τήν 
λατρείαν καί τήν θρησκείαν των.

Ά λ λ ’ ενώ ό ’Απόλλων καί ή Άθηνά, σύμ,βολα καί ίδέαι 
τής φυλής, μένουν καθηλωμένα, τόσα τώρα έ'τη, είς τάς μ-αρ- 
μαρίνας στήλας των, οί διά τήν λατρείαν αυτών ίδρυθέντες 
βωμοί, ή έμειναν κενοί, ή παρενόησαν τόν σκοπόν των.

Ή  θρησκεία τών ωραίων θεών ή έμ-εινεν έως τώρα άγνω ·
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στος η εντελώς παρερμηνεύθη. Καί αί γενεαί διαδέχονται 
τ ά ; γενεάς δέκα τώρα περίπου αιώνας, χωρίς μία καν με
γάλη μορφή καλλιτεχνική, υ.ίχ επιστημονική προσωπικότης, 
μία φυσιογνωμία άπό έκείνας, αί όποίαι επιβάλλονται εις 
τούς λαούς καί μεταδίδουν εις τήν άνθρωπότητα ολίγον φως, 
νά άναδειχθή εις την χωράν τής σοφίας καί τής ποιήσεως.

Ά λ λ ’ ούτε εις την ολότητά των οί Έ λληνες παρουσιά
ζουν σήμερον μίαν αρμονικήν έξέλιξιν μορφώσεως καί άναπτύ- 
ξεως, μίαν μόρφωσιν κοινωνικήν καί εγκυκλοπαιδικήν, οποίαν 
άπαντώμεν εις άλλους λαούς,είτε κλιμ,ατολογικώς συγγενείς, 
είτε μεταγενεστέρους μ.ας εις την έθνικήν των άποκατάστασιν.

Οί Έ λληνες έν τούτοις σήμερον ως καί άλλοτε γεννών- 
τα ι εύφυείς, νοήμονες, μέ φυσικήν αγχίνοιαν καί άντίληψιν 
σπανίαν, μέ έμφυτον ήμερότ.ητα ηθών, μέ τάς άρετάς καί τά  
χαρίσματα, μέ τά  όποια ό Ελληνικός ουρανός καί ή Ε λ 
ληνική φύσις τούς προικίζει.

Ά λ λ ’ ο ,τι ή φύσις γενναίως έδώρησε, κατέστρεψε καί κα
ταστρέφει τό σχολεΐον. Τό σχολεϊον οις κτίριον, ως ιδέα, ως 
πρόγραμμα, ως μ-έθοδος, ώς βιβλίον. Ή  χώρα, ή οποία τήν 
δόξαν της καί τον πολιτισμόν της καί τάς αξιώσεις της περί 
υπεροχής καί έπικρατήσεως έστήριξεν ακριβώς εις τήν πνευμα- 
τικήν καί καλλιτεχνικήν ζωήν του παρελθόντος, ήμέλησε τό 
παρόν εις σημεΐον τοιοΰτο, ωστε ή επίσημος πολιτεία  τήν 
παιδείαν νά τ χ σ σ γ  τελευτα ίαν εις τήν διοικητικήν καί νο
μοθετικήν λειτουργίαν της καί υπουργούς τής Παιδείας νά 
τάσσγ), κατά τό πλείστο/, τούς μάλλον άναρμοδίους διά τό 
έργον αύτό. 'Ιεοαρχικώς ή άρχή αύτή τής αδιαφορίας καί 
άναρμοδιότητος κατέρχεται άπό τά  επάνω πρός τά  κάτω , 
μέχρι περίπου του τελευταίου υπάλληλου καί του τελευταίου 
γραμματιστου. Κανείς σχεδόν δεν είναι εις τήν θέσιν του 
καί κανείς δέν ένδιαφέρεται διά τίποτε άλλο, παοά πώς νά 
διατηρήσγι τήν θέσιν του αύτήν.

Έ κ τούτου σύγχυσις, ασυναρτησία καί αναρχία εις όλα 
καί καθ ’ δλην τήν γραμμήν. Άπάρνησις γλώσσης, κατάρ- 
γησις εθνικής ένότητος, άποτύφλωσις διά τό καλόν καί τό 
ώραίον, σχολαστικισμός, δασκαλισμός, ήμιμ,άθεια, έξάντλη- 
σις πνευματική, σκότος, χάος.

Εις τό σκότος αύτό καί τό χάος ή Βουλή τών ημερών 
αυτών μέ τρεις τέσσερας ρήτοράς της έσκόρπισεν ολίγον φώς.
Μέ τό ψηφισθέν νομοσχέδιον τίθεται ένας μεγάλος ακρογω
νιαίος λίθος εις τό νέον πνευματικόν οικοδόμημα, τό όποιον 
τό έθνος άναμένει άπό τό νέον κόμμα, τό κατελθόν εις τον 
αγώνα, μέ τήν φιλοδοξίαν καί τόν εύγενή πόθον τής πνευ
ματικής μας άναγεννήσεως.

0 4ΩΑΕΚΑΛ0Γ02 TOT ΓΪΦΤΟΪ
Άπό τό νέον θαυμάσιον βιβλίον του μ,εγάλου ποιητοϋ μας

Κωστή ΙΙαλαμά, τόν Δωδεκάλογον του Γ ύφτου , μετα-
φέρομεν τούς στίχους αυτούς, τούς αφιερωμένους εις μίαν 
γυναίκα.

Ήρθε ή στιγμή v i σωπάσω καί νά πονέσω 
Δε θίξερα ο ’ίδιος v i σου πω άπό που είμαι, ·. 
μ ’ έστειλ’ εδώ . . . Υψωμένος καί ταπεινωμ 
άθωος καί τιμωρημένος.

Goethe (Ilmenau) 
Τέτοια πανώρια λιγερή νά σέρνη ο πεθαμένος ! 

(Τραγούδι του «Νεκρού άδερφοϋ»)·

Τη δυνατά σου χέρια ταξια τά κοσμικά, 
χάρισμα πιο μεγά.Ιο χι «.τ’ τά φτερά.

Τά δυνατά' σον χέρια Sí σέρνουν απαλά  
τόν ηχο άπό της άρπας τι) μουσική καρδιά.

Τά δυνατά σου χέρια λουλούδια δεν κραταν 
χ ι όλόλιγνα ατό ατλάζι τά ξόμπλια δεν κεντάν.

Τά δυνατεί σου χέρια έχει που θά σταθούν 
σά φυλαχτά φυλάνε, σαν άρματα βοηθούν.

Και ξέρουνε καί υφαίνουν τό γνέμα τάργαλειον 
που θάλαφροσχεπάση τι) γύμνια  του κορμιού,

* ’ ύστερα τό λευχαίνονν στην άκρη ενός γιαλόν 
με τι) χαρά τον ήλιον χαι μέ τον τραγουδιού.

Τιι χέρια σου ζωσμένα γύρω σε μ ιά  καρδιά 
τής γίνοντα ι σκουτάρια χαι θώρακες αυτά.

Τά χέρια σον στην ώρα τον θαλασσοδιιρμον 
γίνοντα ι δνό δελφίνια χρυσά τον λντρωμού.I
Τά χέρια σου κανίσκ ια  βαστάν παρηγοριάς, 
μ ’ αυτά στηρίζεις, δ ίνεις, υψώνεις, εν λογάς.

Μ' αυτά τα χέρια μον ήρθες μοιράζοντας ¿συ 
τό διάφανο νεράκι και τό ξανθό ψ ω μ ί.

Κι ά π 9 τόν άφρό της Λίμνης της αρμυρής 
πήξατε τάσπρο ά.Ιάτι γιοι μένα, ώ χέρια εσείς.

Κ9 έχόψατε γ ια  μένα τους ιόριμονς καρπούς,
και φώτιζέ σας γέΛοιο που δέν τό βάζει ό νους !

** *
Τό πήρα τάσπρο άΛάτι' μου τάδωκες έσυ 
τό διάφανο νεράκι και τό ξανθό ψο)μί'

καϊ στό τραπέζι άπάνον, στρωμένο ενΛογητό. 
τάπίθωσα και σον είπα τό Λόγο: «Στα χρωστώ .»

Α’ είταν ό Λόγος μον άσπρο πουΛί, πονΛι ιερό 
φερμένο άπό φωΛίτσα χτισμένη σε ναό.

Κ9 εϊταν ό νονς μον μαύρου πονΛιόν τριγνρισμός, 
της νυχτερίδας ταίρι, του κόρακα αδερφός.

A5 έκεΐ που μέ τό Λόγο σέ χάϊδευα , — τάκους ; — 
ορνιο καταραμένο πετόνσε εμένα ό νονς

σέ πείσματα στρημμένων, ξεννχτια  άμαρτωΛών, 
και σ’ οΛα τά τραπέζια των πονηρών.

Κι άς μέ ρωτούσε χ ι οποίος γ ια  σένα ποια είσαι, *)·ώ
κ ι άς υψωνόμουν νμνος τις χάρες σου νιι πω I

** *
Τό σκεβρωμένο σπ ίτ ι καϊ τό χαχοχτιστό 
που ε ϊν9 έτοιμο νά  πέση κ ι ακόμα στέκει ορθό!

Τά θέμεΛα τον σκάφτει, τό υγραίνει άπό παντού 
τό άκράταγο τό ρέμμα κρυμμένου ποταμού.

Λάβωμα του ε ιν9 ό ηΛιος και φάγοσσα η βροχή, 
και γύφτοι κ ι άγιογδύτες παραφνΛάν έχει.
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Καί μέσ9 τά ροΛνντήρια και μέσ9 στις άραχνιές 
σύντριμματ9 άπό γάστρες χι άπό κορμιά πΛηγές

Κ9 ενα παιδ ϊ που αρρώστια τό πΛάκωσε χαχιά 
πΛανιεται πώς υπάρχει, -και παίζει καϊ γελά.

Α’ ενα τνφ.Ιό άηδονάκι σέ άχάιθαρτο χΛονβϊ 
τή νύχτα  τον, και μέρα και ν ίχ τα , χεΛαϊδεΐ.

— Στό σπ ίτ ι εδώ τί θέΛεις ; και ποιόν άποζητάς ; 
που πας μέ τάνθισμένο χΛαδι της Λεμονιάς ;

ΙΙαντα τνφ.Ιό ταηδόνι, δέ θά τον γ ίνη ς φώς' 
για  ταρρωστο παιδάκι δέ βρίσκεται γιατρός.

Α’ οί γνφτοι χ 9 αγιογδύτες που θά σέ βρουν εδώ, 
δ ,τ ι εχεις θά σον πάρουν πιο τίμιο καϊ άκριβό.

** #
9Εγώ ειμ9 άπ9 τή μεγάΛη φνΛή τόν γνφτον, εγώ, 
μακριά ά π ’ τής χώρας τάξια, στον άγριο ξεπεσμό.

’Εγώ ειμ ’ ά π ’ τή μεγάΛη φνΛή τόν νάνου, εγώ' 
δέν πιάνιο οντ9 δσο τόπο τό ψίχαΛο ριχτό.

9Εγώ ειμ9 ά π9 τή μεγάΛη γενιά του ασθενικόν, 
που μέ πατάει τό πόδι καϊ τον περιστεριού.

9Εγώ ειμ9 άπ9 τή μεγάΛη τόν σκοτεινόν φνΛή' 
μακριά άπ9 τους ήΛιονς τρέχουν άφάνταστοι καιροί !

Κ9 είμαι στήν πΛάση μέσα τών εντομών εγώ 
τό πΛάσμα π  ον τιπριάζω παράταιρο Λαό.

Και μέ κρυφή τήν ϊδ ια σιγή κ ι άφροντισκι 
μαύρος εγώ ειμ9 ό σβώΛος που άσάιΛευτα βαστά

χρόνια και χρόνια, σάμπως σέ μητρική άγχαΛιά, 
οτάνήΛιαγα, στα κρύα, στάχάθαρτα, στά υγρά.

Κ9 εγώ είμαι καϊ ή ννφούΛα τον ήΛιον ή φτερωτή, 
και τάσπροΛονΛονδο, άμα μέ δη, θά Λιγωθή.

Κ9 είμαι του κήπου ή χάρη, τής αύρας ή χαρά, 
νεράιδα άπό δροσον.Ια χ ι άπό φτερά,

καϊ μέσα στήν αιώνια τών δΛων άΛΛαγή
μα(. ϊ και ή κάμπια εγώ είμαι χ 9 εγώ είμαι και ή Ψυχή !

** *
Χωρϊς κανένα άγώνα, κανένα σκόνσμα, ώϊμέ ! 
πλέκεται κάποιο δράμα μέσ9 στήν ψυχή  μον εμέ.

Τά δυνατά σον χέρια γ ιιι ζώνη μου περνάς' 
τάζωστο ξάπΛωμα είμαι μιάς νοτερής νυχτιάς.

Του δέντρου ¿}·ώ δέν είμαι τόν πράσινου ό κορμός, 
είμαι του δόΛον ή γΛίστρα, του πονηρού ό άχνός.

Τά δυνατά σον χέρια χέρια δέν εϊχα εγώ 
νάπΛώσω, νά τά σφίξω, κα ϊ νά τάρματωθώ,

και μήτε ra  τά σπρώξω χέρια είχα , κα ι νά πώ '
«Μακριά ! τόν τόποπον ήρθες τόν τοώει θανατικό.»

Καϊ βοΛετό δέν είταν άγνά νά πή  σ’ εσέ
μηδέ τό στόμα τό *0^ 19 μηδέ ή καρδιά τό N ai·

Τό στόμα μον τάνοίγει τόν τραγουδιού ή. πνοή 
πρός τήν ώραίαν άΛήθεια, πρός τήν ώραία ζωή,

κ ι δντας μου Λείψιχ ή θεία τόν τραγουδιού ή πνοή 
τής σιωπής ή χρνα ταφόπετρα μέ *Λεϊ.

Κι δντας δει.Ιιι στον κόσμο κ ι άνήμπορος βρεθώ, 
τοΛμώ μ9 εσένα, 9Απάτη' Ψέμα μ 9 εσέ μπορώ !

— Κ9 εσύ που δέ φοβάσαι στό πέΛαο τής (,ωής 
τή Λύσσα τόν κνμάτον καϊ τής άνεμικής,

χαΛοκνβερνημένο, γερό καράβι εσύ, 
προδότρες μπόρες είναι κ ι άπάντεχοι πν ιιιο ί !^

Κ9 έσν μεστή άπό πίστη καϊ υγεία και χαρά, 
κ ι άνίδεη και ώραία καϊ ιιπΛη σάν τά παιδιά,

τά χρόνια μου τά πήρες για  νιάτα , ώ συφορά ! 
και τό σπαρτάρισμά μου τό πήρες χαρδια.

9Ωϊμέ, φωτοΛονσμένο του γάμον δειΛινό . . .
Παντρεύεται ή παρθένα καϊ παίρνει ενα στοιχειό.

★* *
Σον χάλασε τη νύχτα  τόν ύπνο το γλ υκό 
στην αγκαλιά τον όν^ίρον σάλεμα ξαφνικό.

Καί ξύπνησες καί βλέπεις κάτι πού αργά γλίστρα 
στό πλά ι σον, στό λευκό σον προσκέφαλο, έκεΐ δά !

Τό γλιστερό, τό κρύο,, τό μανρο πρΐίμα, ώ να !
Καί μ ιαν ανατριχίλα σε σφάζει στην καρδιά.

Τό γλιστερό, τό κρύο, τό μανρο σερπετό 
στόν ύπνο σον είχε γ ίνε ι χρνσόνειρο θεϊκό.

Σαλεύει' ξυπνάς, βλέπεις, πετιέσαι . . . Ποιός θά πη 
ποια βύθη άπό ποια ύψη σέ πήραν, ώ Ψυχή ;
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Β '.
Πνα ευρωμεν άρα τήν γέννησιν οίασδήποτε νεωτέρας ιδέας, 

όφείλομεν μόνον νά στραφώμεν πρός τόν λαόν, ό οποίος καί 
σήμερον άκόμη ήνιοχεί τό άρμα τής τέχνης, καί πότε ψιέν 
τό ύψόνει μέχρις έαυτοΰ, πότε δέ τό άφίνει νά καταπέσγι εις 
τήν άβυσσον.

Ό  Σοπεγχάουερ τούναντίον ανέλυσε τήν οδύνην, ούδέποτε 
όμως ήσθάνθη τήν συμπάθειαν, διά νά μεταχειρισθώ τήν 
νέαν ελληνικήν λέξιν, ή όποία εκφράζει τόσον ώραία τόν πό
νον διά τόν πόνον του άλλου. Εϊχε βαθείαν συναίσθησιν τής 
μεγαλοφυΐας αύτοϋ καί όταν ειδεν ότι οί άνθρωποι δέν έξε- 
τίμησαν τό έργον του, άπέφυγε πλέον νά ιδη τούς ανθρώπους.

Εις τήν μόνωσή εύρε τήν λήθην τοίί κόσμου, τήν ηρεμίαν 
τής ψυχής- τήν αγάπην ομ.ως πρός τούς ανθρώπους τήν οποίαν 
έδίδαξε μέ τόσον ώραία λόγια δέν ήδύνατο νά τήν εΰργ). Τόν 
οίκτον ούδεποτε τόν ήσθάνθη· μόνον ή θλιβερά αύτοΟ μ.εγα- 
λοφυία έδείκνυεν εις αύτόν τήν πένθιμον παρέλασιν τών δυ
στυχών τής ζωής, ώς εις μέλαν άποστιλβωμ.ένον κάτοπτρον, 
καί επειδή ή είκών ήτο πολύ ζωηρά έπείσθη ότι ήτο καί 
άληθης.

Πολλοί έκ τών βιογράφων αύτοΰ λέγουσιν ότι τήν οδύνην 
δέν τήν έδοκίμασέ ποτε, άλλ ’ ό πεσσιμισμ-ός αύτου είναι 
άποτέλεσμ.α θεωρίας. Αύτός δέν είχε καμμίαν αφορμήν νά 
μή ήνε εύχαριστημ.ένος άπό τήν ζωήν· ήτο πλούσιος, είχε 
τά  τ ’αξείδια, τάς καλλιτεχνικάς άπολαύσεις. ”Ας μας έπι- 
τραπή νά έχωμεν τήν εναντίαν γνώμην. Τήν ευτυχίαν ή 
τήν δυστυχίαν ευρίσκει έκαστος εις τό βάθος του ίδιου εγώ,
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καί ό Σοπεγχάουερ μόνην την δυστυχίαν ήδύνατο νά εύρη 
εις το βάθος του ιδικοΰ του.

Κατά τον Μόβιον, ό όποιος είνε εις έκ των κριτικωτερων 
βιογράφων αύτοϋ, είχε χαρακτήρα νευρολογικως και παθο- 
λογικώς εύπαθέστατον, ό όποιος έδεκκπλασίαζε τάς αφορ
ία ς  τής δυσαρέσκειας κκί καθιστά δυστύχημ.α δ ι ’ αύτον 
δ,τι θά ήτο άπλοϋν άτόπημα. « ’Αγωνιώ πάντοτε, γράφε1 
εις ένα φίλον του, καί όταν δεν έχω τίποτε, διά τό όποιον 
νά φοβούμαι, αγωνιώ διά τοΰτο τό όποιον εύρίσκεται εν 
έμοι, ως εάν συνέβαινε τ ι τον όποιο; δέν γνωρίζω». Ή  πα ι
δική αύτοϋ ηλικία διήλθεν αρκετά θλιβερά μεταξύ πατρός, 
τόν όποιον είχον απορροφήσει τά  έμπορικά συμφέροντα, καί 
μητρός νέας, ωραίας καί εύφυοϋς, την όποιαν άπησχόλει εν
τελώς η λατρεία του εγώ της, του πνεύματός της, του κάλ
λους της. Νεώτατος έχασε τόν πατέρα του καί ήναγκάσθη 
νά ζή μ.ετά της μητρός του. Μήτηρ καί υίός ώμοίαζαν πολύ 
πράς άλληλους, αλλά διά τής όμοιότητος εκείνης ή όποια 
χωρίζει, δέν ενώνει. Άμφότεροι ήσαν ευφυείς, πολύ έγωϊσταί, 
καί κατενόουν πολύ βαθέιος τάς άδυναριίας άλλή^ων, δέν 
συνεχωρουν δμως αύτάς. Ή  μήτηρ του του γράφει εις ¡Λίαν 
εκ τών επιστολών της· « ’Έ χεις μεγάλην οξυδέρκειάν διά τά  
σφαλίΛατα τών άλλων, χωρίς νά θέλης νά άναγνωρίσης τά  
ίδικά σου- δέν λαμβάνεις ποτέ ύ π ’ ό'ψει ού'τε την ηλικίαν, 
ούτε την παιδίκν εκείνων πρός τούς οποίους όρ.ιλεϊς· έν μιη 
λεςει κατέχεις περισσο'τερον παντός άλλου την τέχνην νά 
καθίστασαι άνυπο'φορος.»

Φαντάζεται τις βεβαίως οτί ό Σοπεγχάουερ δέν άφήκεν 
άνευ άπαντησεως την επιστολήν ταύτην, ητις κάμνει ημάς 
νά ύποθέσωριεν παρά τή μητρί τάς ίδιο'τητας του υίοϋ. Καί 
η ελλειψις αυτη οικογενειακής στοργής είναι α ιτία  της π τω - 
χιας της καρδίας παρά τόν άνέκφραστον όμολογουμένως πλού
τον του πνεύματος.

« Ή γάπησα πάντοτε τό πνεϋμά ¡Λου, έλεγεν εις ενα φί
λον του, όλίγας στιγμάς προ του θανάτου του, άλλ ’ έμί- 
σησα την καρδίαν ¡Λου.» Έννοών ουτω δτι ήννόει βαθέως τάς 
ελλείψεις του χαρακτήρός του, δέν έδύνατο όμως καί νά δι- 
ορθώση αύτάς, την καρδίαν την δυσυπότακτον, την ύπερη- 
φανον καί εγωιστικήν, ητις κατηντησε τέλος αυτόν καί εις 
την εντελή από τών ανθρώπων άποριόνωσιν.

Τό πνεΰμα του συστήματος του είναι δτι ή βάσις της ή- 
¡Λετέρας ύπάρξεως είνε ή βούλησις, η δέ γνώσις, ό νους είναι 
άπλοϋν χύτης δργανον. Αύτοϋ τουλάχιστον μεταφέρων τόν 
κόσριον ολόκληρον έκ τοϋ πνεύματος εις την καρδίαν την 
οποίαν δέν είχε, δέν ύπήοξεν εγωιστής. Δέν ηγάπησέ ποτε 
κανένα, ούτε τούς συναδέλφους του, ούτε την οίκογένειάν 
του, ούτε τό έ'θνος του. Ό  βιογράφος αύτοϋ ΙΙριζεμπάχ διη
γείτα ι δτι, δταν «κετέβη εις την 'Ρώμην, έ'νθα λόγω τής χά- 
ριτος τοϋ πνεύματός του καί τής άπεράντου ρ,ορφωσεως είχε 
γείνει τό κέντρον τοϋ κύκλου τών Γερμκνών καλλιτεχνών, 
κατεφέρετο σφόδρα κατά τοϋ ρομαντισμού, κατά τής επ ι
στροφής εις τόν εθνισμόν καί την θρησκείαν. «Οί Γερμανοί, 
είπε μίαν ημέραν εις τό Café Greco, είναι τό μάλλον 
άνόητον τών ’Εθνών, καί αν κατώρθωσαν τίποτε εις την

έπιστήμην καί την φιλοσοφίαν, τοΰτο όφείλεται εις την παρ’ 
αύτοίς έ'λλειψιν πάσης θοησκείας» ! ! Τό πάθος του υπήρξε, 
πάντοτε νά έξευτελίση καί νά είρωνευθη παν δ,τι οί άνθρω
ποι έθαύμαζον έως τότε. Ό  Σπινόζας, ή Έ γελιανή φιλοσο
φία, ή θεωρία τοϋ Νεύτωνος περί χρωμάτων υπήρξαν ό κυ- 
ριώτερος σκοπός τής είοωνείας αύτοϋ. Δέν ορκίζεται εις τό 
όνομα ούδενός διδασκάλου· κορωνίς τής ύπάρξεως αύτοϋ είνε 
ή αύθυπαρξίχ. Βάσις τής φιλοσσφίας αύτοϋ δέν είνκι ούτε τά 
πρό αύτοϋ φιλοσοφικά συστήματα, ούτε ή διαλεκτική μέθο
δος, ά λ λ ’ ή βαθεΐα γνώσις τής ανθρώπινης ψυχής καί ή με
γάλη άνάπτυξις εις τάς φυσίκάς έπιστήμ.ας δσον ήτο δυνατή 
επί τής εποχής τού.

Είνε βεβαίως έν έκ τ ώ ; βαθυτέρων πνευμ-άτων τοϋ παρελ
θόντος αΐώνος, άλλ ’ δσον καί άν τόν θαυμάζη κανείς, κάμνει 
χειριστήν έντύπωσιν ό μέγας αύτοϋ έγωΐσμός καί ή περιφρό- 
νησις τών συγχρόνων αύτοϋ μεγάλων άνδρών.

Ό  Φιχτε, ό Σ έλιγγ είναι σοφισταί, ό Έ γελος άγύρτης. 
Βεβαίως τό μέγα καί άσυγχώρητον λάθος των ήτο δτι αύτούς 
τούς είχον αναγνωρίσει οι άνθρωποι, ένω εις αύτόν δέν είχον 
προσέξει άκόμη. ’Αλλά δέν θά ήτο καλλίτερον νά προσπαθή 
νά φθάση τήν φημ,ην των, άντί νά καταφέρηται κ α τ ’ αύτών;

Ό  ’Έγελος συνετέλεσε περισσότερον παντός άλλου ν ’ 
άναγνωρισθή ύφηγητής τοϋ έν τω  Βερολίνω Πανεπιστημίου, 
ά λ λ ’ έγωίστής δπως ήτο, έ'χων βαρεΐαν συναίσθησιν τής με- 
γαλοφυίχς αύτοϋ, αλλά μή δυνάμενοςν’ άνεχθή ούδένα έγω ΐ- 
σμόν πλησίον του, εύφυέστατος, ά λ λ ’ άνευ καρδίας, ήναγκά
σθη ένωρίτκτκ νά παραιτηθή τοϋ ’Ακαδημαϊκού σταδίου.

’Ολίγον μετά ταΰτα  έξέδωκε τό κυριώτατον έργον του 
«ό κόσμος ως βούλησις καί ως παράστασις».

Τό σύγγραμμά του όμως ούτε έ'τυχε τοϋ γενικού θαυμα
σμού, ούτε καν ή'γειρε τόν θόρυβον τόν όποιον έπεριμενεν. 
’Αλλά δέν έ'χασε τήν πεποίθησίν εις εαυτόν τήν άναγνώ- 
ρισιν άνεμενε μετά προφητικής βεβκιότητος παρά τών με
ταγενεστέρων· «Θά έλθη, λέγει, έποχή, κατά τήν όποιαν θά 
θεωρήται άμαθής έκείνος, ό όποιος δέν θά γνωρίζη τ ί είπον 
έγώ ». Τήν φιλοσοφίαν του έθεώρει θρησκείαν, καί τόν μέν 
εαυτόν του παραβάλλει πρός τόν Νέστον, τούς δέ μαθητάς 
του πρός τούς ’Αποστόλους. Μόνον ή ίδική του φιλοσοφία π ε
ριέχει τό πρό τόσων αιώνων ζητούμενον άληθές, αί δέ ίδέαι 
τών άλλων είναι πλάνη καί φαντασιοπληξία. Κατά τοΰτο 
ώμοίαζε πρός τούς τρεις σοφιστάς, δπως άπεκάλει τόν Φί- 
χτε, τόν Σ ελιγγ κκί τόν Έ γελον. Διότι έκαστος έκ τών 
τριών τούτων άνδρών είχε τήν γνώμην δτι μόνον αί ίδικαί 
του ίδέαι ήσαν άληθεΐς, τό ίδικόν του σύστημα είναι ορθόν, 
τών δ ’ άλλων τά  συστήματα είνε κενή συρραφή λόγων καί 
ούδέν πλέον. Καί τούτο δικαίως, άφοϋ, καθώς φαίνεται, ή α
σφαλέστερα βάσις τών φιλοσοφικών συστημάτων είνε ή καρ- 
δία καί ή πεποίθησις τών ιδρυτών των. Είναι δμως άληθές 
δτι πλήν τής βαθείας άντιπαθειας καί τελεία  άντίθεσις τοϋ 
χχρκκτήρος καί τών βιωτικών συνθηκών έχώριζε τόν Σοπεγ
χάουερ ά π ’ αύτών.

Αύτός ήτο πλούσιος, άνθρωπος τοϋ κόσμου, τήν γνώμην 
αύτοϋ έλεγε φανερά καί άπροκαλύπτως, ένω έκεΐνοι εύρί- 

I σκοντο πρό τοϋ φοβερού διλήμματος ή νά είπωσι τήν γνώ
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μην αύτών είλικρινώς καί έπειτα  νά ύποστώσι τήν κατκδ ίω - 
ξιν καί τήν έγκατάλειψιν, ή νά συνθηκολογήσωσι μετά τών 
απαιτήσεων τής θέσεώς των. Ή  σοφία αύτοϋ είναι άποτελε- 
σμα άμέσου πχρατηρήσεως,ένώ ή ίδική των είναι σοφία σχο
λαστικής διαλεκτικής καί πολλάκις όζει λύχνου πολύμακρόθεν.

Ό  Σοπεγχάουερ δέν φιλοσοφεί δ ι ’ άποδείξεων, ούδέ διά 
σειράς ξηρών εννοιών, άλλά κάτι τ ι τό όποιον καθιστά αύ
τόν μοναδικόν έντελώς έν τή  Γερμανική φιλοσοφία, δ ι ’ ε ι
κόνων αίτινες διέρχονται πρό ημών άναπαραστώσαι τόν κό
σμον,ή Fata morgana, τό θαυμάσιον τούτο φκινόμενον τοϋ 
’Ιταλικού Ούρανοϋ τό όποιον άντανκκλα έπί τών νεφών τάς 
άκτάς, ά λ λ ’ όχι Fata morgana φαιδράς 'Ιταλ ικής πρωίας, 
άλλά ζοφώδους ημέρας,έν ή πάντα χρωματίζονται όχι διά τών 
χρωμ-άτων τής "Ιοιδος, άλλά διά τοϋ μέλανος καί τοϋ φαιού.

Περιφρονεϊ τήν άπόδειξιν,λέγων δτι βλάπτει τήν άμ.εσον,
εντυπωσιν.

’Αλλά μ.ήπως ή άντίδρασις δέν είνε έπιρροή ;
Ή  άντίδρασις όμως αυτη καί τό μϊσος κατά τών συγχρό

νων ποοέβησαν έπί τοσοϋτον, ώστε άπεφάσισε πλέον ν ’ άπο- 
μακρυνθή τοϋ κόσμ.ου έντελώς. Καί πράγματι ή μόνωσις ήτο 
ή άρίστη πατρίς δ ι’ αύτόν. Αυτη έπενήργει ¿>ς τό άριστον 
ναρκωτικόν έπί τοϋ χαρακτήρός του. ΙΙαρ’ αύτω τά  πάθη 
δέν έθόλωναν τούς οφθαλμούς του, ό βίο; διήρχετα πρό αύτοϋ 
έν ε’ίδει γ ιγκντιαίου δράμ-ατος, περί τοϋ οποίου δέν γνωρίζο- 
μ.εν ούτε πόθεν ήρχισεν, ούτε ποΰ θά τελειώση· δυνάμεθα 
όμ.ως νά μ.ελετήσωμ.εν καλώς τήν πράξιν, ή'τις είνε πάντοτε 
ή μέση διά τόν παρατηρητήν. «Εύτυχή βίον δέν δυνάμ.εθα 
νά εύρωμεν, λέγει κάπου, δυνάμ.εθα νά εύρωμεν δμως ήρω ϊι 
κήν πορείαν τοϋ βίου». Καί τήν εύρε τέλος τήν ηρωικήν πο
ρείαν τοϋ βίου,άποφυγών τούς άνθρώπους τών οποίων έν τού- 
τοις τόσον προσφιλείς ήσαν δ ι ’ αύτόν ή προσοχή καί ό θαυ- 
ίΛασυ.ός. Καί ή άπόφχσις αυτη έχει κάτι τ ι τό ηρωικόν καί
τό μ.εγαλοπρεπές.

( ’Από τήν μελέτην περί Πισσιμισυοΰ τής 8ος Καλ. Άδαμιάδου)

Η Ε Κ 0 Ε Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  “ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,,
Μία έκθεσις κεντημάτων καί νταντελών διωργκνωμένη 

άπό ένα περιοδικόν ως τά  «Ιΐαναθήναια» διηνύει όχι απλώς 
έπέα.τασιν τοϋ κλάδου αύτοϋ, τοϋ άπό πολλοΰ εισηγμένου 
εις τόν τόπον μ.ας, εις εύρύτερον άκόμη κύκλον, ά λ λ ’ άνα- 
γέννησιν αύτοϋ ύπό καθαρώς καί γνησίως Ελληνικόν τύπον 
καί μ,ορφην.

Τά «Π αναθήναια», όφείλομ.εν νά όμολογήσωμεν, δέν πε- 
ριωρίσθησαν έως τώρα εις τό πρόγραμμα ενός συνήθους φιλο
λογικού Περιοδικού. Έζήτησαν, άνεσκάλευσαν, έξέθαψαν κάθε 
πράγμ.α ώρχϊον,τό όποιον ένέπνευσε καί έδημιούργησεν ή Ε λ 
ληνική τέχνη καί τό έφεραν εις τήν δημοσιότητα αέ αβρό
τητα  κα στοργήν καί δυνατήν τελειότητα . Αί εικόνες τών 
«Παναθηναιων» είτε άπό τά  αρχαία και τά  μεσαιωνικά μνη- 
μ.εΐα λαμ.βάνονται, είτε άπό τήν Ελληνικήν φύσιν, είτε 
άπό τάς πινακοθήκκς τής νεωτερας Ελληνικής Τέχνης, 
ύπήρξαν πάντοτε πρότυπα τελειότητος είκονογραφικής άπο- 
δόσεως, καί έξησφάλιοαν εις τά  «Παναθήναια» θέσιν διακε- 
κριμένην μεταξύ τών άριστων ξένων περιοδικών.

Δέν είναι λοιπόν παράδοξον πώς τά  «Παναθήναια» έπε- 
χειρησαν νά άποδώσουν εις τό κέντημ.χ καί τήν νταντελαν 
τύπον, σχέόιον, κάλλος, καθαρώς Ελληνικόν. Χωρίς κ α τ ’ άρ-

χήν νά είμαι ύπέρ τής νταντέλας καί τοϋ κεντήματος, ως 
βιομηχανίας άποτυφλωτικής, έπιδοκιμάζω δμως τό έργον 
τών «Π αναθηναιων», τό όποιον εις έν ύπάρχον, φεΰ ! κακόν 
άποδιδει τουλάχιστον τόν άρχικόν, τόν ώραϊον καί έθνικόν 
του τύπον.

Τό μόνον ποαγμα, τό όποιον έξιλεώνει δ ι ’ έμέ τό κεντημ-α 
καί τήν νταντέλαν, είναι ή σφραγίς τής Ε λληνικής ώραιότη- 
τος, τοϋ Έλληνικοΰ σχεδίου, τοϋ οποίου ή έξέλιξις καθ’ όλους 
τούς αιώνας παρουσιάζει θησαυρόν άνεκμετάλευτον πρός άνα- 
παράστχσιν καί άντιγραφήν.

ΤΟ ΜΛΡΛΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνεχεία)

Λευκή ως ήτο κα ί λ επ τή  καί διαφανής, μέ τά πρό όλίγου 
κόκκινα μ,άγουλα, χλωμά τώρα, μέ .τά λεπ τά  χείλη, ως κο- 
ράλι οοδοκίτρινον, μέ τά  ’μάτια  κλειστά μέσα εις τούς 
μαύρους κύκλους των, ώμ.οίαζεν άρρωστημένον κοϊνον, τό 
όποιον δέν έπρόφθασε νά άνοιξη έντελώς καί έμαραίνετο, 
χωρίς κ-άν νά προφθάση νά σκορπιση τό άρωμά του. Έ μεινε 
μέ τά  ’μάτια  κλειστά άρκετήν ώραν. Δέν έκοιμάτο, άλλά 
καί δέν είχε τήν δύναμ,ιν νά σκέπτετα ι. Καί ήτο σχεδόν 
εύτυχής δι ’ αύτό. "Αν είναι καί ό θάνατος έτσ ι, καλώς νά 
έλθη. Αύτή ήτο ά μ.όνη σκέψις, τήν όποιαν έκαμεν έπί τέ 
λους. Ά λ λ ’ άμέσως άλλη σκέψις διεδέχθη τήν πρώτην. Ή  
κυρία θά έπέστρεοεν, θά τήν εύρισκεν άσθενή καί θά τήν 
έστελλε; όπίσω εις τήν μητέρα της. Εις τήν ιδέαν αύτήν 
έφρικίασε. Βεβαίως θά άπέθνησκεν, εάν έπέστρεφε καί πάλιν 
εις τό ύγρόν καί σκοτεινόν υπόγειον, τό όποιον τόσον ώμοίαζε 
μ,έ τάφον.

Κατέβαλε λοιπόν κάθε προσπάθειαν διά νά σηκωθή. Έσή- 
μανε κκί έζήτησεν ένα ποτήρι νερό μέ όλιγο κονιάκ. Τό πο- 
τόν αύτό θά τής έδιδε κάποιαν δύναμ,ιν. Καί άνυπομ^νοΰσε, 
διότι τό κονιάκ δέν ήοχετο, φοβουμένη μήπως ή κυρία έπι- 
στρέψη καί τήν εύρη εις τήν κατάστασιν αύτην.

Έ τ α ν  ό υπηρέτης είσήλθε καί άφήκε τόν δίσκον έμπρός 
της, ή ’Ά ννα ήσθάνθη μεγάλην άνακούφισιν. Έ χυσε τό μισό 
νερό τοϋ ποτηριού, άδειασε μ.έσα τό ποτηράκι τό κονιάκ 
καί τό ή'πιε μ.έ πολλήν βίαν. Ά λλά  δέν είχε προφθάσει νά 
καταπιή καί νέα τήν κατέλαβε στενοχώρια.’Ώφειλε νά πλη-, 
ρώση άμέσως τό κονιάκ, διότι δέν ή'θελε νά μάθη ή κυρία 
της δτι έζήτησέ τ ι δταν έλειπε. Καί μάλιστα οινόπνευμα. 
Έπλήοωσε λοιπόν τό κονιάκ, άπό τόν μισθόν τη ς , τόν όποιον 
προώριζε καί είχε τάξει ολόκληρον εις τόν Ά γ ιο ν  Νικόλαον, 
δστις τήν είχε κάμει κκλά. Ή  σκέψις αύτή τήν έβασάνιζε. 
'Όπως δήποτε δμως είχε συνέλθει, είχε περιπατήσει άπό τό 
έν άκρον τοϋ δωματίου έως τό άλλο, τά  μάγουλά της είχαν 
καί πάλιν χρωματισθή, τά  μ.άτια της άναζωογονηθή. Ή  κυ
ρία ήμποροϋσε νά έλθη. Δέν θά ύπωπτεύετο τίποτε.

Έπλησίασεν εις τόν καθρεπτην, έδιώρθωσε τά  μαλλιά 
τηε, τά  όποια έκτένιζεν εις κότσον, άφότου είχε προσληφθή 
εις τήν υπηρεσίαν τής κ. Μοίρα, διά νά φαίνεται μεγάλη- 
τερα καί έπιβλητικωτέρα, έλυσε καί έδεσεν έκ νέου τήν μαύ- 
ρην γραβάτα της καί έπειτα έκάθισε καί έπερίμενε. ’Αντί
κρυ άπό τό όπίσω παράθυρον τοϋ δωματίου ό ήλιος έφαίνετο 
δύων έπάνω εις χρυσά άραβουργήματα, ένω ή θάλασσα τον



6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Σκρωνικοΰ άπλωνε μίαν κρυστκλίνην γαλανήν επιφάνειαν 
στολισμένην μέ ροΧόφυλλα καί μ.ενεξέΧε;. Ή  Ά ννα  Δώρου 
εις τό θέαμα τής ώοαίας αυτής Χύσεως, άνέκτησεν βλον το 
θάρρος της. Εις την ηλικίαν [/.ου Χέν αποθνήσκουν από άΧυ- 
ναμίαν, είπε μόνη της, δταν μάλιστα Χέν εύρίσκονται πλέον 
εις την ανάγκην να πεινούν, ώς μοΰ συνεβαινεν άλλοτε.

Ή  πο'ρτα του Χωριατιού άνοιξεν αίφνιΧίως καί γελοία, 
φωνές, ζωηρές όμιλίαις άκούσθησαν εις τον ΧιάΧρομον. Ή 
Μίνα ώρμησε πηΧωντας, καί ριέ ενθουσιασμόν άρχισε να 
Χιηγηται εις την ’Άνναν τάς εντυπώσεις της από την έπί- 
σκεψιν των εκκλησιών. Κρϊμ.χ ’που Χέν ήλΰες μ.αζή μας, 
έ'λεγε τό κοριτσάκι, να ίΧής δλο αυτό τό ώραϊο πανηγύρι. 
Ά λλα  ξέρεις, η μαμά είπεν, οτι θά ¡/.ας άφησγι να πάι/.ε 
τωρα μαζή εις τήν Μητρόπολιν γ ια  να προσκύνησές καί σύ·

Έν τώ  μεταξύ είσήλθε καί ή κ. Μοίρα ριέ την άΧελφην 
της καί μέ τόν υίο'ν της. Ή  ’Ά ννα έσηκώθη άριέσως ρ/.έ κά
ποιαν Χειλίαν, ¿κατέβασε τά  ’μάτια  της καί Χιά μίαν στιγ- 
ρ/.ήν Χέν είξευρε τ ί νά κάμη. Ά λ λ ’ άριέσως συνήλθε, έ'τρεξε 
νά πάρέ τά  καπέλλα καί τά  επανωφόρια των κυρίων, τά  
¿ξεσκόνισε καί τά  έ'βαλεν εις τάς θέσεις τω ν. Εις τήν εργα
σίαν αυτήν τήν τόσον απλήν καή ευκολον ή ’Άννα έφαίνετο 
άΧεξία, ώς εις κάθε τ ι τό όποιον έπεχείρει νά κάρι·/]. Ή  κ. I 
Μοίρα, ή οποία ήτο καλή γυναίκα έν γένει, οριως Χέν είχε 
συριπαθήση τήν Ά νναν, ακριβώς Χιά τή/ άΧεξιότητά της καί

Ε Π Ι Φ Υ Λ Α Ι Σ

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΛΑΚΤΤΑΙΛΙ
Ένα ’Απρίλιον, προ έτών πολλών, εις τό μέσον ενός λειμώνος γεμά

του άνθη, τόν όποιον διέσχιζε ένας δρόμος πατημένου χάρτου, είδα νά 
έρχεται πρός έμέ μία κόρη σάν τό τριαντάφυλλο, καί αμέσως ένόησα ίίτι 
ποτέ εις τήν ζωήν ¡ιου δεν θά μού ήτο δυνατόν ν ’ άγαπήσω άλλην έκτος 
αυτής. .

’Εκείνο το όποϊον ήτο περίεργον καί θελκτικόν ήτο, οτι δεν ώμοίαζε 
μέ καμμίαν άπό τάς νέας, τάς όποιας είχα έως τδτε συναντήσει, άλλ’ 
ήτο εντελώς όμοια μέ εκείνην όπου κάθε βράδυ ώνειρευόμην.

Έπηγαινοήρχετο, έστέκετο, έπανελάμβανε τόν δρόμον της, ανάμεσα 
εις την άνθισμενην πεδιάδα. Καμμιά φορά έσκυβε, έβαζε τά χέρια της 
από κάτω άπό τό χόρτον καί έφαίνετο ώς νά έσΰναζε αγριολούλουδα. 
Ά λ λ ’ έκαμα ότι δεν έν νόησα τάς κινήσεις της καί πλησιάζουν αυτήν 
τής είπα:

— Αύτό τό οποίον έχασες καί τό όποιον ζητείς, μήπως είνε αυτό ; 
ώ νέα κόρη, όπου περιπλανασαι εις τούς αγρούς ;

Συγχρόνως τής προσέφερα ένα λεπτό δακτυλίδι ασημένιο, τό όποιον 
έβγαλα άπό τό δάκτυλό μου' τό είχα κάμει πρό ενός μηνός, εις τόν 
χρυσοχόον τής αύλής, διά τήν άρραβωνιστικην την όποιαν έμελλον νά 
έχω. ΨαντασΟήτε τήν έκπληξίν μου !

— ’Ακριβώς, κύριε, μου άπεκρίθη, έζητοϋσα τό δακτυλίδι αυτά.
Καί λαμβάνουσα αύτό με μίαν κίνησιν ζωηράν, τό έβαλλε εις τό

δάκτυλο τής δεξιάς χμιρός της, έπειτα έφυγε τρέχουσα καί πηδώσα και 
έξηφανίσθη εις τό άπέναντι δάσος. "Ημουν μόνος εις τόν άγρόν. Θά 
ένόμιζα ότι ονειρεύομαι, έάν δεν είχε μείνη εις τον άέρα κάτι από τό 
άτομόν της.

II
’Επειδή ήμουν κατά τήν έποχήν έκείνην, διάδοχος τού Θρόνου, έκή- , 

ρυξα παντού οτι ή καρδιά μου καί ό θρόνος μου ανήκουν εις εκείνην, ή 
όποια θά υ.ού φεοη τό λεπτό άσημένιο δακτυλίδι! Εννοείτε, οποίος θό- !

εις τά  άπλούστερα άκόμη πράγματα. Δι ’ αύτό τήν έβλεπε 
¡/.έ οίκτον καί ειρωνείαν [/.αζή ολην τήν ώραν, που εκείνη 
¿βούρτσιζε τά  ¿πανωφο’ρια.

Αΐ καλά τώρα ! άφησέ τα  καί βάλε τό έπανωφο'ρι σου, νά 
πατε μέ τήν Μίνα ώς τήν Μητρόπολι. Ή  ’Άννα ¿φύλαξε τά  
πράγματα, έβαλε τό καπέλλο καί τό ¿πανωφόρι της, τά  
όποια ήσαν μαύρα σάν τό φόρεμά της.

Μαμά, γ ια τ ί ή κ. ’Ά ννα φορει πάντα  μαΰρα ; ήρωτησεν 
ή Μίνα. Νά τής χαρίσω τήν κόκκινη μου κορΧελα, νά τήν 
βάλν) γραβάτα ;

Α λήθεια , είπεν ή κ. Μοίρα, έχεις κανένα πένθος, ’Ά ν ν α ; 
Εις τήν ηλικίαν σου Χέν φορούν μαΰρα φορέματα χωρίς λόγον.

Ή  Ά ννα  Χέν ε’ίξευρε καί αύτή νά ’πίί, Χιατί ¿φορούσε 
μαΰρα. Μίαν φοράν είχεν έοωτήσει τήν μητέρα της, όταν 
ήτο άκόμη μικροΰλα καί ¿κείνη τής είχεν απαντήσει από
τομα καί υβριστικά, ώς έσυνείθιζε νά τής όμιλή πάντοτε. 
Γ ιατί είσαι θανατογεννημένη, μαύρη.

Τήν άπάντησιν αυτήν Χέν έτολμοΰσε νά Χώσνι εις τήν 
κυρίαν της. ’Εσιώπησε λοιπόν, ¿πήρε άπό τό χέρι τή / Μίναν 
ή όποία άνυπομονοΰσε νά έξέλθγ] καί Χιηυθύνθη πρός τόν Χιά- 
Χρομον.

— "Υστερα σοΰ λέγουν νά πάρης ΈλληνίΧες Χασκάλες, είπεν 
ή κ. Μοίρα πρός τήν άΧελφήν της. Σέ παρακαλώ νά μοΰ 
’πής τ ί ανατροφήν ήμπορεϊ νά Χώση ή νέα αύτή εις τήν Μί-

ρυβος εγινε εις τό βασίλειον ολον’ Εέν ύπήρχε θέσις εις τά ξενοδοχεία 
διά τάς νέας, αΐ όποίαι έτρεξαν άπό όλας τάς πόλεις καί τά χωριά 
εις τήν πρωτεύουσαν, με τήν έλπίδα νά γίνουν Βασίλισσα!. Αί μέν 
ήσαν θυγατέρες εύγενών έξ αίματος, μέ πλούσιας καί πολυτίμους έν- 
δυμασίας, οι όποια! ηλθόν καθήμεναι εις φορεία, τά όποια έσήκωναν 
μαύροι τής ’Αφρικής, άλλαι ήσαν θυγατέρες άστών, με άπλούστερα 
φορέματα, αί όποίαι ήλθαν μέ δημόσια άμάξια, άλλ’ έφερον μαζή των 
μεγάλους σάκκους γεμάτους μέ χρυσά νομίσματα' ένόμιζαν ότι θά τάς 
προτιμούσα διά τού τρόπου αύτού, διότι κανείς όέν άγνοούσε ότι τά οι
κονομικά μου δέν εύρίσκοντο εις καλήν κατάστασιν. Ήλθαν έπίσης ζη
τιάνες, ’που επερπατούσαν μέ γυμνά πόδια. ’Εκείνος άπό τούς ύ- 
πουργούς μου, ό όποιος διετάχθη ν ’ άνακαλύψη την κλοπήν καί νά κα- 
ταόιώξη τόν κλέπτην,—τό έργον αύτό έδωκα εις ενα πολύ γέρο τυφλόν, 
κωφάλαλον εκ γενετής καί σχεδόν παράλυτον,—καί αυτός άκόμη άντε- 
λήφθη τήν μεγάλην ζήτησιν εις τά χρυσοχοεία τών άσημενιων δακτυ- 
λιδιών" ολαι αί ύπήκοοί μου ήθελαν νά μού άοέσουν καί οϋτω δέν έ
μεινε δακτυλίδι εις τήν θέσιν του I ’Αλλά μεταξύ τόσων δακτυλιδιών, 
δέν ήμπόρεσα νά εΰρω τό λεπτόν άσημένιο δακτυλίδι, τό όποιον Α  
δωκα εις την έξαφανισθείσαν άρραβωνιαστικήν, καί μεταξύ τόσων ω
ραίων'θυγατέρων μαρκησίων, θυγατέρων εμπόρων, δέν ηδυνήθην ν ’ ά- 
ναγνωρίσω τήν ώραίαν παιδούλα, τήν όποιαν συνήντησα ένα πρωί τού 
’Απριλίου άνάμεσα εις τόν ά»θισμένον λειμώνα.

Καταλυπημένος ά'φησα τό στέμμα μου εις ένα συγγενή μου, ό οποίος 
τό επιθυμούσε πάντοτε, καί ό όποιος ίσιος δέν θ ’ άργούσε νά μέ δολο- 
φονήση διά νά τό λάβη, ¿φόρεσα φορέματα πτωχικά, έπήρα ένα ραβδί 
εις τό χέρι καί ήρχισα νά διατρέχω τόν κόσμον, ζητών την αρραβωνια
στικιάν μου.

Θά ήτο πολύ μακρόν νά περιγράφω όλας τάς χώρας οπου βιέτρεξα. 
Έκάθησα επάνω εις τά χιόνια καί ¿κοιμήθηκα άπό κάτω άπό άνθη. Είδα 
θαλάσσας μεγαλειτέρας καί πλέον γαλανάς άπό τόν ουρανόν, ερήμους 
τών οποίων ή άμμος έλαμπε τόσον, ώστε εφαίνετο σάν σκόνη χρυσή. 
Ά λ λ ’ ού'τε εις τόν ωχρόν Βορραν, ού'τε εις τήν καίουσαν μεσημβρίαν, 
ού'τε εις τάς πόλεις, ούτε εις τάς οάσεις, δέν ηδυνήθην νά έπανίδω τήν 
παιδούλαν τού λειμώνος, ή όποία ¿φορούσε εις τό δάκτυλόν της τό λε-
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κρεββάτι της. Δέν ξέρει νά φάν), νά πιάσν) το πηροΰνι, νά του, ό όποιος εύθύς ώς άπέθανεν ή γυναίκα του είχε φύγει 
κόψϊ) τό κρέας της. Είναι απελπιστικόν, είπεν ή κ. Μοίρα, εις μακρυνόν ταξεΐΧι, άφήκε τό παιΧί εις τάς φροντίΧας τής 
έξαπτομ.ένη όλονέν περισσότερον. κ. Δέβυ, κατά τήν τελευταίαν επιθυμίαν τής συζύγου του.

τονον 
λε
όπως καί πα\τοΰ άλλοΰ Δέβη, ώς που νά γίνη τουλάχιστον όκτω,

Τριάντα Χραχμάς τόν μήνα, άπήντησεν άποφθεγματικώς θέλω νά άνατραφν) άπό μητρυιάν, ά λ λ ’ ούτε νά γίνν) άφορμή 
ό Στέφανος, ό υιός τής κ. Μοίρα, ό όποιος εως τήν στιγμήν Χυσαρεσκειών καί νά πικρανθη ή ζωή του άπό τά  πολύ μι- 
αύτήν Χέν είχεν άνοίξει τό στόμα. Ό  Στέφας, όπως τόν έ'λε- κρά, τρυφερά του χρόνια.
γαν συνήθως, ήτο νέος μόλις είκοσι χρόνων, καλοκαμωμένος, Ό  κ. Μοίρας, ό όποιος ύπεσχέθη ότι, αν καί Χέν θά ύπαν- 
μέ ώραϊα μαΰρα μάτια καί μαΰρα μαλλιά . ΤΗτο φοιτητής Χρεύετο ποτέ, θά άνέθετεν όμως τήν άνατροφήν τοΰ μικροΰ 
τής ιατρικής, μενών ώς οίκότροφος εις ενα γερμανικόν οίκο- του εις την κ. Δεβυ, ετηρησε πραγματικώς την υποσχεσίν 
τροφεΐον Χιά νά μάθϊ] γερμανικά. Άφοΰ ήλθεν ή μητέρα του του. "Ενα μήνα μετά τόν θάνατον τής γυναικός του έφυγε 
έ'γινε σκέψις νά ύπάγν) νά μείνη μαζή της εις τό ξενοΧο- Χιά τό ΛονΧίνον, οπου ό πατέρας του είχεν ί^ικόν του κατά- 
χεΐον, ά λ λ ’ έπειΧή Χέν ήτο βέβαιον, αν όριστικώς ή κ. Μοίρα στημα καί έκεϊ έμεινεν ενάρετος σχεΧόν. Έ π ε ιτα  εις ένα 
θά έμενεν εις ’Αθήνας, άπεφασίσθη νά μείνη εις τό οίκοτρο- ταξεΐΧι, τό όποιον είχε κάμει έως τήν Κέρκυραν είχε γνωρίσει
φεΐόν του καί νά τρώγη μόνον κάθε βράΧυ μαζή των. ,

Ό  Στέφας, άν καί μοναχογυιός,Χέν ήτο όμως ούτε χαίΧε- καί τήν ένυμφεύθη. Ή  νέα κ. Μοίρα, όταν έφθασεν εις τήν
μένος πολύ, ούτε χαλασμένος. Μικρός, μόλις Χύω χρόνων είχε Μ ασσαλίαν,. ¿ζήτησε νά πείσν) τόν άνΧρα της, νά τής άνα-

πτόν άσημένιο δακτυλίδι μου. Εις τρόπον ώστε, μ,ίά βραδιά, έπειτα από 
πολλάς ήμέρκς, έπειτα άπό πολλάς νύχτας, έπειτα άπό πολλά έτη, γέρος 
πλέον, με τήν καρδιά απελπισμένη καί τό κεφάλι σκυμμένο έπεσα _ε
πάνω σε μνά πέτρα εις τό γύρισμα ενός δρόμου καί έκλαια μονολογών:
«Πώς ! είνε λοιπόν βέβαιον ότι δέν θά σέ έπκνεύρω ποτε, σέ, τήν ό- , . . .  , - ,, , , . . , , _ ευπρός μου, και εφαινοντο τόσον ευτυχείς, ωστε απο την στιγμήν ε-
ποιαν μονήν ηγαπησα, και αγαπώ. Αχ ! ποσαι ωραιαι γυναίκες, με / ' , „ , ,  „ , , ,  ,  ,

' , , , Λ _ , , ,, , , · κείνην ευοισκάμην εις εκστασιν, συλλογιζομενος οτι μετ ολίγον *η ευτυ-
ματια και στόμα γλυκύτατα αειόιουν εις το φίλημα μου και οεν το απο- 1 , , Φ « , «. . τ ·. ' , , . „ _ . „ε , ·, γ ια  του θα εινε και ιΟικη μου. Διότι η μοΤοα, βεβαίως Οεν με εΓ/ε απα-
ποιουνται ! Αλλ εγω μονον το ιόικον σου επ'ωυμω ! Είμαι ή μέλισσα λ. , , , , ,»  Λ, , - ,,, , ι · ι τήσει. Χαρούμενη και ωραία σαν τριαντάφυλλο θα εβελπα την παιδούλα
ενος μονού ροοου και ή πεταλουοα ενος και μόνου κρίνου. Αλλοιμονον! 1 Γ Γ Γ
- ----- .......................-Ρ 1... λι’ έαέ διά παντός, καί

III

Μέσα εις σύννέφα λυωμένου χρυσού καί φλογών, άνάμεσα σέ μαλα
κούς ατμούς, ζεύγη αγγέλων άνά δύο, μέ τά χέρια ενωμένα ¿περνούσαν

ό κρίνος αυτός, τό τριαντάφυλλον αύτό έχάθησαν δΓ έμέ διά παντός, καί 
είμαι εις τον κήπον τόν γεμάτον άνθη, όπως εις κήπον όπου δέν θά ύ- 
πήρχαν». Καί όλην τήν βραδιά ¿κείνη τήν ¿πέρασα απελπισμένος εις 
τό γύρισμα ενός δρόμου.

Άπό πίσω άπό ένα θάμνον εύγήκε μ'ά μικρούλα μοίρα, ή όποία μού 
είπε:

τού λειμώνος, μέ τό λεπτό ασημένιο δακτυλίδι εις τό δάκτυλο, νά έρχε
ται πρός ¿μέ, καί έπί τέλους θά εζούσαμεν μαζή εις τήν ά'μετρον εύτυ- 
χίαν τής αίωνιότητος.

Έπερίμενα, δέν έφαίνετο άκόμη.
Είδα μίαν θχυμκσίαν συνοδίαν νά διευθύνεται, πολύ μακράν, μέσα 

εις ατμούς φωτός, πρός ένα οικοδόμημα, τό οποίον έφαίνετο ώς Ειαμαν- 
τενια εκκλησία ! Έμάντευσα ότι έπράκειτο νά γείνη κάποια τελετή γά-

— Έ  ! δύστυχε, δέν εύοίσκουν εις τήν γήν ¿κείνην, ή όποία όαοιά- , , 1 , * , , , . ,
’ ·  ’ 1 , „ μου, και επεριμενα και εγω ανυπομόνως τους ουράνιους γαμους μου.

ζει μέ το όνειοον τού Απριλίου. Ά λλά  παοηγορήσου θά τήν δής μίαν ή- , -, , , ^, , , . , ‘ , , ώ  . .  , , , Ά λλα  η αροαβωνιχσικη μου δεν εφαίνετο οιολου. Και ομως Οεν α-
υ-εραν, λαιαποοτεραν απο την ποωτην φοοχν. (3α ελθη προς σε αε την V. . , , , Τ ,, , 1 , 1 , , β. ,  / , ? , ^ ,  , . , νησυχούσα πολυ. Αι άοιραι Οεν λέγουν ψέματα. Δεν ητο τίποτε άλλο

παρά τυχαία βραδύτης. Βεβαίως ή άγάπη μου, ολίγον φιλάρεσκος, θά 
είχε βραδύνη Εένουσα εις τον λαιμόν της ένα συννεφάκι τής αύγής καί 
στολίζουσα τά μαλλιά της μέ ένα στέμμα άπό άστρα.- Δέν ήτο δυνατόν 
μόνος έγώ νά μείνω χωρίς σύντροφον, εις τόν μεγάλον ύμέναιον τού 
ουρανού.

Καί ήρώτησα ένα αγγελικόν ζεύγος, τό οποίον ¿πήγαινε νά ένωθή μέ

γλυκύτητα ονείρου καί θά φιλήσης εις τό δάκτυλόν της τό άγαπημέν 
δακτυλίδι τών αρραβώνων.

— Πού λοιπόν θά μού προσφερθή ή ευτυχία αύτη !
— Εις τον Παράδεισον, είπε ή μοίρα.
— Καί πότε ήμπορώ νά είσέλθω εις τόν Παράδεισον ;
— Όταν θ’ άποθάνης, άπεκρίθη ¿κείνη.
Άπεκρίθην, ότι δέν ¿ζητούσα τίποτε καλλίτερον άπό αύτό, καί ότι 

τό γρηγορότερον θά είνε τό καλλίτερον. Έπήγε καί έκοψε, εις ένα άλ- τΤιν ,υν0{,-'·ϊν  τοϋ γάμου,
λον θάμνον ένα μικρόν άνθος, ¿πάνω εις τό οποίον έλαμπε μία σταλαγ- — Τι συμβαίνει εκεί κάτω : Μήπως η κόρη, εις την όποιαν εοωχα

τό λεπτό άσημένιο δακττλίδι μου δέν ήλθε ακόμη εις τόν Παράδεισον ;
Π » , . . - ν , . τ . , 5 , Μ’ έχύταξαν μέ ύφος λυπηαένον ώς νά είχον οίκτον δι’ εμέ.ιε αυτο το μαργαριτάρι, μου ειπε επειδή εινε πολυ ουνατον “ , “ κ  '

δηλητήριον' θ’ άποθάνης άμέσως. — Άλλοίμοχρν ! ναι, δύστυχε, ήλθε, άλλά δέν θά τήν ίδης πλέον νά
Έ πια τό μαργαριτάρι, καί άπίθανα καί έπειτα επό ολίγον ¿ξύπνησα, έλθη πρός σε θαυμασια, όπως εις τόν άνθισμενο λειμώνα,διότι ο άρχάγ-

εινε ταχύς ό θάνατος ! — εις τόπον τόσον θαυμάσιον όπου ποτέ γελός μου τήν ηύρε τόσον ώραίαν,ώστετην εκράτησε διά τόν έαττόν του,
, όνειρευθή. καί ό γάμος τώρα τελείται έχεί κάτω,μέσα εις τήν διαμαντενια έκκλησία,

—ποσον 
δέν ειχα

/
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θεσγ την φροντίδα του {Λίκ,ροΟ Στέφα. Ά λ λ ’ εκείνο; ¿τήρησε 
την πρός την άποθανοϋσαν ύπόσχεσίν του. "Αλλως ό μικρός 
•ητο πλούσιος, ώς ό τελευταίος κληρονόμος της μ.υτρικής του οι
κογένειας καί ελάχιστου μέρος των εισοδημάτων του δ ιετί- 
θετο άπό την κ. Δεβυ διά την ανατροφήν του.

Ή  νέα κ. Μοίρα απέκτησε τρία τέσσερα παιδιά κατά 
σειράν, τά  όποια όμως άπέθνησκαν κατά τήν στιγμήν, οπού 
έγεννωντο. Τοϋτο είχε τόσον έπηρεάσν) την ψυχικήν της κα- 
τάστασιν, ώστε εις τήν πέμπτην τη ; εγκυμοσύνην κατελή- 
φθη ύπό μελαγχολίας, ή όποια ήμποροΟσε νά έ'χν) λυπηρά; 
συνεπείας, εάν τό παιδί έγεννατο καί πάλιν νεκρόν. 'Ο ια
τρός της οικογένειας, ό όποιος, ακριβώς, διότι ή μητέρα έπε- 
ρίμενε τήν ιδίαν λύσιν, ¿φοβείτο νευρικά; καί υστερικάς έπι- 
πλοκάς, άνεκοίνωσε τούς φόβους του εις τόν σύζυγον καί του 
έπρότεινε διά τήν σωτηρίαν της γυναικός του, νά προμηθευ- 
θοΰν τήν ημέραν εκείνην ένα νεογέννητου παιδάκι άπό τό 
έκθετοτροφείον,τό όποιον νά ύποκαταστήσουν εις τό νεκρόν καί 
νά τό παρουσιάσουν εις τήν λεχώ, ώς ίδικόν της. Τοϋτο καί 
έ'γεινε. Εις τρόπον ώστε ή μικρά Μίνα δεν ήτο κόρη τής κ. 
Μοίρα. Ούτε ομως τό παιδί, ού'τε ή κυρία είχαν λάβει ποτέ 
γνώσιν αυτής τής ύποθέσεως.

Ό  Στέφας ¿γνώριζε τό μυστικόν τής γεννήσεως τής ΰπο- 
τιθεμένης άδελφής του, άλλ ’ ουδέποτε εις κανένα, ούτε εις 
τούς ίδικούς του συγγενείς είχε κάμει λόγον περί αύτοΰ/Οταν 
μάλιστα έ'φθασαν εις τάς ’Αθήνας καί τήν είδε κορίτσι πλέον 
ανεπτυγμένο, νόστιμο, γερό, με καλή καρδιά, ήσθάνθη μ.ίαν 
μεγάλην συμπάθειαν διά τήν μικράν ξένην, μ.έ τήν όποιαν 
ούδείς τόν συνέδεε δεσμός αίματος.

Ά λ λ ’ όσον ή Μίνα του ήτο συμπαθητική, τόσον ή μη
τρυιά του του ένέπνεεν αντίθετα αισθήματα. "Ισως διότι 
απέδιδε τήν φυσικήν ψυχρότητα του πατέρα του πρός αύτόν 
κατά τά  παιδικά του έτη πρός τήν επιρροήν τής γυναικός 
αυτής,ή ίσως ακόμη, διότι κάθε παιδί γεννημένου άπό άλλην 
μητέρα, αισθάνεται ώς έξ ένστικτου ψυχρότητα πρός ¿κείνην, 
ή'τις κατέλαβε τήν θέσιν τη ; καί εις τό σπ ίτ ι καί εις τήν 
καοδιάν του πατέρα του.

Ή  Σ^ολίι Κ εντήματος καν Δ αντέλας τήν όποιαν 
ίδρυσε τό περιοδικόν «Παναθήναια» άναγγέλει τήν Αην εκ- 

θεσίν της διά τήν προσεχή Τρίτην 20 Μαρτίου εις τήν με
γάλην αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού». Τής έκθέσεως προίσταται 
τιμ.ητική έπιτροπή άπό τάς Κυρίας Ζωήν Δελαπόρτα, Ε ι
ρήνην Δημόκα, Χρηστίναν ’Εμπεδοκλή, Μαρίαν Όρλώφ, 
Ελένην Πολιτάκη, Άντιόπην Σκέντερ, Νίναν Φωκ£ καί τ ά ; 

Δεσποινίδας Λιλήν Άντωνοπουλου, Ελένην Άποστολίδου, 
Μαρίαν Κοτσάνη, Ειρήνην Νικολαίδη, Σοφίαν Παπαδάκη.

Ή  έκθεσις θά διαρκέστ) ΔΥΟ μόνον ημέρας.
Κατά τήν διάρκειαν τής έκθέσεως θά παίζγι μουσική.

Είσοδος δρ. 1

ΤΟ ΘΕ Α Τ Ρ ΟΝ
Τήν έβδομ-άδα αυτήν αί Άθήναι, αι συνήθως αονότονοι 

και πληκτικαί διά τήν νυκτερινήν άκινησίαν των καί τήν 
ελλειψιν καλλιτεχνικών συγκεντρώσεων, υπήρξαν έξαιρετικώς 
ζωηραί καί καλλιτεχνικά!.

Τά δυω θέατρα, τό Δημοτικόν με τό ’Ιταλικόν μελόδρα- 
δραμα και το Βασιλικόν μ.ε τόν κ. Φερωδύ άπέσπασαν τούς 
’Αθηναίους άπό τά πράσινα τραπέζια του Πόκερ καί του 
Μάους, καί τούς μετέφεραν εις κόσμους ώραιοτέρους καί ιδα- 
νικωτερους.

"Ο θίασος του μελοδράματος, ύπήρξεν άνώτερος πάσης ά- 
ξιώσεως. Ή  Τόσκα με υψίφωνον τόν γνωστόν καί συμπαθέ
στατου Μ παταίν, μέ βαρύτονον τόν δε ΙΙάντοβα καί με υψί
φωνον τήν κ. Όρμπελίνη, ύπήρξεν ή πρώτη, έπιτυχία τοΰ 
κκλοϋ θιάσου. Τό θέατρου γεμάτο άπό ’πάνω έως κάτω, έ- 
χειροκρότησε μέ ένθουσιασμόν καί έπέδειξε πραγματικήν 
έκτίμησιν πρός τούς 'ηθοποιούς.

Εις τήν Lucia του Δονιζέτη ό ενθουσιασμός ήτο άκόμ.η 
μεγαλήτερος. 'Η νέα υψίφωνος Φίτζι-Μαγκρίνη ήρεν άληθή 
θρίαμβον. Κυριολεκτικώς άπεθεωθη· τό άσμα της είναι τ έ 
λειον αα! ώς φωνή καί ώς τέχνη καί ώς ύπόκοισις. Σπα- 
νίως αί Άθήναι ή'κουσαν τοιαύτην υψίφωνον, άλλά κκί 
σπανίως τό κοινόν έξεδήλωσε τοιοΰτον ένθουσιασμόν.

Ό  Μεφιστόφελ του Μπόϊτο άνέδειξε πάλιν τόν μπάσσον 
Αουτσέτι, πρώτης τάξεως νούμερο, κατά τήν θεατοικήν 
γλώσσαν. Ή  φωνή του εις ολην τήν κλίμακα έ'ξοχος, μέ 
ΰψ'κλές νότες θαυμασίας μεταλλικής γλυκυτητος, ή ύπόκρι- 
σίς του μοναδική. Ή  Φάμπρις ώς Μαργαρίτα έτραγούδισεν 
έ'ξοχα. Ιδ ίω ς εις τήν ρομάντζα τής φυλακής υπήρξε θαυ- 
μασία.

Εις τό Ριγολέτο ή Μαγγρίνη καί πάλιν εις τήν δόξαν της. 
Τό θέατρου γεμάτο, όσον ποτέ. Ό  ενθουσιασμός του aotvoO 
άπερίγραπτός. Μία συνεχής καί άδιάκοπος άποθέωσις. Ό  
βάρύτονος Ά ρ ιγγέτι ¿τραγούδησε τελείως τό άσμα τής 
vendetta, τό όποιον καί έπανέλαβε.

Ή Aïda καί ό Faust, μέ επιτυχίαν καταπληκτικήν 
έ'κλεισαν τήν πρώτην θεατρικήν εβδομάδα τοϋ^’Ιταλικού Με
λοδράματος, τό όποιον συνεκετρωνε καθ ’ έκάστην τόσον 
κόσμον, όσον ούδείς ουδέποτε θίασο; κάτώρθωσε νά συγ
κέντρωση.

Μεθ’ όλας τάς παραστάσεις του Φερωδύ, τό Δημοτικόν έ- 
σείετο κάθε βράδυ άπό χειροκροκροτήματα πλήθους, διψα- 
σμένου άπό καλήν μουσικήν καί ευτυχισμένου, διότι έπί τ έ 
λους του έδίδετο τοιαύτη, μέ τιμάς, άναλόγως, λογικά; καί 
προσιτά; εις ολους.

αρακαλοϋνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί καθυστε- 
ροϋσαι τήν συνδρομήν των του λήγοντας έ'του; νά άπο- 

στείλουν αυτήν άμέσως. Ε πίσης αί έπιθυμοϋσαι νά εξακο
λουθήσουν λαμβάνουσαι τήν « Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοϋνται νά άνανεώσουν τήν συνδρομήν των.
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