
Τ ό μ ο ς  Λ ' .  

ΑΡΙΘΜ. 2 (74).
¿ννόρομή ¿χό 1. Vitvi’ vi^ipii καί 1. ΊουΧΙον ίκάότου *Γι?νς, ίς*ίμηί'3ί μόνο* ΕΤΟΣ Δ '.

*α< iifoab}Q t*rte: Τϊηνταχον φράγη. χ$ . 10 η μ&ιχ. 8. . T ĵ 15/27. ’ί « 1Ό υ α μ ίθ υ . 1888.

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Α Φ Ε Ν Τ Ο Υ Λ Η Σ .

Εγεννήδη περί τό τέρμα του Άγώνος έν Ζαγορά υπό 
χατρός Θρακός, έκ Βυζαντίου, και μητρός θεσσαλίδος.

Στερούμενοι άχηκριβωμένων περί του έξοχου έπιστήμο- 
νος βιογραφικών σημειώσεων περιοριζόμεδα είς τήν άπλήν 
ταύτην σκιαγραφίαν άκολουδοϋντες κατά τούτο τήν γενικήν 
περί του ανδρός υπόληψιν. 'Ο  ΘεόΒωρος Άφεντούλης όμο- 
λογουμένως έπίτιμον κατέχει δέσιν Ιν τοΐς άντιπροςώποις 
της παρ’ ήμίν άναγεννωμένης έπεστήμης. ’Εν τη Ιατρική 
Βιαπρέπει ώς καδηγητής, άπό
τεσσάρων όλων ΒεκάΒων Βι· »■*
Βάσκων τήν ΙλληνίΒα νεό
τητα, ώς συγγραφευς πρωτεύει ¡
Βιά των περισπουΒάστων Ια
τρικών συγγραμμάτων του, 
οΐον τής „Γενικής’Ανατομίας“ 
τής,,Παδολογικής’Ανατομίας“ 
καί μάλιστα του κρατίστου 
έργου „Περί φύσεως καί δυ- 
νάμεως των φαρμάκων“, ώς 
ίατρός δέ εΐνε ευ’δοκιμώτατος, 
περιζήτητος καί ευεργετικώ- 
τατος. ‘Ως Διευδυντής του 
έν Πειραιεί Τζανείου Νοσοκο
μείου άπέδειξεν δτι εΐνε σπά
νιος οργανωτής. ’Εκτός πλεί- 
στων καί έξαιρέτων έπιστη- 
μονικων διατριβών έφιλοπό- 
νησε καί έξέδωκε πρό τίνος. 
τήν δίτομον „Φυτολογίαν“ τόό 
έν Βιέννη Κα&ηγητοδ Wies- 
ner, ή έπακολουδήσει ώς 
τρίτος τόμος, ή „'Ελληνική 
Χλωρίς“ συντεταγμένη χαρά

Κ Α Μ Ω .  T O M O S  J - .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Φ Ε Ν Τ Ο ϊΑ Η Σ .

Πρότανις καί, Καθηγητής τής Φαρμακολογίας καί Φυτολογίας.

του κ. Χελδράϊχ καί αυτού. Ουδείς αγνοεί τήν πατριω
τικήν ποίησιν του Θεοδώρου Αφεντούλη. Τά „Κρητικά“ 
του, επος γραφέν υπό τήν Ιμπνευσιν του συγχρόνου τής 
ήρωΐκής μεγαλονήσου μαρτυρίου, εΐνε πλήρη ποιητικής δυνά- 
μεως, αί δέ μεταφράσεις ξένων κλασικών δραμάτων, ώς ή 
,,τοϋ Νάδαν του σοφού“ καί τής „Μαρίας Στουάρτης“, άπο- 
δεικνύουσι τόν 'Έλληνα Άσκληπιάδην ώς υπίροχον Ιλλήνο- 
μαδή. Είς ταϋτα προςδετέΟν καί τό „Πανηγύρι του Ό λυμ

που“, τήν μεγαλοπρεπή έκείνην 
αλληγορίαν, ήν χαρακτηρίζει 
τολμηρά σΰλληψις καί λυρι
κόν υψος.

Είςηγούμενος τήν κρίσιν 
τοΰ έν τη Πανεπιστημίω ποιη
τικού διαγωνισμού διεκρίδη 
έπί έμβριδεία, κριτική δεινό- 
τητι’καί εύφραδεία. 'Ως ρή- 

. τωρ δέ πανηγυρικός εΐνε δντως 
ό διασημότερός καί ένδουσια- 
στικώτερος παρ’ ήμίν. Ό τ ε  
πρό τίνος άναλαμβάνων τήν 
Πρυτανείαν έξεφώνησε τόν νε- 
νομισμένον λόγον καί έπραγ- 
ματευδη .τά περί γνώσεως, 

.διαπλάσεωςήδουςχρηστοϋκαί 
αρμονικής άμα άναπτυξεως 
τοΰ σώματος, όμοφώνως δ έλ- 
ληνικός τυπΟς. άνεκήρυξεν δτι 

■ ,,ουδέποτεέλέχδησανπαρ’ήμίν 
τοιαΰται άλήδειαιμετάτοσάύ- 
της εύφραδείας“,' τουδ’ , όπερ 
αποτελεί τό έπιφδονώτερον 
έγκώμιον τοΰ σεβαστού Καδ-
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ηγητού. — ’Ιδιαίτατα χαρακτήρίζουσι τον Θεόδωρον Άφεν- 'κλησιν τών συμπατριωτών αυτοί και άντεπροςώπευσεν αυ-
τοόλην άλλα τινά του ή&ους αυτού προςόντα, τεκμηριούντα τους εις τήν Έ9·νοσυνέλευσιν της Μεταπολιτεόσεως, καί
ευαισθησίαν άμα καί βιωτικήν σύνεσιν. Άπειρον τρέφει ό γε- ¿ξεπλήρωσε τήν άνατεθεΐσαναυτώ έντολήν μετ’ αξιοπρέπειας
ραρος λόγιος προς- τά  πτηνά στοργήν, ήν λόγω καί έργω καί φρονήσεως έπιξήλου. ’Αλλεπαλλήλους δέ έίςφοράς καί
χολλάκις διετράνωσε, κατορ&ώσας καί νομοθετική νά ληφθη αυτός καί ή οικογένεια του συνειςήνεγκον υπέρ τών αναγκών
πρόνοια υπέρ της προστασίας των ευεργετικών τούτων ον- τής πατριδος καί κατα το 1854 καί κατα το 3867 καί έν
των. Μετ’ αληθούς έπίσης πόνου ήγειρε τήν φωνήν υπέρ Ιποχαΐς έγγυτερον ημών κειμέναις.
τών δασών, τού πραγματικοί» τούτου κοινωνικού καί ή9·ικού ‘Ως αμοιβήν τών πρός τήν έπιστήμην, τά  γράμματα,
πλούτου, όςτις κινδυνεύει τέλεον νά έκλειψη έκ του παγκά- τήν πατρίδα καί τήν ανθρωπότητα υπηρεσιών αυτού έχει
λου έλλήνικου έδάφους. Αλλ’ ο,τι άναδεικνύει τον Άφεν- νά έπιδείξη ό Θεόδωρος Αφεντούλης τον Ελληνικόν Τα-
τόύλην ως αληθινόν λόγιον καί άγνότατον τών Μουσών ξιάρχην, τον Ρωσσικόν Σταυρόν του λαιμού, τον Γαλλικόν
Ιεροφάντην εΐνε 'ή  αυστηρά αυτού αποχή από τής φατρία- τής Λεγεώνος τής Τιμής καί τον ’Ιταλικόν, μάλιστα δέ τήν
στικής διαπάλης καί ή προςήλωσις αυτοί» είς τούς Ιδανικούς άφοσίωσιν ¿κείνων, ους έμόρφωσεν έπιστημονικώς καί τον σε-
πόθους τής άναγεννη&είσης Ελλάδος. Χωρίς νά μένη άνάλ- βασμόν, οδ απολαύει παρά τή  ελληνική κοινωνία,
γητος πρός τάς άνάγκας τής πατρίδος προςήλθε κατα προς-· * * * .

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ
υπό

AAESAN4P©ϊ  Ρ . ΡΑΓΚΑΒΗ.

• Εσχάτως παρευρέθην ένταύ&α είς δραματικήν τελετήν, Καί υπό τίνος μέν καί πώς ώργανίσθη ή σχολή αδτη,
ήτις άν όχι δ ι’ άλλο, καν διά τούτο έστίν άπομνημονευσεως καί τίνες οί διδάσκαλοι αυτής, δέν ήδυνή&ην πρός τό παρόν
αξία, ότι άποδείκνόει πόσον ή ιδιωτική πρωτοβουλία προ- ϊτι.νά  πληροφορη&ώ· άλλ’ ο,τι μετά πλείστης ευχαριστήσεως
τρέχει παρ’ ήμΐν πάσης άλλης ένεργείας είς τήν έπιδίωξι* εΐδ&ν, έστίν ό μέγιστος ζήλος τού κοινού τών Αθηνών, σπεύ-
τών Ι&νικων προόδων. Είς ταότην οφείλονται πλειστα σαντος νά παρευρε&ή είς τήν παράστασιν. Αίθουσα, &εω-
πρώτα βήματα, άτινα, εί καί ατελή, άλλα προοδοποιούσιν ρεία καί υπερώον ήσαν ώς ουδέποτε πλήρη. Πάσαι α[ τάξεις
άν.αγκαίως τά  μετ’ αυτά. . τής κοινωνίας έκεΐ άντεπροσωπεύοντο, καί ό φιλόκαλος πρέ-

Πάντες όσοι αληθώς αισθάνονται έν εαυτοΐς τήν όπε- : σβυς τής Τουρκίας κατείχε μίαν τών πρώτων θέσεων. Καί
ρηφάνειαν τής- ελληνικής των καταγωγής δέν. λησμονούσιν άν μέν πάντες ευχερούς Ινόουν τ ’ απαγγελλόμενα δέν δόνα-
ότί ή πατρίς ήμών μεταξύ άλλων, τ  υπέρ παν άλλο, δ ι’ μαι νά είπώ- άλλ’ ευκόλως κατεφαίνετο ότι ατενής ήν έν
όλων τών αίώνων καί υπό πάντων τών έξηυγενισμένων λαών γένει ή προσοχή, καί, εί καί τινες εΐχον το κείμενον ανά
θαυμάζεται ώς ή μήτηρ τών Μουσών, ότι έν τών λαμπρό- χείρας, άλλοι δέ τήν μετάφρασιν ·τού κειμένου, πέπεισμαι
τάτων έγκαυχημάτων τών Αθηνών ήν ότι έν' αύταΐς έγεν- ότι πώποτε από τών κλασικών ήμερων έν Άθήναις τάς όψη-
νήθησαν καί αυτάς ¿δόξασαν οί· Αίσχυλοι, οί Σοφοκλεΐς καί λάς. τού Σοφοκλέους έννοιας τοσούτοι όμού δέν ¿σπούδασαν
οί Εύριπίδαι. καί δέν ¿χειροκρότησαν διότι καί τά  χειροκροτήματα πολ-

Ή  Ε λλά ς τόν οίκτον, ίνα μή είπώμεν τήν περιφρόνησιν λάκις ραγδαία διέκοπτον τήν παράστασιν, εί καί πρέπει νά
θά έκίνει τών πεπολιτίσμένων λαών, οίτινες λατρείαν άπο- παρατηρήσω ότι άπέβλεπον σπανίως τήν τέχνην τών ή&ο-
νέμουσιν είς τό μέγα αυτής παρελθόν, άν αυτή μόνη έφαί- ποιων καί σχεδόν πάντοτε τήν μεγαλοφυΐαν τού ποιητού.
νετο αυτού έπιλήσμων, καί, οτε έν ξέναις χώραις δαπάναι Οί νέοι οί τά  πρώτα μέρη όποκρινάμενοι προφανές τν
καί · προςπάθειαν καταβάλλονται πρός άναπαράστασιν τών ότι ήσαν ουχί λίαν έμπειροι τής σκηνής, διότι παρ’ ήμΐν
ήμετέρων προγονικών αριστουργημάτων, ήμεΐς μόνοι έμένομεν έλλείπουσιν οί διδάσκαλοι τής δραματικής, καί αυτοί οί επί
ψυχροί καί αδιάφοροι πρός αύτά, τής άλη&ούς ήμών εύγε- πολλά έτη τήν Ιλληνικήν σκηνήν κατέχοντες ,είσίν αυτοδί-
νείας ανάξιοι. ■ δακτοι. Ουχ ήττον εΐχον· οί νέοι ηθοποιοί τήν προφοράν

Άλλ’ ουχί; ή τελετή περί ής γράφω τάς ολίγας ταύτας καθαρωτάτην καί ευκρινή, καί προφανές ήν ότι εΐχον πλήρη
γραμμάς άποπλύνει ημάς τής τοιαύτης μομφής, άποδεικνό- τήν κατάληψιν τών έννοιών άς διηρμήνευον. Μέγα μέρος
ουσα ότι έλίηνικαί καρδίαι πάλλουσιν είς τών σημερινών όμως τού δράματος κατέχει, ώς γνωστόν, <5 χορός. Καί αί
Ελλήνων τά  στήθη, καί ότι τού Έλληνας, είς έαυτόν κα- μέν κινήσεις καί ή θέσις αυτού έπί τής σκηνής δέν ήσαν
ταλείπομένσυ, ελληνοπρεπείς είσίν αί έμπνεύσεις. άπταιστοι, καί άπεδείκνυον- απειρίαν τινά περί τά  σκηνικά

'Ο τε  τό Πανεπιστημεΐόν, έπί τη  εορτή τής πεντηκον- τών αρχαίων. Αλλά τό σπουδαιότατον ήν ή ρ.ουσική αυ-
ταετηρίδος του, ή&έλησεν, ορθότατα, νά διδαχ&ή καί δράμα τών σύνταξις. Αυτη έγένετο υπό τού κυρ. Bender, έξοχου
αρχαίον, άλλα παρεδέχ&η .πρός τούτο μετάφρασιν, πολλοί Γερμανού φιλολόγου καί μουσουργού, καί διηρεΐτο είς δύω
νέοι τρόφιμοι τών Μουσών έφρόναυν ότι από .τής Αθηναϊκής κατηγορίας· οί μέν τών χορών απλώς άπηγγέλλοντο υπό
σκηνής έπρεπε ν’ άντηχήση αυτή ή πρωτότυπος μεγαλοπρε- μόνου τού χορηγού, ουχί αδοντος, άλλ’ όμιλούντος, καί όπο-
πής τών αρχαίων δραματουργών φωνή, καί, έπί μακρόν πα- κώφως συνοδευομένου υπό'τινων μουσικών οργάνων, ως τούτο
ρασκευαίθέντες, άνέβησαν οί ίδιοι είς του παλαιού θεάτρου, παρά τοΐς άρχαίοις έγίνετο διά  τόν -διάλογον. · Μο'νοι δέ
τού λεγομένου τού Σανσόνη; τά  όπωσούν απηρχαιωμένα ίκρία, τρεις χοροί έψάλησαν, κατά μουσικήν, ώς γενικώς έκρί&η,
καί πάρέστησαν τον Φιλοκτήτην τού Σοφοκλέους. ’Ήσαν δέ άριστα καί άρχαιοπρεπώς συντεταγμένην. Καί έψάλη μέν

. ουτοι οί φέροντες τόν τίτλον ,,φοιτηταί καί μάθηταί τής καλώς, άλλ’ αί ψαλλόμεναι λέξεις ουδόλως ήκοόοντο. ·
Σχολής τού έθ'νικού δραματικού Συλλόγου“· Τούτο δέ λέγω ουχί ώς ψόγον, άλλ’ ώς έπαινον μάλ
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λον, διότι ένταύ&α ευρισκόμενα ένώπιον τής μεγάλης δυσ- 
•χερείας ώς προς τήν σήμερον παρ’ ήμΐν παράστασιν τών 
αρχαίων δραμάτων. Ό  κ. Bender, δτε συνέταξε τήν μου
σικήν του, εΐχέν ύπ’ όψει τό άρχαΐον κείμενον τού ποιητού, 
ή, δπερ ταυτό ώς πρός τήν ρυθμικήν, γερμανικήν τινα έκεί- 
νου μετάφρασιν, πόδα πρός πόδα τό πρωτότυπον μέτρον 
παρακολουθούσαν. Ή μεΐς δέ, ώς γνωστόν — έπειδή, άπό 
•χρόνων, κατ’ έμήν δόξαν, ίκανώς αρχαίων, έν τή ρυθμική 
ό τόνος κατέλαβεν ήν θέσιν παρά τοΐς άρχαίοις κατεΐχεν ό 
χρόνος — διά τούτο, τούς αρχαίους στίχους άναγινώσκοντες, 
τόν αυτόν ρυθμόν δέν άκούομεν πλέον, ή, όρ9·ότερον, ουδένα 
.ρυθμόν άκούομεν, άλλ’ άναγινώσκομεν πεζόν λόγον άν δέ 
θελήσωμεν κατά τήν άρχαίαν μετρικήν ν’ άναγνώσωμεν τήν 
άρχαίαν ποίησιν, &ά προφέρωμεν παρατόνως, δ ι’ ήμάς, γε- 
λοίως καί άκαταλήπτως· ομοίως καί άν ψάλωμεν χωρίον έπ’ 
έκείνη τη βάσει μελοποιη&έν.

Περιττόν νά έμμείνω λέγων ότι ή μουσική πρέπει άναγ- 
καίως νά βαίνη έπί τής ρυθμικής αρμονίας του στίχου. Ώ ς  
■έπ\ παραδείγματι, ύποτε&είσθω ότι 9·έλομεν είς τούς τροχαϊ
κούς στίχους του Χριστοποόλου:
.··'/■ · Ν ά 'ή  τρίχες σου αρχίζουν, ’Λ&ανάσιε, ν’ ασπρίζουν -

να έφαρμόσωμ,εν τού Freischütz τήν μελωδίαν τών ιαμβι
κών στίχων:

W ir w inden dir den  Jungfernkranz , 

φυσικώ τω λόγω ·9·ά πρέπη νά γράψωμεν καί νά προφέρωμεν 
τό ελληνικόν κείμενον:

Ν α ή  τριχέί σου αρχίζουν, Ά&α'νασίε ν’ ασπρίζουν!
"Οταν λοιπόν άλλως τονίζωμεν, ή όπως έτονίζοντο οί 

αρχαίοι στίχοι, δέν δυνάμε9-α νά ψάλλωμεν μετά τού ήμετέ- 
ρου σήμερον τονισμού μέλος συντε&ίν διά τούς αυτούς στί
χους κατά τονισμόν διάφορον, τον άρχαΐον.

Καί είς τούς ψαλέντας χορούς τού Φιλοκτήτου ήνάγ- 
καζεν ή μουσική του κ. Bender τόν χορόν νά ψάλλη: 

ά τόν μεγάν Πακτωλόν ευχρυσόν νεμεΐς,
άντί

ά τόν μεγαν Πακτωλόν ευχρυσον νέμεις·

καί

άντί
α'υλ’ οΤα μήδεις τΰν  έμό!ν τυχοϊ φιλών,

α&λ’ οΤα μηδείς τών έμών τυχΟι φίλων, κτλ.

Αλλά τότε δύναται ίσως νά συντε&ή πρός χρήσιν ήμών 
διά τά  αρχαία κείμενα άλλη μουσική, έπί τού ήμετέρου βμί- 
νουσα τονισμού; Δυστυχώς ουδέ τούτο έστίν.έφικτόν,· διότι 
ή μεταβολή τής προσωδίας ανατρέπει έντελώς τόν; άρχαΐον 
στιχουργικόν ρυ9·μόν, καί οί στίχοι .μεταβάλλονται είς πεζόν 
λόγον, οστις έστί μελοπσιήσεως ανεπίδεκτος.. Αν. φέρ’ εί- 
πεΐν άντί: , . .

Φίλοι μου συμπατριώται, δούλοι νάμε&α ώς πότε 
έδίδετο είς τόν μουσουργόν τό έπόμενόν ,.

. Φίλοι συμπατριώταί μου, ώς πότε νά είμε&α δούλοι;, 
τίς δέν βλέπει ότι μελοποιία τοιαύτης πεζής φράσεως έστίν 
ανέφικτος; ·■

Διά τούτο ό μ-όνος τρόπος τού νά φέρωμεν τούς αρ
χαίους χορούς έπί τήν ήμετέραν σκηνήν, εΐπον καί άλλοτε 
καί τό έπαναλαμβάνω, έστί νά μεταφράζωνται είς τό νυν 
ίδίωμα οότως, ώστε τής μεταφράσεως αί τετονισμέναι συλ- 
λαβαί ν’ άντιστοιχώσι πρός τάς μακράς τού πρωτοτύπου, 
καί επομένως ν’ άποτελώσι κώλα αρμονικά, ουχί οίς είσίν 
αί λυρικαί στροφαί, άς σπανίως μιμούνται τά χορικά μέλη, 
άλλ’ άνετώτερα, ώς σχεδόν τά  τής έκκλησίας τροπάρια.

Τούτο φέρει είς το συμπέρασμα ότι τά  αρχαία δρά
ματα δύνανται μόνον νά διδάσκωνται παρ’ ήμΐν κα9·’ Ινα' 
τών δύο τρόπων' είτε έν μεταφράσει, έφαρμοζομένης είς τούς 
χορούς τής κατά τήν άρχαίαν προσωδίαν συνταττομένης μου
σικής, είτε, ιός έδιδάχ9·η ό Φιλοκτήτης, έν τη αρχαία μέν 
γλώσση, άλλά τών διαλόγων μόνων προφερομένων εύκρινως 
καί ευκαταλήπτως, τών δέ χορών ψαλλομένων ούτως, ο’στε 
αί λέξεις νά μή άκούωνται πρός άποφυγήν τού γελοίου.

Σκέψις γίνεται ήδη περί συνεχών καί τακτικών. παρα
στάσεων έν Άθήναις τών αρχαίων δραμάτων, ότε μεν έν 
πρωτοτύποις, ότέ δ ’ έν μεταφράσεσι, καί ίσως έπί μιας τών 
σωζομένων άρχαίων σκηνών.

Ρ β Μ Α Ι Ο Σ  ΚΑΙ  Ι Ο Υ Α Ι Ε Τ Τ Α
ύπό

S U m iS N O S  ΠΑΓΑΝΕΑΗ.
(τέλος).

Δ .

Είς γάμον μυστικόν, είς τήν έκτος τής πυλεως μονήν, 
ό μοναχός Λαυρέντιος- τόν Τωμαΐον καί τήν Ίουλιέτταν 

:ήνωσε. Τό όνειρον τού ζεύγους έπληρώθ·η, καί σύζυγοι 
έκλή9·ησαν οί έρασταί. . Ή  πόλ'ς άγνοεΐ τό μέγα γεγονός, 
καί μετά. μείζονος θ·ερμότητος, τών αντιπάλων οίκων οί άκό- 
λου9·οι, όρμώσι κατ’ άλλήλων, καί πλήττουσιν άντιπληττόμε- 
νοι. Τής Ίουλιέττας ό ευδαίμων σύζυγος, είς τήν Βερώνην 
νά όδηγήση έν πομπή, δεν ήτο δυνατόν τήν κόρην, παρ’ ής 
έδέχ&η πρό μικρού τής πίστεως τόν όρκον. Τόν .νυμφικόν 
φορούσαν στέφανον, λιπό&υμον σχεδόν έκ πά9·ους έκχειλίζον- 
ΐο ς , άλλ' ευτυχή, .τήν Ίουλιέτταν έχαιρέτησεν 6 άρτι μετ’ 
αυτής τήν τύχην του ένώσας, - καί είς τήν πόλιν έσπευσε. 
Κην τάφρον δέν εΐχεν;·έτι ύ|®ρβήν-·καί είς συμπλοκήν έμφυ- 
λί^£ένέπεσε..· Τούς-··Μοντεκίθυ^.·'ίβρισαν, καί ίταμότερον, τά

ξίφη οί Καπουλέτται άνέσπασαν,· τούς αντιπάλους περιζώ- 
σαντες. · Δεινή άλλ’ άνισος έμαίνετο ή πάλη: Έ ν πάση
έλαυνοντα σπουδή διέχρινον οί φζλοι τόν 'Ρωμαΐον, καί ή 
θ-έα του τήν μήνιν άνυψοΐ, τό &άρρος των κρατύνει. · Κραυ- 
γαί'υςιέρ τού οίκου του τήν ατμόσφαιραν διασχίζουσι, καί 
σπαθΊσμοί'βαρύτεροι ραγδαίως πλήττουσι τάς- κεφαλάς. Είς 
εύγενές όρμέμφυτον ένδίδων ό 'Ρωμαίος, σπεύδει ταχύς έκεΐ, 
ουχί σκοπών τών αδελφών συμπολιτών τόν βίον ν’ από
σβεση, καί μέ αιμα τών Καπουλεττών, άπείρως ήδη προ,- 
σφιλές — τό έδαφος ν’ άρδευση τής Βερώνης. Νά διαλ- 
λάξη εσπευσεν έκεΐ. Τήν παύσιν τών έρίδων, τών διαιρέσεων 
τήν λή9·ην νά ίκετευση. Αγάπη ττο ή καρδία του, καί έκ
τος αυτής, τής πλημμυρούσης τότε είς τό  στή&·ός ταυ, ο.ό- 
δέν μνησικακίας αίσθημα, ή πάθος αγενές έφώλευον Ιντές 
του. Δι’ ύβρεων τόν νεαρόν Μοντέκην οί Καπουλέτται ύπο,- 
δέχονται. Μέ ήσυχον φωνήν, τής συμπλοκής τήν -παύσι^,ρ

■ 3*
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'Ρωμαίος εύγενώς έπιζητεί, καί στέργει, προς άκραν των 
οπαδών του έκπληξιν;· κάΓ παράκλήσεώς'έτι ευχήν ν’ άρ- 
δρώση προς τούς ύβριστάς. Άπάντησιν είς τού 'Ρωμαίου 
τήν έπίμονόν πάράκλησιν, τό ξίφος τοο κραδαίνων, καί όρ- 
μήσας είς τήν φονικήν έπίδεσιν, ό αρχηγός των Καπουλέτ- 

-των έδωκε. Βάρύ το ξίφος κατηνέχδη, πρός του 'Ρωμαίου 
ίδυνδέν’τήν-κεφαλήν. Άστράπτουσιν έκ τής οργής οί όφδαλ- 

. μοί, τά  ξίφή σπινδηροβολουσι συγκρουόμενα, καί των έχδρόΐν 
συμπολιτών τό αΤμα ρέει- άφδόνως προς τήν γήν. Τό ξίφος 
του σταυρώνει · 6 Ήωμάϊος, τού αρχηγού των Καπουλέττων 
τό κτύπημα ν’ άμβλύνη προσπαδών. Μανιωδέστερος αυτός, 
άκάδεκτος έπέρχεται, καί ένω νά σφάξη τον ‘Ρωμαίον προσ- 
■ παδεί, είς τήν έπίδεσιν προτρέπει τούς έταίρους. Άλλ’ αίφνης 
καταπίπτει αίματόβρεκτος. Έ ν τη άμύνη τό στήδός του 
διήλασε τό ξίφος τού 'Ρωμαίου. Δεινόν άλλαλαγμόν Αφί- 
νουν τότε οί Μοντέκιοι. Καδημαγμένός καί νεκρός κατέ
πεσε τής έπίδέσεως ό αρχηγός. ’ ’Ανδρείος καί φανατικός, 
τού αρχηγού των Καπουλέττων συγγενής στενός, καί τής 
ζωής πλείότερον τυϋ Καπουλέττου τήν ένίσχυσιν ήγάπα καί 
Ιπεδίωκε. . 'Γπέρτή'ς νίκης τής φατρίας του τον βίον έδυ- 

' σίασε, καί δνήσκων, τού αίματός του τήν έκδίκησιν κληρο
νομιάν είς τούς φίλους ίεράν κατέλιπε.

Ε '.
Ή  νύξ-τόν μαΰρον. πέπλον της έξέτεινεν έπί τής πό- 

λεως. Βραδέως .ή σελήνη άνέτειλε, καί φδίνουσα, άνεπαι- 
σδήτως τό σκότος τής νυκτός ήραίωσε, καί φώς, πενΟ·ίμως 
υπωχρον:,·;ώσεν·λαμπάδος καταναλωδείσης νεκρικής, είς τής 
Βερώνης τάς σίωπηλάς όδούς έπέχυσε. Είς ύπνον έμφοβον 
ή πόλις άπεσύ'ρδη. Τής δείλης ή φονικωτάτη συμπλοκή, 
δεινότερα τών φατριών έξέκαυσε τά  μίση, καί είς φονικήν 
έπίδεσιν, τήν Ιπομένην ήτοιμάσδησαν, τών φατριών οί Αχα
λίνωτοι οπαδοί. :Τήν ρήξιν άφευκτον ό πρίγκηψ έδεώρησε, 
καί είς τήν κατευνασιν τού έμφυλίου πά&ους αφορών, τήν 
πλάστιγγα*ανέλαβέ τής Θέμιδος, τής υψηλής του δέσεως 
περιεβλή&η τά  έμβλήματα, καί άπόφασιν υπερορίας .διαρ
κούς, έάτελεσ&ησομένης αύδωρεί, κατά τού νεαρού έξέδωκε 
'Ρωμαίου. Τής πρωίας ό νεόνυμφος νά καταλίπη πρέπει καί 
αυτοστιγμί τήν πόλιν τής Βερώνης! Είς δάνατον δά  άπα- 
χδή, έάν έντος τής πόλεως τυχαίως συλληφδή, εύδύς μετμ 
τήν εκδοσιν τής, δημοσιευ&είσης άποφάσεως. Είς τής συ
ζύγου του τά  δώματα λα&ραίως τά  μεσάνυχτα ό σύζυγος 
άνήλ&ε,'διά σχοινίνης κλίμακος τού Καπουλέττου τον οίκον 
άναβάς. 'Ο  άτρομος αυτός, περίτρομος τήν σύζυγόν του 
έδεώρησε; καί είς λυγμού κραυγήν έξεπνευσεν ό πρώτος μετά 
τόν γάμον ασπασμός. · Νά άποχαιρετήση τήν Ίούλιέτταν ό 
'Ρωμαίος ήλδε, καί' έν σπουδή, είς τήν γείτονα ν’ άναχω- 
ρήση πόλιν; πριν ή- ό ήλιος έπιφανή, καί οί άγρυπνοϋντες 
φύλακες,’-·καί· οί μανιώδεις Καπουλέτταί άνευρωσιν αύτόν. 
Τόν θάνατον δ ίν  τρέμει 6 'Ρωμαίος, άλλ’ ώχρια, καί έμ- 
φόβως οπισ&οχωρέΐ -είς τήν σκληράν άπόφασιν νά άφήσή 
τήν Ίόϋλιέττάν.' Είς- σπαραγμούς οδυνηρούς καί δάκρυα, 
τίς  στεναγμών πληδώραν τών γόμων τών ή πρώτη νύξ 
διή?ίδε.’· Τό'μόνον έγκλημά τω ν'ήτο, ότι ήγάπησαν πολύ, 
κα||έ50ν· αγνόν των έρωτα προσήλδον νά έπισφραγίσωσιν 

... είς ,'τής θρησκείας τόν βωμόν. Βραγχνή άλέκτορος φωνή, 
' ως σήμόιντρον δά'νάτόυ,· Αγγέλλει τήν πρ'οσεγγίζουσαν Ήώ. 

•Κατάπληκτος- όρμά; πρός τήν αίωρουμένην μεταξίνην κλί
μακα, καί δέλει νά κατέλδη 6 πρ'ογραφείς 'Ρωμαίος, τήν 
πόλιν, τήν αγάπην του, · τήν σύζυγον Αφίνων. Τής Ίουλιέτ-

τας εν&κα τόν βίον έστεργε, καί τής· ζωής το νήμα νά πα- 
ρατείνη ηδελε,'άφού τής τύχης στιγμιαία εύνοια, συνέπλεξεν 
άλύτως μετά τού νήματος τής λατρευτής του γυναικός. 
Όρμητικώς, ή' Ίουλιέττα άνεπήδησε. Μέ τούς αβρούς βρα
χίονας τήν κεφαλήν του περιέβαλε, καί διά τού σώματος 
αυτής άπέφραξε τήν έξοδον. ,,Μή φεύγεις, μή ακόμη“ άνε- 
φώνησε τού προσφιλούς 'Ρωμαίου δλίβουσα τήν κεφαλήν. 
„’Αγνώμων! Τοσούτον σε πιέζει ή παρουσία μου; Βαδεΐα 
εΐναι έτι ή νύξ. Τον μόνον οδηγόν, τό άςτρον τής ζωής, 
τό καταυγάζον καί χαροποιούν τόν βίον μου, πρός τ ί  νά 
άφανίσης δέλης, μακράν μου απερχόμενος; Ή  παρουσία σου 
τό έρεβος αύγάζει τής ζωής μου. Είς νύκτα σκοτεινήν, τρι
κυμιώδη, άναστρον μέ ρίπτει ή φυγή σου. Καί σΰ, σπεύδεις 
λοιπόν τοσούτον, είς ζόφου πέλαγος τήν Ίούλιέτταν σου, 
τήν σύζυγον άκάρδως νά βοδίσης; ’’Ω μείνε έτι-· βαδεία 
είναι ή νύξ. 'Ο  μισητός αλέκτωρ έσφαλε, είναι μακράν είσ- 
'έτι ή αύγή.“ Τό μέτωπόν της έλαφρώς ήσπάσδη ό 'Ρω
μαίος. Ή ρέμα τήν Απέσυρε, καί παρά τά  γόνατά της κα- 
θεσδείς, τήν προγραφείσαν κεφαλήν στηρίζει είς τό στήδός 
της. ,,Έζηλοτύπησε τήν τύχην μου ή μοίρα“ λέγει ό 'Ρω
μαίος. ,,ίΐρογεγραμμένος φεύγω. Όρκίσου νά με άγαπας. 
Ό  κόσμος σόμπας άν έκτοξεύση κατ’ έμού τήν προγραφήν, 
ό οίκός μου έάν μ ’ άρνηδή, ή γή αυτή έξ ής άνήλδομεν, 
καί είς ήν δά  έπανέλδωμεν, καί ή γή αυτή έάν μ’ αρνηδή 
μοί μένει ή καρδία σου. Μή μ’ απόσβεσης απ αυτής. 
Τοός διωγμούς περιφρονώ, ατρόμητος τόν δάνατον προσ
βλέπω, καί άκαμπτος τήν στρέβλωσιν νά προκαλέσω δύνα
μαι. Θεότης προσφιλής, τά  βήματα τού έξορίστου σύ προσ- 
τάτευσον. Ίδέ, τήν ίδικήν σου τήν Θεότητα έκλιχαρώ, αυ
τήν λατρεύω, τήν χάριν άπαρνούμαι τού Ουρανού, καί τόν 
Θεόν μου λησμονώ, είς σέ άπερισπάστως &έλων ν’ άφοσιωδώ. 
Καί εις έάν μοί έμενε μοναδικός και ύστατος παλμός, ούχί 
υπέρ τού Πλάστου μου, άλλ’ υπέρ σοΰ προδύμως, άμερίστως 
δά  τόν έδιδον. Τού δυστυχούς μου βίου είσαι στήριγμα, 
κ’ έλπίς γλυκεία τούς πόνους μου πραυνουσα. Είς τούς πι
κρούς μου διωγμούς, είς τήν άπέραντον τής κο.ινωνίας έρη
μον, όπου μακράν σου πρόκειται νά πλανηδώ, ώς ,όδηγον 
εύέλπιδα τήν μνήμην σου δά  εχω, τήν πίστιν σου ώς στή
ριγμα, τόν έρωτά σου μόνον κάί παρήγορον φανόν, τόν δρό
μον μου φωτίζοντα.. Αλλά, προβάλλει, νομίζω, ή αυγή. Νά 
φύγω πρέπει, από σού ν’ άποσπασδώ. Άπάνδρωπος ό δικα
στής έφείσ&η τής ζωής μου, άλλ’ είς βασανιστήριον τόν βίον 
μου μετέβαλε, χωρίσας με άκάρδως από—σέ.“ Τάς χείράς 
της δωπεύει δ 'Ρωμαίος. Τά χείλη της προσψαύει, καί άνα- 
καλών.τής άποφάσεως τόν έσχατον σπινδήρα όρμα ν’ άνα- 
χωρήση. Ώχρότης βάφει τής Ίουλιέττας τήν μορφήν. Αντί 
φωνής κραυγή απελπισίας τό στήδός της σπαράσσει. Άσδμαί- 
νει άναυδος, ικετεύει, δέεται, διά του βλέμματος παρακαλεί, 
καί αί χείρές της, σπάσμωδικώς αίρόμεναι, συμπλέκονται είς 
τού ‘Ρωμαίου τόν λαιμόν, τά  χείλη της τά  χείλη τού 'Ρω
μαίου αναζητούν. Γραμμή ροδίνη ήρέμα έπιφαίνεται είς τήν 
Ανατολήν. Τού κήπου της τά  πετεινά ύμνον τονίζουν μου
σικόν, τήν ροδοδάκτυλον προσαγορεύοντα Ήώ. Ούάί είς τόν 
'■'Ρωμαϊον έάν σϋλλήφδή! Ή  σκέψις τής Ίουλιέττας τό 
πνεύμα σύνεκλόνισε. ,,'Ο δάνατος τά  βήματά σΟυ παρακο- 
λουδεΐ“ πρός τόν 'Ρωμαίον λέγει ή Ίουλιέττα. „Τό νήμα 
τής ζωής σου" ν’ άπο'κόψη προσπαδεί,, συντριβών καί έμέ. 
Νά φυγής σπεύσε. Τού οϊκου μου οί οπαδοί τό οάμά σου 
διψώσι, τής πόλεως οί φύλακες άγρύπνως περιτρέχουν τάς 
όδούς, τά  ίχνη σου ζητουντες. Νά φύγης σπεύσε πρός Θεού.

Ο Λ Α Ϊ Ρ Ε Ν Τ Ι 0 5  Κ Α Ι Η Ι Ο Τ Α ΙΕ Τ Τ Α .
Κατα τήν εικόνα του ΊΊιβοθ, ΨθΓβ3.
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Γονυπετής οο'ι το παρακαλώ,., την '.αγωνίαν μου._pL5iSJ.Kyif.oi _. 
σου έχιτείνουσι. Νά φύγης. πρό;·μικροδ έπέμενβς, κ α ίέγώ  
ή άφρων σε ¿κράτησα. 'Ο  κίνδυνος,· ό θάνατος την κεφαλήν 
σου άπειλεί. Άφοΰ Ιγώ σοί το.παρακαλώ, δέν έννοεΐς-λοι
πόν ¿πόσος είναι 6 κίνδυνος; Όκνείς; Νά προφύλαξης άρ- 
νείσαι την ζωήν σου, την. σύζυγόν .σου χήραν καδιστών, 
αύτόχειρα, έν καταδίκη «ιωνία μακράν σου άγουσαν τήν 
μετά θάνατον ζωήν; Αίμάσσει ή καρδία μου, καί έν του- 
τοις νά φυγής σέ παρακαλώ. Ώ ΐ  μή συντριβής τήν έλπίδά 
μου αυτήν. Έ άν μέ άγαπας όρκίσδητι νά φύγης παρευδύς. 
Καί ή έμή μετά τής σής συνάπτεται ζωής, αλλά τήν ίδι- 
κήν μου τήν περιφρονώ. Τής Ιδικής σου φείσδητι, ¿άν ή 
ευτυχία μας σοί είναι προσφιλής.“ Περιπαδέστερον συν- 
έσφιγξε τάς χείράς. του, έν τάχει τό πρόσωπόν του κατεκά- 
λυψεν, έντός του προσωπείου, είς το πλευρον το έγχειρίδιον 
άνήρτησε, τον ληΒ-αργούντα φίλον της διέσεισε. Τήν με- 
ταξίνην κλίμακα ¿πάτήσεν έν τέλει ό 'Ρωμαίος. Το προσ- 
ωπείον άποσπα, καί έτοιμος ν’ άφανισδή, έλπίδος καί παρα
μυθίας, προσφιλές έφόδιον, έκ των χειλέων τής συζύγου του 
αντλεί. Είσέτι έν, καί-πάλιν, καί έκ νέου Ιν τό άκόρεστον
καί φλέγον τοΰ ‘Ρωμαίου στόμα έκφωνεΐ...............

*

Κενή μετά μικρόν, όπό τής αύρας σειομένη. τής αυγής, 
άπέμεινεν ή κλίμαξ.

■ΣΤ'. ■.

,,Διατί τοσουτον ήλλαξεν του Καπουλέττη ή κόρη ή 
περικαλλής; : Προ ολίγων μόλις ήμερων το κάλλος της 
¿σφρίγα, άλλ’ ήδη' είς ωχρότητα άσδενικήν μετέπεσον οί 
κρίνοι καί τά  ρόδα του προσώπου της. Τό πυρ των δαυ- 
μασίων ©φδαλμών ήμιεσβέσΒ-η χαυνωδέν. Ύπέρυδρα, ωσεί 
έάν έπί πολύ έδρήνησε, τά  βλέφαρά της έγειναν. Δακτύ
λιος, ύπομελαίνης πελιδνότητος, το κοίλον περιέβαλε των 
όφδαλμών, καί δύμα αϋπνίας, μυστηριώδους πάδ-ους Ισχυρού, 
ή καλλιβλέφαρος παρδένος άπέβη προφανώς.“ Οί διαβαται 
έλάλουν οΰτω, τήν κόρην παρελαόνουσαν έν τάχει δεωρούν- 
τες,. καί' μετά τής τρΟφοΰ της σπεόδουσαν είς τήν έκτος 
τής πόλεως μονήν, όπου ό μοναχός Λαυρέντιος έμόναζεν 
όσίως. Τής σκήτης τον ουδόν διέβη ή Ίουλιέττα. Είς τήν 
τροφόν έκώλυσε τήν είσοδον, καί έκλελυμένη, είς τήν ώραίαν 
χεΐρά της στηρίζαυσα περιαλγώς τήν κεφαλήν, τον μοναχόν 
έκάλεσε, παραμυθίας βάλσαμον είς τήν πληγήν της νά ρίψη 
τήν άίμάσσουσαν. „Τής συμφοράς ή φήμη άχρις έμού, ώ 
τέκνον, έφδάσε“ 6 μοναχός πενδίμως εΐπεν, από του βάδους 
τοΰ μονώτηρίου έξερχόμενος, καί περιλύπως άτενίζων πρός 
αυτήν. „Τους νυμφικούς στεφάνους σας προχδές μόλις άν- 
τήλλαξα. ’Ηκτινοβόλεις έκ χαράς, συντετριμμένην όμως καί 
πικρά: έκχέουσαν τά  δάκρυα σέ βλέπω σήμερον. Εξόριστος 
καί δυστυχής μακράν ο σύζυγος πλανάται, καί καταδίκη 
«φευκτός τήν κίφαλήν του απειλεί, έάν ποτέ τολμήση τάς 
πύλας τής- Βερώνης νά δΐέλδη. Έπίφδονος νύμφη τής χδές, 
σχεδόν τόν- οίκτον, τέκνον μου, νά προκαλέσης ήδη δόνα- 
σαι. Είς άχογνώσεως άρον άς μή λυδή ή γλωσσά σου. 
Τήν κεφαλήν σου κλϊνον είς τής σοφής ΙΤρονοίας τήν βου
λήν, τόν Πλάστην σου ευλόγησον, Καί όταν έτι τής ίσχυ- 
ράς χειρός Τ«υ κτύπημά, τήν ευτυχίαν σου συντρίβη πρόρ- 
ριζα, στενάζουσα, αντί κατάρας, φωνήν εύγνωμοσύνης τόνισον. 
Οί άνδρωποι, τής ‘Υψηλής Προνοίας τάς βουλάς αδύνατον 
νά έννοήσωμεν, αδύνατον νά διαγνώσωμεν τάςέκφανείς των

..συμφορών .βίτίας^.τά .μέσα..νά.^ίκάσωμεν δ ι’ ών τάς τύχας 
μας έπί τής γής ή  Σοφωτάΐη κανονίζει Πρόνοια. Νά ύπα- 
κούωμεν,'1 καί'πάσχοντες, νά εύλογώμεν, τάς πεποιδήσεις, τάς 
έλπίδας μάς, έν πίστει ν’ άναδέτωμεν είς τόν Θεόν όφείλο- 
μεν οί άνδρωποι, είς τήν κοιλάδα ταύτην των δεινών τυ
χαίοι διαβαται, έκτίνοντες, τίς οΐδε τίνος παραπτώματος, 
διά τού βίου μας έπί τής γής, τήν αυστηράν αλλά έμπρέ- 
πουσαν ποινήν.“ Θερμά τά  δάκρυα τάς παρειάς ηυλάκουν 
τής Ίουλιέττας. ,,Τό άχδος τής ταλαιπώρου μου ψυχής ν’ 
ανακούφιση, τό πρώτον ήδή είναι ανίκανος ό λόγος σου“, 
άντείπεν είς τόν μοναχόν. „’Εμέ αυτήν οίκτείρω, έάν είσέτι 
δεν άπέδανον. Είς τήν ζωήν είσέτι μέ κρατεί αόριστος έλ- 
πίς, ώς όνειρον χρυσούν αυγάζουσα, διά του σκότους τής 
καρδίας μου. Νά ίδω τόν'Ρωμαίον,. πλησίον τού συζύγου 
μου ν’ άπέλδω, τήν τύχην τήν πικράν χροΒόμως μετ’ έχεί- 
νου νά συμμερισδώ,' τό άλγος τής ψυχής του νά πραΰνω, 
έπί του υπνου του νά αγρυπνώ, νά σώζω τάς ήμέρας του, 
σκιά πιστή καί ευτυχής άδιαλείπτως πανταχου τον προσφιλή 
μου σύζυγον ν’ άκολου8·ώ. Έ π ί τά ίχνη τοΰ συζύγου μου 
άδρόοι δολοφόνοι έξεπέμφδησαν. Είς έπανάστασιν τό κόμμα 
του πατρός μου.εδρηται, καί του ‘Ρωμαίου τήν ζωήν αντάλ
λαγμα τοΰ φόνου τής-προχδές αγρίως οί Καπουλέτταΐ'έπέ- 
ζήτησαν. Τής διανοίας μου τόν ζόφον φώτισον συ'μβού- 
λευσόν με, χάτερ μου, τά  άσταδή μου βήματα οδήγησαν, 
από τοΰ χάους, ώς πρόνοια σοφή, άνάσυρον τήν δυστυχή 
τοΰ Καπουλέττου κόρην, του Μοντεκίου σύζυγον, καί.ίσως
. . . . .  χήραν τήν στιγμήν α υ τή ν    Τήν τύχην μου,
τήν ήσυχίαν, τήν ζωήν, τό .μέλλον μου, τήν μετα του Ρω
μαίου ευτυχίαν μου είς χείράς σου, έν πεποιδήσει, άναδέτω, 
χάτερ μου. ‘Η πρόνοια ή συμπαδής, ή των άνδρώχων έλε- 
ουσα τά  δεινά, τόν νουν σου άς φωτίση. Πλησίον του ‘Ρω* 
μαίου μου ν’ άπέλδω, καί αυδωρεί έί δυνατόν, ίδου ο,τι 
ποδώ. Τό αΐμά του διψούν οί δολοφόνοι καί ίσως, χάτερ
μου, τήν ώραν τα ύ τη ν  “

*

Βαδύτερον έ^ρυτιδώδη τοΰ μοναχοί» τό μέτωπον τό 
αυστηρόν. Είς σκέψεις Ιφάνη βυδισδείς, καί έπί τής.ρψεώς 
του τής έκφραστικής, τής άποφάσεως ή πάλη καί του δι
σταγμού, έσημειώδη ευκρινώς. ‘Ωσεί καδ Ιαυτον λαλών 
έφαίνετο, κ’ ίπ ί μικρόν είς τόν ένδότατον τοΰ δωματίου 
ύπεχώρησε μυχόν. Περίφροντις ένεφανίσδη πάλιν, έν τη χειρί 
προσεκτικώς^κρατών υγροΰ ύποπρασίνου φιαλίδιον. ,,Αύαγκη 
νά άποδάνης“ πρός τήν Ίουλιέτταν άνεφώνησεν. Καί: είτα, 
ήρέμα μειδιών, προσέδηκε πρός τήν άγωνιώσαν του ‘Ρώμαίου 
σύζυγον. „Νά άποδάνης, άλλ’ όχι έσαεί.. Νά άναζήσης πρέ
πει, καί πλησίον του 'Ρωμαίου ευτυχής νά διανόσης τάς 
ήμέρας σου.“ „Θεέ τόν δόλον σύγγνωδι. '.Ο τάς καρδίας 
των δνητών έτάζων, γνωρίζεις τής προδέσεώς μου τό αγνόν, 
καί συγχωρείς, έπιεικως, τοΰ δόλου τόν Ιργατην. Θα κάμ- 
ψωμεν τούς άρχοντας μετά μικρόν; έλπίζω- τήν χάριν τοΰ 
‘Ρωμαίου δ’ άποσπάσωμεν, τό μυστικόν τών γαμων σας δα 
διαδώσωμεν, καί τήν ειρήνην ασφαλώς , δά  καταστησωμεν, 
τήν διχασδείΦαν πόλιν συμβιβάζοντες, υπό των τελεσδέντων 
γάμων σας τό συμβολον. Μοντέκαι Καπουλέτται ξιφήρεις 
δεν δ ά  σφάζεσδε από τής αύριον είς τάς όδούς. 'Τήν νύκτα 
ταύτην, ευδύς ώς είς τήν-κλίνην σου κατακλιδης, (^φοβως 
νά πίης πρέπει τής φιάλης ταύτης το υγρόν. Τ α μέλη σου 
δά  ναρκωδούν, καί δάνάτος άπατηλός τό σώμά σου δα  από
ψυξη έντελω® ’Ακμαία όμως ή ζωή υπό τήν νεκροφάνειαν
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δά- σφύζη λεληδότως. Είς τοΰ οικογενειακού σόυ τάφου τό 
υπόγειοί, όπου οί άπέλπιδες γονείς'σου δά  σέ φέρωσι, 8·ά 
εΰρεδω, τήν ώραν υπολογίζων ακριβώς. Λάβε! 'Υπό τόν 
δάνατον τόν φαινομενικόν, τήν τύχην,- τήν ζωήν σου, τήν 
εΰδαίμονα έγκλείει τό ναρκοφόρον φάρμακον. Τήν έντολήν 
μου έκτελοΰσα ακριβώς, έντός μικροΰ έγγύς δά  ήσαι του 
Φωμαίου.“

2 '.

Όρμητικώτατος ίππεύς, τήν πρός τήν πόλιν τής Βερώ
νης άγουσαν, άκάδεκτος καί έξαλλος έλαύνει. . Μανιωδώς, 
είς πασαν ώραν καί στιγμήν, τόν ίππον του κεντρίζει ό 

• ίππεύς. Πυκνοί έκχέονται από του στόματος άφροί, καπνί
ζουν οί μυκτήρες, από του μέσου τών ποδών σταγόνες αί
ματος κυλίονται, υπό τό κέντρισμα τών πτερνιστήρων χρο- 
καλοΰμεναι, ίδρώς τοΰ ίππου τοΰ δυμοειδοΰς έκάλυψε τό 
σώμα, καί της όδοΰ οί χάλικες, από τά  πέταλα πληττόμε- 
νοι, σπινδήρας έκτινάσσουσι. 'Ο  'Ρωμαίος είναι ό ίππεύς. 
Γοργώς είς Μάντουαν κατέφδασεν ή είδησις, τόν δάνατον 
τής Ίουλιέττας Καπουλέττη έξαγγέλλουσα. Είς πένδος άποβσα 
ή πόλις τής Βερώνης έβυδίσδη. Ουδέ τών-Μοντεκίων άδα- 
κρυς άπέμεινεν ό οφδαλμός, όταν νεκρά είς τό  άπαραβία- 
στον καί έσχατον του τάφου άσυλον έφέρετο ή κόρη. 'Ησύ
χιος αφ εσπέρας ή Ίουλιέττα άπεσυρδη πρός άνάπαυσιν. 
Δέν είμαρτο νά έγερδή. Νεκράν οί έντρομοι γονείς, τήν 
ευρον τό πρωΐ έπί τής κλίνης της. Θανάτου σάβανον, αντί 
χιτώνος νυμφικου, τό πλαστικόν της σώμα κατεκάλυψε. 'Ο  
γάμος της έπέκειτο, άλλα ό δάνατος προέλαβε, καί τήν γα- 
μήλιον ή νεκρική άντικατέστησε πομπή. Τής κρίσεως, τής 
δείας καί έσχατης, οί κεραυνοί άδρόοι έξερράγησαν κατά 
τής κεφαλής τοΰ πλάνητος ‘Ρωμαίου. Αί φρένες έσαλεόδη- 
σαν τοΰ άτυχους, καί παραχρήμα, .δηλητηρίου δραστικότατου 
τον χυμόν παραλαβών μεδ’ εαοτοΰ, καί τήν άπόγνωσιν ώς 
μόνον έχων σύντροφον καί οδηγόν, έρρίφδη είς τόν ίππον 
του, καί άτρομος, τήν προσταγήν του Πρίγκιπος καί τήν 
απόφασιν περιφρονων, τόν κόσμον καί τήν άνδρωπότητα καί 
έλαττον μικροΰ έντόμου λογιζόμενος; πρός- τήν Βερώνην ώρ- 
μησε, τήν Ίουλιέτταν 'άπαξ έτι, καί νεκράν νά άσπασδή. 
Είσήλδεν ήδη είς τό Κοιμητήριον. Άγρία καί - ορμητική, 
κοχλάζουσα, παράφορος, την ανταρσίαν έπισείουσα κατά τού 
άνδρωπίνου νόμου καί τού δεϊκού, έν τω προσώπω του ή 
λαΐλαψ ήλαυνέν έπί τήν χώραν τήν γαληνιαίαν τών νεκρών. 
Τόν ίππον του προσέδεσεν είς. τό κιγκλίδωμα, καί άκάδε
κτος είσώρμησεν είς - τόν σεπτόν περίβολον. Μεσονυκτίου 
ώρα σοβαρά ήκοόσδη πόρρωδεν σημαίνουσ«. Είς ώραν χα- 
ραπλήσιον, ώς λέγουσιν, έξέρχονται από τών τάφων τά  φαν
τάσματα, τάς πόλεις τής ζωής έπισκεχτόμενα, καί είς τοΰ 
τάφου τό κατάμαυρον, τό παγερόν, καί ασφυκτικόν κρησφυ- 
γετον, έν- τάχει έπιστρέφοντα, ευδύς μετά τήν πρώτην του 
πρωινού άλέκτορος φωνήν. Βιαίως ό 'Ρωμαίος, προχωρών, 
τήν κεφαλήν του έπανειλημμένως έπληξε κατά τών δένδρων 
τών .κορμών. Ουτε προσέσχε κάν. Άναίσδητον είς όλας 
τοΰ βίου τάς οδυνας, τό άλγος τής καρδίας τόν κατέστησε. 
Είς τάφους καί-σταυρούς προσέκοπτε, άχρι σφυρών είς χώ- 
,ματα νωπά βυδίζέται, ασυνειδήτως όμως βαίνων πάντοτε, 
πρός τών Καπουλεττών τό Ιτ ι άφιστάμενον -οικογενειακόν 
μνημεΐον,- έν τάχει τό νεκρόφόρον έδαφος διαπερα, καί ώς -, 
έλπίδα προσφιλή, καί μόνην έν τφ  κόσμω, προσβλέπει, μέ 
γέλωτα παράφρονος, είς τό φρικτόν του δηλητήριον. θ α 
νάτου- πικρού όρεξις κατέσχε τόν 'Ρωμάϊον! Έντός, άνασκα-

φέντος τάφου προ μικρού, γοργώς χωρών, κατέπεσε. ,,Μέ 
κράζεις“ λέγει.. „Τήν λείαν σου ζητείς, τήν λήδην, τήν άνά- 
παυσιν, παρέχων είς άντάλαγμα. Περίμενε μικρόν! .τό 8-δμα 
καί ή λεία σου ποδέΐ νά άποδάνη. Λαμπροί φωτοβολούν 
είς τό στερέωμα, τήν νύκτιον αυτήν στιγμήν, οί .κόσμοι οί 
άναρίδμητοι. ’Εδώ έπί τής γής, φωτοβολούν έπίσης, -μικρόν 
υπέρ τά  μνήματα ίπτάμεναι, φωσφόρου λάμψεις άραιαί, έκ 
τών νεκρών καί τών ¿σηών έκπορευόμεναι. Άπό του μνή
ματός σου του αγαπητού, μακράν, πολύ · μακράν άναπαυό- 
μενος, έάν καί υπό τόν τάφον, έτι-δά ήναι δυνατόν νά εδρω 
τήν άνάπαυσιν, κεχωρισμένος άπό σου, ώ! νά έλπίσω δέν 
τολμώ, δτι. ή φλόξ, είς ήν Βά άναλυδή τό πτώμά μου, όρ- 
μώσα άπό τοΰ μνήματός μου του πικρού,, του τάφου σου δά  . 
άνευρη, τό σέλας τό φωσφορικόν, καί είς δίδυμον δεσμόν ή 
φλόξ σου καί ή φλόξ μου, ώς σύζυγοι, είς τής νυκτός τό 
έρεβος, στενώς συνδεδεμέναι, καί άχώριστοι δά  πλανηΒ-ούν
όμού . . . * .“ ’ '

*
Λ

Τά φλογερά, τά  8-λιβερά μονολογήματα, άκαριαίως έπε- 
ράτωσε, τήν κρύπτην την υπόγειον ευδύς ώς έφδασεν ό 
δυστυχής ‘ΡωμάΕος. Άντί μοχλού τό ξίφος έχεφίσ&η, καί 
δ ι’ αυτού άνήγειρε μικρόν τού υπογείου τάφου τό δυρίδιον. 
Πενδίμως έτριξαν αί στρόφιγγες. Είσήλδεν ό ‘Ρωμαίος, αχό 
τού κόλπου του έξήγαγε μικρόν φανόν, τον ήναψε, καί τήν 
δυρίδα κλείσας έσωτερικώς, έχώρησε μετά σπουδής είς τήν 
κτιστήν τού τάφου νεκροδήκην. Νεκρός άλλ’ έμψυχος, τήν 
άψυχον έζήτει πανταχοΰ νεκράν. Φανού μυστηριώδες φως, 
τού άπωτέρου τών .μυχών σκορπίζει τήν σκοτίαν. Άφόβως 
— καί τ ί ήδόνατο ό άπελπις νά φοβηδή; — πρός τό διαυ- 
γάζον φως έχώρησε. Άνδέων στέφανοι, άτάκτως έρριμμένοι, 
κατέκειντο έκεί. Οί λίδοι, άρτίως εΤχον σαλευδή, καί ανοικτή 
έφαίνετο τής έσωτάτης κρύπτης ή δυρίς. · Τό-δεύτερον άφ’ 
ής έστέφδησαν, τήν ώραν ταύτην τήν πικράν, κατάμονοι 
εόρίσκοντο οί σύζυγοι. Είς σπαραγμού οδυνηρούς αποχαιρε
τισμούς, τών γάμων τών τήν πρώτήν νύκτα διεπέρασαν, καί 
είς φρικωδέστερον οδύνης, κ’. αιώνιον άποχαιρετισμόν έντός 
του μαύρου τάφου,‘τήν νύκτα τήν δευτέραν ό σύζυγός πλη
σίον τής1 συζύγου του προσήλδε νά διέλδη. Έχώρησεν Ιν 
βήμα έτι. Ύπτια, ψυχρά, μέ λελυμένην τήν κόμην καί χυ
τήν, μέ έλαφράν ωχρότητα, άλλ’ άναλλοίωτον τηρούσα τήν 
περικαλλή μορφήν, νεκρά ή Ίουλιέττα τού φερέτρου της κα- . 
τέκειτο έντός. Νομίζει τις , δτι ή-άγνότης·,. τόν χοΰν τού 
σώματός της τού φδαρτού,- είσέτι' δέν-,κατέλιπε. Σεμνόν, 
άδιοράτως έπανδουν μειδίαμα, τά  χείλη διανοίγει τ α  παρ- 
δενικά. Είσέτι τόν 'Ρωμαίον έφαίνοντο καλοΰντ«,. άαί' ό 
ήρέμα καταφδάσας δάνατος έσφράγισε ,τό στόμα -της, . καδ’ 
τ°ν στιγμήν καί πάλιν τό όνομα' τοϋ προσφιλούς 'Ρωμαίου 
έλεγεν. . Πλειότερον παντός λιβανωτού, καέντός είς τήν μνή
μην της τήν πολυδρήνητον καί άσπιλον,-έφέρετο έκεί, έντός 
τοιούτου τόπου δλιβερού, ή τού δανάτου-έπιζήσα’σα τελεία 
χάρις τής νέκρας. "Οτι δά  έγερδή νομίζει τις, κα ί'τάς. λϋ- 
8·είσας 8* άνατείνη χείράς της, τόν σύζυγόν-της νά περΐ·:- 
πτυχδή, τήν κεφαλήν του νά κάλυψη μέ φιλήματα. Άγω- 
νιων, μέ τεταμένους τών όμμάτων τούς βολβούς, τό δέαμα 
τό τραγικόν προσβλέπει ό 'Ρωμαίος. 'Η  φρικαλέα δέα του,· 
ή έμπληκτός του σιωπή ευγλώτηως τής. καρδίας τήν κατά- ' 
στάσιν ήρμήνευε. Γονυπετής, μέ τάς-τρεμούσας χείράς του
8-ωπεύει τής Ίουλιέττας τήν ώραίαν .κεφαλήν. Προ ολίγων 1 
μόλις ήμερων στεφάνη γάμου τήν κόμην της -τήν, δαυμα*. ' 
σίαν -περιέβάλβ. Ό  δάνατος νυμφίαν, τήν έξέλεξε, _ ζηλδτυ- ·
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πος,, ακόρεστος, καϊ-,άνοικτίρμων τού 'Ρωμαίου κραταιός άν- 
τεραστής.;.. -„'Τό-1 υ,στατον του άτυχους μου έρωτος, τής συν- 
γριβ^ΐσής .ευτυχίας. φίλημα, έπί τω ν . Ιτ ι δροσερών χειλέων 
σου ;έ,γ<$πρ,θ.έτ£γ“ -λέγει, τά  χείλη έπιψαύων τής νέκρας. Την 
ορφανήν ;ζύήν μου, ρυχί ως μέγα τι, άλλ’ ως το μόνον δπερ 
μοί ,άπέμ,εινε, ;πρό του. φερέτρου σου έπίτρέψον νά θύσω. - Θά 
σ \ ευρώ, άρά γε  ύπ.ό τήν γην; Οίκτίρμων θάνατε έλθέ, σ’ 
έπικαλού,μαι,- και .σέ-εύλογώ. ’Ελπίς,, ή.μόνη-ήδη του άπέλ- 
π,ιδος· ¿μου,ί.ω, δηλητήριον όξυ.έλ&έ, τον βίον μου περάτω- 
σον..κ<?ί τα δεινά. -Είς τάς.χώρας των ονείρων, έτοιμος νά 
διαπαρθμευθώ, τό τελευταίον ήδη στρέφομαι προς σέ, και 
είς τήν-εΙκόνα σου, τήν πολυαγάπητου καί λατρευτήν, τον 
τελευταίου; τής καρδίας. μου άφιερών παλμόν.“

. ,Τή*.φιάλην τήν θανάσιμου ανύψωσε. Την κεφαλήν του 
έκλινε πρός τής. συζύγου του τήν κεφαλήν, καί, άπληστος 

,&ανάτου, ρΡφά τό δηλητήριον.

- Είς κτύπημα σφοδρόν. ένέδωκε του μνήματος ή πύλη. 
Έ ν φ , ταχύς, προς τον μυχόν τής κρύπτης, έχώρει ό Λαυ
ρέντιος, την άπαισίαν σύμπτωσιν φοβούμενος, καί έλπίζων 
πάντοτε ταχύτερου νά φθάση του 'Ρωμαίου, ου τήν έκ Μαν- 
τούης άμεσον.φυγήν άνήγγέιλεν αυτω ό.καταφθάσας άγγε·.

λος, άπό.τοϋ. δπνου τού λη8·αργικού ήσύχως ήγειρε τήν κε
φαλήν, καί τους συγκεχυμένους αναζητούσα λογισμούς, ή 
Ίουλιέττα τον ' Ρωμαίο ν εκραζε. Μέ πελιδνήν ωχρότητα 
τήν Ίουλιέτταν πλησιάζει ό Λαυρέντιος. „Τήν Ιντολήν σου 
έξετέλεσα“ τω λέγει. ,,Άπνευστεί Ιρρόφησα τό φάρμάκον, 
άπέθανα, άνέζησα, που είναι ό 'Ρωμαίος;“ Ε γγύ ς  αυτής, 
αγωνιών είσέτι, κατέκειτο, 8·ανάτου ρόγχους βάλλων. Τόν 
είδε αίφνης, καί ήκουσε τά  χείλη του τό αγαπητόν της να 
προφέρουν όνομα, Τούς τελευταίους σπαραγμούς του-έθεώ- 
ρησε. Τήν μίαν χείρά του σπασμωδικώς Οωπεύουσαν τήν 
κεφαλήν της' είδε, καί τήν άλλην ήμίκενον κρατούσαν φιαλί- 

,διον. Πρός τ ί άνέζησε λοιπόν, καί διατί, ταχύ τό λογικόν, 
είς τήν βομβούσαν'έτι καί υπόζοφον νά έπανέλθη κεφαλήν;. 
Άγχίνους είναι ή συμφορά! Τής Ίουλιέττας ή άσπλαγχνος 
άντίληψις, έν τη φρικώδει άληθεία του παρέστησε τό τέ
λος ...............  ’Από τού 'Ρωμαίου τής νέκρας χειρός τό φία-
λίδιον άνήρπασε. Τά ψυχραν8·έντα χείλη του ήσπάσθη, καί, 
,.έμάντευσας“ προσέθηκε, ,,τό μέρος τό άνήκον έπμφυλάξας 
δι’ έμέ.“ Ευχαριστώ 'Ρ ω μ α ίε ................“

Είς τά  χείλη την φιάλην έφερε, άπνευστεί το άπομείναν
δηλητήριον κατέπ ιε   Καί κλίνη νυμφική τό μνήμα
δι’ άμφοτέρους έγινε.

( Έ |  ’Α&ηνΰν.)

Σ Α Π Φ 0 .
(ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)
• - (οψ'έχίΐα.}

,.Τό .Ιν ,έ* των δύο τούτων..χροςώπων, τό οποίον καί 
ώμίλέι μετ’-.ΐδιαζούσης τινός ζωηρότητος καί δριμύτητος, 
ήν ή. Σ.άπφώ, ή.πιρίψημος λυρική ποιήτρϊα,.ή αηδών της 
Λέσβο.υ.,_;ή.;^υ.γά'Γηρ. τού Σκαμανδρωνύμου, ήτις πρό ενός 
ακριβούς έτους έχασε τόν σύζυγόν της .Ξέναρχον, αρχηγόν 
των εύ.γενών, μετά.βραχείαν, άλλ’.-ευτυχεστάτην. συμβίωσιν. 
Τό ,μικρόν-της.,ανάστημα. ούδ’,.,έπί στιγμήν έμεινεν ευθυτε
νές ή., ακίνητον, ή διαρκής δ ’ αυτη ανησυχία καί ευστροφία 
έκορρφρύτο. είς. τ ά  ,όμματα τού-,παρατηρητοΰ ιίς έκ των 
άστραπηβόλων έκείνων,.καί μελανών οφθαλμών της,. Θά ήτο 
βέβαιατότε.τριακο.νταέτις, μολονότι- δέ ή ήλικία αυτη άφινε 
φανερά ίχνη .είς τήν.όψιν των έν Λέσβω ζωηρότερον ή άλλα- 
χοΰ. διαβιούντων ,τότε άνθρώπων,. έν τούτοις ή.Σαπφώ διέ- 

.φυγε-.·τήν;-έπίδρασιν.αυτής,: καί. άν πράγματι ήθελέ τις,έκ- 
τιμήσει τήν. ήλικίαν της κατά τήν.δροσερότητα του προςώπου 
καί..τήν' δραστηριότητα τού ύφους, τό όποιον συνήθως- έμ- 
φαίνε.ι τήν έσωτερικήν. τού ανθρώπου- κατάστασιν, ήθελεν 
άποφο;νβ'ή, .ότι ήτο.άκόμη νεαρωτάτη κόρη.

,'Ο . (νεανίας, πρός όν άπετείνετο, μετά τοσαύτης ζωηρό- 
τητρς^ ήν -ο. αδελφός -.της Χάρακας, όςτις κρατών τήν συν
ήθη. τότε; οδοιπορικήν ράβδον άπε;χαιρέτιζε τήν αδελφήν του, 
διότι, ¿σκύβει...ν’ ¡αναχωρ.ήση αυθημερόν είς Αίγυπτον διά 

:ΐϊλβίρυ ¡φέροντρς,-λέσβιον οίνον καί.έκεί νά έκπο.ιήση με.έπι- 
κερδε'στέρο.υ.ς':.ορούς τά. έφετεινά είςοδήματα- των-, αμπέλων 
των,·.· '.Ο.-Χάραξόζ; θά · ήτο ολίγα έτη- χρεσβύτερος τής Σαπ-, 
φρύς,·;ήτο όμώς(ίφ.υλύ υψηλότερος, αυτής, είχε δέ ζωηρά έπί- 
σηφ.Γάλλά. ι'κανΟνικοίτέρα τών: τής- αδελφής .του -χαρακτηρι- 

■στίάάί τφζθ’; όπερ καί :τον είχε κάμει κινδυνωδέστατον ήρωα 
.‘ώ.ς.'.προς τάς' πεφημισμένάς τότε έπί κάλλει Μιτυληναίας.

Αυτό δέ τούτο ήν ακριβώς τό σημεΐον, περί ο έστρέ- 
φετο κάτά τήν τελευταίαν ταύτην στιγμήν ή συνδιάλεξις 
τών αύταδέλφων. — „Καί τώρα λοιπόν, Χάραξε μου“, είπε 
μετά γλυκυτητος καί μειδιώσα ή Σαπφώ, „πρέπει νά Σοι 
δώσω καί μίαν καλήν συμβουλήν διά  τό ταξείδιόν Σου, τήν 
.οποίαν όμως ποτέ δέν Ιφυλαξες έδώ. Αί κόραι της Αί- 
γύπτου είνε πολύ κινδυνώδεις διά  τους άνδρας, καθώς έχω 
ακούσει' διότι ούχί μόνον ευκόλως έρωτεύονται, άλλ’ εΐνε 
καί πάρα πολύ έμπαθεϊς ηαί ζηλότυποι, κ α ί. ώς έκ τούτου 
συμβαίνουσιν εκεί πολλάκις τά  δεινότερα έρωτικά έπειςόδια. 
Διά τούτο, αδελφέ μου, πρόςεχε καί τελείωσε τάς έργασίας 
Σου όσον τό δυνατόν ταχύτερα διά νά έπιστρέψης πλησίον 
των οικείων Σου, οί οποίοι βαθέως θά λυπηδ-ώσι διά τήν 
άπουσίαν Σου. Δέν θά  ¿λησμόνησες βέβαια τάς συστατικάς 
διά τήν Ρόδον έπιστολάς.“ „

„Ό χι βέβαια, άγαπητή μου αδελφή“, άπήντησεν ό Χά- 
ραξος ολίγον έρυθριάσας καί με ταπεινωμένους οφθαλμούς. 
,,Άλλ’ άγνοώ τη άληθεία, δίατί προύκάλεσα αυτούς τούς 
φόβους Σου καί τάς νουθεσίας Σου. Νομίζω ότι δεν κατέ
στησα ακόμη μέχρι τούδε καμμίαν κόρην δυςτυχή έδώ είς 
τήν. Μιτυλήνην. ’Αλλά διά νά πεισθής, δ ΐι καί είς τήν πε- 
ρίστασιν ταύτην θά συμμορφωθώ μέ τήν έπιθυμίαν Σου, Σοί 
υπόσχομαι ότι ,8·ά τηρήσω τάς συμβουλάς Σου πιστώς, άν 
καί δέν εΤχον ανάγκην αύτών.· ’Αλλά πρέπει τώρα νά Σ ’ 
άφήσω, διότι 8’ αποχαιρετίσω καί τόν Λάριχον, δ όποιος δέν 
θά έχη έσως όρεξιν νά με προπέμψη μέχρι τού λιμένος είς 
αυτόν τόν καύσωνα. Βλέπεις πώς. ανησυχεί διά τούτο καί 
ό δούλος μου.“

Μετά τούτο ήσπάσθη ρ Χάραξος τήν αδελφήν του έπί

■;

Vf! ' :· *

* fl-’ *1 -

Ε
Π

νΑ
ΓΛ

ΙΣ
 

Τ
Σ

ΙΡ
ΙΟ

 
έν 

ΣΑ
Ν 

Ρ
Ε

Μ
Ο

.



26 ΚΛΕΙΩ.

του μετώπου και προσχώρησε προ? τον οίκον μετ’ έλαφρων 
βημάτων, ακολουθούμενος υπό δούλου, όςτις μέχρι τής στιγ
μής έκείνης άνέμενεν έρειδόμενος προς ενα στύλον καί κρα
τών οδοιπορικόν σάκκον.

‘Η Σαπφο) Ιλαβεν από άλλου στόλου τήν κιθάραν της, 
την οποίαν είχε κρεμασμένην Ικεΐ κατά τό διάστημα της 
προς τόν αδελφόν διαλέξεως και έπέστρεψεν εις την εόρεΐαν 
έκείνην αίθουσαν, ήν συνήθως άπεκάλουν „θάλαμον των 
Μουσών“. Έκεΐ&εν εΐχεν έξέλδτι προηγουμένως διά νά Απο- 
χαιρετίση τον αδελφόν της.

"Αμα τη έμφανίσει της ποιητρίας έπαυσαν αί νεαραί 
κόραι άσκούμεναι είς το άσμα καί έστράφησαν προς αυτήν, 
ή δε Σαπφώ ούτως ώμίλησε μέ τήν ήχηράν φωνήν της πρδς 
τόν μικρόν έκεΐνον των παρθένων όμιλον:

.„Λοιπόν, φίλαι μου! ή άσκησις ημών έγγίζει προς τδ 
τέρμα· και πιστεύω νά ευχαριστη&ητε διά τούτο, διότι Ανυ
πόφορος εΐνε σήμερον ή θ·ερμότης των άκτίνων τοΰ Θεοΰ 
'Ηλίου. Άς ψάλωμεν όμως έν ακολουθία των οργάνων και 
άπαξ Ιτ ί τόν ύμνον καί αυριον Ιπαναλαμβάνομεν τήν άσκη- 
σιν. Συλλογισ&ήτε, ότι μόλις εΐς μήν απομένει ετι μέχρι 
τής μεγάλης έορτής τής ’Αφροδίτης, κατά τήν οποίαν ήμεΐς 
θά  έχωμεν τήν έντιμοτέραν θέσιν.

Καί προςηρμόσθησαν προς κοινόν ρυδ·μόν τά  όργανα 
καί ήρχισεν ό χορός παίζων καί ψάλλων καί εκ των έρα- 
τεινων χειλέωντώ ν παρθένων «ντήχησεν είς τήν στοάν ο 
μεγαλοπρεπής "Υμνος.

,,Πρόςελθε, ’Αφροδίτη, γλυκεία τοΰ έρωτος Θεά, προς 
ήμας καί άφες έπί στιγμήν τήν πεφιλημένην Σου κατοικίαν, 
ήν ήγειραν χάριν Σου οί άνθρωποι έν Πάφω ή έν Κυ&ήροις. 
Ή  άρά γε περιπλανάσαι τώρα Ιν Πανόρμφ καί έκεΐθεν 
βλέπεις τήν πορφύραν σικελικήν θάλασσαν; Έ λθε εΐς τήν 
πόλιν, ένθα περισσότερον ή είς οίονδήποτε άλλο μέρος λα
τρεύεσαι, είς τήν θείαν Μιτυλήνην, τήν οποίαν ό .Ποσειδων 
έν αίσία ώρα έδημιούργησεν! Σήμερον εορτάζομεν τήν ήμέ- 
ραν, καθ’ ήν άνέδυς έκ τής θαλάσσης, Σύ άφρογενής, έν 
άρρήτω καλλονή, τής .οποίας οΰδείς δ·νητός έτυχε μέχρι 
τοΰδε ουδέ θά τύχη ποτέ! Κατάβηθι είς ήμάς καί ρίψον 
Ιρωτα εις τάς καρδίας μας, έξόρισον τό μίσος καί παΰσον 
τήν διχόνοιαν, ήτις διχάζει από τόσου χρόνου τους αστούς 
τής ήμετέρας χώρας καί χωρίζει τόν αδελφόν από τοΰ αδελ
φόν καί τόν υίόν από τής αγκάλης τοΰ πατρός! Δός ήμΐν 
ειρήνην, διά νά εύκαιρήσωμεν πρός λατρείαν των θεών καί 
τελείωσιν καλών έργων! Ώ  έλθέ, πολυεύσπλαγχνος τοΰ 
έρωτος θεά, καί είςάκουσον τής ικεσίας ημών!“

(Μ !ίΐ« ί ϋ υ ν ί χ ί < α . )

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Ό  χιονιος. — 'Ο  ¿βύσσινο« ιεροσπουδαστής καί ή  κρεωλο'«. — Ό  ¿νακτορικός χορό«. — Τό έπεισόδιον Κοκλεν, —_ Θεωρία^ περί καλλιτεχνών και 

αν&ρώπων. — Άλ. Ρ . Ραγκββή«. — 'I I  σύστασι« Ελληνική« ’Ακαδημία«. — Λί ανηρρήσει« τοΰ φίλου μου. — Αι πρδ« το ε^νος δωρεαι.

Αί κορυφαί τής Πάρνηθος, τοΰ Πεντελικοΰ καί του 
Υμηττού ύψοΰνται. χιονοσκεπείς, ό δέ καταιγίζων άνεμος, 
ό βοΰζων' ως τρικυμιώδης θάλασσα διά των φυλλωμάτων 
των κυπαρίσσων καί των πεύκων, καί έκχέων οίμ.ωγάς καί 
θρήνους έπί τοϊν στεγών, ώς όλολυγμούς αοράτων πνευμά
των,· καταπέμπει έπί τήν πόλιν ημών τάς παγετώδεις ρι- 
πάςτου . .

'Η  χιών μάς έστησε πολιορκίαν καί τάχιον ή βράδιον 
θά  είσβάλη είς τάς ριγηλάς ’Αθήνας μας. Ό  χιονιάς μάς 
φέρει έκ των κορυφών τό μήνυμα οτι πανταχό&εν μας πε- 
ριέζωσεν ο Ιχθρός. "Ηρχισαν ήδη οί βήχες καί αί χιονίστραι, 
καί, τα  συνάχια, καί τό πορφόρωμα τών ¡οίνων.

pat διαδέχονται άλλήλας βραχότεραι . . . Έκάστην πρωίαν 
ευρίσκει έν κολίβριον νεκρόν έν τω κλωβίω.

„Πρωίαν τινά ή μικρά κρεωλός δέν ήδυνήθη νά έγερθή· 
ώς έλαφρόν άκάτιον περιζωσθέν ί»πό τών πάγων τοΰ Βορρά, 
τδ  ψύχος περισφίγγει καί παραλύει αυτήν τδ δωμάτιον είνε 
θλιβερόν.· Ή  πάχνη έρριψεν έπί τών ύάλων πυκνόν παραπέ
τασμα. Ή  πόλις φαίνεται νεκρά.

,,‘Η μικρά κρεωλός φθίνει. Τήν καταθλίβει πρό πάν
των ότι έκ τής κλίνης της δέν δύναται νά ΐδη τήν πυράν. 
Νομίζει ότι απώλεσε τό δεύτερον ήδη τήν πατρίδα της. 
’Ενίοτε έρωτα. — Εΐνε φωτιά είς τό  δωμάτιον; — Ναί, μι
κρά μου, εΐνε. ’Ακούεις πώς σπινθηρίζουν οί δαυλοί, άκοΰεις

Είξεύρω ότι εΐνε μεγάλη τόλμη νά ¿μιλώ περί Ά&η- πώς έκρήγνυνται οί κώνοι τών πευκών; — Ω, νά ιδώ, να
ναϊκοί* ψύχους, τό οποίον εΐνε άπλή δρόσος πρό τοΰ φοβε- ίδώ! ’Αλλά ματαίως κλίνει, ή φλοξ εΐνε πολυ μακραν αυτής
ροΰ ψύχους άλλων χωρών. ’Αλλά μήπως διότι άλλοι κρυό- δέν δύναται νά τήν ΐδη, καί τήν καταλαμβάνει απελπισία,
νουν περισσότερον επεται ότι ήμεΐς δεν κρυόνομεν όσον πρέ- Άλλ’ εσπέραν τινά έν ω ήτο σύννους καί ωχρά, στηρίζουσα
πει,- "Επειτα ημείς είμεθα πεπλασμενοι διά τόν ήλιον ή τήν κεφαλήν έπί τοΰ προσκεφαλαίου καί τούς οφθαλμούς
παγωνία δέν μαραίνει τά  άνθ*η τοΰ βορρά, Αλλά τής μεσηρ.- έστραμμένους έχουσα προς τήν ωραίαν έκεινην αόρατον
βρίας τά κατακαίει· τοΰτρ έπα&εν ό δυστυχής Άβυσσινός, φλόγα, ό φίλος της πλησιάζει είς αυτήν, λαμβάνει έν τών

ή· ήσαν Βορράς δι’ αυτόν έπί τής κλίνης κατόπτρων „— Θέλεις να Ιδης την φωτιά,ό σπουδάζων |ν  τή Ριζαρείω σχολή
αί Άθήναι, καί τό τέκνον τής ήλιοβλήτου χώρας κατέστη 
φθισικόν καί άπή λθε,νά  θερμάνη τό καταψυχθέί αΐμά 
του είς τήν πυριφλεγή πατρίδά του. "Οπως ή κρεωλός 

. έκείνη του Δωδέ ήτις έκ τής· χώρας τών κολιβρίων κατώ- 
κησε παρά τά ς ' δχ&ας τής Νιίμένης.

„Πρωίαν τινά αφυπνίσθη ριγοΰσα ή μικρά κρεωλός. Ό  
ήλιος έξηφανίσθη καί έκ τοΰ μαόρου όυρανοΰ, όστις φαίνεται 
πλησιάσας_πρός τήν γήν, πίπτουσι λευκαί καί σιγηλαί νιφά- 

, δεςί ’Ιδοό - σ χειμών! Ό  άνεμός συρίζει, αί θερμάστρα* εΐνε 
πυ^ωμένάί,;..-Η μικρά κρεωλός πτήσσουσα παρά τήν πυράν 
παρατηρεΐ τά ς φλόγας αναπολούσα τόν ήλιον διά τής φαν
τασίας της. ’Εν τή  μεγάλη φωτοβόλω εστία έπαναβλέπει γέννηττ}ν κρεωλόν; 
τήν πατρίδα της . . . Καί έν ω οδτω ονειροπολεί αί ήμέ-

μικροΰλα; . . περίμενε.“ Καί γονυπετήσας πρό τής έστίας 
προσπαδτΐ νά στείλη πρός αυτήν διά του κατόπτρου του, 
ανταύγειάν τινα τής μαγικής φλογός. — Τήν βλέπεις; — 
Ό χ ι!  δίν βλέπω τίποτε. — Τώρα; . , — Ό χ ι  ακόμη. ’Αλλ. 
αίφνης υπό ριπής φωτός καταυγαζομένη τό πρόσωπον: „"Ω, 
τήν βλέπω αναφωνεί περιχαρής ή κρεωλός καί αποθνήσκει 
γελώσα,. έν ω δύο μικραί φλόγες φωτίζουσι τό βάδ·ος τών 
όφ&αλμών της.“
- Θέλετε άλλην άπόδειξιν ότι έχομεν'καί ήμεΐς τό ψύχος 
μας άφ’ ου αί Άδηναι έκαμαν- είς τόν Αβυσσινόν ιεροσπου
δαστήν δ,τι αί ομιχλώδεις όχ&αι τής Νιεμένης είς τήν ήλιο-
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Περί τοΰ ανακτορικού χοροΰ δεν δ·α εΐπω τίποτε διότι 
οί αναγνώσται τής Ι ίλ α ο ίς  ήκιστα ένδιαφέρονται περί τών 
τριχάπτων, καί των έκ μεταξοπτίλου φορεμάτων, καί τών 
άδαμάντων καί τών έκ μαργαριτών περιδέραιων καί τών 
μακρών ουρών τών άτ&ίδων δεσποινών, ούτε άν ή A * είχε 
έπιβάλλον παράστημα Άρτέμιδος, ή Β * άνδηρόν κάλλος 
"Ηβης, ή Γ * τακερούς όφ&αλμούς ’Αφροδίτης, ή άν ή Δ* 
ωλίσδησεν (άνευ λογοπαιγνίου) έν τώ χορώ. Αυτά λέγονται 
είς τάς Αθηναϊκής αίδΌυσας, ΰπδ πολύ ωραίων στομάτων, 
καί εΐνε περιττόν νά διέλ&ωσι καί διά τής μελανωμένης 
ακίδος τής γραφίδος μου διά νά φδ·άσωσι μέχρι Λειψίας.

Θά εΐπω όμως ολίγα τινά περί άλλου έπεισοδίου, τό 
όποιον άπησχόλησε πολύ τήν ήμετέραν πόλιν, περί τοΰ έπει- 
σοδίου Κοκλέν.

Ό  διάσημος αυτός γάλλος ήθ·οποιός εδρε καί τάς ’Αθή
νας έπί τής τροχιάς, τήν οποίαν άπεφάσισε νά διανύση ώς 
Ακτινοβολών τις ’Απόλλων. Έτίμησε λοιπόν καί τήν πόλιν 
τής Παλλάδος, ήτις άλλοτε είχε φρενητιωδώς χειροκροτήση 
τήν ’Ριστόρην, διά τής παρουσίας του- άλλα μολονότι έκέρ- 
δισεν είς δόο εσπέρας περί τάς 12 χιλιάδας φράγκων, ήμεΐς 
δίν έκερδίσαμεν διόλου είς τά  όμματά του· δι’ ό φεύγων 
έξηκόντισε καδ’ ήμών τό πάρθιον βέλος του, καί έρριψε 
κατά πρόσωπον τών ’Αθηναίων τήν ΰβριν ότι εΐνε άμουσοι 
καί ανίκανοι νά τόν έννοήσωσιν. Μετά τήν φλογέράν ανυ
πομονησίαν μας ή τοιαότη παγερά ψυχρολουσία έπήνεγκε 
σφοδράν. άντίδρασιν ό ένθουσιασμός μετεβλή&η είς άγανά- 
κτησιν, τόσον δε ώραΐα έχορδίσδημεν κατ’ αύτοΰ, ώστε έφη- 
μερίδες τινός δίν έδίστασαν ν-’ άρνηθώσι διαρρήδην καί τήν 
καλλιτεχνικήν άξίαν του.

’Αγνοώ διατί ούδείς έφαντάσθη νά διακρίνη τόν ύπο- 
κριτήν Κοκλεν τοΰ ανθρώπου Κοκλε'ν δύναταί τις νά ή μέ- 
γας ώς καλλιτέχνης καί μικρός ώς άνθρωπος, καί τ ’ άνά- 
παλιν. Δεν ήτο όνειδιστικώτατος καί κακογλωσσότατος, δεν 
ήτο ρίψασπις καί δεν έξεδιώχθη διά τοδτο της Σπάρτης ό 
’Αρχίλοχος, όν οί αρχαίοι έθ·εώρουν δεύτερον μετά τόν "Ομη
ρον ποιητήν, καί περί τών στίχων τοΰ οποίου ό Müller λέγει 
ότι .,έίσί της Ελληνικής εύτεχνίας ρυθμικά δημιουργήματα 
τόσον καλά καί τέλεια είς τό εΐδός των όσον εΐνε ό Παρ
θένων έν τη  αρχιτεκτονική, καί τό άγαλμα Διός τοΰ ’Ολυμ
πίου έν τη ‘ γλυπτική;“ Αν αφήσωμεν τήν αρχαιότητα έν ή 
εύρίσκομεν τόσα άλλα όμοια παραδείγματα καί έλθωμεν είς 
τους νεωτέρους χρόνους, εΐνε δυνατόν νά ευρωμεν έγωϊστι- 
κώτερον καί φιλεκδικώτερον πλάσμα τοΰ Πόπ, τοΰ μετα- 
φραστοΰ τής Ίλιάδος; καί όμως εΐνε εΐς τών έξοχων ποιη
τών τής Αγγλίας, 0 δ ί Βύρων τον ήγάπα καί τόν έθαύμαζε. 
'Ο  μεγαλοφυής συγγράφεύς τής Ευγενίας Γρανάε ήτο σκαιό- 
τατος, ό δε γέλως του αγοραίος. Έ ν  προσφάτω συγγράμ- 
ματι, Αξιο&αυμάστω διά τήν πρωτοτυπίαν καί βαθύτητα 
τών έν αύτώ κρίσεων, ό Ούγγώ χαρακτηρίζεται ώς „une 
âme insuffisamment élevée depaysée dans un grand genie, 
comme un homme du commun dans une grande place.“ 
Τοιαΰτα προσάγων παραδείγματα φοβούμαι μή άναγάγω είς 
προσόν τήν σκαιότητά τοΰ Κοκλέν άφ’ οδ διά νά τήν δι
καιολογήσω συγκρίνω αυτόν πρός τόσους μεγάήους άνδρας. 
Λοιπόν ό Κοκλέν δύναται νά εΐνε άριστος comédien καί με- 
τριώτατος άνδ·ρωπος· δύναται νά εΐνε απαράμιλλος όταν 
ύποδόηται ξένους χαρακτήρας καί ασήμαντος όταν ύποδύη- 
ται τόν ίδικόν του· θαυμάσιος ώς Ταρτούφος, ώς Γρηγορας,
ως δ,τι δεν εΐνε αότυς, γελοίος ώς Κοκλέν — καί έφανη.

» *

Αί Άθήναι από τινων μηνών φιλοξενοΰσι τόν πρύτανιν 
τών παρ’ ήμΐν λογίων, τόν κ. Αλέξανδρον Ρ! 'Ραγκαβήν. 
Εΐνε Ανθηρότατος γέρων, Ακμαιότατος, φέρων τά  77 έτη του 
ώς τό έλαφρότερον πράγμα τοΰ κόσμου. Συχνάκις βλέπομεν 
αυτόν μέ τό μακράν του μέλαν ένδυμα, τό γοργόν νεανικόν 
βάδισμά του διατρέχοντα τήν οδόν Σταδίου ή τήν λεωφόρον 
’Ακαδημίας· προχθές άνεγίνωσκον έν τινι άρθρω του ότι προ 
56 έτών εΐχε προσληφ&ή ώς σύμβουλος έν τώ Ύπουργείω 
τής Παιδείας! Τό πρώτον του ποίημα έδημοσίευσε διαρ- 
κούσης τής Έπαναστάσεως, τω 1825!' Πρέπει νά τόν ΐδη 
τις μέ τό φαναριωτικόν του έκεΐνο μειδίαμα, τούς μεγάλους 
γαλανούς οφθαλμούς του, τό πλατύ μέτωπον — ~ύφ’ A 
Ιτεχνουογήθησαν οί μελφδικώτατοι στίχοι τής. νεωτέρας 
έλληνικής γλώσσης, ό θαυμάσιος Jiovvoov πλους — ρί- 
τττοντα' είς τό μέσον τής συνδιαλέξεως, έν ω τρίβει τάς χεΐ- 
ρ*ς, ευφυολογίαν τινά Ιξ έκείνων, αΐτινες τόν εΐχον άναδείξη 
άλλοτε ονομαστόν έν Παρισίοις, όπως έννοήση πόσον θαλε
ρόν εΐνε τό γήράς του, πόσην ζωήν έγκλείει έν έαυτώ. Εΐνε 
Ακάματος. Τή πρωτοβουλία αυτοΰ τό καλλιτεχνικόν τμήμα 
τοΰ Συλλόγου Παρνασσού ώργάνωσε διαρκή έκ&εσιν έργων 
Ιλλήνων καλλιτεχνών φιλοπονεΐ δίτομον ’Αρχαιολογικόν Λε
ξικόν, οδ μετ’ ολίγον άρχεται ή εκδοσις· έργάζεται παντί 
σθένεί είς τήν σύστασιν Έλληνικής Ακαδημίας, ήν ώνειρο- 
πόλει από τοΰ 1848.

Ακριβώς περί του ζητήματος, τούτου συνήψα σφοδράν 
συζήτησιν πρός τινα φίλον μου.

— Πώς σοΰ έφάνη τό περί ’Ακαδημίας άρθρον τοΰ 
Έαγκαβή είς τήν 'Εστίαν·, μέ ήρώτησε.

— Καλόν άπεκρίδ·ην.
— Είδες ποιους ορίζει Ακαδημαϊκούς; τόν Άσώπιον, 

τόν Βάμβαν, τον Σκαρλάτον Βυζάντιον, τόν Φίλιππον Ίωάν- 
νου, τόν Μανούσην, όλους όπο&αμίνονς . . . ώς νά ήσ&ά- 
νετο καί ό ίδιος τήν ανάγκην νά καταφυγή είς τό νεκροτα
φείου διά νά προμηθευ&ή ένοίκους τοΰ πολυτελέστατου με
γάρου τοΰ Σίνα· έκ τών ζώντων δέ προτείνει σεβαστούς μεν 
καί σοφούς άνδρας, άλλ’ αποσυρθέντας τήςδράσεως, έχοντας 
ανάγκην αναπαυσεως πλέον.

— Πώς; εΐχον, δεν σοί φαίνονται άξιοι διά νά γείνωσιν 
’Ακαδημαϊκοί, ό ΙΤαπαρρηγόπουλος, ό Κουμανούδης, ό Ρε- 

νιέρης, ό Ί . Σοΰτσος; άνθρωποι δυνάμενοι νά τιμήσωσι πα-· 
σαν ευρωπαϊκήν ’Ακαδημίαν;

— Ό χ ι,  δέν μοί φαίνονται άξιοι itX io v  οί άνδρες οδ- 
τοι ήσαν άξιοι νά γείνωσιν ’Ακαδημαϊκοί πρό είκοσι πέντε, 
τριάκοντα έτών, δτε ήσαν ακμαίοι είσέτι, ότε ήδυναντο να 
έργασδ'ώσι·' τώρα έληξε τό στάδιόν των καί θέλεις ν’ άρχί- 
σωσιν άλλο; ή μή νομίζεις ότι πρέπει νά προβιβάζεταί τις 
από καθηγητοΰ τοΰ πανεπιστημίου είς Ακαδημαϊκόν ώς προ- 
βιβάζονται οί γέροντες αξιωματικοί διά νά τεθώσιν είς απο
στρατείαν; τό νά συ.ντελέση τις „είς προαγωγήν έν γένει 
τών ανθρωπίνων γνώσεων“ τό νά γείνη νομοθέτης τής γλώσ
σης του καί μάλιστα γλώσσης άκατασκέύου έτι ώς ή νεο
ελληνική, δέν εΐνε sinecure, εΐν® έργασία σοβαρά, εΐνε υψί- 
στη έντολή τής Πατρίδος, τήν οποίαν πρέπει ν’ άναλάβωσιν 
άνδρες εχοντες τάς δυνάμεις ν’ άγάγωσιν αυτήν είς .πέρας. · 
Αί αϊθουσαι τής Σιναίας ’Ακαδημίας έπί πολλάς δεκάδας 
έτών θά μείνωσι σιγηλαί· καί ακμαιότατοι άν ήσαν όσους 
προτείνει ό 'Ραγκαβής δέν. εΐνε Αρκετοί- δέν έχομεν άν&ρώ- 
πουςΓ Ό  αείμνηστος Σίνας θά ήτο Απαρηγόρητος άν έβλε- ■ 
πεν ότι τά  έκατομμύριά του έχρησίμευσαν άπλώί «ίς: τή. ίίά ··
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στολίσωσι την οδόν Πανεπιστημίου διά του πολυτελέστατου 
κτιρίου της ’Ανατολές.

Ή  πρδ πολλού αμφιβολία μου περί της χρησιμότητος 
της Ακαδημίας άφυπνίσδη υπδ της απαισιοδοξίας του φίλου 
μου- ώς ηχώ δ'ε τών Ιδίων μου σκέψεων μο'ι Εφάνησαν αί 
έπόμεναι γραμμα'ι άς άνέγνων Εν τινι άρδρω του άρτι Εκ- 
δοδέντος „Βυζαντινού Ημερολογίου“.

,,Ναί, Ιχομεν τό δάρρος νά εΐπωμεν ότι πολλαί δωρεαί 
φιλοπατρίδων άνδρών άπέβησαν όλως άσκοποι Οί προσ- 
ενεγκόντες αυτάς ώρμώντο βεβαίως εις του ευγενους πόδου 
νά φανωσιν ώς πλείστον ευεργετικώτεροι είς τό Εδνος, προσ* 
ερχόμενοι άρωγο'ι είς έκείνας τάς Εδνικάς άνάγκας, ών ή 
θεραπεία Εφαίνετο αΰτοΐς μάλλον Επείγουσα.

„Οί όμοεδνείς ημών δπως άξιωδώσιν ευγνωμοσύνης άλη- 
δώς αξίας της δυσίας αυτών δέον δσον Ινεστι πρακτικώτε- 
ρον νά διαδέσωσι τόν πλούτον αυτών.' Διότι ή αξία της 
ευεργεσίας δεν υπολογίζεται μόνον Εκ της ευγενους ορμής, 
ή τις Εμπνέει αυτήν, άλλ’ Εκ τής πρακτικής ώφελείας ήν 
έπάγεται . . . Άφ’ ου τά  χρήματα αυτών εΤνε τόσον [ερα 
άς τά  χρησιμοποιήσωσιν δπως έπενέγκωσιν δσον τό δυνατόν 
μεγαλειτέραν ευεργεσίαν είς την Ελλάδα, οπως έπισπάσωσι 
περισσοτέρας ευλογίας τής ένεστώσης καί τής μελλούσης 
γενεάς, καί όταν ελδη ή στιγμή νά κλείσωσι τούς οφθαλ
μούς των, νά ράνη τον τάφον των δι’ ευωδών άνδέων ευ
γνωμοσύνης ολόκληρον 'τό ελληνικόν εδνος! . . . ·

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

Τ Α  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  ΕΝ Γ Α Λ Λ Ι Α .
(μετά εικόνων. — αννέχαα.}

OWASÛN.

II.
Είς τήν πτώσιν του Γρεβύ συνετέλεσε προ πάντων ό 

γαμβρός αυτού Οΰίλσων, δςτις από Ετών Εξέδηκεν εαυτόν 
εις τάς προςβολάς των μοναρχικών καί των ριζοσπαστών, 
οΐτινες τον κατηγορούν δτι 
την δέσιν του ώς βουλευτοΰ 
καί γαμβρού του προέδρου τής 
δημοκρατίας Εξεμεταλλεόετο 
υπέρ .αισχροκερδών Επιχειρή
σεων. Ή  Ιστορία των απο
καλύψεων... τής Λιμουζεν καί 
τής 'Ρατάτζη, ή πώλησις των 
παρασήμων κτλ. εΐνε νωπή 
ακόμη καί πώντες γινώσκου- 
σιν αυτήν Εν λεπτομερεία, 
ώςτε περιττή αποβαίνει ή Επα- 
νάληψις αυτής Εν ταΤς στή- 
λαις της ,,/ίλό εο ΰς“ , άλλ’ 
όπωςδήποτε δέν εύρέδη ακόμη 
άποχρώσα Εξήγησις τής τοι- 
αύτης διαγωγής τού Ούΐλ- 
σωνος. Ό λίγην καλήν δέ- 
λησιν μ.όνον Εάν εϊχεν ουτος, 
ήδύνατο νά καταστή ό δημο
φιλέστατος άνήρ Εν Γαλλία, 
ώς άντιπρόςωπος τής κομψής 
καί ανεπτυγμένης παρισιανής 
νεολαίας ήδύνατο πανταχοϋ 
νά δριαμβεύση καί νά Εξ
ασφάλιση τήν δέσιν του καλ- 
λίτερον, παρά διά των μεγα- 
λειτέρων πολιτικών κατορ
θωμάτων,, άλλ’ αντί τούτου Επροτίμησε νά ταφή είς τήν μο
ναξιάν τμίν Ήλυσίων, .νά ίδρύη Εφημερίδας, νά Εξυφαίνη 
πολιτικά? ραδιουργίας, νά ήνε αρχηγός ολοκλήρου λόχου 
,γράφέών καί νά μετέρχεται τό άτιμώτερον Επάγγελμα. Ό  
•μέν Γρεβύ. ήν φειδωλός οικογενειάρχης, αυτός δέ δραστήριος 
πράκτωρ, Εξασκών τό Εχάγγέλμά του Επί μεγάλη χρομη&εία. 
'Ω ς υίός τού „βασιλέως τού φωταερίου“, άγγλου Εργολάβου 
είςαγαγόντος τό φωταέριον είς Παρισίους καί κερδήσαντος

ΓΟΒΑΒ.

ΦΑΟΚΕ.

χολλά εκατομμύρια κατά τον τρόχον τούτον, ήν δεκτός είς 
τάς καλλιτέρας ,οίκογενείας, νυμφευτείς δε τήν δεσχοινίδα 
Αλίσην Γρεβυ απέκτησε σπουδαιότητα όσην ουδέποτε δ’ άπέ- 
κτα διά τής πολιτικής. Παρεκβατικώς άναφέρομεν Ενταύδα 
τον τρόπον, καδ’ όν συνεδέδη μετά τής δυγατρός τού προ

έδρου τής δημοκρατίας. ΙΙρο 
Ετών εϊχεν άναλάβει 6 Γρεβυ 
ώς δικηγόρος τήν διευδέτησιν 
τών ύποδέσεων πλούσιας τινός' 
καί ωραίας γυναικός, τής κυ
ρίας Πελούζ· Εκ τής σχέσεως 
δέ ταύΐης άνεπτύχδη βαθμη
δόν Ερως, υςτις δέν ήδύνατο 
μακρότερον.νά μένη μυστικός. 
Ή  κυρία Πελούζ διεζεύχδη 
τον άνδρα της καί ή κυρία 
Γρεβύ εγκατελιπε τον οίκον 
τού συζύγου. Μόνον δτε ό 
Γρεβύ Εξελέγη πρόεδρος, διηλ- 
λάγη πρός αυτόν ή σύζυγός 
του καί μετά τής δυγατρός 
της Αλίση ξ ήλδε νά κατοι- 
κήση είς τά  Ήλόσια. Μετά 
μικρόν ή δεσποινίς Γρεβυ πα- 
ρέδωκε τήν καρδίαν της είς 

,τόν τότε ακμάζοντα άοιδόν 
Καποόλ, εφαίνετο δέ ότι ό 
ερως της Εμελλε νά Εχικυρωδή 
καί υπό τού γάμου. Αλλ’ ό 
Γρεβύ Εγίνωσκε τούς Εκ τοι- 
αότης αγχιστείας κινδύνους 
καί εϊχεν αποφασίσει νά πα- 
ραιτηδή Εάν ή δυγάτηρ του 

έπέμενε νά λάβη τον Καπούλ ώς σύζυγον. Ή  Άλίση ύπε- 
χώρησεν, Εβίασε τήν καρδίαν της καί συνεζεύχδη μικρόν 
μετά ταύτα τον Ου’ΐλσωνα. Είς ταύτα προςδέτομεν δτι ή 
κυρία Πελούζ εΐνε αδελφή τού Ούΐλσωνος, ΐνα Εννοήσωσιν 
οί άναγνώσται την είρωνίαν τής τύχης, ήτις τόσον σκλη- 
ρώς Ετιμώρησε τόν Γρεβύ, Εκλέξαντα τοιούτον γαμβρόν. 
Ίσως ήτο καλλίτερον καί δι’ αυτόν καί διά τήν Γαλλίαν, 
Εάν τήν δυγατέρα του Ενυμφεύετο ό άοιδός!

ΦΛΟϊΡΑΝΣ.
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Έ άν άμερολήπτως Εξετάσωμεν τήν πολιτείαν καί τόν 
μέχρι τουδε πολιτικόν βίον τού Φερρύ, πειδόμεδα, δτι αυ
τός μόνος δύναται νά σώση τήν δημοκρατίαν Εκ τών χειρών 
τών ριζοσπαστών. ‘Ο άστήρ τού πολιτικού τούτου ήμαυ- 
ρώδη πολύ κατά τά  τελευταία Ετη, ήρξατο όμως πάλιν, 
μετά τήν Επιβουλήν τού Ώβερτέν, νά διαλάμπη καί ϊσως Εν 
κρισίμφ ώρα ό γαλλικός λαός άναμνησδή .αυτού καί τόν 
ικανοποίηση διά τάς πολλάς κατ’ αυτού γενομένας αδικίας. 
Ό  Φερρύ Εγεννήδη τφ  1832 Εν Σαίν-Διέ, τώ 1851 Εγινε 
δικηγόρος Εν Παρισίοις, τω 1865 προςελήφδη ώς συντάκτης 
τού ,,Χρόνου“· καί μετά τέσσαρα ετη ήτο μέλος τής άντι- 
πολιτεύσεως Εν τη Βουλή. Τή 4. Σεπτεμβρίου 1870 Εξελέγη 
μέλος'τής κυβερνήσεως τής Εδνικής Αμύνης. Τώ 1871 ήν 
μέλος τής Έδνοσυνελεύσεως καί εκτοτε χρονολογείται τό 
διπλωματικόν του στάδιον. Από τού 1872 μέχρι τού 1873 
ήν πρεσβευτής τής Γαλλίας Εν Αδήναις. Από του 1876 
πάλιν βουλευτής, προςελήφδη τω 1879 υπό τού Βαδιγκτώ- 
νος ώς υπουργός Επί τής παιδείας. Μετά τήν πτώσιν τού 
Φρεϋσινέ τω 1880 Εσχημάτισεν ό ίδιος ύπουργείον, ζήσαν 
μόνον Ί 4  μήνας. Τω 1882 Εγένετο πάλιν υπουργός επί τής 
παιδείας υπό τόν Φρεϋσινέ. Τιΐ* 1883 Εγένετο τό δεύτερον 
πρωδυπουργόςκαί ώς τοιοΰτος είργάσδη μέχρι τού Απριλίου 
τού 1885, ήτοι δύο ετη καί δύο μήνας. Αί άτυχίαι τού 
γαλλικού στρατού Εν Τογκίνω έπήνεγκον τήν πτώσίν του, 
εκτοτε δέ καί άποκαλεϊται „le Tonkinois“.

Έ κτος τού Φερρύ καί ό Φρεϋσινέ πολλάκις υπηρέτησε 
τον Γρεβύ ώς πρωδυπουργός, πάντοτε όμως Επί βραχύ διά
στημα χρόνου (άπο τού Δεκεμβρίου 1879 μέχρι Σεπτεμβρίου 
1880, από του Ίανουαρίου 1882 μέχρις Αύγουστου 1882 καί 
από τού Ίανουαρίου 1886 μέχρι-Δεκεμβρίου 1886). Εΐνε 
σχεδόν αδύνατον νά όρίση τις τήν δέσιν καί την άπόχρωσιν 
τού πολιτικού τούτου, διότι ό άσταδής αυτού χαρακτήρ, αί 
εύστροφοι αυτού άρχαί ήραίωσαν πολύ τάς τάξεις τών οπα
δών του. Εγεννήδη τώ 1828 Εν F o is, κατ’ άρχάς δέ ήν 
μηχανικός καί Επόπτης τών νοτίων σιδηροδρόμων, άπο δέ 
τού 1862 μέχρι του 1887 έπεχείρησεν, Εντολή-τής Κυβερ
νήσεως. επιστημονικάς περιηγήσεις. Τώ 1870 διώρισεν αυ
τόν ό Γαμβέττας αρχηγόν του στρατηγείου. Μετά τόν πό·

λεμον Επεδόδη είς τήν διπλωματίαν καί τώ 1877 προς- 
ελήφδη υπό τού Δυφώρ ώς υπουργός Επί τών δημοσίων Εργων· 
'Ω ς τοιούτος Επί μακρόν χρόνον διατελέσας, EQ-ηκε τάς βά
σεις τής τεραστίας άναπτύξεως τών γαλλικών σιδηροδρόμων 
καί διωρύγων.

'Ο  Φλοκέ, τού οποίου σχεδόν βεβαία ήτον ή Εκλογή 
ώς προέδρου τής δημοκρατίας, εΐνε από τού 1885 πρόεδρος 
τής Βουλής. Γνωστός iSiof Εγινε διά τής φράσεως Εκείνης, 
ήν ■ Εξεφώνησεν Ενώπιον τού Αύτοκράτορος Αλεξάνδρου II. 
Εχισκεψαμένου τώ  1867 τούς Παρισίους. „Vive la Pologne, 
Monsieur!“ εϊχεν ανακράξει τότε ό Φλοκέ Εν τώ  ύπουργείω 
τής δικαιοσύνης, τώρα δέ μετέβη μετά τού Δερουλέδ είς 
τόν τάφον τού Κάτκωφ, μετανοών διά το νεανικόν του 
Εκείνο αμάρτημα.

Ό  διορισμός τού Φλουράνς ώς υπουργού παρέχει νέαν 
άπόδειξιν, ότι Εν Γαλλία ο'λονέν δυςκολώτερον αποβαίνει νά 
εύρεδώσιν άνδρες άξιοι τής υψηλής καί σπουδαίας ταότης 
δέσεως. "Οτε ό Γοβλέ τω 1886 άνέλαβε τό χρωδυχουργι- 
κόν αξίωμα, δέν ήδύνατο νά εδρη πολιτικόν τινα δέλοντα 
ν’ άναλάβη τήν διεύδυνσιν τό>ν Εξωτερικών ύποδέσεων. Ήναγ- 
κάσδη λοιπόν νά καταφύγη είς τόν τέως άγνωστον ΑΙμίλιον 
Φλουράνς, τά  πράγματα δέ Εκ τών ύστερων απέδειξαν, οτι 
ή Εκλογή δέν ήτον ανεπιτυχής. Πανταχοδεν Επιδοκιμάζεται 
καί Επαινείται ήδη ή δεξιότης, μεδ’ ής ό Φλουράνς δια
τηρεί τάς σχέσεις τής Γαλλίας πρός τάς ξένας δυνάμεις. 
Εϊνε υίός τού Εν · ετει 1867 άποδανόντος φυσιολόγου Πέτρου 
Φλουράνς καί κατ’ άρχάς Ετρεφε συμπαδείας μεγάλας πρός 
τόν Ναπολέοντα. . Μετά τό Σεδάν όμως Εγινε δημοκρατικός 
καί προςφιλής είς τούς βιζοσπάστας, διότι ό αδελφός του 
Γουσταϋος εϊχε συμμετάσχει είς τήν επανάστασιν τών Παρι- 
σίων. Κατόπιν διωρίσδη τμηματάρχης Εν τώ ύπουργείω τής 
παιδείας καί άργότερον Εν τω ύπουργείω τών Εξωτερικών 
καί από ταυτης τής δέσεως υπουργός. Ή  άπροςδόκητος 
αΰτη Επιτυχία δέν κατέστησεν αυτόν υπερόπτην, διότι καί 
νϋν, όπως πρότ'ερον, έξακολουδεί νά Εργάζεται καί νά Εκ- 
τελή τά  καθήκοντα του μετά τής αυτής ευσυνειδησίας καί 
μετριοφροσύνης, μεδ’ ής καί άλλοτε τάς υποδέσεις τού ύχουρ- 
γείου της παιδείας. (επίεαι συνέχε/α.)

J. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΦΕΝΤΟΤΛΗΣ. Εξ άδηναϊκής φω
τογραφίας (Εν σελ. 17).

2. Ο ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ Η ΙΟΓΛΙΕΤΤΑ. Κατά τήν 
είκόνα τού Θ. Βόρες (Εν σελ. 21).

3. ΕΠΑΓΛΙΣ ΤΣΙΡΙΟ Εν ΣΑΝ ΡΕΜΟ (Εν σελ. 25). ’Αχό 
τής 2. Νοεμβρίου τού 1887 κατοικεί Εν τη έπαύλει ταύτη 
ό διάδοχος του γερμανικού δρόνου, σταλείς είς τό εύκρατον 
τούτο κλίμα ύπό τών ιατρών. Ή  μικρά τού Σαν ‘Ρέμο πό
λις απέκτησε κατά τά  τελευταία Ετη μεγάλην φήμην κυρίως. 
Ενεκα τής προςφόρου αυτής καί πρός τούς κανόνας της υγιει
νής άνταποκρινομένης δέσεως. 'Η  παλαιά πόλις ύψούται 
ζώγραφικώς Επί τίνος λόφου, Εν ω ή νέα μετά τών μεγαλο-

πρεπών της μεγάρων καί Επαύλεων Εξαπλούται χαρά τήν 
ακτήν τής δελκτικής Λιγουρίας. Ανά μέσον κήπων Εκτετα
μένων κείται είς τό ανατολικόν άκρον τής πόλεως ή λαμ
πρά Επαυλις Τσίριο, χωριζομένη από τής οδού διά κήπου καί 
παρέχουσα λαμπρότατον δέαμα άπο τών παραδύρων τής, 
όπόδεν φαίνονται μακρόδεν, άμυδρώς είς τόν ορίζοντα άνα- 
δύουσαι. αί κορυφαί τών ορέων τής Κορσικής. Ή  Επαυλις 
Εχει δύο ύροφάς καί εΐνε Εκτισμένη καδ’ ό.σύστημα κτίζονται 
αί κομψότεραι τών νεωτέρων ιταλικών Επαύλεων. Εν τώ  κήπω 
υπάρχει οίκος, όπου διαιταται ή άκόλουδία τοϋ διαδόχου, 
όςτις τήν στιγμήν ταυτην παριστάνέται Εν τή ήμετέρα εί- 
κόνι περιπατών Εν τω κήπφ καί άκολουδούμενος Εκ σμικρας 
άποστάσεως υπό τινων μελών τής άκολουδίας του.



ΚΛΕΙΩ.

Κατά τον διάσημου Παστέρ τό δρασηκωτερον καί ¿φδηνοτερον όλων 
των αντισηπτικών φαρμάκων εΐνε δ δειοοχορ άνδραξ ή τό δειοΰχον οινό
πνευμα, δπερ δυνατοί εύκόλωρ νά παρασκευαοδή άπαιτοΰν δαπάνην όλίγων 
μόνον λεπ:ών άνά πάσαν λίτραν. Έ χ ε ι  δε προςέτι καί έντομοκτόνουρ ιδιό
τητα? και δυναται νά χρησιμοποιηδή έπωφελώρ είς χώρα? δασώδεις καί 
δερμάρ, οΤαι αί τών τροπικήν όπου υπάρχουν «ολλαί φυτέϊαι. Περί τη? 
ήδη μεγάλη? χρη'σεωρ τη? ουσία? ταύτη? λαμβάνει τιρ μικράν ιδέαν έκ 
του περιστατικού, ότι κατ’ έτος ¿ξοδεύονται 3 */ε εκατομμύρια χιλιογράμ. 
αύτήρ'πρό? καταστροφήν τη? φυλλοξήραρ.

,,'Η  τε'χνη τήρ ευτυχία?“ άποκαλεΤται νέον βιβλίον τοΰ γνωστού καί 
εί? τούρ ήμετέρουρ ίταλοΰ φυσιολόγου Παύλου Μαντεκάζα, τό όποιον, ωρ 
καί τά λοιπά συγγράμματα του, διακρίνεται διά τη? χάριτορ καί τήρ ευ
στοχία?, με'»’ ήρ έκτίδενται αί ίδέαι τοίί συγγραφέωρ. Τό δωδέκατον Κε- 
φάλαιον φέρει τόν τίτλον: ,,,,ή Νομοθεσία τήρ ει’τυχίαρ“ “, περιέχει δέ 
μεταξύ άλλων καί τάρ άκολούδουρ .παραγράφου?.

—  "Οτι ή  ευτυχία εΐνε τόσον σπανία πταίουν είρ τοΰτο μίίλλον οί 
άνδρωποι, παρά αί περιστάσειρ.

— Γ0  καδείρ εΤνε εύτυχήρ κατά ιδιαίτερον τρόπον, ούχί δε κατά τό 
παράδειγμα άλλου.

— ’Αν &έλν|ρ νά Ιχηρ καλόν υπόδημα, πρέπει νά πάρηρ μέτρον από 
τόν ίδιόν σου πόδα. , Τ ό ίδιον συμβαίνει καί μέ τήν ευτυχίαν.

— Ταχέωρ δά ' γϊνηρ ευτυχή?, εάν ώρ 'θεμέλιον τήρ ίδικήρ σου ευτυ
χία? δεωρήσηρ τήν ευτυχίαν τοΰ πλησίον σου.

—  'Ο  ευτυχή? δέν ο’παιτεΐ τίποτε άπό τούς άλλου?, ούτε τού? βα
σανίζει οδτε τούρ ενοχλεί, άλλα μεταδίδει γύρω του εύδυμίαν καί φαι- 
δρότητα.

— Έ ά ν  οί δνδρωποι ήξευρον πέ3ρ πρέπει νά ήνε ευτυχεί?, περιττέ· 
δά  ήσαν πολλά αναγκαία τώρα πράγματα, αί άδελφαί τοΰ έλέουρ π . χ. καί 
οί άστυνόμοι, τά φάρμακα καί αί άναφοραί.

— Τ ά  παιδία εΤνε ευτυχή, Ιπειδή δέν σκέπτονται περί ευτυχία?· οί 
ήλικιωμένοι δέν εΤνε τοιοϋτοι, επειδή παραπολύ τήν συλλογίζονται

 "Ορτιρ ,συγκεντρόνει τήν ευτυχίαν του εις !ν καί μόνον πράγμα,
απλοποιεί τήν τέχνην τοΰ νά γίνη ευτυχή?, άλλά συγχρόνως δύναται ευ
κόλως καί νά χρεωκοπήση. 'Ομοιάζει τόν χωρικόν έκόΓνον, δ οποίος τόν 
αγρόν του έσπειρε με ε ν  μόνον είδος καρποΰ. Έ ά ν  τοΰτο άποτύχν), δ’ 
αποδάνη τήρ πείνηρ.

—  Ό  εύτυχήρ ¿μοιάζει μάλλον με τήν εύφορον γήν τήρ Τοσκάναρ, 
ή  όποια παράγει συγχρόνως σίτον, ελαιον και οίνον.

— ’Αντί νά βλέπηρ ¿πάνω σου, βλέπε 'καλλίτερου γύρω σου καί όπι- 
σδεν σου.

— Ή  ελπίς εΐνε συνάλλαγμα, επί τής εύτυχία?, τό όποιον, εφ’ όσον 
δέν έξοφληδή, ισχύει εις όλα τά μέρη τοΰ κόσμου.

— Έ ά ν  δέν Ιχτ,ρ οικίαν, μάζευε λίδουρ διά μίαν τοιαύτην, εάν δέν 
έχης λίδουρ, γράφε επί τοΰ χάρτου Ιν σχέδιον. "Εκαστος πρέπει νά εχη 
είρ τόν νουν του εν σχέδιον, ¿να σκοπόν.

— "Ολα τά άνίλη δέν γίνονται καρποί, καί εν τούτοι? όλα εινε ωραία 
.καί ευώδη.

— Η εύτυχία άπολαύει τό παρόν καί ελπίζει είρ τό μέλλον.

Περί των έξεων καί τής αύλήρ τοΰ αυτοκράτορος τήρ'Ρωσσίαρ έδη- 
μοσιεύδησαν εσχάτως λίαν περίεργοι λεπτομέρειαι, ¿ξ ών άποσπώμεν τάρ 
εξής κυριωτέραρ περικοπές. 'Ο  Τσάρος ’Αλέξανδρος Γ '.  ζή εν στενοτάτω 
κύκλω φίλων, οί όπόίοι όμως καμμίαν δεν έχουσι πολιτικήν σπουδαιάτητα.
Οί περί αύτόν πάντες σχεδόν, άνδρερ τε καί γυναίκες, φέρουσι τά δφιστα 
ίν  τή  αυλή αξιώματα, εξυφαίνουσι δέ άδιακόπως παντοειδείς μηχανορρα
φίας κατ' άλλήλων εΤρ αύτών εΐνε καί 6 στρατηγός Τσερεβίν, είρ όν εινε 
πράρ τούτοι? ανατεθειμένη καί ή έπίβλεψιρ τήρ ασφαλείας του Τσάρου. 
Μόνον εν τώ  κύκλω τούτω εύχαριστέϊται 0 Τσάρος, πδρ δέ ξένος τώ έμ- 
πνεει άνίαν. Μετά πολλής αγάπης έπιδίδέται είρ σωματικά? ασκήσεις, 
ύλοτομει, σαρόνει τάρ παρόδους τοΰ κήπου τήρ Γάτσιναρ καί δηρεύει είρ 
τό παρακείμενον δάσος. Ώαρετήρηοαν δέ ότι ή ύγιεία του ώρ ¿κ τούτου
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κατέστη άλη&ωρ έπίφδονορ καί ή όρεξίρ του άνεπτυχδη μεγάλωρ. Πρό 
τοΰ άρίστου καί τοΰ γεύματορ εργάζεται μετά των υπουργών του. Αι δε 
φήμαι περί των κατ’ αύτοΰ επιβουλών διαδίδονται, ώρ επί τό πολύ, υπό 
τδ ν  περί αυτών, εις οδρ εΐνε άνατεδειμένη καί ή  αυστηρά έπίβλεψιρ τών 
εΐρ τόν Τσάρον προτιδεμένων φ α γη τώ ν  πδν δ,τι ανήκει είρ .τό αύτοκρα- 
•τορικόν μαγειρείου κλείεται έπιμελώρ έν ιδιαίτεροι? έρμαρίοιρ, ων τάρ κλεί
δας φέρει πάντοτε ό m atlre  d ’bdtel, γάλλορ τιρ όνόματι B 6ranger, ορτιρ 
καί είς τήν τράπεζαν υπηρετεί μόνον τόν Τσάρον. 'Η  Αύτοκράτειρα εινε 
άγαδή καί εύπρορη'γορορ δέσποινα καί παντί τρύπψ άγωνίζεται νά διασκέ
δαση τούρ παρατυγχάνονταρ είς τήν τράπεζαν ξε'νουρ, ίνα μή αίσδανίκϊσι 
τήν δυρδυμίαν τοΰ συζύγου τηρ. Ό π ω ρ  καί άλλοτε ή  Αύτοκράτειρα καί 
τήν σήμερον άκόμη άγαπά τόν χορόν καί τάρ πολυτελεί? ¿νδυμασιαρ. Η 
μεγάλη δούκισσα Μαρία ΙΙαυλόβνα, σύζυγο? τοΰ μεγάλου δουκόρ Βλαδι-, 
μήρου, εΐνε γυνή έξόχων προτερημάτων καί έπεράστου χάριτορ, άλλά πρόρ 
τό παρόν διατελεί υπό τήν δυρμένειαν τοΰ Τσάρου ένεκα τήρ καταγωγή? 
καί τών συμπαδειών αύτήρ πρόρ τουρ Γερμανού?, ίδια δέ πρόρ τουρ Βε- 
ρολιναίουρ. Τήν σήμερον έξέχουσαν κατέχει δέσιν εν τή ρωσσική αυλή η 
κόμησσα Βωαρναί, άδελφή του περίφημου Σκόβελεφ. Φοβούνται τον Τσά
ρον εν τή Αύλή, φοβούνται αύτόν καί εν τή πόλει, .άλλ’ ίτ ι  περισσότερόν 
φοβούνται τάρ πιδανάρ συνεπείαρ, αίτινερ δυνατόν νά προκύψωσιν εκ τήρ νυν 
εν 'Ρωσσία καταστάσεωρ πρόρ βλάβην αύτοΰ τε καί τοΰ ¡δωσσικοΰ κρατουρ.

Περί τήρ χρησιμοποιήσεωρ τοΰ άνδρωπίνου δέρματορ παρισιανόν τι 
φύλλον άφηγεϊται τό έξήρ αξιοπερίεργου άνέκδοτον, όπερ δημοσιεύομεν και 
ημείς ένταΰδα άνευ ιδιαιτέρων σχολίων. Αγγλος τιρ λόρδος έπισκέπτεται 
τούρ Ιίαρισίουρ καί είράγεται ε’ρ μίαν συναναστροφήν, άποτελουμενην εκ 
γάλλων εύπατριδών. Ε ΐρ  τούτών, 0 μαρκη'σιος Λεβαίρ, εφερεν ιδιόρρυδμόν 
τινα έπενδύτην καί επίσης άξιοπεριέργουρ περισκελίδα?· τά ενδύματα ταυτα 
¿κίνησαν είρ μέγαν βαδμόν τήν προροχήν τοΰ άγγλου ταξειδιώτου. Έ ν  τή  
αυτή συναναστροφή ήτο παρών καί δούξ τιρ, όνόματι Βελκούρ, γνωστός 
διά τήν περιέργειαν του. Άνεκοίνωσε λοιπόν ό άγγλορ πρόρ αυτόν ταρ 
ίδέαρ του έπί τή ελπίδι, δτι ουτορ διά τής περιεργείαρ του δ·ά κατώρδου 
ν’ άποκαλύψη τήν άρχήν καί τήν ποιότητα των ενδυμάτων τούτων. Ό  
Βελκούρ παρεκάλεσε τόν άγγλον νά τόν ουστήση είρ τόν μαρκήσιον, ύπο- 
σχόμενορ 2τι έντόρ 6λίγου δά  τω  μετέδιδε πληροφορίας περί αύτών. Ή  
αΐτησίς του έξετελέσδη καί μετ’ ού πολύ εφερεν ί  δούξ τόν λόγον ¿πί τών 
περισκελίδων τοΰ μαρκησίου. „Σ~ρ άρέσουν, ώρ βλέπω, τα ενδύματα μου, 
εΐπεν 6 μαρκήσιορ, καί δέν άπορώ διά τοΰτο, Ιπειδή κάνεις άνδρωπος δέν 
¿φόρεσε μέχρι τοΰδε τοιαΰτα: Βλέπω δτι παρατηρείτε μετά προροχήρ τό 
σημείου τοΰτο έπί τοΰ στήδουρ μου καί δέν δύναμαι άλλως νά πράξω, 
παρά νά Σδρ διηγηδώ ττυ ιστορίαν τοΰ Ιπενδύτου καί τών περισκελίδων 
μου τούτων. Η μέραν τινά, ήρξατο διηγούμενος ό μαρκήσιορ, διηρχόμην 
τά δάση τοΰ κτήματός μου έφιππος όπωρ ευρω τόν άδελφόν μου, ορτιρ 
πρό δύο ημερών έξελδών δέν εΐχεν έπιστρέψει, καί κατά τύχην εξέρχομαι 
τήρ συνηδουρ όδοΰ. Είρ πυκνόν τι μέρος τοΰ δάσους βλέπω άπό τοΰ 
κλάδου ένόρ δένδρου ένα άνδρωπον κρεμάμενον. Καταβάίνω τοΰ ΐππου, 
πλησιάζω καί βλέπω τόν άδελφόν μου — νεκρόν. Έ ν  τιρ δυλακίω του 
ευρίσκω τεμάχιον χαρτίου μετά τών λέξεων. „Αυτό εΐνε τό πτώμα τοΰ 
"Εκτορορ’Αντωνίου Λεβαίρ, συνταγματάρχου καί^ ευπατρίδου, φονευδέντορ 
καί κρεμασδεντορ εδώ υπό τοΰ πολίτου Παύλου Ώ βουα, στρατιώτου τήρ 
δημοκρατίας. — Κάτεβίβασα τό πτώ μα καί έπέστρεψα μετ’ αύτοΰ είρ 
τήν έπαυλίν μου. Έ δ α ψ α  τό λείφανον, άλλά τό δέρμα του τό παρέδωκα 
εΐρ τόν βυρσοδέψην, Έ κ  τοΰ δέρματορ ¿κείνου κατεσκευάσδη τό φόρεμα 
τοΰτο. Έ δ ώ  — είπε δεικνύων τό ¿πί τοΰ στήδουρ του σημέϊον — εΐνε 
τό μέρος ίπόδεν ή σφάϊρα τοΰ δολοφόνου είρήλδεν εις τήν καρδίαν. - Ε ις  
τόν βίον ήμεδα πάντοτε ηνωμένοι καί μετά δάνατον δέν έχωρίσδημεν. Άλλ’ 
6 Παΰλορ Ώβουα κατέστη τό αντικείμενου τοΰ άσπόνδου μίσους μου.“  — 
Ό  μαρκήσιορ ¿τελείωσε τήν διήγησίν του ησύχωρ καί ήτοιμάζετο νά 
έγερδή, ότε 6 άγγλορ παρετήρησεν: „’Αλλά αί περισκελίδες, κύριε μαρκήσιε; 
Περί αύτών δέν μας είπατε ακόμη τίποτε.“  — „Αί περισκελίδες; ήρώ- 
τησεν ό μαρκήσιορ ύπερηφάνωρ άποβλέπων πρός τά Inexpressibles αύτοΰ 
— α ί περισκελίδες κατεσκευάσδησαν' έκ τοΰ δέρματορ τοΰ Ωβουΰ.“

•ΚΛΕΙΩ.

Ο μέγιστος τήρ αρχαιότητορ λυρικός ίνα τον ’Ολυμπιακόν αγώνα ανά
δειξη υπέρτατου τών άλλων, παραβάλλει αύτόν πρόρ τόν λαμπρότατον τών 
’Αστέρων ο στις ώρ μονάρχης αναφαίνεται τήν ημέραν έν τω ούρανώ, φάλ- 
λων έν τώ  προοιμίω τοΰ α '. τών Όλυμπιονικών καί τάδε:

# /  ρ ί Ζί$Χιι  ^ α ρ ν ί ν  

φ ίΐο *  ητΟ$, 
μη*ί& ύΧίον οχόηα

ΰλλο
ίν ¿μ'#? φαπνάν &οτ$ο*

Λ*
μη<ί' Ό Χ νμ η ίσ ζ  α·/^ν<χ 
φ /φ π ρ ο ν  α νόάα ομιν ,

Ταΰτα τοΰ κορυφαίου τών λυρικών άνεμνήσδημεν, ¿τε εΐρ τόν ύπέρ- 
τατον πνευματικόν άγώνα, ον πάλαι έστήσατο ή μεγάλη ημών Πατρίρ, 
άνεκηρύχδη καί άλλος Όλυμπιονίκηρ ούτως εΐπεΤν· ταΰτα δέ προοίμιαζό- 
μενοι γράφομεν ήδη, ότι ή 'Ιστορία τών μεγάλων τοΰ Ήμετέρου Γένους 
ευεργετών άνέγραψεν έν ταΤρ σελίσιν Αύτήρ καί άλλο εύγενέρ τήρ Μακε
δονίας τέκνον, τόν έκ Σιατίστηρ Ί .  Τραπαντζήν.

Ο.υτορ εν Βουκουρεστίω πρό πολλών ¿τών διαμένων καί μακράν τήρ 
ιδιαρ πατρίδορ ζών, δ ι’ εύγενοΰς πράξεωρ εβουλήθη ήδη νά καταδείξη 
αυτή οτι ούχ ή  άπόστασιρ ούδ’ ό χρόνος άποχωρίζουσιν ή συνδέουσι τά 
τέκνα πρόρ τήν γεννώσαν καί έκτρέφουσαν, άλλ’ ή τήρ καρδίας διάπλασιρ. 
Καίπερ μακράν αύτήρ διατριβών, φαίνεται ¿τι διετήρει έν έαυτώ άσβεστου 
τό αισδημα έκεΤνο ?περ άνεδειξεν δ ποιητής διά τών δύο ¿κείνων στίχων 
έν οΐρ λέγει περί τοΰ Όδυσσέωρ άτι ,,Ιέμ ενο ς χ α ί κ α π νό ν  « π ο ά ρ ώ - 
α χο ντα  νοηααι >/ς γ α ίη ς ,  $ ·α ν ί(ιν  ϊμ ε ίρ ε ιο " .  Παρηκολούδει δήλον 
οτι ό σεβαστός άνήρ καί μακρόδεν τήν πορείαν τών κοινών τήρ πατρίδορ 
αύτοΰ πραγμάτων, κατιδών δέ το δυσχερές τών ’Εκπαιδευτικών αύτήρ, 
άπεφάσισεν ήδη διά γενναίας πράξεωρ νά έπέλδη ού μο'νον άρωγο'ρ, άλλά 
καί μέγαρ αύτήρ ευεργέτη?· τοΰτο κηρύττουσιν αί 750 λίραι άρ άνέδηκε 
πρόρ άνέγερσιν Γυμνασίου, έγχειρίσαρ ήδη αύτάρ εΐρ τόν άποσταλέντα ίνα 
επιδώ αυτώ τό τήρ πόλεως ψήφισμα αξιότιμου ιατρόν κ. Ί .  Πάϊκον, ώρ 
καί τό έτερον ποσόν τών 200,000 δραχμών δπερ δωρείται πρόρ άναμόρ- 
φωσιν είρ πλήρες Γυμνάσιου τής Σχολής αύτήρ, προηγμένη? ήδη μέχρι τήρ 
Β «  γυμνασιακής τάξεωρ. Διδαχδέντερ ποτέ καί επί πενταετίαν πρότερον 
διδάξαντες εν τή καλουμένη Ελληνική Σχολή τής πατρίδορ ήμών Σιατί

στηρ καί έπί πολύν χρόνον ύποσταντερ τά ψυχη. καί ταρ ανίας έκ κτιρίου 
πανταχόδεν παντί άνέμω αναπεπταμένου καί απειλούντο? νά καταδάψη 
80—100 πολυτίμους ψυχάρ, δυνάμεδα νά κατανοήσωμεν καί δαρραλέοι 
τολμώμεν δημοσία νά όμολογήσωμεν τό τε μέγεδορ τής δωρεάς ήν έποιη'- 
σατο τη πατρίδι 0 μεγάδυμορ άνήρ διά τήρ άποφάσεωρ πρόρ άνέγερσιν 
νέου καταλλήλου κτιρίου, ώρ καί τό μεΐζον τό παρέχον αύτή τούρ πόρους 
δπωρ συμπληρώση τάρ τάξεις πλήρους Γυμνασίου, άναμορφοΰσα καί τά 
τηρ κατωτέρας έκπαιδεύσεωρ κατά τά νεωστϊ κρατοΰντα συστήματα. Ουτω 
δέ χατέδειξεν δτι καί ή πατρίρ αύτοΰ άξια Ιστί νά καταλάβρ τήν προσ- 
ήκουσαν δέσιν έν τώ  ΝΔ. έκείνω τμήματι τής Μακεδονίας δπερ κατά τό. 
πλέΐστον περιβάλλουσιν ό Πίνδος καί τά Καμβούνια καί ό ποιητικόρνΟλυμ- 
πορ· δτι καί αυτη ίξ ία  έστί νά άναλάβη τόν πνευματικόν άγώνα είρ δνπερ 
άνεδείχδησαν μέν πρό πολλοΰ ή  Θεσσαλονίκη καί αί Σέρραι καί τά Βιτώ- 
λια, άνεφάνη δέ νεωστί ή Κορυτσά, τρανότατα μαρτυροΰσαι καί κηρύτ- 
τουσαι τοΐρ άμβλυώττουσιν δ π  έν Μακεδονία ό Έλλην ζή καί ζήσεται 
άξίωρ τήρ τε καταγωγής καί τοΰ έδνικοΰ του πολιτισμού.

Ή  αγγελία περί τήρ γενναίας δωρεδρ τοΰ εύγενοΰς συμπολίτου ήμών 
ού μόνον πάντα έν τή πατρίδι διάμένοντα ένέπλησε χαρά?, άλλά καί πάσαν 
καρδίαν τών έν τή ξένη βιούντων τέκνων αύτήρ. Τήν χαράν λοιπόν ταύ- 
την έκδηλοΰντερ διά τών βραχέων τούτων — άπερ δερμώρ παρακαλοΰμεν 
τήΛ διεύδυνσιν τής έριτίμου ,,Κλειοΰρ'1 δπωρ άξιώση νά καταχώριση έν 
ταϊρ σελισιν αυτηρ — και τά ειλικρινή ήμών συγχαρητήρια πρόρ τήν φίλην 
πατρίδα καί ούτως άποστέλλοντερ, συνενοΰμεν καί τήν ήμετέραν πρόρ τήν 
τών συμπολιτών φωνήν, τόν δίκαιον ττρ άϊδίου εύγνωμοσύνηρ φόρον τώ 
μεγαδύμω άνδρί άπουε'μοντερ κ α ί-τό  ,,Ζήτω έπί μήκιστον“  μετά σεβα- 
σμοΰ αύτω άνακράζοντερ.

"Οταν δέ άναφανή Ιν τόΐ ήμετέρω έδνει ό νέος Πίνδαρος, δστιρ δά 
άναμέλφη νά εγκώμια είρ τούρ μεγάλους αύτοΰ εύεργε'ταρ, τότε έστω βέ
βαιος δτι καί είρ τό όνομα αύτοΰ δά  ψάλη ,',άναξιφόρμιγγαρ ύμνους“  άνα- 
φωνών ώρ δ άρχαΐορ εκείνος καί δεσπεσιορ λυρικός·

6  μ * ρ  π λ ο ύ τ ο ς  u ç t t v î ç

¿(όίίίόαΐμίνος
à o t fjç  ·*ριζί]λοζ, dya& ipty
¿ v ô ç i  φ ί γ γ ο ς .  ( 0 1 .  β \  $ 0  , .  . )

Εν Άγχιάλω. A. Ε. ΜΕΓΑΣ.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

— ΒΓΖΑΝΤΙΝΟΝ ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1&88. Θ. Κ. ΜΑΓΕΑΚΗΣ 
εκδότης. Ε ν  Κωνσταντινουπόλει καί Άδηναιρ. Τ ιμ. έν Τουρκία γρόσ. 
άργ. 12. Εν 'Ελλάδι δραχμ. 3, καί άλλαχοΰ φράγ. χρυσ. 3. Σί·λ. 1—405, 
Εικόνες καλλιτεχνικώταται, έν Λειψία έπεξεργασδεΤσαι, Τό ημερολόγιου 
τοΰτο έγκαινίζει παρ’ ήμΤν νέαν όντως έποχήν ώρ πρόρ τό εΐδορ τοΰτο 
τών ένιαυσίων δημοσιεύσεων, διότι τά καδ’ ήμας κυρίως πραγματευόμενου 
αποβαίνει ταχέωρ οίκεΤον καί προρφιλέρ ανάγνωσμα, Έξοισφαλίσαρ δ κύ
ριος Μαγκάκης τήν συνεργασίαν τών μάλλον άναγινωσκομένων παρ’ ήμΐν 
λογιών, συμπυκνώσαρ άλλην άφδονον, έκλεκτήν καί μάλιστα ένδιαφέρουσαν 
ύλην, καταστήσαρ δέ τό πολυδάπανου καί καλλιτεχνικόν έργον του έφδη- 
νότατον καί αύτών τών κατά εκατοντάδα? χιλιάδων πωλουμένων εύρω- 
παϊκών ημερολογίων, παρέσχεν είρ τούρ Έλληνας άναγνώσταρ έργον άλη&ώρ
ωφέλιμον.

-  ΓΕΩ ΡΓΙΟΓ Σ Ο ίΙΉ  ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Τόμος Γ '.  καί Δ'. Διά τών 
δύο τούτων τόμων συμπλήροΰται ή έκδοσιρ τών ποιημάτων τοΰ αμίμητου 
σατυρικού τήρ νεωτέρας Ελλάδας, ήρ τάρ θαπάναρ άνέλαβεν δ φιλόμουσορ 
δμογενήρ Δημήτριορ Στεφάνοβικ Σκυλίτσηρ. Έ ν  τοΤρ τόμοιρ τούτοι? κατα
φαίνεται ή  ανεξάντλητος στιχουργική δυναμιρ τοΰ κ. Σουρή, ήτις, έν τοΤρ 
τελευταίοι? μάλιστα τόμοιρ, ανέρχεται είρ ύψος ποιητικόν, τό όποιον άναμ- 
φιβόλωρ εξησφαλισεν ήδη αύτώ διαπρεπή δέσιν μεταξύ τών.ποιητών τ?ρ 
νεωτέρας 'Ελλάδος.

— Türkei a n d  Griechenland (Aus „M eyer’s  R eisebtlcher“ )· 
Ό  δδηγόρ ουτορ ¿ξεδόδη άρτιωρ καί εΐνε ώρισμένορ διά τούρ ¿πισκεπτο- 
μένουρ τήν χερσόνησον τοΰ Αίμου ξένους, τούρ άγνοοΰνταρ τάρ Ιγχωρίουρ 
γλώσσας, ιδία τήν Ελληνικήν. Τό βιβλίου λίαν ¿πιτυχώρ ανταγωνίζεται 
πρός τόν όδηγόν του Βαίδεκερ, τοΰ οποίου έν πολλοΐρ εΐνε τελειότερου, 
πρακτικώτερον καί περιέχει πολλάρ λεφτομερείαρ, άπαραιτήτουρ είς τόν τα- 
ξείδεύοντα. Τ ό κάλλιστον δ έ , καδ’ ημάς, προρόν του, εΐνε δτι λέγει τήν 
άλήδειαν περί πολλών πραγμάτων άναφερομένων είς .τήν Ε λλάδα. Τ ιμά- 
ται άντί φράγκ. χρυσ. 17.50.

— Supplemente d e ll’ Illnstrazione I ta llan a . F . T reres, 
E d ito ri, Milano 1888. Καλλιτεχνικώτατον παράρτημα τήρ ’Ιταλικής Illu
stra tio n  (Εικονογραφημένης Έ φημερίδος), περιέχον μεγίστας εικόνας Ιτα
λών ζωγράφων, έπεξειργασμέναρ μετ’ άπαραμίλλου τέχνης.

•— ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΕΛΑΗΝΙΚΟΓ ΛΑΟΤ, έκδιδομένη κατα 
μήνα υπό Ξ ενο φ ώ ντο ς  J .  Ζ ν γο ν ρ α  καδήγητοΰ. Τόμ. Α '. Ίανουαρίου 
1888. „Περί μορφώσεωρ, αγωγή? καί παιδείας.“ — 'Ο  άκάματορ ¿ν 
’Αδηναιρ καδηγητής τών εμπορικών μαδημάτων ήρξατο τήρ μηνιαίας εκ-, 
δόσεωρ σειρΰρ ωφελίμων βιβλιαρίων, ών έκαστον τιμάται άντί μόνον 
2 0  λεπτών. Ή  έτησία συνδρομή ¿ν Αδηναιρ εΐνε δραχμ. 2 , ¿ν ταΐρ. 
¿παρχίαιρ 2,50 καί Ιν  τώ εξ',ιεερικω φράγκ. χρυσ. 2,50. Αί συνδρομαί 
προπληρόνονται.
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ΤΟ NEON ΜΟΪΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ.
Πολυπληδή εΤνε τά έργα '¿αν. έπετέλεσεν έν 'Ελλάδι ή Ηγεμονική 

όντως μεγαλοδωρία φιϊοπατρίδων πολιτών, έχομεν δε προχείρου« πολλά« 
πράξεις ν’ άναφέρωμεν ώς τήν περί ής γράφει σήμερον έν ταΤς στόλοι; 
τη« ,,Κλειοΰς“ αξιότιμο« εξ Άγχιάλου φίλο«. ’Αλλά καί παρά το~ς ξβνοεφ, 
ιδία δέ το~ς Γερμανό?«, πολλοί ύπάρχουσιν ίδιώται, οϊτινες ζώυτες η άπο- 
δανόντες διεΟ^ηκαν μεγάλα ποσά χάριν χοινοφελών σκοπών. Έ ξ  όλων των 
πόλεων τής Γερμανία« 
ή Λειψία "δόναται νά ·.
καυχηδή,,ότι έδρεψε® 
εν τοΤ« κόλποι« αύτής 
πού« εΰεργετικωτέρους 
πολίεα«, δόναται δένά 
^νε ετι μάλλον ΰπερηδ 
φανό«, οτι ουτοι ού . 
μόνον άπέβλεψαν' εί; 
τό χρήσιμον καί ώφέ- 
λιμόν, ά λλ ά  καί ε ί 
θεώρησαν' καθήκον' 
των νά φρόντισώσί καί 
περί τοΰ καλλωπισμού 
τήςίδίας εωνπατρίδο«.

Ή  μεγίστη πλα
τεία τής Λειψία«, ή 
λεγομενη τοΰ Αύγου
στου, περιχυκλουμένη 
υπό λαμπρών καί με
γαλοπρεπών κηρίων, 
οΐον τ ί  δέατρον, τό 
ταχυδρομεΤον καί τό 
Πανεπιστήμιον διεκο- 
σμήδη κατά τό πα- 
ρελδόν έτος καί ύπ ί 
δυο ετι μνημείων, ών 
η  ανεγερσι« όφείλεται άποκλειστικώ« εί« ιδιωτικά« δωρεά«: ύπ ί του νέου 
Μουσείου καί ενός μοναδικού είς.τό εΤδό« του πίδακος. Καί περί μεν τοΰ 
τελευταίου τούτου, ό«τι« ¿λίγον μόνον φαίνεται είς τό δεξιόν άκρον τής 
ήμετέρα« είκόνο«, άρκούμεδα νά εΐπωμεν ότι ήγέρδη δαπάναις κυρία« τινό«, 
αποδανουσης τώ 1881 καί κληροδοτησάοη« πρό< τόν σκοπόν τούτον εί« 
ΐή ν  πόλιν κεφάλαιον εκ 250,000 φράγκ., τό δε νέον καίμεγαλοπρεπέστατον 
Μουσεΐον όφείλει τήν γέννησίν του εί« τήν μεγαλοφροσύνην όπλου πολίτου 
τη« Λειψία«, οςτις άποδανών άφηκεν εΐ« την πόλιν όλην του τήν περιουσίαν, 
συμποίσουμένην εί« 2,827,423 μάρκα«. Διά τών χρημάτων τούτωνηόρόνδη

τό παλαιόν κτίριον τοΰ Μουσείου, τό όποΤον εΤχεν εγκαινιασδή τη 18. Δε
κεμβρίου 1858, καί κατέστη τη συνεργασία πολλών καί διάσημων άρχι 
τεκτόνων καί καλλιτεχνών αγλαόν κόσμημα τή< Λειψίας.

Τό έργον εινε ύπδ πδσαν εποψιν τέλειον καί αντάξιον του απέναντι 
κειμένου δεάτρου, όπερ δεωρεΐται ώς εν τών περιφανεστέρων μνημείων 
τής νεωτέρα« αρχιτεκτονική«. Ή  κυρία τοΰ Μουσείου πρό«οψι« εινε πολυ-

τελώ; κεκοσμημένη 
καί διαιρείται εΐ« δόο 
πτέρυγας μεταξύ τών 
οποίων ευρίσκεται ή 

'μεγάλη πόλη τής «-Εφ
όδου, εί« ήν ανέρχεται 
τι« έπί κλίμακος πλα
τύτατης καί διά μαρμά
ρινων πλακών «στρω
μένης. Αι πτέρυγε« 
φέρουσιν εί« τά !μ· 
προσδεν προεκβολήν, 
επί τη« πρώτης δέ καί 
δευτέρα« όροφής άνά 
τρία μεγάλα αψιδωτά 
παραδυρα, ανωδεντών 
¿ποίων Επί τοΰ χείλους 
τής στέγης ιστανται τά 
άλληγορικά αγάλματα 
τής ζωγραφικής καί 
τή ί μουσική;, εί« τήν 
σειράν δ’ αυτών εινε 
τοποδετημένοι οβελί
σκοι καί τά καλλιτεχνι- 
κώτατα αγάλματα τής 
Έλλάδο«, τή« ’Ιταλία« 
καί τη« Γερμανία«. Εί«

τά κοιλώματα τού τοίχου τή« ανατολικής πλευρά« ιστανται οί ανδριάντες 
τοΰ 'Ραφαήλ καί τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου, εί< δέ τά τής δυτικής πλευράς οι 
ανδριάντες τοΰ 'Ροΰβενς καί του 'Ρεμβράν.

Δέν επιτρέπει ήμϊν ένταυδα δ χώρος νά έκταδώμεν είς τήν λεπτο
μερή περιγραφήν των καλλονών τοΰ νέου κτιρίου καί τής καλλιτεχνικής 
αύτοΰ διακοσμήσει·)«. Άρκούμεδα μόνον νά εΐπωμεν, ότι καί οι ξένοι 
ίδιώται παρέχουσιν ήμ~ν άξιομίμητον παράδειγμα μεγαλοδωρίας, καί γεν- 
ναιοφροσύνης προς τήν ίδιαν πατρίδα, μή έπιζητοΰντες δέ. τιμάς κάί δυ- 
μιάματα πράττουσιν ΰπέρ αύττς εργα άνώτερα έπαίνων καί εγκωμίων.

Ενεκα πληδόος τής υλης άνεβάλομεν είς τό 
προςεχες φόλλον τήν δημοσίευσιν ιδιαιτέρου άρ· 
δρου περί τής εορτής τοΰ Πάπα Λέοντος 1Γ '., οδ 
δά δήμοσιεόσωμεν κάί τήν είκόνα.

M r. A. W . Η. είς Hom castle, M r. l’Abbé G. 
εί; Séos, κκ. Γ . Π. Στ. είς Τεργέστην, ,Π . Ζ. T., 
εις Βραΐλαν, Γ . Π . είς Μανσοΰραν, Ν. Π. είς Σου- 
λινα, Κ. Δ. Κ. είς Προύσαν, A. X. εις βατούμ, 
Ν . Κ. είς B erlad, Η . Σ. είς 'Ηράκλειον,- Γ. 3. είς 
Βώλον, δεσπ. Κ. Δ; είς -Ζαγορά. ’Ελήφδησαν καί

Σας ευχαριστοΰμεν. — κ. Σ. Ν. Π. Σας γράφο- 
μεν ιδιαιτέρως. — κ. Ξ. Δ. Ζ . εις Άδήνας. Σ8ς 
συγχαίρομεν. —  κκ. Π . Τ . Δ. καί Συντρ. είς Νίσ- 
σαν. Σας ένεγράψαμεν. — κκ. Ε . Δ. εις Σμύρνην, 
Τ . Κ . Δ. είς Τάίγάνιον, Λ. Φ. Λ. είς Αλεξάνδρειαν, 
Α. Ε . Π . είς. Κόϊρον, Λ. Μ. είς ’Λγχίαλον, Τά·αί- 
τηδέντα άπεστάλησαν. — κ. Α. Σ. είς ’Αλεξάν
δρειάν. Συνεμορφώδημεν είς όλα — κ  Π . Λ. 
είς ’Οδησσόν. ’Εστάλη. — κκ. Τ . Σ  είς Βελιγρά- 
διον, Σ. Κ, είς Νικολαϊέφ. Τούς ύποδειχδέντας

ήιίίν ένεγράψαμεν. — κ. Η . Τ . Κ. είς'Πρακλειον. 
ΐϊομίζομεν,- ότι τό νέον δέσιμον δά  Σάς άρέση 
περισσότερον. — κ. Γ. Ζ . Γ. εις Μιτυίήνην. θ ά  
Σας άποσταλώσι. — κ. A. Ζ . είς Βιτώλια. Ο ί αύ- 
τόδι κκ. Άδ. Μ., δα  σας δώσωσι τάς αίτηδείσας 
πληροφορίας. — κ®* Κ.. είς 'Ιεροσόλυμα. Τοΰτο 
δυςτυχώς εινε ακατάλληλον διά τό ήμέτερον ψύλ
λον. Α ς στείλη άλλα τινά δοκίμιά του, άπλοόστε- 
ρόν .τι όμως εχοντα ώς δέμα.

ναι«
'συνέχειαΐ __ ,------- . . Γ. ...... —  ..¡,.........      Γ..........
ήτοΐ;ερμηνεία τών εικόνων. — -Ποικίλα. (Νέον αντισηπτικόν φάρμακον. — ι ι  , .15 «,νινχιν« «*»·* — *.
τής 'Ρωσσίας. —  Χρησιμότης τοΰ άνδρωπίνου δέρματος.) —  Ε πισ τήμ η  καί Καλλιτεχνία. ( 'Η  είς τά σχολεία τής Σιατιστι 
κ  Τραπαντζή Οπό Α. Ε . Μεγα.) — Βιβλιοδήκη. — Τό νέον μόυσέίδν τής Λειψίας (μετά είκόνος). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

'ΠΙΝ Α Κ Ο Θ Ή Κ Η .' Θεόδωρος ’Αφεντούλη« (¿ν σελ. 17). — Ό  Λαυρέντιο« καί η' Ίουλιέττα. Είκων τοΰ θ .  Βόρες (ε 
Τάίριο έν Σάν 'Ρέμο  (έν σελ. .25). — Ουίλσων, Φλοκέ, Γοβλέ καί Φλουράνς γέν σελ, 28).··

(έν σελ. 21). —  Ή  επαυλις

'Εκδότης Π ;  i .  Ζ Ϊ Γ 0 Ϊ Ρ Η 2 .
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