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Φεΰ ! ορφανός έγώ, νά πενθώ έπέπρωτο διά τήν συμφοράν 
τής μοίρας, καί νά ποτίζω τήν κυπάρισσον, άντί τοδ κισσού 
καί τής μυρσίνης. Ώ Γ σας βλέπω αμείλικτοι καί σιγώντες 
τάφον διατί. αγνοείτε τί έκαστος εΐς τά σπλάγχνα του Εγ
κλείει ;

*Ω αναμένω έτι, δυστυχής τοδ πεπρωμένου ψάλτης, ορ
φανός, έρημος, άφιλος . . Ώ ! λαλεΐτε σείς τούλάχιστον τής 

έρήμου οί κάτοικοι! 
μέ συμπονεΐτε ή μέ 
οίκτείρετε; μέ πα- 
ρηγορεΧτε διά τής σι
γής σας ή μέ φυλάτ- 

! τετε δεά τής παρου
σίας σας ; άπέλθετε 
εις τά δάση σας, ένθα 
βλαστάνει ή ελατός 

Β καί ή πίτυς, καί κα4· 
h θήσατε ύπό τήν σκιάν 

τών μεγαλαυχών των 
δένδρων άφετέ με νά 
πλανηθώ έτι καί νά 
ψάλλω τό παράπονου 
τών πόνων, καί εΐς 

I τοΰ ασφοδέλου τήν 
ι χώραν, αιωνίως νά 
I ζητήσω, ναί! τό βάλ- 

σαμον τών χρόνων. 
ΏI άφετέ με έρη- 

ι μον, την λύραν μου 
I νά κρούω, μονήρης νά 

μαραίνωμαι, καί έ
ρημος νά κλαίω. Είς 
τήν παυσίλυπου ά- 

[' κτήν, έκεΐ νά περι- 
ΐ! μένω, τόν γέροντα 

πρεσβύτην, ώς φά- 
|Ι ρον τών έλπίδων, ώς 
I φώς ακοίμητο? λαμ-’ 
έ πρόν, έν μέσφ τών 
‘ μνημείων.

Κλαίω άκόμη
φανός,
κλαίω* τά ήρεμά σου 
κύματα, σεμνή Άχε- 
ρουσία. πότε θ’ ά-

ΤΗΝ 8ΥΡΓΔΙΚΗΝ r , . -λ . .κουσω του οδηγού η 
κωπη’· να τά πλήττη ; πότε θά έλθρ, ώμίλησον, ό θαλερός 
πρεσβύτης σου, μακρόθεν πότε θά φανή, τοΰ *Αδου σου ό άγ
γελος.; "Αχ! δεξου δάκρυα θερμά, στά θεία νάματά σου, 
καί φέρε αύτά έκεί μακράν, μέ τήν πικράν οδύνην* τούς 
στόνους μου ή αύρα σου, καί τούς κλαυθμούς τής λύρας, μέ

ΟΡΦΕΩΣ ΘΡΗΝΟΙ
-«·

ΤΙαρά τήν ΆχερονβΙαν

« . . . ..........................................................................................
..Είναι μακράν άκόμη ; Ώ! ποΰ βκίνομεν θεία σκίά ; Πώς 

νά έρευνήσω τό μεγαλείου τοΰ τάφου / Δός μοι νέαν ψυχήν, 
ειμαρμένη, όπως εισ- ■___
δύσω είς τών μύστη- I 
ρίων τον θειον κό- 1 
σμον. Θέλω νά χύσω 
πλειότερα δάκρυα έ- I 
κεΐ* * θέλω νά κλαύσω, 
σκιαζόμενος μέ τάς 
πτέρυγας τοΰ όίδου*  
θέλω νά διακόπτω I 
τήν σιγήν τοΰ ήρε- I 
μου κόσμου μέ πλειο- 1 
τέρους στεναγμούς. I 
Θέλω νά έχω συμμά- | 
χους είς τό θλιβερόν ι 
ταξείδ ιόν μου πάντας 
ooot αισθάνονται πό
νον, όσοι γνωρίζουσι 
τής καρδίας τδ πέν
θος . . . Άλλ*  όχι! 
θέλω μόνος έδώ νά 
καθήσω είς τά κατη- ι 
φή μάρμαρα, άναμέ- 
νων τόν πρεσβύτην 
πορθμέα τοΰ κάτω 
κόσμου. Θέλω νά τε- 
λέσω πρώτον σπον- I 
δάς έκ τών δακρύων 1 
μου, νά πλανηθώ εί
τα είς τοΰ κλαυθμώ- 
νος τήν κοιλάδα, νά 
καλυφθώ μέ τοΰ σκό
τους τδν πέπλον, καί 
νά θρηνήσω*  νά θρη
νήσω, ένόσφ πονούν 
τά στήθη μου, ένόσφ ' 
ή λύρα μου στενάζει, 1 
ένόσφ ή καρδία μου 1 
έλπίζει*  ναέ, έλπίζει I 
πέραν τοΰ κόσμου ] 
τών αναμνήσεων, άλ-. . Ο ΟΡΦΒΓΣ ΘΡΗΝΩΝλα και ουχί πλησίον
του κόσμου τής λήθης, ένθα τά τόσα μειδιάματά μου έκρυ
ψα ..

Ω’, κλαΰσε άκόμη, κλαΰσε πιστή μου σύντροφος*  θρήνη- 
σον έπί τών τάφων, διότι είναι μαύρη έρημία ή πατρίς των, 
καί ούχί λιμήν γλυκυτάτης γαλήνης.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Έν ΕΛΛΑΔΙ έτηΰία Δρ. 8 ,

— έξάμηνος » &

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ έτηΰία Φρ. 12

— έξάμηνος» 7

ΕΚΔΙΔΟΤΛΙ

ΚΑΘ’ «Ε,βδομαδα
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λύπην ας κομίβγι, είς κόσμον νικρανθέμων, κι’ Ιν δνομα πο- 
' ριπαθίς, άρμονικώς &ς ψάλλη, ’στοϋ κ^ου την σιγήν, καί πρέ 

τής Πιρσοφόνης, πινθίμως ας φωνήσγι, το ασμά μου τό κύ- 
χνιιον, κι’ ώς τίλιυταΐος στςναγμός τοϋ άλγους άς ήχήση... 
Εύφνδίχη- ■ Εύρνάίκη ...

Ό βίος μου ιίναι μάταιος, κ’ ίπλάσθην Sta vi κλαίω- 
παντοϋ μέ λούουν δάκρυα, χι’ ακολουθούν οί θρήνοι- ςιμ’ορ
φανός καί αναζητώ, τό μόνον δνιιρόν μου, οττερ ίσβέσθη ίν 
τή Γή, καί λάμπει έν τφ ”^δει- ιιμ’ ορφανός πανέρημος, έν 
τώ γηίνφ κόσμφ, κ’ έπόθησα τήν θλιβεράν ζωήν μου ν’ ά- 
φήσω. Ύπό τά μάρμαρα αυτά, τόν βίον μου θά κρύψω, άν 
τών έλπίδων μου σβεσθή τό φωτοβόλον άστρον. Άν τών δα
κρύων αί σπονδαί δέν συγκινοϋν τόν *Α.δην,  άν αί χορδαί τής 
λύρας μου, αυτόν δέν μεταπείθουν, τών στεναγμών μου ή 
πνοή, τά στήθη άν δέν θιρμάνη, άν ώς Ικέτης πρό αύτοδ, τό 
γόνυ όταν κλίνω, καί άσπλαγχνος ανάλγητος, τήν δέησιν 
άκούσχ), ω τότε μάτην ό φαιδρός θά μέ καλέσν) βίος- μέ τάς 
χορδάς θ’ άποπνιγώ τής άτυχους μου λύρας, καί τών έλ
πίδων άς χάθή ή θλιβερά πρωία..

Ψυχαί φαιδραί δσ’ αγαπάτε τήν σιγήν καί έρημίαν, μιι- 
οιώσας πεδιάδας, και τούς σκιερούς λειμώνας, τό ψιθύρισμα 
τοϋ δάσους, καί ή τέρψις πεδιάδων, όταν προξενή ήδεΐαν 
άναπαύσεως στιγμήν, συμπονεΐτε μετ’ άθλιου ταλαίπωρου 
ίρημίτου, όστις ζή μέ τάς χιόνας, καί τών ποταμών τούς 
ήχους, όστις ζή μέ τών άνεμων τήν θρηνώδη αρμονίαν, όστις 
ζή διά νά· κλαίη, νά στενάζη, νά βρηνή. Σείς τοϋ άλσους 
τών μνημείων, μελανειμονοϋσαι νύμφαι, όσαι κάποτε πλα- 
νάσθε, διά μέσου τών σύσκιων ατραπών τής σιωπής, έκεΐ 
όπου ή μυρσίνη, περιπλέκεται ήρίμα, μέ άσφοδελοΰ κλαδί
σκους, όπου ή δάφνη ώχριώσα, περιβάλλει χαριέντως τήν 
κυπάρισσον τών τάφων, όπου [5όδα μαραμμενα, έπιγράμματα 
τών τάφων, μέ τήν ασθενή μορφήν των, μετά θλίψεως καί 
πόθου, ώς άνάμνησιν σκιάζουν, συμπονεΐτε μέ του άλγους 
τδν θρηνώδη άοιδόν. Φιϋ I ίν μέσφ τών μνημείων, τό πα- 
ράπονον ’ς τής λίμνης, τάς έσχατιάς έκπέμπω, καί τά δάση 
συγκινοΰντα», καί τά όρνεα φωνάζουν, πλήν.. βροντή μακρό- 
θεν στέλλει τήν άπάντησιν τοϋ θρήνου. Μελάνην νά βάψω 
θέλω, τήν άθλίαν μου μορφήν, καί μέ χατηφή μανδύαν, τήν 
καρδίαν νά στολίσω, ώς ζωήν έντός σαβάνου. . . . Σκοτειναί 
αί πίτυς σείουν ΰπεράνω μου τά φύλλα, καί αί ίλατοι στε
νάζουν , όπως μέ παρηγορήσουν, καί με δρόσον τους : τό δά
κρυ, είς τής λίμνης ’δώ μιγνύουν τήν άκύμαντον γαλήνην. 
Εις τήν κορυφήν τών δένδρων, τά πτηνά μέ συμπονοϋσιν, 
«Άχ! στενάζεις έτι ψάλτα», μελαγχολιχώς μοί λέγουν. Και 
τήν νύκτα είς τούς δρόμους, τδ μονότονόν μου βήμα, όταν 
φέρω *δώ  τοΰ δάσους, κ*  έν σιγή ίν μέσφ τάφων, βαίνω σκυ
θρωπός καί κλαίων, δέν κινείται ουδέ κλάδος, δέν σαλεύει 
ούτε χόρτον, ουδέ τρίζουν είς τούς πόδας, τ’ άπεξηραμμένα 
φύλλα, τοϋ ώχροϋ μου φθινοπώρου

Νύχτας όλας καί ημέρας, αναμένω περιλύπως, τον πρε
σβύτην οδηγόν- τήν οδόν τών τεθνεώτων, ν’ άκολουθήσ’ ήσύ- 
χως, όπως μεταβώ μ’έκεϊνον εις τάς νήσους τών μαχάρων ....

.. Εύρυδίκη I Ευρυδίκη.. Βλέπω τδμμα τοϋ θανάτου- έκ 
τοϋ σκότους μέ κυττάζει- φεϋ I τήν χεΐρά μου παγώνει, καί 
ολόκληρον τό σώμα, ή πνοή του ή ψυχρά, καί όπίσω μ*  
αποστέλλει -τήν κραυγήν αυτήν μέ τρόμον .. ΕύφυΑίκη . . 
Ευρυδίκη . .

Μάτην θ’ αναμένω έτι, τδν λευκότριχα Πορθμέα, τόν 
μυστηριώδη τούτον τοϋ ίρέβους ζεναγόν, όστις τήν μακράν 
του όταν σείει τήν πανάργυρόν του κόμην, ή χιών τήν γήν 
καλύπτει, καί ξηραίνονται τά φύλλα, καί καλύπτουσι τήν γήν 
κι’ άπό ρύακας καί δάση, μακράν φεύγει φοβισμένη, ή γλυκεία 
αηδών, χαί τά ζώα τής έρημου, είς τά άντρα των δρομαία 
τρέχουσε καί είς τάς τρώγλας. Άμα οΰτος δέ προβάλλει, 

τό φυτόν έν άθυμί^ι κύπτει κάτω είς τήν γήν, καί ή χελιδών 
ώς βέλος, έπιστρέφεε οπίσω πάλιν- καί ή γή άπολιθοΰται, 
καί τό άστρον τής ημέρας, περιβάλλεται μέ μαύρας καί μέ 
σκοτεινάς νεφέλας, ένφ ευωδία παύει νά πληρή τήν ατμό
σφαιραν, καί ορίζοντες δέν στέφουν μέ τήν λάμψιν των τδ 
σόμπαν, άλλά τότε ομοιάζουν ώς τά νέφη έν.θυέλλη .... 
. . Εύφυδίκη. Εύφυδίκη . .»

* *
«

Μειδι^ ή φύσις όλη ; ό άήρ σκορπίζει δρόσον ; εις την 
λάμψιν τοϋ ήλιου, πάγχρυσα πετώσι σμήνη, τών αθώων χρυ
σαλλίδων ; Τοΰ ουρανού ό μέγας θόλος, φαίνιτ*  αίθριος λαμ
πρός ; ήρεμος ετι ή λίμνη, ή σεμνή Άχερουσία ; κρέμανται 
ακόμη κλάδοι χεκμηκότες πρός έκεϊ ; τών ροδωνιών τά άνθη, 
έμβαπτίζουσιν άκόμη τήν μορφήν των έν αυτή ; αί πυκναί 
σκιαί τών τάφων, τήν άκτήν της στέφουν έτι; καί ό ήλιος ό 
δύων, χρωματίζει τήν μορφήν της, ήτις ήρεμος άπλοϋται, ώς 
πεδιάς έκτεταμένη, λεία μελανειμονούσα ; Ή άρτιφανής σε
λήνη, μέ τδν φεγγοβόλον πέπλον, περιβάλλει ετι ταύτην ;...

Όχι! ’Ιδού μακράν έπί τής λίμνης, ώς φανός μυστηριώ
δης άκατίου θλιβερού, φαίνεται νά. πλησιάζη. Λαμπάς φαί
νεται νά ήναι, έκ τοΰ Άδου τής έστίας, ίσως δάς πυρός ά
σβεστου, ή λυχνία τοΰ θανάτου. Μικρά πλήν φαίνεται, ώς 
σελήνη λάμπουσα, φωτεινή ή λέμβος, μέ κώπας παίζουσα, 
μακρόθεν έρχομένη. Καί τής λίμνης ή γαλήνη, άρχεται νά 
ταπιινοΰται- καί τά κύματ’ είς τήν όχθην, τήν ηχώ αποβι
βάζουν, τής φωνής τής μακρυνής- καί ίντός τοϋ δάσους τότε, 
κ’ είς τών τάφων τήν σιγήν, ώς έπίκλησις άγια έξαπλοΰται 
ή φωνή :

«Τόν Όρφέα άναμένει μέ κλαυθμούς ή Ευρυδίκη»,.·
Καί τό φώς τοΰ μυστηρίου πλησιάζει, όλοέν. Ό ! θά ήναι 

ό τοΰ "^.δου το κηρύκειον κρατών ....
a’Q ! αυτός αυτός, ναι! είναι, ό αγαπητός μου γέρων, 

ναι! τοϋ Πλούτωνος καί κόρης ό πιστότερος θεράπων. Ώ 
Χάρων Χάρων προσφιλή! έλθέ, ίλθέ πρεσβΰτα ! σπεϋσον 
τοϋ <^δου άγγελε, σπεϋσον τής γης ό δαίμων, χαί φέρε με 
είς τήν άκτήν άσφοδελών λειμώνων, ένθα στέφουν οί νάρ
κισσοι φαιδράν τήν Περσεφόρνην· έκεϊ τούς πόδας ν’ άσπα- 
σθώ, τής θλιβιράς θεάς σου, καί νά τούς λούσω έγώ αυτός, 
μέ μύρον τών δακρύων, όπως μοί δώσρ τήν ζωήν, τό πάν, 
τήν Εύρνδίχην»......

Ηλ.

ΕΟΡΤΑΙ
ton άργυρον

ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

(συνέχεια)

Ό γάμος είνε όντως σύμβολον της ένώσεως τοΰ 
Χριστού μετά της ’Εκκλησίας- διότι έν τη οίκογε- 
νεία πρώτον φανεροΰται τελεσφόρως λ ϋψιστη τών 
έκφάνσεων της θείας ούσίας, Λ άγάπη- έν α,ύτμ 
πρώτον κατανικάται άποτελεσμα,τικώς Α φυσική 
τραχύτης καί σκληρά φιλαυτία ύπό τής συζυγικής 
αγάπης καί τής πρός τά τέκνα στοργής. Διά τοϋ 
γάμου έρχεται Α βασιλεία τοϋ Θεού έπί τής γής- 
διότι χαλιναγωγών τΑν δελεαστικωτάτην τών όρμων 
καί έξαρτών τήν θεραπείαν αύτής έκ διαρκοϋς αγά
πης, διατηρών καί έπαυξάνων διά τής σωφροσύνης 
τήν ΐσχύν τής βουλΑσεως, συμπληρών έκάτερον 
τών φίλων διά τής μεταδόσεως τών πλεονεκτημά
των τοϋ έτέρου, καί παράγων έκ τής συνενώσεως 
τών αύτοΐς άντιθέσεων τήν καλλίστην άρμονίαν, 

άναγκάζων τους συζύγους' ώς ύπενθύνους διά τήν 
σωτηρίαν τής ψυχής τών τέκνων, και φύσει παιδα
γωγούς αύτών είς μείζονα εύσυνειδησίαν και προ
σοχήν είς έαυτούς, γίνεται οϋτω σχολεΐον τής Λθι- 
κότητος διά τούς συζύγους, θεμέλιον τής δημο
σίας Αγωγής, φυτώριον τής φιλοπατρίας καί συν
τηρητικότατος, Αφετηρία, έξ Ας όρμωμένη έκτείνει 
τά όρια αύτής Α βασιλεία τοϋ Θεοϋ. Ό γάμος τέλος 
συνενών έν μέν τμ άργυρό περιόδω δύο γενεάς, έν 
δέ τη χρυσή τρεις, ού μόνον άνανεοι τό θυμικόν 
τών συζύγων έπαναλαμοανόντων καί συμμεριζομέ- 
νων μετά τών τέκνων τάς φαιδράς καί άλύπους 
Αμέρας, καί τά χρυσά όνειρα, καί τά Ιδανικά τής 
παιδικής και νεανικής Αλικίας, άλλά καί ένισχύει 
καί πολλαπλασιάζει πάν ήδϋ συναίσθημα, πάσαν 
χαράν καί άπολαυσιν.

Μακάριοι λοιπόν δσοι, έν Αμοιβαία συζυγική πί- 
στει καί άγάπμ διελθόντες έκάτεροι τών σπουδαίων 
τμημάτων τής είρηνικής συμβιώσεως, συναισθανό
μενοι έν τφ τέρματι αύτών τήν Λθικήν τελείωσιν 
καί τΑν έκτασιν τής καρδίας αύτών πληρουμένης 
τής θείας άγάπης, εύφραίνονται καθορώντες κύκλφ 
τής τραπέζης τά έκγονα αύτών φέροντα κλάδους 
άγαθοεργίας. Δίκαιον είνε νά τελώσιν οικογενειακήν 
έορτΑν, έτι δικαιότερον δέ νά μετατρέπηται αϋτη 
είς έθνικήν, δταν οί τελοϋντες αύτήν περικλείωσιν 
έν ττϊ μεγάλμ αύτών καρδία τό δλον έθνος, δπως 
οί σεπτοί Αμών βασιλείς. Δίκαιον εινε μετέχον τής 
χαράς καί εύφροσύνης τό έθνος νά προσενέγκμ τήν 
φαιδράν αύτοϋ ευγνωμοσύνην πρός τόν Ύψιστον, 
διά τήν θείαν εύλογίαν καί τό Αθικόν κέρδος, τό 
όποιον άπορρέει δι’ αύτό έκ τού παραδειγματικού 
οίκογενειακοΰ βίου τών Αμετέρων βασιλέων, έν τφ 
οίκω τών όποίων βασιλεύει πίστις καί άγάπη, σω
φροσύνη καί σεμνότης, όμόνοια καί είρΑνη, πειθαρ
χία καί τάςις. Δίκαιον ν’ άναπέμφμ δόξαν τφ θεφ 
διά τάς άγαθοεργίας τού βασιλικού ζεύγους, ού Α 
μόνη φιλοδοξία είνε τό νά καταστΑσωσι τό έθνος 
μέγα καί εύδαιμον. Δίκαιον νά εύχηθμ Αύτφ δπως 
οιελθόν έν άμεταπτώτφ ύγείακαί εύφροσύνη καί τήν 
χρυσήν περίοδον συνεόρτασα τό τέρμα αύτής μετά 
τής δευτέρας καί τρίτης γενεάς, πρός δόξαν μέν καί 
στερέωσιν τού βασιλικού οίκου, χαράν δέ καί εύ- 
δαιμονίαν τού έθνους.

Χρμετοε Δ. Πλπαδοποϊλος 
Καβηγητής τής φιλοσοφίας έ» τω 

’Εβ». Πανςπωτημίφ.

Ζφητε έπί μήκιστον, Βασιλεύ, σύν τη Βασιλίσσμ 
τε Αμών, τίί Χριστιανικωτάτη Όλγα, καί τή φιλο- 
πάτριδι τών Βασιλοπαίδων ΓΙλειάδι, άλυποίτε καί 
πανόλβιοι, ίνα καί τούς χρυσούς Υμών γάμόυς 
χαρμοσύνως πανηγυρίση το Πανελλήνιον.

Κακετ. ΒοϊΐλΚΗε 
’Ιατρός καί καθηγητής τοΰ 'Εθνικού 

Πανςκιστημίου.

Εύχομαι τοΐς Βασιλεύσι νά έορτάσωσι καί τούς 
χρυσούς αύτών γάμου£ όντως εύτυχώς, τέκνα δέ 
καί τέκνα τέκνων, καί σύμπαν τό 'Ελληνικόν ύπό 
τό σκήπτρον αύτών νά εύλογώσιν αύτούς.

Ν. ΧλΤΖΗΜΙΚΑΛΗΣ 
Ιατρός καί Καθηγητής τοϋ ’Εθνικού 

Πανέηιοτημίου.

•Αναξ
Ή' Ελλάς είς Αν βασιλεύεις, έπέπρωτο νά ζή υ’έρεί- 

πια τών θριάμβων καί τής δόξης. ’Ερείπια έλληνι- 

κοΰ παρελθόντος, είναι Α τιμαλφεστέρα κληρονομία 
Αν άθάνατοι ηρωες μάς έκληροδότησαν, ό περίδο- 
ξος δέ καί πολύτιμος τών μεγάλων άναμνΑσεών 
των κόσμος, είναι διά Σέ, Α 'Ιερά συνθήκη, έν μ 
Αναγράφεται τοΰ έθνους σου τό μεγαλεϊον.

Ούδείς έπί τής γής Αγεμών είναι εύτυχέστερος 
Σού, διότι ούδείς κάθηται έπί θρόνου ίδρυθέντος 
έπί τού άπαραβιάστου τών Αμιθέων έδάφους, καί 
περιβληθέντος μέ τήν αίγλήεσσαν προστασίαν τοΰ 
'Ελληνικού Πανθέου.

«Βασιλεύς τών Ελλήνων» είναι ό πανολβιώτερος 
τίτλος, όστις μέχρι τοϋδε Αγεμονικόν σκήπτρον έ- 
λάμπρυνε, είναι τό άνεκτίμητον στέμμα, πρό τών 
άκτίνων τοϋ όποίου ταπεινοϋται πάν άλλο διάδημα.

Ούδείς έκάυχήθη δρχων, δτι δεσπόζει χώρας πρό 
τής όποιας τής εύγνωμοσύνης οί λαοί έκλιναν καί 
θά κλίνωσιν αιωνίως τό γόνυ.

Τό ΰφιστον παράσημον δπερ κοσμεί τά στήθη Σου, 
είναι Α άγάπη τοΰ εύγενούς σου λαού τοιούτων 
Αναμνήσεων, Α ύφίστη οέ εύδαιμονία Σου ότι βασι
λεύεις είς τήν ένδοξοτάτην χώραν τών ίερωτάτων 
καί πρόσφιλεστάτων έρειπίων, ένθα έν μέσω τής δά
φνης ήτις τά περιστέφει, τεθαμμένη κέΐται καί Α 
αίματόβρεκτος τοϋ Κόορου πορφύρα.

Χρηετος Α. Ηλιοποϊλοε 
Γς^ικός γραμματςύς τοΰ «’Αρχαϊκού 

Συλλόγου» κ.λ.

Πεντάκι πέντε διήνυσε γή Λυκαβαντίδας ώρας. 
Έξ ού Άναξ πινυτός κουριδίην Αλοχον

Λγίνεεν άνά Άστυ κεδνήν, Χρυσέην Βορίηθεν- 
Ώρορε δ’ Υμέναιος, είλαπίναςτε έσαν.

Τφ δή νύν Βασιλήες δγουσιν έόρτιον ήμαρ 
σύν τ’ άγλαοΐσι Τέκνοις, κυδαλίμοις τε Φίλοις.

Τοΐς φρένα τούνεκ’ Αχαιοί γάνυνταί τ ’ εύλογέοντες 
Κράντοράς άμφω καί όλβον έπευχόμενοι-

Αίθέ Γεώργιος, ήοέ καί Όλγα Άνακτες ’Αχαιών, 
ώς δφελον βίοτον συζώειν άγαθόν

σύν Τεκέασσι φίλοις τε, σύν Ύίωνοΐσί τε πάσιν 
άμφιέποντες έύ λαόν άρηίφιλον !

Αϊ γάρ ξανθόκομόν κεφαλήν σεπτών Βασιλήων, 
κοσμήσειε θεός άστέρι τηλεφανεΐ, 

γαΐαν ’Αλέξανδρού» Μακηδόνος άγλαότιμον 
ζεύξας.στέμμαθ*  έφ άστροις έν προτέροις !

Π. Κλπλανιδης 
Καθηγητής κτλ.

Άρχαϊκώς βιούντες, τάς τών πατέρων Αμών 
άρετάς άσκούντες, τΑν ’Αλήθειαν λατρεύοντες, τό 
καθήκον πιστώς τηρούντες, καί πάσαν Αγάπην πρός 
τόν πλησίον παρέχοντες, βέβαιοι έσμέν δτι έν χαρά 
καί σεμνότητι πολλάς έορτάς φαιδράς, Αργυράς καί 
χρυσάς καί Αδαμάντινους έτι πανηγυρίοομεν καί 
έπί αιώνας μακρούς άρχοντες καί Αρχόμενοι, δνα- 
κτες καί πολΐται έν δόξμ βιώσομεν.

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠαρΛΕΚΕΥΛΪΛΗΣ 
Δι»υθ. Σίδηροί. Αθηνών—ΙΗιραιδς.

Δηό κοινούς λίαν ανθηροί»; μ< τον Βορρά τήν δρόσον
' ’Εκ τής Βαλχάλλας τών Δανών, τοΰ Π«τ«ρχώφ τών’Ρώσαων 

Αί Χάριτος άρπάσασαι ά«ό λαακρόν άνβώνα 
τούς μοκφύτβνααν μακράν παρα τόν ‘Ελ,χώνα.

-i Μούσα» ίατότ ίβάσταζον τήν άργυράν των γλάστρα 
καί ιίς γαίάζιον ουρανόν μι αργυρά τά άβτρα, 
Αί χάριτςς «ηότιζον, κ*  ή αβρα τοϋ Ζ«φύρου 
’Εζωογόνς» τά φυτά Έλγου καί Βλαδιμήρου. 
Αί |όίζα< των ήπλωθησαν κι*  οκτώ ωραίο» κρίνοι 
ιΰώδίΐς’φύτρωσαν κι’αυτοί, καθώς οί «ρώτο»’κοινοί. 
’Αλλά τής γλάστρας τής μιχρας στονός ήτο δ χώρος 
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χαί 8nb οί μάλλον τρυφεροί 'μαράθηκαν προώρως. 
’□ σείΐ, ω νέοι κηπουροί, καί σκουδασταί χαί άλλοι 
σ’ τά λουλουδάκι» δώσατε μια γλάστρα «λ^δ μεγάλη ! 
Και εύχηθήτε είς αύτά νά αυξηθούν καί πάλι. 
Μικρά δέν εινε 'ή 'Ελλάς, άλλά πολύ μεγάλη !

Εμ. ΓΑΛΑΝΗζ 
Καθηγητής, καί πρόεδρος τοϋ 

«Διδασκαλικού συλλόγου».

ΓΕΩΡΓΙΩ Α'.

Βασιλεΐ τών Ελλήνων
"Αν είνε ή άγάπη μας, τό κράτος, Λ ισχύς, σου 
έληίδα νέων άγαθών μας δίδ’ Λ ίδική σου· 
δηον είς Έλλην και έκεϊ θερμώς ώνταγαπασαι, 
ώς βασιλεύς λατρεύεσαι καί ώς πατήρ τιμάσαι.

ΟΛΓΑ.

Τη γαλεινοτάτη Βασιλίσση τών Ελλήνων 
Βασίλισσά μου, σπλαγχνικό τοΰ ονρανοΰ άστέρι, 
’Αστέρι, ποΰ τή λάμι^ι του ’ς τήν συμφορά σκορ

πίζει, 
Τής γής διαβάτης σκοτεινός, φιλεί τ’ άγνό σου χέρι 
Καί τ’ άργυρα σου στέφανο μ’ άφρόδροσα ραντίζει

EPEXQE1ON 
(ω; ήτο τδ πάλαι)

ερεχθειον

Είς την 92**  καί 93*1*  ’Ολυμπιάδα ανάγεται ή οικοδομή 
τοΰ καλλιτεχνικού έπί της ’Ακροπόλεως μνημείου, τοϋ κομ
ψού Έρεχθιίου. ’Απερίγραπτος λαμπρότης καί ευπρέπεια, 
μεγαλοπρεπής χάρις καί έκπλήσσουτα αρχιτεκτονική τελιιό- 
της διέκρινον τδ ώραϊον οικοδόμημα, με τδν πολυτελή ’Ιωνι
κόν ρυθμόν, μέ τάς τρεις αύτοΰ στοάς, μέ τάς Καρυάτιδας,' μέ 
τά γλαφυρά κιονόκρανα, τά λεπτά ανθέμια, καί τόν λοιπόν 
πλούσιον καί ποικίλως καλλιτεχνικόν έξωραϊσμόν των.

Είς δύο μέρη διηρεϊτο ό ναός, ών τδ μέν περιείχε τδν τά
φον τοδ Έρεχθέως καί τδ Ιερόν της πολιούχου φρέαρ, τό δέ 
τόν τάφον τοϋ Κέκροπος καί τδ άρχαΐον ξόανον της ’Αθή
νας. Καί τδ μέν πρώτον ητο άφιερωμίνον τη Άθην#, το 
δέ δεύτερον τη Πανδρόσφ.

Λουλούδια,ποΰ τάνέθρε^ε'ς τοΰ βράχου του τήνάκρη 
μ’ εύγνωμοσύνης δάκρυ.

(Άπδ του βοάχου τοΐς Φρεαττύος) 
Δ. Κ. Σακελλαροπουλοζ 

Διευθυντής τοΰ «Απόλλωνος».

Ή διαρκής τών βασιλέων ήμών άγάπη, έστϊν ή 
άγαθή θέλησις Αύτών.

ΚθΝ. ΙΊαΡΑΣΚΕΑϊΔΪΗΣ
Πρ. ’Εφέτη;.

Κατά τήν εύτυχη ταύτην ήμέραν, τό έθνος δλον 
έλεύθερον καί δοΰλον ώς έξ ένός στόματος, έγκαρ· 
δέους άναπέμπει εύχάς πρός τόν ΰψχστον, υπέρ μα- 
,κροημερεύσεως, εύτυχίας καί δόξης τών βασιλέων 
αύτοΰ Γεωργίου τοΰ Α", καί τής Όλγας, εύχόμενον 
ϊνα κατά τήν πεντηκονταετηρίδα αύτών,συνεορτάσω 
καί τήν έλευθέρωσιν καί ένωσιν πάντων τών Ελ
λήνων.

Βλάσιος ΣκορδεΑης
("Επεται συνέχει») Καθηγητής.

’Αρχίλοχος · καί Φιλοκλής άναφέρονται ώς αρχιτέκτονες 
του έξαισίου ναοϋ, ών τό εργο.ν αμέσως ,έτάχΟη μεταξύ τών 
πρώτων έπί της ’Ακροπόλεως οικοδομών.

Χαριεστάτη καί μεγαλοπρεπής είναι ή μυθολογική του ω
ραίου οικοδομήματος Ιστορία, ένθα έρίζουσι περί της κύριό" 
τήτος τοδ τόπου, η Άδηνά καί ό Ποσειδών έκ τών θεών, 
καί ό Κέκρωψ έκ τών θνητών‘της γης άνάκτων παρίσταται 
ώς κριτής.

Φαίνεται ιίσέτι έπί τοΰ Ιεροϋ βράχου ή τριάς τών φριά- 
των, άς ή πλήξασα τοΰ θεόδ τών θαλασσών τό ξηρόν έδα
φος τρίαινα έσχημάτισεν. Ό θεός ίκαυχήθη έπί τούτφ καί 
μεγαλαυχών έκηρυξεν, ότι έδωσε τδ ύδωρ είς την αύχμηράν 
'Αττικήν, καί εις τούς κάτοίκους της πετρώδους ακτής τήν 
θάλασσαν τά σπάνια νάματα της Έννεακρούνου ήθελεν άπο- 
ξηράνη ό θερμός Φοίβος, ήθελεν άπομαράνη τοδ άστεως τά 
πυκνά δάση, ήθελεν απορροφήσει την ζωτικήν του ικμάδα, 

έάν τδ ευεργέτημα τοδτο τοδ μεγάλου θεοδ δέν ήθελε μετα- 
•βάλη τήν έρημον είς ευθαλή κήπον.

Πλήν καί ύπδ τόν πόδα της πολιούχου παρθένου άναβλα- 
στάνει τρυφερός έλαιας βλαστός, δστις αυξηθείς μετεβλήθη 
είς πολύκαρπον δένδρον, ύπδ τήν σκιάν τοδ οποίου, τής Κε- 
κρωπίας ό ήγεμών ίκάθητο αναπαυόμενος, καί δτε έγεύθη 
τών ήδέων καρπών της Ιδωκεν ώς κριτής τήν τελικήν άπό- 
φασιν έν τή έριδι τών διαμαχομενών θεών. Καί ή 'Αθήνα 
«νίκησεν. Άν τό ύδωρ γονιμοποιή τήν γήν, ιδού τό άριστον 
αύτής προϊόν, ή,συμβολική είκών τοδ ύπερτάτου άγαθοϋ, τής 

•ειρήνης, ήτις είναι ή μεγαλουργός ευεργέτες, ή πλουτοδότις 
θεά, ή τών έθνών έμπεδοδσα τδ μεγαλεϊον, καί τήν ευημε
ρίαν (έιζοδσα. Οι ευκλεείς αγώνες, αί νίκαι, αί πανηγύρεις, αί 
θριαμβευτικαί έορταί ήμείβοντο διά τοδ'θαλλοδ τής θείας 
έλαίας, τοδ ύψίστου δώρου τοδ έλέους τής θεάς.

’Εγκαταλείπει τόν ύπερήφανον τοδ ώκεανοΰ δεσπότην ό 
Κέκρωψ, είς τούς έκπληκτικούς τοδ βασιλείου του θριάμβους, 
είς τόν μίγαν αναβρασμόν τών διηνεκών του πολέμων, καί 
παραχωρεί τήν ώραίαν πόλιν είς τά άγαθά τής ειρήνης καί 
είς τήν ήρεμον καί διαρκή αύτής λάμψιν.

Καί ιδού αμέσως αί ώραϊας τοδ Κέκροπος θυγατέρες αί 
θαυμάσιας νύμφαι, έτοιμάζουσι τής θεάς τόν λαμπρόν πέπλον, 
καί ασχολούνται εις τήν ίεράν υπηρεσίαν τοδ έν τώ Έρεχθείφ 
πολυτίμητου θησαυροδ : τοδ παναρχαίου αγάλματος τής 
θείας των δεσποίνης· καί είς τήν εύσεβή ταύτην έργασίαν 
άφιεροϋνται μετά θερμής λατρείας ....

Καί ίρριψιν ή γλαυκώπις τό θεϊόν της βλέμμα είς τήν πό
λιν της, ήν περιέβαλλε μετά στοργής καί συμπάθειας, μει-

ΕΝ ΤΩ' ΠΕΔΙΩι ΤΗΣ ΤΙΜΗΣΠΕΡΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
Κ αθήκοντα τών μονομάχων 

καό τών μ,αρτύρωυ αυτών.
(Συνέχεια και τέλος).

Είναι γνωστόν, ό'τί όπόταν ερίς τις άναφυή μεταξύ δύο α
τόμων κοινωνικής τίνος τάξεως, άνταλάσσονται άμέσως τά 
Επισκεπτήρια· της δ ΰποθέσεως ούτως εισερχόμενης είς νέον 
στάδιον συζητήσεωςν πάσα άλλη τοιαύτη οφείλει νά παύση, 
τά δέ διαμαχόμενα μέρη δέν δύνανται πλέον νά έπικοινωνώ- 
-σιν άλλήλων ή τή μεσολαβήσει αύτών τών μαρτύρων. Μετά 
-την έκλογην των μαρτύρων, έξ ών άποκλείονται οί πατέ

διάσασα ίπιχαριτως όπόταν προσέβλεψε τδν Ιερόν βράχον, 
δστις έστεφε τήν πόλιν τοδ κάλλους, καί όπόταν έφαντάσθη τδ 
προωρισμένον αύτής μεγαλεϊον έν μέσφ τής φλογέράς τοΰ 
όριζοντος περιβολής, έν μέσφ τοδ φωτο,βόλου ουρανίου δια
δήματος ...

'Ολόκληρος ποίησις γόησσα, ή ιστορία τοΰ Έρεχθείου δυ- 
ναμενη νά κατάπληξη τό πνεύμα καί τήν διάνοιαν. Αδύνα
τον νά περιγράψη τις τάς καλλονάς, αΐτινες περεστοιχίζουσι 
τά έρείπια τοΰ μεγαλείου του.’Εν τή τεθαμμένη των εύκλείφ 
δέν άπεκρύ.βη ολόκληρος ή θεσπεσία του καλλονή διότι προ- 
βάλλουσιν ίτι ώς ξανθαι παρθένοι οί κομψοί ’Ιωνικοί στύλοι, 
οί βαστάζοντες τό Επιστέγασμα τοΰ θείου οίκου. Τό δρέπανον 
τών αιώνων δέν παρηκολούθησεν εύτυχώς τόν σκληρόν του 
προορισμόν τελέως, διότι όπως ή αηδών ψάλλει ετι επί κλα
δίσκου έναπομεινάσης δάφνης τοΰ Παρνασοΰ,καέ διαταράττει 
τήν σιγήν τοΰ καθεύδοντος κόσμου, ούτω καί έπί τοΰ βράχου 
τών αναμνήσεων, ό φωτοβόλος ήλιος χρυσίζει τά έναπομεί- 
ναντα τοδ θαυμασμού συντρίμματα.

Καί διαμένουσιν είσέτι αί Καρυάτιδες ψυχραί, ώς άπολι- 
θωθεΐσαι νύμφαι βαστάζουσαι Ιτι τό βάρος της ειμαρμέ
νης των.

.. Καί δέν ακούεται έτι ή φωνή τών παλλακίδων του 
Τούρκου φρουράρχου(!),ούδέ τοΰ Έλληνος πολεμιστοΰ τό θρη
νητικόν q-σμα ώς ένθουσιώδης παιάν, διότι μόνον ό εύλαβής 
προσκυνητής εύρίσκεται πρό σωροΰ Ερειπίων, είς ά ή πυρΐτις 
καί ό χρόνος μετέβαλλον τό κομψόν τό θαυμαστόν αριστοτέ
χνημα τών πάλαι χρόνων.

ΧΗΛ.

ρες άδελφοι και υιοί, άποστέλλετε τά ονόματα αύτών μετά 
τώ,ν διευθύνσεων των πρός τόν αντίπαλόν σας.

Τούτο γίνεται έν περιπτώσει στιγμιαίας προσκλήσεως. 
Πλήν συμβαίνει ένίοτε, ή πρόσκλησις νά επεται τής προσβο
λής, ώς έν παραδείγματι, όπόταν προσβάλλεται τις ύπό τοϋ 
τύπου. Έν τοιαύτη περιπτώσει δίδονται άμέσως είς τούς 
μάρτυρας λεπτομερείς πληροφορίαι περί τής ΰποθέσεως και 
έπιφορτίζονται ουτοι νά ίλθωσι πρός συνάντησιν τοϋ ύβρι- 
στοΰ, δπως τφ ζητήσωσι άναίρεσιν τών δημοσιευθέντων ή 
έν άρνήσέι τούτου, έπανόρθωσιν τής προσβολής διά τών ο
πλών.

Έάν ό αντίπαλός σας άρνηθή νά οιορίση μάρτυρας, οΐ έν- 
τολοδόχοι σας όφείλουσι νά συντάξωσΐ' πρωτόκολλου περί 
τούτ,ου ώς και έν περιπτώσει καθ’ ήν άρνηθή νά ελθη είς 
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βυζτίτνισιν της ύποθέσεως, παρά τάς παρατηρησιις των μαρ
τύρων σας, 8τ« ίύγενώς ούτοι άποβύρονται.

Όπόταν οί μάρτυρες δέν συναντηβωσιν έν τφ οίχφ του 
τδ πρόσωπον δι’ δ ηλθον, όφειλουσι νά άφήσωσι τά επι
σκεπτήριά των, συμειοϋντες την ώραν καθ’ ην μελλουσι 
νά έπανίλθωσιν. Έν περιπτώσει οέ νέας άποτυχίας ειδο
ποιούσε διά νυβτημένης επιστολή τον αντίπαλον τοΰ πε
λάτου των, δτι έν περιπτώσει καθ’ w οδτος δέν ήθελεν 
απαντήσει είς διάστημα είκοσι τεσσάρων ώρών, θά θεωρη- 
σωσι την σεωπην ταύτην ώς άρνησιν μονομαχίας, καί θά συν- 
τάξωσιν περί τούτου τδ σχετικδν πρωτόκολλον.

Έάν, άντί νά στείλιρ τις τους μάρτυράς του, τφ άπο- 
σταλώσι τοιοΰτοι, δέον νά ύποδεχθή μετά φιλοφροσύνης τούς 
έντολοδόχους τοΰ αντιπάλου μέρους, ν' άκούση της εντο
λής των χωρίς νά τούς δεακόψη, καί νά τοΐς δώση τήν ά- 
πάντησιν άνευ ούδενος άλλου σχολίου.

Ή χορηγούμενη προθεσμία διά την αποστολήν των μαρ
τύρων, ώς καί διά τήν άπάντησίν, είναι είκοβιτεοϋάραν ώ- 
ρόν, έκτδς άνωτέρας βίας.

Οί τέσσαρες μάρτυρες, εν τη πρώτη αύτών συνεντεύξει 
προσδιορίζουσι κοινδν έντευκτήριον, κατάλληλον και μακράν 
πάσης ένοχλήσεως, δπου συζητούσε τά περαιτέρω έν πάση αύ
τών τη λεπτομερείς. Μετά δέ την έπιμελή έξέτασιν τών φαι
νομενικών και πραγματικών αίτιων της ύποθέσεως, καί τον 
άκριβή προσδιορισμόν τής φύσεως καί τοϋ βαθμού της προ
σβολής, καί άφοΰ δριστικώς άποφανθώσι τίς ύ προσβληθείς, 
οι μάρτυρες δφείλουσι πάντοτε, καί κατά τύπους, καί δι’ ί- 
ξασφάλισιν τής έαυτών εύθύνης, έν περιπτώσει καταδιώξεως, 
νά έξαντλησωσι πάντα τά μέσα τής συνδιαλλαγής.

Έάν ή ύπόθεσις λυθή είρηνικώς, συντάσσεται Λρωτόκολ- 
λον σαφέστατον καί άκριβεστατον, περιγράφον τούς ο
ρούς τής διευθετήσεως τού ζητήματος, ούτινος άντίγραφον 
άποστέλλεται είς τά αντίπαλα μέρη, άτινα προηγουμένως έ- 
πεδοκίμασαν τά πάντα.

Έάν δέ τούναντίον, ή έν λόγφ ύπόθεσις δέν δύναται νά 
λυθή είρηνικώς, οί μάρτυρες σας, πρδς οΰς θέλετε δώσει σα
φείς πληροφορίας, προσπαθούσε νά έπικρατήσωσιν οί βροι σας.

Έάν τδ δικαίωμα τοΰ προσβληθέντος άνεγνωρίσθη ύμΐν, 
ούδέν άπλούστερον, ή έκλογή τών δπλων σάς ανήκει καί έπι- 
βάλλετε τοΰτο.

"Απαξ τοΰ ζητήματος τής έκλογής τών όπλων καθορι- 
σθέντος μεταξύ τών μαρτύρων, δρίζονται οί όροι τής μονο
μαχίας καί προσδιορίζεται έν ταύτφ δ τόπος, ή ημέρα και 
ή ώρα τής συνεντεύξεως, έν πρωτοκόλλφ, λεγομένφ, τής 
μονομαχίας.

Κατ’άρχήν τοιοΰτον ζήτημα πρεπει να οιεξαγηται και 
περατοΰται έντδς είκοσιτεσσάρων ώρών μετά την αποστολήν 
τών μαρτύρων. Εννοείται δ’ότι ή προθεσμία αυτή δύνα
ται νά παραταθη τή συγκαταθεσει τών ένδιαφερομένων. 
Τέλος συμφωνεϊται έάν ή πάλη θέλει καταπαύσει άμα τφ 
πρώτφ τραύματι, ήτοι έμφανισει τοΰ αίματος, ή έάν θέλει 
έξακολουθη, έως ού εν έκ τών αντιπάλων μερών κατα- 
στη ανίκανον είς τήν έξακολούθησιν τής πάλης χωρίς ή θέ- 
σις του νά έχη ύποστή μείωσίν τινα άπένατι τοΰ αντιπά
λου του. Τήν πρώτην περίπτωσιν, δμολογοϋμεν. δέν τήν 
έννοοΰμεν, διότι έν πάση διαφορά δύο τινα συμβαίνουσι, ή 
πρόκειται περί σοβαράς ύποθέσεως, χαρακτηριστικοτάτης, 
δτε ή μονομαχία επιβάλλεται μέχρις άνικανότητος τοΰ ενός 
τών ένδιαφερομένων προσώπων, ή πρόκειται περί μηοαμι- 
νής, ότε ή μή συμφιλίωσες αύτών έπιβαρύνει τούς μάρτυρας 
οίτινες όφείλουσι νά έπιβάλλωσι θέλησιν. Αί τοιούτου εί
δους συναντήσεις δέον άπαραιτήτως νά ματαιώνται ύπο 
τών μαρτύρων.

“Οτε τά πάντα συνεφωνήθησαν και πάντες εύρέθησαν 
κατά τήν δρισθεΐσαν ήμέραν καί ώραν είς τάς θέσεις των, 
διά κλήρου γίνεται ή έκλογή τοΰ μέρους της μονομαχίας 
καί τών όπλων, ή έζετασις τών αντιπάλων, καί μετά τοΰτο 

άνατίθεται ή διεύθυνσις τής πάλης είς τδν μάλλον πεπει- 
πειραμένον μάρτυρα. Ή έκλογή τοΰ μέλλοντος νά διευΟΰνη. 
τάς περιπετείας τής μονομαχίας ενέχει μεγίστην σημαντι- 
κότητα, διόπερ χρκζε» έπιμεμελημένης προσοχής.

Ό ηγέτης τής πάλης δέον νά ηναι κάτοχος· Ιον όξυ- 
ίερκεεα?, ίνα πάραυτα άντιληφθή τοΰ πρώτου έπελευσομένου· 
τραύματος, όπερ είναι δυσκολώτατον καί λεπτότατον ζή
τημα εΐς ζωηράς 'ιδίως, και ώς πάντοτε συμβαίνει, μονομα
χίας. 2ον ψυχραιμίας, ϊνα έν πάσαις ταΐς λεπτομερείαις α
κόλουθή τάς διαφόρους φάσεις τοΰ άγώνος. 3gv ένεργητικό- 
τητος, ίνα έπαναφέρη άμέσως καί μετά πάσης τής αυστη
ρότατος καί τήν έλαχίσΤην άκόμη'έκτροπήν τών συνήθων 
όρων τής μονομαχίας, 4ον αμεροληψίας, ϊνα έπιβάλλεται έξ. 
Ισου καί μετά πάσης σοβαρότητος είς άμφότερα τά διαμα- 
χόμενα μέρη, καί τέλος νά ήναι κάτοχος τής διαχειρήοεως 
τών οπλών, διότι άλλως θά τφ είναι άδύνατον νά άντιλη- 
φθή άλαθήτως τών ποικίλων διαξιφισμών, και νά έπέμβη, 
άποτελεσματικώς, δπόταν ή κρίσιμος στιγμή επιστή.

Ήδη παραλείποντες τάς τεχνικάς λεπτομερείας τών δια
φόρων φάσεων δι’ ών διεξάγεται ή μονομαχία, είτε διά τοΰ. 
ξίφους, είτε διά τοΰ πιστολιού, ίνα μή ύπέρ τδ δέον χρονο- 
τριβήσωμεν είς τδ προκείμενον ζήτημα, θά προσθέσωμεν μό
νον δλίγά τινα άπαραιτήτως αναγκαία περί τών πρωτο
κόλλων.

Ώς γνωστόν, δύο'τοιαΰτα γίνονται, εν πρό, καί έτερον· 
μετά τήν. μονομαχίαν. Ή συνήθης διατύπωσες τών έγγρά
φων τούτων είναι ή εξής. Συντάσσονται μετά σαφήνειας 
καί άκριβείας, υπογράφοντας παρά τών τεσσάρων μαρτύρων 
καί γίνεται μνεία τής ημέρας, τής θεσεως καί τής ώρας τών· 
διαφόρων γεγονότων. Εννοείται είς διπλοΰν.

Τδ πρώτον πρωτόκολλον δέον νά περιέχη άπάσας τάς σχε- 
τικάς λεπτομερείας τής μελλούσης συναντήσεως πρδς απο
φυγήν πάσης παρεξηγησεως. Τδ οέ δεύτερον, δέον Ιδίως νά η. 
απολύτως σαφές,νά σημειώται δέ μόνον ή διάρκεια τής πά
λης, ή φύσις τοΰ τραύματος, καί ύπογράφουσιν αύτο οί τέσ
σαρες μάρτυρες άφοΰ μνημονεύσωσι τήν θέσιν, τήν ήμέραν· 
καί ώραν τής συναντήσεως. Συνιστίται πολύ ή αποφυγή τών· 
είς άχρηστείαν πλέον περιπεσασών διατυπώσεων «ίκανοποτη- 
θείσης τής τιμής», καί «τών αντιπάλων έπιδειξάντων άκα- 
ταμάχητον σθένος» κτλ.

Τδ νά άναφέρη τις είς τδ πρωτόκολλον ότι οέ αντίπαλοι, 
έπέδειξαν θάρρος καί γεναιότητα κατά τήν πάλην, ΰποδη- 
λοϊ ότι ήδύναντο νά έπιδείξωσι δειλίαν καί άδυναμίαν ψυ
χής, όπερ λίαν άτοπον. Όσον δ’ άφορ^ τήν «ίκανοποιηθεΐ- 
σαν τιμήν», είναι περιττόν καί επικίνδυνον έν ταυτφ ν’’ 
άναφέρηται· περιττόν, άφοΰ ή μεθ’ όπλων συνάντησις ουσα. 
έκ τών προτέρων συμπεφωνημένη, ύπονοει τήν έξάλειψιν 
τής προσβολής, καί επικίνδυνον, διότι, έάν ύποτεθή, ότι. 
δύο κύριοι έρράπισαν άλλήλους, δύναται νά φανή ανεπαρ
κής ή ίκανοποίησις τής τιμής δι’ άπλής άμυχής είς την- 
χεΐρα, ώς έν παραδείγματι.Ό ηθικός λόγος πάσης συναντή
σεως συνίσταται είς τδ εξής, ότι ό μονομάχων διακινδυνεύει 
τήν ζωήν του άνεξαρτήτως τής θέσεως αύτοΰ· καί τοΰ αντι
πάλου του καί παρά τήν άπροσδόκητον λύσιν τής πάλης.

*Ηδη έπανερχόμενοε είς τδ άρχήθεν διατυπωθέν ζήτημα,, 
«ή μονομαχία είναι έθος καλόν ή κακόν», δυνάμεθα έλευθέ- 
ρως ν ’ άπαντήσωμεν, ότι θεωρητικώς μέν είναι γελοίον, 
πρακτικώς δέ λογικόν, διότι δσφ καί άν όμολογεϊται 
παρά πάντων έπιδυμητή ή εξαφάνισες του, κατά τοσοΰτον 
θεωρείται άδύνατος ή άντικατάστασίς του. “Ωστε, είναι και 
εσεται, ώς προείπομεν άναγκαΐον κακόν, έφ’ όσον αΐ κοι- 
νωνικαι ήμών έξεις καί συνθήκαι δέν μεταβληθώσιν. Εύ- 
χηθώμεν συνεπώς τόν περιορισμόν τοΰ. κακού τούτου έντος 
τών στενοτάτων καί άναγκαίων αύτοΰ δρίων,καί όμολογήσω- 
μεν μετά τοΰ Άλφόνσου Κάρρ, άποφθεγξαμένου : «Δέν φο- 
νεύουσιν ούτε αι σφαΐραι τών πιστολίων, ούτε αί αίχμαι 
τών ξιφών, άλλά..,. οί μάρτυρες». Φ. Π.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΩΝΗ

(Συνέχεια)

Δέν έχομεν τήν δύναμιν νά δημιουργήσωμεν έν άπάση 
τή κοινωνία τάς εύμενεΤς έκείνας διαθέσεις, νά διασκορ- 
πίσωμεν άνά τό άστυ τάς εύγενεΐς εικόνας τής καλλιτε
χνικής ιδιοφυίας, νά παραδώσωμεν είς τήν λύραν τοΰ 
ποιητοΰ τήν ύπερήφανον τής σκηνής νύμφην, καί είς τόν 
κάλαμον τοΰ αριστοτέχνου,όπως έξυμνήσωσι τήν προσφιλή 
τοΰ Θεάτρου ήρω'ίδα, καί είς τόν άοιδόν νά προοφέρωμεν 
τήν αποθέωσίν τσΰ δραματικού ειδώλου, οπερ διαχέει τάς 
χάριτας, τήν καλλονήν, τήν φαιδρότητα, τόν ένθουσια- 
°μ°ν> τήν γοητείαν, τήν έμπνευσιν. Ύπάρχουσι στιγμαί 
καθ’ ας είσί τόσω περιωρισμένα τά ύπέρ τοΰ άγώνος-τής 
άληθείας μέσα όσα παραχωρεί ή συνείδησις, ώστε δυστυ
χώς ή δράσις ύπέρ τούτου άπόλλυσι τα δικαιώματα αυ
τής. Καί όμως, θά έ,οευνήσωμεν παντού,όπως ύπό τό προ
σωπείου τοϋ σκεπτικισμού, τοΰ ψευδώς μελαγχολικοΰ, 
τού δήθεν φιλοσοφικού, άνακαλύψωμεν τήν εικόνα τών 
ηθικών δολοφόνων, ών ή έξέγερσ.ς τής ένεργείας είναι ή 
συνθήκη, έν ή με μαύρους χαρακτήρας ένεχαράχθη ή 
έκμεταλλευσις τής άληθείας καί τού καθήκοντος. Κα- 
τερρίψατε τά εύγενή τοΰ άγώνος στοιχεία, άνεπτύξατε 
τών αντιπαθειών τά ένστικτα,όπως καταστήσητε τήν καλ
λιτεχνίαν πλειότερον δυστυχή. Πλήν, ταπεινούται ή ψυχή 
τού πάθους τούτου, καί άνυψοΰται μόνον ή άδέκαστος, ή 
ειλικρινής, ή αληθής όμολογία είς ην όλοψύχως άφιερώ- 
θημεν.

Τήν δεσποινίδα Βερώνη έξετιμήσαμεν αρκούντως είς 
τήν πιστήν άναπαράστασιν χαρακτήρων ύψηλών. Έν τή 
αισθητική καί ηθική διαμορφώσει τού δραματικού έργου, 
είναι ή σκηνική ζωογόννησις ήτις εξημερώνει τάς καρ
δίας δι’αισθημάτων αγνών,'ευγενών, θερμών. Ή ήμε- 
τέρα καλλιτέχνις δέν άνάγεται εΐς τήν τάξιν εκεί
νων οίτινες παντελώς άγνοοΰσι τούς δραματικούς κανό
νας, οίτινες δέν ήσθάνθησαν ποτέ τήν άνάγκην ,παιδεύ- 
σεως καί μορφώσεως , οίτινες άγνοοΰσι τής ήθοποιϊκής 
τέχνης τά μυστήρια, οίτινες άγνοοΰσιν ότι ή δραματική 
άνάγνωσις είναι κάπως διάφορος τής κοινής άναγνώσεως 
ή τοΰ έν έκκλησίαις «Πάτερ ήμών», ή τού έν τοΐς σχο- 

•λείοις «—ενοφώντος». ’Ανάγεται αυτή έίς τον νέον πυ
ρήνα τού μέλλοντος, καί δικαίως πρέπει νά έχη πεποί- 
θησιν ότι άνέρχεται έπί τής κορυφής τής κλίμακος τών 
ύποκριτικών προσόντων. Έγεννήθη καλλιτέχνις· δέν έγέ- 
■νετο τοιαύτη διά τής μαθήσεως καί τής τέχνης, καί δέν 
■στερείται τοΰ εμφύτου εκείνου πυρός, τοΰ θείου εκείνου 
τάλαντου, τών έξοχων έκείνων προνομίων άτινα συγγε- 
νώνται μετά τής ιδιοφυίας. Τό δημιούργημα τοΰ δρα
ματικού ποιητοΰ ένσαρκοΰται έν τή καλλιτέχνιδι ήμών, 
λαμβάνει τήν πνοήν, καί διά τών μαγικών χαρισμάτων 
τής μούσης, ερμηνεύει τάς μυχίας έκείνου εμπνεύσεις, 

■και μεταδίδει τας ιδέας μέ τούς ζωηροτέρους χρωστήρας 
με τάς θελκτικωτέρας εκφράσεις. Είναι όντως δημιουρ
γός φαντασία, είναι ψυχική δύναμις, είναι άτελευτήτων 
-καλλιτεχνικών μυστηρίων θεία ιέρεια.

Τό ηγεμονικόν μεγαλεΐον έκπλήσσον, ή καταδιωκομένη 
τής άθωότητος μορφή, ή άναπαράστασις χαρακτήρων 
εύγενών, εύρίσκουσιν έν τή ήμετέρα καλλιτέχνιδι πιστόν 
•ερμηνευτήν. Δέν θ’ άπαντήση τις βλέμμα καταχθόνιον, 
απαίσιον, διαχέον τήν φρίκην, τόν τρόμον, τόν φόόον, 
οΰδε κινήσεις παράφορους, μανιακός, διερμηνευούσας τήν 
■κακούργου φύσιν καί τήν θηριώδη κακίαν. Δέν. θά παραδ
ότη προ τής φρικώδους αγωνίας τοΰ θανάτου, ούδέθά ίδη 
τό θΰμα τής αρετής έξαλλον έκ τής κοινωνικής καταδίκης, 
•πληρούν ώρυγμών τήν σκηνήν. Ή τών παθών άπεικό- 

νισις, ό τής δυστυχίας και τών άτυχημάτων τοϋ θύμα
τος άντικατοπτρισφιός, δέν έξέρχεται τών ορίων, άτινα 
άπαντώμεν έν τή αληθώς καλλιτεχνική περι^δω.

* η
•

Πλήν, ή ποιότης τών δραματικών έργων, ήτις κατά 
μέρος συντελεί είς τήν πιστοτέραν καί θερμοτέραν έξυ-· 
πηρέτησιν τών σκοπών τοΰ ελληνικού θεάτρου, δέν συνε- 
όλήθη είς τό νά άναδειχθώσιν εκείνοι, οίτινες έν τή με
γάλη αύτών άγαθότητι έδέχθησαν ύπερηφάνως, ώς ό μέ
γας Devrient.o πολύς Dessoir, καί αύτός ό Rossi,τοΰ πά
θους τάς ψυχράς συμπάθειας. Βλέποντες τους υιούς του 
Βρούτου τιμωρουμένους ήτον Δον Καίσαρα έν τή Νύμ
φη τής Μεσσήνης, τοϋ Σχιλλέρου, δίδοντα έαυτώ τόν 
θάνατον, ή τόν ’Ιούλιον Καίσαρα, ΰποκύπτοντα εΐς τά 
ξίφη τοΰ Κασσίου καί Βρούτου, ή τήν Δισδαιμόναν καί 
τήν Κορδηλίαν πιπτούσας θύματα τής άπάτης, ή τήν 
Αύριλιανήν παρθένον έρμηνεύουσαν τήν άνταπόκρισιν 
ιερός τίνος αρμονίας, ή τόν Έγμόνδον τοΰ Γκαϊτεπα- 
ρουσιαζόμενον μέ τό τραγικόν πένθος, τήν Λεονόραν, 
τό φάντασμα τού Μάκόεθ, τήν Ίουλιέτταν, τήν Λου
κρητίαν, βλέποντες δρώσαν έποχήν ασχέτων πρός ημάς 
έθνικών γεγονότων ή κοινωνικών συμβάντων θά έπροτι- 
μώμεν βεβαίως εικόνα ιστορικών αναμνήσεων άναγομένων 
είς αυτόν τόν έθνικόν βίον. Ή ευχή αυτή ήρξατο όπως- 
δήποτε πραγματοποιούμενη, διότι μεταξύ τών άλλων, ή 
«Γαλάτεια» καί ή «Μερόπη» απέδειξαν πληρέστατα, ότι 
έάν ή καλλιτέχνις ήμών άφοσιωθή πλειότερον είς έργα 
σχετιζόμενα πρός τής αληθούς έλληνικής κοινωνίας τάς 
δικαίας άπαιτήσεις,θά έλάμόανε πλήρες τό προνόμιον τής 
καλλιτεχνικής ιδιοφυίας. Σύν τοΐς άλλοις, τό μουσι
κόν αύτής τάλαντον είναι ΰψιστον πλεονέκτημα· εύρεϊα 
καί απεριόριστος δύναται να καταστή ή θαυμαστή δε
σποτεία τής ωδής, ήτις άναόιόάζει όντως εις διαυγε- 
στέρους ορίζοντας, ένθά τις αναπνέει τήν άρρητον ει
ρήνην βελτίονος κόσμου, ένθα τό ώραΐον συνδιαζόμενον 
μετά τού χαρίεντος παράγουσι τήν τερπνήν έκείνην γοη
τείαν, τήν.ζωηρόν αισθητικήν έκψρασιν πρό τής μαγι
κής μορφής. Ό Πλάτων συεόούλευε τούς μαθητάς 
τουνά θύωσιν είς τάς Χάριτας, ύπεδείκνυε δέ ότι αυται 
πλούσια . θά διανείμωσι τά δώρα καί εΐς τούς μάλλον 
άμούσούς. Νύν φαίνεται ότι ή καλλιτέχνις μας έπροικί- 
σθη μέ παν ό,τι τών Χαρίτων ή εύμενής προστασία ήδύ
νατο νά χορηγήση είς ψυχήν άφοσιωμένην είς τήν μου
σικήν εύπάθειαν. Ή ιδέα τοΰ ωραίου, ή έξωτερίκευσις 
τών εικόνων τοΰ ιδανικού κόσμου, ή ύποτύπωσις πλάσεως 
ολοκλήρου παρίστανται μέ μαγικήν μορφήν ύπό τής σε
μνής ήρωίδος, ήτις εγείρει τά αισθήματα τής συμπά
θειας καί τής λύπης, τοΰ μεγαλείου καί τού θαυμασμού, 
συναρπάζουσα διά καταπληκτικής καλλιτεχνικής δεξιότη
τας τήν*καρδ(αν  τοΰ θεατοΰ, όπως τήν έξευγενήση, τήν 
καταστήση εύαίσθητον καί εύγενή. Ή άδυναμία, ό φόβος, 
τό μίσος, ή ταλαιπωρία, ή αστάθεια, κεκρυμμέναι εν τή 
εύμεταβλήτω διανοία, έκσπώσιν, όπόταν έν τή καλλιτε
χνική δράσει άναπαρίστανται τής μοίρας αί περιπέτειαι.

Κόσμος όλος εκτάκτου ιδιοφυίας έγκρύπτεται έν τή 
νεαρά άριστοτέχνιδι·' δέν ήδυνήθημεν νά άποθαυμάσω- 
μεν αύτήν τελείως, διότι καί ή όλιγοχρόνιος έν τή ήμε
τέρα πόλει διαμονή της; καί ή μικρά σειρά τών παρα
στάσεων μάς άφήρεσαν το δικαίωμα τούτο- όμως άν και 
διά τών όλιγίστων άπό σκηνής έμφανίσεων αύτής μάς 
έξέπληξε, μάς έγοήτευσε, μας προσήλκυσεν είς τό νά 
συνταυτισθώσιν άί εύγενεΤς ΐδέαι, οι πόθοι, αί έλπίδες 
ύπέρ τού εύγενούς σκοπού, φανταζόμεθα έάν ένεφανιζετο 
ώς υπερήφανος ήρωίς άρχαίου δράματος, ώς εστεμμένη 
παρθένος μεγάλου μαρτυρ·;υ, ώς μουσηγέτις ημίθεος, 
όποιαν κατάπληξιν θά προυξένει, μή περιοριζομένη ώς 
νύν είς τόν μονομερή καί αιώνιον χαρακτήρα τοΰ έρωτος 
καί τής απελπισίας, είς τάς μονας εικόνας, α’τινες κατέ-
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κτησαν τήν νεωτέραν δραματουργίαν, καθ’ ήν μάτην τις 
αναζητεί πρότυπον ανθρώπου λελυμένου έκ τής γηίνης 
συνθήκης, ελευθέρου, και μή προσκεκολλημένου είς τήν 
Πεζότητα τοϋ πραγματικού κόσμου. Μάτην θά έρευνήση 
δπως άνευρη ιδανικόν τι, ου νά σύνδεση τό μεγαλεϊον με 
τήν ηθικήν ελευθερίαν μεγάλων πράξεων καί αλησμόνη
των συμβάντων. Ή νεωτέρα δραματουργία νομίζει δτι 
πρέπει νά διαθέτη πάντοτε το παρόν, μή θίγουσα τοϋ 
παρελθόντος τάς άθανάτους σελίδάς, τοΰ άμετακλήτου 
τούτου κόσμου, δν δέν μεταφέρει πλέον ή φαντασία 
έπί τής αδιαλλάκτου σκηνής.

Μάτην θ’ άναζητήση τις τήν ήρωίδα τοΰ «Κολωνοΰ 
κατακτώσαν σόμπαν τδ άστυ, ή άναμένων νά Ιδη άνα- 
βαίνουσαν τού Χσρωνος τήν κλίμακα, τήν Κλυταιμνή
στραν, ή έμψανιζομένην τήν σκιάν τής 'Ηλέκτρας προ 
συμπάσης τής κοινωνίας. Φεΰ ! ή γηραιά Πυθία προεπο- 
ρεύθη είς τής είμαρμένης'τήν λατρείαν, έγκαταλείψασα 
τήν βασιλικήν τοϋ μαντείου στοάν έρημον καί καταρ- 
ρέουσαν ύπδ τδ βάρος των αιώνων........

’Οφείλει ή ήμετέρα καλλιτέχνις ν’ άφοσιωθή είς τήν 
σκηνήν τοΰ εθνικού δράματος,ονχί βεβαίως οπωςέννοοΰσι 
τοΰτο οί σημερινοί δράσται τοσουτων θεατρικών εγκλη
μάτων, ούδέ οί ζητούντες νά μεταβάλλωσι τδ θέατρον είς 
οϊκον ηθικής πανωλεθρίας καί έίευτελισμοΰ, ούχί δπως 
έννοοΰσιν οί άγύρται νά έκμεταλλεύωνται δ,τι ίερότερον 
επιδιώκει, καί δ,τι τιμαλφέοτερον επιζητεί. Τά θέατρον 
έχει ανάγκην νέας ζωής, νέου αϊματος, νέου οργανισμού- 
έρρέτωσαν τά συντάγματα καί αΐ πανστρατιαί τών πρά- 
6ων, αΐτινες έβεβήλωσαν τό άπαραβίαστον τής σκηνής, 
τδ ιερόν τούτο τής άναπλάσεως βήμα, ένθα άνεβίβαοαν 
τούς λωποδύτας καί λούστρου?, δπως ύποδυθώσι πρόσω
πον κόμητος ή και απλού μεσαιωνικού στρατιώτου. Έρ- 
ρέτώσαν οί έξευτελισμοί εκείνοι τών ατομικών συνδέσμων 
καί ή συνεχής τοΰ πλανητικού βίου ταλαιπωρία. Νά κα- 
θαρισθή τό θέατρον, νά άπολυμανθή διά τών άποτελε- 
σματικωτέρων οξέων, καί νά παραδοθή εις εκείνους, οϊ- 
τινες συναισθάνονται τήν αξίαν του, τόν σκοπόν του, καί 
τήν ιερότητα αύτοΰ. “Ας παύση πλέον ή άηδής, ή άσύγ- 
γνωστος κωμωδία τοΰ δράματος, ένθα ούδόλως παράδο
ξον νά ίδη τις καί πάλιν έν στενή συναφεία τά δλως 
αντίθετα, τάς τραγικάς κωμωδίας καί τάς κωμικάς τρα
γωδίας. (Έπεται συνέχεια)

Η. 
■*» ------- ■---------ΤΗΣ Α1Κ. ΒΕΡΩΝΗ

ή τιμητική υπήρξε δι ’ αύτήν μοναδική επιτυχία. Δά
κρυα, συγκινήσεις, έπευφημίαι, ενθουσιασμοί, στέφανοι, 
δώρα, άποθέωσις.

Δέν περιγράφονται οΐ θρίαμβοι, δέν απεικονίζονται 
ακριβώς τά μεγαλεία, δέν εκφράζεται ό θαυμασμός, ή 
εκπληξις, ή συμπάθεια, ή λατρεία. Καί ή « Φύσις», έν 
τή ^αριέσση ταύτη εορτή, έν τή αρχαϊκή πανηγυρει, δέν 
ύστερησεν. Κατά τήν τρίτην πρδξιν, καθ’ ήν διά χρυ
σού στεφάνου, προσενεχθέντος, πλήν τών άλλων,ύπδ θερ
μού πιστού καί ενθουσιώδους θαυμαστού της, έστέφετο, 
δλος ό χώρος τοΰ θεάτρου έπληρώθη κυριολεκτικών, ύπό 
ταινιών τής «Φύσεως», ένθα χρυσοΐς γράμμασι ήτο τε- 
τυπωμένον τδ κάτωθι ποίημα. Ή στιγμή έκείνη άνεστά- 
τωσε το θέατρον, δπερ άπεθέου τήν προσφιλή καλλιτέ- 
χνιδα... Ώ ! δάκρυα, αναμνήσεις, έλπίδες !

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΜΑΣ ΦΕΥΓΕΙ
Στή φόβε ποΰ οε θτόλιβε μέ ωμορφκ λουλούδια,

άτή φύδι, ποΰ τά κρίνα της βκορποΰν τήν μυρωδιά 
επάνω σου, καί τά πουλιά γιά δένα λέν' τραγούδια,

δ' αύτήν &ά ’πω τδν πδνο μου άπ’ τήν θερμή καρδιά.

Χαμόγελο δέν μούμεινε δτ' άπελπιδμένο βτόμα, 
οί βτεναγμοί μου χάθηκαν, τδ μάτι δάκρυ χύνει' 

γίατί νά βλέπω τήν σεμνή τή νύφη &έλω άκόμα, 
τή νύφη, ποΰ έδκόρπίδε χαρά, καί μας. άφίνει....

Παρθένα άγγελόμορφη, σΰ μαγεμένη κόρη, 
π&ταν’μιλούσες χαρωπή, Αγάπη έδκορποΰβες\

Νεράιδα π’ ανετράφηκες σέ μυρωμένα όρη, 
τριαντάφυλλο ποϋ σέ θεά? τά δτή&η θά «νθοΰσε?,

Γιατί μας φεύγεις μακρυά ; Αδτέρι ξηλεμμένο, 
ποΰ ή λάμψι σου έχάριδε παντού τήν εύτυχιά!

Γιά δες όλων τδ πρόδωπο π&ς είναι χλωμίαβμένο 
ποΰ θέ νά μεΐνη ορφανό χωρίς παρηγοριά ! . .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ..

Α.Κ.Φ. K<av\itoiiv. Δέχα φράγχα έλήφθησαν. Ευχαριστούμε»-, 
πολύ.—Ά. Ό. Τήνον. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε» πολύ. 
— Π. Ά. Αίγιναν, Συνδρομή σας παρελθόντος έτους έλήφθη. Ευ
χαριστούμε». Καθυστερείτε ήδη τοΰ τρέχοντος.—Δ·Α. Δαρίανίλλια. 
Αναμένομε» άπάντησιν εις τελευταία» επιστολήν σας.—Ή. Ί Κάϊ· 
ροτ^Δελτάρίον έλήφθη. “Εχει καλώς. Άναμένομεν. Έγράψαμεν.— 
Κ.Α. Κάϊρον. Έγράψαμεν προ δύο εβδομάδων κ. Ή. ’I. Έχει κα
λώς. Παρα^εγόμεθα.^Σάς εγράψαμεν.—Μ. Κ. Φάρσαλα. Ζητούμε
νο» αριθμόν 2ο» σας απεστείλαμε» εκ νέου. — Π. Γ. Κ. Λάρισσαν. 
Δελτάριο» έλήφθη. Σας άπηντήσαμεν — Κ. Φ. Κ. ’Αλ(ξάν8ριιαν. 
Έπιστολή και φύλλο» έλήφθησαν Άνεγνώσαμεν καί μας ήρεσε. Σας 
συγχαίρομεν. Ποιημάτων ίδημοσιεύθη εις τελευταίο» φύλλον. — Σ.ί. 
Κάϊρην. Φύλλα απ’ αρχής τοΰ έτους σάς απιστείλαμε» προχθές. Τι
μάς Α'. καί Β . τόμου τής «Φύσεως» σάς εγράψαμεν ταχυδρομι
κών Άναμένομεν νεωτέραν σας.— A .Δ. Π “Ανόρον. Περικαλλύμμα- 
τα έξηντλήθησαν. Τπάρχουσι σώματα πρδς 10 8ρ. έκαστο». Χρυ
σόδετα.— θ. Β Κ. Κίρκνραν. Έπιστολή σας έλήφθη. Έχει καλώς- 
’Εσώκλειστος παρεδόθη.—Κ· Δ. ! Νέαν ΎάριΛιν. Βιβλίο» έλήφθη. 
Εύχαριστουμεν υμάς θερμώς. Ταχυδρομιχώς πλειότιρα.— Β. Π. Ά· 
μαλιάέα. ’Αποδείξεις σας απεστείλαμεν προχθές. Αναμένομε» έμ
βασμά σας. — II θ, Δικι.Ιή. ’Επιστολή έλήφθη. Χρήματα, 42 φρ. 
ούχέτι. Έχει καλώς Ευχαριστούμε».--X. Π. Κ. Gaesti. Συνδρομή» 
σας έλήφθη. Εύχαριστουμεν πολύ. Σάς γράφομεν ταχυδρομικώς.

ΕΙΠΜΗΙ
Εκατόν σελίδες πλούσιας ποικίλης καί εΰφυοΰς άπαρτί- 

ζουσι μετά τών ωραίων εικόνων, τό περί τα μέσα Νοεμβρίου έκ- 
δοθησόμενον ημερολόγιο» τούτο. Πρωτοφανέστατον τοΰ είδους του- 
καί τετυπωμένον λίαν φιλοκάλως θά τιμαται λεπτών 50. Οΐ έγ- 
γράφοντες 10 συνδρομητας έχουσι τό δικαίωμα 1) νά καταχωρί- 
ζωσι δωρεάν αγγελίας έν τφ «Παληαθρώπφ» και 2) νά λάόωσι 
τό φύλλον έπι τρεις μήνας δωρεάν.

Συνδρομηταί έγγράφονται καί παρ’ ήμΐν.

0 ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΓ 
ΥΠΟ 

ΕΕΚΓΕΕΤΟΥΤ FENAN
Τό θαυμάσιον τοΰτο έργον τοΰ αίώνός, δπερ έξέπληξε τόν πε- 

πολιτισμένον κόσμον, ευτυχώς μεταφράζεται καί είς τήν 'Ελληνι
κήν, έκδιδόμενον κατά φυλλάδια ύπό τών αδελφών Άθανασιάδου 
λίαν φιλοκάλως. Συνδρομηταί έγγράφονται καί έν τφ ήμετέρφ- 
γραφείφ, ένθα καί έκ τοΰ έξωτερικοΰ δύνανται νά άπευθύνωνται.

Ή συνδρομή διά τάς ’Αθήνας δρ. 3.
Δια τούς προπληρώνοντας » 2,50
Διά τό εξωτερικόν ΦΡ· ΧΡ· 3.
Διά τούς προπληρώνοντας » » 2 ’]τ

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΎ*
ΕΝ A.®EiTSTA_lS

Ό Χοροδιδάσκαλος κ Ηρακλής Πιγγαε υπόσχεται καί ανα
λαμβάνει τήν έκμάθησιν τοΰ τοσοΰτον απαραιτήτου καθισταμένου 
χοροΰ διά τής άρίστης καί δεδοκιμασμένης αύτοΰ μεθόδου δι’όλους 
έν γένει τούς Ευρωπαϊκούς χορούς.

Διδασκαλία έπιμεμελημένη. δεδοκιμασμένη. σαφής, πρόθυμος, 
αποτελεσματική. Ένί λόγφ χοροδιδασκαλείου τέλειον.

Πληροφορίαι πλείονες έν τ$ Χοροδιδασκαλείφ αύτοΰ κειμένφ- 
παρά τη πλατεία Αγίου Γεωργίου (Καρύτση). 
-"~Έχ’τό?Τυπσγ^


