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ΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜ ΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ

ΤΟ ΥΈΚΡΟΤΛΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑίΜΡΤΙ’ΡΟΜΕΥϋΥ

(Ξ?7 ίαρα τήν όεζιάν τοϋ Ίλιανού όχθην 
<1 y Ι καί εγγύς τής γεφύρας τής άγούσης 
Ω>Λ> προς τί) ΤΐάΛοχ, ά·ατολικώς τοϋ 
Ζαππεϊου καϊ συνεχόμενον μετά τοϋ περι
βόλου τοϋ γυμναστήριου,σϋσκιον καϊ μαύ
ριζαν μακρόθεν, ώς έκ τών πυκνών καϊ 
υψηλών του κυπαρισσίαν, έν τώ μέσω τοΰ 

όπο ου λευκάζονσι τά μάρμαρα καί αί 
επιτύμβιοι στήλαι, κεϊται το Νεκροταφείο, 
τών Αιαμαρτνρομένων.

1 όρύθη τούτο κατά τά πρώτα ε τη τής 
βασιλείας τοΰ “Οθωνος, συγχρόνως σχε
δόν με'ά τοϋ κατά το πέρας τής όοοϋ 
Φιλελλήνων ναοΰ τών Αιαμαρτυρομένων. 
“Ηδη υπήρχε το Α' . Νεκροταφείον, κα- 
ταργηθέντος ευθύς μετά τήν έγκατάστασιν 

)( 33 )(

τής βαυαρικής δυναστείας τοϋ βλαβερού 
εθίμου τής εντός τών ναών ταφής. Τότε 
δ'ε περίπου ίδρύετο και το Β' νεκροταφείον 
το κείμενον πέραν, τής Βάθειας, χρησι- 
μεΐον διά τους άραιούι συνοικισμούς τούς 
κειμένους έκτος τής κυρίας ζώνης τής πό- 
λεως, λίαν τότε περιωρισμένης ,οπερ απέ
κτησε πολυάριθμον πελατείαν βραδύτεροι 
κατά τήν εποχήν τής χόλε, ικής έπιδη-
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μίας. ΆΧ.Γ ώζ- έκ r/Je συρροής και έγκα. 
ταστάσεως ποΧυαριθμων ζένων εις τήν 
νεοσύστατον πρωτεουσαν, έδέησε νά όρι· 
σθή ίδιος χοίρος πρός ενταφιασμόν τών 
άΧ.Ιι δοξω>·. Καί παρεχωρήθη τότε εις 
τούς Αιαμαρτιρομένους ό τόπος έν ώ εύ- 
ρίσκεται, απόκεντρος τότε καί Χίαν κα- 
τάΧΧηΧος, χορηγηθείσ εις τήν άγγΧικήν 
χυβέρνηοιν, ήτις εΐχεν ένταΰθατούς πΧε·- 
ονας Ειαμαρτυρομένονς υπηκόους καθότι 
οί Βαυοραί, j ά>ς ,νωστόν, πάντες σχεδόν 
πρεσβεύουσι ιό ΚαθοΧικόν θρήσκευμα.

Λ’εχροί επιφανείς δέν εχοιιην ένταφια- 
σθρ έν ανώ. Σημειοϋμεν έν τούτος ότι 
εκεί αναπαύεται ή Κυρία ΛόρδενφΧυχτ, 
Ί Τρόό-ασα έπιστοΧάς Χίαν ένδιαφερούσας 
περί τοΰ βίου τοΰ πρώτου βασιΧικοΰ ζεύ- 
χουτ τής ΈΑΧάδος, δημοσιευθείσας πρό 
ποΧΧών έτών Γερμανία. Ή ξένη αύτη, 
ήτις έν ήκικία. προβεβηκυία άπεβίωσε περί 
τό 18'ι3, είχε κατέΧθη εις τήν ΈΧΧάδα 
έζ ΌΧδεμβοόργου όμοϋ μέ τήνβασί.ΐισσαν 
Λμα.Ιιαν, εις τήν ανατροφήν τήσ όποιας 

ιίχεκ επιστάτησε' καί παρέμεινεν ένταΰθα 
έν είδει κυρίας τής τιμής εις τ ' ’Ανάκτο

ρα, άποκαΧουμένη κοινώς ύπό τοΰ Χαοϋ 
ή ντα. ντάτήςβασίΧισσας. Εις 

τών τεΧευταίων ένταφιασθέντων έν τώ 
Νέκροταφείω τούτω ήτο ό αείμνηστος Ί- 
ούΧιος Σμίθ, ό σοφός διευθυντής τοΰ 'Α
στεροσκοπείου.

Ότε πρό τινων έτών άιεκινήθη τό ζή
τημα τοΰ έζωραϊσμοϋ τοΰ περί τό Ζάπ- 
πειον χώρου καί ήρχισαν αί διαπραγμα
τεύσεις πρός μεταφοράν τοΰ νεκροταφείου 
εις αΧΧο γήπεδον,επαυσεν ό ενταφιασμός. 
Το ζήτημα παρέμεινεν έκκρεμές μέχρι σή
μερον, άΧΧ'ενεκα τής έπικειμένης τεΧε- 
τής τών ΌΧυμπιακών αγώνων έτέθη πά- 
Χιν έπι τοΰ τάπητας καί πρόκειται κατά 
τάς ημέρας ταύτας νά Χυθή όριστι- 
κώς,συμφώνως πρός τήν κοινήν επιθυμίαν 
καί τήν ευπρέπειαν, άποδιδομένου τοΰ 
χώρου όν κατέχει τό νεκροταφεϊον εις τήν 
Επιτροπήν τών ΌΧυμπίων, ήτις θει με- 

ταΰάΧτ) καί θά καΧΧωπίορ αύτόν όπως καί 
τά. πέριζ διά νά μή άποτεΧή πΧέον πέν- 
θιμον παραφωνίαν, μετοφερομένων τών 
Χειύάνων εις ΑΧΧον τόπον μα.ιΧον άπό- 
κεντρον, μακράν τής τύρβης καί τοΰ θο
ρύβου τής ζωής.

Η παρατιθέμενη είκών, σχεδιαοθεΰσα 
ύπο είδικόΰ καΧΧιτέχνου, συνεργάτου η
μών, έΧήφθη άπό τής έκεΐθεν όχθης τοΰ 

ΙΧισσοΰ, παριστφ δέ τό Λάκροταφεϊον μέ 
τόν χαμηΧόν παΧαιόν περίβοΧον του καί 
μέ τόν οΐκίσκον τοΰ φύΧακος, όστις μι
σθοδοτείται ύπό τής ένταΰθα άγγΧικής 
πρεσβείας. 'Αριστερά φαίνε'αι τό κτίρ,ον 
τής Έκθέσεως καί πρός δεζιά ή οδός Ή- 
ρώδοι τοΰ 'Αττικού ή άγοτσα όπισθεν τοΰ 
Ανακτορικού κήπου. Έμπροσθεν φαίνεται 

ή ζευγνύουσα τόν ΊΧισσόν γέφυρα, ή ά
γουσά εις τό Στάδ.ον και μέΧΧουσα κατ' 
αυτός νά εύρυνθρ πρός εύκοΧΙαν τής με
τά τον Σταδίου συγκοινωνίας κατά τούς 
προσεχείς αγώνας.

X. Anninos
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ΚΆ κολουθησατέ με εί; τό Γαλλικόν Θέα- 
,^Η&τρον.ΙΙαριστάνεται αύτόθι ή κωμωδία 
^•io-μου: Les Demoiselles de Saint- 
Cyr. Διέρχομαι οΓένό; διαδρόμου- ή θυρα. 
ένός τών παρά τήν πλατείαν θεωρείων ά- 
νοίγεται Αισθάνομαι χείρζ σύρουσάν με έκ 
τή; ζκοα; τού ίματίου μου. Στοέοοααι ζ.ζί 
βλέπω τόν ’Αλέξανδρον.

— Ά ! σύ είσαι ; καλησπέ;, > τε μου.
— 'Ορίστε έδώ, κύριε πατέρα.
— Άλλά οέν είσαι μόνο;...
—Τόσον τό καλλίτερου. Κλείσε τά αζ- 

τια, περασε τήυ κεφαληυ μ.έσα άπό τήυ 
μισοαυοιγμέυηυ θύραυ’ μή φοβήσαι, δέυ θά 
σού συμβή τίποτε δυσάρεστου.

Καί τώ δυτι μόλις έκλεισα τοός οφθαλ
μούς καί έπέρασα τήν κεφαλήν, ήσθζνθην 
έπί τών χειλέων μου τήν επαφήν δύο χει- 
λεων φριζκόντων,πυρετωδών, φλογισμένων. 
Ήνοιξα του; οφθαλμούς.

Γυνή άξιέραστος,
τών ,εύρίσκετο μόνη μετά 
καί αυτή μοί εΐχεν άποτ 
υίίκήν ταύτην θωπείαν.

είκοσι έω:
~Ζ'> 
εΐνε·.

Την άνεγνώρισα.διότι τήν είχα ϊδει άλ
λοτε εις τά παρά τό προσκήνιου θεωρεία. 
Ήτο ή Μαρία Δυπλεσσί, ή Κυρία μέ τά; 
Κα. μελιάς.

—Σύ είσαι, κόρη μου, τής είπα άπαλ- 
λζσσόμενος ήρεμα τής αγκάλης της.

—Να»—πρέπει κανείς νά σζ; πζρη μέ 
την βίαν, ώς φαίν ται.

—Τί λέτε, καλέ:
—Τό ξεύρω οτι δέν έχετε αύτήν τήν φή

μην άλλά τότε διατί νά φαίνεσθε τόσον 
αυστηρός προς έμέ : Δυο φοράς σας έχω 
γράψει ως τώρα ζαί σζ: έχω ορίσει συνέν- 
τευςιν εί; τον χορόν τού Μελοδράματος.

— Εμπροστά εί; τό ρωλόγι,τάςδύο υ.ετά 
το μεσονύκτιον ;

— Βλέπετε λοιπον οπού έλάβετε τάς 
έπιστολάς μου :

—Βεβαίως τάς έλαβα.
—Τότε διατί δέν ήλθετε ;
— Διότι ένόμισζ ότι αί έπιστολαί σας 

ζπηυθύνοντο πρός τόν 'Αλέξανδρον.
—Προ; τόν Αλέξανδρον Δουμάν, ναι.
— Πρό; τόν Αλέξανδρον Δουμάν υιόν.
— ’Ελάτε δά ! . . Ό ’Αλέξανδρο: εΐνε 

Δουμζς υιό;· άλλά. σείς δέν είσθε Δουμζς

—Θά σζς κάμω νά μ ’ εννόησε 
ώραία νέα ώς σείς, δέν προσποιεϊτα 
? * · · - ' , , '.ει ερωτικήν συνεντευςιν εις ενα ζ 
τή: ήλικίας μου παρά 
αύτού. Εί, .ί 
σιμός ; Σζ; προσφέρω 
καίσζ; άπζλλζττω

—Δέν σου το έ'λεγ 
λέςανδρος.

—Τότε λοιπον, είπε·/ ή Μαρία Δυπλεσσί 
μετά θελκτικού μειδιάματος σκεπάζουσα τ.'. 
ομματα διά τών μακρών μαύρων βλεφα
ρίδων της, θά ίδοθώμεν, άληθεια ;

·, οεσι.οινίς.
ήν έχαιρέτισα, ώ; θά 

οούκισσαν.
εΐνε τίμια τήν χαιρετίζει 
πρός χύτην.

.',ει έκ σεβασμού

έάν 
ούνχμζι νά

:υσζ τά 
, ......γ-· β'·*?’·-

θζ ίδοθώμεν, αλήθεια ;
— Όπότζν θέλετε
Κζί προσκλίνων τ·, 

έχαιρέτιζον μίζν
Οταν ή γυνή 

τι; έκ σεβασμού 
εΐνε, τήν χαιρε-^ 
τόν.

II θύρα έκλείσθη καί εύρέθην πάλιν εις 
τον σιάόρομον.

Αυτή ήτο ή μόνη φορά καθ’ήν ήσπζ- 
σθην ττ,ν Μαρίαν Δυπλεσσί κζί ή τελευ
ταία καθ’ήν τήν είδα.

Άνέμενον τον ’Αλέξανδρον καί την 
περικαλλή έταίραν.

Μετ ’ ολίγα; τ,μέρας ό Αλέξανδρος ήλθε 
μόνος.

— Αί,
— ”Α,

I

λοιπόν ; ήρώτησα.
ναι, διά τήν Μαρίαν λέγεις ;

— Διατί δέν τήν έφερε: ;
— Τής έπερχσε ή φαντασιοπληξία της· 

ήθελε νά γείνη ηθοποιό; 
θέζτρον, εννοείς,πρέπει νά 
μνζζηται, νά πζριστζνη· 
γαν κόπον καί χρειάζεται 
λώτερον τής εΐνε νά σηκώνεται εί 

/ρίαν, νά ένδύνεται 
τό δάσος,-νά έπι> 
εί: τό Καφενεΐον

Άλλά εις 
μελετά, νά

πλησιζση λείαν τινά ή νά φθάση εί; ά- 
σφαλέ; καταφύγιο·/ ζαί γνωρίζει νά περι- 
πλέκη τά ίχνη αύτή; ούτω;. <όστε καί οί 
άριστοι τών κυνών άπατώνται πο7λζκις. 
Σπανιώτατχ παραφέρεται ύπο τής πεί- 
νη;· όταν όμω; τ·ύχη εύκαιρία; φονεύει καί 
πέραν τών αναγκών αύτή;.

Έ/ τή ήμετέρα χώρα, έξ ή: έλλεί- 
πουσι τά πολλά ισχυρότερα σαρζ.οφζγα, 
ή άλώπηξ άναμφιβόλω; είναι ό έπικινδυ- 
νωδέστερο; έχθρό; τών θηραμάτων, διότι 
προσβάλλει καί αύ .-ζ; τά; δορκζδα; κατά 
μείζονα δέ λόγον τά μικρότερα, ζώα. Άλλ’ 
καίτοι ά'/ομολογούνται πζσαι αύται ζί 
ζημία·., προ; δ: ότι ή άλιόπηξ τρώγει ζαί 
τινα; σταφυλά; ώ; ζαί όλίγζς όρνιθας ζαί 
νήσσας, πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι εις 
τάς ήμετέρα; χώρα; τουλάχιστον ή άλώ
πηξ τρέφεται κυρίως διά ποντικών τών 
άγριόν καί άκρίδων, κατατρώγουσα πλη- 
θύν τοιουτων. Τό ο’ έαρ ότε θηλάζει τά 
νεογνά αύτής επιζητεί μεγαλείτερα θύμα
τα. Τούτο δέ διαρκεΐ ένα ή δύο τό πολύ 
μήνας· καθ ’ ολον δέ τό λοιπόν χρονικόν 
διάστημα, τρέφεται διά ποντικών καί άκρί
δων, τυχαίως μόνον καί έν ευνοϊκή περι- 
στάσει συλλαμβάνουσζ πτηνόν Tt ή λχγί- 
διον. '() χωρικό; ό φυλζττων καλώς τά; 
όρνιθα: α.υτου έν ήμέρα, κλείων αύτά; τήν 
νύκτα εί; ορνιθώνα; άπροσπελζστους τή 
άλώπεκι, χζριτα; πρέπει νά οφειλή ταύτη 
διότι άποκχθζίρει τού; αγρού; αύτού τών 
άρουραίων καί λοιπών μυών.

Ν· Δ· AriOSTOAJAHS

τόπιν το 
μέλια;.

ΙΙάσαι
μ ο υ ά ν α γ ν ώστ z ι ν. ι. 

τί. δοζαα.
.μένε' 

όσαι

β’έφίλησε εις τό Γαλλικόν Θέατρον...
— Τί επαθε :
— Άπέθανεν.
Έπανέλαβα τό έπιφόινημα το όποιον 

μου είχε διαφύγει προ ενός έτους.
— Ή καϋμένη !.. άπέθανεν !
— Άπέθανεν έλεεινώς, άθλίως,οπως ά- 

ποθνήσζ.ουν ολα αύτά τά άτυχή όντα, τή; 
είχαν κατάσχει όλα τά έπιπλα, έκτο; τή; 
κλίνη: ό :ου έύυχορράγει. Καλά οπού ό νο- 
μος προβλέπει νά μή ζ.ατζσχωνται ή κλίνη 
ζαί τά στρώματα, διότι ζλλω; θ' άπέ- 
θνησκεν εί; τό πάτωμα...άπό τό όποιον εί- 
χον άφαιρέσει καί τού: τάπητας. Μετά 
όκτό> ήμέρα; πωλούντζι όλα τά πράγματα 
τη: εις την οημοποασίζν.

—Δέν την είδες θνήσκουσαν :
— Ήμην εί; τήν έξοχην.. .Ί·αίνετ <ι οτι 

μέ άνεζήτει κατά τά; τελευταία: τη: στιγ- 
μάς. Έπανείδα χθέ; τήν κατοικίαν τη; 
καί άπούε έγραψα μερικούς στίχους οι' 
αύτήν.

—Τού; ένθυμ.είσαι ;
— Χαί.
—Είπε μου του;.
—Ά, όχι- θά κλαύσω έάν σού του: α

πήγγειλα, όπω; έκλαυσα καί οτζν του; ά- 
νέγνοισα..-Χά του: !..τού: άντέγραφχ. .. 
διάβασέ του^./Ω. ήμ.πορεί νά γραφή ενα 
εύμορφον βιβλίον οι' αυτόν τον βίον εζ αι
τίας τοΰ οποίου αποθνήσκουν. Θά προσπα
θήσω ίσως. . .Χαϊρε, πζτερ μου.

—ΓΙού πηγαίνεις ;
—Εις τό νεκροταφείου. . .τής χρεωστώ 

μίαν τελευταία·/ έπίσζεψιν...Καϋμένη νέα, 
χαριτωμένη !..

Καί έξήλθεν άπομά.σσων 2ν δάκρυ.
’Ιδού οί στίχοι οϋς είχε γράψει κατά την 

νύκτα.Μή λησμονώμεν ότι ότε τους έγρα- 
φεν ό ’Αλέξανδρο; ήτο είκοσαέτης. (*)

Ώς βλέπετε, καλαί μου άναγνώστριαι, 
εί; τού; στίχου; αύτού; έγκειται πζσα ή 
ιστορία τή; άτυχούς Μαρία; Δυπλεσσί.

Έκ τής θλιβερά; ταύτη; μελέτης, ήν 
ένέπνευσεν ό κενό; κοιτών,το έρημον οίκη
μα, τό εκκρεμές ώρολόγιον, όπερ εξακο
λουθεί νά δεικνύη την ώραν τή; ζωής.καί 
άφού έσ-ήμανεν ή ώρα τού θανάτου, έγεν- 
νήθη τό μυθιστόρημα κατ' άρχά; καί κα

ί1) Παραλείποιιεν τό ποίημα ώςλίαν μαζρόν. συγ
κείμενον έί ιικοσιδύο στοοφών.:; ων παοαβέτ'.με·/ μό
νον τάς τελευταίας.

Pauvre iille Ι'οιι mailit qu'a voire heure 
[<ierni6re

Un seul hornrne <Stait 1A pour vous lernier 
[les veux,

Et que. sur le cbeinin qui mdne au cime- 
[ U6re,

Vos amis d’ autrefois dtaieut reduits a 
[deux I

Et bien, soyez benis, vous deux.·..

Vous qui l'aviez aimde etqui l'avez suivie. 
Qui n’etes point de ceux qui, due, marquis 

[ou lord
Se faisant un orgucil d'entretenir sa vie, 
Ν' out pas compris l’honneur Γ accompa- 

I gner sa mort.

σοάυ.α I I

άνεγνωσατε τό βιβλίο·/, καλαί 
., ζαί πζσαι έχειροκρο- 
. 'Επομένως ολίγα: λέ- 
νά προσθέσω.

άνεγνώσζ :ε τ': βιβλίο·/ δέν 
ον ιδανικόν· ότι ό'σαι

τήσατε 
ξει: μοί ζ

Ότι : 
έθρηνήσητε θζνζ 
έχειροκροτήσζτε τήν ώραίαν. την έπίχα- 
ριν. τήν δραματικήν κυρίαν Δο;. δεν έχει- 
ροκροτήσατε πλάσμα τού ποιητου. ζλλζ 
πλάσμα τού Θεού, τό όποιον ούτο; έδειξε' 
πρό; στιγμήν εί; τόν κόσμον καί πζλεν έξ 
αύτού το άπέσυρε.

Τί; θά σέ έσυλλογίζετο σήμερον, τζλαί- 
Δυπλεσσί,ζν κατά σύμ,πτω- 

τω κοσμώ τούτω 
τά χείλη σου δέν ειχον προ-

πώρο: Μαρία
σιν κατά την βραχεία·/ εν 
έμ’φάνισίν σου ~~ -
σεγγισει τά χείλη δύο ποιητών ;

(Έζ. τών Causeries τοΰ Άλε;. Δουμα πατρ»';.)
----------ε-------- -

ΊΙ άλώπηξ.

(^^ροζειμένου περί τή; Άλώπεκο;, δέν
1 '•’Ί™ ""‘'•ή?7' κθώωσιν άλλ ’ έλαφρυν- 

CoA> τικά; περιπτώσεις.
ΊΙ άλώπηξ ούδέποτε βιοί άγεληδόν, θη

ρεύει μόνη ή τό πολύ μετά τής οικογένεια: 
αύτής. 'Ορύσσει φωλεούς έχοντας κεντρικόν 
θάλαμον μετά πολλών στοών εξόδου, έν τώ 
όποίω ή οικογένεια τήν ημέραν ύπνώττει 
καί έν <’> ή θήλεια τίκτει καί περιθάλπει 
τά νεογνά έπί μακράν χρόνον. Πονηρά δέ 
καί νοήμων ούσζ προσπαθεί νά μεταχειρι- 
σθή δι' έαυτήν τούς φωλεούς άλλων ζώων. 
Έάν σέ δέν δυνηθή ν άποδιώξη τόν ιδιο
κτήτην. συμ.φιλιούται καί συνοικεί μετ χύ
του. Εύρέθησαν πολλάκι; άλώπεκε; συνοι
κούσα·. μετά κονίκλων έν πληρεστάτη όμο- 
νοία.

Ή άλώπηξ είναι κατ’έξοχή·/ ήρωίς τών 
υ,υθων. Άνταποκρίνετζι όμω; εί; την φή
μην αύτής ; Ναι καί όχι, διότι μεγαλο- 
ποιήσαντε; την νοημοσύνην, τήν πονηριάν, 
καί τήν ύποκρισίαν αύτή;, ύπεβίβασαν τά 
προτερήματα τών λοιπών ζωω/ μεθ' <·’>·/ έ
θεσαν ταύτην συμπράττουσαν έν τοϊ; μύ
θοι;. Λναμ.φιβόλω; έχει =ί; ϋψιστον βαθ- 
υ.ςν τζ προτερήματα του έπιτησειοτέρου 
καί επισεςιωτέρου κλέπτου και άφ’ ετέρου 
άφέλειαν καταπληκτικήν. IΙολιορκουμένη 
καί ζαταί’.ωκομένη γνωρίζει πώς νά δια
φυγή του; καταδιωγμού; τών κυνηγών καί 
τών κυνών μετ ’ άξιοθαυμάστου έπιδεξιό- 
τητο;· τζ πάντα υ.ηχανζται. πονηριάν, 
τόλμην, ταχύτητα κχί ύπομονην όπω; έ- 
πιτύχη του σκοπού. Τά κινήματα αύτ-ή;, 
εύρισζ.ςμένη; έν άσφχλείζ ώς κχί χίσθχνο- 
μένη; κίνδυνον, μεταβάλλονται- επιχειρεί 
νά θηρεύση, έν καιρώ τής ήμέρας όταν δέν 
άπειλήται ούτε ύπο τών άνθρώπων ούτε 
ύπο τών κ.υνίυν, ούδέποτε όμως έ-'ζαταλει- 
πει προ τή; νυκτό; την φωλεάν αύτή;. ό
ταν ή όςεΐα αυτή; οσοοησι; ποοζγ-.'έλλη 
κίνδυνον τινα. Τρέχει καί πηδζ θαυμασίω;. 
έρπει άθορύβω; ώ;περ οφις. όταν θέλη νά

I/.CfvC.Z., . 'J-
θ ’ ά.ναλάβη μέ- 
άπόφασι;. Εύκο- 

,; τάς δύο 
, νά κάρ.νη 
στρέψη καί 
τών II χρί

ουν Άδελφίόν 
έκεί νά πηγαίνη νά 

•η:» εις έν θεωρείου του 
:ού Βωδεβίλ ή τού Γυ- 
ότζν έξέλθη τού θεά- 

ρέφη νά κοιμηθή εις τήν 
την κατοικίαν άλλων, 

ο έ'ργον τής δεσποι- 
•οιός 

ήν κλί- 
:. προσέθηκεν ό Άλέ-

ΑΧ. Ξ.ΕΧΑΝΕΙΕ '.

μετά μεσημβ, 
ένα γύρον εί; 
νά γευματίζη 
σίων ή εί; το Έστιατόριον 
ΓΙροβανσώ και άπ ’ 
περνά τήν βρζδυά · 
Παλαί—Ι’οανιάλ,» ' 
μνασίου, νά δειπνή 
τρου καί νζ έπιστ 
κατοικίαν τη; ή εί 
παρά νά μετέρχηται 
νίδο; Μζρ;. ΊΙ ύποψήφιο; λοιπόν ήθ 
εύρε ένα Άγγλον καί έλησμόνησε τ

..... ε. -τ- ..... 
«ςμελαγχολικώς,νομίζω ότι πάσχει... 
-Εΐνε στηθική :
-Χαί· δέν εΐνε βέβαιον άκόμη, άλλά 
χνερωθή τό πράγμα, μετ' ολίγον. Μέ 
ωήν οπού οιζγει αύτή γρήγορα αί ηι- 
τητε; γίνονται βεβαιότητες. 
-ΤΙ καϋμένη ή νέα !..

—Δικαίως την οίκτείρεις,διότι εΐνε 
άνωτέρα τού έ'ρ- ου τό οποίον

— Υποθέτω ότι δεν είσαι 
προ; αύτήν ;

— ’Όχι, την αγαπώ έξ 
τησεν ό 'Αλέξανδρο;.

Δεν τού ώμίλησα 
ρίας Δυπλεσσί.

Μιαν ημέραν ήλθε κατηφής. 
—Τί έχεις ; τού είπα.

Όσοίος τού; δοκού; σου γροικά 
τά λογιάσου πιστεύει,

’;τή θάλασσα πιάνει λαγού; 

ζαί στά βουνά ψαρεύει

Δημοτικόν

σιν τη;...Άλλως 
ξανδρος

πατήρ ζαί δέν θά είσθε ποτέ.
— Σζς εύχχριστώ διά τό φιλοφρόνημα. θά

καλή μου κόρη. ' ν
—Λοιπον ν' άκούσωμεν. διατί δέν ήλ θχνότ

θετε ;

Μέσα ατού χορού τή ζάΧη 

σ' εύρα πά.Ιι, 

κόρη μου ζανθή, 
καί ζητώ νά σοΰ θυμήσω 

χρόνια 'πίσω 
ποΰ ή καρδιά ποθεί.

—Διότι άπο τά μεσάνυχτα μέχρι τών 
δύο εύρίσζοντζι συνήθως έμπροσθεν του ω
ρολογίου -ου θεάτρου του Μελοδράματος,ή 
μερικοί πνευματώδεις ζπό είκοσι μέχρι τρι- 
άντ < έτών, ή μερικοί άνόητοι άπο σαράντα 
μέχρι πενήντα. Επειδή δέ κζί έγώ ύπερέ- 
βην τά σαράντα.φυσικώ τώ λόγω—θά. κα
ταταχθώ εί; την δευτέρζν κατηγορίαν ύπό 
των άδιαφόρων θεατών, καί τούτο θά μέ 
έταπείνωνεν.

—Δέν εννοώ.

καί

ΊΛΖ'ί

>λύ 
μετέρχεται, 
ερωτευμένο;

οίκτου.

περί τής Μα.-

Γι' αΧΧονε κτυπά ή καρδιά σου 
κ ’ ή ματια σου 
σ ’ αΧΧονε μιΧεί ’

Τάχα τό> κουφό μοΰ κάιειι , 

“Υ ·'
γΧήγορα ^οΧύ.

Φακ-

Αί καζ.αί προθέσεις εΐνε ώσάν τά χρή
ματα, διά νζ τάς άποδώση κάνε ς εί; άλ
λου;,πρέπει νζ τά; έχη δ ίσιος.
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*11 σκοποβολή. —Τό σκοπευτήοιον.

Ϊ^ήν ακρίβειαν ζαί ασφάλειαν του ό- 
’^φθαλμοΰ του Έλληνος όλίγιστοι λαοί 
'’ούνανται νά. άμφισβητήσωσιν ζαί έν 

τούτοι:, ό όλιγώτερον περί τά όπλα ζατα- 
γινόμ.ενος είναι ό Έλλ.ην, μή έννοήσας 
δυστυχώς είσετι, όποιων ωφελειών πρόξε
νος δύναται νά γίνη ή καλλιέργεια τού φυ
σικού αύτού προτερήματος του. 'Άν ρίψη 
τις εν βλέμμα έπί τών πολυαρίθμων έν 
ΕλλάΟι συλλόγων ζαί σωυ.ατείων. ούδένα 

ές αύτών θά άνεύρη σκοπόν έχοντα τήν 
έπι σζοπον βολήν άσζησιν τών μελών αυ
τού. ΓΙρο έτών πολλών, τή ένεργεία τού 
I. Μεσηνέζη, ήγέρθη παρά τούς στρατώ
νας του Πυροβολικού μικρόν τι παράπηγ
μα έπωνομασθέν πομπωδώς 'Εθνιχόν 
Σχοιευτήριον, άλλά δυστυχώς οί καρποί 
αύτού, έάν άπέφερε τοιούτους, ούδαμού 
εθεάθησαν.

Άλλά καί έν τώ στρατώ πολύ ολίγον 
καταγίνονται περί την έπί σκοπόν βολήν 
ήτις είναι το πρώτον κεφάλαιον της άξια: 
παντός καλώς συντεταγμένου στρατού. Αί 
τελευταία', μετά τών ληστών συμπλοκαί 
ζαθ άς χιλιάδες έξωδεύθησαν σφαιρών 
πρός έςόντωσιν τριών ή τεσσάρων έλεει- 
νών οντων, άποδειζνύουσι την άλήθειαν 
τών λόγων μας, άν καί οφείλομε·? νά 
όμολογήσωμεν οτι είς τοιούτου είδους συμ- 
πλοζάς, οί στρατιώται σχεδόν πάντοτε 
πυροβολοϋσι χωρίς νά σκοπεύωσι· άλλά 
καί τούτο έάν έπραττον. πολύ όλίγον θά 
έπετύγχανον, καθόσον τό βάλλειν εύστό- 
χως, δέν είναι, ούτε πολύ εύκολο·? πράγμα, 
ούτε άνευ άσζήσεω: επιτυγχάνεται.

Ό στρατάρχης Μαυρίκιος τής Σαξω- 
νίας έλεγε·? οτι διά νά φονευθή είς άνηρ 
έν μάχη απαιτείται νά ζαταναλωθή Ογ
κος μολύβδου ίσος πρός τόν του σώμα
τός του.

Κατά τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον 
του 1870 ύπελογίσθη οτι οι’ έκαστον πε- 
σόντα μαχητήν άνελόγουν χίλια·, τρια
κόσια’. σφαίρα:.

’Ο μαθηματικός Γζασσενδί ύπελόγισεν 
ότι τό βάρος τού καταναλισκομενου είς 
έκάστη·? μάχην μολύβδου. είναι πάντοτε 
κατά πολύ άνώτερον τοϋ βάρους τών φο- 
νευομενων άνορών.

Κατά την μάχην τού Σολφερίνου ύπε
λογίσθη ότι έρρΐφθησαν έκ μέρους τών 
αύστριαζών 8,400,000 βολαί τουφεκιού- 
έκ τούτων έφονεύθησαν 2000 καί έτραυ- 
ματίσθησαν 10.000 έκ τού γαλλοϊταλι- 
ζού στρατού. Όθεν άναλογούσι 708 βο
λαί δΓ έκαστον νεκρόν καί 4200 οι’ έκα
στον τραυματίαν. Καί έπειδή ή σφαίρα 
ζατά μέσον όρον ζυγίζει 30 γραμμάρια, 
ά.ναλογοϋσιν 120 χιλιόγραμμα μολύβδου 
οι’ έκαστον φονευθέντα.

Κατά τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον, οί 
Γερμανοί κατηνάλωσαν 30 εκατομμύρια 
φυσιγγίων τουφεκιού, έρριψαν οέ καί 
302000 βολάς τηλεβόλων. Ό άριθμός 
τών οονευθέντων ή άποθανόντων κατόπιν

ενός 
ίστα- 

είς ύψωμα έκτιΟειμένον, είς άπό- 
250—300 μέτρων. ’Επί έν τέ- 
τής ώρας έχρησίμευσεν ό στρατιώ- 

ώς σκοποβολή καί έρρΐφθησαν 
ου 4000 περίπου βολαί καί μό- 

έλος έπληγώθη

έκ τών τραυμάτων Γάλλων άνήλθεν είς 
35.000 περίπου.

Γάλλος αξιωματικός διηγείται, ότι κα
τά τόν τελευταίο·? τούτον πόλεμον εύρέθη 
μετά λόχου ακροβολιστών απέναντι 
μόνου Πρώσσου έφιππου, σκοπού, 
μενού 
στάσιν 
ταρτον 
της αύτος 
έναντίον τ-.................. .
λις είς τό τέλος έπληγώ’ΐη ό ίππος του 
και κατέπεσε συμπαρασύρων καί τον άνα- 
βάτην. Συμ.πέρασμα όλων τούτων,είναι ότι 
είς καλός σκοπευτής ίσοδυναμεΐ μέ μέγαν 
αριθμόν αγύμναστων, λόχος δέ συνιστάμε- 
νος έκ σκοπευτών έμπειρων αξίζει είς τήν 
μάχην όσον ολόκληρος στρατός.

Τάς έκ τής σκοποβολής ώφελεία: κα- 
τιδόντες καί οί τά τών 'Ολυμπιακών 
'Αγώνων διευθύνοντες, περιέλαβον έν τώ 
προγράμματι αύτών και αγώνας σκοποβο
λής, ή οέ Α. Γ. ό βάσιλόπαις I" 
συνέστησε ύπό τήν προεδρεία·? αύ· 
τροπείαν πρός ίορυσιν πρόσκαιρων 
τηρίων, σκοπός τών όποιων εσεται 
σκευή σκοπευτών δυνηθησομένων 
πώς νά έκπροσωπήσωσι τούς 
"Ελληνας συναδέλφους αύτών 
πρώτους έν Άθήναις ’Ολυμπιακούς άγώ- 
νας, καί έπιτυχώς διαγωνισθώσι προς τούς 
ξένους σκοπευτάς, άποδεικνύοντες οτι ή εύ-

την 
.»·»

ατ

Νικόλαος 
ιτού έπι-
1 σκοπευ- 
ή παρα- 
άξιοπρε- 

απανταχού 
κατά τού:

γενής τής σκοποβολής άσκησις ήτις τόσον 
τιμαται παρά πάσι τοΐ: λζ.οΐς. οϊτινες έ- 
χουσι συναίσΟησιν τής εθνικής αύτών άπο- 
στολής καί ύπερηφανείας καί τού σεβασμού 
ον πρέπει νά έμπνέωσι προς τους άλλους, 
δέν παρημελήθη ύπό του Ελληνικού Λαού, 
οστις γινώσκει όποιαν ύψίστην εθνικήν ση
μασίαν έχει ή άσκησις τής σκοποβολής, 
καί οστις έλπιζε1, οτι οί 'Ολυμπιακοί άγώ- 
νες έσονται αφετηρία εύρυτάτης διαδόσεως 
αύτής πανταχού τής Ελληνικής γής, όπου 
ή Ελευθερία θεωρείται ώς τό υψιστον τού 
ανθρώπου αγαθόν.

Προς μεγαλοπρεπέστερα·? διεςαγωγήν 
τών άγώνων σκοποβολής ή πρός τούτο ’Ε
πιτροπεία ήναγκάσθη νά προβή είς άνέγερ- 
σιν ειδικού κτιρίου, ούτινος παραθέτομε·? 
την εικόνα έν σελίσι 36 και 37.

Τό γήπεδο·? έπί τού όποιου ήρςατο ή 
άνοικοδόμησις του Σκοπευτηρίου, κείμενον 
έν Καλλιθέα, έχει μήκος 200 μέτρων μέ 
βάθος 400, ήτοι κατέχει χώρο·? 80.000 
τετραγωνικών μέτρων. Ή όλη οικοδομή, 
άνεγειρομένη κατά σχέδιο·? τοϋ ζ. Μεταξζ 
λαβόντος ύπ ’ δύει παρόμοια ευρωπαϊκά 
τοιαϋτα. έχει μήκος <81 μέτρων έπί πλά
τους 20. Ώς είσοδος τού κτιρίου χρησιμεύει 
εύοεια. αίθουσα 30 μέτρων μήκους έπί 1(1 
πλάτους. Δεξιά αύτής εύρίσκονται το ο
πλοστάσιο·?, αί όπλοθήκαι, τά γραφεία τής 
επιτροπής καί τό γραφείο·? τού επιστάτου. 
Άρισ-.εο?. ή αίθουσα τού καθαρισμού τών 
οπλών, εστιατόριο·?, καφενείο·? και διάφορά 
γοαοεϊα. Αί θυρίδες τών σκοπευτών, 28 
τόν αριθμόν, εύρηνται έπί εύρέος διάδρομου 
μήκους 8.20 μέτρων καταλαμβάνοντας ο

)l 3S ι·

λόκληρον σχεδόν την μεσημβρινήν πρόσοψιν 
τού οικοδομήματος.

ΤΙ συνεννόησις μεταξύ τών σζοποδειζτών 
καί τής 'Ελλανοδίκου επιτροπής θά γίνε
ται τηλεφωνιζώς.

II ολη οαπάνη τής οικοδομής μετά τών 
παραρτημάτων αύτής ζαί τών άγορασθη- 
σομένων όπλων καί επίπλων προύπελογί- 
σθη είς 150000 δραχμών.

Nik Ι· Aaskaphs

-------=<®>=-------
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΖΩΗ

Δεν Φαίνεται

(Συνέχεια και τέλος)

4?3^ύπόθεσις περιεπλέκετο ήδη σοβαρώς. 
μΜΤο μέγεθος τού κονταριού άνεφύετο, 

καί το πράγμα έλάμβανε νέα·? τρο
πήν. Οι μέν συνετάσσοντο ι?.έ τήν γνώαην 
τού πρώτου, ύ. οέ σ.έ ττ4ν τού ίευτέρου 
άλλοι έξέφερον ατομικήν τοιαυτην.καί έγε- 
νετο ήδη τόσος θόρυβος, τόση συζήτησις. 
τόσον πανδαιμόνιο·?, ώστε ένόμιζέ τις, οτι 
παρευρισκετο είς φρενοκομείο·?. Αίφνης είς 
καχεκτικός πανύψηλος φοιτητής, ήμέρο·. 
καί φιλοδίκαιου κράσεως καί ιδιότητες, άν- 
ταποκριτης οιαφόρων αθηναϊκών φύλλων, 
κάποτε ποιητής καί συχνότερο·? άμ.πελο- 
κτήμων, ήκούσΊη μέ πολλή·? προσοχήν μέ 
τόν απαλόν καί ήμερον νεανικόν τόνον του:

—Συχάστε. Αύτά τά ζητήματα δέν 
λύονται μέ φωνάς. ’() ένας λέει πώς τό 
κοντάρι τής πυραμίδος εΐνε ένα μέτρο, ό 
άιλος δυο. Άλλ' όσα μέτρα καί άν εΐνε, 
τό ζήτημα εΐνε. ότι δέν φαίνεται..

—Αύτό μάλιστα. Το ζήτημά μας εΐνε, 
οτι δέ φαίνεται, εσπευσε νά είπη ένα: κον
τός αεικίνητος δασκαλάκος.

— Όχι φαίνεται, διεμαρτυρήΟησαν τινες 
οξυδερκέστεροι.

Άλλ' ή πλειονοψηφία διέκοψε·? άγρίως: 
—Όχι οέ φαίνεται ! δέ φαίνεται !... 
—Λοιπόν, έξηκολούΟησεν ό φοιτητής, 

άφού δέ φαίνεται τό κοντάρι, άς ίδωμεν 
ποιον άλλο αντικείμενο·? καί ποιου μεγέθους 
Οά. ήδύνατο νά οανή άπ' έδώ, τοποθετού
μενο·? είς τήν ύψηλην κορυφήν τοϋ βουνού.

—Μιά μ,εγάλη παντιέρα μάλιστα, Οά 
φαίνεται, είπε κάποιος.

—Αύτό δέ τό ξέρουμε. Μπορεί νά φαί
νεται καί νά μ.η φαίνεται.

Γι' αύτό μού έπήλΟε μιά ιδέα τόρα.
—Τί ; τί : τί ; διέκοψεν άνυπομονον το 

πϋ,ήΟος.
—Αϋοιο το πρωί, έ'οχεσαι. οάσκαλε, νά 

πάρουμε ενα μεγάλο σιντονι. ν ανεβούμε 
κατάκορφα στο βουνο. νά τ ’ άπλώσουμ,ε, 
κι ' άμα γυρίσουμε Οά μάς πήτε, άν φαί
νεται ή οέ·? οαίνεται.Οά δούμε ημείς πόσα 
μέτρα εί?ε ύ ιστός τής πυραμίδος τής γεω- 
δαιτικής αποστολής, καί ούτω το ζήτημα 
λύεται.

Τό πλήθος συγκατένευσεν όμοΟυμως. 1 Ιολ- 
λοί έφώναζον ν' άναχωρήσουν αμέσως μά
λιστα. Άλλοι προσεφέροντο ν ’ άζολουΟή- 
σουν τους δυο εκδρομείς, άλλ' ούτοι άπέ-

κοουσαν διαρρήδην τάς πολυπληθείς προ
τάσεις. Οί πολλοί οέν φέρουν αποτέλεσμα 
είς αύτάς τάς περιστάσεις. Αύτά τά "ραγ- 
υ.ατα θέλουν καί κάποιαν ταξιν. καί κα
λόν ητο νά ζαΟήσουν στ' αύγά των. Χά- 
ριν τής αίσιωτέρας έκβάσεως τής αποστο
λής μετά πολλάς τέλος δυσκολίας, οί προ- 
τείναντες ν’ ακολουθήσουν τήν δυάδα, έ- 
πείσΟησαν περί του εναντίου καί ό κόσμος 
διεσκορπίσΟη καί έπανέλαβε τέλος τήν ερ
γασίαν του. Μία ημέρα ακόμη και το ζή
τημα Οά έλύετο. Τό γεγονός διεδόΟη είς ο- 
λην την πόλιν, καί όλοι έμειναν σύμφωνοι, 
ό φοιτητής καί ό δάσκαλος νά φύγουν λίαν 
πρωί ττεζοί, άφού κάμουν τάς προμήθειας 
των διά τόν δρόμον. (-)ά έφΟανον τό βράδυ 
έπί τής κορυφής τοϋ βουνού. Οά έκοιμούντο 
έπ ’ αύτή; καί λίαν πρωί είς τάς 6 ακρι
βώς 0 ' άνεπέτασσον τό σινδόνι που Οά έ
παιρναν μαζί των. ΙΙρο: πλήρη δέ επιτυ
χίαν τής έπιχειρήσεως, έδωσα·? διπλά ωρο
λόγια είς τούς έκδρομέϊ:, άτινα εκανονί- 
σΟησαν ύπό τίνος Ιταλού ώρολογοποιού συμ- 
φιύνως μέ τό μέγα ώρολόγιον τοϋ μαγα
ζιού του, ίνα άπλι.όσουν τό σινδόνι άκριβιύς 
είς τάς 6. οπότε οί κώδωνες τής Μητρο- 
πόλεως 0' άνέκρουον έν πή πόλει τήν ώ
ραν καθ ’ ήν άπαντες οί κάτοικοι 0' άνέ- 
βλεπον πρός τήν κορυφήν του βουνού, ί?περ 
ύψούτο είς χιλιάδα: ολοκλήρων ποδών υψο; 
μ α? ημέραν σχεδόν μακράν της εύτυχι- 
σμένης πόλεως !

ΤΙδη οί πλέον ανυπόμονοι έπρομ.ηΟευο ?το 
διάφορα λορνιόν,διάφορα παμπάλαια στρα
τιωτικά τηλεσκόπια,σωζόμ.ενα είς τά: δια- 
τρύπους Οήκας τών άποστράτων ά .ωτέρων 
καί κατωτέρων αξιωματικών, ίνα μ.η εύ- 
ρεΟώσιν ανέτοιμοι κατά την κρίσιμο·? στιγ
μήν .

Τώ δ·.τι τήν νύκτα τής έπομένης ό πα
νύψηλος φοιτητής καί ό κοντός δασκαλά
κος συνωδεύΟησαν μέχρι τών πρώτων άμ.- 
πελώνων ύπό τών θερμότερων, καί ή ημέρα, 
έκείνη παοήλΟεν έν άγωνία. 'Ολόκληρος ή 
πόλις δέν έσκέπτετο πλέον παρά τούς δύο 
απεσταλμένους της. ΙΙοϋ νά ήσαν τόρα, 
πόσον έπροχώρησαν ; .Τόρα Οά κολ.λατσί- 
ζουν, ελεγον,τόρα Οά πέρασαν τό γιοφύρι, 
έφτασαν τόρα στό χάνι, ζυγόνουν τόρα στά 
ριζιά τού βουνού, ανεβαίνουν τόρα.βρίσκον
ται στή μέσ-η. τόρα Οά έφτασαν. Οί άφε- 
λέστεροι μάλιστα διηύΟυνον τά τηλεσκόπιά 
των πρός τόν μέγαν και εκτεταμένο·? μα- 
κρυνόν όγκον τοϋ βουνού προσπαΟουντες ν' 
άνακαλύψουν τούς έκδρομ.εΐς κάπου. Είς 
άεργος μάλιστα ράπτης, ένα κοντούτσικο 
ανθρωπάκι, φοβερός γυναίκας, μέ προσω- 
-7./.·. <>.τ.ζ'ίΐ.'>~'ν7., ίσχυρίσΟη, οτι έκ τού έ- 
ξώστου του άνεκάλυψε διά τού ισχυρού 
του τηλεσκοπίου άνερχομένην όλονέν Οαρ- 
ραλέως τήν σιλουέτταν τού φοιτητού, ένώ 
ό δάσκαλος έπιμόνως έπηκολούΟει, μόλις 
Ορατός ! Τέλος έπήλΟεν ή νυξ, καθ’ ήν 
πολλοί ολίγοι ήδυνήθησαν νά κοιμηθούν ές 
ανυπομονησίας, καί έφάνη ή αύγή. Καθ' 
ήν στιγμήν ό ήλιος μόλις έρρόδιζε τόν 
γραοικόν καί άπέραντον εκείνον ορίζοντα, 
χρυσίζω·? τήν χλοερά·? βλάστησιν .τά νερά, 
τούς ποταμούς, τά δάση, τους βράχους,τά. 
βουνά, τό ώρολόγιον τού Ιταλού ώρολογο- 

ποιού έσήμαινε τήν έ'κτην πρωινήν ώραν, 
καί ό βαρύς κώδων τής Μητροπόλεως,συν- 
οδευόμενος ύπό τών φαιδρών άπηχήσεων τών 
μικροτέρων συναδέλφων του,άνέπεμ.πεν άνά 
τόν γλυκυν ροδοστολισμένον πρωινόν ούρα- 
νόν ύπεράνω τών φαιών στεγών τών οικιών, 
γλυκύτατη·? συμφωνία·?. ΙΊ πόλις παριστα 
έξοχο·? χαρμ.όσυνον πανήγυριν. Έπί τών 
έ'ωστώιν. τί'?·? παραθύρων, τιον τερατσάίν, 
των στεγών ακόμη.κεφαλαί. χεϊρες, τηλε
σκόπια. λορνιόν. άνεκυκώντο έν κατανυ- 
κτική προσοχή έστραμμένα πρός τήν κο
ρυφήν του βουνού. Άλλά-ήν γενικήν χα
ράν ταχέως διεδέχΟη γενική Ολίψις. Ούτε 
οί όξυδερκέστεροι οφθαλμοί, ούτε τά 
ισχυρότερα τηλεσκόπια ήδύναντο ν ’ ανα
καλύψου·? πουθενά τήν λευκότητα τού σιν- 
δονίου ! Καί ή άτμόσφαιρα ήτο τόσον διαυ
γής. αφού μάλιστα είχε βρέξη τ-ήν νύκτα !

— Δέ φαίνεται !...δέ φαίνεται ί.,.ήτο 
ή γενική, ή λυπηρά άπήχησις όλων τών 
άτυχμών εκείνων κατοίκων.

— Δέ φαίνεται !... δέ φαίνεται !...
Οί άνησυχώτεροι, οί πλέον λυπημένοι 

προσεπάΟουν νά διαλευκάνουν τήν αποτυ
χίαν ταύτην. Μήπως συνέβη τι είς τούς 
απεσταλμένους, μ.ήπως δέν άνοιξαν τό σιν
δόνι, μήπω: έλαβε χώραν τι άπροσδόκη- 
τον. Τις οίδεν ! Ώστε νέα άνησυχία, νέα 
ανυπομονησία τούς κατέλαβε. Πότε νά 
πιγοέλΟ·.·, ήμερα, νά νυχτιόση, ν' άφιχΟή ό 
φοιτητή: καί ό συνοδός του. Καθ 'ύλην 
τήν ημέραν τά σχόλια τής άποτυχίας συ- 
νεζητούντο μέ άδιάπτωτον ζωηρότητα. 
Περί τήν έσπέραν τέλος ή μισή πόλις έξήλΟε 
πρός τού: άυ.πεϋ.ώνας, όπόΟεν θά έπανήρ- 
χοντο οί έκδρομ.εΐς. Τό λυκόφως ήδη ήπλω- 
νε γλυκύτητα μελαγχολίας έπί τών άγρών, 
οπότε οί δύο άπεσταλμένοι έφάνησαν τέλος. 
Τό πλήθος έσπευσε πρός αύτούς. Οί πρώ
τοι άσΟμαίνοντες τούς περιεκυκλωσαν. Ί Ι
σα·? άξιολύπητοι καί οί δύο. Τά ρσύχα 
των έκ τών πουρναριών καί τής έπιΟέσεως 
τών μαντροσκύλων εϊχον γίνη ράκη, ή 
βροχή τούς κατέλαβε·? όρμ.ητική είς τόν 
δρόμον καί τού: κατέστησε·? ήμιθανεϊς, ό 
κονίορτός τού; είχε πιπιλίσν; μέχρι; όστών, 
άπό τά. παπούτσια των έφαίνοντο μαύροι, 
ματωμένοι οί δάκτυλοι τών ποδών των, ή 
όψι; των ήτο κάτωχρο:, ή γλώσσά των δέ 
έξήρχετο άπό τό σκασμένο·? στόμα των 
ξηρά, τρέμουσα. Ό -καχεκτικός φοιτητή; 
πανύψηλο:, μόλις στεκόμενος στά ποδιά 
του, περιβεβλημένος το καταξεσχισμένον 
ιστορικόν σι?τόνι, στηριζόμενος έπί ύψηλής 
χονδρά; ράβδου, μ.έ τον εί: έλεεινοτέραν 
καταστασιν δασκαλάκον εις τό πλάι του, 
ένθυμίζων μεγάλω; ούτω την μακαρίτισ- 
σαν σκιάν τού Δον Κιχώτου καί τού 
ακολούθου του Σάγχου. ήρώτησε τραυλί
ζω·? έναγωνίως τού: περικυκλοϋντας αύτόν.

— "Ε ! φαίνεται ; ‘
— Τί οιζουλου 1 τ' ζ.νοίςατε ή δέ τ' 

άνθίξατε τό σιντονι ;
— Τ ' ανοίξαμε χαράζοντας ώς τό κολ- 

λατσιό. "Ε δέ φαίνεται :
— Δέ φαίνετι ! δέ φαίνετι ! άπεκρίΟη 

περιλύπως τό πλήθος.
Και ό φοιτητής καί ό δασκαλάκος τότε.
— Δέν πειράζει. Νά '. ποϋ τό ζήτημα 

μας έλύθη.Βλέπετε ότι δέ φαίνεται 1...
Και οι ευτυχείς άνθρωποι ίκανοποιηθέν- 

τες πλέον πληρέστατα, διεσκορπίσθησαν 
πρός τήν πόλιν. ένθα τού: άνέμενε τό λι
τόν εσπερινόν δεΐπνόν των. Τό ζήτην.α Ον
τως είχε λυθή. Άφού δέν έφάνη μεγάλο 
εκείνο σιντονι. ούτε ή πυραμίς τής γαιω- 
δετικής άποστολής έπί τού πανύψηλου βου
νού των φαίνεται ά.πό τήν πόλιν των. Καί 
ησύχασαν !

ΛΕΥΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τύ στεφάνι τοΰ γάμον 
l[pir το φορέσει, τόσο τό ποθούσε 
Ποϋ τώχε ρ'ε τή γ.Ιι’γα της tj.ap0.rev 
Στά μάτια της χρυσό .Ιαιιπαχοποϋσε 
Κ>' ατθόφυ.έ.Ια στόν ϋπνο της σχορποϋτε 
Τοϋ γάμου τ' όνειρόπ.έεχτο στεφάνι.

Κι' όταν μιά μέρα εθάμπωνε, 0Jo χάρη 
Κ.Ιερμένη άπό τ ’ όισύγχριτά της ; ά.Ι.Ιη, 
Μέ τά θ,ανθά μα.ΚΙάχια της ζευγάρι, 
"Εχυσε ύάχρυα σά μαργαριτάρι 
Κ'ϋννοιωσε άγχάθια μόνον στό χεφά.έι.

Μ· A- Maaakashs
--------3se--------

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Δημ. Κιρομηλά. «Εύονμέδη».—ΠοΛ. Δημητραχο- 
ίΐούλοιι. «Άπό τή: γής οτόν ουρανό» — Γρ. Ξε- 
νοπούλου. «Ό τρίτος».

3^· χειμερινή θεατρική έποχή ήρχισεν 
Ι^γ|,ήδη πρό πολλοϋ,καί όμως αί Άθήναι 

αί όποια», ζα :ά τό θέρο; πλημμυροϋν 
άπό θιάσους καί θέατρα, άρκοϋνται τώρα 
είς άραιάς άκροβολιστικά: παραστάσεις, 
εί; τό Μέγα Δημοτικόν θέατρο·? καί είς 
τήν αίθουσαν τοϋ Βαριετέ, έις τάς όποιας 
άραιότερο; άκόμη είναι ό κόσμο; τών θεα
τών. Θίασος κα-.ηρτισμένος δέν ύπάρχει 
σχεδόν, αί μεταστάσεις δέ τών ήθοποιών 
άπό τόν ένα Οιασάρχην είς τόν ζϋ.λόν, εί
ναι συχνώτεραι άπό τάς μεταστάσεις τών 
βουλευτών κατά τά; παραμονάς κυβερνη
τική; κρίσεω: καί αί δηλώσεις καί άντιδη- 
λώσει; των είς τά; εφημερίδα:, περισσό
τερα'. άπό όσα λόγια λέγει καθείς των είς 
την σκηνήν.

Άντιθέτως όμως πρός τήν αραιότητα 
αύτήν τών παραστάσεων, τά έργα τά 
όποια έδόθησαν πρό: διδασκαλίαν καί πε
ρισσότερα σχετικώ: είναι—τέσσαρα ή πέν
τε έν δια ετήματι δύο μόλις μηνών—καί 
έξ αύτών μεγαλειτέρα είναι ή άναλογία 
τών άξιων λόγου. Καί είναι μέν άληθές 
ότι διά τήν πρώτη·? · έκαστου αύτών, αί 
εφημερίδες άφιέρωσαν την επομένη·? εκτε
νείς κρίσεις καί μετ’ αύτά: όμως πάντοτε 
κζτιύπολείπεται νά. έίπη περιοδικόν,ολίγον 
ά.φιερώνον{πρός τούτο τόπον,περισσότερον ό
μως εκείνων άπηλλαγυ-ένον μεροληψία; καί 
ύποχρεώσεων, έννοοϋν δέ πρό πάντων νά
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έφαρμόση τήν άρχήν οτι μόνον διά τά άξια 
λόγου θά όμιλή καί μόνον ο,τι τοϊς αξίζει 

άναφέρη. Ύπό τήν έποψιν αυτήν με
ταξύ τεσσάρων ή πέντε τά όποια έπαί- 
χθησαν ήδη, τρία έργα οφείλονται εί; δια
κεκριμένου; τών γραμμάτων έργάτας, τό 
πρώτον δέ αυτών ή Εΰρυμέδη τού κ. Κο
ρόμηλά καί οι δέν έδόθη οιά πρώτην φο
ράν, έθεωρηθη όμως ώ; νέον διά τάς ’Αθή
νας διότι πρώτην φοράν παριττάνετο ύπό 
ηθοποιών.Τό έ’ργον αυτό τό όποιον άλλοτε 
έξήγειρε πραγματικόν θόρυβον καί ή διδα
σκαλία του ήρθη _ εί; περιωπήν θεατρικού 
γεγονότος. έχει βεβαίως πολλάς νρα; άρε- 
τάς, σχετικό; δέ άσήμ.ων είναι τά αμαρ
τήματα του.Διότι ό κ. Κορόμηλά;, ό βα
θύς γνώσεως τή; σκηνής, είς τό μικρόν 
σύντομον οράμα του, κατεσπειρε σκηνάς 
πραγματικός ωραίας καί συνέφερε τά πάθη 
είς φυσικήν καί άβίαστον πλοκήν καί άντί- 
θεσιν, άν δέ κάπου οί χαρακτήρε; 
ρώς οιαγεγραμμενοι ήδύναντ: 
νά εξεγείρουν 
ώ; τό εξεγείρει ή θεμελιώδης ιδέα 
γου, τό δράμα —" 
τελεί αληθινόν μαργαρίτην 
καί μονότονον δραματολόγιο·? 
κοϋ θεάτρου 
αύτήν—έλλειψίν ή όποια δυστυχώ; 
κρίνει όλα τά ελληνικά έργα, συχνότατα

οί ίσχυ- 
άφ’εαυτών 

το δραματικόν ενδιαφέρον, 
: τοϋ έ’ρ- 

του κ. Κορόμηλά, θ’άπε- 
! εί; το

•υ έλληνι- 
. Καί μετά τήν έλλειψίν ομω; 

έλλειψίν ή όποια δυστυγώ; δια-

ωχόν

εκτρεπομένα άπο τοϋ δραματικού είς τον 
λυρισμόν—ή Εύριμέδη συνεκίνησε καί ένε- 
θουσίασε καί ό ποιητή; τη; έχειροκροτήθη 
έκθύμω; άπο τό εκλεκτόν του άκοοατήοιον.

ΙΛ τη; αρχαιοτητος είναι ειλημμένη 
καί ή κωμωδία τού κ. Δημητρακοπούλου 
« Απο τή: γης στόν ουρανό». Ό ποιητή; 
τής Μαρκέλλας. τού δράμ.ατος τό όποιον 
ανεοειςε τον χθές αφανή νεανίαν είς συγ
γραφέα περιωπής καί αξιώσεων, δεν έχει 
ακριβώς την συναίσθησιν τού κωμικού έν 
τώ θεάτρω, τό έ’ργον του δέ εύμοιρούν είς 
κομψού; στίχου; καί φαιδρότητα, δέν έχει 
χαρακτήρα κωμ.ωδίας καί θά άνεγινώσκετο 
πολύ περισσότερον ευχαρίστως άπό δ, τι 
ακούεται έκτελούμενον. Καί άν δέ συνε- 
στελλε'.ο το έ’ργον εί; το ήμισυ, καί άπε- 
κόπτοντο βωμολοχήμ.ατά τινα, άποδει- 
κνυοντα άκόμη πόσον ύπέροχος είς το είδος 
του άπομένει ' Άμφιπρύων τοϋ Μολιέρου, 
καί χι άλλη ήτο ή οικονομία τής τελευ
ταίας πρζξεως, πάλιν θ' άπέμενε καλόν 
/.ωμικόν ποίημα, εύχάριστον κατά την 
άνάγνωσιν καί χαριτωμένο·; διά τόνμύθον, 
έ’ργον όμως σκηνικόν κατώτερον άξιώσεως 
φιλολογική; καί έστερημένον σκηνικού εν
διαφέροντος.

Καί ή έλλειψις αύτή τοϋ σκηνικού έν- 
διαφέροντο; — δραματικού όμ.ω: εδώ, εν
διαφέροντος, διακρίνοντο; τά έργα τά προ- 
ωρισμένα οιά παράστασιν άπο τούς χαρα
κτήρα; τού: γραφόμενου; οι ' άνάγνωσιν— 
χαρακτηρίζει καί τό δρίμα τού κ. Γρ. 
Ξενοπούλου «Ό τρίτος». Ό κ. Ξενοπου- 
λος, καί είς τό δεύτερον αυτό έ’ργον του ά- 
νέλαβε νά μάς παραστήση άπο σκηνής εν 
άπό τά σκοτεινότερα. μυστήρια τής καρ- 
δία;, άπό τά τυραννικότερα βάσανα τά 
όποια «δημιούργησαν κοινωνικαί συνθήκαι. 
Καί μόνον οιά τον νεωτερισμόν αυτόν, τήν 

χειραφέτισιν άπο τήν μονότονον εκείνην πη
γήν τή,; έμπνευσεω; έκ τή; ιστορία: τήν 
όποιαν επιβάλλουν έπισήμω; κατ 'έ’το; σχε
δόν δύω δραματικά διαγωνίσματα, ό κ. 
Ξενόπουλο: θά ήτο άςιο; συγχαρητηρίων- 
δυστυχώ: ό ιω; αυτά είναι τά μόνα συγ
χαρητήρια τά όποια δικαιούται νά δρέψη 
ό νεαρό; συγγραφεύς.Τό έ’ργον του, στενά- 
ζον ύπό τήν επιρροήν ξενικών αναγνώσεων, 
βαρυνόμενον άπ". του; αιωνίου; Ηρυκόλακας 
καί προδίδον άπό τή; πρώτη; σκη/ή; την 
Βορειομανίαν τής όποιας θύματα κλαίομεν 
τόσου; καί τόσου: διακεκριμένου; έργάτα; 
τών γραμμάτων, το έργον τό όποιον αρ
χίζει τόσον καλά την ανατομήν τή: καρ- 
δία: καί φαίνεται διατεθειμένον νά ψυχο- 
λογήση μετά τόση; λεπτή: ακρίβεια; εί; 
τό άλυτον ζήτημα τή: άρμονίας τού γά
μου, έκτρέπεται αίφνης εί: άκαταληψίαν, 
εί; κορακιστικάς θεωρίας, καί ή λύσις, την 
όποιαν μετά σπαρακτικής αγωνία: έπρεπε 
νά περιμένη το κοινον, ή λύσις ή τετρα
πλή — τής όποια: όμως άναμφισβητητως 
τήν μάλλον φυσικήν μορφήν παρεδεχθη ό 
κ. Ξενόπουλο;—ευρίσκει τό κοινόν ψυχρόν 
έτοιμον νά έκραγή, εί: άκρατήτου; γέλωτα; 
άν τό καψύλιον τού περιστρόφου δέν άνζ- 
ψη.Παρά. τήν ουσιώδη όμως την θεμελιώδη 
αυτήν έλλειψίν ενδιαφέροντος. « ’<> τρίτο:» 
έχει ώραία; σκηνάς καί προ πάντων γλώσ- 
σαν φυσικήν, φυσικωτάτην, αργά μόνον 
καί κάπου έκτρεπομενην είς χυδαιολογίαν 
ένοχοποιούσαν κάπως τα γούστα τού συγ- 
γραφέως.

Άπο τά τρία έργα τά παρασταθέντα 
τά; ήμερα: αύτάς, τά δύω ϊσω: δέν είναι 
«δι'αιώνιον ζωήν προωρισμενα. »Μζ: άπο- 
καλύπτονται ίίμ.ως εύέλπιδε; έργζται τή; 
σκηνική: μας φιλολογίας καί τούτο είναι 
πλέον ή άρκετόν.

Γ· Β- TsoKonorAos

ΓΥΡΝΑ!

- ~~όση ι'ι καρδιά μου νά προσμένη !
*jT , ίανθου.Ια, μήν άργνς'

"Οσο είν ' ακόμα όλανθισμένη 
Καί όλη ομορφιά έδώ χέρα ή γιο.

"Οσο καθάρια, ζαφ ιρένια 
Λάμπουν τά ουράνια ι!τη·ά 
Καί κάζου ή λίμνη όλασημ via 
Έροπεμμένη τους γελμ.

"Οσο σκορπούν τά χελιδόνια 
Τη χαρωπό τους τή λαλιά 
Καί γλυχοι/'άλλουνε -αηδόνια 
Μέσ ατών δασών τή σιγαλιά.

"Οσο καί γέρω στη βρυσούλα 
Μέσ στοΰ βουνού τή λαγκαδιά, 
Αιχησου όλοίαι θιι άδε^φοέλα, 
Σκορπάει κ ' ι'ι άγ( άμπελη εϋωδιά !

)( 40 )(

Καί κάζου κεϊ μέσ σζ ι λειδάδια 
Ήσυχη ακόμα ή ποταμιά 

Μέ τραγουδάκια και μι χάδια 
Σέρνεται μεσ στην καλαμιά...

Γέρνα, ίανθούλ' αγαπημένη, 

Και συ στην έρμη μου αγκαλιά. 

jVarppc ζώή χαριζοιμένη, 

Ζωή όλο χάδια καί φιλιά.

Γέρνα ! μά γυρνά πριν νά φθάση 
“Αγρ α καί μαύρ’ ή χειμωνιά

Κ· όλα τό χιόνι τά αχεπά τγ 
Κι' όλα τά χάύ ’ ή παγωνιά I

Γέρνα, ζανθοΰ.ί ' αγαπημέ^ η,

Πριν κ.' ή καρδιά μου ή θ.ά.θερή 

ΆΛδ τόν πόνο νά. προσμένη, 
Σβέσρ κι' αύτη πριν re χαρρ !

IIetpos Βασιλικός:

Εις τό «ροόεχέι:
Ό Προϋπολογισμός παρά τοϊς άρχαί- 

οις ΆθηναΙοις όπό ΊΙλ. Ζέγγελη, βου- 
λευτού καί ύφηγητου του Πανεπιστημίου.

Πιρί άνθέων άπό Σ. Μηλιαρζκη καθη- 

γητού του Πανεπιστημίου.

ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή παο'ίστασις της ’Αντιγόνης

‘Ο πρωταγωνιστή» .


