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ΕΤΟΣ X'
τη 8 Δεκειιίίοίοι· 1896

11 Ε I’ I Ε X υ Μ ΕΝ Λ

ΊΙ καταιγις της 14 Νοειιβρίον, νπό Κ.
Μαλτέζον, οιευΟυντοΰ τοΰ Μετεωρολογι
κόν τμιϊμητος τοϋ ΆΟτεροΟκοπείον.
"Ονιιοον Νεκροϋ, όιήγιιμα,. ύπο Γεώργιον
Στρατηγό.
Ό θάνατος τοϋ Βοάκοϋ, ποίηηιΐ. ύπό
Σηύρον Μ ατι.ιούκο.
Γενική ΕιΟαγωγή, Χοκίτιανικϊκ; Άρχαίολογίος, ύπό Γ. Λαμπιίκη. ύΦϊίγητοϋ
της Χρκίτιανικίϊς 'Αρχαιολογίαν.
Τό έν Κεοκί-ρα Οέατρον τοϋ «Άγιοι· Ια
κώβου», ύπό A. I. Μανούιίου.
Ναι-τικιι κίτορία. Λοχιι τής ’Αγγλικής
Δυνάμεων, ίι ιιεγάλη άριιάόα. ύπό Κ.
Ν. 'Γάδον, καΟηγτον τής Ναυτικής ΊΟτορίιΐι; εν τρ Σχολι> των Δοκίρ.ων.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Χαρμόιΐυνης Έ.πυίτολή.
ΕΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ : Αθηναϊκά Χρονικά. —
'Ε(»<»>η<ιόνι ία Φιλολ<>γικίι Έπιθεώριν)ις.
—Ό Μέγας Πέτρος, ό Μέγας Αλέξανδρος
καϊ ό Μέγας Ναπολέων, ιίυγκριτικίι ιιελιίτη ύπό Θεοδ. Ν. Φλογαϊτου.

ΑΙΊΙΙΑΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
'Ανευ επισήμου προγράμματος καί έπί παρου
σία ολίγων αφελών τελωνοφυλάκων έγένοντο
κατ' αύτάς τά άποκχλυππήρια τοϋ αγάλματος
Γεηγορίου τοϋ Ε έν μέσω τών σάκκων τοϋ καφέ
καί ττ,ς ζχζχάρεω; καί ύπό τήν μονότονου ατμό
σφαιραν τών οιασαφησεων. τών φορτωτικών καί
τών δηλώσεων. '<) άτυχή; ίερομάετυς μετά
τριετή διαμονήν έν ταϊς άποθήκχ'.ς, «ξεκάρφωσε
μόνο; τάς περιβαλλούσας αύτόν σανίδα; καί άπεκαλύφθη 0η·Λν ίίχίτητοι; τό πέριξ έν βοή καί
β.'α συνωστιζόμενον πλήθος καί τρΖγ«.κ pe tor
• ηγι.γιοτ rnv εί; ά'.ευρεσιν τού Δημάρχου Δημητσζνη;. οστι; τοϋ είχεν ύποσχεθή κακητέραν
θέσιν. Άτυχε; άγαλμα! Ατυχέστεροι όμω; και
αύτοϋ οί τοϋ Δήμου Αθηναίων διδάσκαλοι, τού;
όποιους ή αστοργία τοϋ Ταμείου κατεδίκασε ν'αποθάνωσ: τή; πείνης. Δέν βλέπομεν τώ όντι πώς
είναι δυνατόν νά ζήσουν χωρίς νά βάλουν έπί
τεεί; μήνα; μπουκιά ι.'·ωμί στό στόμα των. άν
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θρωποι υποχρεωμένοι νά διδάσκουν έπτά όίρας
καθ’ έκάστην. — Μόνον τό στόμα ό δάσκαλο;
θά τό χη γιά νά λέη : 'Αλλά ζαί ή τύχη τών
μελλόντων αποφοίτων τή; Φαρμακευτικής Σχο
λή; δέν προμηνύεται βεβαίω; ζαλητέρα, άφ' οί
ό νόμο; δεν Οά έπιτρέψη πλέον είς τού; επιστή
μονας αύτούς ν' άνοιξουν φαρμακεία. Αλλο στά
διον δέν τούς υπολείπεται, κατά τήν κρίσιν
ήμών. παρά νά συμμαχήσουν καί αύτοί μέ τού;
κιβδηλοποιού; τών 1 Ιατρών, τών όποιων οί χρη
ματικοί θρίαμβοι έπεσζίασαν είς τά κέρδη καί
αύτού; τού; ύπό πάντων μαζκριζομένου; ζά
πλουτου; ! 'Αληθώς κρίσιμο: ανατέλλουν ημέ
ρα: ! Αφ' ου δεν είναι δυνατόν νά έκλεχθή οΰτε
ενα; πρόεδρο; διά τήν λέσχην τών Φοιτητών, μέ
όλας τάς ποοσπα&είας τού κ. Χρηστοαάνου, ό
όποιο; έκ οόοου μή ό κ. Καλλησπέρης δέν έέπαρκέσν, μικρός οπω; είναι, έπρότεινε σύγ
χρονοι; δυο τοιούτου;. Άλλά ποϋ έζλογή. ολί
γου δεϊν έλάμβανεν αύτη τήν τύχην τοϋ άντικυβερνητικού συλλαλητηρίου τή; παρελθούσης
Κυριακής. Αί αρχαιρεσιαι άλλως τε παρ' ήμΐν
σπανίω; διεξάγονται όμαλώς. Ομοιάζουν καί αύ
ται μέ τά; κοινοβουλευτικά; έκείνα; συζητήσεις,
καθ' άς καλούνται οί αντιπρόσωποι τοϋ Εθνους
να ψηφίσουν βασιλικά; έπιχορηγήσει;. ΙΙροκαλούν πάντοτε καί διαρκώ; ασκοπον συζήτησιν.
μακρηγοριας. λήρους, μομφά;, μεμψιμοιρίας, κα:
τό σπουδαιότερου. άνευ αποτελέσματος, διότι καί
έπιχορήγησις ή προικοδόπησις ψηφίζεται.καίάνευ
προέδρου ούδέποτε έμεινε λέσχη. Μόνον άνευ
τή; ποοτομής τοϋ μακαρίτου Βασιλειάδου έμει
ναν οί αδελφοί ήμών ΙΙατρεΐς. τούς οποίου; προέλαβεν ό φιλολογικό; σύλλογος « Παρνασσό;·· άγοράσα; αύτό; τήν μόνηνϋπάρχουσαν τοιαύτην έν
τώ έργοστασίω τού κ.Μπονάνου,οστι; είχε σπεύσει εϊς δημοσιευΟεισαν τών εφημερίδων ζήτησιν.
παρά τού λαβόντο; έκ Πατρών έντολήν νά τήν
αγοοάση δια λογαριασμόν των ! ι (που αποδεικνύετχι. ότι ή δημοσιότη; δέν είναι πάντοτε τό
ποακτικώτεοον μέσον.
Φοβούμεθα πολυ.'άς μάς έπιτραπή ή πχρέκβασι;,
μή βαρυαστίση ό χ. Δαίπφελδ καί μάς άφήση μια
και κα.Ιη υ.ϊ τάς άνασκαφά; του, διότι απότινος
χρόνου τώ παρεμβάλλουν τοιαΰτα καί τοσαύταπεοσκόμματα ειςτην εργασίαν του.ώστε κατάκανονικά
διαλείμματα διακόπτειαυτήν. Ήδητώρα διανύομεν
τοιαύτην τινά περίοδον διακοπής. Αυτά είναι όλα
δυσάρεστα. Ευτυχώς όμω; ύπάρχει καί ή αντίθετο;
τού μεταλλίου πλευρά’ καί. πρώτον χαιρετίζομε·/
ήδη, τήν μελλουσαν προσεχή έμφάνισιν τή;
• Νέα; Ζωή;” ύπό τάς έμπνευσεις καί τήν διεύθυνσιν τών κκ. Κ. Παλαμάκαϊ Ξενοπούλου. ονο
μάτων ύπερόχω; ήδη γνωστών εί; τόν φιλολογι
κόν ήμών κόσμον, καί ανωτέρω·/ πάση; συστάσεως. Άλλ' ή πνευματική ήμών κίνησι; ποικίλ
λεται λίαν ευαρεστώ; και διά τή; συγχρόνου δημοσιεύσεω; τών ποιημάτων τού Παράσχου καί
τής μέχρι Σαλαμΐνο; εκδρομής τού Πανελλη
νίου Γυμναστικού συλλόγου υπό τά; όδηγία; τού
καθηγητον κ. Σ. Λάμπρου. Συγχρόνως δέ αγ
γέλλεται έκ Παρισίων, οτι νέους αιρουσ: θριάμ
βους αυτόθι από σκηνή; διδασκόμενα τής δραμα
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τικής εθνικής ήμών έμπνεύσεως τά άμίμητα
προϊόντα
ΕΒΛ0ΜΑ4ΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΓΙΒΕΑΡΗΣΙΣ

Ίιϊτορία τών Αθηνών. ’Αληθές φιλολογικόν
γεγονός Οά άποτελέση ή δημοσίευσις τού τρίτου
τόμου τής « Ιστορία; τών Αθηνών» ύπό τού ε
πιφανούς ιστορικού καϊ λογίου ζ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, τοϋ οποίου έςεδόθη τό πρώτον μέρος,
διαλαμβάνον τόν ιδιωτικόν βίον τών Αθηνών.
Ως έλαχίστην ένδειςιν τής άξίας όλου τοΰ έρ
γου. παραθέτομεν τον πρόλογον.
Ούχί άπαξ έλέχΟη ήοη. οτι είς τήν δουλείαν
οφείλεται ή σύσφιγςις τών οικογενειακών δεσμό.ν.
Έντό; τού οικογενειακού αύτοϋ ασύλου είίρϊσκε
σχετικήν ασφάλειαν ό έπί πληρωμή διαμένων
κύριος τής εαυτού κεφαλή;’ έν τή οικογένεια
αύτού εύρισκεν επαρκή εύτυφίαν ό δούλος, έφ'
όσον φρικώδέ; τ: γεγονός, ουχί άσύνηθε; κχτά
τούς χρόνους έκεινους. τήν ευτυχίαν τον ταύτην
δέν τήν έξερρίζωνεν. ΊΙ οικία τοϋ πατρός καί
συνήθως τοϋ πάππου, ένθα <ί>; έπί τό πολύ έπήγνυντο αί τών κατιόντων νεοττιαί. ήτο άληθή;
μικρόκοσμο;. έν ω έξειλίσσετο ή πλήρης παρα
δόξων εθίμων, προλήψεων καί δεισιδαιμονιώιν.
δοξχσιών καί παραδόσεων ζωή.
Ικανά στοιχεία πής ζωής ταύτης έσημειώσαμεν έν τώ Α’ τόμω τής ήμετέρα; Ιστορία; περιλ.ηπτικώς. προκειμένου πεοί τών πηγών τοΰ
ιδιωτικού βίου, ήδη θέλομεν αναπτύςη πω;
ταύτα.
Ίόοί· ποιας όέρει χοηιιατιικϊς ώρελείας
εν ταςείδιον ε·.; τόν ΒόρειονΙ Ιολον.Είναι γνωστόν,
ότι τά · Ημερήσια Χρονικά» έζήτησαν παρά τού
κ. Νάνσεν πλήρη έκθεσιν τή; εί; τόν Βόρειον
Πόλ.ο* έκδρομής του. Μία τοιαύτη περιγραφή έ
δημοσιεύθη κατά τάς πρώτας ήμερα; τον Νοεμ
βρίου μετά μεγίστης επιτυχίας. Οί Τρεις αριθμοί
τών ν Ί Ιμερησίων Χρονικών» διενεμ-ήθησαν είς
750.00(1 αντίτυπα κα: ήδη τίθεται ύπό τά πιε
στήρια δεύτερα εκδοσις. II δημοσίευσις αύτη ϊοωκε χώραν εί; δίκην μεταξύ πή; έφημερίδος
καί τοϋ έκδοτου τού Νάνσεν, όστις άνέλαοε νά
δημοσιεύση τήν ανωτέρω περιγραφήν έν σχήματ: βιβλίου καί παραπονεΐται έπί άνταγωνισμοχ
τον οποίον χαρακτηρίζει ώς ανειλικρινή. Εκ τινων κατατεθέντων έν τή έφημερίδι τών συζητή
σεων έγγραφων προκύπτει ότι ό Νάνσεν έλαβεν
άπό τόν « ΙΙμερήσιον Τηλέγραφον. ’,'5.000 φράγ
κων διά το τηλεγράφημά του έκ 500 λεςεων ά;
άπηνθυνεν άμέσω; μετά τήν επιστροφήν του έκ
Νορβηγία; καί ΙιΙΟ.ΟΟΟ φράγκων δια τό μέγα
άρθρον έκ 15.000 λέξεων, οπερ έδημοσιεύθη
κατά τά; τρεί; πρώτα; ήμερα.; τού Νοεμβρίου’
έάν 'έφθανεν εις τόν Πόλον τό τηλεγράφημά του
έποόκειτο * νά τώ πληρωθή 250.000 φράγκων
δήλα οή δι' έκάσπην λέξιν 83 φράγκα καί 33
έζατοστά. άγνωστος μέχρι τή; σήμερον αμοιβή
εί; τόν κόσμον τώ>ν γραμμάτων. Τό κατ' αυτόν ό
έκδότη; είχεν άναλάβει τήν ύποχρέωσιν νά πλη-

Δε-λτίον τών ’(ΐλΐΊΐ.πίων.

Δελτίον Όλνη.πίων

ρ ίση ■?;>!·. 11(10 φράγκων τό βιβλίου τοΰ διερευΊ) Βικτωοιόν ΣιιμΤ.οΐ· κατά τόν κ. δέ Ά
'Αμέσως ώ; έπληροφορήθη περί τής έν Πζνητοϊ£. Κατά το»; γενομένου; υπολογισμού;, λαμ- μισθη εχει έν μέτριο τινί τόν τύπον ϊερέως ή α
βανομένων ύπ’ ό·!/ε·. καί τών δικαιωμάτων πή; νώτερου εκκλησιαστικού διπλωμάτου τής 'Ρω ρισίοι; άρίςεως τής Άοελζίδος Ί’ιστόρη, ή πε
μεταφράσεω;, ή περιγραφή αυτή τοΰ μακράν είς μαϊκή; Αύλή;. έν τισιν άναμιμνήσζει τήν φυσιο ρίφημο; τραγωδό; τοΰ γαλλικού θεάτρου, εδωζε
τόν Πόλον ταξειδίου απεκόμισεν είς τόν συγ,'οα- γνωμίαν τοΰ Ναπολέοντο; καί τοΰ Βολτζίρου καί τήν πζραίτησίν τη; έξ ζύτοΰ κζί ζπεσύρθη εί;
φέα τη; ποσόν άν.ίτερον τών 700.111111 φράγκων. ολίγον ομοιάζει πρό; μειδιούν πρόσωπο·/ κακεν μίαν τών πολλιϋν αύτής έπζύλεων. 11 Ί’ιστορηδέν
Ό διερευνητής Νάνσεν, οστι; έξεπληξε τόν τρεχούς ηθοποιού εκτεθειμένου είς τήν προ ήννόησε τήν πονηριάν ταύτην ή έπρορατ.σθη οτι
κ ίσμον ενεζα τή; τόλμης καί ακρίβειας αύτοΰ, σθήκην βιβλιοπ.όλου η. Ο δέ Άμίτση έφερε δέν την έννόησε.Ίύπειράθημάλισταπζντοιοτροπι·/:
δέν διεκρίνετο μόνον έπί δρζσπηριότητι κζτζ τήν ουσικ ο τώ λόγιο τήν όαιλίαν επί τοΰ θεάτοου. νάπύχη άκροάσεω; έκ μέρους τής Ί’αχήλ. πρό;
νεανικήν αύτοΰ ηλικίαν. Ήτο καί άρηρημένο; εν τη ιοιοτητι ςενου πζραπονειται πιζρω; οια την τήν οποίαν έπεθύμει ν' άπευθύνη πλήθος ζητη
κζί σην ΙιιτσαΛηι,ηι:. κζτέτριβε δέ μακρόν χοόνον υπέρμετρο·/ ταχύτητα τής άπαγγγελίζς μεθ ' ή; οί μάτων έπί τών άσοαλεστέοων μέσο»·/ δΓ ών θά
εϊς τό νζ ένδύετζι. ζαί έλησμόνει ενίοτε κζι ά- γάλλο·. ηθοποιοί υποκρίνονται τό μέρος των,άμα τό ήούνατο νά ψυχολογήσζ, έπιτυχώς τό Παρι
ρ/,ιεΐτο έπί τοσούτον. ώστε πολλάκι; έμενε μέ γνωρίζουσι καλώς.«Πόσον έχετε δίκαιον» άν = φ·ό- σινόν κοινόν. Έγρζψεν αλλεπα/Αήλους επιστοενα ποδζ γυμνόν καί τον έτερον μόνον ύποδεδυ- νησεν ό Σζρδοΰ. «Ή μανία αύτή μέ άπήλπισεν λά; πρό; τόν Ιούλιον Γιζνίν. πζρζκζλών αύτόν
με ον, ύπο τό κράτος μαθηματικών σκέψεων καί έπζνειλημμένως. Καί αύτή ή Σάρα πολλάκι; α νά
. , έπιαείνη
· .. ·* πασά
·. τζ,ι! Γαλλίδι
.
. νθοποιώ
■
. όπως
υπολογισμών άνωτέρων τή; ηλικία; του. Αίχρο- ποβαίνει ακατανόητο;’ εί; τά; γενικά; δόκιμά; οοιση αυτή συνεντευςιν εις την "συναοε/.^ον ·
vorptSa! άπήλπιζον τήν μητέρζ. τζς αδελοά; καί είναι θεία’ εί; τήν πριότην πζράδοσιν σέ θαμ αύτής. Αλλ’ ό κριτικός τής Έφημερίδο; τών
αδελφούς του! « Χάχα, τοΰ ελεγον αυται, βώνει. ύστερον όμι»; ή γ/.ώσσά τη; πηγαίνει μέ Συζητήσεων άπήντησε πρό; την ανταποκριτήν
ποτέ δέν Οά κάμη; προκοπή». ΊΙ πρός τό ρεμ ρέουσζν ταχύτητα μέχρι πτώσεως τή; αύλαία;. του. ότι «ή κυρία Ί'αχήλ ΰπέφεοεν από οςείαν
βάζει» ζντη τοΰ Νάνσεν διάΟεσις ύπήοξεν ό άχ·">- Τήν ήκουσζ μίαν φοράν έν Νίκαια. .Χειρότερα νευρικήν ασθένειαν» καί ότι δέν ήούνατο νά τήν
•ρισεο; σύντροφο; τής νεότητά; του. ‘ιόν τινι αγ άπό τό Παρίσι’ δέν ήζουέ τι; παρά τζ τζ τα τζ- δεχθή. Ό πόλεμο; ήτο κεκηρυγμένος μεταξύ
γλική βιογραφία τέως δημοσιευΟείση ό ζ. \Ι. Β. αύτή, καί ή συνάδελφό; της ανεμίμνησκον τούς τών ουο τραγικών, άλλ’ εζλινεν ύπέρ τή; Ί'ιΑρχερ ζνζίέρει πλεϊστα πεοίεογζ παεαδεί- μαθητά;. οί όποιοι αποστηθίζουν τό μάθημά των στύρη. Ό Αεγουβέ καί ό Δουμζ τή αοιίρωσζν
γματα. Άλλ’ ανεπαίσθητο»;. εις τήν πρός τό ίσον δύναντζι ταχύτερο·/, διά νά ,ΊγοΊηυν άτ<ί ενθουσιώδη άρθρα δι ών ανυψοΰτσ ή διάπυρος
ρεμβάζειν επιρρέπειαν αύτοΰ, προσετέΟη ζαί έν- πιόι-.ο '/> ■· «ΰ//> co ώί.ω/· τό οή λεγόμενον.Ί·;ι- καί παθητική αυτής ΰπόζρ-.σι; έπί προρανεϊ ήθιτετζμένο; έρως πρό; τήν σπουδήν τής ρύσεως, κώδε;’ μοΰ ήρχετο νά τήν ξυλοφορτιόσω». Εύ- κή μει όσει τή; ακαδημαϊκή; ΰπε-.τερότητο; τή;
συγχοονω; δε ζαί τάσι; πρό; μαζρυνά; έκδοΟμάς. τυχώς ό κ. Σζρδοΰ έσταμάτησεν έντζΰθα τά; υ αντίπαλου του. Οί υπαινιγμοί έραίνοντο προφα
’<) Νάνσεν έΟεάΟη συχνάκι;. κατά τήν έν Βέρ παγορεύσεις τής οργής του ζαί τόν συγχαίρομε-/ νώς, ζαί προσέοζλον σζληρώς τήν Ί’αχήλ.
γαν διαμονήν του βαίνων μόνος πεοί τό μεσονύ διά τοΰτο’ ορείλομεν ομ<·>; νά παρατηρησωμεν, Αύτη απε&ασισε τέλος νζ μετζόή κζί ίδη ΐπι
κτιον διά τών χιόνων έπί τών πέρις ορέοιν. Έ- ότι ό σ/γγρζφεύ; τοΰ Λροκηδ-ιΊο« τή; Λ.Ι/n-u- τή; σκηνή; τήν Ί’ιστόεη, έν τω Ιΰνεογετικώ
Κούρε··, τού Γολδόνη. II εκλογή αύτή; ήχθη
πέστρερε κατά τήν πρωίαν, έξαλλο; έζ χαρα;. rpa'.' καί τοΰ
A'/j'o5r/»> (διάνα μή ανζδέοωβα'/έω; συγζεκινημένο; έζ τοΰ θαυμάσιου Οεάμα- μεν παρά τζ άριστουργήματα αύτού έζρραζεται έπί τού δραματικού τουτου έργου, διότι έν τουτω
το; τοΰ όποιου είχεν απολαύσει. < γονείς του μετά τινο; έπιφυλακτικότητος έπί τή; υποκριτι αί γυναίκες ύποζρίνονται δευτερεύοντζ πρόσωπα.
τόν είχον συνειΟίσει άπό παιδική; ηλικία; εί; κής τέχνη; τή; εύνοουμένη; ζύτοΰ διερμηνέως. ΊΙ Ί’ιστόρη όμω; εϊδοποιηθεϊσα εννόησε το τεκταινόμενον και ζζτά τήν τελευταίαν στιγμήν
βίον σκληρόν καί έγκρατή. Δέν άνΟίσταντο ποτέ
ανήγγειλε μεταλλαγήν τού θεάματο;’ ένεφάνη
εί; τάς πλανόβιου; αύτοΰ κλίσεις, ζαί τονϊβλεπον χωρίς πολύ ν’ ανησυχούν. μικρόν έτι μαθη Σννε'ιϋιιόκ; ιιαΐ (lot'Xmin; ί·π<> Ι.Νοϋιι:ώό. εί; τήν «Μύρραν» ρόλον.έν τώ όπσίιρ ή Ί’αχήλ
τή/ τοΰ σχολείου,νά ανέρχεται τζς υψηλά; ζορυΕ'; το πρώτον τοΰτο δοκίμιο·/ κοινο.νικής ψυ είχεν άλλοτε θριαμβεύση. ΊΙ πρ ·>ην ηθοποιός
ρά; ή εΐσδΰοντα εί; τά πυκνά, δάση τής γεννε- χολογίας. ό συγγραφεύς άποδειζνύε·. ότι έν πάσν, τής γαλλική; κωμωδία; πζρέστη ωχρά καί τρέτείρας αύτοΰ’ ήδη ή ευφυΐα ζύτοΰ ώνειροπίλει κοινωνία σχηματίζεται αυτομάτως μία εστία μουσα. εϊς τήν πρώτην πράξιν, αλλ' 'έφυγεν
τά θαυμαστά έργζ τά όποια είχεν άνωθεν εντο διανοητική; ϋπεροχής. άποτελούτη; τόν νοΰν έσπευσμίνως ϊκόζλοΰσζ τήν έξής κρανγν,ν · II
λήν νά έκτελέση.
τρόπον τινά ζαϊ τόν γνιόμονα τής κοινωνικής γυναίκα αύτή μέ κάμνει νά υποφέρω πολύ, δέν
σννειοήσεως. Καταδεικνύει άκολούθως πώς αί βαστώ» πλέον . Είτα. μεταβαλοΰσζ τακτικήν,
ανήγγειλε τήν έμρανισίν της καί αυθις έπί τή;
’Ο Έοιεόνδος δέ ’Λιιέτιίιι είς πρό- ίδέαι γεννώντζι κζί διαδίδονται είς τά; κοινωνίας σκηνή; τού γαλλικού θεάτρου έν τώ» όόλω τή;
■σφατον τζςείδιον έπεσκέφθη δύο Γάλλου; σνγ- καί πώ; ύφίστανται αυται βαθμιαία; και διαδο
Καμίλλζς». Ί I Ί’ιστόρη έν πολυτελεί αμφιέσει.
χικά; μεταμορφώσεις. Μετά τήν εζθεσιν τού μη
γοαοεϊ; . πρό;
—·-- ου;
-λ. τρέφει ΐδιάζουσζν όπόληπζρέστη εϊς τήν εσπερίδα εκείνην εντός θεωρείο»
χανισμού
τή;
κοινωνικής
δράσεως.
ζαί
τήν
έςέψ'ιν,
όν Ιούλιον Βέρν
τον Βικτωρι’εν τασιν πολλ.ών έπιβοηθητικο/ν σημείων, οίον έστί όπερ έθετο εί; τήν οιζθεσιν αύτής ό Αρσένιο;
V.άρδού,
' ■ καί «σκιαγράφησε καϊ
λίαν έπιτυχώ; έν τή ή τζχύτη; τών κοινωνικών μεταλλαγών ό ζ.Νο- < ΐύσσαί. Καθ' όλον τό διάστημα δέν άπεμάκρυν:
"Νέα ’Ανθολογία·. τάς φυσιογνωμίας ιών δύο
το»; οφθαλμούς αυτής από την ζντιπζλόν τη;,
τούτων επίσημων χειριστών •ού καλάμου, ένώ- βικώφ, άντΐ νά άποχωρήσ-η απλώς καί <’·>; έτυ- κατά διαλείμματα μόνον ζατέθεττε τά δίοπτρα...
χεν
έπί
τού
έδάρου;
τής
ιδεολογία;
ανευρίσκει
πιον τοΰ γραφείου των έν ικήρει φιλολογική
κζταλήγων τά; έργασία; αύτοΰ. τά; ά/.ηθεί; και ίνα έπευρημήτη μετά επιδεικτιζότητο;. Τήν έ
δράσει.
απαραιτήτου; σήμερον μεταλλαγής, ζαί τά; πι πομένην όμως, είρωνεύθη ασπλ,άγχνως τήν ψυ
«Ό ’Ιούλιος Βέρν λέγει
,
(
θανά;
προσεχεϊ μέλλοντι. Ίΰπί τών κεφαλαίφν χρά·/ ύποζρισιν τή; Γαλλίδο; ήθοποιοΰ. Έν
νεται γενικό; γραμματέας υπουργείου ή στρατη τούτωνένριλοσοοώιν,
επιφέρει κρίσεις έν σχάσει τούτοι;, αί δύο αντίπαλοι κατέληξζν εϊ; συνενγό; έν αποστρατεία >’ ούδεΐ; Οά έπίστευεν οτ·. άγει τόν πρός σοσιαλισμόν ζαϊ τήν στρατοκρατίαν.
νόησιν. ΊΙ Ι’αχήλ μάλιστα εσχε τήν πρωτο
το εξηκοστόν όγδοον έτος τή; ηλικία; του. Ούβουλίαν έν τή συμφιλιώσει ταύτη,προσενεγκούσζ
δεμίαν έχει κενοδοξίαν καλλιτέχνου,βσάκις αρχί
εί; τήν Ί’ιστόρη θεωρείο·/ έπ' εύκαι-.ία τή; πζζει τήν συγγραφήν μυθιστορήματος τίνος, άναγιί·πί> Σοφίας Δ. ΚονεειΑεογ. ραστάσεω; τή; · Φαίδρα;» μέ τά; λέξεις τζυτα;
νιότκει όσον τό δυνατόν περισσότερα ιστορικά και Ή άνάμνησις τοΰ Χάϊνε, ανανεοΰται ζωηρά έπί τίνος επισκεπτηρίου «Πρό; τήν κυρίαν Ί’ιγεωγραφικά έργα έπί τή; χώρα; ένθα πρόκειται διά τής άνζγνώσεως τών ποιημάτων τή; ζ. Σο στορη. ή συνάδελφός της Ί’αχήλ». Ή Ίταλι;
νά διαδραματισθη ή ύπ' αύτοΰ έκτιθεμένη ορζ- φίας δέ Κούεμβεργ, ήτις άλλως τε θεωρείται (ώς άπήντησε δΓ ζύτογράρου τής αύτή; ρύσεως ζαί
σις.Τά πρωταγωνιστοΰντα ποόσωπα καί ή πλοκή μία τών μάλλον σεβασμίων άντιπροσώπων τής ή ειρήνη συνωμο/.ογήθη . . . τουλάχιστον έπιτοΰ μυΟιστορήυ.ατος λαμβάνουσιν ύπόστασιν έν νέα; αυστριακής σχολής.
σημ-ως.
____
τή φαντασία αυτού έρ' όσον προχωρεί άναγινούσκων. I Ιδη σκέπτεται νά δημιουργήση «έκτα
■<> ιι. Λέων Φόοτις i'/nuodirvoi ν εί; ιτα
ίι κοινωνικϊι ιιετιιρρ’νΟιόις
κτον ταξείδιον» έρ’ όλων τών μέχρι τής σήμε λικόν περιοδικόν λίαν ίνοιαρερούσας σελίδα; έπί Τό ίίτοΗον ι:<ιΙ
ϊ·πό Έδ. Σάντί.
ρον γνωστών μεοών τής σφαίρας. Ι-Ια ζήση αοά τή; έν I Ιαοισίοις διαμονή; τής περιρήμου ηθο
Έπιθεοιρησις ταχεία καί συνοπτική τοιν κυγε επαρκώ; ίνα πραγματοποίηση τό σχέδιο·/ ποιού Άδελαιδο; Γιστόοη.
ριωτέρων κοινωνικών προβλημάτων, έργον αυ
τούτο ; Έάν δέν τό κατοϊθώση βεβαίως δέν θά
Αί πρώτα·, παραστάσεις δέν τή υπήρξαν δαψι στηρά; λογική; καί άμεσου άποτελέσματο; έρρωηνε τό ^taifipr· Λικβ rev Ό Ιούλιο; Βίον ε
λείς
μεγάλων επιτυχιών, ή σύγχρονο; τότε κρι μένων μελετών, τα; οποία; ό συγγραφεύς. είς
γείρεται καθ' έζάστην περί ώραν τετάρτην πρωι
τική
άνεπιφυλάκτω; ότι είχε μεγαλει- τών διαπρεπεστέρων οικονομολόγων τής Ισπα
νήν. καί γράφει μέχρι τή; μεσημβρία;. Κζτα- τέρα;έδήλωσεν
άξκόσεις.
'Ολίγον όμω; κατ' ολίγον τό νία; έχει ήδη δημοσιεύσει έπί τον Κράτους καί
κλίνιται τζκτικώς τζς έννεα. δύο μόνον ημερών κοινόν αίσθημα έσυνείθισεν
εί; τήν τέχνην τής τών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.
τή; έβδομάδος εξαιρούμενων, καθ' άς συνοδεύει
μεγάλης
Ιταλίοο;
ήθοποιοΰ.
ήτι; μετ συ πολύ
τήν κυρίαν του εϊς τό «Μέγα ι-Ιέατεο·/· τής πό- ηρίθμει μόνον θαυμαστά;. Οί
"Οιτοι έκ τών κ. κ. συνδοοιιιιτεύν
άνθρωπο·, τών
λιως ’Αμιίν. Ό κύριος καί ή κυρία Βέρν όγδοον
-,. , . ,
, ,
‘, ν
ιδίως διεζρίνοντο διά τόν ενθουσια tine οεν
επΑίιοωσαν εισετι τιιν <η·ντούτο έτος δέν έπεσκέφθησαν τού; ΙΙαρισίους. γραμμάτων
\ ' ,
ν
, _
, ,
σμόν
των.
Αί
ομόφωνοι
έπευφημίζι
ήρμηνεύοντο
Διάγουσιν εΰδαίμονα βίον έν τή απομονώσει κζί
ιιιιοιιην τ<·»ν. παοακαλουντιιι ν uν V ,.
, , <
ζ. ,
ύπό
τών
καλάμων
τοΰ
Αζμζρτίνου.
τοΰ
Αεγουτω ήρεμο» βίο» τή; Επαρχία;. ΊΙ μεγζλειτέρα βέ, τοΰ 'Αλεξάνδρου Δουμζ καί άλλων πολλών. .ποστειΛωσι πΑε<»ν ταντιιν, κα() <» ηε.
των ευτυχία συνίσταται νά τοώγωσι τά; εσπέρα;
Ό Λεγουβ’ε τή αφιέρωσε μάλιστα τόν γνωστόν τα δΓ-o φάλλα ιη.·ιι.·πΛΐιροϊ'ται ύ έκτή; πζρζστάσεω; έν τινι εξαιρέσω έστιατορίω στίχον
δοσΐ(· τοϋ Λ' έτονυ. "Οσ<η δέ δέν
κειμένω ακριβοί; απέναντι τοΰ θεάτρου. 1<αί,«εύΊ’αχίΐΛ ίι'είχε (hovciafrr Β'έΟε χοε.ω- ει’-αοεστιιθώσι εΰ· τίιν διιέσοκ· <1πορίσκομεν εί; τζ; παρεκτροπά; ταύτα;.λέγει ό ’Ι <ΐτώ«ΊΙ
τόν βίονυ 1
ούλιος Βέρν. τήν αυτήν «ηδονήν ήν κζι οί νεό ύπαινισσόμενος διά τοΰ στίχου αύτοΰ τήν άενησιν στο/αιν ταΐ’τιισ.τοΐί· γνωστο.ποιοΰιιεν
νυμφοι κατά τήν σελήνην. τοΰ μέλιτο;».
οτι 0<ϊ έπανέλΟοπιεν όνουαστί.
τής Ί'αχήλ τοΰ νζ παίςη τήν «Μήδειαν του».

στρατιωτικόν, είναι ή ψυχρά
νζπτύξεως καί τής προόδου τής Ρωσσική; τόν
κεφαλή, όρθώς ζ·/τιλαυ.βανον.έ·/η τών έξω
Επικράτειας.
Γό έπ’ έμοί. καίτοι θεωρ<·» έν πολ θεν προσβολών, ούδέποτε έςαπτομένη ζαί
ΙΙΑΙΆΒΟΑΙΚΏΣ ΙΙΓΌΣ ΤΟΝ
λοί; ύπολειπόμενον τόν Μέγζν ΙΙέτρον ούτε έζθαμβουμένη ούτε σκοτιζομένη ύπό
8ΕΓΑΝ ΑΑΕΞΑΝ1Ρ0Ν ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΕΓΑΝ ΝΑΙΤΟΑΕΟΝΤΑ
τοϋ Αλεξάνδρου καί τοϋ Ν ζπολέοντο;. τών καλών ή κακών ειδήσεων, μετ’ αύπήν
εις ους ιδίως άπο/ε’ν.οντζ: σ-ήμε;ον τά δέ ή δρασπηρία άπόφασις καί ενέργεια, α
νατό Ηεοδεόοοί' Ν- Φΰ.ογιιϊτου
ποωτέιζ. ό·.κα·.οτίρον νοαιζω νζ τζ;ω του- ποτελούσα πήν αληθή τοϋ άρχιστραπήγου
τον εί; τήν πρωτεύουσαν θέσιν. Ό Αλέ- σοφίαν καί είτα ή τέχνη τοϋ καταβάλλει·/
Δέν προτίίίευ.αι σ-ήμερον νζ εξετάσωδιατί ξανδρος. γεννηθεί; έν χώρκ πεπολιτισμένη τόν εχθρόν έν ταίς μάχαις, μάλιστα δέ ή
•ή ιστορία το»ν ανθρωπίνων πράςεων ή μά’/.- κζί τυχών ύπό πήν έπιστασίαν νοημονε- ίκανόπης τοϋ έπανορθοϋν πήν ήτταν, έν ώ
λον οϊ μ=χρ’· τοϋ νϋν ιστοριογράφοι μόνον τζ στζτου κζί φιλ.ομουσοτάτου πζτρός ελευ ό έχθρός κδει τά νικητήρια (βλ. liiblioονόματα δεσποτών ζαί δορυζ.τητόρεον ευδό θερίου κζτζ πάντα ανατροφής, τυχών μά theqiie llislorique el Mililairc τόμο;
κησαν νζ περιβάλ-ωσι διά τοϋ ονόματος τοϋ λιστα τοϋ εξαιρετικού πλεονεκπήματος νά Τ’ έκδοσις ΙΗ'ιήι. Ώς δέ παραπηρεί ό
■αεγάλου. πζρέχοντες άξ'.οθρήνητον μζθημζ παιδευθή ύπό τοϋ μεγαλονουστάτου καί προμνημονευθεί; λόρδο; Βρούγαμ. ό μέγζ;
έπιζ/.αζεστάτι',ς ροπή; είς τήν επιβουλήν καί πολυμζθεστάτου τών άνόρών πής άρχαιό- πολεμικό; άνήρ πής Γαλλίας έςεπλήρωσεν
προδοσίαν τών πολιτικών ελευθεριών. ’Αναν πητος. έδύνατο νζ συγκαταλεχθή εύλόγως ακριβέστατα τζ ίδια πζραγγέλμ,ατα «Τι
τίρρητο·/ ήδη πρόκειται.οτι τό επίθετου τούτο μεταξύ τών λογ’.ωτίρων ζαί φ-.λολογωτέ- μήν αύτώ φέρει (λέγει ό λόρδος), οτι ούτε
συνοδεύει έν —ή ιστορία ο»ς διακριτικόν τρό ρων συγχρόνων άνδρών. Ό Ναπολέων ω σφάλμα τοϋ εχθρού πζρείδέποτε.μή ώφεληπον τινά επώνυμο·/ τά ονόματα τών έπί πο- σαύτως συσπηματικώς παιδευθείς έν πή θείς δηλ. έξ αύτοϋ. ούτε πλεονέκπημα έπέλυβοήτοις καί θαυμαστοί; στρζτιωτικοίς καί πρωτευούπη πής οικουμένης πόλει. φιλομα τρεπεν είς αύτόν νά άπολάβη. όπερ δέν έ
πολιτικοϊς κατορθώμασι διζκριθέντων αύ- θής δέ κζί οιλόμουσος τυγχάνω·/, διεκρίθη δύνατο έπ: μεγάλω τόκω νά αφαιρέτη άπέπισπην.ονικώς.περί τά μαθηματικά μενίδίως αύτοϋ.πριν ή έτι έπελθωσιν ανίατα δεινά».
τοκρατόρων καί μοναρχών.
Εις τών τοιούτων άνδρών. οϊτινες ήξιώ- διατριβών, ώς ο \\ ailer-Scoll έν τώ βίω Ίΰνεκα δέ τούτων τών έξοχων αύτοϋ πολε
θτ,σαν τοϋ ονόματος τοϋ Μεγάλου, είναι τοϋ Ναπολεοντος αναφέρει, άλλά κα: περί μικών προτερημάτων οί ύπό τόν Ναπολέ
καί ό πής Ί’ωσσίας ΙΙέτρος. οστις. παρα άλλα πολλά εύδοκιυ.ήσας κα: συ·~'ράφζς’όθεν οντα στρατιώτα: διετέλ.ουν τυφλώς άφωλαβών τήν Ρωσσίαν μικράν, παρέδωκεν είς ά.·/αμ.φ·.σβηπήτωςύπερείχοντοϋ Πέτρου κζτζ σιωμένο: είς αύτόν. πεποιθότες αείποτε
τούς διαδόχους αύτοΰ μεγάλη·/, οστις. τό τήν εγκυκλοπαιδικήν μζθησιν.όστις.ίν βαρ- περί πής νίκης, διά τούτο δέ καί πεινώντε;
σπουδαίο .ερον.ευρών αύπήν κατά πήν άνά- βά.ρω ’/ώρα γεννηθείς καί άνατραφείς. δεν καί διψώντες καί ά.γρυπ·/οϋντες καί πολβασιν αύτοΰ είς τόν θρόνον βαρβαρωτάπην, έδύνατο νά μ.ορφωθη έπισπημονικιός όσον οί λαχώς τ.μ.ωρούμενο·.. εις μόνην πήν θέαν
καί δύναται τις είπείν κτηνωδέστατη·/, με- έφάμιλλο: αύτοΰ μεγάλο: δορυκτήτορες! Βε αύτοϋ ένεψυχοϋντο καί ήλεκτρίξοντο. Εύτέδωκεν είς αύπήν τά άγαθά τοϋ Ευρωπαι- βαίως λοιπόν κατά πήν έπισπημονικήν πζί- φυώς δέ παραπηρεί ό καί ανωτέρω ;/.νη.μοδευσιν παραβαλλόμενος πρός ζύτούς, ήν νευθείς συγγραφεύς πής Δεκαετούς ιστορίας.
κοϋ πολιτισμού.
ότ| είχε καταστήσε·. τήν Γαλλίαν όλ.ην
Άλλά, καίτοι μετά τών Μεγάλων συν- κατώτερος.
στρατιώτην. ούτινος αύτός ήν ό Θεός.
αριθμούμενος. 7.y-viy. vr/ -ί-τνι μέχρι τοϋ
Αλλά και κατά πήν πολεμικήν καί στρανϋ·/ δευτερεύουσαν έν τοϊς ιστορικοί; συγ- πηγικήν ΐκανόπητα ό ΙΙέτρος ήν ίσως κα Αί τελευταία: μάλιστα αύτοϋ νίζαι, ότε
γοά'χμζσ·. μεταού τών Μεγάλων θέσ·.·/. κα- τώτερος τοϋ Αλεξάνδρου καί τοϋ Νζπο μετά καταπληκτικήν καταστροφήν, έλαχίτώτερο; τρόπον τινά θεωρούμενος τών άλ λέοντος. Είναι ζληθές. ότι κα: ό ΙΙέτρος. στας εχων δυνάμεις, άνεχαίτιξε καί κατέ
λων και ιδίως Αλεξάνδρου τοϋ Μζκεδόνο; έμφορούμενος τών χαμαιζήΰ.ων κζτζκπητι- βαλλε μέγαν άριθυ.όν εχθρών, δικαιοϋσι τώ
κζ·. Ναπολεοντος τοϋ Κορσικανού. Εκ τών κων ιδεών, αϊτινες καί τανϋν έτι κατέ- όντι πήν κατάτζξιν αύτοϋ εί; τούς μεγί
ιστορικών κζί τών φιλοσόφων άλ.λο; ζλ.λον χουσ: πρό; καταισχύνην τής άνθρωπότητος στους πής άνθρωπόπητος στρατιωτικούς ανπροτιμά μετζςύ τών ονομασθεντων μεγά λαού; κα: κυβερνήσεις, έπελάξετο πής δια δρας. Είς δε τόν Αλέξανδρον τρεις μόνον
λων άνδρών. Ούτω φερ’ είπείν ό λόρδος πολέμων καθυποτάξεως άλλων λαών καί μεγάλα·, μάχαι. δηλονότι ή έν τώ ποταμώ
Βρούγαμ. θεωρεί ανώτερους λίαν τών ά/.λων χωρών, καί διά περιφανών νικών έξέτεινε Γρανικώ. έν Ίσσώ πής Κιλικίας καί ή έν
Αρβήλοι; ή Γζυγαμήλοις. μετ άϋλ.ων οκτώ
Μεγάλων τόν Ναπολε'οντζ, «πρός όν, ό»ς μεγάλως τά όρια πής Ί’ωσσικής Επικρά
μικροτέρων
κζι έπιυ.όνων έκπολιορκήσεων
λέγει, κατά τινα έποψιν ούδένα παρά/.λη- τειας. Είναι άληθές. ότι καί ό Μέγας Ιΐέπόλεων
ήρκεσαν
νά καθυποτάξη πήν μεγάλον δυνατόν εύρεϊν. καί άν διέ/.θωμεν πάν τρος έθριάμβευσεν ένδόξως κατανικήσας
λην
τών
ΙΙερσών
μοναρχίαν, ήτις έξετείτά /.I
νοονικά», και τόν τόν ανίκητου Κάρολον τόν δωδέκατον έν πή
• των τιθν άνθοώπων
»
νετο
εις
όλα
τά
τότε
γνωστά τοΰ κόσμου
Αννίβαν, ον έπί τέλους κα: προτιμά πως. μάχη πής ΙΙουλτάβας (Pllltavai, ήτις.
μέρη.
Καί
είναι
μέν
άληθές. ότι αντιπά
’Ο Σλόσσερος κηρύττει άμφοτέρων τούτο»·/ καθά ορθότατα παρατηρεί έν τοϊς πολλάκι;
λου;
είχεν
άνδρα;
πολύ
κατωτέρου; πήν
άνώτερον τόν ήμέτερον Αλέξανδρον. Ί) έκδοθεϊσιν άπομνημονεύμ-ασιν αύτοΰ σοφός
διανοητικήν
άνάπτυξιν.
δό;
δ’ είπείν βαρ
Δουπάρκης έπειράθη νά. άποδείςη ιό; πρω άνήρ. ό κόμη; De Segur. κατέσπησεν άτεύοντα τόν μέγαν Καίσαρα. Ό δέ L<mis- θάνατον πήν μικράν. άνοχύρωτον καί όλι- βάρους, άλλ’ ούχ ήττον ούτε οί ΙΙέρσαι
Biane έν τώ α ’ τόμω πής ύπ ζύτοΰ έκ- γοπληθή πόλιν Πουλτάβαν. καταρρίφασα ήσαν όλ.ως άπόλεμοι καί αγύμναστοι, διδοθείσης Δεκαετούς ιστορίας (Ilisliiirc <le έκ τοϋ θριαμβευτικού αύτοΰ άρματο; τόν ευθύνοντο δέ τότε ύπό βασιλέω; νοήμονο;
I)ix ansi ού μόνον άνεκήρυξε τόν Χζπο- άκαταμάχητον ήρωα πορθητήν καί άσφα- καί ρέκτου’ πλήν τούτου όμ.ω; συνεμάλε'οντα άνώτερον τοϋ Καίσαρος.άλλά κζι ά- λίσασα πήν ύπαρξιν κζί πήν πρόοδον πής χοντο μετά τών ΙΙερσών καί πολυάριθμοι
πεκάλεσε lc double genie de la guerre Ί'ωσσίας. ού μόνον σωθείπης άπό τή; βαρ- μισθωτοί Έ/ληνε;. άδιαλλάκτω; εχοντε;
et de la "France. Άλλ’ όσον έγώ τού- βζρόπητος. έν ή ήθελε κατακυλισθή διά ποός τούς Μακεδόνα;’ ο: δέ Ίνδο· . καί μά
λάχιστον γινώσκω. ούδείς έδωκε μέχρι τοϋ παντός ίσιος, άλλά καί κατατζχθείσ·ης εις λιστα οί ορεινοί, ήσαν μαχιμώτατοι. πρός
νϋν τά πρωτεία εις τόν μεγαλεπήβολον πήν πρώπην τάςιν τών μεγάλων Ευρωπαϊ δέ άγαν ριψοκίνδυνοι διά πήν εϊ; πήν μεκαί ακαταδάμαστο·/ άνδρα, οστις κζτζ [κυ κών δυνάμεων. Άλλ’ ό ’Αλέξανδρος καί ό τεμύύ’/ωσιν άκοαν αύτών πεποίθησιν. Τορίων παλαίσας άνυπερβλήτων δυσ/ερειών Ναπολέων, εϊς κοσμοκρατορίαν άτενίσαν- σουτον δε δια τα; εςοχου; αυτου πολεμικά;
ήδυν-ήθη πρό; έκπ/.ηξιν πής οικουμένης νά τες, έτυχον έν μέρει τοϋ δυσκόλου καί δυ- άρετάς έφοβοϋντο αύτόν τζ κατανικηθέντα
καταβά/.ή ασάλευτου πήν κρηπίδα πής ζ- σεοίκτου σκοπού αύτών δΓ έπανειλημμέ- ύπ' αύτοΰ Έθνη, ώστε, ώ; μαρτυρεί ό
νων καί άπαύστων νικών, γεννζίως καί έμ.- Ί’ωμαΐο; 'Ιουστίνο;, «δέν έπίστευον εις
τόν άγγείλαντα τόν θάνατον αύτοϋ. διότι,
Σ. Δ. Ο. ΊΙ πζροΰσζ διζ-ριβή τού ζ. Θεοδ. φρόνως ύπό πάσαν έποψιν κατά πήν κρίσιν ώς ένόμιζεν αύτόν άνίκητον. ούτω καί α
Ν. <1·λογζ;π»υ. δημσσιευθεϊσζ έν τώ Αττικώ’ΙΙ- τών πολεν.ικών συγγραφέων διευθύναντες
μεοόλογίω του έτου; 1877, ζνζδημσσιεύετα·. έν τάς άλλεπαλλήλους αύτών είσβολάς. Κατά θάνατον, ένθυμούμενοι ποσάκις έκ προύτώ ήμετέρω περιοδικό» διάτήν αξίαν κζί έντόδιζ- τόν Ναπολέοντα ή ύπερτέρα πασών τών πτου θανάτου έσώθη. καί ποσάκις, εν ώ έφέρον αύτή; μετά προήγουμένην έπιθεώρησιν στρατιωτικών αρετών, αϊτινες διακρίνουσ: νομίζετο άπολωλώς. ού μόνον σώος, άλλά

Έκτοϋ Τυπογραφείου Νοιι»»:ΐις.

ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

υπό τοΰ συγγραβέω;.

✓

/
I

Δελτίον τών Όλυιι.πίων
———------ -—- ■ - -Α.

-·_

καί νικητής άνεφζίνετο». Διά τούτο δέ ζαί τά πρωτεία ό Αλέξανδρος ζαί ό Ναπολέων, τελευπήν αύτοϋ, έπ-ήλθεν ή 'Ρώμη, ήτι:
αύτοί qi μισαλε’ξανδροι έκ τών συγγραφέων ύπέρτεροι ζατά τούτο δειχΟέντες τοϋ ΙΙέ- ύπεδούλωσε τήν Ελλάδα κζί ολίγου δείν
άναγνωρίζουσ: πήν άπαράμιλλον στρατιω τρου. άλλα μετ’ αύτών συγζατζτζζτέοι έξηφάν.ζε τόν Ελληνισμόν. Αλλ’άν ταύτα
τικήν ύπεροχήν τού'Αλες ζνδρου' ό δέ κλεινός ζαί ό θηριωδέστατος Τσεγγή-Χάνης. όστις ήναι ίστοριζώς άνζμφισβήπζ,τα. ζηπήσιGl'Ole λέγει τά έξη: : «Πασών τών αρε έξέτειν- τήν Επικράτειαν αυτού έζ πής μον είναι άν, ζαί τού Αλεξάνδρου μή γεντών. αϊτινές άπαρτίζουσι τήν ύπάπην στρα Ταρταρίας εις τήν Σινικήν πρός άνατολάς νωμ.έ/ου ζζί μη έπιχειροΰντο: τά; μεγάλα;
τιωτικήν υπεροχήν, είτε ώς στρατηγού είτε ζαί είς πζ,ν 1’ωσσίχν πρό; δυσμάς, ζαί ο αύτού εκστρατείας, δέν ήΟελεν έπέλΟει ή
ώς στρατιώτου, ούδεμιας έστερείτο τοϋ \- διαβόητος έπί αϊμ.οβορίζ Ί’αμ.ερλάνος,όστις είς πήν 1’ώμ.ην ύποδούλωσις. ώς έπίσης,
λεξανδρου ό ναραζπήρ. Μετά τής -ηρωικής ώσαύτως έξέτεινε τήν εξουσίαν αύτού μέ άν τής ζωή: τοϋ Αλεξάνδρου παρζτεινομέαύτοϋ άνδρι'Β; (ύπερβολικής όντως καί ά- χρι τής Μικρά: Ασίας ζαί ανέβαλε περί νης δέν ήθελεν έπέλθει καί ή ζζΟυπότζξ'.ς
ζαιρου ενίοτε, ώστε τούτο μόνον τό στρα τα. πεντήζον. α έτη τήν πτώσιν τοϋ Βυ καί πολιτική έξζσΟε’νωσις τή: Ρόιμης. κα
τιωτικόν ελάττωμα δύναται τις να ζπο- ζαντίου. αιχμαλώτισα; τόν άπειλοϋντα την θιστάμενης ούτως άν.σχύρου νά έπηρεάσζ, έν
δώση αύτώ έλλόγως) συνεδεεν εν πάσαι; ζατά/.ηύιν αυτής Σουλτάναν Βαίαζίπην.ον, τω μελ.λοντι πήν Ελλάδα κζί τόν Έλ/.ηνιταϊς πολεμικαΐς αύτοϋ πράξεσιν επιμελέ ώς βεβχιοΰται, ζαί περιήγεν εν κλωβίω. σμόν. Ιίολλοί τών ιστορικών ισχυρίζονται,
στατα προεσχεδιασμε'νας διατάξειςν, άγου Άλλ' ούτε είς αύτούς ή ιστορία άπένειμε ότι ή Ελλάς, καΟ’ήν εποχήν έφάνη ό Α
τό όνομα τοΰ Μεγάλου.
πνον προφύλζξιν κατ ενδεχόμενηςς χποτυάπο
λέξανδρος είς πήν σκηνήν τοϋ κόσμου, ε χ=ν
Είναι αληθές, οτι ή ιστορία άπένειμε είσέλΟει εις τό στάδιον πής παρακμής. Έξ
χίας, άφθονους πόρους πρός μεΟάρμοσιν εί:
--------- των ε— τό ονομα τοϋ Μεγάλου, ώς μη ώφειλεν. είς ένό; μέν παρελθούσης τή; ήγεμονιζ; πής
νέα: περιπέτειας.
Έν μέσω άδιζλεί
ί"·
~·~ ι/ ιών οί προφυλαζτιζοί ούτο:: συνδυα- μ.εγάλους μόνον μονάρχας δορυκπήτορας. Σπάρπης, παρελθούσης πής ήγεμ.ονίχς τών
σμοί ούδέ :οτε έλε
κατορθώματχ άλλά δέν περιέβαλε πάλιν δι' αύτών πάν Αθηνών, έξαφανισΟείση: πή; όλ'.γοχρονίου
ζύτοΰ είναι ό άοχαιότατον ;.μνημονευόμε- τα.;. ΊΙ ιστορία, ώς δύναται τις νά συνζ- ύπεροχή; τών Ηηβαίων δια τοΰ έν πή μάχη
νυν παράδειγμα
έ· σπημ.ον.ζή: στρατιωτι- γάγη εκ τών άνδρών, τών φερόντων τοΰ θανάτου τού μεγαλονουστζτου καί πολε.—ρζοειγμ.α επισπημ-ονιζής
έπελ.Οει
διοργζνώσεως
καί τών θριαμβευτικών μεγάλου τό όνομα. έΟεώρησε μέν χπο- μιζωτάτου Επαμινώνδα .
ζ-ήί
αύττ,ς αποτελεσμάτων. ’<) Αλέξανδρο: δοτέον τό όνομα τοΰτο εϊς τους διά με κατά, τήν μαρτυρίαν τού Ξενοφώντος «α
καταπλήττει τήν φαντασίαν ύπέρ πάντα γάλων πολεμικών καί πολιτικών κατορ κρισία ζζί τζρζχή ετ: πλείων έν πή Έλάλλον πολεμικόν πής άρχζιόπητο; άνδρα, θωμάτων υ,εταβαλόντα: τόν σύ—/οονον γε- λάδι». Έξ ζϋ.λου δέ τό καταχθόνιον πή;
ζπζραμίλλω; ζνζπτύξας πχνό,τ: άποτελεϊ ωγραφιζόν χάρτην, έστω καί επί Ουσία μυ φιλοχρηματίας πνεύμα είχεν εισελάσει. δι’ό
πζ,ν άληθή πολεμικήν αξίαν καί ώς μαχητή; ριάδων άνδρών, άλλ’ είς μόνου; πάλιν έξ πολλοί μέν τών αρχηγών ήγοράζοντο.πλεί
καί ώς αρχηγός καί διοικητής στρατιωτι αύτών. οϊτινες έζέκπηντο, διαταράσσοντες στο·. δέ μισθοφόροι "Ελληνες προσέφερον έπί
κών πληθών».— ΟΟεν. άν ή εκτασις καί ο πήν παγκόσμιον ειρήνην, ζαί πρόΟεσιν μ.ε- μισΟώ τοΰ: βραχίονα; ζαί τό ζίμ.α αύτών
βαΟαός τοΰ μεγαλείου τών σ.εγάλων άν- γαλουονόν ζαί γεννζίαν ζαί έπήνεγζον άπο- εις πήν ύπηρεσίζν οίουδήποτε ήγεμόνος
ορών ορι,ηται έζ πζ,ς ευρυτηιος πζ,ς παι τελέσματχ προόδου ζαι ευημερία: μόνιμα κζί έθνους. Έδύνατο λοιπόν ή Ελλάς
δείας ή πής ύπεροχή; πής στρατιωτικής ζαί καί σταθερά. Τής άρχή; ταύπζ.ς τιΟεμένης. ούτως έχουσα νζ διαπηρήσζι τό κράτος
πολεμικής ϊζανόπητος. ζνζμ.φηρίστως ό ’Α φρονώ, ότι ό Πέτρος, καίτοι κατώτερος έν αύπής κατέναντι τής Περσίας τότε, κατέ
λέξανδρος ζαί ο Ναπολέων υπήρξαν μ,είζο- άλλοι; τού Αλεξάνδρου ζαί τοΰ Ναπολέον- ναντι πής Ί’ώμ.η; έπειτα :—"Αλλως πήν
ν=ς τοϋ ΙΙέτρου. διότι καί μόρφωσιν άνω- τός,είναι όμως πολλώ μείζωντοϋ Ναπολέον- ύπό πής Ρώμης ύποδούλωσιν έδύνατο ίσως
τέραν ειχον αύτοϋ καί περί τά πολεμικά τος. μείζων ίσως καί τού Αλεξάνδρου ύπό νζ προλάβη ό Αλέξανδρος, έάν έν τοσοΰτον νεανική ήλικία δέν έπιπτε βορά τοΰ
ήσαν 'ίσως δεινότεροι, άναβιβάσαντες πήν τήν έννοιαν ταύτην τοϋ Μεγάλου.
Είναι ζήτημά. τής ιστορικής κριτική: θανάτου. Ό 'Ρωμαίος ιστορικός Αιβιος,
στρατηγικήν εμπειρίαν καί ziyrry είς τό
ζαταζόουοον σημ.είον. Άλλ’ άν μέν ή έζ- δυσλυτώτζτον. έάν ή τοσούτον έπιφανώς Οείς τό ζήτημα, έαν ό Αλέξανδρος πρός
τασις πής παιδείας ύπζρχη τό βαΟμόμετρον χαρζχΟείσζ έν πή ιστορία διάβασι: τοΰ με- τούς Ρωμαίους πολεμών. ήθελε νικήσει
τοϋ μεγαλείου τών λεγομένων μεγάλων άν γαλονουστάτου καί μεγαλουργοτάτου Α ή ήτπηθή. δέν διστάζει να άποφανθή.
δρών, τότε ζζί οί τρεις ούτοι χνδρες είναι λεξάνδρου δια τοΰ κόσμου τούτου ώφέ/.ησεν Ούων ίσως πήν ά/.ήΟειαν πης δοξα
σμιζρότζτοι. πζρζβολιζώς πρός τούς προϋ- ή έβλαψε μάλλον τόν Ελληνισμόν ζαί πζ,ν σία; αύτοϋ εϊς τόν βωμ.όν ύπερβαλλούπαρξαντας. συνακμχσαντας καί μετακμά- άνθοωπόπητχ. Είναι άναμ-οισβήπητον.ότιή ση; φιλοπατρίας, ότι ήΟελεν ζφεύκτως ήτσαντας έξοχους έπί παιδεία άνδρα;, οποίοι έως τού Αλεξάνδρου δημ.οκρχτουμένη Ελλάς τηθή· άλλα τζ έπιχειρήμ.ατα ζύτοΰ, μ.εό Πλάτων. ό Αριστοτέλης, ό Ούμβόλδος. είχεν άναβιβασΟή εί; τό ζαταζόρυφον σημείον ταξΰ τών άλλων διατεινομένου, ότι ή
Ρώμ.η εύνοείτο ύπό πής τύχη; ιδιαιτέρως,
ό Βολτχίρο: και λοιποί. Άν δέ μόνη ή πής ιστορική; δόξης. Κατισχύσασζ τών
περί τά πολεμικά έπίδοσις χαρακπηρίζη πολυαρίθμων Γρζτιών πής Ιίερσίας διά. τών είναι ήκιστα πειστικά. Έζ τούναντίου έμ.τούς όνομαζομ.ένους μεγάλους άνδρα:, τότε Οαυμ.αστών αύπής πολεμικών κατορθωμά φρονέστατος ιστορικό: τών νεωτέρων χρό
τόν τίτλον τοϋ Μεγάλου έπρεπε νά οέρω- των. άναπτύξασα ή μάλλον πλάσασα καί νων, στρατιωτικός ζαί ναυτικό: .άμα,
σιν ού μόνον οί τρεις ούτοι μεγάλοι δορυ- έν πολλοί: τελειοποιήσασα τά; έπισπήμχς στρατεύσας πολλάκις κζί πολλαχοϋ κατά
κπήτορες, ώς ζαί οί λοιποί όνομζσΟέντε; ζαι τα: τέχνης, άποιζίσασα. πλεΐστα ό'σχ γήν ζαι κατά θάλασσαν, ό Waller Ra
μεγάλοι, άλλά καί πλείστο-, άλλοι πολεμ'- πής Άσίχς καί πής Εύρώπης μέρη, προή- leigh έν τω α’ καί μ.όνω έζδοΟέντι τόμω
ζώτατοι άνδρες ζαί έξοχοι στρατηγοί, ο γαγεν κποτελεσμχτικώς πήν άνΟρωπόπζ,τχ πή: έπιχειρηΟείσης ύπ’ αύτοϋ 1στορί«<: roi>
ποίοι ό Μιλτιάδης, ό Κίμων. ό Αγησί και κατέσπζσεν άειθαύμαστον τό έαυτής ό χι'χηιοι· διατείνεται, Οτι ή μεγάλη τύχη
λαος. ό Επαμινωνδας. όΐΐύρρος, ό Φι νομα. Μετά δέ πήν ύποβολήν αύπής εις τόν πής Ρώμ.η; συνίστατο εί: τό ότι ό Αλέ
λοποίμην ζ-.λ. έν πή άρχαιόπητι, ό Τσεγγή Αλέξανδρον καί πήν ύπ' αύτόν ζατάζπζ- ξανδρος, πρωϊμώτατα Οανών.δέν προέφΟασε
-Χάνης. Ί’α.μερλάνος, Γουστάβο; Άδόλ- σιν [κεγάλου τοΰ τότε γνωστού κόσμου μέ νά εισβάλ.η εις τήν Ρώμην. — Άλλ’ αν
φος. Κάρολος IB’, Τουρέννος ζτλ. έν τοίς ρους. τόν πρόωρον θάνατον αύτοϋ και τας δέν ύπήρξε παραίτιος πής κατόπιν εί; πήν
μεταγενεστέρο’.ς χρόνοι;' καί δμ.ως είς ού- έπί τών διαδόχων καί έπιδιαδόχων αύτού 'Ρώμην ύποδουλώσεως, ύπ^ιρέπησεν όμως
δένα έξ αύτών, καίτοι έςοχωτζτων στρα διαιρέσει; και έριδας, αίτινες διαδέχονται διά τών ίστοριζωτάτων ζζί καταπληκτι
τιωτικών. πολλών μάλιστα ζαί δι άλλων πάντοτε πήν κοσμοζρατορίαν και πήν δε κών αύτοϋ νικών τόν Ελληνισμόν καί πήν
θαυμαστών αρετών διακριθέντων. απενε- σποτείαν. ι διότι σπάνιον μέν νά ύπάρξη άνΟρωπόπητα : Κζί τοΰτο όλω: άμ.φίβοσειρά [Λεγάλων ήγεμ-όνων. έν πζ, ζοσυ.οζρα- λον διατελεί. Είναι αληθές, 0τ: διά πής
μήΟη τοϋ Μεγάλου τό όνομα.
Έάν πάλιν τοΰ μεγάλου τά προσόντα τορίζ δέ ή έκτασις δέν έπιτρέπει πήν ένό- τών Έλλήνων επαφής πρός τούς βαρβά
άποτε/.ή ή πληΟΰς μόνη τών ύπ αυτού έ- πητα τή; νομ.οΟεσία; καί πή: διο'.κήσεως), ρου; μ,ετεφυτεύΟησαν εί; πήν Ασίαν ζαί
πιχειρηΟεισών καί έπιτελεσΟεισών κατζκτή- καί έπομ^'νω; αδύνατον ήν νά μή έπελΟωσι πην Αφρικήν πολλά τών άγαΟών τής Ελ
σεων, δ·.' ών έπεξετάΟη ή βασιλευομ.ένη ύπ καί εί; πήν άχανεστάτην τού Αλεξάνδρου λάδος ζαί έπεξετάΟη ό ζυζλ.ος τών ιδεών
αύτοΰ’Επιζράτεια,διζαιοΰντχ1
. μέν νά έχωσι Επικράτειαν τάχιον ή βράδιον μ.ετά πήν
[ακολουθεί]

