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ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ 

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 

·βμέβΜ 3 0 - Ό ν Ηλιος εις τον Καρκΐνον | 

Ή|ΐ · έβ δ · 

ι Κυρ'·**ή 
2 δευτέρα 
;5 Τρίτη 

Τετάρτη 
Γι Πέμπτη 
6 Παρ*5*· 
7 Σάββατ. 
8 Κυριακή 
!> Δευτέρα 

10 Τρίτη 
11 Τετάρτη 
12 Πέμπτη 
18 Παρασχ. 
14 Σάββατ. 
16 Κυριακή 
1ί> Δευτέρα 
17 Τρίτη 
18 Τετάρτη 
19 Πέμπτη 
2(1 Παρασχ. 
21 Σάββατ. 
22 Κυριακή 

Λεύτερα 
21 Τρίτη 
2Ε Τετάρτη 
8( Πέμπτη 
21 Παρασχ. 
2ί Σάββατ. 
2! Κυριακή 
:ΐι Δευτέρα 

ΤΛς Ι Ι εντηκοο ' τ ί ι ς 
Γοΐί Ά γ ί ο ν Π ν ε ύ μ α τ ο ς 
Λουκιανού μ. Αθανασίου τοϋ θαυμ. 
Μητροφάνους άρχ. Κων)πόλεως. 
Δωροθέου επισκόπου 
Ιλαρίωνος οσίου τοϋ νέου. 

Θεοδότου έπισκ. Άγκυρας 
Τ ώ ν 6 Α γ ί ω ν Π ά ν τ ω ν 
Κυρίλλου άρχ. Αλεξανδρείας, 
Αλεξάνδρου και 'Αντωνίνης μαρτ. 
Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τών άπ. 
Όνουφρίου καί Πέτρου όσιων. 
'Ακυλίνης μάρτυρος. 
Ελισαίου προφ. καί Μεθοδίου αρχ. 
Αμώς τοϋ προφήτου. 
Τύχωνος έπισκ. 'Αμαθοΰντος 
Μανουήλ, Σαβέλ, Ισμαήλ μαρτ. 
Λεοντίου μάρτυρος. 

Ιούδα τοϋ "Αποστόλου. 
Μεθοδίου ίερ. 
Ιουλιανού μάρτυρο; τοϋ Ταρσέως. 
Εύσεβίου ίερομάρτυρος. 
Άγριππίνης μάρτυρος. 
Τό γενέθλιον τοϋ Τιμίου Προδρόμου 
Φεβρωνίας όσιομάρτυρος. 
Δαβίδ τοϋ έν Θεσσαλονίκη, 
Σαμψών οσίου τοϋ ξενοδόχου. 
Ή άνακ. τών λειψ. Κύρουκαί Ιωάννου 
Π α ύ λ ο υ κ α ί Π έ τ ρ ο υ τ ώ ν κ ο ρ ν ψ . 
Ή Σ ί - ν α ξ ι ς τ ώ ν 12 " Α π ο ο τ ό λ ω ν 

Μ Ε Γ Α Λ Α Ι Ε Ο Ρ Τ Α Ι 
«®<* 

1 Ιουνίου Της Πεντηκοστής . 
8 » Τών αγίων πάντων. 

29 » Πέτρου καί Παύλου. 
30 » Ή Σύναξις τών 12 Αποστόλων. I 

® 
I 

Ά-

•ΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΪ ΛΗΞΑΝΤΟΙ ΜΗΝΟΙ 
I , « Ι ® » 

Ολος αντίθετος προς τον ψνχρότατον 
αίλιον 6 Μάιος υπήρξε θερμότερος τοϋ δέο:-
Κ ίψ' δοον δε έβαινε προς τό τέλος του ή θερ-
&της προέβη εις τό άπροχώρητον. Πανταχό-
V ήγγέλθηιαν φρικώδεις καύοωνες, ίν Άθή-
ιις δε υπερέβη πάντας τους μέχρι γενομένους 
ϊαθητούς. Παρά τάς 'Αθήνας έσημειώθη και 
οοΰομα ήλιάοεως. Εις τινα μέρη ό μολύβδινος 
νρανός έξέσπασεν. άλλ' η βροχή δεν υπήρξε 
Λταστρεπτική. 

Α'. Κυριακή 1 
Β'. Κυριακή 8 

I Γ'. Κυριακή 15 
Δ.' Κυριακή 22 
Ε'. Κυριακή 29 

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

. « ® θ · 
Ιουνίου—Ματθ. ε 

« 
» 

23-34 
η ' 5 13 
η ' 28-34 Ο. 
θ ' 1-8 
θ ' 27-67. 

Φ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ Σ Ε Λ Η Ν Η Σ 
*®& 

1 Ιουνίου Πανσέληνος ώρα 6, καί λ. 6 μ. μ 
7 » Σελήνης τελβυταΐον τέταρτον ώρα 7 , 

λεπτά 0 μ. μ. 
14 » Νέα Σελήνη ώρα 6, λ. 6 π. μ. 
22 » Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρα 9 και 

λεπτά 59 π. μ. 

Ω Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Ο Ν 

Καρκίνος έδηξε τον Ήρακλέα καθ* ην ώραν 
ίφόνευ:-.ν ό ηρως την Αερναίαν "Υδραν. Εϊνε 
δε τής άπογοητεύοεως έμβλημα. "Ανδρες γεννώ* 
μενοι υπό τό Ζώδιον τοϋ Καρκίνου εΐνε φιλό-
νεικοι, ακόλαστοι, άκολουθοϋντες εις πάσαν 
περίητααιν όχι τον ορθόν λόγον, άλλα τάς ιδίας 
Ιδιοτροπίας και τό πείσμα των. 'Απαιτητικώτα-
τοι εν πασι και εγωϊσται εϊνε δμως καί υπερή
φανοι προ ουδενός κύπτοντες, καί εμμένοντες 
ακλόνητοι εις ήν άπόφασιν απαξ ελαβον. Πολ
λάκις θ' άπατηθώσι και θα προδοθώαι, ουδε 
θά αυλλέξωαι πολλά πλούτη, θα εγκαταλει-
φθώοι δε και ύπό τών φίλων των πενόμενοι 
κατά τά ετη τοϋ εσχάτου γήρατος. Αι γυναίκες, 
αρκετά εύειδεΐς, θερμαι την φύαιν, δραστήριαι, 
εργατικοί, περίεργοι, ιδιότροποι και ολίγον τι 
άπατηλαί. Συνήθως ΰπανδρενονται Ικ νέου περι 
τό τριακυστόν Ζτος. Δεν άποκτώσι πολλά τέ
κνα. Ή δέ γαλήνη δέν εΙνέ τι σύνηθες εις τον 
οΐκόν των. "Εχουοιν αντίληψιν ταχε'ιαν, μεγά-
λην δύναμιν παρατηρητικήν, εϊνε φιλοακώμμο-
νες « ε τ ' ευφυίας, αλλά και πολύ καλαι οίκοδέ-
σποιναι. 

® 

| 
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.ι « 1\>» >ΙΜ11»Λ<ΐννν\» 

ΔΙΣΤ ΙΧΑ ΤΟΥ 
«®* 

Ά π ό τό θέρος ως τσ' έλ^ές 
δέν απολείπουν ή δουλειές 

,$ 
Τσίτζικας έλάλησε 
μαύρη ρόγα γυάλισε. · 

38 
Μή σέ γβλάση ό μπάκακας 
καί τό χελιδονάκι -

άν δέν λαλήση τσίτζικας 
δέν είν' καλοκαιράκι. 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

® 



ΤΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ1Π0ΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Μϋ ΙΟΥΝΙΟΗ 
1 Ίοννίου 

1822. Εκστρατεία τοϋ 'Αλεξ. Μαυροκορδάτου έκ Μεσο
λογγίου μετά τοϋ σώματος των τακτικών. τών φιλελλήνων 
των επτανησίων καί άλλων. 

2 Ιουνίου 
1822. Οί έν τή 'Ακροπόλει τών Αθηνών πολιορκημέ 

νοι Τοϊίρκοι προτείνουσι συνθήκην εις τούς Έλληνας . 
1825. Ναυμαχία τοϋ Ελληνικού στόλου ,-τρός τόν Α'ι-

γυπτιακόν έν τω λιμένι Σούδας. 

5 Ιουνίου 

1821. Σφαγή χριστιανών έν Σμύρνη. 
4 Ιουνίου 

1 8 2 1 . Σφαγή τοϋ χριστιανικού πληθυσμού τών Κυδω
νιών ύπό τών Τούρκων. 

1827. Απόπειρα τοϋ ύπό τόν Κόχραν ελλ. στόλου πρός 
πυρπόλησιν τοϋ αιγυπτιακού έν τώ λιμένι της Αλεξαν
δρείας. 

5 Ιουνίου 
1828. Έγκατάλειψις τοϋ Ώριοποΰ ύπό τών Τούρκων 

καί κατάληψις αυτού ύπό τών Ελλήνων. 
6 Ιουνίου 

1822. Έ ν ώ ό τουρκικός στόλος γαυριών δια τήν κατα-
στροφήν της Χίου, έώρταζε πανηγυρικώς τήν τελευταίαν 
ήμέραν τοΰ Μπαϊραμίου ελλιμενισμένος εΐςτόν μεταξύ Χίου 
καί Μ. Ασίας πορθμόν. δύο ελληνικά πυρπολικά, τό μεν 
ύπό τόν Κωνστ. Κανάρη ν Ψαριανόν, τό δέ ύπό τόν 'Λν-
δρέαν Πιπϊνον, Ύδραϊον, άναχωρήσαντα έκ Ψαρών εισ
δύουν μεταξύ τοϋ τουρκικού στόλου κα'ιόδηγούμενα οπό της 
μεγαλοπρεπούς φωταψίας της ναυαρχίδος κα'ι ύποναυαρχί-
δος, προσκολλάται τό μέν τοϋ Κανάρη εις τήν πρώτην 
μετάδωσαν βύθύς τό πΰρ, τό δέ τοϋ Πιπίνου εις τήν 
δευτέραν. Μετά μίαν ώραν ή καιομένη ναυαρχίς άνετινάχθη 
εις τόν αέρα. 0 1 πλείστοι τών εντός αυτής φονεύονται έν 
οίς καί ό τούρκος ναύαρχος, δστις άπέθανεν έκ τών τραυ
μάτων ώς άπεβιβάσθη εις τήν ξηράν. Οί γενναίοι πυρπολη-
τα'ι σώζονται αβλαβείς έπιβάντες τών Ελληνικών πλοίων 
έξωθεν. 

7 Ιουνίου 

1821. Ό ύπό τόν'Λλεξ. Ύψηλάντην στρα:ύς ανερχόμενος 
εις 4.500 πεζούς καί 2.500 Ιππείς, βαδίζει κατά τοΰ Δρα
γατσανίου κατεχομένου ύπό 300 Τούρκων. Έ ν ώ δλοι ήσαν 
έτοιμοι πρός μάχην. τήν δπομένην είς τών οπλαρχηγών, 
ο Καραβιάς σπεύδει άνευ συνεννοήσεως, προσβάλλει τού; 
τούρκους, παρασύρει δέ εις τήν μάχην τόν ιερόν λόχον οντα 
ύπό τάς διαταγάς τοΰ Ν. ' ϊψηλάντου, οί δέ Τούρκοι βλέ
ποντες τά άλλο σώματα άπρακτοΰντα έπιπίπτουσιν έφιπποι 
κατ' αυτών καί τραπέντων είς φυγήν τών περί τόν Καρα-
βίαν έξακολουθοΰσιν οί Ίερολοχϊται νά μάχιονται ήρωϊκώς, 
πίπτουσι δέ έξ αυτών 200 καταπατηθέντες ύπό τοΰ ιππικού 
καί 100 αίχμαλωτίζονιαι. 

1827. "Λφιξις εις Ύδραν τού Δημ. Ύψηλάντου. 
8 Ιουνίου 

1825. Τριακόσιοι Τοΰρκοι πεζοί ριφθέντες είς τήν θά-
λασσανάποπειρώνται νά πατήσωσιν εκείθεν τό Μεσολόγγιον, 
άλλ' έννοηθέντες αποκρούονται. 

9 Ιουνίου 
1821 .01 έν 'Αγρινίω Τούρκοι πολιορκηθέντες στενώς ύπό 

τών Ελλήνων, πάσχοντυς δι' έλλειψιν τροφών παρεδόθη
σαν διά συνθήκης, ή δέ πόλις καταλαμβάνεται ύπό τών 
Ελλήνων. 

1827. "Απόβασις είς "Αστρος τοΰ Δημ. Ύψηλάντου προ
ερχομένου έκ Τεργέστης. 

ΙΟ Ιουνίου 
1822. Παράδοσις της Ακροπόλεως τών Αθηνών εις 

τους "Ελληνας. 
11 Ιουνίου 

1822. Μάχη έν Μαλάξα τής Κρήτης 500 Ελλήνων πρός 
4 χιλ. Τούρκους καί ΰποχώρησις τών πρώτοιν. 

12 Ιουνίου 
1822. Κατάληψις τής Μαλάξα; ύπό τοΰ Χασάν.-ιαο<5 
1823. Σύμβασις τών έν Κανδάνφ τής Κρήτης Τούην 3 

πολιορκουμένων ύπό τών Ελλήνων καί άναχιόρηοΐ; «,νΓ-̂  
13 Ιουνίου 

1845. Ό Τουρκικός στόλος εξοπλισθείς έπί προφό,^ 
εκστρατείας κατά τής Μελίτης προσεγγίζει αίφνης είς ΚΟ? 
την καίάποβιβάζει στρατόν παρά τάΧανία. Έ ν α ρ ξ η . ι 0 χ . ^ 
κίας φρουρίου Χανίων. 

% 14 Ιουνίου 
1825 Ναυμαχία τοΰ ελληνικού Στόλου μετά τοϋ ΑΊ'ΛΒΓ^ 

ακοϋ έξωθι τού Μ αλέα. 
15 Ίουνίοί· 

1821. Έξοδος τών έν Σκουλενίω τής Μολδαυΐας 4Μ 
γενναίων Ελλήνων . 

16 Ιουνίου 

1821. Έπανάστασις τών Σφακιανών έν Κρήτη κ^ί ι̂ί 

σχρατεία αυτών κατά τών Χανίων καί τοΰ Ρεθύμνου. 
17 Ιουνίου 

1821 . Μετακομιδή τού λειψάνου τού Πατριάρχου Γρτκ 
γορίου έκ τής προκυμαίας τής Όδησσοϋ όπου εϊ/ε μ8 Τ β . 
φερθή έκ Κων)πόλεως εις τόν Μητροπολιτικών ναόν της 
Μεταμορφώσεως. 

18 Ιουνίου 
1821 . Λεηλασία καί σφαγή τών Ελλήνων ύπό τηΰ τουά 1 

κικοΰ. δχλου. 
19 Ιουνίου 

1821 . Μεγαλοπρεπής κηδεία έν Όδηασώ τοΰ λείψανο»· 
τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου. 

1821. Παράδοσις τοϋ παρά τό 'Λγρίνιον ΖΑΠΑΝΤΊΟΝ 
είς τους Έλληνας. 

1824. Άπόβασις στρατευμάτων έκ τοΰ Τούρκικου ιτα
λού εις Ψαρά. άλωσις τής πόλεως 1826. Εκστρατεία ΤΟΊ· 
Καραϊσκάκη έκ Ναυπλίου είς Άττικήν μετά τόν διορισμό» 
αύτοϋ ώς άρχηγοΰ τοϋ κατά τήν Άνατολ. • Κλλάδα στοατοδ. 

20 Ιουνίου 
182ΐ>. ΙΙρ<ί>τη έξοδος τών έν Μεσολογγίω πολιορκούμε^ 

νων. Θάνατος 100 Τούρκων. Ελλήνων δέ 3. 

21 Ιουνίου 
1824. ΟΙ έν τώ τείχει τής πόλεως Ψαρών πολιορκούμβνοι ; 

μετά τήν άλωσιν τής πόλεως ύπό τών Τούρκων άφοϋ ΆΝΤΈ-
στησαν γενναίως έπί διήμερον ανατινάσσονται είς ΤΌ» 
αέρα. 

23 Ιουνίου 
1821 . Φρικταί άνοσιουργίαι τών Τούρκων έντώ ΜΕΓΆΛΦ 

Κάστρι» τής Κρήτης. Σφαγή εντός τής Μητροπόλεις ΤΟΫ 
Αρχιεπισκόπου και τεσσάριον άλλοιν επισκόπων. ΘΆΝΑΤΟΣ 
730 Χριστιανών. 

25 Ιουνίου 
1824. Πρώτη έξοδος τών ηρωικών υπερασπιστών ΤΟΫ 

Μεσολονγίου συμπραττόντων έξωθεν 500 άλλων ύπό τό» 
Καραισκάκην καί Τζαβέλλαν. 

Θάνατος 800 Τούρκων. 
26 Ιουνίου 

1821. Είσοδος Τούρκων είς Λεβάδειαν καί ΠΥΡΠΌΛΗΣΙΣ , 
μέρους αυτής. 

27 Ιουνίου 
1823. Διάλυσι; τοΰ έν Τρικκάλοις Ελληνικού ΣΤΡΑ

τοπέδου. 

28 Ιουνίου 
1835. Διορισμός τοΰ Φαβιέρου ώς άρχηγοΰ τών τακτικών 

30 Ιουνίου 
1821 . Έναρξις τής επαναστάσεως έν Άσπροποτάμψ· 

— 848 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ 

Ι'Κνώ ό Απρίλιος έ/.ληροδοτησεν είς τόν διά-
§ρν αύτοΰ αήνα τόσα όνειρα καί τόσας έλπίοας 
| υπουργική; μεταρρυθμίσεως είς πρ»σωπα-
1&ί3έας, 6 Μάιος παρήλθεν έν τούτοις έντε-
§ ««όνος είί γεγονότα. Ή υπουργική μεταρ 
ίαιτι; έγκατελείφθη, οί υπουργοί έμειναν είς 
ζ δέσει; των, τά κόμματα δέν μετήλλαξαν είς 
ιβαόν και είς πρόσωπα, διότι και οί έπελθόντες 
ευάριθμοι δια τό έτος τοϋ το θάνατοι δέκα τετ-
ίρων βουλευτών άφήκαν τήν διαδοχήν είς όμό-
ίονας πολιτευτας. Καί έν Αττική δέ οπου έ-
ΙνΟη βουλευτική έδρα, αποθανόντος ραλλικοΰ 
αψηοίου, ή κατά τον αηνα τούτον διεξαγόμενη 
;λο-ή ίίς όμόφρονα εκείνου θά δώση την νίκην, 
4ΐΐ κατά μοναδικον δύναται τις νά είπη παρά-
[(ναα, ή 'αέν Κυβέρνησι; δεν προέταξεν ίδιον 
κψήφιον. έκ δέ τών δύο άλλων μερίόων της 
ν̂τιπολιτεύτεως, ή περί τον κ. Μαυρομιχάλην 

•λλον θεωρητικώς θά υποστήριξη τήν ύποψη-
Κηττ του κ. Σ. Σ/.ουλούδη, ην δεν ηθέλησε νά 
ρδάλη ό ίδιος. 
έ.Έν γένει πλήρης ηρεμία κρατεί έν τη έσωτε-
χτ4 πολιτική. Μόνον γεγονός θλιβερώτατον δια-
«ρ.τισΟέν έν Σάμω έκράτησε και κρατεί έν εύ-
|[φ συγκινήσει σύμιπαντα τόν Έλληνισυ.όν. 
Ό Μέγας Βεζύ;;ης Ψερήτ πασάς συνεργούντος 

Λ ήγεμόνος Κοπάση έφενδη ηθέλησε νά κατα-
*ΤΓ(ση τάς προνοαίας της Σάαου άποβιβάζων 
ίϊρατόν, όστις όυ.ως έγένετο δεκτός διά πυροβό
λων διαααρτυρίας. 0 Κοπάσης προδοτικώς 
ΌλιτευΟε'ις ένλευάσθη ύπό τοϋ λαοϋ, Οά έφο-
ίετο δέ ύπό της λαϊκής αανίας άν αή έσώ'ζετο 
^ τοΰ Προέδρου τής Σααιακής Βουλής κ. θε-
κττοκλέους Σοφούλη, όστις υ-ετ' ολίγον ήναγ-
*ζετο ν' άπέλθη της νήσου, ένώ νέος Τουρκικός 
ΐρατός άπεβιβάζετο βου,βαρδί'ζων τήν πρωτεύου-
Ρ και λεηλατών. Οί Σάυ.ιοι έγαραΛτηρίσΟησαν 
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ύπό της Πύλη; έπαναστάται καϊ ή Τουρκική ση
μαία τής κατοχής ύψώθη αετά προνοιιιακόν βίον 
όγδοήκονταπερίπου ετών. 

Λ;. Δυνάυ-εις παρεραηνεύσασαι κατ αρχάς τό 
πραξικόπημα και χποδύσασαι τούτο είς άνταρ-
σίαν τών Σααίων δέν ηθέλησαν νά παρέμβωσι 
κακώς πράττουσαι. Ανίσχυρος κα'ι άγνωμ,ος ή 
Κυβέρνησις ν' άποστείλη παρευθύς πλοϊα, Ενα 
προστατεύ-η τόν Πρόξενόν της και τούς πολυ
πληθείς "Ελληνας πολί-ας ήρκέσθη, ώς μή ώφει-
λεν, είς αποτυχόντα περίπλουντης Σύρου ύπό τής 
«Σφακτηρίας» πρός άνεύρ̂σιν σο-αιακών πλοια
ρίων φερόντων πρόσφυγα;. 

Άλλ' ή γνώμη τών Δυνάαεων αετεβλήθη αο-
λις διεβιβάσθη έξ Αθηνών τό ύπου,νηαα του κ. 
Η. Σοφούλη τό έκθίτον'σαφώς τά πράγματα. 

Προς άρσιν δέ τοΰ έν ταϊς γερμανικαϊς έφημε-
ρ·σιν άναγραοέντος, ότι %>. Αυνάαεις θεωροΰσι τούς 
Σααίους ώς έπαναστάτας, τόν δέ κ. Σόφούλην 
ταραχοποιόν, οί έν Αθήναις Πρεσβευταϊ τών 
Ποοστατίδων τής Σάμου Δυνάμεων ανταπέδω
σαν επισήμως τήν έπίσκεψιν πρός τον πρόεορον 
τή: Σαμιακής Βουλής. 

Παρ' δλα ταύτα ό Μάϊος έκλεισεν άφίνων εκ
κρεμές τό ζήτημα τής Σάμου, ένώ άπό τής Κρή
της ήλθε τό χαρμόσυνον άγγελμα ότι ήρχισεν ή 
άναγώρησις τών διεθνών στρατευμάτων άπό τής 
νήσου. 

Έν Αθήναις τέλος κατανυκτικωτατη επιμνη
μόσυνος δέησις ώργανώθη ύπό τής Δημοτ. Αρ
χής έντώ ναώτοΰ Άγ. Κωνσταντίνου είς τήνθλι-
βεράν άνάμνησιν τής Αλώσεως της Κωνσταντι
νουπόλεως και τ·)ύ ήρωϊκοϋ θανάτου Κωνσταντί
νου τοΰ Παλαιολόγου, ων ή Ί οΓ) έπέ-ειος έση-
μειώθη εφέτος. Κατά τήν δέησιν ταύτην πάντες 
οί επίσημοι παρέστησαν, άπειρον δέ πλήθος 
λαοΰ. 
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Ό Μάϊος παρήλθεν ειρηνικός χάρις εις τάς φιλει-ρηνικάς προπόσεις, αί'τινες ήγέρθησαν μεταξύ τών τριών ηγετών τών εθνών εκείνων, άτινα συνασπιζόμενα νΰν έν φιλικφ σύνδεσμο) και της τριπλής συμμαχίας ζητοΰσι να καταρρίψωσι την δύναμιν καί την Γερμα-νίαν Ιδίως ν' άποκλείσωσιν όλοτελώς. Ή Γαλλία ήτις άπό μακροϋ άνέπνευσε στηριζομένη έπί της ρωσσικης συμμαχίας ήσθάνθη μετά τόν ρωσ--) σοϊαπωνικόν πόλεμον εΐπερ τις καί άλλως την ανάγκην νά στραφώ καί πρός άλλους ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ. Πρόσφο-ρον εύρε τό έδαφος παρά τη Αγγλία, ήτις ζηλοτύπως είχε πρός τάς κολοσσιαίας προόδους, ας έπετέλει ή Γερμανία διά της βιομηχανίας, τοϋ εμπορίου καί της ναυτιλίας. Έπετελέσθη ή Άγγλογαλλική συμφωνία, έπ' οΰδενί λόγω της πονηράς Βρεττανίας στεργούσης νά δεθή διά τών δεσμών τής Συμμαχίας, αλλά καί μετά τά έν Μαρόκω θλιβερά διά τήν Γαλλίαν γεγονότα, παρέστη νέα ανάγκη διαπιστώσεοις παρά άμφο τέροις τοίς λαοΐς της παρά τοις έπισήμοις κύκλοις διατηρούμενης άείποτε εγκαρδίου φιλίας. 
Ούτω έπ' ευκαιρία της έν Λονδίνω άρξαμένης Άγ-γλογαλλικής Εκθέσεως τέσσαρες Γάλλοι υπουργοί έπεσκέφθη τά "Αστυ. Αμέσως κατόπιν ό πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας έν πάση έπισημότητι ΕΠΕσκέφθησαν εις Λονδινον τόν Βασιλέα Έδουάρδον μεθ' ου θερμής φιλίας άντήλλαξε προπόσεις. ΤΆΣ προπόσεις δμως ταύτας κυρίως διεϊπε μία άρχή. Ή της διατηρήσεως τής παγκοσμίου ΕΙΡΉΝΗΣ, ΕΙΣ έμπαιγ-μόν τής ΌΠΟΙΑΣ βεβαίως εξακολουθούν οί κατά ξηράν καί θάλασσαν δυσανάλογοι εξοπλισμοί ! 
Ή συνάντησις αύτη έπ' αίσίοις οΐωνίος έγένετο" καί 

ΑΙΣΊΩΣ έχαιρετίσθη. 
Μετ' ΑΥΤΉΝ ΑΜΈΣΩΣ ό Βασιλεύς Εδουάρδος μετέβη είς Ρεβάλ νά έπισκεφθή τόν Τσάρον. Ά Λ Λ ' ανάγκη λίαν επιτακτική ΕΠΈΒΑΛΛΕ τό ταξείδιον τούτο. Μετά μακράς αντιζηλίας άφορώσας τήν Ίνδικήν καί τήν Κεντρωαν Άσίαν, αί ΔΎΟ Επικράτεια: κατέληξαν είς τήν είρην:κήν διά συνθηκών λύσιν τής διαφοράς ΑΥΤΏΝ καί δή είς τόν καθορισμόν τών βλέψεων αυτών. Άλλ' έπηκολούθησαν άλλα γεγονότα άφο-

ρώντα τήν έγγυτέραν Άνατολήν, άτινα έδωκαν όω». μην ποιας τίνος ψυχρότητος μεταξύ τών δύο :π τειών. Τήν ψυχρότητα ταύτην έζήτν,σε νά διχΐύ,, ή επίσκεψις τοΰ Εδουάρδου πρός τόν Νικόλαον 2 δέ ειρηνικά: πάλιν προπόσεις έπλήρωσαν γαλήνί τήν άτμόσφαιραν. 
Άλλ' ένώ τοιαΟτα τινά έγίνοντο μεταξύ τΐ]ς γλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας, δεινή μομφή έ-ηλΒί νΐ ψυχράνη δύο αδελφικά κράτη, τήν Σερ6ίαν καί « Μαυροβούνιον. Κατά τήν έν Κεττίγνη οιεξαγομένηί δί'κην τών Λυναμιτιστών κατηγορήθη Βασιλεύς τ*τ] ΣερβίαςΠέτρος καί ό διάδοχος αυτού ότι ένεργόν έλαβοι μέρος είς τήν συνωμοσίαν κατά τής ζωής τον μόνος τοΰ Μαυροβουνίου Νικήτα. Αί καταθέσεις ται καίτοι προερχόμεναι έκ προσώπων λίαν άμα λου ηθικής ως έκ τούτου δέ καί ήκιστα πίστων,'προεκάλεσαν μεγίστην συγκίνησιν έν βουν«;>, ήν δέν άνέκοψεν ημιεπίσημος άνακοίνωας Σερβικής Κυβερνήσεως, δηλούσης τό κακόηθες ψεύδους καί άπειλούσης ότι μετά τήν δίκην Θ4 α καλυφθή ουχί συνωμοσία παράδοξος έν Βελιγρο σκευωρουμένη κατά τοΟ Ήγεμόνος τον Μαυρ νιου άλλ' έν Κεττίγνη κατά τοϋ Βασιλέως τής Σια βίας. 
Μολαταύτα λέγεται δτι παρεκλήθη έκ νέου ό Β» σιλεύς τής Ιταλίας, ί'να παρεμβαίνων συμφιλίωση το4( δύο μονάρχας καί παγίωση τά φιλικά αισθήματα χΛ δύο αδελφικών λαών. 
Έν Αυστρία πανηγυρικώς έωρτάσθη τό "Ιωδιλαϊον τοϋ γηραιοΰ Καισαροβασιλέως συμμετασχόντων πλ» στων δσων γερμανών ήγεμονιδών. Τήν έσωτερικήν γαλήνην τής Γαλλία: ήπείλΤ)* πρός στιγμήν νά ταράξη ή ύπό τοΰ συντάκτου τ* «Γαλάτου» κ. Γρήγορα γενομένη φονική άποπίφ κατά τοΰ Λρέϋφους έν αύτφ τούτω τφ Πανθεφ ήν ώραν κατετίθετο αυτόθι ή σορός τοΰ τόσον υ™ρ τοΰ Δρέϋφους άγωνισθέντος Αιμιλίου Ζολά. 
Αί άλλα: Επικράτεια-, ευτυχή διήλθον τόν 6(9 κατά τόν Μάϊον ώστε νά μή έχωσιν ίστορίαν. 
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Τ Ο ' Α Λ Β Α Ν Ι Κ Ο Ν Ζ Η Τ Η Μ Α 
Μεταξύ τών ζητημάτων, ά ΐοιαίτατα έδει νά προ- { τελέση εύσυνείδητον συμβολήν, διευκρινίζουσαν έν 

πολλοίς το Άλβανικόν Ζήτημα. "Ινα οέ ή εΐκών η πλήρης, γενήσονται άναγκαίαί τίνες παρεκβάσεις καί θά προστεθώσι γενικά τινα περί Αλβανών καί Αλβανίας, μεθ' ά θά έξετασθή ή σημερινή μορφή καί έξέλι-ξις τοΰ Αλβανικού Ζητήματος. 

χαλέσωσι τήν προσοχήν τών ασχολουμένων περί τήν ιλέτην τών "Ανατολικών πραγμάτων, βεβαίωςέκ τών βκουδαιοτέρων εϊνε τό Άλβανικόν ζήτημα, ζήτημα 
Εξίσου σοβαρόν. έάν μή σοβαρώτερον τής Μακεδονίας υποθέσεως, ήτις, γνωστή τυγχάνουσα καθ' δλας 'ϊίς λεπτομέρειας καί τάς παρασκηνιακάς περιπλοκάς ίχώτής, θά κατωρθοΰτο νά οιαρρυθμισθ̂. κατά τρόπον ίο θίγοντα τό έν τή Ανατολή πολιτειακόν Καθε-βτώς,έάν ελαμβάνοντο μέτρα γενικεύοντα καί έπεκτεί-νοντα καθ' άπασαν τήν Όθωμανικήν Αύτοκρατορίαν ί·ζ4ς εϊδικάς καί προνομιούχους, ούτως ειπείν, διατά
ξεις, τάς θεσμοθετηθείσας διά τήν Μακεδονίαν. Τό ,καρελθόν και ή σύγχρονος τών πραγμάτων έξέλιξις 
διδάσ/.ουσιν επαρκώς οποίας συνεπείας καί όποιους χινδύνους επάγονται αί υπέρ τμήματος τίνος τής Αυτοκρατορίας εϊδικαί καί εξαιρετικά: προνομία:, δτε 
μάλιστα αύται οφείλονται εις έντονους εισηγήσεις 
(ξένων, εχόντων συμφέρον ν' άποψιλώσωσι την Τουρ-κίαν ώρισμένων επαρχιών διά τής εύσχημου μεθόδου Βών ειδικών καί τοπικών μεταρρυθμίσεων. Πολλά ήδύ-ρατό τις νά γράψη περί τής Μακεδόνικης 'Γποθέσεως, Ιλλ' ή παροΰσα μελέτη άφορα είς τήν έν συντόμω καί έν εύκρινεΐ είκόνι άναπαράστασιν τοΰ Άλβανικοΰ Ζητήματος, δπερ παρουσιάζει πλειοτέρους κινδύνους χαί ά~οβαίνει όσημέραι σοβαρώτερον τοΰ Μακεδονι-*00, διότι τούτου μέν ή παρά τής |'Οθωμανικής Κυ-6«ρνήσεως διαρρύθμισις προβάλλει ασφαλώς δυνατή, 'βς δυναμένη νά βασισθή έπί γνωστών καί δεδομένων θεμάτων, διεκφυγόντων πλέον τών παρασκηνιακών άγνωστων τκς ατραπούς, εκείνο·» δέ ή διαρρύθμισις θάπαντήση πολλάς δυσχέρειας καί πολλά τάπρόοπτα, ώς μή δυναμένη νά στηρ:χθή έπί γνωστών καί δεδο

μένων θεμάτων, καθ'δσον αί παρασκηνιακαί καί αί παρεμπίπτουσα: ποικίλα·, εκφάνσεις τοϋ Αλβανικού (Ζητήματος, αναλόγως τών διαφερομένων μερών, δέν «πεκαλύφθησαν έτι επαρκώς ούτε θά άποκαλυφθώσιν «ως εγκαίρως, ώστε ασφαλώς νά καθορ:σθή οποία τις ; Κει νά ή ή ένδεικνυμένη έκ τών πραγμάτων καί έξ αναμφισβήτητων δεδομένων τακτική. 
Βεβαίως έν τοις στενοϊς όρίοις τής μελέτης ταύ-•̂ί δέν θά περ:ληφθώσιν άπασαι τοΰ Άλβανικοΰ Ζητήματος αί πολυσχιδείς λεπτομέρειαι, άλλα θά περι-- ληφθώσι τόσα, δσα άρκοϋσιν !να ή μελέτη αύτη άπο 

Οι Αλβανοί, κατά ΤΆΣ σοβαρωτέρας ίστορικάς. γλωσσολογικάς καί κριτικάς έρευνας. Πελασγοί αναμφισβητήτως τήν καταγωγήν, συγγενεύουσι στενώς πρός τούς "Ελληνας, καταγόμενους ομοίως έκ τών Πελασγών. ΑΊ προσωνυμία: Αλβανοί καί 'Αλβ ανία ά-παντώσι τό πρώτον παρά τοις συγγραφεύσι τοϋ ια' αιώνος μ. Χ., άντ;κατασ:ήσασαι ΤΆΣ προσωνυμίας Ιλλυρία και Ίλλυρριοί.ύφ' ΆΣ μέχρι τής ΕΠΟΧΉΣ εκείνης γενικώς κατωνομάζοντο αί πελασγιλλυρικαί φυλαί. εις πλείστας ύποδιαιρούμεναι πάτριας. Χώρα ιλλυρική, παρακείμενη τή έκ Δυρραχίου(Έπιδάμνου)είς θεσ-σαλονίκην άρύση περιωνύμψ Εγνατία όδώ, ώνο-μάσθη εις αρχαιότατους χρόνους Άρβανία, Αρβανιτιά, Αλβανία, Άλβανιτία, ΏΣ έχουσα, καίπερ ορεινή, πολλάς κοιλάδας καί πεδιάδας καί ώς επιτήδεια κατ' άκολουθίαν πρός γεωργ̂αν καί κτηνοτροφίαν. Ή ΙΔΙαιτέρα αύτη έπονομασία τών'Ιλλυρρών ΤΉΣ μνησθείσης χώρας προέρχεται έκ τής πελασγικής λέξεως «άρε», συγγενούς τής ελληνικής «άρουρα», ΤΉΣ σημαινούσης άγρόν επιτήδειο·/ πρός καλλιέργειαν, έξ ής αί λέξεις Άρβανία, Αλβανία, ήτοι χώρα έχουσα ΑΓΡΟΎΣ, καί Άρβανοί, Αλβανοί, ήτοι οί ΑΓΡΟΎΣ καλλιεργοΰντες. Επειδή δ' ή ούτωσίν ό /ομασθεϊσα Αλβανία παρέκε:-το, ώς έρρήθη, τή περιωνύμω Εγνατία όδώ καί επειδή από τοΰ 107** μέχρι τοϋ 1477 οί Αλβανοί, πλειό-τερον έξ άπάντωντών'Ιλλυρριών διακριθέντες είς πολε-μικάς επιχειρήσεις, προύκάλεσαν τήν προσοχήν τών Βυζαντινών καί Λατίνων χρονογρί-φων, ή δλη Ιλλυρία Αλβανία μετωνομάσθη, ώς πλείστα τοιαύτα παραδείγματα αναφέρονται έν τή ιστορία τών ΕΘΝΏΝ. "Εκτοτε, άπό τοΰ 1079 μ. Χ., πασαάλλης ϊλλ υρική προσωνυμία ύτεχώρησεν είς τό δνομα Αλβανία, ούτω δέ καί άπαντες ΟΊ'Ιλλυρριοί έπωνομάσθησανΆλβανοί.Τπό έτέραν προσωνυμίαν, γενικήν τοΰ δλου έθνους, οί Αλβανοί άποκαλοΰνται Σκηπετάρ καί ή χώρα αυτών Σκη-περία. ΑΊ λέξεις αύται παράγονται £κ τής λέξεως 
σκίφος τήςΑίολικής διαλέκτου τής αρχαία: Ελληνικής 
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ΓΛΏΣΣΓ^Σ, ΤΉΣ ΣΗΜΑΊΝΟΥΣΑΣ ΞΊΦΟΣ, Ή ΈΚ ΤΗΣ ΛΈΞΕΩΣ 
Σκίπκ ΣΚ/.Τ, (Σ<ΠΡΒ), ΣΗΜΑΙΝΟΎΣΗΣ ΒΡΆΧΟΝ ΚΑΊ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΙΚΉΣ ΤΌΝ ΈΜΦΩΛΕΎΟΝΤΑ ΕΊΣ ΒΡΆΧΟΥΣ, ΤΌΝ ΆΕΤΌΝ. 

ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΉΝ ΠΕΡΊΟΔΟ Ν, — ΠΕΡΊ ΤΆ ΤΈΛΗ ΤΉΣ 
ΟΠΟΊΑΣ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ Ή ΛΈΞΙΣ ΣΚΗΠΕΤΆΡ. ΠΡΟΦΕΡΟΜΈΝΗ 
ΣΚΗΠΤΆΡ, ΔΙΌΤΙ ΜΌΛΙΣ ΑΚΟΎΕΤΑΙ, ΤΌ ΒΡΑΧΎ ΈΨΙΛΟΝ,— Ή 
ΛΈΞΙΣ ΣΚΉΠΤΡΟΝ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΚΑΊ ΔΌΡΥ ΚΑΊ ΤΆΓΜΑ ΚΑΊ ΦΥ-
ΛΉΝ. ΟΥΔΌΛΩΣ Δ' ΕΊΝΕ ΆΠΊΘΑΝΟΝ ΚΑΤΆ ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΙΝ 
ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ, ΈΞ ΑΓΝΟΊΑΣ, Ό ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΌΣ ΣΚΉΠΤΡΑ, Ό 
ΣΗΜΑΊΝΩΝ ΦΥΛΆΣ ΚΑΊ Ό ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈ
ΝΟΥ ΠΕΡΊ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΦΎΛΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΊ ΤΉΣ ΑΥΤΉΣ ΦΥΛΉΣ, 
ΝΆ ΜΕΤΕΠΛΆΣΘΗ ΠΑΡΆ ΤΏΝ ΑΛΒΑΝΏΝ ΕΊΣ ΣΚΗΠΤΆΡ, Ί'ΝΑ 
ΎΠΟΔΗΛΟΪ ΤΌ ΣΎΝΟΛΟΝ ΤΏΝ ΑΛΒΑΝΙΚΏΝ ΦΥΛΏΝ. ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΑΊ, ΜΕΤΩΝΥΜΊΑΙ, ΜΕΤΑΤΟΠΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΛΆΣΕΙΣ ΓΡΑΜ
ΜΆΤΩΝ ΣΥΧΝΌΤΑΤΑ ΆΠΑΝΤΏΣΙΝ ΈΝ ΤΉ ΕΞΕΛΊΞΕΙ ΤΏΝ ΓΛΩΣ
ΣΏΝ, ΔΙΌ ΚΑΊ ΤΟΛΜΏΜΕΝ, ΚΑΊΠΕΡ ΉΚΙΣΤΑ ΑΡΜΌΔΙΟΙ ΔΝΤΕΣ, 
ΝΆ ΈΚΦΡΆΣΩΜΕΝ ΓΝΏΜΗΝ, ΔΤΙ ΟΥΔΌΛΩΣ ΕΊΝΕ ΆΠΊΘΑΝΟΝ 
Ή ΛΈΞΙΣ ΣΚΗΠΤΆΡ ΝΆ ΕΧΗ ΤΉΝ ΑΡΧΉΝ ΑΥΤΉΣ ΈΚ ΤΟΫ 
ΣΚΉΠΤΡΑ Ή ΣΚΉΠΤΑ. ΕΙΣ ΤΉΝ ΎΠΌΘΕΣΙΝ ΗΜΏΝ ΤΑΎΤΗΝ 
ΈΝΙΣΧΥΌΜΕΘΑ ΈΚ ΤΟΰ ΓΕΓΟΝΌΤΟΣ, ΔΤΙ Ή ΛΈΞΙΣ ΣΚΗΠΤΆΡ 
ΕΊΝΕ ΆΓΝΩΣΤΟΣ ΕΊΣ ΤΟΎΣ ΠΡΌ ΤΟΰ ΤΈΛΟΥΣ ΤΉΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑ-
ΚΉΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ ΜΕΤΟΙΚΉΣΑΝΤΑΣ ΕΊΣ ΤΉΝ ΊΤΑΛΊΑΝ ΚΑΊ ΕΊΣ 
ΤΉΝ ΕΛΛΆΔΑ ΑΛΒΑΝΟΎΣ. "ΙΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΩΜΕΝ ΤΆ ΠΕΡΊ 
ΤΟΰ ΈΤΎΜΟΥ ΤΉΣ ΛΈΞΕΩΣ ΑΛΒΑΝΊΑ, ΠΡΟΣΘΈΤΟΜΕΝ, ΔΤΙ 

ΚΡΑΤΕΊ ΚΑΊ Ή ΓΝΏΜΗ, ΉΝ ΕΛΆΧΙΣΤΟΙ ΑΣΠΆΖΟΝΤΑΙ, ΚΑΘ' 
ΉΝ Ή ΑΛΒΑΝΊΑ ΏΝΟΜΆΣΘΗ ΟΫΤΩ ΠΑΡΆ ΤΏΝ ΙΤΑΛΏΝ, 
ΘΕΩΜΈΝΩΝ ΤΆ ΛΕΥΚΆ ΑΥΤΉΣ ΔΡΗ (ΑΐΪ)08 ΐΏΟΗΊΒΔ) ΚΑΊ 
ΔΙΑΚΡΙΝΌΝΤΩΝ ΑΥΤΆ ΤΏΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΏΝ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ 
ΣΚΙΕΡΏΝ ΜΑΎΡΩΝ ΟΡΈΩΝ (ΜΟΗΊΒΗΒ£ΠΠΊ) . Ή ΎΠΌΘΕ-
ΣΙΣ ΔΜΩΣ ΑΫΤΗ'ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΆΤΥΧΉΣ,ΔΙΌΤΙ ΠΑΡΆ ΤΟΐΣΈΛΛΗΣΙ 
ΤΟΙΣ ΆΛΒΑΝΟΐΣ ΚΑΊ ΤΟΙΣ ΤΟΎΡΚΟΙΣ ΣΥΧΝΌΤΕΡΟΝ ΆΠΑΝ
ΤΏΣΙΝ ΟΊ ΤΰΠΟΙ ΑΡΒΑΝΊΤΗΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΆ, ΆΡΝΑΟΎΤ, ΏΝ, 
Ή ΡΊΖΑ ΠΡΟΈΡΧΕΤΑΙ ΈΚ ΤΟΰ αρε-αρονρα. ΏΣ ΑΝΩΤΈΡΩ 
ΕΛΈΧΘΗ. 

Έ "ΑΛΒΑΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ, ΏΣ ΟΊ ΣΟΒΑΡΏΤΕΡΟΙ ΤΏΝ ΣΥΓ
ΓΡΑΦΈΩΝ ΎΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΣΙΝ, ΚΑΊ ΔΉ Ό ΜΑΐΊΒ-ΒΗΙΗ, Εΐ
ΝΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΟΣ ΜΙΚΡΌΣ ΚΛΆΔΟΣ, ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΑΤΟΣ ΚΑ'Ι ΑΡ
ΧΑΙΌΤΑΤΟΣ, ΤΟΰ ΜΕΓΆΛΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΏΝ ΠΕΛΑΣΓΕΛΛΗΝΙ-
ΚΏΝ ΔΙΑΛΈΚΤΩΝ, ΑΓΤΙΝΕΣ ΑΠΕΤΈΛΕΣΑΝ ΤΉΝ ΈΛΛΗΝΙΚΉΝ 
ΓΛΏΣΣΑΝ ΚΑΊ ΑΊ'ΤΙΝΕΣ ΆΝΉΚΟΥΣΙΝ ΕΊΣ ΤΌ ΜΈΓΑ ΊΝΔΟΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΌΝ ΓΛΩΣΣΙΚΌΝ ΣΤΈΛΕΧΟΣ. Ό Μ Ί ΐ Κ Β - Β Π ΐ Η ΣΤΗ
ΡΊΖΕΙ ΤΌ ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ ΑΎΤΟΰ ΈΠΊ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΚΑΊ 
ΚΡΙΤΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΏΝ, ΈΞ ΏΝ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ, ΔΤΙ ΤΌ ΤΡΊΤΟΝ ΚΑΊ 
ΠΛΈΟΝ ΤΏΝ ΑΛΒΑΝΙΚΏΝ ΛΈΞΕΩΝ ΕΐΣΊ ΡΊΖΑΙ ΈΛΛΗΝΙΚΑΊ 
ΈΝ ΤΉ ΠΡΩΤΟΓΌΝΩ ΑΥΤΏΝ ΜΟΡΦΉ, ΤΉ ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΙΚΉ 
ΚΑΊ ΒΑΡΒΆΡΨ, ΤΉ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΎΣΗ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΑΊΟΛΙΚΉΝ 
ΔΙΆΛΕΚΤΟΝ, ΉΚΙΣΤΑ ΔΙΑΦΈΡΟΥΣΑΝ ΤΉΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΓΛΏΣΣΗΣ 
ΤΏΝ ΠΕΛΑΣΓΏΝ, ΌΤΙ ΈΤΕΡΟΝ ΤΡΊΤΟΝ ΤΏΝ ΑΛΒΑΝΙΚΏΝ ΡΙ 
ΖΏΝ ΔΎΝΑΤΑΙ, ΚΑΤ' ΆΝΑΛΟΓΊΑΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΏΝ ΟΝΟΜΆΤΩΝ, 
ΝΆ ΤΑΧΘΉ ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΡΙΖΏΝ ΤΏΝ ΦΡΥΓΙΚΏΝ ΚΑΊ ΘΡΑ-
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ΚΙΚΏΝ ΙΔΙΩΜΆΤΩΝ, ΆΠΕΡ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΉΤΩΣ ΉΣΑΝ '?,· 

ΜΑΤΑ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ, ΤΉΣ ΠΟΙΉΣΕΩΣ ΤΉΣ ΟΠΟΊΑΣ 0 Ί Η„ -
ΚΕΣ ΚΑΊ ΟΊ ΦΡΎΓΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΌΜΟΦΏΝΟΚ ΟΊ ?ΓβΤχ| 
ΡΕΣ. ΚΑΊ ΔΙ: ΤΌ ΆΠΟΜΈΝΟΝ ΤΡΊΤΟΝ ΤΏΝ ΑΛΒΑΝΙΚΏΝ 3 

ΖΏΝ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΑΝΉΚΟΝ ΕΊΣ ΤΉΝ ΛΑΤΙΝΙΚΉΝ, ΤΉΝ σα6ι3 
ΚΉΝ, ΤΉΝ ΚΕΛΤΙΚΉΝ ΊΤΑΛΙΚΉΝ, ΤΉΝ ΣΛΑΒΙΚΉΝ) Ε ; Σ ^ 

ΕΎΡΩΠΑΪΚΆΣ ΤΟΰΤ' ΕΣΤΙ ΓΛΏΣΣΑΣ ΤΟΫ ΚΈΝΤΡΟΥ ΚΑΊ Τ*3 
ΔΎΣΕΩΣ. 

ΜΕΤΆ ΤΆΣ ΑΝΩΤΈΡΩ, ΚΑΤΆ ΠΑΡΈΚΔΑΣΙΝ,ΠΑΡΑΤΗΡΓ^Σ 
ΠΕΡΊ ΤΉΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ ΚΑΊ ΤΉΣ ΓΛΏΣΣΗΣ ΤΏΝ ΆΛΔΒΈ 
ΝΏΝ, &Σ ΈΘΕΩΡΉΣΑΜΕΝ £Ά\'ΑΓΚΑ'ΙΟΝ ΝΆ ΣΗΜΕΙΏΣΩΩ** 
ΠΡΌΣ ΆΡΤΙΩΤΈΡΑΝ ΈΜΦΆΝΙΣΙΝ ΤΉΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΤΑΎΤΗΣ, ΕΐΣΈΡ." 
ΧΌΜΕΘΑ ΕΊΣ'ΤΌ ΘΈΜΑ, ΔΙ' Ο ΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΑΊ ΓΡΑΜΜ'Α'Ι ΑΰΤΟΙΙ»* 
ΠΡΌ ΠΆΣΗΣ ΔΜΩΣ ΤΟΫ ΑΛΒΑΝΙΚΟΎ ΖΗΤΉΜΑΤΟ: ΈΡΕΰ-
ΝΗΣ ΈΝ ΤΑΐΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΊΑΙΣ ΤΉΣ ΆΝΕΛΊΞΕΩ; ΚΑ'Ι ΕΞΕ
ΛΊΞΕΩΣ ΑΎΤΟΫ ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΑΙ ΝΆ ΣΗΜΕΙΩΘΉ ΌΠΟΪΆ ΤΙΝΑ 
ΕΊΣ', ΤΆ ΔΡΙΑ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ, ΟΓΑΝ ΘΈΛΟΥΣΙΝ ΑΥΤΉΝ 
ΟΊ ΑΛΒΑΝΟΊ, ΚΑΊ ΝΆ ΈΞΕΤΑΣΘΉ ΚΑΤΆ ΠΌΣΟΝ ΤΆ ΔΡΙΑ 
ΤΑΰΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΆΛΉΘΕΙΑΝ. Ή ΤΟΙΑΎΤΗ 
ΠΕΡΊ ΟΡΊΩΝ ΜΝΕΊΑ ΈΧΕΙ ΆΛΛΩΣ ΤΕ ΠΟΛΛΉΝ ΤΉΝ Σ/ΈΣΙΝ 
ΠΡΌΣ ΤΌ ΆΛΒΑΝΙΚΌΝ ΖΉΤΗΜΑ, ΔΙΌΤΙ ΤΆ ΔΡΙΑ ΤΉΣ ΑΛΒΑ
ΝΊΑΣ ΆΠΟΤΕΛΟΰΣΙΝ, ΈΆΝ ΜΉ ΤΉΝ ΒΆΣΙΝ, ΠΆΝΤΩΣ ΜΊΑΝ ΈΧ 
ΤΏΝ ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΕΡΩΝ ΑΠΌΨΕΩΝ ΤΟΰ ΆΛΔΑΝΙΚΟΫ ΖΗΤΉ
ΜΑΤΟΣ ΚΑ'Ι ΜΊΑΝ ΈΚ ΤΏΝ ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΞΗΓΉΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑΞΎ ΑΛΒΑΝΏΝ ΚΑΊ ΕΛΛΉΝΩΝ. 

Ή ΑΛΒΑΝΊΑ, ΚΑΤΆ ΤΟΎΣ ΠΛΕΊΣΤΟΥΣ ΤΏΝ 'ΑΛΒΑΝΏΝ 
ΠΑΤΡΙΩΤΏΝ, ΈΚΤΕΙΝΟΜΈΝΗ ΆΠΌ ΤΉΣ ΜΟΊΡΑΣ 39" ΜΈΧΡΙ ΤΉΣ 
43° ΒΟΡΕΊΟΥ ΠΛΆΤΟΥΣ ΚΑ'Ι ΆΠΌ ΤΉΣ ΜΟΊΡΑΣ 17"ΜΈΧΡΙΤΉΣ 
19° ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΎ ΜΉΚΟΥΣ ΤΟΰ ΜΕΣΗΜΒΡ. ΠΑΡΙΣΊΩΝ, ΈΧΕΙ 
400 ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΩΝ ΜΉΚΟΣ ΚΑΊ 120 ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΩΝ, ΚΑΤΆ ΜΈ
ΣΟΝ ΔΡΟΝ, ΠΛΆΤΟΣ. "ΑΛΛΟΙ ΔΜΩΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΏΤΕΡΟΙ ΊΡΐΐΐΔ 
ΊΐΤΆΒΗΊΊΟ,ΏΣ ΌΣΑΜΉΒΈΗΣ ΦΡΆΣΣΚΡΗΣ, ΙΣΧΥΡΊΖΟΝΤΑΙ Ηα 

Η ΣΚΗΠΕΡΊΑ ΈΧΕΙ ΜΉΚΟΣ 450 ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΩΝ ΚΑ'Ι ΠΛΆΤΟΣ 
200. ΤΆ ΔΡΙΑ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΤΟΰ ΣΑΜΉ ΒΈΗ ΕΊΣΊ Χ4| 
ΜΑΥΡΟΒΟΎΝΙΟ Ν, ΤΌ ΝΌΒΙ—ΠΑΖΆΡ ΚΑΊ Ή ΣΕΡΒΊΑ ΠΡΟΣ 
ΒΟΡΡΑΝ, Ή ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΠΡΌΣ ΑΝΑΤΟΛΆΣ, Ή ΕΛΛΆΣ ΝΟΤΙΑ-
ΝΑΤΟΛΙΚΏΣ ΚΑΊ ΠΡΌΣ ΝΌΤΟΝ, Ή ΑΔΡΙΑΤΙΚΉ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΉΣ 
ΚΑ'Ι ΠΡΌΣ ΔΥΣΜΆΣ. ΤΆ ΔΡΙΑ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΤΉΣ ΠΡΏΤΗΣ, 
ΏΣ ΑΝΩΤΈΡΩ, ΜΟΡΦΉΣ, ΤΆ ΑΥΤΆ ΠΕΡΊΠΟΥ ΔΝΤΑ, ΠΑΡΟΥΣΙ-
ΆΖΟΥΣΙ ΚΑΤΆ ΜΉΚΟΣ ΜΕΝ ΈΚΤΑΣΙΝ 50 ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΩΝ ΈΠΊ 
ΕΛΑΤΤΟΝ, ΚΑΤΆ ΠΛΆΤΟΣ ΔΈ 80 ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΩΝ ΈΠΊ ΕΛΑΤ-
ΤΟΝ ΈΚΤΑΣΙΝ, ΚΑ! ΤΟΰΤΟ, ΔΙΌΤΙ ΟΊ ΤΉΣ «ΜΕΓΆΛΗΣ 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΊΔΕΙΑΣ» ΣΥΝΤΆΚΤΑΙ, ΟΊ ΤΆ ΔΡΙΑ ΤΉΣ ΠΡΏΤΗΣ 
ΜΟΡΦΉΣ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΕΣ, ΠΕΡΙΏΡΙΣΑΝ ΤΑ 
ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΝ ΔΡΙΑ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ, ΏΣ ΠΕΡΙΏ
ΡΙΣΑΝ ΤΆ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΕΛΛΆΔΑ ΔΡΙΑ ΑΥΤΉΣ. Ή ΜΕΤΑΞ" 
ΤΏΝ ΔΎΟ ΆΛΒΑΝΙΏΝ ΔΙΑΦΟΡΆ ΕΊΝΕ ΜΕΓΊΣΤΗ, ΔΙΌΤΙ ΕΙΣ * * Ί 
ΚΑΤΆ ΜΉΚΟΣ ΚΑΊ ΠΛΆΤΟΣ ΝΟΗΤΆΣ ΕΥΘΕΊΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ ΡΆ' 

ΚΟΥΣ ΚΑΊ ΠΛΆΤΟΥΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΠΡΟΣΤΕΘΏΣΙΝ ΟΛΌΚΛΗΡΟ* 
Ή ΠΡΌΣ ΒΟΡΡΑΝ Ή ΠΡΌΣ ΝΌΤΟΝ, ΠΛΆΤΟΥΣ 50 ΧΊΛΊΟΜΕ-
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ΛΩΡΊΣ; Ή ΟΙΉΚΟΥΣΑ ΈΚ ΤΉΣ "ΑΔΡΙΑΤΙΚΉΣ ΜΈΧΡΙ 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ, ΚΑ'Ι ΟΛΌΚΛΗΡΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΆΣ, 

ΟΑΤΟΥΣ 80 ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΩΝ, ΛΩΡΊΣ. Ή ΔΙΉΚΟΥΣΑ ΆΠΌ ΤΟΰ 
ΕΚ. — ΠΑΖΆΡ ΠΡΌΣ ΤΉΝ "ΗΠΕΙΡΟΝ Ή ΤΉΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΧΩ-
ΪΓΟΥΣΑ ΔΈ ΤΉΝ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΝ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΚΑ'Ι ΤΉΣ 
ύχιίρον- Κ Α Ν Α'-ΙΤΟ· °'· ΑΛΒΑΝΟΊ ΔΙΑΦΩΝΏΣΙ ΤΌΣΩ ΣΟ-
. Φ. ΠΡΟΣ ΑΛΛΉΛΟΥΣ, ΤΏΝ ΆΓΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΏΝ ΠΑΡΟΥΣΙ-, 
ΊΪΝΤΩΝ ΤΉΝ ΆΛΒΑΝΊΑΝ ΚΑΤΆ ΠΟΛΛΆΣ ΧΙΛΙΆΔΑΣ ΤΕΤΡΑ-
Εκχών ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΟ)·/ ΜΕΓΑΛΕΙΤΈΡΑΝ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ, 
ΊΝ ΠΑΡΑΔΈΧΟΝΤΑΙ ΟΊ ΣΥΝΤΆΚΤΑΙ ΤΟΰ ΠΕΡΊ Ά ΛΒΑΝΊΑΣ 
[ΊΒΑΛΑΊΟΥ ΤΉΣ «ΜΕΓΆΛΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΊΔΕΙΑΣ», Έ Ξ Α Λ 
ΑΝΏΝ ΆΡΥΣΘΈΝΤΕΣ ΤΆΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΑΥΤΏΝ, ΠΏΣ ΕΊΝΕ 
Ιίίατόν ΝΆ ΓΈΝΗΤΑΙ ΣΥΖΉΤΗΣΙΣ ΈΠΊ ΙΏΝ ΟΡΊΩΝ ΚΑΊ ΤΉΣ 
•ΏΣΕΩΣ ΤΉΣ "ΑΛΒΑΝΊΑΣ : Έ Π Ί ΤΊΝΟΣ "ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΘΆ 
•ΊΑΧΘΉ Ή ΣΥΖΉΤΗΣΙΣ : "ΕΠΊ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΤΏΝ 'ΑΛ-
[»ΝΏΝ ΤΉ: «ΜΕΓΆΛΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΊΔΕΙΑΣ» Ή ΈΠΊ ΤΉΣ 
ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΤΏΝ ΠΑΝΑΛΒΑΝΙΣΤΏΝ ΠΑΤΡΙΩΤΏΝ : ΣΥΖΉΤΗΣΙΣ 
«Ρ: ΟΡΊΩΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ, ΈΦ" ΌΣΟΝ ΚΑΊ ΚΑΘ" ΌΣΟΝ ΕΝΙΑΊΑ 
^ΟΒΆΛΛΗΤΑ: ΜΟΡΦΉ ΤΟΫ ΎΠΌ ΣΥΖΉΤΗΣΙΝ ΘΈΜΑΤΟΣ. "ΑΛ-
ΚΣ ΚΑΘ' ΎΔΑΤΟΣ ΜΆΧΕΤΑΙ Ό ΈΠΊ ΠΟΛΛΏΝ ΜΟΡΦΏΝ 
|ΝΌ; ΚΑ'Ι ΤΟΰ ΑΎΤΟΫ ΗΈΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΆΓΩΝ ΤΉΝ ΣΥ-
ΗΤΗΣΙΝ. ΔΙΌΤΙ ΣΥΖΉΤΗΣΙΣ ΈΠΊ ΠΟΙΚΊΛΩΝ ΜΟΡΦΏΝ, 
•ΧΤΙΧΏΝ ΝΈΩΝ ΔΙΑΠΛΆΣΕΩΝ ΚΑ'Ι ΜΕΤΑΠΛΆΣΕΩΝ, Ά-
ΊΐΎΤΗΤΟΣ ΑΠΟΒΑΊΝΕΙ ΚΑ'Ι ΔΈΝ ΕΊΝΕ ΣΥΖΉΤΗΣΙΣ. "ΟΤΕ 
Κ.ΑΛΒΑΝΟΊ ΘΆ ΕΐΠΩΣΙΝ ΉΜΪΝ ΆΠΕΡΙΦΡΆΣΤΩΣ ΚΑ^ 
ΒΊΣΤΙΚΏΣ ΌΠΟΙΑ ΕΊΣΊ, ΚΑΤ" ΑΥΤΟΎΣ, ΤΉΣ "ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΤΆ 
ΊΡΙΑ, ΤΌΤΕ, ΚΑ'Ι ΤΌΤΕ ΜΌΝΟΝ ΘΆ ΣΥΖΗΤΉΣΩΜΕΝ, ΣΤΗΡΙΖΌ-
ΗΝΟΙ ΈΠΊ ΔΕΔΟΜΈΝΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ, Εΐ ΚΑ'Ι, ΚΑΘ' ΗΜΆΣ, ΣΥΖΉ-
ΊΗΣΙΣ ΠΕΡΊ ΟΡΊΩΝ ΚΑΊ ΑΣΤΕΊΑ ΚΑΊ ΆΣΎΣΤΑΤΟΣ ΕΊΝΕ. ΚΑΊ 
ΊΝΕ ΑΣΤΕΊΑ ΚΑ'Ι ΆΣΎΣΤΑΤΟΣ ΠΆΣΑ ΠΕΡΊ ΟΡΊΩΝ ΣΥΖΉΤΗ-
ΒΣ, ΈΘΕΝΔΉΠΟΤΕ ΚΑΊ ΑΝ ΠΡΟΚΑΛΉΤΑΙ, ΕΊΤΕ ΠΑΡΆ ΤΏΝ 
ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΊΤΕ ΠΑΡΆ ΤΏΝ "ΑΛΒΑΝΏΝ, ΔΙΌΤΙ ΑΊ ΊΣΤΟΡΙΚΑΊ 
ΧΑΊ ΈΘΝΟΛΟΓΙΚΑΊ ΕΙΔΉΣΕΙΣ ΚΑΊ Ή ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΕΊΔΗΣΙΣ, ΤΆ 
ΡΡΙΏΤΕΡΑ ΚΑΊ ΤΆ ΑΛΆΘΗΤΑ ΆΠΟΤΕΛΟΰΣΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΆ 
ΡΝΩΡΊΣΜΑΤΑ, ΡΟΏΣΙ ΤΉΝ ΆΛΉΘΕΙΑΝ, ΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑΊ ΑΝ Ή 
«ΔΤΗ. 

ί ΉΜΕΐΣ, ΘΕΩΡΟΰΝΤΕΣ ΤΟΎΣ "ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑ'Ι ΤΟΎΣ Α Λ 
ΒΑΝΟΎΣ ΠΕΛΑΣΓΟΎ; ΤΉΝ ΚΑΤΑΓΩΓΉΝ, ΤΟΎΤΟΥ Δ" ΈΝΕΚΑ 
ΗΡΑΊΜΟΝΑΣ ΚΑΊ ΑΔΕΛΦΟΎΣ, ΏΣ ΑΊ ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ, ΤΆ ΠΕΛΑΣ-
ΡΙΧΆ ΜΝΗΜΕΊΑ, ΤΆ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΊ ΑΊ ΓΛΩΣ-
ΒΒΛΟΓΙΚΑΊ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΑΝΏΣ ΜΑΡΤΥΡΟΫΣΙ, ΚΡΊ-
ΙΝΟΜΕΝ ΑΔΕΛΦΟΚΤΌΝΟ·/ ΚΑ'Ι ΆΝΤΙΚΡΥΣ ΆΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟΝ ΕΊΣ 
ΒΉ Ν ΆΛΉΘΕΙΑΝ ΠΆΝΤΑ ΎΠΑΙΝΙΓΜΌΝ ΠΕΡΊ ΤΟΫ ΕΝΑΝΤΊΟΥ. 
Β Π Ι ΟΎΤΩΣ ΈΧΟΥΣΙ ΤΆ ΠΡΆΓΜΑΤΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ ΈΞ 
ΚΟΤΟΰ ΤΟΫ ΜΕΓΆΛΟΥ, ΤΟΫ ΏΣ ΆΠΡΟΣΜΑΧΉΤΟΥ ΚΑΊ ΦΩ-
ΒΒΥΓΟΫΣ ΘΕΩΡΟΥΜΈΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΟΣ ΤΏΝ ΠΑΝΑΛΒΑΝΙ-
Ϊ ΣΤΩΝ—ΈΠΙΤΡΑΠΉΤΩ Ή ΛΈΞΙΣ, —ΚΑΘ' Δ Ή "ΉΠΕΙΡΟΣ Έ-
Β»Ν ΑΛΒΑΝΙΚΉ, ΔΙΌΤΙ ΈΚ ΤΑΎΤΗΣ ΠΡΟΉΛΘΟΝ ΟΊ ΑΛΒΑΝΟΊ 
Β>ΒΝΟΙ ΉΡΩΕΣ, ΟΊ'ΤΙΝΕΣ ΑΠΕΤΈΛΕΣΑΝ ΤΉΝ ΔΌΞΑΝ ΤΉΣ 
ΡΚΟΤΕΡΑ; ΕΛΛΆΔΟΣ ΚΑΊ ΣΥΝΕΤΈΛΕΣΑΝ ΤΉΝ ΆΝΕΞΑΡΤΗ-
ϊρ*Ν ΑΥΤΉΣ. ΚΑ'Ι ΑΝ ΈΤΙ ΠΑΡΑΔΕΧΘΏΜΕΝ ΏΣ ΑΛΗΘΉ ΤΌΝ 
Ρ?ΧΥΡ:ΣΜΌΝ ΤΟΰΤΟΝ, ΚΑ'Ι ΑΝ ΈΤΙ ΠΑΡΑΔΕΧΘΏΜΕΝ, ΔΤΙ ΚΑΊ 

ΑΎΤΑΙ ΑΊ ΉΡΩΪΚΑΊ ΝΉΣΟΙ ΤΉΣ "ΓΔΡΑΣ ΚΑΊ ΤΏΝ ΣΠΕΤΣΏΝ 
ΕΊΣ'ΙΝ ΆΚΡΆΤΩΣ ΆΛΒΑΝΙΚΑΊ, ΚΑ'Ι ΆΝ ΈΤΙ ΠΑΡΑΔΕΧΘΏΜΕΝ, 
ΔΤΙ ΚΑ'Ι ΠΛΕΊΣΤΑ|ΆΛΛΑ ΜΈΡΗ ΤΉΣ ΈΛΛΆΔΟΣ,ΔΙΑΚΡΙΘΈΝΤΑ 
ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΑΓΏΝΑ ΤΉΣ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑΣ, ΕΊΣ'ΙΝ ? ΑΛΒΑΝΙΚΆ, 
ΤΊ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΈΚ ΠΆΝΤΩΝ ΤΟΎΤΩΝ; "ΟΤΙ ΟΊ ΣΟΥΛΙΏΤΑΙ, 
ΟΊ ΥΔΡΑΊΟΙ, ΟΊ ΣΠΕΤΣΙΏΤΑΙ ΚΑ'Ι ΟΊ ΆΛΛΟΙ "ΑΛΒΑΝΟΊ 
ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ, ΈΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΕΐΑΝ ΤΉΝ ΈΛΛΗΝΟΠΕΛΑ-
ΣΓΙΚΉΝ ΈΘΝΙΝΉΝ ΣΥΝΕΊΔΗΣΙΝ, ΜΉ ΛΗΣΜΟΝΟΰΝΤΕΣ ΤΟΎΣ 
ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΣ ΆΡΡΗΚΤΟΥΣ "ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΊ ΑΛΒΑΝΟΎΣ ΕΘΝΟ
ΛΟΓΙΚΟΎΣ ΔΕΣΜΟΎΣ, ΣΥΝΕΠΟΛΈΜΗΣΑΝ ΚΑ'Ι ΣΥΝΈΠΡΑΞΑΝ 
ΜΕΤΆ ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΈΝ ΧΏΡΑ, ΉΝ ΔΈΝ ΈΘΕΏΡΟΥΝ ΟΥΔΈ 
ΘΕΩΡΟΎΣΙ ΞΈΝΗΝ, ΆΛΛ' ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΉΤΩΣ ΈΛΛΗΝΟΠΕΛΑ-
ΣΓΙΚΉΝ. ΈΆΝ Δ' ΟΊ. ΣΟΥΛΙΏΤΑΙ, ΟΊ ΥΔΡΑΊΟΙ, ΟΊ ΣΠΕ
ΤΣΙΏΤΑΙ ΈΠΟΛΈΜΗΣΑΝ ΥΠΈΡ ΤΟΫ ΈΛΛΗΝΟΠΕΛΑΣΓΙΚΟΫ 
ΤΜΉΜΑΤΟΣ, ΔΠΕΡ ΤΉΝ ΚΥΡΊΩΣ ΕΛΛΆΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ, ΟΥΔΌ
ΛΩΣ ΈΦΕΊΣΘΗΣΑΝ ΤΏΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΏΝ ΕΚΕΊΝΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ, 
Ά ΗΘΈΛΗΣΑΝ ΝΆΝΑΚΌΨΩΣΙ ΤΉΝ ΔΙΆΠΛΑΣΙΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙ
ΚΟΎ ΚΡΆΤΟΥΣ, ΈΞ ΟΎ "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΊ ΑΛΒΑΝΟΊ ΠΟΛΛΆ 
ΆΠΕΞΕΔΈΧΟΝΤΟ. ΚΑΊ ΈΆΝ ΆΡΑ ΠΑΡΑΔΕΧΘΏΜΕΝ, ΔΤΙ 
ΟΊ ΣΟΥΛΙΏΤΑΙ, ΟΊ Ί'ΔΡΑΊΟΙ, ΟΊ ΣΠΕΤΣΙΏΤΑΙ ΕΊΣ'ΙΝ Α Λ 
ΒΑΝΟΊ, ΕΜΦΑΝΏΣ ΑΝΑΚΎΠΤΕΙ Ή ΈΞΗΣ ΑΛΉΘΕΙΑ- ΔΤΙ ΟΊ 
ΑΛΒΑΝΟΊ ΔΙΑΙΡΟΎΝΤΑΙ ΕΊΣ ΔΎΟ ΣΤΡΑΤΌΠΕΔΑ, ΤΟΰΤ' ΙΣΤΙΝ 
ΕΊΣ ΑΛΒΑΝΟΎΣ ΘΈΛΟ-.ΤΑΣ ΔΙΆ ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΚΑ'Ι ΜΕΤΆ 
ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ, ΌΜΑΙΜΌΝΩΝ ΚΑΊ ΑΔΕΛΦΏΝ ΑΥΤΏΝ, ΝΆ 
ΖΉΣΩΣΙ ΚΑΊ ΕΊΣ ΑΛΒΑΝΟΎΣ, ΘΈΛΟΝΤΑΣ ΔΙΆ ΤΏΝ ΞΈΝΩΝ 
ΚΑΊ ΜΕΤΆ ΤΏΝ ΞΈΝΩΝ ΝΆ ΖΉΣΩΣΙΝ. ΏΣ ΔΈ ΚΑΤΆ ΤΟΎΣ 
ΑΠΑΊΣΙΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ ΤΏΝ ΑΛΒΑΝΙΚΏΝ ΚΑ'Ι ΈΛΛΗΝΑΛ-
ΒΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΙΡΈΣΕΩΝ, ΟΊ ΜΕΤΆ ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΥΜ
ΠΡΆΤΤΟΝΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΊ ΈΠΟΛΈΜΗΣΑΝ ΚΑΤΆ ΤΏΝ ΕΝΑΝΤΊΟΝ 
ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΎΝΤΩΝ 'ΑΛΒΑΝΏΝ, ΣΠΕΎΣΑΝΤΕΣ 
ΕΊΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ·/ ΑΥΤΏΝ, ΆΜΑ ΏΣ ΔΙΆ ΤΟΰ ΆΛΉ ΠΑΣΆ Έ-
ΖΗΤΉΘΗ ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΚΑΊ ΤΏΝ ΜΕΤ' ΑΥΤΏΝ ΑΛΒΑΝΏΝ 
Ή ΣΥΝΔΡΟΜΉ, ΟΎΤΩ ΚΑ'Ι ΝΰΝ ΟΊ ΈΚ ΤΉΣ ^ΗΠΕΊΡΟΥ ΠΡΟΕΛ-
ΘΌΝΤΕΣ ΚΑΊ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΟΙ ΑΛΒΑΝΟΊ ΘΆ ΠΟΛΕΜΉΣΩΣΙ 
ΚΑΊ ΜΟΝΟΊ ΚΑ'Ι ΜΕΤΆ ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΏΝ "ΑΛΒΑ
ΝΏΝ ΕΚΕΊΝΩΝ,ΟΊΤΙΝΕΣ ΘΆ ΘΕΛΉΣΩΣΙ ΝΆ ΚΑΤΑΛΆΒΩΣΙ ΤΆΣ 
ΈΝ ΉΠΕΊΡΩ ΕΣΤΊΑΣ ΑΥΤΏΝ Ή ΝΆΝΑΛΆΒΩΣΙΝ ΑΓΏΝΑ ΚΑΤΆ 
ΤΏΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΥΠΈΡ ΤΏΝ ΞΈΝΩΝ, ΤΏΝ ΤΕΙΝΌΝΤΩΝ ΉΔΗ 
ΤΟΎΣ ΑΠΟΠΝΙΚΤΙΚΟΎΣ ΑΥΤΏΝ ΠΛΟΚΆΜΟΥΣ ΠΡΆΣ ΤΉΝ Ά Λ 
ΒΑΝΊΑΝ ΚΑΊ ΤΉΝ "ΗΠΕΙΡΟΝ. "ΕΡΓΟΝ ΈΞΟΝΤΩΤΙΚΌΝ, ΈΡΓΟΝ 
ΆΔΕΛΦΟΚΤΌΝΟΝ ΘΆΠΕΙΡΓΆΖΟΝΤΟ ΟΊ ΑΛΒΑΝΟΊ ΕΚΕΊΝΟΙ, ΟΊ'-
ΤΙΝΕΣ ΘΆ ΈΦΑΝΤΆΖΟΝΤΟ. ΔΤΙ ΉΔΎΝΑΝΤΟ ΝΆ ΈΧΩΣΊ ΤΙ ΤΌ 
ΚΟΙΝΌΝ ΜΕΤΆ ΤΉΣ ΗΠΕΊΡΟΥ ΚΑΊ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ, ΈΆΝ 
ΠΡΌΣ ΤΟΎΣ ΞΈΝΟΥΣ ΚΑ'Ι ΤΟΎΣ ΈΠΉΛΥΔΑΣ ΈΤΕΙΝΟΝ ΤΉΝ 
ΧΕΊΡΑ. ΟΊ ΉΠΕΙΡΏΤΑΙ, "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑ'Ι "ΑΛΒΑΝΟΊ. ΣΟΥ
ΛΙΏΤΑΙ ΚΑ' ΆΛΛΟΙ, ΘΆ ΕΐΠΩΣΙΝ ΕΊΣ ΑΥΤΟΎΣ : «ΜΕΡΙ
ΜΝΉΣΑΤΕ ΠΕΡΊ ΤΉΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ, ΆΛΛΆ ΜΉ ΜΕΡΙΜΝΆΤΕ 
ΠΕΡΊ ΤΉΣ ΗΠΕΊΡΟΥ, ΔΙΌΤΙ ΟΥΔΈΝ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΖΏΝ
ΤΩΝ ΗΜΏΝ. 

ΤΆ ΗΡΩΙΚΆ ΚΑΤΟΡΘΏΜΑΤΑ ΚΆΙ ΑΊ ΑΠΑΡΆΜΙΛΛΟΙ ΆΝ-
ΔΡΑΓΑΘΊΑΙ, ΠΕΡΊ ΏΝ ΚΑΤΑΚΌΡΩΣ ΟΜΙΛΕΊΤΕ ΚΑΊ ΠΕΡΊ ΏΝ 
ΌΣΟΥΣ ΤΟΝΊΖΟΥΣΙ ΔΙΘΥΡΆΜΒΟΥΣ ΤΆ ΈΝ ΝΕΑΠΌΛΕΙ, ΤΆ ΈΝ 
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Ρώμη, χα έν Βιέννη, τά έν Σόφια, τά έν Βουκουρε-
στίω'Κομιτάτα υμών ή μάλλον Κομιτάτα ξένων, ουδέν 
τό κο-.νόν Ιχουσι προς Ομάς, διότι ημέτερα είσίν έργα. 
ώς ημέτερα εισί τα ηπειρωτικά τμήματα, ά ημείς καΐ 
μόνο:. πολεμοΟντες προς Ομάς, παραπαίοντας καί 
έπαμφοτερίζοντας. έδοξάσαμεν, ώς έδοξάσαμεν καί τ4 
Ελλην ικά πεδία δια τοΰ ατίμητου αίματος ημών. Έ ν 
τίνι δικαιώματι ομιλείτε περί ημών και της πατρίδος 
ημών, καθ' ήν ώραν ημείς οϊ πρόμαχοι, οί ηγήτορες 
κα'. οί αρχηγοί.καί ή πατρίς ημών μετά τών Ελλήνων 
μόνων έννοοΟμεν νά έργασθώμεν καί να συζήσωμεν ; 
Έάν θέλητε ύμεις ν ' άποσκιρτήσητε της Πελασγικής 
Οικογενείας, έάν θέλητε ν4 κηρύξητε άδελφοκτόνον 
πόλεμον, ουδείς δύναται να εμπόδιση ομάς, άλλ' ου
δέποτε ήμεΐς, οί Σουλιώται καί οί άλλοι Ήπειρώται, 
Θ4 έπιτρέψωμεν νά έπιβάλητε χείρα έπί τής Ηπείρου 
καί επί τών Αλβανικών εκείνων τμημάτων, ά άπο-
κρούουσι, διαμαρτύρονται έπί τη πολιτείκ καί τα
κτική υμών. Τ Ι "Ηπειρος, ή Ε λ λ ά ς καί αί Πελασ-
γελληνικαί χώραι τείνουσιν ύμ'ιν άδελφικήν χείρα, 
εΐσί πρόθυμοι νά μερισθώσι μεθ' υμών καί αγαθά καί 
ελευθερίας καί διοίκησιν, αλλά βεβαίως ώς ξένους, ώς 
έχθρο',ς θά έκλάβωσιν υμάς, εργαζομένους διά καί 
υπέρ τών ξένων». 

* * 
Έσημειώθησαν τάνωτέρω. ίνα δειχθή όποια επι

χειρήματα, σοβαρά, λογικά, ακαταμάχητα, άντιτάσ-
σουσιν οί "Ελληνες καί οί Αλβανοί τής Ηπείρου καί 
τής Ελλάδος εις τά άσύστατα καί αστήρικτα τών 
Αλβανών τών ξένων Προπαγανδών. Έσημειώθησαν 

τάνωτέρω, Γνα δειχθή, δτι ζητήματα τής φύσεως 
τοΰ Αλβανικού Ζητήματος δεν επιλύονται διά λόγων, 
δι' αμφισβητήσεων, δι' επαγγελιών, διά προσκομίσεως 
επιχειρημάτων, ών τά πλείστα καί άσύστατα καί α
στεία είναι, αλλά διά συνεννοήσεων, διά σοβαράς συ
ζητήσεως, δι ' ειλικρινούς ανταλλαγής γνωμών. Έ ά ν 
έν τώ Όμήρω, έν τώ Πινδάρω, έν τοίς εργοις δλοις 
τών Ελλήνων συγγραφέων άπαντώσι λέξεις, έχουσαι 
ρίζας Άλβανικάς, ώς έχουσι ρίζας Έλληνικάς, ή κοι-
νότης αύτη τών ριζών οϋδεμίαν αποτελεί άπόοειξιν 
τής Αλβανικότητος τοΟ Όμηρου, τοΰ Πινδάρου, τοΰ 
Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, τοΰ Πύρρου, τοΰ 'Αχιλ-
λέως καί σειράς ατελεύτητου Ελλήνων συγγραφέων, 
ηρώων καί στρκτηλατών, άλλ" άϊι,'όδειξιν τής .ιελαπγι-
κότητος τών Αλβανών, οί'τινες έκ τών Πελασγών 
προέρχονται, ώς έκ τών Πελασγών προέρχονται καί 
οί Αιολείς, ών ή διάλεκτος, εγγύτερα ούσα τώ Πελα-
γικώ ΐδιώματι, τάς πλειοτέρας παρέσχε ρίζας καί λέ
ξεις εις τους Αλβανούς, καί ο! "Ελληνες πάντες, συμ
περιλαμβανομένων τών Μακεδόνων καί τών θρακών, 
ρΓτινες,καίπερ θεωρούμενοι οί συγγενέστεροι τών Πε

λασγών, ούτε Αλβανοί ποτε έγένοντο ούτε θ α ~ί 
ταί ποτε. 

Έ ά ν οί "Αλβανοί σφάλλωνται παράδοξα χ2 
τροπα ύποστηρίζοντες, δέν έπεται έκ τούτου ?Τ, 
Έλληνες μικροτέραν ύπέχουσιν εύθύνην έπί 
λικρινεία. μεθ" ής διεξάγεται ή μεταξύ Έ λ λ ' 
Αλβανών συζήτησις. Έάν εγκαίρως, ώς οί 
νοΰντες τών Ελλήνων από μακρού χρόνου 17 
σαν, κατεβάλλετο φροντίς προς διαφωτιστική 
σίαν, έάν άπέλειπον αί ύστερικαί κραυγαί. αί ? 
γοΰσαι παρεξηγήσεις μεταξύ Ελλήνων καί ' 
νών, έάν καταλλήλως διεπαιδαγωγοΰντο καί 
ληνες καί οί Αλβανοί, βεβαίως αί ξέναι προπα-
δέν θά εύρισκον έδαφος προς άποπνικτικήν 
άπειλοΰσαν ου μόνον τούς Έλληνας καί τούς 
βανούς, άλλά καί τήν Άνατολήν πάσαν. Καθ' 
ή σωστική τακτική έγκειται έν τή είλικρινεί 
νοήσει καί συνεργασία Ελλήνων καί Αλβανών, 
σκοπούση τήν ένίσχυσιν τοΰ Ηολιτικοΰ 'Ανβ 
Οικοδομήματος, ού άνευ καί οί "Ελληνες καί 
βανοί ουδέν δύνανται. Καθ ' ημάς ή συνεννόησις 
συνεργασία τών Ελλήνων καί τών Αλβανών 
μόνων αύθιγενών πληθυσμών τής Ανατολής 
σπουδαιότερων μετά τούς Τούρκους έθνολ" 
παραγόντων, δέον νά τείνη εις τήν ένίσχυσιν 
τήν άνκβίωσιν τής Τουρκίας έπί τή βάσει ρ" 
καί γενικών μεταρρυθμίσεων, προλειαινουσών 
τειακόν καί πολιτικόν πλάσμα, δμοιον πρός το\ 
Αυστροουγγαρίας ή τδ τών Ενωμένων Πο' 
καθ' ά άλλως τε είσηγειτο τό γράμμα καί τό 
τοΰ Χάττ Σερίφ καί τοΰ Χάττι ΧουμαγιοΟν, 
περί Βιλχετίων Κανονισμών.^ τοΰ Συντάγματ -

1876, τής Συνθήκης τού Βερολίνου, καθ' ά πα 
.'.ον, άπό τής ημέρας τής κατακτήσεως, ύπεδή. 
αυτή ή θέλησις τοΰ Ηορθητοΰ, έγκαταστήσαντος 
λιτείαν παρά Πολιτεία διά τοΰ Έκκλησιαστι* 
τικοΰ Χάρτου, δν έξεχοόρησεν εις τό Βασίλειον 
Γραικών Γένος. "Ινα δμως πρχγματωθή ή άν 
τής Τουρκίκς, απαραιτήτου καί ζωτικοΰ πι 
κατασκευάσματος, δέον οί συγκροτοΰντες αυτήν 
θυσμοί, καί δη οί αύθιγενείς, οί στενότατα συνδεο 
νοι μετά τής χώρας, οί αποτελούντες τούς σπουο 
τέρους αυτής παράγοντας, έν συνεργασία καί *οι 
πραγία, βαρύνουσαν έν τοιαύτη περιπτώσει Ιχο 
ψήφον, νά έπιδιώξωσι τήν φιλελευθέραν διάπ 
τής Τουρκίας. Έ ά ν οέ οί Τοΰρκοι. παρά τήν I 
συνδρομήν, ήν θά παράσχωσιν αύτοΐς οί γηΥ' 
παρά τούς ραγδαίως επερχόμενους κινδύνους, »ί 
λουθώσιν εμμένοντες έν τή τακτική τοΰ θαν* 
και τής αυτοκτονίας, ήν μοιραίως· συνεπάγε** 
κρατοΰν άνελεύθερον καί έτεροσκελές πολιτειακό* 
στημα, τότε, καί τότε μόνον, «έκαστος θα «ρ» 
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νά σώση τήν εαυτού ψυχήν», ώς ορθότατα έ-
[^ψεν ό πολύτιμος καί σεβαστός φίλος "Ισμαήλ Κε-
-4λ Βέης, ό γνωστότατος "Αλβανός ευπατρίδης καί 
«απρεπέστατος πολιτικός τής Τουρκίας, 
ρ Ή συνεργασία καί ή κοινοπραγία άρα τών ' Έ λ -
Μνων καί τών'Αλβανών, ώς ημείς φανταζόμεθα αυτήν 
Μ ώς οί σωφρονοΰντες τών'Αλβανών εύχονται αυτήν. 
Ιίο·, να τείνη εις τήν έμπέδωσιν τάξεως πολιτειακών 
Ιραγμάτων. κατοχυρούσης τό Άνατολικόν Πολιτικόν 
Κχοδόμημα καί έξασφαλιζούσης τήν ακώλυτον στα· 
Κβδρομίαν τών γηγενών, Ελλήνων /.αί Αλβανών, 
•κό Κεντρικήν Έξουσίαν καί Α ρ χ ή ν φιλελευθέραν, 
}*ό Πολίτευμα φιλελεύθερον. Οπό Πολιτειακόν Σύ
στημα, επιβάλλον άμφοτεροβαρείς υποχρεώσεις καί 
Καθήκοντα. Ή σύμπραξις καί ή συνεργασία Τούρ-
χων. Ελλήνων καί Αλβανών δέον νάποτελέση τόν 
«παρασάλευτον τοίχον υποστηρίξεως, δι' ού θά ύπο-
•Τηριχθή άπροσμαχήτως τό καταρρέον Άνατολικόν 
Ηχοδόμημα, ού ή έρειπιώδης κόνις ήρξκτο ήδη έπι-
•Βνομένη. 

* * 
* 

"Ινα δμως πραγματωθή τοΰτο, επιβάλλεται, είναι 
ιτακτικώς απαραίτητος ή ειλικρινής συνεννόησις, 

•--νεργασία καί κοινοπραγία τών Ελλήνων καί τών 
Αλβανών, οίτινες, συγκεκροτημένοι καί συνησπισμέ-
01 παριστάμενοι πρό»τών Τούρκων καί χάριν τών 

βούρκων, θά πείσωσι, θάναγκάσωσι τούς διαχειριζο-
'νους τα Κοινά νά τραπώσι τήν υδόν τών πολιτικών 

ί πολιτειακώνκαί τών προσωπικών έλευθεριών,δι' ών 
μόνων,έξελισσομένων τών πληθυσμών έν ταύτότητι 

καίων καί συμφερόντων, υποχρεώσεων καί καθηκόν-
ν, είνε δυνατόν καί η απειλούμενη Τουρκία καί τό 
ταρρέον Άνατολικόν Οικοδόμημα νά περισωθώσιν· 
λά πώς θά έπιτευχθή ή ειλικρινής συνεννόηση 

νεργασία καί κοινοπραγία Ελλήνων καί Αλβανών^ 
' ς θάποτελέση τόν άκρογωνιαϊον λίθον τής άνα-

σεως τής Τουρκίας, τής κατοχυρώσεως τοΰ 'Ανα-
ικοΰ Οικοδομήματος; Τό ζήτημα θά πειραθώμεν 
διευκρινίσωμεν έν τοις περαιτέρω. 

* * 
Τούς "Ελληνας καί τούς Αλβανούς, καίπερ ανή

κοντας είς τήν μεγάλην Πελασγική > οίκογένειαν, δια 
[χωρίζουσι φυλετικαί καί τοπικαί διαφοραί, παρατη-
[ρούμεναι παρ' άπάσαις ταΐς φυλαίς, άποτελέσασαι 
δέ τό μέγα μειονέκτημα, τό θανατηφόρον ελάττωμα 

|«1ς Πελασγελληνικής φυλής. Έ ά ν αί Αθήναι, ή 
ρπάρτη , ό Μέγας Αλέξανδρος καί ή απαράμιλλος 
Βυζαντιακή Αυτοκρατορία δέν έξειργάζοντο εκ περι
τροπής τήν ενότητα τής ελληνικής φυλής, βεβαίως τό 
έλληνικόν έθνος δέν θάπέβαινεν ένιΟϊον εις ελπίδας, 

ρ ι ς βλέψεις, είς δράσιν. Τμήμα τής Πελασγελληνικής 

φυλής, ή Ιλλυρία, διά λόγους γεωγραφικούς άπέμει-
νεν έξω τής εθνολογικής ταύτης ζυμώσεως καί παρέ
μεινε τούτου ένεκα έν τή πρωτογόνω καί αρχαϊκή 
αύτοΰ μορφή, τή ένθυμιζούση έν πολλοίς, ώς έν τή 
διαλέκτω. τούς Αιολείς. "Εάν δμως οί Τλλυριοί παρέ
μειναν έν τή πρωτογόνω αυτών μορφή, άπό από
ψεως γλώσσης καί ηθών, οί άλλοι Πελασγοί, οί "Ελ
ληνες, δέν άπέβαλον έπ' ίσης τάς στενάς τοπικιοτικάς 
ψυχώσεις, αί'τινες πάντοτε διέκρινον τούς "Ελληνας 
καί αΐτινες. σήμερον έτι, έπιφαίνονται συχνότατα με-
ταξύ'Ελλήνων. "Αρα κοινά μειονεκτήματα, κοινά ελατ
τώματα, κοιναί ψυχώσεις, άστεΐαι γειτονικαί διαφοραί 
πατριών καί φυλετικών κλάδων προύκάλεσαν τάς οια-
χωριζούσας "Ελληνας καί Αλβανούς παρεξηγήσεις, 
παρεξηγήσεις παρατηρουμένας μέχρις έπ ' έσχατων 
καί νΰν έτι ανά μέσον αυτών τών "Αλβανών, έπανειλ-
λημμένως λαβόντων τά δπλα κατ ' αλλήλων. 

Αί διαφοραί καί αί παρεξηγήσεις αύται, οφειλόμε-
ναι εις κοινόν φυλετικόν μειονέκτημα, πώς θά έκλεί-
ψωσιν ; Πώς οί "Ελληνες καί οί "ΑλΙανοί θά παύ-
σωσι διαφωνούντες καί αντιμαχόμενοι ; Λιαφωτιζόμε-
νοι αμοιβαίως, αντιλαμβανόμενοι τούς περί αυτούς 
κινδύνους, οιορώντες τήν άλήθειαν έν τα'ις έπαγγε-
λίαις τών ξένων, πειθόμενοι, δτι διά τών διαφόρων 
Κομιτάτων καί Προπαγανδών επιζητείται ή διαχώρι-
σις Ελλήνων καί Αλβανών, ή άποψίλωσις καί κα-
ταπάτησις τών δικαίων άμφοτέρων.Τήν διαφωτιστικήν 
ταύτην έργασίαν δέον ν' άναλάβωσιν οί ταγοί καί ο: 
ηγήτορες τών δύο ομοφύλων λαών, περιορίζοντες τάς 
άμφοτέρωθεν άκουομένας έρεσχελείας, περιορίζοντες 
τάς γλωσσολογικάς σχολαστικάς συζητήσεις, υποδει
κνύοντες τά ορθά καί πρέποντα, υποβοηθοΰντες τήν 
παρ ' άμφοτέροις τοις λαοίς άνέλιξικ τής εθνικής στα
διοδρομίας, έκτρέποντες καί έπιλύοντες τάς έπιφαινο-
μένας διαφοράς καί παρεξηγήσεις. Ταΰτα μή πράτ-
τοντες, άσυνειδήτως καί άσυναισθήτως έξεργάζονται 
τών ξένων τήν έπιδρομήν καί έπικράτησιν έν ταίς 
χώραις ημών, έν τή Ανατολή συμπάση. Καί δτι διά 
τής μή διεξαγωγής διαφωτιστικής εργασίας σοβαροί 
έγκυμονοΰνται κίνδυνοι, δτι διά τής αγνοίας, είς ήν 
εγκαταλείπονται οί διαφερόμενοι λαοί, παραπλανών-
ται ούτοι, δτι διά τής ανάλγητου καί εξωφρενικής 
τακτικής, ήτις έπεδείχθη καί επιδεικνύεται, δημιουρ-
γοΟνται παρεξηγήσεις καί παρασκευάζονται αδελφο
κτόνοι συρράξεις, επαρκώς μαρτυρεΐται έκ τής υπάρ
ξεως καί τής λειτουργίας ποικίλων καί ποικιλόμορ
φων Κομιτάτων καί Προπαγανδών, δηλητηριαζουσών, 
φονευουσών τό έθνικδν τών Αλβανών φρόνημα, μετα-
βαλουσών αυτούς είς ασυναίσθητα ξένων συμφερόντων 
δργανα ^αί πληττουσών δολοφονικώς τούς "Ελληνας. 

* * 
* 

Τά γνωστότερα καί έπιφοβώτερα Κομιτάτα, τά 
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12 «ΑΘΗΝΑΙ» 

ΎΠΌ Άλβανικήν εμφανιζόμενα μορφήν, πράγματι δέ 
άνταλβανικήν έγκλείοντκ όράσιν, είσί τα έξης : Τό 
Κομιτατον τής Βιέννης, τό Κομιτατον τής Νεαπάλεως. 
τό Κομιτατον τής Ρώμης, τό Κομιτατον τοΰ Βουκου -
ρεστίου, τό Κομιτατον τής Σόφιας καί άλλα. περί ών. 
ήκιστα σπουδαίων, δέν θάσχοληθώμεν ένταΟθα. 

1 ) Κομιτατον Βιέννης. — ΤΆ Αλβανικό ν Κομιτά-
τον τής Βιέννης, τροφοδοτούμενον καί διευθυνόμενον 
ύπό τής Αυστριακής Κυβερνήσεως, καί δή ύπό β τοΰ 
Αύστροουργγρικοΰ υπουργείου τών Εξωτερικών, καί 
ΟΊ μετ" αύτοΰ ή μάλλον ύπ' ΑΥΤΆ εργαζόμενοι Α Λ 
βανοί άποβλέπουσιν ΕΙΣ τήν πολιτειακήν ένωσιν, 
ύφ' ήν μορφήν καί καθ' δν τύπον είσίν ήνωμέναι 
μετά τής Αυστρίας αί άλλαι μή αύστριακαί χώραι, αί 
συγκροτοΰσαι έν τώ συνόλω αυτών μετά τής ΑΥΣΤΡΊΑΣ 
τό Δναδικόν Αύστροουγγρικόν Κράτος. 

2) Κομιτάια Νεα.-τό?.εως κ<ιϊ Φώμης.—ΤΆ έν Ιτα
λία "Αλβανικά Κομιτάτα τής Νεαπόλεως καί τής 
Ρώμης, ών όργανα είσί πολλοί "Αλβανοί, έπιδιώκουσ'̂  
καθ' ά επαγγέλλονται, τήν μετά τής Ιταλίας ένωσιν 
τής "Αλβανίας, ύφ' ήν μορφήν καί τύπον ήνώθη ή 
ΟΥΓΓΑΡΊΑ μετά τής ΑΥΣΤΡΊΑΣ. Ή Αλβανία θά ή, 
τρόπον τινά, ή Αλβανική Ιταλία, ό>ς είνε ή ΟΥΓΓΑ
ρία ή ΟΥΓΓΡΙΚΉ Αυστρία. Πλην, άν οί Ιταλοί ύπό 
τοιούτων διαπνέωνταιάληθώς ιδεών, διά τί τό δυαδικάν 
τοΰτο σύστημα πολιτεύματος δέν έφηρμόσθη έν σχέ-
σει πρός τήν Καλαβρίαν. ΤΜΉΜΑΤΑ τινα τής Άπου. 
λίας καί τήν Σικελίαν, 8ΠΟΥ "Αλβανοί καί. Έλλη-
ναλδανοί οίκοΰσι, πολύτιμους παράσχοντες υπηρεσίας 
είς τήν προαγωγήν καί εις τήν "Ενωσιν τών ιταλικών 
χωρών :· 

'Εάν ΤΌ δυαδικόν πολιτειακον σύστημα δέν έφηρ-
μόσΰη, δτε ή Ιταλία ασθενής καί ανίσχυρος είχεν 
ανάγκην τής συνδρομής τής Καλαβρίας, τής Σικε
λίας καί τών άλλων αλβανικών τμημάτων τής Α
πουλίας, πώς είνε δυνατόν νά έφαρμοσθή νΰν, δτε ή 
Ιταλία, πανσθενής καί πανίσχυρος, έγωϊστικώτατα 
καί ύλιστικώτατα πολιτεύεται ; Οί έν Ιταλία "Αλβα
νοί, θύματα τής εαυτών ευπιστίας ή ασυνείδητα όρ
γανα τής Ιταλίας, εργαζόμενοι ώς εργάζονται καί 
παρασύροντες τούς απλοϊκούς τών έξ Αλβανίας "ΑΛ
βανών, προσπαθοΰσι νά μετκβάλωσι τήν ατυχή Ά Λ -
βανίαν ώς Ίταλικήν Άποικίαν. Μόνον οί πάσχοντες 
τόν νουν δέν δύνανται νά κατανοήσωσι τήν άλήθειαν 
ταύτην. 

8). Το Κομιτατον Βουκουρεστίου, μή δυνάμενοννά 
έχη βλέψεις προσαρτήσεως ή συμπράξεως τών Ρου
μάνων μετά τής Αλβανίας, ήν διαχωρίζουσι τής Ρου
μανίας ξενικαί χώραι ολόκληροι, εκμεταλλεύεται α
πλούστατα τούς εις Βουκουρέστιον προσφυγόντας 
Αλβανούς, ους θέλει νά έξωθήση κατά τών "Ελλή

νων, ους θέλει νά έξεγείρη είς έπαναστατικόν κίνημα, 

ίνα προκληθή ή έπέμβασις τής Ευρώπης. Κα'ι λ-βί' 
θά πρόκυψη πραγματική ή πρακτική ωφέλεια ΈΝ ^ 
επεμβάσεως τής Ευρώπης ι Οί Ρουμάνοι. ΜΕΤΕΡΝΉ«3 
νοι. ώς γνωστόν, έν Μακεδονία δουλεμπορικήν 
τικήν καί πολιτικήν άντισηκωμάτων, άνταλλαγμάχ*! 
νομίζουσιν, δτι, δι" Αλβανικής εξεγέρσεως, ΠΡΟΚΑΛΟΙ»! 
μένης τής επεμβάσεως τής Ευρώπης καί ΑΝΑΚΙΝΏ 
μένοο τοΰ δλου Άνατολικοΰ Ζητήματος, ΘΆ ΚΑΤ<ΊΡ 
θουν, έκχωροΰντες είς τούς Βουλγάρους ή τους Α 
στροούγγρους — αναλόγως τών περιστάσεων —ΤΟΎΣ ^ 
μιουργηθέντας ή δημιουργηθησομένους έν Μακεοον! 
Ρουμανικούς ή Βλάχικους πληθυσμούς, θά τύγιοοι 
άντισηκωμάτων, ανταλλαγμάτων πρός τά βόρεια .Χ* 
Βουλγαρίας ή τά νότια τής Ουγγαρίας, οπού ΖΡ4· 
ματι Ρουμανικοί οίκοΰσι πληθυσμοί. Οί έν Βουκουρ». 
στίω εγκατεστημένοι Αλβανοί καί οί εκείθεν ΤΡΟΦΌ, 
οοτούμενοι διεξάγουσι δουλεμπορία·/ τοΰ ΑΊΣ/ίσχο» 
είδους είς βάρος τών "Ελλήνων, καθ' ών ΧΡΉΣΙΜΟ· 
ποιούνται ώς ασυνείδητα όργανα, καί είς βάρος ΑΎ-
τών τών Αλβανών, οΓτινες, άνακινουμένου σήμερον 

|· τοΰ Άνατολικοΰ Ζητήματος διά τής επεμβάσεως Χ^ 
Ευρώπης, δέν θά χύχωσι βεβαίως τών έλπιζομέν»̂  
κατ' έκτασιν μεταρρυθμίσεων-

4) Τό Κομιτατον τής Σόφιας.— Οί ΒΟΎΛΓΧ-
ροι, ευφυείς καί πρακτικοί έν τή συλλήψει ΠΟΛΙΧΙΚΔΝ 
ραδιουργιών καί πλεκχανών, έπωφεληθένχες χής ΆΝΧΙ-
παθείας καί χοΰ άσπονδου μίσους χών 'Αλβανών κατά 
χών Σέρβων, πρός οδς καί αύχοί ουχί φιλίως Ιχοασπβ 
ένεκα τής περί ηγεσίας έπί τών Νοτι οσλαύων διαφοΗ 
ράς, ιδιαιτέρως περιεποιήθησαν τούς Αλβανούς έχι 
έσχατων. Ό πρίγκηψ Φερδινάνδος, ίδίαις δαπάναιρ 
έσπούδασε καί σπουδάζει νέους Αλβανούς ΕΊΣ ΧΉΝ| 
Νεάπολιν χής Ιταλίας, δίδων έκ τοΰ ιδιαιτέρου ΑΔΧΟΟ') 
χαμείου 200 — 250 φράγκα καχά μήνκ ΕΙΣ Ε'ΚΧΣΧΟΝ.' 
Λύο έκ χών έν Νεαπόλει σπούδασαν χων καί ΈΚΜΑΘΌΝ-
των γραμματικ ϊ)ς έν τή εκεί Σχολή τών Άναχολικώ 
γλωσσών χήν Άλβανικήν μεχαβάνχες ΕΊΣ ΣΌΦΙΑΝ «ί* 
σήχθησαν είς τήν Σχραχιωχικήν Σχολήν, χοΰ έν Νεα
πόλει καθηγηχοΰ α̂ τών. τής Αλβανικής κ. ΣΚΙΡΡΟΒ, 
λαβ:ντος τό βουλγαρικόν "παράσημον. Οί είς ΤΉ* 
Στρατιωτικήν Σχολήν εισαχθέντες "Αλβανοί ΕΊΣΊΝ ί« 
Τετόβου τοΰ Κοσσυφοπεδίου. Ό Φερδινάνδος εχ« 
επίσης έν τή ιδιαιτέρα αύτοΰ υπηρεσία 5—6 Αλβα
νούς, έχοντας καλάς έν τοίς Άνακτόροις τής Σόφιας 
θέσεις. Αιά τοιούτων μέσων, δι' αδείας ΠΡΌΣ ΙΚΟΟΟΙΝ 
αλβανικής εφημερίδος, διά τής εκτυπώσεως ΆΛΦΑΒΗ· 
ταρίων καί βιβλίων, ών τά πλείστα, έάν μή δλα, καθα-
πτόμενα τών Ελλήνων, καθάπτονται καί τών ΒΟΥΛ
γάρων, κατώρθωσεν ή Κυβέρνησις τοΰ ΉΓΕΜΌΝΟΣ *ί| 
πήξηΚομιχάχονΆλβανικόν, οί έν ω, ελάχιστοι ΕΎΤΥΧΔΊ 
Αλβανοί έπιδιώκουσιν, Γνα, δημιουργούμενης έκρυβ" 
μου άνά τάν Αίμον καταστάσεως δι" ΈΠΑΝΑΣΤΑΤΙ*** 
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ί^- ( 1 )ν αλβανικών καί έπεμβαινούσης τήςΕύρώπης, 
,̂ σθώο: δι" όροθεσιών αί άπαρτίζουσαι Χήν Χερσό-
ίαν 'Ο'3 Αίμου χώραι. Οί Βούλγαροι, μή κατορθο')-

νά οτ,μιουργήσωσι κίνημα έπαναστατικόν έν 
^ονία. ώ: έπειράθησαν έν έτει 1903—1904, 
ίιά 'ήί δημιουργίας τοιούτου κινήματος προκαλε

ί τήν άνακίνησιν τοΰ Άνατολικοΰ Ζητήμαχος, έκ 
ϊάνακινήσεω: τοϋ οποίου πολλά άπεκδέχονται, πει-
[και νϋν διά τών Αλβανών, έξεγειρομένων, νάνακι-
^ τό Άνατολικόν Ζήτημα. "Ινα οέ φανατίσωσ; 
ίςμετ' αυτών συνεργαζόμενους ολίγους, ευτυχώς 
α, «μήν τής Αλβανίας, Αλβανούς, ους είδομεν 
«πράττοντα: μετά τών βουλγαρικών συμμοριών 
Ν̂εγκοβάνη και Ρακόβω, διαπρυσίως κηρύττουσι, 

•["Ελληνες, συμπράτχονχες μετά τών Σέρβων, τόν 
ιΟρον τών Αλβανών μελετώσιν. 
ΤαΟτα έν γενι/.αί,- γραμμαίς τά τών λεγομένων Άλ
ικων Κομιτάτ<·ν/ τής Βιέννης, τής Νεαπόλεως, τής 
|«ης, τοϋ Βουκουρεστίου, τής Σόφιας, άπερ δρθότε-
Κδύνανται νά ό/ομασθώσι Προπαγάνδα:, δαπάναις 
|4ΆΝΑΛΏΜΑΣ·. τών εχθρών τή,- Αλβανίας, τών έχθρων 
ΓΕλλάδος, τών έχθρων τής Τουρκίας, τών έχθρων 
«Ανατολής, ένεργοΰσαι καί δρώσαι. Πρέπει τις 
ΙΙΙΊΑΝ νά πάσχη πώρωσιν, ί'να μή νοή, δτι τά· λεγό-
• ταΟτα "Αλβανικά Κομιτάτα, υφιστάμενα, άναλό-
Ι̂ τοΟ περιοάλλοντος,ένώ βιοΰσι, διαφόρους διαφόρων 
ΚΩΝ επιδράσει;, εργάζονται καί δρώσι κατά τής 
ί̂βανίας κα'ι ουχί υπέρ τής Αλβανίας. Έάν έτι ύπο-

δτι οί συγκροτοΰντες αυτά Αλβανοί είσί πα-
Ιριδται, ανακύπτει τότε τό ερώτημα : τίνες είσί πα-
•«τικώτεροι : < >: συμπράττοντες μετά τών Α υ 
λακών, οί συμπράττοντες μετά τών Ιταλών, οί 

συμπράττοντες μετά τών Ρουμάνων 
πράντοντες μετά τών Βουλγάρων ι 

Είς πόσα είδη πατριωτισμοϋκαταμερίζεται έ πατριω
τισμός τών Αλβανών ; θά εΐπωσιν ίσως οί άπολογη-
ταί τών διαφόρων Κομιτάτων καί Προπαγανδών, δτι 
πανταχόθεν, καί έκ Βιέννης καί έκ Νεαπόλεως καί 
έκ Ρώμης καί έκ Βουκουρεστίου καί έκ Σόφιας, επι
διώκεται ή άνακίνησις τοϋ Άλβανικοΰ Ζητήματος, Γνα, 
τιθεμένου αύτοΰ έπί τοΰ τάπητος, ληφθή ΥΠΈΡ τών 
Αλβανών σοβαρωτάτη άπόφασις. Τά επιχείρημα δέν 
είνε σοβαρόν. Καί δέν είνε σοβαρόν, διότι οί μέν ΑΥ
στριακοί καί οί Ιταλοί, άπό ετών εργαζόμενοι, Ιχου-
σιν ιδίας βλέψεις, ώς βεβαίως ούδ' αυτοί οί Αλβανοί 
άμφιβάλλουσι,' οί δέ Ρουμάνοι καί οί Βούλγαροι θέ-
λουσι διά τών Αλβανών νά δημιουργήσωσι περιπλο-
κάς, έξ ών πολλά ΥΠΈΡ τών ιδίων αυτών βλέψεων 
άπεκδέχονται. Απεφάσισαν λοιπόν οί Αλβανοί, οί 
υπερήφανοι καί οί αγέρωχοι, οί Πελασγοί, νά μετα-
βληθώσιν είς ασυναίσθητα καί ασυνείδητα δργανα, 
έξυπηροΰντα τών ξένων τάς βλέψεις καί τάς βουλι
μίας ! Βεβαίως δχι- παρεξηγήσεις, διαφοραί καί πεί
σματα εξώθησαν τινας τών Αλβανών είς δυσώδεις 
ατραπούς, άφ' ών οί Τοΰρκοι, οί "Ελληνες καί οί σω-
φρονοΰντες τώνΆλβανών έχουσιν ύποχρέωσιν καί κα
θήκον νά έξαγάγωσιν αυτούς, είλικρινώς καί άνατολι· 
χάκ πολιτευόμενοι. Οί Αλβανοί, τής Ανατολής άπα-
ραμίλλως προμαχήσαντες, δέν δύνανται ούδ' όφείλουσι 
νά παρίδωσι τό άλησμόνητον καί άγέρωχον έμβλημα, 
τό έγερτήριον σάλπισμα χών|γηγενών, προμαχούντων 
καί αγωνιζομένων άγώναςήρωϊκούς καίύπερόχους περί 
βωμών καί εστιών : Ή Άνατο/.ή είς τήν 'Ανατολψ. 

Γ. Κ ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ 

* 



Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΘΆ ΆΓΓΈΛΛΕΤΑΙ ΈΚ ΤΏΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΊΩΝ ΤΗΣ ΕΥ
ΡΏΠΗΣ ΜΕΓΆΛΗ ΚΊΝΗΣΙΣ ΈΠΕΚΡΆΤΗΣΕΝ ΈΝ ΑΎΤΟΪΣ ΜΕΤΆ 
ΜΕΓΆΛΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑΣ ΠΡΌΣ ΜΕΊΖΟΝΑ ΒΕΛΤΊΩΣΙ/- ΚΑΤΆ 
ΣΥΝΈΠΕΙΑΝ ΚΑΙ Ό ΤΌΚΟΣ ΤΉΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΉΣΕΩΣ ΠΑΡΈΜΕΙ-
ΝΕΝ 2 1)2 Ο)Ο, ΈΝΩ ΠΈΡΥΣΙ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΑΥΤΉΝ ΈΠΟΧΉΝ 
ΉΤΟ 4 Ο)Ο. 

Έ Π Ί ΔΈ ΤΉΣ ΗΜΕΤΈΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΆΣ ΠΑΡΕΤΗΡΉΘΗ 
ΜΕΓΆΛΗ ΣΧΕΤΙΚΏΣ ΰΨΩΣΙΣ ΤΉΣ ΤΙΜΉΣ ΤΏΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΈ
ΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΚΑΊ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΜΕΤΟΧΏΝ, ΉΤΙΣ ΔΈΟΝ 
Ν' ΆΠΟΔΟΘΉ ΠΡΩΤΊΣΤΩΣ ΕΊΣ ΤΌ ΔΤΙ ΕΥΡΙΣΚΌΜΕΘΑ ΈΝ 
ΠΑΡΑΜΟ'ΝΆΪΣ ΤΏΝ ΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ, ΤΆ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΤΏΝ Ό
ΠΟΙΩΝ ΘΈΛΟΥΝ ΕΊΣΘΑΙ ΑΡΚΟΎΝΤΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΕΊΣ ΉΝ 
ΤΙΜΉΝ ΕΥΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΉΜΕΡΟΝ ΑΎΤΑΙ, Ό ΔΈ ΤΌΚΟΣ ΤΉΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΐβροΗ ΠΑΡΈΜΕΙΝΕ ΚΑΊ ΑΎΘΙΣ ΕΊΣ 5 Ο)Ο, 
ΆΛΛ' ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ ΠΑΡΕΤΗΡΉΘΗ ΜΙΚΡΆ ΤΙΣ ΖΉΤΗΣΙΣ 
ΧΡΉΜΑΤΟΣ ΚΑΊ ΊΣΩΣ ΝΆ ΙΧΩΜΕΝ ΠΡΟΣΕΧΏΣ ΥΨΩΣΊΝ ΤΙΝΑ 
ΈΠ' ΑΎΤΟΰ. 

ΌΣΟΝ ΆΦΟΡΑ ΤΉΝ ΤΙΜΉΝ ΤΟΰ ΣΥΝΑΛΛΆΓΜΑΤΟΣ ΑΎΤΗ 
ΥΠΈΣΤΗ ΚΑΊ ΑΎΘΙΣ ΈΚΠΤΩΣΙΝ ΣΥΝΕΠΕΊΑ ΜΆΛΛΟΝ ΕΠΑΡ
ΚΏΝ ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΈΝΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑΊ ΎΠΆΡΧΟΥΣΙΝ ΆΡΚΕΤΑΊ. 

ΩΣΑΎΤΩΣ Ή ΤΙΜΗΤΏΝ ΈΝ|ΤΩ ΈΞΩΤΕΡΙΚΏ'ΕΘΝΙΚΏΝ ΗΜΏΝ 
ΔΑΝΕΊΩΝ ΝΈΑΝ ΥΠΈΣΤΗ ΎΨΩΣΙΝ ΈΝΕΚΑ ΜΕΓΆΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΏΣ 
ΖΗΤΉΣΕΩΣ ΜΕΤΆ ΠΟΛΛΏΝ ΠΡΆΞΕΩΝ '̂ΠΑΡΆ ΤΊΝΩΝ ΕΛΛΉ
ΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΏΝ ΔΙΑΜΕΝΌΝΤΩΝ ΈΝ ΑΓΓΛΊΑ ΚΑΊ ΈΝ ΑΊΓΎ-
ΠΤΩ ΚΑΘΌΣΟΝ ΤΥΓΧΆΝΕΙ ΓΝΩΣΤΌΝ ΔΤΙ ΚΑΊ ΠΛΉΡΗΣ Α* 
ΣΦΆΛΕΙΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΊ Ό ΔΙΔΌΜΕΝΟΣ ΤΌΚΟΣ ΑΝΆΛΟΓΕ1 

ΠΡΌΣ 4 3)4 ΤΟΙΣ Ο)Ο ΠΡΌΣ ΤΌ ΠΑΡΌΝ. 

"ΩΣΤΕ Ή ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΆ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕ ΤΆΣ ΈΞΗΣ 
ΔΙΑΚΥΜΆΝΣΕΙΣ. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 3,860 ΆΝΉΛ" 
ΘΟΝ 3875,ΚΑΤΉΛΘΟΝ 3863 1)2 ΚΑΪΈΚΛΕΙΣΑΝ 3897 1)2* 

ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΑΘΗΝΏΝ ΉΝΟΙΞΑΝ 123 1)4, ΆΝΉΛΘΟΝ 
125 1)2, ΚΑΤΉΛΘΟΝ 124 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 126 3)4. 

ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 122 1)4, ΆΝΉΛΘΟΝ 
123 3)4 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 124. 

ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΚΡΉΤΗΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 134, ΚΑΤΉΛΘΟΝ 133, 
ΆΝΉΛΘΟΝ 138 1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 136 1)2. 

ΛΑΪΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΏΣ ΠΑΡΈΜΕΙΝΑΝ 98. 
"ΟΣΟΝ Δ' ΆΦΟΡΑ ΤΆΣ ΜΕΤΙΧΆΣ ΤΏΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ Ε Τ Α Ι 

ΡΙΏΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΰΜΕΝ ΤΆ ΈΞΗΣ. 
ΜΕΤΟΧΑΊ ΛΑΥΡΊΟΥ ΉΝΟΙΞΑΝ 57, ΆΝΉΛΘΟΝ 59, ΚΑΤΉΛ

ΘΟΝ 54 1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 58 1)2. 
ΣΙΔΗΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΉΝΟΙΞΑΝ 90 1)4, ΚΑΤΉΛΘΟΝ 

Μ Α Ί Ο Σ 1 9 0 8 

88 1)4, ΆΝΉΛΘΟΝ 94 1)4 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 93 1)4'!·1 
ΣΙΔΗΡ. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 126 1)4, ΆΝΉΛΘΟΝ 133 

ΚΑΙ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 133 3)4". 
ΕΤΑΙΡΊΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ Έ Ρ Γ Ω Ν ΉΝΟΙΞΑΝ 53 1)2, Ι 

ΤΉΛΘΟΝ 53, ΆΝΉΛΘΟΝ 59 1)4 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 5Ί"Ί 1)2, 
ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΊΟΥ ΉΝΟΙΞΑΝ ΚΑΊ ΈΚΛΕΚ 

76. 

ΤΠΕΓΓΎΩΝ ΠΡΟΣΌΔΩΝ Ι'ΜΟΝΟΠΩΛΊΟΥ) ΉΝΟΙΞΑΝ 320 
ΆΝΉΛΘΟΝ 328 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 326. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 90 Π2,ΚΑΤΉΛΘΟΝΊ 
90, ΆΝΉΛΘΟΝ 94 1)2 ΚΆΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 94. 

ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΊΩΝ ΉΝΟΙΞΑΝ 54 3)4, ΆΝΉΛΘΟΝ! 
56 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 54. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΠΡΟΝΟΜΙΟΎΧΟΥ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΊ ΤΔΡΥΤΙΚΟΓ' 
ΤΊΤΛΟΙ ΑΥΤΉΣ- ΤΏΝ ΠΡΏΤΩΝ Ή ΤΙΜΉ ΉΝΟΙΞΑΝ 295, Ά-
ΝΉΛΘΟΝ 303 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 300, ΤΏΝ ΔΈ ΔΕΥΤΈΡΩΝ κ 
ΤΙΜΉ ΑΥΤΏΝ ΉΝΟΙΞΑΝ 52, ΆΝΉΛΘΟΝ 58 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ*! 
57. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΊΑΣ ΉΝΟΙΞΑΝ ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ^ 
127. 

ΣΙΔΗΡ. 'ΑΘΗΝΏΝ-ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 343, ΆΝΉΛΘΟΝ; 
348 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 347. 

ΈΠΙΣΚΟΠΟΰΝΤΕΣ ΤΆΣ ΔΙΑΚΥΜΆΝΣΕΙΣ ΤΉΣ ΤΙΜΉΣ ΤΏΝ 
ΛΑΧΕΙΟΦΌΡΩΝ ΌΜΟΛΟΓΙΏΝ ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ; 
ΠΑΡΑΤΗΡΟΰΜΕΝ ΔΤΙ ΑΊ ΜΕΝ ΤΏΝ 3 Ο)Ο ΉΝΟΙΞΑΝ 450, Ά-
ΝΉΛΘΟΝ 452, ΚΑΤΉΛΘΟΝ 449 1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 4483 
1)2, ΑΊ ΔΈ ΤΟΰ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΰ ΔΑΝΕΊΟΥ ΤΏΝ 2 1)2 Ο)Ο, Ί|« 
ΝΟΙΞΑΝ 99 1)4 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 100 1)4. 

ΩΣΑΎΤΩΣ ΑΊ ΌΜΟΛ'ΟΓΊΑΙ ΤΟΰ ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ ΔΑΝΕΊΟΥ 
ΉΝΟΙΞΑΝ 104 1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 104 3)4. 

ΌΜΟΛΟΓΊΑΙ ΠΎΡΓΟΥ-ΜΕΛΙΓΑΛΆ ΉΝΟΙΞΑΝ 102 1)2' 
ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 103 1)2. 

ΌΜΟΛΟΓΊΑΙ ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΑΜΎΝΗΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 106 1)2". 
ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 105 1)2. 

ΤΌ ΣΥΝΆΛΛΑΓΜΑ ΈΠΊ ΠΑΡΙΣΊΩΝ ΔΨΕΩΣ ΉΝΟΙΞΕΝ 
108 3)4, ΚΑΤΉΛΘΕΝ 108 ΚΑΊ ΙΚΛΕΙΣΕΝ 108 1)2. 

ΤΌ ΕΊΚΟΣΆΦΡΑΓΚΟΝ ΉΝΟΙΞΕΝ 21,65, ΚΑΤΉΛΘΕΝ 21.50 
ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΕΝ 21,60. 

ΤΏΝ ΕΘΝΙΚΏΝ ΗΜΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΤΟΰ ΈΤΟΥΣ 1881 
1884 Ή ΤΙΜΉ ΑΥΤΏΝ ΉΝΟΙΞΕ 265. ΑΝΉΛΘΕ 268 
ΈΚΛΕΙΣΕΝ 275, ΤΟΎ ΔΈ ΜΟΝΟΠΩΛΊΟΥ Ή ΤΟΰ ΈΤΟΥΣ 1887 . 
ΉΝΟΙΞΕ 269 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΕ 277. 

Ι Λ . Φ Ω Τ Ι Ο Υ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ 
^ΠΙΣΤΗΜΑΙ- Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α - Τ Ε Χ Ν Α Ι 

[Περιλήψεις έκ τών ξένων Περιοδικών] 

ΙΊΑΙΟΝ Ί 

Α Α & ΙΑ Ε Ν Τ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Η 
Υ Ϊ Β Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ ΤΩΝ Δ Ϊ Ο Κ Ο Σ Μ Ω Ν » (Παρί-

'Ο Κ. Ρ· ΠΙΝΌΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΆ- ΎΠΟΔΕΊΞΗ ΎΠΌ 
ΊΜΟΡΦΉΝ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΤΑΙ Ή «ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΚΡΊΣΙΣ» 
ΪΒΧΕΤΑΙ ΆΠΌ ΤΟΰ 1908, ΚΑΊ ΤΆΣ ΈΝΔΕΧΟΜΕΝΑΣ 
(ΙΤΕΊΑΣ *Ξ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΈΧΗ ΈΝΕΚΑ ΤΉΣ ΠΕΡΙΠΛΟΚΉΣ 
Ε ΠΡΌΣ ΤΆΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΆΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ. 
|ΧΉΝ ΚΡΊΣΙ·/ΤΑΎΤΗΝ, ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ, Ή ΓΑΛ-
;ΝΕ Ή ΜΌΝΗ ΔΎΝΑΜΙΣ, ΤΉΣ ΌΠΟΙΑΣ Ή ΔΙΑΓΩΓΉ ΆΠΈ-

|Σ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΑΠΟΜΈΝΕΙ Ή ΑΎΤΗ. 
**** 

Τ Ω 1 8 7 0 
Ι Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ Τ Ω Ν Δ Ι Ό Κ Ο Σ Μ Ω Ν » (Παρί-
\ ' 0 ΑΙΜΊΛΙΟΣ ΌΛΛΙΒΙΈ ΠΡΟΣΘΈΤΕΙ ΈΝ ΑΚΌΜΗ ΚΕ-

ΕΪΣ ΤΆΣ ΊΣΤΟΡΙΚΆΣ ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΠΊ ΤΉΣ ΔΕΥ-
| ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ. Ό ΣΥΓΓΡΑΦΕΎΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΤΉΝ 

;ΑΣΙΝ ΤΉΣ ΠΡΩΣΣΊΑΣ ΚΑΊ ΤΉΣ ΓΑΛΛΊΑΣ ΕΊΣ ΤΆΣ 
ΤΟΎ ΈΤΟΥΣ 1870. ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΝ ΑΥΤΌΝ 
;ΟΥΡΓΌΝ ΤΟΰ ΝΑΠΟΛΈΟΝΤΟΣ Γ ' ΤΊΘΕΤΑΙ ΈΚΕΪ ΠΟΰ 

| ΝΆ ΕΥΡΊΣΚΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΏΣ, Ό ΡΌΛΟΣ ΔΝ ΈΠΑΙΞΕΝ Ό 
Κ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΥΠΟΨΗΦΙΌΤΗΤΑ ΤΟΰ ΟΊΚΟΥ ΧΟΕ-
Ν ΕΙΣ ΤΌΝ ΊΣΠΑΝΙΚΌΝ ΘΡΌΝΟΝ, ΑΊ ΌΐΙ*ΠΡΑΓΜΑΤΕΎ-
ΙΟ ΒΕΝΕΔΈΤΤΗ, Ή ΣΤΆΣΙΣ ΤΉΣ ΓΑΛΛΙΚΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉ-

ΧΑΊ ΙΔΊΩΣ Ή ΤΟΰ ΎΠΟΥΡΓΟΰ ΔΑΡΰ. 
;ΌΛΛΙΒΙΈ ΠΑΡΑΘΈΤΕΙ ΈΝ ΠΑΡΑΛΛΉΛΩ ΤΉΝ ΣΥΝΩΜΟ-

ΙΠΟΛΙΤΙΚΉΝ ΤΟΰ ΠΡΏΣΣΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΊΟΥ ΚΑΊ ΤΉΝ 
ΚΝΉ ΔΙΑΓΩΓΉΝ.ΤΉΣ ΓΑΛΛΙΚΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ. ΜΈΜ-
*ΤΌΝ ΔΑΡΰ, ΔΙΌΤΙ ΔΈΝ ΉΔΥΝΉΘΗ ΝΆ ΠΕΡΙΣΤΕΊΛΗ 

I ΚΑΊ ΝΆ ΜΕΊΝΗ ΉΣΥΧΟΣ ΈΝΩ ΈΒΛΕΠΕ ΤΆ ΓΙΝΌΜΕΝΑ 
'ΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΊ ΔΉ ΑΠΈΧΩΝ ΠΆΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ 

Ί"1Ξ. ΤΌ ΆΡΘΡΟΝ ΚΥΡΊΩΣ ΤΕΊΝΕΙ Ν' ΆΠΟΔΕΊΞΗ ΤΉΝ 
ΡΆΝ ΉΝ ΕΊΧΟΝ Α: ΓΝΏΜΑΙ ΚΑΊ ΒΛΈΨΕΙΣ ΤΟΰ ΌΛΛΙ-

Κ ΤΟΰ ΔΑΡΰ, ΚΑΊ ΝΆ ΆΠΟΔΟΘΉ ΠΆΣΑ Ή ΕΥΘΎΝΗ 
ΧΑΤΌΠΙΝ ΓΕΝΟΜΈΝΩΝ ΕΊΣ ΤΌΝ ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΝ, ΌΣΤΙΣ 
'6Ν ΈΞ ΙΔΊΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑΣ ΧΩΡΊΣ ΝΆ ΕΊΔΑΠΟΙΉ ΤΌΝ 

ΟΥΡΓΌΝ, ΤΆ ΈΚΑΜΕ, ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΌΛΛΙΒΙΈ, ΘΆΛΑΣΣΑΝ · 

Α Ν Θ Ρ Α Κ Ω Ρ Υ Χ Ε Ι Α ΤΟΪ* Ν Α Τ Α Α 

[ΪΊΕΑ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » (Παρίοιοι). — Ό 'ΑΛΦΡΈ-
«*ΓΙΕΡ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΤΉΝ ΠΡΌΟΔΟΝ ΤΟΰ ΝΑΤΆΛ ΚΑ^ 
*ΛΕΪ ΤΉΝ ΠΡΟΣΟΧΉΝ ΈΠΊ ΤΟΰ ΝΈΟΥ ΤΟΎΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΟ. 

•«ΧΈΝΤΡΟΥ, ΤΌ ΌΠΟΙΟΝ ΊΔΡΎΘΗ ΕΊΣ ΤΉΝ ΝΌΤΙΟ Ν ' Α Φ Ρ Ι -

ΚΉΝ ΟΥΧΊ ΜΑΚΡΆΝ ΤΟΰ ΔΟΥΡΒΆΝ, ΚΑΊ ΈΠΊ ΤΉΣ ΝΑΥΤΙΚΉΣ 
ΆΝΟΡΓΑΝΏΣΕΩΣ ΤΉΣ ΟΦΕΙΛΟΜΈΝΗΣ ΕΊΣ ΤΆ ΜΕΓΆΛΑ ΛΙΜΕ
ΝΙΚΆ ΈΡΓΑ ΤΟΰ ΛΙΜΈΝΟΣ ΤΟΎΤΟΥ, ΔΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΰΤΑΙ 
ΔΛΗ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΊ ΕΞΑΓΩΓΉ ΤΟΰ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΤΟΰ ΧΑ-
ΤΆΛ. ΤΉΣ ΌΡΆΓΓΗΣ ΚΑΊ ΑΎΤΟΰ ΤΟΰ ΤΡΆΝΣΒΑΑΛ. 

ΟΤΑΝ ΕΚΡΗΓΝΥΝΤΑΙ 01 ΠΟΛΕΜΟΙ 

« Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Τ Η Σ » (Παρίσιοι).- Ό Κ. Φ 
ΜΈΡΡ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΙ ΜΕΛΈΤΗΝ, ΔΙ' ΗΣ ΈΡΩΤΑ ΠΏΣ ΘΆ ΚΑ-
ΤΩΡΘΏΝΕΤΟ Ή ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΙΣ ΈΆΝ ΈΞΕΡΡΉΓΝΥΤΟ ΠΌΛΕΜΟΣ. 
ΚΑΊ ΕΚΦΡΆΖΕΙ ΤΉΝ ΎΠΌΝΟΙΑΝ ΔΤΙ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ Ή ΓΑΛ
ΛΊΑ ΘΆ ΕΎΡΕΘΉ ΕΊΣ ΆΔΥΝΑΜΊΑΝ. ΈΆΝ ΛΗΦΘΟΎΝ ΎΠ' ΔΨΕΙ 
ΤΆ ΈΝ ΤΏ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ) ΑΝΑΓΡΑΦΌΜΕΝΑ ΠΕΊΘΕΤΑΙ ΤΙΣ 
ΔΤΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΈΝΗΣ ΤΉΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΉΣΕΩΣ, Δ ΓΑΛΛΙΚΌΣ 
ΣΤΡΑΤΌΣ ΘΆ ΕΥΡΈΘΗ ΕΊΣ ΠΟΛΎ ΚΑΤΩΤΈΡΑΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΙΝ 
ΤΟΰ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΎ. Ό ΣΥΓΓΡΑΦΕΎΣ ΔΜΩΣ ΕΛΠΊΖΕΙ ΔΤΙ Ή 
ΒΟΥΛΉ ΘΆ ΈΠΙΜΕΛΗΘΉ ΤΟΰ ΠΡΆΓΜΑΤΟΣ, ΏΣΤΕ ΝΆ ΜΉ ΕΥ
ΡΈΘΗ ΕΊΣ ΤΉΝ ΘΈΣΙΝ ΤΟΰ ΈΠΙΜΗΘΈΩΣ ΝΆ ΚΛΑΎΣΗ ΤΉΝ Ά-
ΠΡΟΝΟΗΣΊΑΝ ΤΗΣ. 

Ο Ι Α Ρ Ι Ο Ι 

« Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » (Λωζάννη).-Ό 
Έ Δ . ΝΑΒΊΛ ΣΥΖΗΤΕΊ ΚΑΊ ΠΆΛΙΝ ΤΌ ΖΉΤΗΜΑ ΤΏΝ 'ΑΡΊΩΝ 
ΚΑΊ ΤΏΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΑΠΑΡΧΏΝ. ΎΠΟΜΙΜΝΉΣΚΕΙ 
ΤΆ ΈΡΓΑ ΤΟΰ ΠΙΚΤΈ, ΤΟΰ ΜΆΞ ΜΎΛΛΕΡ, ΤΟΰ ΣΧΛΆΪΔΕΡ, 
ΤΟΰ ΒΊΘΝΕΫ ΚΑΊ ΤΟΰ ΦΊΚ, ΤΆΣ ΘΕΩΡΊΑΣ ΤΆΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΎ-
ΣΑΣ ΤΉΝ ΎΠΑΡΞΙΝ ΤΏΝ ΠΡΩΤΟΓΌΝΩΝ 'ΑΡΊΩΝ ΈΝ ΤΉ ΚΕΝ
ΤΡΏΑ 'ΑΣΊΑ, ΤΉΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΝ ΎΠΕΡΟΧΉΝ ΤΩΝ, ΤΉΝ ΔΙΑΊ-
ΡΕΣΙΝ ΑΥΤΏΝ ΕΊΣ ΠΆΤΡΙΑΣ ΚΑΤΈΧΟΥΣΑΣ ΤΌ ΜΈΝ ΤΉΝ ΒΌ-
ΡΕΙΟΝ ΊΝΔΙΚΉΝ, ΤΌ ΔΈ ΤΉΝ ΠΕΡΣΊΑΝ, ΤΉΝ ΜΙΚΡΆΝ ' Α -
ΣΊΑΝ ΚΑΊ ΣΧΕΔΌΝ ΆΠΑΣΑΝ ΤΉΝ ΕΎΡΏΠΗΝ, ΔΠΟΥ ΚΑΊ ΈΞ 
ΑΥΤΏΝ ΆΠΟΡΡΈΟΥΣΙΝ ΑΊ ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΕΘΝΌΤΗΤΕΣ, ΑΐΤΙΝΕΣ ΚΑΊ 
ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΣΉΜΕΡΟΝ ΆΠΟΤΕΛΟΰΣΑΙ ΤΉΝ ΈΠΊΛΕΚΤΟΝ ΚΑΊ 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΰΧΟΝ ΜΕΡΊΔΑ ΤΟΰ ΑΝΘΡΩΠΊΝΟΥ ΓΈΝΟΥΣ. 

ΈΠΉΛΘΟΝ ΒΡΑΔΌΤΕΡΟΝ Ό ΣΧΡΟΰΔΕΡ ΚΑΊ Ό ΣΆΡΖΙ, ' οϊ-
ΤΙΝΕΣ ΖΗΤΟΰΝΤΕΣ ΝΆ ΦΩΤΊΣΟΥΝ ΤΆ ΜΥΣΤΉΡΙΑ ΤΑΰΤΑ ΤΟΰ 
ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΟΣ ΈΠΕΣΚΌΤΙΣΑΝ ΑΥΤΆ. Ό ΝΑΒΊΛ ΔΜΩΣ ΔΈΝ 
ΘΈΛΕΙ Ν' ΆΚΟΛΟΥΘΉΣΗ ΟΎΤΕ ΤΟΎΣ ΠΡΏΤΟΥΣ, ΟΓΤΙΝΕΣ ΣΤΗ
ΡΊΖΟΥΝ ΤΆ ΠΆΝΤΑ ΈΠΊ ΘΕΩΡΙΏΝ ΚΑΊ ΠΑΡΑΔΌΣΕΩΝ ΟΎΤΕ 
ΤΟΎΣ ΔΕΎΤΕΡΟΥΣ, ΟΓΤΙΝΕΣ ΗΘΈΛΗΣΑΝ Ν' ΆΡΚΕΣΘΟΰΝ ΕΪΣ ΤΆ 
ΜΝΗΜΕΊΑ ΤΉΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΟΣ. ΑΝΑΜΈΝΕΙ ΤΆ ΈΞΑΓΌ-
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I»! ' Ά Η Η Ν Α ί » 

ΜΕΝΑ ΤΉΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΣ ΤΉΣ ΦΥΣΙΚΉ; ΙΣΤΟΡΊΑΣ, ΤΉΣ 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΊ ΤΉΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΊΑΣ. 
Μ Μ Α Μ Ι Ι 

Η Ν Ο Θ Ε Ι Α Τ Ο Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν 

« Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » (Παοίβ,οι). - Ό 
ΙΙΑΫΛΟΣ ΚΑΖΈΝΕΒ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΙ ΜΕΓΆΛΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΊΑΝ 
ΠΕΡΊ ΤΉΣ ΝΟΘΕΊΑΣ ΤΏΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΚΑΊ ΠΕΡΊ ΤΟΫ ΤΡΌΠΟΥ 
ΚΑΘ' ΔΝ ΑΎΤΗ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΉ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΙΚΏΣ. Ό ΑΡΘΡΟΓΡΆΦΟΣ ΠΑΡΑΘΈΤΕΙ ΠΛΕΊΣΤΑ ΔΣΑ ΠΑΡΑ
ΔΕΊΓΜΑΤΑ ΝΟΘΕΊΑΣ ΤΏΝ ΟΊΝΩΝ, ΤΟΫ ΒΟΥΤΎΡΟΥ, ΤΟΫ ΓΆ
ΛΑΚΤΟΣ, ΤΏΝ ΚΡΕΆΤΩΝ, ΤΏΝ ΑΛΕΎΡΩΝ, ΤΏΝ ΠΑΣΤΏΝ, ΤΏΝ 
ΕΛΑΊΩΝ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΊ ΛΟΙΠΏΝ. "ΕΧΕΙ ΤΉΝ ΓΝΏΜΗΝ 
ΔΤΙ ΑΊ ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΕΙΣ ΚΑΊ ΑΊ ΑΝΑΛΎΣΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΓΊ-
ΝΩΝΤΑ; ΜΕΤΆ ΠΟΛΛΉΣ ΑΎΣΤ-ΗΡΌΤΗΤΟΣ, ΝΆ ΤΙΜΩΡΏΝΤΑΙ 
ΔΈ ΜΕΤΆ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉΣ ΑΎΣΤΗΡΌΤΗΤΟΣ ΟΊ ΈΝΟΧΟΙ ΤΉΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉΣ ΤΉΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΰ ΚΌΣΜΟΥ. 

Ο Α . Ι Τ Ι < Γ Ο Υ Ι < Γ Τ Σ : Ι Ο 

« Γ Ε Ρ Μ Α Ν . Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » (Στοντγάρτή). — Ό 

'ΕΡΝΈΣΤΟΣ ΤΙΣΣΏ ΠΑΡΈΧΕΙ ΤΉΝ ΕΙΚΌΝΑ ΤΟΰ ΊΔΙΩΤΙΚΟΰ 
ΒΊΟΥ ΤΟΰ ΓΑΒΡΙΉΛ Δ' 'ΑΝΝΟΎΝΤΣΙΟ. Ό ΘΡΙΑΜΒΕΎΩΝ ΣΥΓ
ΓΡΑΦΕΎΣ ΤΉΣ «ΝΗΌΣ» ΔΈΝ ΕΊΝΕ ΠΛΈΟΝ Ό ΡΩΜΑΝΤΙΚΌΣ 
2ΔΕΤΉΣ ΝΕΑΝΊΑΣ, ΔΣΤΙΣ ΤΌΣΗΝ' ΖΩΉΝ ΙΔΙΔΕΝ ΕΊΣ ΤΌΝ 
«ΚΑΠΕΤΆΝ ΦΡΑΚΆΣΑ», ΤΟΰ ΟΠΟΊΟΥ ΉΤΟ ΣΥΝΤΆΚΤΗΣ. 

Ή ΗΛΙΚΊΑ ΈΦΕΡΕ ΤΉΝ ΦΑΛΆΚΡΑΝ.ΤΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 
ΠΡΟΣΈΛΑΒΟΝ ΜΕΦΙΣΤΟΦΈΛΕΙΟΝ ΎΦΟΣ. ΑΊ ΥΠΈΡΟΧΟΙ ΈΟΡΤΑΊ 
ΕΊΣ ΤΉΝ ΒΊΛΛΑΝ ΤΉΣ ΦΛΩΡΕΝΤΊΑΣ ΠΑΡΉΛΘΕΝ. ΠΑΡΉΛΘΕ 
ΠΛΈΟΝ ΚΑΊ Ό ΠΛΟΰΤΟΣ. 

Ο Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ 

« Μ Α Ε Β Ζ » (Μόναχον). — Ό ΒΕΡΝΆΡΔΟΣ ΣΧΆΒ 
ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ ΜΕΤΆ ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΟΣ ΤΆΣ ΠΛΆΝΑΣ ΤΟΰ ΣΟ
ΣΙΑΛΙΣΜΟΎ. ΤΌ ΠΑΡΑΔΟΞΌΤΕΡΟΝ ΔΈ ΕΊΝΕ ΔΤΙ ΌΠΙΣΘΕΝ 
ΤΏΝ ΣΦΑΛΕΡΏΝ ΑΥΤΏΝ ΠΌΘΩΝ Ή ΚΡΥΠΤΟΜΈΝΗ ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΙΚΌΝΗΣ ΕΊΝΕ ΚΑΘ' ΑΥΤΌ ΑΣΤΙΚΉ. ΕΊΝΕ ΑΠΛΟΎΣΤΑΤΑ Ή 
ΈΦΑΡΓΟΓΉ ΣΟΦΏΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΚΑΊ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΜΈΤΡΩΝ 
ΎΠΌ ΤΏΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΝ. ΚΑΊ ΎΠΆΡΧΟΥΣΙ ΠΛΆΝΑΙ ΆΝΑΓ-
/ΑΊΑΙ ΚΑΊ ΔΉ ΓΌΝΙΜΟΙ. ΔΙΌΤΙ ΔΠΩΣ ΖΗΤΟΰΜΕΝ ΝΆ ΈΚΛΑΪ-
ΚΕΎΣΩΜΕΝ ΤΉΝ ΈΠΙΣΤΉΜΗΝ, ΟΎΤΩ Ό ΟΥΤΟΠΙΚΌΣ ΣΟΣΙΑΛΙ
ΣΜΌΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΆ ΕΚΛΑΐΚΕΥΣΗ ΤΆΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΆΣ 

ΙΔΈΑΣ. ΤΆ ΛΟΙΠΆ ΕΊΝΕ ΎΠΕΡΒΟΛΑΊ. 
_~®— 

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Σ 

Β Ο Ρ Ρ Α Σ Κ Α Ι ΝΟΤΟΣ» (Βνρολΐνον). Ό ΣΧΟΛΙΑ
ΣΤΉΣ ΤΟΰ ΣΑΊΞΠΗΡ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΠΡΆΝΔΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΕΊ ΟΎ
ΤΩΣ ΕΙΠΕΊΝ ΤΆΣ «ΆΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΆΣ ΜΟΡΦΆΣ ΕΪΣ ΤΉΝ 
ΣΎΓΧΡΟΝΟΝ ΠΟΊΗΣΙΝ». ΠΑΡΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΜΕΓΊΣΤΗ ΤΆΣΙΣ ΕΠΙ
ΣΤΡΟΦΉΣ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΔΠΩΣ ΓΊΝΗ 
ΝΟΗΤΉ ΚΑΊ ΑΙΣΘΗΤΉ Ή ΑΡΧΑΊΑ ΏΡΑΙΌΤΗΣ. 

Ά Λ Λ ' ΟΊ ΤΑΰΤΑ ΈΝΕΡΓΟΰΝΤΕΣ ΛΗΣΜΟΝΟΎΝ ΔΤΙ ΔΙΆ ' ΝΆ 
ΠΑΡΑΓΆΓΟΥΝ ΤΉΝ ΔΈΟΥΣΑΝ ΈΝΤΎΠΩΣΙΝ ΈΠΊ ΤΟΎ ΣΥΓΧΡΌ
ΝΟΥ ΚΟΙΝΟΰ ΤΆ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΤΉΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΜΟΎΣΗΣ, 

ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΝΑΛΌΓΩΣ ΠΡΌΣ ΤΆ; « , Ι 
ΧΡΌΝΟΥΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ. Ή «ΊΦΙΓΈΝΕΙΑ> ΤΟΰ ΖΆΝ ΜΟΟΊΑ 
ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΆΡΘΡΟΓΡΆΦΟΝ ΔΈΝ ΕΠΈΤΥΧΕ ΔΙ' ΑΥΤΌΝ Τ*3 
ΛΌΓΟΝ. :. / ·. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

« Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » (Βερο/^Λ 
— Ό ΚΆΡΟΛΟΣ ΛΈΣΤΕΡ ΕΚΘΈΤΕΙ ΆΜΕΙΛΊΚΤΩΣ ΤΉΝ Γ Ϊ Β | 
ΜΑΝΙΚΉΝ ΑΘΛΙΌΤΗΤΑ. ΚΑΤ' ΑΥΤΌΝ ΟΥΔΈΠΟΤΕ ΆΠΌ ΤΉΣ ^ 
ΠΟΧΉΣ ΤΉΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΉΣ ΜΆΧΗΣ ΤΉΣ ΊΈΝΟΚ Α 
ΠΡΩΣΣΊΑ ΕΊΔΕ ΤΌΣΟΝ ΆΝΑΞΊΑΝ ΚΑΊ ΆΝΊΚΑΝ'ΟΝ Ξ., 
ΠΛΩΜΑΤΊΑΝ. ΚΑΊ ΔΠΕΡ ΦΡΙΚΏΔΕΣ Ή ΑΔΙΑΦΟΡΊΑ ΤΟΟ Κ 
ΘΝΟΥΣ ΠΕΡΊ ΤΉΣ ΤΎ'ΗΣ ΤΟΥ. ΚΑΤ' ΑΥΤΌΝ Ό ΓΑΛΛΙΚΌ-
ΑΓΓΛΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΕΊΝΕ ΜΆΛΛΟΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΣ ΜΕ ΤΌΝ 
ΠΟΝ ΤΟΥ. 

Α Ι Ψ Η Φ Ο Ι Τ Ο Ν Γ Ρ Α Ι Κ Ο » 

« Ν Ε Α Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » (Σιχάγον).-ΜΈΓΑ~5 
ΘΡΟΝ ΤΟΰ ΕΔΟΥΆΡΔΟΥ ΛΊΓΚΟΛΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΊ ΤΌ ΖΉΤΗΜ« 
ΤΉΣ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑΣ ΨΉΦΟΥ. ΚΑΤΆ ΤΌΝ ίρ^ρο^ράψον, Ή ΆΝΆ·Ν 
ΜΙΞΙΣ ΤΉΣ ΓΥΝΑΙΚΌΣ ΔΈΝ ΕΊΝΕ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΈΝΩΣ ΕΎΕΡΓΕΤΙΧ* 
ΜΌΝΟΝ ΔΜΩΣ ΕΊΣ ΤΉΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑΝ ΈΚΕΊΝΗΝ ΉΤΙΣ ΕΛΕΥΘΈΡΑ 
ΠΑΝΤΌΣ ΔΕΣΜΟΰ ΠΡΟΛΉΨΕΩΝ ΚΑΊ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΊΑΣ ΔΥΝΑΤΉ 
ΝΆ ΔΕΧΘΉ ΤΉΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΝ ΤΉΣ ΓΥΝΑΙΚΌΣ ΚΑΊ ΤΟΫ ΆΝ-Ί 
ΔΡΌΣ ΈΝ ΊΣΗ ΜΟΊΡΑ ΚΑΊ ΈΠΊ ΤΏΝ ΑΥΤΏΝ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ." 
ΠΆΣΑ ΆΛΛΗ ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΠΕΡΊ ΤΉΣ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑΣ ΨΉΦΟΥ ΑΠΟ
ΤΕΛΕΊ ΟΎΤΟΠΊΑΝ, ΔΙΌΤΙ ΧΑΛΑΡΟΰΝΧΑΙ ΟΊ ΠΑΛΑΙΟΊ ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΟΊ ΔΕΣΜΟΊ ΠΟΛΎ ΠΡΙΝ Ή ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΘΟΰΝ ΟΊ ΆΠΑΡΑΊΧΤΚ 
ΤΟΙ ΝΈΟΙ. 

—®«~-

Ο Ι Ο Ν Α Γ Ρ Ο Ι 

« Κ Α Θ Ρ Ε Π Τ Η Σ » (Φιλαδέλφεια).—Ό ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ; 
ΡΙΧΆΡΔΟΣ "ΕΡΤΖΧΕΛ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΙ ΜΑΚΡΆΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΊΑΝ 
ΠΕΡΊ ΤΉΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ ΤΟΰ ΓΈΝΟΥΣ ΤΏΝ ΟΝΆΓΡΩΝ ΤΔΝ? 
ΌΠΟΙΩΝ ΦΑΊΝΕΤΑΙ Ή ΔΎΝΑΜΙΣ ΚΑΊ Ή ΑΝΤΟΧΉ ΕΊΝΕ ΠΑΡΟΙ
ΜΙΏΔΗΣ. ΚΑΤ' ΑΥΤΌΝ ΕΊΣ ΔΝΑΓΡΟΣ ΆΡΚΕΪ ΔΙΆ ΝΆ ΣΎΡΐ[ 
ΒΆΡΟΣ ΤΌ ΌΠΟΙΟΝ ΜΕΤΆ ΒΊΑΣ ΘΆ ΈΣΥΡΟΝ ΔΎΟ ΉΜΊΟΝΟΙ $ 
ΤΡΕΙΣ ΊΠΠΟΙ, ΠΆΝΤΩΣ ΔΈ ΈΠΊ ΠΕΡΙΣΣΟΤΈΡΑΣ ΏΡΑΣ. ΟΊ 
ΌΝΑΓΡΟΙ ΘΈΛΟΥΝ ΜΌΝΟΝ ΚΑΛΉΝ ΤΡΟΦΉΝ ΔΙΆ ΝΆ ΣΥΝΤΗ
ΡΉΣΟΥΝ ΚΑΊ Ν' ΆΝΑΚΤΟΰΝ ΤΆ ΔΣΑ ΧΆΝΟΥΝ ΈΚ ΤΉΣ ΔΟΥ
ΛΕΊΑΣ. Ή ΈΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΙΣ ΤΟΎ ΓΈΝΟΥΣ ΤΟΎΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΌΝ 
Κ. "ΕΡΖΧΕΛ ΘΆ ΕΊΝΕ ΈΜΠΟΡΙΚΏΣ ΧΡΗΣΙΜΩΤΆΤΗ. 

— § — 

Ο Ι Α ^ Ο Ί Ρ Ι Σ Μ Ο Ι 

« Ω Κ Ε Α Ν Ι Α » (Μελβούρνη).—Ό Κ.ΓΆΣΤΩΝ ΆΖΆΠ 
ΆΦΙΕΡΟΐ ΜΑΚΡΆΝ ΜΕΛΈΤΗΝ ΕΊΣ ΤΉΝ ΈΠΊΔΡΑΣΙΝ ΈΠΊ ΤΉΣ ΤΎ
ΧΗΣ ΤΏΝ ΛΑΏΝ ΤΏΝ ΑΦΟΡΙΣΜΏΝ ΈΝ ΓΈΝΕΙ /ΑΊ ΤΟΰ ΔΈΟΥΣ 
ΔΠΕΡ ΟΊ ΑΜΌΡΦΩΤΟΙ ΛΑΟΊ ΕΧΟΥΣΙ ΠΡΌΣ ΤΌ ΘΕΤΟΝ. 

ΚΑΤ' ΑΥΤΌΝ Ό ΕΚΦΥΛΙΣΜΌΣ ΕΝΌΣ ΛΑΟΎ ΑΡΧΊΖΕΙ ΆΠΊ 
ΤΉΣ ΠΑΙΔΕΎΣΕΩΣ ΑΎΤΟΰ. ΠΑΎΕΙ Ή ΤΥΦΛΉ ΆΦΟΣΊΩΣΙΣ * * ' 
Ή ΠΊΣΤΙΣ. ΑΡΧΊΖΕΙ Ό ΑΤΟΜΙΣΜΌΣ ΔΣΤΙΣ ΤΆ ΠΆΝΤΑ ΚΑΤΑΡ
ΡΊΠΤΕΙ. ΟΎΔΑΜΟΰ ΠΑΡΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΈΝΌΤΗΣ, ΟΎΔΑΜΟΰ ΣΥ
ΝΟΧΉ. Ό ΛΑΌΣ ΟΎΤΟΣ ΔΈΝ ΕΊΝΕ ΙΣΧΥΡΌΣ ΔΈΝ ΕΊΝΕ ΡΩΜΑ
ΛΈΟΣ. ΚΑΤ' ΑΥΤΌΝ Ό ΘΆΝΑΤΟΣ ΕΝΌΣ ΈΘΝΟΥΣ-ΑΡΧΊΖΕΙ ΆΦΟΒ 
ΑΡΧΊΣΕΙ ΚΑΊ Ή ΕΙΡΩΝΕΊΑ ΠΡΌΣ ΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΆΦΟΡΙΒΜΔΝ 
ΆΠΌ ΤΟΰ ΘΕΊΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΝΤΑ. 

Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ 

ΤΙΜΩΝ Ο Α Θ Η Ν Α Ι Ο Σ 
Τ Ρ Α Γ Α Ι Δ Ί Α Ε Ι Σ ! Γ Τ Ρ Α . Ξ Ε Ι Ε Π Ε Ν Τ Ε 

! 
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Δ Σ Ι Σ Μ . Ν . Δ Α Μ Η Ρ Α Λ Η 

Ό κ . Μ » χ α ί ι λ Ν . Δ α μ η ρ ά λ η ς 

ΤΑ Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Τ Η Σ Τ Ρ Α Γ Ω Ι Δ Ι Α Σ 

ΤΙΜΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
ΙλΟΥΚΙΟΣ, Λ Ο Τ Κ Α Λ Ο Σ , ΣΕΜΙΙΡΟΝΙΟΣ κόλαχ £ ; 

ΒΕΝΤΙΛΙΟΣ. είς έχ τών ψευοών βίλων τοΰ Τίαωνο; 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, στρ-τηνός τών Αθηναίων 

ΙΑΙΙΗΜΑΝΤΟΣ, άγοοΐχος οιλόβοοος 
ΦΛΑΒΙΟΣ. επιστάτης τον Τίμ.ωνος 

; ΠΟΙΗΤΗΣ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΑΛλΜΛΝΤΟΠΩΛΙΙΣ Χ«1 
ΕΜΠΟΡΟΣ 

[ ΓΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
Ή οκψη ίν Άδψαις καί είς τό τιλψώχωρον δάαος 

Τ ϊ τ ά ρ τ η π - Χ . έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ΐ ς 

ΦΛΑΜΙΝΙΟΣ, ΛΟΥΚΙΛΙΟΣ, ΣΕΡΒΙΛΙΟΣ, ΰπηοέτ»! 

τοΰ Τίιιωνος 

ΚΛΦΙΙΣ, Φ Ι Λ Ω Τ Α Σ . Ο Ρ Τ Ε Ν Σ Ι Ο Σ , Τ Ι Τ Ο Σ ΧΑ! 
ΑΛΛΟΙ 

Εΐς ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ, ΕΙΣ Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ . ΤΡΕΙΣ ΞΕΝΟΙ 
ΦΡΥΝΗ. ΤΙΜΑΝΑΡΑ, έδωαένΐ'. τον 'Λλχ·.β·.άδου 
ΚΡΩΣ χαί τινε: ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΟΙ 
Διάφοοοι άρχοντες, γε-ρουοιασται. αξιωματικοί, στρατιώ-

ται, -κλέπται κα'ι ύ.τηρέται. 



Μ Ι Χ Α Η Λ Ν . Δ Α Μ Η Ρ Α Λ Η 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ "ΤΙΜΩΝΟΣ ΤΟϊ ΑΘΗΝΑΙΟΥ,, 
Τό κείμενο ν «Τίμωνος τοϋ Αθηναίου »ώς περιήλθε ν ήμΐν είνε λίαν έφθαρμένον, ώστε, δχι μόνον άπό σκηνής είς σκηνήν, άλλά καί άπό σελίδος είς σελίδα όπάρ-χουσιν ουσιώδεις διαφοραί τοϋ ϋφους καί τοΰ έν γένει πνεύματος της τραγψδίας.Είνε δέ αύται τόσον μεγάλαι ώστε αποκλείεται πάσα πιθανότης συγγραφής τού έργου όπό μιάς καί μόνης χειρός. 
Τό νήμα της ιστορίας διακόπτεται πολλάκις καθ' ολοκληρίαν, παρουσιάζονται δέ περιστατικά (ή υπαινιγμοί πρός αυτά), είς τά όποια ό άναγνώ στης δέν είνε παρεσκευασμένος. Τό πλείστον μέρος τής στιχουργίας είνε καθαρώς Σαιξπήρειον καί περιέχει τόν πλούτον τών σκέψεων τόν χαρακτηρίζοντα τήν περίο-δον έκείνην τού βίου του, άλλά τά λοιπά μέρη είνε άνευ συνοχής γεγραμμένα άμελώς καί μονότονα. Ό πεζός ιδίως διάλογος είνε παράφωνος ώς έκ τής μακράς καί επιδεικτικής φρασεολογίας έν μέσω σκηνών αΓτινες άλλως είνε νευρώδεις καί πυκναί. Οί Σαιξπη-ρισταί πάντες συμφωνοΟσιν δτι«Τίμων ό Αθηναίος» δ-πως καίό «Περικλής» έγράφη έν μέρει μόνον ύπό τού μεγάλου τραγικού. Ό βίος τοΟ Τίμωνος τού Αθηναίου έδημοσιεύθη κατά πρώτον έν τή παλαιά έκδό-σει τού 1623. 
Ό Σαίξπηρ εύρε τήν ϋλην τοΟ Τίμωνος άναγινώ-σκων τόν 'Αντώνιον καί τήν Κλεοπάτραν. 'Εν τφ Πλουτάρχφ (Βίος Αντωνίου) υπάρχει σύντομος σκιαγραφία τού Τίμωνος καί τής μισανθρωπίας του, τών σχέσεων του μετά τοΟ 'Αλκιβιάδου καί τοΟ κυνικού 'Απημάντου, τοΰ ανεκδότου τής συκής καί τών δύο επιταφίων. Προφανώς ή ύπόθεσιςε ΐλκυσε τήν προσοχήν τοΰ Σαίξπηρ, ώς ούσα έν αρμονία πρός τήν κατά τήν έποχήν έκείνην τεταραγμένην ψυχικήν αύτοΰ διάθεσιν. Παρασυρθείς έκ τής υποθέσεως άνέγνω, δπως φαίνεται, «Τίμωνα τόν Μισάνθρωπον» τοΰ Λουκιανού περιέχοντα πολλά γεγονότα συμπληροΰντα τήν ίστορίαν, καί έξ ών παρέλαβε τήν άνακάλυψιν τοΰ θησαυροΰ, τήν έπάνοδον τών παρασίτων φίλων καί τόν πρός αυτούς περιφρονητικδν τρόπον τοΰ Τίμω- I νος. Κατά πάσαν πιθανότητα ό Σαίξπηρ εύρεν δλας | ταύτας τάς λεπτομέρειας έν παλαιφ τινι δράματι τής ί αυτής υποθέσεως. Κατά τό 1842 δ Ώγοβ έδημοσι- ' ευσε χειρόγραφον παλαιάς τραγωδίας τοΰ Τίμωνος, ήν " ό 8ίανβη§ θεωρεί ώς γραφεϊσαν κατά τό 1600 περίπου. Φαίνεται γραφεϊσα διά 'Ακαδημαϊκόν τινα κύ- • 

κλον έν αύτη εόρίσκομεν τόν πιστόν έπιστάτην κ,ι τό τελευταϊον συμπόσιον, δι' ού περατοΰται ή Τρ(_ πράξις. 'Εν τφ παλαιοτέρω δράματι, άντί θερμοο 5. δατος, ό Τίμων ρίπτει έπί τών συνδαιτημόνων λίθους, οί'τινες έχρωματίσθησαν ούτως ώστε νά όμοιάζωοΐ πρός άγγινάρας. Αποσπάσματα τοΰ χωρίου τούτου εύρηνται ισως είς τούς επόμενους στίχους τοΰ 2α-ξ. πηρείου δράματος: 
«ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ.-Ό "Αρχων Τίμων έτρελ-λάθη. 
ΤΡΙΤΟΣ ΑΡΧΩΝ.-Τό αισθάνομαι έπί τής ράχεώς μου. 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΡΧΩΝ.-Τήν μίαν ήμέραν μάς δίδει αδάμαντας καί τήν άλλην μάς λιθοβολεί». Έν τψ άρχαίω δράματι, ό Τίμων δταν άνακαλύ-πτη τόν θησαυρόν καί ή άπιστος ερωμένη καί ο: φίλοι του συρρέωσι πάλιν περί αυτόν, τούς απωθεί κράζων. 
— «Διατί μέ ενοχλείτε αχρείοι; Έπικαλοΰμαι τήν μαρτυρίαν τών θεών δτι αποστρέφομαι τόν τίτλον τοΟ φίλου, τοΰ πατρός ή τοΰ συντρόφου. Καταρώμαι τόν αέρα τόν όποιον αναπνέετε καί βδελύσσομαι νά αναπνεύσω αυτόν». 
Καί αφελώς μεταβάλλει διάθεσιν έν τφ έπιλόγω' — «Τώρα είμαι μόνος, έφυγαν δλοι αυτοί οί ά-χρεϊοι.Τί είνε αυτοί : Αισθάνομαι δτι αιφνιδίως, ή μανία μου πραόνεται, ή καρδία μου καθίσταται τρυφερω· τέρα καί αποβάλλει τό μϊσός της». Καί περατοΰται δι' αφελεστέρας αιτήσεως έπιδο-κιμαστικής. 
— Άς κροτήσουν ζωηρώς φιλικαί χείρες, παρακι-νοΰσαι τόν Τίμωνα νά πορευθή είς τήν πόλιν». Ούδεμίαν άπόδειξιν έχομεν δτι ό Σαίξπηρ έγίνω-σκε τό έργον τοΰτο. 
Κατά πάσαν πιθανότητα μετεχειρίσθη άλλο σύγ-χρονον δράμα έκ τοΰ δραματολογίου τοΰ θεάτρου, τό όποιον είχεν αποτύχει κατά τήν πρώτην αύτοΰ μορ-φήν καί τό όποιον κατά παρακίνησιν τοΰ θιάσου είς δν άνήκεν ό ποιητής καί έξ ίδιας ίσως πρωτοβουλίας διερρύθμισεν. 
Έν τούτοις δέν διερρυθμίσθη τόσον ώστε νά θεω-ρώμεν αυτό ώς αποκλειστικώς έργον τοΰ Σαίξπηρ· 'Γπάρχουσι πολλά ίχνη άλλης ασθενεστέρας χειρδ{> 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ «ΤΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ» 10 ιΓβντανόν δμω,- λυρικόν καί ΐσχυρόν πάθος είνε κα-Ε, Σαιξπήρειον. Α6ο θεωρί»· εξεφράσθησαν έπί τοΰ αντικειμένου Ό Φλέϋ πειράται νά απόδειξη δτι ή αρχική ήτο τοΰ Σαίξπηρ, άλλ' δτι ασθενεστέρα χειρ <6αλεν χυτό χάριν τής σκηνής. Ό Φλέύ έξελέξατο \. τά αναμφισβητήτως Σαιξπήρεια χωρία καί τά έ-Εοοίευσεν ώς ίδιαίτερον δράμα, ισχυριζόμενος δτι . ν̂ον περιείχον ταύτα πάν τό άξιον λόγου, άλλ' Γ τα παραλειφθέντα χωρία ουδόλως συνέτεινον Ηίχατανόησιν τής τραγωδίας του. Ό Σουΐνπερν σπανίως συμφωνεί πρός τόν Φλέϋ παραδέχεται Ιύ,,ης δτι ί Σαίξπηρ δέν μετεχειρίσθη άλλο έργον συγγραφήν τοΰ ίδικοΰ του. Έ αρχική αύτοΰ γνώμη'̂'-'- 'Ί 3-ΎΥΡα?ή «Τίμωνος τοΰ Αθηναίου» Ηι διακοπή ώς έκ τοΰ προώρου θανάτου τοΟ ποιη-«0 άλλοι βραδύτερον παρεδέχετο μάλλον δτι δ ποιη-^ 8φ0ο είργάσθη έπί τοΰ θέματος τούτου έπί τινα γ«4νον. τό έγκατέλειψεν ώς μή κατάλληλον πρός δρα« ΕυβΒοίησιν. Ό Σουΐνπερν δέν υποτιμά τό έργον τοΰ ,̂Ιξπηρ ένεκα τοΰ λόγου τούτου, άλλά παρατηρεί Μναντίον δτι άν <"> Ίουβενάλης ήτο πεπροικισμένος 14τί)ς εμπνεύσεως τοΰ Αισχύλου θα έγραφεν ίσως φαγωδίαν καθ' δλα όμοιάζουσαν τήν τετάρτην πράξιν 
ιάματος. Η)Σίμψων καί ό Νάϊτ εξέφρασαν πρώτοι τήν ρώμην δτι ί Σαίξπηρ έποιήσατο χρήσιν παλαιοτέρου Ιβάματος. εν μέρει μόνον διασκευασθέντος ύπ' αύτοΰ, Κότινος άφήκε τά λοιπά μέρη έν τή άπειροκάλω |ρχ:κή αυτών μορφή. Τήν γνώμην ταύτην ήν έπο-'ϊέμησε κατ" αρχάς ό Δέλιος, υπεστήριξε βραδύτερον ό «έκθετων έν έκτάσει τούς λόγους δι' ους μετέβαλε γνώμην. Β,Έβανς,ό σχολιαστής τής εκδόσεως τοΰ Έρβιγγ, Μερίζεται επίσης τήν γνώμην ταύτην. Δέν υπάρχει Ηινία ώς πρός τά μέρη τά ύπό τοΰ Σαίξπηρ γρα-?έντκ. Ή συζήτησις περιορίζεται μόνον είς τό έάν ό Ηκηρ διεσκεύασε δράμα άλλου, ή άν άλλος,τις Ηιλήρωσε τό Σαιξπήρειον έργον. Μ̂οτυχούσης τής απόπειρας τοϋ Φλέϋ πρός συναρ-Βρ)οιν πλήρους δράματος έκ τών Σαιξπηρείων χωρίων, καθ' δτι το πλείστον μέρος τών ασθενών καί Ηνησίων μερών είνε άναγκαιότατον πρός συνοχήν Βλου, φαίνεται λογικώτερον νά παραδεχθώμεν τόν Κ*ηρ ώς διασκευαστήν τού έργου. Ένιοι τών "Αγ· (.Τ^ κριτικών φρονοΰσιν δτι αί άσθενέστεραι σκηναί Ηφησαν ύπό τών συγχρόνων ποιητών ΟβΟΓ&β ΡΜίπη* καί • 0 Τίμων εικονίζεται ώς απερίσκεπτος καί ύπερ-.Νίρως γενναιόδωρος φύσις, ής ή μόνη τέρψις είνε β̂ργετη. Ό Βασιλεύς Λήρ παρεχώρησεν άπαξ τήν περιουσίαν του, καί τοΰτο κατά τήν πρε-

σβυτικήν ήλικίαν καί είς τάς θυγατέρας του· άλλ' ό Τίμων παραχωρεί καθ' έκάστην χρήματα καί κοσμήματα πρός πάντας αδιακρίτως. Έν τή άρχή τοΰ δράματος χωρίς νά φαίνεται αγαπών τήν προσωπικήν πολυτέλειαν, ζή βίον τόσον ήδυπαθή οίον θά έζη είς Μαικήνας. Καλλιτέχναι καί έμποροι συρρέουσι παρά τώ γενναιόδωρο) αυτών προστάτη δστιςπληρώνει είς αυτούς πλειότερα τών ζητουμένων. Χορός συκοφαντών περιστοιχίζει αυτόν νυχθη-μερόν.Ούδόλως προσέχει εις τούς λόγους τοΰ πιστοΰ έ-πιστάτου,δστις λέγει πρός αυτόν δτι δέν είνε δυνατόν νά διαρκέση πολύ ό σπάταλος ούτος βίος. Τόσον ολίγον ταράσσεται έκ τής εξαντλήσεως τών χρηματοκιβωτίων του δσον έάν έζη έν κοινωνία σοσιαλιστών καί είχεν είς τήν διάθεσιν των τόν δημόσιον θησαυρόν. Τέλος τό ρεΰμα τής τύχης μεταβάλλεται, τό ταμεϊόν του κε-νοΰται, αδυνατεί νά τοΰ προμηθεύση χρήματα πρός σπατάλην καί ό Τίμων αναγκάζεται νά δανεισθή παρ' άλλων. Σχεδόν πριν ή διαδοθή ή φήμη τής καταστροφής του, λογαριασμοί διάφοροι αποστέλλονται σωρηδόν πρός αυτόν, καί οί χθες φίλοι του, νΰν δέ ανυπόμονοι πιστωταί του, ζητοΰσι παρ' αύτοΰ τά χρήματα των. Οί πρφην φίλοι του αρνούνται τώρα νά τφ δανείσωσι χρήματα. Ώς λόγον τής αρνήσεως προβάλλει δ είς τήν πενίαν του, δ δέ έτερος προσποιείται δτι προσεβλήθη, διότι δέν άπετάθη πρός αυτόν πρώτον καί ό τρίτος αρνείται νά δανείση καί ελάχιστον μέρος τών χρηματικών ποσών άτινα πρό μικροΰ έτι είχε γενναιοδώρως δώσει πρός αυτόν ό Τίμων. Μέχρι τοΰδε ό Τίμων είχεν εύνοηθή ύπό τής τύχης, άλλά τώρα ή αληθής φύσις τοΰ άνθρωπου αποκαλύπτεται είς αυτόν, δπως είς τόν Χάμλετ καί τόν Βασιλέα Λήρ. Όπως συνέβη καί είς εκείνους ούτω νΰν καί είς τόνΤίμωνα, άλλά μετά μείζονος πικρίας καί τραχύτητος. Έ πρότερα αύτοΰ άγαθότης καί ή πρός τούς ανθρώπους εμπιστοσύνη αντικαθίστανται όπό παράφορου απαισιοδοξίας. Έπιθυμών νά δείξη άπασαν τήν περιφρόνησιν ήν πρός τούς κιβδήλους φίλους του αισθάνεται, προσκαλεί αυτούς είς συμπόσιον, ούτοι δέ ύποθέτοντες δτι ανέκτησε τά πλούτη του προσπαθούν νά δικαιολογήσουν τήν τελευταίαν πρδς αυτόν 
διαγωγήν των. 
Πολυτελής τράπεζα είνε έστρωμένη άλλά τά κεκαλυμμένα πινάκια περιέχουσι ,ιόνον θερμον υδωρ,δπερ ό Τίμων ρίπτει περιφρονητικώς έπί τοΰ προσώπου τών συνδαιτημόνων. 'Αποφεύγων πάσαν μετά τών ανθρώπων κοινωνίαν καταφεύγει είς τά δάση ί'να ζήση τόν μονήρη τοΰ Στω'ίκοΰ βίον. Ή κατά τό ήμισυ αστεία άπομόνωσις τοΰ Ιακώβου έν τή κωμωδία «Ό ως αγαπάς» τελείται ένταΰθα έν πάση σπουδαιότητα 
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ΔΈΝ ΔΙΉΡΚΕΣΕ ΠΟΛΎ Ή ΠΕΝΊΑ ΤΟΎ, ΔΙΌΤΙ ΕΥΘΎΣ ΏΣ 
ΉΡΧ-.ΣΕ ΝΑ ΣΚΈΠΤΗΤΑΙ ΠΡΌΣ ΆΝΕΎΡΕΣΙΝ ΤΏΝ Ρ'.ΖΏΝ ΔΙ' ΏΝ 
ΈΤΡΈΦΕΤΟ, ΆΝΕΚΆΛΥΨΕ ΘΗΣΑΥΡΌΝ ΚΕΚΡΥΜΜΈΝΟΝ ΕΝΤΌΣ ΤΉΣ 
ΓΉΣ. ΑΝΤΙΘΈΤΩΣ ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΎΠΌ ΤΟΟ ΛΟΥΚΙΑΝΟΎ" ΕΪΚΟΝΙ-
ΖΌΜΕΝΟΝ ΜΙΣΆΝΘΡΩΠΟΝ, ΔΣΤΙΣ ΧΑΊΡΕΙ ΙΠΙ ΤΉ ΑΠΟΚΤΉ
ΣΕΙ1 ΧΡΥΣΟΎ ΔΙΆ ΤΟΎ ΊΠΟΊΟΥ ΘΆ ΈΞΑΣΦΑΛΊΖΗ ΒΊΟΝ ΆΜΈ-
ΡΙΜΝΟΝ, Δ ΤΊΜΩΝ ΤΟΟ ΣΑΊΞΠΗΡ ΑΗΔΙΆΖΕΙ ΈΠΊ ΤΉ ΘΈΑ 
ΤΟΎ ΠΛΟΎΤΟΥ ΑΎΤΟΰ. ΟΎΤΕ ΠΡΟΣΈΧΕΙ ΕΊΣ ΤΉΝ ΕΚΑΝΟΠΟΊΗ-
ΣΙΝ ΗΣ ΈΤΥΧΕ ΠΑΡΆ ΤΏΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΏΝ ΤΟΥ. ΤΌΣΟΝ ΔΈ 
ΆΡΓΆ ΜΑΝΘΆΝΟΜΕΝ ΔΤΙ Δ ΤΊΜΩΝ ΥΠΉΡΞΕ ΠΟΤΈ ΣΤΡΑΤΗ
ΓΌΣ ΙΚΑΝΌΣ, ΜΕΓΆΛΑΣ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΕΊΣ ΤΉΝ 
ΠΑΤΡΊΔΑ, ΏΣΤΕ ΔΈΝ ΔΥΝΆΜΕΘΑ ΣΧΕΔΌΝ ΝΆ ΤΌ ΠΙΣΤΕΎ-
ΣΩΜΕΝ. 

ΤΉΝ ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΤΑΎΤΗΝ ΤΟΰ ΧΑΡΑΚΤΉΡΟΣ ΠΑΡΈΛΑΒΕΝ 
Ι Κ ΤΟΰ ΛΟΥΚΙΑΝΟΰ, Ό ΔΈ ΧΑΡΑΚΤΉΡ ΤΟΰ ΈΝ ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑ 
ΖΏΝΤΟΣ ΜΑΙΚΉΝΑ ΘΆ ΕΊΧΕ ΠΛΕΙΌΤΕΡΟΝ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΚΑΊ 
ΘΆ ΉΤΟ ΕΥΓΕΝΈΣΤΕΡΟΣ ΈΆΝ ΤΌΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΝ ΤΟΎΤΟΝ 
ΈΒΛΈΠΟΜΕΝ ΈΞ αρχής ΤΟΎ ΔΡΆΜΑΤΟΣ. Έ Ν ΤΟΎΤΟΙΣ Ή Γ Ε 
ΡΟΥΣΊΑ ΦΟΒΟΎΜΕΝΗ ΤΌΝ ΠΌΛΕΜΟΝ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΕΊΣ ΤΌΝ ΤΊ-
ΜΩΝΑ ΤΉΝ ΆΡΧΗΓΊΑΝ, ΆΛΛ' ΟΎΤΟΣ ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΙ ΥΠΕΡΗ
ΦΆΝΩΣ ΤΆΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΔΣ ΎΠΟΒΆΛΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΑΥΤΌΝ ΟΊ 
ΠΟΛΥΤΕΛΏΣ ΈΝΔΕΔΥΜΈΝΟΙ ΆΘΛΙΟΙ ΤΟΚΟΓΛΎΦΟΙ, ΚΑΊ ΟΥΔΈ Ή 
ΆΦΟΣΊΩΣΙΣ ΤΟΰ ΠΙΣΤΟΰ ΑΎΤΟΫ ΈΠΙΣΤΆΤΟΥ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ 
ΠΡΑΰΝΗ ΑΥΤΌΝ. ΚΑΤΑΡΑΤΑΙ ΠΆΝΤΑΣ ΚΑΊ ΠΆΝΤΑ ΚΑΊ ΕΠΙ
ΣΤΡΈΦΕΙ ΕΙΣ ΤΌ ΎΠΌΓΕΙΌΝ ΤΟΥ "ΝΑ ΆΠΟΘΆΝΗ ΕΚΕΊ. 

ΜΟΛΟΝΌΤΙ ΠΟΛΛΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΰ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΔΈΝ ΕΊΝΕ 
ΣΑΙΞΠΉΡΕΙΑ, ΟΎΧ ΉΤΤΟΝ Ή ΜΕΓΑΛΟΦΥΊΑ ΤΟΥ ΚΑΊ Ή ΧΕΙΡ 
ΤΟΰ ΆΡΙΣΤΟΤΈΧΝΟΥ ΔΙΈΠΟΥΣΙ ΤΌ ΔΛΟΝ ΚΑΊ ΕΊΝΕ ΕΎΚΟΛΟΝ 
ΝΆ ΈΝΝΟΉΣΩΜΕΝ ΠΏΣ ΤΌ ΈΡΓΟΝ ΤΟΰΤΟ ΆΝΕΠΤΎΧΘΗ ΈΞ ΆΛ
ΛΟΥ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΈΡΟΥ ΚΑΊ ΝΆ ΚΑΘΟΡΊΣΩΜΕΝ ΤΉΝ ΜΕΤΑΞΎ 
ΤΏΝ ΔΎΟ ΈΡΓΩΝ ΎΦΙΣΤΑΜΈΝΗΝ ΣΥΝΆΦΕΙΑΝ. "ΟΤΑΝ Ό ΚΟ-
ΡΙΟΛΑΝΌΣ ΈΞΟΡΓΊΖΕΤΑΙΈΝΕΚΑ ΤΉΣ Π̂ ΌΣ ΑΥΤΌΝ ΆΓΝΩΜΟΣΎ-
ΝΗΣ ΤΟΰ ΔΧΛΟΥ, ΣΥΜΜΑΧΕΊ ΜΕΤΆ ΤΏΝ ΈΧΘΡΩΝ ΤΉΣ ΧΏ
ΡΑΣ ΚΑΊ ΠΡΟΣΒΆΛΛΕΙ ΤΉΝ ΓΕΝΈΘΛΙΟΝ ΠΌΛΙΝ ΔΤΑΝ Ό 
ΚΊΜΩΝ ΠΊΠΤΗ ΘΰΜΑ ΤΉΣ ΆΓΝΩΜΟΣΎΝΗΣ ΕΚΕΊΝΩΝ ΟΥΣ ΕΊ-
ΧΕΝ ΕΥΕΡΓΕΤΉΣΕΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΆΠΑΝ ΤΌ ΆΝΘΡΏΠΙΝΟΝ 
ΓΈΝΟΣ Ή ΆΝΤΊΘΕΣΙΣ ΕΊΝΕ ΖΩΗΡΌΤΑΤΗ ΚΑΊ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ. Ή 
ΑΠΕΛΠΙΣΊΑ ΤΟΰ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΰ ΩΘΕΊ ΑΥΤΌΝ ΠΡΌΣ ΔΡΆΣΙΝ 
ΚΑΊ ΠΡΌΣ ΆΝΆΛΗΨΙΝ ΤΉΣ ΑΡΧΗΓΊΑΣ ΣΤΡΑΤΟΰ ΟΛΟΚΛΉ
ΡΟΥ. Έ Ν Φ Ή ΤΟΎ ΤΊΜΩΝΟΣ ΕΊΝΕ ΦΎΣΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΉΣ, 
ΚΑΤΑΡΑΤΑΙ ΑΠΛΏΣ ΚΑΊ ΑΠΟΦΕΎΓΕΙ ΤΌ ΆΝΘΡΏΠΙΝΟΝ ΓΈΝΟΣ. 
ΜΌΝΟΝ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΆΝΑΚΆΛΥΨΙΝ ΤΟΰ ΘΗΣΑΥΡΟΎ ΈΛΑΒΕ ΤΉΝ 
ΆΠΌΦΑΣΙΝ ΝΆ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΘΉ ΤΌΝ ΠΛΟΰΤΌΝ ΤΟΥ ΠΡΌΣ ΔΙΑ-
ΦΘΟΡΆΝ, ΚΑΊ ΤΌ ΜΊΣΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΌΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΤΈ-
ΡΑΝ ΜΟΡΦΉΝ. Ή ΆΝΤΊΘΕΣΙΣ ΑΎΤΗ ΔΈΝ ΉΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟΝ ΤΟΰ 
ΔΡΆΜΑΤΟΣ· ΕΊΝΕ ΈΠΙΝΌΗΣΙΣ ΤΟΰ ΠΟΙΗΤΟΰ. 

"ΑΠΑΣΑ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΟΰ 'ΑΛΚΙΒΙΆΔΟΥ ΒΑΊΝΕΙ ΈΚ 
ΠΑΡΑΛΛΉΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΉΝ ΤΟΰ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΰ, ΚΑΊ ΈΝΤΑΰΘΑ 
ΠΆΛΙΝ Ή ΣΧΈΣΙΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΔΡΑΜΆΤΩΝ ΕΊΝΕ ΚΑΤΑΦΑ
ΝΉΣ. Έ Ν ΤΏ «ΒΊΩ ΤΟΰ ΑΝΤΩΝΊΟΥ» ΤΟΰ ΠΛΟΥΤΆΡΧΟΥ ΔΝ 
ΆΝΈΓΝΩ Ό ΣΑΊΞΠΗΡ ΈΝ ΤΉ ΎΠΌ ΤΟΰ ΜΘΐ*ί1ΐ ΓΕΝΟΜΈΝΗ 
ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙ, ΕΎΡΕ ΣΎΝΤΟΜΟΝ ΆΦΉΓΗΣΙΝ ΠΕΡΊ ΤΏΝ ΜΕ-

ΧΕΪΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉΝ ΤΉΣ ΕΎΜΕΝΟΰΣ ΠΡΌΣ ΤΌΝ Σ;ρχιη!*Ί 
ΔΙΑΘΈΣΕΩΣ ΤΟΰ ΤΊΜΩΝΟΣ, ΈΝΕΚΑ ΤΉΣ ΣΥΜΦΟΡΆΣ *1 

ΠΡΟΈΒΛΕΠΕΝ ΔΤΙ ΉΘΕΛΕΝ ΟΎΤΟΣ ΠΡΟΞΕΝΉΣΕΙ ΕΊΣ Τ Ο ,Ν . ? | 

«ΑΘΗΝΑΙ» 
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Ες ΠΙΚΡΊΑΣ, ΠΕΡΙΦΡΟΝΉΣΕΩΣ ΚΑΊ ΟΔΕΛΥΓΜΊΑΣ. Έ Ν ΤΉ 
| Ι ΧΟΰ ΠΟΙΗΤΟΰ ΓΕΝΟΜΈΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΫ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ 
Ϊ^ΤΉΝ ΠΡΏΤΗΝ ΣΚΗΝΉΝΤΟΰ ΔΡΆΜΑΤΟΣ Ό ΣΑΊΞΠΗΡ ΚΑ-
Κ Ε Ι ΣΧΈΔΙΌΝ ΤΟΥ ΜΕΤΆ ΑΣΥΝΉΘΟΥΣ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ. 
^ ΕΊΣ ΤΌ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΈΝΟΝ ΤΟΰΤΟ ΈΡΓΟΝ ΖΩΓΡΑΦΊΖΩ 

ΙΙΟΝ ΤΌΝ ΟΠΟΊΟΝ Ό ΚΌΣΜΟΣ ΟΎΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΕΊΤΑΙ ΚΑΊ 

„ 0)ί: ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΟΛΉΝ ΔΙΆ ΤΉΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΑΎΤΟΰ 

^«ΟΛΊΖΣ
 ΚΧ·

 Τν αγαθής ΤΟΥ ΦΎΣΕΩΣ ΥΠΟΔΟΥΛΏΝΕΙ 
ΜΧΑΤΑΚΤΆ ΤΉΝ ΆΓΆΠΗΝ ΠΆΝΤΩΝ». 
Ι "ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ ΜΊΑΝ ΆΛΛΗΓΟΡΊΑΝ ΚΑΘ' ΉΝ Ή ΤΎΧΗ 
^ΘΥΣΙΆΖΕΤΑΙ ΕΝΘΡΟΝΙΣΜΈΝΗ ΈΠΊ ΥΨΗΛΟΎ ΚΑΊ ΩΡΑΊΟΥ 
Ε̂ΑΟΥ ΈΚ ΤΏΝ ΥΠΩΡΕΙΏΝ ΤΟΎ ΟΠΟΊΟΥ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΠΆΣΗΣ 
•ώεω; ΑΓΩΝΊΖΟΝΤΑΙ ΝΆ ΑΝΆΒΟΥΝ ΈΠ' ΑΎΤΟΫ ΓΝΑ ΒΕΛΤΙΏ-
Κτήν ΤΎΧΗΝ ΤΩΝ. ΜΕΤΑΞΎ ΔΛΩΝ αυτών ΏΝ ΟΊ ό-
«ΙΛΜΟΊ ΕΊΝΕ ΈΣΤΡΑΜΜΈΝΟΙ ΈΠΊ ΤΉΣ ΚΥΡΙΆΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΊ-
Ιβς, ΕΙΚΟΝΊΖΕΙ ΈΝΑ ΈΧΟΝΤΑ ΤΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΰ ΆΡ-
«ντο; ΤΙΜΩΝΟΣ, ΠΡΌ; ΔΝ Ή ΤΎΧΗ ΝΕΎΕΙ ΔΙΆ ΤΉΣ ΆΛΑ. 
Τροτρίνης ΧΕΙΡΌΣ ΤΗΣ ΝΆ ΜΕΤΑΒΉ ΠΡΟΣ αυτήν ΚΑΊ ΟΎριος ή ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΥΤΥΧΊΑ ΜΕΤΑΒΆΛΛΕΙ ΚΑΊ αυτούς ΤΟΎΣ 
ΜΠΑΛΟΎΣ, ΕΙΣ'ΔΟΎΛΟΥΣ ΚΑΊ ΎΠΗΡΈΤΑΣ. 
Γ Ό ΖΩΓΡΆΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΊ ΟΡΘΏΣ ΔΤΙ Ή ΑΛΛΗΓΟΡΊΑ 
Η ΛΌΓΟΥ ΚΑΊ ΤΉΣ ΈΠ" ΑΎΤΟΰ ΤΎΧΗΣ ΉΔΎΝΑΤΟ ΝΆ ΈΚ-
ΒΡΑΣΘΉ ΕΠΊΣΗΣ ΚΑΛΏΣ, ΔΙ' ΕΙΚΌΝΟΣ ΏΣ ΚΑΊ ΔΙΆ ΠΟΙΉΜΑ-
«ς, ΆΛΛ' Ό ΠΟΙΗΤΉΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ. 

ΌΤΑΝ Ή ΤΎΧΗ ΈΝ ΤΉ ΆΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΊΠΤΗ ΤΌΝ Ηίεονοούμενόν ΤΗΣ, ΠΆΝΤΕΣ ΟΊ ΆΠ' ΑΎΤΟΰ ΈΞΑΡΤΏΜΕ-
Κ, ΟΓΑΝΕΣ ΈΜΌΧΘΟΥΝ ΝΆ ΆΝΑΒΟΰΝ ΜΕΤ' ΑΎΤΟΰ ΕΊΣ 
|»ΧΟΡΥΦΉΝ ΤΟΫ ΌΡΟΥ» ΓΟΝΥΚΛΙΝΕΊΣ ακόμη ΚΑΊ ΙΡ -

ΡΤΕΣ, ΤΌΝ ΆΦΊΝΟΥΝ ΤΏΡΑ ΝΆ ΚΑΤΑΠΈΣΗ ΧΩΡΊΣ ΟΥΔΕΊΣ 
Β Τ Ώ Ν ΝΆ ΤΌΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΠΤΏΣΙΝ.» 
Ι Ό ΣΑΊΞΠΗΡ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΈΝΤΑΰΘΑ ΤΌΝ ΣΚΟΠΌΝ ΤΟΥ ΤΌ-
Ρ ΣΑΦΏΣ, ΔΣΟΝ Ό ΛΩΔΈ ΌΡΑΌΎΤΕΡΟΝ ΈΝ ΤΏ ΠΡΏΤΩ ΚΕ-
ΡΑΊΙ:> ΤΉΣ«ΣΑΠΦΟΎΣ»ΤΟΥ, ΈΝ Ή ΆΠΑΣΑ Ή ΈΞΈΛΙΞΙΣ ΤΉΣ 
ΒΆΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΊΖΕΤΑΙ ΕΊΣ ΤΉΝ ΆΕΊΠΟΤΕ ΑΎΞΆΝΟΥΣΑΝ 
•ΟΧΈΡΕΙΑΝ. ΜΕΘ' ΉΣ Ό ΉΡΩΣ ΑΝΑΒΑΊΝΕΙ ΤΉΝ ΚΛΊΜΑΚΑ 
•φέρων ΤΉΝ ΉΡΩΐΔΑ ΕΊΣ ΤΉΝ ΆΝΩΤΆΤΗΝ ΌΡΟΦΉΝ ΤΉΣ 
ΒΑΣ ΈΝ Ή ΚΑΤΟΙΚΕΊ. Ή ΔΥΣΘΥΜΊΑ ΤΟΰ ΣΑΊΞΠΗΡ ΚΑΤΑ-
•ΙΝΕΤΑΙ ΔΙΆ ΤΉΣ ΣΑΦΟΟΣ ΕΝΔΕΊΞΕΩΣ ΔΤΙ Ό ΠΟΙΗΤΉΣ ΚΑΊ 
•ΓΡΆΦΟΣ ΦΑΎΛΟΙ ΔΝΤΕΣ ΚΑΊ ΠΑΡΆΣΙΤΟΙ, ΕΊΝΕ ΟΎΧ ΉΤ. 
Ρ ΙΚ ΤΩΝ ΑΡΊΣΤΩΝ ΤΟΫ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ, ΚΑΊ ΚΑΤΆ 
•ΠΕΙΑΝ ΔΈΝ ΔΎΝΑΝΤΑΙ ΝΆ ΠΡΟΦΑΣΙΣΘΟΎΝ ΔΤΙ ΕΊΝΕ 

ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌΝ ΤΉΣ ΤΑΠΕΙΝΉΣ ΙΔΈΑΣ ΉΝ ΕΊΧΕΝ Ό 
ΤΙΚΌΣ ΠΟΙΗΤΉΣ ΠΕΡΊ ΤΏΝ ΣΥΝΑΔΈΛΦΩΝ ΤΟΥ, ΕΊΝΕ 
ΟΙΗΤΉΣ ΚΑΤΑΔΙΚΆΖΕΙ ΕΎΓΛΏΤΤΩΣ ΤΆ ΊΔΙΑ ΑΎΤΟΰ 

•ΜΑΤΑ. ΈΝΤΕΰΘΕΝ Ή ΈΝ ΤΉ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΠΡΆΞΕΙ ΆΝΑ-
ΡΗΣΙΣ ΤΟΰ ΤΊΜΩΝΟΣ : 

ΠΡΈΠΕΙ ΚΑΤ' ανάγκην ΝΆ ΟΙΑΔΡΑΜΑΤΊΣΗΣ ΚΑΊ ΣΎ 
Ρ'ΟΣ ΠΡΌΣΩΠΟΝ ΆΧΡΕΊΟΝ ΕΊΣ ΤΌ ΊΔΙΚΌΝ ΣΟΥ ΙΡΓΟΝ ρνά ΤΙΜΩΡΉΣΗΣ ΆΛΛΟΥΣ ΔΙΆ ΤΆ ιδικά ΣΟΥ ΣΦΆΛ-

Βν ΤΏ ΤΊΜΩΝΙ, ΔΠΩΣ ΚΑΊ ΈΝ ΤΏ ΚΟΡΙΟΛΑΝΏ, Ό ΣΑΊΞ-ί — 965 

ΠΗΡ ΕΚΦΡΆΖΕΙ ΤΆΣ ΙΔΊΑΣ ΑΎΤΟΰ ΣΚΈΨΕΙΣ ΚΑΊ ΑΙΣΘΉΜΑΤΑ 
ΔΙΆ ΤΏΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΉΡΩΝ, ΉΤΟΙ ΤΟΰ ΚΥΝΙΚΟΎ, ΤΟΰ 
ΕΠΙΚΟΎΡΕΙΟΥ, ΤΏΝ ΥΠΗΡΕΤΏΝ ΚΑΊ ΤΏΝ ΞΈΝΩΝ, ^ Α Ί ΑΥΤΌΣ 
Ό ΆΣΤΑΤΟΣ ΠΟΙΗΤΉΣ ΧΡΗΣΙΜΕΎΕΙ ΏΣ ΕΊΔΟΜΕΝ ΏΣ ΕΙΣΗ
ΓΗΤΉΣ ΤΉΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΤΊΣΗΣ ΙΔΈΑΣ ΚΑΊ Ό ΕΝΤΕΛΏΣ ΑΣΉ
ΜΑΝΤΟΣ ΖΩΓΡΆΦΟΣ,ΛΈΓΕΙ ΕΊΡΩΝΙΚΏΣ.(ΠΡΆΞΙΣ V ΣΚΗΝΉ 1). 

— ΑΊ ΥΠΟΣΧΈΣΕΙΣ ΕΊΝΕ ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΣΉΜΕΡΟΝ, ΑΝΟΊΓΟΥΝ 
ΤΟΎΣ ΟΦΘΑΛΜΟΎΣ ΤΉΣ ΠΡΟΣΔΟΚΊΑΣ, ΉΤΙΣ ΦΟΝΕΎΕΤΑΙ ΎΠΌ 
ΤΉΣ ΕΚΠΛΗΡΏΣΕΩΣ, ΆΛΛ' ΈΚΤΟΣ ΤΏΝ ΚΟΙΝΏΝ ΚΑΊ ΧΥΔΑΊΩΝ 
ΑΝΘΡΏΠΩΝ, Ή ΈΚΤΈΛΕΣΙΣ ΤΏΝ ΥΠΟΣΧΈΣΕΩΝ ΔΈΝ ΕΊΝΕ 
ΠΛΈΟΝ ΈΝ ΧΡΉΣΕΙ. ΤΌ ΎΠΌΣΧΕΣΘΑΙ ΕΊΝΕ ΜΆΛΛΟΝ ΕΥΓΕ
ΝΈΣ ΚΑΊ ΠΟΛΎ ΤΟΰ ΣΥΡΜΟΰ, ΈΝ Ω Ή ΈΚΤΈΛΕΣΙΣ ΤΉΣ ΥΠΟ
ΣΧΈΣΕΩΣ ΕΊΝΕ ΟΎΤΩΣ ΕΙΠΕΊΝ ΈΝ ΕΊΔΟΣ ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΤΟΰΘ' 
ΔΠΕΡ ΕΛΈΓΧΕΙ ΜΕΓΆΛΗΝ ΈΛΛΕΙΨΙΝ ΚΡΊΣΕΩΣ ΤΟΰ ΚΆΜΝΟΝ-
ΤΟΣ ΑΥΤΉΝ». 

ΤΉΝ ΈΘΙΜΟΤΥΠΊΑΝ ΤΉΝ ΚΑΛΎΠΤΟΥΣΑΝ ΔΌΛΟΝ ΚΑΊ ΆΠΆ-
ΤΗΝ ΆΠΕΣΤΡΈΦΕΤΟ ΥΠΈΡ ΠΆΝ ΆΛΛΟ Ό ΣΑΊΞΠΗΡ. Ό ΤΊ
ΜΩΝ ΛΈΓΕΙ ΠΡΌΣ ΤΟΎΣ ΞΈΝΟΥΣ ΑΥΤΟΎ : 

= "ΟΧΙ ΆΡΧΟΝΤΕΣ, Ή ΈΘΙΜΟΤΑΞΊΑ ΈΠΕΝΟΉΘΗ ΔΙΆ ΝΆ 
ΠΡΟΣΔΊΔΗ ΛΆΜΨΙΝ ΕΊΣ ΑΣΉΜΑΝΤΟΥΣ ΠΡΆΞΕΙΣ, ΕΊΣ ΨΕΥΔΕΊΣ 
ΦΙΛΟΦΡΟΝΉΣΕΙΣ ΚΑΊ ΠΡΟΣΠΕΠΟΙΗΜΈΝΗΝ ΑΓΑΘΌΤΗΤΑ, ΉΤΙΣ 
ΜΕΤΑΝΟΕΊ ΠΡΙΝ ΈΤΙ ΈΚΔΗΛΩΘΉ. Ά Λ Λ ' Ή ΑΛΗΘΉΣ ΦΙΛΊΑ 
ΔΈΝ ΈΧΕΙ ΑΝΆΓΚΗΝ ΈΘΙΜΟΤΥΠΙΏΝ». 

ΜΟΛΟΝΌΤΙ Ό ΆΠΉΜΑΝΤΟΣ ΕΊΝΕ ΑΚΡΙΒΏΣ ΤΌ ΆΝΤΊΘΕΤΟΝ 
ΤΟΰ ΤΊΜΩΝΟΣ, ΆΓΡΟΐΚΟΣ ΔΤΑΝ ΕΚΕΊΝΟΣ ΕΊΝΕ ΆΒΡΟΣ, ΓΛΊΣ-
ΧΡΟΣ ΔΤΑΝ ΕΚΕΊΝΟΣ ΕΊΝΕ ΕΥΓΕΝΉΣ, ΟΎΧ ΉΤΤΟΝ ΚΑΤΆ ΤΟΝ 
ΠΡΏΤΟΝ ΑΎΤΟΰ ΜΟΝΌΛΟΓΟΝ Ό ΚΥΝΙΚΌΣ ΚΡΟΎΕΙ ΤΉΝ ΧΟΡ-
ΔΉΝ ΤΟΰ ΔΛΟΥ ΈΡΓΟΥ. (ΠΡΆΞΙΣ I . ΣΚΗΝΉ I I ) . 

— ΜΕΤΑΒΑΛΛΌΜΕΘΑ ΕΊΣ ΤΡΕΛΛΟΎΣ ΔΙΆ ΝΆ ΔΙΑΣΚΕΒΆ-
ΣΩΜΕΝ, ΚΑΊ ΜΕΤΕΡΧΌΜΕΘΑ ΠΆΣΑΝ ΚΟΛΑΚΕΊΑ/ ΔΙΆ ΝΆ ΆΠΟ-
ΓΥΜΝΏΣΩΜΕΝ ΤΟΎΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΑΎΤΟΎΣ.ΤΟΎΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΜΕΤΑ-
ΧΕΙΡΙΖΌΜΕΘΑ ΜΕΤΆ ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΕΊΑΣ ΚΑΊ ΦΘΌΝΟΥ ΔΤΑΝ ΓΗ-
ΡΆΣΟΥΝ. ΤΊΣ ΔΈΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΊ Ή ΔΈΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΊΤΑΙ; ΤΙΣ 
ΑΠΟΘΝΉΣΚΩΝ ΔΈΝ ΣΥΝΕΠΙΦΈΡΕΙ ΕΊΣ ΤΌΝ ΤΆΦΟΝ ΚΑΊ ΤΉΝ 
ΠΡΌΣ ΑΥΤΌΝ ΠΕΡΙΦΡΌΝΗΣΙΝ ΤΏΝ ΦΊΛΩΝ ;» 

Ό ΠΡΏΤΟΣ ΞΈΝΟΣ ΛΈΓΕΙ ΚΑΤΆ ΤΙΝΑ ΌΜΙΛΊΑΝ, ΉΣ Ή 
ΜΟΝΟΤΟΝΊΑ ΔΕΙΚΝΎΕΙ ΔΤΙ ΔΈΝ ΈΓΡΆΦΗ ΚΑΘ' ΔΛΑ ΥΠΌ ΤΟΰ 
ΣΑΊΞΠΗΡ ΜΟΛΟΝΌΤΙ ΔΙΕΣΚΕΎΑΣΕΝ ΑΥΤΉΝ ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΜΈΡΗ Ι 

— ΤΊΣ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΌΝΟΜΆΣΗ ΦΊΛΟΝ ΤΟΥ ΤΌΝ ΜΕΤ' ΑΎ
ΤΟΰ ΣΥΝΤΡΏΓΟΝΤΑ; ΔΙΌΤΙ ΚΑΘ' ΔΣΟΝ ΈΓΏ ΓΝΩΡΊΖΩ, Ό ΤΊ" 
ΜΩΝ ΎΠΉΡΞΕΝ ΏΣ ΠΑΤΉΡ ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΚΎΡΙΟΝ ΤΟΰΤΟΝ ΈΧΩΝ 
ΔΙΑΡΚΏΣ ΤΌ ΒΑΛΆΝΤΙΌΝ ΤΟΥ ΕΊΣ ΤΉΝ ΔΙΆΘΕΣΙΝ ΑΎΤΟΰ». 

Έ Ν ΤΈΛΕΙ, ΏΣ Ό ΥΠΗΡΈΤΗΣ ΤΟΰ ΚΑΠΙΤΩΛΊΟΥ ΔΣΤΙΣ ΕΠΙ
ΔΟΚΙΜΆΖΕΙ ΤΉΝ ΦΙΛΑΥΤΊΑΝ ΤΟΰ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΰ, Ό ΥΠΗΡΈΤΗΣ 
ΤΟΰ ΤΊΜΩΝΟΣ ΒΛΈΠΩΝ ΆΠΟΡΡΙΠΤΟΜΈΝΗΝ ΤΉΝ ΠΕΡΊ ΔΑ
ΝΕΊΟΥ ΠΡΌΤΑΣΊΝ ΤΟΥ ΛΈΓΕΙ: 

— Ό ΔΙΆΒΟΛΟΣ ΔΈΝ ΉΞΕΥΡΕ Τ: ΈΚΑΜΝΕΝ ΔΤΑΝ ΈΠΛΑΣΕ 
ΤΌΝ ΆΝΘΡΩΠΟΝ ΤΌΣΟΝ ΠΑΝΟΰΡΓΟΝ, ΈΒΛΑΨΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌΝ 
ΤΟΥ. ΝΟΜΊΖΩ ΔΈ ΔΤΙ ΈΠΊ ΤΈΛΟΥΣ ΔΙΆ ΤΉΣ ΠΑΝΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ 
Ό ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΘΆ ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΈΚ ΤΉΣ ΔΙΑΒΟΛΙΚΉΣ ΔΥΝΆΜΕΩΣ. 
ΠΌΣΟΝ ΈΝΤΊΜΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΆ ΚΡΎΨΗ ΤΉΝ ΦΑΥΛΌΤΗΤΑ 
ΤΟΥ Δ ΚΎΡΙΟΣ ΑΥΤΌΣ ΚΑΊ ΝΟΜΊΖΕΙ ΔΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΊ ΤΉΝ 

— 964 

ΤΑΞΎ ΤΊΜΩΝΟΣ ΚΑΊ 'ΑΛΚΙΒΙΆΔΟΥ ΣΧΈΣΕΩΝ ΏΣ 

~ : Ρ " Η Γ ^ 

ΣΥΜΦΟΡΔ, 
ΠΡΟΞΕΝΉΣΕΙ ΕΊΣ Τ Ο Υ ; 

ΘΗΝΑΊΟΥΣ. ΤΌ ΌΝΟΜΑ ΤΟΎ 'ΑΛΚΙΒΙΆΔΟΥ ΔΈΝ ΥΠΕΝΘΥΜΊΖΕ 
ΕΊΣ ΤΌΝ ΣΑΊΞΠΗΡ, ΏΣ ΎΠΟΜΙΜΝΉΣΚΕΙ ΕΙΣ ΗΜΆΣ ΤΉΝ Μ 
ΔΟΞΟΤΈΡΑΝ ΠΕΡΊΟΔΟΝ ΤΟΰ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΟ. Ρ:, 
ΤΟΎΣ "ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΊΔΕΙ ΣΥΝΉΘΩΣ ΟΝΌΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΆ, • 
ΡΓ&ΝΐΙ ΙΔ, Γ̂ 11ΘΊΫ5 8ΒΓΝΊ1Ίΐ18. 

ΟΎΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΤΑΙ ΕΊΣ ΤΌ ΠΝΕΎΜΑ ΑΎΤΟΫ Ή ^ 
ΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤΌΤΗΣ, ΤΌ ΘΈΛΓΗΤΡΟ Ν, Ή ΆΣΤΑΣΊΑ ΚΑΊ { ί. 

ΠΕΡΊΣΚΕΠΤΟΣ ΒΊΟΣ ΤΟΰ ΑΘΗΝΑΊΟΥ ΕΎΠΑΤΡΊΟΟΥ. 
ΓΝΩ ΊΣΩΣ ΤΉΝ ΎΠΌ ΤΟΰ ΠΛΟΥΤΆΡΧΟΥ ΓΕΝΟΜΈΝΗΝ ο4γ. 

ΚΡΊΣΙΝ ΜΕΤΑΞΎ 'ΑΛΚΙΒΙΆΔΟΥ ΚΑΊ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΰ, ΈΝ ̂  ; 
"ΕΛΛΗΝ ΚΚΊ Δ ΡΩΜΑΊΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΌΣ ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ ΏΣΑ,Ί 
ΜΟΓΕΝΕΊΣ. ΔΙΆ ΤΌΝ ΣΑΊΞΠΗΡ Ό ΑΛΚΙΒΙΆΔΗΣ ΉΤΟ ΆΠΛΟΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΏΤΗΣ ΚΑΊ ΑΡΧΗΓΌΣ. ΈΝΕΚΑ ΤΟΰ ΛΌΓΟΥ ΤΟΎΤΟΙ) 6 
ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΤΊΜΩΝΑ ΣΧΈΣΙΣ ΤΟΥ ΕΊΝΕ ΤΟΙΑΎΤΗ, ΟΓΑ Ή ΧΟ$ 
ΡΟΓΙΪΠ1)Γ3, ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΙΙΒ,ΠΙΙΙΙΟΙ . 

"ΟΤΑΝ Ό ΤΊΜΩΝ ΕΚΦΡΆΖΕΙ ΤΌ ΜΊΣΟΣ ΤΟΥ Ό ΑΛΚΙΒΙΆ
ΔΗΣ ΟΠΛΊΖΕΤΑΙ, ΚΑΊ ΔΤΑΝ Ό ΤΊΜΩΝ ΚΑΤΑΡΑΤΑΙ ΆΔΙΑΚΡΊ.' 
ΤΩΣ, Ό ΑΛΚΙΒΙΆΔΗΣ ΤΙΜΩΡΕΊ ΑΥΣΤΗΡΏΣ ΆΛΛ' ΈΣΚΕΜΑΊ· 
•/ΩΣ. ΔΈΝ ΚΑΤΕΔΑΦΊΖΕΙ ΤΆ ΤΕΊΧΗ ΤΉΣ ΠΌΛΕΩΣ, οδτι! 

ΑΠΟΔΕΚΑΤΊΖΕΙ ΤΟΎΣ ΠΟΛΊΤΑΣ, ΔΠΩΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΊΤΑΙ ΝΑ 
ΠΡΆΞΗ, ΖΗΤΕΊ ΜΌΝΟΝ ΝΆ ΈΚΔΙΚΗΘΉ ΤΟΎΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎΣ 
ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΎΣ ΚΑΊ ΠΆΝΤΑΣ ΕΚΕΊΝΟΥΣ ΟΥΣ ΘΕΩΡΕΊ ΈΝΟΧΟΥΣ. 
Ά Λ Λ ' Ό ΤΊΜΩΝ ΔΠΩΣ Ό ΧΆΜΛΕΤ ΓΕΝΙΚΕΎΕΙ ΤΉΝ ΠΙΚΡΊΝ' 
ΠΕΊΡΑΝ ΉΝ ΈΛΑΒΕ, ΚΑΊ ΑΠΟΣΤΡΈΦΕΤΑΙ ΠΆΝ Δ,ΤΙ ΈΧΕΙ ΜΟΡ·, 
ΦΉΝ ΚΑΊ ΔΝΟΜΑ ΆΝΘΡΩΠΟΥ. 

"ΟΤΑΝ ΑΊ ΑΘΉΝΑΙ ΊΚΕΤΕΎΩΣΙΝ ΑΥΤΌΝ ΝΆ ΛΆΔ̂ ' 
ΤΉΝ ΆΡΧΗΓΊΑΝ ΚΑΊ ΝΆ ΣΏΣΗ ΤΉΝ ΠΌΛΙΝ ΈΚ ΤΉΣ ΜΑΝΊΑΣ 
ΤΟΰ 'ΑΛΚΙΒΙΆΔΟΥ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΨΥΧΡΌΤΕΡΟΣ ΚΑΊ ΣΚΛΗΡΌΤΕ
ΡΟΣ, ΈΚΑΤΟΝΤΆΚΙΣ ΔΈ ΆΜΕΙΛΙΚΤΌΤΕΡΟΣ ΤΟΎ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΰ* 
ΔΣΤΙΣ ΈΠΊ ΤΈΛΟΥΣ ΎΠΉΚΟΥΕΝ ΕΊΣ ΠΑΡΑΚΛΉΣΕΙΣ, Ή ΚΑΊ ΤΟΟ 
'ΑΛΚΙΒΙΆΔΟΥ ΔΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΔΙ' ΑΠΛΉΣ ΈΚΔΙΚΉ* 
ΣΕΩΣ, ΈΝ Φ Ή ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΒΊΟΝ ΑΠΟΣΤΡΟΦΉ ΚΑΊ ΤΌ ΠΡΟΣ̂  
ΤΌ ΆΝΘΡΏΠΙΝΟΝ ΓΈΝΟΣ ΜΊΣΟΣ ΤΟΎ ΤΊΜΩΝΟΣ ΕΊΝΕ αμετά
ΒΛΗΤΑ. 

"ΟΤΑΝ Ό ΠΟΙΗΤΉΣ ΈΓΡΑΨΕ ΤΟ ΈΡΓΟΝ ΤΟΰΤΟ ΔΠΩΣ ΚΑΙ 
ΤΌΝ ΚΟΡΙΟΛΑΝΌΝ, ΕΎΡΊΣΚΕΤΟ ΑΝΑΜΦΙΒΌΛΩΣ ΈΝ ΨΥΧΙ*Ϊ? 
ΔΙΑΘΈΣΕΙ ΤΟΙΑΎΤΗ ΉΤΙΣ ΏΘΕΙ ΑΥΤΌΝ ΝΆ ΈΝΔΙΑΤΡΊΨΗ ΜΆΛΛΟΝ 
ΠΕΡΊ ΤΉΝ ΜΗΔΑΜΙΝΌΤΗΤΑ ΤΟΰ ΑΝΘΡΩΠΊΝΟΥ ΓΈΝΟΥΣ Ή Ν Α
ΦΈΘΗ ΕΊΣ ΤΌ ΡΕΰΜΑ ΤΉΣ ΦΑΝΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ. ΉΔΈΈΜΠΝΕΥΒΙΣ 
ΤΟΥ ΈΝΤΑΰΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΗ ΔΛΙΓΩΤΈΡΑ Ή ΈΝ ΤΏ ΚΟΡΙ» 
ΛΑΝΏ. Γ Η ΠΛΟΚΉ ΕΊΝΑΙ ΔΧΙ ΜΌΝΟΝ ΆΠΛΉ ΆΛΛΆ ΚΑΊ ΠΕ 
ΡΙΣΜΈΝΗ, ΑΡΜΌΖΟΥΣΑ ΜΆΛΛΟΝ ΕΊΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌΝ ΠΟΊ 
Ή ΕΊΣ ΔΡΆΜΑ. ΟΊ ΠΛΕΊΣΤΟΙ ΤΏΝ ΧΑΡΑΚΤΉΡΩΝ ΕΊΝ» 
ΜΆΛΛΟΝ ΑΦΗΡΗΜΈΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΉΣ ΤΆΞΕΩΣ Ή Τ Ο Δ 

ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ, ΏΣ Δ ΠΟΙΗΤΉΣ, Ό ΖΩΓΡΆΦΟΣ,ΟΊ ΥΠΗ* 
ΡΈΤΑΙ, ΟΊ ΨΕΥΔΕΊΣ ΦΊΛΟΙ, ΟΊ ΚΌΛΑΚΕΣ, ΟΊ ΠΙΣΤΩΤΑΊΚΑΐ» 
ΈΡΩΜΈΝΑΙ. ΧΡΗΣΙΜΕΎΟΥΝ ΜΌΝΟΝ ΠΡΌΣ ΆΝΎΨΩΣΙΝ ΤΟΟ ΚΥ
ΡΊΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ Ή ΜΆΛΛΟΝ ΠΡΌΣ ΈΠΑΎΞΗΣΙΝ ΛΥΡΙΚΟΫ «*' 



«ΑΘΗΝΑΙ» 

ΚΑΚΊΑΝ ΤΟΥ,ΆΝΑΦΈΡΩΝ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΝΆΡΕΤΩΝ ΑΝΔΡΏΝ 
ΌΜΟΙΆΖΕΙ ΠΡΌΣ ΕΚΕΊΝΟΥΣ, ΟΊΤΙΝΕΣ ΎΠΌ ΤΌ ΠΡΌΣΧΗΜΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΊΑΣ, ΕΊΝΕ ΊΚΑΝΟΊ ΝΑ ΠΥΡΠΟΛΉΣΩΣΙΝ ΌΛΌ 
ΚΛΉΡΑ ΒΑΣΊΛΕΙΑ». Ή ΆΜΕΣΟΣ ΚΑΊ ΑΝΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΟΣ 
ΑΎΤΗ ΠΡΟΣΒΟΛΉ ΚΑΤΆ ΤΟΎ ΠΟΥΡΙΤΑΝΙΣΜΟΎ ΠΡΟΞΕΝΕΊ 
ΜΕΓΆΛΗΝ ΈΝΤΎΠΩΣ.Ν, ΕΚΦΡΑΖΌΜΕΝΗ ΔΙΆ ΤΟΟ ΣΤΌΜΑΤΟΣ 
"ΕΛΛΗΝΟΣ ΎΠΗΡΈΤΟΥ, ΚΑΊ ΔΥΝΆΜΕΘΑ ΈΞ ΑΥΤΉΣ ΝΆ ΈΝΝΟΉ-
ΣΩΜΕΝ ΤΌΝ ΣΚΟΠΌΝ ΔΛΗΣ ΑΥΤΉΣ ΤΉΣ ΕΚΡΉΞΕΩΣ ΚΑΤΆ ΤΉΣ 
ΥΠΟΚΡΙΣΊΑΣ. ΛΙΆ ΝΆ ΌΡΊΣΩΜΕΝ ΤΆ ΜΉ ΣΑΙΞΠΉΡΕΙΑ ΜΈΡΗ 
ΤΟΎ ΔΡΆΜΑΤΟΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΈΠΙΣΤΉΣΩΜΕΝ ΤΉΝ ΠΡΟΣΟΧΉΝ 
ΗΜΏΝ ΕΊΣ ΤΉΝ ΔΙΠΛΉΝ ΑΥΤΟΎ ΣΥΓΓΡΑΦΉΝ. Έ Ν ΤΉ 
ΠΡΏΤΗ ΠΡΆΞΕΙ Ό ΜΕΤΑΞΎ ΆΠΗΜΆΝΤΟΥ ΚΑΊ ΤΏΝ ΆΛΛΩΝ 
ΠΕΖΌΣ ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΑΝΆΞΙΟΣ ΤΟΫ ΣΑΊΞΠΗΡ. ΑΊ 
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΕΊΝΕ ΛΑΚΩΝΙΚΑΊ ΆΛΛΆ ΒΕΒΙΑΣΜΈΝΑ·., ΔΧΙ ΠΆΝ
ΤΟΤΕ ΕΥΦΥΕΊΣ ΚΑΊΤΟΙ ΚΑΥΣΤΙΚΑΊ ΚΑΊ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΤΙΚΑΊ. ΤΌ 
ΎΦΟΣ ΟΜΟΙΆΖΕΙ ΕΝΊΟΤΕ ΜΈ ΤΉΝ ΣΥΝΔΙΆΛΕΞΙΝ ΤΉΝ ΜΕΤΑΞΎ 
ΔΙΟΓΈΝΟΥΣ ΚΑΊ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ (ΈΝ ΤΏ ΔΡΆΜΑΤΙ «'ΑΛΈΊ 
ΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΊ ΚΑΜΠΆΣΠΗΣ» ΤΟΰ ΑΙΛΉ). 

Έ ΠΡΏΤΗ ΟΜΙΛΊΑ ΤΟΰ ΆΠΗΜΆΝΤΟΥ ΈΓΡΆΦΗ ΠΙΘΑΝΏΣ 
ΎΠΌ ΤΟΰ ΣΑΊΞΠΗΡ (ΦΑΊΝΕΤΑΙ, ΟΎΤΩΣ ΕΙΠΕΊΝ, ΏΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑ 
ΤΟΰ ΛΌΓΟΥ ΤΟΰ ΘΕΡΣΊΤΟΥ ΈΝ «ΤΡΩΐΛΦ ΚΑΊ ΧΡΥΣΗΊΔΙ»), 
ΆΛΛ' Ή ΔΕΥΤΈΡΑ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΏΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΞΈΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ Ή 
ΏΣ ΣΚΗΝΉ ΤΉΝ ΟΠΟΊΑΝ Ό ΣΑΊΞΠΗΡ ΈΛΗΣΜΌΝΗΣΕ ΝΆ ΔΙΑ
ΓΡΑΦΉ. Ό ΜΟΝΌΛΟΓΟΣ ΤΟΰ ΡΙ&ΝΊΐΐΔ (ΠΡΆΞΙΣ I . ΣΚΗΝΉ 
Π.) ΔΈΝ ΈΧΕΙ ΠΟΣΏΣ ΤΉΝ ΣΑΙΞΠΉΡΕΙΟΝ ΜΟΡΦΉΝ. 

Ή ΆΝΤΊΘΕΣΙΣ ΑΎΤΟΰ ΠΡΌΣ ΤΆ ΛΟΙΠΆ ΜΈΡΗ ΔΕΙΚΝΎΕΙ, 
ΔΤΙ ΠΡΟΉΛΘΕΝ ΑΎΤΗ ΈΞ ΕΣΦΑΛΜΈΝΩΝ ΣΗΜΕΙΏΣΕΩΝ ΣΤΕΝΟ
ΓΡΆΦΟΥ ΤΙΝΌΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΑΚΡΟΑΤΏΝ. Έ ΈΝ ΤΉ ΔΕΥ
ΤΈΡΑ ΠΡΆΞΕΙ ΜΑΚΡΆ ΣΥΝΔΙΆΛΕΞΙΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΎ ΆΠΗΜΆΝ
ΤΟΥ, ΤΟΰ ΤΡΕΛΛΟΰ, ΤΟΰ ΚΆΦΗ, ΚΑΊ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΥΠΗΡΕ
ΤΏΝ, ΈΓΡΆΦΗ ΚΑΤΆ ΠΆΣΑΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΌΠΌ ΔΙΑΦΌΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΤΏΝ, ΈΓΡΆΦΗ ΚΑΤΆ ΠΆΣΑΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΎΠΌ ΞΈΝΗΣ 
ΧΕΙΡΌΣ· ΟΥΔΈΝ ΆΛΛΟ ΠΕΡΙΈΧΕΙ Ή ΆΝΌΗΤΟΝ ΦΛΥΑΡΊΑΝ, 
ΓΡΑΦΕΪΣΑΝ ΠΡΌΣ ΤΈΡΨΙΝ ΤΟΎ ΚΟΙΝΟΰ, ΚΑΊ ΕΙΣΆΓΕΙ ΧΑΡΑ
ΚΤΉΡΑΣ, ΟΓΤΙΝΕΣ ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ ΜΈΝ ΔΤΙ ΘΆ ΛΆΒΩΣΙΝ ΈΝΕΡΓΌΝ 
ΜΈΡΟΣ ΕΊΣ ΤΌ ΔΡΆΜΑ, ΆΛΛ' ΟΊ'ΤΙΝΕΣ ΕΞΑΦΑΝΊΖΟΝΤΑΙ ΑΜΈ
ΣΩΣ ΧΩΡΊΣ ΝΆ ΆΦΉΤΩΣΙ ΚΑΝΈΝ ΊΧΝΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΤΑΙ 
ΕΊΤΑ ΕΊΣ ΑΚΌΛΟΥΘΟΣ ΚΟΜΊΖΩΝ ΈΠΙΣΤΟΛΆΣ ΚΑΊ ΈΧΩΝ ΈΝΤΟ-
ΛΉΝ ΠΑΡΆ ΤΊΝΟΣ ΆΣΕΜΝΟΥ ΓΥΝΑΙΚΌΣ. Ά Λ Λ ' ΟΥΔΈΝ ΜΑΝ-
ΘΆΝΟΜΕΝ ΠΕΡΊ ΤΟΰ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ ΤΟΎΤΩΝ 
ΏΝ ΤΆ; ΈΠΙΓΡΑΦΆΣ ΔΈΝ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΑΝΆΓΝΩΣΗ Ό ΚΟ
ΜΙΣΤΉΣ. 

Έ Ν ΤΉ ΤΡΊΤΗ ΠΡΆΞΕΙ ΎΠΆΡΧΟΥΣΙ ΠΟΛΛΆ ΜΈΡΗ ΑΣΘΕΝΉ 
ΚΑΊ ΑΛΛΌΤΡΙΑ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΎΠΌΘΕΣΙΝ, ΜΕΤΆ ΤΊΝΟΣ ΆΣΚΟΠΟΥ 
ΚΑΊ ΔΙΑΡΚΟΰΣ ΑΝΗΣΥΧΊΑΣ. ΜΌΝΟΝ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΣΚΗΝΉΝ ΤΟΰ 
ΣΥΜΠΟΣΊΟΥ ΠΕΡΊ ΤΌ ΤΈΛΟΣ ΤΉΣ ΠΡΆΞΕΩΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΦΑΝΉΣ Ή ΧΕΙΡ ΤΟΫ ΆΡΙΣΤΟΤΈΧΝΟΥ ΔΙΆ ΤΉΣ ΚΑΤΑΙΓΊΔΟΣ, 
ΉΤΙΣ ΕΚΡΉΓΝΥΤΑΙ ΈΚ ΤΟΰ ΣΤΌΜΑΤΟΣ ΤΟΰ ΤΊΜΩΝΟΣ. Ή 
ΙΣΧΥΡΆ ΤΕΤΆΡΤΗ ΠΡΆΞΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΈΝ ΤΏΝ ΑΡΊΣΤΩΝ 
ΚΑΊ ΙΣΧΥΡΌΤΕΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΆΤΩΝ ΤΟΰ ΣΑΊΞΠΗΡ. 'Ο-
ΛΊΓΑ ΕΊΝΕ ΈΝΤΑΰΘΑ ΤΆ ΞΈΝΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ. ΔΈΝ ΔΎΝΑΜΑΙ ΝΆ 
ΕΝΝΟΉΣΩ ΤΌΝ ΑΎΘΕΝΤΙΚΌΝ ΤΡΌΠΟΝ ΔΙ' ΟΎ ΟΊ Ά Γ Γ Λ Ο Ι 

ΚΡΙΤΙΚΟΊ, ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΟΠΟΊΩΝ ΎΠΆΡΧΟΥΣΙ ΚΑΊ Π Ο , I 

ΟΊΟΣ Ό ΤΈΝΥΣΩΝ, ΚΑΤΕΔΊΚΑΣΑΝ, ΏΣ ΜΉ ΓΝΉΣΙΟΝ Τ Ο Ν 9 
. . / Τ _ ~ Λ . Λ . . · ,·1Ν-

ΝΌΛΟΓΟΝ ΤΟΰ ΦΛΑΒΊΟΥ ΚΑΤΆ ΤΌ ΤΈΛΟΣ ΤΉΣ ΔΕΥΤΈΟ-
ΣΚΗΝΉΣ. 

Ό ΣΚΟΠΌΣ ΑΎΤΟΰ ΕΞΗΓΕΊΤΑΙ ΔΙΆ ΤΉΣ ΈΝ ΤΗ ΈΠΟΙΙΈ»·' 
ΣΚΗΝΉ ΟΜΙΛΊΑΣ, ΈΝ Ή ΔΙ' ΕΝΌΣ ΚΑΊ ΜΌΝΟΥ ΣΤΊΧΟΥ ΈΒΙ·^ 
ΝΕΎΕΙ ΔΛΟΝ ΤΌ ΠΝΕΰΜΑ ΤΟΰ ΔΡΆΜΑΤΟΣ : «ΤΊ ΆΧΡΕΙΈΣΤΕΟΟΐ 
ΤΏΝ ΈΠΊ ΤΉΣ ΓΉΣ ΦΊΛΩΝ ;» ΜΟΛΟΝΌΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΡΟ»-
ΝΉΣ ΣΎΓΧΥΣΙΣ ΈΝ ΤΉ ΤΡΊΤΗ ΣΚΗΝΉ, ΏΣ Λ. Χ. Ή Μ Ν Ε; Ϊ ^ 
ΠΟΙΗΤΟΰ ΚΑΊ ΤΟΰ ΖΩΓΡΆΦΟΥ, ΠΟΛΎ ΠΡΙΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΏ» 
ΔΈΝ ΔΎΝΑΜΑΙ ΝΆ ΣΥΜΦΩΝΉΣΩ ΜΕΤΆ ΤΟΰ ΦΛΈΪΝ ΔΤΙ Τ* 
ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΕΠΟΜΈΝΩΝ ΣΤΊΧΩΝ ΜΈΡΗ : 

«ΠΟΰ ΚΟΙΜΆΣΑΙ ΤΉΝ ΝΎΚΤΑ, ΤΊΜΩΝ ;» ΚΑΊ 
«ΕΊΣΑΙ Ό ΑΡΧΗΓΌΣ ΔΛΩΝ ΤΏΝ ΤΡΕΛΛΏΝ», ΔΈΝ ΕΊΝΙ 

ΣΑΙΞΠΉΡΕΙΑ. ΜΊΑ ΙΔΊΩΣ ΟΜΙΛΊΑ ΠΡΟΔΊΔΕΙ ΤΉΝ ΧΕΊΡΑ ΤΟΒ 
ΔΙΔΑΣΚΆΛΟΥ- ΕΚΕΊ ΔΠΟΥ Ό ΤΊΜΩΝ ΕΚΦΡΆΖΕΙ ΤΉΝ ΕΎΧΗ̂ , 
ΓΝΑ Ή ΕΠΙΘΥΜΊΑ ΤΟΰ ΆΠΗΜΆΝΤΟΥ, ΤΟΰ ΝΆ ΖΉΣΗ ΚΤΉΝΟΣ 
ΜΕΤΑΞΎ ΚΤΗΝΏΝ, ΈΚΠΛΗΡΩΘΉ. «ΈΆΝ ΉΣΟ ΛΈΩΝ, ΘΆ ΟΊ 
ΉΠΑΤΑ Ή ΆΛΏΠΗΞ. ΈΆΝ ΉΣΟ ΆΛΏΠΗΞ Ό ΛΈΩΝ ΘΆ Ο! 
ΎΠΏΠΤΕΥΕΝ ΈΆΝ ΤΥΧΌΝ ΣΈ ΚΑΤΗΓΟΡΕΊ Ό ΌΝΟΣ. ΈΆΝ ΉΟΒ 
ΔΝΟΣ Ή ΒΛΑΚΕΊΑ ΣΟΥ ΘΆ ΣΈ ΈΒΑΣΆΝΙΖΕ ΚΑΊ ΘΆ ΈΖΗΣ 
ΝΆ ΧΡΗΣΙΜΕΎΗΣ ΏΣ ΠΡΌΓΕΥΜΑ ΤΟΰ ΛΎΚΟΥ- ΈΆΝ ΉΣΟ ΛΔ.' 
ΚΟΣ Ή ΆΔΗΦΑΓΊΑ ΣΟΥ ΘΆ ΑΠΈΒΑΙΝΕ ΒΆΣΑΝΟΣ ΣΟΥ ΧΟ4; 
ΣΥΧΝΆ ΘΆ ΕΞΈΘΕΤΕΣ ΤΉΝ ΖΩΉΝ ΣΟΥ ΠΡΌΣ ΕΎΡΕΣΙΝ ΤΡΟ
ΦΉΣ». ΈΝΤΑΰΘΑ ΑΝΑΠΤΎΣΣΕΤΑΙ ΓΝΏΣΙΣ ΤΟΰ ΒΊΟΥ ΤΟΙ
ΑΎΤΗ, ΟΊΑ ΕΝΥΠΆΡΧΕΙ ΕΊΣ ΔΛΟΥΣ ΌΜΟΰ ΤΟΎΣ ΆΠΕΣΤΑΛΑΓ· 
ΜΈΝΟΥΣ ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΰ ΑΑΦΟΝΤΑΊΝΟΥ. Α Ί ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ·, ΣΚΗΝΟΊ 
ΤΉΣ ΠΈΜΠΤΗΣ ΠΡΆΞΕΩΣ ΒΕΒΑΊΩΣ ΔΈΝ ΔΙΕΣΚΕΥΆΣΘΗΣΑΝ 
ΎΠΌ ΤΟΰ ΣΑΊΞΠΗΡ. 

ΕΊΝΕ ΚΩΜΙΚΏΣ ΆΣΥΝΆΡΤΗΤΟΝ, ΝΆ ΒΛΈΠΩΜΕΝ ΤΌΝ 
ΣΤΡΑΤΙΏΤΗΝ ΔΣΤΙΣ ΈΝ Ω ΔΈΝ ΕΊΝΕ ΙΚΑΝΌΣ ΝΆ ΆΝΑΓΝΏΟΤΟ, 
ΝΆ ΔΙΑΚΡΊΝΗ ΤΌΝ ΤΆΦΟΝ ΤΟΰ ΤΊΜΩΝΟΣ ΚΑΊ ΜΆΛΙΣΤΑ Ν*I 
ΣΥΛΛΑΜΒΆΝΗ ΤΉΝ ΕΔΈΑΝ ΝΆ ΛΆΒΗ ΔΙΆ ΚΗΡΟΰ ΆΝΤΊΓΡΑΦΟΝ 
ΤΏΝ ΛΈΞΕΩΝ. ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΥΓΧΡΌΝΩΣ ΆΝΆΜΙΞΙΣ ΔΎΟ ΣΥΓ·! 
ΚΡΟΥΣΜΈΝΩΝ ΈΠΙΓΡΑΦΏΝ,ΈΞ ΏΝ Ή ΜΊΑ ΛΈΓΕΙ ΔΤΙ Ό ΝΕΚΡΌΣ 
ΕΠΙΘΥΜΕΊ ΝΆ ΜΕΊΝΗ ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΚΑΊ ΆΓΝΩΣΤΟΣ, ΈΝΩ ΟΊ ΔΎΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΙ ΣΤΊΧΟΙ ΆΡΧΟΝΤΑΙ ΔΙΆ ΤΏΝ ΛΈΞΕΩΝ «ΈΝΤΑΟΘΑ 
ΚΕΊΜΑΙ ΈΓΏ Ό ΤΊΜΩΝ». 

Μ ' ΔΛΗΝ ΤΉΝ ΔΙΑΦΟΡΆΝ ΤΟΰ ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΚΑΊ ΤΉΝ ΔΙΑΡΧΐ) 
ΣΎΓΧΥΣΙΝ ΤΉΣ ΔΡΆΣΕΩΣ, ΚΑΊ ΤΆ ΠΡΟΦΑΝΉ ΣΗΜΕΊΑ ΞΈΝΗΣ 
ΧΕΙΡΌΣ, Ή ΔΙΉΚΟΥΣΑ ΙΔΈΑ ΤΟΰ ΣΑΊΞΠΗΡ ΚΑΊ Ό ΈΠΙΚΡΑ· 
ΤΏΝ ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΫ ΈΡΓΟΥ, ΟΎΔ' ΈΠΊ ΣΤΙΓΜΉΝ ΈΠΙΣΚΟΤΊΖΟΝ-
ΤΑΙ. ΠΟΛΛΆ ΜΈΡΗ ΤΟΰ ΤΊΜΩΝΟΣ ΎΠΟΜΙΜΝΉΣΚΟΥΣΙ ΤΟΝ 
«ΒΑΣΙΛΈΑ ΑΉΡ». ΑΊ ΆΚΡΊΤΩΣ ΔΙΑΝΕΜΌΜΕΝΑ·, ΆΓΑΘΟΕΡ-
ΓΊΑΙ ΚΑΊ Ή ΆΓΝΩΜΟΣΎΝΗ ΤΏΝ ΕΥΕΡΓΕΤΟΎΜΕΝΩΝ ΕΊΝΕ Ή 
ΑΥΤΉ, ΆΛΛΆ ΈΝ ΤΦ ΠΡΏΤΦ Ή ΠΙΚΡΊΑ ΚΑΊ Ή ΒΊΑ ΕΊΝΕ ΔΕ
ΚΆΚΙΣ ΊΣΧΥΡΌΤΕΡΑΙ, ΤΌ ΠΟΙΗΤΙΚΌΝ ΔΜΩΣ ΜΕΓΑΛΕΊΟΝ ΕΊΝ» 
ΈΝΤΑΰΘΑ ΈΛΑΣΣΟΝ. Ό ΑΉΡ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΤΑΙ ΈΝ ΤΉ Ά*"* 
ΧΊΑ ΎΠΌ ΤΟΰ ΑΝΔΡΕΊΟΥ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΟΎΣ ΚΆΝΤ, ΤΟΰ ΠΙΣΤΟΟ 
ΤΡΕΛΛΟΰ, ΎΠΌ ΤΉΣ ΕΥΓΕΝΕΣΤΈΡΑΣ ΤΏΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΟΡΝΗ* 
ΛΊΑΣ ΚΑΊ ΤΟΰ ΣΥΖΎΓΟΥ ΑΥΤΉΣ, ΤΟΰ ΑΝΔΡΕΊΟΥ ΒΑΣΙΛΕΒ»Ί 
ΤΉΣ ΓΑΛΛΊΑΣ. ΕΊΣ ΤΌΝ ΤΊΜΩΝΑ ΕΊΣ ΚΑΊ ΜΌΝΟΣ ΠΑΡΒΜΕ *̂* 
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Μλτ 4 ΥΠΗΡΈΤΗΣ ΔΣΤΙΣ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΈΠΟΧΉΝ ΈΚΕΊΝΗΝ Έ-
Ι^,,ΝΊΕ ΔΟΎΛΟΣ ΚΑΊ ΟΎΤΙΝΟΣ Ή ΆΦΟΣΊΩΣΙΣ ΑΝΑΓΚΆΖΕΙ 
Κ * Ύ Ρ - Ο Ν Τ Ο Υ

 Ί%
 ϊ&'-Ρ^-γι ΠΑΡΆ ΤΉΝ ΘΈΛΗΣΊΝ ΤΟΥ, ΈΝΑ 

ΈΚ ΤΏΝ ΎΒΡΕΩΝ ΤΟΥ. Έ Ν ΤΉ ΤΆΞΕΙ, ΕΊΣ ΉΝ ΆΝΉ-
ΐ ΟΎΔΕΜΊΑΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΉ ΚΑΡΔΊΑΝ ΣΥΝΑΝΤ£ ΟΎΤΕ ΑΝΔΡΌΣ 
Ε , ΓΥΝΑΙΚΌΣ. ΔΈΝ ΈΧΕΙ ΟΎΤΕ ΘΥΓΑΤΈΡΑΣ ΏΣ Ό ΛΉΡ, 
£ , ΜΗΤΈΡΑ ΏΣ Ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΌΣ, ΟΎΤΕ #ΈΝΑ ΦΊΛΟΝ. ΠΌ-
Ε . ΕΥΤΥΧΈΣΤΕΡΟΣ ΉΤΟ Ό ΑΝΤΏΝΙΟΣ. Έ Ν ΤΦ «ΆΝΤΩ-
Κ . «ΑΊ ΚΛΕΟΠΆΤΡΑ» ΒΛΈΠΟΜΕΝ ΤΉΝ ΆΚΟΛΑΣΊΑΝ ΚΌΣΜΟΥ 
Λ,ΦΟΑΡΜΕΝΟΥ. ΤΌ ΠΛΕΊΣΤΟΝ ΤΟΎΤΟΥ ΕΊΝΕ ΣΑΠΡΌΝ Ή ΔΌ-
Ι̂ Ν. ΑΛΛΆ ΤΌ ΠΆΘΟΣ, ΤΌ ΣΥΝΔΈΟΝ ΔΙΆ ΤΉΣ ΜΑΓΕΊΑΣ ΤΟΎΣ 

ΪΊΟΧΥΡΙΩΤΈΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ ΕΊΝΕ ΆΓΝΌΤΑΤΟΝ.Ή ΈΜΒΡΙ-
Ι | · ΟΜΙΛΊΑ ΤΟΰ ΠΈΡΔΙΚΑ ΈΝ ΤΦ ΈΡΓΦ ΤΟΫ ΜΥΣΈ: «Οη 

^β1)ίΐ(1ϊηο ΡΊΐ* ΊΐΝΟΟ Γ ΑΑΙΟΑΓ» ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΕΪΣ 
:φηϊ)ζ ΚΑΊ ΕΊΣ ΔΛΟΝ ΤΌ ΔΡΆΜΑ: 

«ΤΟΠ* 1Β8 ΗΟΠΙΑΙΒΔ ^ΔΟΗΊ ΠΙΒΗΊΘΐΐΓΔ, ΐΗΟΟΗ-

• Φ Ρ ^ . ΊΑ,ΟΧ, 1)αΥ3,Γ(Κ ΗΓΡΟΟΙΉΒΔ, ΟΓ&ΫΒΊΠΒΙΙΧ ; 
ΗΟΗΊΒΔ ΙΒΔ ΓΒΗΊΠΙΘΔ ΔΘΗΐ &ΓΊΐΠΘΪΒ11Δ68, ΡΒΓΊΪΆΒΔ, 

ΤΙΗΊΐΒΑΔΒΔ; 1β αιοη(3β Η' ΒΔΊ ΣΑ ' Ι Ι Η Ό&ΟΑΊ 

, 3ΊΠ3 ΓΟΠΓΙ : ΗΙΑΪΔ Ίΐ Ν & &Ι Ι ηιοηάβ ΠΗΒ ΟΗΟΔΒ 

&»ΪΗΊΒ ΘΊ δποΠηιβ, ο' ΘΔΊ 1' ΥΗΪΟΗ άθ άθΐιχ άβ 
065 1'ΊΓ68 ίπιραιΤαϊίδ». 

ΈΝΝΟΟΰΜΕΝ ΔΤΙ Ό ΠΟΙΗΤΉΣ ΑΙΣΘΆΝΕΤΑΙ ΟΊΚΤΟΝ ΚΑΊ 

^^•ΘΕΙΑΝ ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΤΊΜΩΝΑ ΚΑΊ ΔΤΑΝ ΑΚΌΜΗ Ή ΠΡΌΣ 

, ΏΆΝΘΡΏΠΙΝΟΝ ΓΈΝΟΣ ΑΠΟΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΆ 8-

3 ΜΊΣΟΥΣ ΚΑΊ ΜΕΤΑΒΆΛΛΕΤΑΙ ΕΊΣ ΠΆΘΟΣ ΜΈΛΛΟΝ ΝΆ 

ΧΑΤΧΣΤΡΈΨΗ ΑΥΤΌΝ. 

Ι Ό ΣΑΊΞΠΗΡ ΠΑΡΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΈΚ ΤΟΰ ΠΛΟΥΤΆΡΧΟΥ ΤΕ-

ΛΙΧΉΝ ΤΙΝΑ ΕΔΈΑΝ, ΉΤΙΣ ΎΠΌ ΤΉΝ ΓΡΑΦΊΔΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΆΛ-

Ιιται ΕΊΣ ΑΡΙΣΤΟΎΡΓΗΜΑ ΑΊΜΟΧΑΡΟΰΣ ΕΙΡΩΝΕΊΑΣ, ΌΜΟΛΟ-

ΔΤΙ ΔΈΝ ΧΑΊΡΕΤΑΙ ΔΠΩΣ ΥΠΟΘΈΤΟΥΝ (ΟΊ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΑΊ) 

Ιπ! ΤΉ ΚΟΙΝΉ ΣΥΜΦΟΡΆ, ΆΛΛΆ ΔΙΌΤΙ ΟΊ ΣΥΜΠΟΛΊΤΑΊ ΤΟΥ 

ΙίέΛΆΒΟΥΝ ΚΑΊ ΠΆΛΙΝ ΠΕΪΡΑΝ ΤΉΣ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑΣ ΤΟΥ. 

ΜΊΑ ΣΥΚΉ ΕΥΡΊΣΚΕΤΑΙ ΠΛΗΣΊΟΝ ΤΟΰ ΥΠΟΓΕΊΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΙΘΈΜΕΝΟΣ ΔΈ ΝΆ ΚΌΨΗ ΑΥΤΉΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΊ ΠΆΝΤΑΣ 
ΑΎΤΟΰ ΤΟΎΣ ΦΊΛΟΥΣ ΜΊΚΡΟΎΣ ΚΑΊ ΜΕΓΆΛΟΥΣ ΤΟΎΣ ΘΈ
ΛΟΝΤΑΣ ΝΆ ΆΠΟΦΎΓΩΣΙ ΤΆ ΔΕΙΝΆ ΤΉΣ ΠΟΛΙΟΡΚΊΑΣ, ΝΆ ΈΛ-
ΘΩΣΙ ΝΆ ΚΡΕΜΑΣΘΏΣΙ ΠΡΙΝ Ή ΑΠΟΚΟΠΉ Ή ΣΥΚΉ. ΚΑΤΌ
ΠΙΝ ΑΝΑΓΓΈΛΛΕΙ ΔΤΙ ΚΑΤΕΣΚΕΎΑΣΕ ΤΌΝ ΤΆΦΟΝ ΤΟΥ ΚΑΊ 
ΠΆΝΤΕΣ ΟΊ ΘΈΛΟΝΤΕΣ ΝΆ ΊΔΩΣΙ ΤΌΝ ΤΊΜΩΝΑ, ΔΎΝΑΝΤΑΙ ΝΆ 
ΜΕΤΑΒΏΣΙΝ ΕΚΕΊ ΓΝΑ ΈΠΊ ΤΏΝ ΛΊΘΩΝ ΤΟΰ ΤΆΦΟΥ ΤΟΥ ΆΝΑ-
ΓΝΏΣΩΣΙ ΤΟΎΣ ΛΌΓΟΥΣ ΤΟΰ ΜΑΝΤΕΊΟΥ: 

— ΕΚΦΈΡΕΤΕ ΧΕΊΛΗ ΜΟΥ ΛΌΓΟΥΣ ΠΙΚΡΟΎΣ ΚΑΊ ΔΣ 
ΔΙΑΚΟΠΉ ΤΟΰ ΛΟΙΠΟΰ Ή ΦΩΝΉ ΜΟΥ* ΕΊΘΕ ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΉ ΠΑ
ΝΏΛΗΣ ΝΆ ΘΕΡΑΠΕΎΣΗ ΠΆΝ ΚΑΚΌΝ ΆΣ ΈΡΓΆΖΩΝΤΑΙ ΟΊ ΆΝ
ΘΡΩΠΟΙ ΜΌΝΟΝ ΠΡΌΣ ΆΝΌΡΥΞΙΝ ΤΟΰ ΤΆΦΟΥ ΑΥΤΏΝ ΚΑΊ 
ΘΆΝΑΤΟΣ ΝΆ ΉΝΑΙ Ή ΑΝΤΙΜΙΣΘΊΑ ΤΩΝ. ΚΡΰΨΕ ΉΛΙΕ ΤΆΣ Α
ΚΤΊΝΑΣ ΣΟΥ, ΠΑΡΉΛΘΕΝ Ή ΒΑΣΙΛΕΊΑ ΤΟΰ ΤΊΜΩΝΟΣ». 

ΔΈΝ ΟΜΟΙΆΖΕΙ ΤΟΰΤΟ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΛΎΠΗΝ ΤΟΰ ΌΘΈΛΛΟΥ, 
ΤΉΝ ΣΧΕΤΙΚΉΝ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΔΎΝΑΜΙΝ ΤΟΰ ΚΑΚΟΰ ΤΟΰ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΈΦΟΝΤΟΣ ΤΉΝ ΕΎΤΥΧΊΑΝ ΕΥΓΕΝΟΎΣ ΚΑΡΔΊΑΣ, ΟΎΤΕ ΠΡΌΣ 
ΤΟΎΣ ΘΡΉΝΟΥΣ ΤΟΰ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΛΉΡ ΈΠΊ ΤΉ ΆΕΊΠΟΤΕ 
ΈΠΑΠΕΙΛΟΎΣΗ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΙ ΚΑΊ ΤΉ ΈΞΟΓΚΟΥΜΈΝΗ ΣΥΜ
ΦΟΡΆ ΤΟΰ ΒΊΟΥ. ΕΊΝΕ ΠΙΚΡΊΑ ΌΡΓΊΛΗ ΠΡΟΕΛΘΟΰΣΑ 
ΈΞ ΆΓΝΩΜΟΣΎΝΗΣ, ΉΤΙΣ ΗΎΞΗΣΕ ΤΌΣΟΝ, ΏΣΤΕ ΈΠΕΣΚΊΑΣΕ 
ΤΌΝ ΟΎΡΑΝΌΝ ΤΉΣ ΖΩΉΣ, ΚΑΊ ΉΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΒΡΟΝΤΆΣ ΤΌ
ΣΟΝ ΊΣΧΥΡΆΣ, ΆΣ ΟΥΔΈΠΟΤΕ ΈΧΟΜΕΝ ΑΚΟΎΣΕΙ ΟΎΤΕ ΈΝ ΤΦ 
ΣΑΊΞΠΗΡ. 

Ό ΒΊΟΣ ΔΛΟΣ ΤΏΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΩΝ ΤΟΥ ΕΤΏΝ ΚΑΊ ΠΆΝ Δ,ΤΙ 

ΕΊΧΕΝ ΥΠΟΦΈΡΕΙ ΈΚ ΤΉΣ ΧΥΔΑΙΌΤΗΤΟΣ ΤΏΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ 

ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΏΘΗ ΈΝ ΤΉ ΚΟΛΟΣΣΙΑΊΑ (ΤΑΎΤΗ ΜΟΡΦΉ ΤΟΰ Ά-

ΠΗΛΠΙΣΜΈΝΟΥ ΤΟΎΤΟΥ ΜΙΣΑΝΘΡΏΠΟΥ, ΟΎΤΙΝΟΣ Ή ΆΓΡΙΑ ΡΗ

ΤΟΡΙΚΉ ΟΜΟΙΆΖΕΙ ΠΡΔΣ ΜΑΎΡΗΝ ΟΎΣΊΑΝ ΑΊΜΑΤΟΣ ΚΑΊ ΧΟ

ΛΉΣ, ΤΉΝ ΟΠΟΊΑΝ ΑΠΟΒΆΛΛΕΙ ΔΙΆ ΝΆ ΑΝΑΚΟΎΦΙΣΗ ΤΟΎΣ 

ΠΌΝΟΥΣ ΤΟΥ. 
( Έ Κ ΤΏΝ ΤΟΰ Ο . ΒΓΑΗΆΒΔ) 



Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ 

ΤΙΜΩΝ Ο Α Θ Η Ν Α Ι Ο Σ 
(ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ) 

Π Ε Ν Τ Α Π Ρ Α Κ Τ Ο Γ Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α 

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ 
Σ Κ Η Ν Η Α'· 

(Έν 'Αϋήναις, Αϊ&ουσα εν τή οικία τοϋ Τίμωνος. 
Εισέρχονται εις ποιητής, εις ζωργάφος, εις άδα-
μαντοπώλης, είς έμπορος και άλλοι ίκ διαφόρων 
•Ουρών ) . 

ΠΟΙΗΤΗΣ 
Καλημέρα, κύριε. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χαίρω ποϋ είσαι καλά. ΠΟΙΗΤΗΣ Πρό πολλού δέν σέ είδα. Πώς πηγαίνει ό κόσμος ; ΖΩΓΡΑΦΟΣ Φθείρεται γηράσκων. ΠΟΙΗΤΗΣ "Λ ! Λυτό τό ήξεύρομεν. Λεν υπάρχει |τίποτε ΐδιαί-τερον ; κάτι τί παράξενον, και δλως διόλου πρωτοφανές ; Ίδέ, ώ θαΰμα γενναιοδωρίας, πώς ή δύνα-μίς σου συνεκάλεσεν εδώ δλα ταΰτα τά πνεύματα ! Γνωρίζω τόν έμπορον. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Τούς γνωρίζω και τούς δύο, δ άλλος είνε άδαμαν-τοπώλης. ΕΜΠΟΡΟΣ "Ω I αυτός είνε ένας κύριος μεγάλης αξίας. ΑΛΑΜΑΝΤ >ΠΩΛΙΙΣ Ναι, είνε άναμφισβήτητον. ΕΜΠΟΡΟΣ Είνε άνθρωπος απαράμιλλος, εμπνεόμενος, οΰτως ειπείν, ύπό ανεξάντλητου και ενδελεχούς άγαθότητος. Είνε ανώτερος πάσης περιγραφής. ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΗΣ Έχω εδώ ένα κόσμημα. ΕΜΠΟΡΟΣ Δός μου νά τό ιδώ, σέ̂παρακαλώ. Είνε διά τόν άρχοντα Τίμωνα, κύριε; ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΗΣ Να!, άν πλήρωση τήν άξίαν του, άλλ' ώς πρός τοΰτο.... 

ΠΟΙΗΤΗΣ 
(Άπαγγέλλων κατ' ιδίαν).— Άλλ' δταν χάριν αμοιβής τους φαύλους έπαινοΰμεν, τήν δόξαν κηλιδώ-νομεν τών ευτυχών μας στίχων. Δι' ών δικαίως τό καλόν πολλάκις έξυμνοΰμεν. 

ΕΜΠΟΡΟΣ 
(ΪΙαρατηρών το κόσμημα). "Εχει ώραΐον σχήμα, ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΗΣ Και πλοΰσιον, κύτταξε πώς λάμπει. ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΙΙρΐς τον ποιητήν). Έχεις φαίνεται προσηλωμένο» τόν νουν εις κανένα ποίημα. Καμμίαν άφιέρωσιν, "Ισως εις τόν άρχοντα ; ΠΟΙΗΤΗΣ Ελάχιστον πράγμα, τό οποίον έκαμα σχεδόν άσν-νειδηαως. Ή ποίησις ομοιάζει μέ κδμμι ρέον έκτοί δένδρου, εξ οΰ τρέφεται. Τό πϋρ, τό όποιον είνι εντός τοϋ χάλυβος, φαίνεται μόνον μετά τήν προσ-τριβήν τούτου. Ή ευγενής ημών φλόξ γεννάται άφ' εαυτής και κατακλύζει άκατασχέτως πάν έμπόδιον,— Τί έχεις εκεί; ΖΩΓΡΑΦΟΣ Μίαν εικόνα, κύριε. "Ωστε δημοσιεύεται τό βι· 

βλίον σου ; 
ΠΟΙΗΤΗΣ Αμέσως μετά τήν παρουσίασίν μου !. — "Αφες με νά Ί'δω τήν εικόνα σου. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Είνε καλή ε'ικών. ΠΟΙΗΤΗΣ Πραγματικούς είνε λαμπρόν έργον. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Μέτριον. ΠΟΙΗΤΗΣ Θαυμάσιον. Όποία χάρις κα! φυσικότης έν τή στα-σει! Πόσην δύναμιν πνεύματος έκφράζουσιν οί οφθαλμοί! Πόσον εκφραστικά είνε τά χείλη! και τάς άφωνους αύτάς κινήσεις δύναται τις νά έρμηνεύση. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Είνε μία ευφυής ειρωνεία τής ζωής. Παρατήρησε αυτήν τήν γραμμήν, σοΰ αρέσει; ΠΟΙΗΤΗΣ Δΰναμαι νά ειπώ, δτι τελειοποιεί την φΰσιν. 0 άγων τής τέχνης είνε καταφανής είς τήν γραμμψ ταύτην. Είνε φυσικωτέρα και αυτής τής φύσεως. (Εισέρχονται γεροιισιασταί τίνες καί διέρχονται οι* τής σκηνής). ΖΩΓΡΑΦΟΣ Πόσον μεγάλη είνε ή ακολουθία τοϋ άρχοντος '. 
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ΤΙΜΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
•Ζ ο 

ΠΟΙΗΤΗΣ 
Λνεοί . γερουσιασται τών Αθηνών. Ευτυχείς άν-ΖΩΓΡΑΦΟΣ I 

•Ητήρησε άκομη 
ΠΟΙΗΤΗΣ ^̂ Ηκ αυτήν τήν συρροήν, τήν πλήμμυραν τών ί̂κηικίϊών ; Εις τό άκατέργαστον αυτό έργον, έζω--ράφισ" Γίνίΐροπυν, τόν όποιον ό κόσμος ούτος 

-ΟΐΛΟΐΕΐΐ'11 και θωπεύει καθ' ύπερβολήν. (') Τό ',0;, οχέδιόν μου δέν περιορίζεται είς ένα μόνον χα-υβΧΐηρα, αλλά περιλαμβάνει κόσμον δλόκληρον. Ή ιοίησ̂  Η·ου °εγ μολύνεται άπό προσωπικά ελάττωμα άλλα πετά τολμηρώςώς αετός, χωρίς νά άφίνη &ιισθεν κανί να σημεϊον. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΙώ; θά κατορθώσω νά σέ εννοήσω ; ΠΟΙΗΤΗΣ I θά εξηγηθώ. Βλέπεις, πώς δλαι αί κοινωνικά! ιάξείί, πώς, παντός είδους χαρακτήρες κα! ελαφροί καΐοοβαροί, προσφέρουσι τάς υπηρεσίας των εΐς τόν άρχοντα Τίμωνα, Διά της μεγάλης αύτοϋ περιουσίας χα! της αγαθής του φύσεως υποδουλώνει, κα! κατα-«ά τήν άγάπην πάντων. Ναι, άπό τοΰ καθρεπτομόρ-χόλακος μέχρι τοϋ Άπημάντου τοΰ υπέρ παν ϋ,/.ο οποστρεφομένου τόν εαυτόν του" καί αυτός ά-^̂Ηονατίζει ενώπιον του καί επιστρέφει εύχαρι-ιένος, κα! πλούσιος, ώς τυχών ενός νεύματος τοΰ Τίμωνος. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κ Τούςεΐδον ομιλούντος μαζύ. ΠΟΙΗΤΗΣ Ζωγραφίζω τήν Τύχην ένθρονισμένην έπί υψηλού •Όραίου λόφου. Είς τάς υπώρειας τοΰ δρους είνε «όσης αξίας άνθρωποι αγωνιζόμενοι διαρκώς πρός ιίωσιν τής τύχης των. Μεταξύ υλων αυτών, [ών οί οφθαλμοί είνε προσηλωμένοι έπί τής κυριάρχου Δεινής, εικονίζω ένα έχοντα τά χαρακτηριστικά τοΰ Η»πο; Τίμωνος, πρός δν ί| Τύχη νεύει διά τη; αλαβάστρινης χειρός της νά μεταβη πρός αυτήν καί Η̂Ννος ή παροΰσα ευτυχία μεταβάλλει καί αυτούς Η)*ς αντιπάλους εις δούλους και υπηρέτας. ΖΩΓΡΑΦΟΣ • Ή Ίδίιι είνε επιτυχής. Ό θρόνος, ή τύχη καί δ Η̂κ, νομίζω, μετά τοϋ άνθρωπου εκείνου, .δν ίδι-Ηη>ως καλεί ή Τύχη, καί δστις κλίνει τήν κεφαλήν ΗΚτό άπότομον όρος διά νά άναβή πρός τήν εΰτυ-Β»ν του, συνάδουν πού; τήν σημερινήν ημών κατά-•ρασιν. ΠΟΙΗΤΗΣ Ρ Ναι, άλλα άκουσε με. "Ολοι εκείνοι, οί όποιοι πρό Β̂οϋ ακόμη ήσαν οπαδοί του, (καί τινές μάλι-[11) Μ Ν Ι'ΓΓΟ ΙΙΓΊΙΊ ΙΙΑ1Ι> ΙΙΟΊ ΡΒΓΊΊΕΑΙΒΙΙΝ 1>ΙΙΙ ΙΙΙΟΝΒΒ ΪΓ 
Ρ»ΠΗ & \νΪ< 1 Ο ΟΓ \νίχ· ΉΤΟΙ ΤΟ ΕΎΡΰ Σ/ΈΟΙΌΝ ΜΟΥ ΔΕΝ 
ΡΊΊΟΡΊΖΕΤΑ.·. ΕΙΣ ΈΝ* ΜΌΝΟΝ -ΠΡΌΣΩΠΟΝ, ΆΛΛ' ΕΚΤΕΊΝΕΤΑΙ ΏΣ 
|ί«Ϊ* ΒΆΛΪΣΪ» ΈΚ ΚΗΡΟΎ'. ΥΠΑΙΝΙΓΜΌΣ εις ΤΉΝ ^ ΆΡ/ΑΊΑΝ Μειιν, ΤΟΥ ΓΡΆΟΕΙΝ ΈΠ'Ι ΠΙΝΑΚΊΟΟΣ ΚΕΚΑΛΥΜΜΈΝΗΣ ΟΙΆ 

στα καί μεγαλειτέρας αξίας εκείνου), ακολουθούν τώρα τά βήματα του, καί οί άντιθάλαμοι τής οικίας του είνε πλήρεις υπηρετών, ψιθυριζόντων εις τό ους αύτοϋ κολακευτικούς λόγους, έκθειαζόντων καί αυτούς άκομη τούς πτερνιστηράς του κα! δι' αύτοΰ καί μόνου, ούτως ειπείν, άναπνεόντιον. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Αϊ ! τί βγαίνει άπό δλα αυτά ; ΠΟΙΗΤΗΣ "Οταν ή τύχη έν τή άστασία της καταρρίπτη τόν τέως εύνοούμενόν της, πάντες οί άπ' αύτοΰ εξαρτώμενοι, οϊτινες έμόχθουν νά άναβοΰν μετ' αύτοϋ εις τήν κορυφήν τοΰ δρους, γονυκλινεΐς ακόμη καί έρποντες, τόν άφίνουν τώρα νά καταπέση χωρίς ουδείς έξ αυτών νά τόν παρακολούθηση κατά τήν πτώσιν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Αυτό είνε σύνηθες. Δύναμαι νά δείξω χιλίας αλληγορικός εικόνας, παριστανούσαςτά αιφνίδια ταύτα κτυπήματα τής Τύχης, ζωηρότερον άπό τούς λόγους. Καί δμως κάμνεις καλά νά δείξης είς τόν άρχοντα Τίμωνα, δτι πολλοί ασήμαντοι άνδρες εΐδον πτώσεις ισχυρών. 
(Σάλπιγγες ήχοναιν. Εισέρχεται ό Τίμων μετά τής 

άκολουϋίας του, δ υπηρέτης τοϋ Βεντιδίου ομιλεί 
μετ' αύτοϋ). 

Σ Κ Η Ν Η Β 
(Εισέρχεται δ Λουκίλιος ακολουθούμενος υπό 

διαφόρων υπηρετών). ΤΙΜΩΝ Είνε φυλακισμένος, λέγεις; ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΒΕΝΤΙΔΙΟΥ Ναι, καλέ μου άρχον. Τό χρέος του είνε πέντε τάλαντα. Ή οικονομική του κατάστασις είνε πολύ κακή, οί δέ πιστωταί του πολύ απαιτητικοί. Επιθυμεί μίαν έπιστολήν τής Ύψηλότητός σου πρός εκείνους, οϊτινες τόν έφυλάκισαν. "Αν τούτο άποτύχη, τετέλεσται. 
\ ΤΙΜΩΝ 

Γενναίε Βεντίδιε! Δέν είμαι άνθρωπος τοιούτος, ώστε νά εγκαταλείψω τόν φίλον μου, δταν έχη ανάγκην έμοΰ. Γνωρίζω, δτι είνε άνήρ άξιος πάσης συνδρομής καί θά λάβη αυτήν, θά πληρώσω τό χρέος καί θά τόν ελευθερώσω. 
ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΒΕΝΤΙΔΙΟΥ 

Θά είνε διά βίου ύπόχρεως είς τήν Υψηλό-
τητά συυ. ΤΙΜΩΝ Χαιρέτισε τον έκ μέρους μου. Θά αποστείλω τά λύτρα του. "Οταν δέ έλευθερωθή, εΐπέ είς αυτόν νά έλθη πρός έμέ. Δέν άρκεΐ μόνον νά άνακουφίζης τόν ασθενή, πρέπει καί νά τόν συντηρής έπειτα/Υγίαινε. 

υπηρετιις;του βεντιδίου 
Ευτυχισμένη νά ήνε] ή Ύψηλότης σου. (Εξέρχεται). 

(Εισέρχεται Γέρων 'Α&ηνάϊος) ΓΕΡ<1Ν|ΑΘΗΝΑΙΟΣ Άκουσε με, άρχον Τίμων. 
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ΤΙΜΩΝ 
Ελεύθερα, καλέ μου πατέρα. 

ΓΈΡΩΝ Α Θ Η Ν Α Ι Ο Σ 
Έ χ ε ι ς ένα ύπηρέτην, Λουκίλιον όνομαζόμενον. 

ΤΙΜΩΝ 
Ναι, πραγματικώς, τί τόν θέλεις ; 

ΓΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
Κάλεσε τον εδώ, γενναιότατε Τίμων. 

ΤΙΜΩΝ 
Έ δ ώ νά ήναι τάχα, ή δχι ; Λουκίλιε! 

( Ό Λονκίλιος προχωρεί) 
Λ Ο Υ Κ Ι Λ Ι Ο Σ 

Είμαι εις τάς διαταγάς τής Ύψηλότητός σου. 
ΓΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

Αυτός ό άνθρωπος, άρχον Τίμων, ό υπηρέτης σου 
οΰτος, έρχεται τήν νΰκτα εις τό σπήτί μου. Έ γ ώ 
άπό μικρός έσυνείθισα είς τήν οίκονομίαν, και ώς 
εκ τής κοινωνικής μου θέσεως χρειάζομαι κληρονόμον 
άνώτερον άπό ύπηρέτην. 

ΤΙΜΩΝ 
Α ϊ ! λοιπόν, Τ ί άλλο ; 

ΓΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
Έ χ ω μόνον μίαν θυγατέρα, κανένα άλλον συγ

γενή. Και εις αυτήν θ ά ^κληροδοτήσω δ,τι έχω. Ή 
κόρη είνε ωραία καί νεωτάτη νΰμφη. Καί τής έ
δωκα τήν καλλιτέραν άνατροφήν, χωρίς νά λυπηθώ 
τά έξοδα. Ό άνθρωπος σου αυτός επιδιώκει τήν ά-
γάπην της. Σέ παρακαλώ, γενναίε άρχον, νά μέ 
βοηθήσης διά νά τόν έμποδίσωμεν νάπηγα ίνη πρός 
αυτήν. Έ γ ώ ώμίλησα, άλλά δέν εισακούομαι. 

ΤΙΜΩΝ 
Ό άνθρωπος είνε τίμιος. 

ΓΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
Κατά συνέπειαν θ ά μείνη καί τοιούτος. Ή τιμιό-

τηςτου μόνη εινε αρκετή αμοιβή. Δέν χρειάζεται τήν 
θυγατέρα μου. 

ΤΙΜί2Ν 
Τόν άγαπα ; 

ΓΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
Εινε νέα και εΰ'πιστος, τά νεανικά πάθη μάς δι

δάσκουν πόσον ελαφρά είνε ή νεότης. 
ΤΙΜΩΝ 

(Προς τον Λουκίλιον). Α γ α π ά ς τήν κόρην ; 
Λ Ο Υ Κ Ι Λ Ι Ο Σ 

Ναι, καλέ μου άρχον, καί αυτή ανταποκρίνεται 
είς τό αίσθημα μου. 

ΓΕΡΩΝ ΛΘΙΙΝΛΙΟΣ 
Έ ά ν ύπανδρευθή χωρίς τήν άδειάν μου, τότε, 

μά τούς Θεοός, θ ά κάμω κληρονόμον μου ένα ζητιά-
νον, καί θ ά τήν άποκληρώσω. 

ΤΙΜΩΝ 
Καί ποία θ ά ήνε ή προίξ αυτής, άν λάβη σύζυγον 

δμοιόν της ; 
ΓΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

Έ π ί τοϋ παρόντος τρία τάλαντα, καί είς τό μέλ
λον όλην τήν περιουσίαν μου. 

ΤΙΜΩΝ 
, ( € / - Λ - Ι 1 « Λ 

Υ κύριος αυτός με υπηρετησεν, έπί πολύ. ΘΆ λος δ κόσμος ΘΆ έλεγεν. 

υποστώ θυσίαν τινά δ ι ά ν α σχηματίσω τήν ΠΕΡΙΟ»! 
σίαν του, διότι τό θεωρώ καθήκον. Δός του τή ν 

γατέρα σου" δ,τι ποσόν δώσης εις αυτήν, θά δώο3 
καί έγώ είς εκείνον διά νά τόν κάμω ϊσον μ£ |1 
κείνην. 

ΓΕΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
Δός μουτόνλόγον σου, γενναιότατε άρχον. β ΐ^ 

ιδική του. 
ΤΙΜΩΝ 

Λάβε τό χέρι μου, σοϋ δίδω τόν λόγον μου, δχτ 
θά εκτελέσω τήν ύπόσχεσίν μου. 

Λ Ο Υ Κ Ι Λ Ι Ο Σ 
Ευχαριστώ ταπεινώς τήν έξοχότητά σου. Οίαδή. 

ποτε ευτυχία μοϋ έπέλθη, θ ά οφείλεται εις τήν ΰψη. 
λότητά σου. 

(Εξέρχονται ό Αονκίΐιος καί ό Γέρων '-4ι?>;»·αϊοςΙ 
Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

(Παρουσιάζων το ποίημα του). Δέξαι τό έργον μο\ι 
καί ευτυχεί, άρχον, έπί μακρόν. 

ΤΙΜΩΝ 
Σέ ευχαριστώ, μήν άπομακρυνθής, θ ά σοϋ ΟΜΙ

λήσω μετ' ολίγον. Τί έ'χεις εκεί, φίλε μου ; 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Μίαν εικόνα, τήν οποίαν παρακαλώ τήν ΥΨΗΛΌ-1 

τητά σου, νά δεχθή. 
ΤΙΜΩΝ 

Εικόνα: ευχαρίστως. Ή εϊκών καντήντησε νά| 
ήνε αυτή ή φύσις, διότι, αφού ή ατιμία εμπορεύεται | 
τήν άνθρωπίνην φύσιν, δ άνθρωπος είνεά.τλή είκών ] 
Έ ν ω τουλάχιστον αί εικόνες αύται, εινε δποΐαί ΦΑΊ-1 
νονται. Μοί αρέσει τό έργον σου, καί θά σοϋ ΪΟ| 
αποδείξω. Περίμενε έ'ως δτου σέ καλέσω καί ΠΆΛΙΝ.] 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Είθε οί θεοί νά σέ σκέπωσι. 

ΤΙΜΩΝ 
Υγία ινε , φίλε μου. Λός μου τό χέρι σου. ΠΡ 

νά γευματίσης μαζύ μου. (Προς τον Άϊαμαντο 
λην). Τό κόσμημα σου, κύριε, έ'χασεν ένεκα τών ΠΟΛ
λών επαίνων. 

ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
Πώς, άρχον, ύπετιμήθη ; 

ΤΙΜΩΝ 
'Τπερμέτρως επηνέθη. Έ ά ν τό έπλήρωνα, δ

πως έξετιμήθη, θά κατέστρεφον τήν περιουσίαν ΜΟΥ 
ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

Ή τιμή του είνε εκείνη τήν οποίαν θά ΈΔΙΔΟΝ 
και αυτοί οί πωληταί του. Άλλά γνωρίζεις ΚΌΛΑ, 
δτι πράγματα τοιαύτης αξίας, μή έχοντα μεγάλην ΔΙΑ 
τόν ΐδιοκτήτην, άποκτώσι τοιαύτην αναλόγως ΤΗΣ Α
ξίας τοϋ κυρίου των. Πίστευσε λοιπόν, ΣΕΒΑΣ» 
άρχον, δτι φέρων τό κόσμημα αυξάνεις ΤΉΝ »" 
ξίαν του. 

ΤΙΜΩΝ 
Καλή ειρωνεία. 

ΕΜΠΟΡΟΣ 
Οχι, καλέ μου άρχον, λέγω εκείνο, ΤΌ όποιον θ
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ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
βά τάς ύποφέρωμεν καί ημείς, δπως καί ή ύψη-

ΙΊΙΗ; Ο°Ι'· ! 
ΕΜΠΟΡΟΣ 

Α£Ν ΘΆ φεισθή κανενός. 
ΤΙΜΩΝ 

^ολημέρα, καλέ Άπήμαντε . 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

I Περίμενε ΝΆ γίνω καλός, διά νά σοϋ ανταποδώσω 
. ν καλημέρα. ΘΆ τό κάμω δέ, δταν συ ΘΆ ήσαι δ 

«ΰλος τ°ι~' Τίμωνος, και οί αχρείοι αυτοί γίνουν 
Ιριοι. 

ΤΙΜΩΝ 

Αιατί τους ονομάζεις αχρείους; Δέν τούς γνω

ρίζει;; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

είνε Α θ η ν α ί ο ι ; 
" ΤΙΜΩΝ 

ΝΑΊ. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Τότε δέν μετανοώ. 

ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
I γνωρίζεις, Άπήμαντε ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
I Ήξενίρεις, δτι σέ γνωρίζω, σοϋ έδωκα τό δνομά 

ΤΙΜΩΝ 
Είσαι πολύ υπερήφανος, Άπήμαντε . 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Χ.ανένα πράγμα δέν υπερηφανεύομαι τόσον, 

δοον διότι δέν ομοιάζω μέ τόν Τίμωνα. 
ΤΙΜΩΝ 

ΠΟΐ πηγαίνεις ; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

ΝΆ σπάσω τό κεφάλι ενός τιμίου Αθηνα ίου . 
ΤΙΜΩΝ 

Νοί, ΆΛΛΆ πράττων τοΰτο, ΘΆ καταδικασθής εΐς 
θάνατον. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ναι, άν τό μηδέν πράττειν είνε άξιόποινον. 

ΤΙΜΩΝ 
ΠΏΣ σοϋ φαίνεται ή εϊκών αυτή, Άπήμαντε ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Οραία διά τήν ΑΠΛΌΤΗΤΑ ΤΗΣ, 

ΤΙΜΩΝ 

Λεν εΐργάσθη καλά Ό ζωγράφος ; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ό κατασκευάσας τόν ζωγράφον είργάσθη καλλί-
καί δμως έκαμεν άθλιον έργον. 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Ι Είσαι ένας σκύλος. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

[ Η μητέρα που είνε έκ τής ιδικής μου φυλής, τί 
λοιπόν αυτή, άν εγώ ήμαι σκύλος ; 

ΤΙΜΩΝ 
Θά γευματίσης μαζύ μου, Άπήμαντε ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ό χ ι δέν τρώγω, άρχοντας. 

ΤΙΜΩΝ 
Έ ά ν τούς έτρωγες, θ ά έξώργιζες τάς κυρίας. Πώς 

σοϋ φαίνεται αυτό τό κόσμημα, Άπήμαντε ; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ(Ι) 

Ό χ ι τόσον καλόν, δσον ή τιμία συναλλαγή, 
πράγμα τό όποιον δέν κοστίζει τίποτε. 

ΤΙΜΩΝ 
Π ο ί α νομίζεις είνε ή αξία του ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Δέν ΑΞΊΖΕΙ τόν κόπον τής σκέψεως μου. Λοιπόν, 

πο ιητά! 
Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

Λοιπόν φιλόσοφε ! 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ψεύδεσαι. 
Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

Πώς, δέν είσαι ; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ναί . 
Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

"Ωστε δέν ψεύδομαι. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Δέν είσαι ποιητής; 
Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

Ναί. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Τότε ψεύδεσαι Είς τό τελευταϊον σου έργον τόν 
παρουσιάζεις ώς άνθρωπον πολλής άξιας. 

Π Ο Ι Η Τ Η Σ 
Ή περιγραφή μου δέν εινε ψευδής. Είνε τοι

ούτος. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ναί, είνε άξιος σοϋ, καί ικανός νά άμείψη τήν έρ-
γασίαν σου. Ό αγαπών νά κολακεύηται εϊνε άξιος 
τοΰ κόλακος. Ε ί θ ε νά ήμην άρχων ! 

ΤΙΜΩΝ 
Τί θ ά έκαμνες τότε Άπήμαντε ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ό π ω ς κάμνει τώρα δ Άπήμαντος, θά έμίσουν 

άπό καρδίας τούς άρχοντας. 
ΤΙΜΩΝ 

Πώς ! τόν εαυτόν σου ; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ναί . 
ΤΙΜΩΝ 

Διατί ; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Διότι εΐχον τήν άνοησίαν νά επιθυμήσω νά γίνω 
άρχων. Δέν είσαι έμπορος ; 

ΕΜΠΟΡΟΣ 
Ναί, Άπήμαντε . 

(1) "Αγγλική παροιμία λέγει • Ρΐβίη Ά Β 3 ΐ Ί Η § ίδ α 3β\νβ1. 
1>υ1 ίΐιογ ΥΊΐΙΟ ηββ ϊι άίβ 1>6§§ΊΐΓΔ. Ή τίμια συναλλαγή 
είνε άδάμας, άλλ' οί τιμίως συναλλασσόμενοι, άποθνήσκουσι 
•πτωχοί. 
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ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
"Ας σέ καταστρέψη τό έμπόριον, άν δέν τό κάμουν 

οί θεοί. 
ΕΜΠΟΡΟΣ 

"Αν καταστραφώ διά τοϋ εμπορίου, θά ήνε θέ
λημα τών θεών. 

Σάλπιγγες ήχονσι (εισέρχεσαι εΐς υπηρέτης). 
ΤΙΜΩΝ 

Τί σημαίνουν αυτά τά σαλπίσματα ; 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 

Είνε ό Αλκιβιάδης μετά εϊκοσάδος ιππέων, ολιον 
' παδών του. 

ΤΙΜΩΝ 
Περιποιήθητι αυτούς, σέ παρακαλώ, καί οδηγή

σατε τους πρός ημάς. (Εξέρχονται ΰπηρέται τίνες). 
Πρέπει νά γευματίσητε μαζύ μου. ΜΗΝ άναχωρήσητε 
πριν σας εκφράσω τάς ευχαριστίας μου. Μετά τό 
γεύμα θ ά μοϋ δείξητε τό έργον αυτό. Χαίρω βλέπων 
υμάς. (Εισέρχεται ό Αλκιβιάδης μετά τών συντρόφων 
του). 

ΤΙΜΩΝ 
Καλώς ήλθες, κύριε ! 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Αυτά λοιπόν. Αί άσθένειαι νά σκληρύνωσι, καί 

νά καταστρέψωσι τάς ευλύγιστους σου αρθρώσεις. 
Πώς είνε δυνατόν νά ύπάρχη τόσον όλίγη ΑΓΆΠΗ εις 
τάς φιλοφρονήσεις ταύτας τών μειδιώντων τούτων 
φαύλων. Τό άνθρώπινον γένος έξεφυλίσθη είς ού-
ραγκουτάγκους καί πιθήκους. 

Α Λ Κ Ι Β Ι Α Δ Η Σ 
(Προς τον Τίμωνα). Ικανοποίησες τήν έπιθυμίαν 

μου, καί χαίρω πολύ, βλέπων οί. 
ΤΙΜΩΝ 

Καλώς ήλθες, κύριε. Πρέπει νά διασκεδάσωμεν, 
ΠΡΙΝ άποχωρισθώμεν. Πηγαίνωμεν μέσα ΣΆΣ παρα
καλώ. (Εξέρχονται όλοι, έκτος τοΰ Άπημάντου. ΕΙΣ
έρχονται δύο άρχοντες). 

ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 
Τί ώρα είνε, 'Απήμαντε. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ή ώρα, κ α θ ' ήν πρέπει νά ήνέ τις τίμιος. 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 
Ή ώρα είνε πάντοτε κατάλληλος διά τούτο. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Είσαι μάλλον άξιος περιφρονήσεως, ώς μή φανείς 

ποτέ τοιούτος. 
ΑΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ 

Θά λάβης μέρος ΕΊΣ τό συμπόσιον τοΰ άρχοντος 
Τίμωνος ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ναι, δ ιά νά ίδιο αχρείους τρώγοντας κρέατα, καί 

τρελλούς μεθύοντας. 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ 

Υγία ι νε , υγίαινε. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Είσαι τρελλός ευχόμενος μοι ΔΙΣ υγίαινε. 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ 

Διατί, 'Απήμαντε; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Έ π ρ ε π ε νά κράτησης τό ένα διά τόν εαυτόν σ -

διότι δέν σκοπεύω νά σοΰ δώσω κανένα! 
Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

Πήγαινε 'στόν διάβολον. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Δέν θά κάμω τίποτε, κατά διαταγήν σου. 

φίλους σου νά διατάσσης κατ ' αυτόν τόν τρόπον. 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ 

Φύγε ά π ' έδώ παλ[]όσκυλο, μή σέ πετάξω έξω, 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Θά φύγω ώς σκύλος άπό τά πόδια τοΰ γάιδαροι 
(Εξέρχεται). 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

Είνε εχθρός τοΰ ανθρωπίνου γένους. Έλα , ΧΗ. 
γαίνομεν μέσα, νά δοκιμάσωμεν τήν γενναιοδωοία-
τοΰ Άρχοντος Τίμωνος ; είνε καί αυτής τής ΆΓΑΊ 
τητος υπέρτερος. 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

Τήν δεικνύει πρός πάντας. Καί αυτός ό Πλοϋτ 
ό θεός τοΰ χρυσού, είνε επιστάτης του. Πάσαν ΆΞ' 
αμείβει έπταπλασίως πλειότερον. Καί τό έλάχιστ 
πρός αυτόν δώρον πληρώνει πρός τόν δωρητήν μετ 
ασυνήθους γενναιοδωρίας. 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

Εμπνέεται ύπό τών ευγενέστερων αισθημάτων. 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

Είθε νά ζήση πλούσιος έπί πολύ ! Θά εϊο' 
θ ω μεν; 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

"Ερχομαι μαζύ σου. (Εξέρχονται). 

Σ Κ Η Ν Η Γ 

(Έν 'Αϋήναις. Τό εστιατόρων τον οίκου τον ϊ„ 
μονός. Ακούεται θορυβώδης μουσική. Είνε Ιο 
τρωμένη πολυτελ'ς τράτιε α Ό Φλάβιος και όλ 
λοι ϋπηρετονοιν. Εισέρχονται έπειτα, ο Τ 
ό "Αλκιβιάδης, οι "Αρχ,οντες, νΐ Συγκλητικοί 
ό Βεντίδιος. Τελευταίος ακολουθεί ό Άπήμαη 
εχων ήθος δυαηρεσζημένου). 

ΒΕΝΤΙΔΙΟΣ 

Οί θεοί ηύδόκησαν, αξιότιμε Τίμων, ένθυμου, 
νοι τήν ήλικίαν τοΰ πατρός μου, νά άναπαύσωσι 
αυτόν έν ειρήνη. Άπέθανεν ευτυχής καί μέ ΆΦΗ 
πλούσιον. Αίσθανόμενος βαθεΐαν εύγνωμοσυν 
επιστρέφω τά τάλαντα εκείνα μετά τών εΰχαριστ' 
καί τής άφοσιώσεώς μου πρός εκείνον, διά τής Β 
θείας τοΰ οποίου ανέκτησα τήν έλευθερίαν μου. 

ΤΙΜΩΝ 

Ουδαμώς έντιμε Βεντίδιε. Παρεξηγείς τήν ΆΓ~ 
μου. Τήν παρεχώρησα πάντοτε είλικρινώς, και 
δεις δύναται νά εΐπη, δτι δωρεΐταί τι, δταν το 
βάνη οπίσω. Έ ά ν οί ανώτεροι ημών παίζουν 
παιγνίδιον τοΰτο," δέν πρέπει νά τολμήσωμεν να 
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•>ΜΐΙΤΐΘΏΜΕΝ· Τά σφάλματα τών ισχυρών είνε πάντοτε Εγνωστέα. (') 
ΒΕΝΤΙΔΙΟΣ 

» Ευγενή- φύσις ! ("Ιστανται πάντες εΰλαβώς, παρα-

- β 05ντες « ν Τίμωνα). 
ΤΙΜΩΝ 

Όχι άρχοντες, ή έθιμοταξία έπενοήθη διά νά 
ί ^ ο δ ί δ η λάμψιν εις πράξεις ασήμαντους, εΐς ψευ-
^ίίΐς φιλοφρ° ν ΊΊ σ ε ι? κ α ι προσπεποιημένην άγαθό-

α {|τις μετανοεί πριν έτι έκδηλωθή. Ά λ λ ' ή αλη
θής φιλία δέν έχει ανάγκην έθιμοτυπιών. Καθίσατε 
ϋαρακίλώ. Μετά πλειοτέρας [ευχαριστήσεως θ ά έξο-
ίειίωτά χρήματα μου υπέρ υμών μάλλον, ή υπέρ 
Ιμοΰ. (ΚάΟηντα-Λ 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

ΗΜΕΊΣ ώμολογήσαμεν πάντοτε τοΰτο, "Αρχον. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ρ ΝΑΙ ΣΕΙΣ τό ώμολογήσατε ! δέν πάτε 'στό διά
βολο. 

ΤΙΜΩΝ 
Καλώς ήλθες, 'Απήμαντε. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
I Δέν θά μοϋ ηύ'/εσο τό καλώς ήλθες, έάν ήξευρες 
?ΐΐ έρχομαι νά σέ αναγκάσω νά μέ εκδίωξης. 

ΤΙΜΩΝ 
\ Ουφ! είσαι άγροΐκος, έχεις ύφος άνάρμοστον. Λέ-

£ΓΟΝΝ, άρχοντες, δτι \ΤΆ, ΓΠΓΟΓ βτονίβ οβί, άλλά αυτός ό 
|ν}νθρωπος είνε πάντοτε ώργισμένος. "ΑΣ καθίση εΐς 
Ι ξεχωριστον τραπέζι, διότι ού'τε ΑΓΑΠΆ τήν συνανα-
Ιατροφήν, ούτε είνε κατάλληλος δ ι ' αυτήν. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

"Αφες με νά μείνω, Τίμων, έπί Ιδία σου εύθύ-
Εν||. Σέ ειδοποιώ, δτι ήλθον μόνον διά νά πα-
I ρατηρήσο}. 

ΤΙΜΩΝ 
! Δέν προσέχω είς τούς λόγους σου. Είσαι Ά θ η -

Γ ναΐος. Καλώς ήλθες. Καί ΕΓΏ αυτός, δέν έχω κ α μ -
I μίαν Ιξουσίαν. Τό δεΐπνον θά σοΰ έπιβάλη σιωπήν. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Περιφρονώ τά φαγητά σου. Θά μοΰ καθίσουν 

ν στο λαιμόν, διότι εγώ ουδέποτε θ ά σέ κολακεύσω. 
I Ω'. θεοί, πόσοι άνθρωποι τρώγουν τον Τίμωνα, 

Ι . χωρίς νά τούς βλέπη. Αυποΰμαι βλέπων τόσους άν-
I νρωπονς νά πίνουν τό αίμα ενός μόνου. Καί τό 

άκρον άωτον τής τρέλλας, είνε, δτι τούς ενθαρρύνει 
• 4 ίδιος. Απορώ πώς οί άνθρωποι έμπιστεύοντοι άλ 

λήλους. Χομίζιο , δτι έ π ρ ε π ε νά τούς προσκαλούν εΐς 
| τα γεύματα, χωρίς νά φέρωσι μαζύ των τά μαχαί-
Κΐα των - . 

Β (') ϊίΐιΐΐί ΙΙιαΐ απ,· ποί ι , ΗΓΟ Γ»ΙΓ ·—ήτοι ΤΆ σφάλματα 
{ "ΧΟΡΏΝ είνε πάντοτε δικαιολογημένα. Πλημμελώς 

ϋ*τϊ??αζει ό Γκιζώ «σοάλματα πλουτίζοντα είνε ώραϊα». 
ί Η Τ ° ϊ υ ~ ' π ν ε ' - ' ! Α α Υ?*? 5 ί 0 ποιητής ΤΗ© §ίνί ι ι§ Ιΐ3ΐΐ(1 

«ΟΙΙΡΊΙ ΓΟΙΙΐ. *ΙΙ;Ι!1 |)ΐ· ΡΓΑΊΊΡΙΙ, ήτοι ό ΔΊΔΩΝ και οαΰλος ετι 
» »Ν«· επαινείται πάντοτε. 
Ρ , , Ι ' ' ^ Π ' Ι ? / . Ε συνήθεια, οί συνδαιτημόνες ΝΆ φέρωσίν ΕΙΣ 
• Ε 1 π ν ϊ έκαστο; το μα/αίριόν του. 

Τοΰτο θ ά ήτο ώφέλιμον διά τό φαγητόν, καί 
ασφάλεια τής ζωής των. Έ χ ο μ ε ν πολλά τοιαύτα πα 
ραδείγματα. Ό καθήμενος πλησίον τοΰ Τίμωνος, 
συντρώγων καί συμπίνων μετ ' αύτοΰ, είνε δ προθυ
μότερος υπέρ πάντα άλλον νά τόν σφάξη. Τοΰτο είνε 
άποδεδειγμένον. Έ ά ν ήμην άνθρωπος σημαίνων 
δέν θά έπινον κατά τά δείπνα, έκ φόβου μή μοΰ κό
ψουν τόν λάρυγγα. Οί μεγάλοι άνδρες ώφειλον ν ' 
πίνουν έχοντες προφυλαγμένον τόν λαιμόν. 

ΤΙΜΩΝ 
Μέ τήν καρδιά μου πίνω εΐς τήν ύγείαν σου, άρ

χον. "Ας πίωμεν δλοι κατά σειράν. 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

Ά π ' έδώ τό κρασί, άρχον. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ά π ' έδώ ! Λαμπρός άνθρωπος ! δέν χάνει τήν 
σειράν του. Αί προπόσεις αΰται θ ά βλάψουν καί σέ 
καί τήν περιουσίαν σου άρχον. Τό ποτόν τοΰτο δέν 
είνε ποτέ ένοχον. Τό άθώον νερό είνε τό καλλίτερον 
ά π ' δλα τά ποτά. Καί ή τροφή μου είνε επίσης 
αθώα, δπως καί τό νερόν. Τά συμπόσια μάς κάμνουν 
πολύ υπερήφανους, εγώ δμως θ ά προσευχηθώ εΐς 
τούς θεούς. 

(Προσευχή τοϋ Άπημάντου) 
Δέν ζητώ πλούτη, ώ Αθάνατο ι θεοί . 
Μόνον υπέρ τοϋ εαυτού μου δέομαι. Υ π έ ρ ούδε-

νός άλλου. 
Ε ίθε νά μή φανώ ποτέ τόσον ανόητος, ώστε νά 

πιστεύσω τούς όρκους καί τάς υποσχέσεις τών αν
θρώπων. 

Ούτε εΐς τά δάκρυα ακολάστου γυναικός. 
Ού'τε εις σκύλον, δστις φαίνεται κοιμώμενος. 
Ούτε εΐς δεσμοφύλακα τήν έλευθερίαν μου. 
Α μ ή ν ! Γένοιτο ! 

Οί πλούσιοι άμαρτάνουσιν ένώ έγώ τρέφομαι μέ 

ρίζας. (')· 
ΤΙΜΩΝ 

Αί σκέψεις σου είνε εΐς τό πεδίον τής μάχης. Α λ 
κιβιάδη. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Ά λ λ ' ή καρδία μου είνε πάντοτε έτοιμη νά σέ 

υπηρέτηση. 
ΤΙΜΩΝ 

Θά προετίμας νά ήσο εΐς πρόγευμα εχθρών, ή εΐς 
γεύμα φίλων. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Δέν υπάρχει καλλίτερον φαγητόν άρχον άπό τό 

αίμα τών φονευομένων. Είς τοιούτον συμπό
σιον θά ηύχόμην νάήσαν οί άριστοι τών φίλων μου. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Είθε λοιπόν δλοι αυτοί οί κόλακες νά ήσαν εχ

θροί σου, διά νά τούς φονεύσης καί νά μέ προσκα-
λέσης είς τό γεύμα. 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 
Έ ά ν εΐχομεν τήν εύτυχίαν άρχον, ώστε νά δοκι-(1). Οί πλούσιοι είνε λαίμαργοι, ένώ ένώ τρώγω ρίζας, 

—Βϊοΐι πιβη 8»η, αηά I ββΐ ΓΟΟΙΒ. 
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μάσης τάς καρδίας μας, και νά δυνηθώμεν νά δεί-
ξωμεν μέρος τοϋ ζήλου ημών, θ ά εθεωροΰμεν εαυ
τούς ευτυχείς. 

ΤΙΜΩΝ 
Μή αμφιβάλλετε, φίλοι μου, δτι σας προώρισαν 

οί θεοί διά νά μέ συνδράμετε - άλλως δέν θά ήσθε 
φίλοι μου. Θά σας ώνόμαζον ποτέ φίλους αγαπητούς, 
έάν δέν εΐχετε κατακτήσει τήν καρδίαν μου ; Αισθά
νομαι περί υμών πλειότερα π α ρ ' δσα σεις οί ίδιοι 
θά ήδύνασθε νά εΐπητε περί τοϋ εαυτού σας. "Οσα 
εΐπον τά πιστεύω άκραδάντως. "Ω! θεοί, εις τί θ ά 
εχρησίμευον οί φίλοι, έάν δέν εΐχομεν ποτέ τήν Ά 
νάγκην αυτών ; Θά ώμοίαζον πρός γλυκύφωνα δρ 
γανα κρεμασμένα έπί τοϋ τοίχου εντός κιβωτίων, καί 
δ ι ' εαυτά καί μόνα φυλάττοντα τάς φωνάς των. 
Πολλάκις ηύχήθην νά ήμην πτωχότερος διά νά έπι 
καλώμαι πλειότερον τήν συνδρομήν σας. Έ γ ε ν ν ή 
θημεν διά νά πράττωμεν τό καλόν.' Καί τί άλλο δυ
νάμεθα καλλίτερα νά δνομάσωμεν ΐδικόν μας, άν δχι 
τά πλούτη τών φίλων ; Πόση ανέκφραστος χαρά είνε 
νά βλέπη τις τόσους άγαπωμένους ώς αδελφούς καί 
διαθέτοντας δ ΕΙΣ τοΰ άλλου τήν περιουσίαν. Τ Ω ! 
χαρά έξαφανιζομένη δ ι ά τ ω ν δακρύων, πριν έτι προ-
φθάση νά εκδηλωθή. Μοΰ φαίνεται, δτι οί οφθαλ
μοί μου δέν δύνανται νά κρατήσουν τά δάκρυα-
Διά νά λησμονήσω τήν άδυναμίαν αυτήν, πίνω εις 
ύγείαν σας. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Σύ κλαίεις, καί αυτοί πίνουν. 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 
Κατά τόν αυτόν τρόπον άντελήφθημεν καί ΉΜΕΐ5 

τήν χαράν, ή ΟΠΟΊΑ εμφανίζεται ώς βρέφος έν μέσω 
δακρύων. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Γελώ βλέπων, δτι τό βρέφος αυτό εϊνε νόθον. 

ΤΡ ΙΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 
Σέ βεβαιώ άρχον, δτι μέ συνεκίνησας πολύ. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Π ο λ ύ ! 

(Ακούονται σαλπίσματα εσωϋεν) 
ΤΙΜΩΝ 

Τ Ί σημαίνουσι τά σαλπίσματα ταύτα; (Εισέρχεται 
υπηρέτης). Α Ϊ ! τί τρέχει; 

Υ Π Η Ρ Έ Τ Η Σ 
Μερικαί κυρίαι, άρχον, επιθυμούν νά ΣΆΣ ομι

λήσουν. 
ΤΙΜΩΝ 

Κυρίαι, τί νά θέλουν ; 
Υ Π Η Ρ Έ Τ Η Σ 

Εϊνε μαζύ των ένας αγγελιαφόρος, άρχον, δ ό
ποιος είνε επιφορτισμένος νά σοϋ εΐπη, τί επι
θυμούν. 

ΤΙΜΩΝ 
"ΑΣ ορίσουν. 

(Εισέρχεται δ "Ερως) 
Ε Ρ Ω Σ 

Χαίρε, αξιότιμε Τίμων, ΏΣ καί σεις πάντες οί 

λαμβάνοντες πεΐραν τής γενναιοδωρίας του. .\ί πένι* 
αισθήσεις σέ άναγνωρίζουσιν ώς πάτρωνα των ν») 
έρχονται ελευθέρως διά νά συγχαρούν τήν γενναίη* 
σου καρδίαν. Ή άκοή, ή γεϋσις, ή αφή, ί| ύ'ΣΦΡ* 
σις καί δ δρασις εγείρονται έκ τ ή ; τραπέζης σου 
χαριστημέναι, καί έρχονται τώρα διά νά άπολαΰσοιι» 
τής θέας σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Καλώς άς έλθουν όλοι - δεξιωθήτε αυτούς ΕΥΜΕΝΉ I 

άς παιανίση χάριν αυτών ή μουσική. (Έςέρνετβ,ιΐΙ 
Έ Ρ Ω Σ ) . 

ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 
Βλέπεις πόσον ΣΈ αγαπούν, (άρχον ; 

Σ Κ Η Ν Η Δ 

(Ακούεται μουσική. Εισέρχεται πάλιν 6 "ΕΡΩΣ, ^ ' 
κυρίας μετημψιεσμένας εις Αμαζόνας, κρατούσας 
λύρας και χορευούαας). 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
ΤΊ παράξενα πλάσματα εϊνε αυτά! [Χορεύουν, είνε 

τρελλαί. Τρέλλα τοιαύτη είνε καί ή δόξα τοϋ βίου 
δπως εινε καί τό πολυτελές τοΰτο γεύμα, σύγκρινα· 
μενον πρός ολίγα χόρτα καί έλαιον. Μεταβαλλόμεθα 
είς τρελλούς διά νά διασκεδάσωμεν, καί μετερχόμεθα 
πάσαν κολακείαν διά νά άπογυμνώσωμεν τούς άνΐ 
θρώπους αυτούς, τούς οποίους μεταχειριζόμεθα μετά 
κακεντρεχείας καί φθόνου, δταν γηράσουν. ΤΙΣ δέν 
συκοφαντεί ή δέν συκοφαντείται ; ΤΊΣ αποθνήσκων 
δέν συνεπιφέρει ΕΙΣ τόν τάφον καί τήν πρύς αυτόν 
περιφρόνησιν τών φ ίλων ; 

Φοβούμαι, δτι αυτοί, οί όποιοι τώρα εϊνε ενώπιον I 
μου, δέν θ ά διστάσουν νά ΜΈ ποδοπατήσουν ήμέραν 
τινά. Τούτο συνέβη άλλοτε. Οί άνθρωποι κλείονν ά̂ς 
θύρας εις τάς ακτίνας τοϋ δύοννος ηλίου. 

( 0 1 Άρχοντες εγείρονται τής τραπέζης, εκφράζοντες 
τά σέβη αυτών πρός τόν Τίμωνα. "Εκαστος αυτώ* 
εκλέγει καί μίαν ' Αμαζόνα, και όλοι όμυϋ άνδρες , 

και γυναίκες χορεύουν ολίγον προς τούς ήχους : 

τής μουσικής, και παύουν). 

ΤΙΜΩΝ 
Πολύ εκοσμήσατε 'τήν διασκέδασίν μας ώραϊαι 

κυρίαι, καί προσεδόσατε νέα θέλγητρα είς τήν έορ-
τήν, ήτις άνευ ημών δέν θά είχεν ούτε το ήμισυ της 
ωραιότητας της. Προσεδόσατε λάμψιν καί άξίαν είς | 
αυτήν. Καί μέ έτέρψατε, έκτελέσασαι τήν ΐδέαν μου. 
Έ π ί τούτω σάς ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΩΤΗ Κ Υ Ρ Ι Α 
Μετά πολλής εύμενείας ΜΆΣ κρίνετε. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ναί, διότι ή δυσμένεια είνε αηδής, καί δέν επι

τρέπεται νά δείξη τις τοιαύτην. 

ΤΙΜΩΝ 
Κυρίαι, γεύμα λιτόν είνε έ'τοιμον δ ι ' υ μ ά ς . Ευαρί· 

στηθήτε νά λάβητε μέρος. 
ΟΛΑΙ Α Ι Κ Υ Ρ Ι Α Ι 

Σάς εύχαριστοϋμεν πολύ. 
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(Εξέρχονται ό "Ερως και αί Κυρίαι) 
ΤΙΜΩΝ 

ΦΛΆΒΙΕ 
ΦΑΑΒΙΟΣ 

1 ΕΊΣ ΐ Ά ' Δ Ι Α Τ Α " ' Ί Σ Σ Ο Ι ' " Α ° Χ Ο Ν · 
ΤΙΜΩΝ 

φέρε μ ° υ ε ° ώ τ ° μικρόν κιβώτιον, 
ΦΑΑΒΙΟΣ 

Αμέσως Άρχον (ΙΔΊΑ). Και άλλα ακόμη κοσμή-
Δέν είνε δυνατόν νά τοΰ έναντιωθή κανείς" 

«λιος θά τοϋ έλεγα καθαρά τήν γνώμην μου. Ναί , 
. Λ Υ 0 ε ($ν. "Οταν δμως δαπανηθοϋν δλα, θ ά ηύ-

Ι,ο νά τον εϊχον εμποδίσει. Είνε κρίμα, δτι ή γεν
ναιοδωρία δέν δύναται νά βλέπη καί τάς συνεπείας 

διά νά εμπόδιση τήν έκ τής αγαθότητας της 
^όερχομένην δυστυχίαν. 
I (Εξέρχεται και επιστρέφει φέρων τό κιβώτιον) 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 
, Ποί είνε οί ύπηρέται μας ; 

Υ Π Η Ρ Έ Τ Η Σ 
Έδώ, εις τάς διαταγάς σας "Αρχον. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ 

ΤΟΥΣ ίππους μας. 
ΤΙΜΩΝ 

Μίαν λέξιν έχω νά σάς εϊπω, φίλοι μου. Κάμε 
μου την "τιμήν, καλέ μου "Αρχον, (') νά αύξησης 
τήν άξίαν τοΰ κοομήματος, δεχόμενος, καί φέρων 
ΑΥΤΌ. 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 
Έχω πολλάς υποχρεώσεις διά τά πρός έμέ δώρα 

βου, "Αρχον. 
ΠΑΝΤΕΣ 

Όλοι είμεθα υποχρεωμένοι. 
(Εισέρχεται υπηρέτης) 

Υ Π Η Ρ Έ Τ Η Σ 
• Διάφορα μέλη τής γερουσίας ήλθον. νά σέ επι
σκεφθούν. 

ΤΙΜΩΝ 
Καλώς νά έλθουν. 

ΦΑΑΒΙΟΣ 
Έπίτρεψόν μοι, "Αρχον, νά σοϋ ε ϊπω μιαν λέξιν 

πρόκειται περί σοΰ. 
ΤΙΜΩΝ 

Περί εμοΰ ! Τότε θά σέ ακούσω άλλοτε. Φρόντισε 
•ε παρακαλώ, ώστε νά τούς υποδεχθούν καλώς. 

ΦΑΑΒΙΟΣ 
> (Κατ' ιδίαν). Καλά, καλά, δέν ήξεύρω πώς. . . 

(Εισέρχεται δεύτερος υπηρέτης) 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ γ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 

Ως δείγμα τής πρός υμάς αγάπης του, δ άρχων 
Αούκιος, σας προσφέρει τεσσάρας κατάλευκους ΐπ -

άργυροστολισμένους. 
ΤΙΜΩΝ 

Τούςδέχοιιαι ευχαρίστως, δεχθήτε τά δώρα αξιο
πρεπώς. 

ΗΜ- ΤΟ ϊανΒΐιοε ΈΝΤΑΰΘΑ ΣΗΜΑΊΝΕΙ (ΑΝΥΨΏΝΩ)Ι ΠΡΟΣΔΊΔΩ. 

(Εισέρχεται τρίτος ύπηρέτ7]ς) 

Α Ϊ ! τί νέα ; 
ΤΡΙΤΟΣ Υ Π Η Ρ Έ Τ Η Σ 

Ό αξιότιμος κύριος Λουκάλας προσκαλεί τήν 
ύψηλότητά σου νά κυνηγήση αύριον μαζύ του, καί 
σοϋ αποστέλλει δύο ζεύγη κυνηγετικών σκύλων. 

ΤΙΜΩΝ" 
Θά κυνηγήσω μετ' αυτού. Δεχθήτε τούς σκύλους, 

δίδοντες καλήν άμοιβήν. 
Φ Α Α Β Ι Ο Σ 

(Κατ' ιδίαν). Πού θ ά απολήξουν δλα αυτά ; ΜΆΣ 
διατάσσουν νά προνοήσωμεν περί όλων,καί νά δώσω-
μεν μεγάλα δώρα, καί δλα αυτά άπό κενά ταμεία. 
Ού'τε θέλει νά μάθη πώς ευρίσκεται τό ταμεΐόν του, 
ούτε μέ άφίνβι νά τοϋ δείξω δτι ή γενναιοδωρία του 
τόν κατήντησεν έπαίτην, άνίκανον νά εκπλήρωση 
τάς επιθυμίας τόσων. Αί υποσχέσεις του υπερβαίνουν 
τήν περιουσίαν του τόσον, ώστε έκαστος λόγος του 
ισοδυναμεί πρός εν χρέος. Χρεωστεΐ κάθε λέξιν. Είνε 
τόσον καλός, ώστε καί τόκους ΑΚΌΜΗ πληρώνει. Τά 
κτήματα του είνε τώρα γραμμένα εις τά βιβλία τών 
φίλων του. ΕΪΘΕ νά μέ έπαυον έκ τής υπηρεσίας μου, 
πριν ή έγώ αναγκασθώ νά φύγω. Προτιμότερον νά 
μήν έχη τις κανένα φίλον, παρά νά έχη φίλους χει
ρότερους καί άπό εχθρούς. Λυπούμαι εγκαρδίως διά 
τόν κύριόν μου. 

(Εξέρχεται) 
ΤΙΜΩΝ 

Αδικείς τόν εαυτόν σου, υποτιμάς πολύ τήν άξίαν 
σου. Λάβε, φίλε μου μικρόν ενθύμημα τής αγάπης 
μου. 

Β' . ΑΡΧΩΝ 
Τό δέχομαι μετ' ιδιαζούσης ευγνωμοσύνης. 

Γ'. -ΑΡΧΩΝ 
Εϊνε ή ένσάρκωσις τής γενναιοδωρίας. 

ΤΙΜΩΝ 
Τώρα ενθυμούμαι, άρχον, δτι εσχάτως έπήνεσας 

τόν πυρόχρουν ΐππον, τόν οποίον ΐππευον. 'Αφοΰ 
σοϋ ΑΡΈΣΕΙ εΐνε ιδικός σου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 
Σέ παρακαλώ, άρχον, έπίτρεψόν μοι... 

ΤΙΜΩΝ 
Πίστευσέ με, άρχον, έκαστος επαινεί, δ,τι αγαπά. 

'ΈΚ τών ιδίων κρίνω καί περί τών αισθημάτων τών 
φίλων. Μή άμφιβάλλης περί τούτου. Θά ζητήσω τήν 
συνδρομήν σου. 

ΟΛΟΙ Ο Ι Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ε Σ 
Ούδένα άλλον θ ά ύποδεχθώμεν μετά τόσης χαράς. 

ΤΙΜΩΝ 
ΣΆΣ είμαι τόσον ευγνώμων διά τάς πρός έμέ επι

σκέψεις σας, ώστε αισθάνομαι, δτι δέν δύναμαι νά 
σάς προσφέρω ΑΡΚΕΤΆ. Νομίζω, δτι καί βασίλεια α
κόμη, έάν ήδυνάμην νά προσφέρω ΕΐΣ τούς φίλους 
μου, δέν θ ά τό έθεώρουν άρκετόν. Σύ Αλκιβ ιάδη , 
είσαι στρατιώτης, καί κατά συνέπειαν είνε δύσκολον, 
νά ήσαι πλούσιος. Έχε ις ^ανάγκην ευεργεσίας. ΖΉΣ 
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έν μέσω τών πολέμων, και τά κτήαατά σου εΐνε είς 
τά πεδία τών μαχών. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Ναί, κτήματα μεμολυσμένα, "Αρχον. 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 
Είμεθα τόσον υποχρεωμένοι. 

ΤΙΜΩΝ 
Καί έγώ πρός υμάς. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ 
Απε ίρως υποχρεωμένοι. 

ΤΙΜΩΝ 
Είμαι όλος ιδικός σας. Φέρετε, φέρετε καί άλλα 

φώτα. 
Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΑΡΧΩΝ 

Σοϋ εύχόμεθα, άρχον, πάσαν εύτυχίαν, πλούτη 
καί τιμάς. 

ΤΙΜΩΝ 
Ό λ α εις τήν διάθεσιν τών φίλων. 

( Ε Ξ Έ Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι 6 Α Λ Κ Ι Β Ι Ά Δ Η Σ , ΟΙ "ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΊ 

ΛΟΙΠΟΊ). 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Τί θόρυβος είνε αυτός. Τί υποκλίσεις καί τί χαι

ρετισμοί. Αμφιβάλλω άν τά σκέλη αυτά, εΐνε άξια 
τών χρημάτων, τά όποια δίδονται. Φιλία τοιαύτη εΐνε 
πλήρης ακαθάρτων ουσιών. Μοϋ φαίνεται, ότι ψευ
δείς καρδίαι δέν έπρεπε ποτέ νά έχουν υγιείς μηρούς. 

Ούτω τίμιοι, τρελλοί σπαταλούν τά πλούτη των Λ 
ριν φιλοφρονήσεων. 

ΤΙΜΩΝ 
Έ ά ν , Άπήμαντε , δέν ήσο τόσον δύσθυμος Α Ϊ ! 

ή μην ευμενής πρός σέ. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Λέν θέλω τίποτε, διότι άν διεφθειρόμην καί 
δέν θ ά υπήρχε κανείς νά σέ σκώπτη, καί τότε 
καμνες πλειοτέρας ανοησίας. Δίδεις τόσον ΠΟΛΊΑ * 
Τίμων, ώστε φοβούμαι, ότι μετ ' ολίγον θά ΔΏΣΗ»! 
ακόμη καί τόν εαυτόν σου εις ομολογίας. Τί χρειά
ζονται, όλα αυτά τά συμπόσια, έορταί, καί τά μάταιη 
μεγαλεία ; 

ΤΙΜΩΝ 
Έ ά ν ποτε άρχίσης νά σκώπτης τήν κοινωνίαν,ωρ. 

κίσ»θην νά μήν δώσω καμμίαν προσοχήν είς ΤΟΥΣ ΛΌ
γους σου. Υγ ία ινε , καί επίστρεψε μέ καλλιτέραν διά-· 
θεσιν. 

( Ε Ξ Έ Ρ Χ Ε Τ Α Ι ) 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Λοιπόν δέν θέλεις νά μέ ακούσης τώρα' καλά, δέ» 

θά μέ ακούσης όμως ούτε τότε" κατά συνέπειαν δέ» 
θ ά σού δώσω πλέον καμμίαν συμβουλήν. Τί κρίμα 
τά ώτα τών ανθρώπων νά κωφεύωσιν εις τάς ΣΥΜ. 
βουλάς,. καί ν ' άκούωσι προθύμως τάς κολακείας. 

( Ε Ξ Έ Ρ Χ Ε Τ Α Ι ) 

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 
Σ Κ Η Ν Η Α 

( ΑΘΉΝΑΙ. ΔΩΜΆΤΙΟΝ ΈΝ Τ Ώ Ο \ Κ Ω ΕΝΌΣ ΓΕΡΟΝΟΙΑΑΤΟΰ. 
ΕΙΣΈΡΧΕΤΑΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΠΤΉΣ, ΚΡΑΤ ΐ)Ν Έ Γ Γ Ρ Α Φ Α ) . 

Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ή Σ 
Καί τελευταϊον πέντε χιλιάδες. Είς δέ τόν Βάρωνα 

καί τόν Ίσίδωρον, χρεωστεΐ εννέα χιλιάδας, συμπε
ριλαμβανομένου δέ καί τοϋ πρός έμέ χρέους, ανέρ
χονται είς εικοσιπέντε χιλιάδες. Πάντοτε αυτή ή μα
νία τής σπατάλης ! Εΐνε αδύνατον νά εξακολούθηση 
πλειότερον. Έ ά ν ποτε λάβω ανάγκην χρημάτων θ ά 
κλέψω τόν σκύλον ενός έπαίτου, καί θ ά τόν δώσω 
εις τόν Τίμωνα. Ό σκύλος αυτός θ ά μοϋ φ · ρ η χρή
ματα. Έ ά ν θέλω νά πωλήσω τόν ΐππον μου διά νά 
αγοράσω εΐκοσιν άλλους καλλίτερους, δέν έχω παρά 
νά δώσω αυτόν εϊς τόν Τίμωνα, νά τόν δώσω χωρίς 
νά τού ζητήσω τίποτε, καί τότε ό ίππος μου θά γέν
νηση πολλούς άλλους ωραίους. Ά ν τ ί θυρωρού έχει 
ένα φύλακα, όστις μειδιών πρός όλους τούς διαβάτας 
προσκαλεί αυτούς νά εισέρχονται. Ή κατάστασις 
αυτή δέν δύναται νά διαρκέση. Ή λογική μας υπα
γορεύει, ότι ή περιουσία του δέν εΐνε ασφαλής. 

(ΕΙΣΈΡΧΕΤΑΙ Ό Κ Ά Φ Η Σ ) 

Κ ΑΨΗ Σ 
Είς τάς διαταγάς σου, κύριε. 

Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ή Σ 
Βάλε τό φόρεμα σου καί πάγαινε άμέσω ς εϊς τόν 

άρχοντα Τίμωνα. Ζήτησε του επιμόνως ΤΆ ΧΡΉΜΑΤΑ 
μου. Μή υποχώρησης άν άρνηθή. Νά μή σοΰ κλείοη 
τό στόμα διά ΤΉΣ φράσεως «Χαιρετισμούς εις ΤΌΝ) 
κύριόν σου», ένφ σύ ΘΆ κρατής τόν σκοΰφον ΕΊΣ 
δεξιόν σου χέρι. Άλλά είπε του, ότι ΑΊ ΆΝΆΓΚΑΙΜΟΐΝ 
εΐνε επιτακτικοί, καί ότι πρέπει ΝΆ τάς ικανοποιήσω 
διά ΤΏΝ ιδίων μου χρημάτων. Α Ί ώρισμέναι προθί-
σιιίαι έληξαν, ή δέ εμπιστοσύνη μου είς ΤΆΣ μ Ή ΕΚ
τελεσθείσας υποσχέσεις του έμείωσαν τήν ΎΠΌΛΗΨΊ»" 
μου. Τόν ΑΓΑΠΏ καί τόν τιμώ, άλλά δέν εΐνε δίκαιον 
ΝΆ καταστραφώ έγώ, διά ΝΆ ΤΟΫ προξενήσω ΈΛΑΧΊΣΤΗΝ 
ώφέλειαν. Α Ι άνάγκαι μου εΐνε άμεσοι, ΠΡΈΠΕΙ αμέ
σως ΝΆ λάβω τά χρήματα, χωρίς ΝΆ βαυκαλίζομαι 

δ ι ' υποσχέσεων καί λόγων. Πήγαινε , λάβε ΎΦΟΣ ΑΝ
θρώπου αποφασισμένου ΝΆ έπιμείνη, ύφος ΑΠΑΙΤΗΤΙ
ΚΟΊ1. Φοβούμαι, ότι, όταν έ'καστον πτερόν ΆΠΟΔΟΘΤ] 
εις τήν πτέρυγα του, ό άρχων Τίμιον, όστις λαμπ» 1 
τώρα ΏΣ Φοίνιξ, ΘΆ μείνη γυμνός γλάρος. Πηγα ι Ϋ 8 ·1 

Κ Α Φ Η Σ 
Πηγαίνω, κύριε. 

Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ή Σ 
Πάρε μαζύ σου τάς ομολογίας καί υπολόγισε ^ 1 

χρονολογίας. 

ΚΑΦΗΣ 

Προθύμως, κύριε. 
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Πηγ«ιν>:. 
Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ή Σ 

( * ΕΞΈΡΧΟΝΤΑΙ) 

Σ Κ Η Ν Η Β' 

/'/·,,· '.)/'/))·<»,•. ΙΊ'ΛΙΠΊΐ ΈΝ ΤΑ) ΟΊΚΩ ΤΟΫ ΤΊΜΙΟΝΟΣ. 
ΕΊΣΈΡΧΕΙΑΙ Ό ΦΛΆΒΙΟΣ ΚΡΑΤΏ*· Δ Ι Α Φ Ό Ρ Ο Υ ; Λ Ο Γ Ι -
ΟΙΑΣΜΟΎΣ). 

Φ Α Α Β Ι Ο Σ 
Ούτε καν σκέπτεται νά παύση. Είνε τόσον απερί

σκεπτος εί ς τά έξοδα του, ώστε ούτε θέλει νά μάθη, 
τίνι τρόπω θά δυνηθη νά έπαρκέση εις αυτά, ούτε 
πώς νά παύση τήν άκατάσχετον αύτην άσωτείαν. Δέν 
λαμβάνει ύπ ' όψει τάς δαπανάς, ούτε φροντίζει περί 
τών συνεπειών. Δέν υπήρξε ποτέ άνθρωπος τόσον 
απερίσκεπτος, άλλ ' έ ν ταύτώ, καί τόσον αγαθός. Τότε 
μόνον θά άκούση, όταν αΐσθανθη τό κακόν. Πρέπει 
νά τοϋ τάε ίπώ καθαρά, όταν έπιστρέψη άπό τό κυ
νηγών. "Ασχημα, άσχημα. 
(ΕΙΟΈΟΧΟΝΤΑΙ Ό ί ΆΦΗΣ, ΚΑΊ ΟΊ ΰ.,ΗΡΈΤΑΙ ΤΟΥ Ί Σ Ι Δ Ώ Η Ο Ν 

ΚΑΊ ΤΟΫ Β Ά Ρ Ω Ν Ο Σ ) . 
ΚΑΦΗΣ 

Καλή 'μέρα, Βάρων( ' ) Α ϊ ! για χρήματα έρχεσαι ; 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 

Δέν ήλθες καί σύ δ ι ' αυτό : 
ΚΑΦΗΣ 

Ναί, καί σύ δ ι ' αυτό, Ι σ ί δ ω ρ ε ; 
ΥΙ ΙΠΡ. ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 

Ναί. 
ΚΑΦΗΣ 

Είθε νά μάς πλήρωση όλους. 
Υ Π Η Ρ Κ Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 

Δέν τό πιστεύω. 
ΚΑΦΗΣ. 

Έρχεται ό "Αρχων. 
(ΕΙΣΈΡΧΟΝΤΑΙ Ό ΤΊΜΩΝ, Ό Α Λ Κ Ι Β Ι Ά Δ Η Σ Κ · Ά ΟΊ ΛΟΙΠΟΊ) • 

ΤΙΜΩΝ 
Ευθύς μετά τό γεύμα θ ά υπάγωμεν πάλιν νά κυ-

νηγήσωμεν, φίλτατέ μου Αλκιβ ιάδη. (Ιΐρϊς τοϋ; ϋ-
κηρίτας.)—Τί θέλετε ; 

ΚΑΨ1ΙΣ 
Έ χ ω μίαν σημείωσιν, Ά ρ χ ο ν , διαφόρων χρεών. 

ΤΙΜΩΝ 
Χρεών! Ά π ό πού έρχεσαι; 

ΚΑΦΗΣ 
Ά π ' εδώ, άπό τάς Αθήνας , άρχον. 

ΤΙΜΩΝ 
Πήγαινε εις τόν έπιστάτην μου. 

ΚΑΦΗΣ 
Μέ συγχωρείτε, άρχον. Ό λ ο ν αυτόν τόν μήνα 

μοϋ ανέβαλε τήν πληρωμήν. "Εκτακτος ανάγκη, Α
ναγκάζει τόν κύριόν μου νά ζητήση τά χρήματα του, 
ιαί ταπεινώς σέ παρακαλεί, όπως μέ τήν χαρακτη-
ρίζουσαν ευγένειάν σου, ικανοποίησης τήν αϊτησίν 
του. 

(1). Ό Κάβης προσαγορεύει το< ϋπηρέτην διά τοΰ όνό-
|ΐ«τος τοϋ κυρίου του. 

ΤΙΜΩΝ 
"Ελα αύριον τό πρωϊ, σέ παρακαλώ, καλέ ΜΟΥ 

φίλε. 
Κ Α Φ Η Σ 

Άλλά, καλέ μου άρχον... 
ΤΙΜΩΝ 

Έ ! Άρκεΐ, φίλε μου. 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Τ Ο Γ ΒΑΙ'ΩΝΟΣ 

Είμαι ό υπηρέτης τοϋ Βάρωνος, καλέ μου άρχον. 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Τ Ο ν ΙΣ ΙΛΩΡΟΝ 

Έ γ ώ είμαι τοϋ Ισ ιδώρου . Παρακαλεί ταπεινώς 
νά τόν πλήρωσης γρήγορα. 

Κ Α Φ Η Σ 
Έ ά ν έγνώριζες, άρχον μου, τάς άνάγκας τοϋ κυ

ρίου μου... 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 

Πρύ εξ εβδομάδων, καί περισσότερον έληξαν, άρ
χον μου, αί προθεσμίαι. 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 
Ό επιστάτης σου μοϋ αναβάλλει τήν πληρωμήν, 

άρχον, καί μέ έστειλαν επίτηδες εις τήν έξοχότητά 
σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Αφήσατε με τέλος πάντων νά αναπνεύσω. Π ρ ο 

χωρήσατε καλοί μου φίλοι, έρχομαι αμέσως. 
( Ε Ξ Έ Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι Ό 'ΑΛ.ΚΙΒΙΆΔΗΣ ΚΑΙ ΟΊ Ά Ρ Χ Ο Ν Τ Ε Σ ) 

(Προς τον Φλάβιον). Πλησίασε, σέ παρακαλώ. Τί 
συμβαίνει; Πρύς τί αύται αί επιτακτικοί αιτήσεις 
διά ληξάσας προθεσμίας, καί ή καθυστέρησις πληρω
μής ληξιπροθέσμιον χρεών, πράγμα, όπερ βλάπτει 
τήν τιμήν μοί' ; 

ΦΑΑΒΙΟΣ 
*Η ώρα, κύριοι, δέν εΐνε κατάλληλος διά τοιαύτας 

υποθέσεις. Αφήσατε μας έ'ως ότου τελείωση το 
γεύμα, διά νά δώσω είς τήν έξοχότητά του νά εν-
νοήση, διατί δέν έπληρώθητε. 

ΤΙΜΩ Χ 
Ναί, περιμένετε, φίλοι μου. Φρόντισε νά τούς 

περιποιηθούν καλά. (ΈΞέρχεται). 
ΦΛΑΒΙΟΣ 

Ακολουθήσατε με, σάς παρακαλώ. (ΈΞέρχεται). 
(ΕΙΣΈΡΧΟΝΤΑΙ Ό 'ΑΠΉΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Δ ΤΡΕΛΛΟΣ) 

ΚΑΦΗΣ 
Σταθητε, σταθητε. Νά, έρχεται ό τρελλός μέ τόν 

Άπήμαντον . "Ας διασκεδάσωμεν μαζύ τους. 
Ο Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 

Ά ς π ά η εις τό διάβολο, θ ά μάς 'βρίση. 
Ο Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 

Πανούκλα νά τόν θερίση τόν σκύλο. 
Ο Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 

Πώς είσαι τρελλέ ; 1 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Μέ τήν σκιάν σου ομιλείς; 

Ο Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Δέν ομιλώ είς εσένα. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ό χ ι , εις τόν εαυτόν σου ομιλείς. (Προς τον τριλ-

λόνχ\ Πηγαίνωμεν. 
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Ο Τ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 
(Προς τον του Βάρωνος).—Άπό τώρα έχεις τόν 

τρελλόν εΐς τήν ράχιν σου. 
Κ ΑΦ Η Σ 

Ποΰ βίνβ τώρα ι» τρελλός ; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Τρελλός είνε εκείνος, ποΰ έρωτα δ ι ' αυτόν. Ά 
θλιοι ύπηρέται τοκογλύφων ! μεσΐται χρημάτων και 
αναγκών. 

ΟΛΟΙ ΟΙ Γ Π Η Ρ Ε Τ Α ΐ 
Τί είμεθα, 'Απήμαντε; 

ΑΠΗΜΑΝ 'ί'ΟΣ 
Γαϊδούρια ! 

Ο Λ Ο Γ Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Τ Α ι 
Διατ ί ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Διότι, μέ Ε Ρ Ω Τ Ά Τ Ε ; καί δέν γνωρίζετε τόν εαυτόν 

σας; Μίλησε τουςτρελλέ. 
Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 

Πώς είσθε, κύριοι ; 
ΟΛΟΙ ΟΙ Υ Π Η Ρ Ε Τ Α Ι 

Σέ εύχαριστοΰμεν τρελλέ. Πώς είνε ή κυρία σου ; 
Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 

Βράζει νερό, για νά ζεματίση κοτόπουλα, 'σάν 
εσάς. Ε ίθε νά ημπορούσατε νά έ'λθητε είς τήν ΚΥ
ρ ινθον. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Καλά ! Σέ εύχαριστοΰμεν. 
Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 

Κυττάξετε, έρχεται ό ακόλουθος της κυρίας μου 
(Εισέρχεται ό ακόλουθος). 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ 

(Προς τον τρελλόν). "Ε ! παλληκάρι μου ! Τ ί κά
νεις εσύ μέ αυτούς έδώ τούς φρόνιμους ; Πώς εΐσα 
'Απήμαντε ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Έπεθυμουν νά εΐχον μίαν μάστιγα είς τό στόμα 

διά νά σοΰ απαντήσω καθώς πρέπει. 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ 

Διάβασε μου, σε παρακαλώ, 'Απήμαντε, τήν έπι-
γραφήν τών επιστολών αυτών. Δέν δύναμαι νά δια
κρίνω τήν μίαν άπό τήν άλλην. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Δέν ημπορείς νά Δ Ι Ά Β Α Σ Η Σ ; 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ 
Ό χ ι . 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
"Ωστε πολύ δλίγη μάθησις θ ά χαθή τήν ήμέραν, 

ποΰ θά σέ κρεμάσουν. Αυτή είνε πρός τόν "Αρχοντα 
Τίμωνα, αυτή πρός τόν Άλκιβιάδην. Πήγαινε, έγεν-
νήθης νόθος καί θ ά άποθάνης μεσίτης. 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ 
Έγεννήθης σκύλος, καί θ ά άποθάνης άπό πείνα 

σκύλος. Δέν θέλω απαντήσεις, φεύγω. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Μοϋ κάμνεις μεγάλην χάριν. (Εξέρχεται ό Άκό-

:ονκ, λουθος). θ ά έλθω μαζύ σου, τρελλέ, εϊς τόν "Λρχ 
Τίμωνα. 

Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 
Θά μέ άφήσης έκεϊ ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ναι, έάν συναντήσωμεν τόν Τίμωνα. Δέν 
σεις οί τρεΐς, ύπηρέται τρια>ν τοκογλύφων. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΠΙΙΡΒΤΑΙ 
Είθε νά ήσαν εκείνοι ύπηρέται μας ! 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Καί εγώ έπεθύμουν νά ήμαι ιδικός σας, διά νά 

σας μεταχειρισθώ, δπως δ δήμιος μεταχε ιρ ίζ^ 
κλέπτας. 

Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 
Είσθε καί οι τρεις, ύπηρέται τοκογλύφων; 

ΟΛΟΙ ΟΙ Υ Π Η Ρ Ε Τ Α Ι 
Ναι, τρελλέ! 

Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 

Νομίζω, δτι κάθε τοκογλύφος έχει ένα τρελλό» 
είς τήν ύπηρεσίαν του. Ή κυρία μου είνε ένα;, χαΐ 
εγώ ό τρελλός της. "Οταν οί άνθρωποι έρχωνται νά 
δανεισθούν άπό τούς κυρίους σας, έρχονται μελαγχο
λικοί, καί αναχωρούν εύθυμοι, άλλά εις τό σπήτι τή; 
κυρίας μου εισέρχονται εύθυμοι, καί αναχωρούν μ» 
λαγχολικοί. Ποίος είνε ό λόγος ; 

ΟΛΟΙ ΟΙ Υ Π Η Ρ Ε Τ Α Ι 
Ναι, τρελλέ! 

Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 

Νομίζω, δτι κάθε τοκογλύφος έχει ένα τρελλόν εϊ; 
τήν ύπηρεσίαν του. Ή κυρία μου είνε ένας, και εγώ 
ό τρελλός της .Όταν οί άνθρωποι έρχονται νά δανει
σθούν άπό τούς κυρίους σας, έρχωνται μελαγχολικοί, 
καί αναχωρούν εύθυμοι, άλλά είς τό σπήτι της «ι-
ρίας μου εισέρχονται εύθυμοι καί αναχωρούν μελαγ
χολικοί. Ποίος είνε δ λόγος ; 

Ο Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Τί θ ά εϊπή μαστρωπός, τρελλέ ; 

Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 

Τρελλός μέ καλά ενδύματα, κάτι τ ισάν εσένα. Είνε 
πνεύμα, τό όποιον άλλοτε μέν εμφανίζεται ώς άρ
χων, άλλοτε δέ ώς νομομαθής, καί άλλοτε ώς φιλο·. 
σοφός. Συχνά εμφανίζεται ώς ιππότης. Τέλος το 
πνεΰμα αυτό παρουσιάζεται ύφ 'δλαςτάς μορφάς, τας 
οποίας λαμβάνει δ άνθρωπος άπό τοΰ δεκάιου τρί
του, μέχρι τοϋ δγδοηκοστοΰ έτους... 

Ο Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 

Δέν είσαι δλως διόλου τρελλός. 
Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 

Ούτε σύ δλως διόλου φρόνιμος. Ό σ η τρέλλα έχω 
εγώ, τόσον πνεΰμα λείπει άπό σέ. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Τοιαύτην άπάντησιν θά ήρμοζε νά δώση ό 'Λπή* 

I μαντος. 
ΟΛΟΙ ΟΙ Υ Π Η Ρ Ε Τ Α Ι 

Παραμερίσατε, παραμερίσατε, έρχεται ό αρΧ"* 
Τίμων. 

— 978 

ΤΙΜΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 3 5 

ίί / £ ί ο ε ρ χ Ο Ι Τ , Ι ί - ά / . Ι ΐ ' ό Τίμων καί ό Φλάβιος) 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

"Ελ« Ι"1^1" ' ι ο ν ' τ ο ε λ λ έ , έλα. 
Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ 

αον αρέσει νά ακολουθώ έραστήν, πρωτότο-
|1 (Ιδελφόν. καί γυναίκα. Καμμίαν φοράν άκο-
Κ-θώένα φιλόσοφον. 

(Εξέρχονται ό ' Απήμαντος κα'ι 6 Τρελλός) 
Φ Λ Α Β Ι Ο Σ 

"Ελάτε ά π ' έδώ, σάς παρακαλώ, θέλω νά σας ό-
ιιλήσω μετ' ολίγον. 

(Εξέρχονται οί ύπηρέται) 
ΤΙΜΩΝ 

Απορώ πώς δέν μοϋ έξέθηκες πρωτήτερα τήν 
«τάστασιν τής περιουσίας μου, ώστε νά κανονίσω 

;'ια εξοδά μου, αναλόγως τών πόρων μου. 
ΦΛΑΒΙΟΣ 

Πολλάκις σοΰ έξέθηκα αυτήν, άλλά δέν ήθέλησας 

[ »α μέ ακούσης. 
ΤΙΜΩΝ 

"Ισως έξέλεγες στιγμήν άκατάλληλον, κ α θ ' ήν δύ-
ιίθυμος ών, σέ απέπεμψα, καί τήν δυσθυμίαν ταύτην 
ηετεχειρίσθης ώς πρόσχημα πρός δικαιολογίαν σου 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
Πολλάκις, καλε μου Ά ρ χ ο ν , έφερα τούς λογαρια-

ιβμοΰς μου, και σοΰ έπαρουσίασα αυτούς. Τούς απέρ
ριπτες πάντοτε λέγων, δτι έχεις έμπιστοσύνην εις 
"την τιμιότητα μου. Ό τ α ν δέ δ ι 'άσήμαντον δώρον 
μέ διέτασσες νά πληριόνω μεγάλα ποσά, εγώ έσειον 

ίτήν κεφαλήν καί έκλαιον. Καί εναντίον τοΰ πρός σέ 
Ιίφει/.ομένου σεβασμοΰ, σέ παρεκάλουν νά ήσαι φει-
δωλότερος είς τά Έ Ξ Ο Δ Α σου. Καί όχι σπανίως μέ 

, έπέπληττες αυστηρώς, δταν ή θ ε λ ο ' ν ά σ έ ειδοποιήσω 
ιχερί τής ελαττώσεως τής περιουσίας σου, καί τής 
ί αυξήσεως τών χρεών σου. Μολονότι μέ άκούεις 
Ι τώρα, (πολύ άργά) αγαπητέ μου άρχον, εντούτοις ό-
Ιφείλω νά σοΰ εί'πω, δτι δλη σου ή περιουσία δέν άρ-
ϊχεΐ προς πληρωμήν τοϋ ήμίσεος τών χρεών σου. 

ΤΙΜΩΝ 
• "Ας πωληθώσιν δλα μου τά κτήματα. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
I Είνε δλα ενυπόθηκα, τινά τούτων κατασχεθέντα 

^απωλέσθησαν. Τό δέ ύπόλοιπον δέν δύναται νά 
[· ίπαρκέση πρύς πληρωμήν τών ληξάντων χρεών. 
Ε Πώς θά κάμωμεν έν τώ μεταξύ ; Καί τέλος πώς θ ά 
Γ τελειώσουν δλοι αυτοί οί λογαριασμοί. 

ΤΙΜΩΝ 
' ' Αί γαΐαί μου έξετείνοντο μέχρι τής Λακεδαί-

ϊ μονός. 
ΦΛΑΒΙΟΣ 

0 κόσμος δλος, καλέ μου Ά ρ χ ο ν , είνε μία μόνον 
; «ξις· Εάν ήτον ιδικός σου, ήδύνασο Δ Ι ' ενός καί 

Ι'ΟΝΟΥ λόγου νά δώσης αυτόν. 
ΤΙΜΩΝ 

Μοΰ λέγεις τήν άλήθειαν. 
ΦΛΑΒΙΟΣ 

Εάν δέν έχης έμπιστοσύνην είς τήν διαχείρισιν 

καί τήν χρηστότητα μου, Κ Ά Λ Ε Σ Ε με ενώπιον Τ Ώ Ν αύ" 
στηροτέρων δικαστών, διά νά δώσω λόγον τών 
Π Ρ Ά Ξ Ε Ω Ν μου. Μ Ά Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ μου οί Θεοί, δτι δταν τά 
δωμάτια ημών έπληροΰντο παρασίτων θορυβο-
.-τοιών, καί έχύνετο ύπό Μ Έ Θ Υ Σ Ω Ν ό οίνος έκ τών 
αποθηκών,δταν αί αϊθουσαι έφωταγωγοΰντο άπλέτως, 
καί αντηχούν έν αύταΐς οί ήχοι τής μουσικής εγώ 
αποσυρόμενος είς (') μεμονωμένον δωμάτιον έ'χυνον 
άφθονα δάκρυα. 

ΤΙΜΩΝ 
Άρκεΐ σέ παρακαλώ. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 

Ώ θ ε ο ί ! πόσον μεγάλη ή άγαθότης τοΰ άρχοντος 
Τ ίμωνος ! Πόσα φαγητά κατεβρόχθισαν τήν νύκτα 
έκείνην, δούλοι καί χωρικοί. Ποίος δέν είνε άφω-
σιωμένος εΐς τόν άρχοντα Τ ί μ ω ν α ; Ποίος δέν προσ
φέρει εΐς αυτόν τήν καρδίαν, τό πνεΰμα, τό ξίφος, 
τήν δύναμιν, καί τό βαλάντιόν του ; Μέγας, ευγενής, 
αξιοπρεπής, βασιλικός ό Τίμων. Ά λ λ ' δταν δαπα-
νηθώσι τά χρήματα, δ ι ' ών αγοράζονται οί έπαινοι 
ούτοι, τότε χάνεται καί ή φωνή ή προφέρουσα αυ
τούς. Τά κέρδη τών συμποσίων χάνονται μετά τήν 
διακοπήν αυτών. Ό λ ί γ η χειμερινή βροχή άρκεΐ διά 
νά σκορπίση τά έντομα ταΰτα. 

ΤΙΜΩΝ 

Φθάνουν πλέον αί διδασκαλίαι. Δέν εΐσεχώρησεν 
εΐς τήν καρδίαν μου κακοήθης γενναιοδωρία. Έ 
δωκα ίσως απερίσκεπτα),-, άλλά όχι άγενώς. Διά τί 
κλαίεις · Είσαι τόσον δύσπιστος, ώστε νά νομίζης, 
δτι θ ά στερηθώ φίλων ; Λάβε θάρρος. Έ ά ν ήθελον 
νά ανοίξω τούς θησαυρούς τής Α Γ Ά Π Η Σ μου, καί νά 
δοκιμάσω τά [αισθήματα τών φίλων, δανειζόμενος 
π α ρ ' αυτών, θά ήδυνάμην νά διαθέσω τούς Α Ν Θ Ρ Ώ 

πους, καί τάς περιουσίας αυτών, μετά τοσαύτης ευ
κολίας, μ ε θ ' δσης δύναμαι νά σέ διατάξω νά όμι-
λήσης. 

Φ Λ Α Β Ι Ο Σ 
Είθε νά μή άπατάσαι εις τάς σκέψεις σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Αί άνάγκαι, εΐς άς ευρίσκομαι, είνε ούτως ειπείν, 

ευτυχία, διότι ένεκα αυτών θ ά δοκιμάσω τούς φί 
λους, θ ά ΐδης πόσον άπατάσαι ώς πρός τήν περιου-
σίαν μου. Ε ίμα ι πλούσιος εΐς φίλους. "Ε ! Φλαμίνιε, 
Σερβίλιε ! 

(Εισέρχονται ό Φλαμίνιος, ό Σερβίλιος, καί 
άλλοι νπηρέται). 

ΥΠΗΡΕΤΑΙ 
Εΐς τάς διαταγάς σου, άρχον. 

ΤΙΜΩΝ 

θ ά σάς αποστείλω εις δ ι ά φ ο ρ α μερί]. Σέ πρύς τόν 
άρχοντα Λούκιον. Σέ πρός τόν άρχοντα Λοϋκαλον. 
Έκυνήγησα σήμερον μέ τήν έξοχότητά του. Σέ πρός * 
όν Σεμπρόνιον. Προσαγορεύσατέ τους έκ μέρους 

Τ 

(1) I ΙΙΒΝΕ Γ Β Ι Ϊ Γ Ε Ά ΠΙΟ ΙΟ Α ΝΝΑΚΙΡΓΑΙ ΟΟΕΙ;. ' « ) ΫΠΙΊΙΙΙ 

( ^ Ι Ι & 1 ΐ 6 8 Ρ Β » Γ 0 ΙΙΟΧΊΡΟΐΙ) ΕΡΜΗΝΕΎΕΙ ΤΌ ΛΝΑΒΊΟΐ'ΙΙΐ ΡΟΟΙΊ ΔΙΆ ΤΟΥ 

ΪΔΟΐΊΐΐΕΆ ΓΟΟΓΠ, ΉΤ<'. ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΟΝ Δ Ω Μ Ά Τ Ι Ο Ν . 
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μου , και εΐ.<ατε εις αύτοός, ότι /α ίρω. διότι παρου
σιάζεται ευκαιρία νά ζητήσω π α ρ ' αυτών χρηματικήν 
συνδρομήν. Ζητήσατε πεντήκοντα τάλαντα. 

ΦΛΛΜΙΝΙΟΣ 
Θά κάμωμεν, όπως μάς διέταξες, άρχυη·. 

ΦΑΑΒΙΟΣ 
ίΚατ* ίίίβν)· Ό "Αρχων Λούκαλος καί ό Λούκιος ! 

ΤΙΜΩΝ 
(ΠΡΒΣ άλλον όχηρίτην.) Πήγαινε σί' πρός τούς 

γερουσιαστάς. Και όταν άκόμΐ) τό κράτος ήτον έν 
όλη αυτού τή ακμή, έδικαιούμην τοιαύτης ακροάσεως 
Είπε εϊς αυτούς νά μοϋ αποστείλουν ΑΜΈΣΩΣ χίλια 
τάλαντα. 

ΦΑΑΒΙΟΣ 

Έ λ α β ο ν τό θάρρος νά παρουσιάσω είς αυτούς τήν 
σφραγίδα μετά τοϋ ονόματος σου, θεωρήσας τούτο 
ώς μάλλον άποτελεσματικύν, άλλ' αυτοί έσεισαν την 
κεφαλήν καί έγώ έπανήλθον όχι πλουσιώτερος. 

ΤΙΜΩΝ 
Αλήθε ια ; εΐνε δυνατόν; 

ΨΛΛΒΙΟΣ 

Απήντησαν όλοι ομοφώνως, ότι εΐνε στενοχωρημέ
νοι, ότι δέν έχουν χρήματα, ότι δέν εΐμποροΰν νά κά
μουν όπως επιθυμούν καί ότι λυπούνται—άνθρωπον 
τόσον έντιμον.,.άλλ' όμως θά ηύχοντο—δέν είξεύ-
ρουν καί αυτοί - —κάτι σφάλμα πρέπει νά έγινε - —και 

η ευγενέστερα φύσις δύναται να π λ α ν η θ ή - ε ϊ θ ε νά I , ^Επεθύμουν π , ι λ ύ ν ά μ η ν ε ί , ρ ε { ) ώ ε 1 ? τ η ν > • 

ΡΙΣ καλά καλά νά μέ χαιρετίσουν, μέ έ'καμον νά σΐω* 
πήσω. 

ΤΙΜΩΝ 
Εϊθε οί θεοί νά τούς άνταμείψωσι! Μή λυπήσαι 

καλέ μου φίλε. ' Π αχαριστία εΐνε κληρονομική είς 
τούς γέροντας τούτους. Τό αΐμά των εΐνε πηγμένον 
ψυχρόν, σπανίως κυκλοφορεί. Δέν εΐνε ΑΓΑΘΟΊ, διότι 
λείπει ά π ' αυτούς ή θερμότης τής καρδίας. Καί καθ' 
όσον ό άνθρωπος πλησιάζει πρός τόν θάνατον, πα 
ρασκευάζεται διά τό ταξϊίδιον τούτο, ήτοι γίνεται 
ΑΜΒΛΎΣ καίνωθρός. (ΠΡΟΣ ΎΤΤΗΡΕΤΗΝ.) Πήγαινε εις τόν 
Ηεντίδιον. (ΠΡΌΣΤΌΝ ΦΛΆΊΙΟΝ.) Μή ν είσαι τόσον μελαγ
χολικός,σέ παρακαλώ'εΐσαι ειλικρινής καί τίμιος, είλι-
κρινώς σοϋ λέγω, ότι ΟΥΔΕΜΊΑΣ μομφής είσαι ά
ξιος. ΙΙΡ'ΟΣ Τ:·; ΎΠΗΡΈΤΗΝ.) Ό Βεντίδιος άπώλεσεν ε
σχάτως τόν πατέρα του, παρά τοΰ οποίου έκληρονό-
μησε μεγάλην περιουσίαν. Ό τ α ν ήτον πτωχός, φυ
λακισμένος, καί έστερεϊτο φίλων, τόν άπηλευθέρωσα 
μέ πέντε τάλαντα. Προσαγόρευσέ τον έκ μέρους μου 
καί είπε εις αυτόν, ότι υ φίλο,- του ευρισκόμενος είς 
έπείγουσαν χρηματικήν ανάγκην, τόν παρακαλεί, νά 
ένθυμηθή τά πέντε τάλαντα. (ΠΡΟΣ ΤΟΝ Φλάδιον)., "Ο
ταν ΛΆΒΗΣ αυτά, δόσε τα εις τούς ανθρώπους τού
τους, εις τούς οποίους οφείλονται. Μήν εϊπης, ούτε 
νά νομίσης ποτέ, ότι εΐνε δυνατόν ή περιουσία τοΰ 
Τίμωνος. νά χαθή, άφοΰ έχη τόσους φίλους. 

1>ΛΑ!5ΙΟΣ 

ήσαν όλα έ ν τάξ.-Η-— κρίμα !... Καί προσποιούμενοι, 
ότι σκέπτονται περί άλλων σοβαρών υποθέσεων, καί 
περιφρονητικά βλέμματα ρίιτοντες έ π ' έμοΰ, έξηκο-
λούθησαν τάς διακεκομμένος αύτάς φράσεις, καί χω-

νά τό υποθέσω - σκέψις τοιαύτη είνε εχθρός τής γεν
ναιοδωρίας. Ό γεναιόδωρος νομίζει καί τούς άλλους 
ΟΜΟΊΟΥΣ του. 

(Εξέρχονται.) 

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ 

Σ Κ Η Ν Η Α 
('Εν Αθήναι·,. Λιυμάτιον εν τώ οϊκω τοΰ Αον:ιάλον. 

'() Φλα/ιίιιος περιμένει. ΕΙηέργειαι υπηρέτης, βα 
δίζων πρός αυτόν). 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 
'Ω μίλησα περί σοΰ εις τόν κύριον καί θ ά έλθη 

τώρα. 
ΦΛΛΜΙΝΙΟΣ 

Σε ευχαριστώ. 
(Υ,ιοίρχεται ό Λούκαλος) 

^ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 
Έρχεται ύ κύριος μου. 

ΛΟΤΚΑΛΟΣ 
('1Ϊ(«). Ανθρωπος τοΰ Τίμωνος ; Στοιχηματίζω, 

ότι θ ά φε'ρη κανένα δώρυν. Τί περίεργος σύμπτωσις. 
ΑΠΌΨΕ ώνειρευόμην μίαν άργυράν λεκάνΐ)ν μετά μιας 
πρυχόης. Μετά χαράς σέ βλέπω, καλέ Φλαμίνιε ! Δός 
μου ολίγον κρασί. ;Έ;ίρ-/εται ο υπηρέτης,). Καί πώς 
εϊνε ύ αξιότιμος, ό λαμπρός, Ό γενναιόφρων ευπα

τρίδης τών Α θ η ν ώ ν , ό γενναιόδωρος αυτός άρχων 
καί ΚΎΡΙΟΣ σου ; 

ΦΛΛΜΙΝΙΟΣ 
Εϊνε καλά εις τήν ύγείαν, κύριε. 

ΛΟΥΚΑΛΟΣ 
Χαίρω πολύ, ότι υγιαίνει. Τί έχεις αύτοΰ ύπό τό 

ένδυμα σου, καλέ Φλαμίνιε ; 

ΦΛΛΜΙΝΙΟΣ 
Τίποτε σέ βεβαιώ, ένα κενόν κιβώτιον, τό όποιον 

κατά παράκλησιν τού κυρίου μου, σοΰ έφερα νά το 
γεμίσης. ' Εχει απόλυτον ΑΝΆΓΚΗΝ πεντήκοντα ταλάν
των. Έστε ιλε νά τά ζητήση άπό τήν έξοχότητά σου 
καί ουδαμώς αμφιβάλλει περί τής άμεσου συν
δρομής σου. 

ΛΟΥΚΑΛ» )Σ 
"Ω ! "Ω ! Ω ! Ω ! Ουδαμώς αμφιβάλλει είπε ; 

Κ ρ ί μ α εις τόν λαμπρόν άρχοντα ! Είνε ευγενέστα
τος, άλλά διατηρεί οίκον τόσον πολυτελή ! Πολ/άκις 
έπρο ,'ευμάτισα μαζύ. του καί τοΰ ώμίλησα περί του-
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Β^ίνηδες δέ επανήλθαν καί ιϊς τό δεΐπνον, διά 
"Ιιαναλάβο νά δαπανά ολιγιότερα - και όικυς 

"Ε,,,οί καμμίαν συμβουλήν. Αί επισκέψεις μου 
Εηηοαν ιΐ'ίτιίΐκι. Κάθε άνθρο)πος έχει τό ελάττωμα 

ντός δέ εχει τό τής έλευθεριότητος. Τόν κατέ-
Π ' «ροσεκτικόν περί τούτου, άλλά δέν ήδυνήθην 
Γ̂γά τϋν διορθώσω. /γΐΜ,,χενιι ΐ'ί'/ΐ' ό ί'Χηρέιης φέρων οίνον) 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 

ί Ιδού τϋ κραοί. άρχον. 

ΛΟΥΚΑΛΟΣ 
ί Π α ρ ί τ ή " | ] π " · ' ' ' ' " ι " ν ι 1 " ' ' ο τ ι 0 , ' ! ' ( Τ α ι π ™ ν τ ο τ ε ουνε-

|̂ Κω είς ύγείαν σου. 
| ΦΛΛΜΙΝΙΟΣ 

ίνψηλότη; σου ! ' ν : πολύ φιλόφρων. 
ΛΟΥΚΑΛΟΣ 

β , σοϋ αποδίδω δικαιοσύνην παρετήρησα πάν-
ΐην δραστηριότητα τοΰ πνεύματος σου. Είσαι 
αχο:, γνωρίζων τί είνε λογική, καί δυνάμενοι 
ίμης κα/.ήν χρήσιν τοΰ χρόνου, οσάκις σοΰ πα" 
ίασθή ευκαιρία. Έ χ ε ι ς πολλά προτερήματα. 
Βον ίιπηρέτην). Πήγα ινε σύ έξω. (Εξέρχεται 
ιηρετη;). Πλησίασε, καλέ Φλαμίνιε. Ό κύ
βου είνε γενναιόδωρος, άλλά σύ είσαι νοή-
, καί γνωρίζεις κάλλιστα, ότι καίτοι ήλ-
ΐροςέμέ, ούχ ήττον ή στιγμή δέν εΐνε κατάλλη-
βιο νά δανείζη τις χρήματα. Καί μάλιστα, άνευ 

•ίας, καί έπί τώ λόγιο μόνον τής φιλίας. Ν ά ) 

Ιάβεοϋαύτά τά χρήματα, καί προσποιήσου, ότι δέν 
|)ίείδες. Υγίαινε. 

ΦΛΑΜΙΝΙΟΣ 
Εϊνε δυνατόν \<ά ήνε τόσον διαφορετικός ύ κόσμος 

«η 'ο ,τ ιήτυ προ μικρού άκόμΐ); Κατηραμένη ποτα-
«ίιης! πήγαινε πρός εκείνον, όστις σέ λατρεύει. 
ΐΡΐϊΚ τά χρήματα οπίσω >. 

ΛΟΥΚΑΛΟΣ 
! Τώρα β/.έπο, ότι είσαι τρελλύς καί κατάλληλος 
Ιώτόν κύριόν σου. (/Εξέρχεται). 

ΦΛΑΜΙΝΙΟΣ 
Είθε τά χρι'ιματα ταύτα ν ά προστεθούν εις εκείνα 

ρ β ν α σέ κάψουν, καί ό θάνατος σου νά προέλθη 
Ρ » οιαλελυμένον μέταλλον. Είσαι νόσημα φιλίας ) 

V φίλος. Εϊνε δυνατόν ή καρδία τής φιλίας 
"ήνε τόσον ασθενής, ι ιστέ ν ά μεταβ/ηθή εντός δύο 
:™των.(' "Ο ϋεοί, φαντάζομαι πόσον θά έξοργισθή 

κύριος μοι-, ο οοϋλος αυτός δέν έχώνευσεν ά 
"Ι") τα ο,αγητά τοΰ κυρίου μου. (•) Διατί νάτρέφηται 
ί Τ ω ν φαγητών τούτων, άψοΰ αυτός εΐνε δηλητή-
Ρ** ! Είθε μόνον ασθενείας νά τοΰ προξενήσουν ( 

*"»δ« «σθενήση έ.ι ικινδύνως, αί δυνάμεις, τ ά : 
,Βγ' " ε ν τω κειμένω / , : ; · . ; πιίΙΙιν σημαίνε: γαλακ-

Η. 0 : 5 ι ν ε δυνατόν ή κα:ο:α τής οιλίας νά είνε τόσον 
Ρ* <»οτ,ς. ωστε νά ςυνίση έντος δύο νυκτών ; 

Κ|· "ΙΙίό; τιμήν του, ό δοΟλος αυτός ε/ει ακόμη εις τόν 
" ' '* ? ϊΥητά τού κυρίου μου.» Ό Φλαμίνιος μετα-

ι.)8υ 
V *'· *ν~*»0χ ΐ'ρωνιχώς :ήν λέςιν ΙιοηοιίΓ—τιμήν. 

οποίας έλαβεν άπό τάς τροφάς τοΰ κυρίου μου, νά 
μή τόν βοηθήσουν καθόλου, πρός άνάκτησιν τής υ 
γείας του, άλλά νά παρατείνουν τάς ιορας τής αγω
νίας του. 

(Εξέρχεται) 

Σ Κ Η Ν Η Β 
('Εν Αθήναις. Δημόσιος ΙΙ/.ατεϊα. ΕΙσέρχετηι <\ Λού-

κιος μετά τριών ξένων). 
ΛΟΥΚΙΟΣ 

Ποίος εΐνε ό άρχων Τίμων ; Είνε ό καλός μου φί 
λος, καί άνθρωπος καθ'όλα αξιότιμος. 

Αος Ε ΕΝΟΣ 
Ώ ς τοιούτον καί ημείς τόν γνωρίζομεν, άν καί 

ξένοι .τρύς αυτόν. Ά λ λ ' ημπορώ νά σοΰ εϊπω κάτι 
τι, κύριε, πράγμα τό όποιον ΑΚΟΎΩ άπό όλον τόν 
κόσμον παρήλθον τώρα αί ευτυχείς ήμέραι τοΰ άρ
χοντος Τίμωνος. Ή περιουσία του έλαττοϋται κ α θ ' 
εκάστη ν . 

ΛΟΥΚΙΟΣ 
Ό χ ι , όχι, μήν τό πιστεύσης, δέν εΐνε δυνατόν νά 

στερήται χρημάτων. 
Βος ΞΕΝΟΣ 

Άλλά πίστευσε τοΰτο, άρχον, ότι προ μικροΰ α
κόμη, ένας άπό τούς ύπηρέτας του είχε μεταβή εις 
τόν άρχοντα Λούκαλον, ζητών νά δανεισθή π α ρ ' αύ
τοΰ μερικά τάλαντα - τά έζήτησε μετ ' επιμονής, λέγων 
ότι είχεν απόλυτον ανάγκην, καί όμως δέν τά έλαβεν» 

ΛΟΥΚΙΟΣ 
ΠΏΣ ; 

Βος ΞΕΝΟΣ 
Ναί, κύριε, σοΰ λέγω, ότι δέν τά έλαβεν. 

ΛΟΥΚΙΟΣ 
Τί παράξενον πράγμα. Έντρέπομαι δ ι ' αυτό, μά 

τούς θεούς, Νά αρνηθούν είς αυτόν τόν έντιμον άν
θρωπον ! Ή πράξις αυτή δέν ήτο πολύ έντιμος. 
Τό κατ ' έμέ οφείλω νά ομολογήσω, ότι έδειξε καί 
πρός έμέ ΑΡΚΕΤΆ δείγματα τής ΑΓΑΘΌΤΗΤΑΣ του, δώ· 
σας μοι χρήματα καί σκεύη επιτραπέζια, κοσμήματα, 
καί άλλα παρόμοια, μικράς αξίας, καί μή δυνάμενα 
νά συγκριθώσι πρός τά δώρα, τά όποια έλαβεν εκεί
νος. Καί όμως άν κατά ΛΆΘΟΣ άπετείνετο πρύς έμέ 
άντί ν ' άποταθή πρύς εκείνον, ουδέποτε θά τοΰ ήρ-
νούμην τά ζητηθέντα τάλαντα. (Εισέρχεται ό Σερβίλιος) 

Σ Ε Ρ Β Ι Λ Ι Ο Σ 
Ι δ ο ύ κατ ' ευτυχή σύμπτωσιν ό κύριος. Έ κ ο -

πίασα τόσον διά νά τόν ευρα>. (Προς τον Λοϋκιον) -

"Εντιμε κύριε... 
ΛΟΥΚΙΟΣ 

Ό Σερβίλιος !. Χαίρω πολύ βλέπων σε' χαίρε. 
Προσαγόρευσόν με πρύς τόν έντιμον καί ένάρετον 
κύριόν σου, τόν προσφιλέστατον φίλον μου. 

ΣΕΡΒΙΛΙΟΣ 
Ό ΚΎΡΙΟΣ μου μέ έστειλεν είς τήν εντιμότητα σου. 

ΛΟΥΚΙΟΣ 
Ά ! τί έστειλε ; Πολλάς υποχρεώσεις έχω ΠΡΌΣ αύ-
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τόν. Πάντοτε στέλλει, πώς νομίζεις, δτι θ ά ημπο
ρέσω νά τόν ευχαριστήσιο ; Καί τί έστειλε τώρα ; 

Σ Ε Ρ Β Ι Λ Ι Ο Σ 
"Εχων ανάγκην χρημάτων έστειλε νά ζήτηση άπό 

τήν εντιμότητα σου, τό ποσόν, τό όποιον χρειάζεται. 
Λ Ο Τ Κ Ι Ο Σ 

Γνωρίζω, δτι δ άρχων.άστεΐζεται' μαζύ μου. Δέν 
είνε δυνατόν νά έχη ανάγκην πέντε χιλιάδων πεντα
κοσίων ταλάντων. 

Σ Ε Ρ Β Ι Λ Ι Ο Σ 
Έ π ί τοϋ παρόντος έχει ανάγκην όλιγωτέρων. Έ ά ν 

ή ανάγκη δέν ήτο επιτακτική, δέν θ ά τά έζήτουν τό
σον επιμόνως. 

ΛΟΥΚΙΟΣ 
Σπουδαίως ομιλείς, Σερβίλιε ; 

Σ Ε Ρ Β Ι Λ Ι Ο Σ 
Μά τούς θεούς, είνε αλήθεια. 

ΛΟΥΚΙΟΣ 
Τί κτήνος πού ήμην, νά έξοδεύσω τά χρήματα μου 

εΐς περίστασιν, κ α θ ' ήν ήδυνάμην νά διαθέσω αυτά 
έντίμως. Τί ατυχία! ένεκα μικράς αγοράς, τήν 
οποίαν έ«αμα πρό ολίγων ημερών, νά στερηθώ σή
μερον μεγάλης τιμής. Τώρα, μά τούς θεούς, δέν 
ημπορώ νά κάμω τίποτε. Ζώον είμαι. "Ημην έ
τοιμος καί εγώ νά στείλω νά ζητήσω χρήματα άπό 
τόν άρχοντα Τίμωνα, μάρτυρες οί κύριοι ούτοι. 
Άλλά τώρα δέν ήθελα ούτε δ ι ' δλα τά πλούτη 
τά>ν Α θ η ν ώ ν , νά τό εΐχον κάμει. Τούς εγκάρ
διους μου χαιρετισμούς εις τόν Τίμωνα, καί ελπίζω 
δτι δέν θά διατεθή δυσμενώς πρός έμέ, διότι δέν 
έχω τήν δύναμιν νά τοΰ φανώ χρήσιμος. Καί είπε 
τοΰτο έκ μέρους μου, δτι λυπούμαι εγκαρδίως, μη 
δυνάμενος νά ευχαριστήσω τόσον άξιότιμσν εύπατρί-
δην. Θά μοΰ κάμγ,ς τήν χάριν, καλέ Σερβίλιε, νά 
έπαναλάβης πρός αυτόν κατά λέξιν τούς λόγους μου; 

Σ Ε Ρ Β Ι Λ Ι Ο Σ 
Ευχαρίστως, κύριε. 

ΛΟΥΚΙΟΣ 
Θά προσπαθήσω νά σέ ευχαριστήσω, Σερβίλιε. 

(Εξέρχεται ό Σερ5;λιος). (Προς τούς ξένους). Αλήθε ια 
δπως είπες, δ Τίμων είνε πράγματι κατεστραμμένος ; 
καί άφοΰ άπαξ τοΰ ήρνήθησαν χρήματα, δέν θ ά δυ-
νηθή νά εύρη ευκόλως. (Εξέρχεται). 

Αος ΞΕΝΟΣ 
Παρετήρησας αυτά, 'Οστίλιε ; 

Βος ΞΕΝΟΣ 
Ναι, πολύ καλά. 

Αος ΞΕΝΟΣ 
Τοιούτος είνε ό κόσμος. Τής αυτής ακριβώς φύ

σεως είνε τό πνεΰμα παντός κόλακος. Τίς δύναται νά 
δνομάση φίλον του τόν μετ' αύτοϋ συντρώγοντα, 
διότι, κ α θ ' δσον εγώ γνωρίζω, δ Τίμων έφέρθη ώς 
πατήρ πρός τόν άνθρωπον τούτον, καί διά τών χρη
μάτων του διετήρησε τήν ύπόληψίν του καί τόν έβο-
ήθησεν εΐς τάς δαπανάς του. Ναι, διά τών χρημάτων 
τοΰ Τίμωνος έπληρώθησαν οί μισθοί τών υπηρετών 
του. Όσάκις πίνει, τά χείλη του έγγίζουσι τά αργυρά 

ποτήρια τοΰ Τίμωνος. Καί δμως. ( ΤΩ ! παρατήρη 0 0. 
τήν άνθρωπίνην θηριωδίαν, δταν παρουσίασης 
ύπό τήν μορφήν τής αχαριστίας!) Καί δμιος, 
λόγως τής περιουσίας του, αρνείται εΐς αυτόν β , ^ 
θημα, τό όποιον πάς φι /άνθοωπος θά έδιδεν Μ 
έπαίτην. 

Γος ΞΕΝΟΣ 
Πράξις τοιαύτη, καταδικάζεται υπό τής θρησκείατ 

Αοί ΞΕΝΟΣ 
Έ γ ώ δέν έλαβον ποτέ πεΐραν τής άγαθότητος Τ 0 5 

Τίμωνος. Δέν έξέτεινεν έ π ' έμού τήν γενναιοδωρία» 
του. Έ ν τούτοις ομολογώ, δτι άν έν απορία διατε-
λών, έζήτει τήν συνδρομήν μου, θά έθεώρουντή» 
περιοοσίαν μου ΏΣ δώρον τοϋ Τίμωνος, καί Μ 
τοΰ έδιδον τό μεγαλείτερον μέρος αυτής, χάρ^. 
τοΰ ευγενούς αυτοΰ χαρακτήρος, τής μεγάλης 
του αρετής, τής εντίμου συμπεριφοράς του. Τόσο» 
πολύ ΑΓΑΠΏ τήν καρδίαν τον. Ά λ λ ά βλέπω, δτιοί 
άνθρωποι πρέπει νά μάθουν νά λησμονούν τήν φι-
λανθρωπίαν. Διότι ή φιλανθρωπία δεσπόζει τής συ
νειδήσεως. (Εξέρχονται) 

Σ Κ Η Ν Η Γ 
("Εν Αθήναις. Δωμάτιον έν τώ οίκω τοΰ Δ'εαπρο-

νίον. Εισέρχεται ύ Σεμπρόνιος μεθ' ενός νηψ 
ρέτου τον Τίμωνος). 

Σ Ε Μ Π Ρ Ο Ν Ι Ο Σ 
Διατί καί καλά καί σώνει, νά μέ ένοχλή εμένα, 

περισσότερον άπό τούς άλλους ; Ήδύνατο ν ' άπο-
ταθή είς τόν άρχοντα Λούκι ον, ή εΐς τόν Λούκαλον, 
δ δέ Βεντίδιος, τόν όποιον άπεφυλάκισεν, είνε τώρα 
πλούσιος. Ό λ ο ι ούτοι οφείλουν εις εκείνον τήν περί-
ουσίαν των. 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 
Ό λ ο ι αυτοί έδοκιμάσθησαν καί ευρέθησαν μέ

ταλλα αγενή, διότι δλοι τοϋ ήρνήθησαν. 
ΣΕΜΠΡΟΝΙΟΣ 

Πώς ! τοΰ ήρνήθησαν ; Καί ύ Βεντίδιος καί ο 
Λούκαλος τοΰ ήρνήθη σαν ; Πρός ποίον αποτείνεται 
τώρα ; Καί οί τρεΐς : Τ οΰτο δεικνύει ολίγην αγάπη* 
ή κρίσιν έκ μέρους των. Έ γ ώ λοιπόν είμαι το Ο Ι 
λευταΐόν του καταφύγιον ; Τρεΐς φοράς τόν εγκατέ
λειψαν οί φίλοι του, ΏΣ ιατροί μή έχοντες ελπίδα 
περί τής σωτηρίας του. Έ γ ώ λοιπόν πρέπει να ανα*1 

λάβω τήν θεραπείαν : Πολύ μέ προσέβαλε διά τον-
του, είμαι θυμωμένος μαζύ του, διότι ήδύνατο ΝΑ 
γνωρίζη καλλίτερον τήν θέσιν μου. Δέν βλέπω δια 
ποίον λόγον νά μήν ζήτηση πρώτον τήν συνδρομή» 
μου. Διότι ομολογώ, δτι πρώτος έγώ έλαβον ΔΩΡΑ 
π α ρ ' αύτοΰ. Τόσον κακήν ΐδέαν έχει περί έμοΰτωρα, 
ώστε νά νομίζη, δτι τελευταίος δλων πρέπει εγω ΝΑ 
δείξω τήν πρός αυτόν εύγνωμοσύνην μ ο υ ; "Οχι· 
Αυτό δύναται νά μέ καταστήση γελοΐον εΐς τούς άλ
λους, κοί νά θεωρηθώ τρελλός ύπό τών αρχόντων· 
Ά λ λ ά χάριν τών πρός αυτόν αισθημάτων μου, θα 
προετίμων καί τριπλάσια ακόμη άν έζήτει, ν 
τείνετο πρός έμέ πρώτον. Έπεθυμουν πολύ νά **" 
φανώ χρήσιμος^ Πήγαινε τώρα, και είς τήν ψυχρ°* 
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^ντησιν τών άλλων πρόσθεσε καί τήν ίδικήν μου. 
^Αίνθάλάβη ποτέ χρήματα π α ρ ' εμού ό προσβαλών 

Ο,ΝΪΐΙΙΉΝ μ"ΐ'· (Έξίρχεται). 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 

'Λαμπρά '. Ή έξοχότης σου είνε αχρεία. Ό διάβο-
I δέν ήξενρε τί κκαμεν, δ τ α ν έπλασε τόν ανθρω-
• \ τόσον πανοϋργον. "Εβλαψε τόν εαυτόν του. 
^ ~ ω δέ, δτι έπί τέλους διά της πανουργίας του δ 
Μρωπος θ ' απαλλαγή έκ τής διαβολικής δυνάμεως. 
Πόσον έντίμως προσπαθεί νά κρύψη τήν φαυλότητα 

ό κύριος αύτύς, καί νομίζει, δτι δικαιολογεί τήν 
' α ν Χου, αναφερών παραδείγματα ενάρετων άν-

Ν,ών. Όμοιάζει πρύς εκείνους, οΐτινες ύπό τό πρό
βλημα τής φιλοπατρίας, είνε ικανοί νά πυρπολήσουν 
ολόκληρα βασίλεια. Τοιαύτης φύσεως είνε καί ή 
ίγωΐστική του φιλία. Αυτή ήτον ή τελευταία έλπίς 
,οϋ κυρίου μου. Τώρα δλοι έτράπησαν ΕΙΣ φυγήν, 
|«ος τών θεών. Οί φίλοι του είνε τώρα νεκροί. Αί 
{νραι, αί δποΐαι δέν ειχον ποτέ γνωρίσει σύρτας, 
κατά τάς ημέρας τής ευτυχίας, πρέπει τώρα νά κλεί-
βνται στερεώς, διά νά φυλάττωσι καλά τόν κύριόν 

Ι «ον. Καί ιδού τύ αποτέλεσμα τής μεγάλης γενναιο-
οωρίας. Όστις δέν δύναται νά φυλάττη τόν πλοϋ-
ιόν του, πρέπει πάντοτε νά μένη Ε Ι . τύ σπήτι. ( Έ ξ -
ίρχιται). 

Σ Κ Η Ν Η Δ ' 
(Έν Αθήναις. Αίθουσα έν τώ οίκω τοΰ Τίμωνος. 

ΕΊοέρχονται δύο ύπηρέται τοΰ Βάρωνος, καί δ 
νπηρέ-.ηςτοΰ Λουκίου, σνναντώντες τ)ν Τίτο*, 
τόν Όρτένσιον και αλλονς ϋπηρέτας τών δανει-
οτών τοΰ Τίμωνος, περιμένοντας τήν εςοδόν 
τον). 

Αος Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Καλή 'μέρα, Τίτε, Όρτένσιε . 

Τ Ι Τ Ο Σ 
Καλή 'μέοα, καλέ Βάρων. 

Ο Ρ Τ Ε Ν Σ Ι Ο Σ 
Πώς συ, Αούκιε ; πό\ς έτυχε νά συναντηθώμεν 

δλοι. 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 

; ΝΑΙ...καί νομίζω, δτι διά τήν αυτήν ύπόθεσιν ήλ-
θαμεν ολοι, έγώ ήλθα διά χρήματα. 

Τ Ι Τ Ο Σ 
Διά τήν αυτήν ύπόθεσιν ήλθαν καί εκείνοι καί 

ημείς. 
(Εισέρχεται ό Φιλότας) 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Καί ό κύριος Φιλότας; 

ΦΙΛΟΤΑΣ 
Καλή 'μέρα σας. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Καλώς ήλθες, καλέ σύντροφε. Τί ώρα νομίζεις νά 

ΦΙΛΟΤΑΣ 
Πλησιάζει εννέα. 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Τόσον αργά. 

ΦΙΛΟΤΑΣ 
Δέν είνε Α Κ Ό Μ Η ώρα νά δεχθη ό Ά ρ χ ω ν ; 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Ό χ ι Α Κ Ό Μ Η . 

ΦΙΛΟΤΑΣ 
Πολύ παράξενον μοϋ φαίνεται, έσυνήθιζε ν ' άνα-

τέλλη εΐς τάς επτά. 

Υ Π Π Ρ Ε Τ Π Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
ΝΑΙ , άλλά αί ήμέραι έγειναν τώρα μικρότεραι δ ι ' 

αυτόν. Πρέπει νά μάθης, δτι ή άσωτος πορεία ο
μοιάζει μέ τήν τού ηλίου, άλλά δέν επαναλαμβάνεται, 
δπως εκείνη. Φοβούμαι, δτι είς τύ βαλάντιον τοϋ 
Τίμωνος επικρατεί βαρύς χειμών, ήτοι ημπορείς νά 
βύθισης τήν χείρα πολύ κάτω, χωρίς νά ευρης τί
ποτε. 

ΦΙΛΟΤΑΣ 
Καί έγώ έχω τούς αυτούς φόβους. 

Τ Ι Τ Ο Σ 
θ ά σοϋ ειπώ κάτι τι παράξενον. Ό κύριος σου σέ 

έστειλε νά ζήτησης χρήματα. 
Ο Ρ Τ Ε Ν Σ Ι Ο Σ 

Ναι, αλήθεια. 
ΤΙΤΟΣ 

Καί τώρα φορεί τά κοσμήματα, τά όποια τοϋ έ-
δωκεν δ Τίμων, καί διά τά δποΐα περιμένω νά πλη
ρωθώ. 

Ο Ρ Τ Ε Ν Σ Ι Ο Σ 
Τ Η λ θ α χωρίς νά τό θέλω. 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Παρατήρησε, τί παράξενον πράγμα (') νά πλη-

ρώνη δ Τίμων περισσότερα, π α ρ ' δσα χρεωστεΐ, ώς 
έάν ό κύριος σου έφόρει πλούσια κοσμήματα καί έ
ζήτει χρήματα δ ι ' αυτά. 

Ο Ρ Τ Ε Ν Σ Ι Ο Σ 
Οί θεοί γνωρίζουν πόσον μέ δυσαρεστεί ή εντολή 

αυτή. Ήξεύρω, δτι δ κύριος μου έξώδευσε μέρος έκ 
τοϋ πλούτου τοΰ Τίμωνος, ή δέ αχαριστία καθιστά 
τήν πράξιν ταύτην χειροτέραν κλοπής. 

Αος Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Ναι, ή ιδική μου άπαίτησις είνε τρεΐς χιλιάδες 

κορώναι. Ποία είνε ή ιδική σου ; 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 

Πέντε χιλιάδες. 
Αος Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 

Μεγάλο ποσόν, καί φαίνεται έξ αύτοΰ, £δτι δ κύ
ριος σου εΐχεν εΐς τόν Τίμωνα πλειοτέραν έμπιστο
σύνην ή εΐς τόν ΐδικόν μου, διότι άλλέως θ ά τοΰ έ-
δάνειζε τό αυτό ποσόν. 

(Εισέρχεται δ Φλαμίνιος) 
Τ Ι Τ Ο Σ 

Έ ν α ς άπό τούς ύπηρέτας τοΰ άρχοντος Τίμωνος. 

(1) ΜατΙι Ηο\ν δίταο^β ίΐ ίΐιοννβ, Τίηιοη ίη ΙΙιίί κΐιοιιΐίΐ 
ραν ΠΙΟΓΟ Ιαβη Ιιβ \νοβ», ήτοι· Ό υπηρέτης τοϋ Λουκίου 
λέγει, δτι ό Όρτένσιος δέν "έπρεπε νά ζητή παρά Τ Ο ΰ Τί
μωνος τά ιτρός αυτόν όϊ/ειλόμενα, διότι πολλάκις ελαιβε 
Βωρα παρ* εκείνου. 
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ΣΕ 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Τ »Τ ΛΟΥΚΙΟΥ 

Ό Φλαμίνιος! "Ακουσε, κύριε, είπε μου, 
παρακαλώ, είνε έτοιμος νά έξέλθη ό κύριος σου ; 

ΦΛΑΜΙΝΙΟΣ 
"Οχι, δέν είνε. ν 

ΤΙΤ( >Σ 

Περιμένομεν τήν έξοχότητά του. Ειδοποίησε τον, 
σέ παρακαλώ. 

[ΦΛΑΜΙΝΙΟΣ 
Δέν έχω ανάγκην νά τού το ειπώ. Γνοιρίζει τήν 

προθυμίαν σας. (Εξέρχεται) . 
(Εισέρχεται ό Φλάβιος, έχων τό πρόσωπον 

κεκαλυμμένον διά τοϋ χιτώνος) 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 

Ό επιστάτης του είνε αυτός δ σκεπασμένος ; 
Φεύγει χωμένος εΐς ένα σύννεφον. Φώναξε τον, φ ώ 
ναξε τον. 

Τ Ι Τ Ο Σ 
Άκούεις κύριε; 

Β ' . Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Μέ τήν άδειάν σου, κύριε ; 

ΦΛΑΒΙΟΣ 

Τί μέ θέλεις φίλε μου ; 
Τ Ι Τ Ο Σ 

Περιμένομεν δλίγα χρήματα. 
ΦΛΑΒΙΟΣ 

Έ ά ν ή πληρωμή ήτο τόσον ασφαλής, δσον είνε 
βεβαία ή παρουσία σας, θ ά έπληρώνεσθε άφεύκτως. 
Διατί δέν έπαρουσιάζετε τούς λογαριασμούς σας, δ
ταν οί κακόπιστοι κύριοι σας έτρωγον τά φαγητά 
τοΰ κυρίου μου ; Τότε έμειδίων χαιρεκάκως διά τά 
χρέη του, καί κατελόγιζον άπλήστως τούς τόκους 
των. Αδικείτε τόν εαυτόν σας, νά μέ έρεθίζητε 
ούτω. Αφήσατε με νά περάσω. Πιστεύσατε, δτι καί 
έγώ, καί δ άρχων μου έφθάσαμεν είς τό τέλος. Ούτε 
έγώ πλέον έχω νά κάμω λογαριασμούς, ούτε αυτός 
νά έξοδεύη. 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Ναι, άλλ' ή άπάντησις αύτη δέν μάς ωφελεί. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
Καί άν δέν ωφελείσαι, δέν είνε τόσον χαμερπής, 

δσον σύ, διότι υπηρετείς αχρείους. 
(Εξέρχεται) 

Αος Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Τί μουρμουρίζει ή αύτοΰ χρεωκοπική έξοχότης ; 

Βος Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Δέν έχει σημασίαν δ,τι λέγει· είνε πτωχός καί 

αυτό είνε άρκοΰσα έκδίκησις. Ό άστεγος, δ μή έχων 
ποΰ τήν κεφαλήν κλίνη, δμιλεΐ μετά πλειοτέρας 
παρρησίας. Αυτός καί μόνος δύναται νά σκώπτη τάς 
μεγάλας οΐκοδομάς. 

(Εισέρχεται δ Σερβ'ιλιος) 
ΤΙΤΟΣ 

Νά ό Σερβίλιος. Τώρα θ ά μάθωμεν καμμίαν ά-
πάντησιν. 

Σ Ε Ρ Β Ι Λ Ι Ο Σ 
Ά ν ημπορέσετε, κύριοι, νά έλθητε άλλην ώραν, 

θά μέ ύποχρεώσητε, διότι, μά τήν ψυχήν μ ο υ 

ριός μου είνε τώρα πολύ στενοχωρημένος· έχ( 

λην τήν εύθυμίαν του, είνε πολύ κακοδιάι 
μένει είς τό δωμάτιόν του. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Πολλοί μένουν είς τό δωμάτιον, χωρίς ν α ^ Ι 

σον ασθενείς. Έ ά ν δέ είνε τόσον ασθενής 
νομίζω, νά πλήρωση τά χρέη του, δσον τό " 
ταχύτερον, διά νά προλειάνΐ] τήν δδόν προς 
θεούς. 

Σ Ε Ρ Β Ι Λ Ι Ο Σ 
"Ω! Θεοί! 

Τ Ι Τ Ο Σ 
Αυτό δέν ήμποροΰμεν, κύριε, νά τό έκλάβ»! 

οΓ>ς άπάντησιν. 
ΦΛΑΜΙΝΙΟΣ 

(Έντίς) . Βοήθεια, Σερβίλιε! δ ΚΎΡΙΟΣ μοοΐ! 
ΚΎΡΙΟΣ μου ! 

(Ει έρχεται υ Τίμων έξωργισμίνο;" <"> Φλαμί· 1 
»·ιθί ακολουθεί). 

ΤΙΜΩΝ 
Π ώ ς ! καί αύται αί θύραι μου, αού έμ,τοδίζ»1 

τήν δίοδον : Δέν ήμην πάντοτε ελεύθερος; Π 
οίκος μου θά μοΰ γείνη τώρα φυλακή καί δεσ, 
λαξ ; Καί αύται αί αϊθουσαι, εΐς τάς οποίας 9^1 
τά συμπόσια μου, δεικνύονται τώρα πρός έμέ, 
σκληρόκαρδοι, δσον τό άνθρώπινον γένος ; 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Όμίλησον Τίτε. 

Τ Ι Τ Ο Σ 
Ι δ ο ύ ό λογαριασμός μου, Ά ρ χ ο ν . 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 
Ι δ ο ύ καί δ ιδικός μου. 

Ο Ρ Τ Ε Ν Σ Ι Ο Σ 
Καί δ ιδικός μου, Ά ρ χ ο ν . 

ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΟ ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΤΟΥ ΒΛΡΩΜΟΕ 1 
Καί οί ιδικοί μας, άρχον. 

ΦΙΛΟΤΑΣ 
Είνε δλοι οί λογαριασμοί μας. 

ΤΙΜΩΝ 
(') Σκοτώσατε με, μέ αυτούς, σχίσατε με είς | 

μέση ν . 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 

Άλλοίμονον, άρχον ! 
ΤΙΜΩΝ 

Κόψατε έκ τής καρδίας μου νομίσματα. 
ΤΙΤΟΣ 

Ό ιδικός μου είνε πενήντα τάλαντα. 
ΤΙΜΩΝ 

Πληρωθήτε άπό τό αίμα μου. 
Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ 

Πέντε χιλιάδας κορώνας, άρχον μου. -
ΤΙΜΩΝ 

Μέ πέντε χιλιάδες σταγόνας πληρώνεσα 
είνε τά ιδικά σου ; καί τά ιδικά σου ; 

Αος Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Ά ρ χ ο ν μου. 
(1) "Ο Τιμών πα ίζει μέτήν λέξιν (ΓΠ!1) ^ 

(λογοιριαο-μδν) καί δ'πλον είδους άξίνης. 
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ΔΙΆ 
ΤΙΜΩΝ 

Πάριε με, σχίσατε με, ποΰ νά σάςπάρη 

βόλος-
(Εξέρχεται) 
Ο Ρ Τ Ε Ν Σ Ι Ο Σ 

Βλέπω, δτι οί κύριοι μας, πρέπει νά απελπισθούν 
διά τά χρήματα των. Τά χρέη αύιά πρέπει νά θεω
ρηθούν χαμένα, άφοΰ οφειλέτης είνε τρελλός. 

(Εξέρχονται) 
(Εισέρχονται πάλιν ό Τίμων καί ό Φλάβιος) 

ΤΙΜΩΝ 
Μέ έξώργισαν, οί δοΰλοι ΑΥΤΟΊ! Πιστωταί !—πα-

Χηάνθρωποι 
ΦΛΑΒΙΟΣ 

Αγαπητέ μοι άρχον... 
ΤΙΜΩΝ 

Τί νομίζεις, έάν έκαμνα ΑΥΤΌ... 
ΦΛΑΒΙΟΣ 

"Αρχον μου... 
-ΤΙΜΩΝ 

Θά τό κάμω. Έπιστάτα μου. 
ΦΛΑΒΙΟΣ 

Είς τάς διαταγάς σου, άρχον. 
ΤΙΜΩΝ 

Πρλύ καλά...Πήγαινε νά προσκαλέσης πάλιν δλους 
τούς φίλους μου, τόν Λούκιον, τόν Λούκαλον καί 
τον Σεμπρόνιον.Όλους, άλλην μίαν φοράν θ ά προΛ-
χαλέσω εΐς συμπόσιον αυτούς τούς παληανθρώ-
πους. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
Ή ταραγμένη σου διάνοια σέ κάμνει νά δμιλής 

«ατ' αυτόν τόν τρόπον, αύθέντα μου Δέν μας έμει-
νεν ούτε δ ι ' ένα μικρό γεύμα νά δώσωμεν. 

ΤΙΜΩΝ 
Μή σέ μέλει δ ι ' αυτό. Πήγαινε,σέ διατάσσω, προσ

κάλεσε τους δλους, άφησε τό πλήθος τών αχρείων νά 
,Λθουν. Ό μάγειρος μου καί έγώ, θ ά φροντίσωμεν 
δι' δλα. 

(Εξέρχονται) 

Σ Κ Η Ν Η Ε 
(Έν Αθήναις. Ή Γερουσία) 

Αος ΓΕΡΟΥΣ1ΑΣΤΗΣ 
Εχεις τήν ψήφόν μου, άρχον. Τό έγκλημα είνε 

«ινάσιμον, πρέπει νά άποθάνη. Ό οίκτος θρασύνει 
1 0 έγκλημα. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Αληθέστατον, δ νόμος πρέπει νά τόν τιμωρήση 

^στηρώς. 
(«σερχεται ό Αλκιβιάδης μετά τής ακολουθίας του) 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Ενχομαι τιμήν, ύγείαν καί έπιείκειαν είς τήν Γε-

ρονσίαν. 
Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Τί συμβαίνει, στρατηγέ ; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
"Ερχομαι νά επικαλεσθώ ταπεινώς τάς άρετάς υ 

μών, διότι δ οίκτος είνε ή αρετή τοΰ νόμου καί μό
νον οί τύραννοι έφαρμόζουσιν αυτόν μετά σκληρό-
τητος. Αί περιστάσεις καί ή τύχη έφάνησαν δυσμε
νείς, πρός ένα φίλον μου, δστις έν ψυχικώ βρασμφ 
παρέβη τόν νόμον, δ δποΐος είνε αμέτρητου βάθους, 
δ ι ' εκείνους, οΐτινες άπερισκέπτως βυθίζονται εντός 
αύτοΰ. Έκτος τοΰ ατυχήματος τούτου, δ άνθρωπος 
ούτος είνε ΈΞΟΧΩΝ προτερημάτων, δένέμόλ.υνε δ ι ' Ά-
νανδρίας τό έγκλημα του, καί τοΰτο εξαγοράζει τό 
σφάλμα του. ΆΛΛΆ μετ ' ευγενούς οργής καί εύθύτη-
τος άντέστη πρός τόν έχθρόν, βλέπων τρωθεΐσαν τήν 
ύιεόληψίν του. Μετά μετριοφροσύνης, δέ καί άνευ 
επιδείξεως, έκράτησε τήν οργή Ν του πριν έκραγή, 
ώσεί θέλων νά δικαιολόγηση εαυτόν. 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Ανέλαβες νά υποστήριξης πράγμα πολύ παράδο-
ξον, προσπαθών νά παρουσίασης ώς ώραΐον ΤΌ ά-
σχημον. Τόση είνε ή προσπάθεια, τήν δποίαν κατα-
βάλλεις, ώστε οί λόγοι σου φαίνονται τείνοντες νά 
δικαιολογήσουν τόν φόνον, κατατάσσοντες εΐς ΐσην 
μοΐραν τό φίλερι μέ τήν άνδρείαν, ενώ είνε αν
δρεία νόθος, γεννηθεΐσα έν ΕΠΟΧΉ, κ α θ ' ήν έδημι-
ουργοΰντο κόμματα καί αιρέσεις. Α λ η θ ή ς ανδρείος 
είνε εκείνος, όστις υπομένει μετά συνέσεως παν 
δ,τι κακόν δύναται νά ΈΚΦΡΑΣΗ άνθρωπος καί ό
στις δέν λαμβάνει ΎΠ' δψει τά αδικήματα, άλλά φέ
ρει αυτά δπως καί τά ΦΟΡΈΜΑΤΑ του, χωρίς νά έκ
ΘΕΤΗ ποτέ τήν ζωήν του εΐς κίνδυνον, ένεκεν ύβρεων. 
Έ ά ν τό ΑΔΊΚΗΜΑ είνε κακόν καί ΜΆΣ άναγκάζη, εις 
τόν φόνον, δέν είνε τρέλλα χάριν αύτοΰ νά ΈΚΘΕΤΗ 
τις τήν ζωήν του ; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Ά ρ χ ο ν μου.. . 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Δέν δύνασαι νά δικαιολόγησης σφάλματα τόσον 

μεγάλα. Ανδρε ία είνε ή υπομονή, όχι ή έκδίκησις. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Συγχωρήσατε με, άρχοντες, έάν δμιλώ ώς στρα
τηγός. Διατί καί οί τρελλοί ΑΥΤΟΊ εκτίθενται είς τάς 
μάχας, άντί νά υποφέρουν δλας ΤΆΣ άπειλάς ; Διατί 
δέν άποκοιμώνται καί δέν άφίνουν τούς εχθρούς νά 
τούς φονεύουν, άνευ αντιστάσεως ; Έ ά ν τό ύπομέ-
νειν είνε τόσον άνδρεϊον, διά ποίον λόγον νά πολε-
μώμεν εις τά πεδία τών μαχών ; Τότε αί γυναίκες 
μένουσαι εις τό σπήτι είνε ανδρειότεροι, άφοΰ ή 
διαμονή είνε προτιμότερα ; καί οί δνοι στρατη
γικότεροι τών λεόντων, καί οί σιδηροδέσμιοι 
έγκληματίαι συνετώτεροι τών δικαστών, έάν τό 
ύπομένειν καρτερικώς είνε σύνεσις. Έ ν τω με-
γαλείω υμών, έστέ οίκτίρμονες, ώ άρχοντες. Καί 
τίς ΔΈΝ καταδικάζει τόν άνευ λόγου παραφερόμενον ; 
Ό μ ο λ ο γ ώ δτι τό φονεύειν είνε δ μβγαλείτερος βαθ
μός τοΰ εγκλήματος. Άλλά θά δμολογήσης καί σύ, 
δτι τό φονεύειν έν άμύνη είνε δικαιότατον. Τό 
παροργίζεσθαι είνε ασέβεια. Άλλά, τίς άνήρ δέν 
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Βος Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΣ 
Άρχον μου. 
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παροργίζεται; Δίκασον τό έγκλημα, λαμβάνων δλα 
ταΰτα ύ π ' όψει. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Ματαίως συνηγορείς. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Ματαίως! Α! ύπηρεσίαι, άς προσήνεγκεν εις τό 

Βυζάντιον καί τήν Λακεδαίμονα τοΰ έξασφαλίζουσι 
τήν ζωή ν . 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Τί λέγεις; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Λέγω, άρχοντες, δτι προσήνεγκε λαμπράς υπηρε

σίας καί έφόνευσε μαχόμενος πολλούς εχθρούς. 
Κατά τήν τελευταίαν συμπλοκή ν έπολέμησε μετά 
γενναιότητος καί πλείστους έτραυμάτισεν. 

Βο; Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Πάρα πολύ ώφελήθη έ κ τ ω ν λαφύρων ('). Εΐνε 

γνωστός διά τήν άκολασίαν του. "Εχει ελάττωμα, τό 
όποιον τόν παρασύρει συχνά, καί δεσμεύει τήν άν-
δρείαν του. Ελλείψει άλλων έχθρων τό ελάττωμα 
τοΰτο θά ήτο ίκαν^ν νά τόν καταστρέψη. Έ ν τή 
κτηνώδει ταύτη οργή, προσέβαλε πολλούς, καί δ ιή-
γειρε διχόνοιας. Μάς ειδοποίησαν, οτι διαπράττει 
φαυλότητας καί δτι εΐνε επικίνδυνος έν τή μέθη. 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Θά άποθάνη. 
. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Κακή μοίρα! Προτιμότερον νά άπέθνησκεν εις 
τόν πόλεμον. "Αν όχι διά τά προτερήματα του, ώ άρ
χοντες, (μολονότι τάδ ιά τών ιδίων αύτοΰ χειρών εκ
τελεσθέντα κοπορθώματα, εΐνε τοιαύτα, ώστε νά μήν 
έχη ανάγκην τής συνηγορίας άλλων), ούχ ήττον, ίνα 
πλειότερον συγκινήσω υμάς, παρακαλώ νά ένώσητε 
τάς υπηρεσίας μου μέ τάς ίδικάς του. Καί επειδή 
γνωρίζω, δτι ή ηλικία υμών αγαπά τήν άσφάλειαν, 
έγγυώμαι διά τής τιμής καί τών νικών μου περί τής 
ευγνωμοσύνης του. Έ ά ν διά τό έγκλημα τοΰτο πρέ
πει νά άπολέση τήν ζωήν κατά τόν νόμον, άς άπο-
λέση αυτήν εις τόν πόλεμον ανδρείως μαχόμενος, 
αφού ό νόμος εΐνε επίσης αυστηρός, δπως καί δ πό
λεμος. 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Ή μ ε ϊ ς ζητοΰμεν τήν έφαρμογήν τοΰ νόμου - θ ά 

άποθάνη, μή έπιμένης πλειότερον, διότι θά μάς δυ
σαρέστησης. Ό χύνων τό αίμα τοΰ άλλου, είτε φίλος, 
είτε αδελφός εΐνε, διακινδυνεύει τό ίδικόν του. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Ούτω πρέπει νά γίνη ; "Οχι. Καθικετεύω υμάς 

άρχοντες, νά μέ γνωρίσετε καλλίτερα. 
Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Πώς ! 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Ένθυμηθήτε , ποίος είμαι. 
Γος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Τ ί ; 
(1) Πολλά λάφυρα συνέλεξεν. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Νομίζω, δτι μέ έλησμονήσατε ένεκα της ηλικίας] 

σας - άλλω; δέν θά ήμην τόσον ποταπός, νά έκλι. 
παρώ καί νά μή λαμβάνω τόσον μικράν χάριν. ^ 
πληγαί μου ερεθίζονται έξ αιτίας σας. 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Τολμάς νά μάς έξοργίζης ; Δ ι ' ολίγων λέξεων μ£. 

γάλης δμως σημασίας σοϋ λέγομεν οτι σέ έξορίζ 0μ 6 ν 

διά παντός. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Μέ εξορίζετε ! Νά εξορίσετε μάλλον τό ξαναμώ-
ραμά σας, νά εξορίσετε τήν τοκογλυφίαν, ήτις δυο-
φημεΐ τήν Γερουσίαν. 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Έ ά ν μετά δύο ημέρας ευρίσκεσαι ακόμη εντός τών 

Α θ η ν ώ ν , θ ά δικασθης π α ρ ' ημών μετά τής μεγαλει-
τέρας αύστηρότητος. Καί διά νά μή παραψερα>με{}α 

περισσότερον, θ ά θανατωθής αμέσως. 

(Εξέρχονται οί Γερουσιασταϊ 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Εύχομαι νά φθάσητε εις τοιούτον γήρας, ώστε νά 
κανταντήσητε σκελετοί, άπό τόύς οποίους νά απο
στρέφουν τό πρόσωποον οί άνθρωποι. Είμαι κάτι 
πλειότερον ή τρελλός, διότι κατεδίωκον τούς εχθρούς 
των, ένω αυτοί κατεγίνοντο νά δανείζωσι τά /ρή
ματα των, μέ ύπέρογκον τύκον. Τά ιδικά μου 
πλούτη εΐνε τά πολλά τραύματα, τά όποια έλαβον. 
Καί νά κανταντήσο} εΐς αυτό τό σημεΐον ; Αυτό 
εΐνε τό βάλσαμον, διά τοϋ οποίου άλείφουσι τάς 
πληγάς τών στρατηγών οί τοκογλύφοι γερουσια-
ταί ; Νά μέ εξορίσουν ! Δέν εΐνε κακόν. Δέν μέ δυ
σαρεστεί ή εξορία. Ή αφορμή αυτί] θά έρεθίση τό 
μίσος καί τήν όργήν μου, διά νά επιτεθώ κατά τών 
Α θ η ν ώ ν . Θά ενθαρρύνω τούς απογοητευμένους 
στρατιώτας μου καί θά προσπαθήσω ν'άποκτησω 
τήν εύνοιαν αυτών. ( ' ) . Εΐνε ένδοξον τό μάχεσθαι 
κατά πολλών εχθρών. Οί πολεμισταί, δπως οί θεοί, 
οφείλουν νά μή δέχωνται προσβολάς. 

( Εξέρχεται) 

Σ Κ Η Ν Η ΣΤ'· 

( Έν ' Αθήναις. Αϊθονοα αυμποοίον έν τω οίκω τον 
Τίμωνος. Ακούεται μουσική. Τράπεζαι έστρωμέναί 
Διάφοροι υπηρέται. Εισέρχονται διάφοροι Άρ
χοντες έκ διαφόρων θυρών). 

Αος ΑΡΧΩΝ 
Καλή μέρα, κύριε. 

Βος ΑΡΧΩΝ 
Καλή μέρα. Νομίζω δτι ό έντιμος Τίμων ηθέ

λησε νά μάς δοκιμάση ταΐς προάλλαις. 
Αος ΑΡΧΩΝ 

Αυτό έσκεπτόμην καί έγώ ότε συνηντήθημεν. Ελ
πίζω δτι ή κατάστασίς του δέν εΐνε τόσον κακή, δ* 

(1). Ιι 18 ίιοηοτίΓ \νίι1ι πιο9ΐ Ι&ΗΆΊ ΙΟ 1>β &ι οάάβ. 
Τό χωρίον τοΰτο θεωρείται έοθαρμένον. "Οπως εχ·ι ν υ " 

σημαίνει αείνε έντιμον τό διαβωνεΓν ποός πολλάς χωρ*{*· 
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βον τήν έδείκνυον αί πρός τούς φίλους του αιτήσεις, 

Βος ΑΡΧΩΝ 

Βεβαίως όχι, τά συμπόσια, τά όποια δίδει μάς 

«είθουσι περί τοΰ εναντίου.— 
Λ ο: ΑΡΧΩΝ 

Α ντο καί έγώ νομίζω. Μοϋ έστειλε μίαν εσπευσμέ
νων ποόσκλησιν, τήν οποίαν θ ά ήναγκαζόμην νά 

Β«τηθώ, ένεκα κατεπειγούσης εργασίας - άλλ ' επε ιδή 
Ιχιαένει, αναγκάζομαι νά έλθω. 

Κοι ΑΡΧΩΝ 
Εΐ/ον καί έγώ σπουδαίας υποθέσεις, άλλά δέν ή . 

Μ ε νά άκούση τάς δικαιολογίας μου. Λυπούμαι 
ίιότι δέν εΐχον χρήματα, όταν έζήτησε νά δανεισθή 
χαρ' έμοϋ. 

Αος ΑΡΧΩΝ 
Λυπούμαι, διότι καί έγώ εύρέθην είς τήν αυτήν 

δέοιν, τοσούτω μάλλον καθόσον βλέπω οποίαν τρο-
'ίΐήν λαμβάνουν τά πράγματα. 

Βο; ΑΡΧΩΝ 
"Ολοι εδώ είμεθα είς τήν αυτήν θέσιν. Τί ποσόν 

ξήτει νά δανεισθή άπό υμάς ; 
Αος ΑΡΧΩΝ 

< Χίλια. 
Βος ΑΡΧΩΝ 

' Χίλια! 
Αος ΑΡΧΩΝ 

Τί ποσόν άπό υμάς ; 
Βος ΑΡΧΩΝ 

Μοϋ έζήτησε κύριε . . . Ιδού έρχεται. 
(ΕΙοέρχεται ό Τίμων μετά τινο)ν υπηρετών) 

ΤΙΜΩΝ 
Χαίρετε, καλοί μου φί?.οι. Πώς ε ίσθε; 

Λος ΑΡΧΩΝ 
Κάλλιστα, αφού ή ύψηλότης σου εΐνε καλά. 

Βος ΑΡΧΩΝ 
Ή χελιδών δέν παρακολουθεί τό θέρος μετά τό-

'ίης προθυμίας, μεθ ' δσης ήμεΐς τήν ύψηλότητά σου. 
ΤΙΜΩΝ 

ί (Ιδία). Οΰτε φεύγει τύν χειμώνα μετά μεγαλειτέ-
ι βας προθυμίας. Πρός τά πτηνά τοΰ θέρους όμοιά-
^ουσιν οί άνθρωποι. Τό δεϊπνόν μας, κύριοι, δέν θά 

. *ός ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ διά τήν βραδύτητα ταύτην. Δια-
; οχεδάσετε μέ τήν μουσικήν, έάν ή άκοή σας δυνα
τοί ΝΆ ύποφέρη τούς τραχείς ήχους τής σάλπιγγος. Θά 

ςδχόγωμεν αμέσως. 

Αος ΑΡΧΩΝ 
Ελπίζω ότι ή ύψηλότης σου δέν δυσηρεστήθη 

ίναντίον μου. διότι έξαπέστειλα άπρακτον τόν άγ-
|ϊ»ιαφόρον σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Ώ ! Μή ταράττεσαι διά τούτο. 

Βος ΑΡΧΩΝ 
Καλέ μου, άρχον... 

ΤΙΜΩΝ 
I Α ! Πώς είσαι, καλέ μου φίλε ; 

Βος ΑΡΧΩΝ 
I Πολύ λυπούμαι, καλέ μου άρχον, ευρεθείς εις τοι-

αύτην χρηματικήν άπορίαν, δταν ταΐς προάλλαις μοΰ 
έζήτησες συνδρομήν. 

ΤΙΜΩΝ 

Μή σέ μέλη δ ι ' αυτό, καλέ φίλε. 
Βος ΑΡΧΩΝ 

Έ ά ν είχες στείλει δύο ώρας προτήτερα... 
ΤΙΜΩΝ 

(') Μή λαμβάνεις ύπό τόσον σπουδαίαν έ'ποψιν, 
πράγμα τόσον άσήμαντον. ('Υπηρέται κομίζουσι φα
γητά). Φέρετε τα δλα. 

Βος ΑΡΧΩΝ 
"Ολα τά πινάκια σκεπασμένα! 

Αος ΑΡΧΩΝ 

Σέ διαβεβαιώ ότι εΐνε συμπόσιον βασιλικόν. 
Γος ΑΡΧΩΝ 

Μή άμφιβάλλης περί τούτου, άρκεΐ μόνον νά συν 
τρέξωσιν είς τοΰτο τό χρήμα καί ή εποχή. 

Αος ΑΡΧΩΝ 
Πώς είσαι ; Τί νέα : 

Γος ΑΡΧΩΝ 

Ό Αλκιβιάδης έξωρίσθη, τό έμαθες ; 
Αος καί Βος ΑΡΧΩΝ 

Ό Αλκιβιάδης έξωρίσθη! 
Γος ΑΡΧΩΝ 

Βεβαιότατα, μή άμφιβάλλης. 

Αος ΑΡΧΩΝ 
Π ώ ς ! πώς! 

Βος ΛΡΧΩΝ 
Διά ποίον λόγον, σέ παρακαλώ. 

ΤΙΜΩΝ 
Πλησιάσατε, καλοί μου φίλοι. 

Γος ΑΓΧΩΝ 

Μετ' ολίγον θ ά σάς εϊπω πλειότερα. Τώρα ετοι
μάζεται λαμπρόν συμπόσιον. 

Βος ΑΡΧΩΝ 
Είνε πάντοτε ό ίδιος. 

Γος ΑΡΧΩΝ 

Θά διαρκέση ακόμη ή κατάστασις αύτη ; 
Βος ΑΡΧΩΝ 

Πρός τό παρόν, ναί, άλλά μέ τύν καιρόν... 
Γος ΑΡΧΩΝ 

Ε ν ν ο ώ . 
ΤΙΜΩΝ 

"Εκαστος είς τήν θέσιν του, γρήγορα, γρήγορα, 
ώς έάν επρόκειτο νά φιλήση τά χείλη τής ερωμένης 
του. Είς δλας τάς θέσεις, θά έχητε τήν αυτήν περι-
ποίησιν ( 5 ) . Ά ς μή προσέχωμεν είς τήν έθιμοτυ-
πίαν, διότι θά κρυώσουν τά φαγητά, πριν συμφω-
νήσωμεν περί τών θέσεων. Καθήσατε, καθήσατε. 
"Ας εύχαριστήσωμεν πρώτον τούς θεούς. « Ε μ π ν ε ύ 
σατε τήν εύγνωμοσύνην, ώ μεγάλοι εύεργέται, εις 

(1) ΙΙΒΙ Η ΗΟΐ ΟΙΙΙΗ&βΓ ΓΟΥΤ ΟΒΙΙΟΓ Γβηιεαιοπιηοο· ήτοι 
Δέν ΑΞΊΖΕΙ τόν χάπον νά σχέπτησαι αράγματα τόσον ΑΣΉ
μαντα. (IΓ V ί Π §) 

(2) Κατά πάλαιαν συνήΟειαν. τά προσφερόμενα φαγητά 
ησϋν ανάλογα ποός τον βα'ιμόν τον συνοαιτηαόνος 

— 987 — 

986 — 



4 4 «ΑΘΗΝΑΙ» 

πάντας ΗΜΆΣ. Δεχθήτε μεν· ευχαριστίας διά τά δω
ρήματα σας, άλλά φυλάξατε τινά τούτων, κα! διά τό 
μέλλον, έάν δέν θέλητε νά ϊδητε τήν θεότητα σας 
περιφρονουμένην. Χορηγήσατε εις έκαστον αρκετά, 
ώστε νά μήν έχη ΑΝΆΓΚΗΝ νά δανείζηται άπό ΆΛ
λους. Διότι και οί θεοί αυτοί, άν ήναγκάζοντο νά 
δανεισθώσιν άπό τούς ανθρώπους, οί άνθρωποι θ ά 
έγκατέλειπον τούς θεούς. Δότε, ώστε τό συμπόσιον 
νά είνε πλειότερον άγαπητόν άπό εκείνον, δστις τό 
δίδει. "Ας μή σχηματισθή ποτέ όμήγυρις εϊκοσιν Α
τόμων, χωρίς εϊκοσιν ΑΧΡΕΊΟΥΣ. Ά Ν εις τήν τράπεζαν 
καθήσωσι δώδεκα γυναίκες, ας είνε...καί αί δώδεκα... 
ώς αί συνήθεις. Ώ ς πρός τά λοιπά σας δώρα, ώ 
θεοί. . .είθε οί γερουσιασταί καί ό όχλος τών Α θ η 
νών.. .νά καταστραφώσι δ ιάτων ελαττωμάτων αυτών. 
Πάντα τά λοιπά πλάσματα σας, μή εξαιρουμένων τών 
γερουσιαστών καί τοϋ όχλου, μεταβάλετε τους, ώ φ ι 
λάνθρωποι θεοί, εις κόνιν καί σποδόν. Ώ ς πρός 
τούς έδώ καθήμενους Φ ίλους μου, δ ι ' έμέ, αυτοί είνε 
ένα μεγάλο μηδένικόν, ώστε διά νά τούς άμείψητε, 
ώ θεοί, ΚΆΜΕΤΕ τους μηδενικά. Ξεσκεπάσατε τά πινά
κιο, σκύλοι, καί γλύψετε. 

(Τά πινάκια ξεσκεπάζονται κα'ι είνε πλήρη ϋερμον 
ύδατος). 

, Τ ! Ν Ε Σ ΟΜΙΛΟΥΝ 

ΤΊ θέλει νά εϊπη ή ύψηλότης του ; 

ΑΛΛΟΣ 
Δέν ήξεύρω. 

ΤΙΜΩΝ 
Είθε νά μήν ίδήτε ποτέ καλλίτερον συμπόσιον, α

γέλη κιβδήλων παρασίτων φίλων. Ατμός καί θερμόν 
ΎΔΩΡ νά ήνε όλη σας ή ΑΞΊΑ. Ι δ ο ύ ή τελευταία πρά-
ξις τού Τίμωνος, όστις φορτωμένος μέ τάς κολακείας 
σας άποπλύνει αύτάς τώρα, καί σάς ρίπτει είς τό 
πρόσωπον τήν άχνίζουσαν ΑΚΌΜΗ φαυλότητα σας(ΤΟΫΣ 
ρίπτει το νερ'ον Ε Ι ; ΤΙ ζ ρ ι , τ ω ^ ο ν ) . Ζήσατε έπί μακρόν 
περιφρονημένοι, προσηνείς, μειδιώντες, και βδελυ
ροί παράσιτοι. Ευγενείς καταστροφείς, λύκοι εύπρο-
σήγοροι, ήμεροι άρκτοι, γελοίοι, τυχοδιώκται, φίλοι 
συμποσίων, μυΐγες τής έπο-χής, δοϋλοι χαιρετισμού 
καί υποκλίσεων, άστατοι χαμαιλέοντες. Ά ς καλύψωσι 
τό ΣΏΜΑ σας τών ανθρώπων καί τών ζώων δλαι 
αί άσθένειαι. Πώς ! φεύγεις ; Στάσου, στάσου, λάβε 
πρώτον τό ΦΆΡΜΑΚΟ Ν σου καί σύ — καί σύ ; Στάσου 
θ ά σοΰ δανείσω χρήματα, ΔΈΝ θ ά δανεισθώ άπό σέ. 
( Λ ι Ο ο β ο / ώ ν α ύ τ ο ΰ ; τ ο ύ ς έ χ δ ι ώ χ ε ι ) (') Πώς δλοι φεύ

γετε ; Τοϋ λοιποϋ άς γίνεται δεκτός είς τά σ υ μ π ό ^ 
κάθε ΑΧΡΕΊΟΣ. Ά Σ καή ή οικία, καί ΆΣ καταστραφώ, 
σιν αί Α θ ή ν α ι ί Ά Σ μισήται τοΰ λοιποϋ νπο χ& 
Τίμωνος ό άνθρωπος καί δλον τό άνθρώπινον γένος 

(Εξέρχεται) 

(Έ,Ιοέρχονται πάλιν άρχοντες, γερονσιαοτα'ι καί οί 
λοιποί). 

Α ο ; Α Ρ Χ Ω Ν 

Λοιπόν άρχοντες ! 
Γ .ο ; Λ Ρ Χ Ω Ν 

Ήξεύρε ι ςδ ιά ποίον λόγον έξωργίσθη ό Τίμα»· 

Γος Λ Ρ Χ Ω Ν 

Ποΰ είδες τό καπέλλο μου. 

Λ ο ς Λ Ρ Χ Ω Ν 

Έ χ α σ α τόν χιτώνα μου. 

Λ ο ς Α Ρ Χ Ω Ν 

Είνε τρελλός καί οδηγείται μόνον ύπό τής ίδιο· 
τροπίας του. Ταΐς προάλλαις μοϋ έδωκεν ένα αδά
μαντα, καί τώρα μοΰ τόν έρριψεν άπό τό καπέλλο 
ΔΙ ' ενός κτυπήματος...Είδες τόν ΑΔΆΜΑΝΤΑ μου ; 

Γ ο : Α Ρ Χ Ω Ν 

Είδες το καπέλλο μου ; 

Β ο ς Α Ρ Χ Ω Ν 

Νατο. 

Λ ο ς Α Ρ Χ Ω Ν 

Έ δ ώ είνε τύ φόρεμα μου. 

Λ ο ς Α Ρ Χ Ω Ν 

Ά Σ φύγωμεν γρήγορα. 

Βος Α Ρ Χ Ω Ν 

Ό Τίμων είνε τρελλός. 

Γ ο ς Α Ρ Χ Ω Ν 

Ή ράχη μοΰ ΤΌ έπ Ι βέβαιοι. 

Λ ο ς Α Ρ Χ Ω Ν 

Τήν μίαν ήμέραν μάς δίδει αδάμαντας, καί τήν 
άλλην μάς λιθοβολεί. 

(Εξέρχονται) 

( 1 ) Τ ί ν ε ς έ σ τ έ . ώ κ α τ ά ο α τ ο ι ; ί τ ε β ο υ λ ό μ ε ν ο ι δ ι ϋ ρ ο 

κ ε τ ε ά ν δ ρ α έ ρ ~ ά τ η ν χ α ' ι μ ι σ Ο ο ο ό ρ ο ν έ ν ν ο ή σ α ν τ ε ; ; α λ λ ΟΥ 

χ α ί ρ ο ν τ ε ί ά π ι τ ε μ ι α ρ ο ' ι π ά / τ ε ; ο ν τ ε ; - έγώ γάρ ύαάς σι»τι«*^ 
( μ ά λ α ; β ά λ λ ω ν , τοις Β ό λ ο ι ; χ α ί -.οί; λ ί θ ο ι ; σ υ ν τ ρ ί ψ ω . (ΛΊΤ,' 
χ ι α ν ό ; . Τ ί μ ω ν ό μ ι σ ά ν Ο ρ ω π ο : . ( Σ ε λ . 4 7 σ η μ . 3 4 ) . 

ΠΡΑΗΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Σ Κ Η Ν Η Α 

' Ι'Ϋ^.'.ός την τείγηι ς τών 'Α/Ιηνών. Εισέρχεται ό 
Τίμων ) . 
Τ Ι Μ Ω Ν 

ι Ά ; ρίψω ακόμη έν βλέμμα έπί σοΰ τείχος έγ-
ι^ον ΧΟΎΣ λύκους εκείνους. Βυθίσου είς τήν γήν 

«αί μή προφύλαττε πλέον τάς Α θ ή ν α ς . "Ας μετα-
Μηθώσιν δλαι αί δέσποιναι είς ακόλαστους γυναί
κας. Ά ς μ ή ν ύπακούωσι πλέον τά τέκνα είς τούς 
:«ονεΐς «υτών.Δούλοι καί τρελλοί, άς έκδιώξωσι τούς 
^βάρους καί έρρυτιδωμένους γερουσιαστάς έκ τών 
θρανίων αυτών, καί άς συνεδριάζωσιν άντ ' εκείνων. 
Άς έκπορνευθώσιν δλαι αί παρθένοι ενώπιον τών 

:*>νέων αυτών. Μή ύποχωρήσητε χρεωκόποι, άντί δέ 
«αάποδώσητε τά οφειλόμενα, σύρατε τά εγχειρίδια, 
'χαί αποκόψατε τόν λαιμόν τών πιστωτών σας.Κλέπτετε 
διαρκώς δούλοι καί ύπηρέται. Οί κύριοι σας είνε 
«γάλοι λησταΐ, λεηλατοϋντες εν ονόματι τοΰ νόμου· 
Ύπηρέτριαι, λάβετε τήν θέσιν τών Κυριών σας, 
διότι αύται ευρίσκονται είς χαμαιτυπεΐον. Νέε δεκα-
ίξαετή άπόσπασον τήν πολυτελή βακτηρίαν άπό τάς 
«ϊρας τοϋ χωλαίνοντος πατρός σου. καί σπάσε μ' 
αυτήν τό κεφάλι του. Ευσέβεια, φόβος, θρησκεία, 

'ϊίρηνη, δικαιοσύνη, αλήθεια, σέβας ο'ικογενειακόν, 
ησυχία νυκτερινή αγάπη τοϋ πλησίον, παιδεία, ήθη , 
τέχναι καί επαγγέλματα, τάξεις κοινωνικά!, έθιμα 
χαί νόμοι, λάβετε δλως άντίθετον σημασίαν, καί άς 

ίχυριαρχί) πανταχού ό όλεθρος. Έ π ι δ η μ ί α ι , ρίψατε 
τά καταστρεπτικά ΜΙΆΣΜΑΤΑ σας έπί τής πόλεως τών 

I Αθηνών, αξίας τοιούτων πληγών. Στρέβλωσον ψυ
χρά ποδάγρα τούς γερουσιαστάς, ώστε τά μέλη τοΰ 

I σώματος των νά καταστώσι τόσον χωλά, δσον καί 
χαί τά ήθη των. Ακολασία καί άσωτεία, εισδύσατε 
μέχρι τοϋ μυελού τών δστέων καί τής καρδίας τής 
νεότητας μας,ίνα δυνηθή νά παλαίαη κατά τοϋ ρεύ-

ΐ·ματος τής αρετής καλ νά καταστροφή έν ακολασία. 
Ψώρα καί εξανθήματα, άς φυτρώσωσιν έπί τών σω
μάτων τών Αθηνα ίων , ούτως, ώστε ή συγκομιδή νά 
ίνε λέπρα γενική. Ή αναπνοή, άς μολύνη τήν άνα-

; χνοήν, ώστε ή συναστροφή των, καθώς καί ή φιλία 
των νά ήνε καθαρόν δη/.ητήριον. Πενίαν μόνον 
ελαβον παρά σοΰ, ώ βδελυρά πόλις. Πενίαν λοιπόν 
εύχομαι και εις σέ, μέ χιλίας ΑΡΆΣ. Ό Τίμων θά 

• χαταφύγη εΐς τά δάση, δπου καί τά άγρια θηρία θ ά 
φανώσι πρός αυτόν φιλανθρωπότερα άπό τό άνθρώ-

ΐ'πινον γένος. Καταστρέψατε, ώ θεοί, δλους τούς εν
τός καί έκτος τών τειχών τούτων Αθηναίους , καί 
δότε, ώστε σύν τή ηλικία, νά συναυξάνεται καί τό 
προς όλους τους ανθρώπους (μικρούς καί μεγάλους) 

* μίσος τοϋ Τίμωνος. Α μ ή ν . 

Σ Κ Η Ν Η Β 
Ί ( Εν Αθήναις. Δωμάτιον έν τώ οίκω τον Τίμωνος. 

Εισέρχεται ό Φλάβιος μετά δύο ή τριών υπη
ρετών). 

Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 

Ακουσε, κύριε έπιστάτα, ποΰ είνε ό ΚΎΡΙΟΣ μας ; 

Είμεθα κατεστραμμένοι ! διωγμένοι ! Τίποτε δέν 
άπέμεινεν ; 

Φ Λ Α Β Ι Ο Σ 
Άλλοίμονον, φίλοι μου ! Τί νά σάς εΐπω ; Μάρ

τυρες μου, οί θεοί, δτι είμαι τόσον πτωχός, δσον καί 
σεις. 

Λο; Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 
"Ενα τέτοιο σπήτι νά καταστροφή, ένας τέτοιος 

ευγενής κύριος νά χαθή | Ό λ ο ι έφυγαν; Ούτε ένας 
φίλος, γιά νά συμμερισθή τήν τύχην του, καί νά τόν 
άκολουθήση ! 

8ος Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 
Ό π ω ς άφίνομεν τούς συντρόφους μας, δταν τα-

φοϋν, έτσι καί οί φίλοι του τώρα φεύγουν τήν θαμ-
μένην τύχην του, άφίνοντες εΐς αυτόν τούς ψευδείς 
δρκους των εΐς κενά θυλάκια. Αυτός δέ δυστυχής Ε
παίτης, εκτεθειμένος εΐς τόν ΑΈΡΑ, μέ τήν πτωχείαν 
του, άσθένειαν, πού δλοι αποφεύγουν, περιπατεί 
μόνος ώς αυτή ή περιφρόνησις. Νά καί άλλοι σύν
τροφοι 

(Εισέρχονται κα'ι άλλοι ύπηρέται). -
Φ Λ Α Β Ι Ο Σ 

Συντετριμμένα όργανα καταστραφείσης οικίας! 
ΓΟΊ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ 

Καί δμως αί καρδίαι μας είνε μέ τόν Τίμωνα. Τό 
βλέπω εΐς τά πρόσωπα μας. Ε ίμεθα πάντοτε σύντρο
φοι, υπηρετούντες δλοι μαζύ εΐς τήν δυστυχίαν. Τό 
πλοΐόν μας κάμνει νερά, καί ημείς δυστυχείς ναϋται, 
καθήμεθα εΐς τό βυθιζόμενον κατάστρωμα, άκούον-
τες τάς άπειλάς τών κυμάτων. Πρέπει δλοι νά σκορ-
πισθώμεν εΐς τήν θάλασσαν τοΰ κόσμου. 

Φ Λ Α Β Ι Ο Σ 
Θά μοιράσω μέ σάς, καλοί μου φίλοι, τά τελευ

ταία λείψανα της περιουσίας μου δπου καί άν συναν-
τηθώμεν νά είμεθα πάντοτε φίλοι, χάριν τοΰ Τίμω
νος. Ά ς κινήσωμεν τάς κεφάλας, καί άς εϊπωμεν, ώς 
έάν επρόκειτο περί κώδωνος άγγέλλοντος τόν θάνα
τον τής περιουσίας τοϋ κυρίου μας. Εϊδαμεν καλλί
τερος ημέρας. Ι δ ο ύ λάβετε άπό ολίγα έκαστος. 
(Προσφέρει είς αυτούς χρήματα). Δώσατε δλοι τά χέρια 
σας. Ούτε λέξιν πλέον. Καί ούτω άποχωριζόμεθα 
πτοίχοί μέν δλοι, άλλά π/.ούσιοι είς λύπην. (Οί ύπη
ρέται έναγκαλ.ίζονται αλλήλους %Λ\ απέρχονται). Ώ ! 
είς ποίαν τρομεράν δυστυχίαν μάς κατήντησεν ή 
δόξα ! Τίς δέν θ ά έπεθύμει νά απαλλαγή άπό τά 
πλούτη, άφοϋ ή αφθονία καταλήγει εΐς τήν Α
θλιότητα καί τήν περιφρόνησιν ; Τίς θά έπεθύ
μει τοιούτον έμπαιγμόν τής δόξης, ή νά ζή 
έν δνείρω μόνον φιλίας έχων πομπάς καί μεγαλεία 
ώς άπλας εικόνας, όμοιας μέ τούς ψευδείς φίλους του ; 
Δυστυχισμένε αύθέντα, ή καλή σου καρδία σέ συνέ-
τριψεν, ή καλωσύνη σου, σέ κατέστρεψε. Παράδοξος 
καίάσυνήθης χαρακτήρ,τοϋ οποίου τόμόνον ελάττωμα 
εΐνε,δτι υπήρξε πολύ ευεργετικός.Ποίος τοϋ λοιποϋ θ ά 
τολμήση νά ήνε τόσον καλός ; άφοϋ ή άγαθότης, ή 
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ΑΘΗΝΑΙ.» °ποία χαρακτηρίζει τούς θεούς καταστρέφει τούς 
ανθρώπους ; Α γ α π η τ έ μου αύθέντα, άλλοτε σέ 

έλάτρευον, καί τώρα σέ καταρώνται. Τά πλού
τη σου σέ κατήντησαν είς τήν δυστυχίαν ταύ 
την. Ή μεγάλη σου περιουσία έγεινεν αφορ
μή τής συμφοράς σου. 'Αλλοίμονον, καλέ μου 
Ά ρ χ ο ν | Έ φ υ γ ε λοιπόν τήν άχάριστον ταύτην κα-
τοικίαν τερατωδών φίλων, χωρίς νά έχη μαζύ του 
κανένα δυνάμενον νά τόν συνδράμη, ή νά εκτέλεση 
τάς διαταγάς του ; Έ γ ώ θά τόν ακολουθήσω, καί θά 
προσπαθήσω νά τόν άνεύρω, μετά τής μεγαλειτέρας 
προθυμίας. Θά εκτελέσω πάντοτε τάς θελήσεις του 
Έφ' όσον έχω χρήματα, θά εξακολουθώ νά ήμαι επι
στάτης του. 

(Έξέρχειαι) 

Σ Κ Η Ν Η Γ 
(Τό δάσος. "Ενώπιον τοϋ σπηλαίου τοϋ Τίμωνος. Εισέρχεται ό Τίμο)ν, κρατών άξίνην). - ΤΙΜΩΝ 

*Ω εύεργέτα, γονιμοποιέ ήλιε. Ανάσυρε έκ τής 
γής μεμολυσμέν);ν ύγρασίαν, καί μόλυνε τόν ύπό τόν 
κύκλον τής σελήνης αέρα. Λάβε δύο διδύμους αδελφούς 
τραφέντας εντός τής αυτής γαστρός καί τών οποίων 
ή σύλληψις, ή άνάπτυξις καί ή γέννησις υπήρξαν 
σ/εδόν ταυτόχρονοι. Προίκισε εκαστον μέ διάφορον 
μοΐραν, ώστε ό πρεσβύτερος νά περιφρονή τον νεώ-
τερον. Ή ανθρωπινή φύσις υποκείμενη είς παντός 
είδους ατυχήματα, περιφρονεί τους ομοίους της, 
οσάκις ευτυχήσει. Άνύψωσον τόν έπαίτην τού
τον, καί καταβίβασον τόν άρχοντα, εκείνον. ' 0 
γερουσιαστής θ ά έχη κληρονομίαν τήν περιφρό-
νησιν, ό δέ επαίτης θ' άπολαύη τάς έκ τού γένους 
τιμάς Ή βοσκή παχύνει τά πλευρά τού βοός, ή δέ 
σπάνις αύιής τ' αδυνατίζει. Τίς θά τολμήση νά ύ
ψωση τό μέτωπον μετ' ανδρικής γενναιότητας καί 
νά εϊπη : ό άνθρωπος ούτος εΐνε κόλαξ. Ά ν είς καί 
μόνος ύπάρχη. είνε όλοι τοιούτοι, Τόν ύπό τής τύ
χης άνυψούμενον κολακεύουσι πάντοτε οί κάτωθεν 
αυτού ιστάμενοι. Σοφή κεφαλή υποκλίνεται ενώπιον 
πλουσίου βλακός. "Ολα στραβά, ουδέν τό ευθύ έν τη 
κατηραμένη μας φύσει, έκτος τής ευθείας ατραπού 
τής άχρειότητος. Βδελυρά λοιπόν έστωσαν, συμπόσια, 
συναναστροφαί, καί ολαι αί ανθρώπινοι συνελεύ
σεις. Καί τούς ομοίους του ναί, καί τόν εαυτόν του 
ακόμη περιφρονεί ό Τ ίμων. Άς ξεσχίση ό όλεθρος 
τό άνθρώπινον γένος. Δός μου ρίζας, ώ γή ! (σκά
πτε·.). "Υγρανε δέ μέ ίσχυρόν δηλητήριον, τόν λά
ρυγγα εκείνου, όστις ζητεί πλειότερα παρά σοϋ. Τί 
εΐνε αυτό; Χρυσός, υπέρυθρος, κίτρινος, λάμπων, 
πολύτιμος χρυσός. Ό χ ι , δέν ζητώ άνοήτως χρυσόν, 
ρίζας μόνον θέλω, ώ θεο ί ! Ό ολίγος αυτός χρυσός, 
δύναται νά κάμη τό μαΰρον άσπρον, τό άσχημον εύ'-
μορφον, τόάδικον δίκαιον, τό αγενές ευγενές, τόν 
γέροντα νέον, καί άνδρεΐον τόν άνανδρον. Ώ ! διατί 
αυτό, ώ θ ε ο ί ; Ποίος ό λόγος ; Διατί νά έχη τήν δύ-

ναμιν νά έκδιώκη έκ τής υπηρεσίας σας τούς 'υ 
καί τούς ύπηρέτας σας, καί νά άποσπφ τό ύπό 
κεφαλήν τού ασθενούς (') προσκέφαλον ; Ό 
νος ούτος δούλος, έχει τήν δΰναμιν νά μεταβάλη ^ 
άρέσκειαν τούς θρησκευτικούς κανόνας, νά εύλη3 
τούς κατηραμένους, νά κάμνη άγαπητήν καίαύτήν τή* 
έλεφαντίασιν, νά τοποθετή κλέπτας πλησίον γεροΟ 
σιαστών, καί νά καθιστή αυτούς αντικείμενα οεβ̂ ϊ 
σμοϋ καί ύπολήψεως. "Εχει τήν δύναμιν νά ύπα»Λ 
δρεύη καί πάλιν τήν παρακμάσασαν χήραν. Γ3 
ναΐκα τής οποίας τά έ'λκη θά προεκάλουν τόν έμβιο»! 
όλου τού νοσοκομείου, νά βαλσαμώνη αυτήν, νάιΜ 
ζωογονή καί νά τήν έπαναφέρη είς τήν άνοιξιν χ(){ 
βίου. "Ελα κατηραμένη κόνις, χαμαιτύπη κοινή 
ανθρώπων, σύ, ήτις προκαλείς τάς έριδας τών 
θνών ,θά σέ κάμω νά εκτέλεσης τόν προορισμόν οοτΟί 
(Ακούονται πολεμικά εμβατήρια). Ά ! Τύμπανα ! 
σαι π/.ήρης ζωής, άλλ' έγώ θ ά σέ θάψω βαθειά, |,1 
κει όπου εΐνε αδύνατον νά μείνωσιν οί άρθριτιχοιΐ 
φυλακές σου. Ά ς κρατήσω ολίγον ώς δείγμα (ΚΜ,' 
τεΐ ολίγον χρυσόν). 

(Εισέρχεται ό Αλκιβιάδης εν πολεμική παρατά- . 
ξει, ακολουθούμενος ύπό μουσικής σαλπίγγων · 

και τυμπάνο>ν. Φρύνη καί Τιμάνδρα^). 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Ποίος είσαι ; όμίλησον. 
ΤΙΜΩΝ 

"Ενα κτήνος, όπως σύ. Ό καρκίνος νά σοϋ κατά-
φάγη τήν καρδίαν, πού έρχεσαι, νά μοϋ δείξηςπά-β 
λιν οφθαλμούς ανθρώπων. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Πώς ονομάζεσαι ; Τόσον πολύ μισείς τούς άν·1 

θρώπους ; 
ΤΙΜΩΝ 

Είμαι μισάνθρωπος, καί μισώ τό άνθρώπινον γέ; 3 
νος. 'Ως πρός σέ έπεθύμουν νά ήσο σκύλος, διάνο 
ήδυνάμην νά σέ αγαπήσω ολίγον. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Σέ γνωρίζω καλά, άλλ' αγνοώ εντελώς τήν τύχην I 

σου. 
ΤΙΜΩΝ 

Σέ γνωρίζω έπίση,. Λυτό μέ αρκεί, δέν επιθυμώ I 
νά μάθω πλειότερα. ΆκολούίΙησον τήν μουσικήν σου. 
Βάφε τήν γήν μέ άνθρώπινον αίμα. Και οί θρη
σκευτικοί καί οί πολιτικοί νόμοι εΐνε σκληροί, Ό οε 
πόλεμος ακόμη σκληρότερος. "Η ολέθρια αύτη κορη, : 
πού σέ ακολουθεί, δύναται μόνη νά έπιφέρη μεγ°' 
λειτεραν καταστροφήν άπό τό ξίφος σου, παρ' ΟΛΑ 
της τά χερουβείμια βλέμματα. 

ΦΡΥΝΗ 

Νά σαπίσουν τα χείλη σου. 

(1) Ύπαΐ\ίσσεται τήν συνήθειαν, καθ' ήν άογιρεΐτο 
ύπό τήν κεφαλήν τοϋ ασθενούς προσχέοαλον. ίνα χατα«*ί 
ό θάνατος αυτού "γλυκύτερος. 
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ΤΙΜΩΝ 
\ |ν θά σέ φιλήσω έκ φόβου, μ ή λάβω παρά σοϋ 

Λ,οαποίαν. (') 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Πώς περιή'·" !> εις τήν κατάστασιν ταύτην, ώ εύ-
ΒΡ" 1 ΤΙΜΩΝ 

I 'Οπως συμβαίνει είς τήν σελήνην, όταν έλαττού-
χό φώς αυτής. Άλλά δέν ήδυνήθην, όπως αυτή 

ι«Ατό ανανεώσω. Δέν ύπήρχεν ήλιος νά μοϋ δα-
ν ε ΐ " η ' ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

^ Εις ιΐ δύναμαι νά σοϋ φανώ χρήσιμος, γενναίε 

; Τίμων; 
ΤΙΜΩΝ 

Εις τίποτε. Νά παραδεχθής μόνον τήν γνώμην 

ΜΟΥ. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Ποία εΐνε : 
ΤΙΜΩΝ 

\ Νά Ι10*· ύποσχείΐής φιλίαν, άλλά νά μή τήρησης 
ΡΧΊΝΎΠΌΣΧΕΣΙΝ. 'ρ,άν όμως δέν θέλεις νά ύποσχεθής, 
ι βάτιμωρηίίης ύπό τών θεών, διότι είσαι καί σύ άν-
ί ΘΡΩΠΟΣ. Έάν δέ τάς εκτέλεσης, θ ά τιμωρηθής πά-
• ΛΙΝ, διότι είσαι άνθπωπος! 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
"Ηκουσα κάτι τι περί τών δυστυχημάτων σου. 

ΤΙΜΩΝ 

Τά είδες, όταν ήμην ευτυχής. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Τώρα τά βλέπω. Τότε ήτον ευτυχής καιρός. 
ΤΙΜΩΝ 

"Οπως εΐνε τώρα ό ιδικός σου, μέ τό ζεύγος αυτό 
τ»ν έταιρών. 

ΤΙΜΑΝΔΡΑ | Αυτός εΐνε ο ευνοούμενος τών Α θ η ν ώ ν , περί 
ΤΟΰ οποίου ό κόσμος ώμίλει μετά τόσου θαυμασμού ; 

ΤΙΜΩΝ 
Είσαι ή Τιμάνδρα : 

ΤΙΜΑΝΔΡΑ 
Ναί. 

ΤΙΜΩΝ 

"Εσο πάντοτε ή ιδία. "Οσοι σέ απολαμβάνουν, δέν 
οέ αγαπούν. 

ΤΙΜΑΝΔΡΑ 

Πήγαινε εις τόν διάβολον, τέρας. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Συγχώρησε τον, καλή Τιμάνδρα, διότι τό πνεύμα 
Ό υ εχάθη, έπνίγη εντός τής συμφοράς του. Ό λ ί γ α 
-̂ΒΡίματα μοϋ μένουν καλέ Τ ί μ ω ν ή σπάνις αυτών 

: *Οοκαλεΐ καθημερινάς στάσεις τών απόρων συντρό-
.φων μου. Ηκουσα, καί έλυπήθην πώς αί κατηρα 
£|ΐέναι Αθήναι, αμνήμονες τής αξ ίας σου, έλησμόνη-

• ") ΥΠΑΙΝΙΓΜΌΣ ΕΙΣ ΆΡΧΑΊΑΝ ΘΕΩΡΊΑΝ, ΚΑΘ' ΉΝ ΑΊ ΜΟΛΥ-
•ΝΤΐΧ«Ι ΝΌΣΟΙ ΜΕΤΑΔΙΌΌΜΕΝΑΙ ΕΊΣ ΆΛΛΟΝ ΆΠΑΛΛΆΤΤΟΥΣΙ ΤΌΝ 
*»θήνε ΈΚ ΤΟΎ ΝΟΣΉΜΑΤΟΣ. 

σεν τάς μεγάλος σου υπηρεσίας, ότε διά τού ξίφους 
καί τοΰ φρονήματος σου, εσωσας αυτήν άπό τούς 
άπειλοΰντας νά τήν καταστρέψωσιν εχθρούς. 

ΤΙΜΩΝ 

Διάταξον, σέ παρακαλώ, τά τύμπανα νά κροτήσωσι 
καί φύγε ά π ' εδώ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Είμαι φίλος σου, καί σέ λυπούμαι φίλτατε Τίμων. 
ΤΙΜΩΝ 

Πώς εΐνε δυνατόν νά λυπήσαι εκείνον, τόν όποιον 
ενοχλείς ; Προτιμώ νά μείνω μόνος. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Καλά, υγίαινε λοιπόν, ιδού, λάβε ολίγα χρήματα" 
ΤΙΜΩΝ 

Κράτησε τα, δέν ημπορώ νά τά φάγω. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Ό τ α ν μεταβάλω είς σωρούς ερειπίων τάς υπερή
φανους Α θ ή ν α ς . . . 

ΤΙΜΩΝ 

Εκστρατεύεις κατά τών Α θ η ν ώ ν ; 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Ναί Τίμων, καί έχω άφορμήν διά τοΰτο. 
ΤΙΜΩΝ 

Οί θεοί νά τούς εξαφανίσουν όλους διά τοΰ θριάμ
βου σου, καί σέ έπειτα, μετά τήν νίκην σου. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Έ μ έ , Τίμων ; διατί ; 
ΤΙΜΩΝ 

Διότι μετά τήν έξολόθρευσιν τών αχρείων τούτων, 
είσαι προωρισμένος νά κατάκτησης καί τήν πατρίδα 
μου. Λάβε οπίσω τά χρήματα σου : φύγε, ιδού, χρή
ματα φύγε" έσο ώς αστήρ κακοποιός, όταν ό Ζεύς 
διαχέη δηλητήριον είς τόν μεμολυσμένον αέρα υπερ
άνω πόλεως μεστής κακίών. Κανενός νά μή φεισθή 
τό ξίφος σου. Μή εύσπλαγχνισθής, ούτε τόν σεβα-
στόν λευκοπώγωνα γέροντα, εΐνε τοκογλύφος" κτύπη-
σον τήν ύποκρίτριαν σύζυγον ·. ουδέν τό τίμιον 
υπάρχει έν αύτη εκτός τοΰ φορέματος της. Εΐνε μα 
στρωπός. "Ας μήν άναχαιτίσωσι τήν όρμήν τοΰ ξί
φους σου, αί παρειαί τής νεαράς Παρθένου. Οί μα
στοί ούτοι, οΐτινες διά μέσου τοΰ διαφανούς υφάσμα
τος θέλγουσι τούς οφθαλμούς τών ανθρώπων, δέν 
εΐνε γεγραμμένοι είς τό βιβλίον τοΰ οίκτου. Μετα-
χειρίσθητι αυτούς, ώς τρομερούς προδότας. Μή 
φεισθής, ούτε τοΰ βρέφους, ούτινος τό χάριεν μει 
δίαμα προκαλεί τόν οΐκτον τών μωρών. Θεώρει αυτό 
ώς νόθον, τό όποιον ή διφορούμενη άπάντησις τοΰ 
μαντείου, προώρισε διά νά σέ φονεύση. Κατακομμά-
τιασέ το άσπλάγχνως.Όρκίσου, ότι ουδέν θ ά σέ συγ
κίνηση. Όπλισαν τά ώτα καί τούς οφθαλμούς σου 
διά θώρακος, άδιατρήτου άπό τούς θρήνους μητέ
ρων, θυγατέρων, τέκνων, καί άπό τήν θέαν ιερέων 
φερόντων αίματοβαφή τά ιερά των ενδύματα. Ι δ ο ύ , 
λάβε χρήματα διά νά πλήρωσης τούς στρατιώτας σου. 
Γενική νά ήνε ή σφαγή, καί οταν κορεσθη ή μανία 
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σον, έξολοθρεύσου κα! σύ ό ίδιος. Μή όμιλήσης, 
φύγε. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Έ χ ε ι ς ΑΚΌΜΗ χρήματα ; Θά λάβω τόν χρυσόν, τόν 

όποιον μού δίδεις, άλλ' ό'Χΐ ό'λας τάς σύμβουλος 
σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Είτε τάς ακούσεις, εϊτε ό'χι, ή κατάρα τών θεών 

νά πέση έπί της κεφαλής σου. 
Φ Ρ Τ Ν Η χαί ΤΙΜΑΝΛΡΑ 

Δός μας ολίγα χρήματα, καλέ Τίμων, έχεις ΑΚΌΜΗ ; 
ΤΙΜΩΝ 

Αρκετά, ώστε νά κάμουν μίαν έταίραν νά άρνηθή 
τό ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ της, καί νά μεταβάλωσι τάς εταίρας 
εις μαστροπούς. Κρατήσετε ανοικτές ταΐς ποδιαΐς 
σας, ΑΧΡΕΊΑ πλάσματα. Δέν είσθε πρόσωπα αξιόπι
στα, μολονότι ήξεύρω, ότι είσθε ίκαναί νά όρκι-
σθήτε όρκους τόσον τρομερούς, ώστε καί εΐς αυτούς 
τούς αθανάτους θεούς νά προκαλέσωσι πυρετώδη 
φρικίασιν. Φυλάξετε τούς όρκους σας. Ήξεύρω τάς 
διαθέσεις σος, μείνατε πάντοτε, πάντοτε πόρναι. Ε 
κείνος όστις ΘΈΛΗΣΗ νά ΣΆΣ προσηλύτιση, άς συλλη-
φ θ ή ό "ίδιος, άς σαγηνευθή, καί άς καταστροφή άπό 
σάς. Καί άς πνίξη τήν φλυαρίαν του ή κρυφή σας 
θερμότης, μείνατε δέ σταθεροί εΐς τό έργον σας. Διά
φορος έστω ή εργασία σας. Κατά τό ήμισυ τού έτους 
καλύπτετε τάς γυμνάς κεφάλας σας διά τής κόμης τών 
νεκρών, άδιάφορον άν τινές τούτων άπέθανον κρε-
μασθέντες. Φορέσατε αύτάς, εξακολουθείτε άπατώ-
σαι, καί μή παύσητε τό κακόηθες έργον σας. Λασπώ
νετε τό πρόσωπον σας, έως ότου γίνη ΑΛΗΘΉΣ κο
πρών, πανούκλες! 

ΦΡΤΝΙΙ Μ ! ΤΙΜΑΝΛΡΑ 
Καλά ! δόσε μας καί άλλα χρήματα. ΜΉ άμφιβά-

λης. ότι μέ τό χρήμα θ ά κάμωμεν ό,τι θέλεις. 
ΤΙΜΩΝ 

Μεταδώσατε τήν φθίσιν μέχρι τοΰ μυελοΰ τών ό-
στέων. Προσβάλετε τούς ισχνούς αυτών μηρούς, καί 
καταστήσατε τους χωλούς. Πνίξατε τήν φωνήν τοΰ δ ι 
κηγόρου, διά νά μή δύναταιτοΰ λοιπού νά ύπερα-
σπίζηται ψευδείς υποθέσεις, καί νά μήν άκούηται 
πλέον ή παράτονος φωνή του όταν προτάσσει τάς 
σοφιστείας του. Σαπίσατε τόν ιερέα, όστις ΟΜΙΛΕΊ 
κατά τής ιδιότητος τής σαρκός, χωρίς ό ίδιος νά τό 
πιστεύη. Αφαιρέσατε τήν μύτην, ΚΌΨΕΤΕ την εντε
λώς, καί ΑΥΤΌ τό όστούν, άπό εκείνον όστις παρα
βλέπει τό κοινόν συμφέρον, καί μόνον περί τοΰ ιδι
κού του μεριμνά. Μαδήσατε τά σγουρά των μαλλιά, 
καί καταστήσατε φαλάκρας τάς κεφάλας όλων τών 
βλακών, καί αχρείων. Καί άς προσβληθώσιν άπό ε
σάς οί μηδέποτε πληγωθέντες κομπορρήμονες πολεμι-
σταί. Προσβάλετε πάντας ανεξαιρέτως, ώστε διά τής 
δραστηριότητος σας νά καταστροφή καί νά στειρεύση 
ή ΠΗΓΉ πάσης παραγωγής. Ι δ ο ύ καί άλλα χρήματα. 
Καταστρέψατε τους όλους,καί ε ϊθετό χρήμα τούτο ν ' ά -
ποβήκαί ιδικός σας δ'λεθρος.ΚΑΊ τάφροι νά ήνε δ τά
φος σας. 

ΦΡΤΝΙΙ χαί ΤΙΜΑΝΛΡΑ 
Δός μας καί άλλας συμβουλάς, άλλά καί άλλα 

ματα, γενναίε Τίμων. 

ΤΙΜΩΝ 
Σάς έδωκα αρκετά, ώς αρραβώνα ΈξακοΛ 

τό όΛέθριον έκπορνευτικόν έργον σας. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
"Ας κροτήσωσι τά τύμπανα, καί άς βαδίσ 

πρός τάς Α θ ή ν α ς . Υ γ ί α ι ν ε , Τιμούν. "Αν εΰ-
θ ά έ'λθο) πάλιν νά σέ ϊ δ ω . 

ΤΙΜΩΝ 
"Αν αί ελπίδες μου πραγματοποιηθώσι, δέν 

ϊδω πλέον. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Δέν σοΰ έκαμα ποτέ κακόν. 

ΤΙΜΩΝ 
Ναί, ώμίλησες ευμενώς περί έμοΰ. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Κακόν θεωρείς τοΰτο : 

ΤΙΜΩΝ" 
Τοΰτο αποδεικνύεται κ α θ ' έκάστην. Φύγε 

έδώ, και πάρε μαζύ σου και τά σκυλάκια σου. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Τόν ένοχλοΰμεν. Ε μ π ρ ό ς , τυμπανισταί. 
(Τά τύμπανα κροτοϋοι. Εξέρχονται ό Ά Ι " 

δης, ή Φρύνη κο.Ι ή Τιμάνδρα. 

ΤΙΜΩΝ 

Πώς είνε δυνατόν φύσις υποφέρουσα έκ τής 
κίας τών ανθρώπων νά πεινά ακόμη ; Ώ ! Μη 
κοινή, (σκάπτει) σύ, τής οποίας δ άπειρος κό 
(γαστήρ) γεννά καί τρέφει τά πάντα, και ήτις έκ 
αυτής ουσίας μεταβάλλεις τό ύπερήφανον παιδ 
εΐς άνδρα αλαζόνα, σύ, ή οποία γεννάς τόν μα Γ 

φρύνον, και τήν κυανήν έχιδναν, τήν χρυσήν σ 
μάνδραν, και τόν τυφλόν δηλητηριώδη σκώλ' 
και δλα τά άλλα βδελυρά πλάσματα, τά ζώντα 
τόν ουράνιο ν θόλο ν, έν τώ μέσω τοΰ οποίου 
τό ζωογόνον πΰρ τοΰ Ύπερίωνος, δός εΐς έ; 
δστις μισεί δλα τά ανθρώπινα πλάσματα ρίζας 
τοΰ γονίμου κόλπου σου. Ξήρανε τήν γονιμότητα 
κοιλίας σου, ώστε νά μή γεννφ πλέον τόν άγνώμ 
άνθρωπον. Γέννα μόνον τίγρεις, δράκοντας, λ'" 
καί άρκτους, γέννησον νέα τέρατα μή παρουσ 
σθέντα ακόμη έπί τής επιφανείας τής γής ! Ά ! 
ρίζα" σέ ευχαριστώ άπό καρδίας. Ξήρανοντάς α. 
λους καί δλας τάς καλλιεργησίμους γαίας, αΐτι 
παράγουσι τά ποτά καί τάς λιπαράς ουσίας, 
δ ι ' ών μολύνεται δ εγκέφαλος τοΰ αγνώμονος 
θρώπου καί άποναρκοΰνται αί αισθήσεις του. 
σέρχεταιό 'Απήμαντος). Νά καί άλλος ! εΐς τό 
βολο ! εΐς τό διάβολο' 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Μέ ώδήγησαν έδώ. ' 0 κόσμος λέγει δτι μιμε 

τούς τρόπους μου. 
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ΤΙΜΩΝ 
Τοΰτο προέρχεται, διότι δέν έχει σκύλον διά νά 

-δν μιμηθώ. Ή φθίσις νά σέ καταστρέψη. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Τοΰτο είνε ασθενική κατάστασις τοΰ χαρακτήρα 
Ιον.Είνε μελαγχολία ανάρμοστος είς άνδρα, προέρχε 
τ α ι δέ έκ της μεταβολής τής τύχης σου.Τί σημαίνουν 
αύτη ή α £ α % 0 τόπος ούτος, τά δουλικά φορέματα, 
χαί τά ανήσυχα βλέμματα; Καί δμως οί κόλακες 
οον φοροΰσιν άκομη μετάξινα ενδύματα, πίνουν 
χρασί, κοιμούνται εΐς μαλάκας κλίνας, περιπτύσσον-
χαι τάς πλήρεις άροηιάτων έρωμένας των καί λησμο 
νοΰσιν δτι υπήρξε ποτε Τίμων. Μή καταισχύνης τά 
δάση ταύτα λαμβάνων ύφος έπιτιμητοΰ. Γίνου καί 
ού τόιρα κόλαξ, καίζήτησον νά εύτυχήσης, διά τών 
μέσων, άτινα υπήρξαν ή καταστροφή σου. Μάθε νά 
κλίνης τό γόνυ, καί χαιρέτα προθύμως εκείνους, τούς 
οποίους σέβεσαι. Έγκιομίαζε τά μεγαλείτερά των 
ελαττώματα καί θεωρεί αυτά ώς άρετάς. Κατά τοι
ούτον τρόπον έφερθησαν πρός σέ. "Ηκουες πάντοτε 
μετά προσοχής πάντα προσερχόμενον, ώς οΐνοπιόλης 
υποδεχόμενος εγκαρδίως αχρείους καί παντός εί
δους πελάτας. Είνε δίκαιον νά μεταβληθής καί σύ 
είς άχριΐον. "Αν είχες ΑΚΌΜΗ χρήματα, θά σοΰ τά 
ετρωγον οί φαύλοι. Μή ζητείς νά μοϋ όιιοιάζης. 

ΤΙΜΩΝ 

Έάν σοι ώμοίαζον θ ' άπηρνούμην τόν εαυτόν 

μου. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

"Ων όποιος είσαι, άπηρνήθης τόν εαυτόν σου. Έ π ί 
πολύν χρόνον παράφορος καί τώρα τρελλός. Νομίζεις 
δτι,δ διαπεραστικός άήρ,δ θορυβώδης ούτος θαλάμη 
πόλος σου, θά σοϋ φορέση θερμόν ύποκάμισον; Νομί 
ζεις δτι τά δένδρα ταύτα, τά όποια είνε καί τών αετών 
γηραιότερα, θ ά σέ ακολουθούν ώς ύπηρέται, έκτελοΰν-
τες προθύμως τάς διαταγάς σου ; Νομίζεις δτι, τό ψύ
χουν ρυάκιον τό ύπό πάγυ)ν κεκαλυμμένον θ ά δρο-
σίση τύ πρωίνόν σου γεύμα διά νά θεραπεύση τάς 
νυκτερινός σου καταχρήσεις; Κάλεσον δλα τά πλά
σματα, τά όποια ζώσιν εκτεθειμένα εις τάς ατμοσφαι
ρικός μεταβολάς καί τών οποίων τά γυμνά καί ά-
στεγα σώματα, εκτεθειμένα είς τά συγκρουόμενα 
στοιχεία, μόνον είς τήν φύσιν ύπακούουσιν. Πρό-
πταξον αυτά νά σέ κολακεύσουν, ώ! θ ά Ί'δης, δτι.. 

ΤΙΜΩΝ 
Είσαι τρελλύς, φύγε. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Τώρα σέ α γ α π ώ περισσότερον ή πρότερον. 

ΤΙΜΩΝ 
Καί έγώ σέ μισώ περισσότερον. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Διατί; 
ΤΙΜΩΝ 

Κολακεύεις τήν αθλιότητα. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Δεν κολακεύω, λέγω μόνον δτι είσαι άθλιος. 

ΤΙΜΩΝ 
Λιατί ήλθες πρός έμέ ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Λιά νά σέ ερεθίσω. 

ΤΙΜΩΝ 
Μόνον αχρείος ή τρελλός διαδραματίζει τοιούτον 

πρόσωπον. Σέ ευχαριστεί τοΰτο; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Χαί. 
ΤΙΜΩΝ 

Καί φαύλος ακόμη; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Έ ά ν ανέλαβες τό δύσθυμον τοΰτο ήθος διά νά 
τιμοιρήσης τήν ύπερηφάνειάν σου, έκαμες καλά, 
άλλά τό κάμνεις έξ ανάγκης.Θά έγίνεσο πάλιν αυλικός, 
άν δέν είχες γίνει επα ί της .Ή έκουσία άθλιότης ζή μα-
κρότεροντοϋ αμφιβόλου μεγάλείου,καί βλέπει ταχύτε
ροι-τήν εκπλήοωσιν τών επιθυμιών της. Ή μία ποθεί 
πάντοτε, χωρίς ουδέποτε νά ίκανοποιήται, ένώ τό 
άλλο είνε πάντοτε ικανοποιημένοι·. Καί ή καλλίτερα 
τύχη, δταν δέν είνε ευχαριστημένη, μεταβάλλεται 
εΐς κατάσταση· άθλίαν καί έλεεινήν, χειροτέραν κα'ι 
άπό τήν χειρίστην άλλ' ίκανοποιημένην κατάστασιν. 
Έπρεπε νά έπιθυμής τόν θάνατον, άφοϋ είσαι δυ
στυχής. 

ΤΙΜΩΝ 
Ό χ ι κατ ' άπόφασιν εκείνου, δστις είνε δυστυχέ

στερος έμοΰ. Είσαι δούλος, τόν όποιον ουδέποτε ή 
τύχη Ιθώπευσεν ευμενώς διά τών βραχιόνων της-
Έγεννήθης σκύλος. Έ ά ν , ώς ημείς, είχες δοκιμάσει 
άπό τής βρεφικής ακόμη ηλικίας τάς θωπείας ά: 
παρέχει ό εφήμερος ούτος κόσμος, καί βραδύτερον 
τά ναρκιοτικά αύτοΰ ποτά, τότε θά έβυθίζεσο καί σύ 
εις τήν άκολασίαν, θ ά έφθειρες τήν νεότητα σου εΐς 
ασελγείς κλίνας, καί ουδέποτε θ ά έμάνθανες τά ψυ
χρά παραγγέλματα τής φρονήσεοις, άλλά θά ήκολού-
θεις τά ενώπιον σου σαγηνευτικά παιγνίδια. Ά λ λ ' 
έγώ έθεώρουν τόν κόσμον ζαχαροπλαστείο ν, ού
τως ειπείν, «αί είχον είς τάς διαταγάς μου τά 
στόματα, τάς γλώσσας καί τάς καρδίας ανθρώπων 
πλειοτέρο3ν ή όσους ήδυνάμην νά απασχολήσω" πάν
τες δ'ούτοι, οϊτινες προσεκολλώντο έ π ' έμοΰ,δπως τά 
φύλλα έπί τής δρυός, διά μιάς τοΰ χειμώνος πνοής, 
κατέπεσαν εκ τών κλάδων αυτών καί^ μέ έγκατέλιπον 
γυμνόνκαί έκτεθειμένον είς πάσαν καταιγίδα. Δ ι ' 
έμέ τόν θωπευθέντα ύπό τής εύνοιας τής τύχης, είνε 
πολύ βαρύ νά ύποφέρο) τοΰτο. Ό ιδικός σου δμως 
βίος ήρχισεν έν δυστυχία, καί δ χρόνος σοΰ έτράχυνε 
τό ήθος. Διατί νά μισής τούς ανθρώπους ; Ουδέ
ποτε σέ έκολάκευσαν. Τί έδωκες εΐς αυτούς ; "Αν 
Πίλης νά καταρασθής, καταράσθητι μόνον τόν πα
τέρα σου, αυτόν τόν άθλιον, δστις συναντηθείς μετά 
τής προ'>της έπαίτιδο'ς, σέ κατεσκεύασε, καί σοΰ έ-
κληρονύμησε τήν αθλιότητα. Φύγε ά π ' έδώ. "Αν δέν 
έγεννάσο ό χειρότερος τών ανθρώπων, θά έγίνεσο 
φαύλος καί κόλαξ. 
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ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
"Εχεις ακόμη τήν ύπερηφάνειαν ; 

ΤΙΜΩΝ 
Ναι, διότι δέν είμαι, όπως συ. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Καί έγώ υπερηφανεύομαι, διότι δέν ήμην άσωτος. 

ΤΙΜΩΝ 
Καί έγώ, διότι είμαι ακόμη τοιούτος. Καί άν όλα 

μου νά πλούτη ήσαν κλεισμένα εντός σοϋ, θ ά σοΰ 
έπέτρεπον νά κρεμασθης. Φύγε ά π ' ε δ ώ . Ε ίθε όλη ή 
ζωή τών Α θ η ν ώ ν νάύπήρχεν εντός τής ρίζης ταύ
της, διά νά τήν καταφάγω ούτω. (Τρώγει μίαν 
ρίζαν). 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ι δ ο ύ , θ ά βελτιώσω τό γεΰμά σου. (Τοϋ προσφέρε! 

ΤΙΜΩΝ 
Βελτίωσον πρώτον τήν συντροφίαν μου, φεύγων 

ά π ' εδώ. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Θά βελτιώσω τήν ίδικήν μου άπομακρυνόμενος 
άπό σέ. 

ΤΙΜΩΝ 
Δέν θ ά τήν βελτίωσης, θ ά τήν μπαλώσης μόνον 

Τό εύχομαι τουλάχιστον. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Τ ί θέλεις νά στείλης είς τάς Α θ ή ν α ς ; 
ΤΙΜΩΝ 

περιφρονούν, διά τό εναντίον. Νά, ένα μέσπιλο·; 
φάγε το. 

ΤΙΜΩΝ 
Δέν τρώγω, ό,τι μισώ. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Μισείς τό μέσπιλον ; ( ' ) 

ΓΙΜΩΝ 
( ! ) Ναί, διότι σοΰ ομοιάζει. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Έ ά ν ένωρίτερον έμίσεις τούς κόλακας, θ ά ήγάπας 

τώρα τόν εαυτόν σου πλειότερον. Έγνώρισες ποτϊ 
άσωτον άγαπώμενον, καί μετά την σπατάλην χής 
περιουσίας του ; 

ΤΙΜΩΝ 

Έγνώρισες ποτέ κανένα άγαπώμενον χωρίς χήγ 

περιουσίαν, περί τής οποίας ΟΜΙΛΕΊΣ ; 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Τόν εαυτόν μου. 

ΤΙΜΩΝ 
Σέ εννοώ. Ή δ ύ ν α σ ο νά συντηρής έ'να σκύλον. 1 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ποϊα^πράγματα δύνασαι νά παραβάλης εύστοχώ- I 
τερον πρός τούς κόλακας σου ; 

ΤΙΜΩΝ 
Τάς γυναίκας περισσότερον, άλλ' οί άνδρες είνε 

αυτή ή κολακεία. Τ ί θ ά έκαμνες τόν κόσμον, 'Λπή-ίβ 
μαντε, έάν ήτο εις τήν εξουσία ν σου ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Σέ, παρασυρόμενον ύπό καταιγΐδος. Ά ν θέλης | Θά τόν παρέδιδον εις τά άγρια θηρία, διά νά©^ 
ιέ εις αυτούς ότι έχω χρυσύν ίδέ, έχ»· ' παλλαγώ άπό τούς ανθρώπους. 

ΤΙΜΩΝ 
Θά ήθελες καί σύ νά άκολουθήσης τήν άνατρο-

πήν τών ανθρώπων, καί νά μείνης κτήνος μέ το̂  

είπε εις αυτούς ότι έχω χρυσόν ίδέ, έχω 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Δέν χρησιμεύει εις τίποτε εδώ ό χρυσός. 
ΤΙΜΩΝ 

Εΐνε ό κάλλιστος καί ό άθωότερος, διότι κοιμάται κτήνη ; 
εδώ χωρίς νά βλάπτη κανένα. ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ Ν « ί » Τίμων 
Πού κοιμάσαι τήν νύκτα, Τίμων ; ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΩΝ Φιλοδοξία κτηνώδης ! Ε ϊ θ ε οί θεοί νά είσακού-
Ύ π ό τό στερέωμα. Ποΰ τρέφεσαι τήν ήμέραν, σ ο υ ν τήν εύχήν σου. Έ ά ν ήσο λέων, θ ά σέ ήπατα ή 

Ά π ή μ α ν τ ε ; άλώπηξ, έάν ήσο άονίον θ ά πέ ?τη Λ «.ο. . ί ί ΐ · ' ·—*· 
ΑΙ 1ΠΜΑΝΤΟΣ 

»ι > ,. -,, " 1 — " « Λ » » , υ« υ& ήπατα η 
« λ ω π η ξ , ε α ν η σ ο ά ρ ν ί ο ν θ ά σέ έτρωγεν ή άλώπηξ-

εαν ησο αλωπηξ, Ό λέων θά σέ ύπώπτευεν, άν τυχόν ~ Λ , „ Γ , • " " ' ' | υ ι ' Τ Ω Π Ά ' · ° Λ ε ω ν » ά σ έ ^ ώ π τ ε υ ε ν , άν τυχόν 
Οπουδήποτε ευρη τροφην ο στόμαχος μου, ή μάλ- °* κατηγορεί ό όνος. Έ ά ν ήσο όνος ή βλακεία σου 

λον εκεί όπου τήν τρώγω. θ ά σέ έβασάνιζε, καί θ ά έ4 διά νά" _ 3 
ΤΙΜΩΝ 

θ α σ ε ε β α σ α ν ι ζ ε , κ α ί θ ά έ'ζης διά νά χρησιμεύσης 
ως πρόγευμα τοΰ λύκου. Ά ν ήσο λύκος, ή άδηφπγία Ρ Τ * ' Χ Ι ί Ι Τ ; , ' πρόγευμα του λύκου. Ά ν ήσο λύκος, ή άδηωαγί 

Ε ιθε το δηλητήριον να με ύπήκουε, καί νά έγνώ- σου θ ' απέβαινε βάσανος σου, καί συχνά *α © £ 
,ε τας διαθέσεις μου. τες τήν ζωήν σου ποό< κΒη*™' Κ , V*. 1 * Λ ριζε τάς διαθέσεις μου. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ποΰ θ ά τό έστελλες ; 

ΤΙΜΩΝ 
Νά καρυκεύση τά φαγητά σου. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Ουδέποτε έγνώρισες τόν μέσον όρον τής ανθρω
πινής (ρύσεως, άλλά πάντοτε τά άκρα. Και έν τώ 
μέσω τοϋ πλούτου, καί τών αρωμάτων σου, σέ έ 

τες την ζωην σου πρός ευρεσιν τροφής. Έ ά ν ήσο ρι
νόκερος, ή οργή καί ή υπερηφάνεια σου. θά ήσαν 
αφορμή τοΰ ΟΛΈΘΡΟΥ σου, καί ΘΆ έπιπτες θΰμα τής 
της μανίας σου. Έ ά ν ήσο άρκτος, ΘΆ έφονεύεσο ύπό 
του ίππου. Έάν ήσο ϊππος, ΘΆ συνελαμβάν 3σο ίπό 

1) Μοιίΐαΐ' μέίπιλον καί πιεάοΊεΐ1 πολυποάγμων, κόλαξ' 
ό ποιητής παίζει με τάς λέξεις μέσπιλον ιιιβιΙΙ.ΐΓ καί ΧΟ" 
λαξ ιιΐ6(1(11βΓ. 

. νΕ. 6 - ( 2 ) Αγ> 11ιοιΐ{;1ι ίΐ Ιοοίί ΠΙιβ ιΗβ. Και ενταύθα ό Σαίξ-
σκωπτον διά τήν φορτικήν σου κομψότητα. Τώρα π η ο μετα/ειοίζεται τό ΐΙιοιι^Ιι είς τήν σημασίαν τοΰ ίπποβ·] 
ποΰ είσαι ρακένδυτος, έγκατέλιπες τά πάντα, καί σέ επειδή, ή διότι. 

ΤΙΜΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

«τ> λεοπαρδάλεως. Έ ά ν ήσο λεοπάρδαλις, θ ά ήσο 
0^'ενής τοΰ λέοντος, καί τά στίγματα τοϋ δέρματος 

$α ήσαν ολέθρια διά σέ - μόνον είς τήν φυγήν 
*βευρι σ κ ε - άσφάλειαν καί προστασίαν εις τήν ά-

σ ( α ν . Οιονδήποτε ζώον καί άν ήσο, θ ά ύπέκεισο 
,̂ ίντοτε είς τήν έξουσίαν άλλου. Τί είδους ζώον είσαι 
ΐρυιόν, άφοϋ δέν βλέπεις τόν όλεθρόν σου έν τη με-
ταμορφώοει ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Έάν ή ομιλία σου ήτο δυνατόν νά μέ ευχαρί

στηση, ^ α τό κατώρθωνες τώρα. Ή δημοκρατία τών 
Αθηνών κατέστη καταφυγών άγρία>ν ζώων. 

ΤΙΜΩΝ 

Μήπως έπήδησαν οί όνοι ύπεράνοι τοΰ τείχους, 
«ιί ευρίσκεσαι έκτος τής πόλεως ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ιδού ένας ποιητής καί ενας ζωγράφος. Ή πα

νούκλα τής συναναστροφής νά σέ ακόλουθη πάντοτε, 
φοβούμενος μή κολλήσω καί έγώ, φεύγω. "Οταν δέν 
{•α έχω τίποτε άλλο νά κάμω, θά έλθω καί πάλιν ν ά 
οέ ιδώ. 

ΤΙΜΩΝ 
"Οταν μόνος σύ άπομείνης εις τήν ζωήν, θ ά σέ 

υποδεχθώ μετά χαράς. Θά προετίμων νά ήμην σκύ
λος έπαίτου ή ό Άπήμαντος. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Είσαι ό μεγαλείτερος όλων τών τρελλών. 

ΤΙΜΩΝ 
Εϊθε νά ήσο αρκετά καθαρός, ώστε νά δυνηθώ 

νά σέ πτύσω -

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Πήγαινε εις τό διάβολο - ούτε νά σέ καταρασθώ 
δέν αξίζεις. 

ΤΙΜΩΝ 
"Ολοι οί φαΰλοι, παραβαλλόμενοι προς σέ, εΐνε 

αθώοι. 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Δέν υπάρχει λέπρα χειρότερα άπό τά λόγια σου. 
ΤΙΜΩΝ 

Ναί, οταν αναφέρω τό όνομα σου. Εΐχον διάθεσιν 
να σε κτυπήσω, άλλά θ ά έμόλυνον τό χέρι μου. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Είθε νά ήδύνατο νά σοΰ τό σαπίση ή γλωσσά μου. 

ΤΙΜΩΝ 

Φύγε άπ ' εδώ, γέννα ψωριασμένου σκύλου. Λυσ-
οο) εξ οργής, διότι ζής ακόμη. Μοΰ κάνει κακό νά 
οέ βλέπω. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Μακα'ρι νά έσκοΰσες ! 

ΤΙΜΩΝ 
Φύγε άπ ' εδώ, όχληρέ αχρείε ! Λυπούμαι, πού θ ά 

ΧΡ-οω μία πέτρα γιά σένα. (Ρίπτει κατ' αύτοΰ λίΟον). 
ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 

Κτήνος ι 
ΤΙΜΩΝ 

Δοϋλε ' 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Βάτραχε! 

ΤΙΜΩΝ 
Αχρείε, ΑΧΡΕΊΕ, ΑΧΡΕΊΕ ! ( Ό Άπήμαντος όπισ&ο-

χωρεΤ, ώτε! φεύγων). Αηδ ίασα τόν ψευδή τούτον 
κόσμον. Τίποτε άλλο δέν ΑΓΑΠΏ έν αύτώ,έκτος μόνον 
τών απολύτως αναγκαίων διά τήν ζωήν. Έτο ίμασον 
λοιπόν άπό τούδε τόν τάφον σου, ώ Τίμων. Ά ν α -
παύθητι είς μέρος, όπου τό έλαφρόν κύμα τής θα
λάσσης ΝΆ βρέχη κ α θ ' έκάστην τούς λίθους τοΰ ΤΆ
φου σου. Γράψε τόν έπιτάφιόν σου, ούτως ώστε ΝΆ 
φαίνεσαι σκώπτων τούς ζώντας. (Παρατηρών τον χρυ
σόν). Τ Ω γλυκέ βασιλοκτόνε ! Σ ύ , όστις προκαλείς 
τήν διχόνοιαν μεταξύ υιού καί πατρός, λαμπρέ δια-
φθορεϋ τής άγνότητος τής συζυγικής κλίνης! ΑΝ
δρείε Ά ρ η ! σύ, ό πάντοτε νέος, ανθηρός, ΑΓΑΠΗΤΌΣ 
καί λεπτοφυής μνηστήρ, ούτινος τό ερύθημα διαλύει 
τήν προ τών ποδών τής Αρτέμιδος άφιερωμένην 
χιόνα. Θεέ ορατέ, όστις κατορθώνεις νά ένώνης καί 
τά μάλλον αντίθετα στοιχεία καί νά τά κάμνης νάάλ-
ληλοασπάζωνται, ΣΎ, όστις ομιλείς εις πάσαν γλώσ-
σαν καί δ ι ' "οιονδήποτε θέμα ! Συλλογίσου, σύ Λυ
δία λίθος, ότι ό άνθρωπος, όστις εΐνε ΔΟΎΛΟΣ σου, 
έξανίσταται. Προκάλεσον διά τής ΔΥΝΆΜΕΩΣ σου κα
ταστρεπτικός μεταξύ τών ανθρώπων έριδας, ώστε τά 
κτήνη νά κυβερνούν τόν κόσμον ! 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ (προχωρών) 
Ε ί θ ε νά εΐσακουσθή ή ευχή σου, άλλά ΜΕΤΆ τύν 

ΘΆΝΑΤΟΝ μου. Θά εϊπω, ότι έχεις χρυσόν καί μετ ' 
ολίγον θ ά ί δ ή ς πολύν κόσμον συρρέοντα πλησίον σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Συρρέοντα πλησίον μου ; 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ναί. 

ΤΙΜΩΝ 
Δείξε μου τήν ράχιν σου, σέ παρακαλώ. 

ΑΠΗΜΑΝΤΟΣ 
Ζήσε καί ΑΓΆΠΑ μόνον τήν ΑΘΛΙΌΤΗΤΑ σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Εϊθε νά ζήσης έπί πολύ δυστυχής, καί δυστυχής 

νά άποθάνης. (Εξέρχεται ό Άπήμαντος). Σέ έξεφορ-
τώθηκα. Νά καί άλλοι ομοιάζοντες μέ ανθρώπους. 
Φάγε Τίμων, καί μίσει ΑΥΤΟΎΣ. (Εισέρχονται κλέπται). 

Αος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
ΠΟΎ νά εύρήκε τόν χρυσόν αυτόν ; Βέβαια θ ά 

ΉΝ"ε ύπόλοιπον ! ΌΛΊΓΑ λείψανα τής περιουσίας του. 
Ή έ'λλειψις χρυσού, καί Ή φυγή τών φίλων του, τόν 
έκαμαν τόσον μελαγχολικόν. 

Βος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
Διαδίδεται, ότι έχει μεγάλον θησαυρόν. 

Γος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
Ά Σ τόν δοκιμάσωμεν - έάν δέν φροντίζη πλέον διά 

τόν χρυσόν, θ ά ΜΆΣ τύν δώση ευκόλως - έάν ΌΜΩΣ 
θέλη νά τόν κράτηση, πώς θ ά τόν λάβωμεν ; 

Βος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
Αλήθε ια , δέν τόν ΈΧΕΙ επάνω του' εΐνε κρυμ

μένος . 
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Αος ΚΛΕΓΙΤΗΣ 
Λεν είνε εκείνος ; 

Κ Λ Ε Π Τ Α Ι 
Ποΰ ; 

Βος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
Είνε οπίος μας τόν περιέγραψαν. 

Γος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
Είνε εκείνος, τόν γνωρίζω. 

ΚΛΕΠΤΑΙ 
Ό Θεός μαζΰ σου, Τίμων. 

ΤΙΜΩΝ 
Πώς ! κλέπται ; 

ΚΛΕΠΤΑΙ 
Στρατιώται, όχι κλέπται. 

ΤΙΜΩΝ 

Είσθε καί τά δυο, καί υϊοί γυναικών. 
Κ Λ Ε Π Τ Α Ι 

Δέν είμεθα κλέπται, άλλά άνθρωποι ευρισκόμενοι 
εις άνάγκας. 

ΤΙΜΩΝ 

*Η μεγαλειτέρα σας ανάγκη είνε ή της τροφής. 
Διατί νά στερήσθε ταύτης ; Παρατηρήσατε, πώς ή 
γή παρέχει τροφήν. Ε ν τ ό ς ενός μιλίου άναβλύζουσιν 
εκατοντάδες πηγών. Αί ΔΡΥΣ παράγουν βαλάνους, 
καί βάτοι μούρα. Ή καλή οικοδέσποινα, ή φύσις, σάς 
παρέχει, εις έ'καστον θάμνον, άφθονον τροφήν. Στε-
ρείσθε ! διατί νά στερήσθε ; 

Λος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
Γ Δέν ήμποροΰμεν νά ζήσωμεν μέ χόρτα, μέ βατό
μουρα, καί μέ νερό, δπως τά κτήνη, τά πτηνά, καί 
τά ψάρια. 

ΤΙΜΩΝ 

Ά λ λ ' ούτε μέ κτήνη, μέ πτηνά, καί μέ ψάρια. 
Πρέπει νά τρώγετε ανθρώπους. Καί δμως έγώ σάς 
οφείλω χάριν, διότι έπαγγέλλεσθε τόν κλέπτην, χωρίς 
ευλαβή προσχήματα, κ α θ ' δτι καί μεταξύ τών φαινο
μένων τιμίων επαγγελμάτων,ύπάρχουσιν άπειροι κλέ
πται. Ι δ ο ύ χρυσός αχρείοι κλέπται. Πηγαίνετε, έκ-
μυζήσατε τόν λεπτόν χυμδν τής σταφυλής, έ'ως δτου 
ό πυρετός προξενήση άναβρασμόν τοΰ αίματος σας 
καί σωθήτε άπό τό «ρέμασμα. Μή έμπιστεύεσθε τόν 
ΐατρόν, διότι τά άντιφάρμακά του είνε δηληα'ιρια,καί 
φονεύουν περισσοτέρους, π α ρ ' δσους σεις κλέπτετε. 
Κλέπτετε, καί φονεύετε ταυτοχρόνως. Διαπράττετε 
εγκλήματα, διαπράττετε αυτά, άφοΰ ομολογείτε," δτι 
τούτο εΐνετό έργον σας. Δύναμαι νάσάς παραθέσω(') 
παραδείγματα άλλων κλοπών. ' 0 ήλιος είνε κλέπτης, 
διότι διά τής έλξεως κλέπτει τήν εύρεΐαν θάλασσαν. 
Ή σελήνη είνε κλέπτρια αναίσχυντος, αρπάζουσα έκ 
τοΰ ηλίου τό ώχρόν αυτής ΦΏΣ. Κλέπτρια είνε καί 
Γ| θάλασσα, ήτις διά τών κυμάτων αυτής διαλύει 
τήν σελήνην εΐς αλμυρά δάκρυα. Ή γή είνε κλέ
πτρια, διότι μόνον διά τής απορροφήσεως διαφόρων 
περιττωμάτων τρέφεται καί παράγει. Κάθε πράγμα 

(1) Έ Κ του ονόματος ΟΧΑΗΙΡΊΒ Ό Σαίξπηρ σχηματίζει 
ρήμα. Γ \ΝΊ II ΡΧΒΠΨΐΟ ΓΟΙΙ \νΐ11ι (ΙΙΊΟΙΙΟΓΝ. 

είνε κλέπτης. Οί νόμοι, οί οποίοι είνε Ό χαλιι 
τό μαστίγιόν σας, αποβαίνουν καί αυτοί 
ανεξέλεγκτοι, ένεκα τής τυραννικής των δ 
ΜΉ αγαπάτε αλλήλους, φύγετε, καί κλέπτετε 
τόν άλλον. Ι δ ο ύ , λάβετε ακόμη χρυσόν. ΚΌΠΤ-
μούς - δσους συναντάτε είνε κλέπται. Πηγαίν 
τάς Α θ ή ν α ς , σπάσατε τάς θ-ύρας τών καταστη 
δ,τι καί άν κλέψητε τό κλέπτετε άπό κλέπτας. 
εμπόδιση τάς κλοπάς σας Ό χρυσός, τόν ΌΠΟΙΟΝ 
δίδω, καί άς έπιφέρη τήν καταστροφήν σας. 
( Ό Τ.'μων αποσύρεται είς το ΰπόγειόν του). 

Γος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
Προτρέπω ν με εΐς τό ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ μου,μέ έκ 

δον νά τό άποστραφώ. 
Αος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 

ΜΆΣ έδωκε τάς συμβουλάς αύτάς, διότι μισ 
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ, καί όχι διά νά εύτυχήσωμεν, κλέ 

Βος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
Έ γ ώ τόν θεωρώ έχθρόν, καί διά τούτο θ« 

ταλείψω τό ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ μου. 

Αος Κ Λ Ε Π Τ Η Σ 
"Ας περιμένοηιεν πρώτον Ν' άποκατασταθή 

ρήνη εΐς τάς Α θ ή ν α ς . Ό σ ο ν πονηροί καί άν 
καιροί, ύπάρχουσι πάντοτε τίμιοι άνθρωποι. ( 
χονται οί κλέπται. Εισέρχεται ό Φλ.άδιος). 

ΦΛΑΒΙΟΣ 

Ώ θεο ί ! Ό περιφρονημένος καί κατεστρα 
εκείνος άνθρωπος, είνε δ ΚΎΡΙΟΣ μου ; Τόσον 
μασε καί κατέπεσε ; Ζώσα καί εκπληκτική είκώ 
εργετημάτων κακώς διανεμηθέντοη·. Πόσον [. 
τήν θέσιν του ή σκληρά ΑΝΆΓΚΗ ! Δέν ύπάρχ" 
τής γης άχρειέστερον πράγμα άπό τούς φί 
κείνους, τών ΟΠΟΊΩΝ ή διαγωγή προξενεί 
σιν ευγενών χαρακτήρων. Ή ΕΝΤΟΛΉ «ΑΓΑΠΆΤΕ 
ΕΧΘΡΟΎΣ υμών» συμβιβάζεται θαυμάσια μέ τάς 
θείας ΤΟΰ σημερινού καιρού. |Προτιμότερον θ< 
ήτο νά ΑΓΑΠΏ καί νά περιποιούμαι εκείνον 
όποιοι είνε διατεθειμένοι νά μέ βλάψουν, άπό 
ΝΟΥΣ, οΐτινες ΜΈ βλάπτουν. ΜΈ παρετήρησε, { 
εκφράσω τήν ειλικρινή μου λνπην, καί μέ 
τής ΖΩΉΣ μου θ ά τόν υπηρετήσω ΑΚΌΜΗ ΏΣ 
μου. ( Ό Τίμων εξέρχεται έκ τοϋ ύζογείου του), 
πητέ μου ΚΎΡΙΕ ! 

ΤΙΜΩΝ 
Φύγε ά π ' έδώ, ποίος είσαι ; 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
ΜΈ έλησμόνησες, αύθέντα : 

ΤΙΜΩΝ 
Διατί έρωτας ; Έλησμόνησα όλον τόν > 

Λοιπόν, άφοΰ καί ΣΎ ΟΜΟΛΟΓΕΊΣ, δτι είσαι άνθρ 
σ ' έλησμόνησα κα'ι σένα. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
Είμαι ένας τίμιος υπηρέτης σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Τότε δέν σέ γνωρίζω, διότι δέν είχον ποτε τι 

άνθρο')πους "εις τήν ύπηρεσίαν μου. Ό σ ο υ ς είχ 
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ΦΛΑΒΙΟΣ 

ιίάύτνο1" μ°" " ' θεοί, δτι ουδέποτε επιστάτης έ-
«ΘΗ τόσον ιίλικρινώς διά τήν καταστροφήν τοΰ 
. του, δσον έγώ διά τήν ϊδικήν σου. 

ΤΙΜΩΝ 
Πώς · κλαίεις: έλα, πλησίασον. Τ ούρα σέ αγαπώ, 
;Τι είσαι γυνή, καί απαρνείσαι τούς σκληροκάρ-

άνθρώπους, οϊτινες μόνον έξ υπερβολικού γέ-
ιοί χαί ηδονής κλαίουν. Ό οίκτος κοιμάται. Π α -

η ~ £ ν ο ι καιρι>ί νά κλαίιομεν άπό γέλωτα, καί ό'χι 
£ό θρήνους. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
£έ παρακαλώ, καλέ μου κύριε, νά μέ γνωρίσης, 

• > ν α πιστεύσης τήν λύπην μου. Έ φ ' δσον διαρκεί 
. ^χρά αυτή περιουσία μου, θ ά ήμαι πάντοτε επι-
ΒΤΆΪΗΣΒΌΥ. (Τω ζροσοέρει χρυσόν\ 

ΤΙΜΩΝ 

Εί/ον λοιπόν επιστάτην τόσον πιστύν, δίκαιον, 
χαί τώρα τόσον φιλάνθρο)πον : Ή πράξις αύτη έξη-
μίοώνεισχεδόν τήν άγρίαν μου φύσιν. Ά φ ε ς με νά 
Ιδώ ώ πρόσωπον σου. Βεβαίως δ άνθρωπος αυτός 
{γεννήθη άπό γυναίκα. Συγχωρήσατε, ώ γαλήνιοι 
Κεοί τήν διαρκή άπερισκεψίαν μου. Διακηρύττω 
ότι ύπαρχε ι ένας τίμιος άνθρωπος, άλλά μή μέ 
χαρεςηγήσητε·, ενας μόνον, καί αυτός είνε επιστάτη-. 
Πολύ ευχαρίστως θά έμίσουν δλον τύ άνθρώπινον 
γένος, σύ όμως έξιλεώθης. Θά καταρασθώ δλον τόν 
χόσμον, εκτός σοΰ. ΓΓωρα μοΰ φαίνεσαι περισσότερον 
τίμιος, παρά ΐ| οόνιπος, διότι άν μέ έτυράννεις, καί 
και μέ έπρόδιδες, θά ήδύνασο εύκολάιτερυν νά εΰρης 
άλλην ύπηρεσίαν πολλοί εύρίσκουοιν άλλους κυρί
ους, μετά τήν καταστροφήν τοΰ προ'που. Ά λ λ ' ε ΐ π έ 
μοιτήν άλήθειαν, διότι πρέπει πάντοτε νά διστάζω, 
καίτοι είμαι βέβαιος, δέν είνε προσπεποιημένη ή 
καλοσύνη αύτη : Λεν είνε μεροληπτική, άν όχι, τοκο-

. γλνφική, και δέν προσδοκάς, δπωςο ΐ δίδοντες δώρα 
χλούσιοι, νά λάβης εϊκοσιν άντί ενός ώς άντα-
μοιβήν ; 

ΦΛΑΒΙΟΣ 

Ό χ ι , σεβαστέ μου αύθέντα. Πολύ άργά δυστυχώς 
ήρχισες νά άμφιβάλης, καί νά δύσπιστης. Ό τ α ν έδι
δες τά συμπόσια σου, έπρεπε νά φοβήσαι τούς κιβδ?'|-
λους φίλους· μόνον ή έλάττωσις τής περιουσίας γέννα 
υπόνοιας. Οί θεοί γνωρίζουν δτι ομιλώ έξ ειλικρι
νούς αγάπης, έκ ζήλου καί καθήκοντος πρός τήν ΕΥ
γενή σου ψ χήν, καί έκ προνοίας διά τήν διατροφήν, 
καί συντήρησίν σου. Καί, πίστευε καλέ μου κύριε, 
δτι πάσαν ώφέλειαν παροΰσαν ή [ΐέλλουσαν θ ά άντήλ-
λασσον πρός μίαν μόνην εύχήν, ήτοι ν ' απόκτησης 
πάλιν δύναμιν καί πλούτη, ώστε νά μέ άνταμείψης, 
καί νά μέ πλουτίσης δ ίδιος. 

ΤΙΜΩΝ 

Ι δ ο ύ , ή ΕΥΧΉ σου έκπληροΰται. Είσαι ό μόνος υ 
πάρχων τίμιος άνθρωπος· νά, λάβε τόν θησαυρόν ΑΥ
τόν, τόν όποιον σοΰ αποστέλλουν οί θεοί έκ τής συμ
φοράς μου. Πήγαινε, ζήσε πλούσιος καί ευτυχή:, 
άλλ' ύπό τού; έξης δρους: Θά κτίσης τόν οίκον σου 
μακράν τών ανθρώπων, θ ά τούς μισής δλους, θά 
τούς καταράσαι δλους, πρός ούδένα θ ά ήσαι οικτίρ-
μων, καί νά προτιμάς νά βλέπης τάς σάρκας τού πει-
νώντος νά πίπτουν άπό τά οστά, παρά νά βοηθής 
τούς έπαίτας· δίδε είς τούς σκύλους δ,τι αρνείσαι εις 
τούς ανθρώπους. "Ας τούς καταπιούν δλους αί φυλα-
καί, καί άς τούς εκμηδενίσουν τά χρέη. Ά ς μεταβλη-
θώσιν οί άνθρωποι ώς τά μαραμένα δένδρα, καί άς 
απορροφήσουν αί άσθένειαι τύ μεμολυσμένον αυτών 
α ί μ α ! Καί ούτω, υγίαινε καί ευτυχεί. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 

Ά φ ε ς με, κύριε μου, νά μείνω μαζύ σου, καί νά 

σέ παρηγορώ. 
ΤΙΜΩΝ 

Έ ά ν φοβήσαι κατάρας, μή μείνης. Φύγε, έ φ ' δσον 
είσαι ευτυχής, καί ελεύθερος. Ν ά μήν ϊδης ποτέ άν-
θρωπον, καί νά μή σε ξαναϊδώ, ποτέ καί έγώ. 

(Εξέρχεται ό Φλάβιος, 6 Τίμων άηοσνρεζαι 
είς ΙΌ ΰπόγειόν τον.) 

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 
Σ Κ Η Ν Η Α 

' ενώπιον ιυϋ υπογείου τοΰ Τίμωνος. ΕΊΣΈΡ-
χονται είς .ποιητής καί εΐς ζωγράφος. Ό Τί-
/«οι· παρατηρεί αύιούς έκ τοΰ υπογείου). 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Κατά τάς σημειώσεις, τάς οποίας έλαβον περί τοΰ 

1*6°^, ή κατοικία του πρέπει νά ήνε έδώ πλησίον. 
Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

I Ι ί νάύπυθέση τις περί αύτοΰ : Νά ήνε αληθής ή 
όκίδοσις, δτι είχεν άφθονον χρυσόν ; 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Αληθέστατη, τό είπεν δ Αλκιβιάδης. Ή Φρύνη 

καί ή Τιμάνδρα έλαβον π α ρ ' αύτοΰ χρυσόν. Έδωκεν 
επίσης γενναία ποσά, εΐς τινας πλανωμένους στρα-
τιώτας, λέγεται δέ δτι έδωκε, καί εΐς τόν επιστάτην 

του σημαντικόν ποσόν. 
Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

"Ωστε ή χρεωκοπία ίου Λύτη έχρησίμευσε μόνον 

δ ι ά ν α δοκιμάση τούς φίλους του. 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Τίποτε άλλο. Θά τόν ίδής καί πάλιν είς τάς Ά θ ή -
νας άναθάλοντα ώς φοίνικα, καί εύτυχοΰντα μεταξύ 
τών ευτυχέστερων κατά συνέπειαν δέν είνε άσκοπον 
νά τοΰ προσφέρωμεν τάς προσρήσεις μας, κατά τήν 
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φαινομενικήν ταΰτην άτυχίαν τον. Τοΰτο θ α δείξη 
τήν ΕΥΘΎΤΗΤΑ τοΰ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ μας, καί θ ά σνντελέση 
είς τήν έκπλήρωσιν τον σκοποϋ ημών, έάν τά περί 
τής περιονσίας τον διαδιδόμενα ήνε ΑΛΗΘΉ. 

ΠΟΙΗΤΗΣ 
Τί έχεις νά τοΰ δώσης τώρα. 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Τίποτε έπί τοΰ παρόντος, απλώς μόνον νά τόν 
επισκεφθώ, άλλά θά τοΰ υποσχεθώ μίαν έξαίρετον 
εικόνα. 

Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

Θά πράξω καί έγώ τό ί δ ι ο ν θ ά τοΰ εϊπω, «τι 
έχω σκοπόν να τοΰ προσφέρω κάτι τι. 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Αυτό εΐνε τό καλλίτερον ποΰ έ'χομεν νά κάμωμεν. 
ΑΙ υποσχέσεις εινε σννήθεις σήμερον, άνοίγονν τούς 
οφθαλμούς τής προσδοκίας, ήτις φονεύεται ύπό τής 
εκπληρώσεως. Ά λ λ ' εκτός τών κοινών καί χνδαίων 
ανθρώπων, ή έκτέλεσις τών υποσχέσεων δέν εΐνε 
πλέον έν χρήσει. Τ ό ύπόσχεσθαι εΐνε μάλλον ευγενές, 
καί πολύ τοΰ συρμού, ένφ ή έκτέλεσις τής υποσχέ
σεως εΐνε εν είδος διαθήκης, όπερ ελέγχει μεγάλην 
έλλειψιν κρίσεως τον διαθέτον. ( Ό Τίμων εξέρχεται 
έκ τοϋ υπογείου του). 

ΤΙΜΩΝ 

* Iοία). Καλλιτέχνης εξαίρετος! δεν ημπορείς νά 
ζωγραφίσης άνθρωπον τόσον κακόν, ώς τόν έαντόν 
σου. 

Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

Σκέπτομαι ΤΊ νά τοΰ ε ϊπω ότι έγραψα δ ι ' αυτόν. 
Θέμα πρέπει νά ήνε αυτός ύ ίδιος. Σάτυρα κατά τής 
τρυφηλότητος καί τής ευτυχίας, συνοδευομένη άπό 
τάς παντοειδείς κολακείας, ΆΣ άποτείνουσι πρύς τούς 
νέους καί τούς πλουσίους. 

ΤΙΜΩΝ 

(Ίδια). Πρέπει κατ ' ΑΝΆΓΚΗΝ νά διαδραματίσης 
καί σύ ό ίδιος πρόσωπον ΑΧΡΕΊΟΥ είς τό ιδικό ν σου 
έργον ; καί νά τιμωρήσης άλλους διά τά ιδικά σου 
σφάλματα ; ναί, κάμε το, έχω νά σοΰ δώσω χρυσόν. 

Π Ο Ι Η Τ Η Σ -

Ά ς ύπάγωμεν νά τόν εΰρωμεν. Άδικοΰμεν τήν 
τύχην ημών όταν, δυνάμενοι νά πορισθώμεν ώφέ-
λειάν τινα, έρχόμεθα πολύ άργά. 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Αληθές . 'Εν καιρώ ημέρας, πριν έλθη ή μαύρη 
νύξ, ζήτει ό,τι χρειάζεσαι μέ τό φώς ποΰ σέ προσφέ
ρει αύτη. Έ λ α . 

ΤΙΜΩΝ 

(Ί ϊ ία) . Θά σάς συναντήσω εις τήν στροφήν τοΰ 
δρόμου. Τί Θεός εΐνε αυτός ό χρυσός, ώστε νά λα-
τρεύηται καί εις ναούς χειρότερους, καί άπό χοιρο-
βοσκεΐον! Σύ είσαι ό έξοπλίζων τά πλοία, καί ό δια
σχίζων τά κύματα. Σύ προξενείς τόν θαυμασμόν τοΰ 
δούλου. "Εσο λοιπόν λατρευτός πάντοτε, καί άς 
προσβληθωσιν άπό όλα τά δεινά, οί, πρός σέ καί 

μόνον υπακούοντες άγιοι σου. Είνε καιρό: νά Τ Ο Λ ! 
πλησιάσω. (Προχωρεί) 

Π Ο Ι Η Τ Η Σ 
Χαίρε, γενναίε Τίμων. 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Ό παλαιός καί ευγενής κύριος μας. 

ΤΙΜΩΝ 
Εΐνε δυνατόν νά πιστεύσω, ότι έζησα καϊ εΐδο»1 

δύο τιμίους ανθρώπους ; 
' Π Ο Ι Η Τ Η Σ 

Συχνά λαβόντες πεϊραν τής γενναιοδωρίας 0 0 ν 

καί άκούσαντες, ότι απεσύρθης εδώ. και ότι οί φ{. 
λοι σου σέ έγκατέλιπον, ών ή άγνώμων φύσις...*[)ι 
τάς μ ιαράςψυχάς !—ούδ 'αυτός ό ουρανός δύναται 
νά τ ά ς τιμωρήση αρκετά, . .Πώς! πρός σέ, ούτινος* 
γενναιοδωρία, ώς οί αστέρες τοΰ ουρανού έζωογόνιι 
καί έπηρέαζεν όλην αυτών τήν ύπαρξιν ! Είμαι έκτος 
έμαυτοΰ, καί δέν δύναμαι νά εΰρω λέξεις ίκανάς, ίνα ! 
περιβάλλω δ ι ' αυτών τήν τερατώδη ταύτην άχαρι- ί 
στίαν. 

ΤΙΜΩΝ 
Ά φ ε ς αυτήν γυμνήν, ύ κόσμος θ ά τήν βλέπη καλ 

λίτερα. Σεις, οί. όποιοι είσθε τίμιοι, ενεργούντες, 
όπως ενεργείτε, τούς εκθέτετε καί τούς καθιστάκ 
γνωστούς. 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Καί αυτός καί έγώ έταξειδεύσαμεν άλλοτε ύπό τήν ; 

ραγδαίαν βροχήν τών ευεργετημάτων σου, καί ή-
δέως ήσθάνθημεν αυτήν. 

ΤΙΜΩΝ 
Ναί, είσθε τίμιοι άνθρωποι . 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
"Ηλθομεν εδώ διά νά σοϋ προσφέρωμεν |τάς υπη

ρεσίας μας. 
ΤΙΜΩΝ 

Πώς θ ά δυνηθώ νά σάς ανταμείψω, ευγενέστατο 
πλάσματα ; Ημπορε ί τ ε νά τρώγητε ρίζας καί νά πί-
νητε μόνον νερόν ; Βέβαια όχι. 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ 
"Ο,τι εΐνε δυνατόν νά κάμωμαν, θ ά τό κάμωμεν 

διά νά σέύπηρετήσωμεν. 
ΤΙΜΩΝ 

Είσθε τίμιοι άνθρωποι, ήκούσατε ότι έχω χρίουν, 
είμαι βέβαιος περί τούτου, είπατε τήν άλήθειαν, ώς 
τίμιοι άνθρωποι . 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Τό λένουν αρχον, άλλ' ούτε ό φίλος μου, ούτε έγώ 

ηλθομεν, ένεκα τούτου. 
ΤΙΜΩΝ 

Χρηστοί άνθρωποι ! Κανείς είς τάς; Α θ ή ν α ς δεν 
δύναται νά ζωγραφίση μίαν εικόνα, όπως σύ. Είσαι 
πράγματι ό καλλίτερος όλων. Θαυμάσια διάστρεφες 
τήν φύσιν. 

ΖΩΓΓΑΦΟΣ 
Μετρίως άρχον. 

ΤΙΜΩΝ 
Άκριβώς ,όπως είπα (ΠρΌςτον ποιητήν).Είςτάέρνα 
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- (οαντααίας σου οί στίχοι σου ρέουν τόσον όμαλώς, 
. £{ νε τόσον θαυμάσιοι,ώστε καί έν τη τέχνη εΐνε φυ-
ώτατοι 'Λ/.λά μ ε θ ' όλα ταύτα οφείλω κατ'άνάγκην 

' ΠΑ: εί'.τω, καλοί μου φίλοι, ότι έχετε έ'ν μικρόν 
«^Γίομα. Μά τήν άλήθειαν δέν εΐνε πολύ μεγάλο, 
-ΊΤΕ έ.ιιθί'μώ νά κοπιάσητε πολύ διά νά τό άποβά-

ΛΜΦΟΤΕΡΟΙ 

Παρακαλοΰμεν τήν εντιμότητα σου νά μάς τό 

χαταστήση γνωστόν. 
ΤΙΜΩΝ 

0ά τό έκλάβητε έπί κακού. 
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ 

"Οχι, ί'ά τό άκούσωμεν μετ' ευγνωμοσύνης. 
ΤΙΜΩΝ 

Αλήθεια : 
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ 

Μή άμφιβάλλης περί τούτου, αξιότιμε άρχον. . 
ΤΙΜΩΝ 

ΛΆ' υπάρχει κανείς έξ υμών, ύ μή εμπιστευόμενος 
είς φαΰλον, δεινώς άπατώντα ΥΜΆΣ. 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ 

Αλήθεια άρχον ; 
ΤΙΜΩΝ 

Ναί, άκούετε τάς ψευδολογίας του, τόν βλέπετε 
προσποιούμενον, γνωρίζετε τήν χυδαίαν ύποκρισίαν 
του, τόν αγαπάτε, τόν τρέφετε, τύν θερμαίνετε είς 
τούς κόλπου: σας, και όμως είσθε βέβαιοι, οτι εΐνε 
τελειότατος φαΰ/ος. 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Λίν γνωρίζω κανένα τοιούτον, άρχον. 

ΠΟΙΗΤΗΣ 
Ούτ' ΈΓΏ. 

ΤΙΜΩΝ 
. Ακούσατε, σάς αγαπώ πολύ, καί θ ά σάς δώσω 
χρυσόν. άλλά διυϊξατε έκ τής σνναναστροφής σας τούς 
αχρείου; αυτούς. Κρεμάσατε τους, μαχαιρώσατε, ή 
πνίξατε τους, καταστρέψατε τους, δ ι ' οιονδήποτε 
τρόπου, καί έλθετε ποό.; έμέ, θά σάς δώσω αρκετά 
χρήματα. 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ 
Όνόμασέ τους άρχον, διά νά τούς γνωρίσωμεν. 

ΤΙΜΩΝ 
Σύ άπ' αυτό τό μέρος, καί σ ύ ά π ' εκείνο, άλλά καί 

οι δύο θά έχητε ένα σύντροφον, έκαστος ξεχωριστά, 
και μόνος, καί όμως θά έ'χη πλησίον του ένα άρχι-
φαϋλον. (ΠρΌς τον ζωγράφον). Έ ά ν εκεί ποΰ είσαι 
δεν πρέπει νά ήνε δύο αχρείοι, "μή τόν πλησίασης. 
(Προς τ'-ν ποιητή·/. Έ ά ν δέν θέλης νά έ'χης πλησίον 
°ου ενα φαύλον, φύγε μακράν του. Φύγετε ά π ' εδώ, 
ίξω, νά, πάρτε, χρήματα. "Ηλθατε διά τά χρήματα 
••«υλοι. Ιδού σά: πληρώνω, δ ι ά τήν έργασίαν, ποΰ 
Ν έκάμετε. Φύγετε ά π ' ε δ ώ . Ι Προς τον ποιητήν). 
Είσαι αλχημιστής, μετάβαλε τοΰτο εις χρυσόν. "Εξω ! 
1 1 5 1 εδώ παληόσκυλα! (Κτυχών αϋτοϋς τους εκ
διώκει). 
| (Εισέρχονται 6 Φλάβιος και δύο ΓερουσιαοταΙ) 

ΦΑΑΒΙΟΣ 
Είς μάτην ζητείς νά όμιλήσης είς τόν Τίμωνα, 

διότι εΐνε τόσον πολύ συγκεντρωμένος εις τύν εαυ
τόν του, ώστε έξ όλων τών ανθρωπίνων πλασμάτων 
μόνον τύν εαυτόν του αγαπά. 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Όδήγησόν μας εις τό ύπόγειόν του. Όφείλομεν, 
κατά τήν υπόσχεσίν μας πρός τούς Αθηναίους , νά 
όμιλήσωμεν μετ ' αύτοΰ. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Οί άνθρωποι δέν εΐνε πάντοτε οί αυτοί, κατά 

τας αύτάς περιστάσεις. Ή θλίψις καί ό καιρός τον 
μετέβαλαν κατά τύν τρόπον τούτον. Ά ν ό χρόνος 
χορήγηση ευμενώς τήν προτέραν του τύχην, δύναται 
νά τόν έπαναφέρηεΐς τόν πρώτον αύτοΰ χαρακτήρα. 
Ό δ ή γ η σ έ μας πρός αυτόν, καί άς γίνη ό,τι γίνει. 

ΦΑΑΒΙΟΣ 
Έ δ ώ εΐνε τό ύπόγειόν του. Ε ϊ θ ε νά βασιλεύη 

εδώ ή ειρήνη καί ή αυτάρκεια! "Αρχον. Τίμων ! 
Τ ί μ ω ν ! Κύτταξε έξω, καί όμίλησον πρύς φίλους. 
Οί Α θ η ν α ί ο ι σέ προσαγορεύουσι διά δύο, έκ τών 
σεβαστότερων γερουσιαστών αυτών. Όμίλησον πρός 
αυτούς, γενναίε Τίμων. ( Ό Τίμων εξέρχεται έκ τοΰ 
υπογείου του). 

ΤΙΜΩΝ 

Καίε, ώ θερμογόνε ήλιε ! Όμιλήσατε καί πηγαί
νετε εις τύν διάβολον. Ε ίθε εκάστη λέξις σας ΑΛΗΘΉΣ 
νά γέννηση καί μίαν φουσκαλίδα, καί εκάστη ψευ
δής νά καυτηρίαση τήν γλώσσαν υμών, μέχρι τής 
ρίζης, καί νά καταστροφή αύτη διά τής ομιλίας. 

Λος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Αξιότιμε Τίμων ! 
ΤΙΜΩΝ 

Είμαι όπως σύ, καί σύ όπως έγώ, όχι καλλί

τερος. 
Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Οί Γερουσιασταί τών Ά θ η ν Λ ν σέ χαιρετίζουσι 
Τίμων. 

ΤΙΜΩΝ 
Τούς ευχαριστώ, καί θά έπεθύμουν νά τοις ΑΠΟ

στείλω τήν πανώλην, έάν ήδννάμην νά τήν συλ
λάβω. 

Αος ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ 
Λησμόνησον, όσα υπέφερες. Καί ημείς λυπυύμεθα 

δ ι ' αυτά. Ή Γερουσία κοινή καί εγκάρδια συναι
νέσει, σέ ικετεύει νά έπιστρέψης είς Α θ ή ν α ς , ΑΠΕ
φάσισε δέ νά σοι άπονείμη ειδικά αξιώματα, ΧΗ
ρεύοντα τώρα. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
"Ομολογούν ότι, ή πρός σέ αμέλεια αυτών υπήρξε 

μεγάλη. Τώρα δέ ή Γερουσία, ήτις σπανίως ομολο
γεί τό πταίσμα της, αϊσθανομένη τήν έλλειψιν τής 
βοηθείας τοΰ Τίμωνος, άναγνοιρίζει ΤΌ σφάλμα ΤΗΣ 
άρνηθεΐσα είς αυτόν τήν συνδρομήν της. Μάς ΑΠΟ
στέλλει νά σοΰ έκφράσωμεν τήν λύπην αυτής, καί νά 
σοϋ προσφέρωμεν άμυιβήν, άντισταθμίζουσαν ί.ντι-— 090 
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λώς τήν πρυσβυλήν, ήν σοΰ έκαμε. Ναι, υπόσχεται 
νά σοΰ προσφέρη τόσους θησαυρούς, τόσα πλούτη, 
και νά σοΰ δείξη τόσην άγάπην, ώστε τά πρός σέ 
αδικήματα της νά λησμονηθόίσιν εντελώς, και ή 
σφραγ'ις τής πρός σέ αγάπης της θ ά χαραχθή έτ ι 
σέ, οΰτως ώστε, νά δεικνύη διαρκώς τήν άφοσίωσίν 
της. 

ΤΙΜΩΝ 
Αί προτάσεις υμών, μέ θέλγουσι καί μέ συγκι-

νοΰσι μέχρι δακρύων. Δότε μου καρδίαν τρελλοΰ, 
καί οφθαλμούς γυναικός, καί τότε αί παρηγορίαι αύ
ται, ώ αξιότιμοι Γερουσιασταί θ ά μέ συγκινήσουν 
μέχρι δακρύων. 

Λος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Κατά συνέπειαν συναίνεσον νά έπιστρέψης μαζύ 

μας διά νά λάβης τήν έξουσίαν τών ιδικών σου, ό
πως καί τών ιδικών μας Α θ η ν ώ ν . Θά σέ υποδε
χθώ σι μετ' άγαλλιάσεως, θ ά περιβληθής έξουσίαν 
απόλυτον. Καί διά τοΰ σεβαστού σου ονόματος, θ ά 
βασιλεύσης ώς υπέρτατος άρχων. Θά δυνηθώμεν δέ 
οϋτο) νά άποκρούσωμεν μετ ' ολίγον, τάς αγρίας έφό 
δους τοΰ 'Αλκιβιάδου, όστις ζητεί ώς αγριόχοιρος 
νά καταστρέψη τήν ειρήνη ν τής πατρίδος του. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Καί κραδαίνει άπειλητικώς τό ξίφος του, υπεράνω 

τά)ν τειχών τών Α θ η ν ώ ν . 

Λος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ή Σ 
Κατά συνέπειαν Τίμων .. 

ΤΙΜΩΝ 
Ναι, κύριε , καί έγώ τύ θ έ λ ω . Έ ά ν ό Αλκιβιάδης 

φονεύση τούς συμπολίτας μου, άς μάθη ότι, ουδόλως 
περί τούτου φροντίζει ό Τίμων. Ά λ λ ' ότι έάν λεη 
λατήση τάς ωραίας Αθήνας , άν άρπάξη τούς σεβα
στούς υμών γέροντας έκ τοΰ πώγωνος, έάν εγκατά
λειψη τάς παρθένους είς τάς προσβολάς, πολέμου α
γρίου καί κτηνώδους, τότε άς μ ά θ η οτι, ό Τίμων 
λέγει τά έξης: Έ ξ οίκτου πρός τούς νέους καί τούς 
γέροντας, δέν δύναμαι, παρά νά εϊπω ΰτι. αδιαφορώ 
εντελώς. Καί άς πράξη ό,τι χειρότερον δυνηθή. Περι
φρονεί τάξ ίφη αυτών, έφ'όσον ευρίσκεις λαιμούς πρός 
σφαγήν. Ώ ς πρός έμέ αγαπώ περισσότερον τό ξίφος 
καί τών μάλλον άτακτων στρατιωτών άπό τούς σε
βαστότερους λαιμούς τά>ν Α θ η ν ώ ν . Σ ά ς ά φ ί ν ω λοι
πόν είς τήν προστασίαν τών θεών, ώς κλέπτας είς 
τούς δεσμοφύλακας των. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
Μή μένετε πλειότερον, όλα είνε μάταια. 

ΤΙΜΩΝ 
Νά, ιδού, κατεγινόμην νά γράφω τόν έ π ι τ ά φ ι ό ν 

μου. Λϋριον θά γείνη γνοΜίτός. Αρχ ί ζω νά θερα-
π ε ύ ω μ α ι έκ τής μακράς ταύτης ασθενείας τής ζωής 
καί τής νγείας. Είς τύ μηδέν ανευρίσκω τά πάντα. 
Φύγετε, ζήτε, καί ό Αλκιβιάδης έστω ή μάστιξύμών, 
καί σεις, οί ιδικοί του, καί ζήσετε ούτω έπί μακρόν· 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Είς μάτην όμιλοΰμεν. 

ΤΙΜΩΝ 
Καί ομιος αγαπώ τήν πατρίδα μου, καί δέν ε ΐμ^ 

άνθρωπος χαίρουν έπί τή εθνική συμφορά, ώς δΐ£-
δόθη. 

Λος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ή Σ 
Πολύ καλά ώμίλησεν. 

' ΤΙΜΩΝ 
Αναπολήσατε με είς τήν μνήμην τα>ν προσφιλών 

μου συμπολιτών. 
Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Λόγοι τοιούτοι άρμόζουσιν είς τά χείλη τοϋ Τί
μωνος. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Εισέρχονται είς τά ώτα υμών ώς νικηταίείς πύλαςί 

αντηχούσας έξ άνευφημιών. 
ΤΙΜΩΝ 

Συστήσατε με πρύς αυτούς, καί είπατε τους ότι,Ί 
όπως τούς ανακουφίσω έκ τών θλίψεων, τού φόβου 
τών έχθρων, έκ τών δεινών απωλειών, τών ερω
τικών καί όλων τών άλλων δεινών, τά 'όποια υφίστα
ται τό ασθενές σκάφος τής φύσεως, κατά τόν άβέ-
βαιον πλουν τοΰ βίου, θά δείξω πρύς αυτούς ψιλίαν 
τινά, καί θ ά τούς διδάξω τόν τρόπον νά προλάβωσι 
τήν άγρίαν οργήν τοΰ 'Αλκιβιάδου. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Τοΰτο μέ ευχαριστεί" θ ά επανέλθω. 

ΤΙΜΩΝ 

"Εχω έδώ είς τόν περίβολον τούτον ένα δένδρον(') 
τύ όποιον θ ά κόψω πρός χρήσιν μου, δέν θά βρα
δύνω δέ νά τύ κόψω. Είπατε εΐς τούς φίλους μου, , 
εΐς όλους τούς κατοίκους τών Α θ η ν ώ ν μικρούς καί 
μεγάλους, αναλόγως τοϋ βαθμού εκάστου, ότι άν 
τις έξ αυτών έπιθυμή νά θέση τέρμα εις τάς όδύνας 
του, άς σπεύση έδώ νά κρεμασθή, πριν αποκοπή τό 
δένδρον. Εκτελέσατε, σάς παρακαλώ, τήν έντολήν 
μου. 

ΦΛΑΒΙΟΣ 
Μή τόν ένοχλήτε περισσότερον, ίΐά μένη πάντοτε ; 

ό ίδιος. 
ΤΙΜΩΝ 

Μή έπανέλθητε πλέον πρός έμέ, είπατε μόνον εις! 
τούς Αθηναίους , ότι ύ Τίμων έκτισε τό αίώνιόν του 
οίκημα έπί τής παραλίας, καί ότι άπαξ κ α θ ' έκάστην 
τύ τεταραγμένον κύμα θά καλύπτη αύτύ, δίά ζον ! 
άφροΰ του. "Ελθετε έδώ, καί έστω μαντεΐόν σαςό 
λίθος τοΰ τάφου μου. Εκφέρετε χείλη μου λόγους 
πικρούς, καί άς διακοπή τοΰ λοιπού ή φωνή μου. 
Ε ίθε μιασματική πανώλης νά θεραπεύση .πάν κα
κόν, άς έργάζωνται οί άνθρωποι μόνον πρός άνόρυ- ^ 
ξιν τοΰ τάφου αυτών, καί θάνατος νά ήνε ή άντι-

(1) "Εστί μοι μικρόν οίχόπεδον, ώ, άνδρες Αθηναίο·.· «** 
συκή τι» έν αύτω πέουκεν, ές ής συχνοί τών πολιτών «-
πήγξαντο. Μέλλων ούν οίκοδομεϊν τόν τόπον, έβουλήθην 
δημοσία προειπεΐν, ίνα, "άν άρα τινές έθέλωσιν υμών, πριν 

Ι έκκοπήναι τήν συκήν, Ιπάγξωνται. (Πλουτάρχου "Αντώνιος 
Σ ίλ ί ς 411. Σημ . 949 . 
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^ Λ ί α > ν . Κρύψε ή/.ι; τάς ακτίνας σου, παρήλθεν 
λεία τ ( ιϋ Τίμωνος. (Αποσύρεται είς το ΰπό-

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Τ' ιιΐσο- ϊου κατέστη στοιχεΐυν τής (ρύσεως του. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

οντος. (')Κανένα κτήνος έκτισε τόν τάφον, διότι έδώ 
δέν υπάρχουν άνθρωποι. Χωρίς άλλο άπέθανεν αυ
τός είνε ό τάφος του. Δέν ημπορώ νά διαβάσω αυτά 
ποΰ είνε γραμμένα έκεΐ επάνω. Θά άντιγράψυ) τήν 
έπιγραφήν αυτήν στό κερί. Ό στρατηγός μας ημπο
ρεί νά διάβαση κάθε είδους γράμματα. Είνε νέος Βος ι ι ν ι - υ υ ^ " · " ρει να οιαραση ε ι υ υ υ , γ ^ ^ * » » " . . —=> 

ι Μετο π άσα έπ' αύτοϋ έλπίς, άς έπιστρέψωμεν, όκόμη, <&χα ποχύ γραμματισμένος. Τήν ώραν αυτήν 
| , δοκιμάσωμεν τά υπολειπόμενα μέσα κατά τήν π ο χ ι ο ρ κ ε ΐ Χ άς υπερήφανους Α θ ή ν α ς , καί ή φιλοδο-

' - ,η«Ι> ΓΙΙΙ/ΓΙΝ νινδύνου. Ϊ.'™ « Λ » , ΒΤ«Μ ΝΛ Ι-\ ΝΠΤΑΠΤΗΈΙΐΙΤΙ αύτάς. I Έίέονεται). τοΰ μεγάλου ημών κινδύνου. 
Λος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Πρό παντός απαιτείται ταχεία ενέργεια. (Έξέρ 

Σ Κ Η Ν Η Β 

([Ιού ιού τείχους ί ω ν Αθηνών. Εισέρχονται 
δύο γερουσιασταί κα'ι ιίς αγγελιαφόρος) 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
[ Μετά δυσκολίας τό άνεκάλυψας. Είνε τόσον πολυά-
[*Αιοςό στρατός των, όσον έλεγες ; 

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ 
"Ελαβον τόν κατιότατον όρον. Βαδίζει δέ μετά τυ-

βοΰτης ταχύτητος, ώστε μετ ' ολίγον θά ήνε έδώ. 
Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Αιατοέ/υμεν μέγαν κίνδυνον, έάν δέν μάς φέρωσι 
ιόν Τίμωνα. 

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ 
Συνήντησα ένα ταχυδρόμον, παλαιύν ψίλον, μέ 

; ιόν όποιον, άν /.αί ήμεθα αντιθέτων πολιτικών φρο
νημάτων, ούχ ήττον όμως άναμνηθέντες τής παλαιάς 

ίβιλίας. ώμιλήσαμεν ώς φίλοι. Ό άνθρωπος αυτός 
βέβαινεν έκ μέρους τοϋ 'Αλκιβιάδου είς τύ ύπό-

: γειον τοΰ Τίμωνος, κομίζων έπιστολάς, δ ι ' ών παρ-
[ κάλει αύτύν νά τόν συνδράμη εις τήν κατά τής πό-
[ λεώς σας έκστρατείαν, ήν χάριν εκείνου έν μέρει έπε-

Κείρησεν. 
Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Ιδού, έρχονται οί συνάδελφοι μου. 
(Είηέηγιινται οί γερουσιασταί, οί σιαλέντες προς 

τον Τίμωνα). 
Γος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Ί "Ας μή γίνη πλέον λόγος περί τοΰ Τίμωνος. Μή 
\ περιμένητε τίποτε παρ ' αύτοϋ. Ακούονται τά τύμ

πανα τοϋ εχθρού, καί ή ταχεία αύτοΰ πορεία πληροί 
I την άτμόσψαιραν κονιορτοϋ. Ύ πάγιο μεν νά έτοιμα-
* «ΝΗομεν. Φοβούμαι, ότι θά συλληφθώμεν είς τήν 
Ε «αγϊδα τυϋ εχθρού. Έςεοχοντ*·.). 

Σ Κ Η Ν Η Γ 
ϊ» δάσος. Τδ ΰπόγειόν τον Τίμωνος. Μνήμα 

κακότεχνοι1 

(Εισέρχεται στρατιώτης, ζητών τόν Τίμωνα) 
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Η Σ 

\ Α·υτο πρέπει νά ήνε τό μέρος, σύμφωνα μέ τήν 
/ ριγρ«(( ήν. Ί ' ι ; : όμίλησον. Κανείς δέν άπαντα; 
I ι ν ε τούτο ; | Άναγινώσκί: τά έςης πλησίον τοΰ τά-

™τ*»). * Ο Τίμων απέθανε, ζήσας πλειότερον τοΰ δέ-

ξία του είνε νά (•) καταστρέψη αύτάς. (Εξέρχεται 

Σ Κ Η Ν Η Δ 

I Ενώπιον τών τειχών τών Αθηνών. Άκούονιαι 
σάλπιγγες ) . 

(Εισέρχεται ό Αλκιβιάδης μετά τοΰ στρατεύματος τον) 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Ά ς άναγγείλωσιν αί σάλπιγγες τήν έπικίνδυνον 
ημών προέλευσιν, £ΐς τήν άναδρον καί άκόλαστον 
ταύτην πόλιν. (Έπικηρύκειον σάλπισμα.) Ε μ φ α ν ί ζ ο ν 
ται οί Γερουσιασταί έπί τού τείχους.Μέχρι τοΰδε έξη-
κολουθήσατε ασκούντες τήν έξουσίαν άκολάστως, καί 
μόνον πρός έξυπηρέτησιν τών σχεδίοιν σας μετεχει-
ρίσθητε τήν δικαιοσύνην. Μέχρι τούδε, καί έγώ, καί 
πάντες οί κοιμώιιενοι ύπό τήν σκιάν τής εξουσίας 
σας, έπλανώμεθα μέ σταυρωμένος τάς χείρας, εΐς μά
την έκτραγωδοϋντες τά δεινά ημών. "Ηλθε τό πλή
ρωμα τοΰ χρόνου, καί τών ΐσχυροτέριυι τά γόνατα, 
καμπτόμενα ύπό τό ύπερβολικόν βάρος, άναφωνοΰ-
σιν ά φ ' εαυτών.(') 

Άρκεΐ . . . Τώρα ή ασθμαίνουσα αδικία, θά καθ ίση 
νά άναπνεϋση είς τάς μεγάλας, καί αναπαυτικός υμών 
έ'δρας ή δέ κεκορεσμένη αύθάδεια θά χάση την φωνήν 
της έκ τοΰ τρόμου καί τής έμφόβου φυγής. 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Νεαρέ καί γενναίε πολεμιστά, όταν φαντασιώδη 

μόνον παράπονα εξέφραζες, πριν ή ανάκτησης δύνα-
μιν, καί πριν δοθή εΐς ημάς αφορμή φόβου, άπε-
στείλαμεν πρύς σέ, ίνα πραύνωμεν τήν όργήν σου, 
καί δ ιά πολλ,ών ενδείξεων αγάπης, έξαλείψωμεν τήν 
πρός σέ άγνωμυσύνην ημών. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Προσεπαθήσαμεν επίσης νά έλκύσοηιεν τήν πρός 

τήν ήμετέραν πόλιν συμπάθειαν τοϋ μεταμορφωθέν-
τος Τίμωνος, διά πρεσβειών καί υποσχέσεων. Δέν 
ύπήρξαμεν όλοι σκληροί, ούτε ήμεθα άξιοι τής τιμυ>-
ρίας τοϋ πολέμου. 

(1) ΧΟΙΗΕ ΙΙΥ»8ΐ Γθ»ΙΙΙΙΙΊ!Ί.'Ο \\ΉΓ1ΊΙΙΙ-ΙΟΙΙ ΜΕΤΈΒΑΛΕ ΤΌ Π . Ή Ι Ι 

ΙΙΙΊΫ ΕΊΣ ΙΐΗ8 ΟΓΟ<;(0(1 Ι Ι Π * . ΉΤΟΙ : ΚΑΝΈΝΑ ΚΤΉΝΟΣ ΈΚΤΙΣΕ ΤΌΝ 
ΤΆΟΟΝ" Ή ΔΙΌΟΟΩΣΙ; ΑΥΤΉ, ΉΝ ΠΑΡΕΟΈΧΟΗΜΕΝ ΈΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΆ
ΣΕΙ, ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΛΟΓΙ*ΩΤΈΡΑ. 

(2) \\Ίΐ08ΐ· ΙΉ11 11Ω ΗΙ»ΙΊ» ΟΓ ΙΙΪ^ Η Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ο Ι Ι ΊΙ*. ΤΌ ΓΑII εν
ΤΑΎΘΑ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΟΉΝ, ΈΡΉΜΩΣΙΝ. 

(3) Ν"ο\Ν 11ΐ(· ΙΊΙΙΙΟ ΊΔ ΓΙΙΙΚΙΙ, ΝΝΐΙΟΙΙ Ι;Ι·οικ·1ΠΙΙΙΤ"ιιιαΓΓθ\Ν 
ΠΙ ΙΙΙΟ (>Β>ΤΒΙ βΐιοιιρ· ΟΝΊΟ* ΟΙ' ΊΐΒΟΐΐ" ΥΟ' Ι Μ Ο Γ Θ . ΤΟ Ι)08Γβι· 
ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΧΑΤΆ ΤΌΝ ΔΙΙΙΊΐΐΙ (8Ιΐ3ΐΊΘ^ΡΒ8Π· Ί,ΕΧΊΟΟΟ) ΔΥΙΤΒΓΒΓ 
ΉΤΟΙ ΤΌΝ ΠΆΣΧΟΝΤΑ. 
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Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Τ ά τείχη μας ταΰτα δέν έκτίσθησαν διά τών χει
ρών ε*είνα)ν, οϊτινες σέ εξύβρισαν, ούτε εΐνε τοιαύ
τα, ώστε νά κατεδαφισθώσιν οί μεγάλοι ούτοι πύρ
γοι, τά μνημεία καί τά σχολεία, ένεκα σφαλμάτων 
ιδιωτών τίνων. 

Ιίος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η ! 
Ούτε ζώσι πλέον εκείνοι, οΐιινες ήσαν οί αυτουρ

γοί τής εξορίας σου. Το όνειδος διά τόσην έλλειψιν 
προνοίας συνέτριψε τάς καρδίας των.Βάδισον.γενναίε 
άρχον, προς τήν πόλιν ημών, μέ άναπεπταμένας τάς 
σημαίας. Άποδεκάτισον τούς κατοίκους, έάν ή εκδί-
κησίς σου διψά τοιαύτην τροφήν, ήν ή φύσις απο
στρέφεται. Ά ς άποθάνωσι δέ, οί ύπό τοΰ κύβου ό-
ρισθησόμενοι. 

Βο: Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Δέν σέ προσέβαλον όλοι. Δέν εΐνε δίκαιον διά τά 

σφάλματα τών άποθανόντονν νά εκδικθηής τούς ζώντας. 
Τά εγκλήματα δέν εΐνε κληρονομικά, δπως αί γαΐαι. 
Λοιπόν, γενναίε συμπολΐτα, όδήγησον εντός τής πό
λεως τό στράτευμα σου, άλλ' άφες τήν οργή ν σου 
έκτος αυτής. Φείσθητι τών Α θ η ν ώ ν , τής κοιτίδος 
σου καί τών συγγενών σου, οϊτινες κατά τήν έξαψιν 
τοΰ θυμού σου, έμελλον νά πέσωσι μετ ' εκείνων, οί ό
ποιοι σέ εξύβρισαν. Πλησίασον, ώς ποιμήν, πρός τήν 
μάνδραν, ξεχώρισον τά ασθενή πρόβατα, χωρίς νά 
φονεύοης όλον τό ποίμνιον. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Εύκολώτερον θ ά απόκτησης ό,τι θέλεις διά τοΰ 
μειδιάματος, παρά διά τού ξίφους. 

Αος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 

Άρκεΐ μόνον νά θέσης τόν πόδα έπί τών ώχυρω-
μένων πυλών τής πόλεως διά ν ' άνοιχθώσιν ά φ ' εαυ
τών. Στείλε λοιπ'όν εμπρός, τήν ευγενή σου καρδίαν, 
διά ν ' άναγγείλη, ότι εισέρχεσαι ώς φίλος. 

Βος Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ 
Ρίψον τό χειρόκτιόν σου, ή οιονδήποτε άλλο ση-

μεϊον τιμής, ότι μετήλθες τήν βίαν, μόνον πρός ίκα-
νοποίησίν σου, καί όχι πρός καταστροφήν ημών. 
"Ολος ό στρατός σου θά κατασκήνωση εντός τής 
πόλεως, έ'ως ότου έκπληρώσωμεν τάς επιθυμίας 
σου. | 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 
Ι δ ο ύ λοιπόν τό χειρόκτιόν μου. Καταβήτε, καί ά~ | 

νοίξατε τάς μή προσβληθείσας πύλας υμών. Οί <] 
θροί τοΰ Τίμωνος καί οί ιδικοί μου, ους ύμεΐς ,̂ "-
θέλετε υπόδειξη πρός τιμωρίαν, θ ά άποθάνωσι χΜ 
τες. Ουδείς άλλος. Διά νά διαλύσω δέ τούς <ρό|ϋ 
σας, καί νά βεβαιώσω υμάς περί τών ευγενών Ι Μ 
προθέσεων, σάς διακηρύττω ότι ουδείς έκ τών ατοί 
τιωτών μου θ ά εγκατάλειψη τήν θέσιν του, 
θά άπειθήση εις τήν νόμιμον πορείαν ,τής δικαΐοοί 
νης, ήτις ασκείται εντός τοΰ περιβόλου τής πόλε»» 
χωρίς νά τιι ιωρηθή ύπό τοΰ νόμου. 

Γ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Α Ι 
Ευγενώς ώμίλησεν. 

Λ Λ Κ Ι Β Ι Α Λ Π Σ 
Καταβήτε καί εκτελέσατε τάς υποσχέσεις σας. ί()| 

γερουσιαστα: μεταβαίνουν και ανοίγουν τάς πύλας. Π 
σέρχετα: είς στρατιώτης). 

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Η Σ 
Άπέθανεν ό Τίμων, γενναίε στρατηγέ, και ετάφη 

πλησίον τής θαλάσσης. Είς τήν πέτραν τοϋ τάφο|| 
εύρήκα τήν έπιγραφήν αυτήν, τήν οποίαν αντέγραψα 
μέ κερί, τό αποτύπωμα αυτό άναπληροΐ τήν ΆΜΌ· 
θειάν μου. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
(Άναγινώσ/.ει τον επιτάφιο·/;. Ε ν τ α ύ θ α κείται 

σώμα δυστυχές, χωρισθέν ψυχής ^δυστυχούς. ΜΉ ζη4 
τήσης τό όνομα μου. Πανώλης νά σας θερίση όλους, 
όσοι έπιζήτε φθονεροί καί αγενείς. Ένταΰθα κεΐμαι 
έγώ ό Τίμων, όστις ζών έμίσησα τό άνθρώπινον γε· I 
νος. Προχωρεί, διάβατα, καί πρόφερε όσας ΑΡΆΣ | 
θέλεις, άλλά διάβαινε χωρίς νά σταθής ιδώ . Αί λέ- ,] 
ξεις αύται δεικνύουσι σαφώς τό κατά τό τέλος τοϋ · 
βίου φρόνημα σου. Ά ν και άπεστρέη εσο τάς άν- 1 
θρωπίνους μα; θλίψεις, καί περιεφρόνεις τάς άδυ- ] 
ναμίας καί τά δάκρυα τά όποια χύνει η φιλάργυρος ] 
ημών φύσις, ούχ ήττον έσχες τύν λαμπράν ΐδέαν, νά 1 
κάμη. τόν μεγάλον Ποσειδώνα, να θρηνή «διαρκώ; 
έπί τοΰ ταπεινοΰ σου τάφου, σφάλματα συγχωρη-
θέντα. Άπέθανεν ό ευγενής Τ ίμων, περί τής μνήμης 
τοΰ οποίου θ ' άσχοληθώμεν βραδύτερον. Ό δ η γ ή σ α β 
με εις τήν πόλιν υμών. Θά εισέλθω κρατών ξίφος και! 
έλαίαν. Έ κ τοΰ πολέμου ί)" άναθάλη ειρήνη, Ή Β 
ρήνη θ ' άναστείλη τόν πόλεμον, καί ώς δύο ΊατροΜ 
ό εις θ ά θεραπεύση τόν άλλον. "Ας κροτήσωσι ίβ^ 
τύμπανα. (Εξέρχονται). 

Τ Ε Λ Ο Σ 

Γ Ο Υ Λ Ι Ε Λ Μ Ο Υ Μ Υ Λ Λ Ε Ρ 

Η ΦΡΑΓΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ 

Ό καθηγητής Κρουμβάχερ λέγει έν τή « Ι σ τ ο 
ΡΊΑ τής Βυζαντιακής Λογοτεχνίας», δτι, δτε άνεκοί-
νοοε τήν πρόθεσίν του νά έγκύψη ΕΊΣ τό θέμα τοΰτο, 
ιΐς των κλασικών φίλων του σοβαρώς έζήτησε νά 
χ4ν άποτρέψη, έπί τώ λόγο) δτι ουδέν τό ενδιαφέρον 
ήδύνατο νά Ιχη εποχή, καθ' ήν ή Ελληνική πρόθεσις 
ιαπό» συνετάσσετο μετ' αιτιατικής άντί γενικής. 

φοβοΟμαι δτι πολλοί συντάσσονται τή γνώμη τοϋ 
(ώατηροΟ τούτου φιλολόγου. Έ π ί πολύν καιρόν έπε-
χράτησεν ή ιδέα, δτι άπό τής εποχής τής Ρωμαϊκής 
κατακτήσεως τφ 146 π.Χ. μέχρι τής ημέρας κ α θ ' ή ν 
{Αρχιεπίσκοπος Γερμανός άνεπέτασε τήν σημαίαν 
τί)ς Επαναστάσεως έν Καλαβρύτοις τώ 1 8 2 1 , ή ιστο
ρία της Ελλάδος ήτο μηδέν, καί δτι ή χώρα αύτη 
ίπηλαυσεν έπί 20 σχεδόν εκατονταετηρίδας τοϋ εί
δους εκείνου τής ευτυχίας, ήτις συνίσταται ΕΙΣ τό μή 
ίχειν ίστορίαν. 

Προ τεσσαράκοντα ετών όπήρχεν ίσως δικαιολογία 
τις τής θεωρίας ταύτης· άλλά τό ζήτημα είνε πολύ 
ίΐάφορον τώρα. 

Τά μεγάλα νεκροταφεία τής Μεσαιωνικής Έ λ λ ά -
ϊος—εννοώ τά αρχεία τής Βενετίας, Νεαπόλεως, Πα" 
λέρμου καί Βαρκελώνης—άπέδωκαν τούς νεκρούς' 
αύτδν. Γνωρίζομεν τώρα, Ιτος πρός Ιτος μάλιστα 
σχεδόν μήνα πρός μήνα, τάς περιπέτειας τής Ε λ λ ά 
δος ύπό τούς Φράγκους κυριάρχους αυτής, καί δέν 
μας μένει ήδη ή νά έμφυσήσωμεν ζωήν είς τά ξηρά 
δστδ, καί νά παρουσιάσωμεν έπί τής σκηνής μέ σάρκα 
ωΐ αίμα τόν γραφικόν καί ποικίλον κόσμον τών 
Βουργουνδών, Φλαμανδών καί Λομβαρδών ευγενών 
τδν Γερμανών ιπποτών, τραχέων τυχοδιωκτών έκ 
Καταλούνας καί Ναβάρρας, Φλωρεντιανών τραπεζι
τών, Νεαπολιτανών αυλικών, ευφυών Ενετών καί 
πριγκήπων έμπορων έκ Γενούης καί τέλος τδ σμήνος 
τών ευγενών δεσποίνων, έκ τών παλαιοτέρων οικογε
νειών τής Γαλλίας έλκουσών τό γένος, αί όποϊαι συγ" 
κροτοΰσι μετά τών Ελλήνων Αρχόντων καί τών 
Ελλήνων ειλώτων, τά πρόσωπα τοΟ ρωμαντικοΰ 

δράματος, ούτινος υπήρξε τό θέατρον ή Ε λ λ ά ς έπί 
250 έτη. 

Η ιστορία τής Φραγκικής 5 Ελλάδος άρχεται μετά 
% τετάρτης Σταυροφορίας. 

Μετάφρασις ύπό Γεωργίου Μαρίνου 

Περιττό ν θεωρώ νά ανακεφαλαιώσω τήν τοσάκι 
γραφεϊσαν ίστορίαν τής περίφημου εκείνης εκστρα
τείας, ήτις έπέδρασεν έπί αιώνας έπί τών τυχών τής 
Ανατολικής Ευρώπης καί ήτις αποτελεί τήν ίστορι-
κήν βάσιν τοϋ Άνατολικοΰ ζητήματος. Πάντες γνω
ρίζομεν, έκτων εικόνων τοΰ Ανακτόρου τών Δογών, 
πώς οί Σταυροφόροι έξεκίνησαν μέ τόν έπίφθονον σκο-
πόν τής απελευθερώσεως τοϋ Παναγίου Τάφου άπό 
τών Άπιστων, πώς παρεξέκλιναν πρός τό εύκολώτε
ρον καί έπικεροέστερον έργον τής καταρρίψεως τής 
άρχαιοτέρας Αυτοκρατορίας τοΰ κόσμου, καί πώς 
άνεβίβασαν έπί τοΰ θρόνου πάντων τών Καισάρων τόν 
κόμητα Βαλοουίνον τής Φλανδρίας ώς πρώτον Λα-
τΐνον Αυτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως. Οί 
"Ελληνες έφυγον εις τήν Μικράν Άσίαν, καί εκεί έν 
Νικαία, τή πόλει τής περίφημου Συνόδου, καί έν 
Τραπεζοΰντι, έπί τών ακτών τής Μαύρης θαλάσσης, 
ί'δρυσαν δύο Αυτοκρατορίας, ών ή τελευταία διετη-
ρήθη έπί πλέον τών 2 5 0 ετών. 

Ό τ ε οί Σταυροφόροι καί οί Ενετοί αυτών σύμ
μαχοι συνήλθον πρός διανομήν τής Βυζαντινής Αυ
τοκρατορίας μεταξύ των, ουδόλως έλαβον δπ ' δψει τό 
δίκαιον τών Εθνικοτήτων ή τήν θέλησιν τών λαών, 
ών ή τύχη έκρέματο άπό τών αποφάσεων αυτών. Τό 
έν τέταρτον τών Βυζαντινών κτήσεων, περιλαμβάνον 
τήν πρωτεύουσαν, τάς γειτνιάζουσας χώρας τής Ευ
ρώπης καί τής Ασίας καί τινας τών νήσων, ΕΤΈΘΗ 
πρώτον κατά μέρος, ί'να άποτελέση τήν νέαν Λατι-

| νικήν Αύτοκρατορίαν τής Ρωμανίας. Τά οέ επίλοιπα 
τρία τέταρτα έμοιράσθησαν είς ίσα μέρη μεταξύ τής 
Ενετικής Δημοκρατίας καί τών Σταυροφόρων, ών 
αρχηγός ήτο δ Βονιφάτιος τοΰ Μονφερράτου έν τή 
Βορείω Ιταλία, ό αντίπαλος τοΰ Βαλδουίνου διά τόν 
θρόνον τής Ανατολής. 

ΑΕ Έλληνικαί έπαρχίαι έν Ασία , καί ή νήσος τής 
Κρήτης είχον αρχικώς προορισθή διά τό μίρος του 
τής λείας· άλλ' εκείνος έπεθύμει μάλλον συμπαγή 
έκτασιν χώρας πλησιεσέτρας πρός τήν πατρίδα του 
καί τήν γενέτειραν χώραν τής συζύγου του, τήν 
Ούγγαρίαν, καί κατά συνέπειαν έπώλησε τήν Κρήτην 
είς τούς Ενετούς, εγκαθιδρυθείς αυτός ώς Βασιλεύς 
τής θεσσαλονίκης μετ' εξουσίας έπί μεγάλου τμή-
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Ό ΕΒΡΑΊΟΣ ΒΕΝΙΑΜΊΝ ΓΟΥΔΈΛΑΣ, ΔΣΤΙΣ ΠΕΡΙΏΔΕΥΣΕΝ 
£ΝΆ ΤΉΝ ΕΛΛΆΔΑ 40 ΈΤΗ ΠΡΌ ΤΉΣ ΦΡΑΓΚΙΚΉΣ ΚΑΤΑ
ΚΤΉΣΕΩΣ, ΔΙΪΣΧΥΡΊΣΘΗ ΈΚ ΤΏΝ ΟΝΟΜΆΤΩΝ ΤΉΣ ΑΓΊΑΣ 
ΓΡΑΦΉΊ Κ Α Ι ^ Κ Τ Ο Υ ΓΕΓΟΝΌΤΟΣ, ΔΤΙ ΟΎΤΟΙ ΆΠΕΚΆΛΟΥΝ 
ΤΟΫ: ΕΒΡΑΊΟΥΣ «ΑΔΕΛΦΟΎΣ», ΔΤΙ ΕΊΧΟΝ ΣΥΓΓΈΝΕΙΑΝ 
ΠΡΌ; ΤΉΝ ΕΔΙΚΉΝ ΤΟΥ ΦΥΛΉΝ. ΑΠΈΔΕΙΞΑΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΈΝΩΣ 
ΤΉΝ «ΆΔΕΛΦΙΚΉΝ» ΑΥΤΏΝ ΆΓΆΠΗΝ ΚΛΈΠΤΟΝΤΕΣ ΤΟΎΣ ΊΣ· 
ΡΑΗΛΊΤΑΣ, ΈΝ Ώ ΧΡΌΝΩ ΙΚΛΕΠΤΟΝ ΚΑΊ ΈΦΌΝΕΥΟΝ ΣΥΝ
ΆΜΑ ΚΑΊ ΤΟΎΣ "ΕΛΛΗΝΑΣ. 

£ΕΣ ΤΆ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΑΝΑΤΟΛΙΚΆ ΜΈΡΗ ΤΉΣ ΠΕΛΟΠΟΝ

ΝΉΣΟΥ ΈΚΕΙΝΤΟ ΟΊ ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΕΙΣ ΤΣΆΚΩΝΕΣ, ΦΥΛΉ ΉΤΙΣ 

/,-ΧΡΧΕΙ ΝΰΝ ΈΝ ΛΕΩΝΙΔΊΩ ΚΑΊ ΕΊΣ ΤΆ ΠΑΡΑΚΕΊΜΕΝΑ ΧΩ

ΡΊΑ, ΆΛΛ' ΉΤΙΣ "ΤΌΤΕ ΚΑΤΕΊΧΕ ΜΕΓΑΛΕΙΤΈΡΑΝ ΈΚΤΑΣΙΝ. 

\ [ ΓΝΏΜΑΙ ΔΙΧΆΖΟΝΤΑΙ ΏΣ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΚΑΤΑΓΩΓΉΝ ΤΉΣ 

ΦΥΛΉΣ ΤΑΎΤΗΣ, ΉΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΕΙΣΈΤΙ ΙΔΊΩΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΌΝ 

ΠΆΝΤΤ) Ζ:ί'^οροΊ ΠΡΔΣ ΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΈΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

ΧΏΡΑ ΚΑΊ ΔΠΕΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΏΣ «ΒΆΡΒΑΡΟΣ» 

ΓΛΏΣΣΑ ΥΠΌ ΤΟΰ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΎ ΣΑΤΥΡΙΚΟΎ ΜΑΖΆΡΗ, ΆΚ-

ΜΆΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΆ ΤΉΝ Ι5ΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΊΔΑ. 'ΑΛΛ" Ό 

χ. ΔΈΦΦΝΕΡ ΤΏΝ ΑΘΗΝΏΝ, Ή ΜΕΓΑΛΕΙΤΈΡΑ ΈΠΙΖΏΣΑ ΑΥ

ΘΕΝΤΊΑ ΔΙΆ ΤΉΝ ΓΛΏΣΣΆΝ ΤΟ>Ν, ΗΣ ΈΓΡΑΨΕ ΚΑΊ ΓΡΑΜ

ΜΑΤΙΚΏΝ, ΘΕΩΡΕΪ ΑΥΤΟΎΣ ΏΣ ΤΟΎΣ ΑΠΟΓΌΝΟΥΣ ΤΏΝ ΑΡ

ΧΑΊΩΝ ΛΑΚΏΝΩΝ, ΤΌ ΔΝΟΜΆ ΤΩΝ ΏΣ ΠΑΡΑΦΘΟΡΆΝ ΤΏΝ 

ΛΈΞΕΩΝ «ΤΟΥΣ ΛΆΚΩΝΑΣ» ΚΑΊ ΤΉΝ ΓΛΏΣΣΑΝ ΑΥΤΏΝ ώς 

«ΝΈΑΝ ΔΩΡΙΚΉΝ». 

Δ.ΕΣΠΑΡΜΈΝΑΙ ΤΉΔΕ ΚΑΚΕΐΣΕ, ΔΠΟΥ ΥΠΉΡΧΕ ΤΡΌΠΟΣ 

ΚΈΡΔΟΥΣ ΔΙΑ ΤΟΰ ΕΜΠΟΡΊΟΥ, ΎΠΉΡΧΟΝ ΆΠΟΙΚΊΑΙ Ε 

ΒΡΑΊΩΝ. 

Ό ΒΕΝΙΑΜΊΝ ΓΟΥΔΈΛΑΣ ΕΎΡΕ ΤΌΝ ΜΕΓΑΛΕΊΤΕΡΟΝ ΣΥΝ
ΟΙΚΙΣΜΌ1/ ΕΒΡΑΊΩΝ ΈΝ ΘΉΒΑΙΣ, ΟΓΤΙΝΕΣ ΉΣΑΝ «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΣΤΑΊ ΜΕΤΆΞΗΣ ΚΑΊ ΠΟΡΦΎΡΑΣ ΚΑΘ" ΔΛΗΝ ΤΉΝ Ε Λ 
ΛΆΔΑ». ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ 2,000 ΕΒΡΑΊΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΤΉΖ 

ΑΡΧΑΊΑΣ ΕΚΕΊΝΗΣ ΠΌΛΕΩΣ, ΟΠΌΘΕΝ, ΚΑΤΆ ΤΌ ΜΈΣΟΝ ΤΉΣ 
12ΗΣ ΈΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΊΔΟΣ, Ό ΣΙΚΕΛΌΣ ΝΑΎΑΡΧΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟ-
Β ΑΝΤΙΟΧΕΊΑΣ ΑΠΕΚΌΜΙΣΕ ΛΕΊΑΝ ΆΡΚΟΰΣΑΝ ΓΝΑ ΟΙΚΟΔΌ
ΜΗΣΗ ΔΙΆ ΤΉΣ ΆΝΑΛΟΓΗΣΆΣΗΣ ΕΊΣ ΑΥΤΌΝ ΜΟΊΡΑΣ ΤΌΝ ΝΑΌΝ 
ΤΉΣ ΜΑΡΤΟΡΆΝΑΣ ΚΑΊ ΤΉΝ ΓΈΦΥΡΑΝ ΔΈΛ ΆΜΜΙΡΆΓΛΙΟ 
ΉΤΙΣ ΦΈΡΕΙ ΕΙΣΈΤΙ ΝΰΝ ΤΌΝ ΤΊΤΛΟ Ν ΑΥΤΌΝ, ΈΝ ΠΑΛΈΡΜΩ 
ΎΠΉΡΧΟΝ ΚΑΊ ΠΟΛΛΟΊ ΕΞΈΧΟΝΤΕΣ «ΤΑΛΜΟΥΔΙΚΟΊ ΣΠΟΥΔΑ-
ΟΤΑΊ». 

ΕΊΝΕ ΆΞΙΟΠΕΡΊΕΡΓΟΝ ΝΆ ΕΎΡΊΣΚΗ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΈΝΗΝ 
ΑΠΟΙΚΊΑ·/ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΏΝ ΕΒΡΑΊΩΝ ΖΏΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΉΝ 
ΈΠΟΧΉΝ ΤΉΣ ΕΠΙΣΚΈΨΕΩΣ ΤΟΰ ΠΕΡΊΦΗΜΟΥ ΡΑΒΒΊΝΟΥ, ΈΠ'-
ΤΏΝ ΠΛΕΥΡΏΝ ΤΟΰ ΠΑΡΝΑΣΣΟΰ- ΔΕΊΓΜΑ ΆΓΡΟΤΙΚΟΰ ΙΟΥ
ΔΑΪΣΜΟΎ. Ο Υ ΠΑΡΌΜΟΙΟΝ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΝ ΕΊΔΟΝ ΠΑΡΆ 
ΤΉΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΝ. 

Η ΔΙΟΊΚΗΣΙΣ ΤΏΝ ΦΡΆΓΚΩΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΈΦΆΝΗ εις 

ΠΟΛΛΟΎΣ "ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΥΠΡΌΣΔΕΚΤΟΣ ΆΝΑΚΟΎΦΙΣΙΣ ΆΠΌ 
ΤΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΙΈΣΕΩΣ ΤΉΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉ
ΣΕΩΣ. 

Η ΕΛΛΆΣ ΈΜΑΣΤΊΖΕΤΟ, ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΈΠΟΧΉΝ ΤΉΣ ΚΑ
ΤΑΚΤΉΣΕΩΣ. ΟΠΌ ΤΡΙΏΝ ΦΟΒΕΡΏΝ ΛΟΙΜΏΝ : ΤΏΝ ΕΙΣΠΡΑ

ΚΤΌΡΩΝ ΤΏΝ ΦΌΡΩΝ, ΤΏΝ ΠΕΙΡΑΤΏΝ ΚΑΊ ΤΏΝ εγχωρίων 
ΤΥΡΆΝΝΩΝ. 

Ή ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΉ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ ΟΥΔΈΝ ΙΠΡΑΤΤΕΝ 
ΥΠΈΡ ΤΏΝ ΕΠΑΡΧΙΏΝ, ΆΛΛ' ΈΣΠΑΤΆΛΑ ΤΌ ΧΡΉΜΑ, ΔΠΕΡ 
ΈΠΡΕΠΕ ΝΆ ΈΞΟΔΕΎΗΤΑΙ ΔΙΆ ΤΉΝ ΆΜΥΝΑΝ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ, 
ΕΊΣ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΊΣ ΕΠΙΔΕΊΞΕΙΣ ΈΝ ΤΉ ΠΡΩΤΕΥΟΎΣΗ. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΊ ΆΞΙΟ>ΜΑΤΟΰΧΟΙ, ΣΤΕΛΛΌΜΕΝΟΙ ΕΊΣ ΤΉΝ Ε Λ 
ΛΆΔΑ, ΈΘΕΏΡΟΥΝ ΤΉΝ ΚΛΑΣΙΚΉΝ ΤΑΎΤΗΝ ΧΏΡΑΝ, ΚΑΤΆ 
ΤΉΝ ΦΡΆΣΙΝ ΤΟΰ ΝΙΚΉΤΑ, ΏΣ «ΒΆΡΑΘΡΌΝ ΤΙ», ΏΣ ΤΌΠΟΝ 
ΟΥΣΆΡΕΣΤΟΝ ΕΞΟΡΊΑΣ. 

ΑΊ ΔΎΟ ΈΛΛΗΝΙΚΑΊ ΈΠΑΡΧΊΑΙ ΈΚΥΒΕΡΝΏΝΤΟ ΎΠΌ ΜΙΑΣ 
ΤΏΝ ΕΞΟΥΣΙΏΝ ΤΟΎΤΩΝ, ΤΏΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΤΙΤΛΟΦΟΡΟΎ
με ΝΩ Ν «ΠΡΑΊΤΩΡ». «ΠΡΩΤΟΠΡΑΊΤΩΡ» Ή «ΣΤΡΑΤΗΓΌΣ»-

ΤΌ ΚΈΝΤΡΟΝ ΑΥΤΏΝ ΉΤΟ ΈΝ ΘΉΒΑΙΣ. 

Έ Κ ΤΟΰ ΚΑΛΆΜΟΥ ΤΟΰ ΜΙΧΑΉΛ ΑΚΟΜΙΝΆΤΟΥ, ΤΟΰ 
ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΟΥ ΑΘΗΝΏΝ ΠΡΌ ΤΉΣ ΚΑΤΑΚΤΉ
ΣΕΩΣ, ΚΑΊ ΆΔΕΛΦΟΰ ΤΟΰ ΊΣΤΟΡΙΚΟΰ ΝΙΚΉΤΑ, ΈΧΟΜΕΝ 
ΖΩΗΡΆΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉΝ ΤΏΝ ΕΝΕΡΓΟΎΜΕΝΟΥ/ ΕΚΒΙΑΣΜΏΝ 
ΎΠΌ ΤΏΝ ΚΥΡΊΩΝ ΤΟΎΤΩΝ. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΏΣ -Ή ΠΌΛΙΣ ΤΏΝ ΑΘΗΝΏΝ ΉΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟΎ
ΧΟΣ ΚΟΙΝΌΤΗΣ. ΧΡΥΣΉ ΒΟΰΛΑ ΤΟΰ ΑΎΤΟΚΡΆΤΟΡΟΣ ΆΠΗ-
ΓΌΡΕΥΕ ΤΏ ΠΡΑΊΤΟΡΙ ΝΆ ΕΪΣΈΡΧΗΤΑΙ ΜΕΤ' ΈΝΟΠΛΟΥ ΔΥΝΆ
ΜΕΩΣ ΕΊΣ ΑΥΤΉΝ, ΚΑΊ ΤΟΰΤΟ, ΔΠΩΣ ΟΊ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΆΠΟΦΎ-
ΓΩΣΙ ΤΉΝ ΈΝΌΧΛΗΣΙΝ ΚΑΊ ΤΉΝ ΔΑΠΆΝΗΝ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΟΣ 
ΤΟΰ ΣΤΡΑΤΟΰ ΔΤΑΝ ΘΆ ΈΣΤΡΑΤΟΠΈΔΕΥΕ ΜΕΤΑΞΎ ΑΥΤΏΝ. 

Έ ΤΑΚΤΙΚΉ ΕΙΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΤΌ ΑΎΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΆΝ ΤΑ-
ΜΕΙΟΝ ΤΙΕΡΙΩΡΊΖΕΤΟ ΕΊΣ ΈΓΓΕΙΌΝ ΤΙΝΑ ΦΌΡΟΝ, ΉΤΟ ΔΈ Έ-
ΘΙΜΟΝ ΝΆ ΣΤΈΛΛΗΤΑΙ ΕΊΣ ΠΑΣΑΝ ΣΤΈΨΙΝ ΝΈΟΥ ΑΎΤΟΚΡΆ 
ΤΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΰΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ. 

ΆΛΛΑ ΈΝ ΤΉ ΠΡΆΞΕΙ ΤΆ ΠΡΟΝΌΜΙΑ ΑΥΤΆ ΉΓΝΟΟΰΝΤΟ. 
Ό ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗΣ ΜΕΤ' ΆΓΑΝΑΚΤΉΣΕΩΣ ΠΑΡΑΠΟΝΕΊΤΑΙ 
ΌΤΙ ό ΠΡΑΊΤΩΡ, ΎΠΌ ΤΌ ΠΡΌΣΧΗΜΑ ΤΉΣ ΠΡΟΣΚΥΝΉΣΕΩΣ 
ΈΝ ΤΉ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΉΣ «ΔΕΣΠΟΊΝΗΣ ΗΜΏΝ ΤΏΝ ΑΘΗΝΏΝ» 
ΔΠΩΣ ΏΝΟΜΆΖΕΤΟ ΤΌΤΕ Ό ΠΑΡΘΕΝΏΝ, ΈΠΕΣΚΈΠΤΕΤΟ ΤΉΝ 
ΠΌΛΙΝ ΜΕΤΆ ΜΕΓΆΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΊΑΣ, ΘΡΗΝΕΊ ΤΉΝ ΒΛΆΒΗΝ 
ΉΝ ΈΠΡΟΞΈΝΗΣΕΝ ΕΊΣ ΤΉΝ ΠΌΛΙΝ ΕΊΣ ΤΏΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΏΝ 
ΤΟΎΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΏΝ, «ΒΑΡΒΑΡΩΤΈΡΑΝ Ή Ί ΞΈΡΞΗΣ», ΚΑΊ 
ΌΤΙ ΚΑΊ ΑΥΤΆ ΤΆ ΦΎΛΛΑ ΤΏΝ ΔΈΝΔΡΩΝ ΚΑΊ ΑΊ ΤΡΊΧΕΣ 
ΈΠΊ ΤΏΝ ΚΕΦΑΛΏΝ ΤΏΝ ΑΤΥΧΏΝ ΑΘΗΝΑΊΩΝ ΚΑΤΕΜΕΤΡΉ-
ΘΗΣΑΝ. 

Ή ΕΞΟΥΣΊΑ ΤΟΰ ΠΡΑΊΤΟΡΟΣ, ΛΈΓΕΙ, ΕΊΝΕ ΔΠΩΣ Ή ΤΉΣ 

ΜΉΔΕΙΑΣ ΈΝ ΤΏ ΜΎΘΩ- ΔΠΑ>Σ ΕΚΕΊΝΗ ΈΣΚΌΡΠΙΖΕ ΤΆ ΔΗ

ΛΗΤΉΡΙΑ ΤΗΣ ΈΠΊ ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ, ΟΎΤΩ ΚΑΊ ΑΥΤΌΣ ΣΚΟΡ

ΠΊΖΕΙ ΤΉΝ ΆΔΙΚΊΑΝ ΈΠΊ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ —ΚΛΑΣΙΚΉ ΠΑ-

ΡΟΜΟΊΩΣΙΣ, ΉΤΙΣ ΕΊΧΕ ΤΉΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΊΑΝ ΤΗΣ ΈΝ ΤΦ ΛΥ" 

ΠΗΡΏ ΓΕΓΟΝΌΤΙ, ΔΤΙ ΈΠΊ ΠΟΛΎΝ ΧΡΌΝΟΝ ΥΠΉΡΞΕ ΣΥΝΉ

ΘΕΙΑ ΕΊΣ ΤΌ ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΝ ΚΡΆΤΟΣ, ΟΊ ΔΙΟΙΚΗΤΆ) ΤΏΝ ΕΥ

ΡΩΠΑΪΚΏΝ ΕΠΑΡΧΙΏΝ ΝΆ ΜΉ ΛΑΜΒΆΝΩΣΙ ΜΙΣΘΌΝ, ΆΛΛΆ 

ΝΆ ΠΟΡΊΖΩΝΤΑΙ ΑΥΤΌΝ ΟΊ ΊΔΙΟΙ ΈΚ ΤΉΣ ΘΈΣΕΩΣ ΑΥΤΏΝ, 

ΜΈΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΗ ακόμη ΚΑΊ ΤΏΡΑ ΎΠΌ ΤΉΣ 

ΤΟΥΡΚΙΚΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ. 

100 Γ. — 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ, ΤΉΝ ΝΉΣΟΝ ΤΟΰ ΠΈΛΟΠΟΣ ΚΑΊ ΤΌ ΑΟ^ 
ΚΑΤΟΝ ΤΏΝ ΑΘΗΝΏΝ». 

ΤΟΙΟΫΤΟΙ ΟΊ ΆΝΔΡΕΣ ΈΠΊ ΚΕΦΑΛΉΣ ΤΏΝ ΌΠΟΙΩΝ ΑΙ 

ΜΑΡΚΉΣΙΟΣ ΤΟΫ ΜΟΝΦΕΡΡΆΤΟΥ ΈΠΟΡΕΎΘΗ ΔΙΆ ΤΉΣ ΧΛ«. 
ΣΙΚΉΣ ΚΟΙΛΆΔΟΣ ΤΏΝ ΤΕΜΠΏΝ, ΤΉΣ ΆΌΟΫ ΤΟΣΟΎΤΟΝ 
ΣΤΡΑΤΙΏΝ, ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΜΕΓΆΛΗΝ ΚΑΊ ΕΫΦΟΡΟΝ ΠΕΔΙΆΔΑ 
ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ. 

ΚΑΘ' ΉΝ ΣΤΙΓΜΉΝ ΟΊ ΣΤΑΥΡΟΦΌΡΟΙ ΔΙΈΡΧΟΝΤΑΙ ΤΉΝ 
ΚΟΙΛΆΔΑ ΤΏΝ ΤΕΜΠΏΝ, ΆΣ ΈΞΕΤΆΣΩΜΕΝ ΌΠΟΪΑΙ ΉΣΑΝ ΑΊ 
ΦΥΛΑΊ ΚΑΊ οποία Ή ΚΑΤΆΣΤΑΣΙΣ ΤΉΣ ΧΏΡΑΣ, εις ΉΝ 

ΠΡΟΕΤΊΘΕΝΤΟ ΝΆ ΕΐΣΈΛΘΩΣΙ. ΤΌ ΖΉΤΗΜΑ ΕΊΝΕ ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ, 
ΔΙΌΤΙ Ή ΆΠΆΝΤΗΣΙΣ ΘΆ ΜΑΣ ΈΠΙΤΡΈΨΗ ΝΆ ΈΝΝΟΉΣΩΜΕΝ 
ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ ΔΙ' ΔΝ ΜΙΚΡΌΝ ΣΏΜΑ ΦΡΆΓΚΩΝ ΚΑΤΈΚΤΗΟΕ 
ΣΧΕΔΌΝ ΆΝΕΥ ΑΝΤΙΣΤΆΣΕΩΣ, ΤΌ ΜΕΓΑΛΕΊΤΕΡΟΝ ΜΈΡΟΣ ΤΉΣ 
ΕΛΛΆΔΟΣ. ΤΆ ΠΛΕΊΣΤΟΝ ΤΏΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΉΣΑΝ, ΦΥΣΙΚΩ 
ΤΏ ΛΌΓΩ, "ΕΛΛΗΝΕΣ· ΔΙΌΤΙ ΟΥΔΕΊΣ, ΈΚΤΟΣ ΤΟΰ ΝΰΝ ΠΡΕΙ-
ΒΕΥΤΟΰ ΤΉΣ ΙΤΑΛΊΑΣ ΈΝ ΜΑΔΡΊΤΗ, ΠΙΣΤΕΎΕΙ ΠΛΈΟΝ ΤΉΝ 
ΘΕΩΡΊΑΝ, ΉΝ ΜΕΤΆ ΤΟΣΑΎΤΗΣ ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΩΣ ΈΞΉΝΕΓΚΕΝ Ό 
ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΦΑΛΛΜΕΡΆΫΕΡ ΠΡΌ 75 ΕΤΏΝ, ΚΑΘ' ΉΝ ΟΥΔΈ 
ΣΤΑΓΏΝ ΈΛΛΗΝΙΚΟΰ ΑΊΜΑΤΟΣ ΡΈΕΙ ΕΊΣ ΤΆΣ ΦΛΈΒΑΣ ΤΟΰ 
ΈΛΛΗΝΙΚΟΰ ΛΑΟΰ, ΤΌ ΔΈ ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΚΑ
ΤΟΙΚΕΊΤΑΙ ΎΠΌ ΣΛΑΎΩΝ ΚΑΊ ΑΛΒΑΝΏΝ. 

«ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΧΡΌΝΟΝ ΤΉΣ ΦΡΑΓΚΙΚΉΣ ΚΑΤΑΚΤΉΣΕΙΣ 
ΤΆ ΣΛΑΥΟΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΰ ΠΛΗΘΥΣΜΟΰ, ΤΆ ΈΠΙΖΏΝΤΧ 
ΈΚ ΤΏΝ ΣΛΑΥΟΝΙΚΏΝ ΕΙΣΒΟΛΏΝ ΤΏΝ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΩΝ ΘΛΙ
ΒΕΡΏΝ ΑΙΏΝΩΝ, ΠΕΡΙΩΡΊΖΟΝΤΟ ΕΊΣ ΤΆ ΟΡΕΙΝΆ ΦΡΟΎΡΙΑ 
ΤΉΣ ΑΡΚΑΔΊΑΣ ΚΑΊ ΤΉΣ ΛΑΚΩΝΊΑΣ, ΈΝΘΑ Ό ΤΑΰΓΕΤΟ; 
ΉΤΟ ΓΝΩΣΤΌΣ ΏΣ ΤΌ «ΔΡΟΣ ΤΏΝ ΣΛΑΎΑ>Ν». Ή ΚΑΤΑ
ΠΛΗΚΤΙΚΉ ΔΎΝΑΜΙΣ ΤΉΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΦΥΛΉΣ ΕΊΣ ΤΌ Ν*: 
ΑΠΟΡΡΟΦΆ ΚΑΊ ΝΆ ΈΞΕΛΛΗΝΊΖΗ ΞΈΝΑΣ ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑΣ—ΔΎ
ΝΑΜΙΣ ΊΣΗ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΤΏΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΏΝ ΤΟ>ΡΑ — ΉΜΠΌ-
ΔΙΣΕ ΤΉΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΝ ΤΟΰ ΝΆ ΓΊΝΗ ΣΛΑΥΪΚΉ ΧΏΡΑ, 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΉ ΤΙΣ ΣΕΡΒΊΑ Ή ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ, ΆΝ ΚΑΙ ΙΛΑΥΟ-
ΝΙΚΆ ΤΙΝΑ ΟΝΌΜΑΤΑ ΏΣ, ΦΈΡ' ΕΙΠΕΊΝ, ΧΑΡΒΆΤΙ ΠΑΡΆ ΤΑΣ 
ΜΥΚΉΝΑΣ ΚΑΊ ΣΛΑΒΟΧΏΡΙΟΝ ΔΙΑΤΗΡΟΰΣΙ ΤΉΝ ΜΝΉΜΪ|Ν 
ΤΏΝ ΣΛΑΥΟΝΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ. 

"ΟΣΟΝ ΆΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΎΣ, ΔΈΝ ΕΊΧΟΝ ΕΙΣΈΤΙ ΜΕΤ
ΟΙΚΉΣΕΙ ΕΊΣ ΤΉΝ ΕΛΛΆΔΑ - ΆΝ ΤΟΰΤΟ ΕΊΧΟΝ ΠΡΆΞΕΙ, Ή 
ΚΑΤΆΚΤΗΣΙΣ ΠΙΘΑΝΌΝ ΝΆ ΜΉ ΈΓΊΝΕΤΟ ΤΟΣΟΰΤΟΝ ΕΥΚΌΛΩΣ. 

'ΕΚΤΌΣ ΤΏΝ "ΕΛΛΉΝΩΝ ΚΑΊ ΤΏΝ ΣΛΑΎΩΝ, ΎΠΉΡΧΟΝ 
ΚΑΊ ΒΛΆΧΟΙ ΈΝ ΘΕΣΣΑΛΊΑ, ΟΊ'ΤΙΝΕΣ ΈΞΗΠΛΟΰΝΤΟ ΠΡΌΣ ΜΕ-
ΣΗΜΒΡΊΑΝ ΜΈΧΡΙ ΤΉΣ ΛΑΜΊΑΣ, ΚΑΊ ΈΔΩΚΑΝ ΕΊΣ ΔΛΟΝ ΤΟ 
ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ ΕΚΕΊΝΟ ΤΉΝ ΌΝΟΜΑΣΊΑΝ, ΉΣ ΕΎΡΊΣΚΟΜΕΝ ΤΟΝ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΝ ΊΣΤΟΡΙΟΓΡΆΦΟΝ ΝΙΚΉΤΑΝ ΠΟΙΟΎΜΕΝΟΝ ΧΡΉ· 
ΣΙΝ—ΤΉΣ «ΜΕΓΆΛΗΣ ΒΛΑΧΊΑΣ». 

ΔΈΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΊΑ ΔΤΙ ΟΊ ΒΛΆΧΟΙ ΟΎΤΝ. ΕΙΝΕ 
ΡΩΜΑΪΚΉΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ- ΤΉΝ ΣΉΜΕΡΟΝ ΟΊ ΡΟΥΜΆΝΟΙ ΟΙΕ/·-
ΔΙΚΟΰΣΙΝ ΑΥΤΟΎΣ ΏΣ ΟΜΟΦΎΛΟΥΣ- ΚΑΊ Ή ΠΡΟΣΩΝΥΜΊΑ 
«ΚΟΥΤΣΌ», ΉΤΙΣ ΕΔΌΘΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΎΣ, ΔΙΌΤΙ ΔΈΝ ΔΎΝΑΝΤΑΙ 
ΝΆ ΠΡΟΦΈΡΩΣΙ οΐιίηοΐΐ (οΐηα.Υ.6) ΟΡΘΏΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΝ 
ΤΏΝ ΆΚΑΝΘΩΔΕΣΤΈΡΩΝ ΖΗΤΗΜΆΤΩΝ ΤΉΣ ΣΥΓΧΡΌΝΟΥ ΔΙ-
ΠΛΩΜΑΤΊΑΣ. 

ΜΑΤΟΣ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ, ΜΉ ΚΑΤΑΚΤΗΘΕΊΣΗΣ ΕΙΣΈΤΙ. 

ΟΊ ΕΝΕΤΟΊ, ΜΈ ΤΆ ΕΥΦΥΉ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΑΥΤΏΝ ΈΝΣΤΙΚΤΑ 
ΚΑΊ ΤΉΝ ΒΑΘΥΤΈΡΑΝ ΓΝΏΣΙΝ ΤΉΣ ΧΏΡΑΣ, ΈΞΗΣΦΆΛΙΣΑΝ 
ΔΙ' ΕΑΥΤΟΎΣ ΤΟΎΣ ΚΑΛΛΊΤΕΡΟΥΣ ΛΙΜΈΝΑΣ, ΝΉΣΟΥΣ ΚΑΊ Α
ΓΟΡΆΣ ΤΉΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ—ΓΕΓΟΝΌΣ ΔΕΙΚΝΫΟΝ, ΔΤΙ ΉΓΝΏΣΙΣ 
ΤΉΣ ΓΕΩΓΡΑΦΊΑΣ ΕΊΝΕ ΧΡΉΣΙΜΟΣ ΕΝΊΟΤΕ ΕΪΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙ
ΤΙΚΟΎΣ. 

ΚΑΤΆ ΤΌ ΦΘΙΝΌΠΩΡΟΝ ΤΟΫ 1204 Ό ΒΟΝΙΦΆΤΙΟΣ ΈΞΕ-
ΣΤΡΆΤΕΥΣΕ ΠΡΌΣ ΚΑΤΆΚΤΗΣΙΝ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΑΎΤΟΰ 
ΚΤΉΣΕΩΝ. 

Ό ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΆΝΉΚΕΝ ΕΙΣ ΟΊΚΟ-
ΓΈΝΕΙΑΝ ΜΉ ΕΝΤΕΛΏΣ ΞΈΝΗΝ ΠΡΌΣ ΤΆ ΤΉΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ 
ΉΘΗ. ΕΙΣ ΤΏΝ ΑΔΕΛΦΏΝ ΑΎΤΟΰ ΕΊΧΕ ΝΥΜΦΕΥΘΉ ΤΉΝ 
ΚΌΡΗΝ ΤΟΰ "ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΎΤΟΚΡΆΤΟΡΟΣ ΜΑΝΟΥΉΛ Α' , 'έ-' 

ΙΕΡΌΣ ΑΔΕΛΦΌΣ ΚΑΊ ΕΙΣ ΑΝΕΨΙΌΣ ΤΟΥ ΉΣΑΝ ΒΑΣΙΛΕΊΣ ΤΏΝ 
ΙΕΡΟΣΟΛΎΜΩΝ — ΜΆΤΑΙΟΝ ΑΞΊΩΜΑ, ΔΠΕΡ ΈΚΛΗΡΟΝΌΜΗΣΕ 

ΣΎΝ ΤΏ ΤΊΤΛΩ ΤΟΰ ΜΑΡΚΗΣΊΟΥ ΤΟΰ ΜΟΝΦΕΡΡΆΤΟΥ Ή ΝΰΝ 
ΙΤΑΛΙΚΉ ΔΥΝΑΣΤΕΊΑ. 

ΣΥΝΔΕΘΕΊΣ ΔΙΆ ΓΆΜΟΥ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΣΥΜΠΑΘΉ ΧΉΡΑΝ ΤΟΰ 
ΈΛΛΗΝΟΣ ΑΎΤΟΚΡΆΤΟΡΟΣ ΙΣΑΆΚ Β ' , Ό ΒΟΝΙΦΆΤΙΟΣ ΉΤΟ 
ΣΥΜΠΑΘΉΣ ΕΊΣ ΤΟΎΣ "ΕΛΛΗΝΑΣ, ΟΊ'ΤΙΝΕΣ ΈΣΠΕΥΣΑΝ ΑΘΡΌΟΙ 
ΠΛΗΣΊΟΝ ΤΟΥ, ΚΑΊ ΠΟΛΛΟΊ ΈΞ ΑΥΤΏΝ ΣΥΝΏΔΕΥΣΑΝ ΑΥΤΌΝ 
ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΠΟΡΕΊΑΝ ΤΟΥ ΔΙΆ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ. ΜΕΤΑΞΎ ΑΎ. 
ΤΏΝ ΉΤΟ Ό ΝΌΘΟΣ ΜΙΧΑΉΛ "ΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΝ ΘΆ ΪΔΩΜΕΝ 
ΠΑΡΑΚΑΤΙΌΝΤΕΣ ΊΔΡΥΤΉΝ ΝΈΑΣ ΔΥΝΑΣΤΕΊΑΣ. 

ΜΕΤΆ ΤΟΰ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΙΠΟΡΕΎΘΗ 
ΠΛΉΘΟΣ ΠΟΙΚΊΛΟΝ ΣΤΑΥΡΟΦΌΡΩΝ ΕΙΣ ΆΝΑΖΉΤΗΣΙΝ ΦΈΟΥ
ΔΩΝ, ΆΝΔΡΕΣ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΉΤΩΝ, ΛΟΜΒΑΡΔΟΊ, ΦΛΑ
ΜΑΝΔΟΊ, ΓΆΛΛΟΙ ΚΑΊ ΓΕΡΜΑΝΟΊ. 

ΛΙΕΚΡΊΝΟΝΤΟ ΜΕΤΑΞΎ ΑΥΤΏΝ 6 ΓΟΥΛΙΈΛΜΟΣ Ί ΣΑΜ-
ΠΛΊΤΤΗΣ, ΕΓΓΟΝΌΣ ΤΟΰ ΚΌΜΗΤΟΣ ΤΉΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ, Ό*0-
ΟΩΝ ΔΕΛΑΡΌΣΣΗΣ ΥΊΌΣ ΕΎΓΕΝΟΰΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΊΟΥ, Ό "ΙΆ
ΚΩΒΟΣ ΤΉΣ 'ΑΒΗΝΊΑΣ, ΥΊΌΣ ΦΛΑΜΑΝΔΟΰ ΣΤΑΥΡΟΦΌΡΟΥ 
ΌΣΤΙΣ ΠΑΡΈΣΤΗ εις ΤΉΝ ΠΟΛΙΟΡΚΊΑΝ ΤΉΣ ΙΙΤΟΛΕΜΑ'ΊΔΟΣ 
( Ά Κ Ρ Η ) ΚΑΊ ΟΊ ΔΎΟ ΤΟΥ ΑΝΕΨΙΟΊ, ΙΆΚΩΒΟΣ ΚΑΊ ΝΙΚΌ
ΛΑΟΣ ΤΟΰ ΣΑΊ/Τ-'ΟΜΈΡΟΥ, Ό ΒΕΡΘΌΛΔΟΣ ΤΉΣ ΚΑΤΖΕΝΕΛ-
ΒΟΓΊΑΣ, ΠΟΛΈΜΑΡΧΟΣ ΈΚ ΤΟΰ ΡΉΝΟΥ, ΔΣΤΙΣ ΕΊΧΕ ΔΏΣΕΙ 
ΤΌ ΣΎΝΘΗΜΑ ΤΉΣ ΠΥΡΠΟΛΉΣΕΩΣ ΤΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌ
ΛΕΩΣ, Ό "ΜΑΡΚΉΣΙΟΣ ΓΟΥΊ'ΔΩΝ ΠΑΛΑΒΤΣΊΝΗΣ, ΝΕΏΤΕΡΟΣ 
ΥΊΌΣ ΕΫΓΕΝΟΰΣ ΤΊΝΟΣ ΈΚ ΠΆΡΜΗΣ ΔΣΤΙΣ ΕΊΧΕΝ ΈΛΘΕΙ εις 

ΤΉΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΔΙΌΤΙ ΠΆΣ ΤΙΣ ΈΝ ΠΆΡΜΗ ΉΔΎΝΑΤΟ ΝΆ ΤΌΝ 
ΣΎΡΗ ΕΊΣ ΤΆ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ. Ό ΘΩΜΆΣ ΤΉΣ ΣΤΡΟΜΟΝΚΟΡΤΊΑΣ 
ΚΑΊ Ό ΡΑΒΆΝΟΣ ΚΆΡΚΕΡΗΣ ΈΚ ΒΕΡΏΝΗΣ. 

"ΟΠΩΣ ΟΊ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΊ ΆΓΟΥΣΙ ΜΕΘ' 
ΕΑΥΤΏΝ ΣΤΡΆΤΕΥΜΑ] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΏΝ, ΊΝΑ 
ΔΙΑΣΑΛΠΊΣΩΣΙ ΤΆ ΚΑΤΟΡΘΏΜΑΤΑ ΤΩΝ. ΟΎΤΩ ΚΑΊ Ό ΒΟ-
Ν.ΦΆΤΙΟΣ ΣΥΝΩΔΕΎΕΤΟ ΠΑΡΆ ΤΟΫ ΡΑΜΒΌΔΟΥ ΤΉΣ ΒΑΚΕ-
ΡΊΑΣ, ΤΡΟΥΒΑΔΟΎΡΟΥ ΈΚ ΙΙΡΟΒΗΓΓΊΑΣ, ΔΣΤΙΣ ΒΡΑΔΎΤΕΡΟΝ 
ΎΠΕΡΗΦΑΝΕΎΘΗ ΕΝ ΤΙΝΙ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΠΡΆΣ ΤΌΝ ΠΡΟΪΣΤΆ-
ΜΕΝΌΝ ΤΟΥ ΔΤΙ «ΈΒΟΉΘΗΣΕΝ ΑΥΤΌΝ ΝΆ ΚΑΤΆΚΤΗΣΗ ΤΉΝ 
ΑΎΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΝ ΤΉΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ ΚΑΊ ΤΌ ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΉΣ | 

— 1ί 



ΑΘΗΝΑΙ · 

Έ Βυζαντινή Κυβέρνησις επίσης, ακολουθούσα 
πολιτείαν δμοίαν εκείνη, ήτις έστοίχισε τόν θρόνον τω 
βασιλεί Καρόλω Α', επέβαλε φόρον ναυτικόν, ύπό 
ΤΌ πρόσχημα μεν ΤΟΟ περιορισμού" ΤΉΣ πειρατείας, 
άλλά κατ ' ούσίαν πρός τςλήρωσιν τών ταμείων 
αυτής. 

Ή πειρατεία ήτο, δ'πως καί τοσάκις άλλοτε, Ή μά-
στιξ τών νήσων καί τών παραλίων τής Ελλάδος. 
Μκνθάνομεν άπό τά « Α γ γ λ ι κ ά Χρονικά» ΘΕΩΡΟΎ
μενα ώς ΤΟΟ Βενεδίκτου ΤΟΟ Πετερβούργου, δστις δί
δει γραφική ν περιγραφή ν τής Ελλάδος κατά ΤΔ 1 1 9 1 , 
δτι πολλαί ΈΚ τών νήσων ήσαν ακατοίκητοι εκ ΤΟΟ 
φόβου τών πειρατών καί δτι άλλαι ήσαν τά ΟΡΜΗΤΉρια των. 

Ή Κεφαλληνία καί ή Ι θ ά κ η αΓτινες παρουσιά
ζοντα*, όπδ τήν μεσαιωνικήν αυτών όνομασίαν \7&1 (Π 
ΟΟΐΏΡΕΊΓΘ—ής έκαμε χρήσιν, καθόσον γνωρίζω, 
πρώτος δ ιστορικός ΈΚ Γενούης Κάφφαρος κατά ΤΔ 
πρώτον ήμισυ τής 12ης έκατονταετηρίδος—είχον ι
διαιτέρως κακήν φήμην, [καί τολμηρός εθεωρείτο Δ 
ναυτικός δστις ήθελεν αποτολμήσει διάβασιν διά ΤΟΟ 
χωρίζοντος τάς νήσους ΣΤΕΝΟΟ. 

Πλησίον τών Αθηνών, ή νήσος τής Αίγίνης ήτο 
δχυρόν δρμητήριον ληστοπειρατών, οΓτινες έβλαψαν 
τάς κτήσεις τής Εκκλησ ία ; τών Αθηνών και έπλή-
γωσαν καιρίως τόν άνεψιδν τοΰ Μητροπολίτου. Παρ' 
δλα ταΰτα, τά μέσα τής θεραπείας άπδ ΤΉΣ πειρα
τείας ήσαν ίσως χειρότερα ά π ' αυτήν τήν ΝΔΣΟΝ. Δι
καίως ΊΛΕΓΕΝ Δ Μητροπολίτης είς ΤΔΝ Λόρδον 'Αρχι-
ναύαρχον δτιοί Αθηναίο: έθεώρουν τήν γειτνίασιν 
αυτών πρδς τήν θάλασσαν ώς τό μέγιστον τών ατυ
χημάτων των. 

Παρά τούς Βυζαντινούς επισήμους καί ΤΟΎΣ πει-
ρατάς, οί Έλληνες εΐχον τρίτον είδος βασανιστών έν 
ΤΉ μορφή γενεάς τίνος εγχωρίων τυράννων, τών ο
ποίων τά αμοιβαία μίση κατεσπάρασσον τάς πόλεις 
μεταξύ των καί έχώριζον τάς κοινότητας είς αντιπά
λους μερίδας. Α κ ό μ η καί είς τά ΜΈΡΗ δπου ό Αυτο
κράτωρ ήτο κατ ' δνομα "Αρχων, ή ΑΛΗΘΉΣ εξουσία 
ευρίσκετο είς τάς χείρας τοπικών μεγιστάνων, οίτινες 
είχον αποκαταστήσει, τήν προτεραίαν τής Φραγκικής 
κατακτήσεως, τάς μικράς τυραννίδας ΤΉΣ αρχαίας 
Ελλάδος. 

Ύπό τήν δυναστείαν τώς Κομνηνών, οΐτινες έμι-
μήθησαν καί είσήγαγον τά ήθη τών ιπποτών τής Δύ-
σειυς, Δ φεουδαλισμός είχεν εισχωρήσει αρκετά ΕΊΣ 
τήν 'Ανατολήν. 

Κατά ΤΔΝ χρόνον τής Τετάρτης Σταυροφορίας, το-
πικαί οίκογένειαι κατεϊχον μεγάλας εκτάσεις γαιών 
τάς δποίας έκυβέρνων σχεδόν ώς ανεξάρτητοι πρίγ-
κηπες. 

Πάντων τών Αρχόντων τούτων, ώς ώνομάζο ν χ ο ] 
ισχυρότερος ήτο δ Λέων Σγουρός, κληρονομικός Α ] 
χων τοΟ Ναυπλίου, δστις είχεν εκτείνει τήν έξουοϋ 
αύτοϋ έπί τοΟ "Αργούς «τοϋ ίπποτρόφου» χ α ί ,3 
καταλάβει τήν πόλιν καίτδ <φροΰρ:ον τής Κορίν^-Ι 
μεθ' υπερηφάνειας δίδων έαυτώ πομπώδη Βυζαι1] 
νδν τίτλον, καί θέτων τάς τύχας αυτού" 6 π £ ^ 
προστασίαν τοϋ "Αγίου Θεοδώρου τοΟ ΠολεαιστοΟ ί 

Οί τρόποι τών τοπικών τούτων μεγιστάνων δέν ί. 
σαν ποσώς όλιγώτερον άγριοι τών δυτικών Βαρών», 
τής αυτής εποχής. Ό Σγουρός, φέρ' ειπείν, π ρ ο α ι . κάλεσε ποτε τόν 'Αρχιεπίσκοπον τής Κορίνθου £ 
δεϊπνον καί ακολούθως έξώρυξε τούς οφθαλμούς 
συνδαιτημόνος του καί έκρήμνισεν αυτόν άπό χων 
βράχων τοΟ φρουρίου. 

Ό σύγχρονος ιστορικός Νικήτας έζωγράφισε 8(4] 
τών μελανωτέρων χρωμάτων τδν χαρακτήρα τ Η 
Ελλήνων Αρχόντων, οιτινες, κατ ' αύτδν, όπέχοικκ 
πάσαν τήν εύθύνην διά τάς συμφοράς τής πατρίδος 
αυτών. 

Όμιλεΐ περί αυτών ώς «φλεγομένων ύπδ φιλοδο
ξίας εναντίον τής ιδίας αυτών πατρίδος, ώς δούλο-
πρέπων ανθρώπων, διεφθαρμένων υπό τής τρυφής, 
καί γενομένων τυράννων, άντί νά πολεμήσωσι χ α * 
τών Λατίνων». 

Ό Αυτοκράτωρ καί ιστορικός Ιωάννης Καντα
κουζηνός δίδει παρομοίαν περιγραφήν περί τών απο
γόνων αυτών μίαν καί ήμίσειαν εκατονταετηρίδα βρα-
δύτερον. 

Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τής Ελλάδος , δτε δ Βο· 
νιφάτιος καί τδ στράτευμα του άνεφάνη εΐς τήν κοι
λάδα τών Τεμπών καί Ιπορεύθη διά τής θεσσαλική 
πεδιάδος είς τήν Λάρισαν. Παρεχώρησε τήν άρχαίαν 
ταύΐην πόλιν είς Λομβαρδδν ευγενή, δστις έκτο» 
Ιπωνόμασεν έκυτόν Γουλιέλμον δέ Λάρσα έκ τοΟ ο
νόματος τοΟ φέουδου αυτού. 

Τό Βελεστϊνον, αί άρχαϊαι Φερραί, τδ θέατρον τοΟ 
Αδμήτου καί τής 'Αλκήστιδος καί δ τόπος Ινθα Ιγέ· 
νετο ή νεωτέρα μάχη, επεσεν είς τ .ν κλήρον «δ·; 
Βερθόλδου Κατζενελβογίου, τοΟ οποίου τό δνομα βε
βαίως κακώς ήχησεν είς τά ώτα τών Θεσσαλών αύτοδ 
υπηκόων. Ό στρατός ακολούθως έπορεύθη διά τί|ί 
συνήθους όδοΰ διά Φαρσάλων καί Δομοκοϋ— δνόματβ 
γνωστά καί εις τήν νεωτέραν ίστορίαν τών Ελληνι
κών πολέμων —μέχρι χΥαμίας καί εκείθεν διά τοΟ 
Τραχινίου πεδίου εΐς θερμοπύλας, δπου δ Σγουροί 
άνέμενεν αυτόν. 

Ά λ λ ' ή άνάμνησις τοϋ Λεωνίδου ουδόλως ένέπνευ-
σεν εΐς τδν Ά ρ χ ο ν τ α τοΰ Ναυπλίου ν' άκολουθήσΊ8 το 
παράδειγμα του. Ό Νικήτας μάς λέγει δτι ή 
μόνη τών Λατίνων ιπποτών μέ τούς αλυσιδωτούς θ». 
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^ - ή ρ κ ε σ ε ν ά τόν τρέψη είς φυγήν μέχρι 

ϋρίο'-» τ ο υ ~°° Α κ Ρ ο κ ο Ρ · ν θ ο υ > έγκαταλιπόντα τό 
^νόν ανυπεράσπιστο/. 

Γ ν 0 ) ρίζωντήν ούναμιν τοϋ στενοϋ — διότι αί θ ε ρ -
'λ«'· πρέπει νά ήσκν άλλοτε πολύ στενώτερκι ή 

Βονιφάτιος απεφάσισε νά εξασφάλιση αύτδ 
5' οιασδήποτε επιδρομής. Παρεχώρησε λοιπόν είς 
-ΑνΓουίδωνα Παλαβιτσίνην, έπονομαζόμενον ύπδ τών 
«χχ^νων «Μαρκεζόπουλο», τό φέουδον τής Βουδο-
ίίτζτί, 5περ έοέσποζε τοϋ έτερου μέρους τοϋ στενοϋ-
•Εντεύθεν έγεννήθη τό διάσημον Μαρκεζάτον τής 
Βουδονίτσης, δπερ έπέπρωτο νά παίξη σπουδαίο ν 
Βροςέν τή ιστορία τής Ε λ λ ά δ ο ς καί δπερ, μετά 
βυνεχή ΰπαρξιν δύο έκατοντα ετηρίδων, ώς φύλαξ τών 
βορείων μερών, κατέλιπε μνήμην τοϋ πεπτωκότος με" 
νβλείοΐ) αύτοϋ τά ερείπια τοΰ πύργου καί τοΰ παρεκ
κλησίου τών προτέρων κυρίων του. ών οί απόγονοι. 
οίΖοΓΖΪ ττ,ς Βενετίας, έχουσιν εισέτι—ώς μοί λέγε 1 

ίΚος'Οράτιος Βραοΰνος —περί τούς τριάκοντα αντι
προσώπους έν τή πόλει ταύτη. 

Ακολουθών τήν σημερινήν όδδν έκ Λαμίας μέχρ, 
ΐ,«0 Κορινθιακού κόλπου δ Βονιφάτιος έτοποθέτησεν 
' Πέραν άμυντικήν φρο υράν έν τώ στενώ τής Γραβιάς> 
χαταστάσης τόσον ένδοξου εκατονταετηρίδας τινάς 
βραδύτερον κατά τόν πόλεμον τής Ανεξαρτησίας, 

. «ραχωρών αυτήν ώς φέουδον εΐς τούς δύο αδελφούς 
Ίάχωβον καί Νικόλαο ν τοΰ Σαίντ-Όμέρου. 

Είς τούς πρόποοας τοϋ Παρνασσού έπί τοΰ ιμέρους 
τί)ς αρχαίας Άμφίσσης, ί'δρυσε κατόπιν τήν περίφη-
μον βαρωνίαν τών Σαλώνων, ήτις διήρκεσε σχεδόν δ-
βον καίτδ Μαρκεζάτον τής Βουδονίτσης. Έ π ί αυτών 

ί οχεδόν τών Κυκλώπειων τειχών τής αρχαίας Ά κ ρ ο 
ι κόλεως τής Άμφίσσης,'ήν είχε καταστρέψει πρό δε-
[ «πέντε αιώνων ό Μακεδών, δ Θωμάς δ Στρομονκορ-
; τ£ου Ικτ-.σε φρούριον, ού τά μεγαλοπρεπή ερείπια — 
Ιβ»ς τά ωραιότερα λείψανα τής Φραγκικής κατα
κτήσεως έκ Ελλάδι—όπάρχουσιν εισέτι έν τώ μέσω 
"Λν σιτοφόρων αγρών έπί τοΰ λόφου υπεράνω τής 
ίΐέας πόλεως. 

Κατά τήν παράδοσιν τοΰ τόπου, τό δνομα τών Σα
λώνων. δπως εν τή συνήθει ομιλία λέγεται ακόμη ή 
|*ίλις,παρά τήν τών επισήμων προσπάθειαν πρδς άνά-
•ΜΟ'-ν τής αρχαίας ετυμολογίας, προέρχεται άπό τόν 
Βασιλέα τής Θεσσαλονίκης, τδν δεύτερον ίδρυτήν αύ 

Ό άρχων τών Σαλώνων έξέτεινε τήν έξουσίαν 
%υ μέχρι τοϋ δρμου τοΰ Γαλαξειδίου, καί ή βαρωνία 
εγενετο τοσοΰτον διάσημος, ώστε δύο μέλη τοϋ οίκου 

ροΟ Στρομονκορτίου έκοψαν νομίσματα ιδικά των, ά-
*να ακόμη διατηροΰνται. 

Ο Βονιφάτιος ακολούθως εΐσήλασεν είς Βοιωτίαν 
β β ϋ δ λαός. ευτυχής δτι άπηλλάσσετο τών πιέσεων 
0 ( 1 Σγουρού, ευθύς υπετάγη εΐς αυτόν. 
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Αίθήβα ι μετά χαράς ήνοιξαν τάς πΰλας. καί τότε 
οι πορθηταί έξηκολύθησαν τήν πορείαν των πρδς τάς 
Αθήνας. Ό Μητροπολίτης έθεώρησεν άσκοπον τήν 

ΰπεράσπισιν τής πόλεως, καί μετ' ολίγον φραγκική 
φρουρά έτοποθετήθη έπί τής "Ακροπόλεως. 

Οί Σταυροφόροι ούδόλω; έσεβάσθησαν τήν μεγά
λην Έκκλησίαν. Ή αίγλήεσσα δόξα τοΰ Παρθενώνος 
ένεποίησεν εΐς τούς τυχοδιώκτας τούτους στρατιώτας 
τήν αυτήν μικράν έντύπωσιν, οίαν καί ή ΐερότης τής 
Όρθοδόξου Εκκλησίας. 

Οί πλούσιοι θησαυροί τής Εκκλησίας έλεηλατήθη-
σαν, τά ιερά περί τήν θείαν μυσταγωγίαν αγγεία έχω-
νεύθησαν, ή βιβλιοθήκη, ήν δ Μητροπολίτης είχε συλ
λέξει, διελύθη. 

Μή δυνάμενος νά υποφέρη τήν θέαν, δ Ακομινάτος 
κατέλιπε τδ θέατρον τών πολυετών μόχθων αύτοΰ καί 
άφοΰ περιεπλανήθη έπί τινα καιρόν έγκατεστάθη τέ
λος έν τή νήσωΚέω, οπόθεν ήδύνατο τουλάχιστον νά 
προσατενίζη τάς άκτάς τής Αττ ικής . 

Αί θήβαι μετά τής Βοιωτίας καί αί Αθήναι μετά 
τής Αττ ικής καί ή Μεγαρίς παρεχωρήθηταν ύπδ τοϋ 
Βασιλέως τής θεσσαλονίκης είς τδν πιστδν αύτοϋ 
σύντροφον τοϋ πολέμου τδν "Οθωνα Δελαρόσσην, δσ-
τις τοΰ είχε παράσχει πολύτιμον ύπηρεσίαν, συντελέ-
σας εΐς τήν λύσιν σοβαράς διαφοράς μεταξύ αύτοΰ 
καί τοΰ Αύτοκράτορος Βαλδουίνου, καί δστις είχε 
διαπραγματευθή τδν γάμον μεταξύ τής θυγα-
τρδς τοΰ Βανιφατίου καί τοΰ άδελφοΰ τοΰ Βαλ
δουίνου καί διαδόχου αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως κατά τήν 
φράσιν μονάχου τίνος χρονογράφου « Ό "Οθων Δελα-
»ρόσσης, υιός Βουργουνδίου τινός εύγενοΰς, έγένετο, 
»έκ θαύματος, Δούξ τών Αθηναίων καί τών θ η -
»βαίων.». 

Ό χρονογράφος έσφάλη μόνον είς τδν τίτλον, δν 
άπέδωκεν είς τδν ευτυχή Γάλλον,τδν διαδεχθέντα τήν 
Ινδοξον χορείαν τών ηρώων καί τών σοφών τών Α 
θηνών. 

Ό "Οθων μετριοφρόνως ώνόμαζεν εαυτόν 8ΪΓΘ (Γ 
Αί ΐ ίβηβδ ή ΫΟΓΠΪΗΗΒ ΑίΙιβη&ΓΑΐΏ έν τοις έπισή-
μοις έγγράφοις, τδ όποιον οί Έλληνες υπήκοοι του 
έμεγαλοποίησαν είς Μέγαν κύρ, δ δέ Δάντης, 
δστις πιθανώς ήκουσεν δτι τοιοΰτος όπήρξεν δ 
τίτλος τοϋ Φράγκικου κυβερνήτου τών Αθηνών, με-
τεβίβασεν αύτδν διά ποιητικοΰ αναχρονισμού είς τόν 
Πεισίστρατον. 

Ήμίσειαν εκατονταετηρίδα μετά τήν κατάκτησιν, 
δ ανεψιός καί διάδοχος τοΰ "Οθωνος, Γάϊος Α', έ
λαβε, τή αιτήσει του, τδν τίτλον τοΰ Δουκδς άπδ τόν 
Λουδοβΐκον θ ' τής Γαλλίας καί δ Σαιξπήρος έν τφ 
«Όνείρω θερινής Νυκτός» καί ό Σώσερος (ΟΙΐ&ιΐΟβΓ) 
έν τψ «Διηγήματι τοΰ Ίππότου» απένειμε διά παρ
ομοίου αναχρονισμού τδν τίτλον Δουκός Δελαρόσση 
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' είς τόν Θησέα, τόν μυθικόν ίδρυτήν τών Αθηνών. 
Σύγχρονο: πηγαΐ δέν άναφέρουσι περί αντιστάσεως 

οίασδήπτε έκ μέρους τών Ελλήνων κατά τοΟ Δουκάς 
τών Αθηνών. 

Βραδύτερον δμως Ενετοί τίνες συγγραφείς, παρα-
συρθέντες πιθανώς υπό πατριωτικής ορμής, διέόωκαν 
τδ γεγονός, δτι οί Αθηναίοι απέστειλαν πρεσβείαν 'ίνα 
προσφέρη τήν πόλιν αυτών εις τήν Ένετίαν, άλλά τό 
σχέδιόν των έματαιώθη «όχι χωρίς αιματοχυσία·/ Ικ 
«μέρους τών ανθρώπων τής Καμπάνιας υπό τόν 
Δοϋκα Δελαρόσσην». 

Είνε λίαν φυσικόν νά ζητώμεν νά μάθωμεν όποια 
ήτο ή δψις κα'. ή κατάστασις τής ενδοξότατης τών 
πόλεων τοΰ αρχαίου κόσμου κατά τήν έποχήν τής 
άναρρήσεως"τοΟ "Οθωνος· τά ογκώδη συγγράμματα 
τοΟ έξοχου ανδρός, δστις ήτο κατ ' έκείνην τήν στιγ
μήν Μητροπολίτης, χύνουσιν άπλετον φώς έπί τών'Α-
θηνών κατά τήν αρχήν τής 1 3ης έκατονταετηρίδος. 

Ή μόνη έν Αθήναις βιομηχανία ήτο ή τοϋ σάπω
νος καί ή ύφανσις μοναχικών ενδυμάτων, άλλά τά 
πλοία τοϋ Πειραιώς ήσχολοΰντο εισέτι είς τήν άλιείαν 
τής πορφύρας περί τήν νήσον Γύαρον. 

Ύπήρχεν ακόμη Ιμπόριον Ιν Πειραιεΐ, διότι 6 Βυ
ζαντινός ναύαρχος εύρεν έκει πλοία. Τ) Πειραιεΰς 
έφυλάσσετο τότε ύπό μεγάλου λέοντος, νΰν έμπροσθεν 
τοΰ ναυστάθμου τής Βενετίας, όστις έδωκεν εις τόν 
λιμένα τήν δνομασίαν Πόρτο—Δράκο, καί έπί τοΰ 
οποίου δ 'Λρόλδος Άρδράδας, κατόπιν δολοφονηθείς 
είς τήν γέφυραν Σταμφόρδης. είχε χαράξει πρό δύο 
εκατονταετηρίδων τό όνομα του. 

Δυνάμεθα νά συναγάγωμε* έκ τής γενομένης μνείας 
τών Αθηνών έν ταίς έμπορικαΐς συνθήκαις μεταξύ 
τής Ένετίας καί τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δτι 
οί οξυδερκείς τής Δημοκρατίας κάτοικοι διέβλεπον 
ελπίδα κέρδους συναλλασσόμενοι μετά τής πόλεως 
ταύτης. Ά λ λ ' ή πτωχή γή τής Αττ ικής ήτο επίσης 
άγονος δπως καί κατά τούς χρόνους τοΰ θουκυοίδου, 
καί δέν παρήγεν ειμή έλαιον. μέλι καί οίνον. τοΰ τε
λευταίου αναμεμιγμένου μετά ρητίνης, ώς έχει καί 
νϋν, ώστε ό Μητροπολίτης έγραφεν είς φίλον του, δτι 
«ό οίνος παρήχθη μάλλον έκ πιέσεως τοΰ χυμοΰ τής 
«πεύκης ή έκ τοΰ της σταφυλής». Έ εσοδεία ήτο 
πάντοτε πτωχή καί ή σιτοδεία ήτο πράγμα σύνηθες. 

Α κ ό μ η κα'. τά συνήθη χρειώδη δέν εύρίσκοντο 
πολλάκις. 

Ό Ακομινάτος δέν εύρισκεν ίκανόν άμαξοποιόν εν 
τή πόλε-.· καί έν τή απελπισία του έπί τή ελλείψει σι-
δηρουογών ήναγκάσθη νά έφαρμόση έπί τών Αθηνών 
τούς λόγους τοΰ Ιερεμίου: «"Εξέλιπε φυσητήρ άπό 
πυρός». Ή μετοικεσία, καί νϋν έτι ή κατάρα τής 
Ελλάδος, άπεστράγγιζε τήν χώραν άπό τούς υγιείς 
τό σώμα πτωχούς, ούτο>ς ώστε ό πληθυσμός είχε πολύ 

έλαττωθή καί ή πόλ:ς έκ'.νδύνευσε νά γίνη «I 
Άρ:στοφάνης απεκάλεσε : «Σκυθική έρημος. . 1 

'Εξωτερικώς, είς τόν έπ:σκέπτην τών Άθηνβ , : 
νης τής εποχής πρέπει νά έκαμνε μεγάλη·/ έ ν · ^ 
η μεγάλη άντίθεσις μεταξύ τών μεγαλόπρεποι 
μείων τής αρχαίας εποχής καί τοΰ ρυπαροϋ περί 
λοντος τής μεσαιωνικής πόλεως. Τά τείχη ή̂ ανί 
πια, τά οικήματα τών μεταναστών είχον 
σθή, αί οδοί δπου ποτέ οί σοφοί τής άρχαιό^ 
διέβαινον, ήσαν τώρα έρημοι. Ά λ λ ' ή χειρ χ0β 
θητοΰ καί ό καταστρεπτικός πέλεκυς τοϋ χρόνου 
τώ συνόλω, έσεβάσθησαν τά μνημεία τών Άθην§|ί 

Ό Παρθενών, πρό πολλού μεταμορφωθείς είς«^ 
τής «Δεσποίνης ημών τών Αθηνών» έλαχίστην Μ 
ύποστή φθοράν, ώσεί μόλις τότε είχεν οϊκοδομηβ^ 

Αί μετώπαι, τά άετιόματα καί ή ζωοφόρο; 
εισέτι ακέραια καί διετηρήθησαν ούτω καί δόο 1|| 
τονταετηρίδας βραδύτερον δτε ό Κυριάκος έξ 'Α| 
νος, ό πρώτος αρχαιολόγος, δστις έπεσκέφθη τα;'Λ 
Οήνας κατά τήν Φραγκοκρατία·/, έποίησε σχι«νι| 

Ι-υ ονομασία αύτοΰ κατά τήν Τουρκική ν κατάκτησιν, 
- β ^χρησίμευσεν ώς μο·.ή τών Καπουτσίνων καί ώς 

υ 5 α σ τήριον τοΰ Λόρδου Βύρωνας κατά τό 1811· 
Ι««ϊθεν, εντός τών τοίχοι·/ τοΰ μνημείου τούτου, έξε-
τ&ΙΝΒΙ τό πλήρες πικρίας ποίημα του κατά τοΰ αρ

γό; τ (;,ν Έλγινίων μαρμάρων. Ά λ λ ά καί κατά τάς 
ίρχάς ακόμη τή ; 1 .'ϊης έκατονταετηρίδος, ύφίσταντο 
,Λτ, ε:. ; τά στόματα τοΰ λαοΰ πολλά αρχαία δνέ-

-βτα τοποθεσιών. 
Ό άρχαιοπρεπώς παιδευθείς Μητροπολίτης ήσθάνθη 

^δχαρίστησον, ώς καλός φιλέλλην, άκούων δτι ό 
Κεφαιεύς καί ό 'Γμηττός, ή 'Ελευσίς καί ό Μαρα-
96ν, ό Άρειος Πάγος κα'. ή Καλλιρρόη, ή Σαλαμίς 

[*»ί ή Αίγινα διετήρησαν τά άρχαϊά των ονόματα, τά 
όποια μετεχειρίζοντο οί σύγχρονοι τοϋ Περικλέους, 

I αν καί τώρα ό Άρειος Πάγος δέν ήτο παρά γυμνός 
ίράχος, ή πεοιά; τοϋ Μαραθώνος δέν παρήγε πλέον 

' · '* | ο::ον καί η καλλίρροος πηγή είχε παύσει νά ρέη. 
Άλλά παρ' όλα ταΰτα νέα βάρβαρα ονόματα ήρ-

νιοαν να είσχωρώσιν ώς. φέρ' ειπείν, ή Συνθήκη τής 
φίαν τοϋ Παρθενώνος, ή τι; διατηρείται καί νϋν Ι ^ ί β ν ο μ ή ί ™0 1204 περίγραφε: τήν Σαλαμίνα ώς 
έν Βερολίνω καί ής άντίγραφον ύπό τοΰ Σα·;£λ^ 
ευρίσκεται έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού. 

'Επί τών τοίχων ύπήρχον αί το:χογραφ!αι ( ί Μ 
0 0 0 3 1 , ών ίχνη είνε καί νϋν ορατά, εκτελεσθείσα Λ 
διαταγή τοΰ Αύτοκράτορος Βασιλείου Β' τοϋ 
γαροκτόνου δύο εκατονταετηρίδας ένωρίτερον. Ί'χΙρ 
τόν βωμόν υπήρχε χρυσή περιστερά, παριστώ» 
Ά γ ι ο ν Πνεΰμα, κα'. έν διαρκεί κινήσει Ιζ-.ψ 
'Εν τώ ναώ δέ υπήρχε λύχνος διαρκώς καίων, 1 
φόμενος δι" ελαίου δπερ ουδέποτε κατηναλίσκετο 
άπετέλει θαΰμα διά τους προσκυνητάς. 

Τόσον παγκόσμιος ήτο ή φήμη τοϋ ναού τοέ| 
τών Αθηνών, ώστε οί άριστοκράται τής Κωνατβ 
νουπόλεω; παρά τήν αγέρωχο/ αυτών καταφρόνηβ 
τών επαρχιών καί τήν απαρέσκει αν πρό; τά τα-ειοι* 
ήρχοντο νά προσκυνήσωσιν εκεί. Έ κ τών άλλων ψ 
χαίων κτιρίων τοΰ ιεροΰ βράχου, ό πλήρης χάριτ«< 
Ναός τής Άπτέρου Νίκης είχε μεταβληΟή ει; " ΐρ* 
κλήσιον, τό Ερεχθείο·/ είχε γίνη ναός τοϋ Σωτήρος̂  
παρεκκλήσιο·/ τη ; Παρθένου, ή δέ κατοικία τοΟ Β» 
σκόπου, ήτις είνε γνωστόν δτ: εύρίσκετο έττί τή: 1 
κροπόλεως, ήσαν πιθανόν τά Προπύλαια. 

Ή "Ακρόπολις έπί αιώνα; πρότερο·/ έχρηβιμί» 
ώς φρούριον, τό μόνον αμυντικό·/ μέσον δπερ *'· *1 
θήναι έκέκτηντο τότε. αρκετά ισχυρό·/ ν» » ν : : 5 ' | 
ει; έφοδο·/ Έλληνος μεγιστάνο;. ώ; ό Σγουρό;· «η 
ανίσχυρο·/ πρός άπόκρουσιν στρατού Φραγκικά· 
μύθοι καί νέα ονόματα ήρχισαν ήδη νά άναφϊ'- ν ω 

περί τά αρχαία μνημεία. 
Τό χορηγικό·/ μνημείο·/ τοϋ Λυσικράτους ή τ ί '>'' 

κοινώς γνωστόν ώς «φανάρι τοΰ Διογένους» ή 9 1 
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,βνομής 
Κούλουρην» (ή «ή σαΰρα»), χυδαία λέξις παρα-
νθεϊσαέκ τοΰ σχήματος τής νήσου καί ής ηκουσα 
νινομένην χρήσιν έν Αττ ική ακόμη κα'. σήμερον. 
Πρέπει νά σχηματίσωμεν πολύ ταπεινήν ίδέαν περί 
τί)ς διανοητικής αναπτύξεως τών Αθηνών, άν κρί-
νωμεν εντελώς έκ τών θρήνων τοϋ πεπαιδευμένου Βυ-
ζα/τινοϋ σπουδαστοΰ, δν ή τύχη είχε θέσει Μητροπο-
^την αυτών. 

Ό Ακομινάτο; εύρεν δτι αί τροπαί αύτοΰ. αί ω
ραία: περίοδοι καί αί κλασικαί του φράσεις ήσαν 
δΛεράνω τή; διανοητική; αναπτύξεως τών Αθηναίων, 
ίίτινες προσήρχοντο νά τόν άκροασθώσι καί οίτινες 
6μίλουν έν τή έκκλησί^ του, άν κα'. ή εκκλησία ε
κείνη ήτο ό Παρθενών. "Έγραφεν δτι ή μακρά δια-
;]»βνή αυτού έν Αθήναις είχε μεταβάλει αυτόν είς 
κρβαρον. Ήδυνήθη 5μο)ς νά πλουτίση τήν συλλογήν 

;τών χειρογράφων έν τή μικρά επαρχιακή ταύτη 

Έν τούτοι; ΰπάρχουσιν ενδείξεις τινές «ιστδΛοιοΰ-
» δτι, κα'. κατά τήν έποχήν ταύτην, αί Αθήναι ή -
»ν τόπος μελέτης είς δν Γεωργιανοί έξ Ανατολών 
«1 Άγγλοι έκ Δυσμών ήρχοντο ίνα τύχωσιν έλευ-
ίρίου ανατροφής. 

Ό Ματθαίος Παρίσης μάς λέγε; 2τι ό "Ιωάννης 
κσινστόνιος, (ΒΠ,ΜΠΔΙΟΗΘ) Άρχιδιάκονος τής 
\εκεστοίας κατά τήν βασιλείαν τοΰ Ερρίκου Γ', τφ 
λεγε πολλάκις δτι δ,τι γνώσεις έπιστημονικάς έκέ-
τητο, ταύτας ώφειλεν είς τήν νεαράν θυγατέρα τοΰ 
αρχιεπισκόπου έν Αθήναις. Ή νέα αύτη κόρη ήδύ 
«ο νά προμαντεύη τήν ελευσιν επιδημιών, καται· 
»«ν, εκλείψεων καί σεισμών. 

Η Φ Γ Λ Γ Κ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Κ Τ Η Σ Ι Σ Τ Η Σ ΕΛΛΑΑΟΣ 

Παρά πεπαιδευμένων Ελλήνων έν Αθήναις δ Βα-
σινστόνιος ίσχυρίζετο δτ: ήκουσε πράγματα περί ών 
οί Λατίνο: ούδεμίαν γνώσ:ν ε ίχον εύρεν Ικεΐ τάς δια^ 
θήκας τών δώδεκα Πατριαρχών κα'. έφερε'ν εις τήν 
Άγγλ ίαν τόύς Ελληνικούς αριθμούς κα'. πολλά βι
βλία, έν οίς Έλληνικήν γραμματικήν. συγγραφεϊσαν 
δι' αυτόν έν Αθήναις. 

Ό αυτός συγγραφεύς μάς ομιλεί περί τίνων Έλ^· 
λήνων φιλοσόφων — τουτέστιν είς Έλληνικήν μεσαιω
νική ν γλώσσαν, μοναχών — οΓτενες είχον έλθει έξ Α 
θηνών κατά τήν έποχήν έκείνην είς τήν Αύλήν τοΰ 
Βασιλέως Ιωάννου καί συνεζήτουν μετά χάριτος 
μετά τών Ά γ γ λ ω ν ιερωμένων περί "διαφόρων λεπτών 
ζητημάτων τής θεολογίας. 

Λέγεται προσέτι, άν καί κατ'1 άλλην Ληγήν, μή 
Ιπιβεβαιουμένην καθώς μέ πληροφορεί ί φίλος μου 
Κος Κονιβάριος έξ Όξφόρδης, δτι 6 Γεωργιανός ποιη
τής, Χώτα Ρουσταβέλιος καί άλλοι Γεωργιανοί οιήλ-
θον πολλά Ιτη έν Αθήναις πρό τής Φραγκικής κατα
κτήσεως. 

Ό *Οθων Δελαρόσσης απέδειξε τήν εύγνωμοσύνην 
του πρός τόν εύεργέ'την αύτοΰ, τόν Βασιλέα τής θεσ
σαλονίκης, συνοδεύσας αυτόν είς τήν έπίθεσιν κατά 
τών οχυρών θέσεων τοΰ Σγουροϋ έν Πελοποννήσφ. 
Οί Φράγκοι κατετρόπωσαν τόν Ελληνικό ν στρατόν 
είς τόν Ίσθμόν τής Κορίνθου καί ένω 6 "Οθων έπο-
λιόρκει τόν μεγαλοπρεπή πύργον υπεράνω τής πό
λεως, ό Βονιφάτιος προέβη εις έκπόρθησιν τοϋ Ν α υ 
πλίου. Έκεΐ συνηντήθη μετά τίνος, δστις έπέπρωτο νά 
γίνη ό κατακτητής καί ό κυβερνήτης τής Χερσο
νήσου. 

Συνέβη, ολίγον πρό τής αλώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως, δ Γοδοφρεΐδος Βιλλαρδδυΐνος, ανεψιός τοΰ 
χρονογράφου τής Τετάρτης Σταυροφορίας, νά με-
ταβή είς προσκύνημα Ιν Παλαιστίνη. Ά μ α άφικόμε* 
νος είς Συρίαν, έμαθε τά μεγάλα κατορθώματα τών 
Σταυροφόρων καί άπεφάσισεν άνευ αναβολής νά ε-
νωθή μετ' αυτών. 

Ά λ λ ά τό πλοΐον αύτόϋ παρεσύρθη &ϊιό 3φθδράς 
θυέλλης καί ήναγκάσθη νά ζητήση καταφύγιο·/ ει; 
τόν δρμον τής Μεθώνης έπί τών ακτών τής Μεσση·* 
νιας. Κατά τόν χειμώνα τοϋ 1204 , δν διήλθεν είς τό 
μέρος εκείνο, έλαβε τίρόσκλησιν παρά μεγιστάνας τί
νος τοΰ τόπου νά σύμπραξη μετ' αύτοΰ έίς έπίθεσιν 
κατά τών κτήσεων τών Ελλήνων γειτόνων αύτοΰ. 
Ό Βιλλαροουΐνος άνευ δυσκολίας έθηκε τό ξίφος αυ
τού είς τήν διάθεσιν τοΟ Έλληνος προδότου καί επι
τυχία έστεψε τό ϊργον τών νόθων τούτων συμμάχων. 
Ά λ λ ' δ Έ λ λ η ν Ά ρ χ ω ν απέθανε καί ό υίός του, πα* 
τριωτικωτέρων αισθημάτων καί συνετώτερος τοΰ πα
τρός, απέκρουσε τήν επισφαλή συμμαχ/αν μετά τοΟ 
Φράγκου ξένου - άλλ' ήτο άργά. Ό Βιλλαρδουΐνος 
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είχεν ανακαλύψει τό δλέθριον μυστικόν, δτι ΟΊ "Ελ
ληνες της Πελοποννήσου ήσαν φυλή άπόλεμος, τών 
οποίων ή χώρκ θά Ιπιπτεν εύκολος βορά είς ίσχυρόν 
σώμα Λατίνων. 

Κατά τήν στιγμήν έκείνην ήλθεν ή εΐδησις δτι ό 
Βονιφάτιος έπολιόρκει τό Ναύπλιον. 

Έξεκίνησεν αύθωρεί διανύσας δρόμον Εξ ήμερων 
άνά μέσον χώρας εχθρικής, ί'να ζητήση τήν συνδρομήν 
αύτοΰ. 

Έ ν τώ στρατοπέδψ εύρε τόν παλαιόν αύτοϋ φίλον 
καί συμπατριώτην, Γουλιέλμον Σαμπλίττην, δστις έ-
φάνη πρόθυμος νά τόν συντρέξη. 

Περιένραψεν είς τόν-Σαμπλίττην τόν πλοΰτον τής 
χώρας, ήν ώνόμαζον ό «Μορέας» — λέξις διά πρώτην 
φοράν τώρα αναφαινομένη έν τή ιστορία καί ήτις 
καθ' ά φαίνεται είχεν αρχικώς δοθή εϊς τήν παραλίαν 
τής "Ηλιδος καί εκείθεν έπεξετάθη έφ' δλης τής Χερ
σονήσου, δπως καί τό δνομα Ιταλία, αρχικώς τμήμα 
τής Καλαβρίας, έπεξετάθη έφ' δλης τής χώρας. 

Έοέχθη προθύμως νά αναγνώριση τόν Σαμπλίττην 
ώς κυρίαρχον είς άνταμοιβήν τής συνδρομής, ό δέ 
Βονιφάτιος συνήνεσε μετά τινας δισταγμούς, είς τήν 
έπιχείρησίν των. 

Οί δύο φίλοι έξεκίνησαν έκ Ναυπλίου Γνα κατα-
κτήσωσι τήν χερσόνησον μεθ' εκατόν ιπποτών καί τί
νων στρατιωτών. 

Ή κατάκτησις τοΰ Μορέως παρωμοιάσθη πρός τήν 
τής 'Αγγλίας ύπό τών Νορμανδών. Είς άμφοτέρας 
τάς περιστάσεις μία μάχη Ικ τοΰ συστάδην απεφά
σισε περί τής τύχης τής χώρας μέ τήν διαφοράν, δτι 
είς τόν Μορέαν, οί κατακτηταί δέν συνεχωνεύθησαν ) 

ώς έν Αγγλ ία , μετά τών κατακτηθέντων. 

Ή μάχη τοϋ «Η&ίίϊη^δ» τής Πελοποννήσου συν 
εκροτήθη έν τψ έλαιώνι Κούνδουρα, είς τά βορειο
ανατολικά τής Μεσσηνίας καί ή μικρά Φραγκική δύ-
ναμις έκ 5 0 0 μέχρις 700 ανδρών ευκόλως κατετρό-
πωσε τούς υπέρ τό δέον θαρροΰντας "Ελληνας, βοη 
θουμένους ύπό τών Σλαύων ΤΟΟ Ταϋγέτου, συμποσού
μενους δέ εις 4 0 0 0 μέχρις 6 0 0 0 . 

Μετά τοϋτο δλαι αί όχυραί θέσειςή μία μετά τήν άλ 
λην έπεσαν είς χείρας τώνΦράγκων.οίτινες Ιδειξαν τ ή ν 

λεπτότητα Ικείνην, ήτις, νομίζομεν, είνε καί εις τών 
κυριωτέρων λόγων τής επιτυχίας ημών τών "Αγγλων 
δταν συναλλασσώμεθα πρός όπήκοα φΰλα. 

Οί Έλληνες δέν είνε απρόθυμοι νά δεχθώσι τούς 
Φράγκους ώς κυριάρχους, άρκεΐ νά έσέβοντο τήν θρη-
σκείαν αυτών καί είς τοΰτο οί κατακτηταί, μή δντες 
φανατικοί, ούδεμίαν άντίρρησιν Ιφερον. Κατά 1 2 1 2 ? 

τό δλον τής χερσονήσου ήτο Φραγκικόν, εξαιρουμένης 
τής Μονεμβασίας δπου έκυμάτιζεν εισέτι ή Ελληνική 
σημαία, καί τής Μεθώνης καί Κορώνης έν Μεσσηνία ( 

δπου οί Ενετοί είχον άναπετάσει τήν σημαίαν τοϋ 

Αγ ίου Μάρκου. 

"Οσον καί άν είνε άσημοι νϋν αί δίδυμοι αύται πό-
λίχναι τότε ήσαν μεγάλης σπουδαιότητος είς τούς 
Ενετούς έμπορους καί ολόκληρος ιστορία περί αυτών 
υπάρχει είς τά Ενετ ικά αρχεία. 

"Ολα τά πλοία έσταμάτων έκεΐ δταν μετέβαινον 
είς Συρίαν καί Κρήτην προσκυνητα: μεταβαίνοντες 
εις τόν Ά γ ι ο ν Τάφον εύρισκον πρόθυμον φιλοξενίαν 
είς τόν «Γερμκνικδν οίκον», ίδρυθέντα υπό Τευτόνων 
'πποτών καί μέχρι τοΰ έτους 1532 υπήρχε χριστια
νός διοικητής έν Κορώνη. Ό πληθυσμός τότε άπω-
κησεν εις Σικελίαν καί οί απόγονο: εκείνων τών εξό
ριστων είνε οί νϋν Αλβανοί μοναχοί τής Γροτταφερ-
ράτας. 

Περιέγραψα μέχρι τοΰδε τήν κατάκτησιν τής χερ
σονήσου - μένει τώρα νά ομιλήσω περί τών νήσων, αΓ-
τινες κατά τό πλείστον είχον δοθή εις τήν'Ενετίαν διά 
τής συνθήκης τής διανομής. Ά λ λ ' ή οξυδερκής Κυ-
βέρνησις διεΐδεν, δτ: οί πόρο: αυτής δέν ήδύναντο 
νά έπ:τρέψωσι τήν κατάκτησιν καί διοίκησιν τών 
πολλών νήσων τών Κυκλάδων. Α φ έ θ η λοιπόν εϊς 
ίδιώτας τό έργον τής κατακτήσεως. 

Δέν έλειπε πνεΰμα έπιχειρηματικόν άπό τούς Ένε 
τούς τής εποχής εκείνης καί έπί τής 2δρας τοΰ Προ
ξενικού δικαστηρίου, ώς θά έλέγομεν τώρα, έν Κων-
σταντιτουπόλει έκάθητο ό άνθρωπος, ό όποιος έχρειά-
ζετο διά τοιαύτην έκστρατείαν, ό Μάρκος Σανοΰτος 
ανεψιός τοΰ γέροντος Δόγη Δανδόλου. 

Ό Σανοΰτος κατήλθε τής Ιδρας του, συνεκέντρωσε 
περί εαυτόν σώμα τυχοδιωκτών, ώπλισεν οκτώ γαλ-
λέρας καί δέν έβράδυνε νά γίνη κύριος δεκαεπτά νή" 
σων, ών τινας διένειμεν ώς φέουδα είς τούς συντρό
φους του. 

Ή Νάξος μόνον παρέσχεν άντίστασίν τινα καί τω 
1207, ό κατακτητής Γδρυσε τό Δουκάτον τών Δώδεκα 
νήσων, (ώς οί Βυζαντινοί άπεκάλουν αυτό), δπερ τα
χέως έλαβε τό τίτλον τοϋ «Δουκάτου τής Νάξου» ή 
τοΰ «Αρχιπελάγους»—διαφθοράς τοΰ ονόματος Αι
γαίον Πέλαγος, δπερ βλέπει τις είς Ένετικόν έγ-
γραφον τοϋ 1 2 6 8 . 

Τό άστεΐον τοΰτο δουκάτον διετηρήθη πρώτον ύπδ 
τούς Σανούτους καί είτα ύπό τούς Κρίσπας, μέχρι τοΟ 
1566, έν ώ οί Γοζαδΐνοι τής Βολωνίας έκράτησαν 
έπτά τών νήσων μέχρι τοΰ 1 6 1 7 καί ή Τήνος έμεινεν 

ε ί ς χείρας ένετικάς μέχρι τοΰ 1718 , δτε παρεχωρήθη 
είς τούς Τούρκους διά τής είρήνην τοϋ Πασάρο-
βιτζ. 

Διά πρόσωπα τόσον εξέχοντα, ώς οί Δοΰκες, ήτο α
νάγκη νά έφευρεθή γνησία ρωμαϊκή γενεαλογία" κατά 
συνέπειαν, ό έκ Παδούης ιστοριογράφος Ζαβαρέλλης, 
κατάγει τούς Σανούτους άπό τόν ιστορικόν Λίβιον, εν 
φ οί Κρίσπαι διά νά μή δστερήσωσι, διεξεδίκουν 
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«^ούστιον ώς τόν πρόγονον αυτών καί δύνανται 

. <ν ν ί θεωρηθώσι καί ώς ΟΊ πρόγονοι τοΰ άπο-

Είντοί πρ®®[)π°'·'Ρ*(οΰ τ ί ί » Ιταλίας , Φραγκίσκου 

Τ. ; δύο μεγάλαι νήσοι τής Κρήτης καί Ευβοίας 

^ πολύ διάφορον τύχην. 
η Κρήτϊ]> ώς εΐδομεν, έπωλήθη όπό τοΰ Βονιφα-

ΐίς τούς Ενετούς καί παρέμεινεν ενετική άποι-
ώ πέντε σχεδόν εκατονταετηρίδας. 

\α Εύβοια ή ή Νεγρεπόντη, ώς ώνομάζετο 
χον Μεσαίωνα, διηρέθη ύπό τοΰ Βονιφα-

^ τρεΐς μεγάλας βαρωνίας, αΓτινες έδό. 
είς τρεΐς Λομβαρδούς ευγενείς έκ Βερόνης, οΓ. 

^ίτιτλοφορήθησαν «ΊΒΓΖΐΘΠ». Δέν υπάρχει άγ-
Λ Ισότιμος λέξις" δανειζόμενοι φράσιν τινά ΤΟΟ 

1 ^ΕττήΡου! θ* ήδυνάμεθα ίσως νά τοός άποκαλέσω-
] ρ «ο! τρεΐς Κύρ:ν. ΤΉΣ Βερόνης». Ά λ λ ά Ή Ένετ ία 
I ίίω: Γδρυσεν άποικίαν έν Χαλκίδι, ΎΠΌ τήν διοίκη-
| Ιδ:χ«στοΰ" ή δέ νεωτέρα ιστορία τής Νεγρεπόντης 

ίνΰει τήν βαθμιαίαν έπέκτασιν τής ενετικής έπιρ-
ΙΊ; έπί τδν Λαμβαρδών. 

I Κ έπτά Ιόνιοι νήσοι διηρέθησαν φυσικά είς τρία 
I ρ χ α . Τά Κύθηρα (ή Τσιρίγο) έν τή άκρα Μεσημ-
Βττο κεντρικον σύμπλεγμα, συνιστάμενον έκ ΤΉΣ 
Κώνθου, τής Κεφαλληνίας, τής Ιθάκης καί τής 
•ρχαδος (ή Α γ ί α ς Μαύρας)" καί ή Κέρκυρα καί ΟΊ 
Ηξοί εις τά βόρεια. Τών τμημάτων τούτων ΤΌ πρώτον 
Μηρ εϊς τόν βλαστόν τής μεγάλης^Ένετικής οίκο-

τών Βενιέρων—οικογενείας διεκδικούσης 

Ι»ωγήν καί δνομα άπό τήν Άφροδίτην (νβηΐΐ§), 
• ΙΡΣΙΚΏ το") λόγω έζήτησε τήν νήσον ένθα αύτη 

• Β υ έ κ τ ίς θαλάσσης. 
I Ή Ζάκυνθος, ή Κεφαλληνία καί ή Ι θ ά κ η ϊσχον 

":οπερίεργον ίστορίαν—ίστορίαν έπί πολύν και-
οτεινήν, άλλά τώρα διαλευκανθεΐσαν. 
!)κον εϊς τόν κόμητα Ματθαίον Όρσίνην, βλα-
()ς μεγάλης Ρωμαϊκής οικογενείας, δστις κατή-
1>ς μας πληροφορεί δ Ισπανός Χρονογράφος 

ΡΜορέως, έκ Μονοπόλεως τής Απουλίας. 
|υ τολμηρός ούτος τυχοδιώκτης, κατά τό ήμισυ 
|Κής,κατά τό ήμισυ |σταυροφόρος—ουχί άσυνή-
[*>νδυασμός κατά τούς χρόνους εκείνους—διεδέ-

τό βασίλειον τοΰ Όδυσσέως, δπερ άπό 
χαί είς τό έξης ήτο γνωστόν ώς ή Κομητεία 
•νου τής Κεφαλληνίας. 
Κέρκυρα, μετά τών εξαρτωμένων άπ ' αυτής 
εδόθη κατ' αρχάς εις δέκα εγγενείς τής Δη-

'Λζ έπί πληρωμή ποσοΰ τίνος ετησίως, 
λα μετ' ολίγον χρόνον αί δύο αύται νήσοι, συν 

'δι,ήτις σχεδόν δέν είνε νήσος,περιελήφθησαν 
- , κτήσεις Έλληνός τίνος πρίγκηπος, τοϋ νόθου 

ρί|λ'Αγγέλου, δστις είχε δραπετεύσει έκ τοΟ στρα-
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τοπέδου τοΰ Βονιφατίου καί είχεν έγκαθιδρυθή, δι ' εύ-
τυχοΰς γάμου μετά τής χήρας τοΰ αποθανόντος Βυ-
ζαντινοΰ διοικητού, ώς ανεξάρτητος Έ λ λ η ν βασιλεύς 
τής Ηπείρου. 

Ή σύζυγος αύτοΰ ήτο ιθαγενής, 6 πατήρ αύτοϋ 
ε ί Χ ε χρηματίσει διοικητής αυτής· έπεκαλέσθη λοιπόν 
τά εθνικά φρονήματα τών κατοίκων, τών οποίων ή 
δρεινή χώρα άείποτε απέκρουσε τάς εφόδους τών 
πορθητών. 

Ά ν ή ρ μεγάλου σθένους, κατώρθωσε νά έπεκτείν# 
τήν έξουσίαν αύτοΰ άπό τής πρωτευούσης τής Ά ρ τ η ς 
μέχρι τοϋ Δυρραχίου πρός βορράν καί μέχρι τοΰ 
Κορινθιακού Κόλπου πρός μεσημβρίαν. Αί κτήσεις 
αύτοΰ γνωσταί ώς τό πριγκηπάτον ή Δεσποτάτον -ής 
Ηπείρου, έχρησίμευσαν ώς τόπος συγκεντρώσεως τοΰ 
Έλληνισμΰ—τό μόνον τμήμα τήςΈλλάδος, έκτος τής 
Μονεμβασίας, δπερ παρέμεινεν ακόμη Έλληνικόν. 

θ ά έπεθύμουν νά είπω τι καί περί τής έσωτερι-
τερικής ζωής τής Φραγκικής Ελλάδος περί τής 
κοινωνίας, περί τής φιλολογίας καί περί τής μεγάλης 
επιρροής, ήν έξήσκησαν αί γυναίκες έπί τών ΥΠΟ
θέσεων. 

Ά λ λ ά δέν υπάρχει ό απαιτούμενος καιρός πρός 

τούτο. 
Περάτων τήν άγόρευσιν προσθέτω απλώς, δτ: ή 

Φραγκική κατάκτησις τής Ελλάδος παρέχει τήν 
λύσιν είς §ν τών δύσκολων προβλημάτων τής νεωτέ
ρας φιλολογίας—τό δεύτερον μέρος τοΰ Φάουστ τοΰ 
Γκαίτε, δστις ώς Αμερικανός τις σπουδαστής, δ Κος 
Σμίθ άπέδειξεν, ένεπνεύσθη τοΰτο έκ τής περιγραφής 
ήτις υπάρχει έν τοις «Χρον:κοΐς τοϋ Μορέως», έργω 
δπερ πρώτον έδημοσιεύθη υπό τοΰ Βυχίΐοη τώ 1855 
καθ' ήν έποχήν δ Γκκΐτε κατεγίνετο εις τήν συγγρα-
φήν τής περίφημου τραγωδίας αύτοΰ. Ή προέλευσις 
αύτοΰ είνε εύαπόδεικτος έκ τών ακολούθων στίχων 
του Φάουο οΓτινες ετέθησαν είς τδ στόμα τοΰ ήρωος 
αύτοΰ : 

«Σάς χαιρετώ Δοΰκες, καθώς 
Πορεύεσθε υπό τδ σκήπτρον 
τής Βασιλίσσης τής Σπάρτης!» 

ιστορικόν γεγονός άληθέστατον, 
τής Α χ α ΐ α ς έκαυχώντο δτι ήσαν κυρίαρχοι 
Δουκών, τών Αθηνών καί τής Νάξου. 

Διά τής χειρός σου, Γερμανέ σφυρηλάτησον τήν 
άμυναν τής Κορίνθου καί τών κόλπων αυτής. Τήν Ά -
χαΐαν μέ τάς απείρους φάραγγας, σοι δίδω. Γότθε, νά 
κρατής καί νά διοικής. Πρός τήν "Ηλιδα, Φράγκοι 
πορευθήτε; 

Ή Μεσσήνη έστω ή Ιδρα τοΰ Σάξωνος. 
Οί Νορμανδοί διεκδικοΰσι τδν Ώκεανόν καί τήν 

Αργολίδα καθιστώσι μεγάλην». 
Τ Ε Λ Ο Σ 

διότι οί Πρίγκηπες 
τών δύο 
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Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ Ε Κ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ 

Η ΑΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ̂ΙΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
[Παραδοθείς περί τύπου χαί ασκήσεις δημοσιογραφικοί — ] 

Φροντιστήριον—Ή · Έφημερϊς τής Φρανκφούρτης , .1 

Ήσθανόμην ποτέ τήν ανάγκην ήσυχου, αθόρυβου, 
άπομεμονωμένου βίου, δταν κατά τάς αρχάς τοϋ 1903 
μετά τριετείς έν Λειψία σπουδάς μετέβαινον εκείθεν 
είς τήν Άϊδελβέργην (ΙΙβϊ(1Β1})6Γ#). Είχον τδσα α
κούσει καί τόσα αναγνώσει περί τών φυσικών καλλο
νών τής κατ ' εξοχήν ν ο μ ι κ ή ς πανεπιστημιακής πό
λεως τής Γερμανίας, περί τής νομικής αυτής σχολής, 
τήν οποίαν έκλεισαν ό Τ Ί ΐ ί β α α ί καί ό λν<ΙΗ£6Γ0\ν, 
ό \νίη(ΐ8Θ1ΐΘΪ(1 καί ό ΒΒΙΊ Ι ΊΒΓ καί έξ ής έξήλθον ό 
Κ'ρασσάς, δ Ευταξίας, ό θεοφανόπουλος, είχε δέ 
προσθέτως ένισχυθή τόσον ή φαντασία μου διά τοϋ 
Λ Η ΗΒΊΙ1Β1Θ6]·£, δπερ κατά τήν έποχήν έκείνην μέ 
τόν γνήσιον βίον τών Γερμανών σπουδαστών έμεσου-
ράνει εις τό γερμανικόν θέατρον, δπως σήμερον ή 
ΒΘ3ΊΪ£β \νΐϋννβ, ώστε άμ' Ιπος άμ' έργον. Προ-
τοϋ αρχίσουν τά μαθήματα τοϋ θερινοϋ εξαμήνου 
έν τώ Πανεπιστήμιο) ευρισκόμην εκεί. Έπεθύμουν νά 
ακούσω δλιγωτέρας παραδόσεις, Γνα δυνηθώ νά ασχο
ληθώ πλειότερον εΐς τήν έπεξεργασίαν τοϋ πρώτου 
μου πνευματικού τέκνου, τής πρώτης μου δηλ. ΕΠΙ
στημονικής πραγματείας περί τών «Νεκρών έν τώ 
Λικαίω». 

'Εξεφύλλιζα λοιπόν τό πρόγραμμα τών πανεπιστη
μιακών μαθημάτων, δταν παρατρέχο>ν τά τών άλλων 
σχολών, προσηλώθην αιφνιδίως εΐς μίαν άγγελίαν : 

ΡΓΘΊΒ3ΔΟΐ' Κ Ο Ο Η : ΟΒΔΟΗΊΟΗΊΒ, ΝΥΒΔΒΗ ΥΗΆ 
« Β Β Ά Β Υ Ί Α Π » <!ΟΓ ΟΓΓΒΗΙΙΪΟΗΟΗ ΜΒΊΗΑΗ^, ΙΙΘΓ 

ΡΓ653 ·3 ΥΗΙΐ ·Γ1Θ̂  .ΊΟΙΙΤΗ&ΙΪΗΓΠΙΙ» ΪΗ ΒΒΗΊΔΟΐΙ-
Ι&ΗΆ. 

ΝΟΙ·1ΟΔΐΙΗ£ΒΗ : ΜΟΗΊ; ΐ£4 — Β Ν Η Ι . ΒΟΗΗΟΙ·-
ΔΙ&£ 3 — 4 ΝΓΪ Ι . 

Ϋ 1:>ΥΗ§Ο Η : ΒΟΗΗΒΓΔΙ&Ί; 6 — 8 Ν Α Ι . 
Ή δημοσιογραφία λοιπόν εΐς τό ΙΙανεπιστήμιον, 

άνέκραξα ! Πώς θά ήδυνάμην νά άντιστώ εΐς τόν πει-
ρασμόν καί πώς θά άφινα τήν θαυμασίαν αυτήν εύ-
καιρίαν άνεκμετάλλευτον; "Εζη λοιπόν ακόμη έν 
έμοί τό μικρόβιον τοϋ παλαιοΰ δημοσιογράφου ; 

Τήν έπιοΰσαν έπεσκεπτόμην τόν καθηγητήνΚοοΙι , 
έδήλουν δ' αύτώ τήν έπιθυμίαν μου, δπως παρακο
λουθήσω τάς παραδόσεις του. Τοϋτο δέ καί πράγματι 
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έπραξα, ίτιως αποδεικνύει ή ώδε ιδιόχειρος πιστί 
ποίησις : 

ΙίθΓΓΠ ΔΊΐΐΐΐ. .]11Γ. Β ΐ \ ΒΟΐΏ. Γ'βίΓίΐΙί<αΙί08 
ΑΥΒ ΑΊΗΒΠ ΒΒΖΒΙΙ^Θ ΊΟΐΙ Η ΐΒΠΗΪΊ , (1&Δ3 ΘΓ Μ 
ΗΟΠΙΠΗΒΙ·8ΒΗΗΒ3ΐΒΓ 1903 ΠΙΒΪΗΟ ΝΟΓΊΒΚΙΙΗΡ^Η 
ΫΟΒΙΌΟΔΟΗΪΟΙΙΊΟ, \ΝΘ8ΒΗ ΥΗΆ ΒΒΆΟΠΊΙΙΗ<Ϊ <1ΒΚ 
ΟΊΐΟΗΊΐΪΟΗΒΗ ΜΒΐΗΥΗ^, ΙΐΘΐ' ΡΐΌΔΔΒ ΙΠΚΐ (ΙΒΒ 

ΙΐΘΔΐΙΟΗΊ ΙΙΙΚΊ ΑΙΙΟΐΙ Α Η ΆΒΗ ΝΟΗ Ι Α Ί Γ £ ΐΊΟΪ ΙΒΙΒ| 
υΐ)ΥΗ£ΒΗ Ζ ΙΠ-ΕΊΗ ΙΊΪ1ΙΙ·ΙΙΗ£ ΊΗ (ΠΒ -ΙΟΙΙΤΗΊΐΐΪ3ΊΊ|;Ί 
Η Ι Ί Ί Γ β ^ β η ΕΊΓΘΓ ΙΒΐΙ^ΒΗΟΙΤΊΓΗΟΗ ΙΙΑΐ. 

ΓΙΡΪΓΊΡΙΙΙΚ'ΓΫ', ΊΐΒΗ 27 .ΙΗΐΊ 1903 
Β Γ . ΑΗΗΙ.Κ ΚΟΓ.Η, 

;ΙΟ. ΡΓΟΓΒΔΔΟΓ ΑΗ ΙΐΟΐ' Ι ΙΗΪΝΒΊΙ 
ΔΊΐΫΊ ΗΒΚ]ΒΠ>βΓ<? 

Ήτο ι : 

«Τώ σπουδαστή τ ο ΰ Δικαίου διδάκτορι Κω Δημ. 
Πετρακάκω έξ Αθηνών, πιστοποιώ διά τούτου, 
κατά τό θερινόν έξάμηνον τοΰ 1903 έπεσκέπετο 
μελώς τάς παραδόσεις μου περί τής ιστορίας, τής φ_ 
σεως καί τής σημασίας τής κοινής γνώμης, τοΟ τί* 
που καί τής έφημεριδογραφίας έν Γερμανία, ελαββ 
ομοίως μετ' ένεργοΰ ζήλου μέρος εΐς τάς ύπ' 
διευθυνομένκς ασκήσεις πρός είσαγωγήν είς τήν 
μοσιογραφίαν. , ., 

Ποίάβ1Ι)ΡΓ<τ τή 27 Ιουλίου 1903. 

Β Γ ΑΙΧΗ,Γ ΚΟΟΗ 
Καθηγητής εις τό Πανεπιστήμκρ 

τοϋ Ι Ι Ι Ί Ι Ι Γ Ι Ι Χ Τ ^ 

Ά λ λ ά τίς ούτος ό καθηγητής τής Δημοσιογραφίας ;̂  
Διήλθεν δλα τά στάδια τοΰ πρακτικοΰ δημοσιογράφο») 
έκαμε τόν γΰρον τοΰ κόσμου καί περιέγραψεν αυτόν, 
άπό τής θέσεως δέ τοΰ άρχισυντάκτου τής «Έφημ6* 
ρίδος τής Κολωνίας» εκλήθη εΐς τό Πανεπιστήμιο^ 
πρώτος αυτός είσαγαγών τήν δημοσιογραφίκν εις της 
επιστήμης τό ιερόν. Είνε εβραϊκής καταγωγής, ΔΠΕΡ. 
καί δέν αποκρύπτει. Κάποτε δέ προσεπάθει να |«ο 
πείση, δτι παρά τοίς Έβραίοις ό γάμος είνε πάντοΐί 
άσυγκρίτως ευτυχέστερος ή παρά τοίς χριστιανοί;), 
διότι ό Εβραίος ουδέποτε κακομεταχειρίζεται τψ-: 
σύζυγόν του. Είς τό Βο,Ί<1Β11)Γ!'·£ ακούει τις μάλιστ* 

ϊ

η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ Ε Ι Σ ΤΟ Π ΑΝΕΙΗΣΤΗΜΙΟΝ (10 

ΆΆΡΟΣ ιοϋ καθηγητοΰ ΚΟΟΙΐ, άποπειραθέντος 

«τέ έν νεαρά ηλικία αύτοκτονίαν, τόδε άπό τά ΆΝΆ. 
ΐβτα γερμανικά αστεία : 

ΡΓΟ( '6880Γ ΚΟΟΗ ! ΒΘΙ· ΪΔΐ ΆΒΡ §ΓΟ8$ ΙΘ 
^ Η Ϋ ^ 6 ' η ^ ; βΓ Ιΐαί ,)& §Β£ΒΗ ΔΐΟΗ 8Β11)8ΐ £ΒΔ-
Ιοηοδδβη ! 

Ληλ. ό ΚΟΟΗ είνε ό μεγαλείτερος άντισημίτης ) 

ίαοϊ) έπυροοόλησε καθ' έαυτοΰ! 
Εις ΤΆΣ σημειώσεις μου ευρίσκω άρκετάς ενδιαφέ

ρουσας χρονογραφικάς παρατηρήσεις περί τε τών 
ρ^ραόίσεων κ α ! χών ασκήσεων πρός είσαγωγήν καί 

ΌΡΦΟΙΣΙΝ δημοσιογραφικήν. Προτιμώ λοιπόν νά άντι-
«ράψω ταύτας, ΏΣ είνε έγκατεσπαρμέναι, αντί πάσης 
|ίλλη: περιγραφής. Πρό πέντε λοιπόν ετών. 
ϊ 27 Άηριλίου.— ΑΙΙΑΐΐΟΐ 'ίυΐΠ 8 αί παραδόσεις. 
Η αίθουσα πλήρης. 'Ενεγράφην εβδομηκοστός είς 
Χ4Ν κατάλογον τών ακροατών. Πέρυσιν είχεν ό ΚΟΟΊΐ 
^όνον εξ άκροατάς. διότι έδίδασκεν έπί πληρωμή. 
ΚΦΈΤΟΣ παραδίδων άνευ διδάκτρων, καυχάται διά χό 
ΚΟΛΥΠΛΗΘΈΣ του άκροατήριον. Τό άκροατήριον ποικ;" 
ΒΏΤΑΤΟΝ. Είς τόν κατάλογον βλέπω φοιτητάς καί φοΓ 
ΙΗΤΡΊΑΣ πασών τών σχολών. "Ολοι περιμένουν νά γί-
ΜΟΥΝ δημοσιογράφοι, άλλά πράς γενικήν των θλϊψιν ί 
ΚΟΟΊΐ λέγει, δτι ή εργασία του σκοπόν έχει νά ύπο 
Ιοηθτ',ση μόνον εκείνους, δσοι έχουν προνομιοϋχον-
Ιόσιν δημοσιογράφου - διότι ό δημοσιογράφος πρέπε' 
Ι Α ΤΌ έχη μέσα του, δέν μορφώνεται. Τό μόνον ποΰ 

*ν μανθάνεται είνε ή δημοσιογραφία. Δέν ξεύρω 
Ί είμαι πολύ περίεργος διά τάς παραδόσεις αύτάς \ 
καθηγητής μας ! Κοντός μέ διόπτρας, μόλις φαι. 
ΐΝΟΣ άπό τής έδρας! Είς τό σημερινόν του έναρ-

ήριον μάθημα έτόνισε πρωτίστως τάς δυσχέρειας 
ν παραδόσεων. 

' — Είμαι 5 μόνος, είπεν, όστις έτόλμησα νά φέρω 
ην οημοσιογραφίαν εΐς τό ΙΙανεπιστήμιον. Έτόλμησα, 
'ΓΟ), διότι έπρεπε νά ανοίξω νέους δρόμους, νά πα-
ίσω κατ' ανυπέρβλητων δυσχερειών, αί τίνες ακόμη 
ίστανται. καίτοι άπό οκτώ ετών διδάσκω. Χαίρω 

Ιαιτέρως έάν μεταξύ τών ακροατών μου υπάρχουν 
1 νομικοί, οίτινες πιθανόν νά χρειασθοϋν τάς ΈΝ-

ΚΟΘΕΝ γνώσεις των ΕΊΣ δίκας περί τύπου. 
Ι Καθώρισεν ακολούθως τά δρια τών παραδόσεων 
ρυ, οιά τών οποίων θά άναπαραστήση τήν ίστορικήν 
ρέλιξιν τοΰ τύπου, συνέστησε ΔΈ καί βιβλία τινά 

; βοηθήματα. Είς τό τέλος τόν έχειροκροτήσαμεν. 
4ν Έ^ειροκρότησα ΚΑΊ ΈΓΏ ΜΈ τήν καρδιά μου, 

,ΟΤΙ μας είπε πράγματα, τά όποια έγώ τουλάχιστον 
Ιΐουον διά πρώτην φοράν. 

14 Μαΐου.—Δευτέρα ημέρα τών ασκήσεων. Πε
ρίπου είκοσι μετέχουν αυτών. Α Υ Ι Ϋ Ι Ο Π Ί Ι Π Ί 3. Ό 
^ΟΟΗ μετά βραχεΐαν εΐσήγησιν δτι οί Γερμανοί νο 

μίζουν, δτι τά ξεύρουν δλα, ένώ πλείστα άγνοοΰν, καί 
ΙΔΊΩΣ τά αμερικανικά, αναφέρει τό τηλεγράφημα,δτι ό 
Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών έδήλωσεν, δτι ή 
Αμερική πρέπει νά ενίσχυση τήν έν τω Είρηνικώ 
Ώκεανώ κυριαρχίαν της. ΟΊ ασκούμενοι, ερωτώμενοι 
παρέχουν ατελείς δλως πληροφορίας περί τοΰ ΡΟΰΖ-
βελτ καί ό καθηγητής παρατηρεί, δτι διά τους λόγους 
ακριβώς αυτούς ΑΊ μεγάλαι εφημερίδες απεφάσισαν 
νά έχουν άρχισυντάκτας ανθρώπους, οίτινες έχουν 
περιηγηθή τόν κόσμον, γνωρίζουν δέ έκ προσωπικής 
αντιλήψεως τάς πολιτικάς σχέσεις έκαστης χώρας. 
Ούτω λ. χ. ή «Έφημερίς τής Κολωνίας» άπέκτησεν 
ήδη τοιοΰτον, δσαι δέ δέν έχουν θά αποστέλλουν τους 
συντάκτας των νά κάμνουν τόν γΰρον τοΰ κόσμου. Έ 
πειτα αναπτύσσει ποίαν έχουν σημασίαν αί δηλώσεις 
τοΰ Ροΰζβελτ καί δίδει ώς θέμα τοΰ προσεχοΰς φροντι
στηρίου: «Τά μέλλον τοΰ Εΐρηνικοϋ'Ωκεανοΰ».Διδακτι
κός είνε ό έλεγχος τών προσαχθεισών εργασιών έπί τοΰ 
θέματος,δπερ ΕΔΌΘΗ τήν πρώτην ήμέραν."Εκαστος ΕΡΩ
τάται ποίαν έχει γνώμην, επικρίνει ή διορθοϊ καί ψέ-
γει, τελευταίος δέ ό ΚΟΟΊΙ χαρακτηρίζει τάς εργα
σίας πολύ λυρικάς καί συνιστά περισσοτέραν ενότητα 
καί όλιγωτέρας παρεκβάσεις, διότι Αΐ έργασίαι διά 
τών παρεκβάσεων ομοιάζουν τούς τρελλούς, οΐτινες 
πηδοΰν άπό θέματος είς θέμα. Συνιστά νά γράφωνται 
μέ δημοσιογραφικον στιλ, καταλήγων δέ μέ παρακα
λεί νά κάμω μερικάς διαλέξεις περί τής Ελλάδος, διά 
νά μή επιβαρυνθώ μέ τήν έργασίαν τοϋ φροντιστη
ρίου. 

21 Μαΐου. — Δέν είμαι ό μόνος διδάκτωρ. Είνε 
καί εΐς άλλος έκ Σουηδίας. 

28 Μαΐου. — Μάς έσπασε κυριολεκτικώς ένας μέ 
τό άρθρον του (;) περί τοϋ μέλλοντος τοΰ Ειρηνικού 
Ώκεανοΰ. Μίαν ώραν καί δέκα λεπτά διήρκεσεν ή 
άνάγνοισίς του. "Ολοι τό κατέκριναν, διότι περί δλιον 
τών άλλων έκαμνε λόγον, μόνον δέ περί τοΰ θέματος 
ούδένα.Ό Κοοίΐμάλιστα έφάνη δριμύτερος τών άλλων. 
Είπεν δτι χάνει καί χιλίας μάρκας, έάν εΰρεθή έφη
μερίς νά δημοσίευση τοιοΰτον άρθρον. Ό ΑΡΘΡΟΓΡΆ
φος, προσέθηκεν, είς τά άρθρα δέν πρέπει νά φεύγγ^ 
άπο τό θέμα διά νά πωλή γνώσεις άσχετου φύσεως. 
Ούτω κακώς έπραξεν ό ύπό έλεγχον χαρακτηρίζων 
τήν Γαλλίαν ώς μή εχουσαν ικανότητα άποικιακήν, 
άφοΰ μεγίστην τοιαύτην επέδειξε καί είς τό Ά λ γ έ -
ριον καί είς τό Τογκϊνον. "Οσον άφορα τήν ρωσσο-
γαλλικήν συμμαχίαν, τήν συμμαχίαν δημοκρατίας 
πολιτισμένης πρός μοναρχίαν άπολίτιστον καί ήμιβάρ-
βαρον, είπεν, δτι αύτη έγινε, διότι ΟΊ Γάλλοι άπέβλε-
ψαν είς πρακτικά οφέλη καί πρακτικούς σκοπούς. 

18 Ιουλίου. — Σάββατον. Έξυπνώ λίαν πρωί', δι
ότι τά δημοσιογραφικον φροντιστήριον έχει σήμερον 
έκδρομήν εΐς τήν Φρανκφούρτην, ίνα άπό τής θεωρίας 
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μελετήση τήν πράξιν τήν δημοσιογραφικήν. Αί άθη-
ναϊκαί εφημερίδες, ΠΟΰ έλαβα σήμερον, περιέχουν 
λεπτομέρειας περί τής αλληλοδιαδόχου παραιτήσεως 
τών υπουργείων Δηλιγάννη — Θεοτόκη. Τί άπαισίαν 
έντύπωσιν, ποίον αίσθημα άγριότητος αφρικανικής δέν 
διεγείρουν αί ταραχαί τήςΜπαρμπάσαινας κλπ. είς τήν 
ήρεμίαν τής Άϊδελβέργης ! Εις τάς 9 1)2 π . μ. φθά-
νομεν είς τήν Φρανκφούρτην. Έπισκεπτόμεθα πρώ
τον τόν ΡδΙίΏθη ΟαΐΊβη καί έπειτα τό σπήτι ΤΟΟ 
Γκαίτε, δπου έγεννήθη. Τό έν \ν6ΪΠ13,Γ άσυγκρίτως 
άνώτερον. Τό σπήτι δμως αναλόγως τής εποχής πολύ 
καλόν. Είς τό τχροαΎ\ρτΊ)γ.ίΊθΊ έκεΐ μουσεΐον παρά τάς 
εικόνας μέ τάς διαφόρους έρωμένας ΤΟΟ ποιητοϋ σώ
ζεται καί έφημερίς, άναγράφουσα τήν γένννησιν τοΰ 
Γκαίτε είς τά 1 7 3 9 , 16 Αυγούστου. Εις τήν κουζίναν 
υπάρχει τό φανάρι μέ τό όποιον μετέβαινεν ΕΙΣ τό 
θέατρον καί έπανήρχετο ό κορυφαίος τής Γερμανίας 
ποιητής. Είς τάς 2 1)2 τό απόγευμα ευρισκόμεθα ΕΙΣ 
τά γραφεία τής «Εφημερίδος τής Φρανκφούρτης» 
Παμμέγιστον τριώροφον οικοδόμημα. Ε π ά ν ω τό τυ-
πογραφεΐον θά έργάζωνται πλέον τών 8 0 στοιχειο
θετών. Ό Κοοίΐ αναπτύσσει τά καθέκαστα τής ερ
γασίας. Αί πλάκες, δηλ. αί σελίδες, καταβιβάζοντα 1 

κάτω, δπου είνε ή στέρεο τυπία καί τά πιεστήρια διά 
μηχανής, διά μηχανήματος δέ δέχονται τά χειρό
γραφα τής συντάξεως. Ιδιαιτέρως κινούν τό ένδιαφέ" 
ρον μου τρεις μηχαναί στοιχειοθεσίας καί στερεοτυ 
πίας συγχρόνως, αΓτινες ΕΝΤΌΣ μιας ώρας δι' ΕΝΌΣ ερ
γάτου άναπληροϋν τήν έργασίαν πέντε. Κοστίζουν 
10 ,000 έκαστη. 

Πρό εϊκοσιν ΕΤΏΝ έφευρέθησαν ύπό τίνος ώρολο-
γοποιοϋ ΕΊΣ τήν Βυρτεμβέργην, έτελειοποιήθησαν είς 
τήν 'Αμερικήν καί πρό έξ ΕΤΏΝ εισήχθησαν έδώ 
Κάτω τά πιεστήρια - τέσσαρα υπερμεγέθη κυλινδρικά 
Οί σίδηροι ΑΥΤΟΊ κολοσσοί ΤΟΟ Απ§8ΐ)ι1Γ^ τυπώνουν 
συγχρόνως τό έσπερινδν φύλλον. θόρυβος ΑΝΥΠΌ
φορος. 

Τά υπόγεια γεμάτα άπό ρόλους χάρτου, δπερ ΑΠΟ
καλείται έκεΐ 6\νΪ£Β8 ή'ΒΗΑ1Θ368 Ραρ ίβΓ , αίώνιον 
δηλ. ή ατελείωτο χαρτί. Ή έναποθήκευσις είνε με
γάλη διά τόν φόβον απεργίας. Γάτες προφυλάσσουν 
τό χαρτί άπό τούς ποντικούς. Εις τήν διεκπεραίωσιν 
4 0 γυναίκες, διπλώνουν τά φύλλα μετά καταπλη_ 
κτικής ταχύτητος. 'Εκεΐθεν εις τά γραφεία τής συν. 
τάξεως. Δωμάτια παρακαλώ τεσσαράκοντα, δλα ήριθ-
μημένα. Έκαστος συντάκτης καί συνεργάτης Ιχει τό 
ίδικόν του. Είς τό μέσον κείται τό δωμάτιον τών συ
σκέψεων. 

Ή «Έφημερίς τής Φρανκφούρτης» δέν έχει άρ-
χισυντάκτην. Είς τάς δέκα τό πρωί' συνέρχονται δλο^ 
οί συντάκται, συζητούν καί αποφασίζουν κατά πλειο-
ψηφίαν έπί τών ζητημάτων τής ημέρας καί ΈΠΊ τής 

τηρητέας στάσεως τοΰ φύλλου. Οΰδενός ή 
είνε βαρύτερα τής τοΰ άλλου. 

Φυσικά οί αρχαιότεροι έχουν οπωσδήποτε με , 
τερον κΰρος. Τά λεγόμενα έν τή συσκέψει παραμέν, " 
μυστικά τής συντάξεως. Είνε λοιπόν μία μιχρ α , 
κλητος. Ποΰ ή δεσποτεία τών Ελλήνων διευθυ 
εφημερίδων! Ή σύνταξις συμπληρσΰται διά πλο 
τάτης βιβλιοθήκης μέ τόν βιβλιοθηκάριόν της, Τά 
ματα δλων τών γερμανικών καί τών διάσημα 
ξένων εφημερίδων, τά πρακτικά τών γερμανχ*, 
Βουλών, χάρται δλου τοΰ κόσμου, λεπτομερής χ α ^ , 
πειτα ειδική ί ι ί ίβΓαί ΐ ι ΐ ' δι' έκάστην χώραν μέ 
κόν συντάκτην, δστις συμβουλεύεται πάντα τά 6·5λία 
του. Τέλος λουτρά διά τους τυπογράφους καί μεγάλη 
νιπτήρες διά τους χύτας, δπως προλαμβάνωνται α-
σθένειαι κατά τήν έργασίαν. Έ έντύπωσις καταπλη
κτική. Ά λ λ ' είμεθα κουρασμένοι καί καταφεόγομο 
είς τό ΚΑΪ^ΘΓΊΑΟΓ, δπου καί προέπιον ΥΠΈΡ τοΟ 
Κ θ 0 Π εύχαριστήσας αυτόν διά τήν ώραίαν άληθδς 
καί διδακτικωτάτην ταύτην έκδρομήν. Είς τάς δέκα 
τής νυκτός είς τό ΗβϊάβΙϋΘΓο;. 

23 Ιουλίου. — Προτελευταΐαι ασκήσεις. Πλησιά
ζουν αί έορταί διά τήν άναγέννησιν τοΰ Πανεπιστη
μίου. Ό Κοοίΐ σήμερον ενθουσιασμένος. Διότι άπό 
τής παρελθούσης εβδομάδος κληθείς διδάσκει τήν δη-
μοσιογραφίαν καί είς τήν Έμπορικήν σχολήν τής 
Κολωνίας. Ε κ ε ί δμως πληρώνεται αδρότατα καί Οπό 
τής πόλεως καί ύπό τών ακροατών, έχει δέ άκροα-
τήριον πολυπληθέστερον. 

* 
Έ δ ώ τελειώνουν αί σημειώσεις μου περί τών πανε

πιστημιακών παραδόσεων τής δημοσιογραφίας. Ή 
σύμπτωσις ήτο δι' έμέ απείρως ευχάριστος, αί δέ 
παραδόσεις έκεΐναι, χωρίς νά περιβάλλώνται τόν βα-
ρύν χαρακτήρα δυσνόητων επιστημονικών ζητημάτων 
καί ατέλειωτων νομικών θεωριών, απετέλεσαν πράγ
ματι σπανίαν ψυχικήν άπόλαυσιν άλλά καί πολύτιμον 
διδασκαλίαν. Τότε έπείσθην δτι μετά δεκαετή δημο-
σιογραφικόν βίον ελάχιστα έγνώριζον υπηρετούν 
έπιστήμην, χωρίς νά γνωρίζω καλώς τήν γένεσιν κ» 
τήν άνάπτυξίν της, τόν βαθύτερον σκοπόν καί τήν με-
γίστην της έθνικήν έργασίαν. Οί νεαροί δμως εκείνοι 
σπουδασταί τής δημοσιογραφίας,έάν ποτε αποφασίσουν 
νά δοκιμάσουν τόν δυσβάστακτον τοΰ δημοσιογράφο» 
κλήρον, θά εισέλθουν είς τόν αγώνα μέ πολύτιμα αλη
θώς εφόδια, τά όποια εύχομαι ταχέως νά άποκτητη; 
καί ό επαρχιακός ακόμη Έ λ λ η ν δημοσιογράφος. 
Τοΰτο θά άποτελέση τήν αληθή, τήν εσωτερική 
πρόοδον. τήν ειλικρινή άναγέννησιν τοΰ τόσον φιλοτί
μως προοδεύοντος έλληνικοΰ τύπου, τόν όποιον άγ*· 
πώ, καίτοι πρό πολλοΰ δέν ανήκω είς αυτόν, διότι έ* 
τούτου προήλθον, διότι τήν δημοσιογραφίαν θεωρδ 
ώς τόν μεγαλείτερον παράγοντα μορφώσεως και πολί-
τισμοΰ,έθνικής κραταιώσεως καί κοινωνικής εύημερι*ί-
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Έσταμάτησαν πρό τής θύρας τοΰ Όρφανοτροφείου. 

Ή μάμμη έσυρε ΜΈ τρέμοντα δάκτυλα τόν βαρύν ΚΏ
δωνα, τοΰ οποίου οί ηχηροί τόνοι σχεδόν τήν έτρό-

μαξαν. 

Έπε ιτα Ισκυψεν ή γραία γυνή ΜΈ τήν τρέμουσαν 

κεφαλήν πρός τήν μικράν Μίνε, ή οποία ί'στατο είς 

τό πλευρόν της ήσυχη καί φοβισμένη, ΜΈ τά μάτια 

καρφωμένα ΕΙΣ τήν ξύλινη πόρτα καί τής έχάϊδεψε τό 

πρόσωπον. 

Βαρύ, δονούμενον βήμα έπλησίασε βραδέως. 

Ή μεγάλη βαρεία θύρα ήνοιξεν ήμποροΰσαν νά 

εισέλθουν. 

ΜΈ διστακτικά, βραδέα βήματα έγλύστρησε μέσα είς 

τά σκιεράν οικοδόμημα ή γραία αδύνατος γυνή, κύ-

πτουσα έπιπόνως. 
Επάνω ΕΙΣ τούς ασθενείς ώμους της έκρέματο έν 

παλαιόν σάλι - τό κυριακάτικον κάπέλλον ΜΈ τής φαρ-
δειές κορδέλλες καί τής μαΰρες γυαλιστερές χάνδρες 
εκυμαίνετο είς τά άσπρα μαλλιά της. Τό αύλακωμέ-
νον άπό τά βάσανα πρόσωπον της έκλινεν είς τό Α
σθενές στήθος της. Έ β η χ ε διαρκώς καί έσάλευε τά 
κεφάλι. 

Κλονουμένη έπροχώρησε σιγά καί ΜΈ κόπον εις τόν 

διάδρομον. 

ΕΙΣ τό πλευρόν της κολλημένη, κρεμασμένη, είς 

τό ΦΌΡΕΜΑ της έβάδιζεν ή μικρά Μίνε ΜΈ βήματα γα-

τίτσας. 

Έφόρει τήν καλλιτέραν έμπροσθέλαν της, φρεσκομ-
παλωμένα υποδήματα καί τό μόλις χθες ραμμένον φο-
ρεματάκι. Τά σγουρά μαλλιά έξέφευγον άπό τό ά-
πλοΰν κετσένιον πιλίδιον της. 

Τό άνθηρόν καί δροσεράν πρόσωπον της Ιφθανεν 
έως τούς ώμους τής μάμμης. Έφαίνετο κουρασμένη 
καί λυπημένη καί είχε φοβισμένην Ικφρασιν. 

Ή βαρεία θύρα έκλεισε. 

Τάς ώδήγησαν είς μάκρυναν δωμάτιον, σκοτεινόν, 

μόλις φωτιζόμενον δωμάτιον, δπου έπεκράτει παγερά 

σιγή . . . 

Ή Μίνε είχεν ανοίξει μεγάλους τούς φωτεινοκυμε-

λάνους οφθαλμούς της καί έκύτταξε φοβισμένη ΕΙΣ 
τόν άφιλόξενον εκείνον χώρον. 

Έκράτει θαρραλέως τά ΔΆΚΡΥΑ της - δέν ήθελε, 

δέν ήθελε νά τήν πάρουν τά κλάμματα. 

[Σκίτσον τοΰ Όλλανδοϋ συγγραφέως Φ. Ρόοσδορπ] 
Ήκολούθησαν άφωνοι τόν άπότομον όδηγόν των· 
Τώρα άπεχαιρέτα ή μία τήν άλλην. 
Ή μάμμη ί'στατο έκεΐ θλιμμένη καί ανήσυχος κ' 

έκύτταζε τό παιδίον μέ τά γηραιά θολά μάτια της. 
"Ηθελε νά παρηγορήσητήνμικράν καίέλεγε διαρκώς: 
— «Νά, παιδί μου, καλό μου παιδί, ήλθαμεν τώρα 

έδώ - νά ποΰ ήλθαμε.... . . 
Τής έψιθύριζεν αγαπημένα παρηγορητικούς λόγους 

ένω τό κοράσιόν της ί'στατο εμπρός της άφωνον. 
— Αγαπημένη μου... θά είσαι φ ρ ό ν ι μ η θ ά είσαι 

καλά κορίτσι; Έ δ ώ θά είσαι καλά, πολύ καλλίτερα 
άπό τής γιαγιάς !... Ή γιαγιά τώρα είνε 8 1 ετών 
σέ λίγο θά πεθάνη καί τί θά έγινόσουν τότε, μικρούλα 
μου; . . .Ή γιαγιά θ ά π ά η είς τόΓηροκομεΐον, αυτή τήν 
εβδομάδα, σ' Ινα τέτοιο σπίτι δπως αυτά έδώ!... Έκεΐ 
θά μπόρεση ν ' άναπαυθή, ν ' άναπαυθή δσον θέλει, 
έκεΐ θάχη δλα δσα τής χρειάζονται, έκεΐ εινε πολλοί 
καλοί άνθρωποι,.,Κι' ή γιαγιά θάρχεται πολλές φορές 
νά σέ βλέπη!... Τότε θά μένω δλη τήν ήμερα κοντά 
στή Μίνε μου... καί τότε θά τής φέρνω κάθε φοράν 
μιά σακκουλίτσια μέ γλυκά, έ ; θ ά γράφης καμμιά 
φορά είς τήν γιαγιά ; Καί τό βράδυ θά τήν θυμάσαι 
είς τήν προσευχή σου, ε ; Καί τήν μητέρα καί τάν 
π α τ έ ρ α Τ ώ ρ α , καρδιά μου, τώρα πρέπει νά π η 
γαίνω... Είνε ώρα πλέον. "Οχι, δχι, μή κλαις, μή 
κλαις! Αυτό τά ύπεσχέθηκες είς τήν γιαγιάν!... θ ά 
είσαι γενναΐον κορίτσι, Μίνε, έδώ θά είσαι τόσον 
καλά, παιδί μου !... θά Εδής. Τώρα δόσε είς τή γιαγιά 
ακόμα Ινα φιλί κ' ύστερα πήγαινε μέ τά άλλα κο
ριτσάκια, ημπορείς νά παίξης μ' αυτά δπως εις τά 
σπίτι μέ τήν Βίλλι καί τήν Άννίτσα, τό ίδιο !... 

Α κ ό μ η μίαν φοράν, διά τελευταίαν φοράν έφίλησε 
τά καθαρόν στρογγυλόν στοματάκι, τά μαγουλάκια, 
τό μέτωπον, τά μάτια... μέ τά ξηρά ώχρά χείλη. 

Καί ή Μίνε έφίλησε τά άτονα μάγουλα, επιφυλα
κτική, μέ Ικφρασιν δριμέος φόβου εις τήν παιδικήν 
μορφήν. 

Έ π ε ι τ α έλαβεν ή γραία τήν μικράν κεφαλήν εις τά 
ρυτιδωμένας χείρας της καί τήν έκύτταξε μέ άστρά-
πτοντας τούς σμικρυνθέντας έκ τοΰ γήρατοςόφθαλμούς. 

Καί τρυφερά έφερε τά δάκτυλα είς τά λεία μαλλά
κια καί έσκυψε τρέμουσα τό κεφάλι καί έδωσε τήν 
εύχήν της ΕΙΣ τήν άγαπημένην της. 
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Μέ τό μαντήλι εις τους οφθαλμούς σπογγίζουσα τά 
δάκρυα έσύρθη ήρεμα πρός τήν θύραν: 

— Αντίο αγάπη μου, αντίο!»... 
Η Μίνε έμεινε ακόμα γενναία καί έτραύλιζε μόνον. 

— Αντίο, γιαγιά, είς τό καλόν... θά ξανάλθης γρή
γορα ;» 

"Ετρεμε άπό τήν θλίψιν της τήν οποίαν συνεκράτει. 
Τά δάκρυα έζήτουν νά ρεύσουν, άλλά τά έκράτει μέ 
δύναμιν. 

Ή γραία έπήγαινε μέ κλονισμένον βήμα είς τόν 
διάδρομον... πλέον κυρτωμένη αυτήν τήν φοράν, μέ 
τρεμουλιασμένον τό γηραιόν κεφάλι, βήχουσα διαρ
κώς... 

Ό σιωπηλός σκαιός άνθρωπος τήν έφερε πάλιν 

άπό τόν ίδιον δρόμον, ανάμεσα από τοϋ; λε.),.*.] 
τοίχους είς τόν μαχρύν διάδρομον. 

Ή μεγάλη θύρα ήτο ακόμη κλειστή. 
Τό παιδί απέμεινε μόνον είς τό άμυδρώ; ΦΟΙΤΙΓΛ,. . 

νον άφιλόξενον δωμάτιον. 
Τό παιδίον ήκουε τό σβυνόμενον βήμα τή; μάμμΤ 

"Εξαφνα τά κατέλαβε τρόμος, Η θύρα έκλείσθ» «ι 
ήχηρόν δυνατόν τόνον. 

Ή Μίνε ήξευρε, δτι τώρα ή αδύνατος, άγαττγιτ* 
γιαγιά εύρίσκετο είς τόν δρόμον... 

Καί τότε τό μικρόν κορμάκι έπεσεν αίφνης 3 ϊ 9 λ 
είς τά κάθισμα καί επεσεν ή μικρά κεφαλή επάνω είς · 
τήν ξυλίνην τράπεζαν.,.τό τόξον είχε πολύ τεντωθή... \ 
πολλήν ώραν συγκρατημένος θερμός πόνος εχύθη ε ; ε 

σφοδρόν σπαραγμόν καί σπαρακτικούς λυγμού;. 

Φ· ΡΟΟΣΔΟΡΠ 

Σ Ο Υ Η Δ Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι 
[Διήγημα τοϋ Σουΐ|δοΰ συγγραφέως "Αρντ Μπράνδ] 

— Καλή μέρα, Μπρίττεν ! Τριανταφυλλένια καί 
γελαστή ώς ανοιξιάτικη αυγή ! Καί τί σπιτική λάμ-
ψις! Ποδιά τής κουζίνας καί μιά νόστιμη κοκκιδίτσα 
είς τά μάγουλον.Ό Μπάμπ είνε εις τά σπίτι; έφώναξεν 
ό αγρονόμος "Αλλαν Μπέκερτ καί έκύτταζεν ανάμεσα 
άπό τήν βεράνταν, δπου ή Μπίργκιτ ήτο μισοχαμένη 
εις σωρούς φρεσκοπλυμένων άσπρορρούχων καί έσή-
κωνε τήν βελόνην μέ λάμποντα μάγουλα. 

"Εσκυψε καί ένευσε πρός τόν νέον χαμογελώσα. 
— "Ο-χι, γιά τήν ώρα δέν είνε έδώ. Ά λ λ ά θά 

γυρίση γρήγορα-ναί. "Ελα λοιπόν επάνω νά τά ποΰμε 
έως δτου νά έλθη. Είμαι μόνη, ό μπαμπάς επήγε 
στήν πόλι κ ' ή μαμά κοιμάται δπως συνήθως τό μεση
μέρι. "Ελα λοιπόν. 

— Ναί, τί δέν θά κάνη κανείς γιά τό χατήρι μιας 
κυρίας, άπήντησεν εκείνος εύθυμος. 

Καί άνήλθεν. Έκάθησε απέναντι της είς τό τραπέζι 
καί έβγαλε μίαν εφημερίδα άπό τό θυλάκιόν του. 

— "Ε, Μπίργκιτ, έδιάβασες τό βράδυναν φύλλον ; 
"Οχι ; Τότε έχω νά σοΰ πώ κάποιο νέον. Κάτι πολύ 
σπουδαΐον, αρραβώνες ποΰ σ' ενδιαφέρουν. 

— Τί λές καλέ ! 

Έκάρφωσε μίαν στιγμήν τήν βελόνην της είς τό 
«έργόχειρόν της καί τόν έκύτταξε ζωηρά.» Κ Ό ί αρρα
βωνιασμένοι ; Γρήγορα, "Αλλαν. 

— Ό Ά λ φ Έδμαρκ-ή Στίνα 'Εμέν. 
— Μά αδύνατον, Ά λ λ α ν ! 

Άνέπνευσε βαθέως καί τόν έκύτταζεν, ένψ εκείνος 
τήν παρετήρει είς τούς οφθαλμούς. 

— Μά αυτό είνε αδύνατον, Ά λ λ α ν ! είπε πάλιν. 
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— Κι' δμως ναί, Μπρίττεν! «Άστειευόμενοςέμιμήθη 
τόν τόνον τής φωνής της.» "Οπως δήποτε είνε μίαέχ-' 
πληξις, σοΰ τό λέγω καθαρά. Ποίος θά τό έστοχάζετο 
δτι θά έζευγάρωναν ; Έ γ ώ όχι. Έ ν τούτοις δέν τους 
ζηλεύω διά τήν χαράν των, τουναντίον τούς εύχομαι 
άπό τήν καρδίαν μου. Τόν καϋμένον, τόν καλόν "Αλφ! 
θά πάγω μίαν ήμέραν άπ ' αύτάς νά τόν συγχαρώ τόν 
καλόν νέον !» 

— Κ' έγώ ένόμιζα, δτι οί όυό σας δέν τά είχατε 
καί τόσον καλά, παρετήρησεν ή Μπρίττεν. 

Έ κ υ ψ ε είς τό έργόχειρόν της καί εκάστη βελονιά 
διεδέχετο μέ ταχύτητα τήν άλλην. 

— Καί βέβαια θά κά3ηνται τώρα είς τό γεύμα τών 
άρραβο'ινων, είπεν ό Ά λ λ α ν . Ί σ ω ς αυτήν τήν στιγμήν 
ό γέρο πρύτανις θά βγάζη ένα άπό τούς λόγους του: 
«Άγαπητόν μου παιδί, αυτήν τήν ώραν, καθ' ήν » 

— «Κατά τήν επίσημο ν ταύτην ώραν», διώρβω-
σεν ή Μπρίττεν γελαστή.Λησμονεις καθώς βλέπω δλα 
τά επίθετα του. Αυτό είνε τό κύριον τέχνασμα τοΟ 
δλου. 

— Έ , λοιπόν: Κατά τήν επίσημων καί άλησμόνη-
τον ταύτηνώραν, ή όποια αποτελεί τήν είσαγωγήν τής 
εορτής, ή όποια μέλλει νά ένωση τήν τύχην ουο νεα
ρών, αγαπημένων τέκνων τής άνθρωπότητος, θέλβ) 
νά...» 

— «Περιχαρώς καί συγχρόνως βαθέως έκθύμως.··» : 
διέκοψεν εκείνη. 

— «Νά σάς ευχηθώ πάσαν άφθονον καί άνέφελον 
εύτυχίαν, ήτις δύναται νά δωρηθή είς τούς ανθρώπους 
εις αυτόν τόν ατελή καί πλήρη έκ φρικαλεοτήτων τδν 

οι ΛΡΡΛΒΩ: 

^οντίδων κόσμον.» Έ δ ώ επάνω συγκρούουν τά πο-
(ήρτά των. 

, , . «Ναί. τά συγκρούουν», έπανέλαβεν ή Μπρίτ-

Ό "Αλλαν έγέλασε. 

_- Καί ύστερα, είπε, πίνουν καί οί άρραβωνι-

κιενοι μυστικά καί βλέπει ό εις τόν άλλον κατάμ

ατα-

— "Αλλά δέν σοΰ χρειάζεται δι' αυτό νά μέ κυτ-

| | ς μ' αυτόν τόν τρόπον, είπεν ή Μπίργκιτ, ήτις έγέ-

Ιασεν ολίγον βεβιασμένως κ' έκοκκίνισε. Σ ' αυτό δέν 

«πορεϊς τίποτε. 
, _ Τίποτε δέν μπορώ ; είπε εκείνος γρήγορα-
γβήγορα. Τότε άφησε με νά δοκιμάσω. 

— "Όχι! Μά "Αλλαν ! «Καί προσεπάθει ν' απο
φύγω τό λάμπον, πονηράν βλέμμα του.»Μά είσαι άνυ-
ίίόφορος.'Αλήθεια δέν ξέρω τί σοΰ συμβαίνει σήμερα... 
Κ — Αλήθεια δέν ξέρω κ ' έγώ ό ίδιος. Νομίζω, εί
ΜΑΙ τόσον χαρούμενος ... γι ' αυτούς τούς αρραβώνας... 

— Μπααά !...Τί άφιλοκερδής συμμετοχή είς τήν 
γαράν τών άλλων ! Αυτό αλήθεια είνε συγκινητικόν, 
ιΐίπεν ή Μπίργκιτ μέ προσπάθειαν νά φανή είρωνευο-
μέντ, άλλά χωρίς νά τό καταφέρη καί πολύ. 
I Τό πρόσωπον τοΰ νέου έξέφρασεν έκφρασιν ένο-
^λήσεως καί ήρχισε νά σπουδάζη μέ ενδιαφέρον τά 
ΙΧΛΈΣΙΜΟΝ τή; λευκής ψάθας του. 
I — "Οχι-€χι διά τόν λόγον. — Είνε ακόμη ένας άλ
λο; λόγος ποΰ μέ κάμνε: χαρούμενον. όχι μόνον ή άφι-
λοκερδή; συμμετοχή...» 

Έσιώπησε καί έπηχολοΰθησε μ:άς στιγμής α:γή ? 

:ϊήν οποίαν 0:έκοπτε μόνον ό μονότονος βόμβος τών 
μελισσών, αί όποια: έπέτων εί; τήν βεράνταν. Ή 

8'Μπρίττεν έρραπτε μέ άφοσίωσιν, ώς νά τής έστοίχιζε 
Νην ζωήν της τό ράψιμον καί ό "Αλλαν κατεγίνετο νά 
ί̂*υττάζϊ| τό παιγνίδιον τού ηλίου είς τά φωτεινά,σγουρά 
μαλλία της. Τέλος παρετήρησε : 

— Τί γλυκεία ποΰ φαίνεσαι σήμερα, Μπρίττεν ! 
Ι — Και τί καλοβαλμένος φαίνεσαι σύ Ά λ λ α ν ! ά-

ρβηντν,σε γελώσα. 
Πάλιν σιγή. 

1 Ο αγρονόμος Μπέκερτ έφερε τό βλέμμα του έπί 
Ρϋ έφημερίδο;. πού ήτο πρό αυτού απλωμένη καί 

I «χεδίαζε μέ τόν δάκτυλον επάνω όλα τά δυνατά 
ί «ορατά καβαλιστικά σχήματα. Μετά στιγμήν είπε 
Γ*άλ:ν : 
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— "Οπως δήποτε αυτό είνε έξοχον ! 
— Τ ί ; ήρώτησεν ή Μπίργκιτ, χωρίς νά ύψωση τά 

βλέμματα άπό τό έργόχειρόν. 
— θέλω νά ειπώ ... νά...μιά τέτοια είοησ:ς αρρα

βώνων... 
— Ναί, απήντησε μέ μακρόν τόνον. 
— Στοχάσου, άν κανείς ό ΐδιος..Άκοΰς, Μπρίτ· 

τεν ! 
— Ναί : 
— θ ά ήθελες...θά ήθελες ν' άρραβωνισθής μαζί 

μου ; 

Έσήκωσε τό φλογισμένον πρόσωπον της καί τά 
ταραγμένα μάτια της συνήντησαν τό έμψυχωμένον 
άπό τό θάρρος τής απελπισίας βλέμμα τοΰ "Αλλαν. 
Έ ενέργεια ήτο θαυμάσια καί ήλθε τόσον απότομος, 
ώστε έμεινε καρφωμένη έκεΐ καί μέ πιασμένην τήν ά-
ναπνοήν. 

— Τί-τί λές: Λ:ατί φαίνετα: έτσ: καλά είς τήν έ-
φημερίδα...;έψέλλ:σε καί έγέλασε νευρικώς. Ηά ήταν 
εύθυμος αφορμή... 

— Ά λ λ ' είνε ακόμα μιά άλλη. Μπρίττεν.-.άγαπητή 
μικρή Μπρίττεν...»Τήν έπλησίασε καί εσκυψεν είς τό 
κάθισμα της. 

Ή νεαρά κόρη ώπισθοχώρησεν είς τόν τρυφερόν 
τόνον τής φωνής του καί ή λευκή της μπλούζα έψαυσε 
τό φόρεμα του. "Εξω είς τόν κήπον έφλυαροϋσαν τά 
πτηνά, τό θερμόν ήλιακόν φώς έχύνετο άφθονον, ό ου
ρανός ήτο μαγευτικώς γαλανός καί οί δύο είς τήν βε
ράνταν ήσαν νέοι κ' ερωτευμένοι. Τήν ιδίαν στιγμήν Έ-
τελείωσε. ΕΥΡΈΘΗ εις τήν άγκάλην του κ' έψαυσε τά 
θερμά μάγουλα της εί; τά ιδικά του. 

Μετά μικράν στιγμήν άρρητου ευδαιμονίας καί τρυ
φερών λόγο>ν έψιθύρισεν ό Ά λ λ α ν είς τό αυτί τής 
Μπρίττεν. 

— Ξέρεις διατί έχάρηκα τόσον διά τούς αρραβώνας 
των, αγάπη μου; Λοιπόν, νά, πάντα ένόμιζα, δτι ό 
Ά λ φ σέ αγαπούσε...κατ: είνε μεταξύ σα;... 

: Η Μπίργκιτ έγέλασε δυνατά καί έγκαρδίω;. 
— Τί αστείο ! είπε. Καί έγώ έχαιρόμουν δι" αυτό, 

διότι κ' έγώ τό ίδιον ένόμιζα οιά σένα καί τήν 
Στίνα... 

Α Ρ Ν Τ Μ Π Ρ Α Ν Δ 



Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

ο ΕΎΘΥΜΟΣ Β Ο Υ Φ Φ Α Λ Μ Α Κ Ο 
(Διήγημα τοϋ Γάλλου Ακαδημαϊκού Άνατόλ Φράν< 

Ό νεαρός Μπουοναμίκο Χριστόφανο έκ Φλωρεν
τίας, λεγόμενος επίσης κατ ' άστεϊσμόν Βουφφαλμακο, 
ήρχισε μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών του είς 
τήν τέχνην νά ζωγραφίζη έργα κατά τόν τρόπον τοΰ 
Κιμαμπουές καί τοΰ Τζιόττο, άφήσας τό έργαστήριον 
τοΟ διδασκάλου του Ανδρέα Τάφι καί εγκατασταθείς 
είς μίαν συνοικίαν τής πόλεως. Έκείνην τήν έποχήν 
συνήθιζαν νά κοσμοΟν μέ εικόνας εκκλησίας καί μο
ναστήρια. Ή Φλωρεντία υπερέβαινε είς αυτό τά ΑΛ
λάς πόλεις. Ό Βουφφαλμακο ήξευρε νά δίδη ζωήν 
καί έκφρασιν είς τάς εικόνας του - καί μολονότι πολύ 
έμεινεν οπίσω εΐς τήν ωραιότητα τοΟ σχεδίου άπό 
τόν θείον Τζιόττο, έν τούτοις ήτο αγαπητός διά τόν 
πλοΰτον τής εφευρετικότητας του. 

Ή ηγουμένη τοΟ μοναστηρίου καλογραιών Φαέν-
τζα τής Φλωρεντίας απεφάσισε νά κόσμηση τήν έκ
κλησίαν τοΰ μοναστηρίου μέ τοιχογραφίας. Ε π ε ι δ ή 
δέ ξμαθεν, δτι είς τήν συνοικίαν έκείνην κατφκει 
διακεκριμένος ζωγράφος έστειλεν άνθρωπόν τινα δπω 
δμιλήση μέ τόν τεχνίτην. Καί επειδή ό τεχνίτης έδέ^ 
χθη ΑΜΈΣΩΣ τήν προσφερθ εϊσαν άμοιβήν ήρχισεν αμέ. 
σως καί τό έργον του. Έ τ οποθέτησεν είς τήν έκκλη-
σίαν μίαν σκαλωσιάν καί ήρχιζε νά ζωγραφίζη μέ 
θαυμασίαν δύναμιν μίαν παράστασιν τής σφαγής τών 
παιδιών τής Βηθλεέμ. Συγκινητικώς έπέδρων αί εΐ. 
κόνες τών πασχουσών μητέρων, αί δποΐαι μάτην ώρ-
μων άγωνιωδώς ν ' αποσπάσουν τά τέκνα των έκ τών 
χειρών τών δημίων. Μετ' ολίγον ήλθον αί μοναχαί 
δπως ΐδωσι τόν τεχνίτην έργαζόμενον καί κατελή
φθησαν ΎΠΌ συγκινήσεως έκ τής τραγικής εικόνος 
ήρχισαν νά κλαίουν. 

Ό Βουφφαλμακο είχε παραστήσει ΙΝ βρέφος, τό 
όποιον σπαργανωμένον έκειτο σχεδόν ύπό τούς πόδας 
ΕΝΌΣ στρατιώτου καί χαμόγελων έθετε τά δάκτυλα 
του είς τό στόμα. Αί μοναχαί ΐκέτευσαν τότε : 

«Χάρισε του, διδάσκαλε, τήν ζωήν! Μή τό άφίνης 
νά τό σκοτώσουν κι' αυτό!» 

Ό Βουφφαλμακο απήντησε : 
— θ ά κάμω πάν τό δυνατόν διά νά τδ σώσω, άλλ' 

αυτοί οί δήμιοι έχουν καταληφθή άπό τόσην λύσσανι 
ώστε θά είνε δύσκολο ν νά τούς συγκράτηση κανείς «· 

Ή ηγουμένη ήλθε καί αυτή δπως πεισθή μέ τους 
Ιδίους οφθαλμούς της άν ή εργασία ήτο καλή.Ήτογυνή 
διακεκριμένης καταγωγής καί ώνομάζετο Ούζιμ-

βάλδα. "Οταν είδεν ΪΨΧ άνθρωπον, δ όποιος Α 
ζετο χωρίς καπέλλον καί μκνδύαν καί δ όποιος 
ροΰσεν απαράλλακτα δπως οί έργάται μόνον &» 
μισόν καί υποδήματα τόν έξέλαβεν ΏΣ μαθητή» 
έθεώρησεν άναγκαΐον νά μή τοΰ άπευθΰνη τόν \1 
Έπηγαινοήλθε πέντε έξ φοράς είς τήν έχχ^ι 
χωρίς δμως νά εύρη κανένα άλλον παρά αΟτδν 
όποιον θά έθεωροΰσεν ίκανδν μόνον νά ξύν» ^ 
χρώματα. Τέλος έθύμωσε καί είπε : 

— Τέκνο ν μου είπε είς τδν διδάσκαλο ν σου έ* μΐ 
μου, δτι τδν παρακαλώ νά εργάζεται ό ίδιος εί· 
εικόνας, τάς οποίας τοΰ ανέθεσα.θέλω νά γίνουν 
τάς ϊδικάς του χείρας καί δχι άπό τοΰ μαθητοϋ 

Ό Βουφφαλμακο δταν έμεινε μόνος έτοποθέτι 
επάνω είς τήν σκαλωσιάν είς τδ μέρος δπου ά 
ζετο δύο σκαμνιά μέ μίαν στάμναν επάνω. Έπε» 
επήρε τό καπέλλον του καί τόν μανοϋαν του άπδ -φ 
γωνίαν, δπου τά έφύλαττε καί ένέδυσε τά ΣΧΤ 
καί έβαλε τδ καπέλλον ΕΙΣ τήν στάμναν, είς τ$ 
ποίαν έτοποθέτησε καί Ενα χρωστήρα έστραμμ* 
πρδς τδν τοϊχον. Καί άφοΰ έπείσΟη. 6~.: δλα 
παρίστανον έπάνω-κάτω άνθρωπον ζωγραφίζοντα έ» 
χώρησε. 

Τήν άλλην ήμέραν ήλθον αί μοναχαί νά έταοα| 
φθοΰν τήν έκκλησίαν, άλλ' δταν είδον οτ: είς τήν ΒΊ-
σιν τοΰ φαιδροΰ τεχνίτου ευρίσκετο σοόαρδς ΚΎΡΙΟΣ 
έφοβήθησαν καί έφυγαν. 

"Οταν ή ηγουμένη μήτηρ Ούζιμβάλδα ένεφανί 
εΐς τήν έκκλησίαν ηύχαριστήθη, δτι ευρεν είς τ ή Λ 
σιν τοΰ μαθητοΰ τδν διδάσκαλον. 

Τοΰ έδωσε πολλάς συμβουλάς, τοΰ παρετήρη*% 
δτι- έπρεπε νά ζωγραφίση μόνον ευγενείς, εκφραβ5" 
κάς μορφάς, έως δτου τέλος αντελήφθη, δτι 
πρός μίαν στάμναν. 

Κατ ' αρχάς ήγανάκτησεν. "Επειτα, επειδή ι| 
συνετή γυνή ένόησε τό μάθημα, τό όποιον τής ε* 
Νά μή κρίνη τις ένα καλλιτέχνην άπό τό ένδυμα» 
"Εστειλε καί έζήτησε τόν Βουφφαλμακο και 
παρεκάλεσε νά εξακολούθηση τδ έργον του, το" 0» 
είχεν ΑΡΧΊΣΕΙ. 

'Εζωγράφισε μέ μεγάλην ικανότητα. Δικτ*"1^ 
αύται αί εικόνες κατεστράφησαν μαζύ (μέ τήν 
σίαν τοΰ μοναστηρίου τών καλογραιών τί)ς 
έντζας. . 

Α Ν Α Τ Ο Α 
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ 

Δ Ι Α Σ Η Μ Ο Ι Π Δ Ρ Ι Σ Ι Ν Δ Ι Δ Ι Θ Ο Υ Σ Α Ι 
( 8 Α Ι . Ο Ν θ έ ΐ _ έ Β Κ Ε 3 ) 

[Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού] 
Αί κυριώτεραι αϊθουσαι τών Παρισίων είνε διάση

μοι εΐς δλην τήν Εύρώπην. Δίδουν τδν τόνο ν είνε οί 
γνώμονες τοΰ συρμοΰ. 'Εκεϊ αί γυναίκες διάγουσιν ώς 
ηγεμόνες, διευθύνουν τάς συνδιαλέξεις καί συνεπώς 
τήν κοινήν γνώμην. Ή αρχαία καλαισθησία χρησι
μεύει ώς ό κομψός διερμηνεύς τών νέων ιδεών. "Ο,τι 
προξενεί έντύπωσιν ευθύς ΈΞ αρχής ΈΝ τή κο
σμική ζωή, είνε ή έπί μάλλον καί μάλλον συντελού
μενη προσέγγισις μεταξύ τών ευγενών καί τών ΑΝ
θρώπων τών γραμμάτων. Ή στραταρχίνα Αουξεμ-
βούργου, ή τόσον υπερήφανος, εκλέγει πάντοτε ΏΣ 
καβαλιέρον της τόν Λαχάρπ. [Τή άληθεία, μέ πόσην 
χάριν προσφέρει τόν βραχίονα του ! δχι μόνον δ 
πληβείος έχει είσοδον έν τή αίθούση, ΆΝ έχη τήν έξιν, 
άλλά καί βασιλεύει, άν εχη πνεΰμα. 

Ή πρώτη θέσις είς τήν συνομιλίαν καί τήν έκτίμησιν 
ακόμη, ανήκει είς τόν Βολταϊρον, τόν υίδν ΙΝΔΣ συμ
βολαιογράφου, είς τόν Ρουσσώ, τδν υίδν ΕΝΌΣ ωρολο
γοποιού, είς τδν δ' 'Αλαμπέρ, έκθετον, περισυλλεγέν 

,ΔΠΔ τίνος έμπορου όελοπινάκων.(*) 

Τέλος πάντων οί Παρίσιοι φέρουν τό σκήπτρον, καί 
οί ταξειδεύοντες ξένοι πρίγκηπες θεωροΰν τιμήν των 
νά εισέλθουν είς τάς αίθουσας ταύτας, ών ή γοητεία 
καί ή λάμψις είνε παγκόσμιαι .' 

Ή στραταρχίνα Αουξεμβούργου, χήρα έκ πρώ-
• του γάμου τοΰ δουκός Μποΰφλερ, ή ήρωίς τοΰ περί

φημου άσματος, 
[ «"Οταν πρωτοφανή ή Μποΰφλερ ς" τήν αυλή (**) 

ϊτοΰ έρωτος τους φάνηκε πώς ήτον ή μητέρα 
τ>νά τής αρέσ' ηθέλησε καθένας τους πολύ, 
νΚι'δλοι τήν είχον ς' τήν σειράν" ήτο πολύ καλ.ή!» 

έπεριμαζεύθη μέ τήν ήλικίαν «τή βοήθεια μεγάλου 
ονόματος, πολλής τόλμης καί πρό πάντων ωραίου οί
κου, κατώρθωσε νά λησμονηθή ή ΕΛΑΦΡΆ διαγωγή της 

( ) "ΙΔΕ Τ»ίπ6 (θΓΐ§ίη68 άο \Ά ΡΓ&ΠΟΘ ΟΟΗΙΟΙΤΙΡΟΓΊΐΊΗΒ). 
(**) »<3Υ8ΐΙ<1 ΒΟΥΓΊΙΒΓΔ ΡΒΠΙΐ Έ 1Ε ΟΟΙΙΓ, 

Ο Η ΟΓΙΙΙ νοΪΓ ΙΑ ιτιόΓβ Ά' ΑΠΟΙΙΓ 

ΟΐΐΪΟΟΗ Β' ΒΙΗΡΓΘΒΔΊΐΊΙ Ά ΙΙΙΊ ΡΐΒΊΤΒ 
ΒΊ ο1ΐ3οηιι Γ ΒΝΑΊΐ α ΒΟΗ ΙΟΥΙ·, 

Η ΕΠΙΤΥΧΉΣ Μ,ΕΤΆΒΡΑΣΙΣ ΤΟΰ ΤΕΤΡΑΣΤΊΧΟΥ ΤΟΎΤΟΥ ΌΦΕΊΛΕ-
Τ Ϊ 1 ΕΙΣ ΤΌΝ ΈΜΠΝΕΥΣΜΈΝΟΝ ΧΆΛΑΜΟΝ ΤΟΰ ΜΕΤΑΟΡΑΣΤΟΫ ΤΏΝ 
ΙΤΙΧΩΝ ΠΕΡΊ ΔΟΥΒΑΡΡΰ ΤΟΰ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ ΤΟΰ ΑΠΡΙΛΊΟΥ. 

καί νά ένθρονισθή ώς κυρίαρχος διαιτητής τών καλών 
τρόπων, τής ευπρεπείας καί δλων εκείνων τών τύπων, 
οί'τινες άποτελοΰν τήν καλήν συμπεριφοράν. Ή επι
βολή της έπί τής νεολαίας τών δύο φύλων είνε από
λυτος· περιορίζει τάς απερισκεψίας τών νεαρών γυ
ναικών, τάς προτρέπει είς φιλαρέσκειαν γενικήν πο
δηγετεί τούς νέους εις σώφρονας τρόπους, εΐς περι
ποιήσεις. 'Επί τέλους συντηρεί τό ιερόν πΰρ τής γαλ
λικής φιλοφροσύνης. Παρ' αυτή διατηρούνται άθικτοι 
αί παραδόσεις τών ανεπιτήδευτων καί ευγενών τρό
πων, ους δλη ή Ευρώπη έρχεται εΐς Παρισίους νά 
θαυμάση καί ματαίως προσπαθεί νά μιμηθή. Ουδέ
ποτε τιμητής Ρωμαίος υπήρξε τόσον χρήσιμος διά τά 
ήθη τής Δημοκρατίας, δσον ή στραταρχίνα Αουξεμ
βούργου διά τήν τέρψιν τής κοινωνίας.(*) 

Διά τοΰ πνεύματος της καί τής επιβολής, προκα-
λοΰσα τήν υπακοήν, πρό πάντων δέ τδν φόβον, ή 
στραταρχίνα ένέπνεε περισσότερον ή τήν όπόληψιν : 
τό σέβας. Εξασκεί έπί τοΰ αριστοκρατικού κόσμου, 
καί έπ' αυτού ακόμη τού φιλολογικού, φοβεράν καί δε-
σποτικήν κυριαρχίαν. 

Δέν άρκεΐ πλέον μία παρουσίασις είς τήν Αόλήν 
Πρέπει επίσης νά γίνης δεκτός άπδ τήν Καν Στραταρ-
χίναν.Αότός δ Ρουσσώ, δ ευερέθιστος, δ γκρινιάρης Ζάν-
Ζάκ, είνε ώσεί μαγευμένος άπ ' αυτήν τήν αληθή με
γάλην άρχόντισσαν. «Μόλις τήν είδον, γράφει, καί 
αμέσως υπεδουλώθην. Τήν εύρον πλήρη θέλγητρων, 
άνθισταμένων εΐς τάς δοκιμασίας τοΰ χρόνου, μέ με
γάλην έπενέργειαν έπί τής καρδίας μου. 'Επερίμενα 
νά εύρω είς αυτήν δμιλίαν δηκτικήν καί πλήρη επι
γραμμάτων. Τίποτε δέν ευρον άπ ' αότά, μάλιστα δλως 
διόλου καλλίτερα.Έ ομιλία τής ΚαςΑουξεμβούργου δέν 
σπινθηρίζει άπό πνεύμα* ούτε διαλάμψεις, ούτε λεπτο-
φυ'ίαι πνευματικαί, άλλά τελεία λεπτότης, ήτις ουδέ
ποτε βλάπτει καί πάντοτε αρέσκει. Αί κολακεΐαί της 
είνε κατά τοσούτο μάλλον μεθυστικαί, δσον είνε ά-
πλούστεραι. θ ά έλεγε τις δτι τή έκφεύγουν χωρίς νά 
τάς σκέπτεται, καί δτι ή καρδία της διαχύνεται, μόνον 
καί μόνον, διότι είνε υπερπλήρης». 

Μία άλλη υπέροχος γυνή, ής ή αίθουσα, κατ ' άρ-

ΔΟΰΞ ΤΟΰ ΛΕΒΉ (ΕΟΝΊΚ) ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ, ΧΑΊ ΕΙΚΌΝΕΣ. 
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χάς έν Παρισίοις και Βερσαλλίαις, κατόπιν δέ έν Σαν-
τλοΰ (Όΐΐαηίβίοΐΐρ) είνε τδ πνευματικόν καί άριστο-
κρατικόν κέντρον πρώτης τάξεως, είνε ή πνευματώ
δης καί έντιμος δούκισσα Σουαζέλ (01ΐθί$βϋ1), ή σύ
ζυγος τοΰ περιβόητου ύπουργοϋ.Καθ' δν καιρόν έκαστη 
συντροφιά έχει τόν φιλόσοφόν της, δστις είνε τρόπον 
τινά ό διευθυντής της, ή Κα Σουαζέλ σκέπτεται μόνη 
της. Ούτε ή ειρωνεία τοΰ Βολταίρου, ούτε ό στόμφος 
τοΰ Ρουσσώ ταράσσουσι τήν όρθοφροσύνην καί τήν 
εύθυκρισίαν της. Κρίνει ορθώς τούς ανθρώπους καί τά 
πράγματα, χωρίς νά παρασύρεται άπό τόν συρμόν ή 
άπό τάς προλήψεις.Παρ'αύτή βλέπει τις πάντοτε ένστι-
κτον κλίσιν πρός τό μέγα καί τό ώραΐον. Είνε ευγενής 
φύσις, ήν αγαπά |τις ευθύς έξ αρχής, καί παρά τή 
οποία δύναται τις νά άνακαλύπτη καθ' έκάστην νέαν 
άφορμήν νά τήν αγαπά περισσότερον». 

Βεβαίως ή δούκισσα ουδέποτε θά έγίνετο τό παί-' 
γνιον τοΰ Ρουσσώ. Όμιλοΰσα περί τοΰ συγγραφέα): 
τής Νέας Έλοΐζης, ή δούκισσα Σουαζέλ γράφει. 
«Μάς διδάσκει μίαν καλήν ήθικήν, ήθικήν ήν έγνω-
ρίζομεν άλλως τε, καθόσον δέν ύπαρχε: ή μία ηθική· 
άλλ' έξήγαγεν έκ ταύτης συμπεράσματα ύποπτα καί 
επικίνδυνα, ή ήνάγκασεν ημάς νά τά έξαγάγωμεν ) 

καθ' δν τρόπον μάς τά παρουσίασε. Πρέπει νά δυ-
σπιστώμεν πάντοτε κατά' τής μεταφυσικής, εφαρμο
ζόμενης είς άπλά πράγματα. Ευτυχώς δι' ημάς, ου
δέν είνε άπλούστερον τής ηθικής, ό,τι δέ είνε πλησιέ-
στερον ήμΐν, εκείνο είνε καί τό άληθέστερον έπί τοΰ 
αντικειμένου τούτου. "Ο αν μισείς ετέρω μή ηοιήσιμ. 
"Όλος ό κόσμος γνωρίζει τοΰτο, όλος ό κόσμος τό εν
νοεί. Δέν χρειάζεται μεγάλη σοφία περί τοΰ ήθικοΰ 
κακοΰ, τής γενέσεως τών παθών, τών προλήψεων, τών 
ηθών κ.τ.λ. κ"αί τόσων άλλων γρίφων, έξ ών οί κύριοι 
ούτοι παραγεμίζουν τάς εφημερίδας, τά βιβλιοπωλεία 

καί τάς βιβλιοθήκας, διά νά μάς διδάξουν τί εστί 
αρετή». 

Ή Δούκισσα Σουαζέλ ευρίσκει τόν Ρουσσώ έξ ί
σου έπικίνδυνον ώς ήθικολόγον καί ώς πολιτικόν 
συγγραφέα. 

«Συμφωνώ, προστίθησιν αύτη, δτι έδέησεν άναγ-
καίως νά υπεισέλθουν πλάναι έν ταϊς προλήψεσιν, δ
πως καί ύπερβολαί έν τοις νόμοις· άλλά νά θέλη τις 
νά καταστρέψη τό πάν διά νά διόρθωση ταΰτα, είνε 
ώς νά θέλη τις νά κόψη τήν κεφαλήν ενός ανθρώπου 
διά νά αφαίρεση μερικάς λευκάς τρίχας. Έ χρήσις 
ευφυΐας πρός ζημίαν τής δημοσίας τάξεως είνε έκ τών 
μεγαλειτέρων κακουργιών. Ό αληθής πολίτης υπη
ρετεί τήν πατρίδα του τό καθ' εαυτόν διά τοΰ πνεύ
ματος του, άλλά δέν θά γράψη περί τοΰ κοινωνικοΰ 
συμβολαίου διά νά μάς κάμη νά ύποψιασθώμεν τήν νο
μιμότητα τών Κυβερνήσεων καί νά μάς φόρτωση 
μέ τό βάρος τών άλύσσεων, τάς όποιας ακόμη δέν 
ήσθάνθημεν». 

Έ Κα Σουαζέλ συμπεραίνει ώς έςής έν τή ώραί» ! 

αυτής επιστολή τής 17 Ιουλίου 1766 «ΙΙάντοτ.· 
ύπωπτευόμην τόν Ρουσσώ, μέ τά παράδοξα του ηΜ 
στήματα, μέ τήν περίεργον περιβολήν του καί μέ Τή-1 
υπέρ τήν στέγην τών οικιών ώθουμένην εύγλωττ{3 
του. Πάντοτε μοί έφαίνετο αγύρτης τής αρετής». 

Ή δούκισσα Σουαζέλ είνε τύπος τόσον σεβαστός 
δσον καί συμπαθής. "Αν τις θλίβεται βλέπων ή μ ί 4 ϊ ] 
Καν Μποΰφφλερ (ΒοΐΐΙΊΊοΓδ), τό ΕΪΔΟΛΟΝ τοΰ Τέμ-ί 
πλου νά υποδέχεται είς τόν οίκον τοΰ πρίγκηπβ-' 
Κοντί μαζύ μέ τήν Δεσποινίδα Αύγούστην, χορεύτρια»! 
τοΰ Μελοδράματος, ή μίαν στραταρχίναν Μιρεποά ν4̂  
κορδώνεται εις τό απέναντι κάθισμα τής αμάξης χ*ς'1 
Κας Πομπαδούρ, βραδύτερον δέ τής Κας Δουβαρρϋ 
λογίζεται ευτυχής άφ' έτερου άνευρίσκων μίαν 
ναϊκα άνταξίαν τής τάξεως καί τής περιουσίας ΧΜ.! 
γυναίκα, ήτις παντοΰ καί πάντοτε δίδει τό παρά
δειγμα τοΰ άγαθοΰ, τοΰ καλοΰ καί τοΰ άληθοΰς. 'ΧΛ 
πάρχει τόση άγνότης, τόση ενάρετος καί αφελή; ·/%. 
ρις εις τό χαρ.'εν άτομόν της, είς τό μικρόν σωματά» 
Γης τόσον μέγα πνεΰμα.(*)«Ή Κυρία Σουαζέλ, γράφει 
ό "Οράτιος Ούάλπωλ, δέν είνε πολύ νόστιμη, άλλ'] 
έχει ώραϊα μάτια. Είνε έν μικρόν κήρινον πρόπλασμα, 
είς τό όποιον δέν επέτρεψαν έπί τινα καιρόν νά ό- : 

μιλή,κρίνοντες αυτήν άνίκανον, καί ήτις είνε δειλή ΝΆ] 
μετριόφρων. Ή δειλία της άναπληροΰται ύπό θελ-' 
κτικωτάτης φωνής, ήτις σέ κάμνει νά λησμονή; τόν < 
σεμνότερον τρόπον τοΰ όμιλεΐν καί τήν τελειότητα ί 
τής εκφράσεως. "42! Είνε τό χαριέστερον, τό άςιαγβ 
στότερον καί τό έντιμότερον πλασματάκι, τό οπο,ίον̂  
εξήλθε ποτέ άπό εν μαγευμένον αύγόν!» 

Αί άίθουσαι τής στραταρχίνας Λουξεμβούργου κοί
της Δουκίσσης Σουαζέλ εϊσίν "ιδίως κύκλοι άριστο· 
κρατικοί, άλλ' ύπό εποψιν φιλολογικήν, αί τρεις πρω
τεύουσα1, αίθουσαι είνε αί τώνΚών Ζωφρέν.ι(ιΐ 'οΐιπη) 
τής μαρκησίας Δουδδεφάνδης καί τής δεσποινίδος ΛΜ-
πινάς.Ή πρώτη ευρίσκεται ένόδω άγ.Όνωρίου, ή ο « β 
τέρα έν δδω Αγ ίου Δομίνικου, εις τι παράρτημα τοδ 
Μοναστηρίου, τοΰ Ά γ . Ιωσήφ καί ή τρίτη έν οδ<ρ.| 
Μπελσάς (Βθ11βοη3,85β). 

Ή ισχύς τής Κας Ζοφρέν είνε χαρακτηριστική. 

τή ; εποχής. 
Ή γυνή αύτη, ή τόσην έπιρροήν εξασκούσα, σινη-

κει είς τήν τάξιν τών ευγενών: "Οχ:. Ή καταγωγή 
είνε λίαν σκοτε:νή. Ποίος είνε ό σύζυγος της ; Εις τ ω ' 
ιδρυτών τής βιομηχανίας καθρεπτών, άστο; πολ I 
πλούσιος, άλλά πολύ άσχημος κα': ώς πνεύμα ολ»ϊ 
διόλου μηδενικός. 

Διϊσχυρίζονται δτι φίλος τις τής κυρίας, επανέλθω* 

(*) "Ιδε τήν ώραίαν π^αγμχτ&ίαν τού Οιοδ^βΙ 
Σουαζέλ και ή εποχή της» τόμος παοά Λαντοΰ (Ι)οηιθ 

I I Κ» 
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ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΑΡΙΣΙΝΑΙ ΑΙβΟΫΣΑΪ 

'ΝΡ β υ τ ί , 1 ε τ , ^ Ρ Γ · Ε Τ ^ ί χ α κ ρ ά ν άπουσίαν, τή είπεν ό-
[Ιβνέπίτών αναμνήσεων του: 

,Αλήθεια, τ! Ιγεινεν εκείνος ό γηραλέος κύριος, ό 
ΊΙΟ'.Ο; πάντοτε έκάθητο είς τήν άκραν τής τραπέζης 

! 'ΜΛ Ό όποιο; ποτέ του δέν ώμίλει είς κανένα ;— Ά ! 
ΊΑΣΕΧΡΊΘΗ ή Κυρία Ζωφρέν, ήξεύρο) περί τίνος θέλετε 
Ε* »?«τΊτε...Άπέθανεν. — Αλήθεια; Καί ποίος ήτο λοι-

_^ ν :— Ό σύζυγος μου». 
Ό Μαρκήσιος Δ' Άρζανσόν είς τά άπομνημονεύ-

. «χά του ιδού πώς όμιλε! περί τοϋ συζυγικού τούτου 
ϊζβόγουςΖωφρέν. (*) Γνωρίζω ένα οίκον αρκετά κοι-
Έ ΝΌΝ (τόν χ ή * κυρίας Ζωφρέν) ούτινος δμως οί οίκο-

κυραΐο: είνε πλούσιοι καί καλοπερνούν, καί δπου ή 
Ιίονήθήί τάξις τών πραγμάτων είνε ανεστραμμένη, 
ϊϊιινήθως ή σύζυγος φροντίζει περί τών καθημερινών 
Ι Ιξόδων. Έκεΐ συμβαίνει όλως τό εναντίον : ή νοικο-
ι χ«ρά θέλε; νά κάμνη τήν έξυπνην, καί εν τών μέσων, 

:ί όποια μεταχειρίζεται διά νά απόκτηση λαμπράν 
ί φήί-Ψ' ε · ν ε Ί'χ " α κ τ ' · κ * εις ώρισμένας ημέρας 

| ΝΕΎΜΑΤΑ, κατ" άλλας δέ δείπνα, είς δσους καί δσας 
{νουν τήν φήμην ότι είνε οί εξυπνότεροι καί οί πλέον 

£ γραμματισμένοι. 
Ή περιουσία τού συζύγου επαρκεί είς τάς οαπά-

Ε νας ταύτας καί ό αγαθός άνήρ προσφέρεται μέ πολ-
λήν εύχαρίστησιν. Ά λ λ ' δμως, άν καί δέν φαίνεται 

1 καθόλου ενδιαφερόμενο: ει; τά; συζητήσεις, αΓτινες 
•Ίιεξάγοντα: ενώπιον του. ούτε απευθύνει έρώτησίν 
Κκνα, ούτε λέγει λέξιν, |γνωρίζω έξ ασφαλούς πηγής 
ρίτι διασκεδάζει μέ αυτά. Τό βέβαιον είνε δτι 6 άν

θρωπο; αυτό:, ό όποιο; δέν λέγει λέξιν, οϋτε άπευθύ-
ΚΝΕΙ κάμμίαν έρώτησίν, ή δέν ό μιλεί παρά διά νά 

ΙΚΡΒΊΟ>ι ει; το τραπέζι, μέ τόν ευγενέστερο·/ άλλά καί 
I τόν άπλούστερον τρόπον, όστις δέν φαίνεται υπάρχων 
I Ιν τή οικία παρά ώ; θεράπων τής κυρίας, ουδέν δια-

τάσσων. διέρχεται δλα του τά πρωινά έξελέγχων τήν 
•?1απάνην. νά παραγγέλλη τά γεύματα και νά δρίζη 

τά φαγητά· έπιπλήττει αυστηρώς τούς ύπηρέτας, δταν 
παρέλειψαν τίποτε και διαγράφε: είς αυτούς άκρι-

Ε ϊεΐςκα'; (ορισμένους κανόνας διά τό μέλλον. Οί άνθρω-
ρ·«* του τρέμουν εμπρός του. Λαμβάνει μάλιστα τό 
•Ρίρρος νά μαλώνη τήν γυναικά του, δταν ή δαπάνη 
Κ Με πολύ μεγάλη ή τά φαγητά δέν είνε καλά!» 

Η Κα Ζωφρέν είνε γραμματισμένη : Καθόλου μά-
ΒΑΙΣΤΑ. Είνε ή προσωποποίησις τής άμαθείας, ούτε καν 
ΚΤΗΝ ορθογραφία·/ γνωρίζει. Διά τήν σπουδήν λέγει 

ρ*τίσον δέν έφρόντισα περί αυτής, ώστε ποτέ δέν ή -
V «βανθην τήν ανάγκην της». Καί έν τούτοις ! Περί τό 

1 "λο; τής Ρ,ασιλείας, αυτή ή χωριάτισσα, άνευ νεό-
Ι τ Ί Τ Ε Ϊ , ανευ καλλονής, άνευ πνεύματος, άνευ μορφώ-

I °ίως, αυτή ή γραία, ήτις είς άλλην έποχήν θά πα-

I I Μϊοίϊ ("(•Γ,ιεΐίι ΙΌοέ, γεννηβεΓια κατά το 1699. 

ρήρχετο απαρατήρητος, είνε μία τών σπουδαιότερων 
εξουσιών τής Γαλλίας, μία τών ήγεμονίδων τής κοινής 
γνώμης. 

Ή αίθουσα της, ονομαστή καθ' δλην τήν Εύρώ-
πην, δύναται νά θεωρηθή ώς είς τών θεσμών τοΰ 18ου 
αιώνος. Οί μεγαλείτεροι άρχοντες τήν περιποιούνται. 
Καί αύται ακόμη αί εστεμμένα·, κεφαλαί τή αποδίδουν 
τιμάς. "Οταν κατά τόν Τούνιον τοΰ 176(5 μ ε τ α β α ^ 
νά έπισκεφθή τόν φίλον της, ήδυνάμην νά εϊπω σχε
δόν προστατευόμενο1/ της, βασιλέα τής Πολωνίας 
Στανίσλαον Πονιατόφσκη, τό ταξείδιόν της Ιθεωρήθη 
ύφ' δλων τών αυλών ώς πολιτικόν γεγονός. 'Εν Βαρ
σοβία έγένετο δεκτή ύπό τοΰ Βασιλέως ώς μήτηρ, μέ 
δλην τήν χαράν, δλην τήν τρυφερότητα, ή ν δύναται 
τις νά φαντασθή ! Έ ν Βιέννη ή αυτοκράτειρα Μαρία 
Θηρεσία τήν πληροί περιποιήσεων καί προθυμίας, 
ούτε πριγκήπισσα βασιλικού αίματος θά ετύγχανε 
τοιαύτης κολακευτικής υποδοχής. Ή Τσαρίνα Αίκα-
ρερίνη II αρέσκεται νά τή άπευθύνη τρυφεράς Ιπι-
στολάς, καί αποδίδει μεγάλην άξίαν είς τήν άνταπό-
κρισιν ταύτην. 

Διατί ή έκτακτος αύτη επιτυχία, ή εξαιρετική 
αύτη σπουδαιότης ή άποδοθεϊσα ύπό τής Γαλλίας 
καί ύπό τών ξένων είς μίαν γυναίκα ή όποια θά έξε-
πλήσσετο καί ή ιδία, τοιοΰτο μέρος παίζουσα; Διατί : 
Διότι ή Κα Ζωφρέν είχε τήν ικανότητα νά σχ,ηματίση 
περί έαυτήν κύκλον φιλολογικόν διότι παραθέτει δεί
πνα καί γεύματα είς τούς καλλιτέχνας καί τούς συγ
γραφείς, διότι είνε χορηγός κεφαλαίων διά τήν Ε γ 
κυκλοπαίδεια/, διότι αύτη, περισσότερον παντός άλ
λου, συνετέλεσεν είς τήν άνάπτυξιν πραγματικής συμ
παθείας μεταξύ τής αριστοκρατίας τής γεννήσεως καί 
τής τοΰ πνεύματος.Τοιαύτη φήμη, ώς ή ιδική της,έξη-
γεΐται πάντοτε διά τίνος πράγματος. Ή Κα Ζωφρέν 
γνωρίζει κάλλιον παντός άλλου νά χειρίζεται τήν δύ
σκολο ν, ματαιόφρονα, εύερέθιστον φυλή ν τών καλλι
τεχνών καί τών ανθρώπων τών γραμμάτων. Αύτη, 
άν μή εχη πνεΰμα, έχει όμιος πολλήν ευπρεπή άντί-
ληψιν, λεπτότητα καί έπιτηδειότητα, άνάμικτον μέ 
αγαθότητα, 5 0 τρόπο; τοΰ είνα: τής Κας Ζωφρέν, 
λέγε: ό Βαρώνος Γκλάϊχεν (<ϋοϊοΐ ΐβη) , δύναται νά 
παραβληθή μέ τό ύφος τοΰ Λαφονταίνου. "Εχει πολ
λήν τέχνην, άλλ' ή τέχνη αύτη δέν φαίνεται. Τό πάν 
παρ' αυτή φαίνεται πολύ κοινδν καί έν τούτοις ουδείς 
προσπαθών νά τή όμοιάση, θά δυνηθή νά τήν 
φθάση. Τό πάν παρ ' αύτζ είνε ήτιολογημένον, εύκο-
λον, εϋχρηστον, χρήσιμον καί άπλοΰν. Ό χωριάτικος 
τόνος της καί ή χυδαία γλωσσά της προσδίδουν είς 
τάς ομιλίας της, πλήρεις άλλως τε φρονήσεο)ς καί λο-
γικότητος, κάτι τι τό ιδιαίτερο-/» Ό Όράτιος Ούάλ
πωλ θαυμάζει επίσης τήν γυναίκα ταύτην. ήτις δια
κρίνεται ει: τήν τέχνην τοϋ νά κρατή συναναστρο-
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1 » «ΑΘΗΝΑΙ 

φήν. Γράφει είς τήν Λαίδη Χέρβεϋ τήν 13 8βρ. 1765 
« Ή Κα Ζωφρέν είνε θαϋμα όρθοφροσύνης, καλών 
πληροφοριών, καλών συμβουλών καί επικαιρότητος. 
"Εχει Ινα τρόπον νά σέ κυριευη, δ όποιος μέ θέλγει. 
Δέν είδα είς τήν ζωήν μου κανένα γνωρίζοντα τόσον 
ταχέως νά αντιλαμβάνεται τών ελαττωμάτων, τών Α
δυναμιών καί τών δολοπλοκιών ένδς εκάστου, καί νά 
τάς έπεξηγή μέ τόσην διαύγειαν καί νά σέ πείθη μέ 
τόσην εύκολίαν καί τέχνην. 

Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε οποίαν εύχαρίστησιν 
ευρίσκω "μαζύ της. Τήν έχω καί έξομολογητήν μου 
καί δδηγόν μου, καί ΑΡΧΊΖΩ νά πιστεύω δτι έπί τέ
λους θά καταντήσω λογικδν πλάσμα, διά τδ όποιον 
ποτέ μου δέν είχον άπαίτησιν». 

Ή αντίζηλος αίθουσα τής Κας Ζωφρέν είνε ή τής 
μαρκησίας Δουδεφφάνδης (ϋ ι ιάβίΓί ΐηά) . "Οσον ή 
Κα Ζωφρέν είνε κοινή, τόσον ή Κα Δουδεφφάνδη είνε 
μεγάλη αρχόντισσα. "Οσον ή Κα Ζωφρέν είνε άμα
θης, τόσον ή μαρκησία είνε γραμματισμένη. Ή μία 
δέν γνωρίζει κάν τήν δρθογρκφίαν, ή άλλη γράφε-
τόσον καλά, δσον καί οί ενδοξότεροι συγγραφείς* 
Καθ ' ήν έποχήν αί αϊθουσαί των άσκοΟν ύπέροχον 
έπιρροήν, καί αί δύο είνε γραϊαι. Καί αί δύο επάνω 
κάτω έχουν τήν αυτήν ήλικίαν. Ή μία έγεννήθη κατά 
τδ 1699 , ή δ' άλλη κατά τδ 1697 , έν έτος μετά 
τήν Καν Σεβινιέ, ής έμελλε νά άκολουθήση τάς 
παραδόσεις καί νά απόκτηση τήν δόξαν. Ή κυρία 
Δουδεφφάνδη δέν είνε μόνσν γραία, είνε καί τυφλή. 
ΟΊ ποτέ τόσον ωραίοι οφθαλμοί της, οίτινες, ώς λέ" 
γουν, τόσα θύματα εκαμον, είνε σβυστοί. Ά λ λ ' έν έλ" 
λείψει τών οφθαλμών τοϋ σώματος έχει τούς οφθαλ
μούς τής διανοίας, καί μέ τούς οφθαλμούς τούτους 
βλέπει τά πάντα. 

Καθήμενη ήμέραν καί νύκτα είς τήν περίφημον έ
κείνην πολυθρόναν, τήν οποίαν ώνόμαζε τδ βαρέλι 
της,ή ευφυής τυφλή είνε δύνκμις,τήν οποίαν πρέπει τις 
νά λογαριάζη.Ή αίθουσα της είνε Άρε ιος Πάγος, τοϋ 
οποίου αί αποφάσεις είνε φοβεραί. Νά ηνε τις δεκτός 
έκεΐ, είνε μεγάλη τιμή, υψίστη εύνοια. Διά νά διέλθη 
τις τδν ούδόν της, πρέπει τό δνομά του νά ήνε άνα-
γεγραμμένον είς τδ βιβλίον τής ευγενείας ή είς τά 
χρυσόβουλα τής φιλολογίας. Κατά πάσαν ώραν παρε
λαύνουν έκεΐ άνδρες επιρροής, πρόσωπα ένδοξα, νεο-
λόγοι καλώς πληροφορημένοι. Είνε κέντρον πληροφο
ριών, κατέχον τάς κλείδας δλων τών ραδιουργιών, τά 
πρωτόλια δλων τών ιδεών. 

Είνε αίθουσα συγχρόνως διπλωματική καί φιλολο
γική, πολιτική καί διπλωματική, είνε τδ έπίσημον 
σχεδόν έντευκτήριον τών ξένων διπλωματών, οίτινες 
μεταβαίνουν έκεΐ διά νά άρυσθώσι τά καθημερινά 
στοιχεία διά τήν άλληλογραφίαν των μετά τών κυ
βερνήσεων των. Έκεΐ συζητοΟνται κατ ' έξοχον τρό

πον δλα τά έπί τοϋ τάπητος μεγάλα ζητήματα τής 
Γαλλίας καί τής λοιπής Ευρώπης παρ ' ανδρών εύχ Λ . 
ρίστου συναναστροφής, οίτινες συζητοϋν χωρίς νά φ> 
λονεικοΰν, καί οίτινες έπιζητοϋντες πρό παντός νά χ α . 
θίστανται εύάρεστοι, γνωρίζουν κατά τό λόγιον τοΰ 
Μπουαλώ, 

ΝΆ ΠΕΡΝΟΎΝ ΆΠΌ ΤΌ ΣΠΟΝΔΆΪΟΝ ΕΊΣ ΤΌ ΓΛΥΚΎ, ΑΠΌ τό 

ΆΟΤΕΪΟΝ ΕΙΣ ΤΌ ΑΎΣΤΗΡΌΝ. 

Ή σαρκαστική αρχηγός προεδρεύει είς δλας τάς 
συνομιλίας, ώς άριστοτέχνις. Τό γόητρον τής φήμης 
της, ή θερμότης καί τό εύγλωττον τοϋ λόγου της, ή 
υπεροχή τοΰ Οφους καί τής ομιλίας της, ή κοινωνική 
της τάξις, αί σχέσεις της, τό θαυμάσιον πνεΰμα της, 
τό τόσον ζωηρδν, τόσον κοπτερδν, τήν καθιστώσιν 
γυναίκα, ής ή κυριαρχία επιβάλλεται καί είς τούς 
πλέον άτιθάσσους. Έ χ ε ι τήν ικανότητα νά τήν φο-
βοΰνται. Άλλοίμονον είς εκείνον, ούτινος θά θελήσ^ 
νά γελοιοποίηση τά ελαττώματα ! 

Είνε, ώς τήν ώνόμασαν, ή γυνή-Βολταΐρος, ή με
γάλη ιέρεια τής ειρωνείας. Εις τάς μικράς, αδυνάτους 
καί νευρικάς χείρας της τδ σκήπτρον τοϋ πνεύματος 
ομοιάζει ώς β ί τ ζ α. Συνήθως είνε εόπροσήγορος, 
άλλά τδ ελάχιστον άρκεΐ νά τήν θυμώνη, νά τήν δυ
σαρέστηση, καί τότε ή φοβερά της πολυθρόνα δμοιά 
ζει μέ βήμα, άπό τοΰ όποιου εκπέμπει τάς λοιδωρίας, 
βάλλει δλα τά βέλη τής σατύρας. 

Ή αίθουσα της είνε ή πρώτη αίθουσα τών Παρι
σίων. Αί έπιστολαί της είνε πρότυπα ύφους, θαύματα 
ακριβολογίας, σαφήνειας, λεπτότητος. Ουδείς κλα
σικός συγγραφεύς έχει τήν σύνθεσιν τελειοτέραν. Ή 
Κα Σεβινιέ έπροσωποποίει τδν X V I I αιώνα* ή Κα 
Δουδεφφάνδη είνε ώς ή ένσάρκωσις τ ο ΰ Χ ν ί Ι Ι αιώνος. 
Αυτός δ Βολταίρος, δστις τήν θεωρεί, ώς τδν διαιτητήν 
τής φήμης, τήν φοβείται τόσον, ώστε διά νά τήν περι-
ποιηθή προσπαθεί νά τήν πείση δτι καί αυτός είνε τυ
φλός, δπως καί αυτή. Έ ν τούτοις υπάρχει κάποιος, 
δστις τολμά νά άντιπαραταχθή είς τούς εκδικητικού» 
κεραυνούς τής μαρκησίας Δουδεφφάνδης καί δστις 
θά είχε πολλούς λόγους καί νά τήν φοβήται, διότι εϊνϊ 
σοφός, ακαδημαϊκός, άνθρωπος τοΰ κόσμου, φιλόσο
φος· δ δ' Άλαμπέρ· άλλά τόπάν εξηγείται* δ δ 'Άλαμ-
πέρ, είνε ερωτευμένος μέ τήν έχθράν τής μαρκησίας, 
τήν δδα Αεσπινάς. 

Αί δύο αντίζηλοι υπήρξαν κατ ' αρχάς φίλαι. Έπί 
δέκα έτη, άπό τοϋ 1 7 5 4 μέχρι τοϋ 1764 , έζησαν 
ύπό τήν αυτήν στέγην. Μοιχογένηττος τής κομήσσης 
Άλμπάν ή Δνίς Αεσπινάς, γεννηθεΐσα τό 1732 είχε 
πολλάς δοκιμασίας νά διέλθη. Πτωχή, άνευ προστα
σίας, κατ ' αρχάς ηυτύχησε νά εΰρη άσυλο ν παρά τή 
Κα Δουδεφφάνδη. Ευχάριστος, χωρίς νά είνε εδμορ-
φος, νοήμων, εύπαίδευτος, δμιλοΰσα καλώς, γράφουσα 
καλώς, κρύπτουσα όπδ τδ κάλυμμα τής ηρεμίας κα^ 
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( ί 9 1 ολής πνεΰμα άνήσυχον, φλογεράν φαντασίαν, 

. . ν £ π4σχηδεινώς έκ τής ύποδεοΰς της θέσεως, 

κοσμικής καί φιλολογικής υπηρετικής της 

ΪΟΚ-'Η. συνοδός δεσποινίςπροέβη είς πραξικό-

Εγκατέστησεν ίεροκρυφίως είς τδ μικρόν της 

ρν&ν εϊδος στενοϋ κύκλου, προωρισμένου διά 

δς μεμυημένους, μεταβαίνοντας έκεΐ διά νά 

β„ν ολίγας στιγμάς έ ν τ ώ κρύπτω, πριν ή ά-

ί αίθουσα τής μαρκησίας. Ά λ λ ά κάποια κακή 

βέπρίδωκε τό μυστικόν. Έ γραία τυφλή έμαθε 

,,,νωμοσίαν. Έ ξ ω φρενών διά τοιαύτην πράξιν 

ίβτατικήν, άσπλάγχνως άπεδίωξε τήν δα Δέ

η 

ΒΙρις Χών δύο τούτων γυναικών οιήρεσε την 11α-

φ χοινωνίαν είς δύο στρατόπεδα, τδ έν άποδίδον 

«χαιον είς τήν μαρκησίαν, τό άλλο συμπονοΰν τήν 

«γίδα συναδόν. 
ΗδίςΑασπινάς δέν Ιμεινεν άνευ μέσων. Οί πιστοί 

δ' Άλαμπέρ, Τουργκώ, δ ιππότης Σατελοϋξ 
(ΟδΙβΠιΐΧ1 ί άόβάς Μπουαμόν, Αρχιεπίσκοπος 

ΑΙξ, συνησπίσθησαν δπως τή άσφαλίσωσι με-
φίαν τινα θέσιν. άλλ' άνεξάρτητον καί τής ένοικία" 

1ν πάτωμα έν όδώ Μπελσάσ (Βθΐΐβίηα^β). 
Η αίθουσα της δέν είνε μέγα τι, άλλά έμψυχοϋται 

Μ φλόγα διανοίας, συμπαθείας χάριτος καί πα
ις. Ή διακεκριμένη μικρά συντροφιά ήτις τήν 
βυχνάζε·., ευρίσκει έκεΐ περισσότερα θέλγητρα ή είς 
Λμεγάλα διανοητικά κοινόβια μιας μαρκησία; Δου-
ίεφφάνδης ή μια; Κυρίας Ζωφρέν. 

Ενε πολΰ επαγωγοί, πολύ ευχάριστοι κατ ' έπιφά-
κιν αύται αί περίφημο: αίθουσα·., τό άντικείμενον 
«Ο θαυμασμού της Ευρώπης. Ά λ λ ά πόσαι άντιφά-
«ς,πόσαι αθλιότητες έν τή κοινωνία ταύτη τών 
•Κβμιΐιύχων τοΰ γένους, τοϋ πλούτου ή τοΰ πνεύ 
(«τος! 'Οπόσας ώρας άποθαρρύνσεως, πλήξεως καί 
ίλίψεως δέν έχει αυτός ό κόσμος, δστις διασκεδάζει 
ί μάλλον ειπείν έχει τήν ελπίδα, τήν ίδέαν δτι δια 
ιοοδάζει! 
| ΑΥΤΉ ή Κα Ζωφρέν μέ δλην τήν καλήν της δγείαν, 
ψίρθοφροσύνην καί τήν εύθυμίαν της, αναλόγιζε 
[* χαποτε μέ άνησυχίαν, μέ τρόμον τδ έργον αυτών 
* ν Εγκυκλοπαιδιστών πρδς τούς οποίους άδιαλεί-
^ προσφέρει τάς υπηρεσίας της. Τούς υποδέχεται, 

προστατεύει, τούς χορηγεί παχείας έπιχορηγή 
^ • Ρ ^ τ ο ύ ς έργάτας τούτου; τ ή ; άταςία;. τού; ανά

β ε ι ς τούτους τοΰ θρόνου καί τής εκκλησίας, καί έξ 
^επείας λίαν συνήθους κατά τδν 18ον αίώνκ, αύτη 
^ " « ά βάθος βασιλική καί θρήσκος. 

1 1 ϊ'·'·ή) ή έμπιστος, ή σύμβουλος τών μάλλον άπί 
™ φιλοσόφων, τών έπικινδυνωτέρων όλιστών, 
^ ^'·ς διά τών γενναιοδωριών της κατά μέγα μέ 
^«•ντελίΐ εις τήν δημοσίευοιν τής Έγκυκλοπαι 

δείας, εξομολογείται είς Ινα καπουκΐνον, είνε τακτική 
ίς τάς λειτουργίας καί τους εσπερινούς, έχει τό στα

σίδι της είς τήν έκκλησίαν τοΰ άγ. Ρόκκου, καί επι
μελείται νά προσάγη ιερέα είς τήν κλίνην τοΰ θανά
του τών φίλων της. 

ΚΑΊ αυτή ή Κα Δουδεφφάνδη έχει ενίοτε εφήμε
ρους θρήσκους καί ΕΥΣΈΒΕΙΑΣ πόθους. Καμμίαν φοράν 
τήν καταλαμβάνουν ΑΌΡΙΣΤΟΙ τίνες ΟΡΈΞΕΙΣ φιλοθρη-
σκείας, «καταστάσεως, ήτις τή φαίνεται, λέγει, ή ευ
τυχεστέρα τής ζωής της». 

Μετά ζέσεως ποθεί τήν είρήνην έκείνην τής καρ
δίας, ήν μάς δίδει ή πίστις, καί ήτις είνε, είς τήν κοι
λάδα τών δακρύων μας, μεγάλη δύναμις, μεγάλη πα
ΡΗΓΟΡΙΆ. 

Παρ' δλον τό πνεΰμα της, υποκύπτει ΔΠΌ τδ βά
ρος ανιάτου ΑΝΊΑΣ, αί δ' έπιστολαί της περικλείου^ 
ενίοτε στόνους απελπισίας. Αί βαθεΐαι καί πλήρεις α
γωνίας σκέψεις της, είνε τοσοϋτον άπελπιστικαί δσον 
καί Δ μονόλογος τ ο ϋ Ά μ λ έ τ ο υ . Ή πολυθρόνα της, ήν Ο
νομάζει τό «βαρέλι της», δύναται ΕΠΊΣΗΣ νά δνομασθή 

τάφος» της.Ευρίσκεται έπ ' αυτής ώς νεκρός έχων ΤΔ 
συναίσθημα τής ζωής. 

Έ γ ρ α φ ε ΠΡΔΣ τόν Βολταΐρον τήν 1 ην Απριλίου 
1769 «Είπετέμοι, διατί ένφ βδελύσσομαι τήν ζωήν, 
φοβοΰμαι τόν θάνατον. Τίποτε δέν μοΰ αποδεικνύει 
δτι ΤΔ πάν δέν θά τελείωση μέ έμέ* τουναντίον, βλέπω 
τήν άποσύνθεσιν τοΰ πνεύματος,δπως καί τοΰ ΣΏΜΑΤΟΣ 
μου.'Ό,τι λέγεται όπερ ή κατά, σύδεμίαν μοΰ προξε
νεί έντύπωσιν. Δέν ΑΚΟΎΩ ΕΙΜΉ έμέ αυτήν, καί δέν ευ
ρίσκω ΕΙΜΉ άμφιβολίαν καί σκότος. ΠΊΣΤΕΥΕ, Λ,ΈΓΟΥΝ, 
ΈΊΝΕ ΤΌ ΑΑΦΑΛΈΑΤΕΡΟΝ». 

ΠΡΔΣ πλήρη δυστυχίαν της, ή Κα Δουδεφφάνδη 
είνε θΰμα βασάνου τής καρδίας. 

Αυτή, ήτις ποτέ δέν έγνώρισε τδν άληθινόν Ιρωτα, 
περιπίπτει, έβδομηκοντοΰτις σχεδόν, είς ΕΊΔΟΣ τι έκ-
στατικοΰ πάθους.Αίσθάνετα·. δι' Ινα άνδρα, δστις ΕΊΝΕ 
κατά είκοσιν έτη νεώτερος της, καί δστις πρό πάντων 
τρέμει τό γελοΐον, διά τδν καυστικόν καί ΕΥΦΥΉ 
Ά γ γ λ ο ν Όράτιον Ούάλπωλ, παράδοξον άγάπην, ά-
χαρακτήριστον, άλλά βιαίαν, άποκλειστικήν, ήτις δέν 
είνε φιλία, ήτις δέν δύναται νά ήνε Ιρως. Ώ ς κατ ' εί-
ρωνείαν τής τύχης, αγαπά διά πρώτην φοράν έν ηλι
κία καθ' ήν ούτε διά τελευταίαν φοράν επιτρέπεται νά 
άγαπήση. 

Έ Δνίς Αεσπινάς είνε ίσως έτι πλέον δυστυχής 
τής Κας Δουδεφφάνδης· ή κόρη αύτη, κατ ' έπιφάνειαν 
λεπτοφυής, άγαπ$ ώς ή Σαπφώ, ώς ή Πορτογαλλίς 
καλογραία, ώς ή Νέα Έλοΐζα. Είνε τύπος έρωτος 
έξημμένου. πυρετώδους, φρενιτιώδους. Α γ α π ά μέχρι 
τρέλλας, μέχρι μανίας, λαμπρδν άξιωματικδν, δστις 
δέν δίδει λεπτόν δι* αυτήν, τδν Κον Γκιμπέρ. Ζή μέ 
τδν έρωτα τοϋτον καί ένεκα αότοϋ αποθνήσκει. Τδ 
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πτωχόν της σώμα καί ή δυστυχής ψυχή της είνε 
ώσεί περιβεβλημένα μέ τδν χιτώνα τοϋ Νέσσου. Ή 
δύνατο τις νά εΐπη, θΰμα τής αρχαίας ειμαρμένης. Έ ν 
τή απελπισία της, έν τή αγωνία της γράφει εΐς τδν 
άναίσθηναν έραστήν της «"Λ! πδσον οί άνδρες είνε 
σκληροί! Καί α: τίγρεις ακόμη είνε καλλίτερα·.· έπρεπε 
φυσικά νά αφοσιωθώ εΐς τδ μίσος - κακώς έξεπλήρωσα 
τήν ειμαρμένων μου. Ήγάπησα πολύ καί έμίσησα ο
λίγον. 

Δέν έχω πλέον δυνάμεις νά αγαπώ, ή ψυχή 
μέ βασανίζει, δέν αντέχω πλέον διά τίποτε...Καθ 
ρινώς πυρέσσω. ό δέ ιατρός μου ό οποίος δέν είνι 
έπιτηδειότερος τών ανθρώπων, αδιαλείπτως μοΰ έη^ 
λαμβάνει, δτι κατατρώγομαι ΆΠΔ τήν θλίψιν, δτι 
σφυγμός μου, ή αναπνοή μου προδίδουν βαθεϊαν Η, 
ψιν, καί φεύγει λέγων μοι ; Δέν έχομεν κανέν $ 
μακον διά τήν ψυχήν». 

Α . Ν. Π Β Τ Σ Α Λ Β Ϊ 

Α Γ Γ Λ Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Η ΟΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΠΕΡΣΙ Ε 
[Διήγημα τον Ριχάρδου Φαϊδλερ] 

Ό λόρδος Πέρσε όβ Βράουνσιρ είχε καταληφθή 
άνευ σωτηρίας ύπδ υποχονδρίας. Είς ήλικίαν 16 ε
τών είχε φονεύσει κροκοδείλους, είς ήλικίαν 1Η ετών 
ανήλθε χωρίς όδηγδν εΐς τό Αευκδν "Ορος, έχασε 
τέταρτον εκατομμυρίου εΐς τδ Μόντε Κάρλο, έζησε 
ζωήν σπδρτ, κυνηγίου καί έριοτοδουλιών εΐς τάς πέντε 
ηπείρους καί τώρα είς ήλικίαν 30 ετών δέν Ιγνώ-
ριζε τίποτε, απολύτως τίποτε, είς αυτόν τδν κό-
σμον, τδ οποίον ήδύνατο νά τδν ενδιέφερε. Έκάθητο 

θανόν νά ήτ9 ή ^θελκτικοπέρα τοΰ ηνωμένου βαΜ 
λείου, άλλά πιθανόν νά ήτ,ο επίσης τόσον πληχτιχή] 
δσον καί αί άλλαι κυρίαι, δπως δλοι οί άνθρωποι, 8*, 
πως δλος ό κόσμος. 

"Οταν ή λαίδη Μόνα έμαθεν αυτήν τήν έκφρασι»: 
έπέταξε τόσον σφοδρώς άπδ τά γόνατα της τό ;απω«; 
νικόν σκυλάκι της Τσίπ, ώστε σχεδόν έπεσεν εΐς τ«< 
μελανοδοχείον— τόσον μικρόν ήτο — καί κατέσχισε» 
έν πολύτιμον δαντελλένιο μανδήλι, μέ τά όποιον ε'.χΐί 

. . • | | — - . . . . . . . . ( . , . Γν, ( ί . . . . . ι Ν Ι Ν Ν ; Ν / ς ; Ι Ι 

σχεδόν δλην τήν ήμέραν είς τδν θαυμάσιον οίκον του . καθαρίσει τήν έξοχωτάτην ρίνα της κατά τόν 17ου 
είς τήν όδδν Πικκαιντίλε «αρά τήν (θερμάστραν, Ιδιά- I αιώνα ή λαίδη Κλαίρενς Μπλαίκσιρ. Ά λ λ ά πάραυτα 

Χ ' * 1 . . . . . . Α . ' Ι , 4 . , . , , , Ι . . . . ' 
5αζεν άλχημιστικά χειρόγραφα καί έγραφεν έπ ' αυ
τών ογκώδες ήμερολόγιον, πόσον πληκτική ήτο ή άν-
θρωπότης καί πόσον κουτή είνε δλη ή ζωή. 

Τά μέλη τοΰ «Μπίφστεκ-Κλαίμπ», Παίλλ Μαίλλ, 
Λόντον Ούέστ, ήσαν καταλυπημένοι διά τήν πνευμα-
ΐικήν αυτήν κατάστασιν τοΰ διακεκριμένου μέλους 
των άλλά περισσότερον δυστυχεστέρα ήτο ή λαίδη 
Μόνα Πάρκερ. κόρη τοΰ δουκδς όβ Μπλαίκσιρ, μα* 
κρυνής συγγεν.κής οικογενείας τών Μπράουνισρ. Έ 
νεαρά κυρία ήγάπα πολύ τδν ώχρόν καί μελαγχολικδν 
ΐξάδίλφον καί θά ήνωνε πάλιν ευχαρίστως τά δύο οι
κογενειακά οΐκόσημα, τά όποια διεχωρίσθησαν κατά. 
τδν 12θν αιώνα ένεκα ιστορικών περιπετειών. 

Ά λ λ ' δ λόρδος Πέρσε δέν τήν έπρόσεχε διόλου, 
άν καί αύτη είχε τήν θαυμασιωτέραν σταχτόξανθην 
κόμην τών Μπλαίκσιρς, τήν θελκτικωτέραν μικράν 
χείρα καί τήν παρισινωτέραν δλων τών αγγλίδων 
ραπτριών. Άπέκρουε τακτικώτατα ευγενώς δλας τάς 
προσκλήσεις εΐς γκάρντ-πάρτι καί τά μπρίδτζ, εΐς 
τάς πρωϊνάς ιππασίας εΐς Ρδττν-Ρώ τήν έχαιρέτα 
μόνον μέ ψυχράν άδιαφΟρίαν καί εΐς τδ «Κλαίμπ» 
είχε παρατηρήσει τελευταίως, δτι ή λαίδη Μόνα πι-

έλαβε τήν άπόφασίν της καί διέταξε νά ζεύσουν Ά] 
«Ντόγκαρτ» της κκί διηυθΰνθη κατ ' ευθείαν ::: τό 
«Μπίφστκ-Κλαίμπ», δπου είς τήν αίθουσαν τών φοι
νίκων συνωμίλησεν έπί μακρόν μετά τοΰ προέδρου τη ί̂ 
λέσχης. 

Καθώς επέστρεφε μίαν άπδ τάς μετέπειτα, εσπέρας1 

δ Λόρδος Πέρσε άπδ μακρόν περίπατον διά μέσοι* 
τοΰ Γκρήν-Πάρκ ήσθάνθη αιφνιδίως μίαν βαρεία» 
χείρα έπί τοΰ ώμου του καί συγχρόνως βίαιον κτό* 
πημα έπί τοΰ Οψηλοΰ του πίλου, τδ όποιον κατήλθε» 
έως τά αυτιά του καί τήν μύτην του. 

—- Γουέλ,είπε φλεγματικώς.« κάποιοι τζέ ντλμεν,πίΟ 
χουν ανάγκην άπδ χρήματα». Καί έβαλε μόνος τβ» 
τήν χείρα του είς τδ θυλακιόν του δπως άπαλλάξη το» 
λωποδύτην αύτοΰ τοΰ κόπου. Ά λ λ ά παρά τήν προ»1 

δοκίαν του κανείς δέν τοΟ έπείραξεν ούτε τδ πόρτο·1 

φόλιόν του οϋτε τδ ώρολόγιόν του, άλλ' ό Πέρσε $" 
σθάνθηπρδςμεγίστηντου ΙκΛληξιν νά τοΰ συλλαμβάνουν^ 
τάς χείρας του, νά τοΰ τάς δένουν άποπίσω,Ιπειτα τδ»-
ίδιον εαυτόν του άναρπαζόμενον καί μέ αστραπιαία» 
ταχύτητα μεταφερόμενον δλίγα βήματα. Έπειτα Η 
πεσεν εΐς Ινα προσκέφαλον. Ελαφρός, άπροσδ·.όρ>' 
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«ίος κρότος, τό αύτοκίνητον ετέθη εΐς κίνησιν καί έ-

νάθϊ] μαζό μέ τ ^ ν αιχμάλωτο ν. 
Άστείον τής λέσχης, έσκέφθη τώρα δ λόρδος 

< β Ι 0 : χ ίζε ι έν γεΰμα ώς λύτρα. Μέ τδν μικρόν υπο-
χόμητα Σρόπσοτ έκαμαν ακριβώς τά ϊδια...Αυπηρδν 
είνε, δτι αυτοί οί άνθρωποι δέν ήμποροΰν τουλάχιστον 
ν4 εφευρίσκουν τίποτε νέον...» 

Τό αύτοκίνητον έν τούτοις επήγε ΠΟΛΎ μακράν 
χαί τέλος εισήλθε κατά τά φαινόμενα εΐς τήν αύλήν 
χίποιου οικοδομήματος, έσταμάτησεν άποτόμως· δ 
Πέρσε ένόησεν δτι τδν ήρπαζον πάλιν, δτι τδν άνεβί-
δαζαν εΐς όρθίαν κλίμακα, έπειτα τοΰ έλυσαν τά δε
σμά του- μία βαρεία πόρτα έκλεισε, έγύρισαν τδ κλειδί 
χαί έμεινε μόνος. Μέ κάποιαν κίνησιν άπηλευθερώθη 
άπδ τδ καπέλλον του καί έκύτταξε γύρω του. ΕΎΡΊ-
σκετο είς μίαν άποθήκην, ή ΟΠΟΊΑ ώμοίαζεν εντελώς 
πρδς κελλίον φυλακής. Γυμνοί τοίχοι, μικρά κλίνη 
μία σιδηρά θύρα μ' έν άνοιγοκλείον παραθυράκι, 

. |ν Εύλινον κάθισμα. Αυτά ήσαν δλα. 
— Χμ.,.Φαίνεται πώς τά πράγματα είνε σοβαρώ-

τερα.Συμμορία ληστών. Υπολογίζουν είς λύτρα. Έ ! 
«δριον θά ίδοΰμεν». 

"Επεσεν εΐς τήν κλίνην καί παρά τήν σκληράν 
στρωμνήν του άπεκοιμήθη αμέσως. 

Τδ πρωί είς τήν μικρήν σκνιδίτσα τής τρύπας τής 
πόρτας εύρίσκετο πινάκιον μέ νερόσουπαν καί ένα 
χομματάκι ψωμί, ακριβώς δπως εΐς τήν φυλακή»·. Ό 
λόρδος Πέρσε έφκγε τδ ήμισυ τοΰ λιτοΰ προγεύματος 
χαί ένεθυμήθη μέ κάποιον θλίψιν τήν βρυξέλλειον 
χότταν, τήν οποίαν τοΰ είχε προαναγγείλει διά σήμε 
ρον δ μάγειρος του. Επίσης τά πρώτα σταφύλια τής 
Μαδέρας επρόκειτο νά φθάσουν σήμερον. 

Περί τήν μεσημβρίαν ενεφανίσθη επίσης έν πιάτον 
οοΟπα κ' έν κομμάτι ψωμί' αυτό ήτο δλο. 

— Γενναιόδωρος δέν είνε ή συμμορία, έσκέφθη ό 
αίχμάλοπος. θέλουν νά μέ κάμουν νά πεινάσω κομ-
|»άτι διά ν' αυξήσουν τά λύτρα. 

Ή ήμερα διήλθε μέ μολυβδίνην πλήςιν καί ό 
λόρδος Πέρσε έσκέπτετο μέ θλίψιν τά άλογα του, 

Γ Μ βιβλία του καί τδ άνετον κάθισμα του εις τήν λέ· 
°Χην, ενώ τά ποΰρα κουφοκαίουν, ή πυρά τρίζει 
είς τδ τζάκι καί τδ Πόρτο σπινθηρίζει εΐς τά ώ-
ραΐα παλαιά ποτήρια. 

— Περίεργον, είπε καθ' εαυτόν, δλα ήσαν φρικτά 
: «ληκτικά, άλλ' δταν τοΰ λείπουν κανενός...» 

Η νύξ ήλθε, ή άλλη ΉΜΕΡΑ έπέρασε—καμμία 
μεταβολή. Ό λόρδος ήρχισε νά πείνα άγρίως έπό-

| «·'• τό φώς, τόν ΑΈΡΑ, τήν ζωήν καί κατεπλάγη 
το εσπέρας δταν είδε τδν εαυτόν του άρχίζοντα ίδιαι-
^ραν συνομιλίαν μέ τδ προσκέφαλον τής κλίνης 
*α'.δταν επεχείρησε νά κράτηση τήν καρέκλαν είς τήν 
4*Ρ«ν τής μύτης του. 

Τδ άλλο πρωί έκαιροφυλάκτησε τήν στιγμήν καθ ' 
ήν έπερνοΰσαν τήν σοΰπαν άπδ τδ παραθυράκι τής 
πόρτας καί έβαλε ταχέως τόν γρόνθον εΐς τήν τρύπα 
μέ κίνδυνοννά τοΰ κατασυντριβοΰν τά κόκκαλκ. 

— Έ ! έφώναξε. Καπετάνιε τών ληστών ή δποιος 
άλλος είσαι! Μίαν στιγμήν σέ παρακαλώ νά σοΰ Ο 
μιλήσω ! Πόσον θά διαρκέση αυτό τδ άστείον ; 

Βαρυηχής φωνή απήντησε σοβαρώς : 
— Σ ' δλην σου τή ζωή. 
Ελαφρός τρόμος κατέλαβε τδν λόρδον Πέρσε. 
— Καί διατί, άν μοΰ επιτρέπεται νά ερωτήσω; 

Δυνάμει τίνος διαταγής ή αποφάσεως; 
— Δυνάμει τής ιδικής σου. Δέν διεβεβαίωσες εκα

τόν φοράς, δτι ή μέχρι τοϋδε ζωή σου σέ αηδίαζε ; 
— Καλά. είπεν ό Πέρσε κατάπληκτος. Φαίνεται 

πώς είσθε καλά πληροφορημένος νά πάρη ό διάβο
λος, άλλά τουλάχιστον δέν ημπορούσατε νά καλλιτε-
ρέψετε κομμάτι τό φαγητόν; Τί λέτε γιά κανένα 
ρώστμπηφ ·, 

— Τά είχες δλα κι' ακόμα περισσότερα. Ή κου
ζίνα σου ήτο ή έξοχωτέρα τοΰ Λονδίνου, τά θερμο
κήπια σου σοΰ προσέφερον τά ευγενέστερα φροΰτα, 
τά δάση σου τδ καλλίτερον κυνήγι διά τδ τραπέζι 
σου—κι' δλα αυτά δέν τά έξετίμησες. Τελευταίον Α 
κόμη είς τό έτήσιον πανηγυρικόν γεΟμα τοΰ λίαν Α 
ξιότιμου «Μπήφστεκ-Κλαίμπ», δέν έδήλωσες δτι δλα 
τά γεύματα τοΰ κόσμου σοΰ προξενοΰν άηδίαν ;» 

— Αλήθεια ; Είπα έγώ τέτοιο πράγμα ; Χμ.. . 
Ά λ λ ά μιά στιγμή, παρακαλώ, τί λέτε γιά κάποια 
συντροφιά ; Εννοείται, δτι ή καρέκλα καί τό προσκέ
φαλον τοΰ κρεββατιοΟ διαρκώς έπί τέλους, δέν είνε 
καί τόσον ευχάριστα... 

— Κα! συντροφιάν είχες ένα σωρό άλλά τήν περι
φρόνησες. Τώρα πρέπει νά μάθης τί θά πή ζωή χω
ρίς συντροφιά ! 

— Καί σάς νά σάς πάρη δ διάβολος ! έφώναξεν ό 
λόρδος Πέρσε έξω φρενών καί έκλεισεν όρμητικώς, 
τό παράθυρον. 

Ά λ λ ά τήν έβδόμην ήμέραν, δταν αί παρειαί του 
ήρχισαν νά κοιλαίνωνται καί ήδύνατο πλέον νά παίζη 
μέ άπαράμιλλον τέχνην τήν καρέκλαν ήρχισε νά συν-
θηκολογή. Ώμολόγησεν δτι είχεν άδικον. Δυνατόν 
νά ήσαν μερικά πράγματα τώ δντι εΐς τδν κόσμον, 
τά δποία ήσαν άξια τής ζωής. ΝΑΙ, έπί τέλους δλα 
είνε πολύτιμα, ενδιαφέροντα, έξοχα.. .θά έδιδεν δλην 
τήν περιουσίαν του άν ήδύνατο ΝΆ ΪΔΗ μόνον τά ήμίση 
άπ ' αυτά τά πράγματα. Τώρα αγαπά μέ δλην τήν 
καρδίαν του τούς φίλους του, ένα μπήφστεκ, τήν έξα-
δέλφην του Μόνα, άδιάφορον μέ τί φόρεμα... 

Ό αόρατος φύλαξ δέν απήντησε τίποτε, ΆΛΛ' ήδη 
τήν ΙΔΊΑΝ έσπέραν ή νερόσουπα ήτο νοστιμωτέρα καί 
είχε κάποιον ίδιαίτερον γλυκύ άρωμα, τδ όποιον 6πεν-
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θύμισεν ε?ς τόν αίχμάλωτον τήν άνατολικήν Άσίαν. 
Καί κατόπιν ό λόρδος Πέρσε έπεσεν είς βαθύν ΰ-
πνον. 

"Οταν άφυπνίσθη εύρίσκετο είς τόν κοιτώνα του 
είς Πικκαιντίλε· ό ήλιος τής μεσημβρίας Ιλαμπεν άπό 
τό παράθυρον καί ενώπιον του εύρίσκετο ό θαλαμη
πόλος του καί ανέμενε τάς διαταγάς του. Ό λόρδος 
Πέρσε έκύτταξε γύρω του σαστισμένος καί κατόπιν 
ήρώτησε περίφοβος : 

— Τζών, έτρελλάθηκα ; 
— Ό θεός νά φυλάττη τήν Έξοχότητά Σας! "Ι

σως κομμάτι...κεφαλόπονος. Ό λόρδος έγύρισε α
πόψε τήν νύκτα άπό τό ταξεϊδι κάπως-κάπως δλιγώ-
τερον είς τά καλά του άπό τό σύνηθες...Δύο κύριοι άπό 
τήν λέσχην σας έκρατοΟσαν. 

—• Έτσι.. .χμ. Έ ! λοιπόν φέρε μου τήν σούπα μου, 
δηλαδή θέλω νά πώ κάτι νά φάγω. 

— Ό λόρδος δέν πρέπει νά λησμονή, δτι σήμερα 
είνε Πέμπτη. ΓεΟμα κυριών είς τήν Λέσχην, κατόπιν 
κοντσέρτον καί χορός. 

Ό λόρδος άνεπήδησε καί μέ τούς δύο πόδας πά
ραυτα άπό της κλίνης. 

— Τό φράκο μου !! 
Ποτέ άλλοτε τό «Μπήφστεκ-Κλαίμπ » δέν είχε τό-

σην έπιτυχίαν είς τάς εσπερίδας του τών κυριών δπως 
ΑΠΌΨΕ. Ό λόρδος Πέρσε Μπράουνσιν ήτο ό ήρως τ*, 
ΕΣΠΈΡΑΣ. Έσπινθηροβόλει άπό πνεύμα, διηγειτο Ι χ : 

άστειοτέρας περιπέτειας άπό τά ταξείδιά του καί ξ. 
φαγε διά τρεις. Περισσότερον δμως κατέθελξε Τ γ ν 

συναναστροφήν μετά τό γεΰμα διά τής άπαραμίλ Α : ο 

θαυμαστής μιμήσεως τών παιγνιδιών θαυματουργά 
τής καρέκλας. 

Μετά τό πρώτον ΒΑΛΣ Ισυρεν είς μίαν γωνίαν χή ν 

χορεύτριάν του λαίδην Μόναν Μπλαίκσιρ, τήν ΈΚΎΤ
ταξε βαθέως είς τους μαύρους οφθαλμούς καί :ή ν 

ήρώτησεν : 

— Α γ α π η τ ή εξαδέλφη πόσον πολύ νομίζεις. 2τι 
ένας κατά μέσον δρον λογικός άνθρωπος δύναται να 
ονειρεύεται τό ίδιον δνειρον ; 

— Ά ν είνε ωραίος, άπήντησεν ή νεαρά κυρία 
αίνιγματώδες μειδίαμα είς δλην του τήν ζωήν. 

Τότε δ λόρδος Πέρσε Ιμαθεν αρκετά, τήν ΉΡΡΑΒ' 
νίσθη τήν ιδίαν έσπέραν καί προσέφερεν είς τούς φ£ 
λους του αποχαιρετιστήριων ΓΕΟΜΑ, τού ΟΠΟΊΟΥ 
μενύ φυλάσσεται μέχρι σήμερον είς τά χρονικά το 
Μπήφστεκ-Κλαίμπ. 

Αονδϊνον 

Ρ Ι Χ Α Ρ Δ Ο Σ Φ Ε Ι Δ Δ Ρ Β 

ΤΟ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
[Έπί τη ευκαιρία τής μεταβάσεως εις Βζρολϊνον μεγάλου ρωσσικον 

μελοδραματικού ϋιάσου, δ συνεργάτης τοϋ «Βερολινείου Τά-
γεμπλατ-κ Αύγουστος Σδλτς δημοσιεύει τήν έξης μελέτην]. 

Ή Ρωσσία αισθάνεται πάλιν περισσότερον άπό τά | ύπό τόν πρίγκηπα Ζερέτελλι, ή δποία θά παρου" 
παρελθόντα έτη τήν ανάγκην νά μας άποδείξη, δτι 
είνε πολιτισμένον κράτος, ΕΙΣ τό όποιον ή καλλιέρ
γεια τών πνευματικών αγαθών, τό γνώρισμα τοΟτο 
αληθούς πολιτισμού, εκτιμώνται μεγάλως. Κατ ' αρχάς 
μετέβησαν είς τό Βερολΐνον οί ηθοποιοί τής σκηνής 
τής Μόσχας ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Στανισλάβεσκι καί 
έδειξαν πώς έννοοΰν τό θέατρον είς τήνΡωσσίαν 
—τούς άπενείμαμεν έν μεγάλη τιμή το κ ατηγόρημα 
«έξοχοι». Κατόπιν, ήλθεν — είς τοΰ Σοΰλτε (διαρκής 
καλλιτεχνική εκθεσις είς τήν «Ύπό τάς Φιλύρας» 
λεωφόρον) — μίκ απόπειρα νά κάμη γνωστά τά 
έργα τής ρωσσικής ζωγραφικής, ή όποια άπέτυ-
χεν Ινεκα τών ανεπαρκών μέσων της. Καί τώρα ήλθεν 
ή ρωσσική μουσική σκηνή, μία μεγάλη έπιχείρησις 

σιασθή έπί τρεις εβδομάδας ΕΙΣ τό Κρόλλ (τήν θερινήν 
Αύλικήν'Οπεραν) ΜΈ ρωσσικά μελοδράματα.Όχι ΜΌΝΟΝ 
ρωσσική σύνθεσις άλλά καί ρωσσική παράστασις. 
Παίξιμον, άσμα, ορχήστρα, μπαλλέτο θά εμ
φανισθούν καί είς τήν έμφάνισιν ταύτην δπως 
δώσουν τήν έθνικήν δψιν τής τέχνης συνειργάσθησαν 
άπό κοινοΰ αί δύο μεγάλαι σκηναί Μελοδράματος τής 
Πετρουπόλεως καί τής Μόσχας. Καί ΑΚΌΜΗ περισσότε
ρον θά γνωρίσωμεν καί τήν ρωσσικήν φιλολογίαν, 
τήν ποίησιν τών πρώτων ποιητών τής Ρωσσίας Πο°" 
σκιν καί Αέρμοντωφ ύπό μουσικήν διαρρύθμισιν, διότι 
μεταξύ τών ΈΞ έργων τών παραστάσεων, τά τέσσαρα 
«Ευγένιος Όνιεγκιν» , «Πίκα Ντάμα», «Μαζέππας» 
καί «Δουπρόβσκι» διαπραγματεύονται ύλικόν έκ 
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Λ 0 [ ή σ ε ω ς τοΰ Ποΰσκιν, ενώ ή ύπόθεσις τοΰ «Δαί-

-»χοΟΡουμπινστάίν είνε είλαμέμένη άπό τόν Λέρ-

^ντωφ "^λα ^ο:π^νΙαπ^ τ ή ν κ α ^ ή ν πνευματικήν 

ρ . ^ ? ; ν ω τήν κριτικην έκτιμησιν των μουσικών και 
^ δ ν απολαύσεων, άς μάς παρέχουν οί ρώσσοι ξέ

Ρ Ε Ι Σ τούς έξ επαγγέλματος δικαστάς. Έ δ ώ θά 
βδ'άσω Ρ Ν Ο Ν ! 1 ' - Κ Ρ Α Ν προσανατολιστικήν σύνοψιν 

βρί τής γεννήσεως και τής τύχης τής ρωσσικής δ-
*ίρα' Ή εθνική ρωσσική όπερα είνε περίπου τόσον 
,αλαιάδπως ή εύδοκιμήσασα ρωσσική ποίησις καί ή 
ί&χή ρωσσική ζωγραφική δύο έως τρεις γενεάς. 
Ό Γκλίνκα ό συνθέτης τής πρώτης ρωσσικής δπε-

; -,ς, «Ήζωή διά τόν Τσάρον» ήτο σύγχρονος τοΰ 
ΠοΟσκινκα'ι τοΰ Γκόγκολ ώς καί τοΰ ζωγράφου 
Μπρύλωφ, δστις εννοείται έθεωρήθη ώς πρόδρομος 

: ι% ειδικής ρωσσικής ζωγραφικής. Πρό τοΰ Γκλίνκα 
? ή |6νική ρωσσική μουσική έζη μόνον είς τό στόμα τοΰ 
| ΧαοΟ κατά τόν άρχαϊκώτερον τρόπον, είς τό παλαιόν 
[«λαυϊκόν έκκλησιαστικόν άσμα. Έ μουσική τέχνη 
', {π! τών δύο μουσοφίλων αυτοκρατειρών Ελισάβετ καί 

Αικατερίνης καί τών διαδόχων τούτων ήτο άποκλει-
[ στικώς ιταλικής εισαγωγής καί οί Σάρτι, Παεζιέλλο, 
Γ Σαλ'.έρι, Γκαλοΰππι κατήγαγον πανηγυρικούς θριάμ-
ί 6ους εις τήν Πετρούπολιν καί τήν Μόσχαν. Παρ' αύ-
| τους μόνον σπανίως ήκούοντο γάλλοι καί γερμανοί. 

Οί άκούοντες τά ρωσσικά άσματα κατενόησαν ταχέως, 
| δτ: έ ρωσσικός λαός κατείχε μεγάλον -λοΰτον μελω

δών, ό όποιος ήδύνατο νάποτελέση θησαυρούς διά 
τους ειδήμονας. "Ηδη άπό τά μέσα τοΰ 18ου αιώνος 
μετεχειρίσθη ό Φραντσέσκο Άράϊα ρωσσικάς λαϊκάς 
μιλψδίας είς τάς συνθέσεις του καί τό 181 δ Ιγραψεν 
ίΚατερίνο Κάβος τόν «Ίβάν Σουσσάνιν», δπεραν 
ϊιαπραγματευομένην ύπόθεσιν έκ τής ρωσσικής ιστο
ρίας, μετεχειρίσθη εθνικά ρωσσικά μοτίβα καί εύρε 
μεγάλην έπιδοκιμασίαν έκ μέρους τοΰ κοινοΰ τής Πε
τρουπόλεως, άλλ' δλα αυτά οπωσδήποτε μάλλον ώς 
ίξιοπερίεργον καί κατόπιν ώς κάτι «έθνικόν» έργον. 
Άλλ' δταν μετά είκοσαετίαν ό 'Μιχαήλ Γκλίνκα (έ-
Τ«ννήθητό 1804) μετεχειρίσθη ακριβώς τό αυτό ύ-
ϊιχέν δπως ό Κάβος, είς τήν δπεράν του « Ή ζωή διά 
ΜΓσάρον» κ/λ ενίσχυσε τό λαι'κόν στοιχεΊον,τότε τόν 
«πηγόρησαν. οτι τό χονδρόν αυτό έργον του είνε 

ί «μουσική τών άμαξηλατών» μομφήν, τήν οποίαν δ 
: Γκλίνκα απέκρουσε ν έτοίμως μέ τάς λέξεις: 
| ~ Τί σημαίνει άν οί άμαξηλάται αξίζουν περισ-
'ίτερον άπό τούς κυρίους των; 

Γερμανός ήτο εκείνος είς τόν όποιον ό νεαρός ρώσ-
0 0 ! ϊαιοκτήμων Γκλίνκα εύρε τήν καλλίστην ύπο-

.βτηριξ-.ν τής κλίσεως του νά σύνθεση είδικήν ρωσσι-
Χίί ν μουσικήν, ό βερολιναίος θεωρητικός μουσικός 
Ε· Β. Δέν. Ό Γκλίνκα είς ήλικίαν 50 ετών, δταν 

πλέον αί πρώται δύο δπεραί του « Έ ζωή διά τ ό ν 

Τσάρον» (1836)]καί ή «Ρούσλαν καί Λούδμιλλα» 
(1842) τόν είχον καταστήσει ένδοξον, εστράφη πάλιν 
πρός τό Βερολίνων, δπως εξακολούθηση τάς θεωρη-
τικάς σπουδάς του παρά τώ Δέν, άλλ' άπίθανεν ο
λίγον καιρόν μετά τήν άφιξίν του είς τήν πρωσσικήν 
πρωτεύουσαν. Έ Ν τώ μεταξύ ή «άμαξηλατών μου
σική» του έκαμε τόν δρόμον της είς τήν Ρωσσίαν, αί 
δύο δπεραί του έγιναν δημοφιλέστατα·, είς τόν ρωσσι
κον λαόν καί δέν ήδύναντο πλέον νά έκτοπισθοΰν εκ 
μέρους τής αντιστάσεως τών επισήμων μουσικών κύ
κλων καί τών ιταλών τών άνησυχούντων διά τήν έπιρ-
ροήν των. Τό παράδειγμα τοΰ Γκλίνκα παρεκίνησε 
ζηλωτάς καί ενεφανίσθη δεύτερος ρώσσος γαιοκτή-
μων δ Αλέξανδρος Δαργομύσκι (έγεννήθη τό 1813) 
καί έσχε λαμπράς επιτυχίας μέ τάς συνθέσεις του, 
ιδίως δέ μέ τήν άρχεγόνως δροσερήν δπεράν του 
«Ρουσσάλκα». 

Τόσον γοργά καί εύκολα δπως συνέβη μέ τήν έ
θνικήν παραγωγήν τών συγγραφέων ΕΝΝΟΕΊΤΑΙ δτι δέν 
I γ:νε μέ τήν έθνικήν μουσικήν καί κυρίως άπέμεινεν 
αύτη εις τάς χείρας τών ερασιτεχνών, ένω τά δύο 
μεγάλα όπερας θέατρα είς τήν Πετρούπολιν καί τήν 
Μόσχαν—είς τάς λοιπάς πόλεις τοΰ Τσαρικοΰ κρά
τους έπί μακρόν ακόμη ήτο πολυτέλεια ή συντήρησις 
ιδιαιτέρας δπερας—εύρίσκοντο εις τήν υπηρεσίαν ΕΝ
τελώς ξένης μουσικής. Α κ ό μ η είς τάς αρχάς τοΰ πεν-
τηκοστοΰ έτους είπεν δ διευθυντής τής "Οπερας τής 
Πετρουπόλεως Γόδνονωφ πρός τόν νεαρόν Άντώνιον 
Ρουμπινστάϊν, ό όποιος τοΰ ένεχείρισε τήν πρώτην δ
περάν του τόν «Δμήτρη Δόνσκοϊ» είς ρωσσικήν γλώσ-
σαν : δέν ήμποροΰσε νά έννοήση πώς ήτο δυνατόν ν ' 
άποφασίση τις νά γράψη ρωσσικήν δπεραν, ρωσσική 
δπερα δέν δύναται ούτε πρέπει νά ύπαρξη. Καί ή 
πρώτη δπερα τοΰ Ρουμπινστάϊν έπεσε κατά τήν παρά-
στασίν της καί έπροτίμησε πρός τό παρόν νά γράφη 
τάς δπεράς τ<υ ίταλιστί ή γερμανιστί. 

Ά λ λ ' ό υίός αυτός έμπορου—τοΰ έκ Βέρδιτσεφ 
καταγόμενου βιομηχάνου μολυβδοκονδυλίων τής Μό
σχας Γρηγορίου Ρουμπινστάϊν—ήτο προωρισμένος νά 
διαπαιδαγώγηση καί μόρφωση τό πνεΰμα τής εθνικής 
ρωσσικής μουσικής μέσα είς τό έπικρατοΰν χάος. 
Είς τήν Πετρούπολιν ίδρύθη ύπό τήν προστασίαν τής 
Μ. Δουκίσσης Ελένης ή «Ρωσσική Μουσική Ε τ α ι 
ρία», είς τήν οποίαν συμμετέσχον μερικαί μουσικαί 
τάξεις, έξ ών κατόπιν τό 1862 προέκυψε τό Ώδεϊον 
τής Πετρουπόλεως. Εννοείται, δτι δλα αυτά δέν έ
γιναν άνευ αντιστάσεως. Ό Σέρωφ, ό «εθνικός» συν
θέτης, υβριζεν έξ άγανακτήσεως. · 

— Αυτά είνε σχολαστικότης ! "Ολα είνε γερμα

νικά πράγματα ! Έγραφεν είς τάς εφημερίδας καθ ' 

δλων τών Ωδείων —(Σημ. Είς παρόμοιο Ν στάδιο ν 
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φαίνεται, δτι ευρισκόμεθα σήμερον είς τάς Αθήνας, 
δπου ή κοινωνία τοΰ κεφαλαίου δέν υποστηρίζει τά 
πρώτα-πρώτα βήματα τής λαϊκής Ελληνικής μουσι
κής καί δπου έξ άλλου ή οπισθοδρομική άντίδρασις 
κακίζει τήν άποστολήν τής βαθμιαίας μουσικής ορ
γανώσεως έκ μέρους τών Ωδείων)—καί έλεγεν, δτ' 
δλα αυτά είνε άχρηστα καί σχολαστικά. Καί ή άντί-
δρασις ί'δρυσεν δπως π ιλα ίση κατά τοΰ Ωδείου τήν 
«Δωρεάν μουσικήν σχολήν», υπό τήν προστασίαν τοΰ 
διαδόχου |Άλεξάνδρου (τοΰ κατόπιν αυτοκράτορος 
Αλεξάνδρου Γ'.) 

Ά λ λ ά τό Γδρυμα τοΰ Ρουμπινστάϊν ήνθησε, ό Αε-
σέτιτσκι, ό Δρέϋσοκ, όΒιενιάβσκι, ό Ζάρεμβα ή κ. 
Νίσσεν Σολωμόν συνειργάσθησαν όλοψύχως. Ό Α ν 
τώνιος Ρουμπινστάϊν ανέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ ι
δρύματος μέχρι τοΰ 1857 καί κατόπιν μετά μακράν 
διακοπήν, άφιερωθεΐσαν εις συνθέσεις καί δημοσίας 
μουσικάς διαλέξεις, κατέλαβε πάλιν τήν θέσιν ταύτην 
τό 1887 . Εΐς τήν Μόσχαν ήνοιξε τό 1886 τό πρώτον 
'Ωδεΐον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Νικολάου Ρουμπιν
στάϊν καί μετά τήν άποφοίτησιν τών πρώτων μουσι-
κώς μορφωθέντων έκ τοΰ Ωδείου τής Πετρουπόλεως 
ίδρύθησαν τοιαΰτα εΐς Κίεβον, Χάρκοβον, Σαράτωφ, 
Τιφλίδα, Όδησσόν, "Όμσκ κ.τ.λ. Διά τών ιδρυμάτων 
τούτων διεδόθη ||ή μουσική μόρφωσις είς τήν Ρωσ-
σίαν. 

Ά λ λ ' ό μάλλον διακεκριμένος καρπός, δν απέ
δωσαν εΐς τήν Ρωσσίαν, τό 'Ωδεΐον τής Πετρουπόλεως 
ήτο ό Πέτρος Τσαϊκόφσκι. 

Ό Τσαϊκόφσκι (έγεννήθη τό 1840» είχεν ει- Λ 
φλέβας του ρωσσικόν, γαλλικόν καί ίσως πολ·,)Ν·»| 
αίμα. Μεγαλώσας εΐς ελάχιστα μουσικόν περ:64"η3 
ήτο προωρισμένος £διά τό νομικόν επάγγελμα, το 1 
ποίον τόν έφερεν εΐς ήλικίαν 23 ετών ώς ΓΡΑΜΜΉ 
τοΰ υπουργείου τής Δικαιοσύνης. Καί αυτός ΉΤΟ Η 
τών «μουσικών ερασιτεχνών» εκείνων τούς όποίοι,ςΐ 
πολέμει ζωηρώς ό Ρουμπινστάϊν — έως δτου Ό ΤΟΛΙ 
κόφσκι έλαβε τήν άπόφασιν τό 1863 καί παρηχήφϋ 
τής δημοσίας υπηρεσίας καί εΐσήλθεν εΐς τό ΏΔΕ!·* 
καί άφωσιώθη εντελώς εΐς τήν μουσικήν. ΈΠΗΚΟΛΟΒ 
θησαν σκληρά έτη, μαθήματα κακώς πληρωνόμε»»1 
πείνα καί στέρησις, αί πρώται άποτυχίαι. ΚΑΤΌΠΙ*] 
ήρχισεν ή βαθμιαία, ήρεμος, ακατάβλητος ΖΩΉ ·*] 
τέχνης. Ό Τσαϊκόφσκι γίνεται διδάσκαλος ΕΐΣ Λ 
'Ωδεΐον τής Πετρουπόλεως, γράφει έργα ΈΠΊ έργ^ 
καί τέλος κατακτά τήν πρώτην έπιτυχίαν ΕΙΣ 
Πετρουπόλειον "Οπεραν μέ τό έργον του «ΌΠΡΊΤΟΝΙΧ-Ι 
τό 1874 . Επακολουθούν νέαι δπεραι, τό 18791 
Ευγένιος "Ονιεγιν», μουσική επιτυχία πρώτης τάξεκς! 
(μόνον ό διδάσκαλος δέν ήτο ακόμη ευχαριστημένος!! 
τό 1 8 8 3 ό «Μαζέππας» καί μετά τριετίαν ή «ΠΊΧ»̂  
Ντάμα». Καί αί τρεΐς δπεραι έχουν ύπόθεσιν ΑΠΈ 
έργα τοΰ ΠοΟσκιν. Τό 1 8 9 3 άπέθανεν ό ΤΣΑΐΚΌΦΣΠ| 
είς τήν Πετρούπολιν ΈΚ χολέρας. Βεβαίως ΕΊΝΕ ί ; 
πρώτος μεταξύ τών ρώσσων συνθετών καί άν ύπάρχ-Μ 
σήμερον είς τήν Ρωσσίαν εθνική "Οπερα, εΐς ΤΟΔΤΊ] 
πολύ συνέβαλεν ό Τσαϊκόφσκι. 

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ ΣΟΑΤΣ 

Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Ε Υ Τ Υ Χ Η Σ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ 
[Διήγημα τοϋ ρουμάνου συγγραφέως Γ . Λ. Καραγιάλε] 

Ό φίλος μου Μανωλάχε Γουβίδι είνε γνωστότατον 
πρόσωπον τής κοινωνίας μας, άνθρωπος άποκτήσας 
σημαντικήν περιουσίαν δι' εντίμου εργασίας· είνε μορ
φωμένος καί σοβαρός, καλός σύζυγος καί έξοχος οι
κογενειάρχης. Μέ τόσας καλάς ιδιότητας δέν ήμπο-
ροΰσε παρά νά νικήση είς τόν αγώνα τής ζωής· οί 
αντίπαλοι του δέν ήδύναντο παρ ' δλας τάς μηχανορ
ραφίας των νά εΐποΰν τίποτε εναντίον του. 

Άλλοτε , είς τόν καιρόν τοΰ πρώτου γάμου του 
ανέλαβε μεγάλην έπιχείρησιν τοΰ δημοσίου—καί 
αυτή ήτο ή αρχή τής ευημερίας του, διότι έκ τών 
αποτελεσμάτων τής επιχειρήσεως εκείνης χρονολο
γείται ή άρχή τής ωραίας περιουσίας του, τήν οποίαν 

απολαμβάνει σήμερον. Οί σκευωροΰντες φίλοι « Η 
έζήτησαν λοιπόν νά τοΰ σκάψουν τόν λάκκον Μ*] 
μετά τρομεράν έκστρατείαν κατώρθωσαν δι' ύποβολδ»"; 
καί διά τοΰ τύπου νά δημιουργήσωσι δυσμενές ρεΟμ» 
είς τούς ισχυρούς κύκλους κατά τοΰ φίλου Μανωλάχε. 

Τρεξίματα, διαμαρτυρία;, παράπονα έκ μέρους 
των υπήρξαν μάταια. Καί διά νά μή τόν νικήοο"*] 
λοιπόν, καί συγχρόνως διά νά μή μεταβή καί δμιλ} 
άνωφελώς εις τούς κυβερνητικούς κύκλους, δσον ί***} 
δύνευε νά διαλυθή τό συμβόλαιον καί ήπειλείτο « Ι 
πολυδάπανον δίκην, έστειλε τήν σύζυγόν του δ"»* 
συζήτηση πρός πρόσωπον μεγίστης επιρροής. 

Ό κ. Γουβίδι ήξευρε τί έκαμνε· έγνώριζεν, Λ 
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μέ τόν «άκλόνητον καί ύπερήφανον» χαρά
ΔΡΑ δέν θά ανελάμβανε αυτήν τήν ύπόθεσιν τόσον 

, . 2 Π Ω : ή σύζυγος του. Ή κυρία Γουδίβι πράγ-
[ ΊΤΟ νεαρωτάτη αλλ" έκρυπτεν ύπό τήν θελκτι-
«ΊΝΤΉΊ έμφάνισιν καί τόν παιδικό·/ της τρόπον πολύ 

^ ^ μ α τ ι κ ό ν τάκτ. Καί πράγματι ή σύζυγος είχεν ο̂λογίσε: καλώς· δ,τι ό «ισχυρός κι' ώμος άνήρ», 
6Ίιο>Σ έγνώριζε τόν εαυτόν, του θά έρριψοκινδύνευεν, 
(«ΕΡΕΝ εΐς αίσιον πέρας μέ γλυκύτητα τό αδύνατον 

• ^ χακαί γλώσσα·. έβουβάθησαν άπαυδησασαι 
£1λ' ό φίλος μας ετέθη ύπό τήν ΐσχυράν προστασίαν 

Ι 0 0 προσώπου μέ τήν μεγάλην έπιρροήν, ήδυνήθη νά 

(εξακολούθηση τάς εργασίας του καί νά έπιτύχη τό 
['ΟΠΟΥΔΑΪΟΝ κέρδος, τό όποιον ήξιζον αί πνευματώδεις 

ΧΑΊ ακούραστοι προσπάθειαί του. 
ΚΑΊ το πράγμα δέν περιωρίσθη έως έδώ" διά τοΰ 

'4ίκισοδίου τούτου άνεπτύχθη μεταξύ τής οικογενείας 
ί ΓΟΥΒΊΔΙ καί τοΰ προστάτου της μία τών στενωτέρων Ιλιδν, ή έποία έπί μακρά έτη διετηρήθη άνέφελος — 

ΔΤΟΥ ό αμείλικτος θάνατος άφηρεσεν εις τό άν
ΘΟΣ ΤΉΣ ηλικία: της τήν κ. Γουδίβι. 

Ή πτωχή γυνή ! Τόσον νέα, τόσον ωραία καί τό-
Γοον άγαπωμένη ! Ποίος ήμποροΰσε νά τό έστοχάζετο ! 

Κα! ΤΊ ΚΕΝΌΝ άφήκεν δπισθέν της ! 
Ι «Ανεπανόρθωτος απώλεια διά τούς απαρηγόρη
ΤΟΥΣ έναπομείναντας !». 

ΑΎΤΑΙ είνε αί θλιβεραί καί μαΰραι λέξεις, τάς 
ΊΠΟΊΑΣ δλοι μας άνεγνώσαμεν είς τήν ταινίαν τοΰ 

.ωραιότατου στεφάνου άπό βιολέτζς τής Πάρμας, δταν 
' ήκολουθήσαμεν τήν πένθιμον κηδείαν. Ά λ λ ' έπί τοΰ 

οτεφάνου, τόν όποιον κατέθεσεν ό τεθλιμμένος, σύζυ
γος ΉΤΟ ακόμη μία συντομωτέρα κα'ι σπαραξικαρδιω-
ΤΈΡΑ φράσις : «Αιωνία μνήμη ! ό απαρηγόρητος 
ΓΟΥΒΊΔΙ.» 
. ΈΚΤΟΤΕ παρήλθε πολύς καιρός καί ό χρόνος, δπως 
οχεδόν πάντοτε, κατεπράϋνε τήν αΐωνίαν όδύνην, 

' «ΛΗΡΏΣΑΣ μέ λήθην τό κενόν τό όποιον άφήκεν ή 
ΘΕΛΧΤ ιχή μακαριτισσα. 

ΚΑΊ δταν τό ΚΕΝΌΝ αυτό συνεπληρώθη εντελώς, 
ένυμφεύθη ό φίλος μας Μανωλάχε διά δευτέραν 
ΦΟΡΆΝ. 

ΕΥΤΥΧΉΣ άνθρωπος ! 
• ΑΎΤΗ Ή δευτέρα σύζυγος είνε σχεδόν τόσον νέα καί ωραία ΔΠΩΣ άλλοτε ή μεταστάσα άλλ' δσον άφορα 
τέ διπλωματικό ν τάκτ, τό όποιον τόσον άναγκαΐον 
«Ινε, ΔΤΑΝ κανείς έχει μεγάλας καί πολυειδεΐς έπιχει-

ί. Ρήοεις, δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι τοΰτο τώρα είνε 
άνώτερον άπό άλλοτε. 

ΚΑΊ ΔΙ' αυτό αυξάνουν και ευδοκιμούν αί υποθέ-
I °«Σ ΤΟΰ οίκου Γουβίδι καί Σα. Ή επιτυχία είνε δούλη 

1 0 0 φίλου μας· ή ευτυχία ακολουθεί αυτόν τόν άνθρω-

— 1 

πον βήμα πρός βήμα ώς πιστός ακόλουθος σκύλος. 
Έστεπτόμην ακριβώς τί είδος ποικίλον καί άγα-

πητόν μυθιστόρημα θά ήδύνατο νά γραφή έκ τής με
λέτης τοΰ τύπου αύτοΰ ευτυχούς άνθρωπου, τόν 
όποιον δλοι μας γνωρίζομεν εις τήν κοινωνίαν μας, 
δταν διά τού ταχυδρομείου έλαβον τάς έξης γραμμάς : 
« Ό Κύριος καί ή Κυρία Γουβίδι λαμβάνουν τήν τιμήν 
νά σάς παρακαλέσουν νά διέλθητε τήν προσεχή Κυ-
ριακήν είς τό κτήμα των Μοάρα δέ Πιάτρα. Μικρός 
κύκλος στενών φίλων. Ένδυμα εντελώς κατ ' άρέ-
σκειαν : «ΟΐΙ ϊΐ γ Ά άβ Ια £6116, ίΐ η ' γ Ά ρ&8 άβ 
ρΙαϊδΪΓ.» Παρατήρησις. Είς τόν σιδηροδρ. σταθμόν 
Σάς αναμένει άμαξα.» 

Τό ύφος είνε τής κυρίας... τής άξιεράστου κυρίας 
Γουβίδι ! Γνωρίζω τόν χαρακτήρα της καί τήν άγα-
πητήν φρασεολογίαν της· τήν μεταχειρίζεται τόσον 
συχνά καί μέ τόσον γοητευτικόν σήκωμα τών 
οφθαλμών. 

* * 
* 

Τό Μοάρα δέ Πιάτρα ώς κτήμα είνε μικρόν, κα
λόν, άλλά μικρόν ώς παράδεισος. 

Κείται 20 λεπτά μακράν τοΰ σιδηροδρ. σταθμοΰ 
Χ. θαυμάσιο ν πάρκον καί έν άγγλικόν «κόττεδτζ», 
δπως σπανίως απαντάται είς ημάς τοιαύτη αγροτική 
έπαυλις. 

Καί πόσον νομίζετε, δτι ήγόρασεν αυτό τό κτήμα ; 
Δέν θά τό πιστεύσετε καί έγώ επίσης δέν θά τό έπί-
στευα, δν δέν τδ ^ήξευρα άσφ*λέ«τατα. Πόσον ;...ΔΓ 
έν ζεΰγος ίππων...τόσο ν ! Τί *ραΐοι Γπποι ήσαν! 
Άλλά , δσον ωραίοι κι' άν ήσαν έν κτήμα ποΰ τό ό-
λιγώτερον νά έπωλεΐτο θά έστοίχιζε 2 5 0 , 0 0 0 λέϊα ν ' 
άγορασθή δι' ενός ζεύγους ίππων, τό όποιον τδ πολύ 
νά έστοίχιζον 5 .000 έως 5 ,500 λέϊα ! 

Ά λ λ ' είς αυτήν τήν ύπόθεσιν βεβαίως έπαιξε πε
ρισσότερον ρόλον άπό τό συμφέρον τδ πάθος ! 

Ό πρώην ιδιοκτήτης τής «Μοάρα δ έ . Πιάτρα» 
ήτο δ πασίγνωστος Ν., ό εξαίσιος σπόρτσμαν, κάπως 
ήλικιωμένον γεροντοπαλλήκαρον, πλούσιος μέχρι γε
λοίου βαθμοΰ καί δ όποιος, καθώς ήξεύρομεν δλοι 
είχε τρομερδν πάθος διά τούς ίππους. Μίαν φοράν 
είδε τήν κ. Γουβίδι νά διευθύνη μόνη της τά άλογα 

τ η ς — 6 ουρανός γνωρίζει είς ποίαν διάθεσιν εύρίσκετο 
έκείνην τήν στιγμήν δ άνθρωπος—λέγεται πώς είχε 
παίξει τήν νύκτα είς τήν Λέσχην Τζόκεϋ καί είχε 
χάσει πολλά καί άπδ τότε δέν εύρισκε ήσυχίαν κι' 
άνάπαυσιν. 

"Ολα αυτά τά διηγείται δ ίδιος ό κοινός μας φίλος 

Γουβίδι. 

Εκείνα τά άλογα έγιναν διά τόν Ν. φαντασιοπλη-

ξία, μονομανία, νόσος, δπως θέλετε εΐπήτέ την ! Κα 

τί έκαμε διά νά τά απόκτηση; Τά ήκολούθει παντού 
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συνήψε στενήν φιλίαν μέ τούς Γουβίδι, άπήτησε, 
παρεκάλεσε, έταπεινώθη.,.δλα τοΟ κάκου ! Α κ ό μ η καί 
άν ήθελεν ό σύζυγος νά ικανοποίηση τήν έπιθυμίαν 
τοΰ νέου φίλου, ή σύζυγος δμως δέν έδέχετο διά κα
νένα λόγον. 

— Δέν πωλώ διά χρήμα, τοΰ είπε κάποτε μέ 
θάρρος. 

— Διατί λοιπόν ; ήρώτησεν ό Ν. μέ τόνον άνθρω
που ετοίμου δι' δλα. 

— Άλλά...Δέν θά θελήσετε! 
— "Εστω· δ,τι θέλετε! 
— Τά δίδω αντί τής «Μοάρα δέ Πιάτρα», άπήν-

τησεν άποτόμως ή κυρία, ή οποία έκείνην τήν στιγ
μήν έφαίνετο ωραιότερα άπδ κάθε άλλην φοράν. 

— Ά , αύται είνε ύπερβολαί, διέκοψεν δ Μανω-
λάχε, λαμβάνων μέρος είς τήν συνομιλίαν, άπδ τό 
βάθος τής αιθούσης, δπου έδιάβαζε τήν εφημερίδα 
του. 

— Τί ανακατεύεσαι σύ στής δουλειές μας, αυτό δέν 
σέ ενδιαφέρει, άπήντησεν ή κυρία καί έκρέμασε τό 
χειλάκι της ώς̂  χαϊδευμένον παιδί. 

Ό κ. Γουβίδι ύψωσε τούς ώμους κ' έξηκολούθησε 
τήν άνάγνωσίν του. 

— Σας αρέσει πολύ.,.πολύ ; ήρώτησεν ό Ν. 
— Βέβαια περισσότερον άπό δ,τι αρέσουν είς σάς 

τά Ά Λ Ο Γ Α μου, είπε κ ' έμειδίασε μέ σκεπτικόν 
τρόπον. 

— Δέν είνε δυνατόν, άπήντησεν ό ΛΤ. μέ έλαφράν,. 
πνιγομένην φωνήν καί οί οφθαλμοί του, οί όποιοι ήδη 
πολλά είχον ϊδη, έκολλήθησαν είς τούς οφθαλμούς 
τής νεαράς γυναικός καί έλαμψαν παραδόξως. 

— Δέν τό πιστεύω, έως νά μοΰ τό αποδείξετε, 
είπε καί τό χαιρέκακον μειδίαμα της έγινεν ακόμη 
σαφέστερον. 

Ή συμφωνία έκλείσθη. Διαφορετικά δέν ήτο δυνα
τόν άλλέως ό Ν. δέν θά κατώρθωνεν δ,τι έπόθει δια
καώς...τά άλογα έγιναν ιδικά του. 

Καί οΰτω άπό έξ ετών περίπου ή Μοάρα δέ Πιά-
τρα έγινεν ιδιοκτησία τής οικογενείας Γουβίδι. 

* * 
* 

'Εδέχθην τήν φιλικήν πρόσκλησιν καί δέν έλυπή. 
θην δι ' αυτό. Αλήθεια είνε θελκτικωτάτη τοποθεσία 
καί έν μέσω τής τελείας αυτής οικογενείας διεσκέ-
δασα κατά τρόπον άπερίγραπτον. 

. Καί δέν ήτο κοινή διασκέδασις, έκοψαν τό γλυκό 
τής ΕΟΡΤΉΣ τών γενεθλίων τής μικράς Νικούτσα, η 
μονάκριβη κόρη έκλειε τό πέμπτον καί είσήρχετο 
είς τό έκτον έτος της. 

ΙΙόσα καί τί είδους δώρα, μία περιουσία ! Μεταξύ 
τών άλλων μία νέα φωτογραφία, μέ όλόχρυσον καί 

άδαμαντοκόλλητον κορνίζαν. Ό νουνός ένηγ 
μέ άγάπην τήν μικράν άναδεκτήν του, ή ΟΠΟΊΑ 
έμειδία άθώως. 

Ό νουνός έκαμεν ώραίαν έκπληξιν είς τούς 
κεκλημένους καί έφερεν άπό τό Βουκουρέστι 
στρατιωτικήν μουσικήν. 

"Ολα ήσαν θαυμασίως καλαίσθητα κι ' δ χ
ΕΙΣ τήν πράσινην χλόην πολύ ζωηρός καί εύθυμος. 

Ε π ε ι δ ή δλοι οί προσκεκλημένοι είχον έργ 
τήν έπομένην Δευτέραν, έπρεπε νά πάρωμεν 
τραίνο, τό όποιον διέβαινε τήν μίαν μετά τδ 
κτιον. 

Κρυστάλλινη νύξ τοΰ Σεπτεμβρίου...καλωσύνη ^ 
πανσέληνος...δέκα άμαξαι έν πορεία, εμπρός ή στρ^ 
τιωτική μουσική, παίζουσα έμβατήριον νίκης.,.αληί 
σμόνητον! ( 

Ή οικογένεια Γουβίδι καί ό νουνός μάς συνώδει>1 
σαν έως τόν σταθμόν. 

Άνέβημεν δλοι ΕΊΣ τό βαγόνι άφοϋ ηύχαριοτήοβ.1 
μεν τούς οίκοδεσπότας καί ιδιαιτέρως τήν κυρίαν, Μ 
όποια μάς είχε δεχθή μέ τήν συνήθη της φιλοφρο»] 
σύνην κ.τ.λ. 

Ό Ν. ό όποιος δέν είχεν έργασίαν τήν επομένη»·] 
έμεινε τήν νύκτα είς τήν Μοάρα δέ Πιάτρα. "Αλλ* Η 
Γουβίδι άνεμένετο ώρισμένως τήν έπομένην είς Π, {. 
που τόν έκάλουν επείγουσα·, υποθέσεις καί έμεινενέ^ 
πομένως είς τόν σταθμόν, δπως περιμείνη τό τραίνο»! 
έκ Βουκουρεστίου, τδ οποίον διεσταυρώθη μέ τό ί!η 
κόν μας είς τόν προσεχή σταθμόν. 

Εννοείται, δτι είς τό τραίνο ώμιλήσαμεν δλην τή»; 
ώραν αποκλειστικώς διά τήν θαυμασίαν διασκέδααινί 
τής ημέρας καί συνεφα>νήσαμεν δλοι, μέ πολύν ή δλΜ 
γον φθόνον, είς τήν έξύμνησιν τοΰ φίλου μας Μαν»] 
λάχε διά τήν προτέραν καί διά τήν σημερινήν εύτ»! 
χίαν του. 

Έ κυρία Ζ., μία άπό τούς προσκεκλημένους, 0* | 
βαστή χήρα, ή οποία τά ήξεύρει δλα δσα γίνοντ* 
είς τήν κοινωνίαν μας καί μάλιστα ακόμη περισσό*! 
ρον,μάς διεβεβαίωσε κατά τό ταξείδιόν μας, — εννοεί* 
δτι σάς τό λέγω βασιζόμενη είς τήν μυστικότητα οΚι 
—δτι ό κάπως φιλάσθενοςΝ. έκαμε τήν διαθήκην το* 
καί άφίνει σχεδόν δλην τήν περιουσίαν του είς *Ι 
κοριτσάκι τοΰ Μανωλάχε, διά τό όποιον τρελλ»* 
νεται. 

Καί ήμεϊς δλοι ήναγκάσθημεν βεβαιώ; νά έπα* 
λάβωμεν: 

— Τί είδους ευτυχής άνθρωπος αυτός ό Γον 
βίδι!» 

Γ. Δ· Κ Δ Ρ Α Π Α Δ Ε 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Μ Ι Α Ν Ι Κ Η Τ Ω Ν Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Δ Ω Ν 
[Απέκτησαν το δικαίωμα τής πολιτικής] 

[ΑΊ γερμανίδες πανηγυρίζουν μίαν ούσιαστικήν νίκην των. Μετά αγώνας 60 ετών επε
τράπη εις αύτάς νά συγκροτούν ελευθέρως πλέον και άνευ ούδενδς περιορισμού πολι
τικά σωματεία και πολιτικάς διαδηλώσεις και νά συμμετέχουν δπως και οι άνδρες 
εις τήν πολ.ιτικήν πάλ.ην τών κομμάνων τής πατρίδος των. "Ολα τά σοσιαλ,ιατοδημο-
κρατικά, δλα τά ριζοαπαστοδημοκρατικά, δλα τά αστικά φιλιλεύθερα φύλλα 
τής Γερμανίας χαιρετίζουν ανεξαιρέτως τό γεγονός ώς νέον σταθμόν προόδου 
τής γυναικός. ΑΙ διακεκριμένοι συνεργάτιδες δλ.ων τών φύλ.λ,ων δημοσιεύουν δια
φωτιστικά άρθρα. Αναδημοσίευα μεν κατωτέρω τό άρθρον τής σννεργάτιδος τής α
στικής φύ.ογύνου «.Εφημερίδος τοϋ Φόςη τοΰ Βερο/.ίνου, τό όποιον όχι μόνον δίδει 
πιοτήν εικόνα τής εξελίξεως τών γυναικών καί τής άνθρωπότητος είς τήν έποχήν 
μας, άλλα δύναται νά χρησιμεύση ώς αφορμή σκέψεων καί ώς μέσον κατανοήσεως 
τοΰ τί έοτί πράγματι Γυναικεϊον ζήτημα δι' δλους τούς όμιλοϋντας δι' αυτό έν Έλ-

' λάδι, χωρίς νά έχουν απολύτως γνώσιν κιί πραγματικήν ίδέαν τούτου. Τό κατωτέρω 
άρθρον αξίζει, νομίζομεν, νά άναγνωαθή όχι μόνον άπό δ/.ας τάς Έλλιμ'ίδας, άλλά 
καί άπό τούς λογίου, μας, τούς πολιτικούς μας, τούς κοινωνιολόγους μας, τούς δ>/-
μοαιογράφους μας, τούς χρονογράφους μας, οι όποιοι άνιδέυις μεταφράζουν εσφαλ
μένος κρίοεις καί ειρωνείας καί μεταδίδουν δηλητήριον. Εινε άρθρον φωτός καί φιλο
ξενείται είς τάς στήλας όχι σοαιαλιστοδημοκρατικοϋ φύλλου, άλ.λά καθαρώς άητικοϋ φι 
λ.ελευθέρου. Ή αιωνία πρόοδος τής άνθρωπότητος συμταρασύρει καί τούς φιλελευ
θέρους αστούς είς τό γυναικεϊον κίνημα, αυτούς, οί οποίοι πρό ολίγων χρόνων α
κόμη ήθελαν τήν γυναίκα άπλήν οίκοκυράν καί κούκλ.αν μόνον καί σήμερον βλέπουν 
διά τής φοράς τών πραγμάτων δτι ή γυνή εΐνε δν ίσης κοινωνικής εκτιμήσεως δπως 
ό άνήρ. Θέλομεν νά πιστεύσωμεν, δτι είς κοινωνίαν στενήν καί βραδέοκ άποδεχο-
μένην τό σύγχρονον πνεύμα καί τήν έκπολιτιστικήν κί,ησιν δπως ή ιδική μας, 
τό κατωτέρω άρθρον θά χρησιμεύσβ ώς αρχή σκέψεα ς έκ μέρους τών πολύ ή 
ολίγον δρώντων πρακτικώς καί πνευματικώς παρ' ήμϊν.] 

Ή σημερινή θά μείνη ΏΣ ΉΜΕΡΑ άναμνήσεως είς 
τήν ίστορίαν τοΰ γερμανικοΰ πολιτισμοΰ, διότι άπό σν;-
μερον καθίσταται ελεύθερον τό ήμισυ τοΰ έθνους νά ΈΡ-
γασθν, καί παλαίση διά τά συμφέροντα τής πατρίδος. 

Άπό τό έτος 1850 έφερον αί γυναίκες τά δεσμά 
τοΰ παλαιοΰ νόμου περί σωματείων, ό όποιος μάς άπέ-
κλειεν ημάς τάς γυναίκας ΈΚ τοΰ πολιτικοΰ βίου, δ
πως τούς «ηλιθίους, τούς μαθητάς καί τούς καλφά-
δες.» Γηραιός νρμοθέτης τής πρωσσικής νομοθεσίας 
έδικαιολόγησε τόν άποκλεισμόν μας έκ τοΰ πολιτικοΰ 
Ρίου διά τής αιτιολογίας δτι «ή αποστολή τών γυναι
κών δέν συμβιβάζεται νά άσχολώνται αύται ΜΈ πο
λιτικά ζητήματα.» Τοΰτο ήδύνατο νά ίσχυε διά τάς 
γυναίκας τοΰ 1850 ή ζωή των περιωριζετο είς τήν 
κουζίναν, ΕΙΣ τήν άνατροφήν τών παιδιών, είς τήν οί-
κιακήν έργασίαν καί είς τά αίσθηματολογικά μυθιστο
ρήματα. ΕΊΣ τήν γυναίκα τό σπήτι, ΕΙΣ τόν άνδρα ό 
κόσμος!—αύτο ήτο τό σύνθημα εκείνης τής εποχής. 

Άλλ ' ή εποχή εκείνη έξηφανίσθη πλέον καί οί νόμοι 
<*»μβαδίζουν μέ τάς έποχάς, δχι δέ αί έποχαί ΜΈ τούς 
νόμους. Μέ δ,τι εζησεν ό πατήρ δέν δύναται νά ζήση 
τό τέκνον καί μέ δ,τι θά ζήση τό τέκνον δέν θά ζήση 

ό εγγονός. Έκαστη ΕΠΟΧΉ έχει τήν έξέλιξίν της, τήν 
οποίαν ΟΥΔΕΊΣ στενοκέφαλος δύναται νά σταματήση, 
ΟΥΔΕΊΣ, απολύτως ουδείς. Μόλις είχε δημοσιευθή ό 
νόμος καί προσεβλήθη ούτος ύπό τοΰ ρεύματος τών 
νέων ιδεών, μόλις ένομοθετήθη καί ήρχισε νά κα-
ταρρέη, διότι ΑΚΡΙΒΏΣ έκείνην τήν έποχήν ήρχισεν ό 
μέγας αναβρασμός πρδς άνατροπάς σκωριασασών πα
λαιών ΙΔΕΏΝ, αναγκών, νόμων. Διότι συγχρόνως ήρχι-
σαν οί μεταβολαί είς τόν δλον μας δημόσιον καί ίδιω-
κόν βίον, μεταβολαί, αί όποϊαι διεπλάσθησαν ύπό ώρι-
σμένας πλέον μορφάς, μεταβολαί άπό τό ήρεμον δω
μάτιον τής ΟΙΚΊΑΣ καί τήν έργατικήν τραπεζαρίαν μέχρι 
τών λεπτότερων ανθέων τής τέχνης, θέλω νά ομιλήσω 
επιστημονικώς, πρακτικώς, σαφώς, φωτεινώς. Καί εν
νοώ τόν Καπιταλισμόν καί τήν βιομηχανίαν. (Σημ. 
Ή συνεργάτις τής «Φόσσισε» ΕΥΘΎΣ αμέσως δείκνυται 
κατέχουσα θεμελιωδώς καί βαθέως τό κοινωνικόν ζή
τημα τής άνθρωπότητος, ή λεπτή δέ καί θετική σκέ-
ψις της μαρτυρεί πόσον επιδεκτική είνε ή γυνή είς 
τήν κατανόησιν τής ιστορίας, τής φιλοσοφίας, τής κοι
νωνίας καί τής τέχνης, δταν ανάλογοι εκπολιτιστικοί 
παράγοντες άναφανοΰν είς τό περιβάλλον της. Καί 
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τάς γερμανίδας καί αύτάς τάς ώδήγησεν είς τήν κοι
νωνικήν μόρφωσιν καί τήν κοινωνικήν δράσιν ουδέν 
άλλο παρά τό καθαρώς σοσιαλιστοοημοκρατικόν 
πνεΰμα τής νεωτεριστικής άνθρωπότητος. Αυτά τά 
λέγει ή ιδία μέ έξοχον άντίληψιν). Ά λ λ ά πουθενά άλ
λου δέν ενήργησε τόσον ανατρεπτικά ό Καπιταλισμός 
δπως είς τήν ζωήν τής γυναικός. 

Τής επήρε τήν πάλαιαν έργασίαν : τό ζύμωμα καί 
ψήσιμον τοΰ ψωμιοΰ, τό σφάξιμον, τήν πλύσιν, τό 
γνέσιμον, τό υφαίνειν, τό ράψιμον ενδυμάτων, ακόμη 
καί αυτήν τήν θέρμανσιν καί τό καθάρισμα τής λάμ
πας, δλα τής τά επήρε ό Καπιταλισμός άπό τό 
χέρι καί Ικαμε τήν ζωήν της πτωχήν καί ανωφελή· 
(Σημ. Αθηνών. Τό άνοιγμα τοΰ τυχόντος κοινωνιο
λογικού βιβλίου επεξηγεί έπακριβέστατα τάς αλη
θείας ταύτας δχι μόνον διά τήν γυναίκα άλλά καί 
διά τήν δλην νέαν μας ζωήν.) Ά λ λ ά συγχρόνως ό 
Καπιταλισμός επήρε καί αυτήν τήν γυναίκα άπό τό 
χέρι καί τήν ώδήγησεν έξω είς τήν δημοσίαν άγοράν 
τής εργασίας· διότι ό Καπιταλισμός (ή συγκέντρωσις 
δηλ. τής εργασίας είς εργοστάσια καί ή άφθονος πα
ραγωγή, ής τό περίσσευμα δέν παρέχεται ούτε κατά έν 
λεπτόν είς τόν παράγοντα τήν παραγωγήν και τό πε
ρίσσευμα έργάτην, άλλά περιέρχεται τό περίσσευμα α
ποκλειστικώς είς αυτό τό άδηφάγον κεφάλαιον) είχεν 
ανάγκην τών εύθηνών καί επιτηδείων χειρών της. 

Καί διά μιας οδτω έγεννήθη τό κοινωνικόν ζήτημα 
εις δλον τόν κόσμον καί εκεί δπου τό αντελήφθησαν 
κ' εκεί δπου κοιμώνται ακόμη καί δέν μπορούν νά 
τό άντιληφθοΰν, διότι κοινωνικόν ζήτημα υφίσταται 
εις πάσαν κοινωνίαν καί ύπό οιονδήποτε ούρανόν, 
διότι ουδεμία κοινωνία αποτελεί μεμονωμένον άθροι
σμα σήμερον, άλλά συνδέεται διά τής συγκοινωνίας, 
τοΰ εμπορίου, τής εργασίας, τοΰ πνεύματος μέ τήν 
δλην ανθρωπότητα, επομένως μέ δλας τάς κινήσεις 
καί τάς εξελίξεις τής δλης άνθρωπότητος.— Καί 
ούτω διά μιας τό πάν μετεβλήθη είς τόν κόσμον, 
μετεβλήθη τό δ,τι άπό αιώνων ήτο ό ιδιαίτε
ρος χαρακτήρ τής γυναικός. Α κ ό μ η είς τάς αρ
χάς τοΰ 19ου αιώνος ήδύνατο νά έλεγεν ό 
Γκαίτε : « Ή γυνή είνε πάντοτε μόνη, ώς μνηστή, ώς 
σύζυγος, ώς μήτηρ.» Ά λ λ ' αυτό δέν ήτο πλέον αλη
θές, διότι ή γυνή πλέον προσήλθεν είς τήν δημοσίαν 
άγοράν μαζύ μέ τούς ομοφύλους της κατά χιλιάδας, 
χέρι-μέ-χέρι. Τάς σκέψεις μεγάλων ανδρών δέν δυ
νάμεθα νά τάς χρησιμοποιώμεν παρά δταν θέλωμεν 
νά έννοήσωμεν τήν ίδικήν των έποχήν διά τάς μετα-
γε^εστέρας έποχάς αί σκέψεις αύται δέν έχουν ούδε-
μίαν άξίαν, διότι κάθε νέα εποχή έχει τάς ίδικάς της 
σκέψεις, διότι έχει καί δημιουργεί ίδικάς της άνάγ-
κας, ό δέ επικαλούμενος τό παρελθόν είνε νεκρός εις 
τήν έποχήν του, επομένως δέν δύναται νά έχη μέλ-

λον, άφοΰ δέν δύναται νά ζήση εις τό παρόν) Ι 
Τότε έξυπνα ή κοιμωμένη γυναίκα καί αναγνωρίζω 
τήν θέσιν της. Βλέπει δτι τής λείπει ή μόρφωσις χ ^ 
τό δικαίωμα, βλέπει γύρω της αποκλειστικών κράΤο( 

ανδρών, *Α οποίον άπένεμεν δλα τά αληθή προνόμ : α I 
εΐς τόν άνδρα, δλας τάς άναξίας λόγου θέσεις εις χή ν ·] 
γυναίκα. Άπό αυτήν τήν ανάγκην έγεννήθη τό πνενΛ 
ματικόν κίνημα. ( Ά ρ α λόγος οικονομολογικός, ή βα. ) 
σις τοΰ' κόσμου, άρα ή πίεσις μιάς τάξεως εξεγείρε-, 
τήν άλλην ν ' απόκτηση τά αυτά δικαιώματα, άρα 
ανθρώπινος, υπερανθρώπινος νόμος τής εξελίξεως τών 
ατόμων, τών τάξεων, επομένως κα'ι τών φύλων εΐς 
τήν κοινωνίαν, άρα τό αίώνιον ώραϊον παραμύθι τής 
άνθρωπότητος, βαινούσης καί δλο βαινούσης, άρα σε
βασμός καί έκτίμησις πρός τό αίώνιον αυτό παρα-
μΰθι τής άνθρωπότητος, τό οποίον είνε δλη ή ιστορία1 

της ώς θά είνε είς δλους τούς αιώνας καί εΐς δλας τάς 
έποχάς. Τά πάντα ρεί, άρα δλα τρέχουν — τρέχουν, 
μεταβάλλονται, άλλάσσουν,'μετασχηματίζονται, τρα
βούν τόν δρόμον των, τίποτε τδ στάσιμον είς υλην καί 
πνεΰμα, δλα διαρκής έξέλιξις, ή βάσις τής νεωτέρας 
Καντείου φιλοσοφίας, μία στιγμήν ποΰ περνά δέν 
ομοιάζει μέ τήν άλλην στιγμή, ποΰ παρήλθε). Έγεν
νήθη λοιπόν τό πνευματικόν κίνημα, ώς κίνημα ύλι- I 
κής ανάγκης. Ό άγων πρδς άνθρώπινον καί πολιτι-
κόν δικαίωμα έγβννήθη. Ούτω πρέπει νά είπωμεν: 
Τό κίνημα τών γυναικών είνε δπως τό κίνημα νά» 
εργατών, μόνον ή σκιά τοϋ Καπιταλισμού. (Δηλαδή 
αύτδς, δ οποίος ήλθεν έκ λόγων εξελίξεως καί αύτδς, 
έγέννησεν επίσης έκ λόγων εξελίξεως τό κίνημα τών 
γυναικών είς τόν κόσμον). 

Τό νέον γυναικείον φΰλον ηύξησε γοργά είς αριθ
μόν, επομένως άφοΰ ηϋξησαν αί γυναίκες εΐς αριθμόν, 
ηύξησε καί ή γνώσις καί ή ανάγκη αυθύπαρκτου ε
νεργείας των. "Ηδη τόέτος 1 8 9 5 ήτο κάθε τετάρτη 
γυνή είς τήν Γερμανίαν αύθυπάρκτως ίκανή νά έρ-
γασθή. "Ιδετε τούς αριθμούς τής στατιστικής τοΰ έ
τους 1 9 0 5 διά νά σάς καθορίσουν τό γεγονός αυτό. 
Μία γυνή είς τάς τεσσάρας είνε ίκανή νά εργάζεται 
μόνη της. Τοΰτο οίκονομολογικώς λαμβανόμενον απο
τελεί τήν μεγάλην άνάπτυξιν καί έξέλιξιν άπδ τοΰ έ
τους 1850 . 

Ά λ λ ά δχι μόνον οίκονομολογικώς μετεβλήθη ή θέ-
σις τών γυναικών, άλλά μετεβλήθη καί πνευματικής. 
Αί γυναίκες αντιπροσωπεύουν τά συμφέροντα των είς 
μεγάλας Όργανώσεις (σωματεία), οργανώσεις αστών 
γυναικών, οργανώσεις προλεταρίων (ακτημόνων) γυ
ναικών καί εντελώς ελάχιστος είνε δ αριθμός τών γυ
ναικών εκείνων σήμερον, αί δποίαι δέν ανήκουν εις 
οργανώσεις. (Είς τήν Γερμανίαν καί δλον τόν κόσμον 
σήμερον δέν παρατηρεϊτον. πρό χρόνων πλέον τό φαι-
νόμενον τής κοινωνικής διαλύσεως δπως έν Ελλάδι· 
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,„ £νήρ ή ·;·)'/ή είνε οργανωμένος, δηλ. ανήκει εΐς 
Γβχίν του >'-πογγελματικόν ή τής τάξεα'>ς του σω-
Γ - ο ν εΐνε συνδεδεμένος δηλ. πολ.ιτικώς καί κοινω-
ΚΑίός ώρι°!ηνΊϊ Γ,'ί'-"> ή ίποία έχει καθαρώς ίδικάς 
'̂δέας κοινωνικάςκα! πολιτικάς.εκλέγει ιδικούς της 

ΕΛΜ'ΤΙΧ;. ών '-'0 πρόγραμμα επιβάλλει εις γενικάς συ-
Είιόσεις τ ί ί* τάξεως καί μέ τδ όποιον πρόγραμμα έρ-

ΕΓ-χήνΒουλήνοίβουλευτα ί,έπομένωςείς τήνόργά-
Ε«ταυτήν τών τάξεων έγκειται δλος ό πολ.ιτικόςβίος^ 
Ε» όποιον βλέπομεν εΐς δλα τά κράτη άνεξαιρέ-
| η ( χαί μ ί ν ° ν τ ν Ελλάδα δχι. "Ωστε εκείνο τό 
ΕρΓον λέγομεν, δτι λείπει άπό ημάς, δηλαδή τδ δτι 
Η» απέκτησα μ ε ν πολιτικό·/ βίον έγκειται μόνον είς 
• ΔΤΙ δέν άπεκτήσαμεν οργάνωση·, .· νωσιν τάξεων, 
• « δ έ αί τάξεις δέν άκολουθοΰν τά συμφέροντα της 
•ΊΟΤΗ, άλλά τού: άη ηρηιιένους, άχρωματίατονς ύπο-
ψηφίου;. οί όποιοι αιωνίως οί ίδιοι κα) ο'ι Ίδιοι (καθα
ΡΉΣ αστικά οπισθοδρομικά στοιχεία) είτε ώς ουμπο-
ί^ιαυόμενοι, είτε ώς αντιπολιτευόμενοι σύρουν τόν 
Ιαάν όπισθεν τών ιδικών το>ν συμφερόντων. Πολιτική 
[Ί»ή δέν είνε δυνατόν ν ' άρχίση καί εΐς τόν τόπον 
ΜΑΣ, δηλ. πραγματική πάλη κοινωνικών συμφέρον. 
Εφν—αύτο δά είνε ή πολιτική, ή ζωή ενός τόπου,— 
ϊνδέν αρχίσουν νά όργανοΰνται αί τάξεις μας ύπό τόν 

•καθαρόν των χαρακτήρα). Τά εργοστάσια μας, τά 
[•γραφεία μας κα'ι εμπορικά καταστήματα, τά σχολεία 
ί χαί αί διοικήσεις τών κοινοτήτων όμιλοΰν σαφεστά-
ί ην γλώσσαν. "Ηδη πρό διετίας ήσαν 10 ο)ο έξ δλων 
I τδν σπουδαστών εΐς τό Βερολίνειον ΙΙανεπιστήμιον 
γυναίκες καί είσήλθον επίσης είς τδν γερμκνικόν 
•ίπρατδν ώς «άδελφαί τοΰ στρατού». Ά λ λ ' δλαι αύ-
τα'ι αί γυναίκες, όδηγούμεναι ύπό τού γερμανικού γυ-
Λχικείου Συνδέσμου διηύθυναν άπό δύο δεκαετηρίδων 
ΤΟ βλέμμα των εΐς τήν πολιτικήν ζωήν. Είτε ώς οίκο-
χυραί καί σύζυγοι άπήτουν νέον δικαίωμα γάμου, 
νεωτεριστικήν μόρφωσιν σύμφωνον πράς τήν έποχήν 
ΔΚΩΣ μορφώνουν καταλλήλως παιδιά καί κόρας, ε : ^ 
'Ιβετοντήν χείρα των έπί τής πληγής τοΰ έκφυλι-
β|»0 τή,- ζωής τοΰ φύλου, έπί τοΰ καταστρεπτικού 

! δηλητηρίου τοΰ άλκοολισμοΰ παντού καί πάντοτε έ-
I *λινον, δπου νόμος καί δικαίωμα, δπου υφίστανται αί 
«μελιώδεις βάσεις διά τήν νέαν Γερμανίαν : Πρός 
ΊΑΣ βουλάς καί τούς αγώνας τών πολιτικών κομμάτων. 

Καί αί έπαγγελματίαι γυναίκες έβαινον ζωηρώς 
*ΡΌΣ τήν δδδν ταύτην. "Ολαι γνωρίζουν, δτι μόνον 
"Α τής επιρροής τής νομοθεσίας θά δυνηθούν νά απο
κτήσουν εΐς τήν δημοσίαν κοινωνικήν έργασίαν δι
καίωμα καί έλευθερίαν. Βαθύτερον κατενόησαν τοϋτο 
* 1°'/άτριαι καί δικαίως. Τί θά ήσαν αύται άνευ τής 
κοινωνικής μας νομοθεσίας τής έξασφαλιζούσης ταύ-
**ί> ανευ τοΰ νόμου τοΰ κράτους περί επιτηδευμά
των ; Πούπουλον, τό όποιον θά έπαιρνεν ό άνεμος. 

"Οτι υπάρχουν καί ευδοκιμούν τό οφείλουν εΐς τόν 
νόμον. Δι' αυτό ή γυναίκα κατά τάς ημέρας τών βου
λευτικών εκλογών κλείει τά παιδιά είς τδ σπήτι καί 
πηγαίνει μέ ζωηρδν ενδιαφέρον πρός συνάντησιν τοΰ 
έκλογέως. 

Ούτως έγιναν πολιτικαί αί γυναίκες τών νεωτέρων 
χρόνων. Συναισθάνονται τόν σφυγμδν τής ζωής τοΰ 
κράτους, λαμβάνουν μέρος είς τάς πολιτικάς συνα
θροίσεις, συμμετέσχον επίσης κατά πολύ τελευταίως 
είς τόν αγώνα τών πνευμάτων. Ά λ λ ' δπου διαρκώς μέ 
ένεργητικήν έπέμβασιν εΐσήλασαν πάντοτε Γστατο ό 
φραγμός τοΰ έτους 1850 καί τάς ήμπόδιζε πρός τά 
εμπρός. Ά λ λ ' ήδη δέν δύνανται νά ειπούν δτι έχουν 
εμπόδια· τδ σαθρδν οικοδόμημα κατέπεσεν εΐς ερεί
πια. Ό δρόμος πρδς πολιτικήν ζωήν είνε ελεύθερος 
πλέον διά τήν γυναίκα, διά τήν συνεργασίαν της είς 
τά κόμματα καί δι' αύτοΰ ή γερμανική Γυναικεία έ-
νωσις εισέρχεται εις νέαν έποχήν. Σκεπτικοί κυττά-
ζουν πολιτικοί.τίνες σήμερον τήν σύμμαχόν των είς 
τδν αγώνα καί τό ζήτημα τίθεται : «Τί θά μάς φέρη 
ή γυναίκα;» θ ά ^επιχειρήσω νά απαντήσω έπ'αύτοΰ. 

Έ ν πρώτοις φέρει ή γυναίκα πληθώραν νέων πνευ
ματικών δυνάμεων. Διότι είνε τό ήμισυ τοΰ έθνους, τοΰ 
όποιου αφαιρούνται τά δεσμά. Καί κατά τδν Πλά
τωνα «δέν υπάρχει μεγαλείτερον όφελος άπό τοΰ νά 
υπάρχουν δσον τό δυνατόν περισσότεροι εκλεκτοί πο-
λίται τόσον άπό τό ένα δσον κχί? άπό τδ άλλο φΰ
λον». Πολλαί γυναίκες θά προσφέρουν σημαντικάς 
υπηρεσίας εις τήν πολιτικήν ζωήν διά τοΰ δώρου τής 
ομιλίας, τοΰ ταλάντου τής οργανώσεως, τής ικανότη
τος τοΰ ενθουσιασμού καί τοΰ πρακτικοΰ πνεύματος. 

"Εν δμως πρέπει ιδιαιτέρως ν' άναλογισθώμεν. Ευ
ρισκόμεθα είς μεταβατικήν έποχήν, εΐς έν έπεισόδιον 
τής ζυμώσεως. Σφοδρός είνε ό άγων μεταξύ τών τά
σεων πρδς ένωσιν καί τής πανάρχαιου τάσεως πράς 
πολιτικήν ρήξιν. Πολλοί άνδρες φέρονται κουρασμένοι, 
απογοητευμένοι. Καί έρχεται ή γυναίκα μέ δροσερόν, 
άφθαρτον ίδανισμόν. Όμοιάζει πρός τόν δδοιπόρον 
τόν μή άναλογιζόμενον τούς κόπους τοΰ δρόμου, 
διότι έκαστη καμπή τοΰ υπόσχεται νέας μΐεγαλειτέρας 
μακρυνάς απόψεις. 

«Ποία ή θέσις τής γυναικός πρδς τήν κοινωνικήν 
μεταρρύθμισιν ;» Έ π ί αύτοΰ δυνάμεθα νά είμεθα 
πληρέστατα ασφαλείς, θαυμάσια, κοινωνική δράσις. 
Τοΰτο αποτελεί τήν τόσον ίδικήν της εντελώς εικόνα 
τοΰ γυναικείου κινήματος. Προστασία τών παιδιών 
καί προστασία τών μητέρων, μεταρρύθμισις τής περι
θάλψεως τών πτωχών καί τών ορφανών, ό άγων υπέρ 
τοΰ μορφωτικού σχολείου, πρακτικά ιδρύματα καί 
πραγματώσεις ικανών επιστημονικών μέσων χάριν τοΰ 
ζητήματος τών εργατριών, ή έκτύλιξις τοΰ ζητήματος 
τής δημοσίας ηθικής, ή άφοσίωσις είς τδν αγώνα τής 
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= 3 » 0 « 3 3 Β Ε > ο ^ τ = — 

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α ! Α Π Ω Λ Ε Ι Α Ι 

γερμανίδος γυναικός έπί εθνικών ζητημάτων ι>* 
ταΰθα πλέον ομιλεί ή φιλελεύθερα συνεργάτη ' 
«Φόσσισε Τσάϊτουνγ» καί όχι ή νεωτεριστική γ„!3 
λ.χ. μία σοσιαλιστοδημοκρατική γυνή. Ά ς τήν άκοόβ* 
μεν μέ έπιφύλαξιν)- Τό ζήτημα είνε σοβαρόν, διότι ν», 
ρίζομεν, δτι οί μεγάλοι εξωτερικοί άγώνε: ζοΐ> «η] 
λοντος άπαιτοΰν λαόν αύθύπαρκτον καί σταθερώς ^ 
εαυτόν αποκλεισμένο·/, ό όποιος δύναται νά είπη π*, 
δλον τόν κόσμον καί κατά τήν κρισιμωτέραν στιγμή,, 
«Μάϊ κόντρυ, ράϊτ όρ ρόνγ!» ( Έ πατρίς μο υ , ? ; > 

ή άδικον !). 

Έ ν τούτοις ή συνεργάτις μας άφίνει νά διίδωμι, 
ελπίδας, δτι ή νεωτέρα γυνή δέν Οά πέση είς τάς *Υ 

κάλας τοΰ τυφλού Νατσιοναλισμοΰ. 

Βερολΐνον 

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Χ Δ Τ Ζ Ο Π Ο Γ Δ Ο Ε 

Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ Κ Ο Π Π Ε 
Κατά τον παρελθόντα μήνα άπέθανεν είς ή-

λικίαν 66 ετών ζΐς τών μεγαλειτέρων ποιητών 

ναί δραματικών συγγραφέων τής συγχρόνου 

Γαλλίας, ό Φραγκίσκος Κοππέ. Γεννηθείς έν 

Παρισίοις τω 18Α2 ή-

νολούθησε κατ' αρχάς 

τδ διοικηχικδν στάδιον, 

βραδύτερον δμως έπε-

δόθη αποκλειστικώς είς 

ιήν ποίησιν. είς τήν ο

ποίαν άλλο>ς τε καί έ-

νωρίτατα διεκρίθη. Ό 

«Διαβάτης* και υ«Βαρ-

βιτοποιος τής Κρεμώ-

νας» μικρά μεν τδ δέμας 

άλλά μέγητα τήν άξίαν 

δραμάτια τον ανέδειξαν. 

Γενόμενος δεκτός έν τή 

Γαλλική Ακαδημία δ 

Φραγκίσκος Κοππέ ε

πεβλήθη και επισή

μως επέβαλε δ' ού

τως ειπείν τήν λύ· 

^Ογα ΏΣ 

" Διά ΙΌ 

μέ τά μεγάλα δραματικά του 
δ «Σεβέρο Τορέλλη» καί τδ 
Στέμμα ». 

Άπδ καιρού δμως κατεβλήθη έκτουχαρ. 

κίνον τής γλώσσης ίχρ' 

οΰ προσεβλήθη. Ή&\ 

δελφή τον, ί'/τις όΐψ 

τήν ζωί/ν διήλθε παξ' 

αντίο, περιποιονμέιύ 

τον ενδοξον ποιητήν, δ·1 

πήρξεν άφωσιωμένημίΑ 

χρι τής τελευταίας στψ | 

μής τι/ς, αυτή δέ τοΐ\ 

ένοσήλευε κατά τόν μα· • 

κρδν στάδιον τής <Η 

σθενείας τον. "Αϊ* \ 

απέθανε, και ένω 41 

ΦραγκΐσκοςΚοππέ ανι· Ι 
τετριμμένος έκ τής 0*1 

δύνης ταύτης έγροψ* I 

δπως εύχαριστήο]) ι 0 "» | 

συλλυπηθέντας α"*"" ] 

έπί τή άπωλεία ιοθ<Η | Φ ρ α γ κ ϊ ό κ ο ς Κ ο π π έ 
ΟΝΙΙ 11/ απωΑεια * 

ραν του, ήτις άφιερώθη είς τδν νμνον τών \ πολυτίμου αδελφής, απεβίωσε καί αυτός. 
Ταπεινών. Γλυκύς καί τεχνικδς ψάλτης δ \ Ή κηδεία του έσημείωσε τδ φιλολογία 

Φραγκίσκος Κοππέ συνήρπασε μέ τά κομ~ Ί πένθος τής Γαλλίας ού μόνον τής φιλόλογο»· 

ψά άλλά καί συγκινητικά ποιήματα του ναι \ σης, άλλά και τής λοιπής κοινωνίας. 

' 

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ο Σ Λ Ο Μ Π Ρ Ο Ζ Ο 

Τ Α Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α Τ Ω Ν Ζ Ω Ω Ν 
[Κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Μπάμπη Άννίνου] 

I) Τ άλη&ή Αντίστοιχα τοϋ εγκλήματος καί τής 
Ιι,ής ηαρά τοίς ζώοις.— ΤΌ άχοκαλεΐν καί 

6 ( ω ρ ε ν ν εγκλήματα τούς τοιούτους φόνους δχως καί τήν 
' »λοχήν. τήν επ ιτήδε ιος καί έκ συστάσεως γινομένην ύπδ 
φ Πιθήκων, καί τήν έν τω οίκω κλοχήν ύπδ τών γά-

Διά νά έξετάσωμεν μάλλον εγγύΟεν τον έγκλημα-
τοϋντα εγκληματία·/ μετά κρίσεως άλλοίας έως των η
μετέρων αγαθών προγόνων του Μεσαίωνος, πρέπει να 
έγκύψωμεν ιδιαιτέρως είς τήν μελέτην τών κατοικίδιων 
ζώων, ίκ τών άτιθάσσων δέ τών ζώντων κατά προτιμη-

-ίνάοχανήν τών μικρών όκΌ τών ερυθρών μυρμή- I σιν καθ' ομάδας καί σχηματιζόντων τάς ζωίκάς ούτως 

'στις θέτε: το ίδιον αύτοΰ Ώ'ον είς τήν φωλεάν τών στρου-
βίων. ύχοςαιρών έν έκ τών ώων εκείνων διά νά τα έςα-
χατήσηκάλλιο·/, οέν θά ήτο λίαν σοδαρΌν, καθότι λίαν 
ΕΥΧΕΡΏΣ κατανοείται οτι αί πράςεις αύται αί είς ήμας 
•αινόμεναι ώς κακουργήματα είνε απεναντίας αναγκαία 
»υνέχε:α τής κληρονομικότητος, τή*ς ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ κατα-
ακευής, ή έχιβάλλεται έκ τοϋ ΠΕΡΊ ύχάρςεως Α Γ Ώ Ν Ο Σ (ώς 
ό φόνος τών κηφήνων) έκ τής Ε Κ Λ Ο Γ Ή Σ τοϋ θήλεος, έκ 
τής κοινωνικής Α Ν Ά Γ Κ Η Σ πρός καταστολήν διχονοιών (δ -

, χως ό φόνος τών Α Ρ Χ Η Γ Ώ Ν ) , έκτης Α Ν Ά Γ Κ Η Σ τής θρέ-
ψεως παρά τισι ζώοις άδηφάγοις, Ώ Σ ΟΊ λύκοι καί οί μϋς, 
* έκ τών έπακολουθούντων πολέμων καθ' ους έςομοιοϋν-
ται μεθ' ημών δτε πολεμοΰμεν προς ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΎΣ ή δτε 
τρώγομεν τούς βοΰς καί τάς όρνιθας χωρίς σκιάν καν 
υποψίας οτι έγκληματοΰμεν. Καί Οταν έτι τείνωσιν είς 

• τήν έςολόθρευσιν τού ΊΔΙΟΥ γένους, τόσον Α Θ Ρ Ό Ω Σ Ε Ν Ε Ρ 

γούνται αί τοιαϋται πράςεις, ώστε δέον νά θεωρηθώσιν 
ώς περιλαμβανόμενα! είς τάς έ'ςεις αύτοΰ τούτου τοϋ' γέ
νους. Έν τοσούτω όμως χρησιμεύουσιν είς τδ νά κατα-
ϊειχνύωσι ΤΌ πεπλανημένον τής ΙΔΈΑΣ περί ΑΠΟΛΎΤΟΥ δι
καιοσύνης και νά χαρέχωσιν ήμΐν τήν πρώτην νύςιν χρός 
Μήγησιν τής μετά σταθεράς διαρκείας χαρατηρουμένης 
αναγεννήσεως τών εγκληματικών ροχών καί παρ' αύ-
ταίς ετ: Τ Α Ϊ Σ μάλλον χεχολιτισμέναις φυλαΐς και ύπδ 
μορφή ν ύχενθυμίζουσαν τάς άγριωτάτας χράςεις τών 
ζώων, διαφωτίζουσαι ένταυτώ ημάς ώς χρδς τήν αίτίαν 
*! ήν είς έχοχάς άρχαιοτέρας, λογικωτέρας δ' ίσως τής 
ϊημερινης, κατιδικάζοντο έν χλήρει διαδικασία τά δλα 
δερά ζώα. ή τά δεικνύοντα ολίγον σεδασμ'ον προς τ' 
αντικείμενα άτινα ό άνθρωχος έθεώρει ιερά. ( ' ) . 

ζουσι Τ Α χρώτα στοιχεία τών ημετέρων κοινωνιών, δει-

κνύουσι ΔΈ καί τά χρώτα ίχνη τών ημετέρων τερατωδών 

εγκλημάτων. 
Ή χαρ' ΉΜΎΝ έχιδαλλομένη είς αυτά έκγύμνασις, ή 

μεταβαλλόμενη διά τής κληρονομικότητος είς έμφυτον 
όρμήν, αί ανάγκα: Κ Α : αί σχέσεις τής συμβιώσεως έδη-
μιούργησαν έν αύτοΤς είδ:κάς έ'ΣΕΙΣ, είς τάς όχοίας τά ά
τομα δέν ύχόκεινται ειμή ύχδ όλως έκτακτους χεριστά-
Σ Ε Ι Σ οχως συμβαίνει είς τούς ημετέρους εγκληματίας. 

2 ) Έγκληματίαι φέροντες εκ γενετής κρανιακάς α
νωμαλίας.— Έ κ τούτων ή σημαντικότερα καθ' ημάς είνε 
Ή εγκληματική τάσις Ή χαρατηρουαένη είς τά μάλλον 
ήμερα κα': χειροήθη τών ζώων ές αιτίας, ώς επί τό 
πολύ έκ γενετής αλλοιώσεων. Ούτω λόγου χάριν, 
παρατηρούνται μεταςύ τών ί'χχων του στρατού τι
ΝΈΣ ανυπότακτοι είς πειθαρχίαν, ϊιατηροϊντες ζωηροτά · 
την τήν άνάμνησιν τοϋ κακοΰ, ένθυμούμενοι έπϊ μήνας 
πολλούς τον τύψαντα αυτούς. Τινές (γράφει ό Κ Ο Ά Ο Ι 

έν ταΐς Ν Ο Ι Ί Ο Η » ΒΙΒΩΟΗΙΊΐΊΓΟΒ άο, Ν Ό Ι Β Π Μ Ί Τ Β και Ι ,ΒΊΔΟΗΙ 

Ό πατήρ) είνε δόλιοι Κ Α Ι δέν παραλείπουν ούδεμίαν εύκαι-
ρίαν δπως βλάψωσι τον άνθρωπον. ή καί τούς εαυτών 
συντρόφους, άνευ ΟΥΔΕΜΊΑΣ προκλήσεως. "Ετεροι έςα-
-χρειοΰνται ένεκα ύπερβολι ΙΏΝ κακώσεων ή «ές ιδιαιτέρας 
άχοστροφής». 

Άςιοσημείωτον είνε ΌΤΙ Χ Α Ρ Ά τοις κτηνιάτροις άείχοτε 
έχεκράτησε χεχοίθησις ότι αί κακούργοι αύται δρμα! 
προέρχονται ΐκ τής κακής διαχλάσεως τοΰ εγκεφάλου, 
τόσον ώστε χολλοί τούς άναγνωρίζουσιν έκ τοΰ σχήματος 
τοΰ κρανίου, έκ τής στενότητος τοΰ μετώχου τοΰ ύχεκφεύ-
γοντος Χ Ρ Ο Σ Τ Ά Ά Ν Ω , ώς ΤΟ τοϋ λαγωοϋ. ΟΊ Γ Ά Λ Λ Ο Ι Κ Τ Η -

1 1 ) Ό Μο,σαικό, νόμο; ('Εξοδ. Κ.Α' .) κατεδίκαζ.ν ε ί ς | κ χ τ . δ ί κ « ζώων δ ί φ ρ ω ν από ονίο Μ 
λιβοβολισαόν τον 6οΖ. τόν γενόμενον άφορμήν θανάτου αν- μοί του Τουρίνου <>•« τ ο - _ * ν _ * ^ . Τ - Τ - Ί ^ Λ ^ ™ 
ίρώπου, είς Τ ή ν αυτήν δέ ποινήν κχτεδικάζετο 
ό χύριος τοϋ βοός έάν τό πρΐγμα ήθελε πολλάχις έπανα-
^Ϋ^Γι· Κατά τόν Μεσαίωνα χατεδιχάζοντο είς θάνατον» τ ' 
ανΟρωποκτόνα ζώα ή τά βλαβερά είς τήν γεωργίαν (1ι»038-
^ Π Β , ένθ. άνωτ.) Ά λ λ ' ώς έπϊ τής βασιλείας Φραγχί-
οχου τοΰ Α' έ/ορηγεϊτο αϋτοΓς συνήγορος. Κατά τό *1356 
£ν Φαλλαίζ χατεδιχάσθη εις θάνατον διά χειρός τοΰ ΔΉ
μιου υς χαταοαγοΰσα κοράσιον. Ό Επίσκοπος Αύγουστο-
οουνου άνεΟεμάτισε τους μΰς τους Χ/,ταοαγόντας ίεοά αντι
κείμενα. Ό Βοποϊ^Ι δαίιιΐ Ρτίχ αναφέρει 80 τοιαύτας 

τοΰ Βατικανού άιορισαον κατά τών καυ.π».ν, όν ό επίσκοπος 
έν αεγάλν} π ρ ^ π ή , έπί παρουσία τών δημοτικών άο/όντων 
και τοΰ δτ,μάρ^ου, απήγγειλεν άπο ικριώματος ανεγερθέν
τος έν τή πλατεία τού πύργου. Συ/ναί ήσαν αί τοιαΰται 
δίκαι μετά τ ώ ; σ/ετιχών χατηγορητηοίων χαί συνηγοριών. 
Έ ν Βερχέλλ/) συνεζητήθη έάν χάμπαι τινές έπρεπε νά 
χαταδικασθώσιν ύπό τοΰ Π Α Λ Α Ι Ο ΰ διχαστηοίου ή ύπό τοΰ ΕΚ

κλησιαστικού, διότι είχον βλάψει τάς αμπέλους τοΰ ενορια
κού ναού (ίδέ Γ . 6 Η 8 0 Ϋ Ϊ , I ιιβπιίοί (1Θ1 νίηο. Τοτίηο. 1.068-

οΐιβη ίά. 1850). 

εγκράτειας άπό οίνοπνευματοποσίαν καί τέλος ή Ε Ρ 
γασία πρός τό λαϊκόν δίκαιον, δλα αυτά είνε αί άπο-
στολαί καί ή δρασις τοΰ γερμανικού γυναικείου κινή
ματος. Ούτως έξεδήλωσεν ίσχυράν κοινωνικήν σκέ-
ψιν καί αίσθημα. Πολλάκις συνεταυτίσθη ίσχυρότερον 
τοΰ ανδρός πρός τούς «αποκλήρους», δηλαδή πρός 
τούς πνευματικώς οπίσω μείναντας. Καί διατί συνέβη 
τοΰτο, σήμερον δέν τό γνωρίζομεν, διότι δλη ή περιοχή 
τής πνευματικής διαφοράς τών ^φύλων ευρίσκεται Α 
κόμη είς πλήρες σκότος. "Ισως νά είνε ακριβές τδ 
ύπό πολλών λεγομενον, δτι τό μητρικόν ενσχικτον τής 
γυναικός έξερχόμενον έκ τοΰ στενοΰ κύκλου τής Ο Ι 
κογενείας είς τόν μεγάλον κύκλον τοΰ λαοΰ μεταβάλ
λεται εις κοινωνιχόν ενδιαφέρον. 

Διαφόρως έχουν τά πράγματα άν πρόκειται ν ' ά-
παντήσωμεν έπί τοΰ ζητήματος: Ποία ή θέσις τής 
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νίατρο; άποκαλοΰσιν αυτούς «ίππους μέ ρϊνα καμπύλην» 
(οΐιονβιιχ ;ι ηβζ Ιχι^ηιιό) ώς έν. ίου γρυποΰ σχήματος τοϋ 
μετώπου παρά τήν ρϊνο. Α: τσ'.αΰτα: κακα! όρμοι Οεω-
ροΰνται κληρονομικά!, ώστε οί" Λραβες(κατάτΌν ('.οπιονϊιι) 
τους σημειοΰσι καί δέν δέχονται είς τά ίπποφορβεΐά των 
τους απογόνους τοιούτων ίππων. 

Άνάλογόν τι φαίνεται συμβαίνον χαί εις τους ελέφαν
τας. Τπάρχουσι τινές αυτών άπομακρυνόμενοι τής άγέ 
λης των χαί διάγοντες βίον μονήρη -/.αί ναι μέν συνηΟί 
ζουσι να βόσκωσι παρά τήν άγέλην, νά έπ:σκέπτωντα ! 

τους αυτούς τόπους, νά πίνωσιν έκ τών αυτών πηγών κα'· 
να χαραχολουΟώσι τούς άλλους άλλά πάντοτε μένουσιν είς 
ποιάν τινα απόστασιν αυτών, απωθούνται χα; λακτίζοντα'-
πανταχόθεν" ώς καί αυτή ή Οήλεια ή συνήθως ήμερω 
τέρα τον χαρακτήρα τούς τύπτει διά τής προβοσκίδος. 
Τούς τοιούτους ελέφαντας οί Ινδοί καλοΰσι Γ ο 3 ν δ α ν 
(6ιιη<11ι»Ί;), δτε δέ είνε άγριοι, Ρ ό γ χ ε ς (Πο^ιιο»). Είσί 
δέ ούτοι οί έπιφοβώτεροι. Ένώ ή αγέλη άκολοι,Οεϊ τον 
δρόμον τη; γαλήνιος κα: σιωπηλή, άποφεύγουσα πάντοτε 
τον άνθρωπον, μόνον έν τ ή εσχάτη ανάγκη επιτιθεμένη 
κατ' αύτοΰ, σεβόμενη δέ ώς καί αυτήν τήν ίδιοχτησίαν, 
οί Ρόγχες δέν έχουσι τοιαύτας επιφυλάξεις. Ό μονήρης 
αυτών κα! παρά φύσιν βίος τους καθίστα όξυχολους καί 
έμμανεϊς. Έ ν Ινδική διοργανοϋ'νται εναντίον των ειδικά! 
θηρευτικαί έκδρομα!, ουδείς δέ τούς οίκτείρει.(Ι) 

3 ) ΦΌΝΟΙ ΈΞ ΑΝΤΙΠΆΘΕΙΑΣ.— Καίτοι δύσχολον είνε νά 

διαστείλωμεν τά διάφορα ψυχολογικά ελατήρια, τά έξω-
θοϋ'ντα προς το έγκλημα, καθότι τοΰτο σπανίως απαγο
ρεύεται παρ' ένος μόνου και διακεκριμένου πάθους,έν τού
τοις παρά τοΤς ζώοις ή αντιπάθεια ή υπάρχουσα ού μόνον 
μεταξύ διαφόρων γενών, άλλά καί μεταξύ τών ατόμων 
τοΰ αύτοΰ γένους, άγει πολλάκις είς τήν βίαν ενίοτε δέ 
καί εις τον φόνον. 

θήλειαί τίνες δειχνύουσιν άκατανίχητον άντιπάθειαν 
προς τά λοιπά άτομα τοΰ γένους των κα! προς αύτάς 
τάς ομοφύλους των, ώς έπί παραδείγματι αί Οήλεια: τών 
άνθρωπομόρφων πιθήκων και τών όραγγουτάγχων ιδιαι
τέρως, αί'τινες φέρονται μετ' έμφυτου έχθρότητος προς 
τούς λοιπούς πιθήκους, τούς τύπτουσι κα! ενίοτε τούς θα-
νατώνουσ: (2). 

4) ΓΉΡΑΣ. — Γνωστόν ότι τ'ο γήρας παρά τοις ανθρώ-
ποις γεννά έγωϊσμ'ον, άστοργίαν (Ίδέ Μ&ιι̂ Ιογ Τό ΰ -
ΠΕΝΘΥΝΟΝ ΈΝ ΤΟΙΣ ΦΡΕΝΙΚΟΪΣ ΝΟΟΉΜΑΣΙ.) Καί τά ζώα έν 
τ ή πρεσίυτιχή ηλικία καθίστανται οξύθυμα, φιλέριδα, όιο 
πολλάκις τά γηραλέα έξ αυτών αποδιώκονται ύπΌ τών 
συντρόφων των, χα! έν τή μονώσει των καθίστανται χεί-
ρονα καί άγριώτερα. Τοΰτο συμβαίνει ώς λέγει όΒτοΙιηι, 
παρά τοις αίγάγροις καί παρά τοις έλέφασι, (') «οί'τινες 
έν τοιαύτη περιπτώσει είνε λίαν επικίνδυνοι, καθ' ο κα
τεχόμενοι ύπ'ο οιονεί φρενίτιδίς τίνος κα! έτοιμοι νά έπι-
πέσωσι χ α τ ' ανθρώπων τε χαί ζώων δια να κατασπαρά-
ξωσ:.» (4). 

(1) Εαο»884§πο, ΈΝΘ. Ά Ν Ω Τ . 
(2) ΗΟΥΖΘΕΐΙ 2. 

(3) ΒΓΒΙΙΠΙ , II, 5 9 9 — Κ Β Γ Γ Ί , ΈΝΘ. Ά Ν Ω Τ . 

(4) ΡΊΒΓΟ,Υ,ΊΗ, I I , — Ρ Β Γ Γ Ϊ , ΈΝΘ. Ά Ν Ω Τ 4 1 . 

Γαλή τις τοΰ είδους τής Αγκύρας υπήρξε πίντβ.' 
φιλόστοργος προς τά τέκνα της,γηράσβσα δέ κατέστη . 
σειδής κα! παρημελεΤτο κα! έχαχοποιεΐτο ύπ'ο τών ; ν τ ϊ ϊ 
οϊχφ. Ό χαρακτήρ αυτής καθίστατο όλονέν σκυθρωπός] 
ρος χαί όξυχολώτερος, δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τά Τ 4 ί . 
γ » 1 Β τών μικρών της τέκνων, ήρνεϊτο νά τά θηλάση χ^' 
χατέφαγεν έν έξ αυτών. Τά χαρακτηριστικά ταύτα παρ» 
τώ ανθρώπω άποτελοΰσιτήν ήθιχήν φρενοβλάβειαν. 

5 ) ΜΑΝΙΑΚΌΣ Π Α Ρ Ο Ξ Υ Σ Μ Ό Σ . — Τ ή ν 4 Αυγούστου 1833 ^ 

περ! τήν δευτέραν ώραν μετά μεσημβρίαν γυνή - · . ; ω}ζ. 
γε: αγελάδα είς τήν όδ'ον Μονμάρτρης εις 11αρισίοιις.! 
Αίφνης τ'ο ζώον καταλαμβάνεται ύπ'ο τρομακτικής μανίας 
χα! ορμά κατά παντός τοΰ προστυχόντος, φονεύει χβΐ' 
τραυματίζει πολλούς καταρρίπτουσα ένθεν κα! ένθεν χ» 
έμ.πόδιον, έως ότου έπεσε νεκρά ύπ'ο βολής τυφεκίου (1), 

6 ) Έμφυτος μοχθηρία.—Εις τήν κατηγορίαν ταύτη» 
ακριβώς, οπως χα! παρ' άνθρώποις υπάγονται τά περιστβ-
τικά κατά τά οποία, ώς ορθώς παρατηρεί ό 1·>πϊ, τϊ 
ζώα φονεύουσι τά όμοια των άνευ τιν'ος αφορμής, /.ατ» 
παράβασιν τών έξεων τών ακολουθουμένων ύπ'ο τών πλεί
στων χαί έπί βλάβη τοΰ ιδίου αυτών γένους χωρ'ις νά 0-
πάρχε: ποσώς σχέσις ή τουλάχιστον σχέσις σημαντική 
μεταξύ τοΰ γεγονότος τούτου κα! τοΰ οργανισμού τοΰ γέ
νους. Δύναται Ομως νά ύπάρχη σχέσις μεταςύ τοΰ πράγ
ματος κα! τοΰ όργανισμοΰ τοΰ άτομου. 

Είνε ή κτηνώδης κακία τών παλαιών νομολόγων' ανα
κριβής δ' αποδεικνύεται περί τοΰτο ή όιαβεβαίωσις τοϋ 
/ .ΙΙΙΙΟΊΐΙ. δτι τά ζψα τά ανήκοντα είς τ'ο αύτ'ο γένος δεν 
μάχονται προς άλληλα ειμή ένεκα αφορμών προχυπτο»· ' 
σών αιφνιδίως, οίον προκειμένου περί διαμφισβητήσεως 
τροφής ή περί κατοχής τής Οηλείας, άλλ' οχ: έκ μίσους 
αμείλικτου χαί εμφύτου. 

Πολύ συχνά τά ζώα καταλαμβάνονται ύπ'ο φιλοπόλε
μου μανίας, ήτις ούδαμόθεν υπαγορεύεται ούτε εξηγείται 
ούτε μετριάζεται'τοΰτο δέ άνευ ουδεμίας εξαιρετικής πα-
ρορμήσεως χαί άνευ τής ελαχίστης προκλήσεως. Τ» 
κατοικίδια ημών ζώα κα'ι προ πάντων Ό κύων παρουσια-
ζουσι συχνάχις τοιαΰτα παραδείγματα. Κύων τις τοΰ εί
δους τών ούλοτρίχων (ΐ>αι·Ι)οιπ), λίαν άγαπώμενος παρα 
τοΰ κυρίου του χαί δαψιλώς τρεφόμενος, λέγει ό 0»1Ί 
έζήτει άφορμήν πάντοτε έριδος άνά τάς οδούς. Καθ ε-
κάστην έπέστρεφεν είς τον οίκον φέρων χαί νέα τραύ
ματα. Προσεπάθησαν νά τον κρατήσουν έπ! εβδομάδας 
ολόκληρους περιωρισμένον. Ευθύς όμως ώς τον άφινον 
ελεύθερον, έφώρμα κατά τοΰ πρώτου χυν'ος δν ήθελι 
συναντήσει, χαί συνεπλέχετο μετ' αύτοΰ μή όπισθοχω-
ρών έάν δέν ήθελε καταδάλει τον άντίπαλον ή έάν δεν 
ήθελεν αύτ'ος ό ίδιος τεθή έχτ'ος μάχης. 

Οί υπερβόρειοι μΰς άλληλοφονεύοντα: έξ απλής παχι
άς. Τών έλάφων δέ οί άρρενες ένιοτε καχοποιοΰσι τας 
θηλέας άνευ λόγου τινός (2) 

7 ) ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΈΚ Θ Υ Μ Ο Ϋ . — Έν έτέραις περιστα-

σεσιν ή προς ΊΟ έγκλημα ροπή όπως χα: τών άνθρώ-

(1) ΡίβΓςιιίη, I I , β. 505. 
(2) ΒΟΓ ΙΗΠ , ένθ. άνωτ. 
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ίροχαλεΐται άκατανικήτως έχ τοΰ ερεθισμού τών 
*£\ν 'τοΰ έρωτος, τής πλεονεξίας, '.οΰ μίσους. > 

"Τ δρομάδες κάμηλοι γράφει Ό Ηβιιβδβ, καιπερ ανεκτι-
οσάκις έΞερεθισθώσιν έξαγριοΰνται αφοΰ όμως 

•/.Ω ιατβ'-. Ιίωρήσωσιν οτ; εκόρεσαν την εκδΐκησιν των χαταπραυ-
Μνται χαί αύθις. "Οθεν οί Άραβες συνηθίζουσιν έν τοι
αύτη περιστάσε: νά έχδύωνται χα! νά άφίνωσιν αύτάς νά 
Ικχίινωσι τήν όργήν κατά τών ενδυμάτων των' μετά 
Λ0το τά χτήνη εκείνα έπιστρέφουσιν είς το έργον των('). 

Συνηθέστερον είνε τ'ο έγκλημα έχ μανιαχοΰ παροξυ-
βμοϋ είς τούς μύρμηχας τούς λεγόμενους Αμαζόνας 
(Ροπηίοίΐ ΤιιΚ-ΫΒΓΊΠΔ)" συμβαίνει ενίοτε μετά τήν μάχην 
νά καταλαμβάνονται οί μαχητά! ύπ'ο άληθοΰς μανίας 

ΐ νά χαταδακνωσι τυφλώς παν το προστυχόν, τάς τε 
7.2 χαϊ δη τούς εαυτών νδμοας (ΐΑΓΝΟ) /.α! τούς συντρόφου 
ίούλους, οίτινες προσπαθοΰσι να τούς πραύνωσι κα! αγω
νίζονται νά συλλαμβάνωσιν αυτούς έχ τών ποδών κα! νά 
χους χρατώσιν ακίνητους, έως ότι Ή ΟΡΓΉ των έξατ-
μκχθή. (2). 

Έν ώρα θερμή οι δοΰλοι μύρμηκες τών Αμαζόνων, 
οί ανήκοντες εί; τ'ο είδος τών μελανοτέφρων (Γιΐίοΐιβ) 
άποκαμόντες έκ τών ωθήσεων τών κυρίων των, ζητούν-
των παρ' αυτών τροφήν, συνελάμβανον αυτούς Ι χ τίνος 
ίών ποδών χα! προσεπάθουν νάτούς σύρωσιν έχτ'ος τής φω 
λεάς, ένιοτε χα! τούς ίόακνον' άλλά τότε ο: κύριοι ούχ; 
αχανίως έρεθ:ζομενο;, εσφιγγον τήν κεφαλήν των έντ'ος 
τών σιαγόνων των, είτα δέ σφίγγοντες αυτήν όλ.ονέν ί-
σχυρότερον, έθανάτωνον αυτούς έπί τέλους ( 3 ) . ΤΌ τοι
ούτον έγκλημα λογίζεται ώς παράπτωμα διά τούς μύρ
μηχας, ώς ήτο διά τάς ρωμαίας δέσποινας ό φόνος δού
λης τινός. Ά λ λ ' Ομως χαθ'ο πραξις βλαβερά είς το Γ Έ 
νος ολόκληρου ώς άποστεροΰσα αύτ'Ο ίσχυράς συνδρομής 
χαίμή συνάόουσα προς τάς έξεις, έπρεπε ν' άποτελή έγ
κλημα έν τή νομοθεσία τών μυρμήχων. 

Τινές τών μυρμήχων καταλαμβάνονται ύπ'ο αιφνίδιου 
ϊχλύσεως. "Αλλοι δέ ύπ'ο το κράτος παροξυσμοΰ τυφλής 
μανίας, έφορμώσι κατά πάντων ους συναντώσ: καθ' όδ'ον 
φίλων χαί έχθρων άδιαφόρως (*). Ό ΡΟΓΟ Ι ειδεν αυτούς 
φονεύοντας τούς δούλους μύρυ,ηκας τούς προσπαθοΰντας 

; να καταπραύνωσιν αυτούς. 
Πασίγνωστον ότι ό έλέφας εκδικείται αναλόγως προς 

τήν ΰβριν, έςαχοντίζων βόρβορον Ή ύδωρ, Ή χα; ΚΑΤΑ-
ΑΝΝΤΡΊΒΩΝ ΔΤΑΐ' ή ύβρις εινε βαρεία. Προσφάτως 
«λέφας τ:ς έφόνευσε ο:ά τής προίοσχίδος του τον όδη-

[ γόν του, δ:ότ: εδωκεν είς αύτον χαπνόν. Είδα άρκτον ής 
έτυψα ελαφρώς τον ένα πόδα, νά προσπαθή νά μέ συλ
λαβή χαί αδυνατούσα, έδα/.νε τον πόδα της κα! τάς σι-

» ίηρας ράβδους. 
8)ΣΝΜΦΈΡΟΝ.—Κΰων τις ήναγχασμένος νά μερίζηται 

την τροφήν του μετά χοίρου άπεστρέφετο αύτον χα! 
βραόσας τήν άλυσίν του έφώρμησε χα! έσπάραζε τήν γα-

- «τέρα του. 
9 ) ΦΌΝΟΣ.—Ενίοτε συμβαίνουσι χαί φόνοι έχ φόβου. 

ΛιηγεΤτα: ό ΚΠΊΙΠ ότ: είς τ'ο Πράτερ της Βιέννης με-
«ςϋ χών πολλών έλάφων μία λίαν τιθασαή μετέβαινε 

& μεταςύ τών ανθρώπων, οίτινες τήν έθώπευον καί τήν έ-
?ιλοδώρουν διά γλυκισμάτων. Ά λ λ ' ήμέραν τινά περι-
Χλαχεΐσα είς κάθισμα, έφοβήθη τόσον, ώσσε έτράπη δρο-
μαιως είς φυγήν συμπαρασύρουσα τ'ο κάθισμα διά τών 
κέρατων της, φονεύσασα χα! τραυματίσασα πολλάς τών 
συντρόφων της. 

1 0 ) ΦΥΣΙΚΑΙ ΆΛΓΗΔΌΝΕΣ.—Καί άλλως αφορμή συνή-

(1) ΒικΛηβΓ,ΙΙΙ. 
(2) ΚοΓβΙ 1β9 ΊΟΙΊΓΪΑΪΒ 1874. 
(3) Αυτόθι. 
(4) ΒιιοΙιηοΓ, ένθ. άνωτ. 

θης τοΰ φόνου είσ!ν αί Α Λ Γ Η Δ Ό Ν Ε Σ τοΰ σώματος. "Ινα πει-
σθή τις δέ, αρχεΐ να παρευρέθη εις τ'ο δημόσιον θέαμα 
τοΰ γιγαντιαίου μικροσκοπίου. Οι ονισχοι, οί κύκλωπες, 
αί δάφνιαι βαθμηδόν έν οσω τ'ο περιβάλλον πυραχτοΰται 
χα! καθίσταται θανατηφόρον, άποθηριοΰνται χα! δάχνου-
σιν άλλήλας. 

11) ΦΌΝΟΙ ΈΞ Ε Ρ Ω Χ Ο Σ . — " Ι σ ω ς όμως κα! παρά τοις 
ζώοις ώς χαί παρά τοΤς άνθρώποις τά ές έρεθισμοΰ έγ^ 
κλήματα, συνηθεστερον ύπαγορεύοναι ύπό τοΰ πάθους τοΰ 
έρωτος. Τοιουτοτρόπως ό έλέφας, ό τόσον συνήθως σώ
φρων κατά τήν περίοδον τοΰ ιμέρου, έςαγριοΰται διά το 
ελάχιστον. Παρά τοις πολυγάμοις άλεκτοροειδέσι ή α
νάγκη τής τεχνοποιήσεως καταργεί πάσας τάς άλλας 
άνάγχας χαί τάς αισθήσεις, ώστε φαίνονται κωφά χα! 
τυφλά, χα! επιτίθενται κατά τών ανθρώπων ('). ΤΌ άρ
ρεν χαναρίνιον έν τοιαύτη εύρισχόμενον χαταστάσει, συν-
θλα τήν φωλεάν χαί σκορπίζει τά ώά ( 2) κα'ι φονεύει τήν 
θήλειαν καί διά νά πραΰνθή πρέπει νά δοθώσιν αύτώ δύο 
σύνευνοι. Είδη δέ τινα ορνίθων εις τήν έποχήν τών ε
ρώτων των μαίνονται καί επιτίθενται κα! κατά τών αν
θρώπων ( 3 ) . 

Ό εοι-νοηϊη αναφέρει ότι φορβάς τις, συνήθως λίαν 
τιθασσή, καθίστατο αδάμαστος έν τή όχεία, ώστε μιχροΰ 
δείν Ιθραυσεν αύτώ τον βραχίονα. 

Γαλή τις τοΰ είδους τών'Αγχυρανώνείς άκρον γόνιμος, 
ήγάπα έμμανώς τά τέκνα της, Οπως χαί τά πλείστα τών 
κατοικίδιων ζώων "Οτε όμως ήτο έγκυος πάσχουσα έκ 
νυμφομανίας, άπηχθάνετο αυτά καί τά εδακνεν ότε ε-
παιζον πλησίον της. 

Ό ΒΙΙΓ(Ι3Ο1Ι καί Ό Μαιχ παραβάλλουσι τήν συχνότητα 
τών αναίτιων βρεφοκτονιών παρά ταΤς λεχοΐς προς τας 
φονικάς τάσεις άς δειχνύουσιν αί νυμ,φομανεΐς φορβαδες 
χα! αγελάδες οϋ μόνον κατά τήν περίοδον τής οχείας 
αλλα κα! πολύ μετά ταΰτα. 

Είς τον ζωολογικ'ον χήπον τοΰ Αμβούργου μία χαγ-
χουροΰ έφόνευσε τήν θήλειαν χαί το νεογνον έν τή ερω
τική αυτής μανία. Ή κάμηλος έν ώρα ίμερου καθίστα
ται άγριωτάτη, δάκνει δέ πάντας, χαί αύτάς τας θη-
λείας. Παρά τισιν εϊδεσιν αραχνών ή θήλεια, ήτις εινε 
ογκωδεστέρα, ενεδρεύει καί περιπλέκει, ενίοτε δέ καί 
φονεύει τον άρρενα μετά τήν συνουσίαν. ΗΙΙΖ&Π Ι ό υ'ι'ος 
αναφέρει τήν περίπτωσιν φορβάδος, ης αί υστερικοί εξά
ψεις έξεδηλοΰντο έκ διαλειμμάτων μετά πολλάς ημέρας" 
το ζώον λίαν εύάγωγον χατά τά διάμεσα τών εξάψεων, 
καθίστατο άτίθασσον χατά τήν-περίοδον τής γενετησίου 
ορμής, ήτις διήρκει έπ! μίαν ήμέραν, ή δύο χαί ενίοτε 
τρεϊς. 

Ό Ηί1<Ιοηΐ>ΓΊΐΗ(11 διηγείται δτι κύων τις κατεχόμενος 
ύπ'ο σφοδρας σατυριάσεως κα'ι αδυνατών νά ικανοποίηση 
αυτήν κατέστη έμμανής κα! είτα υδρόφοβος. 

Ό Ηίοθ είδε ποτέ τούς βουβάλους αγέλης, άφοΰ ώ-
σφράνθησαν τ'ο αίμα τίγρεως τραυματισθείσης νά παρα-
χολουθήσωσιν αμέσως τά ίχνη μετά μανίας καί νά φθεί-
ρωσι τ'ο δάσος, ν ' άνασχάπτωσι το έδαφος, τέλος δ' αφι-
χόμενοι είς τον εσχατον παροξυσμΌν τής μανίας των να 
μάχωνται κατ' αλλήλων προς μεγάλην λύπην τοΰ 6ου-
χόλου, \ 4 ) . 

Κ Α Ι Ε Α Ρ Δ Ο Μ Π Ρ Ο Ζ Ο 

(1) Β Γ Β Ι Ι Π Ι , 329. 

(2) Ηουζβαιι II, 394. 
(3) ΒΓΒΙΙΠ», 320. 

(4) ΒΓΒΉΠΙ I I 15 . 
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Γ . 0 . Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
Ύφηγητσν τής Χημείας ίν τω Έΰνικω Πανεπιστήμιο) 

Η ΧΗΜΕΙΑ ΕΝ ΤΩ, ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ ΒΙΟ, 
Η Γ Η 

Ά ή ρ , ϋδωρ, πϋρ καί γή, έλεγον οί αρχαίοι, δτι 
είνε τά στοιχεία, Ιξ ών τά δντα συνέστησαν. Είδομεν 
ήδη δτι έκ τούτων τά τρία δέν είνε άπλα σώματα, 
δέν είνε στοιχεία, άλλά τδ μέν πΰρ φαινόμενον, τδ 
ΰοωρ σώμα σύνθετον καί δ άήρ μίγμα. "Ιδωμεν ΝΟΝ, 
τί είνε ή γή . 

Η ΓΗ Ω Σ ΟΤΡΑΝΙΟΝ ΣΩΜΑ 
Όλίγιστά τινα θά εΐπωμεν περί τοΟ συνόλου, τής 

γής ώς ουρανίου σώματος. Οί αρχαίοι ποιηταί έφαν-
τάζοντο τήν γήν ώς πελώριον δίσκον περιθεόμενον 
ύπδ τοΰ ώκεανοΟ. Βραδύτερον οί "Ελληνες φιλόσοφοι 
ανεγνώρισαν τδ σφαιρικδν σχήμα τής γής. Ά λ λ ά καί 
οί μέν καί οί δέ έθεώρουν τήν γήν ώς τδ κεντρικόν, 
άκίνητον σημεΐον, περί δ περιεστρέφετο ό ήλιος, οί 
πλανήται καί οί λοιποί αστέρες. Ή γνώμη αύτη, επι
βαλλομένη ύπδ τοϋ κύρους τοΰ μεγάλου Αριστοτέ
λους, επεκράτησε μέχρι τοΰ μεσαιώνος, δτε δ πολύς 
Γαλιλαίος ανέπτυξε καί υπεστήριξε τό αληθές, δτι τό 
κέντρον τοΰ ημετέρου ήλιακοΰ συστήματος ήτο ό ή 
λιος, περί τόν όποιον περιστρέφεται μετά τών άλλων 
πλανητών, άπλοΰς πλανήτης καί αυτή, ή γ ή . Τοσαύτη 
δέ ήτο ή πεποίθησίς του περί τής κινήσεως τής γής. 
ώστε αναγκασθείς ύπδ τής καθολικής εκκλησίας νά 
άρνηθή τοΰτο, απερχόμενος τοΰ τόπου τής άπαρνή-
σεως, είπε τήν παροιμιωδώς γνωστήν φρασιν. «Καί 
δμως κινείται» (βρ\1Γ8Ϊ Πΐιΐονθ). 

Νΰν γνωρίζομεν, δτι ή γή είνε έκ τών μικρότερων 
πλανητών τοΰ ημετέρου ήλιακοΰ συστήματος, τοΰτο 
δέ, τό ήμέτερον δηλ. ήλιακδν σύστημα,είνε έν έκ τών 
μυριάδων τοιούτων ηλιακών συστημάτων, τά όποια 
είνε κατεσπαρμένα έν τω άπείρω. Τουτέστιν ή γή , 
ή κατοικία τών υπερήφανων δντων, τά όποια διέτασ-
σον τόν ήλιον νά σταθή καί τήν σελήνην νά μή κινή-
ται, είνε κόκκος άμμου έν τή απειρία τών παγκο
σμίων σωμάτων. Πρός καλλιτέραν κατανόησιν τής 
σμικρότητος τής γής ύπενθυμίζομεν δτι ό γαλαξίας 
αποτελείται άπό εκατομμύρια ήλίων, έκαστος τών 
δποίων θά Ιχη.πολλούς πλανήτας, όποιος ή γή . 

Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ν ΤΗΣ ΓΗΣ 
Ή γή Ιχει σχήμα σφαιρικδν πεπιεσμένον κατά 

τούς πόλους καί έξωχκωμένον είς τόν ίσημερινόν, απο
τελείται δέ έκ τοΰ εσωτερικού πυρήνος, τοΰ έξωτερι-

κοΰ φλοιοΰ καί στρώματος - ευρισκομένου μεταξύ τΜ 
πυρήνος καί τοΰ έξωτερικοΰ στέρεου φλοιοΟ. 

θ ά πραγματευθώμεν κυρίως περί τοΰ έξωτεριχΛ 
φλοιοΰ καί ιδίως περί τής επιφανείας, τοϋ εδάφους 
τοΰ γαιώδους δηλονότι ιιέρους. τό οποίον ή ^ - . τ - ' γαιώδους 
έπίστευον ώ πα. 

τής χχΓ 

μέρους, τό όποιον οί άρχαί' 
ν τών συστατικών τών δντων. 'Εν 

ρόδω δμως ιδωμεν τί είνε το έσωτερικόν τή 
έκ τίνων αποτελείται υλών δ πυρήν αυτής. 

Τό βάθος τής γής, μέχρις ού δύναται νά φθάστι ί 
άνθρωπος, είνε σχετικώς ελάχιστον. Αί βαθύτερα·, διά 
τρυπανίου δπαί καί τά βαθύτερα ορυχεία δέν έξικνοΟ^ 
ται πέραν τών 2 χιλιομέτρων τό πέραν τών δύο Υ Η 
λιομέτρων μέχρι τοΰ κέντρου τής γής, περίπου 6,87(1 
χιλιόμετρα, παραμένει έπί τοΰ παρόντος, πιθανότατα 
δέ διά πάντοτε, άνεξερεύνητον, καθότι ή θερμοκρασία 
καί ή πίεσις είς βάθος πολύ ολίγων χιλιομέτρων αυ
ξάνεται τόσον πολύ, ώστε δέν υπάρχει έλπίς, δτι Μ 
τά υπερνίκηση ποτέ ή ανθρωπινή επιστήμη καί τέχνη.] 

Διά τοΰτο πολλάς υποθέσεις έποίησε περί τοΟ 
έσωτερικοΰ τής γής, έξ ών γνωστότατη είνε 
ή δεχόμενη, δτι τό έσωτερικόν τής γής είνε πύρινον." 
ρευστόν. 

Κατά τήν ύπόθεσιν αυτήν τό έσωτερικόν τ ή : γής 
είνε πλήρες τετηκυίας μάζης, τής καλούμενης μάγμΛ 
ή οποία ώς πύρινος ωκεανός συγκυκάται εντός τών 
στέρνων τής γής, άνκταρασσομένη δέ δι' έκρηγνυο-
μένων αερίων δονεί τόν περικλείοντα αυτήν στερεόν 
φλοιδν, οπότε επέρχονται σεισμοί καί παραπλήσιοι 
άλλαι καταστροφαί. Ό γνωστός μάλιστα Ροδόλφος 
Φάλμπ είς τάς τοιαύτας παλίρροιας απέδιδε τούς σει
σμούς ώς καί τάς έν τοις άνθρακωρυχείοις καταστρο* 
φάς. Κατά τόν Φάλμπ οί σεισμοί καί αί τοιαϋται κα
ταστροφαί επέρχονται κυρίως κατά τήν νέαν καί πλή-
θουσαν σελήνην. Ό Δ. Αιγινήτης δμως άπέδειξεν, δτι 
ουδεμία σχέσις υπάρχει μεταξύ σελήνης καί σεισμών" 
τό αυτά δέ απέδειξε διά τάς καταστροφάς τών ανθρα
κωρυχείων ό I. Μ. Ρ ο η ι ί β Γ . 

Νΰν δέν παραδέχονται, δτι τό έσωτερικόν τής γήί 
αποτελείται έκ τετηκυίας μάζης. Βέβαιον φαίνεται 
μόνον δτι αμέσως μετά τόν στερεόν φλοιδν υπάρχει 
λεπτδν σχετικόν στρώμα εύρισκόμενον είς τετηκυϊαν 
κατάστασιν. Πέραν- τούτου ευρίσκονται τά σώματα εϊς 
διάφορο ν δλως κατάστασιν. "Ιδωμεν οποίαν. 
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Κατ* μέσον δρον καθ' δσον κατερχόμεθα είς τά 
ϊϊβ τής γης ή θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 0 

-βνταβάθμου ανά .ΊΟ μέτρα, ήτοι 30° Ε. άνά χι-
«ιτρον' έκ τούτου ευκόλως δυνάμεθα νά ύπολογί-

δτι είς βάθος 4 0 — 5 0 χιλιομέτρων τά πλείστα 
ι^τάλλων καί τών ορυκτών πρέπει νά ευρίσκων-
είς τετηκυϊαν κατάστασιν. Ταΰτα άφ ' έτερου 
γοΟσι διαλυτικώς έπί τών δυστήκτων σωμάτων, 

ώστε είς βάθος 5 0 χιλιομέτρων πιθανώτατα δέν 
-χουσι πλέον στερεά σώματα. Ε π ε ι δ ή δμως ή 
ς τών υπερκειμένων στρωμάτων είς τό βάθος 
-̂4 ανέρχεται είς 10,000 ατμοσφαίρας, διά τοΰτο 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τό μαγμα ώς λεπτόρ-

; 5 ν 6γρόν, ώς π. χ. είνε τά τετηγμένα μέταλλα, 
^ 4 τουναντίον είς μάλλον πκχύρρυτον χυλόν. 
I Περαιτέρω δέ ; "Ηδη είς βάθος 3 0 0 χιλιομέτρων 
ένε τόσον μεγάλη ή θερμότης, ώστε δλα τά ήμΐν 
Μοτά σώματα μόνον είς αέρια δύνανται νά ύπάρ-
|«ουν. Άλλά καί ·ή πίεσις αυξάνεται αναλόγως καί 
•Βοχαλεΐ τό περίεργον, τό όποιον ουσκόλως δυνάμεθα 
Β «αντασθώμεν. Τά αέρια δηλονότι εκείνα πρέπει 
η ιίνε έτι μάλλον παχΰρρυτα καί πυκνώτερα ή τό 
ιάγμοι. πιθανώς σχεδόν τόσον πυκνά ώς ό χάλυψ. 

Ώς ό χάλυψ ! "Ηδη ή παράστασις άεριωδών με-
ίλλων, ώς ό σίδηρος, ό χρυσός, ό λευκόχρυσος κλπ. 
•ιίνε είς δλους τι σύνηθες, άλλά τό δτι τά μεταλ-

αύτά αέρια δέν είνε κυρίως άερώδη, άλλ' άπεί-
ίκυκνά, τοΰτο βεβαίως υπερβαίνει τάς ιδέας καί 

Ταστάσεις ημών. 
' "Οπωσδήποτε δυνάμεθα νά παρομοιάσωμεν τούλά-
)πόν πως πρό; γνωστά ήμΐν πράγματα. Γνωρίζομεν 

Κ ό κηρός, ή πίσσα, ή άσφαλτος είς συνήθη θερμο-
—;ίαν χαρακτηρίζονται ώς στερεά σώματα, καί 
ρις ύπδ φυσικήν εποψιν είνε ρευστά, άν καί άπεί-
Κ ίζώοη και παχύρρυτα. Φυσικοί τίνες μάλιστα πα
ρέχοντα: κα'; δλα τά μή κρυσταλλικά σώματα, ώς 

'βαλον, ώς ρευστά. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει θά είχομεν ρευστά σώματα, 
>6ποϊα ήδη ύπό συνήθη άτμοσφαιρικήν πίεσιν μάς 
«ονται στερεά. Ύπό τήν μεγίστην δμως πίεσιν τοΰ 

«ρικοΰ τής γής πρέπει δλα τά ρευστά κκί τά άέ 
Ρ* νά προσλάβουν τοιαύτην κατάστασιν, ή οποία 
Ρήτοπαρομοιώσιμος ύπό τινα έννοιαν πρός τήν τοΟ 
ΡΊροΟ. 

Ιό πλείστον λοιπόν μέρος τής γήινης σφαίρας άπο 
ΡΟΟΣΙ τοιαύτα: στερεαί, άεριώδεις μάζαι, ιδωμεν δέ 

ποιας χημικής φύσεως σώματα εΐνε τά αέρια 
Ρτ«. 
Γ Κατά τούς σπουδαιότερους περί τών γεωφυσικών 
ΡΧοληθέντας τό έσωτερικόν τής γής αποτελείται άπό 
^Ι90ν. Κατέληξαν οέ είς τό συμπέρασμα τοΟτο έκ 

' ^ , έ ν ώ τ ό είδικόν βάρος τών πετρωμάτων τοΰ 

γήινου φλοιοΰ είνε μόνον 2,8 (2 ,8 φοράς βαρύτερο ν 
τοΰ ύδατος), τής δλης γής τό είδικόν βάρος είνε 5 1)2. 
Επεται λοιπόν δτι αί ελαφρότερα·, ύλαι συνεσωρεύ-

θησαν έπί τής επιφανείας, ενώ αί βαρύτεραι πρδς τό 
κέντρον τής γής, έκ τών βαρειών δέ υλών ό σίδηρος 
είνε καί τά μάλιστα διαδεδομένος, ώς αποδεικνύεται 
έκ τών μετεωριτών, τών συντριμμάτων αυτών ουρα
νίων σωμάτων. 

Ή γή λοιπόν αποτελείται άπό σιδηροΰν πυρήνα, δ 
όποιος περιβάλλεται ύπδ λίθινου φλοιοΰ. Ό λίθινος 
ούτος φλοιός περιλαμβάνει δύο ζώνας - τήν άνω εύρι-
σκομένην, ήδη πηχθεΐσαν, καί τήν κάτωθεν αύτοΰ τε
τηκυϊαν. 

Τ Ο Ε Δ Α Φ Ο Σ 
Τό έδαφος, έφ' ού ζή ό άνθρωπος, έστί επίσης με

γίστης σπουδαιότητος δπως δ άήρ καί τό ύδωρ. Τρέ
φει τά φυτά, έξ ών εξαρτάται ή τροφή τοΰ ανθρώπου 
καί δλων τών ζώντων δντων, διότι καί τά σαρκοβόρα 
έκ ζώων φυτοφάγων τρέφονται. Δίδει είς ημάς τήν 
ένδυμασίαν καί εμμέσως καί αμέσως τήν κατοικίαν, ή 
οποία μάς προφυλάσσει άπό τάς καυστικάς ακτίνας 
τοΰ ηλίου, άπό τδ ψΰχος, τόν άνεμον καί τήν βροχήν. 
Δίδει είς ημάς τούς θησαυρούς τών έν τοις έγκάτοις 
αύτοΰ έγκεκλεισμένων ορυκτών, τή βοηθεία τών δ
ποίων έπιτυγχάνομεν άνώτερον πολιτισμόν, μόρφωσιν 
καί εύμάρειαν. Δίδβι ήμΐν τό ύδωρ, τό όποιον πίνομεν 
καί τό όποιον ώς τοιούτον ή ώς ατμός κινεί τάς μηχα-
νάς. παρέχει δέ τέλος ήμΐν τάς οδούς έφ' ών καί δι' 
ών έπικοινωνοΰμεν πρός αλλήλους. 

Τά δρη, τά όποια καθορίζουν τήν διαμόρφωσιν τοΰ 
στέρεου φλοιοΰ καί τήν πορείαν τών ποταμών, Ιδιδον 
καί έξακολουθοΰν δίδοντα τό χώμα, έφ' ού αυξάνουν 
καί προκόπτουν τά φυτά καί τά ζφα. Ό σκληρότερος 
βράχος συντρίβεται καί άποπίπτει βαθμηδόν διά τής 
επιδράσεως τής θερμότητος καί τοΰ ύδατος, τά όποια 
τόν διασπώσι καί κονιοποιοΰσι, τό ύδωρ δέ αποφέρει 
τά συστατικά αύτοΰ έν μέρει διαλελυμένα, έν μέρε 1 

μηχανικώς, περαιτέρω καί εναποθέτει είς μέρη λίαν 
απομεμακρυσμένα πολλάκις, ί'να χρησιμεύσωσιν ώς 
τροφή διά τά φυτά. 

Τά φυτά λοιπόν τά όποια είνε ή τροφή δλου τοΟ 
ζώντος κόσμου, τρέφονται καί αναπτύσσονται έξ ανόρ
γανων ενώσεων, ενώσεων δηλαδή αί όποιοι ευρίσκον
ται είς τήν άνόργανον νεκράν φύσιν. Αί ούσίαι τάς 
οποίας χρειάζεται τό φυτδν είνε δ άνθραξ, τό άζωτον, 
τό ύδωρ καί διάφοροι ανόργανοι ενώσεις. "Ιδωμεν πό
θεν τό φυτόν προμηθεύεται τά πρός διατροφήν αύτψ 
άναγκαιοΰντα. 

"Ανθραξ. Τόν άνθρακα παραλαμβάνει τό φυτόν έκ 
τοΰ διοξειδίου τοΰ άνθρακος τοΰ αέρος καί δή διά τών 
πρασίνων αύτοΰ φύλλων. Τά φύλλα τών φυτών κα^ 
είδικώτερον τά πράσινα κοκκία αυτών, τά κοκκία δη_ 

— 1039 — 



96 «Αθ ΗΝΑΙ» 
Η ΧΗΜΕΙΑ ΕΝ ΤΩ Κ Α Θ ' ΗΜΕΡΑΝ ΒΙ Ω 

Ινεκ* τής μεγίστης ζητήσεως καί τής καθ' έκαστον 
ΐ^ος αυξανομένης καταναλώσεως αύτοΰ, βαίνει πράς 
•ξάντλησιν—ύπάρχουσι πληροφορίαι δτι μετά 20-25 
•χη θά έξαντληθοΰν τά έν Χιλή κοιτάσματα τελείως. 
_ήρχ;σαν ήδη μετά πολλά πειράματα νά κατασκευά
ζουν τή ενεργεία τής τοΰ ήλεκτρισμοΰ ένώσεωςάζωτον 
: · λ τοΰ αζώτου τοΰ αέρος. Ούτως έν Νορβηγία κατα-
_„ευάζουσιν ήδη ε{ς μεγάλας ποσότητας νιτρικόν ά-
αδέστιον, έν Γερμανία δέ καί Ι ταλ ία άλλας αζωτού
χους ενώσεις. 

Ανόργανοι ενώσεις.—Ύψ αυτήν σπουδαιότητα 
χήν οποίαν διά τήν άνάπτυξιν κυτών έχουσι τά φυτά. 
χέκτηνται καί ανόργανοι τινές ενώσεις, τάς οποίας αν
τιλαμβανόμεθα καίοντες π. χ. ξύλον τι. Αί ανόργανοι 
βυται ενώσεις παραμένουσιν ώς τέφρα. Τά κυριώτερα 
συστατικά τής τέφρας είνε φωσφορικά άλατα, άλατα 
τον καλίου, πνριτικδν οξύ, άσβεστος καί μαγνησία, ά
λατα τοϋ θειικού οξέος, μαγειρικυν άλας και δξείδιον 
τον σιδήρου. 

"Ολα ταΰτα τό φυτόν πρέπει νά παραλαβή έκ τοΟ 
εδάφους, έάν πρέπει νά αύξηθή. Τινά τούτων ευρί
σκονται έν αφθονία έν τφ έδάφει, ώς π.χ. τό πυριτι 
κόν όξύ, τό έπιστημονικάν δνομα τής καθαράς άμ
μου, τά δξείδιον τοΰ σιδήρου, ακόμη δέ καί ή μαγνη 
'α καί ή άσβεστος, άν καί τοΰ τελευταίου τούτου σώ

ματος δχι πάντοτε είς επαρκή ποσότητα. Τά 
διάφορα πετρώματα άποσαθροΰνται καί κοκοποιοΰν 
ται, ούτω δέ εμπλουτίζουν τό έδαφος διά τών σωμά 
των αυτών. Δέν συμβαίνει δμως τό αυτό διά τά φω 
σφορικά άλατα καί τά άλατα τοΰ καλίου. 

Τά τοιοΰτον δμως ή άνθρωπότής άπό χιλιάδας δλας 
ετών καλλιεργούσα τήν γτίν δέν είχεν άντιληφθή, έ-
θεώρει δέ τήν τέφραν ώς τι τυχαίον, μόλις δέ κατά τά 
1850 ό μέγας χημικός 1^ϊβΙ>ϊ§ άπέδειξεν δτι τά άνόρ 
γανα ταΰτα συστατικά είνε απαραίτητα διά τήν άνά 
πτυξιν καί καλήν άπόδοσιν τφν φυτών. 

Είχεν άντιληφθή ό άνθρωπος δτι τό έδαφος κουρά 
ζεται καί είχεν εισαγάγει τήν άγρανάπαυσιν, έπί έν 
έτος δηλονότι δέν έσπειρε τόν άγρόν. Τά έπόμενον 
έτος ό άγρας αύτάς απέδιδε σχετικώς καλήν άπό 
δοσιν. 

Άλλά δέν έγνώριζον τόν λόγον καί βεβαίως τό 
πράγμα ευθύς έξ αρχής δέν είνε τόσον εύνόητον 
Διότι έπί τέλους δέν βρέχει ούτε φωσφορικά άλατα, 
οδτε άλατα καλίου. Τώρα δμως γνωρίζομεν δτι τά 
φωσφορικά άλατα καί τά άλατα τοΰ καλίου ευρίσκον
ται είς τό έδαφος κατά τά πλείστον δπά μορφήν ένώ 
οεων άδιαλύτων είς τά ϋδωρ, καί επομένως μή δυνά 
μένα νά άπορροφηθώσι καί χρησιμοποιηθώσιν ύπό τών 
φυτών. Ή υγρασία δμως μετά τοΰ έντάς τοΰ εδάφους 
κυκλοφορούντος άνθρακικοΟ οξέος επιδρά έπί τών ά 
ξίαλύτων αυτών ενώσεων καί καθιστά αύτάς διαλυ 
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του, κυρίως εις νιτρικάν όξύ, τά οποίον παραλή 
νουσιν είτα τά φυτά. Τπάρχουσι μάλιστα φ υ χ ί ^ 
έ κ τ η ς τάξεως τών λιγουμινόζων, ώς τά πιζέλιοτ» 
είς τάς ρίζας τών όποιων συνεπεία τής α 
σεως τών μικροοργανισμών τούτων τόσον 
άζωτον εναποθηκεύεται, ώστε δχι μόνον αύξάνο* 
άνευ οιουδήποτε αζωτούχου λιπάσματος, άλλά 
μετά τήν συγκομιδήν αυτών διά τών ριζών αύχ<ογ| 
πλουτίζουσι τά έδαφος αζωτούχων ενώσεων, καί Μ 

λίστα τόσον, ώστε έάν φυτευθώσι τό έπόμενον Β 
οιαδήποτε άλλα φυτά, ταΰτα αυξάνοντα: κα'ι χρ 6 Μ 

ται ισχυρώς διά τών αζωτούχων αυτών ενώσεων. 1 
αξία τοΰ αζώτου τούτου μέ τάς σημερινάς τιμάς 
αζωτούχων λιπασμάτων υπολογίζεται εΐς 50 φράν̂  
κατά στρέμμα. 

Προέβησαν μάλιστα περαιτέρω. Είτε εις άγρ^ 
είς τούς οποίους πρόκειται νά σπαρώσ: υ} 
λια σκορπίζουν ποσόν τι χώματος έξ άγροΰ εΐς • 
όποιον είχον φυτευθή πιζέλια, .ούτως ώστε ευθύς 
αρχής νά ύπάρχωσιν οί μικροργανισμοί έν τώ άγβ 
είτε παρασκευάζουσ: καθαράς καλλιέργειας τών | 
κτηρίων τούτων. Τάς καλλιέργειας ταύτας, φέρομε 
είς τό έμπόριον ύπδ τά δνομα ΝίΙΐΌ,&ίη, αραιοί 
δι' ύδατος καί δι' αυτών ραντίζουσι τούς σπόρουςι) 
πιζελίων, ούτως ώστε έκαστος σπόρος παραλαμβά* 
άπό τής ημέρας τής σποράς ποσόν τι βακτηρίων. 

Προκειμένου δμως νά καλλιεργηθώσι φυτά μήΙ 
χοντα τήν ιδιότητα ταύτην πρέπει, έάν επιθυμεί 
καλήν άπόδοσιν, νά λιπαίνη τούς αγρούς αυτών 5:ί 
αζωτούχων λπασμάτων, τά οποία ένέχουσ: κα'ι ττοσί 
αζώτου άξιόλογον καί άλλας ανόργανους ενώσεις χρι 
σίμους πράς άνάπτυξιν τών φυτών. Ά λ λ ά τό ποβί 
αυτά δέν επαρκεί, ώς πάς τις εννοεί. Διότι δέν Μ 
στρέφονται είς τούς αγρούς δλαι αί έξ αυτών ληφβί 
σαι διά τών φυτών θρεπτικαί δλαι. Τά μέγιστον Λ 
τών μέρος χρησιμοποιείται διά τήν άνάπτυξιν καί &*ί 
τροφήν τών ζώων, καί τών ανθρώπων, καί οδτ#ι 
κατακρατείται, τά ζωικά δέ απορρίμματα δέν έβ* 
στρέφουσιν δλα είς τόν άγρόν έξ ού προήλθον. Λ* 
τοΰτο πρέπει νά προστίθενται έξωθεν ειδικά άζωτοΟχ* 
λιπάσματα, έάν ό γεωργός έπιθυμή νά λαμβάνη ι*·* 
τοτε καλήν άπόδοσιν. Τοιαΰτα άζωτοΰχα λιπάσματα 
είνε τά άλατα τοΰ νιτρικού οξέος κα'ι ή θεεϊκή ψ; 
μωνία. Καί ή μέν θειική αμμωνία λαμβάνεται ·», 
είδομεν έν τοίς έργοστασίοις τοΰ φωταερίου Μ 
δέ άλατα τοΰ νιτρικού οξέος μέχρι πρό όλίγ·*! 
ετών αποκλειστικώς έκ τών εκτεταμένων κοίτα*. 
σμάτων νιτρικοΰ νατρίου — νίτρου τής Χιλής *"Ί 
τά όποια ευρίσκονται είς μεγίστας ποσότητας ει; τψι 
Χιλήν, δπου ένεκα τοΰ ξηροΰ κλίματος κα'ι τής άνο**" 
βρίας δέν παρεσύρθησαν, καίτοι λίαν διαλυτά εΐί ^ 
δδωρ, ύπό τοΟ Οδατος. Επε ιδή δμως τό ποσόν αύτδ», 
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^ονότι τής χλωροφύλλης, διασπώσι τά διοξείδιον τοΟ 
άνθρακος, τήν άδρανεστάτην καί άνθεκτικωτάτην 
ταύτην ένωσιν, τήν οποίαν είδομεν νά παράγεται είς 
ύψηλάς θερμοκρασίας, κατά τήν καΰσιν δηλονότι 
δλων τών οργανικών σωμάτων, καί τήν οποίαν τέλος 
δυσκόλως δυνάμεθα νά διασπάσωμεν είς τά συστατικά 
αυτής έν τοις χημείοις,διασπώσι λέγομεν τά διοξείδιον 
τοΟ άνθρακος άφ ' ένας μέν είς άνθρακα (ή τούλάχι-
χιστον μετατρέπουσιν εις ενώσεις πλουσιωτέρας εις 
άνθρακα) ό οποίος κατακρατείται έν τώ φυτφ 
πράδιάπλαοιν τοΰ ξύλου αύτοΟ, τοΰ αμύλου κλπ. ορ
γάνων, άφ ' έτερου δέ εις όξυγόνον, τά οποίον αποβάλ
λεται. Γίνεται δηλονότι τά άντίθετον τοΰ συμβαίνοντος 
είς τάζψα · ταϋτα άναπνέουσιν όξυγόνον καί έκπνέ-
ουσι διοξείδιον τοΰ άνθρακος, τά φυτά παραλαμβά" 

νουσι διοξείδιον τοΰ άνθρακος καί άποβάλλουσιν δξυ" 
γόνον. 

"Υδωρ. — Τό ύ'δωρ παραλαμβάνουσι τά φυτά επί
σης έκ τοΰ αέρος εμμέσως ή αμέσως. Καί αμέσως μέν 
διά τών φύλλων αυτών ώς δρόσον, εμμέσως δέ άφ' ου 
καταπέση είς τήν γήν διά τών ριζών αυτών ώς ύ-
γρασίαν. 

"Αζωτον.—Ύδ άζωτον χρησιμεύει διά τήν σύνθε-
σιν τών φυτικών πρωτοϊνών, τοΰ φυτικοΰ δηλ. λευκώ
ματος, τά οποίον έν τοίς φυτοίς εκτελεί τάς αύτάς ΰπη" 
ρεσίας, τάς οποίας εκτελεί τά ζωϊκόν λεύκωμα είς τά 
ζφα. Καθορίζει καί κανονίζει τάς ενεργείας καί λει
τουργίας τής ζωής, αυτήν ταύτην τήν ζ ω ή ν ουδέν 
πλάσμα ώργανωμένον, ζών, φυτικόν ή ζωϊκόν δύναται 
νά ύπαρξη άνευ λευκώματος. 

"Ενεκα τής μεγίστης σπουδαιότητος τών αζωτού
χων ενώσεων διά τήν ζωήν καί ένεκα τής αφθονίας 
τοΰ αζώτου έν τφ αέρι, τοΰ όποιου ώς είδομεν αποτε
λεί τά 4)5, θά ήδύνατο τις νά υπόθεση δτι τά άζωτον 
παραλαμβάνουν τά φυτά έκ τοΰ αέρος, άφ ' ού μάλιστα 
παραλαμβάνουν τόν άνθρακα έκ τοΰ διοξειδίου τοΰ 
άνθρακος τοϋ αέρος, είς δέκα χιλιάδας μέρη τοΰ ο
ποίου" μόλις υπάρχουν τρία μέρη διοξειδίου τοΰ άν 
θρακος. Τά τοιοΰτον δέν συμβαίνει* τά φυτά παραλ^μ-
βάνουσι τό άζωτον έξ ενώσεων αύτοΰ καί δή έκ τοΰ ε
δάφους, διαλυτών δέ έν τφ ΰδατι. 

Αί ενώσεις αύται είτε ευρίσκονται έπί τοΰ 
εδάφους έξ άποσυνθέσεως ζωικών απορριμμάτων 
καί φυτών, είτε έξ άποσυνθέσεως μικροοργανισμών τι
νών, εχόντων τήν ιδιότητα νά παραλαμβάνωσιν έκ τοΰ 
αέρος άζωτον καί νά άφομοιώσιν αυτό έν τφ όργανι-
σμώ αυτών. Απεδε ίχθη δηλονότι τελευταΐον δτι ύ-
πάρχουσιν έν τφ έδάφει μικροοργανισμοί τίνες, οί ό
ποιοι έχουσι τήν ιδιότητα αύτή\ , νά παραλαμβάνωσιν 
άζωτον έκ τοΰ αέρος καί νά ένώσιν αυτό έν τφ όργα-
νισμφ των μετ' οξυγόνου. Αί ενώσεις αύται έν τφ έ
δάφει μεταβάλλονται είς διαλυτάς ενώσεις τοΟ άζώ-

τάς. 'Εάν λοιπόν έπί έν έτος αί ούτω διαλυταί κατα-
στάσαι ενώσεις παραμείνωσιν έν τφ έδάφει, έπαρ-
κοϋσι μετά τοΰ ποσοΰ εκείνου τά όποιον καθ' έκαστον 
έτος διαλυτοποιείται, δι' ετών τίνων καλάς εσοδείας 
μεθ' άς πάλιν έπηκολούθει άγρανάπαυσις. 

Πολύ-πολύ βραδύτερον, μόλις κατά τά έτος 1 7 5 0 , 
παρετήρησαν δτι ήδύναντο κατά τά έτος τής άγρανα-
παύσεως νά σπείρωσι τριφύλλιον, φυτόν χρησιμεΰον 
ώς τροφή τών ζο>ων, χωρίς ή εσοδεία τών έπί τοΟ 
αύτοΰ εδάφους τά έπόμενον έτος σπειρομένων δημη
τριακών νά ύποφέρη έκ τούτου. Ό λόγος έγκειται 
εις τό δτι αϊ ρίζαι τοΰ τριφυλλιού χωροΰσι βαθέως 
έντάς τοΰ εδάφους καί παραλαμβάνουν έκ τοΰ βάθους 
τά απαιτούμενα άλατα, τά όποϊα δέν έφθανον νά 
παραλάβωσι τά δημητριακά. Τά κέρδος ήτο τριπλούν 
πρώτον ό άγρας δέν έμενεν άργάς έπί έν έτος, δεύτε
ρον ήδύναντο διά τοΰ παραγομένου τριφυλλιού νά 
τρέφωσι περισσότερα ζφα, καί τρίτον έκ τών περισ
σοτέρων ζώων νά έχωσι καί περισσότερα ζωικά 
λιπάσματα. 

Τέλος παρετήρησαν δτι μετά σειράν ετών καλ
λιέργειας εναλλάξ τριφυλλιού καί δημητριακών τό 
έδαφος πάλιν έκουράζετο καί έσπειραν τότε πιζέ
λια, φασιόλους, πρός δέ καί γεώμηλα κ. τ. λ. Δι' 
αυτών ώς είδομεν εμποτίζεται τό έδαφος εΐς αζω
τούχους ενώσεις. 

Ούτως ή άπόδοσις τών αγρών ήτο μεγαλει-

τέρα. 
"Οχι διότι τό ποσόν τών λαμβανομένων ουσιών 

έκ τοΰ εδάφους ήτο μικρότερον. Τουναντίον τά 
ποσόν αυτών έν συνόλω, τό λαμβανόμενον έκ τοΰ 
εδάφους διά τής μεθόδου αυτής τής καλλιργείας 
ήτο πολύ περισσότερον. Ά λ λ ' έκαστον είδος έλάμ-
βανεν εκάστοτε διάφορον ποσόν έκ τών ουσιών αυ
τών, τά ειδικώς αύτφ άναγκαιοΟν, ούτω δέ έχρη-
σιμοποιεϊτο καλλίτερον τό έδαφος. Πράς τούτοις ώς 
είδομεν λαμβάνονται ούσίαι καί έκ βαθύτερων 
διά τοΰ τριφυλλιού, εμπλουτίζεται δέ έν μέρει διά 
τών ψυχανθών τό έδαφος είς αζωτούχους ενώσεις. 

Ώ ς δμως ελέχθη ήδη τά ποσόν έν συνόλω ήτο 
μεγαλείτερον ή έάν έσπείρετο πάντοτε τδ αυτά εί
δος φυτοΰ, ή τοιαύτη δέ καλλιέργεια ήτο έκμυ-
ζητική, αυτά τοΰτο ληστρική, τό τοιοΰτον δέ ταχέως 
κατέστη αίσθη-.όν. Ευτυχώς δ Γ-ιϋβΐ^" υπέδειξε 
τήν χρήσιν τών χημικών λιπασμάτων. Είδομεν ήδη 
τήν χρήσιν τών αζωτούχων λιπασμάτων έκ τών 
λοιπών θρεπτικών ουσιών άναγκαΐαι είνε τά φω
σφορούχα καί τά καλιούχα λιπάσματα. 

Ώ ς φωσφορούχα λιπάσματα μεταχειρίζονται τά 
όστά, ορυκτά τινα φωσφορούχα καί τήν σκωρίαν ή 
οποία λαμβάνεται έκ τής έκφωσφορίσεως τοΰ σιδή
ρου κατά τήν μέθοδον τοΰ ΉίΟΠίαδ . Ά λ λ ο τ ε 
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τέφρας τών ξύλων είνε σχετικώς μεγάλη, ώστε δ £ ν 

συμφέρει ή λίπανσις αγρών διά τέφρας άγοραζομέ. 
νης. Ύπό τής πείρας δμως όδηγηθέντες οί καλλιερ. 
γηταί, χωρίς βέβαια νά γνωρίζουν τόν λόγον, μ ε Χ ϊ 

τδν θερισμδν κκίουσι τήν έναπολειπομένην κ ά λ α μ ε 
ή παραγόμενη δέ τέφρα χρησιμεύει ώς λίπασμα. Λ:χ 
τόν αυτόν λόγον κατά τό πλείστον ή κ«.λλιέργ ε ; α 

έπί καέντος δάσους δίδει έπί έτη καλλιτέρας άποδά. 
σεις. 

* * 

Έ κ τών ανωτέρω κατεδείχθη δτι τό έδαφος τότε 
μόνον παρέχει ήμίν επαρκή καί έν αφθονία τά προϊ-
όντα αύτοΰ, δταν προσφέρωμεν αύτώ έκ τών ουσιών 
τάς οποίας άφαιροΰσι τά φυτά, έκείνας αί δποίαι δέν 
υπάρχουν έν αύτώ '.ΐς επαρκείς ποσότητας. Εννοείται 
δέ δτι τότε μόνον ή διά χημικών λιπασμάτων λίπαν
σις είνε επωφελής, δταν προστίθενται εκείνα μόνον 
τά συστατικά δσα έλλείπουσι καί είς ποσότητας με-
τρημένας. άλλως μάλλον βλάβην δύναται νά έπι-
φέρ·/]. Τδ είδος τών λιπασμάτων καί τό ποσόν αυτών 
καθορίζεται δι' επιμελούς χημικής αναλύσεως τοΰ Ε
δάφους. 

Έάν δέ παρκμελήσωμεν τήν λίπανσιν τότε τό έδα
φος αρχίζει ολίγον καί ολίγον νά έξαντλήται καί νά 
παρέχη εις μικροτέραν καί χειροτέραν ποιότητα τά 
προϊόντα αύτοΰ. Τοιοΰτον παράδειγμα έχομεν τήν 
Θεσσαλίαν ή οποία υπήρξε ποτε ό σιτοβολών τής 
Ελλάδος. "Ενεκα τής έπί χιλιάδας ετών καλλιέρ
γειας τοΰ εδάφους, είνε ζήτημα έάν τώρα επαρκή 
δ έν αύτη παραγόμενος σίτος καί διά μόνην τήν θεσ
σαλίαν, έάν δέ ακόμη συμφέρει οπωσδήποτε ή καλ
λιέργεια τοΰ θεσσαλικοΰ εδάφους τοΰτο οφείλεται 
κατά πολύ είς τάς άπ ' άλλης απόψεως καταστρεπτι-
κάς πλημμύρα; τοΰ Πηνειού, τοΰ οποίου τό θολόν ύ
δωρ προσκομίζει τά συντρίμματα πετρωμάτων καί 
λείψανα οργανικών ουσιών, τά δποία άναζωογονοΟν 
καί ενδυναμώνουν τό έδαφος. Έ ά ν δμως θέλωμεν νά 
ΐδωμεν καθισταμένην τήν θεσσαλίαν πάλιν τόν σιτο
βολώνα τής Ελλάδος πρέπει εκτός τοΰ κανονισμού 
τών υδάτων έν αύτη, νά έμπλουτίσωμεν τό έδαφος 
διά επιστημονικής λιπάνσεως. 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ Π ΑΝ Α Π Ω Τ Α Τ Ο Υ 
Ί α τ ρ ο ϋ 

Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Η Σ 
[ Ε Π Ι 2 Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι ] 

νέα ϋφηγήτρια τής Ιατρικής έν τώ 'ΕθνΜω Πανεπιστήμιο) κυρία 
Αγγελική Παναγιωτάτου έγραψε διά τό «Μηνιαΐον Παράρτημα» τών 
«'Αθηνών» τήνέπομένην διαψωτιστικήν και διοαχτικήν πραγματείαν 
περί Φυσιολογίας τής Γλώσσης. Ή πραγματεία αντη ονδεμίαν σχέ-
σιν εχει πρδς τδ ψλίγον γλωσσικδν ζήτημα. Είνε διδα.ακαλία περί 
τών ανθρωπίνων γλωσσών καθόλου καί περί τής σχέσεως αυτών προς 
τήν πρόοδον τοΰ Ανθρώπου]. 

τίον τοΰ ξένου, είνε τό ιερόν πΰρ, τό οποίον καίει πάν
τοτε είς τδ βάθος τών καρδιών. Ή γλώσσα είνε 
δ λαός καί δέν χάνεται ή μετ' αύτοΰ. 

Μέχρι τέλους τοΰ ΙΗ' αιώνος ή μελέτη τής γλώσσης 
φαίνεται πλανωμένη είς τδ αόριστον κράτος τής φαν

τασίας. Τά α ρ π ο π τών φιλοσό
φων άπολήγοντα είς μυθιστορή
ματα ώς τό τοΰ Ιιέ1>βΠη άπεπλά-
νων τό πνεΰμα μάλλον ή έπλησία-
ζον αυτό πρός τόν σκοπδν τών ε
ρευνών. Ή μέθοδος τοΰ ΒαοιιΠ 
καί ΌβδοαιΊοδ δέν είχεν εισέτι 
κατέλθει άπό τά ύψη τής μεταφυ
σικής, έξ άλλου δ' έφαίνετο πολύ 
άπλούστερον τό νά επινόηση τις 
μίαν όλόκληρον θεωρίανπερίγλώσ-
σης άναχωρών έξ αφηρημένης τι
νός αρχής παρά νά φιλολογήση μέ 
ύπομονήν τά λεξικά τών διαφόρων 
γλωσσών, ν'άπεκδύσηέκάστην λέ
ξιν τών γραμματικών αυτής τύπο>ν 
καί νά έξαγάγη διά διαφόρων πα
ραλληλισμών τούς νόμους, οίτινες 
διέπουσι τήν γένεσιν καί τήν άνά
πτυξιν τών γλωσσών, τοΰ θαυμά
σιου τούτου κατόπτρου έν ω αντα
νακλώνται δλοι οί ελιγμοί τής ά-
λύσου τοΰ πολιτισμού, οί συνοψί-
ζοντες τήν ίστορίαν τοΰ άνθρω
που άπό τής εποχής τών σπη-

ίφ' ής στιγμής ήρχ'σα τής παρούσης μελέτης 
«ΟΊΟΣ, σχεδόν άσυνειδήτως τήν σκέψιν μου κατέ-
I ΟΟΦΔΝ απόφθεγμα ΤΏΝ αρχαίων Ελλήνων : 
ΊΝ:Α ρεϊ», αισθάνομαι δέ καί νομίζω, δτι τά 
•Οτατον τοΰτο απόφθεγμα είνε ολόκληρος ά-
Ιβυψις καί 'δτι στηριζόμενον 
ΜΣ γής άπλοΰται ωσάν δύο 
(βεγέθεις πτέρυγες έπί τό σύμ-
Ν όλόκληρον, δέν υπάρχει δέ 
•ΒΊΪΟΝ ζωής άπό τοϋ μορίου 
(κυττάρου μέχρι τοΰ συνθε-
ΤΈΡΟΥ καί ογκωδέστερου δργα-

,ίίςτόν οποίον νά μή έφαρ-
Νομίζω, δτι τδ λακωνι-

:ιον τοΰτο ρητόν τών άθανά-
λήνων είνε ή συγκέντρω-

όνου καί τόπου, είνε α Ε ώ-
Τώ όντι, ή βιολογία μάς δι-

δασκί'.. ΊΝ. όλα τά πλάσματα, δλοι 
Ηργανισμοί άλλάσσουν κατά 

καί τόπους. Τίποτε δέν 
ΐοτάσιμον : «πάντα ρεϊ». Καί 
Ιβσσα άρα, τά; φάσεις τής ό-
Κ ένταΰθα έν γενικαίς γραμ-
ΐβα διεξέλθωμεν, άφοΰ ουδέν 
Ιβ'ίνε ή πνευματικός όργανι-
Κ, ΰπείκει εις τόν άδάμαστον 
ΈΝ νόμον καί μεταβάλλεται 

Ή κυρία Αγγελική Παναγιότατου ταχύτερον. ότέ βραδύτερον.Ή 
Βολή είνε νόμος τοΰ οργανι
σ μ ο ύ , είνε ό πρώτος παράγων τής ζωής τής φυ- λαίων τής πρωτογενούς λιθίνης, μέχρι τής εποχής τοΰ 

_ _ _-ϊ . . 2 . 2 . . Η — *» ~ 1 - τ ν ^ Ί*ΤΠ^,&^ ΤΛΓ Ι ΓνΤη'ΠΗ « Π ΓΙ' £Λ»ΝΐΐΗΐ ΗΊ 

ΥΙ ήΐ 

• ΛΟΝ. 

Ρ χαί τής πνευματικής, ή διά νά έκφρασθώμεν καλ 
ΜΡΐ'ήίαιή είνε μεταβολή. Ή δέ γλώσοα ,Έίνε τδ 
•««ήτον στοιχεΐον τής ζωής πάσης φυλής, παν-
•ΙΒνους. παντός άτομου• είνε τό άπαραίτητον 
•Ρον πάσης υπάρξεως. "Ινα άναλογισθή τις δ-
Β «ψίστης σημασίας είνε τό στοιχείον τοΰτο, 
^ ν ά πεισθή έκ τής γηραιάς ιστορίας, δτι 

ήπηθεΐσα ουδέποτε δέχεται τήν γλώσσαν τοΰ 
τοΰ. Καθ' δν χρόνον δλαι αί έλευθερίαι 
έφονται, καθ' δν χρόνον νέαι πεποιθήσεις 

°νται τάς παλαιάς, ή γλώσσα μόνη έπιζή, έτι 
:ίνε τό σύνθημα τοΰ συνασπισμοΰ έναν-

χρυσοΰ καί τής εποχής τοϋ ήλεκτρισμοΰ, οί ελιγμοί οί 
περιλαμβάνοντες μαζύ μέ τήν έξέλιξιν τής γλώσσης κό
σμους ολόκληρους, ιστορίας μέ χιλίας αναμνήσεις, χί
λια έργα. χιλίας προσπάθειας, χίλια αριστουργήματα. 

Ή έςέλιξις τής γλώσσης εναγκαλίζεται δλας τάς 
προσπάθειας καί τάς επινοήσεις τών λαών, δλον τδν 
θρίαμβον τής προόδου, δλον τό στάδιον τά ένδοξον καί 
τήν πυρετώδη πτήσιν τοΰ πνεύματος τής άνθρωπότη
τος άπό τής εποχής τής άναρθρου φωνής, τής εποχής 
τών ωμών μονοσυλλάβων, τής προϊστορικής εποχής, 
καθ* ήν ή γλώσσα ώμοίαζε μέ τριγμούς ξύλων, κριγ-
μούς ρίνης καί γαργαρισμούς όρνέων, μέχρι τής έπο-

έχρησιμοποιεϊτο τδ νΰν σχεδδν έξαντληθέν ^ΙΐΑΗΟ, 
τδ οποίον άποτελούμενον έξ άποσυντεθειμένων 
έκριμμάτων θαλασαων πτηνών, εύρίσκετο είς με-
γίστας ποσότητας είς τάς άκτάς της Περουβίας, 
καί τδ όποιον έκτος τών φωσφορούχων αλάτων πε
ριείχε καί αζωτούχους ουσίας. 

Τά δστά περιέχουσι τδ φωσφορικδν όξύ ώς φω
σφορικδν άσβέστιον, σώμα άδιάλυτον είς τδ δδωρ. 
Διά τοΟτο καί έκ τών μάλλον λειοτριβημένων 
οστών, τών φερομένων είς τό έμπόριον ύπδ τδ 
δνομα άλευρον οστών, δέν παραλαμβάνεται τδ φω-
σφορικόν δξύ υπό τών φυτών ειμή βραδύτατα, 
καθ' δσον καί έφ ' δσον δηλαδή διαλυτοποιεΐται τή 
επιδράσει τοϋ ανθρακικού δξέος, τοΰ ύδατος καί τών 
θειικών αλάτων. 

Τδ αυτό συμβαίνει καί είς τά φωσφοροΰχα ορυ
κτά, έκ τών οποίων κατά τά τελευταία έτη μεγάλα 

* κοιτάσματα ευρέθησαν είς τό 'Αλγέριον. 
Διά τοΰτο προηγουμένως ύποβάλλουσι τά όστα καί 

τά φωσφορούχα ορυκτά είς κατεργασίαν διά θειικοΰ 
δξέος, δπότε σχηματίζονται άφ ' ένδς μέν γύψος, άφ ' 
έτερου δέ διαλυτόν φωσφορικάν άλας τοΰ ασβεστίου. 
Τό μίγμα τούτο έρχεται είς τό έμπόριον υπό τό δνομα 
όπερφωσφορικά άλατα, δι' αυτών δέ λιπαίνουν τούς 
αγρούς. Ή μεμιγμένη γύψος συντελεί είς τδ δτι 
προσφέρει άσβεστον είς τό έδαφος, άφ ' έτερου δέ διότι 
κατακρατεί τήν έν τώ έδάφει ευρισκομένη ν άμμωνίαν 
και δέν άφίνει αυτήν νά έκφύγη. 

Τέλος τδ φωσφορικδν άλευρον τού ΤΊίΟΙΏ&δ περιέ
χει τό φωσφορικδν δξύ ύπό μορφήν αλάτων διαλυτών, 
ού'τως ώστε χρησιμοποιείται ά π ' ευθείας άνευ προη
γουμένης κατεργασίας. 

Ώ ς Καλιούχα δέ λιπάσματα μεταχειρίζονται χλω-
ριοΰχον κάλιον καί θειικδν κάλιον, σώματα λαμβανό. 
μενα έκ τών ορυχείων τής Στασσφούρτης παρά τό 
Μ&£(1θη1)ΐΐΝ£ τής Γερμανίας. Τά ορυχεία ταΰτα 
παρέχουσι τάς αναγκαίουσας ποσότητας είς δλον τδν 
κόσμον. Μεγάλα ποσά καλιούχων αλάτων ώς κα> 
φωσφορούχων, γενικώς δέ δλων τών γαιωδών συστα. 
τικών, τών απαιτουμένων διά τήν άνάπτυξιν τών φυ
τών, περιέχει ή τέφρα τών ξύλων. Έ τιμή δμως τής 
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χής καθ' ήν ραίνει τά χείλη μέ αληθή μαγείαν, μέ α
ληθή γοητείαν, μέχρι τής εποχής καθ' ήν ύπό τόν 
ούρανόν, τόν όποιον έχρύσου κατά τήν διάβασίν της ή 
κροκόπεπλος, κυλίει τάς αιωνίους δρόσους τής Καστα
λίας πηγής, γεννώσα μέ τό φίλημα τής Ιδέας αλη
θείς αδάμαντας είς τά χείλη τών Ελλήνων φιλοσόφων. 

Μετά τήν έμφάνισιν τής Σανσκριτικής καί τάς σο
φάς εργασίας τών 8οη1β^β1, (,τΠηηηι, Βορρ καί 
Ηΐιΐϊΐοοίοΐ, πνεύματα κύρους ανεγνώρισαν, δτι έν τή 
γλώσση υπάρχει όρυχεϊον πλουσιώτατον διά τόν ι
στορικόν καί πηγή εύφορωτάτη, λίαν ενδιαφέρουσα 
διά τόν σκεπτικιστήν. 

"Εκτοτε πολλοί διακεκριμένοι νόες ασχολούνται 
είς τήν πολυδαίδαλον ταύτην μελέτην, μία δέ άπό τάς 
μεγαλειτέρας νίκας τοΰ έ^κπνεύσαντος αιώνος θά ήνε 
διά τούς μεταγενεστέρους αί ανέλπιστοι αποκαλύψεις 
τοΰ ϋΐΐ&ΐϊΐροΐΐίοη έπί τοΰ Φαραωνικού πολιτισμοΰ, 
ή ερμηνεία τών σφηνοειδών γραφών, ή οποία άπεκά-
λυψεν είς τά έκπληκτα δμματα τών νεωτέρων σοφών 
όλόκληρον κόσμον νεκρόν, όλόκληρον πολιτισμόν έκ-
πνεύσαντα πρό πολλοΰ. 

Αί αθάνατοι έργασίαι τοΰ Σμίθ άνεζωογόνησαν τήν 
Νινευή των προφητών, αί τοΰ Βόττα, Όππέρ , Ρώλισ-
σον μάς απεκάλυψαν όλόκληρον τό μυθικόν βασίλειον 
τών μάγων, τό βασίλειον τής Σεμιράμιδος· ή άνά-
γνωσις τών έπί πλίνθων μικρών ήλωδών γραμμών ή 
έπιτευχθεϊσα μετά τόσας προσπάθειας, τόσους κόπους 
καί τόσας αγωνίας μάς δίδει μετά παρέλευσιν τριά
κοντα αιώνων ζώσαν σχεδόν τήν ίστορίαν τής 'Ασσυ-
ρίας καί τής Χαλδαίας. Ή άνακάλυψις τοΰ Χίλμ-
πραχτ τοΰ διασήμου Αμερικάνου 'Ασσυριανολόγου 
μάς συμπληροι τάς γνώσεις μέ τήν άνακάλυψιν βι
βλιοθήκης ακόμη παλαιοτέρας, τής βιβλιοθήκης τής 
Νιπούρης, ή οποία περιέχει δλας τάς άστρονομικάς, 
τάς έπιστημονικάς, τάς φυσιογνωστικάς καί ίστορικάς 
γνώσεις τών Χαλδαίων. "Ολος αυτός δ πρώτος πολι
τισμός, τόν όποιον γνωρίζομεν ήδη κατά τό ήμισυ, θά 
άποκαλυφθή μέ τήν βιβλιοθήκην καί θά άναζήσουν 
αί νεκραί πόλεις διά τοΰ ίδρώτος καί τοΰ αΓματος τών 
νεωτέρων σοφών. 

Πρέπει ν' ανάγνωση τις τό βιβλίον τοΰ Μενάν, 
πρέπει ν' ανάγνωση τάς εκθέσεις τοΰ Όππέρ τήν θαυ-
μασίαν ίστορίαν τής άνακαλύψεως τών σφηνοειδών, 
διά νά σκεφθή τάς μακράς νύκτας.τάς οποίας οί'Ασσυ-
ριανολόγοι κατηνάλωσαν πρό τοΰ μυστηρίου μιας πλίν
θου, πρό τοΰ μυστηρίου τών μικρών συμβολικών γραμ
μών, αί όποϊαι περιείχον φθόγγους άπολεσθέντας, ά-
ληθεϊς γρίφους, συμβολικά αινίγματα. 

"Αλλοτε ή γλώσσα εθεωρείτο ώς τι αδρανές, άπο-
κρυσταλλωμένον εντός μιάς γραμμής ή λεξικοΰ τινος ( 

ένω σήμερον θεωρείται ώς δργανικόν τι σύνολον υψί
στου ενδιαφέροντος πεπροικισμένον δι' ιδίας ζωής.Καί 

δντως,ούδέν παρέχει τόσην κλίσιν είς σκέψιν, χ»») 
σας άφορμάς ΕΙΣ φιλοσοφίαν, ουδέν δίδει τόσην μ^νί 
ίδέαν διά τήν ποικιλίαν τοΰ κόσμου καί τήν διαηί 
τών ανθρώπων, καί καταφανέστερον δεικνύει τήν» 
δον τοΰ πολιτισμοΰ, ουδέν διασκεδάζει, εκπλήσσει : 

εντυπώνεται ζωηρότερον δσον μία μελέτη τής «ν 
σης διά μέσου τών αιώνων. 

Έκαστη γλώσσα παρουσιάζει έν τή ίστορικί χ{ 
εξελίξει τρεις φάσεις καθαρώς διακεκριμένα; —" 
οχηματιπμόν, τήν άκμψ, τής οποίας ή διάρκεια ε& 
τάται έκ τών περιστάσεων, καί τέλος τήν παραιβ— 
τήν άποσύνθεσιν, έπερχομένην άργά ή γρήγορα 
εμφανίσει νέας διαλέκτου ανεγειρόμενης έκ τών έρ 
πίων ετέρας. Αί αλλοιώσεις αί επερχόμενα: έν 
γλωσσικώ όργανισμώ, συνεπεία πολιτικών ή 
κών μεταρρυθμίσεων, συνεπεία θρησκευτικών ή χ«ι 
κτητικών επιδρομών, είσίν αντικείμενα μελέτης ^ 
ένδιαφερούσης, καθότι, συνεπεία τών εσωτερικών το 
των επιδράσεων, παράγεται έν τή γλώσση αίφνι! 
άνάπτυξις, νέα άνθησις, ή τουναντίον διατάραξις, ατέ·! 
σις τής αναπτύξεως, ανώμαλος βλάστησις, ενίοτε 
λίστα άφευκτος θάνατος. 

Αί ανακαλύψεις, αί'τινες έπεσωρεύθησαν άπό, 
μέσα τοΰ XIX αιώνος, φαίνονται σήμερον 
ΟΥΧΊ "ίσως δπως χαράξωσιν οριστικώς τήν πορε' 
εξελίξεως τών γλωσσών, άλλ' δπως καταστήσωση 
φανή τά διάφορα σημεία τής αναπτύξεως αυτών. 

Έ ν τή μικρά ταύτη μελέτη θά πραγματευθώ 
περί τής ομιλούμενης γλώσσης· ή γραφή εχει 
νόμους, οί'τινες άπαιτοϋσιν :0:α:τέραν μελέτην. Ή 
γλώσσα καί ή γραφή είνε δύο ποταμό: πηγάζοντες» 
τής αυτής πηγής, ρέοντες ό είς παραλλήλως τ» 
λου, μιγνύοντες ενίοτε τά ύδατα των, άλλά μή 
χεόμενοι. 

I I 

Έ γλώσσα ύπό τήν γενικωτέραν αυτής έννοιαν,δ» 
ώς άπήχησις τών διαφόρων εκδηλώσεων τή: φύσε·* 
τών ποικίλων εκδηλώσεων παντός οργανισμού", ί" 
νά αίσθανθή, ή γλώσσα δέν είνε τό άποκλε 
προνόμιον μιάς ή άλλης φυλής, άλλ' ίδιότης 
τούτου τοΰ ζωικοΰ οργανισμού. Αύναταί τις νά ** 
ρίπτων έν βλέμμα έπί τών κυριωτέρων ζωολογι**] 
βαθμίδων. Τό πράγμα καθίσταται έμφανέστερον 
δσον ύψοϋται τις έν τή ζωολογική κλίμακι. 
κατώτεραι τάξεις τών ζωοφύτων καί τών 
πορουσιάζουσιν άτελέστατον όργανισμόν, "να 
τις νά δεχθή έν αύτοΐς άλλο τι πλήν φευγαλέων 
αισθήσεων. Έ μεταβίβασις τών εντυπώσεων 
ται καθισταμένη εμφανής παρά τοις έντόμοιί· 
τοι οί φυσιοδϊφαι δέν συμφωνοΰσιν εισέτι περ' 
τρόπου τής συνεννοήσειος τών εντόμων, δέν δύ'Λτ 
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ν Ι^,ΗΟΚΕΊΓΊ καί τόν 1^πΜ)Οθ1ί, δτι ό μύρμηξ 
οαδείγματι συνεννοείται κατά τρόπον άναμφι-

Εαν Ά διάφορα μέλη τής ΟΜΆΔΟΣ του καί 
Γ^ε: ΑΥΤΆ έπί τή ανακαλύψει παγίδος, έπί τή 
ί-βνίαε: ΕΧΘΡΟΎ, έπί τή ανάγκη ενισχύσεως πρός 
Ι^οράν λαφύρου ΛΊΑΝ βαρέος. Τόσοι παρατηρηταί 

,-οίησαντά διάφορα ταΰτα γεγονότα, ώστε πάν-
' ^ φ υ σ:οδ:φα: τής σήμερον ΟΜΟΦΏΝΩΣ τά παρα-
(«ντ»:· Πολυάριθμα πτηνά έκπέμπουσι μελωδίας ού 

• εύστροφους καί θελκτικάς. άλλά καί έκφραστι-
-Λα:. 'ΓΆ άσματα, τά όποια έκαστος δύναται νά 
^φϊ κατά τήν έποχήν τής ανοίξεως, έφαρμόζον-
•τκλείστας ανάγκα; τοϋ βίου τών πτηνών, ώς είς 
ριτρικόν ένστικτον καί εκείνο τοΰ συνεταιρισμού 

χοινήν άμυναν. Κατ ' αύτάς τάς ημέρας καθ' άς 
ίίνοιΕ:: σκορπά μεθυστικά χαμόγελα γύρω, τριγύρω 
Η ν ε ι είς τάς φλέβα: τής ζωής δλας τάς θωπείας 
ίτας λιποψυχίας τη;- κατ' αΰτάς τάς ημέρας, καθ 
Ρ » τά πέταλα ανθούν ύπό τόν ήλιον τόν θερμόν 
Ρν άρωματισμένην τής ατμοσφαίρας πνοήν, καθ' 

έγα: τής γής στεναγμός έξυπνα τούς κοιμ.σμέ-
•ρίς τά βάθη τής ψυχής μας ρεμβασμούς, άκουμ-
ίοαε:: τό παράθυρόν μου παρακολουθώ μέ έκστασιν 
|» ψίθυρο ν τών φωλεών, τάς οποίας τά μικρά πτηνά 
• ν στήσε: έπί τοϋ πυκνό φύλλου πατριαρχικού δέν-

• τό όποιον ΤΟΙΣ χαρίζει σκιάν. Καί αισθάνομαι 
•κλωδικήν φλυαρίαν τώνάθώων μου γειτόνων ΩΣΆΝ 
Τ&)ής,ώσάν άσμα χαράς καί μέθης,καί δέν ήξεύρω 

μοϋ φαίνεται περισσότερον νοητή άπό τήν φλυα-
Βτών ανθρώπων.Κα: ενώ ή γοητεία στάλαζε: μεθυ-
Βάπό τόν καταγάλανον τής ανοίξεως ούρανόν, 
ρρΤνεται ΩΣΆΝ φλυαρία ευτυχίας, ωσάν αμέριμνο; 
ρ ρ α χαράς τό έκφραστικόν κελάδημα τών μικρών 
Ρ» φίλων,τό όποιον μ' έξυπνα θωπευτικόν κάθε ΠΡΩΊ. 

ρρΊϋσιοδιφαι παρετήρησαν, ότι είς τά είδη τά 
ρηιναστευτικά οί ώρισμένοι διά τήν έκδρομήν φύλα-
«{είοοποιοΰσι διά κραυγής ΕΥΘΎΣ ώς ό ελάχιστος 

• ρ ο ς απειλεί. Ά λ λ ά πλήν τούτων ύπαρχε: ποιμήν 
Βίος νά ΜΉ έχη άκούση τό εσπέρας τό πρόβατον 
"ΧΑΛΉ τήν μητέρα του χαθεϊσαν έν τφ μέσω τοΰ 
" • ο υ , καί ό όποιος νά μή παρετήρησεν, δτι ΕΥΘΎΣ 
ρ ρ ή έξ ένστικτου ανήσυχος Ή είδοποιηθεΐσα ύπό 
«ρτπαραπονετικοΰ βελάσματος απάντηση εις τήν 

""λησιν, τό πρόδατον τρέχει πρδς αυτήν ; Τά 
τών μαστοφόρων έκπέμπουσι κραυγήν. Οί πί-

τούλάχιστον εκείνοι έκ τών πιθήκων, οΓτινες 
&ν πλησιάζουσι πρός τόν άνθρωπον, παρουσιά-
ν έτερον Ιτι βαθμόν προόδου σύν ΤΉ κραυγή, 

ότητα τινά τών μυών τοΰ προσώπου καί τών 
ρων, ήτις προσδίδει ενίοτε ίδιάζουσαν Ικφρα-

ι'Δναγνωρίζει τις δντως παρ ' αύτοϊς τήν υποτυ

πώδη, τήν ατελή εικόνα τής συνεννοήσεως. 
Ό άνθρωπος κατέχει τήν ύψηλοτέραν βαθμίδα τής 

ζωολογικής κλίμακος. Τάς άρρυθμους συσπάσεις 
παρ ' αύτώ άντικαθιστώσιν αί έναρμόνιοι κινήσεις, ή 
φυσιογνωμία αντικαθιστά τόν μορφασμόν, ένω ή έναρ
θρος καί χρωματισμένη φωνή καθίσταται τό μελωδι-
κδν όργανον, τοΰ όποιου ή θαυμάσια ευστροφία επι
τρέπει νά διατρέχη όλόκληρον τήν κλίμακα τών ΑΡ
μονιών τής φύσεως. "Οθεν τήν γλώσσαν δύναται τις 
νά θεώρηση ώς τήν έναρθρον έκδήλωσιν δλων τών 
εντυπώσεων, αΓτινες προσβάλλουσι τόν άνθρωπον έν 
τφ περιβάλλοντι. Τοΰτο δέ δυνάμεθα νά παρα-
τηρήσωμεν δχι μόνον είς τάς λαξευμένας γλώσσας 
τής Λύσεως, άλλά καί είς τάς χανομένας αύγάς τοΰ 
χρόνου, είς τήν αόριστον άπαρχήν τήν πλανωμένην 
μεταξύ τοΰ επιφωνήματος καί 'τής παντομίμας, μετα
ξύ πάσης μιμικής καί φωνητικής εκφράσεως, ήτις 
ήδύνατο νά έξέλθη άπό δργανα νεαρά καί εύστροφα 
άποπειρώμενα νά λειτουργήσωσι κατά πρώτην φο
ράν. Έ ά ν αναθεώρηση τις τάς γλώσσας πρωτογενών 
τίνων λαών, ώς τήν τών Κινέζων, τήν Κοπτικήν, τών 
Φαραωνικών επιγραφών, δέν βραδύνει νά παρατήρηση 
έν αύταϊς ένα ιδιάζοντα τύπον αντιβαίνοντα κατά τόν 
παραδοξότερον τρόπον πρδς τόν τύπον τών νεωτέρων 
γλωσσών. 

Άντ ί πολυσυλλάβων λέξεων βλέπει τις άπλα μονο
σύλλαβα, τά όποια ή φωνή εκπέμπει δι' ΕΝΌΣ καί μό
νου ήχου, ΟΜΟΙΆΖΟΝΤΑ πως περισσότερον πρός αύθόρ-
μητον επιφώνημα ή πρός τήν έξεζητημένην ένάρ-
θρωσιν τών γλωσσών τής Δύσεως - έλάχισται μεταφυσι-
καί εκφράσεις ή τελεία αυτών έλλειψις παρατηρείται 
είς τάς ΑΡΧΈΓΟΝΟΥΣ γλώσσας τών πρωτογενών εκείνων 
λαών. Τάς εικόνας δανείζονται έκ τής φύσεως. Πολλαί 
λέξεις παρουσιάζουσιν έτι παρά τήν κατεργασίαν τών 
αιώνων έκπλήττουσαν άναλογίαν ήχου καί χρώματος 
ούτως ειπείν πρός τά αντικείμενα, τά όποια παριστώσι. 
Καί βλέπει τις, δτι ό άνθρωπος τών αρχαίων χρόνων 
άντηνάκλα έν αγνοία του πάν δ,τι προσέβαλλε τά 
δργανά του καί ήντλει τό πρώτον λεξιλόγιόν του είς 
τάς μυστηριώδεις ΑΡΜΟΝΊΑΣ τοΰ μέσου, ΤΆ όποιον τόν 
περιέβαλλε. Βραδύτερον οδηγούμενος ύπό αναλογιών, 
αΓτινες συχνά διαφεύγουσι τάς έρευνας τών ψυχολό
γων, έδωκεν άφηρημένας ιδέας είς τάς εκφράσεις τάς 
όποιας κατείχε, καί έσχημάτισεν ούτω τό ύλικδν τής 
γλώσσης. Γνωστόν, δτι υπάρχει σχολή ΑΡΝΟΎΜΕΝΗ τήν 
θεωρίαν τής ονοματοποιίας καί δεχόμενη, δτι ό άν
θρωπος ήρξατο τοΰ σχηματισμού τής γλώσσης δι' ΑΦΗ
ρημένων ιδεών νομίζομεν δτι τό ζήτημα λύει έμμε
ΣΟΣ τις άπόδειξις λαμβανομένη έκ τής Γ ραφής. 

Τά ιερογλυφικά κείμενα τής Αιγύπτου, τής Κίνας, 
τοΰ Μεξικού μάς δεικνύου'σιν εμφανώς, δτι ή ιδέα τοΰ 
φωτός πηγάζει έκ τής τοΰ ηλίου, δτι ή βάδισις είς 
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τάς αύγάς τοϋ πολιτισμού παρίσταται δι' άνθρωπου 
ετοίμου πρός βάοισιν, δτι ή ιδέα τής νυκτός παρί
σταται διά τής εικόνος τής Σελήνης ή τής τοΰ |ένα-
στέρου ούρανοϋ. Παντοΰ ή φυσική άντίληψις προη
γείται τής αφηρημένης ιδέας, ήτις πηγάζει έκ 
τής πρώτν^ς δι' αναλογίας κατά τό μάλλον ή ήττον 
άμεσου. Διατί τοΰτ' αυτό δέν θά συνέβαινε καί εΐς 
τόν σχηματισμό·/ τής ομιλούμενης γλώσσης ; Ή μέ
θοδος ή απλουστέρα δλων, εκείνη, ήτις κατ ' ανάγκην 
αναφαίνεται τό πρώτον είνε ή τής όνοματοποϊίας,δηλ. 
τής μιμήσεως τών ήχων τής φύσεως. "Οσον περιωρι-
σμένη καί άν είνε ή δρασις, τήν οποίαν τή αποδίδουν, 
δέν δύναται τίς ν ' άρνηθή, δτι ό άνθρωπος οφείλει 
εις αυτήν μέγα μέρος τοΰ λεξιλογίου του. Αί γλώσσα·., 
αί'τινες διατηροΰσιν ακόμη ίχνη έκ τοΰ άρχικοΰ αυ
τών τύπου, πιστοποιοΰσι τοΰτο κατά τρόπον άναμφι-
σδήτητον. Δύναται τις νά δεχθή άλλην παραγωγήν 
τής λέξεως ΙΤΠΜΟ, ήτις είς τήν Κινεζικήν γλώσσαν 
σημαίνει γαλή, παρά τό μιαούλισ<α τοΰ γνωστοΰ, έπι-
χαρίτου καί ιδιότροπου κατοικίδιου ζώου : "Ολοι οί 
περιηγηταί οί διατρέχοντες τά δάση τοΰ Νέου Κό
σμου παρετήρησαν, δτι οί ιθαγενείς δηλοΰσι τά πτηνά 
έκαστον διά τοΰ άγαπητοΰ του ήχου. Διά μυρίων πα
ραδειγμάτων, τά οποία οί φυσιοδϊφαι έν οίς καί ό 
ΜίίΠοΓ έν τώ συγγράμματί του «8οίοηοο (3α Ιαη-
£ίΐ£0» άναφέρουσιν, αποδεικνύεται,δτι ό απλούστερος 
καί φυσικώτερος τρόπος συνεννοήσεως είνε ό τής άπο-
μιμήσεως,τήςάντιγραφής τής φύσεως*άλλως τε τό διά
σημο·/τοΰ Ι^βίρηϊίζ αξίωμα πιστοποιείται δχι μόνον 
ύπό τής|έξελίξεως τής γλώσσης, άλλ' ύπδ πάσης νέας 
τής επιστήμης άνακαλύψεως : «ΝίΐΙϋΓίΐ ΠΟΠ Ά<ξϋ 
83,ΚαΙππΐ» (ή φύσις δέν δρά δι' αλμάτων), τά μέσα 
τήςένεργείας αυτής είνε σήμερον τά αυτά οποία καί 
εις τήν αύγήν τών αιώνων.Κατ' αύτάς ό φίλος κα'ι δια
κεκριμένος συνάδελφος Κος Καρτούλης μοί διηγείτο, 
δτι άνευρέθη εσχάτως προϊστορικοΰ άνθρωπου σκελε
τός, έπί τοΰ οποίου έγένοντο διάφοροι κρανιοσκοπι-
καί παρατηρήσεις,αί'τινεςκατέληξαν είς συμπεράσματα, 
καθ' ά ή ανατομική διασκευή τής κάτω γνάθου, 
κάτω σιαγόνος άλλως καλούμενης, ήτο τοιαύτη, ώστε 
ή έναρθρος λαλιά παρά τώ προϊστορικώ έκείνω άν
θρωποι ήτο αδύνατος. Ώ ς βλέπομεν, αί σημεριναί 
κρανιοσκοπικαί παρατηρήσεις άποδεικνύουσι τδν άν
θρωπον ουχί τοΰ πιθήκου εύγλωττότερον, συνεννοού-
μενον μέ κραυγάς, μέ επιφωνήματα. Ώστε τό επιφώ
νημα έξεταζόμενον ουχί άπό τής περιωρισμένης γραμ
ματικής απόψεως τών μορίων τοΰ λόγου, άλλ ' άπδ 
φιλοσοφικής, δύναται δντως νά θεωρηθή ώς αυτή 
αύτη ή δύναμις εΐς ήν οί νεώτεροι τών φιλολόγων 
άποδίδουσι σχεδόν αποκλειστικώς τήν δημιουργίαν 
τών λέξεων. 

Καθ' δν χρόνον έσχηματίζετο τό λεξιλόγιον, έχα-

ράσσοντο επίσης τά πρώτα ίχνη τής γραμματικών 
δύο ταΰτα, άναποσπάστως συνδεόμενα, άποτελοΟα; ·. 
σκελετόν τής γλώσσης. Τδ λεξικόν -παρέχει τήν »υ 
τοΰ οικοδομήματος άκατέργαστον, άτακτον, οία Κα 
θεν έκ τοΰ άρχικοΰ τύπου. Ή γραμματική έπεςε«3 
ζεται τήν ΰλην, εξαλείφει τάς ανωμαλίας, λειαίνκ̂  
επιφανείας, ούτως ώστε νά δύνανται νά συνέλθωα>γ] 
μέν πρός τάς δέ, νά παραγάγωσι τό ζών τοΰτο 
κδν, τδ οποίον καλοΰμεν φράσιν. Καί παρατηρώ ~ 
δτι υπάρχει μεγαλειτέρα ένότης είς τήν γράμμα^ 
ή εΐς τό λεξικόν τών διαφόρων γλωσσών, διότι α ί | 
ξεις υπαγορεύονται ούτως ειπείν ύπό τών έςωτερ·.·* 
επιδράσεων, αΐτινες ποικίλλουσι κατά τόν χρόνον " 
τόπον, ένώ ή επεξεργασία αυτών είνε έργον τής 
τής πάντοτε λειτουργίας τοΰ ανθρωπίνου πνεύμα») 
Ούτω δύο γείτονες λαοί προικισμένοι διά τών αύτ£ 
περίπου πνευματικών ιδιοτήτων ουδέποτε τό ώα 
άντικείμενον διά τής αυτής ονομασίας δηλοΟοι. 
ίδιότης, ή προσδίδουσα τό δνομα, θά είνε τδ 
Καρά τοίς μέν, παρά τοίς δέ τδ μέγεθος κα'ι παρ' ( 
λοις ό ήχος - άλλ' άς ύποθέσωμεν δτι ή προσοχή φέρηι 
έπί τής αυτής ίδιότητος-νέαι δυσχέρεια·, παρουσιάζον» 
δέον νά έκφραση τις τήν ιδιότητα ταύτην, δι/ 
αΐσθητοποιουμένη είς ήχους δέον νά όιατρέξη τή 

λύπλοκον φωνητικήν μηχα/ήν. ΙΙροσθέσωμεν εΐς • 
τά ζητήματα τοΰ ήχου κα'ι τής εντάσεως,έν άλλοις 113 
γοις τδν βαθμόν τής όξύτητος τών φωνητικών όργΜ 
νων τδν ένυπάρχοντα έν τή φυή τοΰ όργανισμοβ, Β 
άναλογισθώμεν έτι τούς κινδύνους τών άλλοιώοΗΜ 
τάς οποίας επιφέρει άναγκαίως ή μετκβίβασις τΜ 
ήχων διά μέσου τών αιώνων, κα'ι θα έςηγήσωμεν ξ:« 
ή διάφορος ονομασία τοΰ αύτοΰ αντικειμένου ει; Μ 
γειτονικάς χώρας. Είς τόν σχηματισμόν τής γραμρϊί 
τικής ή ατομική επήρεια δρα πολύ μάλλον περι*Λ*»| 
σμένως - έδώ ή λογική μόνη υπαγορεύει τού; νόμοος̂  
οίτινες διέπουσι τούς τύπους τής σκέψεως. Δια με«* 
τών ποικιλιών τής μεθόδου τδ πνεΰμα έχει πάντοτε Η 
δηγδν τδν άκατανίκητον εκείνον νόμον τόν έπι6αλ«Ί 
μενον ύπό τών κοινωνικών ά-ιαιτήσεων, τόν νόρί* 
τής διαύγειας, δύναται τις μάλιστα νά ττροσθέβΐ 
δτι έν γενικαίς γραμμαίς μία μόνη γραμματική υ*Ρ 
σταται, τήν οποίαν ό φιλόλογος γνωρίζει ν άν*»] 
ρίσκη διά μέσου δλων τών είδών τής γλώσσης, -νφπ 
δυνατόν νά φαντασθή τις λεξικόν δυνάμενον νά έφθ**| 
μοσθή είς δλας τάς γλώσσας. Κα'ι δμως Οά ήτομεγ^η 
πλάνητό νά θεωρή τις τδν σχηματισμόν τών φραοε·* 
καί τών σχημάτων τοϋ λόγου διεπόμενον ύπό μ0**1 

τοΰ νόμου τής ευκρίνειας. Έ ν άρχή οί γλωσσολόγοι 
νον τόν νόμον τοΰτον παρεδέχοντο. Τό πεδίον Α 
συγκρίσεως αυτών λίαν έτι περιωρισμένον δέν επετ** 
πεν εΐς αυτούς νά φθάσωσιν είς τήν τελικήν άνάλυ*· 
δλων τών παραγωγών τής γλώσσης, ουδέ ν ' άνευριο*** 
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{4ς άναΐομικάς λεπτομέρειας τάς ιδιάζουσας εΐς τήν 
Λδσσαν καί τούς "γενικούς νόμους τών οργάνων 

Τά φιλολογικά συγγράμματα τοΰ λήξαντος αιώνος 
|)Β τών Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών κατέδειξαν τέλος, 
6X1, έάν αυστηρά τάξις οιέπη τόν συνδυασμδν τών 
•μίξεων έν τώ σχηματισμώ τής φράσεως, ανάγκη όχι 
ίλιγώτερον έπιβάλλουσα, ή τής αρμονίας, συνενοϊ αύ-
ΐ4ς καί σχηματίζει διά τής γλώσσης αληθή μουσικήν 
ίρχιτεκτονικήν μέ τάς αναλογίας της, τόν ρυθμόν 
της, τήν μελωοίαν της. Οί νόμοι ούτοι, οΓτινες διαφαί
νονται ευκρινέστατα έν τή σανσκριτική, σκιάζονται έ· 
ίΐίοτε ύπό τής επεξεργασίας τών γλωσσών τής Δύσεως. 
Άλλ' ή διαφορά είνε απλώς φαινομενική καί προέρ-
Μται συνήθως ελλείψει τής συγκριτικής ένότητος. 
Έάν τις δώση εΐς τινα τών γλωσσών τής Δύσεως τά 
πεντήκοντα γράμματα τοΰ σανσκριτικού αλφαβήτου, 
έάν τις έφαρμόση είς τήν μελέτην τών λέξεων τάς 
σοφάς αναλύσεις τών Ινδών γραμματολόγων. θά άπο-
ρήση αναγνωρίζω·/ μεταβολάς ήχων θεωρουμένας 
ώ; άποκλειστικόν κτήμα τής γλώσσης τών Βραχ-
ΐιάνων. 

* * 
ΐήν σύνθεσιν τής γλώσσης δέον ν' άναζητήσωμεν 

"*ς τάς τής λογικής καί αισθητικής τοϋ οργανισμού 
ημών απαιτήσεις* έκ τών στοιχείων τούτων πηγάζου-

|κν αί κύριαι αυτής ιδιότητες, ή διαύγεια τοϋ λόγου 
καί τό μελωδικό·/ τής ΠΡΟΓΟΡΧΣ. Έ φράσις τροπο

ποιείται σύμφωνα μέ τήν δύναμιν τοΰ ανθρωπίνου 
| πνεύματος, σχεδιάζεται ό ρυθμός τοϋ λόγου, ισορρο

πούνται τά διάφορα μέρη τής περιόδου, σχηματίζεται 
ί οδτως ειπείν το πλέγμα τοΰ γραμματικού ίστοΰ, ένφ 

ας" έτερου τδ έναρμόνιον, ή γλυκύτης τής προφοράς 
ίδπαγορεύει τούς συνδυασμούς τών φωνηέντων καί 
ίβυμφώνων, τήν σύμπηξιν τών συλλαβών, τήν ποικι-
Ε λίαν έκείνην τοϋ τόνου καί τοΰ ήχου, αί'τινες μετασχη-
Ιρατίζουσι τάς λέξεις, τάς φράσεις, τάς περιόδους είς 
I κλίμακα ήχων έναρμονίων. Ούτως ή γλώσσα, ήτις έν 
\ ·*Ρ'/.ί/ ή " δ άπλή ηχώ, ατελής αντιγραφή, στοιχειώδης 
ίμίμησις τής φύσεως, καθίσταται μετ' ολίγον αληθές 
1 φωνητικό·/ κύμβαλον, τοϋ οποίου οί ήχοι ύπείκουσι μέ 

βαυμασίαν εϋκαμψίαν, μέ διακυμάνσεις ανέκφραστους 
• ί ς δ λ α ς τάς αποχρώσεις τή ; σκέψεως. Τά φωνητικά 

ημών όργανα κανονίζουσι τό μέτρον τών ήχων, όρί-
Κουσι τόν ρυθμόν, δίδουσ: τήν έντασιν, ένώ αόριστος 
Γ Χειρ κεκρυμμένη εις τάς μυχιωτέρας πτυχάς τοΰ όρ-
ββν.σμοΰ ημών διέπει τήν σύνθεσιν κα'ι δίδει τήν ζωήν 
• « { έκάστην ομάδα συμβόλων. Έ κ τής ισορροπίας· τών 
Β δ ο τούτων στοιχείιον ή έκ τής ύπερτερήσεω; τοΰ : 
Ρ"4ς τούτων πηγάζουσιν αί διάφορο: εκδηλώσει; τοΰ 

ανθρωπίνου πνεύματο;: φιλοσοφία, επιστήμη, ποίησις, 
[ μουσική. 

ιιι'. 
Ή υπεροχή τού αισθητικού στοιχείου τής γλώσσης 

γεννά έν άρχή μέν τήν ποίησιν, είτα δέ τήν μουσι
κήν. Ή διπλή αύτη μεταμόρφωσις εξηγείται κατά 
τόν άπλούστερον τρόπον, έάν ένθυμηθή τις, δτι έν 
άρχή εκάστη άπήχησις μετείχε τόσον τού μουσικού 
ήχου δσον καί τοϋ συμβόλου. Έ ιδέα ακατάλληλος 
έτι νά έκπτυχθή είς μακράς περιόδους, έξεδηλοΰτο 
μέ φράσεις βραχείας τών πρώτων εντυπώσεων. Ή 
σαν τόσα αποφθέγματα, τών οποίων ή ταχεία πο
ρεία άπετυποΰτο ώς βέλος έν τή μνήμη. Αί 
άγρια·, φυλαί, τών όποιων ή γλώσσα δέν ήου-
νήθη έτι νά έξέλθη τών σπάργανων παρουσιάζου-
σιν ακόμη τό είδος τοϋτο τής εκφράσεως. Ή μελω-
δικότης τών συλλαβών κατά τήν πρώτην έκείνην 
περίοδον τής εξελίξεως τής γλώσσης, ή άπήχησις τών 
λέξεων, ή πλοκή τής φράσεως, άσυνειδήτως ώδήγουν 
είς τδν ποιητικδν ρυθμόν. Ό στίχος έγεννήθη πιθα-
νώτατα έκ τών φράσεων εκείνων τών όποιων τό μέ
τρον καί ό ρυθμός έπανήρχοντο συχνότερον ή συνε-
δυάζοντο καλλίτερον πρός τήν μουσικήν φυήν τοΰ 
ώτός. 

Πλείονες στίχοι απετέλεσαν τήν στροφήν, σειρά 
στροφών απετέλεσε τδν Ομνον, τό πρώτον ποιητικδν 
δοκίμιον τών ανθρωπίνων φυλών. Τό άσμα τοΰτο 
ανευρίσκεται δντως εΐς τάς μάλλον μεμακρυσμένας 
άπαρχάς δλων τών φιλολογιών. Τό αρχαιότερο·/ μνη
μείο·/ τών "Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών τό νοίΐίΐ είνε 
συλλογή ύμνων, έν οίς οί "Αριοί εισερχόμενοι είς τάς 
κοιλάδας τοΰ ΒίίρΙα-δϊηάΊΐΐι ύμνοΰσι τήν εύμένειαν 
τών θεών καί έξαιτοΰνται τήν νίκην εναντίον τών εχ
θρών των. Τά άσματα τοΰ Όρφέως, τά οποία ελληνι
κοί παραδόσεις άποδίδουσι·/ είς τάς αύγάς τοΰ Έ λ λ η -
νικοΰ πολιτισμοΰ καί τά όποια κατένυσσον τά θη
ρία, έμάγευον τούς λίθους καί ένίκων τόν θάνατον 
ήσαν ύμνων συλλογή. Ή Βίβλος είνε ύμνος πρός τόν 
Ίεχωβά. 

Είς έκάστην ήλικίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους αντι
στοιχεί νέα άνάπτυξις τοΰ αΐσθητικοΰ στοιχείου τής 
γλώσσης. Τάς θεολογικάς παραδόσεις διαδέχονται τά 
θαυμάσια τών ηρωικών χρόνων. 

Έκτοτε δ ύμνος, αρχική ανάγκη τών γεννωμένων 
κοινωνιών, αντικαθίσταται ύπό τής ωδής* ή θρησκευ 
τική ποίησις ύπδ τής λυρικής ποιήσεως* ή μεταβίβα-
σις δέ τελείται σχεδόν ανεπαισθήτως. Μικρόν κατά 
μικρόν οί ήρωες εμφανίζονται είς τήν σκηνήν, διά τών 
υψηλών αυτών κατορθωμάτων δημιουργοΰσι τήν θέσιν 
τών ημιθέων καί τέλος άμιλλώνται πρδς τούς άρχον
τας τοΰ ούρανοϋ* έντεΰθεν ή εποποιία ή μάλλον υψηλή 
καί μάλλον θαυμάσια έκφρασις τής τέχνης. Ά π δ τοΰ 
σταθμοΰ τούτου ή άνθρωπότης, διαπνεόμενη άπό 

— 1047 -



104 «ΑΘΗΝΑΙ» 

πνεΰμα μείζονος ύποκειμενικότητος. λησμονεί τάς θεό
τητας έπί ΤΏΝ κορυφών τοϋ Όλύμπου καί ψάλλε·, μό
νον τούς πολεμιστάς της. 

Ή Πινδαρική φδή, δέν είνε πλέον ή θρησκευτική 
ωδή τοϋ νέ(}&· τέλος τήν έποποιΐαν διαδέχεται τό 
δράμα. Έ ά ν ό Αισχύλος ενθυμίζει ίτι τόν "Ομηρον 
διά του έπικοΰ μεγαλείου τών προσώπων του. διά τής 
μεσολαβήσεως τών αοράτων δυνάμεων, ό Ευριπίδης 
καί ό Σοφοκλής είνε σχεδόν νεώτεροι τραγικοί. Τέλος 
διά ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ τινός προσπάθειας ό άνθρωπος παύει νά 
θεοποιή τούς ομοίους του, εγκαταλείπει τούς μύθους 
τών αρχαίων χρόνων καί λαμβάνει ώς θέμα ΤΏΝ ασμά
των του τά πρόσωπα ΤΟΟ περιβάλλοντος, έκ τούτου ό 
Αριστοφάνης καί ό Μένανδρος. 

Ή ποίησις ΚΑΤΕΛΘΟΟΣΑ άπό τά αιθέρια ύψη είς τό 
κράτος τής σημερινής ζωής θέτει τάς βάσεις τής 
πραγματικής αχολής, ώς θά έλεγε τις τών νεωτέρων. 
Είνε ή τελευταία αυτής μεταμόρφωσις", πέραν τής 
οποίας πίπτει εις τήν πεζογραφίαν. Ούτω ύμνος, επο
ποιία, φδή, δράμα, κωμωδία, αύται είνε αί βαθμίδες^ 
τάς οποίας διατρέχει τδ ποιητικδν ΠΝΕΟΜΑ είς τάς αλ
λεπάλληλους αναπτύξεις του, δύο δέ άρχαΐαι γλώσσα-
ή ελληνική καί ή σανσκριτική κατέχουσιν είς μέγι" 
στον βαθμόν τήν δράσιν τήν ίδιάζουσαν είς τάς άρίους 
φυλάς, δεικνύουσιν ήμΐν τήν πορείαν ταύτην ώς άνα-
ΠΤΥΧΘΕΐΣΑΝ συγχρόνως έπί δύο παραλλήλων γραμμών, 

Τοπικαί περιστάσεις, πηγάζουσαι έκ τοΟ πνεύματος 
τών φυλών Ή έκ τής επήρειας τών αιώνων, δυνατόν 
ΝΆ έξαφανίσωσι παρ ' άλλοις λαοΐς μίαν ή πλείονας φά
σεις τής εξελίξεως ταύτης. Ούτω οί Σημΐται έπί πα
ραδείγματι ΣΤΕΡΟΟΝΤΑΙ εποποιίας. Ή αυστηρά ΜΟΡΦΉ 
ΤΟΟ Ίεχωβά δέν ήτο κατάλληλος διά τάς μυθοπλαστίας 
αΓτινες άποτελοΰσιν αυτήν τήν ψυχήν του έπικοΰ 
δράματος. 

Ό ΒβΠΗΠ έν τφ συγγράμματί του « Ο π £ Ϊ Π 8 8 
(1η 1&Π£9.£β» εκφράζεται ώς εξής έπί τοΰ θέματος : 
«Τά μεγάλα θρησκευτικά ποιήματα τών Ινδών, 
Περσών καί Έλλή /ων μόνον φαντασία μέ έλευθέ-
ΡΑΝ αίθέριον πτήσιν, φαντασία επιτρέπουσα νά πλα
νώνται αόριστα καί απεριόριστα τά δρια τοΰ θεοΰ, 
τής άνθρωπότητος καί τής κτίσεως ήδύνατο νά συλ
λαβή. Οί Σημΐται στεροΰνται εποποιίας. Ή μεγάλη 
εποποιία πηγάζει πάντοτε έκ τής μυθολογίας· γεννά
ται μόνον έκ τής πάλης τών στοιχείων καί έκ τής 
υποθέσεως καθ' ΉΝ ό κόσμος θεωρείται ώς ευρύ πε
δίον μάχης, ΈΝ Ή οί θεοί καί οί άνθρωποι παλαίουσιν 
άπαυστον πάλην. 

Παρά τοις νεωτέροις δλοι σχεδόν οί δροι ούτοι 
έξηφανίσθησαν. Ό θρησκευτικός ύμνος εξέλιπε μαζύ 
μέ τάς γηραιάς παραδόσεις, ή ωδή καθίσταται έπί 
μάλλον καί μάλλον σπανία, νέα Ίλ ιάς είνε αδύνατος 
αφότου τδ άνθρώπινον πνεΰμα έγύμνωσε τόν Όλυμ-

πον. Τό δράμα θνήσκει επίσης ασφυκτιών μέσω χ ων 
νεωτέρων ιδεών, διότι, ό>ς ή εποποιία, ζή μόνον έχ 
φανταστικών προσώπων καί ζητεί άριστοκρατίαν ΑΓ-
ματος Γνα άντληση τούς ΉΡΩΑΣ του. 

Τδ λαϊκόν ρεΰμα, τό όποιον μάς παρασύρει, καθι-
στά τό δράμα έπί μάλλον καί μάλλον δυσχερές. Καί 
αυτή Ή κωμωδία ώς τήν άντελαμβάνοντο ό ΜΟΙΪΒΓΒ 
καί ΚΘ^Π^ΓΓΙ δυσκόλως εφαρμόζεται ΕΙΣ τάς τοϋ θε· 
τικισμοΰ συνήθειας μας. Έ ν συνόψει δύναται τις νά 
εΐπη, δτι ή ποιητική πνοή, ήτις άλλοτε έζωογόνει 
άνεζωπύρου δλα τά φιλολογικά προϊόντα, σβέννυται 
άπό ημέρας είς ήμέραν. Ά λ λ ' ή ποίησις είνε λίαν ί-
σχυρά ανάγκη τοΰ όργανισμοΰ, ώστε νά σβεσθή, νά 
άφανισθή έξ ολοκλήρου έκ τής ανθρωπίνου συνειδή
σεως. Εγκαταλείπει τήν γλώσσαν, Γνα έμφανισθή ΆΛ-
λαχοΰ όπό νέας μορφάς μάλλον ΑΙΘΈΡΙΟΥΣ καί ΜΆΛ
λον άρρενωπάς. Διφυής εμφανιζόμενη έν τή τελευταία 
μεταμορφώσει παρουσιάζει γυμνά τά δύο συστατικά 
αυτής στοιχεία, τό θαυμάσιον, τό όποιον καταπλήσσει 
τήν φαντασίαν, τόν ρυθμόν, ό όποιος θέλγει τήν ά-
κοήν. Ή επιστήμη καταλαμβάνει τό πρώτον στοι- | 
χεΐον, Γνα τό διϋλίση καί τδ μεγαλύνη. ένφ ή μουσική 
άντλεΐ έν τφ δευτέρω τήν ίδανικήν, τήν ριγηλήν ΑΥ
τής πνοήν. Έλεύθεραι είς τό εξής παντός δεσμού αί 
δύο αύται εκδηλώσεις τοΰ πνεύματος, αί δύο αύται δ - 1 
ψιπετεϊς πτέρυγες λαμβάνουσι μετ' ού πολύ διαστά
σεις ανέλπιστους. ΕΙΣ τδ κράτος τών επιστημών δύ- | 
ναταί τις νά είπη, δτι ό θετικισμός υπερέβη τά έργα 
τής φαντασίας. Ό Ε ρ μ ή ς τών Ελλήνων, ή Ίσις 
τών Αιγυπτίων έχρειάζοντο ώρας, Γνα μεταβιβάσουν 
άγγελμα τι καί μετεβίβαζον μόνον τάς διαταγάς τών 
θεών !. . Ό ηλεκτρισμός τής σήμερον διατρέχει τήν 
σφαΐραν εντός δευτερολέπτου καί άπλοΰς θνητός τόν 
κινεί κατά βούλησιν.Ράβδος σιδήρου αφοπλίζει τόν κε-
ραυνδν, τόν όποιον δέν ήδυνήθησαν ν ' άναχαιτίσωσιν 
αί λεγεώνες τών Τιτάνων. Τό τηλεσκόπιον επιτρέπει 
ήμΐν ν ' άναγινώσκωμεν καί νά έρευνώμεν κόσμους, 
τούς οποίους ουδέποτε ύπώπτευσεν ή ποιητική Ιμ-
πνευσις ή μάλλον θρασεΐα. 

I V 

Έ μουσική είνε μεταμόρφωσις τοΰ αίσθητικοΟ 
στοιχείου τής γλώσσης ουχί όλιγώτερον έκπλήτ-
τουσα. Ή ποίησις ένείχεν αυτήν ώς μικροσκοπι-
κδν σπέρμα, ή απαγγελία τήν έκαμε ν ' ΆΝΘΙΣΗ. Έν 
τή τελευταία ταύτη έτι αί παραδόσεις τών Ινδών καί 
Ελλήνων έπιτρέπουσιν ήμΐν ν ' άκολουθήσωμεν βήμα 
πρδς- βήμα τάς φάσεις τής γενέσεως τής μουσικής· 
Ό ρυθμικός καί έναρμόνιος στίχος τών αρχαίων 
γλωσσών έζήτει τόνον ήχηρόν, έξ ού έπήγασε τό 
άσμα. Έ ν τφ ασμκτι ευρίσκονται δλα τά στοιχεία 
άτινα μεγεθυνόμενα καί απαλλασσόμενα παντός δε· 
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προσόίόουσιν Ε Ι : τήν μουσικήν τον άπρόσω-
«Γ,ίχεϊνον χαρακτήρα, ό όποιος άνυψοΐ αυτήν είς 
ί ρ-5;\ε:α τής τέχνης. Τό μέτρον καί τόν ρυθμόν 
^ΓΏΡΓ-σεν ή στιχουργία, τόν μουσικόν σκοπόν, 
[Γ «ίλωδίαν. Ή στροφή, τέλος έν δργανον θαυμα-
ι « ΕΎΚΑΜΨ'-ας. ή φωνή. έπί μακρόν ήτο τό μόνον 
Ε^ίΐδν όργανον. Οί πρώτοι αοιδοί έψαλλον, άλλά 
' Ι πάροδον χρόνου τινός τό ανικανοποίητο·/, τό 

"ϊ^νίω; διψασμένο·/ άνθρώπινον πνεΰμα έθεώρησε 
Ε ίργανον τούτο ανεπαρκές πρός έπαξίαν έξύμνη-
Ε , τών ευεργετήματα)·/ τών θεών καί τών κατορ-
• ^ χ ω ν τών ηρώων. Είς τό άσμα προσέθηκε τήν 
ϊ,Ιίραν, τήν φόρμιγγα, τήν λύραν, δλην τέλος τήν 
ϊ̂ ΝΟΠΛΊΑΝ τών αρχεγόνων συμφωνιών. Τό δργανον 
Ι^τημένον ιδίαν ζωήν ήδύνατο νά έπαναλάβη τόν 
ΒΕΔΙΚΌ ν σκοπόν τοϋ ύμνου άνευ βοηθείας τής 
Κ ν̂ής. "Από τής στιγμής ταύτης ή μουσική άπο-
ΗΒΙΈΝΗ τά σπάργανα της εισέρχεται εις τό άλη-
I τδ πάλλαμπρον κράτος της, τήν άρμονικήν 
•βρμογήν τών ήχων. 

Αδελφή τής ποιήσεως ή μουσική ακολουθεί έν 
| | αναπτύξει της παράλληλον πορείαν. Τό άσμα 
Ιΐννατα: έκ τοϋ ύμνου, ή ωδή ενθυμίζει αυτήν τήν 
ρριχήν ποίησιν, τό δράμα γεννά τήν δρχήστραν 
γεννά τήν αρμονία·/, τελευταίαν μορφήν τής μουσι-

Χί(: τέχνης, ήτις έκτήσατο έν ταΐς ήμέραις ημών 
ΜΗΝ μεγάλην άνάπτυξιν ήδη ή αρμονία ύπερτε-
• του στίχου, τό όργανον αντικαθιστά τήν φω-

τό μελόδραμα διαδέχεται τό δράμα. Μετ' 
Βίτον ό συνθέτη; δέν ζητεί πλέον έν τή ποι-
ψ . τόν ίστόν τών εμπνεύσεων του. Ή τέχνη είς τδ 

ί>%, έχουσα πεποίθησιν είς τήν ίσχύν της, Γπταται 
ΚΐΉΣΕΙΣ αιθέριου; διά τών ίδιων αυτής δυνάμεων 
1 «ί αναμετρούσα τάς διαστάσεις τοΰ Ιπους ύψοΰ-
ΒΒ είς ασύγκριτα ύψη. Ό ΒΒΒΙΙΊΟΛΝΒΗ διαοέχε-
Η ΐ ΐ Όμηρον. "Οθεν δύναται τις νά θεώρηση 
Νν μουσικήν ώς τήν ύψηλοτέραν δι' ήχων έκ-

ΤΡασιν τοϋ αισθητικού στοιχείου τοΰ ημετέρου όρ-
ρνΐϊμοΰ. Τά μουσικά σχήματα ανάλογα πρός τά 
Βρύματα τής ζωγραφικής άσκοΰσιν έπί τής φαντα-
Ρ*ς, διεγείρουσιν έν ήμΐν ρεμβασμούς γελόεντας ή 
Ρκρούς. σοβαρούς ή παιγνιώδεις, ήρεμους ή ταρα-
|^»ις, αναλόγως τής φύσεως τής συμφωνίας, τών 
;*>|κνσεων τών οργάνων, τοϋ τόπου ένθα ευρίσκεται 
ρ· Οσοι ΈΞ ΥΜΏΝ έλούσθητε είς τό ήρεμον φώς, τό 
Ρ°'·ον κατέρχεται θωπευτικόν ΜΈ θολεράν λευκότητα 
Ρ*Ο τοΰ υψηλού θόλου ναού τίνος καί ήκούσατε τούς 
Ρ"Ραιτο'/ετ:κούς ήχους τών μελωδικών συνθέσεων τοΰ 
ρβ&8ίΐοη1>αο!ΐ. τούς ήχους,οί όποιοι φθάνουν λιπό-
6ρ ,°; μέσα άπό τά χνουδωτά παραπετάσματα, θά έπεί-
Ρ"!*! ϊτι οί ήχοι αυτοί, οί όποιοι θωπεύουν μελαγ-
ΗΡλιχά τήν άκοήν, δίδουν τήν δύναμιν είς τά ώτά σας 
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νά ένωτίζωνται τήν θλΐψιν καί τήν χαράν πού περι
κλείουν αί τρυφεραί μελωδίαι, νά ένωτίζωνται τά βάλ
σαμα, τά όποια πλανώνται επάνω είς τήν βελούδινο ν 
χλόην καί τάς έλαφράς σκιάς, αί όποϊαι ρυτιδώνουν 
τήν ήρεμον πλάκα τών κοιμισμένων υδάτων. Καί θά 
ήγαπήσατε τήν μουσικήν καί θά έπείσθητε, δτι προκα
λεί έν τοις κυττάροις ημών παλμούς ασύλληπτους, 
καί θά έπείσθητε δτι δτι φέρει πρός τόν παράδεισον 
τού ωραίου. Καί δσοι έξ υμών ένωτίσθητε τάς 
αμίμητους ΕΙΣ πλοΰτον, είς ύψος μουσικόν καί 
μουσικήν μεγαλοφυΐαν συμφωνίας τοΰ Βθβί ΐ ΐο -
\ \ Ί Ί Ι καί ήκολουθήσατε τήν φλογεράν πτήσιν τού 
δαιμονίου εκείνου πνεύματος, θά έπείσθητε, δτι ή 
μεγάλη εκείνη καί γεμάτη πάθος ψυχή κατέχει τήν 
μαγικήν κόγχην, ή οποία κλέπτει, δεσμεύει δλους 
τούς μυστηριώδεις ήχους καί τούς αρμονικούς τής 
φύσεως ρυθμούς, καί αποδίδει αυτούς μέ ριγηλήν με-
λαγχολίαν καί φρίσσουσαν μεγαλοπρέπειαν έν τή ελευ
θέρα πτήσει της προς τόν ούρανόν. Καί ή μάγος κόγχη 
αντηχεί τόν μυστικόν ψίθυρον τού Ίδανικοΰ μέσα εις 
τά πυκνά φύλλα, άτινα παιγνιδίζουν μέ τής αύρας τό 
φίλημα καί τάς πνοάς τών άνεμων, καί ψάλλει τά αό
ρατα δάκρυα τών μελαγχολικών ουρανών καί τών τε
θλιμμένων δύσεων καί θρηνεί τούς πένθιμους θρήνους 
τών ερειπωμένων σωρών καί κλαίει δσα κλαίουν αί 
σκιαί αί όποϊαι πλανώνται έρημοι απάνω είς τόν πέτρι-
νον σκελετόν τών βουνών καί τραγωδεί δσα τραγωόοΰν 
τά φύλλα, τά όποια στροβιλίζονται είς τοΰ φθινοπώ
ρου τό φύσημα καί επαναλαμβάνει μέ άρρητον μελαγ-
χολίαν δσα διηγούνται οί μεγάλοι καί άνεμοκρότητοι 
ιστοί, οί πλανώμενοι καί χανόμενοι είς τήν άπέραντον 
γαλανήν άγκάλην καί δσα έξαγγέλλουσιν αί τολύπαι 
τοΰ καπνοΰ τής πατρικής καλύβης είς τους νοσταλ
γούς τοΰ Ωκεανού. 

Ά π ό τήν θωπείαν τού Λυκαυγούς είς τάς παρθέ
νους κορυφάς τοΰ βουνοΰ καί άπό τούς θερμούς εναγ
καλισμούς τοΰ μεσουρανοΰντος ήλιου εις τάς γονίμους 
κοιλάδας, καί άπότήν λιπόψυχον θωπείαν τοΰ λυκό
φωτος είς τάς χλωμάς άνεμώνας και άπό τό φίλημα . 
τοΰ Ερέβους είς τών Σπηλαίων τά πλευρά, πηγάζει 
ή μουσική τού ΒββίΙΐΟννοη, ή οποία Γπταται αιθέρια 
πρός τόν ούρανόν. Καί θά έπείσθητε δσοι έκοινωνή-
σατε τοΰ θείου τής μουσικήςμυστηρίου, δτι Γπτανται είς 
τάς κορυφάς τών βουνών, δτι υπάρχουν είς τά σπλάγ
χνα τής Φύσεως μελωδίαι. τάς οποίας δέν γνωρίζουν 
τά ώτα, καί καλλοναί, τάς οποίας δέν γνωρίζουν οί 
οφθαλμοί, καί μύρα, τά όποια ανύποπτα θωπεύουν τούς 
κάλυκας τών ρόδων. 

Ποίησις καί μουσική, ή δυάς αύτη ή αποτελούσα 
τήν λαμπρότερα·/, τήν εΰγενεστέρανέκδήλωσιν τού ΑΝ
θρωπίνου πνεύματος, αναφαίνεται, δταν τό αίσθητικόν 
στοιχεΐον άρχη]τής εξελίξεως τήςγλώσσης, άλλ' δταν τδ 
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σχοιχείοντής λογικής υπέρτερη, έτερα ουάς, ΕΠΊΣΗΣ ύ-
πέροχος,εάν μήύπερτέρα τής πρώτης,ή τής φιλοσοφίας 
καί τής έπιστήμης,άναλάμπει. Τόφιλοσοφικδνένστικτον 
εμφανίζεται είςαύτά έτι τά κοσμολογικά δοκίμια, άτινα 
εΰρίσκομεν έν τή απαρχή δλων τών λαών. Τά δοκίμια 
ταΰτα σύγχρονα μέ τά πρώτα φιλολογικά προϊόντα, 
φαίνονται άπηλλαγμένα πως τοΰ ύμνου. Ό μΰθος είνε 
ό ύμνος γυμνός τοΰ ποιητικού αύτοΰ περιβλήματος. 
Αδύνατον άλλως νά όρίση τις τά δρια τών περάτων 
τού ενός καί τής αρχής τοΰ ετέρου. 

Τό άνθρώπινον πνεΰμα, κολυμβών είς τά κύματα 
τής ποιήσεως, άτινα εκχειλίζουσι τάς αρχέγονους γλώσ
σας, δέν ήτον δυνατόν νά ύψωθή δι' ενιαίου άλματος 
είς τά αυστηρά σχήματα, τά όποια θαυμάζομεν έν 
τοις έργοις τών μεγάλων φιλοσόφων διδασκάλων. 

Είς τά πρώτα φιλοσοφικά δοκίμια, ώς καί είς τάς 
πρώτας ποιητικάς συλλήψεις, εύρίσκομεν τό αυτό άν-
τικείμενον μελέτης, συζητήσεως: ερευνάται το μυστή-
ριον τής φύσεως, τό όποιον ταράσσει διά πρώτην φο
ράν μέ θαυμασμόν καί μεγαλεϊον τήν σκέψιν τών 
θνητών, ερευνάται /} πάλη τών στοιχείων, ή τάξις ή 
διαδεχόμενη το χάος, οί θεοί καί οί ήρωες — κολοσσοί. 
Τήν θεολογικήν ταύτην έποχήν, τήν πρώτην ταύτην 
έκδήλωσιν τοΰ πνεύματος τής έρεύνης διαδέχεται ή 
λεγομένη φιλοσοφική περίοδος. Αί θεότητες, αί'τινες 
προήδρευον τών ορατών φαινομένων τής φύσεως 
αφανίζονται μικρόν κατά μικρόν άπορροφώμεναι ύπό 
ίσχυροτέρας δυνάμεως, τής οποίας τό άναλλοίωτον 
Γ&ίΐΐΠΐ είνε τό πρώτον σπέρμα. "Εκτοτε ό άνθρωπος 
έξοικειοΰται νά βλέπη τά φυσικά αίτια καί ζητεί νά 
νά έμβαθύνη είτε έν αύτη τή φυή τών αιτίων, είτε έν 
τοίς άποτελέσμασ.ν αυτών. Αί προσπάθειαι αύται 
δρώσαι έπί τής γλώσσης οίδουσιν είς τόν λόγον εύ-
καμψίαν καί διαύγειαν εκφράσεως άγνωστους είς τάς 
προηγουμένας έποχάς. Έ φιλοσοφική περίοδος ση-
μειοϊ δι' έκαστον έθνος τό άπόγειον τής φιλολογίας 
του σημεϊον. Ό Πλάτων καί ό Αριστοτέλης είνε 
ώσεί ανταύγεια τών αιώνων τής Ελληνικής μεγαλο
φυίας. 

Ά λ λ ' ή δράσις τής φιλοσοφίας δέν περιορίζεται εις 
τήν έξέλιξιν τής γλώσσης. Ό κυρίως αστήρ τής δόξης 
της είνε ή δημιουργία τοΰ συλλογισμού. 5 0 συλλογι
σμός άγονος εις τάς χείρας τών μεταφυσικών, διότι 
έχειρίζοντο αυτόν έν τώ κενω, είνε τά ίσχυρότερον 
όργανον, τά οποίον ή γλώσσα άπεκάλυψεν είς τόν 
άνθρωπον. Μεταβαίνων βραδύτερον είς τήν δικαιοδο-
σίαν τών μαθηματικών ύπό τήν έπωνυμίαν τής έξι-
σώσεως σημε-οϊ τό άπόγειον τής φιλοσοφικής περιό
δου καί τήν άφιξιν τής επιστήμης 
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Εις τήν επιστήμη ν καταλήγουσιν δλαι αί μεκ-. 
σικαί θεωρίαι. Καίτοι τά οριστικά αυτής θεμέλια 
νολογοϋντα*. ο ύτως ειπείν άπό τής χθες, βλέπει -. 
αυτήν άνατέλλουσαν είς τήν μάλλον μεμακρυσμί»» 
τοΰ παρελθόντος έποχήν. Έ σχολή τοΰ θάλητο- I 
έχουσα τδ πείραμα ώς βάσιν τών θεωριών αυτής ^ 
μασε κατά τδν V I I π.Χ. αιώνα, έάν δέ τό ανθρώπινοι 
πνεΰμα έχρειάσθη περί τούς τριάκοντα αιώνας, 
άνυψωθή άπά τής κοσμογονίας τού Ήθιόδου είς ;) 
περί παντός σύστημα τού ϋιίΐρΐ&ΟΟ, τοΰτο, διότι 1 
παρατηρητική λεγομένη σχολή έδανείζετο σ υ χ ν ό ς 
τήν μέθοοον τοΰ σκέπτεσθαι παρά τής ιδεαλιστική 
φιλοσοφίας. Έκαστη τών μεγάλων κατακτήσεων τ^ 
επιστήμης γίνεται δαπάνη τοΰ εδάφους τής μεχαιρυ*. 
κής. Ούτω προσκτάται τήν άστρονομίαν καί τήν φυ·*) 
κήν διά τοΰ Νεύτωνος καί τοΰ Γαλιλαίου, τήν χημεία»! 
διά τού Ι ^ Ν Ο Ϊ Ζ Ϊ Β Γ , άλλους κλάδους τών φυσικών ΈΤΑ·3 
στημών διά τοΰ Αινναίου καί τοϋ .Ιΐΐί<$ΐβη. Τα ·»] 
λευταϊα λείψανα, άτινα δύνανται εισέτι νά διεκόικήοτ»· 
σιν οί μεταφυσικοί τοϊς αφαιρούνται ύπό τών φυσιοδ·.] 
φών καθ* έκάστην πολυαριθμοτέρων καί πλουσιωτέρβνι 
είς παρατηρήσεις" άλλ' ή μεταμόρφωσις, τήν ΟΠΟΊΑΝ | 
έπέφερεν είς τήν γλώσσαν ή επιστημονική αϋτη έργα·] 
σία μάς απομακρύνει έπί μάλλον καί μάλλον τών 1 
θαυμάσιων εκείνων σχημάτων τής κλασικής φιλολο·] 
γίας. Φαίνεται, δτι έπί τ§ ενατενίσει τών αιωνίων άλτΜ 
θειων τό πνεΰμα συμμορφοΰται, μετέχει πως τής άναλ- ] 
λοιώτου αύστηρότητος τών φυσικών νόμων. Ή γεβ·] 
μετρία έπί παραδείγματι είνε ακατανόητος διάλεκτος] 
δ ιάτα ώτα τοΰ φιλολόγου. Έ άλγεβρα, τό έπιστημο-1 
νικάν αυτά αριστοτέχνημα, δέν είνε πλέον ανθρωπινά ι 
διάλεκτος. Οί μυστηριώδεις συνδυασμοί τών τύπβνί 
αυτής υπερβαίνουσι τάς εκφράσεις τοΰ λόγου κι: 
άποτελοΰσι μόνον σύμβολον γραφής. '12ς είς τήν μου·] 
σικήν ούτω καί είς τήν έπιστήμην ή γλώσσα δέν ήδυ-.] 
νήθη νά ύποστή τήν τελευταίαν ταύτην μεταμόρφω- | 
σιν ή έγκαταλείπουσα τήν φωνητικήν αυτής φδ**! | 
Περιττάν νά προσθέσωμεν, δτι οί διάφοροι κλάδοι τή; 
φιλοσοφίας καί τής επιστήμης δυνατόν νά λείπω* 
κατά μέρος ή έξ ολοκλήρου άπά μιάς γλώσσης, Χ* 
μεταξύ τών εθνών έτι, τά όποια έφθασαν βαθμόν τινα 
πνευματικής αναπτύξεως. Ούτω ή αραβική φιλοσοφία 
είνε ελαχίστη ανταύγεια τών ελληνικών σχολών κατα 
τόν ΚβΠ'ΐΠ. Τό πνεΰμα τοΰ Σημίτου αποστέργει τό
σον άφηρημένας έρευνας δσον καί τήν έπικήν οημ'·· 
ουργίαν. 

Αί ύψηλαί μεταφυσικαί αντιλήψεις αί οδηγού"» 
μοιραίως πρός τήν έπιστήμην είνε τά προνόμιον της 
οικογενείας τών Αρίων. Έ δ ώ έγκειται τά μυστηρι°ν 
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ταύτης έπί τών λοιπών φυλών τής υδρογείου. Λαοί 
χινες, οί τής απώτατης Ανατολής κέκτηνται θαύμα
ζαν δύναμιν αντιλήψεως καί αφομοιώσεως άλλά στε
ρούνται καί θά στερώνται αιωνίως τών στοιχείων τής 
δημιουργίας. 

Ά λ λ ' Γνα έπανέλθωμεν είς τά καθαρώς γλωσσικάν 
ζήτημα λέγομεν, δτι δσον ή φύσις εύγλωττότερον όμι
λε7, είς τούς οφθαλμούς, είς τά ώτα, είς τάς αισθήσεις, 
ΐϊς τήν φαντασίαν, τόσον οί ήχοι τής φωνητικής τού 
ανθρώπου κλίμακος διαπλάσσονται μελωδικώτερον 
Έκ τούτου ή ατελεύτητος ποικιλία τών ήχων έν τή 
μουσική κλίμακι τών γλωσσών, ήτις περιλαμβάνε 
8λας τάς αποχρώσεις, δλας τάς δυνατάς κυμάνσεις 
τής ανθρωπινής αύδής. 

Αί βόρειοι ζώναι αχάριστοι πράς τόν άνθρωπον,πρός 
τά έδαφος, τά τοπίον, πρός τήν φύσιν όλόκληρον πα-
ρουσιάζουσιν ώς μόνην προοπτικήν το λυκόφως τών 
μακρών πολικών νυκτών, ώς μόνην άρμονίαν τάς π α 
ραδόξους οΐμωγάς τών αγρίων ζώων άπαντώντων είς 
τούς οξείς συριγμούς τής καταιγίδος, δι' δ καί αί 
γλώσσαι τοϋ Βορρά χαρακτηρίζονται άπό ήχους τρα 
χεις καί διαρκώς κροταλίζοντα σύμφωνα. Προχωρή 
σωμεν ήδη πρός Μεσημβρίαν άντί ομίχλης ψυχράς 
καί μονότονου, άντί τών νυκτών εκείνων τών άνευ 
αυγής, ουρανός παροιμιώδους αιθρίας, τοπία ηλιό
λουστα, εύκραής θερμοκρασία, τά πάντα συμβάλλον
ται, δπως καταστήσωσιν ήδύτερα τά όργανα τής φω 
νής, δι' δ καί μαλθακαί, άπ ϊλα ί απηχήσεις άντικα-
θιστώσι τούς δυσάρεστους συριγμούς. Αυτός ού
τος ό σκελετός τής λέξεως τά σύμφωνον, εξαφανίζε
ται, χάνεται, ούτως ειπείν, είς θάλασσαν φωνηέντων, 
ένώ τουναντίον τά φωνήεν, τά οποίον αποτελεί πρός 
Μεσημβρίαν σχεδόν δλον τά δίκτυον τής λέξεως δέν 
είνε πράς βορράν ή δ αναγκαίος σύνδεσμος τών συλ 
λαβικών άρθρο>σεων ώς πάν δ,τι ζή ΈΝ τή Μεσημβρία 
ή γλώσσα γεννάται ρέουσα άνευ βίας, μεταξύ δέ τών δύο 
λίαν άφεστώτων σημείων τής κατεψυγμένης ζώνης 
καί τής τροπικής βαίνουσι κλιμακηδάν δι' άνεπαισθή 
των βαθμίδων αί διάμεσοι αποχρώσεις. 

Ώ ς διά πάντα τά λοιπά φυσικά φαινόμενα τό 
Γεωγραφικάν πλάτος επηρεάζεται πολλάκις άπό τό 
ϋψος τής γηΐνης επιφανείας ούτω καί είς τήν φυσιο 
λογικήν μόρφωσιν τής γλώσσης ή έπήρεικ τοΰ ύψου 
είνε ενίοτε τόσον ισχυρά, ώστε έξουδετεροί τήν τοΰ πα 
ραλήλου. 

ιί διάλεκτοςτών δρε-νώνάποτελεϊ έκπλήττουσαν ΑΝ
τίθεσιν τραχύτητος πρός τήν ήδύτητα τής διαλέκτου 
τών πόλεων καί ξένος άκούων όμιλοΰντα ποιμένα τινά 
τών ελβετικών άλπεων καί κάτοικον τοΰ Βερολίνου 
αδυνατεί νά πιστεύση ,δτι τά δύο άτομα όμιλοΰσι τήν 
αυτήν γλώσσαν καί δμως ώς πράς τά Γεο·γραφικόν 
πλάτος δ κάτοικος τοΰ Βερολίνου οικεί παράλληλον 
κατά 7° βορειότερον. Ό κάτοικος τών ορέων έχει 
σύντροφον τήν φύσιν, ζή μέ τήν φύσιν, ή γλωσσά του 
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είνε δλιγώτερον διάλεκτος μετά τών ομοίων των ή 
σειρά αδιάπτωτος κραυγών, απειλών, αρθρώσεων, τάς 
οποίας απευθύνει πρός τά ζώα τού ποιμνίου του. Αί 
κραυγαί αύται έκτοξευόμεναι μέ δλην τήν δύναμιν 
τών πνευμόνων του, ίνα διασχίσωσι τάς αποστάσεις καί 
νικήσωσι τόν άνεμον γεννώσι τήν έξιν ήχων βραγχνών, 
τραχέων καί διακεκομμένων, αύτη δέ είνε ή μόνη φι
λολογική άνάπτυξις τού ποιμένος. Τουναντίον ό κάτοι
κος τής πόλεως είθισμένος νά όμιλή χαμηλόφωνους 
κατά τάς καθημερινάς διαλέξεις τοΰ γραφείου ή τής 
αιθούσης, απεκδύεται άσυνειδήτως τών τραχυτήτων 
τής διαλέκτου του. Ουδέν τό τραχύ, τό δύσχαρι πα
ρουσιάζει ή γλωσσά του. 

Έ ξ δσων ελέχθησαν ώς πρός τήν δράσιν τοΰ εδά
φους έπί τής οικονομίας τής γλώσσης δύναται τις νά 
έννοήση είς ποίαν ζώνην ανήκει έκαστη τών γλωσσι
κών όμάδων.Άς μή άναφέρωμεν τούς Τροπικούς τους 
εκνευρίζοντας ού μόνον τάς λειτουργίας τοΰ πνεύμα
τος άλλά καί τά όργανα τής φωνής, ουδέ τήν Πολι-
κήν ζώνην έν ή τά δριμέα ψύχη άτροφοΰσι μάλλον 
ή διεγείρουσι τδ πνεΰμα καί έξετάσωμεν τήν ζώνην 
τών εύκραών χωρών, δηλ. τάς χώρας έν αίς ήνθισαν 
κατά τάς διαφόρους έποχάς τής ιστορίας οί μεγάλοι 
πολιτισμοί καί τά μεγάλα κράτη. Έ ά ν περιορίσωμεν 
τάς έρευνας ημών είς τούς λαούς τής Δύσεως, τούς 
μάλλον γνωστούς, τούς πλουσιωτέρους εΐς φιλολογικά 
δημιουργήματα, βλέπομεν μίαν άφοριστικήν γραμμήν 
ευκρινώς χαρασσομένην μεταξύ τών αλγεβρικών ού
τως ειπείν γλωσσών καί τών μουσικών αί πρώται 
ύπακούουσιν εΐς τάς επιδράσεις τών κλιμάτων τοΰ 
Βορρά, αί δεύτεραι καταλαμβάνουσι τάς τρεις ΑΝΈΚ
φραστου γραφικότητος χερσονήσους, τήν Ελλάδα, 
τήν Τσπανίαν καί τήν Ίταλίαν. Ζώνη ορέων τάς προ
στατεύει άπδ τήν τραχεΐαν πνοήν τών πολικών ανέ
μων, ένώ ή λίμνη τής Μεσσογείου τάς δροσίζει άπαύ-
στως μέ τήν ζωτικήν αύραν της. Είς τάς προνομιού
χους ταύτας χώρας έκαλλιεργήθησαν αί άρμονικώτεραι 
γλώσσαι, αί δποίαι αντήχησαν ποτέ είς τήν άνθρωπί-
νην άκοήν. Έ ισπανική μάλιστα γλώσσα έπωνομάσθη 
ή γλώσσα τών θεών — ΙΑ ΠΠ^ΠΑ (1β 1θ3 ΠΊΟΐΌ*. 

Έ ν ώ δμως αί τρεϊς αύται χώραι φαίνονται έξ ίσου 
προικισμέναι μέ πάν δ,τι δύναται νά διεγείρη τήν άνά
πτυξιν τών αισθητικών ιδιοτήτων λαού τίνος, απορεί 
τις βλέπων, δτι τά φιλολογικά προϊόντα είσίν δλω; 
διόλου άνισα. Έ ήρωϊκή ποίησις, τήν οποίαν βλέπει 
τις άναφαινομένην είς τάς αύγάς παντός μεγάλου πο
λιτισμού έσκόρπισεν έν Ελλάδι λαμπρότητα ύπέρο-
χον, ενώ έν Ισπανία καί Τταλία άντεγράφη ίσως, 
άλλά δέν έγεννήθη ΑΚΌΜΗ ή Ίλ ιάς . Ή ανωμαλία 
αύτη εξηγείται έάν άναλογισθή τις τούς δρους, ους 
απαιτεί ή δημιουργία ένδς τοιούτου έργου. Δέν επι
τρέπεται είς δλας τάς φυλάς νά ύψωθώσιν είς επικά 
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ΟΨΗ καί είνε ανάγκη έτι ευνοϊκών περιστάσεων συν 
τώ μέσω έν ω τό έθνος άρύεται τάς εμπνεύσεις του. Αί 
Ίνδίαι μέ τάς γιγαντώδεις εποποιίας φαίνονται άντα-
νακλώσαι τήν άστείρευτον γονιμότητα τής Ασιατικής 
φύσεως. Τό έργον πνιγόμενον μέσω τών ποικιλμάτων. 
δι' ών είνε φορτωμένον, ενθυμίζει τά δένδρα εκείνα 
τών τροπικών δασών, άτινα εξαφανίζονται ύπό τάς 
δέσμα τών περιπλοκάδων καί τών παρασίτων φυτών, 
τά ΟΠΟΊΑ βαστάζουσι. Κανονικαί άναλογίαι ΔΈΝ ήτο 
δυνατόν νά πηγάσωσιν έκ τών κολοσσιαίων σχημάτων, 
άτινα ό Ινδός δίδει είς τάς πανθεϊστικάς συλλήψεις 
του. Έ τέχνη δέν ήτο δυνατόν νά προσαρμοσθή ΕΊΣ 
ΤΟΙΟΟΤΟΝ πλαίσιον ΟΥΔΈ ν ' ΆΝΘΙΣΗ είς ΤΟΙΟΟΤΟΝ μέσον. 
Αντιστρόφως πρός τήν άνατολικήν ταύτην γονιμό
τητα είς τά πέρατα τήςΛύσεως έν τή Ιβηρική Χερσο-
νήσω εύρίσκομεν άπλα σχεδιάσματα, δειλάς ΑΠΌΠΕΙ
ρας. Τό έπος είνε στείρον. Ό λαός στάματα ΕΙΣ τήν 
ηίΐΐΐ&άβ. Τδ ΓΟΠΙΊΐΗΟΒΓΟ είνε ΑΠΛΏΣ συνέχεια σχε
διαγραμμάτων Ίλιάδος μάτην άναμενόντων, ίνα ισχυ
ρά χειρ συναρμολόγηση τάς έκ γρανίτου ΈΠΙΚΟΟ κυ
κλώπειους" έκείνας μάζας καί τάς άνυψώση είς μνη-
μεΐον άντάξιον ΤΟΟ Καστιλλανοϋ μεγαλείου. 'ΕΝ Ι τ α 
λία μολονότι ό λαός έκέκτητο τάλαντο ν τι, ώς ΑΠΟ
δεικνύεται έκ τής ΣΥΝΕΧΟΟΣ σειράς τών αριστουργημά
των, τά ΌΠΟΪΑ παρήγαγεν ή Χερσόνησος, έν τούτοις ή 
κατάστασις τοϋ κόσμου καί ή πολιτική διοργάνωσις 
τής Ρώμης άναχαιτίζουσι τό έργον τών μουσών. Μόνη 
ή Ε λ λ ά ς συνδιαλεγομένη άπαύστως μέ τόν Όλυμπον 
ήδυνήθη νά δώση έλευθέραν πτήσιν είς τήν έμπνευ-
σιν τής μούσης της. Μή μετέχουσα ούτε τής στειρό
τητας τών λαών τής Δύσεως, ούτε τής έκχειλιζούσης 
Ινδικής παραγωγής Ισχεν ώσεί ύπέροχον έμπνευσι ν 

τής τέχνης καί έχάρισεν εις τόν κόσμον ΤΟΝ θείον 
"Ομηρον, έχάρισε τόν Παρθενώνα. Καί δταν δύη ό 
ήλιος καί Ό ορίζων σταλάζη γοητείας καί οί μενε
ξέδες λιποθυμούν είς τούς κλώνους των καί τά χρώ
ματα τήκωνται είς αποχρώσεις μελαγχολικάς περιπα
τήσατε έφ' άπαξ μόνον έπί τοϋ αθανάτου βράχου τής 
Ακροπόλεως μεταξύ τών νοσταλγικών μαρμάρων, τά 
όποια έθώπευσεν ή πνοή τοΰ ωραίου ονείρου. Καί Θ' 
άκούσητε τά μάρμαρα νά ψάλλουν ΕΊΣ άφάνταστον 
ΰμνον τάς ευγενείς θλίψεις καί τούς ΕΥΓΕΝΕΊΣ πόθους 
καί θά σάς μυήσουν ΑΊ Καρυάτιδες είς τήν εύγένειαν 
τών κινημάτων καί θά σάς αποκαλύψουν τάς έναρμο-
νίους, τά'ς μελωδικάς γραμμάς καί ή πνοή ΤΟΟ ΈΜ
ψυχου μαρμάρου θά σάς κάμη νά φρικιάσητε τήν 
τήν φρικίασιν τής αιωνίου καλλονής, ή όποια αποτε
λεί τήν ψυχήν τών πραγμάτων καί τήν οποίαν αισθά
νεται μόνος ό καλλιτέχνης. 

ΟΕ μεγάλοι σταθμοί, τούς οποίους διέτρεξεν ό πολι
τισμός τών 'Αρίων έν τή -ορεία αύτοΰ πρός τήν ΕΎ-
ΡΏΠΗΝ, σημειοΰσι τάς διαφόρους φάσεις, ΆΣ υπέστη 

ή ηρωική ποίησις άπό τής εποποιίας τών Βραχμάνων 
μέχρι τοϋ ΒΟΊΠΊΐΗΟΒΓΟ. Έκχειλίζουσα έν τή γενέσει 
ι η ς διυλίζεται καί απεκδύεται τά κολοσσιαία σχήματα 
της διατρέχουσα τάς Ινδίας, τήν Περσίαν, εμφανίζεται 
πρός στιγμήν έπί τών ακτών τής Ιωνίας είς τάς αλη
θείς αυτής αναλογίας, είτα, σμικρυνομένη πάντοτε 
φθάνει είς τήν λήξιν τής πορείας της έν ταίς χέρσο-
νήσο:Σ τής Δύσεως πτωχή, χλωμή, λιπόψυχος. Μόνο: 
οί Έλληνες τοποθετημένοι έν ΤΩ μέσω τής πορεία; 
της μεταξύ Ασίας καί Ευρώπης ήδυνήθησαν νά έν-
ατενίσωσι τήν τέχνην έν τή παρθενική δροσερότητι 
καί τή θεία ΑΥΤΉΣ άγνότητι. Έντεϋθεν αί γραμμαί αί 
έν ταύτώ διαυγείς καί αύστηραί. αί άρμονικαί καί άρ-
ρενωπαί, άς Ή Ελληνική μεγαλοφυία άπετύπωσεν 
είς τά αριστουργήματα της· έντεϋθεν ή αρμονία Ή 
υπέροχος έκεΐ ΥΨΗΛΆ είς τήν 'Ακρόπολιν δπου βασι
λεύει Ή τελειότης τής χάριτος καί τής καλλονής. 
"Ολαι αί γραμμαί έκεΐ επάνω έπί τών λαξευτών, τών 
αθανάτων μαρμάρων ενσαρκώνουν τήν χάριν καί τήν 
μεγαλοπρέπειαν, δημιουργούν καλλονάς καί σπείρουν 
φρικιάσεις. Τά σχήματα των δλα χαράσσουν κάτι τ; 
αίώνιον, διαιωνίζουν τήν χάριν τών καμπυλών, τήν 
ωραιότητα τών στάσεων, διαιωνίζουν τάς αιθέριου; 
τής τέχνης συλλήψεις εκείθεν τοϋ εφήμεροι/. Ναί, ή 
ελληνική άρχαιότης είνε ή μεγάλη δημιουργός τών 
αιθέριων στάσεων, τών αιθέριων κινήσεων, Ή μεγάλη 
σπορεύς φρικιάσεων ήτις χύνει καί σκορπά μέ ύπέρο
χον άφθονίαν τριγύρω είς δλας της τάς εκφράσεις, 
χύνει τό μυστικόν εκείνο ρευστδν τών μεγάλων γοη
τειών, τό όποιον κατεΐχον άπό τούς ανθρώπους μόνον 
οί δημιουργοί. 

Παρά τάς άναλαμπάς τοϋ Έλληνικοΰ πνεύματος, 
αΓτινες έφώτισαν τόν κόσμον, εύρίσκομεν μόνον δειλά 
σχεδιαγράμματα έν Ι τ α λ ί α καί λιπόψυχους δοκιμάς 
έν Ισπανία. Αί ύψηλαί έρευναι τάς αναλύσεως ώς καί 
αί αίσθητικαί ιδιότητες είσί κτήμα τής φυλής τών 'Α
ρίων. Επε ιδή δμως τό άνθρώπινον πνεΰμα είνε ΑΔΎ
νατον νά περιορισθή έξ ολοκλήρου μή εχον άλλην δι-
έξοδον έν Ισπανία συνεσπειρώθη ούτως ειπείν όλό
κληρον καί συνεκέντρωσε τόν χονδρόν του γέλωτα 
είς έν έργον άθάνατον, τόν Δον Κιχώτον. Ή 'Αρι-Χ 

στοφάνειος αύτη παραδοξολογία είνε ή ωραιότερα ΜΕ
λέτη καί ή ισχυρότερα περιγραφή τοΰ έν αποσυνθέ
σει, τοΰ κρημνιζομένου ίπποτισμοΰ, είνε τδ ούμβολον 
καί ό πρύτανις τής σατύρας τών ιπποτών. "Εν γελών 
καί μυκτηρίζον κάτοπτρον, μεγεθύνον δλα τά γελοία 
καί δλας τάς άτελείας τής εποχής εκείνης καί επειδή 
οί ατελείς άνθρωποι είνε άνθρωποι δλων τών αιώνων 
καί δλων τών αιώνων είνε αί άδυναμίαι, διά τοϋτο Ιν 
τή πιστή εκείνη απεικονίσει κινοΰνται μορφαί αίώ-
νιαι. Καί. είνε τό μόνον βιβλίον, τό όποιον τό ίσπανι-
κόν πνεΰμα έχάρισεν ΕΙΣ τήν Εύρώπην τά λοιπά δια-
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ξέονται τόσον άπό τό πνεΰμα τοΰ τόπου, ώστε δέν 
ήδυνήθησαν ν' άποκολληθώσι τοΰ εδάφους τής Χερ
σονήσου. 

Δί γλώσσαι τοΰ Βορρά, τάς οποίας καλοΰσιν 'Αλ-
γεβρικάς κατ' αντίθεσιν πρός τάς μουσικάς γλώσσας 
τής Μεσημβρίας έγιναν κυρίαρχοι τής σκηνής τοΰ 
χόσμου καθόσον αί τελευταία·, αύται ύπεχώρουν, έ-
δυον. Δύναται τις νά εΐπη, δτι αί γλώσσαι τής Με
σημβρίας καθωδήγησαν τά πρώτα βήματα τής άν
θρωπότητος καί έλίκνισαν μέ τάς μελωδίας των τά 
παιδικά έτη, ένώ κι τοΰ Βορρά γλώσσαι είνε τό 
προϊόν τών έφηβων εθνών. Σχεδόν δλαι αί μεγάλαι 
ανακαλύψεις, αίτινες είδον φώς άπδ τριών αιώνων καί 
αίτινες κανονίζουσι τήν πορείαν τών νεωτέρων κοινω
νιών έσχον ώς μέσον διαδόσεως μίαν γλώσσαν τοΰ 
Βορρά. Τό κοινόν γνώρισμα, τό όποιον αποτελεί ώσεί 
τό χαρακτηριστικόν σημεΐον τής ομάδος είνε ή όλίγη 
λάμψις των. "Ολη ή ισχύς αυτών φαίνεται συγκεν-
τρουμένη εσωτερικώς καί επιδιδόμενη είς τό λογικόν 
στοιχεΐον τής γλώσσης. Έ ά ν ήδη διεξέλθωμεν τάς 
τρεις σοφάς γλώσσας,τήν Γερμανικήν τήνΓαλλικήν καί 

| τήν 'Αγγλικήν καί χαράξωμεν δι' δλίγων λέξεων τήν 
ίδιαιτέραν αυτών φυσιογνωμίαν βλέπομεν άπεικονιζο-
μένας έν έκαστη τούτων τάς ιδιότητας τοΰΈθνους. 

Ή Γερμανική, βαθεΐα μέχρι σκοτεινότητος καί 
θαυμάσιας πλαστικότητος, Γναύπείκη είς τάς απαιτή
σεις τής τολμηροτέρας μεταφυσικής. Ή Γαλλική, χα
ρακτηρίζεται διά λόγου διαυγοΰς καί ρέοντος είκονί-
ζούσα πνεΰμα μεγάλης αντιλήψεως. Ή Α γ γ λ ι κ ή , 
μίγμα τών δύο γλωσσών προσέλαβε τήν άπλήν καί 

< διαυγή πορείαν τής γαλλικής φράσεως, ένώ συγχρό-
1 νως διετήρησε τήν δύναμιν τής γερμανικής. Έ κ τών 

διαφόρων τούτων ιδιοτήτων πηγάζει ή δράσις, ήν θά 
εξάσκηση έκαστη γλώσσα έν τώ έργω τοΰ πολιτι
σμού. Είς τήν γερμανικήν άνήκουσιν αί βαθεΐαι ανα
λύσεις, αί ίσχυραί συνθέσεις. Είς τήν γαλλικήν καί 
άγγλικήν οί άπλοΐ καί ακριβείς εκείνοι τύποι, οί'τινες 
δίδοντες σχήμα δρατόν είς τήν σκέψιν, τήν αναγκά
ζουν νά είσδύη είς τό πνεΰμα διά μιάς καί νά χ α -
ράσσηται έν τή μνήμη. Είς τάς δύο ταύτας γλώσσας 
παρατηροΰμεν διαφοράν προερχομένην έξ αύτοΰ τού
του τοΰ πνεύματος τών δύο αντιπάλων εθνών. Ένώ 
ή γαλλική άπό ύψηλοτέρας απόψεως διαβλέπει έν τή 
γλώσση ζήτημα τέχνης ή φιλοσοφίας, ή αγγλική α
σχολείται εύχερέστερον μέ τήν πρακτικήν δψιν τών 
πραγμάτων καί είς δλα τά βιβλία της επιστημονικά 
ή φιλολογικά αναδεικνύει, σημειοϊ τήν χρησιμότητα. 

V I I 

"Ως πράς τήν έσωτερικήν αυτής φυσιογνωμίαν ή 
γλώσσα παρουσιάζει σημεία ουχί άξια μελέτης. Έ ν 
τή φυσιογνωμία τής γλώσσης δέν δρά μόνη ή φύσις, 

άλλά καί ό άνθρωπος άρχεται άποτυπών τήν ατομι
κότητα του· δθεν βλέπει τις λαούς πηγάζοντας έκ 
ΤΉΣ αυτής, χωρισθέντκς άπδ τόν ρουν τών αιώνων, νά 
παρουσιάζωσιν είς τήν γλώσσάν των διαφοράς αρ
κετά έκπεφρασμένας, ώστε γενικοποιοΰντες τήν ώ-
ραίαν έκφρασιν τοΰ ΒιΐΓί'υη « ί ι β δίνΐβ θ' 681 Γ 
Ιΐιιΐιιΐϊΐϋ» νά δυνάμεθα νά είπωμεν μετά τής αυτής 
σχεδόν βεβαιότητας «Ι.ι6 δ ί ν ΐ β θ ' Θ81 Ια η & ί ί ο η » . 
Ι δ ία κατά τήν σύγ κρίσιν, κατά τόν παραλληλισμό ν 
τών φυλών καθίστανται εμφανείς αί αλλοιώσεις, αί 
τροποποιήσεις, τάς όποιας υφίσταται ό λόγος. Τό πάν 
μεταβάλλεται, ρίζαι, σύνταξις, τομή τοΰ λόγου, άνά-
λυσις τής ιδέας, άνάπτυξις τής σκέψεως· άς θεωρή-
σωμεν τάς δύο ομάδας, τούς δύο κορμούς, τόν τών 
'Αρίων καί τόν τών Σημιτών, οΓτινες άπό τών πρώτων 
τής ιστορίας χρόνων άμφισβητοΰσι τήν έπικράτησιν 
έν ΤΉ Δύσει. Ουδέν τό καταλληλότερον γνωρίζω, ί'να 
καταστήσω εμφανείς τάς άφεστώσας κλίσεις τών δύο 
φυλών ή τόν παραλληλισμόν τών δύο έργων, τοΰ βι
βλίου τοΰ Ίώβ καί τοΰ Προμηθέως τοΰ Αισχύλου. 
Τό άντικείμενον είνε αληθώς τό αυτά είς αμφότερα 
τά έργα. Παρά ΤΏ τραγικώ "Ελληνι βλίπομεν έν Ί -
σχυρόν τέκνον τής γής άνθιστάμενον πρό άκαμπτου 
θελήσεως, έκτοξεΰον αράς εναντίον ΤΟΟ ούρανοΰ καί 
άπειλοΰν διά τής έκδικήσεώς του τόν δράστην τών 
δεινών του ; τόν πανίσχυρον Δία ! Μάτην ό Έρμης 
έρχεται νά τόν ειδοποίηση, δτι αί βλασφημίαι του έ
φθασαν μέχρι τοΰ άνακτος τών θεών καί δτι θά ταφή 
ύπό τά ερείπια τοΰ δρους, έάν δέν περιορίση τά 
παράπονα του. Ό Τιτάν διπλασιάζει τάς μανιώ
δεις κραυγάς του εως δτου χάνεται είς τά έγκατα 
τοΰ Καυκάσου κεραυνοβολούμενος. Τά ενδιαφέρον ύ-
ψοΰται, μεγαλύνεται ΕΊΣ έκάστην γραμμήν. Ή λύσις 
άνταξία τοΰ ύψους τής υποθέσεως φθάνει τά ύπέρο
χον. Αισθάνεται ΤΙΣ έπικήν- τινα πνοήν έμψυχοΰσαν 
δλα τά πρόσωπα : Τόν "Ηφαιστον, τόν έκτελεστήν 
τών αποφάσεων τοΰ Διός, τάς δύο ίσχυράς αύτοΰ 
βοηθούς τήν Δύναμιν καί τήν Ίσχύν, τόν χορόν τών 
Ωκεανίδων καί τόν γέροντα Ώκεανόν πατέρα των, 
τέλος τόν άδάμαστον υιδν τής Γής, τόν Τιτάνα Προ
μηθέα. 

Όπο ια άντίθεσις, έάν έξετάσωμεν τό Ιργον τοΰ 
Εβραίου ποιητοΰ ! Έ δ ώ τρία πρόσωπα αμφιβόλου 
φυσιογνωμίας άντικαθιστώσι τόν χαριτωμένον, τόν 
δροσεράν χορόν τών Ωκεανίδων. Πτωχή υπαρξις ή 
τοΰ Ίώβ καταβεβλημένου άπό πόνον καί αθλιότητα 
εκπροσωπεί τόν Τιτάνα. Τά τέσσαρα ταΰτα πρό
σωπα ερχόμενα έπί σκηνής όμιλοΰσι δυσκόλως έπί 
ώρας ολόκληρους χωρίς νά δύνανται νά έξέλθωσι τοΰ 
ιδίου θέματος. Μόνη ή κόπωσις επιφέρει τήν λύσιν. 
Έ ν στιγμή άφατου πόνου δειλόν παράπονον έκφεύγει 
τών χειλέων τοΰ Ίώβ, άλλ' ή αμείλικτος φωνή τοΰ 
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Ίεχωβδ ζητεί Χόγον διά τούς άφρονας λόγους του 
καίπάραυτα ό δυστυχής γονυπετεΐ, κυλίει είς τήν κόνιν 
τδ εύθραυστον, τδ κεκοπιακδς, τδ έξηντλημένον σώμα 
του καί ομολογεί τήν έκμηδένισίν του μέ ύφος αιχμα
λωσίας, υποταγής κα! συντριβής, τό όποιον κληρονο-
μικώς τηρεί εις τάς κινήσεις του. Ή τύχη τών δύο 
φυλών τής τών 'Αρίων καί τής τών Σημιτών φαίνε
ται κατοπτριζομένη είς τά δύο ταύτα Ιργα. Έ ν τή 
υποταγή τοΰ Ίώβ, έν τή άπαρνήσει ολοκλήρου τής 
υπάρξεως του πρό τών βουλών τοΰ ούρανοΰ, διαβλέ
πει τις τάς φρικαλεότητας, τάς δεισιδαιμονίας, αί'τινες 
βαρύνουν έπί τών σκοτεινότερων τής ιστορίας αιώνων, 
δτε ό κόσμος φοβούμενος ζητεί καταφύγιον ύπό τήν 
αιγίδα τοΰ Ίεχωβά, τοΰ μόνου επιζώντας έκ τοΰ αρ
χαίου Πανθέου, ένώ ό αδάμαστος εκείνος Τιτάν τοΟ 
Αισχύλου είνε ή ζώσα προσωποποίησις τής Ελληνικής 
μεγαλοφυίας άναρριχωμένης εις τάς άκρωρείας τοΰ 
Όλύμπου, ύποκλεπτούσης τδ ίερόν πΰρ, παλαιούσης 
εναντίον τών θεών, κυπτούσης μετ' αυτών ύπδ τήν | 
διπλήν έπιδρομήν τήν Ρωμαϊκήν καί τήν Σημιτικήν, 
σειούσης κατά διαλείμματα τήν σινδόνα της μέ συ. 
σπάσεις φρικώδεις καί αναφαινομένης τέλος νικηφόρου, 
νευροποιημένης καί μεταμορφωμένης, γεννώσης αλ
λεπάλληλος τήν άναγέννησιν μέ τόν Μιχαήλ-" Αγγε-
λον, τήν μεταρρύθμισιν μέ τόν Αούθηρον καί τήν έπι-
στήμην μέ τόν [>880αΙ*ΙΘ3. 

Ούτως ή γλώσσα, ή έναρθρος αύτη γέφυρα, τήν 
οποίαν μεταξύ των έχουν ρίψει τά Ιθνη, άπλή ήχώ 
τής φύσεως έν άρχή, καθ' δν χρόνον οί λαοί, αί έπο-
χαί καί τά ήθη συνεχέοντο καί άνεμιγνύοντο, περιωρι-
σμένη είς γρυλλισμούς, είς σύγχυσιν κραυγών, στό-.ων 
καί ήχων αναπτύσσεται ύπό τήν κοινήν δράσιν τών 
δύο δυνάμεων, αΓτινες συμβάλλονται είς έξέλιξίν της : 
τής μέν εξωτερικής τής αρμονίας πηγαζούσης έκ τών 
εξωτερικών τών φυσικών επιδράσεων, τής δέ εσωτερι
κής τής λογικής, ήτις οφείλει νά δώση τόν τύπον τής 
σκέψεως. 

ΙΝΛ1» 
Ή γλώσσα φθάνει τήν πλήρη άνάπτυξίν της παρά 

τή φυλή τών 'Αρίων μόνον. Έκεΐ αναφαίνεται ευθύς 
έξ αρχής μέ πλοΰτον άσύλληπτον, άλλά μετ ' ολίγον 
διΰλιζομένη διά τής εργασίας τών γενεών απαλλάσσε
ται μικρόν κατά μικρόν άπδ παντός περιττού στοι-
χείου,λαμβάνει σχήματα έπί μάλλον καί μάλλον διαυ-
γή, έρχεται άπδ τής συνθέσεως είς τήν άνάλυσιν κα'. 
φθάνει τέλος ν ' άπεικονίζη τήν σκέψιν ύπό τήν χαριε-
στέραν καί διαυγεστέραν αυτής μορφήν.Ουτω τάς γλώσ
σας δυνάμεθα νά παραβάλλωμεν πρός πληθύν ρυα
κιών πηγαζόντων Ικ πολυαρίθμων πηγών καί άπεικο-
νιζόντων τάς δχθας καί τά τοπία, άτινα διατρέχοοσιν 
είς τόν ρουν των. Τινά τών ρυακίων τούτων όγκου, 
μενα διά τών καταιγίδων, τάς όποιας έπιφέρουσιν αί 
κατακτήσεις εξέρχονται τής κοίτης των, μίγνυνται μέ 
τά γειτονικά ύδατα, καθίστανται ποταμοί. Τδ κύμα 
έ ν ά ρ χ ή θορυβώδες καί θολερόν καταθέτει μικρόν 
κατά μικρόν τήν Ελύν, ήτις έθόλου τόν ρουν του καί 
ανακτά τελείαν διαύγειαν. Είνε ή στιγμή καθ ' ήν ανα
δύονται τά μεγάλα, τά αθάνατα έργα τής Τέχνης, 
είνε ή στιγμή καθ ' ήν ή Επιστήμη καί ή Φαντασία 
συμπλέκουσι τάς χείρας ώς άδελφαί, είνε ή στιγμή 
καθ' ήν τό άνθρώπινον πνεΰμα κολυμβά μακράν, πολύ 
μακράν είς τά βασίλεια τοΰ Ίδανικοΰ, καθ' ήν δημι
ουργεί τήν Έρωικήν Συμφωνίαν, καθ ' ήν γεννά τόν 
Οιδίποδα Τύραννον, καθ' ήν συλλαμβάνει τούς πίνα
κας τοΰ Κορρεγίου, καθ' ήν έρευνα τάς αρμονίας τών 
πλανητών, είνε ή στιγμή καθ' ήν ή δημιουργός πνοή 
ψαύει, φιλεϊ τά μέτωπα ενός Σοφοκλέους, ενός Φει-
δίου, ενός Κοπερνίκου, είνε ή στιγμή τής αθανάτου 
θεάς, τής αθανάτου Καλλονής, ή οποία δίδει πλαστι-
κήν Ικφρασιν είς τήν ύψηλήν τήν αίωνίαν άλήθειαν 
καί πρό τής οποίας γονυπετή τά πλήθη αποκαλύ
πτονται ! 

Αλεξάνδρεια 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΤΟΥ* 
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ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤίΟΑΙΤΙΚΗ 
[Έν τί) Αιθούση τών 'Εορτών τής εφημερίδος « Αθήναι» δ Ιταλός λογογράφος και 

δημοσιογράφος κ. Α. ΛαλΑα-Πατερνόστρο εποιήσατο τό τελευταϊον δεκαήμερον 
τοϋ Μαΐου διάλεξιν έπί τοΰ θέματος, δπερ αναφέρει ό τίτλος. Τά υπό τοϋ κ. Α. 
Ααλία-Πατερνόατρολεχθέντα, άτινα πολυπληθές και έκλεκτόν άκροατήριον, έκ μέ-
ρουςδέ τής Κυβερνήσεως ό υπουργός τών Εξωτερικών κ. Άλ. Σκουζές ήκουσεν, 
εχουαιν ώς έξης]. 

Κνοίαι καί κύριοι, 
I Προ παντός άλλου οφείλω νά έςηγήσω τους λό-
Κν ένεκα έςίλεςα θέμα τής διαλέξεώς μου ταύ-
I «Τά καθήκοντα τών φιλελλήνων έν τή συγχρόνω 

[ήν ιιρώτην φοράν, καθ' ήν παρουσιάσθην είς Σάς, 
1«ος, (ομίλησα περί ένος'μεγάλου νεκρού, ένος έ-
ρ φιλέλληνος, του Ιωάννου Μπόβιο, όστις έν τω 
ΗΟυλίω, έν τώ σχολείω και διά τών βιβλίων είχεν 
)ίλει εις τούς νέους τον άγνότερον Ιρωτα δια τήν 
ί Ελλάδα. 
ϊργότερον, παρομοιάζων τάς Αθήνας μέ τήν 
ΐ̂ζήτητα νά καταδείξω τούς αδιάρρηκτους 

•ιούς, οί όποϊν. έπέβαλον καί επιβάλλουν 
;δύο πόλεις τήν αυτήν τέχνην, παρα-
• συγχρόνως τήν έ;έλις·.ντής τέχνης, 
|[ηλιτ'.κής και τής ιστορίας τών δύο ν.οσμο· 
|»ν- Είς άμφοτέρας τάς ομιλίας μου Ιμ-
Ιντής μου υπήρξε τ'ο Ίδανικόν. 
Τήν φοράν ταύτην δέν ηθέλησα νά φανώ 
•ρκιτίαςεχων σννείϊησιν τών καθηκόντων 
•ρακτικότητος, τήν οποίαν επιβάλλει ή 

»νή κοινωνία είς τάς διανοίας. Δέν ήθέ-

Ρώ-

θωμα τοϋ Λ»ωνίδου έν Θερμοπύλαις ; Φιλελληνισμός 
σημαίνει Γσως τδ νά διατηρή τις είς τήν καρδίαν τον 
θαυμασμδν τής φυλής, τήν οποίαν Ιξύμνησεν δ Περι
κλής, δ Αριστείδης καί ό Δημοσθένης, κα! ήτις έξήρθη 
είς τήν μεγάλην ήθικήν του Πλάτωνος καί του "Αρι
στοτέλους ; Σημαίνει τδ νά άναπολή τάς ποιητικάς 
σκιάς τών παλληκαριών ή τών κλεφτών, τούς όποιους 
οί κάμποι οί θεσσαλικοί έδημιούργησαν καί έφιλοξέ-
νησαν ; 

"Οχι, όχι κύριοι. 
Διά τοιούτους ενθουσιασμού; άρκεΐ νά είνε καλλιτέχ

νης καί σοφός, ή άρκεΐ απλώς νά ϊχο ταξειδεύ-
ση είς γήν, δπου δ ήλιος ύμνεΐ, κάθε ήμέρανι 
κάθε ώραν τον ύμνον πρδς τήν Οείαν ωραιό
τητα, είς τήν γήν, ήτις έπλάσθη διά να προ-
καλή δάκρυα τρυφερότητος, καί νά δίδη είς 
τήν άνθρωπίνην ψυχήν τον Οερμότερον παλ-
μ'ον άγιας ποιήσεω; ! 

Και τότε ; 
Φιλελληνισμός σημαίνει τό νά φορέσ/, κα

νείς τήν κόκκινην γαριβαλδινήν στολήν κα! νά 
σπεύση είς τό πεδίον τής μάχης, οπου οί "Έλ
ληνες πολεμούν εναντίον τών έχθρων των. 

ί» · ...« ιι- Α. Λάλια - ΙΙατρονόοτοο ΓΥ«_. _„:-:„.,, « επανέλθω προς Σας, έχων συνειοη- ν ν Ουτε τούτο, κύριοι. 

Βν αναγκών τής παρούσης στιγμής, ήτις μετα 
Ιρίμανσιν τής σκέψεως, μάς επιβάλλει τήν πραξιν, 
Ιναγκάζει νά είμεθα άνθρωποι αγωνιζόμενοι είς τήν 
Ιοτικότητα τής ζωής, περισσότερον άπδ ιδεολόγους 
ρορούντας είς τάς φαντασιοπληξίας τών ονείρων. 
Κι έδώ, είς τήν χώραν αυτήν τών ηρώων, ή ανάγκη 
ίιρκκτικότητος επιβάλλεται πλέον ή άλλαχοϋ.» 

II 
τά τήν άπόδειξιν ότι δ Έλλην είνε ό πρωτεργάτης 
ίχης του, δ ρήτωρ εξακολουθεί: Αισθάνομαι τδ 
0ν νά ομιλήσω έδώ, δχι διά νά δοξάσω το ίδανι-
ίλλά τήν πραγματικότητα. 
; εΐμ;θα λοιπόν πρακτικοί κα! άς έρωτήσωμεν : 

Τ Ι ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΙΑΕλλΗΝΙΣΜΟΣ; 
[«.αίνε» ίσως τδ ν' αγαπά κανείς τήν Ελλάδα, τήν 
Μν-ην Ελλάδα διά τήν παράδοσιν, ήτις τήν καθι-
ϊάνατον ; Τδ νά ενθουσιάζεται είς τήν θέαν τοΰ 
μ̂όρφου Παρθενώνος, ή νά αισθάνεται τήν νοσταλ 

[τών Μυκηνών ή νά καταπλήσσεται διά τδ κατόρ-

'Ο ερυθρός χιτών σπεύδει έκεΐ δπου μάχεται οπωσ
δήποτε λαός υπέρ μιάς ιεράς ιδέας ελευθερίας, είτε 
Ελληνικός είνε ούτος, είτε Πολωνικός. 

Ψιλέλλην εινε εκείνος όστις φέρει είς τήν ψυχήν του 
τήν συνέίδησιν μιας πραγματικής, αληθούς δυνάμεως 
εις τήν Έλληνικήν ψυχήν, δστις εχει πεποίθησιν είς τήν 
τύχην τής σημερινής Ελλάδος, όστις γνωρίζει νά χρη-
σιμοποιή τάς άρετάς, αίτινες αποτελούν τήν ένδοτάτην 
ούσίαν τοϋ "Εθνους τούτου, όστις γνωρίζει νά άνακαλύ-
πτη τά σφάλματα καί νά εύρίσκη τήν άμεσσν δικαιολο-
γίαν των, όστις γνωρίζει νά βλέπη πέραν τών ανθρώπων 
καί τών πραγμάτων τον περιωρισμένον ορίζοντα καί νά 
τρέφη διά τήν χώραν ταύτην δλας τάς ελπίδας" δστις 
υποστηρίζει πάσαν άπόπειραν, έστω καί μέλλουσαν νά 
άποτύχη, εκείνος τέλος Οστις ήξεύρει νά είσχωρή εις 
τήν ψυχήν τής ευγενούς κα! δυστυχεστάτης αυτής Μη
τέρας, ήτις βωβή περιμένει τήν έπιστροφήν τών αγαπη
μένων τέκνων της. 

Εκείνος όστις δλα αυτά βλέπει καί αισθάνεται, ώ 
— 1055 — 
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Ν Α Ι , ημπορεί νά είπή ότι είνε φιλέλλην. 
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ 

Μετά τούτο: ό αγορητής εισέρχεται εΐς λεπτομερή 
έ'ρευναν τοΰ Άνατολικοΰ ζητήματος, εξετάζων αυτό αχ: 
πάσης απόψεως κα: καθορίζων μετά πολλής σαφήνειας 
τάς βλέψεις ΌΛΩΝ τών λαών κα: τήν πολ:τ:κήν τών 
ισχυρών κρατών έν τώ ζητήματ: τοϋ Αίμου. 

Όμ:λεΐ είτα περί τών δεινών τοΰ Μακεδόνικου λαοΰ, 
καί Λ Έ Γ Ε Ι : 

— ΠοΤος γνωρίζει νά περιγράψη τούς παλμούς τών 
καρδιών εκείνων, αί όποΤαι σχηματίζουν τήν μακράν όδ'ον 
τοϋ' μαρτυρίου, τήν ένώνουσαν τάς Αθήνας μέ τήν περί-
λυπον άλλ' όχι νεκράν Μακεδονικήν χώραν : 

«Ά ! Οχι" εις μάτην αίμα άφθονον Ιρρευσεν άπό ΤΟ ευ
γενές στήθος τοΰ Μελά ! "Οχι" εις μάτην αί προσφιλέ
στερα! ψυχαι τής μητρός Ελλάδος συνετρίδησαν διά να 
σχηματίσουν ενόοξον βωμ'ον ώς ολοκαύτωμα είς τήν Πα
τρίδα ! "Οχι" είς μάτην κατά εκατοντάδας έπεσαν Ο' 
ήρωες, χωρίς ένα πόθον, χωρίς ένα θρήνον, άλλά φαι
δροί ήρεμοι και υπερήφανοι, Οπως άπέθνησκον, ΟΊ έκτε-
λοϋντες πανηγυρικόν καθήκον τής θρησκείας.» 

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΕΝ Τ Ω ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑΤΙ 
Προχωρών εξετάζει τά τής συνθήκης τοΰ Αγίου Στε

φάνου και λέγει ότι το Βερολίνειον Συνέδριον αφαίρεσαν 
άπό τής Βουλγαρίας τήν Μακεδονίαν, έπετέλεσεν έργον 
δικαιοσύνης. «ΤΌ βιδλίον μου περ! τοϋ άνά τήν Μακεδο
νίαν ταξειδίου μου, το όποιον ελπίζω, ότι ταχέως θά 
τυπωθή, τοΰτο ακριβώς προτίθεται νά κατάδειξη δι' έγ
γραφων αναμφισβήτητων». 

Επίσκοπε! κατόπιν τά συμφέροντα τής Ιταλίας κα: 
εκφράζε: τήν γνώμην ότι είς τήν πολιτικήν αυτής επι
βάλλεται επίμονος άντίστασις κατά πάσης προπαγάνδας 
πανσλαυισμοΰ ή παγγερμανισμοΰ. Ή Ιταλία οφείλει νά 
εύρίσκηται πλησίον τής Ελλάδος, τής δυναμένης ν' 
άσφαλίση τήν είρήνην έν τή Αδριατική. 

Οί Ιταλοί φιλέλληνες οφείλουν νά εξουδετερώσουν 
τά ψεύδη, τά πιέζοντα ώς μόλυβδος τήν Βαλκανικήν 
πολιτικήν καί νά ελευθερώσουν τήν κοινήν συνείδησιν 
άπό τάς προλήψεις τάς επιβληθείσας μέ τόσην τέχνην 
άπό τούς εχθρούς τής Ελλάδος κα'ι τής Ιταλίας. 

Μέ ποΤα μέσα ; Έν έκ τών πρακτικωτέρων καί τών 
αποτελεσματικότερων εινε ή ί'δρυσις ενός Ίταλο—Ελ
ληνικού Συνδέσμου. Επιτρέψατε νά ομιλήσω περ! αύτοϋ 
σήμερον, οπως δικαιωθώ μέ κάποιαν κατηγορίαν. 

Ό χωρικός εκείνος, ΟΣΤΙΣ βαρυνθείς ν' άκούη πάντοτε 
τόν 'Αριστείδην «δίκαιον» κατέθεσε κατά Τ Ο ΰ Μεγάλου 
τό μαΰρον γογγύλιον, δέν έπροξένησεν είς τόν ν.κητήν 
του Μαραθώνος τήν θλίψιν, τήν οποίαν ήσθάνθη ή 
ψυχή του. 

Ό Έλλην εκείνος, όσσις, έδαρύνθη ΝΆ μέ ΆΚΟΎΗ απο-
καλούμενον φιλέλληνα, μέ κατηγόρησεν αδίκως. 

Θ Ά έσιώπων, διότι αί σιωπηλά: θλίψεις μιας καρδίας 
δύνανται νά προσφέρουν κάποιόιν γλυκύτητα, θα ώμίλουν 
άντ' έμοΰ τά ολίγα, τά όποια έπραξα μέ συνείδησιν Έλ-
ληνος διά τά ευγενή δίκαια τής Χώρας ταύτης. 

ΙΤΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
Έπρεπε νά είμαι πολύ κακόπιστος ή πολύ μύωψ 

δέν έβλεπα καί δέν έξετίμων τάς μεγάλας ωφελείας {.3 
συνδέσμου διά τήν έλληνικήν ΐδέαν. Ευτυχώς δέν (ί̂ 'Ι 
ούτε τό έν ούτε τό άλλο, καί αναγνωρίζω ποίας I 
σίας θά ήδύνατο νά προσοέρη είς τήν Ελλάδα ό 
νο—Ιταλικός Σύνδεσμος. Καί έν τούτοις ουδέποτε ΐχ̂ .ί 
μησα νά τό επιχειρήσω, άν καί είχα έντολήν πρό ί̂ .· 
έτους κα: πλέον άπό πρόσωπον, τό όποΤον εύχαρις }> 
τήν φιλίαν του. 

Λ:ά ποίους λόγους ; 
Ιδού : Πρώτον διά τούς ειδικούς όρους τής Ίταλ'». 

οι'τινες δέν είνε εκείνοι τής Γαλλίας. Τό γαλλιώ 
πνεΰμα είνε φύσει προδιατεθειμένον διά παντός εΐ}̂ , 
συνδέσμους καί ή ιστορία καθώς κα: ή παράδοσις μας»»! 
δεικνύουν καθαρά. 

Τό ίταλικόν όμως πνεΰμα είνε φύσε: άπε:θ='ς. Καί ίΐ 
Εταιρία «Δάντε 'Αλιγιέρη», ή μοναδι/.ώς διαδεδομί». 
έχρειάσθη αγώνας ετών κα: ετών διά νά φθάση εΐς ή, 
σημερινήν της περιωπήν. 

ΟΊ Παρίσιοι έχουν τήν Οαυμασίαν Έταιρίαν τών η-, 
φών, ήτις φιλοξενεί όλους τούς συνδέσμους μέ ζηλειιφ* 
μεγαλοπρέπειαν. Ή Ρώμη δέν κατέχει τοιούτον ί'δρυμα. 

Ό Έλληνο-Ίταλ:κός σύνδεσμος διά τήν άςιοττρέπϊίαν 
τών Αθηνών και τή'ς Ρώμης, έπρεπε νά δημιουργΐ)·̂  
έπί βάσεων στερεών, διά νά έπιτύχη κα! φέρη άποτί-
λεσμα αληθές. 

Βεβαίως διά τήν ι'δρυσίν του Οα εύρεθοϋν χιλιάίις 
υπογραφών. Άλλά κατόπιν ; Ό σύνδεσμος δέν θά ύχήρχε 
μόνον κατ' "όνομα, ϊ/ι κατ' ούσΐαν κα: επομένως θά ι*·» 
περιττός, μάλιστα βλαβερός, διότι θά μας έξεθετεν Μ 
τάς επιθέσεις τών εχθρών μας, οί όποιο; θά μάς γελοιο
ποιήσουν. 

Φαντασθήτε σεις, είς ένα δρομίσκον τής Ρώμη; ί«] 
μιας ταπεινής θύρας, τήν πομπώδη έπιγραφήν : «Ί&·' 
ληνο-Ίταλικός Σύνδεσμος». Οί Ιταλοί θά ελεγον : «0] 
αυτοί οί Έλληνες !» κα'ι οί Έλληνες : «"Ωχ! α^ 
οί Ιταλοί !» 

Άλλ' έκτος αυτών τών λόγων, ο': όποΤο: ημπορούν ηΆ 
φανοΰν ώς ύπερβολα'ι λεπτομερειών, υπάρχει ένας σοοτ' 
ρός λόγος, διά τον όποΤον, Ολοι ελπίζω, θά είσθε σόΜ 
φωνο:. 

Ό σύνδεσμος δέν δύναται νά Ίδρυθή τή πτρωτοδουλί»; 
ενός "Ελληνος, ιδίως έάν αυτός κατ' έπιφάνειαν αντί-
προσωπεύη τήν Κυβέρνησιν τής Ελλάδος είνε ζήτηΐ*· 
αξιοπρέπειας" καί ό φιλελληνισμός οφείλει αντί παίηΗ 
θυσίας νά σώση τήν ό:ξιοπρέπειαν τής χώρας εκείνη] 
ήτις ύπήρξεν ή κοιτίς πάσης ευπρεπείας. 

Τώρα είς Έλλην εστω κα; αν είνε έξοχος πατριώ*) 
της, όστις μεταβαίνει παρά τούς Ιταλούς πολιτικούς ρ$ 
έπισημον χαρακτήρα κα: συνοδευόμενος ύπό τοΰ προς I 
νου διά νά είπη : "Ορίστε νά κάμωμεν ένα σύνδεσμο»·, 
μοΰ κάμει τήν έντύπωσιν έπαίτου. Ή Ελλάς δια ^ ] 
Έλληνας καί διά τούς φιλέλληνας—δέν πρέπει #*Μ 
ούτε διάτό άμεσώτερον συμφέρον, νά λησμονήση τί ύπήρ» | 
καί τί είνε. 
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Όταν ό Έλλην αυτός επεχείρησε νά απόκτηση τήν 
αυνδρομήν μερικών πολιτικών, μία μερίς '.οΰ τύπου νο-

' „ίζουσα αυτόν άντιπρόσωπον τής Ελληνικής Κυδερνή-
• ((ως κα: γνωρίζουσα τόν πρώην μ:σοϊταλισμόν του, κα-

τεφέρθη μέ δριμύτητα εναντίον τής Ελλάδος. Κα: πολ-
Χαϊ εφημερίας ήρχισαν ϊσχυράν πολεμικήν εναντίον της. 
Κάθε φιλέλλην είχε τό καθήκον νά έπέμδη κα> τό έ
κραξα λέγων καί γράφων, ότι αυτός δέν άντεπροσώπευε 
-ήν Ελλάδα, ή όποια έπρεπε νά μείνη υψηλά κα: έκτος 
ιαντό; προσωπ:κοΰ ζητήματος. 

Καί Οταν ό βουλευτής Βάλλε έδημοσίευσε μίαν δήλω-
ίΐν πολύ δριμείαν διά τό αίτιον τής πολεμικής, λέγων, 

I όχι ή άνάμιξις αύτοΰ καθίστα αδύνατον πασαν πιθανό-
I τητα τής καταρτίσεως συνδέσμου, απήντησα διά τοϋ τύ-

χου εΐς τόν άξιόλογον βουλευτήν, «Οτι οί φιλέλληνες δέν 
ώφειλον νά παραιτηθοϋν οριστικώς άπό τήν ϊδέαν τοϋ 
ο-υνδέσμου, διά τό καλόν αμφοτέρων τών εθνών. 

«Ί3ού, κύριοι, ποία ύπήρξεν ή πράξις, ήτις έπροκά-
λεσε κατ' έμοΰ τόσην οργήν και τόσα μίση έκ μέρους 
άνθρωπου, όστις,—είνε καθήκον μου νά τό αναγνωρίσω— 
άγαπα τήν πατρίδα του. Σας έστενοχώρησα· τό επιχεί
ρημα ητο άνιαρόν. Άλλ' ήθελον νά αποδείξω ότι ό Ι
ταλικός φιλελληνισμός αισθάνεται τό καθήκον νά στρέφη 
τάντοτε τήν δρασιν καί τόν άγώνά του είς πεδίον άξιον 
τής δόξης τών Αθηνών καί τής Ρώμης. Και Οτι είς τά 
μικρά καθώς κα'ι είς τά σοδαρά ζητήματα γνωρίζει νά 
άναλαμδάνη τήν εύθύνηντών πραγμάτων. 

Κα; τελειώνω : 
Κατά τά τελευταία ετη ό φιλελληνισμός κάμνει βή

ματα γιγάντια. Άλλ' ό άγων τόν όποιον οφείλει νά 
αναλίίη διά νά νι/.ήση είνε σήμερον αυτός μόνον : υπέρ 
τί|ς Μακεδονίας. Οί φιλέλληνες λοιπόν πρός τοΰτο ο
φείλουν νά στρέψουν όλην τήν σκέψιν και συγχρόνως όλον 
τό αίσθημα των" διότι δέν υπάρχει καμμία δύναμις ανω
τέρα τής καρδίας. 

Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 
Ο': πολιτικοί λόγοι, τά δικαιώματα καί ή κοινωνική 

: ίικαιοσΰνη, χρησιμεύουν διά νά πείθουν ένα έκαστον ί-
ίιαιτέρως καί νά δίδουν γνώμην είς τά ιδιαίτερα κόμ
ματα" άλλά διά νά κατακτηθούν τά πλήθη, διά νά τά 
••ανατισουν είς ένα ιερόν σκοπόν ελευθερίας καί διεκδι-
κήίεως, ή καρδία μόνον γνωρίζει νά εΰρη τούς λόγους 
της, νά έξυπνήσ-β πάσαν άνθρωπίνην συνείδησιν και νά 
τήν κάμη νά πάλλη, νά φρικιά καί νά θέλη. Οί φιλέλ
ληνες Ιχουν τό Ίερώτατον καθήκον νά φανερώσουν είς 
"ΐν αγνοοΰσαν Εΰρώπην τάς βασάνους τής μεγάλης μα
κεδόνικης ψυχής, ήτις ασθμαίνει πρός τήν μεγάλην ψυ-
•Λ* τί1ς μητρός Ελλάδος. 

Οφείλουν νά περιγράψουν τούς σπαραγμούς τών κά
λων εκείνων πληθυσμών, οί'τινες έ'να έχουν ώς ευγενή 
ΗΟΤΖ'ΐ τής ζωής των, τήν άγάπην πρός τήν πατρίδα. 
Οφείλουν νά διηγηθοΰν τάς βασάνους τών ανδρείων ε
κείνων νέων, οί όποιοι δέν αναγνωρίζουν άλλον οΰρανόν 
β*° τ 5ν άττικόν καί δέν άγαποϋν άλλο όνομα άπό τό τής 
Ελλάδος. 

Οφείλουν νά περιγράψουν μέ τά αληθέστερα χρώματα 

τήν ζωήν τών άγνωστων εκείνων ηρώων, οί όποΤοι χάνον
ται εις τά άπιστα όρη. 

Πόσοι, πόσοι ! 
Μερικοί επιδίδονται εΐς τήν πατριωτικήν έκπαίδευσιν. 

Και αποχαιρετοΰν τά πάντα, τήν εΰμάρειαν τής ζωής , 
οιανδήποτε τύχην. Κα! κλειονται είς έν μικρόν σχολεΤον 
θαμμένον ύπό τήν χίονα άδιαφαροΰντες διά τήν καταστρε-
πτικήν όργήν τών έχθρων. Κα'ι περιμένουν μέ γαλήνην 
εις τήν καρδί ν τόν θάνατον, υπερήφανοι διά τό έκτε-
λούμενον έργον, διά τό όποϊον έξοδεύουν μέ χαράν τούς 
θησαυρούς τοϋ πνεύματος των καί τής γλυκείας των 
Ψυ7.ής. 

Τό δειλινόν, άμα τό σκότος αρχίζει νά γίνεται πλέον 
απειλητικόν, πλέον πένθιμον, Οταν τά μικρά παύουν τήν 
παιδικήν των φλυαρίαν, οί «μικρό! διδάσκαλοι παίζουν 
είς τό διολίον τά γλυκύτερα άσματα, τά όποϊα έμαθαν 
από τήν νεκράν μητέρα. Ή μανθάνουν, είς τό ασθενές 
φέγγος ενός λύχνου, κανένα νέον πατριωτικό τραγοΰδι, 
τύ όποιον τούς ομιλεί διά τήν δόξαν τής φιλτάτης Ελ
λάδος καί τούς εμπνέει μίαν φλογεράν έπιθυμίαν λυ-
τρώσεως. 

Και συχνά ή μουσική διακόπτεται άπό τόν κρότον τών 
Οπλων κα! ό μικρός διδάσκαλος πίπτει μέσα εϊς τό μι
κρόν δωμάτιον, άγνωστος, Οπως ύπήρξεν ή ζωή του, 
γενναΤος, όπως ύπήρξεν ή ζωή του, γενναίος, όπως ύ
πήρξεν ό άγων του. 

"Οθεν όταν οί εχθροί κατηγοροΰν τήν έλευθέραν Ελ
λάδα, οτι στέλλει ιδικούς της στρατιώτας εις τήν Μα
κεδονίαν διά νά έπιβάλη τήν Έλληνικήν εθνικότητα, οί 
φιλέλληνες οφείλουν νά ειπούν ποίον πΰρ έλληνικοϋ πα
τριωτισμού πνέει είς τούς καπνούς τής άτυχους χώρας. 
Καί οφείλουν νά διαβεβαιώσουν, Οτι οί στρατιώται είνε 
τέκνα τή'ς Μακεδονίας, τήν οποίαν θεωρούν άλύτρωτον 
μητέρα. Καί μάχονται, όχι διά πενιχράν άμοιδήν, άλλά 
μέ καθαράν καί άγνήν συνείδησιν, ώς ήρωες. 

Μίαν πρωίαν πλήρη πίκρας μελαγχολίας ή μίαν έσπέ-
ραν φωτεινής δύσεως, άφήκαν τήν πατρικήν οίκίαν διά 
νά τρέξουν νά υπερασπίσουν τούς απειλούμενους αδελ
φούς. Ή απέραντος αγάπη των πρός τήν πατρίδα τούς 
ωθεί πρός τά όπλα καί εγκατέλειψαν τήν μητέρα, τήν 
σύζυγον, τήν οίκογένειαν. Καί άμα ή λευκή οικία, Οπου 
είχον γεννηθή καί άνατραφή δέν ήτο πλέον παρά έ'ν άπο-
μεμακρυσμένον σημεΐον έκεΤνοι έσταμάτησαν μέ πένθος 
είς τήν ψυχήν, καί έδάκρυσαν. 

Άλλά τό ΐδανικόν τής Πατρίδος ύπήρξεν ίσχυρώτερον 
τοϋ ανθρωπίνου πόνου, καί έπροχώρησαν καί έξηφανίσθη-
σαν, πρός τά βραχώδη όρη, μέσα είς τούς σκιερούς πλα
τάνους έφυγαν καί δεν επέστρεψαν πλέον είς τόν έρημω-
μένον οίκον των. 

Ας δώσωμεν είς τούς τάφους των τά ερυθρότερα 
ρόδα τοΰ αισθήματος μας, τά ειλικρινέστερα δάκρυα τής 
λύπης μας, καί άς προχωρήσωμεν εμπρός, εμπρός πάν
τοτε χωρίς δειλίαν, χωρίς αβεβαιότητα. Αί καρδίαι μας 
διά τήν καρδίαν τής Πατρίδος. Αί ψυχαί μας διά τήν 
ψυχήν τής Πατρίδος" αί φλόγες ολαι διά τήν μεγάλην 
φλόγα τής δοξασμένης Ελλάδος ! 
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Μι. «ΑΘΗΝΑΙ» 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε ί Α Ι Ρ Ι Α 
Ο Ι Ν Ω Ν ΚΑΙ Ο Ι Ν Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ 

ΙΕΦΑΑΑΙΟί ΟΑΟΚΑΗΡβΣ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΑΡ. 6,000,000 
Ε Δ Ρ Α Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

λΠΟΟΗΚλΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΒΙΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 
ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ έν Μύλοις Αθηνών, 
Έλευσΐνι, Νέω Φαλήρω, Πάτραις, 
Καλάμαις, Πύργω, Κύμη, Πάρω, καί 
τοις κυριωτέροις οίνοφόροις κέν-
τροις της Ελλάδος. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑ I 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ 
ΕΠΑΠΛΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Α Ε Ί Ν Γ Α . & Η Ν ' Α . Τ Σ 

Διαρκής εκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν όδώ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη. 
Πρατήρια, έν οίς πωλούνται είδη φωτισμού καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον πρό; ϊό» | 

σκοπόν τοϋτον, ευρίσκονται έν Αθήναις μέν, παρά τή Κεντρική 'Αποθήκη, οδός Όφθαλμιατρείου αριθμός 2, Ι 
Κυδαθ-ηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Χαλκοκονδύλη 30. διασταύρωσις 
Σόλωνος καί Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Εξαρχείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκάν. Έ ν Π»· 
ραιεϊ οδός Παρθεναγωγείου 3. 

Π Ω Λ Η Σ Ι Σ 
Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη είς λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκάν (όκάν βάρους) έπιβτ 

ρυνομένη είς τάς επαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσι ημέτερα εργοστάσια) διά τών εξόδων μεταφοράς καί διαπύλια» 
τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, ότι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί σταθμικής ΟΚΆΣ οίνο- ] 
πνεύματος, λόγω τοΰ μικροΰ ειδικού βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκά τοϋ οίνου δύναται νά περ ιλάΓ 
μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος. 

Χ Ρ Η Σ Ι Σ Μ Ε Τ Ο Υ Σ Ι Ω Μ Ε Ν Ο Υ Ο Ι Ν Ό Γ Ί Ι Ν Γ Ε Υ ΐ Ν Ε Α Τ Ο Ε 
Ή Ε τ α ι ρ ί α ημών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, αποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Ελληνικοί! 

λαοΰ, ήτοι τόν ΦΩΤΧΌΙΙΌΝ, τήν ΘΈΡΜΑΝΟΊΝ καί τήν Ν.ΪΝΙΙΌΙΝ. 

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι ΟΔΗΓΙΑΙ Δ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος εΐνε βεβαίως εντελώς ακίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνονται στοιχειώδεις τινές ποΛ 

φυλάξεις, αί όποϊαι συνοψίζονται είς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε είνόπνευμα εις φωτιάν. . 
ΊΟΝ Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ. οινοπνεύματος άβούλοηα, διότι καί εξατμίζεται τοΰτο και αποβϋ 

ροφά ύγρασίαν, οπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν. 
2ον Διά κανένα λόγον δέν επιτρέπεται νά ρίπτετε οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, καμινε* 

κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τό δοχεΐον καί ν« ΧΝΒΪ 
επάνω σας άναμμένον. Τόν αυτόν κίνδυνον διατρέχετε κα'ι μέ τό πετρέλαιον, μέ μόνην τήν διαφοράν, 
πνεύμα σβύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ ό κα'ι μάλιστα μέ ολίγον. Μόλις τό νερώσετε παύει νά καίη. 

3ον Π ρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τα άνάψητε. "Αν 06 ΛΟ· 
ρουσιασθή · ανάγκη ·νά ρίψητε και άλλο οινόπνευμα, σβύσατε πρώτον κα'ι άφοΰ βεβαιωθήτε, δτι έσβυσε, τότε ριψ» 
και άλλο. / _ , ^ 

4ον Μή επιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμμα κάρβουνων, διότι πολλοί πολλάκις » 
προσέχουν κα'ι ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, οπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό δοχβΚ 
και νά γίνη δυστύχημα. ι , > ^ 

δον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεϊον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τό οινόπνευμα πρε™» 
νά μένη ενα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλεται (φουσκώνει) και «β 
πει νά εχη τόπον, άλλως θ ά χυθή απέξω κα'ι θ ά άνάψη. _ , , 

7ον Έάν γβμίσαντες εν είδος οιονδήποτε τό περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατε το αμ 
πριν τό ανάψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τό οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμ,φ. ^ , , 

δον "Αν κατά λάθος εις τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπό δ,τι πρέπει φοράς και ΡΤ« 
ζει ή λάμπα επάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε. Θά κατεβούν μόναι τους καί ή λάμπα 1 
θά άνάψη κανονικά. 

Τά είδη μας εΐνε τελειότατα, έάν δέ άκολ.ουθήσητε τάς ανωτέρω οδηγίας 
ουδέποτε δύναται νά συμβή τό παραμικρόν. 

δτι τ<> οίνο-

Ο 
4-ο < 

ΑΝΑΓΗ0Σ1ΗΑΤΑ ΑΙΑ ίϊΡΙΑί Μ ΑΙΑ ΜΙΑ 
["Ολαι αί μέχρι τέλους σελίδες άφιεροννται είς 

νλην διά τάς οικογενείας, επομένως απο
σπώμενοι τον τεύχονς δύνανται ν' άποτελέ-
σωσιν ίδιαίτερον περίβδικδν χρήσιμον ώς 
παιδαγωγία, ώς πληροψορίαι καί ώς δδη-
γίαι.] 

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α 

Πολλάκις ελέχθη τί εστί παρά τοις κοινωνικοΐς 
ένθρώποις ή άβρότης καί ή καλή συμπεριφορά, ου 
δέποτε δμως ελέχθη ποία όντως έπρεπε νά είνε. Έν 
ένί λόγω, ή σάτυρα άνεμίχθη εις τοΰτο ουχί δμως 
χοίή ηθική, ή ευθεία εκείνη καί ορθή ηθική, ήτις 
«ρέπει ν ' άποτελή τό εγκόλπιο ν τών κοινωνικών κα
θηκόντων παντός ανθρώπου. Δ ι ' αΰτύ δέ είχε δί
καιον ό κωμωδός Πικάρ, δταν περιγράφων τά ελατ
τώματα τής υψηλής κοινωνίας έγραφε μεταξύ άλλων 
ρ ϊ τά εξής· 

«ΖΟ ψεϋδος πλανάται υπέρ πάσαν συνδιάλεξιν.Αύτό 
νννει τούς λόγους και τάς πράξεις, τό δέ ψεύδος 
«ΟΝΤΟ κατ' ευφημισμόν καλείται κοινωνική άβρόιηςτ>. 

Το κρίνειν δμως καί αυτήν ταΰτην τήν αβρότητα 
« της ανωτέρω περικοπής θά ήτο τόσον μωράν δσον 
ιοί εαν εθεωρείτο πραγματικώς ό Ταρτούφος ώς ό 
^ ο ς τοϋ ευσεβούς ανθρώπου. Ή άβρότης οΰτως 
"?ιζ°μένη εΐνε απλώς ή ΰπόκρισις της άβρότητος, 

η σεμνοτυφία εΐνε ύπόκρισις της σεμνότητος. 
Ο Βολταΐρος παρέχει άλλην Ιδέαν περί τής άβρό-

"ΐτος, καί λέγει : 

* Η άβρότης είνε διά τό πνεύμα δ,τι καί ή χάρις 
""^ χο πρόσωπον. Διότι εϊνε ή έξωτερίκευσις τής 
π"^όχητος} τήν οποίαν έκαστος περικλείει είς τήν 
"^ροίαν, τήν αγαθότητα δέ πας τις έπιζητεϊν. 

Αντός εΐνεό αληθής, ό ωραίος χαρακτήρ τόν ό-
* ° * ν πρέπει νά έχη ή άβρότης. Ά π ό της απόψεως 

λαμβανομένη, έπρεπε νά εΐνε ή θεμελιώδης 
*̂ΚΠ κ « ί βάσις πάσης κοινωνικής μορφώσεως. Ά -
I ^"ϊον εΐνε νά ύπομνήσωμεν δτι ή άβρότης δέν 

^ ε προσωπίς, οΰτε μεταμφίεσις, της δποίας εΐνε 

πρέπει να καμη τις χρήσιν εις ωρισμενας περι
στάσεις. 

Δέν πρέπει ,νά θεωρήται ώς κωμωδία. 'Αλλέως 
έπρεπε νά λυθη τό ζήτημα διά τής αρχής, δτι πάν
τες ανατρέφονται ώς σαλτιμπάγκο ι, ο ί όποιοι, ένώ τήν 
ήμέραν όλόκληρον ζουν κτηνώδη βίον, τό εσπέρας καί 
άπό τής σκηνής παρουσιάζονται χρυσοφορεμένοι νά 
διασκεδάσουν τό κοινό ν . 

Ή άβρότης δέν εΐνεκωμφδία, δέν εΐνε ύπόκρισις, 
δέν εΐνε προσποίησις, εΐνε αυτή αΰτη ή ψυχή τής 
κοινωνίας. 

* * 
* 

Πλείστοι—δυστυχώς εΐνε οί πλείστοι—περιορίζουν 
τήν αβρότητα είς τήν γνώσιν καί τήν έφαρμογήν 
(ορισμένων συνθηκών της ζωής, καί συνοψίζουν 
πάσαν τήν αβρότητα βΐς τρόπους τινάς τοΰ λέγειν 
καί τοΰ πράττειν, συγΰχζοντες αυτήν μέ τήν ψυχράν 
έθιμοτυπίαν. Οί άνθρωποι οΰτοι δέν θέλουν νά 
γνωρίζουν τίποτε άλλο έκ τής άβρότητος παρά μόνον 
τό έπιπολάζον μέρος αΰτης, τήν άπλήν έπιφάνειαν. 
Άλλά ποίον βάθος δύναται νά έχη ή επιφάνεια 
αΰτη ; 

Διά τής λέξεως «άβρότης», έννοοΰμεν τήν έφαρμο
γήν πάσης ευγενούς ορμής είτε εις λόγους είτε εΐς 
έ'ργα, ορμής συνισταμένης άπό τήν όφειλομένην εΐς 
πάντα άνθρωπον προσοχήν, ΰπόληψινκαί διακριτικό
τητα. Ή άβρότης αΰτη, ήτις δέν εΐνε λέξις κενή ση
μασίας, εΐνε ουσιωδώς απαραίτητος εις τούς ανθρώ
πους, διότι καί τούς οικογενειακούς δεσμούς συσφίγ
γει καί τούς κοινωνικούς διά τοΰ τρόπου, τοΰ λόγου 
καί τής πράξεως, καί προκαλεί τήν έκτίμησιν, τήν 
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άγάπην, τήν όμόνοιαν, τήν τάξιν και έν γένει τήν 
είρήνην μεταξύ τών μελών, άτινα αποτελούν τάς ιδι
ωτικός οικογενείας, και τήν κοινήν οίκογένειαν, ήτις 
και κοινωνία καλείται. 

Ή άβρότης πηγάζει έκ τών αισθημάτων τής καρ
δίας. Αυτή μάς εμπνέει τόν σεβασμόν διά τούς ανω
τέρους ημών, καλοκαγαθίαν διά τούς ίσους μας, κα! 
επιείκειαν διά τούς κατωτέρους. 

Έ π ! τούτοις, κα! τό κράτος της χριστιανικής θρη
σκείας έρχεται νά ενίσχυση αυτήν. Διότι ή αληθής 
άβρότης, οΐαν πάντες τήν αντιλαμβανόμεθα, είνε ή 
αδελφική εκείνη αγάπη τήν οποίαν μάς παραγγέλλει 
τό Εύαγγέλιον διά τών εξής ρημάτων : 

<ι"0 ού μιοέϊς, έτέρω μή ποίησης». 

Ακριβώς τό ρήμα τοΰτο πρέπει νά είνε κα! ή α
φετηρία κα! τό κέντρον πάσης άβρότήτος. 

Τούτου τεθέντος,δυνάμεθα νά εΐπωμεν,δτι ή άβρό
της, ή κρινομένηύπό τοϋ σοφοϋΜοντεσκιέ ώς φράκτης 
τιθέμενος μεταξύ τών ανθρώπων, ϊνα μή διαφθείρη 
ό είς τόν άλλον, περιλαμβάνει τήν τιμιότητα, 
ά φ ' ής δέν χωρίζεται ή ευπρέπεια, ώς είπεν ό Κικέ
ρων, κα! τήν κοινωνικότητα, ήτις εν σχέσει πρός τούς 
ανθρώπους είνε δ,τι κα! ή θρησκεία εν σχέσει προς 
τήν θεότητα. 

* * 
Συνήθως λόγος γίνεται περ! τής άβρότητος δσον 

άφορφ τήν συμπεριφοράν. Άλλά μήπως δέν υπάρχει 
ή περ! τά ήθη άβρότης ; Κα! κυρίως ειπείν, ή πρώτη 
δέν πρέπει νά εινε ή πιστή έκδήλωσις, ή ακριβής 
έξωτερίκευσις τής δευτέρας ; Δέν ενδιαφέρει τήν κοι
νωνίαν τό γεγονός, δτι ή άβρά συμπεριφορά τοϋ άν
θρωπου πρέπει νά είνε εμπράγματος εφαρμογή τών 
αισθημάτων αύτοϋ ; Κα! κατ ' άκολουθίαν, δέν έπε
ται ό συλλογισμός δτι δ καλλίτερος κα! καταλληλό
τερος τρόπος διά τήν βελτίωσιν κα! τήν άβροποίη-
σιντοϋ εξωτερικού είνε ή βελτίωσις κα! άβροποίησις, 
τοϋ εσωτερικού ήτοι τής ψυχής, τοϋ πνεύματος κα! 

τών αισθημάτων ; 
Ι δ ο ύ λοιπόν ποία είνε ή περ! τά ήθη 'ίβοόττκ. 

Είνε ή ηθική διαπαιδαγώγησις, ήτις δικαίως 0εο>. 
ρεΐται ώς βάσις τής άβρότητος περ! τήν συμ^ερ·. 
φοράν. Άμφότεραι δέ πρέπει νά διέπουν τήν 
νωνικήν μόρφωσιν. 

Έκ τής ενώσεως αυτών καί τοϋ συνδυασμοί τω» 
παράγεται ό συνδυασμός τής εντιμότητος κα! τή; ^ 
γενείας. 

Ό έντιμος άνθρωπος είνε ό μή επιτρέπων είτ 
εαυτόν νά πράξη ουδέν τό άντικείμενον εις τήν άηε. 
τήν, καί ούτινος πάσαι αί προθέσεις είνε άγναί, 
δταν ακόμη πλανάται. Ό ευγενής άνθρωπος εΐνε{ 
μετά θρησκευτικής ευλάβειας τηρών τάς αρχάς τήςεδ-
γενείας κα! τής άβρότητος. Ά λ λ ' ό τελευταίος οίχ* 
ήθελεν εΐσθαι υποκριτής άν δέν συνδυάζη κάι τη» 
περ! τά ήθη αβρότητα. 

Ό έντιμος άνθρωπος, κα! άν στερήται τής 
τήν συμπεριφοράν άβρότητος, δέν στερείται κα! * 
εκτιμήσεως, άλλά πάλιν απειλείται νά κριθή δνομ* 
νώς ένεκα τών φαινομένων. 

— Δύναται τις, λέγει δ Αα-Βρουγιέρ, νά είνε <5ι* 
πόφορος και άν ακόμη είνε ενάρετος και ικανός ΧΛ 
τίμιος.01 κάλοι τρόποι τούς όποιους α'>ς μηδαμινή 
παραβλέπει κάνεις, πολλάκις χρησιμεύουν ώς ή χατ̂  
γορ'ια ή ή συνηγορία έν τώ δικαστηρίω τήςκοινής γιΐ* 
μης. Κατά ιόν Κικέρωνα μάλιστα, πάν καθήκον ο.-ιΐ} 
άφορα τήν διατήρησιν τής ανθρωπινής κοινωνίας,χφ^ 
πει νά προτιμάται καί αυτών έ'τι τών άποβλεπόηΛ 
είς τήν έπιστήμην καί τήν λοιπήν μόρφωσιν)). 

Ή πραγματική άβρότης αποβλέπει κυρίως η 
πάν τό ένάρετον, κα! μόνον τά ενάρετα περικλείει» 
τή έννοια αυτής. Π ά ν έπίπλαστον και φαινόμενα· 
αποτελεί φενάκην, ήτις είνε χειρότερα κα! αύτης 
αγροικίας, διότι αργά ή γρήγορα καταπίπτει, 
λύπτουσα οίκτράν ψυχικήν δυσωδίαν. 

Σ Α Ν Τ Α Λ 

3 Α Ι 8 0 Ν Ό ' Ε Τ Ε . Παρελήφθη πλούσια προμήθεια καλοκαιρινών καπέλλων εγ
χωρίων καί ευρωπαϊκών. ΡΑΗΑΗΙ», ΡΑΊΠΙΩΤ, ΒΟΊΠΙ κτλ. κτλ. Αί τιμα! τών εφετεινών ψά
θινων είνε εύθηνόταται. Ώ ρ α ΐ α ναυτικά παιδικά ψάθινα άπό δραχ. 2 κα! άνω. 
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Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΚΥΡΑ! 
# Α ΓΗΤΑ 
ιφαΰόλια φρέσκα ΜΙ αυγά τηγα

νητά] 
Παίρνομεν τά φασόλια, τά καθα-

άζομν καλώς, τά κύπτομεν εις Μχοά τεμάχια. Βάζομεν είς μίαν 
ρηοαρόλαν νερόν και άλας, άμα 
& β?α£>7 ρίπτομεν αυτά εντός. 
\1όλι; ετοιμασθούν, τά στραγγίζο-
ΜΥ και έχο/ιεν ετοιμον βοντυρον ή 
γρίακο ή κοινόν και τά οωτάρομεν. 

' Τηγσνίζομεν ψωμάκια κα\ αυγά, 
β&,ομεν τά φασολάκια είς τό αέ-
ΒΟΝ και τά αυγά τριγύρα). 

Γ Γά προοφέρομεν ώς πρώτον 
φγψόν. 

[Ντομάτες γεμιαταϊς] 
Παίρνομεν 12 ντομάτες τοϋ 

ΒΊΟΥ μεγέθους (διά παραγέμισμα) 
ΧΑΊ τας πλ.ννομεν καλώς, άνοίγομεν 
β&ΙΆ; με ενα κουταλάκι τοϋ γλυκού 
χαϊ ιάς βάζομεν είς τό τρυπητό 
Μ σιραχχίσοίΊ'. 

, Κόπτομεν δύο κρομμνδάκια, τά 
'χαβονρδίζομεν ΙΙΈ λ.άδι,προσθέτομεν 
Οίγα κονκουνάρια,τριμμένονψωμί, 
Ι̂Οϊίανόν, α/.ας. πιπέρι, μοσχοκά-

(νίον.έάν θέλω μ εν ολίγον σκόρδον, 
$ χροκούς αυγών, καί με αυτό τό 
ΐίμιομα γεμίζομεν τάς ντομάτας. 

Τάς βάζομεν είς τό ταψί, ρίπτο-
1>α πολν δλίγην ντομάτα ατιμμέ-
ιψ χαϋώς και λάδι, καί άπό όλί-

ψωμ\ τριμμένον επάνω είς κάθε 
τα. 

Τάς στέλλομεν δέ είς τόν φοϋρ-

[Ντομάτες διά γαρνιτονρα πιλα-
φιοϋ] 
Παίρνομεν 1(1 έ'ως 12 πολύ μι-

1 * 6 ^ ντομάτες, τάς τρνποϋμεν 
χολν μέ 'ένα πηρούνιον, προσθετό-
Ι*" «<ας, πιπέρι πολύ ολίγον καθώς 
*°· ζάχαριν ψιλοκομμένην. Στί-
ΡΟ/Μ* ντομάταν. βάζομεν καί βον-

καί ταΐς στέλλομεν εις τον 
ψονρνον, 

&τοιμάζομεν ενα καλόν άσπρο 
"%« καί τάς σερβίρομεν δλο-
Ψγνρα. 

«θ 
(Μουσακ&ς) 

; Κόπτομεν 10 αελιτζάνες εις ψι-
^φίταις. Τάς τηγανίζομεν με 

*ο? καί βούτνρον. Ι7αίρνομε\ 
Τ ° · 7 ί ν ίνα ταψί, τό άλεϊφομεν 
"Ροντνρον,ρίς,τομεν γαλέτα ψιλή. 

Θέτομεν ενα στρώμα μελιτζάναις 
τηγανισμέναις, ενα στρώμα τνρι 
τριμμένον (κεφαλοτϋρι), έπειτα πά
λιν μελιτζάναις καί τυρί έως νά 
φθάσωμεν είς τό μέσον. Έχομεν 
ετοιμον κιμά βωδινόν ώς έξης : 
Ψιλοκόπτομεν κρέας, ρίπτομεν εν
τός αύτοϋ βούτυρον. κρί κτυπημένα 
αυγά καί τό βάζομεν νά βράση 
εως δτου μαλακο'κη καλά. Στρώ-
νομεν έπειτα είς τό ταψί αυτόν τόν 
κιμά καί έπειτα άρχίζομεν πάλιν 
μελιτζάναις κα) τυρί μέχρις δτου 
τελειώσουν. 

"Εχομεν κιυπημένα αυγά 2 ή 3 
μαζύ μέ ολίγον αλεύρι Τεργέστης, 
άλευρώνομεν μέ αυτά καλώς τόν 
μουσακά, ρίπτομεν βούτνρον άρκε-
τον και τό στέλλομεν είς τόν φοϋρ-
νον. 

(Κολοχυ&άκια γεμιστά βαρκοϋ-
λες) 

Παίρνομεν 10 κολοκνθάκια, τά 
ξύνομεν ολίγον, τά κόπτομεν είς 
τό μέσον. Άνοίγομεν αυτά ώς εί
δος βαρκούλας, τά ά/.ατίζομεν καί 
τά γεμίζομεν μέ τήν εξής γέμιαιν. 
Παίρνομιν κιμά ή άπό άρνί ή καί 
βωδινόν. Τόν βάζομεν νά καβονρ-
δισθή μέ βούτνρον καί ενα κρομ-
μνδάκι, άμα καβονρδισθή ολίγον, 
προα'θέτομεν ντομάταν ατιμμένην 
άλας πιπέρι, μαϊδανόν. Τά τρα-
βοϋμεν άπό τήν φωτίάν και βάζο
μεν 2 αυγά, δλίγην γαλέττα, καί 
μοσχοκάρυδον πολύ ολίγον. Μέ 
αύτδ γεμίζομεν τά κολοκυθάκια 
καί τά στέλλομεν εις τόν φοϋρνον. 
"Αμα είνε σχεδόν έτοιμα τότε τά 
βγάζομεν καί εχομεν ααπρην κα-
λοδεμένην σάλτααν καί βάζομεν 
άπό επάνω καί ζά βάζομεν πάλιν 
είς τόν φούρνο νά ροδίσονν. 

Ή άσπρη σάλτσα γίνεται με 
ολίγον βοντυρον, τό όποιον καίομεν 
είς τήν φωτίάν, ρίπτομεν 2 κουτα-
λιαϊς άλενρι Τεργέστης κατόπιν, 
και άμα δέσουν 2 κρόκους αυγών. 

β» 
(Ντολμάδες μέ κληματόφυλλα) 

Παίρνομεν 1 δκάν ξερά κρομ' 
μύδια, τά καθαρίζομεν, τά κόπτο' 
μεν φέταις καί τά βάζομεν νά 
βράσουν καθώς καί άπό 6 άγγι-
νάραις μόνον τό κάτω μέρος. 

"Αμα βράσου* πολύ τά στραγ-
γίζομεν καί τά περνοϋμεν άπό τό 
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τρυπητόν. Τό μίγμα δέ αυτό καίο
μεν μέ καλόν λάδι καί τό τσιγαρί-
ζομεν, προσθέτομεν ά).ας, πιπέρι 
καϊ 1 φλντσανάκι ρίζ·.. 

"Εχομεν ζεματισμένα κληματό-
φνλλα, τυλίγομεν είς μικρούς 
ντολμάδες τό μίγμα καί τούς βά
ζομεν νά βράσουν μέ δλίγην ντο
μάτα . 

'Ετοιμάζομεν μία σάλ,τσα ώς 
εξής : Παίρνομεν 2 σαρδέλ/.ας, 
τάς καθαρίζομεν καλώς, κοπανί-
ζομεν αύτάς προσθέτοντες καί ο
λίγον ψωμί βρεγμένον καί ολίγον 
κατ' ολίγον προσθέτομεν λάδι και 
λεμόνι. 

Προσφέρομεν μέ τούς ντολμά-
ι δες, άλ.λά ξεχωριστά ΕΙΣ τήν σαλ-

τσιέραν. 

(Βύσσινον γλνκδν) 

Παίρνομεν 1 δκάν ακαθάριστο* 
βύσσινον, 1 δκά ζάχαρι κοπανι-
αμένην. Καθαρίζομεν τό βύσσινον 
άφαιροϋντες τά κουκούτσια καί 
βάζομεν ενα στρώμα βύσσινον, ενα 
ζάχαρι και ούτω καθ' ΈΞΗΣ είς 
τδ καζανάκι τοϋ γ/.υκον. Πλ.ύνομεν 
μέ 50 εως ΙΟπ δρ. νερόν τά κου
κούτσια καί τό προσθέτομεν ιό 
νερό αυτό είς τήν κατσαρόλαν. 
Μερικά δέ άπό αυτά τά κοπανίζο-
μεν καί τά δένομεν είς ενα τσολ-
πάνι κα'ι τά βάζομεν μαζύ μέ τό 
γλυκόν διά νά πάρη καλόν ά
ρωμα. 

Χρειάζεται πολύ δυνατή φωιιά 
είς τάς ΑΡΧΆΣ. Μόλις άρχίση κα'ι 
δένει πρέπει νά δλ.ιγοστεύση ή 
φωτ)ά. 

(Παγωτδν κρέμα σοκολάτα I 
Ξύνομεν μέ τρίφτην επάνω ΕΊΣ 

εν σκέπασμα κατσαρόλ.ας 50 ΔΡ. 
σοκολάταν ή κακάο. Βάζομεν δέ 
τό καπάκι κοντά είς τήν φωτίάν 
νά λυώση. Δουλεύομεν είς εν άλλο 
μέρος 150 δράμ. ζάχαριν μέ 8 
•χροκάδια αυγών, προσθέτομεν 
τήν σοκολάταν, δλα ΔΈ μαζύ τά 
κτυποϋμεν ίπ' άρκετόν καί δου-
λεύοντες προσθέτομεν 1 δκά 
γάλα γελαδινόν. Κτυπώμεν τό δ
λον μέ σύρμα έπ' άρκετόν καί 
βάζομεν τήν κρέμαν νά βράση. 
Μετά δέ ταύτα τήν βάζομεν ΕΙΣ 
τήν παγωτιέραν νά παγώοη. 
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ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΡΟΙΟΑΟΠΟΝ ΑΠΟ 20 ΒΙΑΙΟΥ 1908 
ΓΡΑΜΜΗ Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ 

Έ ξ Αθηνών Έ κ Στροφυλίου Έ κ Κηφισιάς 
I I Ρ Ο ΜΕΑΗΜ.€ΡΊΑΣ 5 .— 5 . 5 5 ' 

6.— 6 .55 ' 
7.05'κατ'εύθεΐαν 8 .05 ' 
8.— ταχεία 8 .55 ' 
9.— 10.20' 

ί θ . 3 0 ' 11.20' 
11.30'κατ'εΰθεΐαν 
12.30' ταχεία 

Λ Ι Ε Τ Ά ΜΕΒΗΜ,ΒΡΊΑΝ 
1.55' 2 .10 ' 

6.10" 
7.10 κατ'εϋθεΐαν 
8.20' ταχεία 
9.10' 

10.40'κατ'εύθεΐαν 
11.35* 

3 . — 
4 .— 
5 . -
5.30' ταχεία 
6.05'κατ'εύθεΐαν 
6.30' ταχεία 
7.05'κατ'ε.ύθεΤαν 
8 . -
9 .— 

10.30-

2.55 ' 
3.55" 
4 .55 ' 
6 . -

3.10' 
4.10 
5.10' 
6.10' 

7.— 7.10'κατ'εύθεΐαν 

7.55" 
8.55" 

10.25" 
11.25" 

8.10" 
9.10" 

10.40" 
11.40" 

Κ ν ρ ι α κ ά ς κ α ί έ ο ρ τ α ς ποοό"τ ίθεντα ι : 
11.30" μ.μ. 12.25" 12".40' 

Μετά τό μεσονύκτιο* 
Κατα Σάβδατον έκτακτος αμαξοστοιχία 

Θεάτρου ές Αθηνών 8Γ Άμαρούσιον, Κηφι-
σίαν και Στροφύλιον τήν Ιην μετά τ : μεσο-
νύκτιον ώραν. 

Σημ. 1η. Μέ τάς ταχείας άμαςοστοιχίας 
δέν εκδίδονται εισιτήρια Γης θέσεως, καθώς 
κα: άποσκευαι καί φορτωτικά: εμπορευμάτων. 

Σημ. 2α. Λαϊκά! τίμα; κατά πασαν Τρί-
την, Πίμπτην καί Σάββατον έφ' δλης τής 
γραμμής Κηφισίας. 

Σημ. 3η. Λαϊκαι τιμαι τάς Κυοιακάς καί 
τας έορτας έκ τών σταθμών Αθηνών Στρούμ-
που καί 'Αττ'.κής διά Κηφισίαν μέ τήν άμο-
ςοστοιχίαν τήν αναχωρούσαν τήν 3ην μ. μ. 
ώραν. 

Γ Ρ Α Μ Μ Η Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 
Έ Ξ Α Θ Η Ν Ώ Ν Έ Κ Λ.Α\>ΡΊΟΥ 

7.45" Π. Μ. 6.15" Π. Μ. 
4.50" Μ. Μ. 5.15" Μ . Μ. 

Τ Ο Ι Τ Ι Κ Α Ι ΆΜΙΑΞΟΣΤΟΕΧΊΑΙ Η Ρ Α 
ΚΛΕΊΟΥ — Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ί Ο Υ 

Άπό 15 Ιουνίου 1908 
Έ Ξ Α Θ Η Ν Ώ Ν Έ Κ Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ί Ο Υ 

6.— I I . Μ. 7 . - Π. Μ. 
11.30" Π. Μ. 3.15" Μ. Μ. 

7.05" Μ. Μ. 9 .15 ' Μ. Μ. 
Τ Ι Μ , Α Ι Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ί Ω Ν Ά Θ Η Ν Ώ Ν - Χ . Α · 

ΛΑΝΔΡΊΟ·» Κ Α Ί Τ ' ΆΝΆΠΑΛΙΝ 
Αης άπλα 0.75 
Γης » 0.50 
Αης θέσεως μετ' επιστροφής 1.— 
Γης » » » 0.70 

Σ. Π. Δ. Π. 
Θ Ε Ε Ρ Ι Ν Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Ο Δ Ο Γ Ι Ο Ν 

8.30 
11.30 

1.20 μ 

Α Ν Α Χ Ω Ρ Ή Σ Ε Ι Σ ΈΞ Α Θ Η Ν Ώ Ν 
6.30 π. μ. Διά Κόριν&ον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Λ/£. 

γαλόπολιν, Κυπαριοσίαν, Καλάμας. 1 
» Διά Κόριν&ον, Καλάβρυτα, Πάτρας 

Κυλλήνην, Πύργον, "Ολύμπια. 
» Τοπική διά Κόριν&ον. 
» Διά Κόριν&ον, Ναύπλιον, Πάτρας, 
μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν, Τι-

τάρτην καί Σάββατον. 
Α Ν Α Χ Ω Ρ Ή Σ Ε Ι Σ ΈΚ Π Α Τ Ρ Ώ Ν 

7.10 π. μ. Διά Κόριν&ον, Ναύπλιον, Αθήνας. 
8.15 » Ταχεία δι' 'Α&ήνας, κατά Τρίτην, ΠΛ 

πτην, Παραοκευήν. 
11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόριν&ον, 'Α&ήνας. 

6.30 » Διά Κυλ).ήνην, Όλ.ύμπια, Κυπαριοαίαψ 
Μεγαλόπολιν Τρίπολιν. 

3.45 » Διά Κυλλήνην, Πύργον Όλνμπια. 
Α Ν Α Χ Ω Ρ Ή Σ Ε Ι Σ ΈΚ Κ Α Λ Α Μ - Ώ Ν 

7.— π. μ. Διά Κυπαριοσίαν, Πύργον, Πάτρας, 
γαλύπολιν, Τρίπολιν, 'Α&ήνας. 

12.30 » Διά Κυπαριοσίαν, Πύργον, Μεγαλόπο
λιν, Τρίπολιν. 
Α Φ Ι Ξ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Α Θ Η Ν Α Σ 

2.45 μ. μ. Ταχεία εκ Πατρών (τρις ώς άνω). 
4.40 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου. 
6.15 » Τοπική εκ Κορίν&ου, 
7.10 » Έξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήη 

Πατρών, Καλαβρύτων. 
8.20 » Έκ Κα/.αμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοαι^Ι 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου. 

Ί Ϊ Ϊ Ι ί Ι Ρ Ϊ ο Γ 
Α Μ Ν Γ Μ 0 Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Μ 

Ε Γ Κ Ε Κ Ρ Ι Μ Ε Ν Η 
Έν Γερμανία διά Β. Δ. τής 26 Αεκεμβ. 1853 
Έν Ελλάδι 11 Ιουνίου 1900 

ΓΡλΦΕΙλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ 
18Α-Έν Άθήναι ις οδός Παρθεναγωγβίου-18Α 

Α Σ Φ Λ Λ Ε Ι Α Ι Ζ Ω Η Σ , Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι Τ Υ Χ Α Ι Ω Ν 
Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν , Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι ΛΑ" 1 "ΚΑΙ 

'Ασφάλειαι έν ίσχύ'ί τέλος τοΰ 1906 φρ. χρ. 1,722,332.928 
Αποθεματικά τής Ετα ιρ ίας φρ. χρ. 726,440,04· 
Ύπδ τής ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟ ΑΙΝΟΥ Ινψ 

γοΟνται άπαντες οί τελειότεροι συνδυασμοί άσφ» 
λειών ζωής 

'Ασφάλειαι αιτία θάνατον. — 'Ασφάλειαι μιχταί.^ 
'Ασφάλειαι Ισοβίου εισοδήματος 

Π Ρ Ο Ι Κ Ι Σ Ε Ι ! , ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Ε Ι Σ ΔΡΑΧΜΑΣ ^ 
ΤΥΜΡΊΙΊΊΙΛ ΊΝΑΚΑΙ̂ ΡΜΤΗΤ» ΕΑ/ΙΜΝΙΠΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ Ρ 

Συμμέτοχη τών ασφαλιζομένων κατά 90 ο)ο εις« 
γενικά κέρδη, πληρωτέα τοις άαφαλιζομένοις έτηοΚΚ· 

Λεπτομερείς πληροφορίαι παρέχονται τω αίτοΰντι 

I
Γενικός Διευθυντής διά τήν Έλλάδβ 

Δ Η Μ . Θ . Σ Α Ί ' Τ Δ Σ 
ΑΘΗΝΑΙ 

ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΤΡΙΑΣ 

(Φαινομηρίδες) 
Εφέτος ή μόδα εΐνε πολύ ιδιόρρυθμος. Είς Παρι -

οίους άπεπειράθησαν νά εισαγάγουν τάς φαινομη-
ρίδα:, ώραϊον μέν ένδυμα, άλλά πολύ άσεμνον, τό-
βον ώστε δχι μόνον ουδεμία κυρία δέν ήκολούθη-
«εν αυτήν τήν μόδαν άλλά καί αί άποπειραίίεΐσαι νά 
ην ε'ισαγάγωσιν άπεδοκιμάσθησαν. 

~~®*™ 
(« Ταναγραΐαι») 

I Πολύ τής μόδας εΐνε αί ένδυμασίαι αΤαναγραΐαι > 
χαί αύται έμφανισθεΐσαι κατά πρώτον είς τάς ιππο
δρομίας τοΰ Ι,οηβϋΙι&ιηρ. 

Αύται γίνονται άπό δ,τι ύφασμα αρέσκει εις έκά-
οτην κυρίαν, κατά προτίμησιν δμως άπό νοίΐβ ι-βΐί-
ϊίβηχ. Χρωματισμοί συνηθίζονται ώς έπί τό πλείστον 
Μβυ Λοίίχΐ', ή ΙιΙπυοαηαΓά, μώβ, ΙιβΙα καί ΓΟΔΒ. 

Τό σχέδιον εΐνε σχεδόν ώς είδος Ρ Η Η Ο Β Δ Δ Θ , τό οοι·-
ΗΕ6 <ΐΓ»ΡΡ καί φέρον δλες ταϊς πιέταις πρός τά δπι-
οθεν έως εΐς τήν μέσην. 

Έςακολουθοϋνται δέ μέχρι 40 εκατ. άνω τής 
γης, συνεχιζόμενοι άπό κρόσια τοϋ ιδίου χρώματος 
μήκους περί τά 30 εκατοστά. Τά μανίκια γίνονται 
όπό ύφασμα ϊσιον καίδχιλοξόν, άτ&\)έ περί τόν βρα
χίονα έχοντα τήν ραφήν έκ τών έξωθεν πολυ στενά, 
χωρίς τήν παραμικροτέραν χάριν. Εΐς τήν ραφήν τήν 
ίνοΰσαν τό μανίκι, άπό τόν ώμον έως κάτω ράπτε
ται μικρόν καί πυκνόν φραμπαλαδάκι άπό μουσελίν 
τοΰ Ιδίου χρώματος τοϋ υφάσματος. Προτιμότερον 
«Ινε ένα τόνον άνοικτότερον. 

Συνηθίζονται πολύ εΐς τούς γιακάδες μεγάλα ΓΟΙΙ-

οΙιε§ άπό τοϋλι άσπρο. 
Ε π ί σ η ς πο/αι τής μόδας εΐνε ή φούστα ριγέ ή μέ 

μεγάλα Ο Δ Ί Τ Ο Ϊ ΐ Ι Χ μέ μία μεγάλη φάσα έ'ως 8 εκατ. 
ΑΡΧΟΜΈΝΗ επίσης 8 εκατ. άπό τό τέλος τής φούστας. 

Φορούν πολύ καί άσπρες φούστες καί χρωματιστάς 
ρεδιγκότας ή καί ριγέ. 

Εξακολουθεί ΑΚΌΜΗ ή μόδα τοϋ Β Ω Ρ Ϊ Γ Β . 

Τά καπέλλα πολύ μεγάλα. Ώ ς έπί τό πλείστον άπό 
ραίΙΙβ ιΐο ΓΪΖ" άσπρη ολίγον σηκωμένη πλαγίως μέ 
πολύ υψηλούς τεπέδες πέριξ τών οποίων σχηματίζον
ται εις ΰψος άπό τοϋ μπλισέ. Πολύ τής μόδας εΐς τά 
καπέλλα εΐνε όρτασίες διαφόρων χρωμάτων, καί όλίγη 
κορδέλλα. 

Ε π ί σ η ς συνηθίζονται ρβίΐΐο ιΓ ΙίαΙίο μεγάλη μέ 
τεπέ δλον άπό τοϋλι ή πράσινο ή μώβ ή οίοιι 8 » Χ Ο 

κ.λ.π. σχηματίζον πολύ μεγάλον τεπέ άπό τόν όποιον 
φαίνεται εξερχόμενη άσπρη Β Ϊ ^ Γ Ο Η Ρ . 

Φοροΰν επίσης ΑΚΌΜΗ πολύ τοϋ οΙι»ι·1οΙΙο.<, αί 
όποϊαι γίνονται ΕΠΆΝΩ μεν ψιλή καλή ψάθα, κάτω 
δαντέλλα ίπιίι*Ιίθυ νβίβποίβιιηθ. Ό τεπές άπό τοϋλι 
άλλου χρώματος καί τριγύρω κορδέλλα. 

"Οσον άφορα τήν μόδαν τών υποδημάτων καί αυτή 
ήλλαξε τελευταίως. Συνηθίζονται ώς έπί τό πλείστον 
υποδήματα σχήματος ΑΙΙΙΒΓΪΟΑΪΗ, δηλ. έμπροσθεν φου
σκωτά καί πολύ έξώρραφα. 

Τά άσπρα υποδήματα αρχίζουν νά χάνουν τήν 
βασιλείαν των. Προτιμώνται τά μαύρα, τά κίτρινα 
καί πολύ τά κόκκινα. 

Ι Α Τ Ρ Ο Χ 

| ΑΘ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ 
^ Ειδικός χών νοσημάτων 

" ϋ τ ω ν , λ ά ρ υ γ γ ο ς , φ ά ρ υ γ γ ο ς , ρ ι ν ό ς 

Έ π ί δετίαν έν Βιέννη απουδάσας 
*Οδός Σ ό λ ω ν ο ς 100Α (παραπλεύρως Χη

μείου). 
Ώ ρ α ι 8—11 π.μ. καί 4—6 μ.μ. 

0 ι 
I Ι Α Τ Ρ Ο Σ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Τέως οΙιβΓ-αο-οΙίιπσ,ιιο τής έν Παρισίοις κλινι
κής τοΰ καθηγητού κ. Γληνοί. 

Ειδικός νοσημάτων Λ . Ά Ρ \ > Γ Γ Ο Σ , " Ί Ί Τ Ω Ν . 
1 * ΙΝΌΣ , Λ . Α Ι Μ . Ο Ο . 

Τελειότατη Κ λ ι ν ι κ ή παρά τήν πλατεΐαν ' Αγίου 
Γεωργίου άριθ. 4, αντικρύ τής Εκκλησίας κα'ι τοΰ 
Συλλόγου Παρνασσού. 

Ώ ρ α ι έπιόκέιίτεως 10—12 κ α ί 3—8 
Πλατεία 'Αγ. Ιεωργίου άρ. 4. 

— 1063 — 
1062 — 
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Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν 

Π Α Λ Λ Η " " & Κ Ο Τ 2 Ί Α 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

1 6 - 2 0 Ο Α Ο Σ Ε Ρ Μ Ο Υ 1 6 - 2 0 

ΤΟ ΝΙΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ 
^ ,ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩι 1870 ̂  \ 

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ { 
£ Φακέλλων, Κατάστιχων, Φωτογραφικών Χαρτονίων, Πένθιμου Χάρτου και Φακέλλων ί 

-^1 ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 
Διά Σφραγίδας, 'Επιγραφάς θυρών καί πάσαν άλλην Χαρακτικήν έργασίαν 

έπι ξύλου και μετάλλου 
<ΜΗββ> 

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι 

Σφραγίδες ελαστικού και Έπιγραφαι διά θύρας έκ πορσελάνης (Ρΐαααβδ βπΐίΐϊΐΐόθδ) 
ΕΚΤΤΠΟΤΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ ΩΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΗΝΙΕΝΑ 

ΜΕΓΑΛΑΙ ϋΟΗΚΜ ΧΑΡΤΟΥ ΚΙΙΕΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ10ΪΙΚΙΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΙΓ0ΓΡΑΦ1Κ0Σ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ | 
ΜΟΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣηΠΟΙ 

$ Τών Φωτογραφικών πλακών κα! χάρτου τοϋ μεγαλειτέρου έν τφ κόσμω Εργοστασίου | 
Και τοϋ Φωτογραφικού Χάρτου Ο β 11 ο ϊ ά ί η β τής Δρέσδης 

* „ . . Α Ι Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ι \ 

| 1ου τε Εσωτερικού καί > Εξωτερικού εκτελούνται μετά μεγίστης ακριβείας καί ταχύτητο, ί 

| ΠΩΔΗΣΙΣ ΛΙΔΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ \ 
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ανα" 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 
[Κατά. των λευκών τριχών] 

Πολλάι άναγνώστριαι τών « Α θ η ν ώ ν » έχουν τό 
^ η μ α , δπω; θά συμβαίνη ίσως κα! μέ τούς 

ώοτας, νά λενκαίνωνται προώρως. 
II επιθυμία νά αποκρύπτουν τάς λευκάς τρίχα? I 

<[νε τόσον σατανική, ώστε ολίγοι έκφεύγουν άπό τά 
Αίχτνά τ»ις. Κα! εν τούτοις, δπως δέν υπάρχει ώραιό-
υρον πράγμα άπό λευκάς τρίχας στεφανούσας νεα-

πρόσωπον, ούτω δέν υπάρχει κα! μάλλον /ιιν-
Ο^ώδες οσάκις δέν εινε κα! αηδές τό βάφειν τάς 
Ι^νθε ίσας . Έ ν τούτοις φαίνεται δτι ευρέθη έξο. 
ίρν καλλυντικόν τής κόμης, τό όποιον έχει κα! τήν ΐ-
{ιότητα τής βαφής. 

Εις εν άγγλικόν περιοδικόν δημοσιεύονται έπιστο" 
Ια! πολλών μελών Βασιλικών Οικογενειών επαινούν 
«ον την χρήσιν αύτοϋ. 

Τό ύγρόν λέγεται ΗειΗοιι. Δέν γνωρίζω έν τούτοις 
ίοίιεποΰ πωλείται ούτε ποίος εινε ό κατασκευαστήξ 
Κ». Απλώς διατυπώνω βασιλικάς συστάσεις, βε
βαίως δέ εστεμμένοι κεφάλα! θά προσέχουν νά μή 
χαχοβάφωνται. 

..»•(§)-~• 

[Νευραλγίαι] 
Κα! ποίος κα! ποία δέν υποφέρει άπό νευραλγίας: 

Και ομως ή βάσανος αυτή τής συγχρόνου γενεάς ε ΰ ρ ε 

» άντιφάρμακόν της. Ώ ς μόνον τώρα άντιφάρμακόν 
ενδείκνυται τό Κικκινέλαιον (ρετσινόλαδον). Λαμβά-
νομεν αυτό εΐς δόσεις μιάς ή δύο ούγγιών τήν πρωΐαν 
χροτοϋ προγευματίσωμεν. Ή θεραπεία εινε δρα· 
οτική κα! αποτελεσματική. Άλλά κα! νευρική ακόμη 
δδονταλγία θεραπεύεται μέ τό αηδές αυτό μέν άλλά 
γενναϊον φάρμακον. 

[Αί έφηλίδες] 
Αί καστανόχροοι έφηλίδες, αΐ όποΐαι έμφανίζοντα 1 

ίπι τοΰ προσώπου τό θέρος συνήθως, έξαλείφοντα 1 

ευκόλως. Λαμβάνετε νίτρον λεπτότατα κοπανισμένον 
*οι τό εφαρμόζετε εις τάς έφηλίδας μέ τόν δάκτυλόν 
"ος, τον όποιον πρώτον βάπτετε εΐς τό ύδωρ κα 1 

«πειτα βυθίζετε εΐς τήν σκόνην. Ή συχνή επανάληψη 
]% θεραπείας ταύτης ταχέως εξαλείφει τάς έφη" 
Μδας. 

Αλλο φάρμακο ν είνε έν μέρος ρου μ ίου Ίαμαϊκής 
"Ο' δυο μέρη λεμονιού ή ελαφρού δξους. Αί έκ γε-

εφηλίδες είνε ώς έπ! τό πλείστον αθεράπευτοι, 
οι δέ χρόνιαι δύνανται μέ τά φάρμακα αυτά κα! μέ 
ιροσοχήν άπό τάς ακτίνας τοϋ ηλίου νά μετριασθούν 
(Φοις ανεπαίσθητου. 

~ ~ @ ~ ~ 
[ΑΙ φακίδες] 
Αφοΰ έγραψα διά τάς έφηλίδας, άς γράψω κα! 

ι«τας φακίδας, τά πολυπληθή δηλονότι εκείνα 
^γματα, τά όποια άσπλάγχνως καταδιώκουσι τάς 
^κάς επιδερμίδας. Λαμβάνετε λοιπόν ώ! ώραΐαι 
^ κ α ί ολίγα άγγουράκια άπό εκείνα τά όποια έχουν 

δ 

άφθονον λευκόν όπόν. Όταν τά στίψετε καλώς, θέ
τετε τόν όπόν εΐς μίαν φιάλη ν κα! τόν εκθέτετε εις 
τόν ήλιον έπ! δέκα πέντε ημέρας, κ α θ ' έκάστην δέ 
τόν αναταράσσετε τρ!ς τής ημέρας. "Οταν ϊδήτε δτι 
ήρχισε νά μετασχηματίζεται εΐς πολτόν, αλείφετε τό 
πρόσωπον πρ!ν κατακλιθήτε. 

Αί φακίδες αύτα! μετά παρέλευσιν μηνός δέν θά 
υπάρχουν πλέον κα! ή έπιδερμίς σας, ώραΐαι λευκαι 
θ ' απόκτηση δροσερότητα κα! νέαν διαφάνειαν. 

[Έλειογενεΐς πυρετοί] 
Ι δ ο ύ κα! έν πρακτικόν φάρμακον κατά τών έλειο-

γενών πυρετών. Συνδυαζόμενον τό άπλοΰν φάρμα
κον ποΰ θ ά σάς εΐπω μέ τήν λοιπήν άντιπυρετικήν 
θεραπείαν έχει θαυμάσια αποτελέσματα. 

Έκάστην πρωΐαν, μετά τόν καφέν σας ή τό γάλα 
σας κα! άφοΰ παρέλθη μία ώρα, πίνετε οί πάσχοντες 
άπό έλειογενεΐς πυρετούς έν μέγα κύπελον ζωμού α
γρίων χόρτων (ραδίκια κα! τά παρόμοια). Μετά μίαν 
ώραν δεύτερον, κα! τήν έσπέραν πρό τοΰ φαγητού· 

Τά χόρτα τά όποΐα έβρασαν, τά τρώγουν οί υγιείς 
κα! βλέπουν κα! αύτοι αληθή ώφέλειαν. 

I. ΔΤΡΕΙΔΗΣ 

πρακΙίκαΤγνωςεις 
[Έπίστρωαις διά χάρτου] 

"Αν θέλετε νά επιστρώσετε διά χάρτου τούς τοί
χους τών οικημάτων σας, οί όποιοι εινε μέ συνήθη 
βαφήν άσβεστου, πρέπει προηγουμένως ν ' αλείψετε 
αυτούς μέ δξος, διότι άλλως ό χάρτης δέν προσκολ
λάται καλώς. Πλήν τούτου τό δξος έχει χαρακτήρα 
άντιμιασματικοΰ φαρμάκου, δπου δέ αί οΐκίαι έχου-
σιν έπίστρωσιν χάρτου δστις έχει την ιδιότητα νά δέ-
χηται κα! νά συντηρή παντός είδους μικρόβια,πρέπει 
νά πλύνωνται κ α θ ' έκάστην μέ δξος. 

]Τά νίκελ] 
Τά έκ νίκελ αντικείμενα αποκτούν τήν προτέραν 

στιλπνότητά των βυθιζόμενα εντός οινοπνεύματος έν 
τφ όποίω προστίθεται ολίγον θει.ϊκόν όξύ μέχρι 2 ο)ο 
τό πολύ. Τά εξάγετε κατόπιν κα! τά πλύνετε δ ι ά κ α -
θαροΰ ύδατος, κατόπιν τά έπαναβυθίζετε εντός τοΰ 
οινοπνεύματος κα! τ ' άφίνετε νά στεγνώσουν. 

[Προφυλάξεις διά τδν τνρδν) 
Κατά τήν έποχήν ταύτην υπάρχουν οί αγοράζοντες 

μεγάλας ποσότητας τυρού. "Οπως τόν διατηρήσωσι 
νωπόν πάντοτε, καλόν εινε νά βρέχουν τεμάχιον λι
νού υφάσματος εντός λευκού δξους κα! δ ι ' αύτοΰ νά 
περιβάλλουν τήν έπιφάνειάν του. Διά τοΰ μέσου αύ
τοΰ ό τυρός διατηρείται νωπός κα! παραμένει γευ-
στικώτατος. 

~~®~~ 
(Καθαρισμός χειροκτίων) 

Τό θέρος τά χειρόκτια λερώνονται ευκόλως. Διά 
τόν καθαρισμόν των λάβετε έν χιλιόγραμμον γάλα
κτος καί διαλύσετε εντός αύτοΰ 5 γραμμάρια κρυ
σταλλικής σόδας. "Επειτα διά τεμαχίου φλανέλλας 
καθαρίζετε μέ τό μίγμα αυτό τά χειρόκτια σας, καί 
τ ' άφίνετε νά στεγνώσουν τεντωμένα. Ή στέγνωσις 
πρέπει νά γίνεται υπό σκιάν. 

Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ 
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"ΑΘΗΝΑΙ» 

ΙΟΝΙΚΗ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α ί Ι ΙΜΙΤΕΟ 
*· Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α Τ Ω 1 8 3 9 * 

Ε δ ρ α ε ν λ ο ν δ ι ν Ω ι Γ Ε Ν ^ Ε Γ θ ί Ν Σ Ι Σ £Ν ΕΛΛΑΔΙ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ί 

'Τ7 -Αϊ» * Τ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α \ ***** * ~ | 
03ΡΟΙ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν ϊ « 

Είς Τραπεζογρα!ΐ|ΐάτ»α 

4 ' ' » ο » μέχρι 2 ετών ' 

4 ^ " 0 ) 0 » » · » 4 . » *«2 ε'π ε '*«να. 

• I * 2 έτους ( 
" * » 2 ετη και έπέκεινα. ) 

Ή Ιον ική ΎοάπΧα Ι · ·. Λ *Γ® Τ Ι ^ 0 1 Π Γ0Σ ΦίΔΑΞΙΝ ®« ί 
* £ « ί * ™ ^ μ α τ ο ς ~ > ν 

τιμήν της ημέρας της καταθέσεως. ? ' ^ ^ ™ ν Τ 1 τ λ ω ν ™ολο γ ι ζομένης είς τήν τρέχουσαν , 

Μ Ι Κ Ρ Ο » Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι 
Λ Υ Σ Ε Ι Σ 

\{ λύσεις τών 4 αινιγμάτων τών καταχωρισθέντων 
|ν τφ έβδόμω <,Μηνιαίω Παραρτήματι» τοϋ μηνός 
Μαΐου έχουσιν ώς έξης: 

1 
Ό πατήρ έχει έπϊ τοΰ παρόντος ήλικίαν ·1ϋ, ό δέυίός 1δ 

{νδν' επομένως ή ηλικία τοΰ πατρός Οά εΐνε διπλασία της 
ΧΟΟ υίοΰ μετά 15 έτη. δτε ή μέν τοΰ πατρός Οά είνε ετών 
60 ή δέ τοϋ υίοΰ 30. 

$»ΐΜϊ4ωΛς· — Τοϋ προβλήματος τούτου ύπάρχουσι κα'ι 
£λλαι λύσεις. 

Λύσεις μετά τοΰ σχετικού δεκαλέπτου γραμματο
σήμου απέστειλαν έξ Α θ η ν ώ ν οι κ.κ. Μ. Λ. Κορα
λόπουλος, Γ . Μ. Βλασάρης, Δ. Καλαϊντζόπουλος, Π . 
Γ. Μουρμούρης. Β. Παλαιολόγος, Γ . Χ. Παμπού-
χης, I. Ζαγοραΐος, Π . Νικολόπουλος, Ε. Ζυγούρης, 
Μαρία Δ. Σταματιάδου, Π . Δέρβος, Κ. Μπα-
τουκτσής, Β . Βασιλείου, Μ. Νίκου, - Ελπ ιν ίκη Ε . 
Λικιαρδάκη, Ξ. Β. Κούσκουλας, I. Μπατές, Χρ. 
Μάνσολας, Ζήνων Κύπριος, I . Γαρομάτης, Βασιλεία 
Άνδρεοπούλου, Σπινθηρ 'Εκηβόλος(;) Χ. Καμα-
ρίδης, I. Άποστολόπουλος, Ε. Δαγρές, Λ. Μανωλά-
ζης, Ρ . Ε. Λανίδης, Ο. I. Αντωνίου, Δ. Δαμιανού 
χαι Ε. Ίωαννίδης. 

Έξ άλλων μερών δε απέστειλαν οί κ.κ. Ν . Σου-
λάς (Λάρισα), Β. Αντωνόπουλος (Τρίπολις), I. 
Χαρισιάδης (Μέγαρα),Κ. Καρδιμούλης (Μέγαρα),Ε. 
Πόντιος (Ζάκυνθος), Μ.Λεφούσης (Πάτραι), I. Ζω-
νόπονλος (Καλάμαι), Κ. Γεωργόπουλος ("Αργός). I . 
Βλάσσης (Ξυλόκαστρον),Π. Μαριολόπουλος(Πάτραι), 
Π. Ζύγουρας(Μεσολόγγιον), Β. Τόμαρος(Άγρίν ιον) . 
I. Βδελόπουλος( Κέρκυρα,), Ν . Πάριος(Σύρος), Γ. Νι 
κολάου (Λάρισα), Β. Γραικός (Ήράκλειον Κρήτης), 
Π. Γιανουκάκης (Καλάμαι), Ι .Ε . Μελέαγρος ( Ά ρ γ ο -
στόλιον), Ν. I . Άποστολόπουλος (Πάτραι^,I . Π . Ά 
λεξάκης (Άργος) , Π . Α. Κωνσταντινίδης ( Ι θ ά κ η ) , 
Μ. Α. Παπαγιαννάκης (Χανία), I. Πάτροκλος Α 
λεξάνδρεια), Ε. I . Τσιμπήδος (Τάντα), Κ. Λ. Μα-
νουσάκης (Χανία), καί Β. Γ. Γεωργαλίδης(Σέριφος). 

Διά κλήρου έβραβεΰ&ησαν 
Α; Ό κ. Π . Δέρβος ( Α θ ή ν α ι ) . 
Β) Ό κ. I. Π . Άλεξάκης (Άργος) . 

2 
Ή εξαγομένη παροιμία εΐνε. 
— Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα καί καρ

τερεί. 
Απέστειλαν λύσεις έξ Α θ η ν ώ ν οι κ.κ. Π . Νικο-

λόπουλος, Γ. Χ. Παμπούκης, Π . Δέρβος, Δ. Κα-
λαϊντζόπουλος, Μ. Δ. Κοραλόπουλος, Κ. Μπατουκ-
™ής, Β. Βασιλείου, I . Μπατές, Ο. I . Αντωνίου , 
ϊ . Γαρομάτης, Ε . Δαγρές καί Ε . Ίωαννίδης. 

Έ ξ άλλων μερών οί κ.κ. Λεφούσης (Πάτραι/ 1, 

Π . Μαριολόπουλος (Πάτραι), Ν . Πάριος (Σύρος), 
I. Π . Άλεξάκης ("Αργός), Β. Τόμαρος ('Αγρίνιος), 
Π . Γιαννουκάκης (Καλάμαι), Ε . Πρίγκος (Πόρος), 
Κ. Καρδαμύλης (Μέγαρα), I. Εύθυμιάδης (Βόλος), 
Γ . Κρεστενίτης (Λάρισα) καί Β. Γραικός ( Ή ρ ά 
κλειον). 

Έβραβεύθησαν δέ διά κλήρου 

Α ) Μ. Δ. Κοραλόπουλος ( Α θ ή ν α ι ) . 

Α ' ) Π . I. Αντωνίου ( Α θ ή ν α ι ) . 

3 
Εινε τά επόμενα -

*Ών τά μέν πρώτα τρία δίδουσι διά τών όρισθεισών α
ριθμητικών πράξεων τελευταϊον έξαγόμενον 1080, τά δέ 
τρία άλλα δίδουσιν έξαγόμενον 720, ούτινος !ή διαφορά 
άπό τοΰ πρώτου εΐνε 360. 

Απέστειλαν λύσεις έξ Α θ η ν ώ ν οί κ.κ. Θ. I. Α 
ναστασόπουλος, Γ . Γεωργιάδης, Κ. Μπατουκτσής, 
Ε . Λαγρές, Έ λ π . Λικιαρδάκη καί Τ. I. Δάσιος. 

Έ ξ άλλων μερών δέ οί κ.κ. [Ν. Χατζάκης (Τρίκ-
καλα), Β . Γ . Γεωργαλίδης (Σέριφος), I. Π . Άλεξά
κης (Άργος) , Μ. Δ. Ανδρεάδης (Κέρκυρα), Π . Α. 
Κωνσταντινίδης ( Ι θ ά κ η ) , I . Τσιμπήδος (Τάντα), Μ. 
Ε. Παπαγιαννάκης (Χανία), Χ. Μαραγκόπουλος 
(Πάτραι) καί I. Ε . Μελέαγρος (Άργοστόλιον). 

Έβραβεύ&ησαν δϊ οί κ.κ. 

Α' ) Μ. Δ. Ανδρεάδης (Κέρκυρα)· 
Β ' ) Μ. Ε. Παπαγιαννάκης (Χανία). 

4 
Ή λύσις τοϋ γαλλικού αινίγματος 

Α 
Μ 
I 

Μ 
Ε 
Κ 

I 
Κ 
Ε 

Απέστειλαν μόνον δύο έξ Α θ η ν ώ ν οί κ.κ. Κ. 
Μοράτης, όστις καί διά κλήρου έλαβε τό Α ' βρα-
βεΐον και ό κ. Ξ. Β. Κούσκουλας, δστις ομοίως έλαβε 
τό Β ' βραβεΐον. 
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Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α Π Ρ Ο Σ Λ Γ Σ Ι Ν 

1 

μάλλον μη παθών ό 

γυναίκας δλων τό είνε 

τών άσχημίζον έρως 

τάς βίαιων 

Εΐς τόν Α ' διά κλήρου λύτην θά δοθούν δρ. 5. 
Εΐς τόν Β ' . 50 εικονογραφημένα δελτάρια. 

2 

ΚΥΒΟΛΕΞΟΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΑΗΡΩΣΙΝ 

Τά αυτά ώς καί διά τό πρώτον βραβεία θά δο-
θωσι. 

1 2 

Τ 
1 

1 2 Α 

Σχημάτισον κυβόλεξον, άντικαθιστών δ ι ' ένό: 

ΑΘΗΝΑΙ» 

γ ρ ά μ μ α τ ο ς τ ά τέσσαρα I δ ι ' άλλου π ή τά τέσ
σαρα 2. 

Τά α υ τ ά β ρ α β ε ί α θ ά δ ο θ ώ σ ι ν εΐς τόν π ρ ώ τ ο ν καί 
δεύτερον δ ι ά κλήρου λύτην . 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Σ Ύ Σ Τ Α Σ Ι Σ 
"Οπως δημοσιευθούν τά ονόματα τών λυτών καί τεθούν 

είς τήν κληρωτίδα είνε απαραίτητος ή αποστολή δεκα
λέπτου γραμματοσήμου δ ι ' έκάστην λύσιν. 

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Ή συγγνώμη πηγάζει έξ ήρωϊκοΰ αισθήματος. 

( Κ α ζ α ν ό β α ) 
— Τό πρώτον βήμα πρός τήν διαφθοράν είνε ή περι 

βολή διά μυστηρίου τών άθωοτέρων πράξεων. 

( Ρ ο ν ό ό ώ ) 
— Τ ό παρελθόν ομοιάζει πρός λυχνίαν τοποθετημένην 

είς τήν βΐσοδον τοϋ μέλλοντος δπως διαλύσγι μέρος τοϋ 
σκότους, δπερ τό καλύπτει. ( Λ α ι ι ε ν ν α ΐ ) 

— Ή κατάκτησις τοΰ μέλλοντος έχει τήν ιδίαν άξίαν 
δσον κα'ι ή φύλαξις τοϋ παρελθόντος. ( Γ κ ι ζ ώ ) 

— Οί άνθρωποι δέν εινε άλλο ή διερχόμενοι σκιαί. 

( Β . ΟΥΓΚΏ) 
— Ή πρόοδος τοΰ εγκλήματος ακολουθεί έκ τοϋ σύ

νεγγυς τήν πενίαν: (Φωό*ό*έ) 
— Δέν υπάρχει ωραία πατρίς άνευ ελευθερίας. 

[ ( Σ α τ ω β ρ τ ά ν ό ο ς ) 
— Αί καρδίαι τών εραστών δέν είνε άλλο ή εΰχάρι-

στον μυστήριον. ( Α . Ώ ζ ι έ ) 
— Ό ποιητής ομοιάζει πρός τό πτηνόν. πάς θόρυβος 

τόν ώθεϊ είς τό νά ψάλη. ( Σ α τ ώ ) 
"Ο ποιητής είνε θεατής φιλόσοφος ανυψούμενος 

μέχρι τοϋ αοράτου κόσμου. ( Ε . Α α Μ π ε λ λ α ΐ ν ) 

Μ Έ \ 1 Ι Α Λ Δ Ρ Χ Χ Μ , Ή Ν Κ Έ Ρ Δ Ο Σ Ι Ο « , Ο Ο Ο ! 

Λ Α χ Έ ^ - ] ν ^ 

ΥΤίΕΡ ΤΟΥ ΕΟΝ. ΠΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Κ Λ Η Ο Ώ Β Ε Κ Σ 2 9 Ι Ο Υ Ν Ί Ο Υ , 2 6 Ό Κ Τ Ω Β ' Ρ Έ Ο Υ Κ Α Ε 3 1 Α Ε Κ Ε Μ -

@ Ο £ Ο Ϋ 1 9 0 8 
Μία δραχμή έκαστον γραμμάτων ίσχον διά μίαν κλήρωσιν 

Κ Ε Ρ Δ Η Ε Κ Α Σ Τ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ί Ι Σ Ε Ω Σ 1 Μέγα Κέρδος. 
1 Κέρδος. 
1 Κέρδος. 
3 Κέρδη.. 
5 Κέρδη.. 

411 Κέρδη.. 
578 Κέρδη.. 

10000 έν δλω κέρδη ΑΞΊΑΣ δραχμών. 

εκ 
έκ 
έκ 
έκ 
έκ 
έκ 
έκ 

δραχ. 

> 
> 
» 

Ι Ο Ο , Ο Ο Ο 

Ι Ο , Ο Ο Ο 
» , Ο Ο Ο 
1 , Ο Ο Ο 

Ι Ο Ο 

Ί Ϊ Ί Ί Δ , Ο Ο Ο 
ΓΡΑΜ.Μ.ΆΤΙ<Κ « Ω Λ Ο Ο Ν Τ Α Ι : Είς τά δημόσια ταμεία κα; λοιπάς δημοσίας αρχάς, είς 

τάς Τράπεζας, είς τους σταθμάρχας κα; στασιάρχας τών σιδηροδρόμων, τους διαχειριστάς 
τών μονοπωλίων καί τά πρακτορεία τών εφημερίδων ΠΡΟΣ ΔΡΟΙΧΜ-ΛΣ ΤΈΑΑΟΧΡΟΧΣ έκα
στον, ισχύον διά τάς τεσσάρας κληρώσεις, και προς ΔΡΑΧΜ,ΉΝ έκαστον γραμ-
μάτιον, ισχύον διά μίαν έκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων. 

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς ι ό ΓραΟ>εΐον τοί ί Έ Θ ν ι κ ο Ο 
Στ ό λ ο ν κ α ι τ ώ ν Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν , ν η ο ν ρ γ ε ϊ ο ν Ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν , ε ί ς Α θ ή ν α ς . 

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης 
Γ. Ν· Κ 0 4 Ι Ν Α Σ 

— 1068 — 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟ! ΑΙΓ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΟΥ 
Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 

Ι Ο / ΰ Ο Ν ΆΠΟ 1 ' ΙΟΟΝΈΟΥ — 1 £> Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ί Ο Υ 1 Ί > 0 » 

Αναχωρήσεις 
& Πειραιώς 

Αμαξοστοιχία 

Ίόο 2001300 

λ. ώρ. Χ. ώρ. λ. 

4.ιο* 

4.5δ 

0.40 

6.25 

7.Ϊ0 

7.55 

8.40 

9.25 

10.10 

10.55 

11.40 

12.25 

3.25 

4.10 

4.55 

5.40 

6.25 

7.10 

7.55 

8.40 

9.25 

10.10 

10.55 

11.40 

12.30 

4.25* 

5.10 

5.55 

6.40 

7.25 

8.10 

8.55 

9.40 

10.25 

11.10 

11.55 

12.40 

1.30 

2.30 

3.40 

4.25 

5.10 

5.55 

6.40 

7.25 

8.10 

8.55 

9.40 

10.25 

11.10 

12. 

4.10 

5.25 

6.10 

6.55 

7.40 

8.25 

9.10 

9.55 

10.40 

11.25 

12.10 

1. 

2. 

3. 

3.55 

4.40 

5.25·' 

6.10 

6.55 

7.40 

8.25 

9.10 

9.55 

10.40 

11.25 

Αναχωρήσεις 
έξ 'Ομονοίας 

Αμαξοστοιχία 

1001200 

ώρ. λ. ώρ. λ. 

4.31* 

5.16 

6.1 

6.46 

7.31 

8.16 

9.1 

9.46 

10.31 

11.16 

12.1 

12.46 

3.46 

4.31 

5.16 

6.1 

6.46 

7.31 

8.16 

9.1 

9.46 

10.31 

11.16 

12.1 

1. 

300\ 

ώρ. λ. Πειραιενς 

4.46* 

5 3 1 

6.16 

7.1 

7.46 

8.31 

9.16 

10.1 

10.46 | 

11.31 ' 

12.16 

1.1 

2. 

3. 

4.1 

4.46 

5.31 

6.16 

7.1 

7.46 

8.31 

9.16 

10.1 

10.46 

11.31 

12.30 

0.1 

5.46 

6.31 

7.16 

8.1 

8.46 

9.31 

10.16 

11.1 

11.46 

12.31 

1.30 

2.30 

3.31 

4.16 

5.1 

5.46 

6 3 1 

7.16 

8.1 

8.46 

9.31 

10.16 

Ιΐΐ.ΐ 

11.46 

Φάληρον 

Θησεΐον 

Μοναστήρι 

Όμόνοια 

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Π Ο Ρ Ε Ι Α ! 

Ά π ό Πειραιώς είς Α θ ή ν α ς Ά π ' Α θ η ν ώ ν εΐς Πειραιά 

Λεπτ. 
Ά φ ι ξ . 
Άναχ. 
Ά φ ι ξ . 
Άναχ 
Ά φ ι ξ 
Ά ν α χ 

0 
3 
4 

Π 3 / . 
12 3 / 4 

14 
15 
17 1 / . 

1 Ομόνοια Λεπτ. 0 

Μοναστήρι 
Ά φ ι ξ . 
Άναχ . 

» 
» 

2 
3 

V. 
ν. 

Θησεΐον 
Ά φ ι ξ . 
Άναχ . 

» 
» 

4 
5 

ν , 
ν , 

Φάληρον 
"Αφιξ. 
Άναχ . 

» 
» 

13 
14 

ν . 
ν . 

Πειραιεϋς 17 

Σ Τ Α Θ Μ Ε Ύ Σ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Ν 
Έξ Όμονοίας 6 .1 π. μ. 8.31 π. μ. 2 . μ. μ. 
Έκ Πειραιώς δ.55 π. μ. 12.10 μ. μ. 6.10 μ. μ. 

Σημ. Τάς εσπέρας καθ ' ας θέλει λειτουργεί το Θέατρον ε\ Φαληρω 
•Έκτακτος -Αμαξοστοιχία θά άναχωρΓ) έκ μέν τοϋ Σταθμού Ομονοίας δια 
Φάληρον τήν 9.7 μ. μ ετέρα δέ τοιαύτη έκ Φαλήρου μετα το πέρας της πα
ραστάσεως. · _ _ 

Δ Ι Α Τ Ι Μ Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν 

* Αί αναχωρήσεις 4 Ιί>, 4 36 έκ Πει
ραιώς καί 4 81 , 4 ™ έξ "Ομονοίας τίθεν
ται έν ίσχύϊ άπό 25 Ιουνίου έως 31 Ιου
λίου, χάριν τών λαϊκών αμαξοστοιχιών 
διά λουτρά, έναϊς συμπεριλαμβάνονται καί 
α'. τοϋ τακτικοϋ Δρομολογίου 4 ·*<> έκ 
Πε·.ρα;ως καί 5 ι έξ Όμονοίας, τοϋ δι
καιώματος τής επιστροφές ισχύοντος μέ
χρι τής έκ Πειραιώς αναχωρούσης άμα-

I ξοστοιχίας β 56 π. μ. 

Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι 
ΪΕΙΤΗΡ1Α ΠΡΟΧΜΚΑ Γ' Θ. 
ΔΙ' 60 ΆΠΛΑΣ ΜΕΤΑΒΆΣΕΙΣ 
(ισχύοντα έπ'ι 30 ημέρας) 

Τ Ο Π Ι Κ Α 

Ά Π Λ Α 

Ι θέσις Α'. 
I » Γ'. 
ΙΜΕΤ 1 ΕΠΑΝΌΔΟΥ 

Ι θέσ ις Α'. 
I » Γ'. 

I Ά Π Λ Α 

Ι Θέσις Α'. 
I » Γ'. 

ΜΕΤ' ΕΠΆΝΟΔΟΙ 

Θέσις Α'. 
» Γ'. 

*Ά*Ή>· . 

ΦΆΛΗΡ. 

Ά * Η Ν . Ι 
ΠΕΙΡΑΙ. 

ΦΆΛΗΡ. 
ΠΕΙΡΑΙ. 

Ά * Η Ν . 

ΦΆΛΗΡ. 

ΆΊΗΊΝ. 

ΠΕΙΡΑΙ. 

ΠΕΙΡΑΙ. 

ΦΆΛΗΡ. 

ΌΜΌΝ. 
ΜΟΝΑΣΤ 

ΌΜΌΝ. 
ΘΗΣΕΊΟ 

ΜΟΝΑΣΤ 
ΘΗΣΕΊΟ 

Ά Π Λ Α 

Ι θέσις Α'. 
I » Γ'. 
ΙΜΕΤ 1 ΕΠΑΝΌΔΟΥ 

Ι θέσ ις Α'. 
I » Γ'. 

I Ά Π Λ Α 

Ι Θέσις Α'. 
I » Γ'. 

ΜΕΤ' ΕΠΆΝΟΔΟΙ 

Θέσις Α'. 
» Γ'. 

0.55 
0.40 

0.95 
0.70 

0.70 
0.55 

1.35 
0.95 

0.30 
0.20 

0.35 
0.25 

17 — 22.— 9 . -
0.1(1 0.15 0.10 Ά Π Λ Α 

Ι θέσις Α'. 
I » Γ'. 
ΙΜΕΤ 1 ΕΠΑΝΌΔΟΥ 

Ι θέσ ις Α'. 
I » Γ'. 

I Ά Π Λ Α 

Ι Θέσις Α'. 
I » Γ'. 

ΜΕΤ' ΕΠΆΝΟΔΟΙ 

Θέσις Α'. 
» Γ'. 

0.55 
0.40 

0.95 
0.70 

0.70 
0.55 

1.35 
0.95 

0.30 
0.20 

0.35 
0.25 

Είσιτήρ. προσωπικά 
(διαρκείας 30 ήμερων 

Συμπληρώσεις είοιτ. 
(άπο ζέσεως είς &έσιν) 

Ά Π Λ Α 

Ι θέσις Α'. 
I » Γ'. 
ΙΜΕΤ 1 ΕΠΑΝΌΔΟΥ 

Ι θέσ ις Α'. 
I » Γ'. 

I Ά Π Λ Α 

Ι Θέσις Α'. 
I » Γ'. 

ΜΕΤ' ΕΠΆΝΟΔΟΙ 

Θέσις Α'. 
» Γ'. 

Στρατιωτικά Α' .33.-
Γ .24 . -

4 2 -
33.— 

18.— 
12.— 

ΆΌ^ΗΝ. 

ΦΆΛΗΡ. 

ΆΙΗΊΐ'. 
ΠΕΙΡΑΙ. 

ΠΕΙΡΑΙ. 

ΦΆΛΗΡ. 

Ά Π Λ Α 

Ι θέσις Α'. 
I » Γ'. 
ΙΜΕΤ 1 ΕΠΑΝΌΔΟΥ 

Ι θέσ ις Α'. 
I » Γ'. 

I Ά Π Λ Α 

Ι Θέσις Α'. 
I » Γ'. 

ΜΕΤ' ΕΠΆΝΟΔΟΙ 

Θέσις Α'. 
» Γ'. 

0.30 
0.25 

0.60 
0.45 

0.35 
0.30 

0.70 
0.55 

0.15 
0.10 

0.3( 
0.2( 

0.15 0.20 0.10 

Ά Π Λ Α 

Ι θέσις Α'. 
I » Γ'. 
ΙΜΕΤ 1 ΕΠΑΝΌΔΟΥ 

Ι θέσ ις Α'. 
I » Γ'. 

I Ά Π Λ Α 

Ι Θέσις Α'. 
I » Γ'. 

ΜΕΤ' ΕΠΆΝΟΔΟΙ 

Θέσις Α'. 
» Γ'. 

0.30 
0.25 

0.60 
0.45 

0.35 
0.30 

0.70 
0.55 

0.15 
0.10 

0.3( 
0.2( 

Στρατιωτικά 
Στρατιωτικά 

Ά Π Λ Α 

Ι θέσις Α'. 
I » Γ'. 
ΙΜΕΤ 1 ΕΠΑΝΌΔΟΥ 

Ι θέσ ις Α'. 
I » Γ'. 

I Ά Π Λ Α 

Ι Θέσις Α'. 
I » Γ'. 

ΜΕΤ' ΕΠΆΝΟΔΟΙ 

Θέσις Α'. 
» Γ'. 

0.30 
0.25 

0.60 
0.45 

0.35 
0.30 

0.70 
0.55 

0.15 
0.10 

0.3( 
0.2( 

Α'.18. 
Ι Γ . 15. 

• 21.— 
• 1 8 . -

9 -
6 . -

Στρατιωτικά 

Ά Π Λ Α 

Ι θέσις Α'. 
I » Γ'. 
ΙΜΕΤ 1 ΕΠΑΝΌΔΟΥ 

Ι θέσ ις Α'. 
I » Γ'. 

I Ά Π Λ Α 

Ι Θέσις Α'. 
I » Γ'. 

ΜΕΤ' ΕΠΆΝΟΔΟΙ 

Θέσις Α'. 
» Γ'. 

0.30 
0.25 

0.60 
0.45 

0.35 
0.30 

0.70 
0.55 

0.15 
0.10 

0.3( 
0.2( 

Α'.18. 
Ι Γ . 15. 

• 21.— 
• 1 8 . -

9 -
6 . - Ο.Οί Ο.Κ I 0.05 

* Τ Ά ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΑΘΗΝΏΝ ΙΣΧΰΟΥΣΙ ΔΙΆ ΤΟΎΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ ΌΜΟΝΟΊΑΣ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΚΑ'Ι 
ΘΗΣΕΊΟΥ. ΔΙΆ ΤΑ ΕΊΣΙΤΉΡΙΑ ΜΟΣΧΆΤΟΥ ΙΣΧΎΟΥΣΙΝ ΈΞ ΑΘΗΝΏΝ, ΤΆ ΆΦΗΝΏΝ-ΦΑΛΉΡΟΥ ΚΑΙ 
ΈΚ ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΤΆ ΠΕΙΡΑΙΏΣ-ΦΑΛΉΡΟΥ ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ. 

Τά μετ' επιστροφής εισιτήρια ίσχύονσιν, ώς και τά άπλα, μόνον τήν ήμέραν :τής εκδό
σεως των. 

Ή σνμπλήρωσις τών είσιτηρίοιν εννοείται δΐ ΛΠΛΗΝ μετάβασιν ΆΠΌ στα&μον είς 
στα&μόν. 

Η διατίμηαις τών στρατιωτικών εισιτηρίων ισχύει και διά τοί'ς πάίδας ηλικίας κατω
τέρω τών 12 ετών. 

Οί έπιβάται, οί λαμβάνοντες είσιτήριον εν ταΐς άμαςοστοιχίαις, υπόκεινται είς τήν πλη
ρωμήν είκοσι λεπτών κατά μετάβασιν πλέον τής κεκανονιαμένης διατιμήσεως. 

Λίετ' επιστροφής είσιτήρια δέν εκδίδονται εν ταΐς άμαξοστοιχίαις. 
Διά \τονς μεταφερομένους κννας πληρώνεται δικαίωμα λεπτών 15 δί οιονδήποτε 

Στα&μόν 
Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ Μ Ε Τ Α Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ 

Κοινά Παίδων 
θέσις Α' 1.10 θέσις Α' 0.65 

» Β' 0.80 » Β' 0.50 
Ή χρήσις τών εισιτηρίων τούτων άρχεται άπό 1 Ιουνίου καί λήγει τήν 

15 Σεπτεμβρίου. 
Παρελθούσης τής προθεσμίας ταύτης οΰδεμίαν ταΰτα εχουσιν ίσχϋν ΟΥΔΈ 

είσί δεκτά πράς έξαργύρωσιν. 
Τό μετά λουτροϋ είσιτήριον δέον νά παρουσιάζηται όλόκληρον εις τόν 

συλλέκτην πρός έπίθεσιν τής ημερομηνίας, μή επιτρεπομένης τής προσαγω
γής μέρους μόνον αύτοΰ (ανόδου ή καθόδου), καθόσον ή χρήσις τής τ» ανό
δου καί καθόδου επιτρέπεται μόνον τήν ήμέραν τής σφραγίσεως. 

Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α Λ Α Ϊ Κ Α Μ Ε Τ Α Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ 

Γ Θ Ε Σ Ι Σ Λ Ε Π Τ Α 60 
( Έ Η τοϋ Γραφΐίον) 



«ΑΘΗΝΑΙ» 

ΙΛΙΠΤ^^ΑΤΓΠΟΪΑΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΥ ΓΩΝΙΑ * 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ \ 
Κ Α Ι Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ Ε Ν Δ Υ Μ Α Σ Ι Α | 

ΣΤΟΛΑΊ Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ώ Ν Τ.>Ν Ν Α Ν Τ Ι Κ Ο ΰ Ν.ΑΊ ΤΗΣ ΞΗΡΆΣ \ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ I 

' Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΤ ΣΤΑΔΙΟΓ 
ΝΤΥΝΟΜΕΝ ΑΕΝ ΓΔ Υ Ν0Μ ΕΝ 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΕ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ 
Ο Χ Ι Λ Ο Γ Ι Α 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΠΑΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΟΛΟΜΑΛΛΑ 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ 

Α Ι Α Τ Α Σ Κ Γ Ρ Ι Α Σ 

Ε Α Ι 
Κεντήματα Καλλιτεχνικώτατα ύπό τοΰ ειδικοί 

< έξ Ευρώπης καί Διευθυντοΰ Κου Δελακοΰρα τών 
< ΟΟΒΊΑΠΙ ΤΑΪΙΙΒΝΐΓ ανώτερα τών δσων κατασκευάζονται 
) έν Α θ ή ν α ι ς . Συνιστώμεν τοΰιο δ ι ' δσας κυρίας υε-

ΤΠΙίΡΑΤυΥ Γ ΛΓΥΚΑΛΙΤΗΥ ^ ^ουν ν α έ ν δ υ θ ώ σ ι μέ τάς παραμικροτέραςλεπτομέρειας 
ΖΙΙΙνΓΑI \\ί I . ΑΠ I ΛΑ11ΙI ΠΖ. > τ ο ί γ ο ^ σ τ ο υ Χ ω ν κ α \ τ ή ς μ έ άκρίβειαν ΜΟΔΑΣ 

Τ Μ Η Μ Α Κ Ο Ρ Ζ Ε Δ Ω Ν 

Κορσές ΆΓΟΊΐ αβνβπΐ άπό Δραχμάς 40 .— 

οοδτουινι ΤΑΐι_ι_Ευρ 

Στηθόδεσμος 
Κοιλεπίδεσμος 

1 8 . -
1 5 . — 

Ί Δεχόμεθα υφάσματα πρός κατασκευήν. 
* Τ Μ Η Μ Α είδικόν γυναικείων φορεμάτων ΰκό 
£ τήν διευθυνσιν τής Κας Σοφίας Κορασίδου, Καλλι-
> τέχνιδος είς τό εΐδός της. 
> Β Ά Π Λ Η Ρ Ώ Ν Ε Τ Ε Ε Ν Α Μ Ό Ν Ο Ν ΐ : ΐ Κ « > £ | I I I : > ' I Λ Ι Ί Κ Ο 

> Κ Α » Θ Ά Λ Α Μ Β Ά Ν Ε Τ Ε Κ Α Ϊ Ύ Π Ό Λ Ο Ι Π Ο Ν . 

> Κ Γ Ρ Ι Ο Ι & Κ Υ Ρ Ι Α Ι 

ί Νά συνιστάτε τόν Προοδευτικύν Έμπορορραπτι-
) κόν μας Οίκον μέ πεποίθησιν. "Εναντι Βουλής, οδός 
> Σταδίου 12 καί Ό μ η ρ ο υ Γωνία . 

^ Πρό&υμοι 
της μοναδικής εις τήν κατασκευήν τών Κορσέδων, φ Α. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΙ2ΚΡ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ 

καί ύρθοπεδικοί, ύπό τήν διευθυνσιν τής Κας 

α ι μ ι λ ι α ς κ ο λ ο τ ο τ ρ ο τ 

Μ Ε 
ΑΔΔΜΔΝΤΟΠΩΑΕΙΟΝ_και ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΥ 

ΙΑΔΕΛΦΩΝ ΘΕΟΦΙΛΉ! 

8 0 - Ο Δ Ο Χ Α Ι Ο Λ Ο Υ 8 0 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ, ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΝ ΧΡΥΣ0Χ0Ε10Ν ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Ι 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δλα, τά πλέον νουβωτέ χρυσά και αργυρά τιμαλφή κοσμήματα 

ήγγυημένα 18 καρατίων. Επίσης και ωρολόγια δλων τών ειδών και συστημάτων 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ είς τό μοναδικόν καλλιτεχνικόν έργοστάσιόν του ει

κόνες αγίων και εκκλησιαστικά σκεύη. 
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ δλα τά παλαιά καϊ μεταχειρισμένα κοσμήματα καϊ πολύτι

μοι λίθοι είς τιμάς ανωτέρας παντός άλλου αγοραστού. 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ μεγάλη Σκευών διάπροΐκας. 1 
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ΚΑΤΆ ΤΗΝ 3» ΆΠΡΙΛΊΟΝ 1908 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Γ " 

ΕΙ; ιιεταλ.'ικόν . 
» τραπεζικά γραμμάτια Ιονικής Τραπέζης 

κε:ματικά γραμμ. δίδραχμα και μονόδραχ. 
Άντίτιμον μεταλλικού" Τραπέζης Ε'ις τό 

έςωτερικόν 
Προϊόν εκδοθέντος 'Εθν. δαν. ΕΙΣ χρυσόν 

'Ελλ. Σιδηροδρόμων 4 0)0 του Ϊ 9 0 2 . 
Δ Ά Ν Ε Ι Ο Ν πρός τήν Έλληνικήν Κυβέονησιν έπ ' άναγκα-

ί τ ' ιή κυκλοφορία τρ. γοαμυ,ατίων 
Δ Ά Ν Ί ΐ Ο Ν Πρός τήν "Ελλ. Κυβέρν. διδράχμ. καί μονοδράχ. 

ΌΜΟΛΟΓΊΑΙ |Ε'ιςχρυσόν Λ? "24 ,709 ,175 .— 
ΕΘΝΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ) » τραπ. γραμ. » 31 ,310 ,200 .— 

30 Άποιλίου 
1908 

Αραχ. 
I Α Μ Ε Ϊ Ο Ν 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΊ 
Λ>ΟΙΙ«>· 

'ΕΘΝΙΚΌΝ «Γεωργικόν Θεσσαλικόν» δάνειο. . . . . 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΉΣΕΙΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ προεξοφλήσεων 
ΔΆΝΕΙΑ /.αϊ ανοικτοί λ)σμοι έπ ' ένεχΰρω χρηματογράφων. 
ΔΆΝΕΙΑ έ π ' ένεχύρω εμπορευμάτων 
ΔΆΝΕΙΑ και ανοικτοί λογαριασμοί έπϊ υποθήκη . · . . 
ΔΆΝΕΙΑ ΕΙΣ δήμους, λιμένας καϊ λοιπά νομικά πρόσωπα. 
ΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ ΕΙΣ γεωογοκτηματίας 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ χορηγήσεων ΕΙΣ γεωργοκτηματίας 
ΜΕΤΟΧΑΊ ΕΙΣ ΕΓΧΏΡΙΟΥΣ εταιρείας 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ εΐς Τράπεζαν Κρήτης 
ΌΜΟΛΟΓΊΑΙ λαχείο©, δανείου Τραπέζης 2 1)2 ο)ο είς 

τραπεζικά γραμμάτια 
ΚΑΤΑΝΤΉΜΑΤΑ ΤΡΑΠΈΖΗΣ καί ΚΤΉΜΑΤΑ έ ; ' αναγκα

στικών εκποιήσεων 
ΑΠΑΙΤΗΘΕΊΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΊΣ 
"ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΣ (ΙΔΊΩΣ δαπάνη κατασκευής 

-ρ . γραμματίων) 
ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ . 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ τρίτων έν τω έξωτεοικω . . . · . . . 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ ΕΞΑΓΟΡΆΣ συμμετοχής ΚΥΒ. ΕΙΣ Κέρδη έκ 

τοαπεζιτικών γραμματίων 
ΕΞΑΓΟΡΆ ΠΡΟΝΟΜΊΟΥ Προν. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ τοοπής λαχειοιο δανείου ε'ις τραπ. γραμμάτια 
ΔΙΆΦΟΡΑ 

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν 

ΜΕΤΟΧΙΚΌΝ ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ ^ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ ΚΕΦΆΛΑΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΆ γραμμάτια έν κυκλοφορία : 

I. διά λ)σμόντής Κυβερνήσεως — Αρ.63,778,575.42 
II . » » » Τοαπεζης » 53,11!),862.18 

3.061,443 |11 
204,485 

1,278.914 

43,647,716 

4.025,683 

63,778,575 
10.500,000 

59.019,375 
1,000 

24.454 
3,007 

16,581 
4,542 

67,727 
42,865 
15,505 

4,626 
4,662 
1.250 

000 
113 

.048 

.246 
,763 
,995 
,019 
.814 
.681 
.218 
,000 

805.190 

8,840.359 
2,979,217 

1,478,218 
1,552.943 
3.465.072 

83 

12 

31 Μαίτίου 
1<<>08 

Δραχ. \Λ. 

1,290,240 
800,000 
200,000 

1.008.742|«0 

3.033,468 
322,375 

1,073.836 

45.099,589 

4.548,170 

63 ,778.575 
10,500,004 

59.019,3750 

25,304.605 
2,948.087 

16,052,233 
6,002,852 

67,623,272 
43,649,242 
15,121,962 

4.626,097 
4,662,218 
1,250,000 

805,390 

8.-(50,519 
2.971,732 

1,174,68'"< 
2,637,210 
1,766,134 

1,290.240 
800,000 
200,000 
858,737 

83 

42 

30 
03 
80 
52 
06 
44 
35 
19 

05 
13 

30 
70 

75 
89 
26 

74 
395,159,077179 1396,270,565'75 

2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 20.000,000 — 

ΚΕΡΜΑΤΙΚΆ, γοαμμάτια δίδραχμα και μινόδοαχμα . . . 
ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ άνευ τόκου ε'.ς μ(ταλλιχον 
ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ άνευ τόκου . . . . 
'ΕΠΙΤΑΓΑΊ πληρωτέαι 
ΜΕΡΊΣΜΑΤΑ πληρωτέα 

ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΊΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΉ ιλ]σμό; καταθέσεων έκ δημοσ. 
| ΕΙΣ χουσον Αρ. 765,711^16 

υπ ιγγ . π^οσοοων ! ' · ' ~ _ >>•»·•» 
| » τραπ. γραμ. » 8,384,346.41 

'ΤΠΗΡΕΣΊΑ Εθνικών δανείων ε'ις χρυσόν 
"ΓΠΗΡΕΣΊΑ "Εθνικών δανείων εΐς τραπεζικά γραμμάτια 
ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ Λημοοίου ε'ις χρυσόν 
ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ Δημοσίου έπ'ι τόκω εις τραπεζ. γραμμάτια 
"ΕΝΤΟΚΟΣ κατ. Αημ-Ε'ις χρυσ.διά τήν κατασ. τοΰ Σ. II Δ.Σ. 

α Ϊ Β » τρ.γ)τια » » ι> ι> 
ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ έντοκοι . . . 
ΛΑΧΕΙΟΦΌΡΟΝ δάνειον Τραπέζης ί ο)ο είς χρυσόν . . 

> » » 2 1 )2 ο)ο ε'ις τραπ. γραμ. 
'ΤΠΗΡΕΣΊΑ λαχ. δαν. Τραπέζης 3 ο)ο ΕΙΣ χρυσόν . . . 

Ρ · » » 2 1 )2 ο)ο ε'ιςτραπ. γραμ. 
ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ ταμιευτηρίου 
ΔΙΆΦΟΡΑ 

Δρ 

13,500.000 — 13 500.000 — 
43 

116,889,437 60 119.154,324 65 
10,500.000 — 10,500,000 69 

6,958,616 8 ,079,180 23 
17,298,18.; 72 13,515,581 — 

1,130,326 28 1.149,968 
265,560 — 358,065 

65 
30 

9,150,057 57 7,900.806 12 
10,641 80 5,894 54 

263.753 Γ> 2 313,055 48 
541,686 93 2,386,279 83 

14,331 48 714,331 21 
4 ,025,683 83 4 ,548,170 39 

92,70·.) 21 91 .699 — 113,616,361 63 112,685.284 — 
42.449,880 — 42,419 ,880 — 20,476.000 — 20,476,000 75 

1.385,066 — 1,677,632 
203,492 50 230,430 55 

10,772,217 80 10 ,757,818 — 5,615,071 1)1 5,776,163 — 
395,159,077 79 396,270,505 75 

127 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

'Εν Αθήναις τη 7 Μαΐου 1908. Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου Π · Α · Κ Ο Υ Τ Σ Α Α Ε Ξ Η Σ 
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ΤΟ ΜΗΝΙΑ10Ν ΤΤΑΡΑΡΤΗΒΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,, 
Χάρις εις την ενΰερμον ύποστήριξιν ής ετνχε πανταχού 

Ε Β Ε Α Τ Ι Ω Θ Η ΚΑΙ ΟΛΟΝΕΝ ΒΕΛΤΙΟΤΤΑΙ 

Προς τελειοτέραν δμως διαμόρφωοιν αυτόν παρακαλείται πδς αναγνώστης βλέπων 

ελλειψίν τινα 

ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗ Δ Γ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΝ ΤΩΝ "ΑΘΗΝΩΝ,, 

ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ "Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ 

0 1 Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΝΕΟΙ Σ Ύ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Ι 
Μ Μ 0 Μ Μ 

Εξωτερικού Έτήοιοι με 40 φρ.χρ. Εξαμηνιαίοι μέ 20 φρ.χρ. 
Εσωτερικού » » 30 δραχ.. > » 16 δραχ.. 
Κρήτης » » 30 φρ.χρ. » » 16 φρ.χρ. 

Θα λαμβάνωσι τακτικώς τδ ήμερήσιον φνλλον, τδ «Μηνιαϊον Παράρτημα» εξ 128 

τουλάχιστον μεγάλων σελίδων. 

Π Ρ Ο Σ Δ Ε Κ Α Ι Π Α Ν Τ Α 

ΤΑ ΜΕΧΡΙ Τ Ο Υ Δ Ε ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ Ο Κ Τ Ω Τ Ε Υ Χ Η ΕΞ Υ Π Ε Ρ Χ Ι Λ Ι Ω Ν ΣΕΛΙΔΩΝ 

Δ Ω Ρ Ε Α Ν 
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