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Έ ξ όσων ηΰτύχησα ή έδυστύχησα νά γνωρίσω εί
μαι, πιστεύω, ό [/.όνος άνθρωπος όστις, αν τον ώνόμα- 
ζον ζώον δέν θά έθεώρει τοϋτο ώς προσβολήν. "Οσον 
συναναστρέφομαι τά  ζώα, τόσον μάλλον πείθομαι, ότι 
όχι δεν υπάρχει μεταξύ αυτών καί τών ανθρώπων δια
φορά καμμία, ώς ήθέλησαν παραδοξολόγοι τινες νά ίσχυ- 
ισθώσιν, άλλά μόνον ό'τι τά πράγματα κατά τά οποία 
ιαφε'ρομεν άπό τά ζώα, δεν άποδεικνύουν δ'λα την άν- 

θρωπίνην υπεροχήν.
Το κυρίως διακρίνον αύτά άπό ήμας είνε ό'τι παρέ- 

λαβον άπό τούς άνθρώπους ό'σα έχουσιν ούτοι καλά, καί 
άπέφυγαν νά μιμηθώσι τά άχρηστα, τά επιβλαβή καί 
τά  γελοία. Ουδέποτε έγεινε λόγος μεταξύ αυτών περί 
έπισκέψεων τοϋ νε'ου έτους, ούτε περί καπνίσματος, ούτε 
περί φόρου επί τοΰ καπνού ή οίουδήποτε άλλου, δεν χαρ- 
τοπαικτοΰσι, δέν πίνουσι παρά νερόν ή γάλα όταν είνε 
μικρά- δεν συντηρούν στρατούς, αγνοούν τ ί θά είπή πα- 
τρίς καί ιδιοκτησία, καί έκ τούτου ούτε δίκας έγείρουσι 
ούτε κινοΰσι πολέμους, άλλά μόνον μονομαχίας περί 
πραγμάτων τά όποια ένδιαφέρουσιν αύτά άμέσως καί 
προσωπικώς, περί τής νομής λ . χ. πυχυχλόου τινός 
λειμώνος ή τής εύνοίας ωραίας τίνος ομοφύλου των, 
γάτας, σκύλας, λεαίνης, φοράδας ή ελαφίνας. Καί αυ
τούς τούς οικογενειακούς δεσμούς περιώρισαν εις μόνους 
τούς άναγκαίους καί τούς μή οχληρούς. Έχουσι μέν 
πατέρα καί μητέρα, ούτε θεούς ό'μως ούτε έξαδέλφους 
ούτε πάππους ούτε έγγόνους καί τό κυριώτερον ούτε 
πενθερούς ούτε πενθεράς.

Ζώντα κατά τό ευαγγελικόν παράγγελμα με ότι 
στείλγι εις αυτούς πρόνοια τοΰ Θεού δέν ύπόκεινται εις 
την ύποχρέωσιν νά συντάξωσι διαθήκην καί άγνοούσιν 
ό'τι ύπάρχουσιν εις τον κόσμον συμβολαιογράφοι, όπως 
καί δήμιοι, δικαστήρια, ιατροί, είρκταί, στρατώνες, νο
σοκομεία, πτωχοκομεϊα καί οικονομικά μαγειρεία. Ταΰτα 
λέγων ουδόλως εννοώ ν ’ αμφισβητήσω τών πραγμάτων 
τούτων την χρησιμότητα καί τήν ανάγκην, άλλά νά 
εϊπω ότι δύσκολον εινε νά μακαρίσωμεν τον άνθρωπον 
δι’ όσα κατέστησεν αναγκαία ή κακή ποιότης τού σώ
ματος καί τής ψυχής του, ή νά θεωρήσωμεν ώς μικρόν 
πλεονέκτημα τών ζώων τό νά δύνανται νά τρώγουν χω
ρίς μαγείρους, νά ένδύωνται χωρίς ράπτας, νά νυμεύων- 
τα ι χωρίς παπά, νά γεννώνται άνευ τής βοηθείας μαμ- 
μής καί ν ’ αποθνήσκουν άνευ τής συμπράξεως τοϋ ια
τρού ή τοΰ δημίου.

Τά ανωτέρω άρκοΰσι πιστεύωμεν ν ’ άποδείξωσι πό
σον άπατώνται οί θεωροΰντες άλογα τά ζώα. Αληθές 
εινε, ότι πλησιάζει νά έκλείψει ή γενεά τών φιλοσόφων 
θεωρούντων αύτά ώς είδος μηχανών, κινουμένων ύπό μυ
στηριώδους τινός δυνάμεως, καθ’ ον περίπου τρόπον κ ι
νεί ό άτμός τάς μηχανάς τών άτμοπλοίων ή στρέφει ό 
άνεμος τάς πτέίυγας τών άνευ,ο Μύλων. Τήν δύναμιν

ταύτην ώνόμασαν ϊτΟ τιχτον, κατά τήν συνήθειαν τών 
σοφών ν ’ άρκώνται νά βαπτίζωσιν όσα δέν δύνανται νά 
έξηγήσωσι, καί έθεώρουν αυτήν ώς ούδέν έχουσαν κοινόν 
προς τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν τών ανθρώπων καί έκ 
τούτου άνεπίδεκτον άθανασίας. Ή  γνώμη αύτη άπήρ- 
χαιώθη πριν ή γηράση, πολλοί όμως άπομένουσιν ά - 
κόμη οΐ στρέργοντες μεν νά παραδεχθώσιν ότι εχουσι 
καί τά ζώα ψυχήν, άλλά πεισματικώς ίσχυριζόμενοι ότι 
τά  πάθη καί τά  αισθήματα τής ζωικής ταύτης ψυχής 
ούδεν εχουσι κοινόν προς τά τής άνθρωπίνης. Πρός 
πλήρη άπόδειξιν ότι καί κατά τοΰτο άπατώνται ό'τι όχι 
μόνον έν συνόλω καί χονδρικώς, άλλά καί εις αύτάς τάς 
λεπτοτάτας τοΰ αισθήματος αποχρώσεις όμοιάζουσι πολ- 
λάκις ώς δίδυμοι άδελφαί αί ψυχαί τών ζώων καί τών 
άνθρώπων νομίζω άρκοΰσαν τήν κατωτέρω έκ τοΰ όρνι- 
θώνός μου ιστορίαν.

Εις τον ορνιθώνα ή μάλλον τήν αυλήν τοΰ άγροτι- 
κοΰ έν Χί(ι) πύργου, ό'που έμενα τό θέρος πριν τό κρη- 
μνίσγ ό σεισμός, συνέζη χαριτωμένον καί άγαπημένον 
άνδρόγυνον, άποτελούμενον έκ πετειναριού καί ορνιθού- 
λας τοΰ είδους τό όποιον ονομάζουν .Ιε ιόπτιρον  οί όρνι- 
θολόγοι καί άγνοώ πώς οί. όρνιθοτρόφοι Διακριτικά αύτοΰ 
σημεία εινε τό μικρόν μάλλον άνάστημα, τό λευκόν 
χρώμα, ή μετάξινη τών πτερών άπαλότης, ή χάρις καί 
ή ευκινησία. "Οταν έκούρνιαζαν κρύπτοντα τήν κεφαλήν 
των, ένόμιζέ τις ό'τι βλέπει δύο βώλους χιόνος καί τά 
άνωρθωμένα πτερά των ώμοίαζον όταν έσειεν ό άνεμος 
νιφάδας.

Μόνος ό άγαπών τά  ζώα καί τερπόμενος είς τήν λε
πτομερή παρατήρησιν, ούχί μόνον τών γενών καί τών 
ειδών ώς ό έπιστήμων, άλλά καί τών άτόμων, κατορ
θώνει διά τοΰ χρόνου νά διακρίνν) είς τήν φυσιογνωμίαν 
καί τάς εξής αύτών παραλλαγάς, έκ τών οποίων δύνα- 
Tat άσφαλώς νά είκασθή έκάστου ζώου, ό'πως καί έκά- 
στου άνθρώπου ό ηθικός χαρακτήρ. Ούτω λ. χ. ή λευκή 
όρνιθοΰλά μου ήτο τύπος καλής συζύγου καί οικοκυράς 
τίμ ιας, σεμνής, πάντοτε καθαράς καί καλοκτενισμένης, 
άνευ ό'μως πολυτελείας ή περισσής φιλαρεσκείας. Ό 
πετεινός άπ ’ εναντίας ήτο τύπος λιμοκοντόρου, δάνδη, 
καλλωπιστοΰ, λέοντος, λεβέντη ή ό'πως άλλως ονομά
ζονται κατά.καιρούς καί τόπους οί άγαπώντες νά κορ- 
δόνωνται, νά καμαρώνωνται καί νά λαμβάνωσιν ήθος 
καρδιοσφάκτου καί κατακτητοΰ. Ιίλήν τής συμπεριφο
ράς καί αυτός ό τόνος τής φωνής του τόν έκαμνε νά 
όμοιάζη λιγωμένον z erop iro r .

Καί τοιοΰτος ό'μως ών έζη καλά μέ τήν όρνιθά του, 
τήν έπεριποιεϊτο, τήν συνώδευεν είς τόν περίπατον καί 
κατά τήν ώραν τοΰ δείπνου τήν άφινε νά πρωτοφάγη,. 
Είς τήν τοιαύτην διαγωγήν του συνετέλει κατά πολύ. 
καί ή έμφυτος συνήθεια τών πετεινών καί τών ορνίθων 
νά μή σμίγωσιν, ώς οί σκύλοι, μέ άλλας τοΰ γένους των 
φυλάς παρά μόνον έν ελλείψει ομοφύλων, άλλη δέ λειό— 
πτερη κόττα δέν ύπήρχεν είς τήν αυλήν εκείνην καμμία.

Τό έμφυτον όμως τοϋτο φυλετικόν αίσθημα δέν ήτο, 
ώς φαίνεται, ίκανώς άνεπτυγμένον, ώστε νά ύπερνικήση 
τάς εφόδους τοϋ δ’εστραμμένου τοΰ πετεινού μου άτομι- 
κοϋ χχ;ακτήρος. Πολλά σημεία μ ’ εκαμναν άπό τ.νων
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ημερών να ύποπτεύω, ό'τί τό άχρεϊον πετεινάρι, του ό
ποιου έθαύμαζα τήν συζυγικήν πίστιν, άρχιζε νά κυνήγα 
μίαν μικράν όρνιθα, ή όποια δεν ήτο βεβαίως ομόφυλό; 
του, αλλ’ ανηκεν εις άλλην κάπως συγγενή φυλήν την 
λεγΌμένην ,τεριδο.Ιάριχην. Δεν ήτο μεν όσον ή σύζυγός 
του εύμορφη, άλλα εύχαρις, ζωηρά, πλουμιστή ώς πέρ
δικα καί άπό τό πρωί ύαλιστή καί σιγυρισμένη, Ιπερι- 
πάτει μέ τήν κεφαλήν υψηλά, έσείετο ώς σεισοϋρα και 
πολύ περισσότερο παρά φρόνιμη κόττα ώμοίαζε κοκότα.

Ό  άστατος έγλυκοσάλλιαζε κ α τ ’ άρχάς μέ κάποιαν 
συστολήν, άλλά βαθμηδόν κατήντησε νά μή φοβείται 
τίποτε καί νά μή έντρέπεται κανένα. Ήκολούθει τήν 
πλουμισμένην εις όλας τάς γωνίας, Ιξελαρυγγίζετο . έκ- 
φωνών τούς ώραιωτε'ρους του σκοπούς καί Ισκάλιζε τό 
χώμα διά νά εύρη σκουλήκια διά τήν άγαπημε'νην του. 
Τήν εξέθεσε τόσον πολύ, ώστε έπαυσαν νά τήν συνα- 
ναστρε'φωνται ό'σαι ό'ρνιθες έφρόντιζαν διά τήν ύπόλη- 
ψίν των. ^

Ή  έγκαταληφθεΐσα σύζυγος θά ΰπε'φερε βεβαίως 
πολύ, άλλ’ ή υπερηφάνεια καί ή άξιοπρε'πεια αυτής της 
επέβαλλαν νά κρύπτη τήν λύπην της. Δεν ήδυνάμην νά 
μή τήν θαυμάσω όταν τήν εβλεπα νά βηματίζη εις τήν 
αυλήν πάντοτε μόνη καί νά πέρνα πλησίον τοΰ άπιστου 
καί τής ερωμένης του, ύποκρινομένη ό'τι μόνη δεν βλέ
πει ό'σα έβλεπον όλοι. ΓΙολλάκις μ ι’ ήλθεν όρεξις νά του- 
φεκίσω άπό τό παράθυρον τήν άμαρτωλήν όρνιθα, διά ν ’ 
άπαλλάξω τήν ένάρετον άπό τά βάσανα τής έγκαταλεί- 
ψεως καί τής ζήλειας, άλλά μ ’ έπρόλαβεν ή θεία δίκη.

Ά πό τό πολύ ί'σως τζιμποφίλημα έξύπνισεν ενα πρωί 
ή παραλυμένη κότα μέ όρνιθοκόρυζαν ή, ώς τήν λέγουν 
οί Χϊοι, zfft'cprar, κακήν άρρώστιαν δι’ ό'λα τά πτερωτά. 
Λησμονήσας τάς παρεκτροπάς αυτής έξ ελέους πρός τά 
βάσανά της διέταξα τήν υπηρέτριαν νά κάμγι ότι ήμπορεϊ 
διά νά τήν σώση. ’Αληθές είνε ότι πρό τινων ήμερων εί
χα όρεξιν νά τουφεκίσω τήν μοιχαλίδα, άλλ’ εις ταϋτα 
δέν υπάρχει άντίφασις καμμία. Οί καλοί άνθρωποι, μετά 
των όποιων έχω τήν άςίωσιν νά συγκαταλέγομαι, εινε 
ικανοί νά πράςωσι τά πάντα έν τώ βρασμω τής όργης 
των κατά των αχρείων. άλλά δέν δύνανται νά βλέπουν 
νά ύποφέργι κάνένα.

Ή  χειρούργισσα έκαμε τήν έγχείρησιν τής rcriyrctc, 
καθ’ όλους τούς κανόνας τής τέχνης, έξαιρέσασα διά βε
λόνης τον φράσσοντατήν άναπνοήν ΰμένα ή Λεπάχι, καυ- 
τηριάσασα τήν πληγήν δι’ όξους καί άλείψασα έπειτα αυ
τήν διά μίγματος μέλιτος καί βουτύρου. Ούδέν όμως ώ- 
φέλησε καί ή άμαρτωλή έξέπνευσε τό εσπέρας, ΐττιΛως 
ό'μως ία τρε ιψ έτη , ώς ελεγεν ό ιατρός τοΰ Μολιέρου, ο
σάκις συνέβαινεν ό άσθενής του ν’ άποθάνη.

Ίη ν επιούσαν εύρέθη ό άπιστος πετεινός ^ήρος τής 
ερωμένης καί μαλωμένος μέ τήν νόμιμον σύζυγόν του.
Η θέσις του ήτο άληθώς άληθώς άξιολύπητος.

Κατά τήν ώραν τοΰ προγεύματος ήλθε νά κλωθογυ- 
ρίση περί τήν άσπρην ό'ρνιθα, μετά δειλίας ό'μως καί συ
στολής, ώς σύζυγος, αισθανόμενος ότι έχει ό'λα τά  άδικα 
καί μή βέβαιος ότι θά τοΰ συγχωρηθώσιν. Εκείνη Ικα- 
μώνετο ό'τι δέν τόν βλέπει. Κατά τό γεΰμα ήλθε νά λά - 
βνι την πρώτην παρά τήν πλευράν της συνήθη θέσιν του, 
έτι μάλλον ταπεινός καί ζαρωμένος, άλλά καί πάλιν έ
μεινε ψυχρά τρώγουσα μέ μεγάλην ό'ρεξιν τά  πίτυρα καί 
τό σιτάρι καί ύποκρινομένη ότι δέν εννοεί τήν ό'ρεξιν συμ- 
φιλιώσεως τοΰ μετανοοΰντος.

Πάντα όμως ταΰτα ησαν κωμωδία, τής όποιας εΰ- 
κολον ήτο νά μαντεύση τις τήν ευτυχή λύσιν. Πρό τής 
δύσεως τω οντι τοΰ ήλιου ετελείωσεν ή παράστασης τής

κωμωδίας καί είσήλθον μαζί εις τό αύτό διαμέρισμα τοΰ 
όρνιθώνος. Φαίνεται ότι είχαν πολλά νά εί'πουν, διότι 
όταν έςήλθε τήν έπιοΰσαν Ιφαίνετο ή όρνιθοΰλα πολύ μέν 
ευχαριστημένη, άλλά καί κάπως κουρασμένη.

Μετά τήν άνωτέρω άψευδή διήγησιν δύναμαι νά έρω- 
τήσω τούς ύποτιμητάς τοΰ πνεύματος τών ζώων, ποιαν 
άλλην άξιοπρεπεστέραν τής όρνιθας ταύτης διαγωγήν θά 
ήδύνατο πολύπειρος μήτηρ νά συμβουλεύση τήν θυγα
τέρά της εις όμοίαν περίστασιν νά τηρήσγ,;

Φ Ω ΤΑ  ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ
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Σ αγκαλιά κόρφου άνοιγμένη 
μ. ένα στην πλώρη φανάρι 
κάποίο καράβι προβαίνει, 
μέ χαροκόπου καμάρι.

Σιγά τά  κύματα σχίζει, 
που άγέρας δέν τά ταράζει.
II άγκυρα πέφτει και τρίζει 

κΐ δ ναύτης αναγαλλιάζει.

Η άγκυρα τρίζει και πέφτει 
στής θάλασσας τ ’άγρια βάθη, 
’Α γάπης φ ίλημα κλέφτει' 
λές και γλυτώ νει ά π ’ τά  παθη.

Πότε κ ’ έγώ θά κυττάξω  
τά  δυό σου χέρΙα άνοιγμένα 
’σαν το καράβι ν ’ άράξω 
στά στήθία τ ’ άγαπημένα ;

ΝΤΚΤΕΡΙΝΟ ΤΡΑΓΟΤΔ

Κ ά τι πεθαίνει μέσα μου, 
κάτι πεθαίνει γύρω ’ςτήν πλάσι 
καί το σκοτάδι άπλώνεται,
’σάν σάβανο γΐά  νά το σκεπάση.

Κ ι ’ άκώ το ψυχομάχημα,
’ςτδ σιγαλό τρίξιμο τοΰ φύλλου
και τήν οργή τοΰ Χάροντα
’ςτδ γαύγισμα τ ’ άγρυπνο τοΰ σκύλλου.

Κ αι νοίώθω κάποίο σπρώξιμο,
’ςτό λά λη μ α  π ’ ά φ ίν ε ιτ ’ έρνίθι,
νά τρέξω, κάτι άθάνατο
νά βρω μέσ’ ’ςτά παρθένα της στήθη !

—

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
Μέ τά γλυκοχαράματα, πριν άκόμα φέξη καλά, 

ή λειτουργία τών Χριστουγέννων έτελείωνεν. Οί 
καμπάνες τών έκκλησιών έγέμιζαν μέ χαρμόσυνα 
κ α ί πανυγηρικά ξεφωνήματα τον άέρα. Ο κόσμος 
έχύνετο ’στους δρόμους κ ’ έτρεχε νά χωθη στά  
σπ ίτιά  του γρήγορα, γρήγορα, άπο το δροσοπάγι’ 
κ ’ έκεΐ, ’στή ζέστα τοΰ σπιτιοΟ του νά στρωθη ’στδ 
έτοιμο τραπέζι του, το πλούσιο, γ ΐά  τήν μεγάλην 
έκείνη ημέρα ποΟ έξημέρωνεν.

Οι πρώτες ρόδινες λάμψεις τή ς αυγής μέσ’στήν 
ολόγυρά των συννεφιά, έσμιγαν μέ το φώς τής λ ά 
μπας ’που έφώτιζε γύρω σ ’ ένα τραπέζι μία εύτυ-  
χυσμένη, μία ζηλευτή συντροφιά, ποΟ έλεγες, πώς 
έπλεε μέσα ’στο αγνότερο θρησκευτικό αΐσθησμα, 
’στήν άγνήν άγάπη και χαρά τών Χριστουγέννων. 
Λάμπουν ξανθά μαλλιά  ούο μικρών κοριτσίών καί 
δύο άλλω ν μικρών παιδιών,άδελφών των,άκούονται 
τά ζωηρά γέλία  καί στο επάνω μέρος του τραπεζίοΰ 
φωτίζονται τά  χίονάτα γένΙα τοΰ παπποΟ τω ν, ποΟ 
καμαρώνει γύρω του τά  τέσσαρα έγκονάκΐά του καί 
τήν μητέρα τους τήν κόρη του,μέ τον εύτυχυσμένον 
άνδρα της.

—  Έ γώ σου λέω, πώς έσβύσθηκε καί έχάθηκε 
άπο τήν νύκτα έκείνη μέσ’ ’στον ούρανο καί δέν έ- 
ξαναφάνηκε ποτέ ’στον κόσμο !

— Κ ’ έγώ σοΰ λέω πώς υπάρχει καί λάμπει 
άκόμη, μά, το βλέπουν μόνον οί άγιοι.

Τά δύο παιδάκια ελεγον μέ πείσμα το ένα εις 
το άλλο. Ή σαν καί οι δύο μαθηταί τοΰ έλληνικοΰ 
σχολείου καί φαίνεται δτι έπανελάμβανον συζήτησή  
διακοπεϊσαν προ ολίγου.

— Έ  ! τ ί  είναι πάλι ; Τί έχετε ; Τους φωνάζει 
κάπως αύστηρώς ό πατέρας τους:

— Μπαμπά συζητουμεν διά το άστέρι τών Μά
γων, έγώ, τοΰ λέω πώς ύπάρχιι καί λάμπει άκόμα 
’στον ούρανο καί ό Μίμης λέγει πώς έσβυσθηκεν απο 
τήν νύκτα έκείνην, ποΰ τδ ειδον οί μάγοι, ποΟ έ- 
γεννήθη ό Χριστός. Ειπεν το μικρότερο.

Ό πατέρας έξυσε το κεφάλι του καί μ ένα χα
μόγελο τους λ έ γ ε ι :

— Ό παπποΰς ποΰ ξέρει περισσότερα άπ ’ολους 
μας θά λύση το ζήτημα. Ό λα  τά  μάτΙα έγύρισαν 
κατά τον σεβαστόν γέροντα, δ όποιος ήτο πολύ δια
βασμένος καί σοφός. Η συχ ία  βαθείά έγένετο ’στο 
δωμάτιο καί δλη έκείνη ή ζηλευτή συντροφιά, λές 
κ ’ έκρέμετο τώρα άπο τά  χείλη τοΟ γέροντος.

Ό παππούς έστρωσε δυο τρεις φορές μέ το ένα 
του χέρι τά  γένΙα του καί μέ το άλλο του πα ί
ζοντας το κεχριμπαρένιο κομβολόγι του άρχησε νά 
λέγη μέ σοβαρότητα καί γλυκύτητα  άνέκφραστη.

— Έ χ ω  πολλά διαβάσει καί πολλά άκούσει 
δι’ αύτο το ζήτημα. Κ αί ιερείς καί λαϊκοί τά  λέ
γουν, βπως ’μποροΰν καί όπως τά καταλαβαίνουν. 
Έ γώ , θά σας είπώ τήν καθαρά άλήθεΐα, διότι αυ
τή  ή άλήθεΐα [φέρνει καλό στον κόσμο' καί 5>έν

πρέπει νά είναι σκεπασμένη μέ πολλά σύννεφα τοσα 
τώρα χρόνΙα. Το άστέρι τών Μάγων δέν έσβύσθηκε, 
καί δέν έχάθηκε, υπάρχει καί λάμπει καί θά λ ά μ -  
πη αίώνΙα.

Ό Μ ίμης έδάγκασε τά  χείλη του άπο ντροπή 
άφοΟ δ άδελφός του τοΰ έδειξε κάποΐα υπερηφάνεια 
μένα βλέμμα του. Ή  ήσυχία έγινε βαθυτέρα καί δ 
γέρος έξηκολούθησεν.

Ό  Χρίστος άφοΟ έσταυρώθη καί άπέθανε, τότε 
έδοξάσθη στον κόσμο καί έδείχθη Θεδς άληθινδς 
καί οί απόστολοι έκήρυξαν τον θεϊόν του λόγον καί 
σέ ’λίγο ή νέα θρησκεία ’σάν θάλασσα έπλημμύρισε 
τον κόσμον.

Οί μάγοι ποΰ ήσαν τότε οί πλέον σοφοί, όπως 
οί άρχαιοι μάντες, άμα εμαθον τήν ιστορίαν τοΰ 
Χριστοΰ καί τον θεϊόν του λόγον, άρχισαν κ ’έκεϊνοι 
νά πιστεύουν, νά νοιώθουν δτι μπροστά στο στραυ- 
ρωμένο δέν ήσαν τίποτε. “Αρχισαν νά βλέπουν τήν  
λά μ ψ ι τής άθανασίας καί τής θείας του δόξης, ένα 
άστρο νέο νά σχίζει τον ούρανο καί νά φωτίζει γύρω  
τον κόσμο, νά δένωνται καί αύτοί, νά δένωνται, 
νά μαγεύωνται καί νά το άκολουθοΰν, καί νά γ υ 
ρεύουν νά προσκυνήσουν τήν πρώτην του άνατολή 
στον κόσμο. Κ αί οί μάγοι έτσι ψάχνουν, ψάχνουν 
άπο κάτω άπο τήν λά μ ψ ι τοΰ θείου άστέρος καί 
ξανοίγουν μέσα σέ φάτνη ταπεινή τδ Χριστδ νά γεν
νιέται, καί πέφτουν στά γόνατα καί προσκυνοΰν το 
λυτρω τή τοΰ κόσμου, σάν ποιμένες κι αυτοί τώρα 
άγράμματοι καί αισθάνονται μέσα ’στήν ψυχή τους 
τά άνεβοκατεβάσματα άπο τον ούρανον στή γη τών  
άγγέλων μέ θείους ύμνους.

Κ α ί δταν οί Μάγοι έσπείρανε τήν φήμη, 
πώς δ θεδς τοΰ νοΰ στή γη έγεννήθη 
καί ξάνοιγε νέους ήλιους ή έπ ιστήμη,

τής ήθικής τά  θαύματα έφανήκαν 
κ ι’βλοι χλωμοί μ ’ ένα σταυρό στά στήθη  
το ταπεινδ παχνί σουέθυμηθήκαν !

Καθώς λέγει καί ένας λαμπρός τών ήμερών μας 
ποιητής στον τόπο μας δ Στ.Μ αρτζώκης.

Τδ άστέρι τών Μάγων λάμπει αίώνία καί θά 
λάμπη καί θά φωτίζη τον κόσμο, άλλά  γΧά νά το 
δή κανείς χρείαζονται άλλα  ματία , ματία  αϋλα , 

τά  μάτία  τής ψυχής.
Κ αί τώρα δ γέρος μέ ένα ύφος μεγαλοπρεπές 

έπρόσθεσεν.
—  Δέν είναι άμαρτία καθόλου νά πιστέψωμεν, 

καθώς πρέπει, δτι τδ άστέρι τώ ν Μάγων δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά αύτος δ ίδιος δ Χρίστος περιτρι
γυρισμένος άπο τή θεία λά μ ψ ι τής οόξης του!!

Χοΐ<ίτος ΙΙαρλέντης.
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Ως όλοι οί μεγάλοι ποιηταί καί συγγραφείς, ούτω 
καί ο με'γας της ’Αγγλίας τραγικός ύπό την αύστηράν 
υποβληθείς τών φιλολόγων κριτικήν, ελέγχεται ώς ιδιο
ποιηθείς έργα άλλου, coO ομηλίκου καί επίσης διάσημου 
κατά την εποχήν εκείνην τραγωδού Βάκωνος.

Τό τοίοΰτον δέν πρέπει νά φανη παράδοξον, διότι 
ως γνωστόν καί τοΰ Όμηρου όχι μόνον τά εργα ήμφι- 
σβητισαν, άλλά καί αυτήν τήν ύπαρξιν αύτοΰ, καί τοΰ 
κωμωδοποιού επίσης Τερεντίου τοΰ άκμάσαντος τήν 6ην 
μ. X. εκατονταετηρίδα τά εργα άμφισβητοΰνται καί 
μαλιστα ΰπό τών συγχρόνων αύτοΰ, ώς δντα εργα τών 
άνδρών τών περί τόν Σκιπίωνα τόν νεώτερον.

Πολλοί είναι οί έπικριταί τοΰ μεγάλου τραγικοΰ καί 
επί 200 έτη έν ’Αγγλία καί Γαλλία πολλαί έλέχθησαν 
κατ’ αύτοΰ ύβρεις. Ό  F orbes λε'γει «ό Σαίξπηρ δέν 
έχει ουτε τραγικόν ούτε κωμικόν τάλαντον. Ή  τραγω
δία του είναι τεχνητή καί ή κωμωδία του είναι αύτο- 
φυης- ό Johnson επισφραγίζει ταΰτα λέγων «ή τρα
γωδία του είναι καρπός της φιλοπονίας του ή δέ κωμω
δία του καρπός της φύσεώς του. Ό  C reen  λέγει ότι ό 
Σαίξπηρ είναι είς λογοκλόπος καί άντιγραφεύς. Ό  Σαίξ- 
πηρ ούδέν έπενόησε, είναι πτηνόν κεκοσμημένον διά τών 
πτερών τών άλλων.

Εκλεψε τόν Αισχύλον, τόν Βοκκάκιον, τόν Benoit 
de sain -M aur, τόν Ilo llinshed, έκλεψε τόν L ay-  
mon, τόν Sp en ser, τόν Rolent M anuing, ό Ά μ - 
πλέτος δέν είναι ίδικός του, ό Όθέλλος καί ό Τίμων έν 
Αθήναις επίσης, ούδέν τέλος είναι ίδικόν του καί τε

λευτών αναφωνεί, ότι ό Σαίξπηρ είναι θηρίον άγριον, 
καρδία τίγρεως ύπό τό δέρμα κωμωδοΰ». Ό  Σαίξπηρ 
λέγει ό λόρδος Sh afteb u ry  είναι πνεΰμα άπειρόκαλον 
καί βάρβαρον, ό δέ D ryden προσθέτει ότι είναι πνεΰμα 
άκατάσχετον. Ο Lenox ευρίσκει οτι ό ποιητής άλλοιοΐ 
την ιστορικήν αλήθειαν. Γερμανός τις κριτικός,όστις εζη 
τώ 1680 έτει καλούμενος Benthein λέγει ότι «ό Σαίξ
πηρ εινε κεφαλή πλήρης άστειότητος». Ό  Σαμουήλ 
Foote λέγει ότι «ή κωμωδία τοΰ Σαίξπηρ είναι κακό
τεχνος καί δέν κινεί τόν γέλωτα, είναι άστειότης άνευ 
σκώμματος». Τέλος ό V o lta ire  έν τη «Ζαίρα» αύτοΰ 
λέγει τα  έξης. «Οί Αγγλοι εχουσι ήδη θέατρον έξ ϊσου 
καλόν ώς καί οί ’Ιάπωνες, ένώ οί Γάλλοι δέν έχουσιν 
άκόμη ή θεατρικά παραπήγματα. Ό  Σαίξπηρ, δν οί 
Αγγλοι εκλαμβάνουσιν ώς Σοφοκλην ήκμαζε περίπου 

κατά τούς χρόνους τοΰ Lopez, έδημιούργησε τό θέα
τρον άνευ τοΰ ελάχιστου σπινθήρος καλαισθησίας, άνευ 
της ελάχιστης γνωσεως κανόνων. 0 ά  σάς εϊπω πραγμα 
τολμηρόν, αλλ άληθές, ύπάρχουσι τόσον μεγάλα! σκη- 
ναί και τόσον μεγάλα καί τρομερά μέρη είς ταύτας τάς 
τερατώδεις Φάρσας, αΐ όποϊαι ονομάζονται τραγωδίαι, 
ώστε πάντοτε έπαίζοντο μετά μεγάλης έπιτυχίας».

Τοιαΰτα έλέγοντο περί τοΰ μεγάλου τής 'Αγγλίας 
ποιητοΰ, ήμεΐς τά άνεγοάψαμεν άπλώς, είς τούς κριτι
κούς εναπόκειται τόρα να λύσωσι τό ζήτημα τό όποιον 
άνακ-.νηθέν κατά πρώτον τό έτος 1856 ύπό τοΰ “Αγγλου 
Σμιθ τίθεται και πάλιν σήμερον ΰπό τήν όψιν τών κρι
τικών, ημείς δέ διδοντες πέρας είς ταύτας τάς γραμμάς 
γοάφομεν ό'τι καί ό Σατωβριάνδος εΤπεν «ότι δηλ. μέχρι 
τών τελευταίων χρόνων ό Σαίξπηρ έδάνεισε τήν γλώσ- 
σ ίν  του είς τόν Βύρωνα καί τόν διάλογόν του είς τόν
W altei Sco lt». άγγχ[ΧΟΐ;.)

Η ΦΤΣΙΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

1 πάρχει μια πρόληψις ότι ό τυφλός αισθάνεται τήν 
μουσικήν καλλίτερον, νομίζουσι μερικοί, ότι ή δυστυχία 
καί ή έλλειψις τής όράσεως συντελοΰσιν είς τό νά διε- 
γερθή περισσότερον το μουσικόν αίσθημα είς αύτούς παρά 
είζ εκείνους οι οποίοι <X7rô <3c|Â ocvo’j<ji του otyotOoO y.y.1 
πολυτιμοτάτου δώρου αύτής. ’Αλλά πώς είναι δυνατόν 
τοΰτο,αφοΰ η μουσική ουδεν αλλο είναι ή έξωτερίκευσις 
τών αισθημάτων, τά  οποία έμπνέει ή φύσις ;

Εκείνο το όποιον προτίθεμαι νά διηγηθώ σήμερον 
νομίζω ό'τι θά άρκέση διά νά πεισθή πας τις περί τοΰ 
εναντίου τής προλήψεως ταύτης.

Είς τήν Βονωνίαν ύπάρχει Istituto τό οποίον συν
άθροισαν υπό την ευσεβή καί φιλάνθρωπον φροντίδα 
προσώπων τινων πλείστα τυφλά παιδία διδάσκει είς 
αύτά διάφορα ωφέλιμα πράγματα μεταξύ τών όποιων 
και κλειδοκυμβαλον και ουτω τα δυστυχή εκείνα είς τά 
οποία ή φύσις έφάνη μητρυιά, αισθάνονται όλίγην άνα- 
κούφισιν ψάλλοντα την φύσιν,αφοΰ δέν δύνανται νά ϊδω- 
σιν αύτήν.

Είς ενα χορόν, τόν οποίον έδιδε μία κυρία, ένα άπό 
αυτα τά άτυχη πλασματα παίζον τους χορούς μέ τό 
κλειδοκυμβαλον συνωδευε τους χορευτάς. Έ νώ έπαιζε 
δέν έκίνει παρά τάς χεϊρας καί τούς βραχίονας καί τοΰτο 
διότι άφοΰ ούδέν άντικείμενον διά μέσου τών οφθαλμών 
ήδύνατο να φθάση είς τόν νοΰν του, διατί νά ρυτίδωση 
το πρόσωπόν του η δι’ άλλου τρόπου νά φανεοώση τήν 
χαράν η την λύπην του ; Δ ι’ αυτό ματαίως ή άνοιξις 
εφερε την χλόην επι τών λόφων καί δ'έσπειρε παν είδος 
ανθέων. Ματαίως τά  νέφη έκινοΰντο είς τόν ούρανόν, καί 
τήν έσπεραν εσελάγιζον οί άστέρες. Σκοτος καί μόνον σκό
τος το δυστυχές το περιέζωνε καί είς τό βαθύτατον σκό
τος ούδέν κινείται.

Ιο τυφλόν παιδίον έπαιζε άνευ διακοπής καί μετά 
ρυθμού σχεδόν άγριου, είς τινα δέ διακοπήν ήρχισε βρα
δέως νά παίζη τό ώραίον άσμα τής άνοίξεως τοΰ S e h -  
um an. Ίο άσμα τοΰτο παιζόμενον ύπ ’αι’ τοΰ έκαμε παρά
δοξον εντύπωσιν, διότι τό τυφλόν παιδίον έπαιζε κακώς, 
άλλοτε μέν έγκατελείπετο είς θλιβεράν ραθυμίαν, άλλοτε 
δέ ενεψυχοΰτο ϊνα δώση είς τούς δακτύλους αύτοΰ ταχύ- 
τητα όχληράν. Ά λλά  διατί τοΰτο; Βεβαίως έδιδαξαν 
είς αύτότούς χρόνους τακτικώς, άλλ ’ ύπό τών κινήσεων 
τών παθών καί τής δυστυχίας, τό άσμα μετεβλήθη είς 
τήν ψυχήν τοΰ παιδίου, καί είς τινα σημεία έξέσπα ώς 
δισταγμός,ώς κραυγή άγωνίας, τήν οποίαν έπειτα διεδέ- 
χετο ή άρχική μελωδία.Είναι φυσικόν άφοΰ δέν ειδε, άφοΰ 
δέν έγνώρισε τήν άνοιξιν της φύσεως πώς ήδύνατο νά έν- 
νοήση ό'λην τήν γλυκύτητα τοΰ άσματος ; Ή λύπη καί 
ή άσυνείδητος διαμαρτυρία του διά τήν άδικίαν τής φύ
σεως έφαίνοντο έξηγούμενα διά τοΰ συγκεχυμένου τρόπου 
κατά τόν όποιον έπαιζε. Βεβαίως θά έσκε'πτετο τό δυσ- 
τυχές, «διατί οφείλω νά ά'δω τούς έπαίνους σου, ώ φύσις, 
άφοΰ σύ μοΰ άπέκρυψες τήν ώραιότητά σου ; είναι άληθές 
ό'τι σύ, ή όποια μέ έθαψες είς τό σκότος, κάμνεις πράγ
ματα φωτεινά καί ωραία ; Υπάρχει λοιπόν φ ώ ς ;»

Και εςηκολουθει νά παιζη τό μελαγχολικόν άσμα, 
νομίζον ό'τι όλος ό κόσμος,τόν όποιον είχε εις κίνησιν πρό 
ολίγου παίζον τούς χορούς, θά ήτο πέριξ αύτοΰ καί θά 
περιέμενε τό τέλος τοΰ άσματος, άλλά τούναντίον, ή αί
θουσα είχε κενωθή ένεκα τής κακής έντυπώσεως, τήν ό- 
-« ία ν  έκαμε τό άσμα παιζόμενον τόσον άγρίως, ό κόσμος

εκείνος διεχύθη είς τάς άλλας αίθούσας ϊνα διασκεδάση- 
δυστυχές τυφλόν ! Ό  κόσμος δέν έχει μεγάλην υπομονήν 
διά τούς δυστυχείς, είναι πολύ ολίγα·, αί ψυχαΐ έκείναι 
αί όποϊαι γνωρίζουσι' τήν θείαν λέξιν τοΰ οίκτου καί τής 
παρηγορίας.

[ΜετάφραίΛς] Ν ικ. ·-  Λεονταρίτης.
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ΧΜΑΡΑΓΔΗ. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ

’Ψ ηλά ’κρατοΟσες τώμορφο κεφάΧι,
’σαν πήγαινες ’στοϋ Φαραώ τή  γη, 
Μικρούλα άκόμα μέ δροσάτα κάλλη  
κ’ εκρυβες τη  χαρά σου ’ντροπαλή.

Σέ ’λ ίγα  ypovla γύριζες και πάλι 
και ξάνοιξα τήν οψι σου χλω μή  
Ά ντίκρυζες μέ Ολίψι τ  άκρογίάλι 
εστεκες ’μπρός μου πάντα ’ντροπαλή.

Κρυφά μέ κάποΐον ’μ ίλαγες, Ωϊμένα ! 
ποΟ ετρεμε ή δόλια σου μητέρα, 
κ ’ένλώμίανες ’στήν άγρία του φοβέρα.

"Ως ποΟ μΐά μέρα μέ χέρΙα δεμένα 
ό Π λάστης σέ Οωροΰσε άπο κεϊ, πάνου, 
στήν άγκαλίά του Χάρου του Σουλτάνου !

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α

Ή  έσπέρα τής 16ης Μαρτίου πρέπει νά σημειωθή, 
ώς σταθμός παρήγορος προόδου τής νεωτέοας Ελλάδος 
καί άριστος οιωνός τής άναγεννήσεως τοΰ αρχαίου πνεύ
ματος, τό όποιον φαίνεται έπιπνεΰσαν επί τήν ένδοξον 
χώραν τών άριστουργημάτων τής τέχνης καί πρώτον άπό 
τής διδασκαλίας τής Αντιγόνης τώ 1896 δεύτερον δέ 
διά τής Ήλέκτοας έφέτος.

Ά πό πολλών ήδη ι/ηνών χάρις είς τόν καθηγητήν 
τοΰ Πανεπιστημίου κ. Μιστριώτην είχε διοργανωθή όμι
λος έξ έοασιτεχνών άποτελουμενος άπο φοιτητάς καί αρ- 
σακιάδας μαθτ,τρίας καί λόγιας δεσποινίδας προς παρά- 
στασιν αρχαίων δραμάτων. Εις τον θεατρικόν τοΰτον 
όμιλον τήν ερμηνείαν τοΰ δράματος είχε διδάςη ό τε- 
λειοφ. τής φιλολογ. κ. Ν. Κυπαρίσσης όστις καί ύπεδύθη 
τό πρόσωπον τοϋ Όρέστου, τήν δε απαγγελίαν ό κ. Σ ι- 
γάλας είς τόν όποιον καί ώφείλεται κατα μεγα μέρος η 
επιτυχία τής παραστάσεως. Ό  μουσικός ό τονισας τα 
χορικά τοΰ δράματος εινε ό κ. Σακελλαριδης. Περι της 
μουσικής τοΰ κ. Σακελλαρίδου λέγομεν ότι αν δέν έστέ- 
φθη ύπό πλήρους έπιτυχίας, είς τινα μέρη διαβλέπει τις 
τήν έξαρσιν τοϋ συνθέτου καί τό άληθές αυτοΰ μουσικον 
τάλαντον. Καί επιβάλλεται είς ήμάς νά έξάρωμεν τόν 
πατριωτικώτατον αύτοΰ ζήλον καί νά ένθαρρύνωμεν αυ
τόν άναλογιζόμενοι τό δύσκολον καί άνέφικτον τοϋ έρ
γου του.

Τό μέγα Δημοτικόν θέατρον κατά τήν διδασκαλίαν 
τής Ήλέκτρας ήτο κατάμεστον κόσμου, κόσμου έκλε/.τον'

μεταξύ τών όποιων διακρίνονται οί καθηγηται τοΰ πα
νεπιστημίου καί πολλοί ξένοι. Ολοι δε άνθρωποι τών 
γραμμάτων, πλείστοι έχοντες άνά χεϊρας τά κείμενα.

Τήν ήρωίδα τοΰ δράματος υπεδύθη η Δις Λημητρα 
Αποστόλου, ή όποία ένεθουσίασεν όλον εκείνον τόν κό
σμον άποσπάσασα ραγδαία χειροκροτήματα καί πολλάκις 
προσκληθείσα επί τής σκηνής είς τό τέλος έκάστης πρα- 
ξεως, διότι τά δράμα ειχον διαιρέσει εις δύο μέρη. Πολ
λά πλεονεκτήματα συνέτεινον τής δος Αποστόλου είς τό 
νά ένθουσιασθώσι τόσω οί θεαται. II εύηχος καί γλυ
κεία φωνή της καί λαρυγγώδης, έν άπό τά μεγαλητερα 
προσόντα μιας ήθοποιοϋ, τό εύσταλες αναστημα της και 
τό άγαλματώδες τού σώματός της και πρό πάντων ό ιε
ρός της ενθουσιασμός τόν όποιον ένόμιζε κανείς ότι 6ιω- 
χέτευεν είς τούς θεατάς άπετέλεσαν τόν θρίαμβόν της.

Ή  δεσπ. Αποστόλου άπέδειξεν ότι έμελέτησε πολύ 
τό μέρος της, ότι ένεβάθυνεν είς τόν χαρακτήρα τής 
Ήλέκτρας καί κατενόησε τελείως τόν μεγάλον ποιητήν. 
’Εφαίνετο ώς ένστερνισθείσα τελείως το πάθος της Η— 
λέκτρας. Ύπήρξεν άξια θαυμασμοΰ διότι πρώτην φοράν 
έν θεάτρω ύποδυομένη τόν πρώτον ρόλον τοιαύτης τρα
γωδίας είς τινα μέρη άληθής άριστοτεχνις άνεδείχθη. 
Καί όταν παρίδομεν άδεξιότητά τινα ώς είναι φυσικώτα- 
τον είς ερασιτέχνην συμπεραινομεν πόσον θα ητο ένδο
ξον τό στάδιον τής καλλιτεχνίας διά μίαν ώς τήν δεσπ. 
Αποστόλου. ’Επίσης άξιος συγχαριτηρίων καί πολλών 
επαίνων «ιναι ό Παπαγεωργ'ου ό ύποδυθείς τό πρόσω
πον τοΰ παιδαγωγού. Άνέδειξεν αυτόν ή απαγγελία 
άληθή καλλιτέχνην.

Ό  κ. Κυπαρίσσης ώς Ορεστης υπήρξε μεμετρημέ- 
νος είς τάς κινήσεις του και λεπτός επεδειςε σκηνικόν 
κάλλος ιδίως κατά τήν τελευταίαν πράξιν όρμών ξιφή
ρης τατόπιν τοϋ Αίγυσθου τοΰ εισερχομένου οπως άπο- 
θάνη έντός τών ανακτόρων.

Ώ ς Χρυσόθεμις ή δεσπ. Ί π . Δημοπούλου άφελής, 
δειλή, χαριεστάτη, ήτο καταλληλοτάτη διά τό πρότω- 
πον τό οποίον ύπεδύετο.

Έ ν τέλει ή παράστασις έστέφθη ύπό επιτυχίας και 
ό ένθουσιασμός ύπήρξε μέγας και δέν έχομε ν ή νά σφύγ- 
ξωαεν τήν χείρα όλων τών συντελεσαντων και εργασθεν- 
των διά τό μέγα τοΰτο εργον τής άναγεννήσεως τοΰ άρ
χαίου πνεύματος, εύχόμενοι λίαν προσεχώς νά τύχωμεν 
παρομοίας πνευματικής άπολαύσεως και παρομοίου ίε- 
ροϋ έθνικοϋ ένθουσιασμοΰ. Χ· Β ρ λ τ ς .

ΝΕΑ Ε Ρ Γ Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. ΠΙΣΤΙΙ 

Η Σ Ο Τ Λ Τ Α Ν Α

Ό  έν Καίρω τής Αίγύπτου άποκατεστημένος ομο
γενής φαρμακοποιός κ. Διον. Α. Πίστης, συγγραφεύς 
πολλών δραματικών έργων, έδημοσίευσεν εσχάτως εν έπι- 
φυλλίδι τοϋ «Έ ρμοΰ» νέον του δραμα, είς τρεις πρά
ξεις, ύπό τόν τίτλον « Ή  Σουλτάνα».

Ή  ύπόθεσις τοΰ έργου, ου ή σκηνη υπόκειται εις τι 
χωρίον τής Στερεάς Ελλάδος, έχει έν όλίγοις ώς έξής: 

Αί ετεροθαλείς άδελφαί Σουλτάνα καί Φρόσω άγα- 
πώσιν, έκάστη δ ι’έαυτήν, τόν αύτόν νέον συγχώριόν των, 
£νόματι Γιάννον Γραβάνην καί έμ~ιστεύονται τον ερω-



τάτων^πρός την κοινήν μητέρα των, την εκ δευτέρου 
χήραν Άνθήν, ητις, επειδή δέν ήγάπα τόν πρώτον της 
σύζυγον, «ενα μαχαιροβγάλτην,» άποθανόντος τούτου, 
μεταφέρει, ακόυσα, ίσως, αν οΰχί τό μίσος, άλλά την 
αδιαφορίαν της, πρός την έξ αύτοΰ- κόρην, Σουλτάναν, 
ητις, κατάτόλέγειν της Γραβάναινας, μητρός τοΰ Γιάν
νου, ήτο « ’ίδιος ό πατέρας της' διότι αΰτή κάθε χρόνο 
σφάζει τό λαμπριάτικο άρνί. Είναι ό ’ίδιος ό συχωρε
μένος, προσθέτει· τό αίμα δέν τό σκιάζεται. γιαυτό τήν 
άγαπάω ». 'Η Άνθη δ'μως άγαπα περισσότερον τήν 
Φρόσω, τήν 1κ τοΰ δευτέρου γάμου κόρην της,ήτις, όμο- 
λογουμένως, έχει καί εΰγενέστεοα αισθήματα, διότι,ό'ταν 
ή Σουλτάνα τής λέγει, οτι θά άποθάνη, διότι άγαπα 
τόν άνδρα, όν άγαπα καί έκείνη, ή Φρόσω, μετ’ αΰτα- 
παρνήσεως, άπαντ^:

— Πάρ’ τον έσύ ! Νά πικράνω έγώ τήν άδελφούλα 
μ ο υ !.... Και νά σοΰ π ώ ;. . . .  Σέ σένα πρέπει ό Γιάννος, 
ποΰ είσαι λεβέντρα κ ’ έμμορφη !

Αλλ’ ή αυτοθυσία αΰτή, δέν άρέσκει εις τήν αη- 
τέρα των,^ Άνθήν, ητις «ορκίζεται εις τά κόκκαλα τής 
μάνας καί τοΰ πατέρα της, πώς δσο βλέπει ήλιο, ό 
Γιάννος ά'νδρας δέν θά γείνη καμμιανής.»

Τόν ορκον τούτον επαναλαμβάνει καθ’ έαυτήν ή 
Σουλτάνα, τήν νύκτα, μετά φρίκης.

— Όσο θά βλέπω ήλιο, τόν Γιάννο δέν θά πάρης 
άνδρα σου — Έ τσι ώρκίστηκε ή μάννα μου  Ό  υ
στερνός της ήλιος ήτανε ό σημερνός !

Καί είσελθοΰσα εις τό δωμάτιον τής μητρός της,τήν 
έσφαξεν.

Ό  φόνος άποδίδεται εις ένα γείτονα, Τρελλοκώσταν 
όνόματι, δστις είχε παραφρονήσει έξ ερωτος πρός τήν 
Σουλτάναν, ερωτος άποκρουσθέντος παρ’ αυτής, ήπείλει 
δ έκτοτε, δ toe τοΰτο, να φονευση ολον τόν κόσμον, διά νά 
πάρη τήν Σουλτάναν.

Διά νά άποδοθή ό φόνος εις τόν παράφρονα Κώσταν, 
πολλά συνέτειναν, ά παραλειπομεν. Ή  Σουλτάνα έτήρει 
σιγήν. Ά λ λ ’ ό'ταν εμαθεν, ότι ό Γιάννος έφονεύθη εις 
τόν πόλεμον:

— ,Π°ιός τούπε πεθάνη; κραυγάζει άλλόφρων· 
εγώ γ ι ’ αυτόν έσκότωσα τήν μάννα μου.

Καί όρμήσασα έξω τής οικίας, ηύτοκτόνησε, ριφθεί- 
σα άπό τίνος κρημνού.Ταύτοχρόνως άγγέλλειαι ή ελευσις 
του έκ παραξηγήσεως νομισθέντος «κροΰ Γιάννου Γρα- 
βάνη, ό'στις, ώς φαίνεται, θά νυμφευθή τήν Φρόσω, ήν 
άγαπα.

*  *

*

Τοιαύτη ή ύπόθεσις τοΰ έργου.
Φυσική καί άβίαστος, δσον καί άπλή. Δέν βλέπει τις 

εν τη «Σουλτάνα» ραδιουργίας τών μυθιστορημάτων τοΰ 
Μοντεπέν καί τών δραμάτων τοΰ Δ ’ Έννερύ, ουδέ φ ι- 
λοσοφοΰσιν όλα τά  πρόσωπα ώς έν τοΐς έργοις τοΰ Σ αιξ- 
πήρου, τοΰ Ούγγώ ή τοΰ Σίλλερ, ά λλ ’ όμιλοΰσι «σάν ’ς 
τό σπίτι τους» ως ομιλοΰσι συνήθως η ί ^ ο ρ ιχ α ι μεταξύ 
των. 1 πεγράμμισα τήν λέξιν «χωρικαΐ» διότι, πρέπει 
νά ρηθη,δτι «Σουλτάνα» έχει και τοΰτο τό πρωτότυπον, 
πάντα τά έν αΰτώ πρόσωπα είναι γένους θηλυκοΰ : Μία 
μήτηρ μετά τών δύο θυγατέρων της, τής άδελφής της 
και μιας γειτονος, αποτελοΰσιν όλα τά πρόσωπα τοΰ 
δράματος τοΰ κ. Πίστη. Οΰδείς άνήρ, καίτοι, ό'λον τό . 
έργον στρέφεται περί τό όνομα τοΰ Γιάννου. Ό  θεατής, 
κατά την παραστασιν, θά περιμένη άνυπομόνως, άπό 
πράςεως εις πράξιν, νά ιδη τοΰ δράματος τόν ήρωα, 
περί ού τόσος γίνεται λόγος, άλλ' εις μάτην.Α γγέλλεται

η επάνοδός του εις το χωριό, γνωστοποιείται 5τι μόλις 
ήλθεν, ηρωτησε διά την Φρόσω, υπονοείται ό μετ’ αυτής 
γάμος του, αλλ ουτος δεν παρουσιάζεται επί τής σκηνής.

Ιό δράμα τοΰτο, οπερ, ώς έμάθομεν, προγυμνάζε- 
τα ι ό υπο την κυρίαν Ευαγγελίαν ΓΙαρασκευοπούλου θία
σος, θα ήδυνατο κάλλιστα, μεταφραζόμενον εις τήν τουρ
κικήν. νά παρασταθή έν χαρεμίψ, παρ ’ έρασιτε^νίδων 
χανουμισσών. Ούδέν τό κωλΰον. Τοσούτω μάλλον^ καθ’ 
όσον ό φίλος συγγραφεύς·, ώς μή ώφελε, θέτει εις τό 
στόμα τής Γραβάναινας, έν τή τελευταία πράξει, λέξεις, 
ούχί κολακευτικάς διά τούς ελληνας πολεμιστάς τοΰ 
1897. Τοΰτο δέ είναι καί τό μόνον μειονέκτημα δπερ 
εύρίσκομεν έν τω κατά τά  άλλα πολύ έπιτυχεί εργω τοΰ 
φίλου κ .Δ .Π ίστη , όν δεν πιστεύομεν νά δυσαρεστήσωμεν 
διά τήν παρατήρησίν μας ταύτην, άτε άκολουθοΰντα τήν 
συμβουλήν τοΰ B oileau-D cspreaux, λέγοντος :

F aites-vou s des am is 
Prom pts a vous cen su rer.

«Κάμνετε φίλους, οΐτινες δέν διστάζουσι νά σας έπι- 
κρίνωσι».

Η γλώσσα της «Σουλτάνας» δημώδης, πραγμα
τική δημώδης, μυριζουσα θυμάρι τοΰ βουνοΰ. Τάς έν τώ 
δράματι λέξεις μεταχειρίζεται έν τή όμιλίοε του ό λαός 
και δ=ν τας κατεσκευασεν ο συγγραφευς, ώς, δυστυχώς, 
άπό̂  τίνος, πράττουσί τινες έν Άθήναις, ο ί Μ αΜ αροί, 
ώς άποκαλοΰνται ήδη, κατά συνθήκην, όλοι οί νέοι ούτοι 
Προκροΰσται τής Ελληνικής γλώσσης.

Τά συγχαρητήριά μας τω κ. Διονυσίω Πίστη διά 
τό αληθώς πρωτότυπον δράμα του.

1. Π . Χρνίανθόποι'λος.

-------- ■>►■» > »  <ι·--------

Κ Ω Μ Ι Κ Ο Σ  Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ
(Δόγια τής Καραβάνας)

Απόψε, καθώς φαίνεται, είμαι πολΰ σοβαρός. Καί 
είμαι σοβαρός, όχι διότι άνέγνωσα τήν Γραμματολογίαν 
τοΰ Μύλλερ ή κανέν δράμα τοΰ ’Ίψεν. Ό χ ι, διότι μέ 
έγκατέλειψεν ή ερωμένη μου — εϊθε νά τό έκαμνεν - ή 
διότι άπέκτησα πενθεράν—ό μή γένοι το ,— ή διότι έξε- 
λέγην μέλος συλλόγου τίνος— όρα καί άπόδειξιν συνδρο
μής. I ιποτε από αυτά. Είμαι σοβαρός, διότι άκόμη 
δέν κατώρθωσα νά μάθω πόθεν προήλθεν ή φράσις «Λό
για τής Καραβάνας». Βεβαίως έκ τοΰ στρατοΰ. Ά λλά 
πώς ; Μήπως κανείς σας γνωρίζει ; Άλλοίμονον. Όλοι 
σιωπάτε. Εισθε καί σείς σοφοί, όσον κ ’ έγώ. Λοιπόν, άς 
έξετάσωμεν. Διότι κατά τήν ώραν τοΰ συσσιτίου σάν 
πεινοΰν οί στρατιώται δέν ξέρουν τ ί λένε, ή διότι είναι 
ή ώρα τότε ποΰ λένε οτι θέλουν; Καραβάνα... Ά ,  τ ί 
δυστύχημα! Δέν έχω καί μ α νδ ή λ ι!.. . .  Ποιό άσχημη 
μυρωδιά .... άς είναι. Δέν είνε ή Καραβάνα.... Αΰτή 
είνε εν μεταλλικόν νερόν καί τίποτε άλλο ή μάλλον 
πολλά άλλα  ουφ !

Ά ς  μεταπιδήσωμεν άπό τό Cabinet όπου μάς έ- 
φεοεν ή Καραβάνα εις τήν Γαλλίαν τής έποχής τοΰ Λου
δοβίκου ΙΔ . 'Ομολογώ ότι τό· πήδημα είνε τεράστιον 
και ήκιστα κολακευτικόν διά τήν προστάτιδα Δύναμιν. 
Γί νά γεινη  ! Πρέπει νά εΰρωμεν τήν έτυμολογίαν. 'Π 
I αλλία μάς παρουσιάζει τούς Καραβινοφόρους οί όποιοι 
δέν πιστεύω νά διαφέρουν καί πολΰ άπό τους ίδικούς 
μας λοχίας... Ά λλά  τίποτε καί άπ ’ έδώ ... Ξέρετε, δέν 
άγαπώ καθόλου τάς διεθνείς περιπλοκάς, εστω κ«ί &ν

πρόκειται περί γλώσσης και διά τοΰτο άς επανέλθωμεν 
εις τόν τόπον μ α ς... Ά ,  όχι έλησμόνησα τήν γην τοΰ 
Φαραώ, τοΰ Νείλου, τοΰ Κεδίβη καί τοΰ Λωτοΰ. Την
γήν τών Πυραμίδων καί τοΰ Ά ραμπή. Γήν γήν  Και
τά λοιπά. Λοιπόν, μήπως πρόκειται περί τών Καραβα- 
νίων τών καμηλοειδών αυτών εκστρατειών; £.ευρετε και 
άν δέν τό ξεύρετε θά τό ϋποθέτητε καί όσοι δέν τό 
υποθέτετε, μάθετέ το, οί έν καραβανίω όδοιποροΰντες 
εις τάς άμμώδεις καί άγονους έκείνας εκτάσεις δέν έ
χουν νά κάμουν άλλο τι κατά τάς μακοάς μονοτόνους 
ώρας τοΰ ταξειδίου ή νά λέγουν και νά λέγουν άρες 
μαρες  ότι τους κατέβη στον βρόντο  διά νά μή αισθά
νονται τήν ανίαν, ητις χαρκτηρίζει τά τοιαΰτα ταξείδια. 
Ά λλά  τό άρθρον μάς ανατρέπει τό οικοδόμημα. Ποιό 
άρθρον θά μοΰ είπήτε ; τό Ή '. Δηλαδή τό γένος ... Α, 
αύτά τά θηλικά. αιωνίως θά μάς τυραννοΰν ! Καλά, εγώ 
δέν ένόησα τό λάθός μου ! Ά λλά  σεις ; Καλέ, τό άρθρον 
ή καραβάνα καί όχι τό καραβάνι. Λοιπόν τίποτε δέν
έκάριαμε... Μέ συγχωρείτε  Ά λλά  μή τρέχετε, άν και
δέν μπορείτε νά τρέξετε, προκειμένου περί καραβανιού. 
Εύρέθη, άν όχι ή καταγωγή τής φράσεως, τουλάχιστον 
ή σημασία. Καί δέν έχετε άλλο τίποτε νά κάμετε, ή νά 
άναγνώσητε καί όσα άνεγνώσατε ήδη. Δηλαδή, όλας 
αϋτάς τάς ανοησίας, αί όποίαι σάς βεβαιώ εινε ακριβώς 
Λόγια τής καραβάνας.

Δ ικ .

Ο Α Π Ο Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Μισεύω κα ι σ ’ αφήνω  
αγάπη  μου γ.Ιυχειά.

Ή (ιο ίρά  μου ετσι θέ.Ιει 
να. ζώ άπο σέ μαχρυά .

Μισεύω χ ι ’ α ν  πεθάνω  
χι α ν  (U σ ΐ ζανα ϊόώ ,

Σ τον άΧΛον κόσμο επάνω , 
έχει, σέ ά καρτερώ.

Α. Γ . Δελλαπόρτας

  —♦■♦!·»■— ---------

Ε Π Ι ΐ Τ Η Μ Α Ι  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Α 1

Δοίτξ ηθοποιός.

Μία περίφημος διδασκαλία τοΰ «Ά μλέτου» εγινεν 
εις Πετρούπολιν κατά τήν τελευταίαν εβδομάδα τών Άπό- 
κρεω, εις τό άνάκτορον τοΰ Μεγάλου Δουκός Κωνσταν
τίνου. Ούτος ύπεδύετο ό ίδιος τό πρόσωπον τοΰ Ά μ 
λέτου, ή διδασκαλία δέ έγεινε ρωσσιστί κ α τά  μετάφρασιν 
τοΰ ίδιου δουκός Κωνσταντίνου. Ή  ύπ αύτοΰ έςεικό- 
νισις τοΰ ^αρακτήρος τοΰ Άμλετου ήτο πολΰ διάφορος 
τοΰ συνήθους τύπου τής σκηνής τών θεάτρων.

Ό  Μ. Δοΰξ όχι μόνον έχειροκροτήθη διά τήν ύπό- 
δυσιν τοΰ μέρους του υπο τοΰ ακροατήριου, άλλα και 
έδέχθη τά  συγχαρητήρια τοΰ Τσάρου καί τής Τσαρίνας,
οί όποιοι ήσαν παρόντες.

Ό  Μέγας δοΰξ Κωνσταντίνος εινε έκ τών μάλλον 
μορφωμένων μελών τής Αυτοκρατορικής Οικογενειας,απο- 
κτήσας μεγάλην φήμην ώς λυρικός ποιητης, εις ?,ν προσ
τίθεται ήδη καί ή φήμη του ώς δοκίμου ήθοποιοΰ.

Τηλιδώ νον (ϊελτίωόις.

Μηχανικός όνόματι Ζερμαίν έργαζόμενος εις τό γαλ
λικόν ΰπουργείον τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων ανε- 
κοίνωσε μίαν έπινόησιν, ή όποια, διατείνεται, θά έπι- 
φέρη έπανάστασιν εις τήν χρήσιν τοΰ τηλεφώνου.^

Δ ι’ εύφυοΰς προσαρμογής τοΰ τηλεφωνικοΰ σύρματος 
τό μικρόφωνον θέλει τόσον άναπτύσσει καί έντείνη τήν 
πεμπομένην παλμικήν δόνησιν, ώστε νά μή είνε πλέον 
άναγκαίον νά θέτη κανείς τόν δείκτην εις τ αυτιά του, 
ή νά στέκεται μέ τό στόμα πλησίον τοΰ πομποΰ, ή συν- 
διάλεξις δέ ούτω μεταξΰ δύο προσώπων δύναται ευκόλως 
νά γείνη, άμφοτέρων ευρισκομένων βήματά τινα μακράν 
τής συσκευής.

Ή  έπινόησις έδοκιμάσθη έπανειλημμένως καί έπι- 
σημα πειράματα τήν εξαγγέλλουν ώς ύπό τελείας στεφ- 
θείσαν επιτυχίας.

ΙΝεωτέρα φωτογραφία.

Τό πάντων τελειότατον φωτογραφικόν μηχάνημα τό 
ύπό τοΰ Οΰίλλιαμ Γκάρτνερ κατεσκευάσθη έν Σικάγω 
διά το επιστημονικόν Ίνστιτοΰτον τοΰ Ούάσιγκτων. 
Κατά τήν ειδικήν συμφωνίαν τής κατασκευής ή πλάξ 
τοΰ φωτογραφικού αΰτοϋ μηχανήματος έπρεπε νά φω
τογραφή οΐονδήποτε άντικείμενον εις χρονικόν διάστημα 
τοΰ ενός έξακοσιοστοΰ τοΰ δευτερολέπτου! Η ταχύτης 
0υ.ως έλπίζεται δτι θ’ αΰξήση ούτως ώστε ή άποτύπωσις 
τών αντικειμένων νά γίνεται αστραπιαία, εις τό ονειρώδες 
διάστημα τοΰ ένός χιλιοστοΰ τοΰ δευτερόλεπτου ! Η α
ξιοθαύμαστος αΰτη ταχύτης εννοείται οτι τώρα κατά 
πρώτην φοράν έπιτυγχάνεται. "Εκαστος δέ δύναται νά 
φαντασθή ολίγον τήν ώς αστραπήν αΰτήν φωτογράφησιν 
όταν μάθη ότι βολίς έκπεμπομένη μεθ’ δ'λης τής δυνατής 
ταχύτητος καί διασχίζουσα τόν αέρα φωτογραφείται ύπό 
τοΰ μηχανήματος. Ά λλά  τοΰτο εινε άκόμη θαυμασίώ- 
τερον. Διά τήν φωτογραφικήν αΰτήν μηχανήν όέν ύπάρ- 
χει σχεδόν ταχύτης ποΰ νά μήν είμπορή νά τήν άρπάση 
άκαριαίως.

Τό ταχύτατον τών πτηνών δύναται νά διασχίζη τήν 
άτμοσφαΐραν με δλην τήν όρμήν του καί τήν ταχύτητα. 
Τό νέον αύτό μηχάνημα εινε ταχύτερον καί τής ταχυ- 
τέρας πτήσεως, και τό πτηνόν τό συλλαμβάνει εις την 
πλάκα του. Εις τό χιλιοστόν έκείνο τοΰ δευτερολέπτου 
τό άπαιτούμενον διά τό άρπαγμα τής φωτογραφίας, τό 
πτηνόν καίτοι ταχύτατα ιπτάμενον φαίνεται άκινητοΰν 
γυμνός δέ οφθαλμός αδύνατον νά διακρίνη τών πτερών 
τήν κίνησιν.

Σιδηρόδρομος μέ μίαν «ίιδηραν τροχιάν.—Πώς θά 
τρένη εις μίαν γραμμήν.

Αΰτή εινε ή έφεύρεσις τοΰ άγγλου Βέρρ, νά κάμνη 
σιδηρόδρομον καί νά κινήται μέ ταχύτητα 100 μιλίων 
τήν ώραν καί επί μονής σιδηράς γραμμής ! Ή  τροχιά 
αΰτή θά εινε πολΰ πλατεία, πλατείς δέ καί παχείς θά 
είνε καί οί τρο/οί, οί οποίοι θά εινε ύπό τόν άξονα τών 
βαγονίων.

'Η κινητήριος δύναμις θά είνε ό ηλεκτρισμός.
Πρός τήρησιν ό’μως τής ισορροπίας τών βαγονίων 

πλησίον τών τροιών αυτών θα εινε άλλοι τροχοί ειδικής 
κατασκευής, οί όποιοι θά τηροΰν πάντοτε τά  βαγόνια εις 
τήν ισόρροπον θέσιν των.

Μία τοιαύτη γραμμή εινε ήδη έν κατασκευή μεταξΰ 
Λίβερπουλ καί Μάντζεστερ εις τήν Α γγλ ίαν .



ΑΝΑΛΕΚ.ΤΑ

Ίπάρχουσι καθ’ ό'λην τήν ΰφήλιον 147 πανεπι
στήμια. Μεγαλήτερον όλων είναι τό πανεπιστήμιον τών 
ΙΙαρισίων_καί δεύτερον τό τοϋ Βερολίνου. Τό μ,ικρότερον 
δλων είναι τό πανεπιστήμιον B aylcollege έν Σιέρρα 
Λεόνε άριθμοΰν 12 άκροατάς και 5 καθηγητάς.

★
* *

Είς Ά γγλος όστις θά έχη βε'βαια πάρα πολύν και
ρόν διαθέσιμον, άνεκοίνωσεν είς αίαν έπιθεώρησιν δεκαετή 
εργασίαν, άφιερωθείσαν πρός υπολογισμόν τών γραμμών, 
τών λε'ςεων καί τών γραμμάτων, τά όποια περιεχουσι 
τά δράματα τοΰ Σαιξπήρου είς κλασικήν αγγλικήν έκ- 
δοσιν.

Έ κ τούτου καταφαίνεται.ό'τι τό μεγαλείτερον δράμα
τοΰ Ά γγλου ποιητοΰ είνε ό « Άμλε'τος» περιέχον 3 ,930
γραμμάς, 29 ,492  λέξεις καί 1 2 0 ,3 3 4  γράμματα.

* *
*

Γιγάντιον πλοίον πρόκειται νά καθελκυσθή. ’Ονομά
ζεται « ’Ωκεανία». 'Έχει 214 μέτρων μήκος καί 60 
πλάτος, χωρητικότητα δέ 2 8 ,5 0 0  τόννων. Έ χει τρεις 
μηχανάς και Ικάστη εχει δύναμιν 25 ,000  ίππων. Του- 
τε'στιν έν ό'λω 75 ,000  ίππων δύναμιν. Ή  συνήθης τα - 
χύτης εινε 23 κόμβων.

Α παιτείτα ι ήμεοησία κατανάλωσις διά τόν πλοΰν 
700 τόνων άνθράκων. Ή  « ’Ωκεανία» δύναται νά περι- 
λάβη 5 ,000  έπιβάτας. * *

*
ΦΛηιιακον κατά τής ή ιιικ ο α ν ία ς .

Τό πλε'ον τελεσφόρον φάρμακον είνε τό έξής : Κα
φεΐνης 10 έκατοστόγραμμα, άντιπυρίνης 80 , κιτρικοϋ 
όξε'ος 10.

Άναλόγως τής ήλικίας καί τής άντοχής λαμβάνει ό 
πάσχων εν α σκονάκι 50 έκατοστών τοΰ γραμμαρίου μέ- 
χρις 1 γραμμαρίου.

★
ΜΥιρι είς τόν πάγο.

Μεταφορά ψαριών φρέσκων καί ενίοτε βρώμικων μέσα 
είς πάγον είνε πράγμα γνωστόν. Μεταφορά ό'μως ψα
ριών ζωντανών μέσα είς πάγον δέν ειχεν έπιχειρηθή 
μέχρι τοΰδε. Τήν μέθοδον ένεκαινίασε μία έταιρία αλι
είας, έκμεταλλευομένη λίμνην τινά εν ’Αμερική. Ή  έται
ρία αϋτη αποστέλλει τά ψάρια έντός πάγου. Διά ν ’ άνα- 
ζήσουν άρκεί νά βάλη τις τά παγωμένα κομμάτια έντός 
νεροΰ, θερμοκρασίας προσεγγυζούσης πολύ τήν τοϋ πά
γου. Ό  πάγος αρχίζει διαλυόμενος καί τά ψάρια, ά
καμπτα, νεκροφανή, ακίνητα μέχρι τής στιγμής εκεί
νης, αρχίζουν νά έπανέρχωνται είς τήν ζωήν, νά κι
νούνται, νά πλέουν έντός τοΰ ύδατος.

*
♦ *

Κανείς δεν ήμπορεϊ νά διατρέξη στάδιον δόξης ή 
φήμης, χωρίς νά έξεγείρη ζηλοτυπίας ή μίση, ό'πως ό 
ήλιος δέν ήμπορεϊ νά λάμψη, χωρίς αί εχιδναι νά έξέλ— 
θουν άπό τάς τρύπας των.

(Σουλαρϋ)
Τό κοινόν είς τό θέατρον είνε κογκρέσσον προλήψεων.

(Έβριέ)
Ό  φανατισμός είνε ίδιότης τής ήμιμαθείας.

(Φουκιέ)

Ή  έκπαίδευσις κάμνει τόν άνθρωπον ό άνθρωπος 
κάμνει τό έθνος. ( ’Ιούλιος Σίρων)

Οί φίλοι μας, κατά γενικόν κανόνα, λυπούνται διά 
τάς δυστυχίας μας καί χαίρουν διά τάς ανοησίας μας.

(Βαλτοΰρ)

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Μιχρα τ α ζε ΐ δ ι α  είναι ό τίτλος νέας σειράς ποιημάτων τοΰ 

Κερχυραίου ποιητοΰ Γερασίμου Μαρχορα έχδοθείσης χατά το 
παρόν έτος είς κομψότατον καί καλλιτεχνικόν τόμον περιχλείοντα 
περί τάς 150 σελίδας. Ά ναμφιβόλως τό εργον τοΰ κ. Μαρκωρα 
είναι ^αληθής πλοΰτος Sta τήν πτω χήν μας φιλολογίαν. Περί 
τοΰ έργου τούτου έλπίζομεν νά γράψωμεν προσεχώς έν έχτάσει.

Σνραγο  Δε Μπι ρζ epax.  Καί ήμείς άπεκτήσαμεν τήν μετά- 
φρασιν τοΰ φημισθέντος τούτου ’έργου, τοΰ Ροστάν, τοΰ άναβι- 
βάσαντος τον συγγραφέα του είς τήν πρώτην γραμμήν τών 
μεγάλων συγγραφέων τής Γαλλίας. Ή  μετάφρασις τούτου (Οφεί
λεται είς τόν ποιητήν Γεώργιον Στρατήγην, είναι δέ έμμετρος 
καί αληθώς κομψοτέχνημα ώς βιβλίον.

Διηχηματα.  Το τρίτον μέχρι τοΰδε έκδοθέν εργον φιλολο
γικόν κατά τό ετος τοΰτο είναι τά διηγήματα τοΰ κ. Π. Ά ς ι -  
<»του, γνωστοΰ ήδη, ώς διηγηματογράφου καί έξ άλλης ο
μοίως ογκώδους σειράς δ ιηγημάτων. Τήν νέαν ταύτην σειράν 
αποτελοΰσι 10 τό ολον διηγήματα είς 150 περίπου σελίδας.

Εις παρελθόντα φυλλάδια τής « ’Α ττικής "Ιριδος» ηύτυχή- 
σαμεν νά δημοσιεύσωμεν κατά συνέχειαν έπισταμένην μετά- 
φρασιν περί τής καταπολεμήσεως τοΰ περονοσπόρου τοΰ δια
πρεπούς Ίταλοΰ καθηγητοΰ κ. L u ig i Savastano έκπονη- 
θεϊσαν παρα τοΰ φίλου συνεργάτου μας κ. Ά λ εξ . Ν. Γεωργα- 
κοπούλου γεωπόνου του Έ φηβείου Ά βέρω φ . Α ί είρημέναι ό- 
δηγίαι κατά τοΰ περονοσπόρου έγράφησαν άποκλειστικώς διά 
τούς αμπελουργούς καί είνε διαδεδομέναι καθ ’ απασαν τήν ’Ι
ταλίαν. Ε πομένω ς ή δημοσίευσις αυτών έπλήρωσε παρ ’ ήμΐν 
έλλειψ ιν λίαν αισθητήν, καθ’ οσον αί ύπό τοΰ ’Υπουργείου τών 
’Εσωτερικών άχρι τοΰδε έκδοθεϊσαι είνε ήττον κατάλληλαι δι’ 
άπλοΰς αμπελουργούς. Λικαίως άρα ό κ. Savastano διά φιλό- 
φρονος επιστολής του πρός τόν κ. Α . Γεωργακόπουλον επαινεί 
αυτόν καί ευοίωνα προΐωνίζεται διά τόν νεαρόν γεωπόνον μας.

Κ αλλιτεχνικώταται είναι αί άκουαρέλαι αί έκ τοΰ φυσικοΰ 
ειλημμέναι Α ιγυπτιακών καί 'Ε λληνικώ ν αρχαιοτήτων, ώς αί 
Πυραμίδες, ή Πύλη τοΰ Άδριανοΰ κ. λ .π . καί έκτεθειμμέναι 
είς τό ’Αγγλικό/ φωτογραφείον παρά τήν πλατείαν τοΰ Συν
τάγματος. Μ ετ’ εύχαριστήσεως δέ έμάθομεν οτι είναι εργον 
τοΰ τιμώντος τόν τόπον μας καθηγητοΰ τοΰ ήμετ. πολυτεχνείου 
καί ιππότου V inceut L an za .

 « «■
Ά  λ  λ  n  λ  ο  γ  p α  ^  ί  α  ·

P o lu ch ro n , B u cu re s t  φύλλα έστάλησαν. — S p . A rseu is 
Sulina, έπ ισκεπτ. έστάλησαν. — Ίω άν. Βουτυρ. ΙΙειρ. έπ ι-  
σκεπτ. έστάλησαν. — Γεώργ. Μήχαν ΙΙειρ. έπ ισκεπτ. έστάλη
σαν — Γ Χαντζιευθυμίου ’Α γυιαν. Αίτοΰμεν συγγνώμην. Συ
νέβη διότι κατά λάθος ώς φαίνεται δέν σας είχομεν έγγράψη είς 
τόν κατάλογον τώ ν συνδρομ. Πρώτην φοράν δι’ ΰμας δυστυχώς 
τοΰτο συνέβη. Φύλλα άπεστάλησαν καί έλπίζομεν τοΰ λοιποΰ 
νά μή παραπονεθήτε. — Ίωάν. Σιδερ. Ξηροχώρ. Αυπούμεθα 
πολύ μη δυνάμενοι νά δημοσιεύσωμεν τά άποσταλέντα παρ ’ 
ύμών. "Εχετε τάλαντον. Ά λ λά  μή βιάζεσθε πολύ. — Ίω ά ν. 
Μητράβον. ’Ενταΰθα. ’Α κατάλληλον ώς καθόλου άχαιρον.— Γ. 
Νάνον. Σΰρον. "Ενεκα πληθώρας ύλης δέν έδημοσιεύθησαν ύ - 
μέτερα εργα προσεχώς έλπίζομεν νά δημοσιεύσωμεν κάτι.

Λ ί α ν  π ρ ο ι ί ε ν ώ ς

ΦΩΤΑ ΣΚΙΕΣ


