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ΓΟ Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Ν  Κ Ε Α Τ Ι Ό λ

— Οΰδέ δυνάμεθανάπιστεύσωμεν ε ίςτά ς  άσυνειδήτους 
σπερματολογίας ένίων έκπεφυλισμένων ξενομανών, οϊτινες 
φαντάζονται έν τη άνερματίστω κεφαλή των τον Βχσι— 
λε'α των Ε λλήνω ν δαπανώντα έξ ιδίων καί καταβάλ- 
λοντα κόπους προσωπικούς ύπέρ τοΰ Έθνικοΰ μας Θεά
τρου διά νά τό άπεμπολήσν) εις Γάλλους ή Γερμανούς 
καί ούκ οίδα εις τ ινας άλλους τοΰ ακολάστου της Δ ύ- 
σεως πολιτισμού ϊεροδούλους, ίνα μεταγγίζετα ι δ ι ’ αΰτοϋ 
εις την εύπλαστον καί παρθενικήν καρδίαν τοΰ ελληνικοί 
λαοΰ ή πυα ιμ ία  γεγηρακότων οργανισμών. Έ ν τοιχύτ/) 
περιπτώσει ούόεμία σκε'ψις ήδύνατο νά έμποδίση Αυτόν 
όπως καί εις τόν απέναντι του ΒασΛικοΰ θεάτρου έ£ 
ί'σου ευαγή οίκον—τόν ναόν τοΰ Α γ ίο υ  Κωνσταντίνου 
έννοώ— έγκαταστήσγι Φράγκους ιερείς. Ά λλα  τότε τ ί 
έστίν Ε λλά ς ; Ή  ΰπόστασις αυτής έκδηλουται εις την 
’ Ορθοδοζ ίαν καί εις τά νΗθη της' εις την λειτουργίαν 
τουτέστι της Ε λληνικής ’Εκκλησίας καί τοΰ 'Ελληνικού 
Θεάτρου. "Οταν τά  δύο ταϋτα  ιερά της Ε θνικής τών 
Ε λλήνω ν ’Ιδέας, ά έσεβάσθησαν καί οι ζοφερώτεροι α ιώ 
νες, διαφθείργι ή ’Ελευθερία, προς τ ί έχύθησαν y άριν αυτής 
τόσοι ποταμοί αιμάτων

— Έπομε'νως παρίσταται κατεπείγουσα ανάγκη μιας 
άκόμτι εταιρίας προς διδασκαλίαν νεοελληνι
κών δραμάτων, ήτις μετ’ ίσου ένθουσιασμοϋ άναλαμ-

βάνουσα τό υψηλόν τοΰτο εργον νά περισυλλέξη παν μέ
χρι τοϋδε γενόμενον χρήσιμον υλικόν καί νά έπιδοθή εις 
την άνάπτυξιν αΰτοϋ ένθαρρύνουσα πάντας δσοι θέλουσι 
νά έργασθώσιν έλληνοπρεπώς καί διεγείρουια την άμ ιλ
λαν μεταξύ τών αρίστων πατρ ιωτών.

Είνε άληθώς τό εργον μιας τοιαύτης εταιρίας πολλώ 
δυσχερέστερον καί άκανθωδέστερον τοΰ πρός διδασκαλίαν 
αρχαίων δραμάτων, άλλά καί πολυτιμώτερον άμα καί 
συντελεστικώτερον εις τόν σκοπόν.

Δ ιότι, εάν ύπήρχεν αύτη ήδη, βεβαίως δεν θά ετρε- 
χε τόν κίνδυνον τό Βασιλ Θε'ατρον άπό ίεροϋ σκηνώμα
τος τής εθνικής ’Ιδέας νά άποβή διεθνβΰς ακολασίας 
πρατήριον. Θά εύρίσκοντο έν τοιαύτη περιπτώσει άνθρω
ποι δυνάμενοι ν ’ άνταποκριθώσιν εις τάς Βασιλικάς βλέ
ψεις καί την λαϊκήν θε'λησιν χωρίς κανένα ΰστεοολογι- 
σμόν, καί πάσα τυχόν πλάνη θά διελύετο, πάσα δέ άνι-
κανότης θά έξωβελίζετο----

— Τό παρά τόν άγιον Κωνσταντίνον θε'ατρον δέν άνέ- 
θωρεν βεβαίως άφ ’ έαυτοΰ ώ ί οι μύκητες ουδέ διά δα
πάνης ενός ατόμου, ά λλ ’ άνηγε'ρθη διά χρημάτων π α 
τριωτικών καί μετά προσεκτικήν έκλογήν του σχεδίου. 
Ό  θεμέλιος λίθος αύτοΰ ηύλογήθη ώς τό ξέθνικώτεοον 
σύμβολόν μας άπό τοΰ άνωτάτου άρχοντος μέχρι τοΰ 
άσημοτέρου άστοΰ.



Πώς εύρέθη λοιπόν τώρα στενόχωρον καί ακατάλ
ληλον; Έ άν δέ ώς τοιοΰτον τό έθεώρει καί ή Α. Μ. ό 
βασιλεύς, δ ιατί προέβη εις την σύστασιν τής δραματι
κής σχολής άπό Έ λληνόπαιδας, οΰς έπόθησε νά έγκα- 
ααστήστ, έν αύτώ άναποσπάστως; Διά νά ριφθώσι τόσοι 
φιλότιμοι καί φιλόκαλοι νέοι εις τούς δρόμους έγκατα- 
λιπόντες τά  στάδια, δι’ ά προώριζον αυτούς αί οικογέ
νεια1! των ;

Μυστήριον !
Δεν τέρπουν τοός πολυταλάντους φιλοξένους καί ξε- 

νογλωσσοφίλους πατρ ιώτας τά  ελληνικά έργα και οΐ "Ελ
ληνες ύποκριταί καί ’έπρεπε νά ικανοποιηθούν αί ορέ
ξεις τω ν.

Εις εργον λοιπόν ή συκοφαντία !
Καί ιδού ό βασιλεύς παρίστατα ι λογαριάζων ότι δεν 

θά είσπράττγι ώς εθνικόν πολλά χρήματα άπό τον λαόν, 
διότι δεν πληρόνει ακριβά εισ ιτήρια, δι’ αυτό άπεφάσισε 
καί τό ώνόμασε Β α σ ι λ ι κ ό ν ,  όπως διά του βα π τί- 
σαατος τούτου προκαλέστ) την λάμψιν τοΰ χρυσίου έν 
α ύτφ  καί προληφθή ούτω ή πτώχευσις. . . .

Μά ώς θεατρώνην, προς Θεοΰ, έχετε τό θράσος νά 
παραστήσητε τον βασιλέα των Ε λλή νω ν; Φρονείτε, ότι 
δεν άνέγνωσε ποτέ ή Μεγαλειότης Του Ε λληνικήν 'Ιστο
ρίαν διά νά ίδη ότι οί πρόγονοι των υπηκόων Του έλάμ— 
βανον έκ τοΰ δημοσίου ταμείου τά  Θ ε ω ρ ι κ ά ;

"Α! έντροπή, κύριοι !
Έ π ε ιτα  εχομεν κ α ί  διεθνείς πολίτας καί προς

χάριν των τό Βασιλικόν θέατρον: πρέπει νά καταστή 
διεθνές  κέντρον !

Μά ευλογημένοι άνθρωποι τό Ιίολίτευμα τόν Βασιλέα 
Γεώργιον άνεκήρυξε Βασιλέα των Ε λλήνω ν, δηλαδή 
Ά ρχοντα  τοΰ Έ λληνικοΰ ’Έθνους. Καί ενα πράγμα τό 
όποιον ονομάζεται Βασιλικόν άναγκαίως λέγετα ι καί είνε 
πράγματι καί ’Εθνικόν.

Ή  μήπως νομίζετε ότι τό Ναυτικόν μας διότι φέρει 
τό όνομα Βασιλικόν δέν είνε καί 'Ελληνικόν, άλλά . . . 
διεθνές ;

’Επίσης καί οί Υπουργοί καί οί Πρέσβεις τής Ελ
λάδος φέρουν τόν τιμητικόν τούτον τίτλον, άλλ ’ οϋδεις 
διενοήθη ποτέ νά θεωρήστ, τούς άνθρώπους τούτους ώ ς . . .  
διεθνείς υπαλλήλους ! ! !

"Α ! Κύριοι, σείς δύνασθε νά όνομάζεσθε... διεθνείς ή 
όπως άλλως θέλετε καί νά καθιστάτε τά  πράγματά σας 
ό'ργανα τοΰ τυχόντος- έχετε απεριόριστον ελευθερίαν.

Δέν συαβαίνει όμως τό ίδιον καί μέ τούς Βασιλείς.
’Ορέξεις Αυτοί έχουν τάς ορέξεις τοΰ Λαοϋ Τ ω ν- διότι 

ή αγάπη Τούτου είνε ή ισχύς ’Εκείνων.
’Ανυπερθέτως λοιπόν εάν πράγματι ό σεπτός ημών 

"Αναξ κατέχεται ήδη άπό τής ιδέας νά μη στεγάσν) υπο 
τό Βασιλικόν Θέατρον τήν «φερέοικον έλληνικην σκη- 
νή ν» , σείς κ*τεστήσατε Αυτόν δύσπιστον προς τήν Ε λ
ληνικήν Τέχνην παραστήσαντες απραγματοποίητους επι 
τοΰ παρόντος τάς Προθέσεις Του ύπερ αυτής, άποσκυβα- 
λίσαντες προ των Ό μμάτων Του τούς θεράποντας αυτής 
ποιητάς καί ήθοποιούς.

‘Η Ε λληνική  Σκηνή δέν εινε «φερέοικος». Έ χει τα  
λαμπρότερα Μέλαθρα κοσμήσει, καί δέχεται προσκυνη- 
τάς άπό πάσης πολιτισμένης γω νίας.

’Αξίζει λοιπόν νά στεγασθ^καί υπό τοΰ ΒασιλικοΰΘεά- 
τρου δχι διά νά λαμπρυνθή, άλλά διά νά τό λαμπρύνγι.

(Π ερ ικο π ο π α ί ειδ ικώ ν άρθρο)ν 
Β . Ά ν τ ω ν ο π ο ν λ ο υ ) .

Τετρακόίια ι χιλιάδες δραχμών έδαπανήθησαν διά 
τήν σκηνήν μόνον. “Εν Ικατομμύριον διά τό όλον οικο
δόμημα.

Δέν είνε πολλά.
Ά λλά  καί ποίος ό σκοπός τοΰ θεάτρου τοΰ έθνικοΰ ;
Ή  τέρψις μόνον ; Καί άν δι’ ό'λα τά  θέατρα θά ή- 

δύνατο νά λεχθή ό'τι σκοποΰν νά παρέχουν εις τό κοινόν 
ώρας τινάς άπολαύσεως, διά τό έπί τής όδοΰ τοΰ Ά γιου 
Κωνσταντίνου θέατρον τοιαύτη γνώμη θα ήτο ύβρις κατά 
τοΰ Βασιλέως τ ή ’ πρωτοβουλία τοΰ όποιου ίδρύθη τό 
θέατρον τοΰτο.

Οί Βασιλείς δέν μεριμνώσιν διά τάς τοιαύτας δια
σκεδάσεις τών υπηκόων τω ν. Το συγκροτείν θιάσους πα 
ρέχοντας τήν ·τέοψιν άνευ ηθικης τίνος ωφελειας, είνε μεν 
ίδιον ενός θεατρώνου, ανάξιον όμως ενός βασιλέως.

Τό ’Εθνικόν Θέατρον ίδρύθη τή πρωτοβουλία τοΰ 
Βασιλέως διά νά μορφώσει έν ί’σγι μοίρα μέ τήν Ε κκ λη 
σίαν καί τό Σχολείον. Διότι τό θέατρον εινε ναός καί 
σχολεΐον συγχρόνως. Διότι εις τό θέατρον θά κλαύσης καί 
θά πονέσής διά τήν πάσχουσαν αρετήν καί θά αγανα
κτήσεις καί θά μισήσ^ς τήν διώκουσαν κακίαν. Θά £ι- 
δαχθής έκεί τήν προς τόν πλησίον αγάπην, τόν φόβον 
προς τόν θεόν, τόν ’έρωτα προς την πατρίδα. Θά ενω- 
τισθής ιδεών, θά διδαχθής νά λαλής τήν γλώσσαν σου, 
τήν γλώσσαν τών πατέρων σου, τήν καθαρεύουσαν ή δη- 
αώδη -  άδιάφορον— πάντως όμως άπηλλαγμένην α ι
σχρολογιών, χυδαιοτήτων, βλασφημιών.

Ειδεν ό Βασιλεύς Ότι έστερούμεθα τοιούτου σχολείου 
καί τό άνήγειρεν Αυτός. Τό εργον τοΰ Βασιλέως ετελειω- 
σεν. Ό  Βασιλεύς έχορήγησεν. Ό  Βασιλεύς έξεδήλωσε 
τάς επιθυμίας του.

Καί εις τούς περί Αυτόν άνέθηκε τήν έκτέλεσα τών 
επιθυμιών του.

Τ ί ’έκαμαν αυτοί ; Όφείλομεν νά άποδώσωμεν εις 
αυτούς, επιπολαιότητα καί άνικανότητα μή έπιτρεπομέ- 
νην ουδέ εις θυρωρούς θεάτρων διά νά μή άναγκασθώ- 
μεν νά καταλογίσωμεν εις βάρος των ένοχον πρόθεσιν 
προς διαστροφήν τοΰ έθνικοΰ έργου τοΰ Βασιλέως και 
μετατροπήν τοΰ σεμνοΰ σχολείου τής τέχνης τοΰ Θέσπι- 
δος εις μαγαζείον κερδοσκοπικόν μιοίς δόξης δυούσης, 
αύριον δέ καί εις άνηθικον ασυλον των περιτριμμ.άτων 
τών ευρωπαϊκών θέατρων, τά  οποία ουδεν αλλο διδά
σκουν ή τήν λατρείαν τής Αφροδίτης, όχι μόνον επι τής 

ν σκηνής, άλλά καί έν τοΐς παρασκηνίοις.
Καί δέν εινε δυνατόν άλλως νά συμπεράνωμεν περί 

τών κυρίων τούτων, όταν ενώ μιλις προχθές με τοσας 
έλπίδας ήνοιξαν αί πύλαι τοΰ θεάτρου τούτου, ήκούσθη 
χθές εις τήν κομψήν αίθουσαν γλώσσα άλλη παρά τήν 
Ε λληνικήν καί παρουσιάσθησαν έπί τής σκηνής πρό
σωπα, τά  όποία διήνυσαν τήν χωρίζουσαν τήν πατρίδα 
των άφ ’ ήμ.ών απόστασιν, ουχί εκ φιλοδοξίας ευγενοΰς, 
ό'χι διά νά δρέψουν δάφνας διά τήν τέχνην τω ν . Ά λ λ ά  
διά νά δρέψουν ε ί κ ο σ ι π ε ν τ  ά ρ t κ α διά τής φή- 
μ.ης τω ν.

Ποίας έντυπώσεις θά αποκομίσουν αί θυγατέρες καί 
αί σύζυγοι, αί όποίαι θά παρακολουθήσουν τήν παρά- 
στασιν μετ’ ένδιαφέροντος τόσον μεγαλειτέρου, όσον ά- 
διαφιλονείκητος δυνατόν νά εινε ή τέχνη τής διακεκρι
μένης καί σεβαστής ήθοποιοΰ, ήτις υπόσχεται νά π α 
ρουσιάσει ζώσαν τήν ήρωίόα τοΰ Δωδε, την ειδεχθή έ- 
ταΐράν του Σαπφώ ;

Θά έρυθριάσουν βεβαίως και θά καλύψουν ε ; αίσχους

to πρόσωπον διά τόν έξευτελισμόν τής γυναικός καί θά 
εντραποΰν οί άνδρες διά τήν κατάπτωσίν τοΰ άνδρός.

Κ ατά τ ί θά ώφελήστρ ή διδασκαλία τοΰ δράματος, 
τό οποίον διά τήν άνήθικον ΰπόθεσίν του καί διά τόν α
σεβή απέναντι τοΰ κοινοΰ διάλογον κατεδικάσθη άπό τόν 
μάλλον φιλελεύθερον λαόν τοΰ κόσμου ;

Γνωρίζουν οί κύριοι διευθυνταί τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου 
ό'τι εν Νέα Ύόρκη «ή  ύποδυθεϊσα τόν ρόλον τής Σ απ - 
» φοΰς ηθοποιός έδικάσθη καί κατεδικάσθη έπί προσβολή 
»τώ ν ηθών ;»

Εινε σεμνότυφοι οί Αμερικανοί ; Τή άληθεία, θά 
ηςιζε νά κατηγορηθώμεν οί "Ελληνες ότι όμοιάζομεν τούς 
’Αμερικανούς εις τά  φρονήματα.

Έ ά ν  τό δράμα τοΰ Δωδέ καί Μπελλό εινε αριστούρ
γημα, δέν έπεται διά τοΰτο ό'τι θά'έζημιούμεθα, άν δέν 
τό άνεβιβάζομεν εις τήν σκηνήν τοΰ έθνικοΰ μας Θεά
τρου. Μήπως τών ώραιοτέρων διαλόγων τοΰ Λουκιανού 
δέν άπηγορεύθη ή διδασκαλία εις τά  ελληνικά σχολεία; 
Δ ια τ ί δέ πέρυσιν εις τήν διδασκαλίαν τών Ν ε φ ε λ ώ ν  
τοΰ Άριστοφάνους δέν επετράπη ή είσοδος εις τάς γυ
ναίκας ;

Δ ιατί λοιπόν νά μή διδάσκωμεν τά  τ£κνα μας τούς 
παραδόξους έρωτας τοΰ Διός καί τήν άρπαγήν τοΰ Γ α- 
νυμήδους, άφοΰ αύριον εις τό Ε θνικόν μας Θέατρον αί 
θυγατέρες μας θά ίδοΰν ζώσαν τήν παρισινήν έταίραν, 
ΊΟτις κατά τόν Δωδέ— ηράσθη μιας γυναικός ;

Τι τό διδακτικόν εύρον εις τήν διδασκαλίαν τής M a r -  
τα μ  Σ αν -Ζ & ,  έργου άσχετου προς τήν παγκόσμιον φ ι
λολογίαν ; Τ ί δέ εις τήν διδασκαλίαν τής Ζ α ζα ,  έργου 
ελάχιστα ΰστεροΰντος τής Σ απ γ ο ϋ ς  ;

Δ ιατι λοιπόν νά μή δεχθώμεν ότι οί κύριοι διευθυνταί 
τοΰ Εθνικοΰ Θεάτρου διά τοΰ όγκου τής φήμης τής κ. 
Ρεζάν άπεπλάνησαν τήν κοινήν γνώμην, διά νά δημιουρ
γήσουν έν προηγούμενουν, δυνάμει τοΰ όποιου τόν Ε λ 
ληνικόν Θίασον θάντικαταστήση, ή Γαλλική Ό περέττα;

Δεν ήσαν άξι.οι νά μορφώσουα θέατρον Ε λληνικόν ; 
Δεν ειχον την αυταπάρνησιν νά παραιτηθοΰν ;

Εστω. Ά ς  τό βράσουν τό θέατρον τους. Έχομ.εν 
την Νέαν Σκηνήν μας, έχομεν τούς παλαιούς μας ήθο
ποιούς. Καί δ ,τ ι δέν δύναται νά κάμη τοΰτο τό ίδρυμα, 
θα το κάμουν αυτοί, όταν αύριον κατορθώσουν νά συν- 
εννοηθοΰν, νά συγχωνευθοΰν, νά συνεργασθοΰν. Ούτοι δέ 
άς παύσουν καλύπτοντες τό άσημον έργον των μ.έ τούς 
τίτλους τοΰ Ε θηχυϋ  καί τοΰ ΒαϋιΛ ιχοΰ , διότι υβρίζουν 
το Εθνος και τόν Βασιλέα καί εμπαίζουν τήν κοινωνίαν.

Σ . A. I. Δημοσιεΰομεν τά αποσπάσματα ταΰτα διάφορων 
άρθρων ως καί τά παραχωρηθέντα εύγενώς ίιπ'ο τοΰ κ. Βασιλ.
Αντωνοποΰλου, αποσπάσματα τών ιδίων αΰτοΰ άρθρων, φρο- 

νοϋντες ότι διερμηνευομεν τά αισθήματα του 'Ελληνικού λαοΰ 
οιά το τόσω σπουδαίον ζήτημα τοΰ Έθνικοΰ μας Θεάτρου.

F. C O P P E E

Ή σουν καρδιά μου μ ιά  φορά Ρω μαϊκόν π α λά τι, 
άπό γρ α ν ίτες  δ ια λεχτούς, μάρμαρα δουλεμμένα .
Μά ήλθαν τά  πάθτι, σάν φυλή βαρβα ρική, π οΰ έκ ρ ά τε ι 
φωτιά κ ι ’ άξίνα, χαλασμό, οέ χ έρ ια  άφωρισμένα.

’Ε ρ ε ίπ ια  τό τες  κ ’ έρ η μ ιά  ! κ α μ μ ιά  φωνή δ ια βά τη  
μόνον κοράκια κ ι ’ όχεντρες ! χω ρίς λουλούδ ι ένα 
κάμπους κα ί δρόμους κρύψανε τάγκάθια  κα ί ο ί βάτοι 
κα ί σκόρπια μάρμαρα π α ντοϋ θέ νά βλεπ ες σπασμένα.

Ν ύχτες περνούσαν άναστρες κ ι ’ ά νή λ ια  μ εό η μ έο ια  
κ α ί στά χαλάσματά μου έμποός μ έ σταυρω μένα χέοια  
έζοΰσα χρόνια  μοναχός, βαριά σαν τό μ ο λύ β ι.

Μά τέλος πρόβαλες, άγνή σάν τ η ς  α ύ γής τ ή  δοόσο 
κ α ί τόν γλυκό μας έρωτα, τών δυό, γ ιά  νά σπιτώ σω , 
ά π ’ τά  σ υ ντρ ίμ ια  π α λατιού χτίζω  μ ικρ ό  κα λύβι.

I .  Ν . Γ ρ ν π ά ρ η ς

----------■ tc·» j·· —--------

ΛΟΓΟΣ Π Α Ν Η ΓΓΡΙΚ Ο Σ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

(Συνέχεια )

Β '.

Φυλετική πολιτεία ύπήρξεν άείποτε τό όνειρΟν τοΰ 
έλληνικοΰ έθνους.

Καί ή ποίησις καί ή φιλοσοφία καί ή ύπό τής φιλο
σοφίας ποδηγουμένη πράξις αύτοΰ τήν πολιτικήν ενότητα 
ειχον ά)ς ίνδαλμα.

Τόν βαθύν αυτής πόθον πρός ενότητα ή ελληνική 
φυλη δέν περιωρίσθη νά διατυπώσγ) θεωρητικώς καί νά 
έμπεδώση φιλοσοφικώς μόνον, άλλά καί πρακτικώς ή γω - 
νιζετο νά περιβάλγι αυτόν σαρκα καί οστα ίδρύουσ παν
ελληνίους αγώνας καί πανιώνια  καί άμφικτυονίας καί 
άλλα προαγωγά τής φυλετικής ένότητος νόμιμα.

Αλλά τήν φυλετικήν ενότητα έσφυρηλάτησαν άδιάο- 
ρηκτον καί προήγαγον θαυμασίως τά  θεωρητικά κατορ
θώματα τών άριστέων τής ελληνικής φυλής, τά  δ ι ’ άνέ- 
φικτον ύψος διανοήσεως καί άνυπέρβλητον κάλλος γλώσ- 
σης και αρμονίαν τέχνης τήν άφθιτον δόξαν τής αθανα
σίας περιβληθέντα. Τω δντι.

Τ ις εξ Ελλήνων καταγόμενος άναγινώσκων τήν χρυ- 
σέλιδον ελληνικήν ιστορίαν δέν αισθάνεται τήν εθνικήν 
αύτοΰ φιλοτιμίαν διαθρυπτομένην, εαυτόν δέ ούχί ώς 
θνητόν έπί γής βαδίζοντα, ά λ λ ’ ΰπέρ γην αίρόμενον καί 
αίθερίως χωροΰντα καί δέν δοξάζει τόν Θεόν, ώς ό Σ ω
κράτης, ότι έγεννήθη Έ λλην ;

Τ. ίς τών Ελλήνων λαβών συνείδησιν ότι τό γένος 
αύτοΰ αναφέρεται εις θεούς καί ήρωας, εις τούς εύεργέ- 
τας τής άνθρωπότητος Προμηθέα και Ή ρακλέα, ό'τι γ ε- 
νάρχας ’έχει τά  κάλλιστα καί άνυπέρβλητα παραδείγ
ματα άνθρωπίνης άρετής, τούς θαυμαστούς ήοωας τοΰ 
Όμηρικοΰ κόσμου, ότι προγόνους έχει τούς έν Μαρα- 
θώνι καί Σαλαμίνι καί Π λαταιαίς καί Εύουμέδοντι ΰπέρ 
τής ελευθερίας καί τοΰ άνθρωπίνου πολιτισμοΰ προκινδυ- 
νεύσαντας, δέν χαίρει διά τήν καταγωγήν αΰτοΰ ;

Τ ις "Ελλην τό γένος δέν πληροΰται εθνικής φ ιλοτι
μ ίας, όταν ακούσιο ότι ό τήν ’Ασίαν καί ’Αφρικήν δι
πλής δουλείας έλευθερώσας, σωματικώς καί διανοητικώς, 
καί καταστήσας αύτάς ίκανάς νά παραγάγωσι καί δ ια - 
δώσωσιν άνά τήν ύφήλιον τό τελειον τό τελειότατον τών 
θρησκευμάτων, οπερ διεπαιδαγώγησε τά  βάρβαρα τής 
οικουμένης έθνη καί άνύψωσεν αύτά εις τόν κολοφώνα



διανοητικής καί ηθικής άναπτύξεως, εΤνε ομογενής αύτοΰ 
καί ομόφυλος ;

Τ ίς δέν ποθεί ν ’ άποτελή με'λος της φυλής εκείνης, 
ήτις παοέσχε τούς μάρτυρας καί διδασκάλους της θρη
σκείας της άνθρωπότητος ;

Τ ίς 'Έ λλην δεν αισθάνεται εαυτόν ύπεοήφανον διά 
την καταγωγήν αύτοΰ, δτε πάντα  τά  πεπολιτισμένα της 
γης εθνη θαυμάζουσι την ιστορίαν καί φιλολογίαν αύτοΰ 
καί τιθεασιν αύτήν βάσιν καί θεμέλιον της εαυτών μορ- 
φώσεως ; οτι αΐ μεγάλα', τοΰ κόσμου διάνο'-αι τά  lu -  
m in a  m o n d i την άνάστασιν τή ς ελληνικής φυλής έθεώ- 
ρησαν ώς κέρδος τής άνθρωπότητος μέγα, ώς άνάστασιν 
δεδοκιμασμένου τής άνθρωπότητος παιδαγωγοΰ, νέου δι
δασκάλου, ανιδιοτελούς τής ελευθερίας προμάχου, έν τή 
επιστήμη άθλητοΰ, νέων ύπέρ τής θρησκείας καί τής 
άληθείας μαρτύρων ;

Τ ίς Έ λλην δύναται ν ’ άπαρνηθή την καύχησιν, δτι 
οί πρόγονοι αύτοΰ έγένοντο οΐ πρόμαχοι τής έλευθερίας, 
οί ύπέρμαχοι τής επιστήμης καί ισονομίας πάντων τών 
άνθρώπων, οί τής φύσεως απροκατάληπτοι έρμηνευταί, 
οί τής φιλοσοφίας ίδρυταί, οί τής θρησκείας άνυψω τα ί, 
οί τής επιστήμης καί τής άληθείας ένθουσιώδεις θερά
ποντες. οί έν τή τέχνη τούς αιωνίους τοΰ καλοΰ νόμους 
άποτυπώσαντες, οί τής πολιτείας άριστοι διακοσμηταί 
καί καθόλου είπεϊν οί έν παντί κλάδω τοΰ έπιστητοΰ μέ
γιστοι τής άνθρωπότητος διδάσκαλοι καί τοΰ άνθρωπίνου 
βίου θερμουργότατοι προβιβασταί.

Δ ιά ταΰτα  δπου γής εύρίσκεται ό 'Έλλην παντός 
άλλου σφιγκτότερον αισθάνεται τόν δεσμόν τής ομοφυ
λ ίας, παντός άλλου,ΐσχυροτέρους τοΰς παλμούς τής όμο- 
γενείας, παντός άλλου ζωηρότερον τόν πόθον τής ένώ- 
σεως τών μελών τής έαυτοΰ φυλής.

Ά ισ το ς  κα ί άπυστος πλανάτα ι άνά τάς στέπας τοΰ 
Βορρά η διατρέχει τάς άπεράντόυς έκτάσεις τής ’Αμε
ρικής καί τάς άχανεϊς έρημους τής ’Αφρικής η δ ια - 
πλέει τά  πελάγη τοΰ Ά τλαντικοΰ καί τοΰ Μεγάλου 
Ώ κεανοΰ. Ά ισ το ς  καί άπυστος φθείρεται υπό τών θη
ρίων τών δασών η ύπό τών στερήσεων τών ερήμων ή 
καταποντίζετα ι ύπό τών άγριων κυμάτων η μαραίνεται 
καί φθίνει έν κακουχίαις καί στερήσεσιν ύπό τής ψύχρας 
άδιαφορίας τών μεγάλων πόλεων. Ά λ λ ’ έάν κατορ- 
θώση νά έκφύγη τούς δεινούς τούτους κινδύνους καί 
άνυψωθή κοινωνικώς καί οίκονομικώς, ευθύς εκχέει 
δ ι’ εργωσ έθνωφελεστάτων τόν φλέγοντα την ψυχήν 
αύτοΰ πόθον πρός κραταίωσιν καί άνύψωσιν καί εύκλειαν 
τής φυλής αύτοΰ, σπεύδει νά πρόσθεση ενα ετι μαργα
ρίτην τής φιλογενείας καί υψηλής ήθικότητος καί φ ιλαν
θρωπίας εις τόν ύπέρλαμπρον εκείνον θησαυρόν στέφανον, 
δστις 'Ελληνική ιστορία καλείτα ι, νά σφυρηλατήση ενα 
ετι άδαμάντινον δεσμόν, στενώτερον τόν σύνδεσμον τών 
μελών τής 'Ελληνικής φυλής καθιστάντα.

( ’Ακολουθεί)

ρ ΛΟΓΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ Γ. Μ 1ΣΤΡ1ΩΤ0Υ
Καθ’ ημάς, τό ιδεώδες τής κοινωνίας καί τής πο

λ ιτείας κείτα ι ούχί έν τοϊς μονομερέσι συστήμασι τοΰ 
Άριστοφάνους καί τοΰ Σωκράτους, ά λ λ ’ έν τή άρμονiqe 
τοΰ λόγου πρός την παράδοσιν. Ή  άρμονία αΰτη είναι 
τό τέθριππον, έφ ’ ού όχείται ή ευδαιμονία τών λαώ ν. 
Ή  μεν διαιώνισις τής παραδόσεως καθείργει τούς λαούς 
έν τή άμαθεί^ καί στασιμότητι, τό δ ’ ύπερβάλλον τής 
προόδου πνεΰμα έπισπά κινδύνους, αυτήν την ΰπαρξιν 
τής πολιτείας άπειλοΰντας. “Οτι δ ’ ή έμή κρίσις δέν ε ί
ναι ήμαρτημένη, δύναμαι νά κυρώσω καί έξ άρχαίων 
καί έκ νεωτέρων παραδειγμάτων. Ό  μέν ’ Αριστοφάνης 
ήτο συντηρητικός, ώς έν τή πολιτεία ό Ν ικίας, ό δέ Σ ω
κράτης προοδευτικός, ώς ό ’Αλκιβιάδης. Ό  τολμηρός 
ουτος πολιτευτής έβουλεύθη, ίνα διά τής στρατείας εις 
την Σικελίαν ίδρυση κοσμοκρατόρίαν. Τό τολμηρόν βού
λευμα κατεπολέμησαν δύο συντηρητικοί, ό Νικίας έν τή 
'Εκκλησία καί ό ’Αριστοφάνης έν τώ  θεάτρο), δστις διά 
τών « ’Ορνίθων» διεκωμώδησε την κοσμοκρατορίαν, όνο— 
μάσας αύτήν ν ε φ ε λ ο κ ο κ κ υ γ ία ν .  Ή  δέ πόλις τών ’Α 
θηνών παρήκμασε, διότι άπό τοΰ ΓΙερικ,λέους ηρξαντο τά  
συντηρητικά στοιχεία ύποχωροΰντα τοίς προοδευτικοίς. 
’Εκ τών δύο ήγεμονίδων πόλεων ή μέν Σπάρτη άτε χερ
σαία ήτο συντηρητική, ή δέ ναυτική πόλις τ ώ ν ’Αθηναίων 
προοδευτική. Ά ν  ή συντήρησις καί ή πρόοδος τών δύο 
πόλεων εύρίσκοντο έν άρμονία, ϊσως τό κλέος τής κοσμο- 
κοατορίας τών ήμετέρων προγόνων ήθελεν είνα ι άφθιτον.

Καί έν τή ιστορία τής νεωτέρας Ε λλάδος παραπλή
σια συνε'βησαν. Οί πατέρες ήμών έλευθερωθέντες ήσαν 
συντηρητικοί, πάντων δέ τούτων συντηρητικώτερος ήτο 
ό άείμνηστος ”Οθων. Ά ν  ούτος μή περιέπεσεν εις πολλά 
αμαρτήματα, τοΰτο κ α τ ’ έξοχήν άποδοτέον τή συντηρη
τική αύτοΰ ροπή. Παρά πρεσβυτέρων ήκουσα’ δτι δια
τάγμ ατα  εμενον έν τώ  άνακτορικώ γραφείο) έπί ετος ο
λόκληρον. ’Αποκαλύπτομαι ποό τής φιλοπατρίας τοΰ 
πρώτου βασιλέως τής πατρίδος μου, άλλά διά τοΰτο 
δέν διστάζω νά είπω , δτι ή άγαν συντήρησις αύτοΰ έ- 
νίοτε έγένετο ποδοκάκη την εις τά  πρόσω πορείαν τοΰ 
έθνους διακωλύουσα. Τότε ή συντήρησις ύπήρχεν ού μό
νον έν τή βασίλειο:, άλλά καί έν τή γερουσία, καί έν τή 
νομοθεσία, καί καθ’ δλου είπεϊν, έν τώ  δημοσίω καί τώ 
ίδ ιωτικώ  βίω .

Μετά την άνατροπήκ όμως τής Δυναστείας εκείνης, 
κ α τ ’ ολίγον ήρξαντο ύποχωροΰντα τά  συντηρητικά στοι
χεία τοίς προοδευτικοίς, άνετράπησαν αί παραδόσεις καί 
ενισχύθησαν οί οπαδοί τής προόδου. Έ κ  τής μετατρο
πής έπήλθε βεβαίως πρόοδος τ ις , ά λ λ ’ ίπήλθον τηλικοΰ- 
τοι κίνδυνοι, ώστε ό συρίττων τών έθνικών περιπετειών 
βορράς ήπείλησε νά άνατρε'ψη αύτό τό σκάφος τής πο
λ ιτείας, δ'περ συνέβη καί έν τή άρχαιότητι. Διότι τά 
αύτά α ίτια  φέρουσι τά  αύτά άποτελέσματα. Παράδοσις 
δέν δηλοί εύρωτιώσας ιδέας, άλλά λογικήν δεδοκιμασμέ- 
νην. "Οτε δ ’αί παρατηρήσεις μου δέν είναι ιδεώδη φιλο
σοφήματα, άλλά νόμοι γενικοί την ευδαιμονίαν τών 
λαών παρασκευάζοντες, μαρτυρεί ή Μεγάλη Βρεττχνία, 
ή τ ις . καίπερ ούσα τό προοδευτικώτατον τών νεωτέρων 
έθνών, δ'μως τ ιμ 2  καί γεραίρει τάς έθνικάς παραδόσεις, 
Έ ν τή άπεράντφ ταύτη  κοσμοκρατορίο:, ήτις ηλεγξε τά  
όρια τοΰ κράτους τών Καισάρων στενά, βιοΰσι λαοί τ ε - 
τρακοσίων περίπου εκατομμυρίων πασών τών εθνολογι
κών βαθμίδων, καί όμως διατηροΰσι μέν τάς εαυτών 
παραδόσεις, βαίνουσι δέ έφ’ ύψηλάς τοΰ πολιτισμού 
σφαίρας,έπί τοΰ άτμοΰκα ί τοΰ ήλέκτρου διφρηλατούμενοι.

Η Μ Π Ο Γ Α Τ Σ Α

Εΐνε χειμώνος έσπε'ρα.
Πυκναί καί άδιάκοποι καταπίπτουσι τής χιόνος αΐ 

νιφάδες, σαρονόμεναι ύπό τοΰ βορρά διά τών όδών τής 
ι:ολεως, εις τάς όποιας μόλις που προκύπτει βραδύνας 
διαβάτης, σπεύδων εις τόν οίκόν του, δπου προσδοκά νά 
εύρη θάλπος παρά την φλέγουσαν εστίαν καί άρτον έπί 
τής τραπέζης Συσπειρούμενοι ύπό τούς ύπενδύτας των 
καί κύπτοντες ύπό τήν δρυμείαν πνοήν τοΰ νυκτερινού 
άνεμου, παρέρχονται ταχείς οί παροδίται, προσέχοντες 
μόνον μή όλισθήσωσιν έπί τής χιόνος, ούδ’ εχοντες κα ι
ρόν ή διάθεσιν νά σταματήσωσι δεξι^ η άοιστερ^ προ 
τών ανοικτών ετι οψοπωλείων, δπου μεγαλοφωνοΰσιν οί 
μεταπράται καλοΰντες εις μάτην τούς παρερχομένους 
άδιαφόρως πελάτας, κωφούς ύπό τοΰ ψύχους καί τοΰ κε- 
νοΰ στομάχου.

Ά λ λ ’ άν τό ψΰχος καί ή ασφαλής προσδοκία τοΰ 
άναμένοντος δείπνου κωφαίνει, ή πείνα δ'μως έξεγείρει τό 
ούς, καί ή απελπισία, τοΰ κενοΰ στομάχου κεντρίζει τήν 
προσοχήν καί νικα τόν βορράν.

Πολλοί παρήλθον άδιάφοροι προ τοΰ άνοικτοΰ εκείνου 
cpovprov, τήν προθήκην τοΰ όποιου κοσμοΰσι θερμοί ετι 
καί εύωδιάζοντες άρτοι, καί κολοΰραι ξανθαί, καί πλα
κούντια προκλητικά, έν μέσω δέ πάντων καί προ πάν
των tatlr ior { ΐπογάτΰαζ ,  άχνιζούσης ετι άπό τοΰ πυρός 
καί μυροβολούσης άπό τοΰ βουτύρου. Τό ταψίον εΐνε 
μέγα καί ή μπογάτσα παχεΐα καί ζαχαρόπλαστος.Α να
πτύσσει έκεί πρός τούς παρερχομένους πειναλέους δ ια- 
βάτας τά  θερμά αύτής κάλλη, καί ή κνίσσα της ή ά
καταμάχητος, ύπερβαίνουσα τής προθήκης τό ανοικτόν 
παράθυρον, εισβάλλει θριαμβικώς εις τήν όδόν καί σα
γηνεύει τόν δυστυχή έκεΐνον καί ρακένδυτον άχθοφόρον, 
δστις μόλις κατορθώνει, ύπό τής πείνης καί τής έξαν- 
τλήσεως,νά  σύρη έπί τοΰ παγοστρώτου πεζοδρομίου τούς 
κατακόπους αύτοΰ πόδας. Πολλοί διήλθον καί παρήλθον 
άλλ’ αύτός δέν κατόρθωσε νά παρέλθη. Ό  κενός του 
στόμαχος είχε τήν δύναμιν νά τόν σύρη εως έκεί" ά λ λ ’ 
έκεί, πρό τοΰ άνοικτοΰ παραθύρου τοΰ φούρνου καί τής 
άχνιζούσης μπογάτσας, ό στόμαχός του άπέκαμε λα ί οι 
πόδες του παρέλυσαν.

Έ σ τά θη , καί έμειδίασε μειδίαμα ονείρων καί προσ
δοκίας. Οί οφθαλμοί του διεστάλησαν καί ήκτινοβόλη- 
σαν, ό στόμαχος του ήσθάνθη άνεκλάλητον σπασμόν η 
δονής, καί τά  χείλη του συνεδιπλώθησαν λείχοντα τό εν 
τό άλλο. έν εύφροσύνφ παραίσθησή. Τ ί ήτον έκείνο τό 
όποιον εβλεπεν ! Ούδέν ειχε φάγει άλλο άπό πρωίας, ή 
μικρόν, μικροσκοπικόν τεμάχιον άρτου, άλιευθέν έπ ιπό- 
νως έκ τών άπωλήτων^περιτριμμάτων προστύχου μαγει
ρείου. Μάτην ώρας πολλάς συνεστέλλετο άλγεινώς ό στό
μαχός του καί διεστέλλοντο έξ έπιθυμίας οί οφθαλμοί 
του. Πανταχοΰ έρημία καί χιών καί βορράς. Καί τώρα, 
£vt μέσω τής έρημίας ή ό'ασις έκείνη ή μυροβόλος, . .

εν μέσο) τοΰ ψύχους τό θάλπος έκείνο τής ευώδους κνίσ- 
σης !

Εμεινεν έκεί βωβός, άκίνητος, άπολιθωμένος ύπό 
τοΰ θάμβους καί τής έπιθυμίας, συνθλίβων διά τών χ ει- 
ρών τους σπασμούς τοΰ κενοΰ του στομάχου, καί άνε
κλάλητον ομίλων ερωτικήν γλώτσαν πρός τό λιπαρόν καί 
κολοσσίαίον έκείνο ταψίον. Έ φαντάζετο ήδη εαυτόν κα— 
θισμένον πρό τοΰ θερμοΰ καί μοσχοβολοΰντος πλακοΰν- 
τος, καί τήν πήτταν αύτήν κτήμά του, ιδιοκτησίαν του, 
ύποκειμένην άνευ δρων καί περιορισμών εις τήν θέλησιν 
τών όδόντων καί τήν βουλιμίαν τής κενής του κοιλίας.
Εφαντάζετο την μαλακήν έκεΐνην καί γλυκεΐαν ζύμην 

κοπτομένην καί άναρπαζομένην, όχι διά μαχαιριού καί 
περόνης, αλλά διά τών δακτύλων του αύτών κα ί τών 
μακρών του ονύχων. Έ φαντάζετο  τήν εύχυλον εκείνην 
καί λιπαράν μάζαν άναλυομένην διά τών όδόντων του, 
καί οί σιελοποιοί του άδένες ώγκοΰντο καί έξεχείλιζον 
έπι τό άτημέλητον καί λευκόν έκ τής χιόνος γένειόν 
του. ’ Α λλά τ ί τό ό'φελος ! Αύτός 'έβλεπε καί 'έβλεπε, 
καί ό στόμαχός του έστε'ναζε καί ώλόλυζε διαμαρτυρό- 
μενος. ’Vic φύγωμεν  ! τοΰ ελεγεν έμπιστευτικώς. Ά λλά  
ποΰ φύγη ό πεινών εκείνος ιέραξ ! Καί έμενεν άτενίζων 
έπί τό απρόσιτον θΰμά του, καί μάτην βασκαίνων αύτό 
διά τών άπορροφητικών του βλεμμάτων.

Αϊφνης παρέρχεται πρό αύτοΰ ή νυκτερινή περίπολος 
τής άστυνομίας, καί ό όδηγός αύτής ϊσ τατα ι πρό τοΰ 
παραδόξου καί δραματικοΰ θεάματος. Τόν έτρομαξεν 
ίσως ή εις πραξικόπημα ήδη κορυφουμένη άπόγνωσις 
τοΰ λιμώττοντος Παρίου, ή άπό τών οφθαλμών του 
άστράπτουσα, ή τόν έκίνησεν εις οίκτον τό εις καμπύ
λην έκ τής πείνης κυρτούμενον σώμά του.

— Τ ί κυτάζεις, μωρέ, αύτοΰ ;
— Ά χ  ! τή μπογάτσα άφέντη μου !
—  Σ ’ άρέσει τό λοιπόν ή φρέσκα μπογάτσα ;
Ό  άχθοφόρος δέν άπήντησεν, άλλά προσεΐδε μόνον 

τόν άστυνόμον. Καί τό βλέμμα του έκείνο ήτο δίωρος 
κοινοβουλευτική ρητορεία.

—  Κόψ’ του ενα κομμάτι ! διέταξεν ό οΐκτίρμων 
δημόσιος λειτουργός τόν όπτανέα. Δός του νά φάη τοΰ 
κακομοίρη !

— Ά μ ’ ένα κομμάτι μονάχα άφεντικούλη μου ; Τ ί 
νά τό κάμω ένα κομμάτι ;

— Μά πόσο θέλεις τό λοιπόν ; Μή θές νά τή φάς. 
ολάκερη \

— Τήν τρώγω, άφέντη μου, ύπέλαβε μετ^ .οφρόνως 
ό γυμνήτης, καί υ.Ιά/ζει, ώς λέγει ό "Ομηρος, ό στόμα
χός του έξ άγαλλιάσεως.

—  Κ ι’ άν δέν τή φάς ;
—  Ά ν  δέν τή φάω  . . . φτύσε με, άφέντη μου.
Καί ένευσεν ό άστυνόμος, καί ήρχισεν ό πόλεμος.
Τ ίς νά περιγράψη τήν γιγάντειον έκείνην μονομα

χίαν τής κολοσσιαίας μπογάτσας καί τοΰ άπειροβαθοΰς 
στομάχου ;

Έ νέπηξε τούς όνυχάς του εις τό ταψίον ό βουλιμιών·



άχθοφόρος, ώς άν έπρόκειτο νά άποσπάσνι τά έντόσθια 
θανάσιμου έχθροΰ του, καί ή πρώτη του δράξ κατεβρο- 
χθίσθη ώς άν ήτο καταπότιον. Την πρώτην παρηκολού- 
θησεν άλλη, καί ταύτην άλλη, καί αί β υ υ κ ια ί  διεδέχοντο 
άλλήλας ώς στροφαί ήλεκτρικης δυναμομηχανης, καί ό 
ακένωτος στόμαχος κατεβρόχθιζεν αύτάς πριν η προ— 
φθάσγι κάν νά τάς ϊδγι ό κατάπληκτος χορηγός της παρα
δόξου εκείνης ευωχίας.

—  Μωρέ στάσου καί θά πνιγνϊς ! Έτόλμησεν άπαξ 
νά εί’πγι ό πτωχός αστυνόμος, βλε'πων ό'τι τό άστεϊόν του 
πείραμα έκινδύνευε νά γείντ) σοβαρά τοΰ βαλαντίου του 
τραγωδία.

Ά λ λ ά  ποϋ νά πνίγη ό λύκος ! ’Εκείνος δέν έτρωγε’ 
κατε'πινε. Καί κατε'πινεν αδηφάγος, ταχύς, οίονεί διω
κόμενος, καί κατεβρόχθιζε πασαλείφων καί μύστακα καί 
γε'νειον, καί έλειχεν έν τψ  μεταξύ τά  χείλη καί τούς δα
κτύλους, πότε της μίας καί πότε της άλλης τών χειρών, 
καί τό ταψίον άπεγυμνοϋτο βαθμηδόν, καί τό ημισυ της 
μπογάτσας είχεν ήδη μεταβή εις τούς μακαρίτας, . . . 
ό'τε ή καταβρόχθισις έφάνη πως άνακοπεϊσα. Οί δάκτυ
λοι τοΰ όρνε'ου έφάνησαν βραδύνοντες, τό γε'νειον τοΰ 
αχθοφόρου ’έμενε λιπαρόν καί άσπόγγιστον, ή κατάπο- 
σιςήρχισεν άραιουμε'νη, καί ή μάχη . . . διά μιας έστα- 
μάτησεν. Έπροσπάθησεν ό δυστυχής νά καταπίγ, ένα ετι 
βλωμόν, έφερε την χεϊρα πρός τό ταψίον . . . ά λ λ ’ ή 
χείρ του κατε'πεσεν αδρανής, καί τό άλαμπε'ς του βλε'μμα 
ΰψώθη πρός τόν γενναϊον χορηγόν.

— Φτύσε με, άφε’ντη μου ! κατώρθωσε μόλις νά 
ψελλίσγι. Δέν μπορώ πειά !

Καί σταυρώσας τάς χεΐρας έπί τοΰ πληρωθε'ντος στο
μάχου του άνε'μενε χριστίανικώς ό άχθοφόρος τό πτύσμα 
τοΰ άφελοΰς χορηγοΰ, πρός όν ήτε'νιζεν έναγώνιον βλε'μμα 
ό άνήσυχος οπτανεύς.

* Ε π ιμ ύ θ ιο ν
Έ λπίζομεν δτι ή εΰφυία τών ήμετε'ρων αναγνωστών 

δέν θά ζητήστ, παρ ’ ημών, άλλά θ ’ άναπληρώστ) μόνη 
της τό έλλεϊπον έπιμύθιον. Καί θά τό κατορθώσγι ευκό
λω ς, ΰποθε'τομεν, άρκεϊ μόνον νά ένθυμηθί) μερικά προ
γράμματα υποψηφίων βουληφόρων καί μερικάς επαγγε
λίας δημοοίων αρχόντων.

'Ά γ γ ε λ ο ς  Β λ ά χ ο ς

Ο Η Λ Ι Ο Σ

Ά σ τρ ο  μεγάλο έπρόβαλες 
Στο  δ ιά πλα τον αίθέρα,
Βουβό βραχνά άπ οτίναξεν 
Ή  πλάση πέρα ώς πέρα 
Κχ’ ά π ’ τό χρυσάφι πώ σπ ειρες 
Π ηρεν ό κόσμος όλος.
"Ομως έκ ε ϊ ποΰ Ισκιώ νετα ι 
Θ λιμμένα  κάπ οιος θόλος . . - 
"Όσο χρυσάφι κ ι* άν σκορπφς 
Σ τό  μάρμαρο ή  στό χώμα 
Δ έν θ έλ ε ι ό α λευ τεϊ κα νείς  
Ά π ’ τό βαρύ του στρώμα·

Μ.  Μ α λ α κ ά ϋ ι ι ς

Σ Υ Ζ Υ Γ ΙΚ Η  Π 1Σ ΤΙΣ — MHTP1KH ΣΤΟΡΓΉ

«Γυνή, ή τις ύπανδρεύεται δευτέραν φοράν, 
φονεύει τόν πρώτον της άνδοα» είπεν ό Shakes- 
pear. Ή έννοία τών λέξεων τούτων τοΰ ποιη- 
τοΰ εινε διαυγής, άλλά σκληρά ώς άπόφασις κα- 
ταδικαστική πλίιν δικαία κα τ’ έκείνων, α ΐτινες 
ήθέτησαν εν τών εύγενεστάτων αίσθημάτο:>ν τής 
γυναικείας καρδίας, τήν πίστιν εις τήν μνήμην 
τοΰ άποθανόντος συζύγου. Ή ζωηρά φαντασία  
τοΰ Ά γγλο υ  ποιητοϋ δεν ύπαινίσσεται άπλώς 
τήν λήθην πρός τόν έντός τοΰ περιβόλου τής 
νεκροπόλεως κείμενον, άλλά βλέπει αύτόν έξω 
τοΰ τάφου και άλγοϋντα ώς ύπό τραύματος έγ- 
χειριδίου, δπερ ή σύζυγός του, θεωρήσασα έαυ- 
τήν, έν παραφορά δυσγενοϋς πάθους, έλευθέραν 
διά τής μηκυνομένης άπουσίας τοΰ άποστάντος, 
τώ έμπηγνύει, διαρρηγνύουσα τόν άροηκτον δε
σμόν τοΰ γάμου. Πόσον ή π ίστις πρός τόν άπο- 
θανόντα, ή παράτασις αΰτη τής συζυγικής άγά- 
πης, άφ’ ής μόνης άπορρέει τό ύψιστον αίσθημα 
τής μητρικης στοργής, τό άλλως κτηνώδες έν- 
στικνον άποβαΐνον, εινε αίσθημα ποθητόν, ώς 
συμβαλλόμενον είς τήν εύημερίαν τής κοινω
νίας, άποδεικνύει αύτό τοΰτο δτι οΐ μέγιστοι 
ποιηταί ένετρύφησαν έν τη έξελίξει αύτοΰ.

Ά ν  ό Shakespear δ ι’ άποφθέγματος έστιγμά- 
τισε τήν άπιστίαν ταύτην, άλλοι ποιηταί, ό “Ο
μηρος, ό Εύριπίδης, ό Ούεργίλιος και ό Ρακί- 
νας, πνεύματα γλυκέα, άπεικόνισαν τήν καλ
λονήν της άντιθέτου άρετής. Και οί μεν έπικοι 
ώράϊσαν τά έργα αυτών παρέχοντες διά της εί- 
κόνος τής Ανδρομάχης ψυχαγωγίαν εις τόν ανα
γνώστην και άνακούφισιν άπό της άγωνίας τών 
μαχών τών Α χαιών και τών οδυνηρών περιπλα
νήσεων τών ήρώων πρός άναζήτησίν νέας πα- 
τρίδος, οί δέ τραγικοί ήσπάσθησαν τήν δυστυ
χίαν έκείνης ώς τήν ύπόθεσιν τών συμπαθεστά- 
των άριστουργημάτων αύτών. Ή χήρα τοΰ Έ κ- 
τορος ύπό πάντων προτίθεται ώς πρότυπον τής 
γυναικείας ταύτης άρετής, τό δέ δνομά της θεω
ρείται ώς σύμβολον τής συζυγικής πίστείος και 
τής μητρικής στοργής.

Και πρώτον θά ίδωμεν αύτήν παρ’ Όμήρω, 
δστις πρώτος έδημιούογησε τόν άριστον τούτον 
γυναικεΐον τύπον, δν παρ’ αύτοΰ παρέλαβον οί 
λοιποί ποιηταί. Σοβαρότης, άξιοπρέπεια καί 
άγνότης κεκραμέναι μετά γλυκύτητος χαρακτη- 
ρίζουσι παρ’ αύτώ τήν Άνδρομάχιιν, χωρούσαν 
πρός τάς Σκαιάς πύλας τοΰ τείχους, ϊνα έμπο- 
δίση τόν "Εκτορα έξερχόμενον πρός τήν μάχην

«Θαυμάσιε, τώ λέγει, ή άνδρεία σου θά σέ κα- 
»ταστρέψη, ούδέ εύσπλαγχνίζεσαι τόν νήπιον

»υιόν σου, ούδ’ έμέ τιιν δυστυχή, ήτις μετ’ ού 
»πολυ θά μείνω χήρα, διότι ταχέως οΐ "Ελληνες 
»θά σέ φονεύσωσιν έφορμώντες πάντες κατά σού· 
»δι έμέ θά ήτο καλλίτερον έάν άπολέσω σέ νά 
»κατέλθω ύπό τήν γ ή ν  άφού συ άποθάνης, δέν 
«ύπάρχει πλέον ό ι’ έμέ παοηγορία, άλλά μόνον 
«θλίψεις ό πατήρ μου δέν ύπάρχει πλέον ούδέ ή 
»μήτηρ μου και οί επτά άδελφοί μου κατήλθον 
»αύθημερόν είς τόν Ά δην, φονευθέντες ύπό ιού 
«δόρατος τοΰ Άχιλλέως. Σύ λοιπόν, "Εκτωρ, 
»είσαι πατήρ μου καί σεβαστή μήτηρ μου, σύ 
»ό άδελφός μου και ό θαλερός σύζυγος* ά λλ ’ 
«εύσπλαγχνίσθητί με. μείνε έπί τού ποομαχώ- 
»νος, μή καταστήσης τόν υιόν σου ορφανόν και 
»τήν γυναϊκά σου χήραν».

Ο "Εκτωρ δέν καταφρονεί τίις συμβουλής 
τής συνετής συζύγου του, άλλά τήν παοακαλεϊ, 
να μή προσπαθήση νά τόν άναχαιτίση, ώστε νά 
έπισύρη καθ’έαυτού τάς κρίσεις τών Τρώίυν και 
τών βαθυζώνων Τρωάδων. Μετά συγκινητικής 
δε υποταγής εις το πεπρωμένον, προβλέπων τήν 
άπώλειαν τής ίερας Ιλίου, τοΰ Πριάμου και τοΰ 
λαού αύτού προσθέτει: «Δέν άλγώ τόσον ούτε 
»οια τούς Τρώας ούτε διά τήν Έκάβην ούτε διά 
»τόν Πρίαμον ούτε διά τούς άδελφούς μου, άν 
»και εινε πολλοί καί γενναίοι, οϊτινες θά φονευ- 
»θώσιν ύπο τών έχθρών, δσον άλγώ διά σέ, ήν 
»θά άπαγάγη τις  τών χαλκοχιτώνων Α χαιώ ν  
»κλαίουσαν, άφαιρών σε τήν έλευθερίαν Καί είς 
»τό Άργος εύρισκομένη θά ύφαίνης άλλης γυ-  
»ναικός τόν ίστόν, καί άναγκαζομένη θά φέρης 
»ϋδωρ έκ τών δημοσίων πηγών. Τότε, άν σέ 
»ΐδη τις δακρυρροοΰσαν, θά είπη: «Αυτή είνε ή 
«συζυγος τοΰ "Εκτορος, δστις ήρίστευεν είς τάς 
»μάχας μεταξύ τών ίπποδαμαστών Τρώων, δτε 
«έμάχοντο περί τήν Τλιον». Σέ δέ θά καταλάβη 
»θλΐψις διά τήν στέρησιν τοιούτου άνδρός. δστις 
»δέν ήδυνήθη νά άπομακούνη άπό σού τήν 
«δουλείαν, ά λ λ ’ έγώ είθε νά έχω άποθάνη καί 
»νά μέ καλύπτη ή γή πρίν άκούσω τήν φωνήν 
»σου καί τά κλάμματά σου.»

Σεβαότη Καλλιιίπέ^ιη

Ο Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ

Μήν άδέλφια φ οβηθητε 
Ά ν  ΰ τ ’ ώραϊό σας π ερ ιβ ό λ ι 
Τό χειμώ να τώρα {δ η τε  
Μέ όλοφάνερη μορφή.

’Εδώ έρχόμουν κάθε τόσο, 
Μέρα έργά σ ιμη  κα ί σχόλη, 
2 τ ’ άνθια βρέχοντας νά δώσω 
Μόσχους, χρώματα ζωή.

Μέ χαρούμενα σημεία ,
Σ ε ίς  γονέο ι, δ ικ ο ί κ α ί ξένο ι,
Νά μοΰ δ ε ίξ ετε  ε ίν α ι χρεία  
Τ ή ν  εύγνώ μονη καρδιά .

Μή σάς μάργωσαν τά χέρ ια  
I ια τ ι ό πάγος μ έ  λ ευ κ α ίν ε ι ;
Ά μ  χ τυ π ή σ τε τα  κα ί π λέρ ια  
Νά σας γένο υ νε φωτιά.

Γερά(ίι^ιος Μαρκοράς

ΓΙΑΝΗΣ ΚΑΜΠΤΣΗΣ

Ε\'ας ποιητης άπανω στο ο^οίμασμα τοΰ καο- 
ποΰ τής γνωσεως καί στήν ήλικίαν τήν καθαυτό 
τών έργων, μέ δλο τής καρδιάς του τό ξεχείλι- 
σμα άπό τόν ιερόν ζήλον τής τέχνης, άφησε τή 
ζωή ποΰ τόσο τόν έπίκοανε, σχεδόν άγνωστος, 
χωρίς νά προφθάσιι νά καλοαρχίση τό έργον του.

Ο Καμπυσης ευθύς έξ άρχής παρουσιάσθη  
στό φιλολογικό μας κόσμο μέ τήν πλέον άνώιια- 
λη γλώσσα καί μέ τόν τρανώτερο φανατισιιό σέ 
ιδέες καί θεωρίες γιά τήν τέχνη· πνεΰμα καθαυ
τό επαναστατικό καί προοδευτικό. Διά τοΰτο καί 
παρεξηγήθη καί δέν έννοήθη καλά τί έγυρευε, 
είναι ή άλήθεια πώς καί ό ίδιος παρουσίαζε κά
ποια σύγχισι σέ δ,τι έγραφε. Ά λλά  ή τάσις του 
πρός κάθε νέαν καί προιτότυπον θεωρίαν καί ή 
ποοσκόλλησίς του εις ξένας φιλολογίας καί ποό 
πάντο^ τήν Γερμανικήν καί ίσως αύτή ή άμφι- 
βολία στις παράξενες ιδέες, πού τυχόν νά είχε, 
τόν έπεισαν νά ταξειδέψη καί παοαιιείνη ιιελε-W I L ν I CT
τώντας στό Βερολϊνον, στή Δρέσδη καί τήν 
Ρώμην τά άριστουργήματα τής τέχνης καί τόν 
μεγάλον κόσμον. Και ΐσωςδταν ξαναγύρισε στήν 
άγαπημένη Α θήνα του νά ήταν έλευθερωμένος 
άπο κάποιες μικρόλογες ιδέες του γιά τή γλώσ
σα καί τήν τέχνη, καθώς ήρχισε νά τό δείχνη 
στά τελευταία του γραψίματα, μά ξαναγύρισε 
πιο δυναμωμένος στά νέα του ιδανικά και μέ κα- 
ταστρωμμένα νά πούμε σχέδια. Μά ό Χάοος τόν 
έπρόλαβε. Καί δμως άπ ’ αύτά τά πρώτα του έρ
γα και προ πάντων άπό τό τελειότερο του δρα
ματικό έργο «Τό Δαχτυλίδι τής Μάνας», ποΰ μέ 
τό όποιον προμάντεψεν ό ποιητής τό θλιβερό του 
τέλος,μπορεί νά κριθη ό Καμπύσης, ώς ένας άπό 
τούς δ αλεχτούς πρωτεργάτας ποΰ άνοιξε κά
ποιο δρόμο νέο στή φτωχή μας φιλολογία.

Τό «Δαχτυλίδι τής Μάνας», χωρίς καμμιά ύ- 
περβολή, είαπορεϊ νά θεωοηθη τό ποιητικώτεοο 
έργο μεταξύ τών άπειρων θεατρικών έργων ποΰ 
έχουν γραφεί στον τόπο μας καί ποΰ έχει μιάν 
σφραγίδα τής άληθινης τέχνης καί τό χάρισμα 
τής άληθινης έμπνεύσεο^ς, μέ δλην τήν λεπτό
τητα και βαθύτητα τού αισθήματος. X.



Ν Ε Α  Σ Κ Η Ν Η

Δέν έγνωρίζαμεν τόν ιδρυτήν της Νέας Σχητήα  τόν κ. 
Χρηστομάνον ώς “Ελληνα συγγραφέα. Έ γνωρίζαμε μό
νον δτι ό κ . Χρηστομάνος είχε γράψη Γερμανιστί ποιή
ματα και άλλας τινάς μελετάς και ιστορίας. ’Ενθυμού- 
μεθα μάλιστα πώς κάποτε ό κ. Χρηστομάνος άπό κά
ποιον δημοσιογράφον ήρωτήθη, διατί δεν άποφασίζει νά 
γράψη καί ελληνιστί, ό δέ κ. Χρηστομάνος έπρόβαλε τό 
ζήτημα της γλώσσης. Έ θεώρει τότε ό κ. Χρηστομάνος 
τήν φιλολογικήν μας γλώσσαν κάπως άνεπαρκή καί ά - 
πλαστον άκόμα. Καί είναι άλήθεια πώς ή φιλολογική 
μας γλώσσα δέν διεπλάσθη άκόμα εντελώς καί χρειάζε
τα ι κόπος καϊ άρκετή πάλη διά τήν συγγραφήν αληθινού 
έργου, ή άρνησις δμως αύτή τοΰ κ. Χρηστομάνου παρά 
λίγο νά μάςκάμη νά πιστέψουμε, πώς ήτο μικροψυχία. 
Τό ϊδιο δέν μας ήρεσε δταν ό κ. Χρηστομάνος έγραφε 
στήν άρχή στό “Λ<ττν πώς ή Νέα Σκηνή  πρόκειται νά 
έκκολάψη τής μεγαλοφυίες στον τύπο μας. Τά λόγια του 
μας έφάνηκαν τότε πολύ φουσκωμένα. Έπεριμέναμε 
λοιπόν νά τόν κοίνωμεν δικαιότερα άπό τά  έργα περισ
σότερον παρά άπό τά λόγια τόν κ. Χρηστομάνον. “Οταν 
δμως παρευρέθημεν εις τήν παράστασιν τής Ά.Ιχήατιδο(, 
μεταφρασμένης άπό αυτόν τόν κ. Χρηστομάνον, τά  έχά- 
σαμεν κ’ ετρίβαμεν τά  μάτια μας άπό έκπληξιν. Ό ρ- 
κιζόμεθα δτι πρώτη φορά στή σκηνή άντήχησε τόσον 
ώραία γλώσσα ποιητική, γλώσσα ζω ντανή , γλώσσα τής 
καρδιάς εντελώς, χωρίς κανένα ξενισμό, γλώσσα καθ ’ 
αύτό ελληνική. Ό  κ. Χρηστομάνος χωρίς ν ’ άνεκατευθή 
εις γλωσσικούς ανταγωνισμούς, νά φοβήται καί νά τρέμη 
νά γράψη έργα ελληνιστί διά αύτήν τήν γλώσσαν, έκαμε 
μι ά άπόφαση γενναία έπρόβαλε μέ τή μετάφραση τής 
Ά λκήστιδος, δυνατός,σωστός γλωσσοπλάστης, έδειξε πώς 
τή γνωρίζει τή γλώσσα του καλλίτερα άπό πολλούς 
γλωσσολόγους μας ή καλλίτερα γλωσσοδετας καί πώς τήν 
αισθάνεσαι σάν ποιητής κ’ έλυσε διά μιας τό σπουδαίο 
θεωρούμενον ζήτημα τής καταλλήλου γλώσσης, εις δρά
ματα καί τραγωδίας, δπως τό έλληνικώτατον άρ'.στούρ- 
γημα τοΰ Εύριπίδου ή Ά λκη στ ις .

Ά πό  τήν εσπέραν εκείνην έξετιμήσαμεν τόν κ. Χρη— 
στομάνον ώς “Ελληνα πνευματικόν εργάτην καί τόν θέ- 
τομεν εις τήν πρώτην γραμμήν καί διότι Ιλπίζομεν πολλά 
άπ ’ αυτόν τώρα δπου έναυάγησεν ή ιδέα τοΰ έθνικοϋ 
θεάτρου διά τό παρά τόν άγιον Κωνσταντίνον μέγαρον.

Πρώτος καί τρανός θρίαμβος τής Νέας Σκηνής είναι 
ή "Αλκηστις ή μετάφρασις τοΰ κ. Χρηστομάνου, ή ό
ποια δέν άφησε τόν θεατήν ψυχρόν, άλλά τόν έκαμε 
νά αίσθανθή δλην τήν ποίηση καί τή δύναμη τοΰ μεγί
στου τραγικού καί νά πλησιάση τά  απροσπέλαστα π α 
λάτια  τής αρχαίας τέχνης καί δλο αύτό τό μυστήριο ά - 
πετέλεσεν ή γλώσσα ή ζωντανή καί ώραία, ή λεβέντικη,

ή σπαρταριστή, ή̂ γλώσσα τής παληκαριας, τής δου
λειάς, τής αλήθειας καί τής ελευθερίας. Καί τόρα με 
δλο τό δίκαιο οί ©ιλότιμοι έρασιτέχναι ποΰ απαρτίζουν 
τόν ευγενικόν θίασον τοΰ κ Χρηστομάνου δύνανται νά  
ύπερηφανεύωνται διά τόν τίτλον ποΰ τούς σκεπάζει Νέα 
Σ κ η ν ή ,  καί ήμεΐς προσθέτομεν καί άκόμα επίθετα ποΰ 
τούς τεριάζουν

«Νέα Ε λληνική  κ ’ εθνική Σκηνή, καί αληθινή».
X -

    ----------

ΑΠΟ ΤΑ Λ ΒΓΚ Α Ν Θ ΕΜ Α

ΜΗ Φ Τ Γ Η Σ

— Μή φύγης Ά νθούλα , τής έλεγα μέ δακρυσμένα 
μ άτια . Μή φύγης ! . . .

— Δέν ήμπορώ. Νίκό μου' δέν είνε στό χέρι μου.
—  Ά νθούλα μείνε ’στον τόπο ποΰ πρωτόϊδαμε τό 

γλυκό φώς τοΰ ήλίου, ’στόν τόπο ποΰ πρω ταγαπηθή- 
καμε ! Ά ν  π^ς σ’ τή Ν . . . θά τά  χάσης δλα' ναι 
δλα ! . . .

Δέν μ' ακούσε . . . έφυγε . . . Τό ποθητό μυστή
ριο τοΰ αγνώστου τήν εϊλκυσε, ή ψεύτικη ζωή τοΰ ξένου 
κόσμου τήν έκαμε νά λησμονήση, νά θυσιάση νά σβύση 
τόσον άσπλαχνα, ένα— τό μόνον ίσ ω ς—γλυκύ ονειρον 
ορφανής καρδίας . . .

Δέν ήξευρε ότι έκεί ποΰ πήγαινε δλα ήσαν ψεύτικα, 
δλα εικονικά, δλα αγοραστά τοίς μετρητοίς!..· Δέν ένο- 
οΰσε δτι ή ονειρώδης επιφάνεια έκρυβε παγίδας, δηλη
τήρια, διαψεύσεις, πραγματικότητα σ τυγνή ν  δέν έφαν
τάζετο δτι κάτω  άπό χλοερά κ ι ’ άνθοσπαρμένα λειβά - 
δια κρύβονται πολλαΐς φοραίς φείδια φαρμακερά . . .

Κ ι’ άλλαξεν ή σεμνή παρθενικιά της χάρι σ ’ τήν 
πρώτη πνοή τοΰ ψευτοπολιτισμοΰ καί ξεράθηκ’ ή καρ
διά της σ ’ τή θέρμη τής ψευτοζωής τών πόλεων. Κέγώ 
ό δύστυχος ποΰ έμεινα μόνος, -/ατάμονος σ ’ τ ’ άγαπη - 
μένο μας χωριό, αχ ! πόσο ύπέφερα Θεέ μου ! Π αρ’ ο
λίγον νά τρελλαθώ . . . Έ συχάθηκα τόν εαυτό μου, 
έσυχάθηκα τή ζωή μου, έσυχάθηκα τόν κόσμον δλον. 
Κάνεις τόπος δέν μέ χωρούσε. "Οπου καί άν έπήγαινα 
παντοΰ άνία καί λύπη μέ βασάνιζε. Κάθε χαρά ήταν 
γ ια  μέ φαρμάκι . . . Γ ια τ ί, άχ ! εκείνη φεύγουσα συνε- 
πήρε τή χαρά μου, τό φώς μου, τήν ευτυχία μου μαζί 
μέ τή φτωχή μου καρδιά . . . Ά σ π λ α χ νη , άσπλαχνη, 
θά δώσης λόγο μιά ’μέρα στόν πλάστην μας, γ ιά  δ ,τ ι 
μούκανες, γ ιά  δ ,τ ι ύπέφερα. Ή  άμοιρη καρυδιά μου σέ 
διάλεξε νά τήν κυβερνάς, νά ζή μέ τήν άγάπη σου καί 
σύ τήν λησμόνησες καί σύ τήν έσπάραξες . . . Μ ατώ - 
νουνταν δταν σέ συλλογιζόμην, βούρκωναν τά  μάτια  μου 
δταν ό νοΰς πετοΰσε εις σέ, πλήν μάτην, ήσο μακράν, 
πολύ μακράν . . .

*

♦ *
Δέν έγύρισε π ιά  στό χωριό μας, παρά μιά μόνη φο

ρά κ’ εκείνη γ ιά  νά τήν συνοδεύσω . . .  σ ’ τόν τάφον Γ

“Ερως τών πόλεων ταπεινός, σαρκικός, εγωιστής, 
τήν άρπαξε σ ’ τήν γλυκεράν του άγκάλη, τής έκλεψε 
τήν άγνότη καί τήν εύμορφιά, τής έφαρμάκεψε ο ,τ ι 
άγνό καί άδολο αίσθημα ειχε καί μοΰ τήν έστειλε ά γνώ - 
ριστη, σκελεθρωμένη, έλαμπε δμως τό στεφάνι τοΰ μαρ
τυρίου και τής μετανοίας σ’ τό όλόξανθο κεφαλάκι τ η ς . . .  
Ό ,τ ι  προείδα δλα συνέβησαν μέ άκρίβειαν μαθη
ματικήν.

Ά λλά  ’μπορούσε τό μυρουδάτο άνθος ποΰ τό θέρ- 
μαινα μέ τήν άγάπη μου καί τό δρόσιζα μέ τά  φ ιλ ιά  
μου, νά ζήση σ’ τή φω τιά  καί σ ’ τή φαρμακωμένη δρο
σιά ποΰ τούδινε τάγέρι τοΰ ψευτόκοσμου ; Ποτέ ! Ή  
άμαθη πεταλούδα έκάη σ ’ τήν ελκυστική φω τιά  ποΰ 
πέταξε !

Καί κλα ίω , κλα ίω , σάν μικρά πα ιδ ί, δταν συλλογίζο” 
μαι τό σβεσθέν ό'νειρον τής ευτυχίας μου, τό σβεσθέν 
άστρον τής άχαρης πλέον ζωής μου . . .

Ν ϊκος S . Γ κ ιν ό π ο υ λ ο ς

Τ Ο  Σ Κ Υ Λ Ι

Ή  κυρία Λεφέβρ ήτο μία κυρία τής έξοχης, μία 
χήρα, μία άπό έκείνας τάς μισοχωρικάς ποΰ φοροΰν κορ- 
δέλλες καί φαρμπαλάδες, ά π ’ έκείνας ποΰ όμιλοΰν μέ 
προσποίησιν, ποΰ λαμβάνουν δημοσία φερσίματα πομ
πώδη και κρύπτουν ψυχήν άλαζόνος κτήνους ύπό τρό
πους κωμικούς καί καταγελάστους, ένω προσπαθούν νά 
κρύψουν τά  χονδοόχερά τω ν, τά  κρεμμυδοειδή ύπό με
τα ξω τά  χειρόκτια.

Είχεν ώς ύπηρέτριαν μίαν καλήν χωρικήν, ί.άπλο ϊ- 
κωτάτην, όνομαζομένην Ρόζαν. Αί δύο γυναίκες κατώ - 
κουν εις ενα σπιτάκι μέ πράσινα παράθυρα, εις τά  βάθη 
τής Νορμανδίας. Καθώς είχαν δέ εμπρός εις τό σπ ίτι 
ένα στενόν κηπάριον, έκαλλιεργοΰσαν μερικά λαχανικά .

Μίαν νύκτα τής έκλεψαν ένα μάτσο κρεμμύδια. Μό
λις ή Ρόζα παρετήρησε τήν κλοπήν, έτρεξε καί ειδο
ποίησε τήν κυρίαν, ή όποια κατέβη μέ τά  νυκτικά της. 
Τρόμος καί λύπη τάς κατέλαβε. “Ωστε λοιπόν υπήρχαν 
κλέφτες εις αυτόν τόν τόπον. Καί βεβαίως θά έπανήρ- 
χοντο. Καί αί δύο γυναίκες τρομασμε'ναι έκύτταζαν τά  
ίχνη τών βημάτων, έφλυάρουν, έκαμναν χ ιλιας ύποθέ- 
σεις. «Ν ά, άπό ’δώ πέρασαν. Νά τά πατήματά  *.ους. 
’ Ανέβηκαν άπό τον τοίχον κ ’ έπ ή δ η σ α ν ....»

Καί έτρόμαζαν διά τό μέλλον. Πώς νά κοιμηθοΰν 
πλέον ήσυχα :

Ή  φήμη τής κλοπής διεδόθη. Έ φθασαν οι γείτο
νες, παρετήρησαν, συνεζήτησαν καί αυτο ί’ καί αί δύο 
γυ 'α ίκ ες εξηγούσαν εις κάθε νεοερχόμενον τάς παρατη
ρήσεις των καί τάς ιδέας τω ν.

Ό  πλαγινός περιβολάρης τάς συνεβούλευε νά πάρουν 
ένα σκυλί. Αύτό ήτο σωστόν.Έ πρεπε νά έχουν ενα σκυλί 
μόνον γ ιά  νά είδοποιη. *Οχι κανένα μανδρόσκυλο νά τάς

άφανίζη εις τό φ α γ ί, άλλά ένα μικρό σκυλάκι μόνον γ ιά  
νά γαυγ ίζη .

Λοιπόν άπεφασίσθη νά εΰρουν ενα τέτοιο. “Ηρχισαν 
νά ζητούν, άλλά δλο μεγάλα εϋρισκον, κάτι φαγάδες 
τρομερούς. Ό  μπακάλης ειχεν ενα, ένα μικρούτσικο, 
άλλ’ έζητοΰσε δύο φράγκα. Καί ή κ. Λεφέβρ δέν έν- 
νοοΰσε ν ’ άγοράση σκυλί.

Ό  ψωμάς, ό όποιος ήξευρε τά  τρέχοντα, τούς ε- 
πήγε μίαν ήμέραν, μέ τό άμαξάκι του, εν άλλόκοτον 
ζωάριον, κατακίτρινον σχεδόν χωρίς πόδια, μ ’ ένα σώμα 
κροκοδείλου, κεφάλι άλεποΰς καί μέ μιά ούρά σαλπ ιγ - 
γοειδή, ένα σωστό λοφίον. Κάποιος πελάτης ήθελε νά 
τό ξεφορτωθή. Ή  κ .. Λεφέβρ εύρήκεν ώραιότατον αύτό 
τό βρομόσκυλο, τό όποιον δέν έκόστιζε τ ίποτε. ΤΙ Ρόζα 
τό εφίλησε, μεθ’ό έρώτησε πώς τό λένε, Ό  ψωμάς τής 
είπε Π α λ η ά τ σ ο .

Τό έγκατέστησαν μέσα εις ένα παλαιό κασόνι σα
πουνιού καί κ α τ ’ άρχάς τοΰ έδωκαν νά πίη νερό. *Ηπιε. 
Τοΰ έρριψαν ύστερα ένα κομμάτι ψω μ ί. Τώφαγε. Ή  κ. 
Λαφεβρ, άνησυχήσασα έσκέφθη, δτι δταν συνειθίσει στό 
σ π ίτ ι, θά τό άφίνουν ελεύθερον καί θά εύρίσκη νά τρώ - 
γη έξω .

Πράγματι τό άφήκαν ελεύθερον, άλλ’ αύτό δέν τό 
ήμπόδισε νά ψοφά άπό τήν πείναν. Ά φ  ’ ετέρου τότε 
μόνον έγαύγιζεν δταν ήθελε νά τό ταγίσουν.· έγαύγιζε 
μάλιστα λυσσωδώς. Καθένας ήμποροΰσε νά είσέλθη εις 
τό περιβόλι. Ό  Παληάτσος έπλησίαζε καί έχάϊδευε κα
θένα, χωρίς νά βγάζη μ ιλ ιά .

Έ ν τούτοις ή κ. Λεφέβρ τό ειχε συνηθίσει αύτό τό 
ζώον. Κατήντησε μάλιστα νά τό άγαπα  καί νά τοΰ δίδη 
με τό χέρι της, άπό καιροΰ εις καιρόν μπουκιές ψωμί 
βουτηγμένες εις τή σάλτσα τοΰ φαγητοΰ της.

Ά λ λ ά  δέν ειχε συλλογισθή καθόλου τόν φόρον, καϊ 
δταν έπήγαν καί τής έζήτησαν οκτώ φράγκα— οκτώ 
φράγκα κυρία μου ! — γ ιά  ’κείνο τό παληοσκυλο ποΰ δέν 
άνοιγε τό στόμα του νά γαυγίση, ολίγον έλειψε νά λ ι-  
ποθυμήση.

’ Αμέσως άπεφασίσθη νά τόν ξεφορτωθοΰν τόν Π α- 
ληάτσον. Ά λ λ ά  κανείς δέν τόν ήθελε. “Ολοι τόν ήρ- 
νοΰντο άπό δώ καί δέκα μ ίλλια . Τότε άπεφάσισαν, ελ
λείψει άλλου μέσου νά τόν πάνε νά «φάη άσβέστι» δη
λαδή νά τόν ρίξουν εις τό τιτανωρυχείον πού ήτον έκεί 
κοντά. ’Έ να  μεγάλο φρέαρ κάθετον φθάνει μεχρις είκοσι 
μέτρων βάθους καί καταλήγει εις μίαν σειράν στοών 
υπονόμων. Μίαν φοράν τό έτος κατεβαίνουν εις αύτό διά 
νά άσβεστώνουν τά  χώματα , δλον δέ τόν έπίλοιπον 
χρόνον, χρησιμεύει ώς νεκροταφείον εις τούς καταδικα
σμένους σκύλους καί πολλάκις δταν περνι* κανείς ά π ’ 
επάνω άπό τό στόμιον, άκούει παραπονετικά ούρλιά- 
σματα καί μανιώδη ή άπεγνωσμένα γαυγ ίσματα  ν’ άνα- 
βαίνουν άπό κάτω .

Οί σκύλοι τών κυνηγών καί τών ποιμένων φεύγουν 
μέ τρομάραν ά π ’ εκείνην τήν τρύπαν ποΰ στενάζει. Καί



δταν σκ,ύψγ) κανείς, βγαίνει άπό κεϊ μέσα μιά βρωμά 
άπό ψοφήμια.

Τρομερά δράματα τελούνται έκεϊ κάτω  εις τό σκό
τος. 'Ό ταν κανέν ζώον άγωνιΚ έπί δέκα καί δώδεκα ή - 
με'ρας, τρεφόμενον άπό τά  βρωμερά λείψανα τών προη
γουμένων, νε'ον ζώον μεγαλείτερον, εΰρωστότερον βε
βαίως, ρ ίπτετα ι αίφνης. Μένουν τότε έκεϊ μόνα, πε ινα - 
σμένα, μέ λάμποντα μάτια . Κατασκοπεύονται παρακο- 
λουθοΰνται διστάζουν εναγώνια , άλλ ’ ή πεϊνα τά  βιά
ζει. Τότε επ ιτίθενται έναντίον άλλήλων, παλαίουν έπί 
πολυ καί τό ίσχυοότερον σκοτώνει τό άσθενέστερον καί 
τό καταβροχθίζει ζωντανόν ακόμη.

Ό τα ν  άπεφάσισαν νά πάνε τόν Παληάτσο νά «φάη 
άσβέστι» έζητησαν νά εΰρουν δήμιον. Ό  οδοκαθαριστής 
έζήτησε πενήντα λεπτά  τόν δρόμον. Αυτό έφάνη υπερ
βολικόν είς την χήραν. Ό  γυιός τοΰ γείτονος ήρκε'σθη 
εις 25 λεπτά  μόνον κ ι ’ αυτό πολύ ήτον. Τότε ή Ρόζα 
είπεν, δτι τό καλλίτερον ήτο νά τό πανε μόναι τω ν, 
διότι έτσι δέν θά έκακοποιεϊτο κ ι’ ό'λας είς τόν δρόμον, 
ούτε θά προειδοποιείτο διά τήν τύχην του. Καί άπεφα- 
σίσθη νά τό οδηγήσουν καί αί δύο δταν νυκτώστ,.

Τοΰ έδωσαν έκεϊνο τό βράδυ μίαν καλήν σούπαν μέ 
ένα δάκτυλον βούτυρον. Ό  Παληάτσος τήν κατεβρόχθισε 
μέχρι τελευταίας σταγόνος καί έπειδή έκούνισε τήν ου
ράν του άπό εύχαρίστησιν, ή Ρόζα τόν έπήρε στήν πο
διά της.

Έ πήγα ινα ν μέ μεγάλα βήματα σάν κλε'φτρες, άπό 
με'σ’ ά π ’ τά  χωράφια. Μ ετ’ ολίγον παρετήρησαν τό τ ι-  
τανωρυχεΐον καί τό εφθασαν. Ή  Λεφέβρ έσκυψε ν ’ ά - 
κούση άν έγόγγυζε κανε'να σκυλί. Τ ίποτε. Ό  Π αληάτ
σος θά ήτο μόνος. Τότε ή Ρόζα κλαίουσα, τό έφίλησε, 
μεθ ’ ο τό ερριψαν καί αί δύο μέ τεντωμε'να αυτιά .

Ή κουσαν κ α τ ’ άρχάς ενα δοΰπον άμυδρόν έπειτα 
τό όξύ σπαρακτικόν κλαυθμήρισμα ζώου πληγωθε'ντος, 
επειτα μίαν σειράν μικρών κραυγών πόνου, μεθ ’ ο φω - 
νάς άπεγνωσμε'νας, ικεσίας σκυλιοΰ θρηνοΰντος, μέ τό 
κεφάλι σηκωμε'νο πρός τήν τρύπαν.

Ώ  ! πώς έγαύγιζε τώρα !
Κατελήφθησαν άπό τύψ ιν συνειδήσεως, άπό ενα φό

βον τρελλόν, άνεξήγητον, καί τώβαλαν στά πόδια. Καί 
έπειδή ή Ρόζα έτρεχε πειό γρήγορα ή χήρα τής έφώ- 
ναζε : «Σ τάσου, καϋμε'νη, στάσου νάρθώ κ ι ’ έγώ ».

Ε κείνην τήν νύκτα ή Λεφέβρ δλω έφιάλτας έβλεπε, 
σκυλιά ποΰ τήν έδάγκαναν.

Πρωί πρω’ί σηκώνεται καί σάν τρελλή τρέχει είς τό 
τιτανωρυχεϊον. Ό  Παληάτσος έγαύγιζε, δέν ειχε παύσει 
νά γαυγίζγι, ’Εκείνη^ήρχισε νά όλολύζη καί νά τοΰ φω - 
νάζη μέ τρυφεράν φωνήν, μέ χ ίλ ια  χαϊδευτικά ονόματα. 
"Επειτα ήθέλησε νά τόν ξαναϊδή, άποφασίσασα νά τόν 
κάμη ευτυχή έως δτου ψοφήσγί μόνος του. Έ τρεξεν εις 
τόν πηγαδάν, τοΰ τά  είπεν δλα. ’Εκείνος τής άπήντησε: 
«Θά μοΰ δώσης τε'σσαρα φρ άγκα .» ’Εσκίρτησεν ή χήρα 
καί δλη ή λύπη της έξηφανίσθη. Τέσσαρα φράγκα !

’ Εκείνος άπεκρίθη ;

—  Θά φέ ρω τά σκοινιά μου, τής μαναβε'λλες μου, 
θά φορτωθώ μέ δλ’ αύτά καί θά κατεβώ μαζί μέ τό 
πα ιδ ί μ ο υ .,. Θά μέ δαγκώσγι κιόλας τό σκυλί σου...Δ έν 
κάνει λιγώτερο. *Ας μή τώρριχνες.

Ή  χήρα έφυγε θυμωμένη. Μόλις έπέστρεψε στό σπ ίτι 
έφώναξε τήν Ρόζαν καί τής είπε τά  τοΰ πηγαδά. 'Π 
Ρόζα έσυμφώνησε μέ τήν κυρίαν της. "Επειτα τής ήλθε 
μία ιδέα. «Κυρία, δέν τοΰ ρίχνομ’ εμείς νά τρώη, νά 
μή ψοφήση έτσι ; » 'Π χήρα 'έδέχθη μέ χαράν. Καί 
ξεκινούν πάλιν μ ’ ενα κομμάτι ψωμί, αλειμμένο είς τό 
λάδ ι.

Τό έκοψαν είς μπουκιές καί τάς έρριπταν τήν u,iav 
μετά τήν άλλην όμιλοΰσαι εναλλάξ μέ τόν Παληάτσον.

Τό βράδυ έπανήλθον. Έ π ε ιτα  τήν έπομένην καί ούτω 
καθεξής.

« “Ενα πρωί τήν στιγμήν ποΰ άφηκαν τήν πρώτην 
μπουκιάν ήκουσαν έξαφνα ενα γαύγισμα τρομερό μέσα 
στό πηγάδ ι, Ή σ α ν δύο πλέον τά  σκυλιά. Ε’ίχαν ρίψει 
κ ι ’ άλλο ενα μανδρόσκυλο. Ή  Ρόζα έφώναξε «Π αληά
τσο ! Παληάτσο ! » Ό  Παληάτσος έγαύγισε. Τότε ήρ- 
χισαν νά ρίπτουν τήν τροφήν. ’ Αλλά κάθε φοράν διέ- 
κριναν ενα σπρώξιμον τρομερόν μεθό κλαψιάρικες φωνές 
τοΰ Παληάτσου, δαγκανωμένου άπό τόν σύντροφόν του, 
ο οποίος τοΰ έτρωγεν δλα ώς πειό δυνατός.

Αί δύο γυναίκες άμηχανοΰσαι έκυττάχθησαν. Ή  Λε
φέβρ ειπε ξηρώς :

—  Μά δέν ήμπορώ έγώ νά τρέφω δλα τά  σκυλιά τοΰ 
κόσμου. *Ας τ ’ άφήσωμε.

Κ α ί φουσκωμένη άπό τήν ιδέαν δ τ ι αυτή έτρεφε τά  

ξένα σκυλιά, έφυγε καί πήρε μ α ζί της τό υπόλοιπον 

ψ ω μ ί, τό όποιον ήρχισε νά τρώγγι καθ’ οδόν.

'Η Ρόζα τήν ήκολούθησε σπογγίζουσα τά  μάτια  μέ 
τό άκρον τής μαβιάς ποδιάς της.

(Μετάφρασις έκ τών τής Guide Maupassant)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ

Γ ε ω ρ γ ία .

Τελε ιώνει ή σπορά τών σιτηρών καί τών πρωίμων 
οσπρίων είς τά  θερμά μέρη. 'Η κατά Δεκέμβριον 
σπορά ώς έπί τό πλείστον δίδει μικροτέραν εσο
δείαν π α ρ ’ δ .τ ι ή κατά Νοέμβριον καί 'Οκτώβριον, 
διότι πριν άναπτυχθώσιν έπαρκώς αί ρίζαι καί πριν 
άδελφώσωσ ι καί έν δσω τά  φυτάρια είνε είσέτι πολύ 
άδύνατα καταλαμβάνονται ύπό τοΰ χειμώνος καί σπου- 
δαίως βλάπτοντα ι έκ τοΰ ψύχους, τών παγετώ ν, ή τής 
κα θ ’ υπερβολήν υγρασίας κλ. Τών όψίμως σπειρομένων 
σιτηρών οί σπόροι πρέπει νά π ίπτω σ ι πυκνότεροι. Λ ι
πάνσεις καί οργώματα τοΰ εδάφους διά τάς έαρινάς 
σποράς. 'Αλωνισμός τοΰ αραβοσίτου μετά τήν έντελή 
αύτοΰ άποξήρανσιν. 'Γπάρχουσιν έκκοκιστικαί μηχαναί, 
αί όποίαι έκκοκίζουσιν 1 0 0 —300 όκάδας αραβοσίτου

τήν ώραν άξιας 6Θ—200 δραχμών. Κατασκευή λ ιπ α ν- 
τικοΰ μίγματος. Ή  κοπρία συνάγεται έκ τοΰ σταύλου 
έπιμελώς καί ύφ ίστατα ι περιποιήσεις Τά έργαλεία δέν 
πρέπει νά άφήνονται είς τήν υγρασίαν, χριουσι δε δι 
άσβέστου τά  σιδηρά τών έργαλείων όργανα, έν δσιρ δέν 
εργάζονται ΐνα μή σκωριάζωσι. Καθαρίζουσι τούς αύ
λακας τών έσπαρμένων άγρών, δπου λιμνάζει τό ύδωρ.

’ Α μ π ε λ ο υ ρ γ ία

Κάθαρος τών άμπέλων, περιλάκωσις καί λιπανσις. 
Κλάδευμα είς θερμούς τόπους. ^Παράχωμα τών κλιμά
των είς τούς ορεινούς τόπους, δπου ύπάρχει φόβος δυ
νατών παγετώ ν. Μεταγγίζουσιν οίνους ίδια λευκούς και 
παραγεμίζουσιν άπό καιρού είς καιρόν τά  βαρέλια, δταν 
ό οίνος έλατοΰται είς αύτά (καταβαίνει, φυραίνει), διότι 
πρέπει νά είνε πάντοτε γεμάτα . Γά κενά βαρέλια, άφ ου 
,καθαρισθώσι πλυθώσι καί στραγγισθώσι καλώς, πληροΰν- 
τα ι μέ καπνόν καιομένου θείου (διά τοΰ γνωστοΰ τρό
που τής θειώσεως βαοελίων). Πριν δε εςελθτ) ό καπνός 
σφραγίζονται ερμητικώς μέ τόν καπνόν τοΰ θειου έντός 
αύτών, έως δτου έλθϊ) ό καιρός νά χρησιμοποιηθώσιν.

Κ τ ιιν ο ιρ ο φ ία

Διατροφή τών κτηνών μέ ξηράς τροφάς, χόρτον, σα
νόν, άχυρον, κριθήν, βρώμη1, βίκον κλ. Μικρά ποσότης 
άραβοσίτου καθ ’ έκάστην εκτός τής κριθής (ήμισεια οκά 
περίπου μέχρι μιας οκάς) ουδόλως βλάπτει τούς ίππους, 
ώς π ιστεύετα ι, άλλά τουναντίον μεγάλως ωφελεί, ώς 
καί οί σπόοοι βίκου, κυάμων αλεσμένων, λαθύρων κλ. 
Είς τούς ίππους δσοι έχουσι, διδουσιν επι πλέον ρίζας 
δαυκίων (καρότταις). Ε ίς δροσερά εδάφη καί καλώς 
καλλιεργημένα καί φουσκισμένα δυνανται τά  δαυκία νά 
έπιτύχωσι καί παρ’ ήμίν, ώς καί τά  τεΰτλα τά  ζωο- 
τροφικά (κοκκινογούλια) καί τά  κολοκάσια, είνε χρησι- 
μώ τατα  διά τήν κτηνοτροφίαν. Πρέπει νά καλλιεργώ- 
μεν καί ήμείς έν Έ λλά δ ι. Εν τΥ) Εσπερία θεωρούνται 
άπαραίτητα. Είς τούς άροτήρας βοΰς δίδουσι άχυρον, 
σανόν άοαβοσίτου, τεΰτλα και σπόρους ρόβης η κουκιών 
αλεσμένων, ή μοσχευμένων ή σπόρους λαθύρων και β ί-  
βίκου. Είς τάς άγελάδας τά ς γαλακτοφόρους δίδουσι 
χόρτον, ρίζας τεύτλων είς φέττας, γεώμηλα βρασμένα, 
π ίτυρα, σπόρους παντοίους και εκθλιμματα ελαιοποιίας 
λίνου, βαμβακοσπόρου, έλαιοκράμβης, ελαίας κ λ .) . Εις 
τοΰς χοίρους έκτος σπόρων και αλεύρων δίδουσι βαλα- 
νους, κάστανα, αποπλύματα μαγειρείων, στέμφυλα καί 
γεώμηλα βρασμένα, ιδία δταν εινε ύπό πάχυνσιν. Είς 
τά  πρόβατα διδουσιν, δπου δέν έπαρκεί ή βοσκή ολίγου 
χόρτου, στέμφυλα (τσίπουρα), ρόβην, φύλλα ξηρά δέν
δρων, βίκον κλ. 'Η πάχυνσις προβάτων χοίρων καί βοών 
γ ίνετα ι έντός σταύλων, δπου έχουσι τροφάς. Η ζέστη 
κατά τόν χειμώνα εινε συντελεστική είς τήν πάχυνσιν ώς 
καί τό άμυδρόν φώς και η ακινησία, η καθαριότης και 
ή ήσυχία. Έ ν  γένει κατά τήν εποχήν ταύτην δέν πρέ

πει νά ύπάρχη ψΰχος έντός τών σταύλων καί νά άερί- 
ρίζωνται τακτικώ ς. Κ ατά τήν εποχήν ταύτην, δταν τά 
ζώα δέν έργάζωνται. πρέπει νά έξέρχωνται κατά τάς 
καλάς ημέρας, ΐνα περιπατώσι καί λαμβάνωσι τόν άέρα 
τω ν. Δέν πρέπει νά ποτίζωντα ι μέ ύδωρ πολύ ψυχρόν. 
Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει τό ύδωρ αφήνεται πρότερον έπί 
τ ινα  χρόνον είς τόν σταύλον, ΐνα θερμανθή ολίγον. Ή  
έλευθέρα βοσκή έξεκολουθεί δπου υπάρχει χόρτον. Έ ξ α -  
κολουθοΰσι νά γεννώσι τά  πρόβατα καί α ιγες. Εύτυχεΐς 
οί έ^οντες γρασίδια διά τά  πρόβατα κατά τήν έποχήν 
ταύτην. Θά πωλώσιν ούτοι άρνία παχύτερα καί πρωι- 
μώτερα καί θά κερδίζωσι δ ιπλάσια . Εξακολουθεί ή πά - 
χυνσις είς τά ορνιθοτροφεία. Διδουσιν είς τάς ό'ρνιθας νά 
πίνωσιν ύδωρ χλιαρόν, δταν είνε ψΰχος.

Δ ε ν δ ρ ο κ ο μ ί α .

1 Εξακολουθοΰσιν αί εργασία1, τοΰ προηγουμένου μη- 
νός, καθάρισμα δένδρων, φυτεύματα , κλαδεύματα (δταν 
δέν ύπάρχη πάγος καί δταν δέν έπ ίκηται τοιοΰτος). Προ 
πάντων προκειμένου περί τής άμυγδαλέας, ροδακινέας 
καί βερικοκέας, δπου υπάρχει φόβο; παγετών αναβάλ
λετα ι τό κλάδευμα διά τό τέλος Ίανουαρίου ή άρχάς 
Φεβρουάριου, ούχ ήττον δμως είς τά  θερμά μέρη τό πρώ ι
μον κλάδεμμα καί είς τά  δένδρα ταΰτα  δέν είνε έπιφο- 
βον. Εξακολουθεί ή συγκομιδή έλαιών. Περιλακκώνον- 
τα ι (ξελακκώνονται) αί έλα ϊα ι. Μετά τήν συλλογήν τού 
καρποΰ αί έλαίαι καθαρίζονται, κλαδεύονται, λ ιπα ίνον- 
τα ι καί οργώνονται. Συλλογή πορτοκαλιών, εξακολου
θούσα καθ ’ δλον τόν χειμώνα. 'Ό που υπάρχει φόβος έκ 
παγετών παραχώνουσι τά  νεαρά δένδρα διά χώματος ή 
περιβάλλουσι τό στέλεχος αύτών μέ άχτρον (καλαμίαν), 
Τ ά παγώνοντα δένδρα ραντίζονται καλώς δι’ ύδατος, 
ΐνα ή άποπάγωσις (ξεπάγωμα) αύτών γίνη διά τής ύ - 
γράς όδοΰ. Τά μαραι/όμενα (ένεκα πολυκαιρίας κατά 
τήν μεταφοράν ή ένεκα άμελοΰς προφυλάξεως), έκριζω- 
θέντα δένδρα διά μεταφύτευσιν θάπτουσιν ολόκληρα 
(ρίζας στέλεχος καί κλώνους) έπί τινας ημέρας έντός χώ 
ματος, οπότε άν δέν εινε πολύ-πολύ μαραμένα άναλαμ- 
βάνουσι τάς δυνάμεις αύτών κκί έπειτα μεταφυτεύονται 
υ.ε όσον τό δυνατόν περισσότερα ριζίδια, τά  έφθαρμένα 
μέρη τών ριζών άποκόπτονται διά πολύ κοπτεροΰ οργά
νου. ώς καί μέρος τής κόμης αύτών. "Οταν είνε πάγοι 
δέν έκριζώνουσι φυτά καί δέν μεταφυτεύουσι. Είς τά  
ύγρά μέρη ή μεταφύτευσις άναβάλλεται διά τό τέλος 
τοΰ χειμώνος.

ΙΙΡΑ ΚΤΙΚΑ Ι ΓΝ Ω ΣΕΙΣ

Έάν εισέλΟη είς το αύτί σας μιχρον ζωίφιον, ήμπορείτε νά 
άπαλλαγήτε ές αύτοΰ χατά τον έ;ής τρόπον κλίνετε τήν κεφα
λήν προς το αντίθετον μέρος καί κάποιος σας στάζει ολίγον 
ελαιον έντός. Διά τούτου πνίγεται τί) ζωίφιον χαΐ πίπτει μόνον 
του μ ε τ ’ ολίγον.



ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΜΟΓ !

Υ η  Λ ε ίπ ο ιν ίό ι . . .

Κ λεισ μένο  μ έό ’ ’ς τ ή  ό κ ο τε ιν ή  κ ι ’ α ιώ νια  φυλακή μου, 
Σ έ  καμαρόνω π ο ΰ  πετςϊς έλ εϋθερ ο , π ο υ λ ί μ ο υ .
Κ ι’ ά π ’ τό γοργό <3ου π έτα μ μ α , κ ι ’ ά π ’ τό κελά ϊδ η μ ά  όου 
Νοιώθω τ ή ς  ν ε ιό τ ιις  τ ή  χαρά ποΰ κ ρύ π τεις  Οτήν καρδιά

[σου.

”Αχ ! ή μ ο υ ν  ά λλο τε κ ’ έγώ π ο υλά κ ι <5άν κ ’ έόένα.
Κ ’ ε ίχα  ’ς τό ότόμα μου γλυκά  τραγούδια  τονισ μένα ,

Κ ι’ δλο χαρά μέ<3’ ’ς τά  κλαδιά  ’πετοΰάα μ ’ εύ τυ χ ία ,
Κ αί τόν αΙθέρα γ έμ ιζα  μ ' άγά πης άρμονία !

Μά τώρα μέόα 0έ κ λο υ β ί έύ ρ ίό κ ο μ α ι κλεισ μ ένο ,
Κ ’ έχω ’ ς τά  βάθη χής καρδιάς τό δ,<3μά μου κ ρυ μ μένο . 
Κ ι’ α ίχμάλω το ’ς τ ή  Ο κοτεινή κ ι ’ α ίώ νια φυλακή μου, 
Σ έ  καμαρόνω ποΰ π ετμ ς  έλεϋθερο, π ο υ λ ί μου !

Τραπεζοΰς, 1901. Κ. I. Λ. ’Λρτελάρης

"Οταν οί λαοί θά παύσωσι πιστεύοντες εις σωτήρας, τότε 
μόνον θέλουσι σωθή

Ό  φιλόδοξος S i’ ενα μόνον λόγον αγαπϊ τη< πατρίδα του' 
διά νά κυβερνήση αύτήν.

Ή αληθινή ελευθερία περιέχεται ε ί; τά ολίγα ταϋτα λό
για' «Ανθρώπων μηδενός μήτε τύραννον μήτε δούλον εαυτόν 
χαθιστάναι».

"Οπου ό λαό; εΐνε απαθής, έχεΓ αί κυβερνήσεις εΐνε δ ιε- 
φθαρμέναι.

Βαρέως νοσούσα πρέπει νά θεωρήται ή κοινωνία έχεινη, 
δπου έκαστος, αντί νά φροντίζη νά κάμνγι τό χρέος του, σκε- 
πτεται μόνον νά κάμ-yj τόν δρόμον του.

«Μή πολλαπλασιάζετε τους νόμους, ελεγεν αρχαίος “ Ελλην 
σοφός πρός τους ’Αθηναίους, μή πολλαπλασιάζετε τους νόμους, 
άλλ’ έν τη καρδία σας ένθρονίσατε τήν φιλονομίαν».

‘Υπόθαλπε τήν εις τόν λαόν μετάδοσιν τής μαθήσεως, διότ1 
όσον πλειότερον τών κοινών μετέχει, τοσοϋτον αναγκαιότερος 
κρίνεται ό φωτισμός αυτοΰ.

Έ ν παντί εθνει μόνη ή εΰγενεστέρα αύτοΰ μεοΐς χατέχε- 
ται ύπό ελευθέρων καί πατριωτικών αισθημάτων καί εΐνε πρό
θυμος οίαςδήποτε θυσίας πρός πραγματοποίησιν αυτών νά προ- 
σενέγκη. Οί πολλοί όμως έπιθυμοϋσιν ησυχίαν καί τάξιν, καί 
μόνη των εύχή εινε, αί θυσίαι ας ΰποχρεοϋνται νά ΰφίστανται 
νά ώσιν όσον τό δυνατόν όλιγώτεραι.

’Έμπορός τις οίνων παρουσιάζεται εις ιατρόν τινα.
—  "Α ! τώ κάμνει ό ιατρός. Έ χω  άκόμη άπό τόν οίνόν 

σου. Με έκαμεν άρρωστον.
—  Τόσο τό καλλίτερον τώ λέγει ό έμπορος. Σύστησε αύτό 

ε.ΐς τούς φίλους σου καί οϋτω θ’ αύξήσγις τήν πελατείαν σου.

«8·

Συγγραφεύς τις τελειώσας τήν αντιγραφήν έργου τού τίνος 
έφώναζε μετα χαρας.

— Τό τέλος στέφει τό εργον.
Καί προφέρων ταϋτα λαμβάνει τό μελανοδοχείο* αντί τοΰ

αμμοδοχείου καί καλύπτει διά μαύρης θαλάσσης τό μετά τόσου 
κόπου αντιγραφ’εν εργον.

ΔΗΜΩΛΕΣ ΜΙΙΝΟΛΟΙΊΟΝ

Ρύρω γύρω τού Χρίστου 
ή κορφή τοΰ χειμωνιού.

Χειμω .ιάτιχη γέννα 
καλοκαιρινή χαρά.

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΣΟΦΙΑ

Μάλλον αποδέχου δικαίαν πενίαν ή πλούτον άδικον.
’ Ι σ ο κ ρ ά τ η ς  

Πάντων κτημάτων κράτιστον φίλος σαφής καί αγαθός.
Ξ ε ν ο φ ώ ν

Τ  Γ I Ε 1 Ν II

Τό ρύζι καβουρδισμένον, άλεσμένον καί βρασμένον δπως ό 
καφές είνε δραστικώτατον κατά τής διαρροίας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΑΗ
Γεγονός χαρμόσυνον καί μεγάλης σημασίας είναι ή 

κατά τάς ημέρας αύτάς άγγελθεϊσα εΐδησις της μεγάλης 
δωρεάς τοΰ Ιξ Όδησσοΰ μεγαλεπιβούλου όμογενοΰς κ. 
Γ . Μαρασλή πρός άπόκτησιν Ενυδρείου η άκουαρίου έν 
τδ> Π αλαιω  Φαλήρφ. Οΰτω ή πρωτεύουσα της Ε λλάδος 
κοσμήται δι ’ ενός καθιδρύμα-Ός τόσον τερπνοΰ οσον καί 
ώφελίμου. Διά τοΰ έν τω  Παλαιζ) Φαλήρω’Ενυδρείου θά 
δοθγ. ή ευκαιρία πρός μελέτην τοΰ ζωϊκοΰ κόσμου τών 
ελληνικών θαλασσών, δστις παραμένει σχεδόν άγνωστος. 
Θέλει δέ άποβή εις κάθε επισκέπτην τερπνόν σχολείον, 
τόπος λαμπρών θεαμάτων καί τόπος αναψυχής.

Ε ντός τοΰ ενυδρείου θέλει ένδ ια ιτώντα ι ζωικοί καί 
φυτικοί της θαλάσσης κόσμοι, ώς τά  κοράλλια, πολύπο
δες, Σκώληκες, Μέδουσαι κλ. κλ. Ε ίναι δέ πολύ περί- 
εργος ή λειτουργία τών άκουαρίων τούτω ν. Ε ντό ς τών 
λεκανών, ένθα ένδια ιτώντα ι τά  θαλάσσια ζώ α , ά π α ι- 
τοΰσιν άναλόγως τών βιολογικών συνθηκών αύτών, την 
άλλαγην τοΰ ΰδατος καθώς καί τήν άνανέωσιν τοΰ άέ- 
ρος. ’Α πα ιτε ίτα ι ή έπίτευξις καταλλήλου θερμοκρασίας 
καθώς καί ό κατάλληλος φωτισμός τών ύδάτων. Τοιου
τοτρόπως ό επισκέπτης τοΰ ενυδρείου διδάσκεται εκτός 
τής ποικιλίας καί τής πληθύος τών θαλασσίων ζώων, 
αλλά καί αυτόν τόν τροπον τοΰ βίου αύτών. "Ισως τά 
έν Ιίαλα ιω  Φαλήρφ ένυδρεϊον κοσμηθή πέριξ καί διά 
ζωολογικών κήπων έντός τών οποίων θέλει συντηρούνται 
ζώα χερσαία.

’Αληθής εθνική ευγνωμοσύνη οφείλεται εις τόν μεγά
τιμον ομογενή, ό'στις μετά τόσου πρακτικοΰ πνεύματος 
προβαίνει εις δωρεάς διακρινόμενος μεταξύ τόσων άλλων 
καί ούχί άπλώς πρός επ ίδειξή  πλούτου, άλλά τρόπον 
τινά  κατόπιν μαθηματικώς ύπολογισθείσης ώφελείας καί 
εθνοσωτήριου άποστολής.


