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Ο ΐον περίπου θέσιν κατεΐχεν εν ταΐς άρ- Ή  L ogg ia  τοΰ 'Ηρακλείου έκτίσθη εις την
χαίαις έλληνικαίς πόλεσιν η ’Αγορά, τοι- κεντρικωτάτην θέσιν τής πόλεως παρά τον Μ!η- 

αύτην είχε και. παρόμοιον σκοπόν έτέλει εν τροπολιτικόν ναόν του 'Αγίου Τίτου, τό Δου- 
ταϊς ίταλικαίς του Μεσαίωνος πόλεσιν.ή λεγο- κικόν Άνάκτορον, τόν ναόν του 'Αγίου Μάρ- 
μένη Loggia . Ή  λέξις είναι τό ελληνικόν Λο- κου, τήν πλατείαν τής πόλεως καί τό παλάτιον 
γεΐον, το άνυψωθέν προσκήνιον του έλληνορτ του ’Αρχιστρατήγου. ‘Η  πρόσοψις αΰτής καί 
ρωμαϊκού θεάτροι>. ή κυρία είσοδος εΰρίσκετο είς τήν Μεγάλην

Ή  Ιταλική L ogg ia  και Loggeta. ήτο οί- Ρονγαν τήν άγουσαν έκ τοΰ λιμένος είς τήν
κοδόμημα δημόσιον κτιζόμενον. εν τφ κεντρί· πλατείαν καί τα παλάτια τοΰ Δουκόςκαί’Αρ-
κωτέρψ τής πόλεως μέρει, Στοά ανοικτή μονώ- χιστρατήγου.
ροφος ή διώροφος, τόπος συνεντεύξεως των Έκτίσθη κατά τό μέσον τοΰ 16ου αίώνοςύπό
άρχόντων καί τών ευγενών τής πόλεως, Λέσχη διασήμου άρχιτέκτονος πιθανώτατα τοΰ εκ Βε-
πολιτική και εμπορική. ρώνης Μιχ. S a m m ich e li· δστις διέτριψεν Ιν

Ή  Φλωρεντία σώζει καί μέχρι σήμερον τήν Κρήτη από τοΰ 1537-1542, δτε έσχεδίασε τά
περίφημον L ogg ia  de l L a n z i, ή Ένετία κολοσιαϊα τοΰ Χάνδακος τείχη καί τά λοχπά 
πρό τετραετίας έσωζεν ακόμη τήν ίδικήν της οχυρωματικά έργα.
έν τη Πλατεία τοΰ Αγίου Μάρκου, δτε τό Είς τήν Λέσχην τούτην συνήρχοντο οί άρ-
περίφημον Κωδωνοστάσιον (C am pan ile ) κα- χοντες καί οί ευγενεϊς καί οί πολΐται προς άνα-
ταπεσόν αίφνιδίως κατεπλάκωσε καί διέφθει- ψυχήν καί συνδιάλεξιν κμί πρός σύσκεψιν περί
ρεν αυτήν. διαφόρων ζητημάτων πολιτικών καί κοινωνι-

Πάσα αποικία Ινετική καί κτήσις, έν ή έγ- κών καί εμπορικών· οί άρχοντες καί οί εύγε -
καθίσταντο ’Ενετοί, έπρεπε νά έχη τήν άπα- νείς τιμαριούχοι διέτριβον ίσως είς τόν ανω
ραίτητον Λέσχην. Ή  Κρήτη, ή πολυτιμότερα δροφον, οί δέ λοιποί πολιται κάτω. ’Από τών
τής Γαληνοτάτης κτήσις. ιό Βασίλειον τής Κρή- άνοικτών τής Λέσχης στοών δ δημόσιος κήρυξ
ιης, ώς επωνομάζετο έμφαντικώς, είχε τάς Ιδι- (G astald io ) έκήρυττε τά διατάγματα τής Κυ-
κάς της, χτίσματα τών ’Ενετών άποίκων. Έ ν βερνήσεως, εντεύθεν ό Δούξ καί αίάλλαι Άρχαί
Ρεθύμνη σώζεται άκόμη μεταβεβλημένον είς προσεφώνουν τό πλήθος κάτω Ιν τή Μεγάλη
τζαμίον τουρκικόν. 'Ο Χάνδαξ, (τό σημερινόν όδφ καί Ιντεΰθεν έθεώντο τάς δι’ αυτής διερ-
Ήράκλειον) ή πρωτεύουσα τοΰ Βασιλείου, είχε χομένας πομπάς καί λιτανείας,
τήν ώραιοτέραν L oggia , κτίσμα τής Άναγεν- Καί έκτίσθη μεν ή L ogg ia  τοΰ Ηρακλείου,
νήσεως. ώς εΐπομεν, κατά τό μέσον τοΰ 16ου αίώνος,

'Η  δημώδης κρητική διάλεκτος διέσωσε τήν άλλα καί πρότερον επί αίώνας καί πάντως έν
λέξινύπό τόν τύπον λόντζα, δι’ ής δηλοΐ όμιλον τή αΰτή θέσει ΰπήρχεν άρχαιοτέρα καί άπλου-
καί όμιλίαν ανθρώπων φιλικώς διαλεγομένων. στέρα τήν οίκοδομίαν Λέσχη. Τούτο μανθάνο-
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μεν bi των διαταγμάτων (b an n a ) τής έν Κρήτη 
Ένετικής Κυβερνήσεως των δημοσιευθέντων 
πρό ολίγων μηνών είς τό τελευταΐον τεύχος 
τού Βυζαντινού Δελτίου τού Κρουμβάχερ, έν 
οίς στερεοτύπως έπαναλαμβάνεται είς τήν άρ- 
χήν έκάστης διαταγής «Ικηρύχθη δημοαία ύπό 
τού (δείνα) δημοσίου κήρυκος άπό τού Λ<οβίον 
(Lobium ),» ώς Ικαλεΐτο ή L ogg ia  έν τή έπι- 
σήμφ Λατινική τής εποχής άπό τού γερμανι
κού Laube. Χάριν περιεργείας άναφέρομεν οτι 
έν τή Λέσχη ταύτη έπετρέποντο κατά τήν έπο- 
χήν καθ’ ήν χρονολογούνται τά διατάγματα 
(περί τό 1350), ενταύθα καί τά τνχηρά παιγ
νίδια καί. δή ή άγαπητοτάτη τοΐς τότε Ένετοΐς 
κυβεία, άπαγορευομένη αλλαχού ίδίφ καί δη
μοσία.

'H Λέσχη τού Ηρακλείου, ής είκόνα παρα- 
θέτομεν κατά τά σχέδια καί τάς συμπληρώσεις 
τού μελετήσαντος αυτήν ίταλοΰ άρχιτέκτονος 
B erchet, είναι κτίριον δρθογώνιον έχον μή
κος 28 μέτρα καί πλάτος 11 περίπου. Ή το 
Στοά διώροφος, καί δ μέν ίσόγαιος δροφος έ· 
χων εξ δωρικούς άρραβδώτους ήμικίονας καί 
δύο τετραγώνους παραστάδας κατά τά άκρα 
ήτο δωρικού ρυθμού, δ δέ άνω ήτο ιωνικού 
μέ δκτώ άντιστοίχους τοΐς κάτω Ιωνικούς 
ραβδωτούς ήμικίονας. Τά μεταξύ τών κιόνων 
τόξα, κάτω μεν ήσαν πάντα άνοικτά εχοντα μό
νον χαμηλόν θωράκιον, τά δέ άνω ήσαν εναλ
λάξ άνοικτά καί κλειστά. Τό άνω μέρος τού 
ισογείου ορόφου περιθέει διάζωμα τριγλύφων 
καί μετοπών, έν αίς έναλλάξ είκονίζονται έν 
άναγλύφοις δ Λέων τού 'Αγίου Μάρκου καί 
τρόπαια ή πανοπλίαι ή ίππόται εν πολεμική 
στολή. Ό  άνω δροφος υποτίθεται δτι έφερεν 
υπέρ τόν θριγκόν δρύφακτον (b a llu strad e ), 
έφ’ ού κατά μέν τάς τέσσαρας γωνίας ύπήρχεν 
όβελίσκος,είς έν έκαστη, έν τφ μεταξύ δέ αγάλ
ματα διακοσμητικά. Ομοία τή προσόψει είναι 
ή αρχιτεκτονική Ιξωτερική διάταξις καί τών δύο 
στενών πλευρών. Όπισθεν ή L oggia  συνεί- 
χετο καί συνεκοινώνει πρός. άλλο δημόσιον οί- 
κοδόμημα τήν Ένετικήν Οπλοθήκην ( A r 
m ería).

Ή  Λέσχη ήτο πάσα έκτισμένη διά λίθων 
πωρίνων πελεκητών καί διεκρίνετο διά τήν εύ- 
γενή άρχαϊκήν άπλότητα καί τήν μεγάλην άρ- 
μονίαν τών άρχιτεκτονικών μερών, δικαίως δέ 
έθαυμάσθη καί υπό τών νεωτέρων. Ό  μέν διευ
θυντής τού έν Άθήναις Γερμανικού ’Ινστιτού
του κ. D brpfeld  ίδών ίτολλάκιςτό οικοδόμημα 
προ τής τελευταίας καταστροφής, άποκαλεΐ αύτό

Ιν επιστολή του καλλιτέχνημα τού ρυθμού τής 
’Αναγεννήσεως, ό δέ Ε. G erland  λέγει περί 
αύτου οτι είναι ιστορικόν μνημεΐον καί τό μο
ναδικόν εγκαλλώπισμα τής πόλεως Ηρακλείου.

Τοιοϋτον ήτο τό οικοδόμημα Ιπί Ένετο 
κρατίας καί δπως βλέπομεν αυτό έν τή είχόνι.

Οΐ Τούρκοι καταλαβόντες τόν Χάνδακα τφ 
1669 συνήνωσαν τήν άχρηστον πλέον δ ι’ αυ
τούς Λέσχην μετά τής δπισθεν συνεχομένης 
'Οπλοθήκης, καί έχρησιμοποίησαν άμφότερα 
πρός φύλαξιν τών κυριευθέντων καί καταλει- 
φθέντων ένετικών δπλων και άλλων πολεμι
κών εφοδίων. Ή  χρήσις δέ αυτή έξηκολούθησε 
καί καθ’ βλον τό διάστημα τής έν Κρήτη 
Τουρκοκρατίας έπί δύο καί ήμισυν αίώνας πε
ρίπου. Εντεύθεν δλόκληρον τό άποτελεσθέν οι
κοδόμημα ώνομάσθη Τοεπανές, δπως καλείται 
καί σήμερον. Ό πλα  ένετικά καί πανοπλίαι 
ίπποτικαί, τόξα καί βέλη αναρίθμητα έφυλάσ- 
σοντο ενταύθα. Κατά τούς τελευταίους δμως 
χρόνους, δτε άνεπτύχθη ή άρχαιοφιλία, έξηφα- 
νίζοντο κατά μικρόν τά μεσαιωνικά ταύτα λεί
ψανα άφαιρούμενα καί άπεμπολούμενα υπό 
τών κατά καιρούς Τούρκων διοικητών καί φρου
ράρχων, διετηρούντο δέ πλέον όλίγα μόνον 
τόξα καί βέλη πρό εξ έτών, δτε μετά τήν άνα- 
χώρησιν τού τουρκικού στρατού, παρελήφθησαν 
καί ταύταύπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως μετά 
τών τηλεβόλων καί τών άλλων πολεμοφοδίων.

Κατά τό διάστημα τής έν Κρήτη Τουρκο
κρατίας, τό κιίριον ύπέστη σοβαράς βλάβας έκ 
τε τού χρόνου καί μάλιστα έκ τών συχνών καί 
καταστρεπτικών σεισμών τών δονούντων τό έ
δαφος τής Κρήτης καί ίδίφ τού Ηρακλείου. 
Έ κ τούτων πάντως θά κατέρρευσεν ό θριγκός 
τού άνω πατάιματος καί τό δρύφακτον · μετά 
τών δβελίσκων καί τών διακοσμητικών άγαλ- 
μάτων οί δέ πρεσβύτεροι Ινθυμούνται καί άνα- 
φέρουσιν δτι κατά τόν σεισμόν τού 1856 κα- 
τέπεσεν ή πρός Ν. στενή πλευρά τού άνω ορό
φου, έπισκευασθεΐσα μετ’ όλίγον βαναύσως υπό 
τών Τούρκων. Καί άλλας δέ τινας αγροίκους 
άλλ’ αναγκαίας έπισκευάς ύπέστη τό οίκοδό- 
μημα κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, 
ΐνα είναι κατάλληλον δι’ δν έχρήσίμευε σκο
πόν καί ουτω διετηρήθη μέχρι τής άπελευθε- 
ρώσεως.

Ή  καταστροφή τού ιστορικού μνημείου διά 
χειρών ανθρωπίνων έγένετο δυστυχώς έσχάτως, 
όφείλεται δέ ακριβώς εις εκείνην έκ τών δη
μοσίων ύπηρεσιών τής Κρητικής Πολιτείας, ή- 
τις είχε τό καθήκον έκ τών γνώσεων καί τών
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φώτων της νά τό σώση, εννοώ τΐ|ν υπηρεσίαν 
τών δημοσίων έργων. Άρχιτέκτων τού δημο
σίου ήρχισε τήν καταστροφήν πρό τετραετίας 
καί μηχανικός τήν συνεπλήρωσε πρό δύο μηνών.

Ή  Κρητική Κυβέρνησις θέλουσα νά σώση 
καί διατηρήση τό μνημεΐον τούτο, τού όποιου 
τήν σημασίαν καί οί ξένοι αρχαιολόγοι καί ή 
έγχώριος αρχαιολογική υπηρεσία εΐχον υποδεί
ξει, Ισκέφθη έπιδιορθούσα καί μεταρρυθμί- 
ζουσα αύτό νά τό μετατρέψη έίς Μουσεΐον αρ
χαιολογικόν, ού έπείγουσαν άνάγκην είχεν ή 
Πολιτεία.'Η Ιδέα ήτο καλή καί ή προαίρεσις 
εξαίρετος, αλλά δυστυχώς ή έκτέλεσις τού έρ
γου άνετέθη είς χεΐρας άνικάνου καί έπιπο- 
λαίου άρχιτέκτονος, δστις χωρίς νά έξετάση καί 
εξακρίβωση τήν κατάστασιν καί αντοχήν τού 
κτιρίου προέβη είς ιό έργον μέ τόσην ένοχον 
κουφότητα, ώστε μετά τινας μήνας ή μέν Κρη
τική Πολιτεία, άφ’ ού έδαπάνησε μάτην δεκά
δας τινας χιλιάδων δραχμών, Ιγκατέλιπε τήν 
έπιχείρησιν καί έζήτησεν άλλον χώρον διά τό 
Μουσεΐον, ό μηχανικός άπήλθεν είς τά ιδια 
καί τό οικοδόμημα ήμικατεστραμμένον έμενε 
περιβεβλημένον έπί έτη τά Ικριώματα καί έ 
τοιμον νά καταπέση είς τάς κεφαλάς τών δια
βατών. Πρός άποσόβησιν καί τής περιπετείας 
ταύτης ή Κυβέρνησις εδωκε πρό δύο μηνών

τήν διαταγήν νά άφαιρεθή ό ετοιμόρροπος άνω 
δροφος’ καί ό ένταλθείς δμως τήν έργασίαν 
ταύτην μηχανικός διέπραξεν έν μια ήμέρα καί 
μιφ νυκτί έντελή καταστροφήν παρά τάς δια
μαρτυρίας καί τάς συστάσεις τής άρχαιολογικής 
υπηρεσίας. ’Ενώ ήτο εδκολον καί λογικόν νά 
άφαιρήται μετά προσοχής τό υλικόν καί νά 
φυλάσσεται διά τήν μέλλουσαν τού κτιρίου 
άνακαίνισιν, κατερρίπτοντο μετά λύσσης καί 
μανίας πρωτοφανούς άπό υψους 10-15 μέτρων 
επί τού λιθοστρώτου τής όδού οί κίονες καί 
τά άλλα αρχιτεκτονικά μέλη καί έθρυμματίζον- 
το, έν τή φοβερά δέ ταύτη πτώσει ήκρωτηρία- 
ζον καί κατεκερμάτιζον καί τά κάλλιστα διατη
ρούμενα μέρη τού ίσογαίου όρόφου, μάλιστα 
δέ τόν στυλοβάτην καί τά προέχοντα γείσα τά 
όποια καί έκολόβωσαν κατά-τρόπον οίκτρόν.

'Η  Λέσχη τού Ηρακλείου νΰν σώζει μόνον 
τό κάτω πάτωμα, στερεόν μέν τούτο άλλ’ ούχί 
καί άναλλοίωτον ούδέ άλώβητον έκ τών γε- 
νομένων βανδαλισμών. Είς τήν Κρητικήν Π ο
λιτείαν επιβάλλεται τό στοιχειώδες καθήκον μετά 
τά γενόμενα καί τούτο νά διατηρήση καί τόν 
άνω δροφον νά άποκαταστήση είς τό πρώτον 
σχήμα. Λέγεται δτι ό δήμος τού 'Ηρακλείου 
σκέπτεται νά ζητήση παρά τής Πολιτείας τό 
οικοδόμημα καί τό χρησιμοποιήση ώς Δημαρ-
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χεΐον μέ την ΰποχρέωσιν τής κατά το Αρχικόν 
σχέδιον ανακαινίσεως. Πολιτεία καί Δήμος δ- 
φείλουσι νά έξαλείψωσι τό προσαφθέν δνειδος 
τού βανδαλισμού Ανακαινίζοντες καί έπανάγον- 
τες τό μεσαιωνικόν καλλιτέχνημα κατά τό δυ- 
δυνατόν εΐς την παλαιάν αυτού μορφήν.

Τά ιστορικά μνημεία παρ’ οίουδήποτε καί 
αν προέρχωνται, καί παρά τυράννων καί κατα
χτητών άκόμη, σήμερον είναι σεβαστά καί πάσα 
πολιτισμένη Κυβέρνησις οφείλει νά τά σώζη 
καί τά διατηρή. Είναι ταύτα αί ζώσαι καί 
φθεγγόμεναι σελίδες τής πατρίου ιστορίας, δ 
θέλων δέ νά καταστρέφη τά μνημεία ταύτα 
διά λόγους δήθεν εθνικούς, ώς άναμιμνήσκοντα 
χρόνους δυστυχείς καί ή μέρας εθνικών συμ
φορών παραλογίζεται, δπως καί εκείνος δ ό
ποιος Ιπιχειρεΐ νά έξαλείφη έκ τής ιστορίας 
τής έθνικής τάς σελίδας εκείνας, έν αίς Αναφέ- 
ρονται άτυχίαι καί συμφοραί καί ταπεινώσεις 
έθνικαί. Ά ν  τά μνημεία ταύτα ΰπενθυμίζουσι 
άτυχίας καί συμφοράς, δεν άναμιμνήσκονσι ταυ
τοχρόνους τό άδάμαστον φρόνημα τοΰ έθνους 
καί άντί νά ταπεινώσι τάς ψυχάς, δέν παρα- 
δειγματίζουσι τάς ζώντας καί δέν φρονηματί- 
ζουσι αυτούς διά τού παραδείγματος καί τών 
ιστορικών τοΰ άτυχούς παρελθόντος διδαγμά
των; Ή  παρατήρησή αυτή Ισχύει κατά μείζονα 
λόγον, δταν προς τή Ιστορική συνδυάζεται καί 
καλλιτεχνική τοΰ μνημείου άξία, δπως έν τή 
προκειμένη περιπτώσει. 'I I  έξαφάνισις τοιου-

ΓΚΑΙΤΕ

Η Θ Ε Α

Σ έ ποιά απ' τίς αθάνατες 
πρέπει ή  πρωτειά ;
Καδένας τή γνώμη τον, 
μά έγώ  τή δίνω 
στην πάντα άεικίνητη 
και πάντα νέα,
δανμαατή τον Διός δυγατέρα  
και χαϊδοκόρη τον, 
τή Φαντασία.

Γιατί δλες τίς πρόσχαρες 
δρμές τής ψυχής,

του μνημείου είναι άμάρτημα εθνικόν, έπιβουλή 
κατά τής πατρίου Ιστορίας, βανδαλισμός μή 
δικαιολογούμενος ειμή παρ’ Ανθρώπους στε
ρούμενους παντός ίχνους ήμερώσεως καί αν
θρωπισμού. 'Ημείς μάλιστα οί νέοι "Ελληνες, 
οΐτινες όφείλομεν πλεΐστον μέρος τής έθνικής 
μας ύποσιάσεως είς τό ιστορικόν τής φυλής 
παρελθόν, δέν πρέπει κατά τούτο νά φαινώμεθα 
κατώτεροι, άλλων εθνών τά οποία μετά τόσης 
ζηλοτυπίας διαφυλάττουσι τά ίστορικά μνημεία, 
ούχί μόνον τά έθνικά άλλά καί εκείνα τά ό 
ποια ξένοι άφήκαν επί τού πατρίου Ιδάφους, 
διότι καί ταύτα θεωροΰσιν ούχ ήττον έθνικά, 
δπως λόγου χάριν οί ’Ιταλοί τά άπειρα 'Ελ
ληνικά καί Βυζαντιακά έν τή Κάτω Ιταλία καί 
Σικελία, οί Γάλλοι τά Ρωμαϊκά καί τά Φραγ- 
γικά, οί 'Ισπανοί τά ’Αραβικά καί άλλοι άλλα 
Ά ν  ήμεΐς θέλωμεν νά φαινώμεθα σοφώτεροι 
καί έθνικώιεροι τών.άλλων, περιπίπτομεν ακρι
βώς είς τό εναντίον. Τό πράγμα εύτυχώς κατε- 
νοήθη καί έν Έλλάδι ούχί προ πολλοϋ, πολλαί 
δέ φωναί καί διαμαρτυρίαι ήγέρθησαν κατά τά 
τελευταία έτη διά τον έξαφανισμόν τών με
σαιωνικών καί ιστορικών έν 'Ελλάδι μνημείων, 
δπως π. χ τού Φραγκικού πύργου τής Άκρο- 
πόλεως καί τών τειχών τού Ναυπλίου, έκτοτε 
δέ ευτυχώς σκέψεις συνετώτεραι καί πραγμα
τικούς έθνικώτεραι έπεκράτησαν καί ή δέουσα 
προσοχή ήρχισε νά Αποδίδεται είς τά ετι σω- 
ζόμενα αραιά μεσαιωνικά Ιν Έλλάδι μνημεία.

2ΤΕΦΑΝ02 Α ΕΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ

Μ Ο Υ

πού φύλαξε μόνο 
γιά τδν έαντό τον, 
σ’ αυτήν παραχώρησε 
κ" είναι ή  χαρά τον 
ή τρελλοκόρη.

Είτε ροδοστεφάνωτη 
μέ κρίνων κλώνια στό χέρι 
προβαίνει σέ άνδόκαμπους, 
κυβερνάει πεταλούδες, 
κι άνάλαφρη δροσιά 
βυζαίνει άπδ τάνδη,
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Είτε με κνματονσα 
ξέπλεγη κόμη, 
καί σκοτεινό βλέμμα  
στροβιλίζει στους άνεμους 
γύρω στους βράχους, 
καί με χρώματα χίλια 
σάν αυγή καί σαν δείλι, 
πάντα μνριάλλαγη 
σάν όψη φεγγαριού 
στους δ ή μ ο υ ς  δείχνεται

"Ολοι έμεΐς 
τον πατέρα άς ύμνήσωμε 
τό δυνατό, τό μεγάλο, 
που μιά τέτοια όμορφη 
γυναίκα άδάνατη 
στό δνητόν άνδρωπο 
έδωσε ταίρι /

Γ α τ ί μόνον μ ’ εμάς 
τήν έχει δέση 
μέ ουράνιους δεσμούς 
καί τήν πρόσταζε 
ατή χαρά καί στη λύπη 
σάν πιστή σύζυγος 
νά μή  μας άφήνη.

"Ολα τά επίλοιπα 
γένη άδλιώτατα 
τής πολύτεκνης γης

Θ, ΣΟΛΟΓΟΥΜΠ

Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  Τ Ω Ν

Τ Ο  Ο Ν Ο Μ Α  Π Ο Υ  Ε Υ Ω Δ Ι Α Ζ Ε Ι

Η ταν μια φορά ενα άρρωστο κοριτσάκι. Ό  
Θεός διάταξε έναν Από τούς Αγγέλους νά 

πάη νά χορέψη "μπρος στό άρρωστο κοριτσάκι, 
γιά νά τό διασκέδαση. Ο άγγελος σκέφθηκε

’ Μεταφράζυμεν ολίγα πας,αμύάια άπό τό τελευ 
ταίον έργον τοδ,Σολογούμπ, επιφυλαττόμενοιπροσε
χώς νά δημοσιεΰσωμεν ενα του διήγημα καί σημειώ
σεις περί τού ρώσσου ουγγραφέως.

καί πολύζωης 
ζοϋνε καί βόσκουνε 
μ ’ άδηλη απόλαυση 
κι όδύνη στυγνή 
περι/ορισμένης ζωής 
μιανής μόνου στιγμής 
καί κάτω &π τής άνάγκης 
τό ζυγό σκλαβωμένα.

Μά σέ μάς χάρισε 
τήν πιο έπιδέξια 
τή χαϊδονσα, χαρά μ α ς ! 
τήν κόρη του.
Καλοδεχούμενη νάναι 
σάν ερωμένη μας, 
κ οικοδέσποινας δέση 
άς εχη στό σπίτι.
Καί ποτές ή  γρηά  
πεδερά, ή  σοφία, 
τή γλνκιά τήν ψυχούλα 
νά μην πληγώση.

Μά ξέρω καί τήν αδελφή της- 
τή μεγαλύτερη και σοβαρώτερη 
τήν ήσυχη φίλη μ ο υ :

"Ω άμποτε μόνο 
μέ τό φως τής ζωής μου 
νά μ ’ άπαρατήση 
ή ευγενικιά μου όδηγήτρα 
καί παρηγοριά μου, ή 'Ε λπ ίδα !

Μετάφρ. I. Ν. ΓίΎ ΠΑΡΗ

Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Ω Ν  *

πώς δέν ταιριάζει στους Αγγέλους νά χορεύουν 
’μπρος στους Ανθρώπους.

’Αμέσως ό Θεός είδε τή σκέψι του καί τι
μώρησε τον άγγελο καί τόν μεταμόρφωσε σέ 
μιά βασιλοπούλα, πού εκείνη τή στιγμή είχε 
γεννηθή' καί ό άγγελος λησμόνησε έτσι τόν 
εαυτό του καί τόν ούρανό κι’ αύτό τ' δνομά του.

Καί τό όνομα εοΰ αγγέλου ήταν λευκό καί 
εύωδίαζε. Οί άνθρωποι δέν έχουν τέτοια δνό- 
ματα. "Εδωσαν στον άγγελο ένα γήινο δνομα
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βαρύ— καί ώνόμασαν τή βασιλοπούλα Μαρ
γαρίτα.

Μεγάλωσε ή βασιλοπούλα.
Μά συχνά ήταν συλλογισμένη- ήθελε κάτι 

νά θυμηθή και δεν ήξερε τί, καί μελαγχολούσε 
καί ήταν λυπημένη.

Μια φορά ερώτησε τόν πατέρα της :
—  Γιατί λάμπει 6 ήλιος σιωπηλά ;
*0 πατέρας της έγέλασε και δέν άποκρίθη
Και ή βασιλοπούλα μελαγχόλησε.
Μιάν άλλη φορά είπε τής μητέρας τη ς:
—  Τί γλυκά πού μυρίζουν τά τριαντάφυλλα- 

μά γιατί δεν βλέπομε τή μυρο)διά τους ;
Έγέλασε ή μητέραι καί ή βασιλοπούλα με

λαγχόλησε.
Κ’ ερώτησε την νταντά της :
— Γιατί δέν μυρίζουν τά ονόματα ιών αν

θρώπων ;
Έγέλασε ή γρηά, καί ή · βασιλοπούλα με

λαγχόλησε.
Καί στή χώρα άρχισαν νά σιγολένε πώς ή 

κόρη τού βασιληα ήτον κουτή.
Και δ βασιληάς δεν ήξερε τί νά κάνη γιά 

νά γίνη ή κόρη του σάν τούς άλλους ανθρώ
πους.

Μά έκείνη πάντα ήταν συλλογισμένη καί 
ρωτούσε παράξενες έρωτήσεις.

Ά πό  μάκρυνες χώρες έφθαναν βασιλόπουλα 
νά την ζητήσουν, μά αφού τής μιλούσαν, κα
νένας δέν ήθελε νά την πάρη γυναίκα του

Ή λθε καί ό πρίγκηπας Μαξιμιλιανός. ‘Η 
βασιλοπούλα τού λέγει:

— ’Εδώ στον κόσμο, κάθε πράγμα είναι χω
ρισμένο. Ή  λέξεις ήχοΰν μόνον, τά άνθη μό
νον μυρίζουν. "Ολα είναι έτσι —  και πλήττω.

— Τί έπιθυμεΐς; την έρωτφ ό Μαξιμιλιανός.
— Ή  βασιλοπούλα σκέφθηκε πολύ καί είπε :
— Θέλω νά έχω ένα άνομα πού νά εύω- 

διάζη.
Και ό Μαξιμιλιανός τής άποκρίθη:
— Σού πρέπει ένα άνομα πού νά εύωδιάζη, 

το δνομά σου Μαργαρίτα δέν είναι ωραίο μά 
οί άνθρωποι δέν έχουν τέτοιο άνομα πού σου 
πρέπει!

'Η  βασιλοπούλα έκλαψε. Καί ο Μαξιμιλια- 
νός τήν Ιλυπήθη καί τήν άγάπησε περισσό
τερο άπό καθετί στον κόσμο.

Καί τής είπε :
— Μην κλαις, θά βρώ Ικεινο πού επιθυ

μείς.
Ή  βασιλοπούλα χαμογέλασε καί τού είπε:
— "Οταν μού βρής ένα άνομα πού νά εύω-

διάζη, θά φιλήσω τής σκάλες τής σέλλας σου.
Κ'εκοκκίνισε γιατί ήταν υπερήφανη.
Ό  Μαξιμιλιανός τής είπε :
— Τότε, θά γίνης γυναίκα μΛυ ;
— Ναί, άποκρίθη ή βασιλοπούλα
Καί δ Μαξιμιλιανός έφυγε καί πάει νά εύρη 

τό άνομα πού εύωδιάζει. Έγύρισε δλη τή γή, 
ερώτησε δλους τούς σοφούς καί τούς απλοϊ
κούς, καί παντού τόν περιγέλασαν.

Μά δταν Ιπέστρεφε στήν πόλι πού κατοι
κούσε ή βασιλοπούλα, είδε μιά φτωχική κα
λύβα καί ένα γέρο ασπρομάλλη καθισμένο στό 
κατώφλι. Ό  Μαξιμιλιανός σκέφθηκε: «νά, αυ
τός δ γέρος θά τό γνωρίζη».

Ό  πρίγκηπας διηγήθηκε τού γέρου κ ύ  α
σπρομάλλη τήν Ιστορία του. Ό  γέρος έχάρηκε, 
χαμογέλασε καί τού είπε:

— Είναι ένα τέτοιο δνομα, δνομα πού ευω
διάζει- εγώ δέν τό γνωρίζω, μά ή μικρή μου 
κόρη τώχει ακούσει.

Ό  Μαξιμιλιανός εμπήκε στήν καλύβα καί 
είδε ένα άρρωστο κοριτσάκι.

Καί δ γέρος είπε :
— Δονούσκα, δ άφέντης εδώ θέλει νά μάθη 

τό δνομα πού ευωδιάζει, θυμήσου το καί πές το.
'Η  κόρη χάρηκε, χαμογέλασε μά δέν ήμπό- 

ρεσε νά θυμηθή τό δνομα πού εύωδιάζει.
Καί διηγήθηκε πώς είδε στον ύπνο της έναν 

άγγελο πού χόρευε μπροστά της καί είχε χίλια 
χρώματα. Καί τής είπε πώς τήν ίδια ημέρα 
θά έλθη στήν καλύβα ένας άλλος άγγελος καί 
θά χορέψη καί θ ’ άστράφτη μέ χίλια χρώματα 
καλλίτερα άπ° αύτόν καί θά είπή τό δνομά του, 
καί τό δνομα αύτό θά σκορπίση γύρα) ένα ά_ 
ρωμα γλυκό.

Καί ή κόρη αισθάνθηκε μιά χαρά.
Καί έπειτα εξακολούθησε :
Μού κάνει τόση χαρά νά συλλογίζωμαι τόν 

άγγελον αύτόν, μά δέν μπορώ νά θυμηθώ τδ- 
νομά του. Καί δν τό θυμηθώ,"θά γίνω καλά 
άμέσως. Μά τώρα δά θά έλθη!

Ο Μαξιμιλιανός έπήγε στής βασιλοπούλας 
καί ήλθαν μαζί στήν καλύβα.

Καί ή βασιλοπούλα, σάν είδε τή φτωχή κα
λύβα καί τό άρρωστο κορίτσι, αισθάνθηκε λύπη 
καί τήν έχάϊδευε καί τήν διασκέδαζε.

Έ πειτα στάθηκε στή μέση τής καλύβας καί 
άρχισε νά χορεύη χτυπώντας τά χέρια καί τρα
γουδώντας.

Καί τό άρρωστο κορίτσι είδε πολύ φώς, καίά- 
κουσε διάφορους ήχους, κ’ έχάρηκε, κ’ έγέλασε, καί 
θυμήθηκε τό δνομα τού αγγέλου, καί τό πρόφερε.
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Καί δλη ή καλύβα ευωδίασε.
Τότέ ή βασιλοπούλα θυμήθηκε τό αληθινό 

της δνομα, θυμήέίηκε γιατί'τήν είχαν στείλει 
στή γή καί χαρούμενη επήγε στό σπίτι.

Τό άρρωστο κοριτσάκι έγινε καλά καί ή βα
σιλοπούλα πανδρεύτηκε τόν Μαξιμιλιανό καί 
δταν ήλθε δ καιρός, άφοΰ έζησε άρκετά στή 
γή, επέστρεψε στήν πατρίδα της, στούς Ου
ρανούς

Τ Α  Δ Υ Ο  Γ Υ Α Λ Ι Α

1 ό ένα γυαλί έδειχνε τά πράγματα μεγαλεί- 
τερα. Τό άλλο μικρότερα. Τό πρώτο τό έβα
λαν επάνω σέ μιά στάλα νερό.

Καί έλεγε τού άλλου :
—  Μεγάλα καί τρομερά ζώα στριφογυρίζουν 

καί άλληλοτρώγονται.
Τό άλλο έβλεπε τόν δρόμο καί έλεγε :
—  Κάτι ανθρωπάκια συνομιλούν καί περ

νούν, ολοένα περνούν.
Τό πρώτο είπε :
— Τά δικά μου μένουν. Φοβούμαι ως τό 

τέλος μή φθάσουν τούς άνθρώπους.
Καί τό άλλο άπήντησε:
— Μή σέ μέλη — οί άνθρωποι θά φύγουν.

Τ Ο  Ρ Α Β Δ Α Κ Ι

Είναι στη γή ένα ραβδάκι μαγικό. "Ο,τι έγ- 
γίξη, γίνεται δνειρο καί χάνεται

Ετσι λοιπόν, αν ή ζωή σου δέν σ’ άρέση, 
πάρε τό ραβδάκι αύτό, πλησίασε το καί σφίξε 
το επάνω στό μέτωπό σου—καί θά ίδής άμέ
σως πώς δλα ήταν δνειρα καί θ ’ άρχίσης νά 
ξαναζής καινούργια ζωή.

Καί ό,τι ήταν πριν ονειρο, θά τά λησμο- 
νήσης δλα.

Αύτό τό μαγικό ραβδάκι είναι στή γή έπάνω.

Η  Λ Α Μ Π  Κ Α Ι  Τ Ο  Σ Π Ι Ρ Τ Ο

Έπάνω στό τραπέζι στεκότανε μιά λάμπα. 
Τής έβγαλαν τό γυαλί. Ή  λάμπα βλέπει τό 

σπίρτο καί λέγει:
—  Πρόσεχε, μικρό μου, στάσου μακρύτερα- 

είμαι έπικίνδυνη- θά πάρω άμέσως φωτιά. 
Κάθε βράδυ ανάβω —  χωρίς εμένα δέν θά 
μπορούσαν οί άνθρωποι νά έργασθούν τό 
βράδυ.

— Κάθε βράδυ ! είπε ιό σπίρτο, καθε βράδυ 
άνάβεις. Κρϊμα σέ σένα!

—  Καί γιατί; ερώτησε ή λάμπα.
—  Μιά φορά μονάχα άγαπρ κανείς! είπε τό 

σπίρτο, έπήρε φωτιά, καί άπέθανε.

Ι Σ Ο Τ Η Σ

"Ενα μεγάλο ψάρι έπιασε ένα μικρό καί ήθελε 
νά τό φάη. Τό μικρό ψάρι ε ίπ ε :

—  Είναι άδικο ! Κ’ εγώ θέλω νάζήσω, δλα 
τά ψάρια είναι ίσα ’μπρος στον νόμο.

Τότε τό μεγάλο ψάρι άπήντησε :
— Καλά, εγώ δέν λέω πώς δέν είμαστε δλοι 

ίσοι. “Αν δέν θές νά σέ φάω, τότε φάγε με 
Ισύ, μέ τήν ύγειά σου, μή φοβάσαι, κάνε το.

Τό μικρό ψάρι δοκίμασε άπ’έδώ, δοκίμασε άπ’ 
εκεί, μά δέν ήμπόρεσε νά φάη τό μεγάλο ψάρι. 

Τότε Αναστέναξε καί είπε τού μεγάλου ψαριού:
—  Τί νά γίνη ; Φάε με.

( Μετάφρασις έκ τοδ ρωσσικοΰ τή  άδειοι 
το ν  σ υγγραφ έω ς ím ó  Μ . Λ . ¡tai Κ . M.J.
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Μ  5 ένα έξαιρεηκον άναγάλλιασμα τής ψυχής 
* * μου — ευκόλως δικαιολογούμενον— επι

χειρώ ν’ ανακοινώσω τό πόρισμα τής άνά την 
επαρχίαν Καλαβρύτων τριμήνου ερεύνης μου, 
ήτ·ς μου Ιπεφΰλασσε συχνήν συχνήν τήν με- 
γάλην εκείνην εύχαρίστησιν, τήν όποιαν αι
σθάνεται. ό ερευνητής όταν άποκαλύπτη κρί
κους συμπληρούντας την ιστορικήν του παρελ
θόντος άλυσιν, όταν άπό παλαιά άπερριμμένα 
καί τιλφόβρωτα χειρόγραφα άναπλάττη σκη- 
νάς λησμονημένος καί άγνωστους, όταν άνευ- 
ρίσκη έξ αυτών τήν άλήθειαν παραχΟραγμένην 
άπό τήν άνεξέλεγκτον παράδοσιν, τον ένθου- 

ί σιασμόν καί τήν ποίησιν.
Καί συναισθάνομαι άκόμη καί τώρα τήν ά- 

ι., νέκφραστον αύτήν χαράν νά πλημμυρίζη τήν 
καρδιάν μου, χωρίς άφ’ έτέρου νά δύναμαι νά 

\παραδόσω  είς τήν λήθην δλας εκείνος τάς πι
κρίας καί τάς στερήσεις, όλα τά βάσανα τά 

, 5ποΙα άδιάπτωτα στερρώς μέ παρηκολούθησαν 
' κατά τό τρίμηνον αυτό διάστημα τής εκδρο

μής μου.

Ά πό  ετών ήδη ύπεσχέθην νά παράσχω είς 
\ τούς περί τά Ιλληνικά γράμματα καί τήν πα

λαιογραφίαν ασχολούμενους τήν Ιπιστημονικήν 
αναγραφήν πάντων τών είς κοινοτικάς, σχο- 

• λικάς καί μοναστηριακός βιβλιοθήκας τής Πε- 
: λοποννήσου διασωθέντων κωδίκων1. Ούδείς 

είχεν Ιπιχειρήση τήν κατά τάς άπαιτήσεις τής 
. επιστήμης συστηματικήν άναδίφησιν καί ταξι- 
. νόμησιν αυτών, είς τρόπον ώστε άπέκειντο 
I κονισαλέα έρμαια τών διαφόρων ζωυφίων, διηρ- 
1 πάζοντο καί έξεπατρίζοντο υπό τών επιτηδείων 
καί κατεστρέφοντο ύπ’ αμαθών καλογήρων, 
¡καθώς συμβαίνει δυστυχώς καί είς τόσας αλ- 
¡λας τής ’Ανατολής βιβλιοθήκας. Περί τό έρ- 
;γον τούτο, τού όποιου Ιπιβάλλεται οπωσδήποτε 
ή άποπεράτωσις έστω καί αν ελπίς μικρών 
ευρημάτων υπήρχε καί άκόμη δν πρόκειται είς 
αρνητικά πολλάκις αποτελέσματα νά φέρη, ήσχο- 
λήθην ήδη κατά τούς θερινούς καί φθινοπω-

1 Πρβλ Νίκον Βίη ·. Κατάλογος τί,ν χειρογράφων 
,ιοδίκων τής εν Θεράπναις Μονής τών Αγίων Τεσ· 
αράκοντα. [Απόσπασμα έκ τήςΈπετηρώος τού Παρ· 
χοσοΰ Η ' έτους}. Έν Άθήναι; 1904, σ. δ.

ρινούς μήνας τών τελευταίων τεσσάρων ετών. 
Διαδοχικώς ήρεΰνησα καί Ικαταλογοποίησα ώς 
πρός τά χειρόγραφα τάς έν Άρκαδίφ, Μεοση- 
νίρ καί Λακεόαίμονι βιβλιοθήκας, εκ παραλ
λήλου άμα άναδιφών τά διάφορα ι,Ικογενειακά 
άρχεΐα, καταρτίζων συναγωγάς χριστιανικών 
επιγραφών καί χαραγμάτων καί άποθησαυρί- 
ζων ζώντα μνημεία τής δημοτικός μας γλώσ- 
σης. 'Η  είς τούς τρεις τούτους νομούς εργα
σία μου συνετελέσθη κατά τά έτη 1901-1903. 
Εφέτος δέ επεχείρησα τήν ύπό τάς προμνημο- 
νευθείσας επόψεις έξερεύνησιν τής επαρχίας 
Καλαβρύτων, ένθα όντως έμετριάζετο τό άχαρι 
τού ήμετέρου έργου, άφ' οΰ είχα νά διέλθω 
εν έκ τών ώραιοτέρων τμημάτων τής έλευθέ- 
ρας πατρίδος, συγκεντρώνον τάς ποιητικωτέρας 
άναμνήσεις τού άρχαίου βίου καί τάς πλέον 
ενδόξους τής νέας ημών Ιστορίας. Βουνά 
συνεχή, πολυκόρυφα καί νεφελογείτονα, μεταξύ 
τών οποίων σχηματίζονται πλούσιοι είς βλά- 
στησιν ρωμαντικώταται κοιλάδες, κατάφυτα άπό 
σκιερά δάση καί κατοικούμενα άπό λαόν δια- 
κρινόμενον διά τήν σωματικήν χάριν καί τήν 
εύγένειαν τού αίσθήματος, άποτελοϋσι τήν 
προρρηθεϊσαν επαρχίαν. Είς τάς ρωγμάς καί 
τάς φάραγγας τής Ελληνικής αυτής Ελβετίας, 
οθεν ή Παλιγγενεσία του ’Έθνους άνέιειλε, 
συναισθάνεται κάνεις ολην τήν -ποίησιν, δλην 
τήν αγνότητα, δλον ιόν ενθουσιασμόν, τον 
οποίον άποπνέουσιν αί πρώται τού Μεγάλου 
’Αγώνας ήμέραι.

Ή  ευαγής και περιώνυμος μονή τού Με
γάλου Σπηλαίου υπήρξε τό πρώιον σημεΐον 
τής Ιρευνης μου έν τη επαρχία Καλαβρύτων. 
Άναχωρήσας έξ ’Αθηνών τή 23 Ιουλίου έφθασα 
αδθημερόν είς αυτήν έφωδιασμένος διά καταλ
λήλων συστατικών γραμμάτων. Άλλ' ούτε αί 
θερμαί συστάσεις τάς όποιας έφερον, ούτε αί 
γνωριμίαι μου μετά τινων τών Ιΐατέρων σννε- 
τέλεσαν ε?ς τήν άνευ δυσκολιών άμεσον έναρ- 
ξιν τών Ιργασιών μου. Ά φ ’ ενός ύπήρχον με
ρικοί άμαθεΐς καί φανατικοί καλόγεροι, οί 
όποιοι άπέστεργον όλως διόλου πάσαν άνά- 
μιξιν τών κοσμικών είς τά μοναστηριακά πράγ
ματα, ώμίλουν δέ περί τής βιβλιοθήκης καί

τών χειρογράφων της μετά 
τίνος μύστικισμοδ όλως 
άσυμβιβάστου πρός τον 
αιώνα καθ’ δν ξώμεν, άφ’ 
ετέρου δέ οί ελλόγιμοι 
Πατέρες, πρός οΰς άκρι- 
βώς άπετάθην, οί δυνά- 
μενοινάκατανοή.σωσι τήν 
χρησιμότητα τής σπουδής 
καίκαταλογοποιήσεως τών 
χειρογράφων , Ιδίσιαζον 
νά μοΰ έπιτρέψωσινάέρ- 

' γασθώ επ' αυτών δι’ ους 
λόγους κατωτέρω άναφέ- 
ρω. Ή  αρνησις καί ή I- 
φεκτικότης, τήν οποίαν 
συνηθέστατα δεικνύουσιν 
οί μοναχοί τών Ελληνι
κών μονών, τού νά άνοί- 
ξωσι τάς βιβλιοθήκας των 
είς τούς όπωσδήποτε άνε- 
γνωρισμένους επιστήμο
νας, είναι άδικαιολόγητος, γελοία καί άξιο- 
κατάκριτος, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον σή
μερον όχι μόνον τά πολιτικά άρχεΐα εν τή 
Έσπερίφ Εύρώπη άνευ δυσκολιών χρησιμο
ποιούνται υπό τών επιστημόνων, άλλά καί 
αύτά τά μυστηριώδη τού Βατικανού άρχεΐα άπό 
πολλών ήδη έτών χάριν τής έπιστήμης ήνοιξεν 
ή έλευθεριότης τού Δέοντος ΙΓ '. Προκειμένου 
όμως περί τών μοναχών τού Μεγάλου Σπη
λαίου ή άλήθεια είναι, ότι είχον υπό μίαν 
έποψιν δίκαιον νά διστάζωσι νά παράσχωσι 
τήν άδειαν πρός άναδίφησιν τής βιβλιοθήκης 
των καί τών έν αυτή υπαρχόντων χειρογρά
φων. Πρό ολίγων Ιτών γνωστός κύριος, μέλος 
άποστολής Γερμανικής ’Ακαδημίας, φέρων καί 
επισήμους συστάσεις, όπως Ιπιτραπή είς αύ- 
τόν ή άντίβολή τών χειρογράφων Εύαγγελίων, 
έφωράθη, ώς βεβαιούσιν οί Πατέρες, κατ’ αυ
τήν μάλιστα τήν αρχήν τού έργου του, άποκό- 
πτων βεβήλως φύλλα, εικόνας καί έπίτιτλα έκ 
τών περγαμηνών κωδίκων, τούς όποιους είχε 
λάβη έκ τής βιβλιοθήκης είς ίδιον κελλίον πρός 
μελέτην. Τό γεγονός αυτό έξώργισεν εύλόγως 
τούς Σπηλαιώτας καί μέχρις αυτού άκόμη τού 
σημείου, ώστε ήρνήθησαν άποφατικώτατα νά 
επιτρέψωσι τήν μελέτην καί άναγραφήν τών 
χειρογράφων των είς κορυφαίους άληθώς επι
στήμονας, κατ’ έπανάληψιν ζητήσαντας τούτο. 
Πλέον επίμονος εγώ, κατώρθωσα τέλος πάντων 
δ,τι δεν ήδυνήθησαν τόσοι άλλοι πρό εμού

Ιρευνηταί, γνωστότεροι καί άφθονώτερα δια- 
ιθέτοντες μέσα. Ή  επιτυχία μου όμως αυτή 
συνδέεται μέ άγώνας καί περιστατικά, περ 
τών οποίων δν έγραφα άπομνημονεύματα όμ- 
λογώ ότι θά ή σαν όντως περίεργα καί ενδια
φέροντα.

Είς τήν περί ής ό λόγος μονήν είργάσθην 
δύο περιόδους, κατά τό πρώτον δεκαπενθή
μερον τού Αύγουστου καί καθ’ δλον σχεδόν 
τόν μήνα ’Οκτώβριον. Ή  βιβλιοθήκη αυτής 
κατά τούς υπολογισμούς μου περιλαμβάνει πλέον 
τών δέκα χιλιάδων τόμων, εκ τών όποίων δυ
στυχώς μόνον μέρος εναπόκειται έν καταλλήλφ 
καί «σφαλεί χώρφ. Κατά τό 1860 ό φιλό- 
μουσος προηγούμενος ’Ιωνάς Κανελλόπουλος, 
καταγόμενος έκ τού χωρίου Χαλκιάνικα τής 
Νωνάκριδος καί έκ τής ήρωϊκής Ικείνης τά- 
ξεως τών καί είς τά πεδία τών μαχών δρασάν- 
των Ιερωμένων, ίδρυσε τήν παρά τό κωδωνο- 
στάσιον τής μονής εύπρόσωπον βιβλιοθήκην, 
είς τήν οποίαν συνήθως είσάγονται καί οί 
προσκυνηταί.

Άλλ’ έκτος αυτής υπάρχει κάί μία άλλη συν
αγωγή βιβλίων, αγνοουμένων, ώς Ινόησα, καί 
άπό πολλούς τών Πατέρων, Ιντός ερεβώδους 
θολωτού ύπερφου, κατάμεστου ρακών καί κο· 
νιορτού, ένδιαιτ'ματος παντοίων Ιρπετών καί 
εντόμων. Ή  δεύτερα αυτή βιβλιοθήκη, δν βε
βαίως δύναται νά δνομασθή ούτω, είναι γο



138

^ 1<ον&ς Ε α ν ιλ λ ό π ο ν λ ο ς  — ϋ ρ υ τ ή ς  τ ή ς  Βί£Ιιο&ή- 
* ? S  -Μ· Σ π η λ α ίο υ  — Ε κ  π α λ α ια ς  Ε λαιογραφ ία ;.

καημόν αφιέρωμα Ιταλού τίνος ίατροφιλσσό- 
φοϋ','πίζ οΙδ£ διά ποιους λόγους ζητήσαντος προ 
δκτώ δεκάδων Ιτών καταφύγιου είς τήν μονήν 

; .τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. Περιέχει ως επί. τό 
πλεϊστον ξενόγλωσσα βιβλία. Ιατρικά, φιλοσο
φικά, άλχημιστιπά καί φιλολογικά. Τινά έξ 

, αυτών είναι βαρύτιμα Ικ των χαρακτηριζομέ- 
νων διά λατινικού δρου in cu n ab u la , άρχέ- 
τυποι και περίφημοι Ικδόσεις των πιεστηρίων 

. τοΰ Άλδον Μανονιίον καί J u n ta .  Τολμώ δέ 
: νά εΐπω δτ, είναι πραγματικόν έγκλημα νά 
; καταστρέφεται όσημέραι είς τό κατασκότεινον 
ι Ικεινο κελλίον δ,τι θά ¿θεωρείτο κόσμημα διά 

μίαν βιβλιοθήκην και θησαύρισμα δι’ ένα βι- 
·. βλιόφιλον. Ευτυχώς ό διακεκριμένος Θεολόγος 
τ -άρ-χτμανδρίτης κ. Χαρίτων Κανελλόπουλος, ό 
’ κατ’ αυτάς άκριβώς την ήγουμενείαν τής Μο- 
I νής άναλαβφν καί ρηξικέλευθα δι’ αύτήν σκε- 
: πτόμενος, μ' έβεβαίωσεν δτι μία έκ τών πρώ- 

των φροντίδων του θά είναι ή διάσωσις τών 
ι άπερριμμένων πλήν πολυτίμων αυτών βιβλίων.
\ Είς τό έργον αυτό, τό θελήσεως μόνον, θέλει 
; είίρη καί εμέ πρόθυμον συνεργάτην.

Άλλα καί ή παρά τό κωδωνοστάσιον βιβλιο- 
; θήκη, ή όπωσδήποτε ώς εΐπομεν ευπρόσωπος,
|  κυρίως δεν είναι άλλο τι παρά σωροί βιβλίων 

- Ιντός υαλόφρακτων θηκών είκή καί ώς έτυχε

κεκλεισμένοι. Ύπάρχουσι μερικοί παλαιοί κα
τάλογοι αυτών, άλλ’ άνευ συστήματος συντε
ταγμένοι, άτελείς, άχρηστοι. Μόνον περί τούς 
χιλίσυς τόμους κατέταξε πρό τινων ετών, μετά 
μεθόδου μάλιστα ίκανώς πρακτικής, ό ελλό
γιμος Πατήρ κ. Νείλος Νικολαίδης, τότε βιβλιο
θηκάριος καί νΰν σύμβουλος τής Μονής, δστις 
είχεν ύπ' δψιν καί τής λοιπής βιβλιοθήκης την 
κατάταξιν. Καί Ιγώ μέν δέν είχα καιρόν νά τα
ξινομήσω εστώ καί πρσχείρως καί τά έντυπα, 
μετεχειρίσθην δμως την πλουσίαν αύτών συλ
λογήν είς τό νά καταρτίσο) προσθήκας τής 'Ε λ 
ληνικής βιβλιογραφίας τοΰ μακαρίτου φίλου 
É m ile  L e g r a n d 1, τοΰ. καταλόγου τοΰ Άνδρέον 
Βοετον Παπαδοπούλαν* και τών συμπληρωμάτων 
αΰτοΰ. Αί βιβλιογραφικοί μου αύταί προσθήκαι, 
καθώς καί άλλαι πολλαί άλλαχόθεν κατηρτι- 
σμέναι, δέν θ ’ άργήσωσι νά έλθωσι είς την δη
μοσιότητα λίαν προσεχώς.

Τών χειρογράφων δέ κωδίκων, οΐτινες κυ
ρίως μάς ένδιέφερον, ούτε καν προχειρότατον 
κατάλογον ή και εύρετήριον ευρον, άλλ’ ούτε 
ποτέ, είμαι βέβαιος, έφιλοπονήθη. Τό δέ χει
ρότερον, δέν ήσ«ν συνηγμενα ολα τα χειρό
γραφα Ιπί τό αυτό, ώστε παρέστη ή άνάγκη 
νά κυττάξω έπανειλημμένως ένα προς ενα δλους 
τους τόμους τής βιβλιοθήκης, μήπως μεταξύ 
αυτών ή σαν καί χειρόγραφοι κώδικες. Άφίνω 
δέ καθένα νά άναλογισθή πόσον κοπιώδες καί 
ανιαρόν ήτο τό έ’ργον τούτο τής άναζητήσεως 
τών κωδίκων καί πόσην σκόνην εξ αιτίας αυ
τού άνέπνευσα. Κατά τά προειρημέΐ’α λοιπόν, 
ταξινόμησιν, συστηματικήν μελέτην καί κατα- 
λογοποίησιν τών Ιν τή βιβλιοθήκη τοΰ Μ. 
Σπηλαίου χειρογράφων είχα τήν τιμήν νά κάμω 
πρώτος εγώ.

Τό Μ. Σπήλαιον κέκτηται τό δλον 351 κώ
δικας· 36 περγαμηνούς, τούς δέ λοιπούς βομ- 
βυκίνους καί χαρτφους. ’Εκ τών επί περγα
μηνής, τρεις είναι άξιοι νά μνημονευθώσι καί 
ενταύθα. Ό  ύπ’ άρ. 1 περιέχων τά ευαγγελικά 
κείμενα, γραμμένος ιόν Θ ' αίώνα καί κοσμού
μενος δπό τεσσάρων εικόνων τών Ευαγγελιστών 
καί ισαρίθμων άλλων m in ia tu res  παριστών- 
των τόν Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου καί τήν

1 Bibliographie hellénique οα description rai- 
sonnée des ouvrages publiés en Grèce par des 
Grecs aux XVe — et XVI siècle. (Τόμοι 3, !v Πα- 
qkjioiç 1889-1903) — Bibliographie hellénique.... 
au X V II siècle (Τόμοι 5, έν Παοωίοις 1894-1903).

2 Νεοελληνική φιλολογία Τόμοι 2, Ιν Ά9ή-
ναις 1854.
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Γέννησιν,. Βάπτισιν καί είς- “4δην κάθοδον υπόσχομαι ταχέως νά Ικμεταλλευθώ έπισιημο-
τοΰ Κυρίου. Αί εικόνες, αύταί, θαυμασίως διά νικώς', είναι άξιοσημείωτον φιλολογικόν γεγο-
πολλών χρωμάτων είς βάθος διάχρυσον ίστσ- νός. Μέχρί τοΰδε Ιν μόνον τοΰ Ησυχίου χει

ρόγραφον ήτο γνωστόν- τό Ιν τή Μαρκιανή 
βιβλιοθήκη, καθ’ δ δ Μάρκος Μονοονρος, ό 
επιφανής λόγιος τοΰ ΙΕ ’ αίώνος, εξέδωκε· τόν 
λεξικογράφον αύτόν. Ό  ύφ’ ήμών δμως άνευ- 
ρεθείς κώδιξ καί άρχαιότερος είναι καί κατά 
τά άλλα πλεονεκτεί τοΰ μέχρι τοΰδε γνωστού.

Επίσης άξιομνημόνευτα ευρήματα μου έν 
Μεγάλφ Σπηλαίφ είναι τά έξης :

1. (άρ. 43) Κώδιξ τής υπό Δημψρίου '\ν~ 
δώνη μεταφράσεω.ς τών κατ’ Ιθνικών λόγων 
τοΰ' Θωμά [Άκινάτου /, μεταγραφείς κατά 
πρόσταξιν τοΰ αύτοκράτορος Τωάννου Κατα- 
κουζηνοΰ διά χειρός Μανουήλ Τζνκανδήλη τοΰ 

Βνζαν τίον.
2. (άρ. 46). Χρονικόν Γεωρ

γίου Φραντζή, άνήκον είς καλήν 
οικογένειαν κωδίκων, τοΰ Ι Η ’ 
αίώνος.

3. (άρ. 48) Κώδιξ περιέχων 
έργα Μάρκον Έ ψέοον, γραφείς 
κατ’ αύτόν τόν αίώνα ΐόΰ μεγά
λου προμάχου τής ’Ορθοδοξίας.

4. (άρ 54) 'ϊλιάδοςπαράφρα- 
σις ϊμμετρος, γενομένη ίιπ’ αδή
λου τινός λογίου τού Ι Η ' αίώνος. 
Δέν είναι τών γνωστών παρα- 
φραστών.

5. (άρ. 62) Κώδιξ περιέχων 
μεταξύ άλλων κα'ι άνέκδοτα έργα 
τοΰ Μάρκον Έφέβον, γραφείς

—** κατά τόν Ι Ε ’ αίώνα.
6. (άρ. 64) Κώδιξ τού ΙΕ  αίώνος, |ν  φ  δ 

Αίας καί Ήλεκτρα τοΰ Σοφοκλέονς καί δ  Όρέ- 
στης καί ‘Εκάβη τού Εύριπίδου.

7. (άρ. 70) Νομικός βομβύκινος κώδιξ τοΰ 
ΙΔ αίώνος, έν φ μεταξύ άλλων καί ή έκλογη 
των Ίοαύρων.

8. (άρ. 80) Κώδιξ περιέχων αύτόγραφα 
φροντίσματα διαφόρων λογιών τής ΙΖ ’ εκα- 
τονταετηρίδος, Ίωάννον Καρνοφίλλη, Μανουήλ 
Μεγάλου Πριμιχαρίου, Δημητρίον Νοταρά κλπ.

9. (άρ. 105) Χρονικόν τοΰ ΙΖ αίώνος γραμ- 
μένον είς τήν δημοτικήν. Άρχεται άπό κτίσεως 
κόσμου καί έφθανε μέχρι ιού έτους ΖΠΆ. 
( =  1573) δυστυχώς δμως μέχρι τού Ίουστια- 
νού σφζεται !

10. (άρ. 109) ¿Βιβλίου χρονογραφικόν. . 
τής των Ρωμαίων βασιλείας άπό κτίσεως κό-

ρημέναι καί άριστα διατηρούμενα, είναι σπου
δαιότατα λείψανα ιής Βυζαντινής γραφικής.
Τοιαΰτα καλλιστενματα άπαντώσι καί είς άλ
λους πολλούς κώδικας τού Μ. Σπηλαίου, άξια 
πολλής προσοχής διά τήν μελέτην τής μεσο- 
χρονίου τέχνη; και περισσοτέρας διά τήν με
λέτην τών ζητημάτων τών αναγόμενων είς τό 
οίκημα και τά έπιπλα τών Βυζαντινών. "Ετε
ρος αξιομνημόνευτος περγαμηνός κώδιξ είναι δ 
ύπ άρ 26 περιέχων τό άρχέγραφον Τυπικόν, 
δυστυχώς ακέφαλου, τής Ιν  Κωναταντινονπόλει 
Μονής τού Παντοκράτορος Χριστού. Έ ν  τέλει 
αύτοΰ άναγινώσκομεν :

Ι ^ υ ο τ ή ^ β  ^ / σ η

τ τ ο  ρ  <^> ο / °  ο  / £ · Η Ρ  η 7 & 5 -

Κ ^ ^ ^ Κ ρ ^ - π Χ ρ ϊ

ο  μ  η  μ  ο σ ~  ^

Είναι ή Ιπίσημος υπογραφή τοΰ ιδιοκτήτου 
τής ρηθείσης Μονής αύτοκράτορος, οστις ύπ«- 
αημήνατο τό εν τώ κώδιχι Τυπικόν τώ 1136, ώς 
μανθάνομεν ?κ σημειώματος μετά τό πέρας τοΰ 
πολυτίμου κειμένου. Ή  αΰτοκρατορική ύπο- 
γραφή είναι μέ μεγάλα διά κινναβάρεως γράμ
ματα, ζωηρά, ζωηρά, καί βλέπομεν αύτήν ώς 
να. έκινεϊτο ή γράφουσα χειρ πρό ιών ιδίων 
ήμών δφθαλμών. Τρίτος άξιόλογος περγαμηνός 
κώδιξ είναι ό ύπ’ άριθμόν 34 ύπ1 έμοΰ τα
χθείς, τοΰ δωδέκατοι’ αίώνος, περιέχων λό
γους Λουκά τον ’Αδιάλειπτου καί ανέκδοτον 
βίον τον Αγίου Φιλο&έον.

Τδ σπουδαιότατον όμως καί κλασσικόν εύ
ρημά μου είναι κώδιξ βομβύκινος τον ΙΔ ’ 
αίώνος, περιέχων τό Λεξικόν τον Ήονχίον. 'Η  
άνεΰρεσις τού χειρογράφου τούτου, τό δποΐον
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Ό  ^¡γαύμ ΐνοξ Μ . Σ π η λ α ίο υ  Χ α ρ ϊτο ιν  
¿ α ν ε ίλ ό π ο ν λ σ ς  ΙΙρ . θ .

ο μου, έως τής βασιλείας κϋρ Μανουήλ τον 
Κομνενον*. Έγράφη κατά τον Ι Ζ ' αιώνα υπό 
τοϋ Μητροπολίτου^ Σερρών θεοφάνους. Είναι 
τό αυτό σχεδόν προς τό χρονικόν τό όποιον 
ύπ’ άρ. 33 κατέταξα εν τή βιβλιοθήκη τής Μο
νής ‘Αγ. Τεσσαράκοντα Θεραπνών.

11. (άρ. 157) Νομοκάνων καλούμενος Βα
κτηρία τών Αρχιερέων, γραφείς την ΙΗ ' εκα
τονταετηρίδα.

12. (άρ. 289) Πολυμιγής βομβύκινος κώδιξ 
τοΰ ΙΔ αίώνος, έν φ Βυζαντινά αινίγματα, 
παροιμίαι καί γνωμικά εκ τών γραφικών καί 
κλασσικών κειμένων, παράδοξα αποσπάσματα 
έκ τής Σολομωνικής κλπ. κλπ

Πλήν δμως τών ανωτέρω κωδίκων καί άλλοι 
πολλοί είναι χρησιμώτατοι διά την παράδοσιν 
τών γραφικών και μεσοχρονίων κειμένων,καθώς 
καί διά την μελέτην τής φιλολογίας καί τών 
σχολικών πραγμάτων κατά τούς χρόνους τής 
δουλείας. Ρητώς 6έ άναφέρω δτι ηυτύχησα νά 
ευρω νέους ’Αθηναϊκούς κώδικας καθώς και 
ύφ’ Έλληνίδων γραμμένους ή κατεχομένους, 
περί τών όποιων έ'γραψεν ό καθηγητής μου 
κ. Σ. Λάμπρος1, όπως καί κώδικας ανήκοντας

1 'Αθηναίοι βιβλιογράφοι καί· κτήτορες κωδίκων 
κατά τούς μέσους αίώνας καί έπί Τουρκοκρατίας 
(’Απόσπασμα έκ τής Ιπετηρίδος τοΰ Παρνασσού}. Έ ν 
Άθήναις 1902.—Συμπληρώματα εις τούς’Αθηναίους 
βιβλιογράφονς.. . .  ,’Λνατύπωσις έκτης Ιπετηρίδος τοΰ

ποτέ είς την βιβλιοθήκην τοΰ Νικολάου Κα- 
ρατζα, περί ών έπραγματέύθη ό πολύτιμος 
φίλος κ. Λ. Παπαδόπονλος Κεοαμενς'. Πρός 
τούτοις έκ τών διαφόρων σημειωμάτων τών 
κωδίκων άφ’ ενός πολλά ιστορικά γεγονότα 
διασαφηνίζονται, χρονολογούνται καί γνωρί
ζονται, άφ’ έτερον δέ κατά εκατοντάδας αυξά
νει ό άριθμός ιών βιβλιογράφων, κτητόρων, 
καθηλωτών, ανακαινιστών καί τών δαπανη- 
σάντων πρός γραφήν κωδίκων.

’Εν τέλει έχω ν’ αναγγείλω δτι έκ τών κω
δίκων αντέγραψα ανέκδοτα παντοίας ύλης, λό
γους Ικκλησιαστικούς, μαρτύρια καί βίους ά
γιων, σύντομα χρονικά, γράμματα, δημώδη 
κείμενα, κρυπτογραφικά σημειώματα κλπ. κλπ. 
Ωσαύτως άντέγραψα είτε άντέβαλον τά χρυσό- 
βουλλα καί σιγίλλια τής μονής, έκ δέ τών 
παλαιών κτηματολογίων, εκφωνήσεων καί κα
τάστιχων αυτής έσταχυολόγησα πλουσίως λέξεις, 
συντάξεις και φράσεις δημοτικός, καθώς καί 
βαπτιστικά όνόματα, επώνυμα καί τοπωνυμίας, 
τά οποία καί γλωσσικά μνημεία πολύτιμα είναι 
καί μεγάλως συντείνουσιν είς την Ιθνολογικήν 
έξέτασιν τής Ελληνικής πατρίδος.

Αυτή είναι δι’ δλίγων ή έν ιή Μονή τού Μ. 
Σπηλαίου εργασία μου.

Εύχομαι νά κατορθώσω ταχέως νά δημο
σιεύσω τον λεπτομερή κατάλογον τών χειρο
γράφων αυτής καί νά έκδώσω είς τόμον είτε 
τόμους τά Σπηλαιωτικά .άνέκδοτα, ίνα καί ή 
επιστημονική σπουδαιότης αυτών άριδήλως 
καταδειχθή, καί^οί ίδικοί μου κόποι έκτιμη- 
θώσι δεόντως.

Έ π ί τοΰ παρόντος| όφείλω νά έκφράσω 
τάς ευχαριστίας μου είς τον κατά τον χρόνον 
τή; έν Μεγάλη) Σπηλαίψ εργασίας ¡μου καθη
γούμενον κ. "Ανθιμον Γραΐον, δστις έξαιρε- 
τικώς Ιπέτρεψε νά έργασθώ έν τή βιβλιο
θήκη τής Μονής, πρός τούτοις δέ νά εύχα- 
ριστήσο) τούς όπωσδήποτε συντελεσαντας (είς 
τήν άποπεράτιοσιν τού βαρέως' έργου μου και 
ιδίως τούς πανοιιωτοίτους πατέρας κ.κ. Χαρίτωνα 
Κανελλόπουλον, Νείλον Νικολαΐδην, Διονύσιον 
Ίωαννίδην Θεόφιλον Τοεκούραν, ’Ανδρόνικον

Παρνασσού Η ’ έτους . Έ ν  Άθήναις 1904. — Έλλη- 
νίδες βιβλιόγράφοι κα'ι κυρίαι κωδίκων .. ..’Απόσπα
σμα έκ τής έπιστυμονικής Ιπετηρίδος τού ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου . Έ ν  Άθήναις 1904.

1 Δύο κώδικες ιή ς  βιβλιοθήκης Νικολάου Καρατζά. 
(Άνατύπωσις έκ τής Ιπετηρίδος τοΰ Παρνασσού Η ' 
Ιτους). Έ ν  Άθήναις 1904
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Πανόπονλον, Ευστράτιον Ευσταθίου και Γ α
βριήλ Πράο νον.

’Επιτρέπεται δέ τέλος, νομίζω, καί είς εμέ 
νά ζητήσω τήν ευμένειαν καί συμπάθειαν τών 
έπιστημόνων, τών. όποιων ή είλικρίνεια άφίνει 
έλευθέραν τήν γνώμην, καθώς καί τών έρευ- 
νητών εκείνων, οιτινες άναλαβόντες παρόμοια 
πρός τά ήμέτερον έργα, καλώς γνωρίζουσι μέ 
πόσας συνοδεύεται αυτό δυσκολίας καί βά
σανα, τά όποια εγώ έχω τό παράπονον, άλλ’ 
άφ’ έιέρου καί τό καύχημα, δτι ύπερεπήδησα

ΟΙ  ^ ΑΦ Α Φ Ρ Ο Ν  Ε Μ  Ε Ν Ο Ι

Γεννούν μες τήν ψ υχή μον ζην αγάπη  
οΐ αδύνατοι χ  οι καταφρονεμένοι, 
που τής ζωής τά ψίχαλα τους φτάνουν 
για τή φτωχή ύπαρξή τους τή θλιμέΐ'η.

Ω, οΐ καλοί χ  οί ταπεινοί κ οί άνίδεοι, 
όπου περνούν άφ τής ζωής τό δρόμο 
δίχως όνείρατα καί πόθους μεγαλόφτερονς 
μ ’ ένα σταυρό μαρτυρικό στον ώμο.

Και οί αλυσίδες άσπλαχνα τους ζώνουνε, 
τής Μοίρας οι σκληρές οί άλνσίδες, 
όπου δεσμεύουν καί μαραίνουν και νεκρώνουνε 
τά άνθη τής ζωής και τις ελπίδες.

Αδιάφοροι στον κόσμον τά πλανέματα 
περνούν άφ τής ζωής τό μονοπάτι 
καί δέν ζητούν τους δρόμους τους πλατύτερους 
πού μάς καλέΐ ή  Δόξα,— Ανάθεμά τη !

*Ιχνη τό πέρασμά τους δέν άφίνει 
ώς πού νά φτάσουν στο κατώφλι τον θανάτου. 
Πάντα όμοια άπό τήν πρώτην ηλικία 
έζήσανε π ’ έσβύσανε έδώ κάτου.

Μες τ ' άχαρα κορμιά τους λές φωλιάζει
μιά αδύνατη ψνχή ταπεινωμένη,
σαν τους θυμούμαι ή  καρδιά σπαράζει.
Σ άς άγαπώ, ώ καταφρονεμένοι!..

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

μόνος μου, άνευ ούδεμιάς επισήμου ή άλλης 
επικουρίας, έμπνεόμένος μόνον άπό ζήλον επι
στημονικόν καί ΙΟνικήν φιλοτιμίαν.

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ
[Τό τέλος είς τό έπόμενον]

Υ. Γ. Πλήρης ή άνάγνωσις τού έν τή σελίδι 
139 πανομοιοτύπου τής αύτοκρατορικής ΰικγρα- 
φής έχει ώς εξής: + Ίω (ά ννη ς) έν Χ (ρ ισ τ)ώ  
τ& θ (ε)ώ  π ισ τό ς  β α σ ιλ εύ ς  πο ρφ υρο γέννη το ς  
κα ι αύτοκράτω ρ Ρ ω μ αίω ν & Κ ομνηνός.

Ν. Α Β.
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Ο Ι  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι *

27 Ιουνίου
ΚΥΡΙΕ ΜΑΚΑΡ Α Λ Ε Ξ Ε ΓΕ Β ΙΤΣ

Ή  Φεδόρα λέγει δτι αρκεί νά θέλω, γιά νά 
φροντίσουν μερικά πρόσωπα νά μοΰ δώσουν 
μιά καλή 9έσι σέ οικογένεια- μιά θέσι διδα- 
σκάλισσας. Τί νομίζετε, φίλε .μου; Νά δεχθώ ή 
νά μή δεχθώ; Χωρίς αμφιβολία, τότε δεν θά 
ήμαι πιά βάρος σέ σάς- έπειτα, ή θέσις φαίνε
ται καλούτσικη. Αλλά πάλιν είναι άρκετά σκληρό 
νά πάη κάνεις σέ σπίτι άγνωστο. Είναι κτη- 
ματίαι. Θά ζητήσουν πληροφορίες, θά έρωτή- 
σουν, θά θελήσουν νά μάθουν · λοιπόν, τί θά 
ειπώ τότε ; “Επειτα, είμαι τόσο δειλή, δέν θελω 
νά έγκαταλείψω τή γωνιά μου, τη συνειθισμένη. 
Είναι καλλίτερα κανείς εκεί ποΰ συνείθισε.

* Συνέχεια άπό σελίδος 120.

Καί πρέπει νά πάω στην επαρχία, καί 6 
Θεός ξέρει τί θά μέ κάμουν ίσως κανένα είδος 
νταντάς. Ποιός ξέρει καί τόν χαρακτήρα των 
μέσα σέ τρία χρόνια άλλαξαν τρεις διδασκάλισ- 
σες. Συμβουλεύσετέ με λοιπόν, Μάκαρ Άλεξέ- 
γεβιτς, γιά όνομα του Θεόν νά πάω ή νά μήν 
π ά ω ; — Μά γιατί δέν έρχεσθε ποτέ νά μέ ί- 
δήτε; Πότε καί πότε μόνον φαίνεσθε Σχεδόν 
μόνον την Κυριακή στή λειτουργία βλεπόμεθα. 
Τί μισάνθρωπος ποΰ εΐσθε! “Απαράλλακτος 
σαν εμένα ! Καί είμαι σχεδόν συγγενής σας. 
Δέν μ’ άγαπατε, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς. Στή μο
ναξιά είμαι κάποτε τόσο μελαγχολική. Προπάν
των τό βραδυνό, ποΰ είμαι όλομόναχη στο 
σπίτι. Ή  Φεδόρα κάπου πηγαίνει. Καί έγώ
άρχίζω νά σκέπτωμαι, ν’ άναπολώ τό παρελ
θόν, τήν δμορφιά του καί τής λΰπες του- όλα
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παρουσιάζονται μπροστά μου, όλα βγαίνουν 
σαν μέσα άπό δμίχλη. Βλέπω πρόσωπα γνωστά 
μου (άρχίζω νά έχω οπτασίες)- συχνότερα 
βλέπω τή μητέρα μου. . .Κ α ίτ ί όνειρα βλέπω! 
Αισθάνομαι πως ή υγεία μου είναι κατεστραμ
μένη· είμαι τόσο άδόνατη- σήμερα τό πρωΐ 
όταν εξύπνησα, αίσθάνθηκα μιά ζάλη- έχω καί 
ένα τόσο κακό βήχα ! Τό αίσθάνομαι, τό ξέρω 
πώς γρήγορα θά πεθάνω. Ποιός θά μέ θάψη ; 
Ποιός θά άκολουθήση τό λείψανό μου; Ποιός 
θά μέ κλάψη ; Καί τώρα, ίσως θά γίνη άνάγκη 
νά τελειώσω άνάμεσα σέ ξένους, σέξένο σ π ίτ ι! 
Θεέ μου, τί θλιβερή ποΰ είναι ή ζωή, Μάκαρ 
Άλεξέγεβιτς! —  Γιατί, φίλε μου, μοΰ στέλλετε 
πάντα ζαχαρωτά ; Μά τήν αλήθεια, δέν ήξέρω 
ποΰ βρίσκετε τόσα χρήματα ! Ά , φίλε μου, 
πρέπει νά φειδωλεύεσθε, γιά όνομα τοΰ θεοΰ, 
νά οίκονομήτε τό χρήμα σας.— Ή  Φεδόρα θά 
πουλήση τό σκέπασμα ποΰ Ικέντησα· μοΰ δί
νουν πενήντα ρούβλια χάρτινα Πολύ καλή 
τιμή I Δέν ήλπιζα νά επιτύχω τόσα. Θά δώσω 
τρία ρούβλια άργυρά τής Φεδόρας καί θ αγο
ράσω ένα πολύ απλό καί ζεστό φόρεμα. Θά 
κάνω ένα γελέκο γιά σάς, θά τό ράψω μέ τά 
χέρια μου, θά διαλέξω ένα καλό ύφασμα.

Ή  Φεδόρα μοΰ έφερε ένα βιβλίο, Διηγή
ματα τοΰ Μπίλκιν, καί θά σάς τό στείλω δν 
θέλετε νά τό διαβάσετε. Σάς παρακαλώ μόνον 
νά μήν τό λερώσετε καί νά μήν τό κρατήσετε 
πολύν καιρό, δέν είναι δικό μου-— τό βιβλίο 
αύτό είναι έργον τοΰ Πούσκιν. Πρό δύο ετών 
έδιάβασα αυτά τά διηγήματα μαζί μέ τή μη
τέρα μου, καί τώρα ποΰ τά ξαναδιάβασα με
λαγχόλησα πολύ! "Αν έχετε τίποτε βιβλία, στεί
λετε μου, φθάνει νά μήν είναι άπό τόν Ρα- 
ταζάγεφ. θ ά  σάς δώση βέβαια κανένα δικό 
του, αν έδημοσίευσε. Πώς είναι δυνατόν νά 
σάς άρέσουν, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς, τέτοιαις βλα- 
κείαις. . .— Λοιπόν, σάςχαιρετώ ! Πώς πήρε ή 
πένα μου τόν κατήφορο! "Οταν είμαι λυπημένη, 
θέλω γιά κάτι νά φλυαρώ. -Είναι κι’ αύτό άνα- 
κούφισις. Αισθάνομαι μονομιάς ξελαφρωμένη, 
προπάντων όταν μιλώ γιά δ,τι μοΰ σφίγγει 
τήν καρδιά. 'Υγειαίνετε, ύγειαίνετε, φίλε μου.

Δική σας Β. Δ.

28 Ιουνίου

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ Α Λ ΕΞΕΓΕΒ Ν Α

Φθάνουν ή λύπαις! Είναι εντροπή επ ιτέ

λους! Πώς ήμπορεΐς, άγγελοΰδι μου, νά έχης 
τέτοιες Ιδέες; Δέν είσαι άρρωστη, ψυχοΰλα μου- 
καθόλου- είσαι σάν τό λουλούδι, σάν τό λουλούδι- 
λίγο χλωμή, μά πάντα σάν τό λουλούδι. Τί μοΰ 
γράφεις γιά όνειρα, γιά οπτασίες; Ντροπή, ά- 
γαπητή μου- άφησέ τα τά όνειρα αυτά, μήν τά 
συλλογίζεσαι. Γιατί έγώ κοιμούμαι καλά; Γιατί 
δέν μοΰ συμβαίνει τίποτε; Κύττάξέ με, άγάπη 
μου. Περνώ μιά ήσυχη ζωή, κοιμούμαι §ν ει
ρήνη, είμαι καλά, είμαι χαρούμενος. Σοΰ κά
νει εύχαρίστησι νά μέ βλέπης. “Επρεπε νά 
ντρέπεσαι, άγάπη μου, νά γραφής τέτοια πράγ
ματα! Νά γίνης διαφορετική. Σέ γνωρίζω καλά 
έγώ, ψυχή μου- μέ τό παραμικρό μελαγχολείς 
καί όλα τά βλέπεις μαύρα. Νά δεχθής θέσι σέ 
ξένο σπίτι; - Ποτέ! “Οχι, όχι, όχι! Καί πώς 
ήμπορεΐς νά τό σκεφθής; “Οχι. άγάπη μου, 
δέν τό επιτρέπω, εγείρομαι μέ δλας μου τάς 
δυνάμεις κατά τοΰ σχεδίου αυτού, θ ά  πουλήσω 
τό. παλαιό μου φόρεμα καί θά περπ'ατώ στους 
δρόμους μέ τό πουκάμισο, μά εσύ δέν θά στε- 
νοχωρεθής. “Οχι, Βάρεγκα, όχι, σέ- γνωρίζω ! 
θ ά  ήτον τρέλλα μονάχη ! Βέβαια, όλα τά πταίει 
ή Φεδόρα- είναι φανερό πώς αύτή ή άνόητη 
σοΰ έ'βαλε αύτή τήν Ιδέα! Μήν τήν άκοΰς, ά
γάπη μου!. . Δέν τά γνωρίζεις ακόμη όλα, ψυχή 
μου . Είναι γυναίκα κουτή, ραδιούργα, δύσ
τροπη- αύτή έφερε μιάν ώρα πιό γρήγορα στον 
τάφο τόν άνδρα της. Βέβαια, θά σ’ έκανε νά 
θυμώσης. “Οχι, όχι, άγάπη μου, γιά ολο τόν 
κόσμο! Καί έγώ, τί θά γίνω τότε; Τί θά 
κάνω; “Οχι, Βάρεγκα, ψυχή μου, διώξε τή 
σκέψι αύτή. Τί σοΰ λείπει εδώ, μαζί μας; Ή  
παρουσία σου μέ κάνει χαρούμενο, μέ άγαπφς* 
λοιπόν ζήσε ήσυχα Ιδώ- θά κεντφς ή θά δια- 
βάζης, δν θέλης μή κεντφς, άδιάφορον, φθάνει 
νά μείνης μαζί μας. Θά σοΰ προμηθέψω βι
βλία, έπειτα θά όρίσωμε μιάν ημέρα γιά νά 
περιπατήσωμε πάλι μαζί. “ \φησε όμως τήν 
ιδέα αύιή, άγάπη μου. άφησέ την, σκέψου 
καλά, λησμόνησε τής τρελλές φαντασίες! Θά 
έλθω νά σέ ίδώ πολύ γρήγορα, άφησέ με ό
μως κ’ εμένα νά σοΰ τό εϊπώ είλικρινώς καί 
χωρίς περιστροφές, δέν είναι ορθό αύτό ποΰ 
ζητείς, δέν είναι δρθό ! Βέβαια, δέν έχω μόρ- 
φωσι, τό ξέρω κ’ έγώ πώς δέν είμαι κανένας 
πεπαιδευμένος καί πώς δέν έξόδεψα|ν πολλά 
γιά τήν άνατροφή μου- μά δέν θέλω νά μι
λήσω γι αύτό, δέν πρόκειται τώρα γιά μένα, 
θέλω νά υπερασπισθώ τόν Ραταζάγεφ, σοΰ τό 
λέγω, χωρίς νά θέλω όμως καί νά δυσαρε- 
στηΟής
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Είναι φίλος μου, γι’ αύτό θέλω νά τον ύπε- 
ρασπισθώ. Γράφει πολύ χαλά, πολύ, πολύ χαλά, 
τό ξαναλέγω. Δεν συμφωνώ μέ σένα και μοΰ 
είναι αδύνατον νά συμμερισθώ τη γνώμη σου. 
Είναι γραμμένο με ύφος ανθηρό, δυνατό, γε
μάτο εικόνες' έχει διάφορες σκέψεις· είναι πολύ 
ωραίο 1 Ίσως τό διάβασες, Βάρεγκα, ψυχρά ή 
θά ήσουν χωρίς διάθεσι- ή Φεδόρα θά βρήκε 
τρόπο νά σέ δυσαρεστήση, κατιτί επιτέλους εί
χες εκείνη τή στιγμή. ’’Οχι, διάβασέ το με α ί
σθημα. οταν θά ήσαι χαρούμενη, ευχαριστη
μένη, όταν θά ήσαι σέ μιά εύχάριστη ψυχική 
κατάστασι, π. χ. νά έχης τή στιγμή έκείνη ένα 
ζαχαρωτό στό στόμα: μιά τέτοια στιγμή πρέ
πει νά τό διαβάσης. Παραδέχομαι (ποιος λέ
γει τό εναντίον;) πώς υπάρχουν συγγραφείς 
καλλίτεροι από τόν Ραταζάγεφ, πώς είναι μά
λιστα καί πολύ καλλίτεροι, άλλά ή άξια των 
δέν είναι λόγος νά έξαφανίση τήν ίδική του 
αξία' γράφουν καλά, καί γράφει καλά καί αυ
τός. Πότε και πότε, απλώς γιά νά διασκεδάση, 
γράφει μόνον γιάνά μαυρίση τό χαρτί, καί έχει 
δίκαιο. Λοιπόν, ύγείαινε, αγάπη μου· δέν ήμπορώ 
νά εξακολουθήσω' είμαι βιαστικός. Πρόσεξε ό
μως, άγάπη μου, γλυκειά δμορφούλα μου, ήσύ- 
χασε, ό Κύριος νά σέ προστατεύη. ’Εγώ μένω

Ο πιστός αήλος σον 
ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΥΣΚΙΝ

Υ. Γ. Ευχαριστώ γιά τό βιβλίο, άγαπητή 
μου, θά διαβάσωμε καί ΓΙούσκιν άπόψε χωρίς 
άλλο θά έλθω.

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΜΑΚΑΡ ΑΛΕΞΕΓΕΒΙΤΣ

“Όχι, φίλε μου, δχι, δέν ήμπορώ νά μείνω 
μαζί σας. Σκέφθηκα κ’ έφθασα στό συμπέρα
σμα πώς δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο ν’ άρ- 
νηθώ μιά τόσο καλή θέσι. Έ κεΐ τουλάχιστον 
θά έχω εξασφαλισμένο ένα κομμάτι ψωμί. Θά 
βάλω τά δυνατά μου γιά.νά ήμαι άξια τής 
καλωσύνης τών κυρίων μου· θά προσπαθήσω 
καί τόν χαρακτήρα μου άκόμη ν αλλάξω, άν 
ήναι άνάγκη. Βέβαια, είναι λυπηρό, είναι 
σκληρό νά ζή κανείς μέ ξένους, νά ζητής τήν 
εύνοια τών ξένων, νά υποκρίνεσαι· μά δ θεός 
θά μέ βοηθήση. Δέν ήμπορεί νά μείνη κανείς 
δλη του τή ζωή μισάνθρωπος Ευρέθηκα και 
άλλοτε σέ τέτοιες περιστάσεις. Θυμούμαι δταν μι
κρή ήμουν οίκότροφος. Τήν' Κυριακή, δταν 
Ιπήγαινα στό σπίτι, πηδούσα, χαλούσα τόν κό
σμο, τόσο, πού κάποτε μ’ έμάλωνε καί ή μη

τέρά μου- ήτον όμως χαρούμενη ή καρδιά μου, 
ή ψυχή μου γαληνεμένη. "Οταν Ιβράδυαζε, μ’ 
έπιανε μιά θανάσιμη μελαγχολία" έπρεπε νά 
Ιπιστρέψω στάς εννέα στό οίκοτροφεΐον δπου 
ολα ήταν παράδοξα, ψυχρά, σοβαρά1. Τήν Δευ
τέρα, ή δασκάλισσαις ήταν τόσο δξύθυμαις, καί 
αυτό μοΰ έσφιγγε τήν καρδιά! Μ’ έπιανε τό 
παράπονο, έπήγαινα σέ μιά γωνιά, κ’ έκεΐ κατά
μονη προσπαθούσα νά κρύψω τά δάκρυα πού 
μ’ έπνιγαν μοϋ έλεγαν πώς είμαι οκνηρή· δν 
έκλαια, δέν έκλαια γιά τά μαθήματα.—  Καί 
όμως συνείθισα· καί αργότερα, δταν έβγήκα από 
τό οικοτροφείο, έκλαψα καί τότε, αποχαιρετών
τας τής συμμαθήτριές μου.— ’Έπειτα, τί νά σάς 
πώ, είναι άδιακρισία μου νά ήμαι βάρος καί τών 
δύο σας. Αυτή ή σκέψις μέ βασανίζει αδιά
κοπα. Σάς τά λέγω είλικρινώς, γιατί μαζί σας 
είμαι ειλικρινής. Μήπως δέν βλέπω τή Φεδόρα 
νά ξυπνά πρωΐ-πρωΐ, νά πλένη καί νά εργά
ζεται ώς τή μία μετά τά μεσάνυκια καί άργό- 
τερα; —  Καί όμως τά παληά κόκκαλα θέλουν 
άνάπαυσι. Μήπως δέν βλέπω πώς καταστρέ- 
φεσθε γιά μένα, πώς θυσιάζετε γιά μένα τό τε
λευταίο σας καπίκι; Κάνετε περισσότερα άπ’ 
δ,τι μπορείτε νά κάνετε, φίλε μου ! Μοΰ γρά
φετε πώς θά πουλήσειέ καί τό τελευταίο σας 
φόρεμα γιά νά μή μ’ άφήσετε νά στερηθώ. 
Τό πιστεύω, φίλε μου, πιστεύω στήν άγαθή 
σας καρδιά, μά αυτά τά γράφετε τώρα. Τώρα, 
πού σάς ήλθε αύτή ή απρόοπτη άμοιβή. “Ε 
πειτα δμως; Τό ξέρετε καί σεις, είμαι πάντα άρ
ρωστη· δέν ήμπρρώ νά έργασθώ σάν Ισάς, δσο 
καί δν τό θέλω· έπειτα δέν ευρίσκω καί πάν
τοτε έργασία. Τί νά κάμω λοιπόν; Πρέπει διαρ
κώς νά λυώνω άπό τή λύπη μου πού σάς 
βλέπω καί τούς δύο τόσο άφωσιωμένους. Τί 
νά κάνω κ’ Ιγώ γιά σάς ; Καί γιατί τάχα δέν 
ήμπορεΐτε νά ζήσετε χωρίς έμενα ; Τί καλό σάς 
έκαμα; Σάς είμαι μόνον άφωσιωμένη μέ δλη 
μου τήν ψυχή, σάς άγαπώ μέ δλη μου τήν 
καρδιά, μά— μαύρη μου μοίρα ! — τίποτε άλλο 
έξω άπό τήν άγάπη μου· δέν ήμπορώ νά σάς 
κάνω κανένα καλό, ούτε νά ξεπληρώσω τήν 
ίδική σας καλωσύνη. Μή μέ κρατήτε λοιπόν 
περισσότερο· σκεφθήτε καίπήτεμου τήν τελειω
τική γνώμη σας. Καί τώρα μένω

Μ έ ά γά π ην  Β . Δ.

1 ’Ιουλίου

Αυτό είναι τρέλλα, είναι τρέλλα, Βάρεγκα,
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Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Ν . Σ Τ Α Υ Ρ ΙΔ Η  ΤΟΥ Β . Ν .

απλή παραδοξολογία! "Αν τήν άφήσω Ιλεύ- 
θερη τή φαντασία σου, καί τί δέν θά πλάση; 
Μά δχι, δέν είναι αυτό! Τώρα βλέπω πώς δλα 
αυτά είναι τρέλλα. Μά τί σοΰ λείπει λοιπόν 
μαζί μας, άγάπη μου; Πές το ! Σέ αγαπούν, 
μάς άγαπφς, δλοι εΐμεθα εύχαριστημένοι καί 
ευτυχισμένοι. Τί άλλο; Τί θά κάνης λοιπόν 
μέσα σέ άνθρώπους ξένους; Δέν γνωρίζεις 
άκόμη τί θά είπή ξένος. . . “Οχι, έρώτησε 
έμενα καί θά σού είπώ τί σημαίνει ξένος. 
Τούς γνωρίζω, άγάπη μου· τούς γνωρίζω καλά' 
έφαγα τό ψωμί τους. Είναι κακοί, Βάρεγκα, 
κακοί, τόσο κακοί, πού ή καρδιά δέν ήμπορεί 
νά άνθέξη στον πόνο πού προξενούν ή παρα
τηρήσεις των, τά μαλώματα των, ή κακή μα
τιά των. Μαζί μας έχεις ζεστασιά, έχεις δλα, 
εύρίσκεσαι, σάν νά είπούμε, σέ μιά φιλόξενη 
φωληά. Καί ή άναχώρησίς σου θά μάς άφινε 
έτσι, σάν άκέφαλους. Τί θά κάνωμε λοιπόν 
χωρίς έσένα; Τ ί θά κάνω τότε έγώ ό γέρος; 
Γιατί λέγεις πώς δέν έχομε τήν άνάγκη σου, 
πώς δέν μάς ωφελείς σέ τίποτε; “Οχι, αγάπη 
μου, κρίνε μόνη σου. Είσαι μάλιστα πολύ ωφέ
λιμη σ’ έμενα, Βάρεγκα. Μού κάνει τόσο καλό 
ή παρουσία σου. . . Νά, μόλις πού σέ συλλο
γίζομαι αύτή τή στιγμή καί είμαι χαρούμενος. 
Κάποτε σοΰ γράφω κανένα γράμμα, σοΰ εκ

θέτω ολα μου τά αισθήματα καί λαβαίνω άπό 
σένα άπάντησι στό καθετί. —  Σού άγόρασα 
μερικά φορέματα, σού παρήγγειλα καί ενα κα
πέλο' δταν έχης καμμιά παραγγελία, έγώ τήν 
αναλαμβάνω. . . Πώς λοιπόν δέν είσαι ωφέ
λιμη; "Οταν γεράσω, τί θά κάνω μόνος; Πώς 
θά ζήσω ; “Ισως δέν τό σκέφθηκες αυτό, Βά
ρεγκα. Σκέψου το λίγο : Πώ'ς θά ζήση αύτός 
ό άνθρωπος δταν λείψω έγώ ; Συνείθισα μαζί 
σου, άγαπητή μου.— "Αν φύγης, τί θά γίνω; 
Θά ριχθώ στον Νέβα καί έτσι θά τελειώση ή 
δουλειά μ-ου. Ναί, μά τήν άλήθεια, κάτι τέ
τοιο θά γίνη, Βάρεγκα. Χωρίς εσένα γιατί νά 
ζ ώ ; “Α, γλυκειά μου Βάρεγκα ! Θέλεις λοιπόν 
νά μέ πάνε στό Βολκόβο κατάμονο, νά άκο- 
λουθήση τήν κηδεία μου καμμιά γρηά ζητιάνα 
μόνον, απ' εκείνες πού τό έχουν έργον, νά μέ 
σκεπάσουν μέ χώμα καί νά φύγουν, να μ’ ά- 
φήσουν έκεΐ μόνον. Γιατί, άγάπη μου, γιατί; 
Μά τήν άλήθεια, σέ βεβαιόνω, είναι άμαρτία 
αυτό ! Σοΰ επιστρέφω τό βιβλίο, άγαπητή μου 
Βάρεγκα1 καί δν έρωτας τή γνώμη μου γιά 
τό έργον αυτό, σόΰ λέγω πώς δέν Ιδιάβασα 
άκόμη στή ζωή μου άραιότερο άπ’ αυτό. Συλ
λογίζομαι τώρα, άγάπη μου, τό πώς ήμπόρεσα 
ώς τώρα νά μείνω ζφον, πού ό Θεός νά μέ 
συχώρεση! Τί έκαμα; Ά πό  τί ξύλο έβγήκα;
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Δέν ήξέρω, άγάπη μου, δέν ήξερα» τίποτε ! Μά 
τίποτε, τίποτε. Να σου είπώ είλικρινώς, Βά- 
ρεγκα, είμαι άνθρωπος άμόρφωτος. Λίγο έδιά- 
βασα δ ς  τώρα, πολύ λίγο, σχεδόν τίποτε- έδιά- 
βασα την Εικόνα τού άνθρωποι», ένα έξυπνο 
βιβλίο- έδιάβασα τό Παιδί που ¿κτελεϊ διά
φορα τεμάχια μουσικά μ£ κουδούνια καί τούς 
Γεράνους τον ’Ιβύκου- αύτά είναι δλα ποΰ 
διάβασα, άλλο τίποτε. Τώρα, στο βιβλίο ποΰ 
μου εδωκες, έδιάβασα τον 'Επιστάτη τον σταθ
μόν. Λοιπόν, άγάπη μου, ζοΰμε καί δέν ήξέ- 
ρομε πώς δίπλα μας ύπάρχει ενα βιβλίο ποΰ 
ζωγραφίζει δλη μας τη ζωή. "Οταν άρχίσης νά 
τό διαβάζης βλέπεις εκείνο ποΰ δέν είχες ίδή 
πρωτήτερα στη ζωή, σιγά σιγά τό θυμάσαι, 
τό ξαναβλέπεις, τό μαντεύεις. Καί νά, ακόμη 
κάτι, ποΰ μοΰ έκανε άγαπητό τό βιβλιαράκι 
σου: μερικά έργα τοΰ κάκου τά διαβάζεις, τά 
διαβάζεις, τυραννεΐς τό πνεύμα σου- είναι τόσο 
βαθειά ποΰ δέν καταλαβαίνεις τίποτε. ’Εγώ, 
παραδείγματος χάριν, είμαι φυσικά χονδρο- 
κέφαλος, δύσκολα εννοώ, καί δέν ήμπορώ νά 
διαβάσω πολύ σοβαρά βιβλία- αύτό δμως τό 
διαβάζεις καί νομίζεις πώς τώγραψες έσύ ό 
ίδιος- σάν νά πήρε ό συγγραφεύς τήν ίδική σου 
καρδιά, τήν εγύρισε μέσα έξω και τήν δείχνει 
στούς ανθρώπους, χωρίς νά λησμονήση καμ- 
μιά λεπτομέρεια! Καί είναι απλό, Θεέ μου. 
Τόσο, μά τήν άλήθεια, ποΰ κ’ έγώ ακόμη θά τό 
έγραφα! Γιατί τάχα δέν θά μπορούσα νά τό 
γράψω ; Αυτά τά ίδια τά αισθάνομαι κ’ εγώ, 
απαράλλακτα δπως είναι στο βιβλίο- ευρέθηκα 
κ’ έγώ σέ δμοιες περιστάσεις, δπως π. χ. ό 
Σαμψών Βύριν. Καί πόσοι Σαμψών Ιΐΰριν είνε 
μεταξύ μας, δυστυχισμένοι σάν αΰτόν! Καί τί 
ωραία ποΰ περιγράφονται δλα! Μοΰ ήλθαν 
σχεδόν δάκρυα, άγάπη μου, όταν εδιάβασα πώς 
ήρχισε νά πίνη δ άμαρτωλός: έγινε μέθυσος, 
τό πιοτό τοΰ άφήρεσε τής αισθήσεις καί δλη 
την ημέρα κοιμάται τυλιγμένος σάρνίσια προ- 
βειά- γιά νά ξυπνήση πίνει πόντσι, θρηνεί λυ
πητερά καί σκουπίζει τά δακρυσμένα του μά
τια μέ τήν ουρά τής τριμμένης ρεδιγκότας του 
δταν όμιλή γιά τό απολωλός πρόβατον, τήν 
κόρη του Δουνιάσκα ! “Α, είναι τόσο φυσικό 1 
Ζωντανό ! Τό είδα μόνος μου- ζή τριγύρω σου- 
ή Τερέζα παραδείγματος χάριν.-. . Μά τί νά 
πηγαίνωμε μακρυά; Ό  κακομοίρης ό Γόρσκοφ 
είναι .ίσως καί αυτός ένας Σαμψών Βύριν, 
μόνον πώς ονομάζεται διαφορετικά.— Είναι 
τόσο κοινό πράγμα, άγάπη μου- μπορεί νά 
συμβή τό ίδιο καί σέ σέ- καί σ’ έμένα. Τό ίδιο
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θά είναι καί γιά τον κόμητα πόΰ κατοικεί 
επάνω στο Νέβσκυ ή στήν Προκυμαία- μόνον 
φαινομενικώς θά διαφέρη τό πράγμα, γιατί 
σ’ αυτούς βέβαια δλα είναι διαφορετικά, μά 
κατά . βάθος θά είναι τό ίδιο.- δλα ήμπορούν 
νά συμβοΰν, καί ήμπορώ καί εγώ νά βρεθώ 
σ’ αύτή τήν περίπτωσι. Αύτά συμβαίνουν, ά
γάπη μου, καί σύ θέλεις νά φύγης, νά μάς άφή- 
σης- ή δυστυχία, Βάρεγκα, θά μέ προφθάση. 
θέλεις νά προξενήσης τήν καταστροφή καί τών 
δυο μας, άγαπητή μου. *Α, για δνομα τοΰ 
θεού, δμορφοΰλα μου, διώξε δλες αυτές τής 
φιλελεύθερες ιδέες, καί μή μέ άτελπίζης άνω- 
φελώς. Πουλάκι άδύνατο καί χωρίς φτερά δέν 
θά ξέρης ούτε νά προφύλαξης τή ζωή σου, ούτε 
νά φύγης τή δυστυχία, οΰτε νά ΰπερασπισθής 
άπό τούς κακοποιούς! Έ λ α  λοιπόν στά λο
γικά σου, Βάρεγκα. ’Αντί ν άκοΰς άνόητες 
συμβουλές, διάβασε άκόμη μιά φορά τό βιβλίο 
σου, διάβασε το μέ προσοχή- αύτό θά σέ 
ώφελήση.

Μιλήσαμε μέτόν Ραταζάγεφ γιά ιόν Επιστάτη 
τοΰ στα&μοΰ. Μοΰ είπε πώς είναι παλαιό, καί 
πώς τώρα δλα τά βιβλία ποΰ έκδίδονται είναι 
μέ εικόνες καί περιγραφές- άλήθεια, δέν κατά
λαβα καλά τά λόγια του. Μοΰ είπε άκόμη πώς 
ό Πούσκιν ήτο μεγάλος ποιητής, καί πώς είχε 
δοξάσει τήν άγίαν Ρωσσίαν μοΰ είπε καί αλλα 
πολλά γι’ αύιόν. 'Ωραία, Βάρεγκα- διάβασε λοι
πόν πάλι τά βιβλίο μέ προσοχή, ακούσε τής 
συμβουλές μου καί μέ τήν ύπακοή σου κάνε 
εύτυχισμένον ένα γέροντα. Καί τότε καί δ Κύ
ριος θά σέ άνιαμείψη, άγαπητή μου, θά σέ 
άνταμείψη άφεύκτως.

‘Ο εΙλικριν))ς φίλος σου
ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΤΣΚΙΝ

ΚΥΡΙΕ ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΥΣΚΙΝ

Ή  Φεδόρα μοΰ έφερε σήμερα δεκαπέντε 
ρούβλια αργυρά. Πώς έχάρηκε ή καΰμένη δταν 
τής έδωκα τρία ρούβλια! Σάς γράφω βιαστικά. 
Φοδράρω αύτή τή στιγμή τό γελέκο σας, — 
είναι τόσο ωραίο τό ύφασμα! Λουλουδάκια 
έπάνω σέ κίτρινο βάθος. Σάς στέλλω έ'να βι- 
Τβλίο■ είναι καί αύτό διηγήματα. Εδιάβασα 
μερικά- σάς συνιστώ εκείνο ποΰ Ιπιγράφεται: 
Τό ¿ π α νω φ ό ρ ιΜέ παρακινείτε νά πάμε μαζί 
στό θέατρο. Δέν θά στοιχίση πολύ; ’Εκτός δν 
πάμε κάπου έκεΐ στό υπερώον. Είναι πολύς

1 Διήγημα τοΟ Ρώσσου συγγραφέως Γκογκόλ.
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καιρός ποΰ δέν επήγα στό θέατρο, οΰτε θυ
μούμαι άπό πότε. Μά φοβούμαι, σάς τό ξανα- 
λέω, πώς αύτή ή εύχαρίστησις θά είναι πολύ 
άκριβή. Ή  Φεδόρα κουνά μόνον τό κεφάλι της. 
Λέγει πώς τώρα δέν κανονίζετε πιά τή ζωή σας 
μέ τά έσοδά σας- έπειτα τό βλέπω καί εγω, 
ένα σωρό χρήματα ξοδέψατε γιά μένα μόνον! 
Προσέξετε, φίλε μου, μή σας γυρίση σέκακό. 
Ή  Φεδόρα μοΰ μίλησε γιά μερικά πράγματα 
ποΰ ακούσε νά λέγωνται- φαίνεται πώς είχατε 
κάποια ζωηρή συζήτησι μέ τή νοικοκυρά σας, 
έπειδή δέν τήν πληρώνετε- μέ κάνετε πολύ νά 
φοβούμαι. Λοιπόν, σάς άφίνω, είμαι βιαστική. 
Μιά μικρή έργασία έχω, ν’ αλλάξω τά λουλού
δια ενός καπέλου.

Υ. Γ. Ξέρετε, δν πάμε στό θέατρο, θά βάλω 
γιά πρώτη φορά τό καινούργιο μου καπέλο καί 
μιά μαντίλια μαύρη θά ρίξω έπάνω μου. Θά 
είμαι καλά έτσι;

7 ’Ιουλίου

ΔΕΣΠΟΙΝ ΙΣ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Λ Ε Ξ Ε ΓΕ Β Ν Α

. . . ’Επανέρχομαι σέ ο,τι σοΰ έλεγα χθές- 
Ναί, άγάπη μου, κ’ εμείς έκάναμε ανοησίες 
στήν εποχή μας. Α γάπησα μιά μικρούλα θεα
τρίνα, τήν αγάπησα σάν τρελλός, μά καί αύτό 
δέν είναι τίποτε- τό πιο παράξενο είναι, πώς 
τήν είδα μιά φορά μόνον, στό θέατρο, καί δμως 
έπιάσθηκα. Στη διπλανή μου κατοικία κατοι
κούσαν τότε τέσσερεςνέοι, ζωηραίς φύσεις. Τούς 
έβλεπα- χωρίς νά τό θέλω γνωρίσθηκα μαζί των 
χωρίς δμως καί νά πάρωμε πολύ θάρρος. Γιά 
νά μή φαίνομαι μάλιστα πώς κάνω τόν Ιδιό
τροπο, ήμουν πάντα σύμφωνος-μαζί των. Μοΰ 
μιλούσαν τόσο γι’ αύτή τή μικρούλα! Σέ κάθε 
παράστασι. καί οί τέσσερες — γιά άλλα πράγ
ματα, τής πρώτης άνάγκης, δέν έξόδευαν οΰτε 
καπίκι -  καί οί τέσσερες έπήγαιναν στό θέα
τρο, στό υπερώον, καί πώς τήν χειροκροτούσαν, 
πώς τήν χειροκροτούσαν ! — Ή ταν χωρίς άμ- 
φιβολία λυσσασμένοι! Καί κατόπι δέν μ’ άφι- 
ναν νά κοιμηθώ- δλη τή νύκτα μιλούσαν γι’ 
αύτή, καθένας τους τήν έλεγε Γκλάχα του, καί 
οί τέσσερες είχαν μουρλαθή, ολοι είχαν τήν 
ίδια έννοια. Εύκολα παρασύρθηκα κ’ εγώ, ή
μουν τότε νέος άκόμη. Κ5 έγώ δέν ήξέρω πώς 
εύρέθηκα μαζί τους στό θέατρο, στό ύπερώον. 
"Οσο γιά νά βλέπω, μόλις έβλεπα ένα κομμα
τάκι τής αύλαίας, άκουα δμως ολα. Ή  θεατρίνα 
είχε φωνή νόστιμη καί χαμηλή, ηχηρά καί με

λωδική σάν τοΰ αηδονιού! Χειροκροτούσαμε 
καί φωνάζαμε τόσο δυνατά ποΰ μόλις γλυτώ
σαμε άπό τά χέρια τής άστυνομίας- έναν άπό 
μάς τόν έβγαλαν έξω. "Οταν έπέστρεφα στό δω
μάτιό μου, έπήγαινα σάν ζαλισμένος άπό κάρ
βουνα μισοαναμμένα ! Είχα άκόμη ένα ρούβλι 
καί έπρεπε νά περάσω μ’ αύτό δέκα ημέρες. 
Μάντευσε λοιπόν τί έκαμα, άγάπη μου! Τήν 
άλλην ήμερα, πριν πάω στό γραφείο, έπήγα 
σ’ ένα γαλλικό μυροπωλείο καί άγόρασα μυ
ρωδιές καί σαπούνι μυρωδάτο- δλη μου τήν 
περιουσία τήν έδωσα- οΰτε έγώ δέν ήξέρω 
γιατί άγόρασα αύτά τά πράγματα. Δέν έγευ- 
μάτισα στό σπίτι καί περπατούσα πολλή ώρα 
κάτω άπό τά παράθυρα τής ωραίας μου. Κα
τοικούσε έπάνω στό Νέβσκυ, στό τέταρτο πά
τωμα. "Οταν έπήγα στό σπίτι, άναπαύθηκα 
μόλις μιά ώρα, κ’ έπέστρεψα στό Νέβσκυ, 
μόνο καί μόνο γιά νά περάσω έμπρός άπό τήν 
κατοικία της. "Εξη i  βδομάδες τήν άκολουθοΰσα- 
διαρκώς έπαιρνα άμάξι» περνούσα καί ξαναπερ- 
νοΰσα άπό τό σπίτι της- Ιξόδεψα δ,τι είχα, 
χρεώθηκα- τότε έπαυσα νά τήν άγαπώ- τήν 
Ιχόρτασα! Νά, ποΰ μπορεί μιά παληοθεατρίνα 
νά καταντήση έναν άνθρωπο καθώς πρέπει, 
άγάπη μου! Είναι αλήθεια πώς ήμουν νέος 
τότε; πολύ νέος!. . .

Μ. Δ.

8 ’Ιουλίου

ΔΕΣΠΟΙΝ ΙΣ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Λ Ε 2 Ε ΓΕ Β Ν Α ,

Σοΰ έπιστρέφω τό βιβλίο ποΰ μοΰ έστειλες 
στής 6 Ιουλίου καί βιάζομαι νά έξηγηθώ μαζί 
σου. Γιατί νά μέ βάλης σ’ αύτή τήν άνάγκη; 
Εξηγούμαι, άγάπη μου. Ό  Παντοδύναμος δί
νει σέ καθέναν τήν τύχη του. Ό  ένας είναι 
προωρισμένος νά φορέση έπωμίδες στρατηγού, 
ό άλλος νά γίνη επίτιμος σύμβουλος- ό ένας 
είναι γεννημένος νά διατάσση, δ άλλος νά ΰπα- 
κούη δειλά καί σιωπηλά. Αύτό γίνεται άνα- 
λόγως τής ικανότητος τοΰ άνθρώπου- δ ένας 
είναι ικανός γιά τό ένα, ό άλλος γιά τό άλλο, 
καί αύτά μοιράζονται είς τούς άνθρώπους άπό 
μόνον τόν θεό. — Είμαι υπάλληλος τριάντα 
χρόνια σχεδόν τώρα- έργάζομαι άμέμπτως, ή 
διαγωγή μου είναι καλή, ποτέ δέν έλαβα μέ
ρος σέ ταραχές. Σάν άνθρωπος ποΰ είμαι εχω 
βέβαια καί έγώ τά σφάλματά μου άλλα έχω καί 
τής άρετές μου. Έ χω  την έκτίμησι τών προϊστα
μένων μου καί άκόμη καί δ Έξοχώτατος είναι



ευχαριστημένος άπό μένα· μολονότι δεν μού 
έχει δώσει άκόμη ξεχωριστό δείγμα τής εύ
νοιας του, τό ξέρω πώς είναι ευχαριστημένος. 
Τό γράψιμό μου είναι αρκετά ευανάγνωστο και 
κομψό, οΰτε πολύ χονδρό ούτε πολύ λεπτό, 
κλίνει μάλλον πρός τό δξύ, μά όπωσδήποτε 
ευχάριστο' μόνον ό Ίβάν Προκοφίεβιτς γρά
φει έτσι, καί ακόμη ! Τά μαλλιά μου άσπρισαν 
καί κανένα μεγάλο αμάρτημα δέν γνωρίζω νά 
έκαμα. "Οσο για μικρά, καί ποιος δέν έχει; 
"Ολοι είναι αμαρτωλοί- καί συ ακόμη, άγάπη 
μου, είσαι άμαρτωλή! Άλλα κανένα σοβαρό 
σφάλμα, ή παρανομία ή προσβολή κατά τής 
δημοσίας τάξεως δέν έχουν νά μοΰ προσάψουν- 
Ιπήρα μάλιστα καί ένα μικρό παράσημο· — 
αύτά λοιπόν ! "Ολα αυτά, άγάπη μου, έπρεπε 
νά τά γνωρίζης. καθώς καί εκείνος· μια πού 
επεχείρησε νά περιγράψη έναν άνθρωπο έπρεπε 
δλα νά τά γνωρίζη. "Οχι, δέν περίμενα τέτοιο 
πράγμα άπό σένα, άγάπη μου' δχι, Βάρεγκα ! 
Προπάντων άπό σένα.

Λοιπόν, τώρα, έπειτα άπ’ αυτό, δέν είναι 
δυνατόν νά ζήση πιά κανείς ήσυχος στή γω 
νιά του, — δσο μικρή καί δν είναι —  νά ζήση 
με τόν φόβο τού Θεοΰ καί μέ τόν έαυτό του! 
Πρέπει κάποιος νά σκοτίζεται για σένα, νά 
έρχεται νά σε ξετρυπώνη στη φωληά σου, νά 
κατασκοπεόη την ιδιωτική σου ζωή, νά θέλη 
νά μάθη παραδείγματος χάριν αντό γελέκο σου 
είναι ωραίο, αν φορής πανταλόνι τής προκο
πής, αν έχης ψηλά υποδήματα καί αν είναι 
μπαλωμένα ή οχι- νά μάθη τί τρώς, τί πίνεις, 
τί αντιγράφεις! Μά καί αν έξαφνα, δταν δ 
δρόμος είναι χαλασμένος, περπατώ μέ τής άκρες 
γιά νά μή λερώσω τά υποδήματά μου, είναι 
κρίμα κι’ αυτό, άγάπη μου; Γιατί νά κυιτά- 
ζωμε αν ό άλλος είναι καμμιά φορά στενοχω-· 
ρεμένος χρηματικώς, δν πίνη τσάϊ ή δχι; Σαν 
νά ήτον δλος ό κόσμος άναγκασμένος νά πίνη 
τσάϊ! Μά μήπως εγώ πηγαίνω νά εξετάσω, 
νά μάθω τί τρώγουν οί άλλοι; Γιά ποιόν έ’- 
καμα ποτέ τέτοια άδιακρισία ; "Οχι, άγάπη μου, 
γιατί νά προσβάλλωμε τούς άλλους όταν δέν μάς 
βλάπιουν σέ τίποτε; Νά, ένα παράδειγμα ά
κόμη, Βαρβάρα Άλεξέγεβνα- Ιργάζεσαι εύσυ- 
νειδήιως, μέ ζήλον — πώς ! — , οί προϊστά
μενοί σου σέ εκτιμούν (όπωσδήποτε, τό κάτω- 
κάτω, έχεις τήν Ικτίμησί τους) — καί έξαφνα 
κάποιος, σαν φάντε μπαστουνης, χωρίς κανένα 
λόγο, στά καλά καθούμενα, σού κολλά μια 
σάτυρα. Βέβαια, είναι αλήθεια πώς φορείς κά
ποτε καινούργια φορέματα- καί είσαι ευχαρι
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στημένος, άπό τήν εύχπρίστησι χάνεις τόν ύπνο 
σου" τά καινούργια υποδήματα, παραδείγματος 
χάριν, μέ τί εΰχαρίστησι τά φορείς! — Τήν 
εύχαρίστησι αυτή τήν αίσθάνθηκα, γιατί είναι 
ωραίο νά βλέπης τό πόδι σου σέ λεπτό καί 
κομψό υπόδημα- — αυτή ή παρατήρησις είναι 
ορθή ! άλλ’ άδιάφορο, απορώ μά τήν αλήθεια 
πώς ό Φεδόροβιτς έμεινε άπαθής μ’ ένα τέτοιο 
βιβλίο καί δέν δ.ιεμαρτυρήθη. Είναι άλήθεια 
πώς ό άνώτερος αυτός ύπάλληλος είναι άκόμη 
νέος καί καμμια φορά παραφέρεται καί φω
νάζει- μά γιατί νά μή φωνάξη ; Γιατί νά μή 
μάς επίπληξη όταν είναι άνάγκη; Ά ς  είναι, 
ας παραδεχθούμε πώς επιπλήττει, έτσι, γιά νά 
φωνάξη μόνον είναι δικαίωμά του- πρέπει νά 
μάθουν οί άλλοι τό καθήκον ΐους, πρέπει νά 
τούς φωνάξης- επειδή — εδώ πού τά λέμε, Βά
ρεγκα, —  γιά νά έργασθούμε, έχομε άνάγκη 
άπό σκούντημα δυνατό. Ό  καθένας μας φρον
τίζει μόνον νά ιόν ίδούν πώς είναι στή θέσι 
του - τήν εργασία του όμως τήν παραμελεί Μά 
Ιπειδή υπάρχουν διάφοροι βαθμοί στή γρα
φειοκρατικήν ιεραρχία, καί επειδή κάθε υπάλ
ληλος πρέπει Υά έπιπλήττεται άναλόγως τής 
θέσεώς του, είναι επόμενον, φυσικά, πώς δ 
τόνος τής έπιπλήξεως άλλάζει κατά τά πρό
σωπά’ — αυτό άπαιτεΐ ή ίεράρχία! Έπειτα, 
γιά νά ύπαρξη δ κόσμος, πρέπει, άγάπη μου, 
καθένας νά επιβάλλεται στόν κατώτερό του, 
καί όλοι,· άπό τόν μεγαλείτερο ώς τόν μικρό
τερο, νά λέμε τόν λόγο μας καί νά ξεθυμώ- 
νωμε. Χωρίς αυτό τό μέτρον, δέν θά υπήρχε 
κόσμος, δέν θά υπήρχε τάξις. Μά τήν αλήθεια 
άπορώ πώς ό Φεδόροβιτς έκλεισε τ’ αυτιά σέ 
μιά τέτοια προσβολή !

Καί γιατί σού γράφω αύτά όλα; Σέ τί θά 
χρησιμεύσουν; Μήπως κανείς άπό τούς άνα- 
γνώστας αύτού τού βιβλίου θά μού χαρίση 
κανένα έπανώφόρι; Μήπως θά μού άγοράση 
νέα υποδήματα; — ’Όχι, Βάρεγκα, θά δια- 
βάση τήν ιστορία ώς τό τέλος καί θά ζητήση 
καί τή συνέχεια. Κάποτε κρύβεσαι άπ’ όλων τά 
μάτια, σάν νά ήσουν ένοχος, φοβάσαι νά φα- 
νης οπουδήποτε, Ιπειδή άηδιάζεις τής φλυαρίες, 
επειδή γιά τό παραμικρό μιλούν, καί έξαφνα 
όλη σου ή ζωή, δημοσία καί ιδιωτική, βγαίνει 
ζωγραφισμένη σ’ ένα βιβλίο· όλη τυπωμένη, 
σχολιασμένη, γελοιοποιημένη ! Μά δέν θά 
τολμφ κανείς ούτε νά βγαίνη έξω, γιατί ή είκών 
έχει τόσην ομοιότητα πού, άπό τό βάδισμα 
μόνον, θά μέ αναγνωρίσουν! Τουλάχιστον δν 
Ιπιτέλους ό συγγραφεύς άλλαζε τόνον δν έλά-
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φρονε λίγο τά χρώματα, αν, παραδείγματος 
χάριν, άφού είπε πώς έρριχναν επάνω στο κε
φάλι τού υπαλλήλου μικρά μικρά χαρτάκια, 
¿πρόσθετε πώς μέ δλα αυτά ήτον άνθρωπος 
ενάρετος, καλός πολίτης, πώς δέν. έπρεπε νά 
τόν μεταχειρίζωνιαι έτσι οί συνάδελφοί του, 
πώς ήτον πειθήνιος είς τούς άνωτέρους του 
(τόσο πού τόν άνέφεραν ώς παράδειγμα), πώς 
δέν ήθελε κανενός τό κακό, πώς Ιπίστευε οτόν 
Θεό καί πώς δ θανατάς του (δν ήθελε καί καλά 
νά τόν πεθάνη) έκαμε νά κλάψουν! ’Αλλά 
τό προτιμότερον ήτο νά τόν άφινε τόν κακο
μοίρη νά ζήση καί νά εύρη τρόπο νά βρεθή 
τό έπανώφόρι του, καί δ Φεδόροβιτς μιλώ σάν 
νά Ιπρόκειτο γιά μένα), 0 στρατηγός αυτός, 
πού γνωρίζει καλλίτερα τής άρετές τού υπαλ
λήλου, νά τόν ζητήση στην υπηρεσία του, νά 
τόν προάξη καί νά τού δώση ένα καλό μισθό. 
"Ετσι, βλέπεις, τό κακό θά έτιμωρεΐτο, ή άρετή 
θά άμείβετο, καί οί άλλοι αντιγράφεις, οί 
συνάδελφοι τού κακομοίρη αυτού, θά έμεναν 
μέ στόμα άνοιχτό. ’Εγώ έξαφνα, αυτό τό τέλος 
θά έδινα Ειδεμή δέν βλέπω τίποτε ιδιαίτερο 
σ αυτό τό διήγημα. Ποια είναι ή αξία του ; 
Μιά κοινή ίστορία τής καθημερινής ζωής. Καί 
πώς άποφάσισες νά μού στείλης τέτοιο βιβλίο, 
άγαπητή μου ; Είναι βιβλίο πού κρύβει μέσα 
του κακία, Βάρεγκα’ είναι άπίθανον- επειδή 
ούτε είναι δυνατόν νά ύπάρξη τέτοιος υπάλ
ληλος. "Οχι, θά παραπονεθώ, Βάρεγκα, θά 
διαμαρτυρηθώ χωρίς όμως νά παραφερθώ.

' Ο  ταπεινότατος θερά πω ν οον 
ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΥΣΚΙΝ

27 Ιουλίου
ΚΥΡΙΕ ΜΑΚΑΡ ΑΛΕΞΕΓΕΒΙΤΣ

Τά τελευταία γεγονότα καί τά γράμματά σας 
μέ έβαλαν σέ άνησυχία, σέ απορία· δέν κατα
λάβαινα τίποτε, μά όσα μού διηγήθηκε ή Φε- 
δόρα μ’ έκαμαν νά εννοήσω. Γιατί λοιπόν 
γράφετε έτσι άπελπισμένος κ’ Ιπέσατε μονο
μιάς στο χάος αυτό, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς; Ή  
εξηγήσεις σας δέν μέ ευχαρίστησαν καθόλου. 
Δέν είχα λοιπόν δίκαιο νά θέλω τή θέσι πού 
μοΰ Ιπρότειναν; "Επειτα, τό τελευταίο μου συμ
βάν μού δίνει σοβαρές ανησυχίες. Λέγετε πώς 
ή πρός εμέ άγάπη σας σάς άνάγκασε νά μού 
κρύψετε τήν άλήθεια. Ήμουν, καί πριν άκόμη, 
πολύ υποχρεωμένη όταν Ιλέγατε πώς ξοδεύετε 
γιά μένα άπό τής οικονομίες σας, πού εί

χατε γιά κάθε ενδεχόμενον στο ταμιευτήριο. 
Τώρα πού έμαθα πώς δέν έχετε καθόλου χρή- 

»ματα, πώς έπήρατε προκαταβολικώς τόν μισθό 
σας καί τόν ¿ξοδέψατε γιά μένα επειδή έτυχε 
νά μάθετε σέ τί δυστυχία βρισκόμουν, καί πώς 
πουλήσατε άκόμη καί τά φορέματα σας δταν 
ήμουν άρρωστη, — τώρα, μέ τήν άνακάλυψι 
αυτή, αισθάνομαι τόσο στενοχωρεμένη, πού δέν 
ήξέρω άκόμη πώς νά τά εξηγήσω δλα αύτά καί 
τί νά σκεφθώ. Ά  ! Μάκαρ Άλεξέγεβιτς 1 Έ 
πειτα άπό δ,τι έκάματε γιά μένα άπό αίσθημα 
συμπάθειας καί συγγένειας, έπρεπε νά σταμα
τήσετε καί νά μήν ¿ξοδεύετε κατόπι τά χρή
ματά σας γιά πράγματα περιττά. ’Επροδώσστε 
τη φιλία μας, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς, γιατί δέν 
είσθε ειλικρινής μαζί μου, και τώρα, πού βλέπω 
πώς1 θυσιάσατε γιά μένα τά τελευταία σας χρή
ματα σέ φορέματα, σέ ζαχαρωτά, σέ περιπά
τους, σέ θέατρα, σέ βιβλία,— τώρα ελεεινολογώ 
τόν ¿αυτό μου τήν άσυγχώρητη άπερισκεψία 
μου πού δεχόμουν δλα σας τά δώρα χωρίς νά 
συλλογίζομαι τί σάς στοιχίζουν καί δ,τι μού 
προξενούσε εύχαρίστησι, τώρα μέ μελαγχολεί. 
Είχα παρατηρήσει τήν άνησυχία σας τώρα τε
λευταίως, καί μολονότι κ’ εγώ άνησυχοϋσα σάν 
κάτι νά περίμενα, δέν ήμπορούσα νά προΐδω 
τί θά συνέβαινε. Τόσο λοιπόν έπαθε τό ηθι
κόν σας, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς! Μά, τί θά σκε- 
φθούν τώρα, τί θά είποΰν δσοι σάς γνωρί
ζουν; Εσείς, πού σάς έκτιμούσα, πού δλοι σάς 
εκτιμούσαν γιά τήν άγαθή σας ψυχή, τήν άξιο- 
πρέπειά σας καί τή φρόνησί σας, ριχθήκαιε 
τώρα έξαφνα σ ένα Ιλεεινό Ιλάττωμα πού ποτέ, 
νομίζω, πρίν, δέν ύποπέσατε σ’ αύτό! Πώς τό 
άκουσα τό άκουσμα αύτό, δταν ή Φεδόρα ήλθε 
νά μοΰ εΐπή δτι σάς βρήκαν στόν δρόμο με
θυσμένο καί δτι ή αστυνομία σάς πήρε στο 
σπίτι σας! "Εμεινα άναυδη, μολονότι κάτι περί
μενα έκτακτο πού τέσσερες ήμερες δέν ήξερε 
κανείς πού βρίσκεσθε. Σκεφθήκατε όμως, Μά
καρ Άλεξέγεβιτς, τί θά είπούν οί προϊστάμε
νοί σας δταν μάθουν τήν αληθινή αίτία τής 

,άπουσίας σας ; Λέγετε πώς δλοι σάς περιγε
λούν, πώς δλοι γνωρίζουν τή φιλία μας καί 

.πώς οί γείτονες σας άσιειευόμενοι άναφέρουν 
τό δνομά μου μαζί μέ τό δικό σας. Μήν προσ
έχετε σ’ αύτά, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς, καί ησυχά
σετε γιά δνομα τού θεού. Είμαι άνήσυχη καί 
γιά τό επεισόδιό σας μέ τούς αξιωματικούς· 
άκουσα νά μιλούν γι’ αύτό. Γράψετε μου τί 
σημαίνουν δλα αύτά. Μού γράφετε πώς δέν 
είχατε τό θάρρος νά μού ανοίξετε τήν καρδιά
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σας, πώς Ιφοβεϊσθε μή χάσετε τή φιλία μου 
δν μοΰ λέγατε την Αλήθεια- πώς ήσθε Απελ
πισμένος πού δεν ήξέρετε πώς. νά μέ βοηθή
σετε σαν ήμουν άρρωστη- πώς έπουλήσατε δλα 
σας για μένα, για νά μή μ’ άφίσετε νά πάω 
στό νοσοκομείο- πώς χρεωθήκατε πολύ καί 
κάθε ήμέρα έχετε σκηνές μέ τη νοικοκυρά σας- 
— γιατί νά μοΰ τά κρύψετε ; ήταν κακή σκέ- 
ψις. Τώρα τούλάχιστόν τά γνωρίζω δλα. ’Από 
λεπτότητα ήθέλατε νά μή μάθω πώς έγώ ή
μουν άφΟρμή τής δυστυχίας σας, και τώρα μ’ 
έλυπήσατε διπλά μέτή διαγωγή σας. "Ολα αυτά 
μ’ εξάφνισαν, Μάκαρ ‘Αλεξέγεβιτς. Ά ! φίλε 
μου ! Ή  δυστυχία είναι κολλητική. Οί δυστυ
χισμένοι, οί φτωχοί, πρέπει νά φεύγουν δ ένας 
τόν άλλον γιά νά μή χειροτερεύουν τή δυστυ
χία τους. Σάς έφερα δυστυχίες ποΰ ποτέ δέν τής 
είχατε υποφέρει στήν ταπεινή καί μοναχική ζωή 
σας. "Ολα αύτά μέ βασανίζουν καί μέ σκοτώ
νουν.

Τώρα, γράψετε μου μέ δλη τήν είλικρίνεια 
τί σάς συνέβη και πώς ήλθατε στό σημεΐον 
αύτό. Προσπαθήσετε νά ήσυχάσετε. Δέν σάς 
ζητώ αύτές τής εξηγήσεις άπό έγωϊσμό, αλλά 
άπό-φιλία, άπό άγάπη σε σάς, ποΰ τίποτε δέν 
θά τήν σβύση άπ’ τήν καρδιά μου. Σάς άφίνω. 
Περιμένω τήν άπάντησί σας ανυπόμονη. Κα
κώς μ’ έκρίνατε, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς.

Μ Ι  δ,γάπην ειλ ικρινή  

ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΜΠΡΟΣΕΛΟΦ

28 “Ιουλίου

ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΕΓΕΒΝΑ

Λοιπόν, άφοΰ δλα ¿τελείωσαν καί σιγά σιγά 
έπανερχόμεθα στό πρώην καθεστός, οοΰ τά 
γράφω δλα, άγάπη μου. Ανησυχείς γιά δ,τι θά 
είποΰν για μένα- σ’ αύτά σοΰ απαντώ, Βαρ
βάρα Άλεξέγεβνα, πώς. γιά τή φήμη μου δίνω 
ιό πάν. Γ ι’ αύτό, γράφοντας σου γιά τής δυσ
τυχίες καί τής αταξίες μου, σοΰ λέγω πώς κα
νένας άπό τοΰς προϊσταμένους μου δέν έμαθε 
ούτε θάμάθη τίποτε, ώστε δλοι θά Ιξακολου- 
θήσουν νά μ’ έκτιμοΰν δπως καί πρίν. "Ενα

μόνον πράγμα φοβούμαι, τής φλυαρίες, Στό 
σπίτι, μόνον ή νοικοκυρά φωνάζει- τώρα δμως, 
ποΰ χάρις σέ σένα τής έπλήρωσα δέκα ρούβλια 
απέναντι τοΰ χρέους μου, γρινιάζέι μόνον καί 
τίποτε άλλο. Οι άλλοι δέν λέγουν τίποτε. Πρέ
πει δμως νά φυλαχθής νά τούς ζητήσης δα
νεικά, μόνον έτσι σωπαίνουν. Γιά νά τελειώσω 
τής Ιξηγήσεις μου, σοΰ λέγω, άγάπη μου, πώς 
πιό ψιλά άπ’ δλα θέτω τήν έκτίμησί σου, καί 
πώς αύτή είναι ή παρηγοριά μου τώρα στήν 
περαστική αύτή άναποδιά. Χάρις στόν Θεό, ό 
πρώτος κλονισμός, ή πρώτη συγκίνησις ¿πέ
ρασε- καί μέ τόν τρόπο ποΰ μοΰ γράφεις, βλέπω 
πώς δέν μέ θεωρείς άπιστο καί έγωϊστή ποΰ 
μεταχειρίσθηκα τό ψέμα γιά νά σέ κρατήσω 
σιμά μου, κι’ αύτό γιατί δέν είχα τή δύναμι 
νά χωρισθώ άπό σένα, γιατί σ’ άγαπώ σαν 
αγγελούδι μου. Τώρα, άρχισα καί πάλι μέ ζήλο 
τήν Ιργασία μου, καί τήν εκτελώ εύσυνειδή- 
τως. Ό  Ευστάθιος Ίβάνοβιτς δέν είπε χθες 
οΰτε λέξι δταν επέρασα δίπλα του. Δέν σοΰ 
κρύβω, άγάπη μου, πώς τά χρέη μου καί ή 
κακή κατάστασις τών φορεμάτων μου μέ θλί
βουν πολύ- δμως δέν είναι τίποτε, καί οΰτε 
καί συ νά λυπάσαι, άγάπη μου. Μοΰ στέλλεις 
μισό ροΰβλι, Βάρεγκα, καί τό μισό αύτό ρού
βλι μοΰ πληγώνει τήν καρδιά. Νά ποΰ κατήν- 
τησα τώρα ! Δηλαδή, αντί εγώ, ό κουτόγερος, 
νά βοηθώ τό αγγελούδι μου, μέ βοηθείς εσύ, 
μικρούλα μου δρφανή ! Καλά έκανε ή Φεδόρα 
καί έφερε χρήματα. Δέν βλέπω προς τό παρόν 
κανένα μέσον νά εΰρω χρήματα, άγάπη μου- 
μόλις παρουσιασθή ή παραμικρή έλπίς, θά σοΰ 
γράψω αμέσως. Τά λόγια δμως, ή φλυαρίαις 
μέ ανησυχούν παραπολύ. 'Υγείαινε, άγγελέ μου- 
φιλώ τό χεράκι σου καί σέ παρακαλώ νά φρον- 
τίζης γιά τήν υγεία σου. Δέν γράφω περισσό
τερα, γιατί μόλις προφθάνω νά πάω στό γρα
φείο- θέλω μέ τόν ζήλο μου καί μέ τήν τάξι 
μου νά διορθώσω δλες μου τής ελλείψεις- άνα- 
βάλλω γι’ άπόψε τή λεπτομερή άφήγησι δλων ' 
τών συμβάντων καί τοΰ Ιπεισοδίου μου μέ τούς 
Αξιωματικούς.

Μέ αέβας καί αγάπην ειλικρινή 
ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΥΣΚΙΝ

[Έπεται συνέχεια Μετάφρ. Κ. Μ.].
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Ο ί πολέμιοι τής ζωντανής γλώσσης, μαζί μέ 
τάς άλλας των άνησυχίας, έφοβήθησαν μή

πως, ή Ιπιοτροφή καί ή προσήλωσις προς τήν 
νέαν ζωήν τοΰ έθνους, τήν γλώσσαν του καί 
τήν ψυχήν του, Ιπιφέρη μοιραίως ένα χάσμα 
μεταξύ άρχαιότητος καί συγχρόνου ζωής, ισο
δύναμον μέ άπάρνησιν τής ελληνικής παρα- 
δόσεως καί άπομάκρυνσιν άπό τό ελληνικόν 
πνεύμα. Τήν Ανησυχίαν αύτήν, είς μίαν μονο
μερή άντίληψιν, ταχεΐαν καί πρόχειρον τών 
ζητημήτων ποΰ μας Απασχολούν, έξέφρασε καί 
αύτός δ Μορεάς, κατά τάς τελευταίας ένδόξους 
αθηναϊκάς ίου ήμέρας. Καί δμως, διά νάπο- 
δειχθή δτι ή ζωή δέν προδίδει ποτέ καί δτιή 
αλήθεια είνε πάντοτε ή Αδελφή τής ώραιότη- 
τος, τό αποτέλεσμα τής άφυπνίσεως τών τελευ
ταίων ετών ύπήρξεν Ιντελώς αντίθετον πρός 
τούς φόβους αυτούς.

Τό χάομα π ’ άνοιξε δ οειομός ευθύς éγέμισε άνθη.

Μέ τήν περιφρονημένην αύτήν γλώσσαν, ποΰ 
κρύπτει μέσα της τούς παλμούς τής ελληνικής 
ζωής, άρχίσαμεν νά πλησιάζωμεν πρός τόν ελλη
νικόν κόσμον καί νά αίσθανώμεθα τήν πνοήν 
του, όσον δέν τήν αίσθάνθημενΰπό τήν δουλείαν 
τής μακράς σχολαστικής παραδόσεως. ’Ολίγον 
κατ’ δλίγον τάριστουργήματατοΰ ελληνικού λό
γου, μακροχρόνιος φροντίς γραμματικών καί 
συντακτικών ξηροτήτων, εις χεΐρας τών Απογό
νων, ήρχισαν νά είσέρχωνιαι είς τήν σφαίραν 
τής αίσθήσεως καί τοΰ αισθήματος καί νά χύ
νουν πάλιν τριγύρω των τήν ζωήν καί τήν 
θερμότητα τής μεγάλης ελληνικής τέχνης.

Ό  κ,Κωνσταντΐνος Μάνος έρχεται τώρα φέρων 
πρός τήν νέαν ζωήν τήν θείαν ’Αντιγόνην. Ή  ω
ραία εύλάβεια τής θυγατρός τοΰ Οίδίποδος, ό 
Αδελφικός σπαραγμός τοΰ λευκού θύματος μιάς 
τρομεράς ειμαρμένης, τό ύπερτραγικόν μαρτύριον 
τής άνύμφου, τής άνυμεναίου νύμφης, επί τής 
κεφαλής τής οποίας βαρύνουν τά μυσαρά κρί

ματα τοΰ γένους τών Λαβδακιδών, δ ύπέροχος 
¿κείνος νεκρικός υμέναιος, δ Ινόνων είς ένα 
νυμφικόν τάφον τόν ώραΐον βλαστόν τοΰ Κρέ- 
οντος πρός τήν κόρην τοΰ Οίδίποδος, δ μέγας 
Ικδικητήριος σεισμός, ό κρημνίζων σπαρακτι- 
κώς τοΰ Κρέοντος τόν οίκον, καί έπειτα ή ερη
μιά τοΰ τραγικού ήρωος, είς τόν όποιον Απο
μένει ως ειρωνεία ή ζωή καί ώς εμπαιγμός ή 
βασιλεία καί τό σκήπτρον, έν μεσψ Ιρειπίων 
στοργής δόξης καί Αγάπης, δλη ή ύπέροχος αύτή 
τραγωδία τήν δποίαν έκλεισαν οί λόγοι τοΰ 
τυφλού προφήτου, δλη ή φρικτή τραγωδία, μέ 
τήν ευγένειαν καί τήν καλλονήν καί τήν Απλό
τητα, ποΰ φυσφ ή μεγάλη τέχνη είς τής ζωής 
τήν τρικυμίαν, ζωντανεύει μέ Αρκετήν έντα- 
σιν καί ωραιότητα νέαν, είς τοΰς στίχους τοΰ 
νέου ποιητοΰ.

"Αν είμποροΰσε νάναζήση έντονώτερα καί 
ωραιότερα είνε άλλο ζήτημα. Αί μεταφράσεις 
δμως τάς δποίας μάς δίδουν οί νέοι ποιηταί, 
άνυψώνονιες τό γλωσσικόν δργανον τής τωρι
νής ζωής έαίς τάς άνωτέρας σφαίρας τής δια- 
νοήσεως καί τοΰ αισθήματος, ύστερα από τά 
ψυχρά καί μομιώδη βαλσαμώματα, τά όποια 
μάς έδωκεν ή περασμένη γενεά, Αποτελούν 
πάντοτε καί όπωσδήποτε καί μέ δλας τάς άτε- 
λείας των καί μέ δλους τούς ύπτιασμούς των, 
Αποτελούν δι’ ήμάς μίαν άποκάλυψιν καί ανοί
γουν ένα νέον δρόμον. Καί ώς τοιαύτην υπο
δέχομαι τήν ποιητικήν Απόδοσιν τής «’Αντιγό
νης» άπό τόν κ. Μάνον. Δέν ήξεύρω δν ή 
μορφή τήν δποίαν έδωκεν δ κ. Μάνος είς τήν 
»’Αντιγόνην», ώς στιχουργία καί ώς ρυθμός, 
είνε ή Ιδανική μορφή τήν δποίαν δνειρεύεται 
κανείς διά τήν αρχαίαν τραγωδίαν είς τήν νεω- 
τέραν γλώσσαν καί έκφρασιν.’Αμφιβάλλω πολύ. 
Τό ζήτημα είνε πολυπλοκώτερον παρ’ δσον φαί
νεται, ή δε λύσις του άπόκειται μάλλον είς τό αί
σθημα τοΰ ποιητοΰ παρά είς τήν λογικήν τοΰ 
κριτικού. 'Ο κ. Μάνος έκαμεν είς τήν Ελληνι
κήν μετάφρασιν — ώς πρός τήν στιχουργίαν 
καί τόν ρυθμόν— δ,τι έκαμεν δ Μορεάς είς 
τήν γαλλικήν, διότι δέν ήτο δυνατόν να κάμη 
άλλο. Καί δι’ αύτό, οί ελληνικοί στίχοι τοΰ 
κ. Μάνου δν ήσαν στίχοι Μορεάς, ή «’Αντιγό
νη» του θά ήτο ίσως Αδελφή τής «’Ιφιγένειας».



’Αλλά ή θαυμασία εδκαμψία καί ή 'Ισωτερική 
άρμονία τοΰ όργάνου, τό όποιον ελαχεν εις τον 
μεταφραστήν τής «’Αντιγόνης», αυτή άκόμη ή 
νεωτέρα στιχουργιχή παράδοσις, νομίζω ότι θά 
τοΰ έπέτρεπε νά άναπνεΰση ολίγον πλατύτερα, 
υψηλότερα άπό τά σιριφογυρίσματα τής ρίμας, 
από τήν μονοτονίαν τοΰ δεκαπεντασυλλάβου, άπό 
τήν άδικότητα τής επτανησιακής στιχοπλεκτι- 
κής, άπό καθετί που εΤνε θηλυκοφανές, ελα- 
φρόν, παιγνιώδες, τραγουδιστόν κ’ αισθηματο
λογικόν. Χαρακτηριστικόν τής ελληνικής τέχνης 

. οπως καλλίτερα άπό κάθε άλλον πρέπει νά έχη 
άντιληφθή δ μεταφραστής, Ó επιστρέφων μό
λις άπό τήν έπίσκεψιν τοΰ Σοφοκλέους, είνε 
ή αύστηρά, λιτή καί υπερήφανος ώραιότης, 
ή έκδηλουμένη τόσον εις τήν έκφρασιν καί τον 
στίχον καί τόν ρυθμόν, όσον καί είς τήν γραμ
μήν τήν αρχιτεκτονικήν καί είς τήν γλυπτικήν 
καμπύλην καί είς πάν ο,τι φέρει τήν σφραγίδα 
τής Ιλληνικής μεγαλοψυχίας. 'Υπό τήν εποψιν 
αυτήνή «’Αντιγόνη» τοΰ κ.Μάνου μένει άτυχώς 
όπίσω και ενθυμίζει ίσως περισσότερον είς τήν 
έκφρασίν της ένα έκφυλισμενον Ρακίναν άπό 
?να Σοφοκλή. Καί αυτό εινε ενα Ιλάττωμα, 
πλησίον είς τά μεγάλα πλεονεκτήματα τής μετα- 
φράοεως, Ιλάττωμα τό όποιον πιθανόν νά δη- 
μιουργή μίαν πρόχειρον καί Ιφήμερον επιτυ
χίαν, εφ’ δσον άνταποκρίνεται πρός τήν μικρο- 
χαρή καλαισθησίαν ενός άμυήτου κοινού, Ιπι- 
τυχίαν δμο>ς, άπό τήν όποιαν έχει καθήκον νά 
περιφρούρηση ?να Σοφοκλή ό μεταφραστής' 
καί απόγονός του.

Δεν θά είπώ έγώ είς τόν κ. Μάνσν, ούτε 
εις κανένα, πώς πρέπει νά μεταφράζονται αί 
άρχαιαι τραγωδίαι. Αυτό θά τό είπή καί είς 
εμέ καί είς ολους τό αίσθημα καί ή έμπνευσις 
τοΰ ποιητοΰ, 6 όποιος είς τήν νέαν του ψυχήν 
θά κλείση ιό  τραγικόν μεγαλεΐον τής αρχαίας 
θυμέλης, διά νά μάς τό άποδώση μέ τήν δύ- 
ναμιν, τήν ευγένειαν καί τήν αυστηρότητα τής 
πνοής, ή όποία πλανάται άχόμη υπεράνω των 
μαρμάρων τοΰ Διονυσιακού θεάτρου.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν . A t  π α ρ α ο τά ο ε ,ς  
τ ή ς  Σ ά ρ α ς  Μ π ερ ν ά ρ .

ϊ  |  μεγάλη τραγφδός έφυγεν άπό τάς Ά θή- 
* * νας μάλλον δυσηρεστημένη, διότι αυτήν 

τήν φοράν τό κοινόν δέν Ιξεδήλωσε τόν ενθου

σιασμόν εκείνον, δ όποιος τήν άπεθέωσεν δταν 
πρωτοήλθε, προ δωδεκαετίας.

Αυτό εινε άληθες. Αί παραστάσεις τοΰ Βα
σιλικού, μολονότι πανηγυρικαί, ενθουσιώδεις, 
μέ άφθονίαν χειροκροτημάτων καί ζητωκραυ
γών, δέν είχαν τόν ίξωφρενιομδν τών παλαιών 
παραστάσεων τοΰ Δημοτικού. Τό κομψόν πλή
θος, άφοΰ Ικάλει Ιπί τής σκηνής δίς καί τρίς 
τήν καλλιτέχνιδα είς τό τέλος, εφευγεν ήρεμον, 
χωρίς νά περιμένη τήν έξοδόν της διά νάπο- 
ζεύξη τήν'δμαξάν τη; καί· νά τήν σύρη μέ τά 
χέρια μέχρι τοΰ ξενοδοχείου τής Μεγάλης Βρετ- 
τανίας. Και αυτήν την φοράν, οΰτε πολλών θαυ
μαστών Ιπισκέψεις έδέχθη, οΰτε εΐδε τά πλήθη 
των συνωστιζόμενα προ τοΰ ξενοδοχείου της 
διά νά τήν κάμουν νά έμφανισθη είς τόν 
εξώστην. . .

Τής μεταβολής αυτής, ή όποία έγινεν άρ- 
κετά αισθητή, τά αίτια εΐνε πολλά. Καί πρώ
τον, καθώς έδιάβασα προ δλίγου είς ενα χρο
νογράφημα τοΰ ευφυέστατου τών ’Αθηναίων, 
φαίνεται δτι άπέθανεν Ιν τφ μεταξύ εκείνος, 
0 όποιος είχε τήν συνήθειαν καί τήν πρωτο
βουλίαν νάποζευγνύη τά άμάξια τών μεγάλων 
καλλιτεχνών, χωρίς νάφίση διάδοχον. Δεύτερον, 
τό Βασιλικόν Θέατρον είνε πάρα πολύ πλούσιον, 
σοβαρόν καί έπίσημον, ώστε νάέπιτρέπη μεγάλας 
διαχύσεις, καί κυρίως στερείται εύφλεκτου, λαϊκού 
και προσιτού Ύπερφον, τό όποιον, καί είς τάς 
άριστοκρατικωτέρας εσπερίδας τοΰ Δημοτικού, 
δίδει συνήθως τόν τόνον. Τρίτον, είς τήν ήλι- 
κίαν τής Σάρας, σεβαστήν άλλως τε καί άπό 
τήν 'πρώτην της έπίσκεψιν, προσετέθησαν δώ
δεκα ολόκληρα χρόνια, τά όποια, ευθύς άμέσως, 
άπεδείχθη δτι δέν παρήλθον ολως επί ματαίψ. . . 
Τέταρτον, —  καί πολύ σπουδαίον,— ό άθηναϊ-' 
κός κόσμος ήρχισε νά υποπτεύεται μήπως τόν 
έκμεταλλεύωνται υπέρ τό δέον οί εργολάβοι 
τών ξένων θιάσων, όρίζονιες τιμάς είδικώς διά 
τάς Ά·5ήνας, — δπόνοια ή όποία τόν οίονδή- 
ποτε Ινθουσιασμόν συγκερνά με αρκετήν άγα- 
νάκτησιν; . . Πέμπτον, άκόμη σπουδαιότερον, 
είς τό διάστημα τής τελευταίας δωδεκαετίας 
επέρασαν άπό τάς ’Αθήνας πολλοί έξοχοι καλ- 
λιτέχναι τής σκηνής, μεταξύ τών οποίων καί ή 
μεγάλη εκείνη αντίζηλος, ή όποία ονομάζεται 
Λούζε . .  Καί δυστυχώς, άπό τήν άλησμόνητον 
εκείνην έπίσκεψιν, οί ’Αθηναίοι, δπως άλλως τε 
δλος ό κόσμος, έπείσθησαν δτι ή πρώτη ήθο- 
ποιός τοΰ κόσμου δέν είνε πλέον ή Σάρα 
Μπερνάρ. Είνε γεγονός, δτι ή άνάμνησις τής 
Δοΰζε τήν αδικούσε πολύ, καί είς τά διαλείμ
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ματα τών παραστάσεων της ήκουσα πολλούς 
συγκριτικούς νά εκφράζωνται δυσμενώς περί τής 
τέχνης της, καί τής γαλλικής τέχνης έν γένει. 
’Εννοείται, οτι υπό τούς δρους αυτούς θά ή το 
κάπως δύσκολον νάναγεννηίΐή ό πρό δωδεκαε
τίας άκρατος καί τρελός ένθουσιασμός.

Άλλ’ αύτό δέν σημαίνει, ότι αί παραστάσεις 
τής Σάρας Μπερνάρ είς τό Βασιλικόν δέν ήσαν 
άπό τάς έκλεκτάς καί έξοχους εκείνος απολαύ
σεις, τάς όποιας σπανιώταταέχομεν οί 'Αθηναίοι. 
Τό δραματολογίαν άλλως τε ήτα τελειότερον 
άπό τήν άλλην φοράν, διότι τώρα ή Σάρα 
έδωκεκαί μίαν τραγφδίαν,—  τήν Φαίδραν. Καί 
ακριβώς, λέγουν, ως τραγφδός ή Σάρα διακρί- 
νεται καί υπερέχει άπό κάθε άλλην. Ή  τελειό
τερα άντιπρόσωπος μιας τέχνης, ή όποία άνε- 
πτύχθη είδικώς είς τήν Γαλλίαν, χωρίς νά εύρη 
δεινούς μιμητάς είς τόν έπίλοιπον κόσμον, μιας 
τέχνης έπιπλάστου ίσως καί συνθηματικής καί 
παρακμαζούσης καί έκθρονιζομένης, ή όποία 
δμως δέν παύει νά λέγεται καί νά εΐνε μεγάλη 
τέχνη, ή Γαλλίς καλλιτέχνις συνεπλήρωσε τήν 
άθηναϊκήν έμφάνισίν της διά τής Φαίδρας^ 
επέδειξε κ’ εδώ ολόκληρον τήν φυσιογνωμίαν 
της, έφανέρωσεν δλην τήν σκηνικήν της μεγαλο- 
φυΐαν,κ’έμάγευσε,κ’Ιγοήτευσε,καίσυνήρπασεκαί 
αυτούς άκόμη τούς φαναιικούς θαυμαστός τής 
Δοΰζέ καί τής πραγματικής σχολής. Διότι είδαν, 
δτι δπως ή Σάρα θά ήτο αδύνατον νά παίξη 
μέ τήν αλήθειαν, τήν δύναμιν καί τήν τελειό
τητα τής Δούζε ένα σύγχρονον έργον, ένα δράμα 
τοΰ Ίψεν, άπαράλλακτα καί ή Δοΰζε θά ήτο 
άδύνατόν νά παίξη μίαν τραγφδίαν τοΰ Ρα- 
κίνα, μέ τήν μουσικήν απαγγελίαν, μέ τήν 
κομψήν χάριν, μέ τό αρμονικόν πάθος, μέ τάς 
μεγαλοπρεπείς παραφοράς, μέ τάς εύγενεΐς κι
νήσεις καί μέ τόν άόρατον κόθορνον τής Σά
ρας Μπερνάρ. Καθεμία είνε μεγάλη, καί επί
σης μεγάλη, είς τό είδος της. Είμπορεΐ νά 
προτιμά κανείς τήν Δοΰζε είς τήν Κυρίαν με 
τάς Καμελίας ή είς τήν Σύζυγον τοΰ Κλαν- 
δίον, καί νά έχη δίκαιον, άλλ’ είς τήν Φαίδραν 
ή Σάρα είνε αμίμητος, ασύγκριτος, άπαρά- 
μιλλος.

Ή  Γαλλίς καλλιτέχνις είνε σήμερον άνω τών 
εξήντα ετών. Καί δμως διατηρείται. . . είς τήν 
σκηνήν. Τούτο δέν εΐνε παράδοξον δι’ δσους 
γνωρίζουν δτι τό γήρας καταπολεμείται επιτυ- 
χώς οχι τόσον δι' ενέσεων καί καλλυντικών, οσον 
διά τής θελήσεως. Άρκεΐ νάμύνεται κατά τοΰ 
χρόνου ή ψυχή. Ή  Σάρα θέλει νά είνε άκόμη 
νέα, καί είνε. ’Αλλά τί τά θέλετε ! Προ δώδεκα

ετών, δταν τήν πρωτοέίδαμεν, δέν ήτο μόνον, 
αλλά κ’ έφαίνετο νεωτέρα. . . Αί κυρίαι λέγουν 
δτι εχασεν έκτοιε πολύ άπό τήν δροσερότητα, 
τήν χάριν καί τήν πλαστικότητα τοΰ σώματος. 
Τσως. Άλλ’ ή φωνή της μου έφάνη ήλλοιωμένη 
περισσότερον. Ε ίς τούς χαμηλούς τόνους, ή γλυ
κεία μουσική, τό θαυμάσιων μέταλλον διατηρείται. 
"Οιαν δμως ΰψόνεται καί μαίνεται καί βρυχάται, 
κάποια γεροντο-τραγική βραχνάδα ακούεται 
εΰκρινώς καί θλιβερώς. Άλλα πάλιν. . . διά 
τίποτε δέν είμπορεΐ νά είνε κανείς βέβαιος, 
οΰτε διά τ’ αυτιά του. Νά, ήκουσα πολλούς νά 
μέ βεβαιόνουν δτι ή φωνή ή πρό δωδεκαετίας 
ήτο άπαράλλακτη. Αυτοί λοιπόν έπαθαν υπο
βολήν ή έγώ ; Τό βέβαιον είνε δτι προκει- 
μένου περί τής Σάρας Μπερνάρ, μιας δόξης, 
ενός θρύλλου, ενός είδώλου, τά πάντα είνε υπο
βολή : Τόσον καί ή Ιδέα δτι είνε πλέον μάμμη, 
δσον καί ή Ιδέα δ ιι είνε άκόμη θεία.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι Ε Κ  Μ Ο Σ Χ Α Σ

‘Ο Α ν τώ ν ιο ς  Ρ ο ν μ π ιν ο τά ϊν ,  1 β  Ν ο εμ β ρ ίο υ  1 8 2 9 — 
8  Ν ο εμ β ρ ίο υ  1 8 9 4 — "Ε να  ρ ω ο σ ικ ό ν  β ιβΧ ίον π ε ρ ί  
Έ λΧ ά δος.

Τό δνομα τοΰ Ρουμπινστάϊν -  είμπορεΐ 
κανείς νά τό βεβαίωση — είναι πολύ γνωστόν 
είς δλους τούς μουσικούς. Έ ν φ  δ Τσαϊκόβσκυ 
— ό μεγας συμπατριώτης καί σύγχρονος τοΰ 
Ρουμπινστάϊν — , ιδιοφυία πολύ πλέον σημαν
τική καί ένδοξος, αρχίζει μόλις τώρα, κατά τά 
τελευταία έτη, νά γίνεται παγκοσμίως δημοτι
κός, ό Ρουμπινστάϊν άπέκτησε τήν δημοτικό
τητα αυτήν ενόσω άκόμη εζη· Τούτο έξηγεί- 
ται πρώτον μέ τάς συχνάς καλλιτεχνικός περιο
δείας τοΰ Ρουμπινστάϊν είς τήν Ευρώπην καί 
δεύτερον μέ τήν τέχνην του, ως συνθέτου, προ
σιτήν είς δλους, καταληπτήν άπό δλους. Ό  
Τσαϊκόβσκυ άπ’ εναντίας έζησε δλην του σχε
δόν τήν ζωήν μόνος, άπεσυρμένος, ή δέ τέχνη 
του είναι δυσκολονόητος, προπάντων διά τούς 
μη Ρώσσους. Ό  Τσαϊκόβσκυ είναι ο Τσέχοφ 
τής μουσικής. Ό  Ρουμπινστάϊν δέν έχει ίδι- 
κήν του φυσιογνωμίαν. Ό  Τσαϊκόβσκυ ενέχει 
πολύ ενδιαφέρον ώς δημιουργός (είς κανένα 
δέν προστρέχει, είς καμμίαν Ιποχήν, είς κανένα 
λαόν). Ό  Ρουμπινσιάϊν επίσης· άλλ’ εργάζεται 
επί θέματος γνωστού, είς οίανδήποτε τέχνην, 
αν δχι είς τήν μουσικήν. 'Οπωσδήποτε ό Ρουμ- 
πινσιάϊν θά κατέχη πάντοτε δν δχι έξαιρετι-
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'Αντώνιος Ρονμπινστάϊν.

κήν, άλλ’ δμως τιμητικήν θέσιν εις τήν ιστο
ρίαν τής μουσικής.

Ό  Ρουμπινστάϊν πρέπει να μελετηθή από 
τρεις άπόψεις- ώς κλειδοκυμβαλιστής, ώς συν
θέτης και ως ο πρώτος διαδόσας τήν μουσι
κήν μόρφωσιν εν Ρωσσίμ. Ό  Ρουμπινστάϊν 
ητο κλειδοκυμβαλιστής παγκόσμιος, χωρίς άν- 
τίπαλον. "Οταν ό Λίστ ήκουσε πρώτην φοράν 
τον μικρόν Ρουμπινστάϊν, άνέκραξε: «’Ιδού δ 
διάδοχός μου ! » Ό  μέγας άριστοτέχνης δεν 
ήδινήθη μέσα εις τήν φράσιν του αυτήν νά 
περιλάβη δλην τήν τέχνην του Ρουμπινστάϊν, 
δ όποιος, χάρις εις τήν πρωτότυπον εκτέλεσίν 
του, είναι μοναδικός. Ή  πρωτοτυπία αυτή συν- 
ίστατο είς τόν πλούτον καί τήν ποικιλίαν τής 
τεχνοτροπίας του, εις τήν έκτακτον δΰναμιν πού 
είχε τό παίξιμόν του, είς μίαν εξαιρετικήν μου
σικήν φρασεολογίαν καί τέλος είς τόν χειρι
σμόν τών ποδοπλήκτρων— p é d a le s—, άγνω
στον Εως τότε είς τόν μουσικόν κόσμον.

‘Ως συνθέτης, ό Ρουμπινστάϊν ήτο πολύ γό
νιμος. Έγραψε φυσικά μάλλον διά τό ίδικόν του 
οργανον, τό κλειδοκύμβαλου. Άλλ' ¿πλούτισε 
δλα τά είδη τής μουσικής, εκτός τής Ικκλη- 
σιαστικής: Συμφωνίας, χορικά, Ιρωτικά τρα
γούδια πλέον τών 150. Τέλος 13 μελοδράματα 
τών οποίων τά γνωστότερα καί συχνότερα παί
ζόμενα είναι: Ο Δαίμων, ‘Ο 'Έμπορος Κα-
λάονιχοφ (καί τών δύο ή ύπόθεσις έίλημμένη 
άπό τον Λέρμοντοφ) κα Ό  Νέρων1. Άλλα

1 Ι δ ε  » Π α ν α θ ή ν α ι α »  τ ε ύ χ ο ς  7 8 ο ν .

θεν ήρκέσθη έως ¿δώ. Ό  Ρουμπινστάϊν ¿δη
μιούργησε, πρώτος είς τήν Ρωσσίαν, νέον είδος, 
μελοδράματος, τό ΰρησχεντικδν μελόδραμα. Κα- 
τείχετο διαρκώς άπό τήν Ιδέαν νά προσέγγιση 
τό δρατόριον μέ τήν κοσμικήν μουσικήν. Καί 
είργάσθη πολύ είς τό θέμα αυτό, παρ’ δλας 
τάς δυσκολίας καθώς τήν σκηνοθεσίαν, τήν λο
γοκρισίαν κλπ.

Εις το είδος αυτό κατέλιπε τόν Άπολεσ&έντα 
. Παράδεισον, τόν Πύργον Βαβέλ, τόν Μωΰοην 
καί τόν Χριστόν. Μέχρι σήμερον δύο μόνον Εκ 
τών έργων αύτών έπαίχθησαν είς τήν Ρωσ- 
σίαν, δχι επί σκηνής, άλλ’ είς συναυλίας: Ό  
Πύργος Βαβέλ καί τό δεύτερον μέρος τού Ά π ο · 
λεσύλέντος Παραδείοον. Ό  Μωϋοής επαίχθη τό 
1892 εις τήν Πράγαν, τό δέ 1895 έδόθη άπό 
σκηνής ό Χριοτδς είς τήν Μπρέμεν. ·

Η  τρίτη δψις τού έργου τού Ρουμπιν- 
στάϊν — τό παιδαγωγικόν του εργον — είναι, 
οπως εϊπαμεν, ή διάδοσις τής μουσικής μορ- 
φώσεως. Ά ν  0 Γκλίγκα ονομάζεται πατήρ τής 
ρωσσικής μουσικής, ό Ρουμπινστάϊν πρέπει νά 
θεωρηθή ό ίδρυτής τού ρωσσικοΰ μουσικού 
σχολείου. Αυτός ίδρυσε τήν «Ρωσσικήν Αύτο- 
κρατορικήν Μουσικήν Εταιρίαν» καί τήν πρώ
την άνωτέραν μουσικήν σχολήν, τό 'ζίδεϊον τής 
Πετρουπόλεως. Ό  άδελφός του ΝικόλαοςΡουμ- 
πινστάϊν κατ’ είσήγησίν του συνέστησε σχεδόν 
συγχρόνως παράρτημα τής «Ρωσσικής Αύτο- 
κρατορικής Μουσικής Εταιρίας» είς τήν Μό
σχαν και ίδρυσε επίσης ’ζίδεϊον, τό όποιον 
θεωρείται σήμερον ώς μία τών καλλίτερων 
άνωτέρων σχολών μουσικής τής Ευρώπης. Ή  
«Ρωσσική Αύτοκρατορική Μουσική Εταιρία», 
ιδρυθεϊσα υπο τών αδελφών Ρουμπινστάϊν, 
Εξηπλώθη σήμερον είς δλην τήν Ρωσσίαν μέ 
διάφορα παραρτήματα καί σχολάς προκαταρ
κτικής καί μέσης παιδεύσεως, αί δποϊαι σπεί
ρουν παντού τούς χρυσούς σπόρους τής τέχνης.

Ο ’Αντώνιος Ρουμπινστάϊν έγεννήθη τήν 
16 Νοεμβρίου 1829 είς μικρόν χωρίον τής Νο
τίου Ρωσσίας· εννέα ετών Ινεφανίσθη είς συ
ναυλίαν. Άπέθανε τήν 8 Νοεμβρίου 1894.

’Εφέτος συμπληρόνονιαι 75 έτη · άπό τής 
γεννήσεώς του καί 10 έτη άπό τού θανάτου 
του. Τήν μνήμην του έώρτασε δλη ή Ρωσσία, 
ιδίως ή ΙΙετρούπολις καί ή Μόσχα. Τό τμήμα 
τής «Ρωσσικής Αύτοκρατορικής Μουσικής Ε 
ταιρίας» εν Μόσχα άφιέρωσε είς τήν μνήμην 
του σειράν συναυλιών. Ή  μάλλον Ενδιαφέ
ρουσα ήτο ή συμφωνική έσπερίς ή δοθεϊσα είς 
τό Ώδεΐον τής Μόσχας κατά τήν οποίαν έπαί-

1 5 5

χθη δ Πύργος Βαβέλ υπό τής όρχήστρας τού 
’φδείου (120 όργανα καί πλέον) υπό χορού εκ 
250 προσώπων καί υπό άοιδών τού Αύτοκρα- 
τορικοΰ Μελοδράματος.

* # *

Συνειθισμένος κατά τά τελευταία έτη νά δια
βάζω είς τάς ρωσσικάς εφημερίδας άρθρα ε
χθρικά κατά τής ‘Ελλάδος, σημειώνω μέ ιδιαι
τέραν εύχαρίστησιν κάθε δημοσίευμα, τό όποιον 
είναι γραμμένον άπαθώς καί άντικειμενικώς. 
Έ ν α  κατάστημα Εκδοτικόν ήρχισε τελευταίως 
νά Ικδίδη μίαν σειράν: «‘Η διοικητική δργά- 
νωσις καί τά πολιτικά κόμματα τής Εύρώπης 
καί τής Αμερικής». Είς τόν δεύτερον τόμον 
τής σειράς υπάρχει καί εν άρθρον 20 σελίδων 
περίπου, άφιερωμένον είς τήν Ελλάδα, γραμ
μένον άπό κάποιον Δ. Γρηγόριεφ. Είς τό πρώ
τον κεφάλαιον δίδει μίαν κατά προσέγγισιν ει
κόνα τής πολίτικο-οικονομικής καταστάσεως τής 
νεωτέρας Ελλάδος, είς δέ τά άλλα περιγράφει 
τήν πολιτικήν μας ζωήν. ’Εκτός τού μή Εμπα
θούς καί αντικειμενικού ύφους των, αί 20 αύταί 
σελίδες δεν έχουν άλλην άξίαν. Γραμμένοι Επι- 
πολαίως, δίδουν είς τόν ρώσσον άναγνώστην 
πολύ άμυδράν ίδέαν περί τής σημερινής Ε λ 
λάδος. Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι είς τούτο 
δέν πταίει τόσον ό συγγραφεύς δσον ή Κυβέρ- 
νησίς μας, διότι ή στατιστική υπηρεσία μας 
φαίνεται νά είναι μία άπό τάς χειροτέρας τών 
ευρωπαϊκών κρατών. Χάρις εΐς τήν υπηρεσίαν 
μας αυτήν, ό συγγραφεύς ήμπόρεσε νά συλλέξη 
πορίσματα στατιστικής τών ετών μόνον 1879- 
1898 ! ! ! δηλ. εκείνων κατά τά όποια ή κα- 
τάστασίς μας ήτο αξιοθρήνητος

Κάτι τό όποιον μάς εξέπληξε πολύ, είναι μία 
σελίς άφιερωμένη είς τό γλωσσικόν ζήτημα, 
τό όποιον, δν πιστεύσωμεν τόν κ. Γρηγόριεφ, 
Ελύθη προ πολλοΰ, καί σήμερον ή κυριαρχούσα 
καί Επίσημος γλώσσα τής Ελλάδος είναι «ή 
γλώσσα τού λαού» καί δχι τών «άριστοκρατών 
Φαναριωτών». Κατόπιν ό κ. Γρηγόριεφ, δημο- 
σιεύων μόνον του κ. Δηλιγιάννη τήν εικόνα, 
τόν άποκαλεΐ αρχηγόν τού φιλελευθέρου καί 
δημοκρατικού κόμματος τής Ελλάδος, τόν δέ 
Τρικούπην χαρακτηρίζει ώς πολιτικόν δημαγω
γόν, δημιουργόν τής κακής οικονομικής κατα
στάσεως τής σήμερον καί άρχηγόν τής γρα
φειοκρατίας. Τοιοϋτοι μαργαρϊταιυπάρχουν άρ- 
κετοί είςτό βιβλίον τού κ. Γρηγόριεφ-καί φαν- 
τάζεσθε τί πράγματα γράφονται εδώ περί Έ λ-

λάδος, διά νά ονομάζω τό άρθρον αυτό εν άπό 
τά ίκανοποιητικώτερα διά τό έθνος μας.

ΜΙΧ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΙΙΟ ΥΛΟ 2

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΕΒΕΔΟΘΗ άγγλιστί Ινα βιβλίον μέ τόν τίτλον μό
νον «Sebastien Melmoth». Τό εργον είνε του 

άποθανόντος πρό δύο έτών τόσον οίχτρώς "Αγγλου 
συγγραφέως Όσκαρ Ούάϊλδ. Το βιβλίον διαιρείται 
είς δύο μέρη. Τό πρώτον μέρος περιέχει σκέψεις 
καί διάφορα τεμάχια από έργα του Ούάϊλδ. Τό δεύ
τερον είναι μελέτη έπιγραφομένη : ‘Ή  ψνχή τοΰ
άνύρώπον ». Ή  άνάγνωσις τών σελίδων αύτών. γράφει 
’’Αγγλος κριτικός, φέρει μελαγχολίαν: τόση ίδιοφυΐα; 
τόσον πνεύμα, τοιαύτη διάνοια έπήγαν χαμένα. . .  Καί 
δμως ό Ούάϊλδ άφήκε ίχνη παντοτεινά, και τό θέατρόν 
του άπομένει τό μόνον δραματικόν γεγονός τών τελευ
ταίων πενήντα έτών είς τήν ’Αγγλίαν.

Ο Κίπλιγκ έξέδωκε τελευταίως είς τόμον τά μικρά 
του διηγήματα Τό ότι ό Κίπλιγκ, λέγει "Αγ

γλος κριτικός, είναι μορφή έξέχουσα. «ΐνε άναμφισβή- 
τητον, άλλ’ δτι θά κατορθώση νά εύρύνη τόν στενόν 
καί περιωρισμένον κύκλον τών αναγνωστών του, φαίνε
ται άμφίβολον. έάν κρίνωμεν έκ τοΰ τελευταίου του 
Ιργου. Οί τερπόμενοι έκ τών έργων τοΰ Κίπλιγκ 
θά εδρουν μεγάλην καί άδιάλειπτον εύχαρίστησιν είς 
τήν άναγνώσιν τών μικρών διηγημάτων εις τόν τε- 
λευταΐον τόμο» τών «Μικρών ιαξειδίων καί ανακαλύ
ψεων”. Εΐς έκείνους δμως, οί όποιοι δέν έκυψαν ύπό 
τό σκήπτρον τής γοητείας του, τό βιβλίον θά φανή 
άνιαρότατον. Μοιραίως τά πλείστα τών διηγημάτων 
τούτων άργά ή γρήγορα θ ’ άναδημοσιευθοϋν είς τά 
διάφορα περιοδικά, καί πολλά 1\ αύτών θά εύρουν 
ϊσως πλέον τοΰ ένός ή δύο άναγνώστας, κανέν δ|ΐως, 
ούδέ τό τεχνικώτερον ακόμη, θά ύστερήση είς υφος 
χαριέοτατον καί είς τέχνην διατυπώσεως Τό -Μετα
ξένιο Μουρμούρισμα» τοΰ αύτοκινήτου, καθώς κατα· 
τρώγει μακράν γραμμήν λευκοΰ δρόμου <-ώς Ιταλικόν 
μακαρόνι» θά προξενήση είς τόν άναγνώστην φρικίασιν 
ηδονής μέ δλον τό άνιαρόντής δαψιλείας τών τεχνικών 
όρων τών παραγεμισμένων πρός κατάπληξιν ή οργήν 
τοΰ αναγνώστου. Δεν υπάρχει έλλειψις ποικιλίας είς τόν 
τόμον αύτόν Ό ,τ ι αποτελεί καινοτομίαν είς τό^νεο 
φανές αύτό βιβλίονείνε τά μικρά ποιημάτια τά όποια 
ό Κίπλιγκ προέταξεν είς έκαστον διήγημα,καίτά όποια 
ώς είναι καταταγμένα, είναι θαυμάσια

Τροφή τών θιών είναι τό νέον βιβλίον τοΰ Ού· 
έλλς. Ό  άγγλος συγραφεΰς μάς άποκαλύπτει 

δτι ύπάρχει ένα είδος τροφής ή όποια καθιστφ γί 
γαντας καί Ανθρώπους και ζώα Τό έπίλοιπον τοΰ 
βιβλίου είναι, δπως κρίνεται άπό άγγλικά περιοδικά, 
μία άσχημία καί μία μωρία. Τό έκπληκτικόν γένος 
τών γιγάντων τούς όποιους ό Ούέλλς μάς παρουσιάζει, 
δέ» είναι, ούδέ κατ’ έλάχιστον, φυσ ολογικοΰ ενδια
φέροντος Οί έλεφαντώδες ποντικοί καί άλλα τερατώδη 
ζώα του στερούνται ενδιαφέροντος, καί τοΰ όπλου 
παιδικού ενδιαφέροντος. Ιίεριγράφεται άκόμη μία έ 
ρωτική Ιστορία μεταξύ γιγαντώδους πριγκηπίσσης καί 
ενός πυγμαίου. Καθένας έννοεί τώρα κάλλιστα τήν 
ίταμότητα ένός κριτικού είπόντος εσχάτως δτι ό Οΐ· 
έλλς στερείται όλοτελώς φαντασίας "Εχει δμως τό



ισχυρόν εκείνο θαυμάσιον στοιχείον τής έφευρέσεως 
μέ tô όποιον αναπληροΐ τήν έλλειψίν του αύτήν. Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

p I 2  τό τελευταίως έκδοθέν βιβλίον «Shelley, an 
L  Essay» ό συγγραφεύς A Α· Jack προσπαθεί νά 

έξηγήση τό έργον, νά χύση φως εις τήν ποίησιν του 
μεγάλου "Αγγλου ποιητοΰ. «Τό μυστήριον τών πραγ
μάτων, αυτο μαγεύει τόν Σέλλευ, και όχι τά πράγματα- 
λέγει είς τό βιβλίον του. Τόν Σέλλεύ ελκύει διαρκώς 
ενας κόσμος ιδεώδες, μία φιλοσοφική Ιδέα. Παντού 
εις τόν γύρω του κόσμον, είς τά άνθη, είς τό φως, 
εις τήν νύκτα, εις τό άπειρον ζητεί μίαν μεταφυσικήν 
ιδέαν. Διά τούτο χρειάζεται όχι κατανόησις άλλά 
μάλλον διαίσθησις διά νά παρακολούθηση κανείς 
τόν ποιητήν εις τούς κόσμους πού βλέπει ή προσ
παθεί νά ίδη ή ίδική του ψυχή

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

Η επιστήμη έρχεται, ήδη μέ ένα βιβλίον έκδοθέν 
τελευταίως του κ._ L Donnadieu νά διαλύση 

τόν μύθον ό όποιος πρό δύο ετών συνετάραξε δλον 
τόν κόσμον μέ τό σάβανον τού Χριστού τό εύρισκόμε- 
νον είς τό Τουρϊνον. Τό εν λόγφ ύφασμα είναι άπλού- 
στατα ζωγραφισμένον άπό δεξιόν χέρι ζωγράφου. Ή  
είκών δέν προέρχεται από χημικόν αποτέλεσμα, όπως 
είχε λεχθή. Κανέν φυσικόν φαινόμενου δέν παρατη- 
ρείται. Καί δέν μένει πλέον καμμία αμφιβολία, έκ μέ
ρους τής έπιστήμης τούλάχιστον.

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Α

μι «Βυζαντινή έποποιΐα», τό θαυμάσιον έργον τού 
λ * πατριάρχου τών έν Παρισίοις βυζαντινολόγων 

κ. Γουσταύου ϊλουμβερζέ, συνεπληρώθη διά τής πρό 
όλίγων ημερών έκδόσεως τού Δ’, καί τελευταίου τό
μου. Είς τό γιγάντιον τούτο εργον, άληθές θαύμα 
ιστορικής περιγραφής ιών γεγονότων καί τυπογραφι
κής τελειότητος, ό άκούραστος συγγραφεύς καταγί
νεται ήδη άπό εϊκοσιν δλων έτών, καί είς τούς τέσσα- 
ρας αυτούς τόμους ζωγραφίζεται μέ μάγον γραφίδα 
καί μ’ ένθουσιασμόν μεταδοτικόν ή λαμπρότατη καί 
Ινδοξοτάτη ιστορία τών βυζαντινών βασιλέων κατά 
τόν θέκαχον καί ενδέκατον αιώνα. Ουδέποτε άλλοτε τό 
μεσαιωνικόν μας κράτος έφθασεν είς. τόσον υψηλόν 
σημείον μεγαλείου καί δυνάμεως, ούδέποτε άλλοτε οί 
άκαταγώνιστοι βασιλείς του είχον επιβάλλει τόσον σε
βασμόν καί φόβον είς τούς λαούς οί οποίοι ¿τριγύρι
ζαν τό Βυζάντιον. Ό  Νικηφόρος Φωκάς, ό ’Ιωάννης 
Τσιμισκής, Βασίλειος Β'. ό Βουλγαροκτόνος συνέτρι- 
ψαν μέ τήν σιδηράν των πυγμήν Σαρακηνοός καί Ρώ
σους καί Βουλγάρους- πσραλλήλως δέ πρός τάς σελί
δας τής Εποποιίας, τάς έξόχως πολεμικάς. παρελαύ- 
νουσι πρό ήμών αί περίεργοι μορφαί τών λογιών τού 
Βυζαντίου καί ό βίος ένδοξων βασιλισσών εν μοναστη- 
ρίοις. Ό  τελευταίος οδτος τόμος, ό όποιος περιγρά
φει τήν βασιλείαν τών πορηιυρογεννήτων Ζωής καί 
Θεοδώρας, είναι ό δραματικώτερος όλων, γεμάτος άπό· 
παραδόξους περιπετείας ερωτικός δολοπλοκίας τών 
βυζαντινών παλατίιον, καλογηρικούς διαπληκτισμούς 
καί ειρηνικά συνέδρια λογίων καί φιλοσόφων Άλλά 
περί τίιύ πολυτίμητου σιιγγραφέως, είς ί»ν ή Ελλάς 
οφείλει ευγνωμοσύνην παντοτεινήν διότι ¿ξέθαψε καί 
έγνώρισεν είς δλον τόν κόσμον τό μεγαλείον τών πα 
τερών ημών, καί περί τού έργου αυτού, θά γείνη μα
κρύς καί άρμόζων λόγος είς προσεχή φύλλα τών «Πα- 
γαθηναίων»

Α. Α.

'Τ Ό  νέον δράμα τού H enry Bataille «Maman
λ Colibrí» άναγράφεται ώς εν άπό τά βνδιαφερώ- 

τερα καί μάλλον σι*γκινητικά σύγχρονα δράματα. Δε
καεπτά έτών ΰπανδρεύθη ή Ειρήνη Ριμπέργκ μέ άν- 
δρα πολύ καλόν καί εύγενή , πολύ δμως πλέον ήλικιω- 
μένον άπ’ αύτήν Δέν έπρόφθασε νά ζήση νά χαρή τήν 
νεότητά της ^Ποτέ δέν έπήλθε μεταξύ των ο στενός 
δεσμός τού ερωτος. Ή  Ειρήνη Ριμπέργκ, τριανταεν- 
νεα έτών τωρα, εχει δύο υιούς. Μεταξύ τού Ριχάρδου 
πρωτοτόκου υίού της καί τής ΕΙρήνης υπάρχει οχι μό
νον τό φίλτρον τού αίματος άλλά μία φιλία. Καί δμως 
ή ΕΙρηνη άποκρύπτει κάτι άπό τόνυίόντης ένα αίσθημα 
τό οποίον ήρχισε νά γεννάται μεταξύ αύτής καί τού 
φίλου τού Ριχάρδου, Γεωργίου Σαμπρύ Ό  Ριχάρ
δος ανακαλύπτει τό μυστικόν- ό σύζυγος επίσης είναι 
τώρα βέβαιος περί τής ένοχης της καί διώχνει τήν 
γυναίκα του.

Ή  Ειρήνη ακολουθεί τόν Σαμπρύ είς τό Άλγέριον 
όπου τελεί τήν θητείαν του- Έκεί μια Άμερικανίς 
Δήκον ερωτοτροπεί μέ τόν Σαμπρύ Ό  Σαμπρύ δέν 
φαίνεται άδιάφορος.^ Ή  Ειρήνη βλέπει ότι ή τύχη δέν 
της επιτρέπει νά ζήση έπί πολύ εύτυχισμένη. Καί 
φεύγει Επανέρχεται είς τό Παρίσι Ό  υίός της, ό 
Ριχάρδος, είναι νυμφευμένος καί έχει καί ενα παιδάκι. 
Ή  Ειρήνη πηγαίνει είς τού υίού της όπου τήν δέχον
ται, αύτός καί η σύζυγός του. θερμώς Ό  άπατηθείς 
σύζυγος αναγκάζεται επίσης νά τήν δεχθή.

Ό  χαρακτήρ τής ήρωΐδος τού συγγραφέως είναι 
πολύ μελετημένος καί αύτό άποτελεί τό χαρακτηριστι
κόν τού δράματος ’Ενέχει μίαν θλιβεράν γραμμήν, ή 
όποια συγκινεΐ, καί ή όποια δσον καί άν κυρίαρχη είς 
τόν χαρακτήρα της, δέν σβύνει δμως τόσας λεπτότητας 
αί όποΐαι συμπληρώνουν τόν χαρακτήρα της ώς μητέ
ρας, ώς φίλης, ώς ερωμένης.

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΑΠΟ ιό βιβλίον τού κ. Ν. Γ. Πολίτη Μελέται περί 
ιού βίου καί τής γλώαοης τον ελληνικού λαού.

Τά στάχνα
(Χίος)

Τήν ημέρα τού Ευαγγελισμού τά στάχυα σκύβουν 
καί φιλούν τή γη, τήν αποχαιρετούν καί λεν:
— Έ χε γειάν, μανούλα μον, καί πά μάς φαν οί λύκοι. 

Καί ή γή τά χαιρετά κ’ εκείνη καί λέγει:
— Έο&ς οί λύκοι τρώγου οας, μα γώ τρώγω τούς λύκους.

Τά Δ ελ φ ίν ια
(Μεσσηνία)

Τόν παλαιόν καιρό όταν πνιγόταν κανένα καράβι 
έπεφτε κανείς άνθρωπος ’ς τή θάλασσα, τά Δελ

φίνια τόν έπαιρναν ’ς τή ράχη τους καί τόν έβγαναν 
’ς τήν ακρογιαλιά Καί 6 άνθρωπος έόινέ μιά σπρω- 
χτιά ’ς τό δελφίνι και τό ρηχνε πάλι ’ς τή θάλασσα. 
Συνέβη όμως μιά φορά νά πεθάνη ό άνθρωπος πού 
τόν είχε τό Δελφίνι ’ς τή ράχη του, καί έτσι νά μήν 
’μπορέση νά τό σπρώξη καί τό Δελφίνι πέθανε Άπό 
τότε καί τάλλα δελφίνια δέν γλυτώνουν πλέον τούς 
ανθρώπους.
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Ό  Καλογιάννος
(Άγρίνιον της Τριχωνίας)

Βασιλιάς τών πουλιών είν’ ό καλογιάννο; γιατί μιά 
φορά ¿ζητούσαν τά πουλιά βασιλιά καί ό Θεός τούς 
είπε νά γίνη εκείνος, πού θά πετάξη ψηλότερα. Τά 
πουλιά δέν ήθελαν, γιιιτι ήξευραν πώς θά γίνη ό 
άετό; μόνον ό καλογιάννος Ιπέμενε. Παραδέχτηκαν 
λοιπόν τά πουλιά, πετάει ό άετός καί άμα έπέρασε 
όλα τά πουλιά ’ς τό ύψος καί έφτασε ώς έκεί, πού δέν 
ήμπορούσε νά πετάξη πλέον ψηλότερα, εφωναξε : 
«Ποιος ’μπορεί νά πετάξη ψηλότερα άπό μένα;» Ό  
καλογιάννος, πού είχε κρυφτή ’ς τή ράχη τού άϊτού, 
άνατινάχνη ολίγο καί εφώναξε: «Έγώ . Καί έτσι έγινε 
βασιλιάς.

Ό  θ η ο α ν ρ δ ς  
(Θεσσαλία)

Ή ταν μιά γυναίκα έδώ κ’ εκατό χρόνια, κι’ αΰτη 
ώνειρεύτηκε: πήγε τάχα ’ς τόν ύπνο της μιά^μαυρο- 
φόρα, ή.Μοίρα της, καί τής είπε: «Κωνιό ! Ιετσι τήν 
έλεγαν), σήκω νά πφς είς τό κατώφλιο τής Παναγίας 
καί έκεί θά ίόής μιά πέτρα μέ τά γράμματα νά σφά- 
ξης μία κόττα μαύρη καί ό,τι θά ίδής, νά μή_ φοβη- 
θής νά τά πάρης νύχτα καί νά τά φέρης σπίτι σον 
είναι δικά σου». Αύτη, τήν άλλη βραδεία «ατά τά με
σάνυχτα σηκώνεται, παίρνει μιά μαύρη κόττα, όπως 
τής είπε, καί πηγαίνει καί τήν σφάζει έκεί. Τότες 
σκάφτει, σηκώνει τήν πέτρα καί τί νά ίδή; μία κασ- 
σέλα γιομάτη φλωριά Τή χτυπάει ’ς τό νώμο καί 
φεύγει ’ς τό δρόμο κυττάζει, τής έλειπε τό μυφέσι 
της. "Άπαπαΐ τό μαφέσι μου!» Γυρίζει πίσω, άνοίγει 
τήν πόρτα ενα θηρίο ώς έκεί άπάνω, μέ κάτι μάτια 
σάν γαβάθαις στέκονταν καί τήν κύτταζε: «Δέ σώ- 
φτασαν αύτά; ¿λυπήθηκες ένα παληομάφεσο !» είπε 
τό θηρίο καί τήν έφαγε.

Ό  ζραγόεΐαετας 
( Καλάμαι)

Ένας χωριάτης άπέθανε τό παιδί του ή ή γυναίκα 
του, δέν ήξέρω, είς ένα χωριό κοντά ’ς τήν Τρίπολη, 
δύο δυόμισυ ώραις μακριά, τόν περασμένο ̂ Αύγουστο, 
ύστερα άπό ιούς σεισμούς Λοιπόν αότος ήτανε φτω
χός, είπε ’ς τόν ΰγιό του νά προσκαλέση τόν παπά νά 
θάψη τό παιδί- έπήγε τό παιδί, μά ό παπάς δέν ήθέ- 
λησε νάπάη, ήξερε πώς ' έν είχε χρήματα Ό  πατέ
ρας αναγκάστηκε τότες κ’έστειλε τό παιδί του νά σύ
ναξη έλεημοσύνη. Άλλά δένήμπόρεσε νά συνάξη παρά 
μόνο μιά δραχμή, χωρικοί άνθρωποι βλέπεις, άλλοι 
μιά πεντάρα, άλλοι μιά δεκάρα, περισσότερο δέν είχαν 
νά τού δώσουν Τά Ιδωκαν είς τόν παπά, αύτός καί 
πάλι δέν τά δέχτηκε, ¿γύρευε τούλαχιστο τρεις δραχ- 
μαΐς. Τότε λέει ό πατέρας τού παιδιού: «Παιδί μου, 
πήγαινε ν’ άνοιξης τό λάκκο, νά τό θάψωμε μόνοι μας, 
γιατί τώρα είναι καλοκαίρι, καί θά βρωμήση ό νε
κρός». Πήρε τήνάξίνα τό παιδί κ’ ένα φτυάρι, έπήγε 
’ς τό νεκροταφείο κι’ άνοιξε ένα λάκκο. Άλλά έκεί 
ήθρε ένα δέμα, πού είχε μέσα λίραις. Τότε πήγε ’ςτό 
σπίτι καί λέει: «ορίστε, πατέρα, μιά λίρα, πήγαινε, 
δώσ’ τη ’ς τόν παπά νά θάψωμε τόν άδερφό μου». 
Έπήρε ό πατέρας τή λίρα, τήν πήγε ’ς τόν παπά. καί 
έθαψαν τό νεκρό.

Ό  παπάς έσυλλογίσθη, λέει μέ τό νού του : «Ά! 
λέει, ετούτοι τούς ζήτησα τρείς δραχμαίς καί δέν εί
χαν, τώρα πού ηύρανε τοϊς λίραις; κάτι θά τρέχει, 
θά ηδραν θησαυρό!» Και έσκέφτηκε πώς μπορούσε 
νά τούς τά πάρη. Τί σοφίζεται; Πάει σ’ εναν τσο

πάνο καί τού πε &ν Ιχει ένα τράγο μεγάλο πέντε ώς 
έξ ψαλιδιών. "Ο τσοπάνος είχε πολλούς. «Λοιπόν τού 
λέει. νά μυΰ διαλέξετε τό μεγαλύτερο, θά σάς δώσω 
μία λίρα- θέλω όμως νά τόν γδάρετε καλά καί. μέ 
προσοχή, νά μοθ δώσετε τό τομάρι, κα! τό κρέας κρα- 
τήσατέ το σείς καί φάτε το. Νά μού άφήσετε τά ξύλα, 
τά μάτια νά τά βγάλετε καλά, νά τ’ άφήσετε όλο τό 
τομάρι χωρίς νά τό πειράξιτε καθόλου, μέ τά γένεια, 
τό στόμα, όλα ·. Τό βράδυ τού πήγαν ’ς τό σπίτι τό 
τομάρι^ οπως τό παράγγειλε. Ή  γυναίκα του από
ρησε αμα τό είδε καί τόν ¿ρώτησε: -Παπά μου, τί 
έπαθες; — "Εννοια σου, μωρή γυναίκα, καί θά δής 
αύτό τό τομάρι θά φέρη θησαυρό τό βράδυ».

Τά μεσάνυχτα λοιπόν ό καλός σου ό παπάς ¿γδύ 
θηκε, οπως τόν ¿γέννησε ή μάννα του, τόν ¿βοήθησε 
καί ή παπαδιά, καί ¿φόρεσε τό τομάρι. Μία δυο και 
πάει ίσα είς τό σπίτι τού χωριάτη. πού είχε τόν πε
θαμένο καί έβρόντηξε τήν πόρτα- ό νοικοκύρης τού 
λέει: «Ποιός είναι; — Εί(ΐαι ό Βερζεβούλτις», λέει. 
’Ανοίγει τήν πόρτα ό νοικοκύρης καί βλέπει Ινα τράγο 
καί τού μιλούσε «Τί σαι σύ; τού λέει τρομασμένος ο 
νοικοκύρης. — Είμαι ό Μιχαήλ ό αρχάγγελος καί 
έρχομαι άπό τήν έκκλησιά νά μού δώσετε τά χρήματα 
πού πήρατε». Ό  νοικοκύρης δέν ήξερε τίποτε. Πάει 
’ς τό παιδί του, τού λέει: «"Ελα 5ώ, παιδί μου, μήν 
ηδρες τίποτα έκεί πού έσκαψες ; ’Εδώ ήρθε §να πράμα 
καί μού λέει πώς είναι ό Μιχαήλ ό άρχάγγελος, μά 
τί είναι κ’ έγώ δέν ξέρω». Τό παιδί έφοβήθη καί 
έπήγε είς ένα ρέρος πού είχε κρυμμένο τόν κόμπο |ΐέ 
τοΐς λίραις, και όπως ήτανε έπήγε καί τά Ιδωκε είς 
τόν τράγο.

Ό  τράγος όλο χαρά πήγε ’ς τό σπίτι καί βροντάει. 
’Ακούει ή παπαδιά. «Ποιός είναι; — Έγώ είμαι, λέει. 
Έ , δέ σου λεγα γώ, τής λέει, παπαδιά μου, πώς τούτο 
τό τομάρι θά φερη θησαυρό; Νά λοιπό ! » καί τής 
παρουσίασε τό δέμα μέ τοΐς λίραις Είς τό διάστημα 
αύτό πού ή παπαδιά κύτταζε τοίς λίραις κ’ ¿χαιρό
τανε. ό παπάς προσπαθούσε νά βγόλη τό τομάρι τού 
τράγου άποπάνου του Άλλά τίποτα I δέν μπορούσε. 
Προσκαλεί καί τήν παπαδιά Τραυάει κι’ αύτή νά βγή 
τό τομάρι, τό τομάρι δέν ξεκολλούσε άπ’ τόν παπά. 
Ά φ 1 οδ δέν έβγαινε, λέει τής παπαδιάς «Παρ’ ένα 
μαχαίρι νά σκίσης τό τομάρι τούλάχιστον». Παί^νε^ 
τό μαχαίρι, πάει νά σκίση, πονάει Ο παπάς. Ά φ  οδ 
είδε πώς πονοϋσε καί ήταν άδύνατο νά βγή τό τομάρι, 
λέει τής παπαδιάς νά πάρη τοΐς λίραις καί νά τοίς 
δώση είς τό δείνα σπίτι. Γιατί έσκέφτηκε πώς ̂ άν 
δώση πίσω όσα πήρε μέ πονηριά, θά βγή τό τομάρι. 
Έπήρε ή παπαδιά τοίς λίραις, τοίς πήγε και τοΐς 
έδωσε. Άλλά όταν ¿γύρισε τραυούνε πάλι τό τομάρι, 
καί ούτε τότε έβγαινε. Ή  παπαδιά έβαλε τοίς φω- 
ναΐς καί τούς θρήνους, τό έμαθε τό χωριό, ειδοποίη
σαν τό δήμαρχο, ήρθε ό εισαγγελέας, τόν πήραν ’ς τήν 
Τρίπολη, καί άπό έκεί τόν εστειλαν είς τήν Αθήνα 
είς τό μουσείο

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Ο Πίνδαρος Ιν —Έλάβαμεν κ’ εμείς, φι-
λοφρόνως άποστυιλεΧσαν, μίαν φιάλην... Πινδά

ρου, κατασκευής τού κ. Σταματίου Δ. Βάλβη, ύφηγη- 
τού έν το» Έθνικφ Πανεπιστημίψ. Όμολογοΰμεν, ότι, 
μεθ’ όλας τάς προόδους τής συγχρόνου βιοτεχνίας είς 
τήν παρασκευήν τουρσιών, σαρδελλών, τόνων, συμπε- 
πυκνωμένου γάλακτος καί άλλων αναρίθμητων φαγώ
σιμων, δέν έπεριμέναμεν νά ίδωμεν τόν Πίνδαρον .. 
μποτιλιαρισμένον. , .

Τό θαύμα αύτό ύφείλειαι είς τόν κ. Βάλ
βην, όστις - έν λιτοτάιη φιάλρ », όπως τόσον' με- 
τριοφρόνως γράφει είς τήν αφιέρωσίν του, «περί-



δεώς» άφιερώνει τό παρασκεύασμά ton είς τον κ. 
Κόντον. ÀI φιάλαι τού κ Βάλβη είνε όμολο.γουμένως 

.μετ’ εξαιρετικής φιλοκαλίας παρασκευασμένα!, όπως 
8έ όλα τά «ϊδη των ευρωπαϊκών spécialités, περιτυ- 
λιγ μόνοι με πλήθος Οδηγιών, πιστοποιητικών καί έξη · 
γήσεων περί τής χ ρήσεως και συστάσεως τού περιε
χομένου τάς όποιας ό κατασκευαστής τιτλοφορεί μέ 
πολλήν πρωτοτυπίαν; εμμέτρους προλόγους, παραρ
τήματα, Ιπίμετρα (ο, β> γ) xuï οΰτω καθεξής. ΕΤχα- 
μεν τήν εΰχαρίστησιν νά δοκιμάσωμεν τά νέον ποτόν 
τού κ. Βάλβη καί νά προσφεροψεν καί είς πολλούς 
φίλους πρός δοκιμήν. Ή  γνώμη ολων είνε ότι τό πο
τόν «Ινε πολύ άραιόν, άνττθίτως πρός δλα τού είδους 
αύτού τά συμπεπυκνωμένα παρασκευάσματα.

Τοιουτοτρόπως ένψ είςτήν φυσικήν κατάστασιν εύ- 
ρίσκομεν ;

Ά ρ ισ τ ο ν  νδιορ

είς τήν φιάλην τού κ Βάλβη εδρίσκομεν ;

Τ δ  ϋδαιρ  π ά ν τ ω ν  ά ρ ιο το ν  ύπ ά ρχει. τώ ν  σ το ιχείω ν 
η ρ ά ς  τδ ν  οννή& η β ίο ν

Ή  άραάοσις κατά τό πυκνόμετρου είνε ώ ς1 :10 . 
Άλλ° είς αύτό ίσως δέν πταίει καθ’ ολοκληρίαν ό κ. 
Βάλβης. ’ φού αύτός ό Πίνδαρος ομολογεί ότι »άρι
στον ύδωρ* ό κ. Βάλβης Ιθεώρησε καλόν νά τό πρόσ
θεση μέ τήν^ όκάν. Έλπίζομεν ότι ή  ’Επιστημονική 
'Εταιρία, ή υίοθετήσασα τήν νέαν βιοτεχνίαν, είς τό 
έξης θα μάς δώση μάλλον συμπεπυκνωμένα παρα
σκευάσματα.
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ΤΟ πλοΐον τής έρημον. — Ή  κάμηλος ήτο γνω
στής έως τώρα ώς τό μόνον ξώον τό όποϊον δυ

να τή  ασφαλώς νά διαβή τάς άπεράντους χέρσους 
τής άμμου. Έναπέκειτο όμως είς τούς έπιχειρηματι- 
κούς μεγαλεπηβόλους άμερικανούς νά κατασκευά
σουν πραγματικά πλοία, τά όποια έθεσαν είς κίνησιν 
είς τίνος ερήμους τής Καλλιφορνίας Είς τήν έρημον 
Μογκ®ίηβ πλήθος περιηγητών ταξειδεύουν μέ τά πα
ράδοξο αυτα πλοϊα Είναι κατασκευασμένα εν εϊδει 
άμαξών μέ κάπως πλατείς τροχούς, τά δέ μεγαλεί- 
τερα έξ αύτών φέρουν πομπρέσσα πλοίου καί μεγάλα 
Ιστία- ’Αναπτύσσουν μεγάλην ταχύτητα όταν πνέη ού
ριος άνεμος καί δύνανται τοιουτοτρόπως νά συμπερι- 
λάβουν αρκετούς έπιβάτας. "Οταν έχουν άναπεπτα- 
μένα τά ιστία και υψωμένος τάς σημαίας των, τά 
πλοϊα αυτά τής ερήμου παρουσιάζουν παράδοξον 
όψιν.

Τό νέο* άμερικατικόν πλοΐον τής ίρήμου.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α

Περιοδικά ;

Ό  κ. Σπ. Λάμπρος γράφων είς τόν «Νέον Έ3-- 
ληνομνήμονα» περί τής έν Κωνσταντινουπόλει μο
νής τής Παμμακάριστου ζητεί τήν έποχήν τής κτίσεως 
τής μονής «διής. είς τήν οποίαν άπό τού Γενναδίου, 
ολίγοι1 μετά τήν άλωσιν, έγκατέστη τό πατριαρχείου. 
Ό  Πασπάτης καί ό κ Μανουήλ Γεδεών άνάγουν τήν 
κτίσιν είς τόν δωδέκατον αιώνα. Κατά τόν κ. Λάμ
προν. ό Παχυμέρης αναφέρει τήν μονήν, ή  οποία θά 
έκτίσθη όλίγον πρό τού 1294. 'Η υπαρξις ομως, κατά 
τόν θρύλον, τάφου τού ’Αλεξίου Κομνηνού είς τήν 
μονήν τής Παμμακάριστου θά κατέρριπτε τήν γνώμην 
τού κ. Λάμπρου. Άλλα ό συγγραφεύς εκθέτει δια
φόρους λόγους κατά τούς όποιους δέν είναι δυνατόν 
νά ύπάρχη ό τάφος τού Κομνηνού ’Ελιίσης καταρρί
πτει ό κ. Λάμπρος καί άλλον θρύλον, ό όποιος θά 
μάς έπανέφερε είς τόν δωδέκατον αιώνα.

Είς τήν « R e v u e  d e s  D e u x  M o n d e s«  ό κό
μης Κάρολος δέ Μουΰ, γράφων περί τού Συνεδρίου 
τού Βερολίνου, λέγει, δτι Ιν άπό τά έπιφανέστερα 
μέλη τού συνεδρίου ήτο ό Δισραέλι. Τόπρόσωπόν τον, 
πολύ ώραΐον άλλοτε, τότε κίτρινον καί ρυτιδωμένοι1, 
είχε άκόμη τάς κανονικός του γραμμάς καί κάτι έμ- 
φαϊνον πολλήν λεπτότητα καλ θέληοιν χαρακτήρος. 
Ένας ύψηλός καί Ισχνός γέρων, ελαφρώς κυρτωμέ- 
μένος· ή ζωηρότης. εδώ κ’ έκεΐ, τού βλέμματος καί 
ή ειρωνική γωνία τού στόματος έπρόδιδον τήν δύ- 
*αμιν τής σκέψεώς του,, πάντοτε άκμαίαν καί εν I- 
γρηγόρσει Είργάζετο χωρίς διακοπήν, διαρκώς με
λετών, καί έπήγαινε είς όλος τάς συνεδριάσεις «καί 
επειτα άπ’ δλα αύτά, Ιλεγε Ιχω νά διοικήσω καί 
τήν Αγγλίαν*. 'Υπό τόν πολιτικόν άνεφαίνετο 
πάντοτε ό καλλιτέχνης. Οί λόγοι του ή σαν συγ
χρόνως λόγοι καλλιτέχνου καί άρχηγού κυβερνή- 
σεως. Είς τό συνέδριαν είχε βοηθόν τόν Ικανόν 
καί σοφόν συνάδελφόν του λόρδαν Σώλσβαρυ, ‘Ο 
Σώλσβαρυ ήτον Ινας άπό τούς άνδρας τής_ κυβερ- 
νήσεως, τού οποίου ή άτομική ίκανότης καί ή κοι
νωνική θέσις Ινισχύουν τόσον τήν δύναμιν τής ’Αγ
γλίας Τό έξωτερικόν του ήτο μάλλον φιλοσόφου 
όνειροπόλου παρά πολιτικού καί δμως ήτο θερμός ή 
άπαθής άναλόγως τών βλέψεων τής κυβερνήσεώς του 
ή δε Ικπολιτιστική όρμή' του ή ή πρός τούς δυνα
στευόμενους συμπάθειά του ύπετάσσοντο πάντοτε είς 
τά συμφέροντα τής πατρίδας του. Ό  πριγκηψ Γορ- 
τσακόφ ώμυίαζε μέ πολιτικόν τού 18ου αίώνος. Είχε 
μεγάλην όξύνοιαν, πείσμονα θέλησιν καί όρμήν κάπως 
όξεϊαν ενίοτε έφαίνετο ανυπόμονος καί νευρικός. Ή  
μεγαλειτέρα δυσκολία ήτο τό βουλγαρικόν ζήτημα' 
ενα άλλο ζήτημα δύσκολον ήτο τό τής Βοσνίας καί 
τής ’Ερζεγοβίνης. Έν γένει τό Συνέδρων έκαμε δ,τι 
ήμπόρεσε καί ούτε ήδυνατο νά διάλυση τότε τήν 
θύελλαν ή οποία σιγά σιγά θά επήρχετο

Γεμάτοι άπό τρυφερότητα άλλά καί άπό διαφό
ρους λεπτομέρειας περί τών έργων του, . άπό τά 
διάφορα συναισθήματα τά όποια γεννούσαν μέσα είς 
τήν ψυχήν του, είναι ολ’Επιοτολαι τον Ριχάρδον Βάγνερ 
πρδς την Βίατ&ίΙδην δε Βέοοεντογκ τάς όποιας δημο
σιεύει η « R e v u e  d e  R e e ls »  τής 1 Νοεμβρίου. Ό  
Βάγνερ, μετά τήν έπαναστατικήν Ιξέγερσιν τής Δρέσδης 
τό 1849, είς τήν όποιαν είχε συμμετάσχει, άνεχώρησε 
άπό τήν Γερμανίαν καί έγκατεσταθη είς τήν Ζυρίχην 
μέ τήν σύζυγόν του Miwwv. "Ενός πλούσιος γερμανός 
έμπορος τού προσέφερε μίαν εξοχικήν οίκίαν τήν ό
ποιαν ώνόμασε Άονλον, πλησίον τής ίοιχής του Ιπαύ-
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λείος, Ή  σύζυγος του έν λόγφ έμπορου, Ματθίλ&η 
δέ Βέσσεντογκ, συνεδέθη διά φιλίας μέ τόν μέγαν συν
θέτην εκείνος ήτο 40 περίπου έτών, έκείνη 24. <ο- 
ραία, καλλιτέγνις καί στιχουργός. Ό  Βάγνερ τής έ
παιζε τά ίργιι του, τής ¿διάβαζε τά δράματα τού 
Καλδερόν. ’Ητον ή γονιμωτέρα εποχή τής ζωής του. 
Ό  δεσμός αύτός φυσικά ε γ ιν ε  στενότερος καί οίκειό- 
τερος Ό  Βάγνερ άνεχώρησε τό 1858 είς τήν Βε
νετίαν. Αί πρός τήν Ματθίλδην έπιστολαί του έστά- 
λησαν άπ’ έκεΐ

βίς τό n lX Ineteentl»  C e n tu r y «  τού Λονδίνου 
ό Άγγλος μυθιστοριογράφος Γεώργιος Μέρεδιθ έφερε 
κυριολεκτικώς έπανάστάσιν είς τήν αγγλικήν κοινωνίαν 
ύπσστηρίζων ότι «ό ισόβιος γάμος δέν είναι σύμφω
νος μέ τήν σημερινήν κοινωνίαν καί ότι πρέπει ν’ άν- 
τικατασταθή διά τού γάμου Ιπ ί προθεσμίφ, π . χ. δέκα 
έτών».

Είς τό ρωοσικόν περιοδικόν «M ir B o jy »  τού 
Νοεμβρίου γίνεται λόγος περί τής τελευταίας εργασίας 
τού Σ. Κσύσμιν, διά τής οποίας δίδει περίληψιν τών 
ιδεών τών μεγάλων φιλοσόφων, συγγραφέων, πολιτι
κιάν καί στρατιωτικών περί τού πολέμου. Ό  "Αγιος 
Λύγουστΐνος λοιπόν ήτο υπέρ τού πολέμου διά τού 
όπσίου«ή θεία Πρόνοια διορθώνει τ ά έ χ λ ε λ υ μ έ ν α  ήθη». 
Ό  Δοστογέβσκυ, ό χριστιανικωιερος ίσως τών Ρώσ- 
σων συγγραφέων, όμιλεΐ περί τής μάστιγος αΰτής I- 
πιεικώς, συμπαθώς σχεδόν; «μακρά ειρήνη, λέγει, 
γεννφ τήν σκληρότητα, τήν δειλίαν, τόν έγωϊσμόν, ό 
οποίος επιδεικνύεται χονδροειδώς καί, τό χειρότερον, 
τήν πνευματικήν σήψιν». Ό  Πλάτων, ό Κάντ καί ό 
Έ γελ  έθεώρουν τόν πόλεμον ώς άνώγκην τής ανθρώ
πινης φύσεως ό "Εγελ μάλιστα έπλεξε τόν πανηγυρι
κόν του. Ό  Νίτσε, ό Λασάλ, ό Πρσυντόν κηρύσσονται 
ύπέρ τού πολέμου Ό  Ούγκώ, ό Βολταϊρος. ό Ρενάν, 
ό Τολστόϊ είναι άπ’ ένανιίας εχθροί του Ό  Μόλτκε 
είπε; «Ό πόλεμος είναι ιερός... είναι θεσμός θείος». 
Ο Μωπασάν έγραψε ώραίας καί πλήρεις πάθους σε

λίδας στιγματίξων τόν πόλεμον.

Εφημερίδες;
Είς τήν <Ρ/\κρόπολ*ν» γράφει ό κ Δ. Άναστα- 

σόπουλος ό ’Αθηναίος περί τσύ κινδύνου τόν όποιον 
διατρέχει τό λαχεϊον τών ’Αρχαιοτήτων Ινεκα τής 
ίδρύσεως τού λαχείου τού Στόλου. «Τά μάρμαρα αύτά, 
λέγει, είναι βεοί, είναι Ίδέαι, είναι Τέχνη, είναι 
Γράμματα, είναι Ιδανικά, μαρμαρωμένα δλα, Έχουν 
τό μυστήριον μέσα των τής αίωνιότητος τού Καλού 
καί τής Ιδέας είς τόν Κόσμον δλον.—Όσοι πιστεύουν 
εις τήν δύναμιν τής Ιδέας, είς τήν αίωνιότητα τής 
Τέχνης, όσοι πιστεύουν δτι Ινας Πραξιτέλειος Ερμής 
ή ένας τού ’Ικτίνου Παρθένων τούς μιλεΐ μέσα των, 
πρός τά μεγάλα καί τά ύψηλά καί τά ωραία περισσό
τερον άπό τάς χιλιάδας τών κοινοβουλευτικών μύδρων 
τής τραγικής Βουλής μας δλοι σείς έναγκαλιοθήτε 
τήν προστασίαν τών ’Αρχαιοτήτων, τήν λατρείαν των, 
τόν θαυμασμόν των, τήν υπερηφάνειαν ότι ζήτε δΡ αύ- 
τάς καί ένεκα αύτών καί ύποστηρίξαίέ τας μετ’ έν- 
θουσιασμοδ καί αγαπήσατε τας μετά πάθους καί δώ
σετε ύπέρ τής άναβιώσεως αύτών καί υπέρ τού φωτός 
αύτών τόν οβολόν σας »

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Διά τήν έδραν καβηγητοΰ Τής Δημοοιολογίας είς τό 
Εθνικόν Πανεπιστήμιον, ό ύφηγητής κ. Άνδρεάδης 
έλαβε ψήφους 5, ό δε κ. L Ζωγράφος S.

Ό  φίλος μας ζωγράφος κ· Όθωναΐος άνεχώρησε 
είς τό Λονδίνον όπου θά  άκολουθήσΐ) μαθήματα αί- 
σθητικής καί θά Ιργασθή τελειοποιούμενος είς τήν 
τέχνην του.

Είς τό καλλιτεχνικόν έργαστήριον ιού κ. Β. Μπο- 
κετσιάμπη ήνοιξε άπό τής Τετάρτης 8 Δεκεμβρίου έκ- 
θεσις τών έργων τού γνωστού ύδατογράφου. Ι·.1ναι τά 
πρώτα έψετεινά δείγματα τής ζωγραφικής ζωής τών 
’Αθηνών,

Ό  κ. Στέφανος Α- Ξανθουδίδης έφορος τών άρ-

Ϊαιοτήτων έν Κρήτη *αί συγγραφεύς τού « Κρητικού 
Ιολιτισμοΰ» καταλέγεται άπό σήμερον μεταξύ τών 

συνεργατών μας, άρχίζων μ« τήν Ένετικήν Λέσχην 
τού Ηρακλείου. Ό  κ. Ξανθουδίδης διά μελετών του 
καί Ανταποκρίσεων θά κρατή τά «Ααναθήναια · ένή-

Κρα τής τόσον σπουδαίας και αποκαλυπτικής άρχαιο- 
γικής ζωής τής νήσου.

Είς τό Τόκιο υπάρχει «'Εταιρία Μπετόβεν». Τόση 
είναι ή έπιτυχία της ώστε εφέτος ήναγκάσθη νσ «ύ- 
ξήση τόν άριθμόν τών συναυλιών της. Ε ίς τά προ
γράμματα της βλέπεις τά όνόματα τού Μπετόβεν, Μό- 
ζαρτ, Λίστ, ^έντελ, Γλούκ καί Ριχάρδου Στράους.

Τό τελευταίου δρίρια τού Μπγέρνσον δέν είχε είς 
τήν Νορβηγίαν τήν θερμήν ύποδοχήν τών προηγου
μένων Ιργων εοΰ μεγάλου συγγραφέως, 'Η  ύπόθεσις 
τού δράματος είναι ή σύγκρουσις μεταξύ γονέων καί 
τέκνων.

Ή  ’Εθνική Πινακοθήκη τού Λονδίνου απέκτησε 
δύο έργα άξίας, τήν εικόνα τού Άριόστου υπό τού 
Τισιανού καί τήν προσωπογραφίαν τού σίρ Ένρυ 
Θόμψον ύπό τού Miitais.

Τό ρωσσικόν « Περιοδικόν δι’ όλους » δημοσιεύει 
τρείς άπό τάς τελευταίας ¿πιστολάς τού Λέοντος Τολ- 
στόϊ Ιδού ένα μικρόν απόσπασμα

Ό  δεσμός μεταξύ θεού καί ανθρώπων—ή αγάπη— 
είναι σάν τό νήμα πού δίδει είς τόν νέον η μάγισσα 
τού παραμυθιού, διά νά τόν όδηγή. Έ τσ ι πρέπει καί 
εις τήν ζωήν, νά πηγαίνωμεν όπου μάς οδηγεί τό νήμα 
πού πηγάζα άπό τήν άγαπην άλλά πού θά μάς όδη- 
γήση δεν ήμπορούμεν νά γνωρίζωμεν καί άν νομίσω- 
μεν δτι γνωρίζομεν, τότε θ’ άπο.τλανηθώμεν.

'Ο καθηγητής τού Πανεπιστημίου τοδ Princeton 
κ. Biskop  γράφει έκιενή βιβλιοκρισίαν είς τό Περιο
δικόν «The IA brary Journ a l» περί τού κοπαλόγου 
τών χειρογράφων κωδίκων τής έν Θεράπναις μονής 
τών Ά γ .' Τεσσαράκοντα τού συνταχθέντος ύπό τού 
συνεργάτου μας κ Νίκον Α- Βέη. Έξαίρει τό σύστημα 
τό όποιον ακολουθεί άποκαλών αύτό θαυμάσιον καί 
λέγει δτι ή κατα τήν αύτήν μέθοδον σύνταξις κατα
λόγων χειρογράφων διασωθεντων είς τάς λοιπός μο
ναστηριακός βιβλιοθήκας τής Πελοπόννησου &ά είναι 
οπονδαιοιάιη χαί μεγάλη υπηρταία εις tà Ελληνικά γράμ
ματα, τήν όποιαν έχει νά προσφέρη ό κ. Βέης

Τήν 18 Δεκεμβρίου έωρτάσθη είς τήν Γαλλίαν ή 
έκατονταετηρίς τής γεννήσεως τού γάλλου συγγρα- 
φέως καί κριτικού Σαίντ-Μπέβ.

Τό βραβείον τής ’Ακαδημίας τοδ Γκογκούρ έδόθη 
έφέτος «ΐς τόν συγγραφέα τού μυθιστορήματος «La 
Maternelle» Λέοντα Φραπιέ.

Τήν 26 Δεκεμβρίου άνοίγει είς Μόσχαν ή έτησία
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εκθεσις τής «Ένώσεως των ρώσσων καλλιτεχνών»· 
01 άναγνώσται τών «Παναθηναίων». γνωρίζουν ήδη 
μερικούς τών καλλιτεχνών τής περυσινής εκΟέσεως 
έκ τών έργων τά όποια έδημοσιεύσαμεν εις τά τεύχη 
τού loin1 ίου, Λ άγουστου καί Σεπτεμβρίου.

Είς τό Μιλάνον Ιδόθη τελευταίως ή πρώτη παρά- 
στασις τής ’Ελένης τού Σαίν Σάν. 'Η  Ιπιτυχία ήτο 
πλήρης.

Ή  Ματθίλδη Σεράο έξέδωκε νέον μυθιστόρημα 
Ίοιορία όνο ψυχών. Ή  μία είναι ή ψυχή ένός γλύπτου, 
ιδανική· ή άλλη είναι η τής γυναικός του ή όποία 
όνειρεύεται πλούτη μόνον καί φήμην. Ai περιγραφαί 
της είναι γεμάται ζωήν καί αλήθειαν.

Τό νέον δράμα τοΰ ΜαξίμΓόρκυ ΟίΆγροδίαιτοι», 
οί μεταβαίνοντες δηλ. τό θέρος εις τάς έξοχός, έδόθη 
τελευταίως είς την Πετρούπολιν. Ί’ό δράμα φαίνέται 
κυμαινόμενον μεταξύ επιτυχίας καί αποτυχίας.' Γην 
πρώτην εσπέραν άλλοι τό έσφύριξαν, άλλοι τό έχει- 
ροκρότησαν. Τό βέβαιον είναι ότι τό Καλλιτεχνικόν 
Θέατρον τής Μόσχας δέν έδέχθη να παίξη τό εργον 
αυτό.

’Από τοΰ προσεχοδς Ίανουαρίου τό γαλλικόν περιο
δικόν »Mercure de France» θά έκδίδεται δίς τοΰ 
μηνός

Είς τήν νΟπερα τών Παρισίων τάς μεγαλειτέρας 
εισπράξεις άποδίδει ή Βαλκυρίατοΰ Βάγνερ Κατόπιν 
έρχονται ό Μόζαρτ, Ράΐερ, Βέρδι.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ΚΗΡΗΘΡΕΣ ποιήματα υπό Κωνσταντίνου I. Βάρ- 
ναλη.—Άθήναι 1905.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ  Σοφοκλέους όποδοθεΐσα εις τήν σύγ
χρονον γλώσσαν ύπό Κωνσταντίνου Μάνου. Άθήναι 
1905 σχ 16ον σελ. 77 δρ. 2.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΔΚΗ ΕΠΟΠΟΪΙΑ κατά τά τέλη του' 
1'. αίώνος G. Schlum berger μετάφρασις E. I. Βου
τυρά. Ίίν  Άθήναις τύποις Π Δ. Σακελλαρίου 1904 
I Βιβλιοθήκη Μαρασλή Μέρος Πρώτον. ’Ιωάννη; Τσι- 
μισκής. Τεύχος Α'.

Η  ΒΥΖΑΝΤ1ΑΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ κατά τά τέλη τοΰ 
I'. αίώνος G. Schlumberger μετάφρασις E. I. Βου
τυρά ( Βιβλιοθήκη Μαρασλή . Μέρος Πρώτον. Ιωάν
νης Τσιμισκής. Τεύχος Β'. Έν Άθήναις τύποις Π. Δ. 
Σακελλαρίου 1904.

. 0  ΜΕΓ’ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ Χαραλάμπου Άντρεάδη 
Αθήνα 1904 σχ. 16 οελ. 192 δρί 'ί

ΗΜΕΡΟ Λ ΟΠΟΝ ΕΡΗΜΙΤΟΥ Ξαβερίου Τιριό, 
μετάφρασις καί εισαγωγή Άριστοτέλους Κουρτίθου. 
— Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.— Ά 
θήναι 1904 σχ. 16ον σελ. 78 δρ. (Mu.

ΤΡΩ1ΑΔΕΣ Ιϊΰριπίδου, έμμετρος μετάφρασις Αλε
ξάνδρου Σ. Κάσδαγλη. Αλεξάνδρεια iy(J4, τύποις Ίω. 
Κ. Λαγουδάκη.

L A  V IE R G E  A S S A S S IN É E  p a r Maurice Bar
ré s  Paris 1904 Bibliotlièqne Internationale d ’ 
édition E. Sansot & Cie 53, Rue S ain t-A ndré»  
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D E  H E G E L  A U X  C A N TIN E S D U N O R D  par 
Maurice Barres avee préface et notes d ’E. No
ient. — Paris 1904 Bibliothèque Int>e d ’édition E. 
Sansot & O  fr. 1

M ARC EL P R É V O ST  p ar Jules Rertant, bio
graphie illustrée de divers dessins ete ·— Paris 
1904 Bibliothèque· lu t1« d’édition E Sansot et Cie 
fr. 1

CONTES D E  L A  V IE IL L E  F R A N C E  p ar 
Jean Moréas. — Paris 1904, édition du Mercure 
de France fr. 3,50.

TH ÉODORA IM P É R A T R IC E  D E  B Y Z A N C E  
par Charles Diehl. f r  3,50

TURCS E T  G RECS CONTRE B U L G A R E S  
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Léger, f r  3,50

R E C H E R C H E S A N TH R O PO LO G IQ U ES E N  
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Η  ΣΗΜΑΙΑ $σιια διά χορωδίαν άνδρών ποίησις 
1 Πολέμη, μουσική Λ. Καμηλιέρη. — Μουσικόν Κατά
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θρ. 0.50.
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