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Εάν άντιμέτωποι δύο τεθώσιν όμάδες, ών ή 
μ ία  πειθαρχική κα ι ώργανωμένη, δυσχερές 

είναι νά όρΗνθη, οποία τις άπαιτεΐται τής άλ
λης άριθμηρι^ή Υπεροχή, όπως, υπό τούς αυ
τούς κατά ?ά  λοιπά όρους, λογισθώβιν ΐσ α ι 
κατά τήν δύναμιν. Α ί έν όμάδι τιν ί άπαντώ- 
σαι ΰλικαι καί πνευματικοί Ιδιότητες Υπονο
μεύουν άλλήλας. Ύ π ό  δργάνωσιν εις τον κύ
βον δψρύνται.

Ό  προς τυφλήν άνατρεφόμενος ΰπακοήν 
αδίκως φοβείται τού άνθρωπισμοΰ αυτού τήν 
απώλειαν. Δέν κινδυνεύει τό παράπαν είς μη
χανήν νά μεταβληθή άψυχον. 'Η  έκουσία τής 
θ^λήσεως Υποταγή άπετέλεσε τό πρώτον προς 
τόγ πολιτισμόν βήμα, καί εκ τού ανθρώπου 
έμόρφωσεν αύτη τόν πολίτην. Δούλος πρότερον 
των όρμών αυτού άρχει Ιφεξής εαυτού, δ στις 
τήν θέλησιν αυτού είς λογικά καθυπέταξεν ελα
τήρια.

Ό  αξιωματικός, δστις επικρίνει, άντί ανε
πηρέαστος έκ τών ιδίων αυτού γνωμών νά εκ- 
τελή τήν διαταγήν τού ανώτερου' ό όπλίτης, 
δ όποιος είς τούς δειλούς προσέχει τής καρ- 
δίας του παλμούς μάλλον ή είς τό πρόσταγμα, 
δέν είναι μόνον ως στρατιώται άχρηστοι, άλλα 
καί ώς πολίται Ιλάσσονος είναι άξίας.

Ούδείς ε ίνα ι πρέπον νά άρχη καί διατάσση, 
Ιάν δέν Ιδιδάχθη πρότερον νά  ύπακούη, διότι 
τό πρόσταγμα δέν είναι πράξις τής αύθαιρέ- 
του διαθέσεως, αλλά χρεωστεΐ νά ήναι λελο
γισμένης θελήσεως αναγκαία συνέπεια. "Οστις 
έμαθε νά υπάκουη μετά λογισμού διατάσσει.

Κ αί ή  μάλλον τυφλή ΰπακοή εντός πάντοτε 
τών ορίων τού σκοπού εννοείται' έντός δέ αυ
τού άπολύτως. Ή  πεποίθησις, ήν ό διαταχθείς 
σχηματίζει, δτι καταστροφάς συνεπάγεται ή τής 
διαταγής έκτέλεσις, δέν δικαιολογεί τήν παρα
κοήν, άρκεΐ ή διαταγή νά  ήναι άπόρροια τής 
έλευθέρας καί ευσυνειδήτου πεποιθήσεως τού 
διατάσσοντος. Ά λ λ ’ |ά ν  τα  πρός τό καθήκον 
αντίθετα διατάσση : τήν μετά τών πολεμίων 
ένωσιν, τήν κατά τώ ν οίκείων Ιπίθεσιν, τήν 
άναίμακτον τών δπλων παράδοσιν ή τήν προ
δοσίαν τής χώρας, τότε τό καθήκον τού κα
τωτέρου δέν είναι μόνον τήν άρνησιν ν ’ άντι- 
τάξη, άλλα καί χεΐρα οφείλει νά  Ιπιθέση επί 
τού ανώτερου. ’Επίσης δν φρενοπάθειαν ύπο- 
στή ό άνώτερος, τής υποταγής παύει τό τε κα
θήκον καί δικαίωμα, δ ιά  τό μή είναι ελευθέ- 
ραν τήν τού διατάσσοντος βούλησιν.

Ύ πακοήν είς τά  προστάγματα αυτού εκεί
νος δφείλει νά  προσδοκά, δστις πλήν τού δ ι
καιώματος καί τήν δύναμιν έχει τής επιβολής, 
ζώσαν δέ ύπακοήν εκείνος, δστις κατώρθωσε 
τας συνειδήσεις νά κατακτήση καί τήν Ιμπι- 
στοσύνην. 'Ο μαλόν καθίστησι τό έδαφος τής 
ύπακοής ή  περί τού άρχηγού πεποίθησις' δτι 
είναι ικανός καί κατάλληλος· δτι είναι άμερό- 
ληπτος καί δίκαιος· δτι είναι άντικειμενικός καί 
φιλόπατρις' δτι δέν ζητεί ή τά  δυνατά καί 
χρήσιμα καί δτι ούδεμίαν επιβάλλει είς κανένα 
θυσίαν, είς ήν δέν είναι καί αύτός οΰτος πρό
θυμος έν δεδομένη περιπτώσει.

Μεγίστην άσκοΰσιν έπιρροήν α ί προσω πι
κο ί Ιδιότητες τού άρχηγού' Ιχουσι δέ τόσφ  μεί-
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ζονα σημασίαν, 8σφ σοβαρώτε'ραι είνυι α ί περι
στάσεις. Καιροί αγώνων τάς ύψίστας των αρε
τών έπιβάλλουν άπόλυτον είς την έπιχείρησιν 
άφοσίωσιν4 άπάρνησιν παντός προσωπικού ελα
τηρίου και συμφέροντος και συνάμα πολλα
πλασιασμόν ολων των προσωπικών χαρισμά
των καί, εί δυνατόν, και α ’τής τής σωματικής 
ρώμης και άντοχής. Έ ν  μέσφ τής τύρβης καί 
τού θορύβου χρεωστεΐ νά ήναι άτάραχος <3 άρ- 
χηγός, και εν μέσφ νά δρα των κ ίνδυνω ν ψύ
χραιμος Πολλών χιλιάδων άνδρών ή σωτηρία 
ή  ό όλεθρος, ή νίκη και ή ήττα, άπό τής επι
τυχούς εξαρτώνται διοικήσεως αύτοϋ. Έ ν  φ  ή 
τύχη κυμαίνεται τής μάχης καί μία άρκεΐ απερ ι
σκεψία τήν καταστροφήν τού παντός νά συν
τέλεση, οφείλει ό άρχηγός νά Ιχη την τόλμην 
καί τό ηθικόν σθένος, δπω ς άδιστάκτως κρίνη 
καί διατά'σση Π ροτιμότερον νά σφάλη παρά 
νά  διστάση. Ό  πρέπω ν άνήρ καί έν τή τρικυ- 
μίρ παλαίει, έν φ  τον διατακτικόν καί ό λι- 
μήν καταποντίζει.

* 4> *

’Οφείλει νά ήναι αυτός άνήρ, δστις είς μά- 
χας διευθύνει άνδρας Δέν είναι ή θέσις τού 
στρατηγού είς τάς προφυλακάς κα ί Ιν μέσφ 
τής πάλης· ούδέν ή  εντολή αυτού εχει τό κοι 
νόν μέ τήν λόγχην τώ ν πεζών καί τά ξίφη τών 
ίππέων. Ά λλά δέν επιτρέπεται νά τεθή υπό 
άμφισβήτησιν τό προσωπικόν αυτού θάρρος. 
Δείγματα προσωπικής άνδρείας Ινθουσιάζούσι 
τό στράτευμα καί συνδέουσι τόν στρατιώτην 
μέ τόν αρχηγόν αυτού καί παρασύρουσιν αυτόν 
είς ήρωϊκάς πράξεις, αιτινες άλλως δέν θ ά  έξε- 
τελοΰντο. Ή  προσωπική στάσις τού άρχηγού 
καί τότε ακόμη σώζει, όπόταν α ί τάξεις κλο
νίζονται. Ύ πνω ττίζει τό παράδειγμα καί μετο
χετεύεται ή άνδρεία.

* * *

Έ ν  τοίς άγώσι πολλάκις ό στρατός ή τμήμα' 
αυτού περιέρχεται είς πραγματικήν ΰλικήν ά- 
δυναμίαν τού νά εκπλήρωσή τούς ίδιους αυ
τού σκοπούς ή  νά παρακωλύση τούς σκοπούς 
τώ ν πολεμίω ν άλλ’ έ.νίοιε ή άδυναμία δέν εί 
να ι ή ψυχολογικών αιτιών αποτέλεσμα. Π ρο- 
ώρως άπόλυσι τήν έλπίδα τής επιτυχίας 0 στρα
τηγός. Τό στράτευμα καταλαμβάνεται ύπό τού 
φόβου τών κινδύνων καί ό Ιχθρός, τόν οποίον 
μικρά έτι αντοχή θ ά  ύπεχρέου είς ύποχώρησιν, 
μένει κύριος τού πεδίου τής μάχης καί κατα
διώκει τάς άποσυντεθειμένας τάξεις ήμών. Ή

πνοή τού εχθρού άρκεΐ νά  έμπνεύση φόβον 
είς τούς λιποψύχους ήττημένους καί ή  σύμ
μαχος αύτοΰ ήμετέρα δειλία προσπορίζει τφ  
έχθρφ  άνέλπιστον νίκην.

Ουδέ τώρα επιτρέπεται τφ  άρχηγφ ν ’ άπο- 
λέση τού πνεύματος τήν ήσυχίαν. Ν ’ άναστη- 
λώση οφείλει τήν ταπεινωθεΐσαν θέλησιν καί 
νά  φρονηματίση έκ νέου χρεωστεΐ τόν στρα
τόν. Έ ν  ταΐς κρισίμοις στιγμαϊς έν τφ  μέσφ 
τού στρατεύματος είναι ή θέσις αυτού, καί ή 
εντολή αύτοΰ είνα ι νά έπιδράση διά τού λό
γου, διά τής προσταγής, διά τού, παραδείγμα
τος καί διά τής αμείλικτου τιμωρίας τών μάλ
λον ενόχων.

Παλαιός καί εμπειροπόλεμος στρατός δέν 
συγκροτείται πάντοτε δ ιά  μόνου τού προστάγ
ματος, άνδρες δέ, ούς δέν συνέπηξεν ετι ή όρ- 
γάνωσις, έχουν έν στιγμαϊς κινδύνου χρείαν 
μείζονος ψυχολογικής έπιδράσεως. ’Απαιτείται 
πρόσθετος πίεσις, ήτις παραλλάσσει δναλόγως 
τών περιστάσεων καί τών ιδιοτήτων. Πολλά
κις δ ιά  μαστιγώσεων έξεβιάσθησαν όπλΐται είς 
έφοδον. Ά νή ρ , δν έμείωσε τό έκνευριστικόν 
τού φόβου α ίσθημα, δύναται έτι νά  διατηρή 
επαρκή φιλοτιμίαν, ώστε νά προτιμά τόν κίν
δυνον τού θανάτου απέναντι τού κινδύνου τού 
προσωπικού έξευτελισμοΰ-

Ό  φόβος, δστις προς τά δπίσω ω θ εί τόν 
άνδρα, δύναται καί πρόσω νά  ώθηση αυτόν. 
Ό π ό τα ν  έπ ί τού πεδίου τής μάχης ¡3ίπτη νε
κρόν τόν είς φυγήν τρεπόμενόν ό άξιωματι- 
κός, καί ώς άλλος εχθρός αντιμετώπιση τόν 
φεύγοντα επίλεκτος τού στρατού χωροφυλακή, 
γνωστόν δέ είναι, δτι στρατιωτική δίκη καί 
ποινή θανάτου αναμένει τόν λιπόψυχον, τότε 
ό φόβος καταβάλλει τόν φόβον καί ή φυγή, 
άντίθετον λαμβάνουσα διεύθυνσιν, εις έφοδον 
δύναται νά μετατροπή.

Ε ν  ια ΐς  μάχαις ούδέν σκοπεΐιαι πλήν τού 
αμέσου σκοπού. Κ α ί ή Ιλαχίστη απάνθρωπος 
πράξις αξία μομφής έκεϊ είναι, δπου δέν είναι 
έκ τών περιστάσεων Ιπιβεβλημένη· άλλά πάσα 
πρέπει νά άποβάλλεται φ ιλάνθρω πος σκέψις, 
δπου τώ ν δλων παίζεται ή τύχη.· Τό άτομον 
άπώλεσε τήν ατομικότητα του, είναι άσήμαν- 
τον μέλος τού δλου οργανισμού κα ί πρέπει νά 
θυσιάζεται άδιστάκτως πρός σωτηρίαν τού 
δλου.

Ό  άρχηγός πάν οφείλει νά θέτη είς χρήσιν 
έλαιήριον, δυνάμενον είς τόν σκοπόν νά συν- 
τελέση. Τό προσωπικόν αυτού παράδειγμα 
ζωογονεί τ’ ανδρικά ένστικτα τών ύπ’ αύτόν

στρατευμάτων καί ή  άνένδοτος αυτού αύστη 
ρότης ηλεκτρίζει καί έκείνους, οϊτινες τό α ΐ 
σθημα τής φιλοτιμίας άπέβαλον.

* » *

Ε ίς πάσας τάς έξαιρετικάς περιστάσεις κ ίν
δυνος ύπάρχει πανικού, δστις εύκολωτερον 
προσβάλλει τάνοργάνω τα. καί άπειρα πλήθη. 
Ε ίς καιρούς Ισωτερικών έπαναστάσεων, σει
σμών, λοιμωδών νόσων καί πολέμων κεναί 
γεννώνται φήμαι, διαδίδονται καί εμπνέουν τυ
φλόν φόβον, δστις παρασύρει τά  πλήθη είς 
άσυνέτους πράξεις, έξ ώ ν πραγματικοί πηγά- 
ζουσι κίνδυνοι. Κακός είναι ο φόβος σύμβου
λος, καί χειρότερος πάντων ό τυφλός, ό έστε- 
ρημένος άληθοΰς αίτίας.

Ή  πολιτική καί ή στρατιωτική διοίκησις, 
έν τή σφαίρα αυτής έκατέρα, οφείλουν νά προ
λαμβάνουν, άναχαιτίζουν ή διευθύνουν είς τρό
πον μειοϋντα τού κακού τήν έντασιν. Μέγας 
παράγων είναι ή  εμπιστοσύνη, τήν οποίαν ή 
διοίκησις Ιμπνέει καί τό παράδειγμα τού θ ά ρ 
ρους καί τής ψυχραιμίας, τό δποϊον δίδει. Έ ν  
άνάγκη καί τόν τρόμον χρεωστεΐ είς τόν τρό
μον ν’ «ντιτάξη, άλλά προ  παντός οφείλει τό 
φρόνημα ν ’ άνορθώση. Νεοσύλλεκτα στρατεύ
ματα, τά  όποια  δέν συνέδεσαν έτι πρός τούς 
αρχηγούς αυτών δεσμοί έμπιστοσυνης, ευκό
λως φαντάζονται, δτι είναι θύματα Ιγκατα- 
λείψεως ή προδοσίας.

Ή  ψυχολογική μελέτη τώ ν άνδρών καί ή 
γνώσις τού ήθικού αυτών είνα ι έν παντί καιρφ 
άναγκαία. Κ αί είς αυτήν έτι τήν παράταξιν 
τών σωμάτων εύλογον είνε νά λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν. 'Η  δ ιά  λόγους τακτικής καλλίτερα παρά- 
ταξις δέν είναι πάντοτε ή  άρίστη. Ά ρ ίσ τη  ε ί
να ι εκείνη, ήτις δίδει είς τό στράτευμα τήν 
Ικανότητα νά νικήση, ή, δπου τούτο δυνατόν 
δέν είναι, τουλάχιστον ν’ άνθέξη.

Ά πειροπόλεμα καί απρόθυμα στρατιωτικά 
σώματα άποκτώσι μείζονα πρός άνιοχήν ή θ ι- 
κήν ^ώμην, όπόταν άντιλαμβανωνται οτι υπο 
άλλων καλύπτονται σωμάτων καί διά τών ιδίων 
πείθω νται οφθαλμών, οτι δέν στερούνται υπο
στηριγμάτων.

Ο  αυτός άνήρ, ό πρό μικρού είς φυγήν

τραπείς δύναται ύπό Ιπιτυχεστέραν τού ήθικού 
αύτοΰ διάθεσιν ήρωϊκώς ν’ άγωνισθή. Ό  είσ- 
βαλών πανικός δέν είναι πάντοτε Ιπαρκής α ι
τία, δπως περί τού τελικού άπελπισθή τ ιςά π ο -  
τελέσματος. 'Συνεχέστεροι δέ είναι, καί εύκο- 
λώτερον έπέρχονται ο ί πανικοί έν καιρφ νυκτός, 
διότι τό σκότος είναι σύμμαχος τού φόβου, 
διό  καί, προκειμένου περί νεοσυλλέκτων σ ω 
μάτων, πρέπει ν ' άποφεύγωνται α ί νυκτερινοί 
κινήσεις. Ό  ορατός κίνδυνος ουδέποτε γεννφ, 
δσον ό άγνωστος τρόμον.

* * *

Τών πολεμικών αρετών έν καιρφ  ειρήνης 
πρέπει νά  τίθενται α ί βάσεις.

Στρατοί δέν. αυτοσχεδιάζονται. Δέν κάμνουν 
τόν στρατιώτην ή  στολή καί δ δπλισμός, ούτε 
ή γύμνασις μόνη καί ή όργάνωσις. Α παιτείται 
πνεύμα πειθαρχίας καί άφοσίωσις καί φρό
νημα. Ό  στρατιώτης είνα ι ή έξέλιξις τού π ο 
λίτου. Κ οινωνίαι, έστερημέναι πολιτικής άρειής, 
στρατούς δέν παράγουν. Ά πο ρ ρ ο φ ρ  αύιάς ή 
βιοπάλη. Ή  επιστήμη καί α ί καλαί τέχναι, ή 
δημοσία ύπηρεσία καί τά  στρατιωτικά αξιώ
ματα ούδέν ¿ σ ι  πλέον άλλο ή  βιοποριστικά 
έπαγγέλματα. Ό  άξων αύτών πλούτος καί άπό- 
λαυσις. Π αράγουν εκατομμυριούχους, άλλά δη - 
μοσίους άνδρας δέν παράγουν.

Ό  θέλων τήν χώραν αύτοΰ μέ άξιόμαχον 
νά προικίση στράτευμα οφείλει το φρόνημα να 
παρασκευάση τής χώρας καί έπ αύτού νά θε- 
μελιώση. Ούδείς είναι τόσον άσημος, ώστε π ε 
ριττή ν’ άποβαίνη ή σύμπραξις αύτοΰ. Τό ά ιο - 
μον καί ή  οικογένεια, σύλλογοι καί σωματεία, 
έκκλησία, σχολεΐον, διοίκησις καί δικαιοσύνη 
είσί πάντες ουσιώδεις παράγοντες. Μέγιστα έφ 
ολοκλήρου τού λαού δύναται ή αγαθή τού ήγε- 
μόνος Ιπίδρασις. Τό παράδειγμα αύτού πρός 
τήν άρετήν παρασύρει, καί πρός τήν κακίαν 
επίσης. ‘Ρέκτης καί φρονηματίας ήγεμών άνυ- 
ψ ο ί τό περιβάλλον καί δ ι’ αύτού διοχετεύει είς 
τάς φλέβας τού λαού τά  αισθήματα αύτού καί 
τόν Ιδανισμόν. Π ερί αύτόν οί όμόφρονες συν- 
τάσσονται καί τό φρόνημα όγκούται καί ρ ι
ζώνει. Ή  άδιαφορία τών ηγεμόνων παραδίδει 
τά  Ιδεώδη είς τό σκώμμα καί είς τήν χλεύην.
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Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η

Στή ’Αντιγόνη Τ.

Εσε πρωτόειδα, ή  τήν άλλη, 
Την Παναγιά τη μαντηλοΰσα, 
Π ου ταπεινά την προσκννοναα 
Πίσω όσιο ένα μανουάλι; 

Σ την εκκλησία τή μεγάλη  
Σάν πήγαινα καί σά γνρνονσα, 
Σ  έναν εξώστη εσε δωρονσα 
Μ ε την εσάρπα στο κεφάλι. 

’Εσε πρωτόειόα, ή  την άλλη, 
άέν ξέρω, μά κ ' οί δύο αγάλι 
Γίνατε ή  μία που ποδοΰσα,

Σ ν  με τή σάρπα στό κεφάλι, 
Π ον στδν εξώστη σέ δωρονσα, 
Κ ' ή Παναγιά ή μαντηλονσα.

Ε Π Ι Θ Α Λ Α Μ Ι Ο

Αννα, τά δάκρυα χνδηκαν στή λήκνδο τής Λήδης, 
Ομως εσύ στα χείλη σου μη  τήνε φέρεις, μ η , 
Κι άν τόσον ¿τυράγνησες, δέν άπολησμονηδης, 
Μ ε την άγάπη πλάστηκαν οί έγνοιες και οί καϋμοί. 

Σ ά φύλλα τοΰ χεινόπωρου που τά σκορπάει τάγέρι, 
Τά περασμένα πίσω σου, ώ μή  τά ρίξεις, μή , 
Κ ι ή πεδαμένη άγάπη μας είχ ένα καλοκαίρι, 
Κ έ  άς τώζωναν σά σνγνεφον οι έγνοιες καί οί καϋμοί. 

’Απόψ ε μιαν όλάκαιρη ζωή κιάν άπαρνήδης, 
Κιαν άλλη δάσαι άπ αύριο, μή  μέ ξεχύσεις, μή, 
Κ ι δσο γιά μένα, πέσανε στή λήκνδο τής Αήδης, 
Μ αζί μέ τόσα δάκρυα, οί έγνοιες καί οί καϋμοί.

[Κατά μίμηβιν) Μ. Μ ΑΛΑΚ ΑΣΗ Σ

A I  Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω  Ε Ν  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Ω ,

ΟΈ πτανήσ ιος εκ φυσεως είναι προσκλινής 
είς τάς διασκεδάσεις. Ή  μακρά διαβίωσίς 

του ύπό τούς Βενετούς τόν προσοιχείωσε λελη- 
θότως πρός τάς συνήθειας τοΰ λαού έκείνου, 
ούτως ώστε κα'ι μετά πάροδον πολλοΰ χρόνου 
ά φ ' οτου άπήλθον ο ί Βενετοι άπό τάς ’ Ιονίους 
νήσους, έμειναν τά ίχνη τής εδώ διαμονής των 
άποτυπωμένα κα'ι δυσεξίτηλα. Ε ίνα ι αληθές δτι 
ή φυσις τοΰ Έ πτανησίου  καί τοΰ Βενετοΰ ε ί
να ι εγγενής καί ώς εκ τουτου παρατηρεΐται με- 
γαλειτέρα ή έπίδρασις τών η θώ ν καί των έξεων 
τής γαληνοτάτης πολιτείας τοΰ αγίου Μάρκου 
έπί τών Ίον ίω ν νήσων. Ή  θαλασσοκράτωρ 
Βενετία επ ί αίώνας ήτο κυρίαρχος τοΰ Ίονίου 
πέλαγους, μετά θυσιώ ν δέ υπερήσπιζε τάς επτά 
νήσους, εμποδίζουσα νά κατακτηθώσιν υπό άλ
λου κράτους· Ή  'Ε πτάνησος παρέμεινεν υπό 
τήν έξουσίαν τώ ν Βενετών μέχρι τής πτώσεως 
τής Βενετικής Πολιτείας (1 7 9 7 ).

Ε Ις  την Βενετίαν α ί άπόκρεω ήσαν περιλά
λητοι καί πολυτελείς, καί α ί κατά τήν εποχήν 
αυτήν άγόμεναι έορταί είχον χαρακτήρα, τρ ό 
πον τινά , Ιθνικόν. Φυσικόν ήτο ή Ε πτά νη σ ος 
νά μ ιμηθή τό c a r n e v a le  ‘) τών Βενετών, τό 
όποιον άφοΰ διήλθεν δλας τάς βαθμίδας τοΰ 
νόμου τής έξελίξεως διετηρήθη μέχρι τής σήμε
ρον. Α ί έορταί τών άπόκρεω έ ν Έ π τα ν ή σ φ  ήρ- 
χιζαν άπό τής δευτέρας ήμέρας τών Θ εοφα- 

"νείων καί διετηρεΐτο μέχρι τής Κυριακής τής 
Τυροφάγου-

Κ ατά τάς άπόκρεω επετρέπετο είς τάς γυναί
κας α ί δποΐα ι διήγον βίον μοναστικόν καί πε- 
ριι»ρισμένον, νά έξέλθωσιφέρουσαι προσωπεία. 
Αί μετημφιεσμέναι γυναίκες έκαλοΰντο μάσκα- 
ρες δ ιότι έφερον προσωπεϊον ( m a s c h e r a ) .

Έ π ί  Βενετοκρατίας έν Έ π τα ν ή σ φ  τό προ- 
σωπεϊον επετρέπετο καθ’ δλας τάς ήμέρας τοΰ 
έτους· έπειδή δμως έγίνοντο καταχρήσεις, οί 
κατά καιρούς προβλεπταΐ δ ιά  προκηρυξεως ήμ - 
πόδισαν τόν μεταμφιεσμόν 2) κατά τάς μή έορ- 
τασίμους ήμέρας.

Κατά τάς έορτάς τών άπόκρεω παρετηρείτο 
ή ίσοπέδωσις πάσης κοινωνικής τάξεως. Ή  
χαρά καί ή αναψυχή άπέσπων τους άνθρώπους 
άπό τους τόπους, εδιδον θάρρος εις τόν δχλον

’ ) Έ κ  του  λατινικού c a m e  - v a l e = χαΐρβ κρέας.
*) Β λέπε τά  έν τφ  άρχειοφυλακείω  Ζ ακύνθου  R e-

Í istro ducale, terininazioni et ordini 1487 — 1672. 
,ibri Proclami Atti del consiglio della Comuuità.

καί συγκαταβατικότητα είς τούςεδγενεΐς καί τάς 
άρχάς. ώστε νά  επιτρέπεται κάθε είδους άστειό- 
της καί άθυροστομία-

Τ ά  πα ιδιά  καί ο λαός έψαλλον είς τούς 
δρόμους:

S io ra  m a s c a r a  v e  c o n o s s o  
s e  d e  b ia n c o  s e  d e  ro s s o  
s e  d e  v e r d e  s e  d e  g ia l lo  
s io r a  m a s c a r a  a n d e m o  a l b a ilo .

Ο ι ευγενεϊς είχον ίδ ιον μεταμφιεσμόν. Έ φ ό - 
φόρουν μαΰρον μεταξωτόν μανδύαν μέ καλΰ- 
πτραν καί τρίκωχον πίλον. Τ ά  προσωπεία τών 
άνδρών ήσαν λευκά, τών δέ γυναικών μαΰρα. 
Έ ν  Κερκΰρφ α ί έορταί καί διασκεδάσεις εγί- 
νοντο παρά τήν κατεδαφισθεΐσαν P o r t a  R e a le .  
Α ί ίλαραι άπόκρεω τώ ν χρόνων τής ένετικής 
ισχύος τοΰ Μοροζίνη παρήρχοντο υπό τήν τρί- 
πυλον αυτήν στοάν, ΐή ν  λιθόκτιστον καί επι
βλητικήν, ή όποία ήτο είδος μεσαιωνικού ναοΰ 
μέ τήν εικόνα τής Π αναγίας άνηρτημένην είς 
τό βάθος, καί περί τής δποίας λαϊκή έν Κερ- 
κυρρ παράδοσις άναφέρει δτι ο ί χωρικοί, ο ί 
κατερχόμενοι πρώτην φοράν είς τήν πόλιν, 
προσέφερον είς τήν είκόνα τής Θεομήτορος δ ιά 
φορα άναθήματα. Η  είκών αδτη συνώδευε 
τούς καταδίκους οϊτινες έμελλε νά άπαγχονι- 
σθοΰν εις τον απέναντι τής P o r t a  R e a le  
λόφον.

Έ ν  Ζακύνθψ, κατά τά  τέλη τοΰ δεκάτου 
πέμπτου αίώνος, έτελοΰντο άγώνες καί διασκε
δάσεις. Έ ν  τφ  φ ρ ο υ ρ ίφ ,ένθα  ύπήρχεν ή πόλις 
τότε, ό προβλεπτής προσεκάλεσε τούς εύγενείς 
καί τάς άρχάς, διά νά διασκεδάσουν. Ε ίς  τόν 
χορόν έλαβε μέρος δ δρθόδοξος καί δυτικός 
κλήρος. Τό τοιοΰτο δεν ήτο άσυνηθες καί έν 
Βενετίρ, δπου έχόρευον ο ί καρδινάλιοι.

Ή  έπισημοτέρα έορτή κατά τάς άπόκρεω έν 
Ζακύνθψ  ήσαν ο ί ιπποδρομικοί άγώνες, τους 
όποιους έκάλουν τότε g io s t r a  ή to r n è o ,  καί 
έτελοΰντο τήν Π έμπτην τής Τυροφάγου. Τό 
ώρισμένον στάδιον ήτο ή Πλατεία Ρ ονγα. Έ -  
κοσμεϊτο ό δρόμος οΰτος, άπό τά  παράθυρα 
έκρέμαντο στέφανοι καί τάπητες, καί α ί γυνα ί
κες με τά  προσωπεία παρηκολοΰθουν τον 
άγώνα.

Ή  ωραία αύτή έορτή τών ίπποδρομικών 
άγώνων, δπου έπεδεικνυετο ό πλούτος καί ή 
έπιτηδειότης τών εΰγενών, έπαυσε δυστυχώς



κατά τό 1739, "Οταν δέ τό έθιμον τών αγώ
νων τούτων κατηργήθη,οί νέοι εΰπατρίδαι κατά 
τάς έορτάς τών Απόκρεω διένήργουν παραστά
σεις θεαματικός. Τοιαΰται παραστάσεις έξετε- 
λοΰντο υπό χωρικών. Ή  συνήθεια αυτη δια
τηρείται μέχρι σήμερον. Εις διάφορα τής πό- 
λεως μέρη παρίστανον την Γαϊδονροκαβάλλαν, 
ήτις ή το σάτυρα του χωρικού γάμου καί ήρ- 
χιζε διά τών στίχων τούτων

Παντρενει έδώ ή χνρά Λαλά τήν γχόνα της Μπει/να 
*αί δίret τοη άντρα νόμιμο έζοϋτονε τό μήνα.
Λώδεχα <5δοάχτια δίνει τοη, τοή νύχτες για να γνέύδη 
κ ’ εναν παλιό χερόμυλο, xovxáxia για ν άλίδη

"Εν τών προσώπων τής μαοκαράras αυτής, 
ό συμβολαιογράφος, έλεγε προοιμιαζόμενος·

Έ γώ  νοδάρος ξακονοτος μέα<χ ojió χη Γαοτοννη 
αν μ* ρο?τάιχ για μναΧό δεν τσονμζινε μπονχοννι.

Παρίστανον Ιπίσης την Έρωφίλην του κρη 
τικόΰ ποιητοΰ Χορτάτση, τά πάθη τοΰ ’Απολ
λώνιου, την Χρυσαυγή καί τόν Άλέξη, καί 
άλλα τοιαΰτα.

*Η Χρυσαυγή καί á Άλέξης είνε ή διαλο- 
γική Ιξιστόρησις μιας άπαγωγής. ΙΙρόσωπα 
είναι Ó Άλέξης καί ή Χρυσαυγή, οί δυο έρω- 
μένοι, ό Εάν9ίππος δ πατήρ τής Χρυσαυγής, 
τρεις κριτάδες, χωροφυλακές, δ Άβοκάτος 1) 
καί δ Φίσκος 2). Παριστάνεται δέ υπό χωρι
κών μετημφιεσμένων μετά μεγάλης έπιτυχίας. 
Οί ύποκρινόμενοι τά πρόσωπα μεταβαίνουν 
κάτω από τάς οικίας τών πλουσιωτέρων καί 
εξοχωτέρων πυλιτών τής νήσου καί επαναλαμ
βάνουν τήν Χρυσαυγήν.

Ή  υπόθεσις έν συντόμφ είναι ή έξης. 
Πρώτος παρουσιάζεται ό ’Αλέξης, ό εραστής.

Ωϊμε χαί νάιαν βολετό νά πρόβαινε ή χνρά μου 
χαί ν ’ άφινε τήν κόρη τση νάρ&η στήν αγκαλιά μου, 
xai νάν τήν πάρω οπίτι μον. "Ορκο φριχτό τοή κάνω 
νά ζή με μένα πάντοτε ώστε που νά πε&άνω...
"Ερωτα, ποϋ με λάβωσες, κάμε τη νά προβάλη 
γιατί γρικώ καί μοϋρχειαι σκοιοϋρα ατό κεφάλι, 
καί μία &φ’ τοή σαήτες σου φαρμάκεψε καί ρίχ' τη 
μες τήν καρδιά τοή Χρυσαυγής, νά μπερδευτή ατό δίχτυ. 
Ώϊμένα κ ι ' ας έρχότοννα άφ' τό χρυσό τοη στρώμα, 
δύο λόγια νά μονλεε με τό γλυκό τοη στόμα, 
καί νάν τζή πώ τά πάβια μου, ανλα νάν τό γριχήση 
νά τρέχουνε τά μάτια τση σάν κρουσταλλένια βρύση.
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‘ ) Άβοκάτος Ικ τοΰ Ιταλικού avvocato =  δικη
γόρος.

9) Φίσκος παρεφθαρμένον έκ τοΰ Ιταλικού av· 
vocato fiscale =  είσαγγελεύς.

Ώ ϊμένα κ ι’ ας έρχότουνα, τώρα που δ  ήλιος βγαίνει, 
νά μον  γιατρέψη τήν καρδιά όπου ’ναι πληγωμένη .. 
Μ ά Ιντηνε ποϋ πρόβαλε ή  άξια Χρνσανγοΰλα  
χαί κατεβαίνει στήν αύλή σάν τήν  άρχοντοπονλα 
καί πρός έμένα έρχεται ή κρουσταλλένια βρύση  
γιά  νά μου χύση τό νερό καί τή φω τιά  νά αβύαη

Συνομιλούν ό ’Αλέξης μέ τή Χρυσαυγή καί 
τήν πείθει νά φύγουν μαζί. Ό  γέρω-Ξάνθιπ- 
πος ό πατήρ Αντιλαμβάνεται τήν Απόδρασιν 
καί ευθύς καταγγέλλει τήν απαγωγήν τής κό
ρης του είς τό δικαστήριον:

Κριτάδες μον, νά ξέρετε είχα μ ια  κοπελλοΰλα 
πού τ’ όνομά τση τό γλυκό ιό  λέγαν Χρνσανγοΰλα  
κ ένας αύτάδης πάντολμος ποΰ τόνε λένε Ά λέξη  
έκεΧνος άποχότησε κ ’ ήρβε  νά μον  τήν  χλέψ η  
Ή ρ δ ε  χα ί μον τήν έκλεψε, ώ ϊμέ, τσϋ κακομοίρη  
κα ί μ '  άφησε ανήμπορο κα ί πιχραμένον κύρη. 
Λοιπόν, κριτάδες, κάμετε ο ί μένα δικιοσύνη 
καί μην  άφήοτε τά άδικο άγδίκητο  νά μείνη, 
μόνε παιδεντέ τον σκληρά νά φοβηάοννε οί άλλοι 
τότε άποχτένετε τιμή χ α ί πόληψη μεγάλη.
Γιατί τήν σήμερο ά λαός, δνδρες, μικροί, παιδίσ, 
ούλοι έπαρακινήίληχαν καί είναι στήν κακία, 
ποιος τοή κοπέλλες κυνηγά, ποιος οπιοννιίς  νά κάνη, 
ποιος ψεύτης, ποιος κατήγορος ωοτε ποϋ  νά πεάάνη  
"Αλλος νά κάγη οχοτωμούς κ ι ' άλλος νά πάη  νά κλέψγμ 
κανένας δε φροντίζει έδώ ήονχα  νά δούλεψη.
Λοιπόν, κριτάδες, παίδεψη κα ί τούραγνα μεγάλ.α 
&ν άέρτε νά γενή ό λαός ήσϋχος, μέλι ·  γάλα.

Οί κριτάδες εύθύς διατάσσουν τήν σύλλη- 
ψιν τοΰ Άλέξη. Οί δικηγόροι Αναλαμβάνουν τήν 
ύπεράσπισιν. Διεξάγεται μία μεγάλη διαλογική 
συζήτησις καί παρα τάς φωνάς τοΰ είσαγγε- 
λέως δ Άλέξης Αθωόνεται.

Μετά τό τέλος, Ιν έκ τών προσώπων τής πα· 
ραστάσεως γυρίζει μέ τόν πίλον ανά χεΐρας καί 
Αργυρολογεϊ προ τών παραθύρων δπου ϊσταν- 
ται αί γυναίκες, τά παιδία καί αί υπηρέτριαι. 
Τάς παραστάσεις ταύτας διενεργούν, οί χωρι
κοί, προετοιμαζόμενοι μήνας τινάς πρότερον. 
Φέρουν δέ ωραία Αποκρηάτικα φορέματα. 

Επίσης χωρικοί μετά μεγάλης πολυτελείας 
έχόρευον καί τό γαϊτάνι, περιελίσσοντες, ένω 
χορεύουν, λεπτά πολύχρωμα σχοινία πέριξ ενός 
ΰψηλοΰ ίστοΰ, τά όποια, χορεύοντες, εκτυλίσ
σουν καί πάλιν. Τά Απογεύματα προσωπιδο- 
φόροι περιφέρονται είς τούς δρόμους. Είναι 
Αστείοι, ευφυείς, είρωνες, καί πειράζουν, γε
λούν, κινούν τόν γέλωτα. Τά χαμίνια τραγψδοΰν

Μάακαρες άπό τό Λούρο  
κυνηγάν τόν Πρεβεδονρο,
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μάσκαρες άπό τ ’ Ά ρ γά ο ι 

κυνηγάν τόν Πελεκάοη,
.. μάσκαρες άφ ' τήν Ά γ ρ ία  

κυνηγάνε τόν Ξυδία *).

Οί αρσενικοί προσωπιδοφόροι λέγονται ν τε -  
τόροι. ’Ενίοτε, δταν είναι Ανεπιτυχώς μασκα- 
ρευμένοι ή μέ μεγάλην κωμικότητα καί ίιπερ- 
βολήν, τά χαμίνια τρέχουν όπίσω καί τούς κτυ- 
ποΰν μέ λεμόνια. Τούς φωνάζουν δέ:

Σ ιορ  ■ Ν ζ ιιόρο  μ ί  τή γοΰνα 

ή γυναίκα σου γουρούνα 
τά παιδιά οον οντοι ■ σντσι 
δεν ποτάζοννε παπούτσι.

Οί-προσωπιδοφόροι, ανδρες καί γυναίκες, 
δέν διεσκέδαζον μόνον εις τάς οδούς Αλλά καί 
είς διαφόρους οίκίας οπου έδίδοντο λαϊκοί χο
ροί. Τά εντευκτήρια ταΰτα καλούνται καζίνα, 
λέσχες, καβαλκΐνες. Πρό χρόνων πολλών §ν 
Ζακύνθφ, είς τήν συνοικίαν τής Α γίας Τριάδος, 
υπήρχε τριώροφος οικία καλούμενη τό σπίτι 
τού Τριπόντε, δπου έδίδοντο ημερήσιοι χοροί, 
μέ έλευθέραν είσοδον, καί είς τό προάστειον 
τών Κήπων τό σπίτι τοΰ παπά Τσετσέ. Είς 
τοιαΰτα κέντρα, καί αλλα πολλά, έγίνοντο 
διασκεδάσεις φεστίνια 2). Τώρα έκαστη νήσος 
εχει ζάς λέσχας της δπου δίδονται Απογευμα
τινοί χοροί διά τάς λαϊκός τάξεις καί τινες 
έσπερίδιες διά τούς εύγενεϊς.

’¥5ν Κεφαλληνίρ Αλλοτε κατά τάς Απόκρεω 
'Ίγίνοντο είς τούς δρόμους παραστάσεις τεμα
χίων τής Βαβυλωνίας καί τού Έρωτυκρίτου. 
Εκτός τής Κερκύρας καί τής Ζακύνθου, είς τάς 
αλλας νήσους αί Απόκρεω δέν έορτάζοντο μετά 
τόσης λαμπρότατος. Οί χοροί, αί διασκεδάσεις

*) Ό  Λούρος, τό Άργάσι καί ή Άγρία είναι έξο
χοι τήί Ζακύνθου. Πρεβεδούρος είναι παραφθορά 
τοΰ Ιταλικού ρΓοννβάιΙΟΓθ =  προβλεπτής, ό διοι
κητής τής νήοου έπί Βενετοκρατίας. Πελεκάοη καί 
Ξυδίά είναι όίκογένειαι εν Ζακύνθφ

-) Φεστίνια, έκ τοΰ ιταλικού ίββίβ =■ Ιορτή.

καί αί δμιλίαι Χ) Ιπεραιοΰντο διά τοΰ ρονβΓΟ 
οβΓΠθνβΙθ τό όποιον ήτο ή κηδεία τοΰ Καρ
νάβαλου ή όποίαέτελεΐτο την έσπέραν τής τελευ
ταίας Κυριακής τής Τυροφάγου. Προηγείτο ή 
μουσική, κρούονσ« πένθιμον έμβατήριον, καί 
όπίσω έπορεύειο μαυροφορεμένον πλήθος μέ 
προσωπεία. Παρίστανον μεγιστάνας, αξιωματι
κούς, στρατιώτας, δλους μέ πένθιμα φορέματα. 
Ήκολούθει φέρετρον επί τοΰ δποίου εκειτο 
προσωπίς, καί τάς ταινίας έκράτουν τέσσαρες 
Αρχοντες, όπίσω δέ δ βασιλεύς καί ή Ακολου
θία του έλαμπαδηφόρουν. Ουτω τό πλήθος, μέ 
φανούς καί κηρία έπένθει καί προέπεμπε τάς 
άπόκρεω.

Έ π ί Βενετοκρατίας δμως ή διασκέδασις πα- 
ρετείνετο μέχρι τής καθαράς Δευτέρας δπότε 
έγίνονι:ο τά κονλονμα Τότε μετημφιέζοντο 
οί χωρικοί, οί όποιοι Αντί νά φορούν προσω- 
πεΐον, ερρύπαινον τό πρόσωπον μέ καϋμένον 
φελλόν.

Άτυχώς δμως Από έτους είς έτος βαίνει είς 
τήν παρακμήν, Ικλείπει ή φυσική φαιδρότης 
καί παρατηρείται ψυχρότης καί Αδιαφορία διά 
τήν ώραίαν εορτήν, ή δποία παραμένει μέχρι σή
μερον. ώς Ανάμνησις τής διαβιώσεως τών Ιο- 
νίων νήσων υπό τήν κρατοιάν ίσχύν τής Βε
νετικής Πολιτείας. Είναι κρίμα ' αν έκλειψη 
ποτέ από τήν Επτάνησον ή διασκέδασις τών 
απόκρεω. ΌΈπτανήσιος, δταν διασκεδάζει, εί
ναι πράος, γαλήνιος καί ευσχήμων. Ή  μεγα- 
λειτέρα τάξις καί ασφάλεια ενταύθα παρατη- 
ρείιαι όταν δ λαός διασκεδάζει. Καί είναι φυ
σικόν, διότι ό Ανθρωπος έχει έμφυτον τό α ί
σθημα τής διασκεδάσεως.

Μ Α ΡΙΝ Ο Σ Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ

2) Όμιλίαι έλέγοντο αί διάφοροι άποκρηάτικαι πα
ραστάσεις

*) Κούλουμα, έκ τού λατινικού cumulus, διότι μβ- 
ταβαίνοντες είς τήν έξοχήν έγευμάτιζον νησιίσιμα, κα- 
θήμενοι σωρηδόν.
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Τ ό Λύκαιον είνε εν των υψηλότερων όρέων 
της Πελοπόννησου, κείται πρός Δυσμάς τής 

Μεγαλοπόλεως και άνήκει σήμερον Ιξ ήμισείας 
είς τον δήμον Λυκοσούρας τής Μεγαλοπόλεως 
κα'ι τον δήμον Άνδριτσαίνης τής ’Ολυμπίας. 
ΆποτελεΤται εκ πολλών μεμονωμένων κορυφών, 
μεταξύ τών οποίων σχηματίζονται εις Ικανόν 
ύψος, μικρό δροπέδια, παρέχοντα άρκετάς ευ
φόρους γαίος είς τούς κατοίκους τών διαφό
ρων. έπ’ αυτού ευρισκομένων χωρίων.

Κατά τήν αρχαιότητα ή επί τοΰ Λυκαίου 
καί πλησίον τούτον χώρα ελέγετο Παρρασία 
καί άπετέλει μοίραν τής .’Αρκαδίας. Έ π ί τής 
κορυφής τούτου έλατρεύετο ό Ζευς υπό τήν 
επωνυμίαν Λύκαιός, εν δέ τφ κατά τήν ’Ανα
τολικήν αδτοΰ πλευράν κειμένφ χωρίφ Κρητέρ 
έμυθολογεΐτο, κατά τινα ’Αρκαδικήν παράδοσιν, 
οτι έγεννήθη ό Ζεύς.

Έ π ί τής δυσμικής πλευράς τοΰ Λυκαίου δρ· 
χεται εΐς τών έπέσημοτέρων ποταμών τής Πε
λοπόννησου, ή Νέδα, περίφημος εν τή Ελλη
νική Ιστορίρ πρό πάντων διά τήν ηρωικήν 
άμυναν τών Μεσσηνίων υπό τον ’Αριστομένη 
εν τφ δχυρφ φρουρίφ τής Εΐρας, ήτις κεΐται 
παρά τήν δχθην 
αυτής, ούχί πολύ 
μακράν τών πη
γών, πλησίον τοΰ 
σημερινού χωρίου 
Κακαλέτρι.

Πρός τον Λύ- 
καιον Δία συνεδέ· 
ετο στενώς ή Νέδα 
ώς μία τών θρε- 
•ψασών τούτον έπί 
τοΰ Λυκαίου τριών 
νυμφών.

Τό ταξείδιον έπί 
τού Λυκαίου είνε 
αρκετά επίπονον 
καί δμως οΰδ’ ό 
μάλλον δύσκολος 
ταξειδιώτηςθά με- 
τανοήση διά τάς 
κακουχίας, είς ας 
θά υπόβληθή, δν 
άποφασίση νά άν- 
έλθη επί τούτου
καίσυγχρόνωςμετά ε Ιη . 1 . -  Α ύ χ α<0 ί  ζ**>$

τής μελέτης τών άρχαιοτήτων νά άπολαύση τήν 
δροσερότητα καίτόν ρωμαντιομόν τών τοπείιον 
τοΰ Λυκαίου καί τών παρά τήν Νέδαν χωρίων.

Έ π ί τής κορυφής τοΰ Λυκαίου είς ύψος 
1400 μέτρων ευρίσκετο τό ιερόν τοΰ Λυκαίου 
Διός.

Ή  λατρεία τοΰ Διός έπί τών υψηλότερων 
όρέων ήτο συνήθης εν Έλλάδμ Καί αί κορυ- 
φαί τοΰ Ταΰγετου καί τής Ίθώμης ώς καί πολ
λών άλλων όρέων ή σαν τόποι λατρείας τούτου. 
Ή το  πολύ φυσικόν ό Ζεύς, ώς θεός τοΰ φω
τός καί προσωποποιών τον αίθέρα, νά λατρεύε
ται έπί τόπων υψηλών, διαρκώς .υπό τοΰ φω
τός περιλουομένων, ένθα ούτος ευρίσκετο σχε
δόν έν τφ στοιχείφ αυτού,' έν τφ αίθέρι·

Τό ιερόν τοΰ Λυκαίου Διός άπετελεΐτο εξ 
ένός μεγάλου βωμοΰ κατασκέυασθέντος διά τής 
τέφρας τών προσφερομένων θυσιών καί έκ τοΰ 
τεμένους, ήτοι χώρου γής περιορισμένου διά 
σειράς λίθων καί άφιερωμένου είς τήν λατρείαν 
τοΰ θεοΰ.

Είς τό τέμενος δεν ήτο έπιτετραμμένον νά 
είσέλθη τις, δ δέ παρά τήν άπαγόρευσιν ταύ- 
την εισερχόμενος, αν μέν έπραττε τοΰτο Ικου- 
σίως, έπρεπε νά άποθάνη, αν δ’ είσήρχετσ έν 
άγνοια, έξωρίζετο. Ώ ς  έκ τούτου τό τέμενος 
εκαλείτο καί &βατον, δ δέ κάταδιωκόμενος διά 
τήν παράβασιν τής διατάξεως περί τοΰ άβάιου 
ελέγετο ελαφος, ώφειλε δέ πάσα χώρα, είς ήν 
ούτος ήθελε καταφύγη, νά άποδ.ώση αύτόν είς 
τούς Άρκάδας, δπως ΰποστή τήν ποινήν του.

Τό ίερόν τοΰ Λυκαίου Λιός ήτο κοινόν πάν
των τών ’Αρκάδων ίερόν.

"Ενεκα τοΰ ίεροΰ τό Λύκαιον εκαλείτο καί 
’Αρκαδικός “Όλυμπος καί Ιερά τών ’Αρκάδων 
κορυφή

Ή  λατρεία τοΰ Λυκαίου Διός ήτο περίφη
μος καθ’ δλην τήν άρχαίαν Ελλάδα, διότι 
κατ’ έθιμον, ούτινος ή άρχή 'δεν είνε γνωστή, 
έθυσιάζοντο είς τόν Λύκαιον Δία καί άνθρω
ποι, βρέφη, δπως άκριβέστερον λέγει ή πα- 
ράδοσις.

Τήν βάρβαρον ταύτην θυσίαν λέγεται δτι 
είσήγαγεν ό Λυκάων, οστις δύναται νά θεω* 
ρηθή ώς δ μυθικός έθνάρχης τών ’Αρκάδων. 
Περί τούτου !λέγετυ άκόμη ό καί περί τοΰ 
Ταντάλου, τοΰ γνωστού προπάτορος τών Πε
λοπιδών λεγόμενος μΰθος, δτι δηλαδή φιλόξε
νή σας ποτέ τόν Δία καί θέλων νά δοκιμάση
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τήν πανσοφίαν αδτοΰ, προσέφερεν είς αυτόν 
άνθρώπινον κρέας, άλλ’ δ Ζεύς έννοήσας τοΰτο 
άνέτριψε μετ’ άγανακτήσεως τήν τράπεζαν. ’Α
ποτέλεσμα τής δργής τοΰ Διός ήτο τότε δ κα
τακλυσμός τοΰ Δευκαλίωι ος.

Τό ασυνήθες έν 'Ελλάδι άγριον έθιμον τών 
ανθρωποθυσιών έκαμεν ώστε νά λέγωνται περί 
τοΰ τεμένους τοΰ Λυκαίου Διός διάφορά αλλα 
παράδοξα καί μυθώδη πράγματα- δτι δηλαδή 
δ εισερχόμενος είς τό τέμενος, άνθρωπος ή 
ζφον, δέν παρείχε σκιάν καί δτι δ γευόμενο;

τών έκ τών θυσιών τοΰ Λυκαίου προερχόμε
νων σπλάγχνων, -αν κατά τύχην έτρωγε καί 
σπλάγχνον άνθρώπου θυσιασθέντος,^ μετεβάλ- 
λετο είς λύκον, έξηνθρωπίζετο δέ πάλιν μετά 
εννέα έτη, αν κατά τό διάστημα τοΰτο δέν έ 
τρωγεν έκ νέου άνθρώπινον κρέας.

Οί άρχαίοι συγγραφείς πολλάκις μνημονεύ- 
ουσι τό ίερόν τοΰ Λυκαίου Διός, αφορμήν λαμ- 
βάνοντες. πρό. πάντων εκ τών άνθρωποθυσιών, 
ό δέ Παυσανίας,, δστις έπεσκέφθη τό Λύκαιον 
κατά τό τέλος τοΰ 2 αιώνας μ. Χ·, άναφέρει
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εν τη Περιηγήσει τής Ελλάδος, έν τφ 38φ 
κεφαλαίφ των ’Αρκαδικών, και περί του ίεροϋ 
πολλάς λεπτομερείας. Διά να γνωρίσωσιν οί 
άναγνώσιαι, δσοι τυχόν δέν εσχον ποτέ τήν 
περιέργειαν νά άναγνώσωσι τόν Παυσανίαν, 
τον τρόπον καθ’ δν δ πολύτιμος οΰτος άρ- 
χαΐος ' Οδηγός τής Ελλάδος, Ιστορεί τά αξιο
θέατα και άξιομνημόνευτα χωρία της Ελλά
δος τής. εποχής του, άναφέρομεν έπί λέξει τό 
σχετικόν πρός τό ιερόν του Λνκαίου χωρίον 
τούτου.

Τό δέ όρος παρέχεται τό Λνκαιον καί δλλα 
ές ΰανμα και μάλιστα τόδε. Τέμενός έστιν έν 
αυιφ Λνκαίου Αιός, έσοδος δέ ούκ έστιν ίς 
αΐιτό άνδρώποις'ύπεριδόντα δέ τον. νόμον καί 
έσελ&όντα άνάγχη πάσα αυτόν ένιαντον πρόσω 
μή βιώναι. Και τάδε έτι ' ελέγετο tà έντός τον 
τεμένους γενόμενα δμοίως πάντα καί ύέηρία καί 
άν&ρώπονς où παρέχεσ&αι σκιάν -, . . “Εστι δέ 
ίν τή άκρα τή άνωτάτω τον όρους γής χώμα, 
Αιός τον Λνκαίου βωμός, καί ή Πελοπόννησος 
τά πολλά έστιν άπ’ αντον οννοπ%ος· πρό δέ τον 
βωμόν κίονες δύο ώς έπΐ άνίσχοντα έστήκααιν 
ήλιον, αετοί δέ ίπ  αντοΐς έπιχρνσοι τά γε έτι 
παλαβότερα έπεποίηντο. Έ πΙ τούτον τον βωμόν 
τφ  Δνκαίψ ΛιΙ ϋύονσιν εν άπορρήτφ- πολύ- 
πραγμονήσαι δέ οΰμοι τά ές τήν θυσίαν ήδν 
ήν. . .

Ή  γλώσσα είνε αρκούντως απλή και εύ
ληπτος, ώστε νομίζω δτι δέν είνε άνάγκη· νά 
παραθέσω καί μετάφρασιν τού κειμένου. Τά 
χωρία είνε ενδεικτικά και διά τό σύστημα, 
δπερ ακολουθεί Ιν τφ βιβλίφ αυτού δ Παυ
σανίας· δλίγη τοπογραφία/' μνεία καί κατά τό 
δυνατόν ακριβής περιγραφή" σφζομένων μνη
μείων καί πρό πάντων επιζήτησις άφηγήσεως 
θαυμάσιων, διά νά γίνεται τερπνότερα ή άνά- 
γνωσις, είνε τά κύρια χαρακτηριστικά τούτου.

'Υπό τού Παυσανίου δδηγούμενος ό Leakfe 
άνεγνώρισε κατά τάς «ρχάς τού παρελθόντος 
αιώνος τόν βωμόν τοΰ Λυκαίου Διός Ιπί μιας 
των υψηλότερων κορυφών τοΰ Λυκαίου κα
λούμενης "Αη-Λιάς έκ-τίνος μικρού Ικκλησι- 
δίου τοΰ άγιου τούτου, ευρισκομένου παρ’ 
αυτήν.

Έ π ί τής κορυφής ταύτης έφαίνοντο πολλά 
μικρά δοτά. περί τών όπσίων οί χωρικοί διη
γούντο, δτt προήρχονιο 1\ αιχμαλώτων άλω- 
νισθέντων ΰπό τών άρχαίων Ελλήνων ή υπό 
τών Τούρκων. Διά τό περίεργον άναφέρομεν 
καί τό σχετικόν μέρος δημοτικού άσματος ση- 
μειωθέν υπό τοΰ Ross τφ 1839.

’στό χανδάκι τούς έχανδακώσανε,
’στην σκάλαν τονς έσκαλώσανε,
'ατόν άγιον Ήλιάν τούς ίλνώσανε.

Σήμερον ό “Αη Διάς ανήκει εις τήν περι
φέρειαν τοΰ χωρίου Καρυών τής Λυκοσούρας, 
τελείται δ’ επ’ αΰτοΰ κατ’ έτος πανήγυρις τών 
πέριξ μικρών χωρίων τήν 27 ’Ιουλίου κατά 
τήν μνήμην τοΰ Προφήτου Ήλία.

Άπό τοΰ 1902 μοί άνετέθη υπό τής αρ
χαιολογικής Εταιρείας νά άνασκάψω είς τά 
διάφορα μέρη τής ’Αρκαδίας, δπου σφζονται 
λείψανα άρχαίων πόλεων ή Ιερών. ‘Ως ήτο 
πολύ φυσικόν, προΰτίμησα έν άρχή άπό πάσης 
άλλης θέσεως τό Λύκαιον.

Καί αί άρχαίαι παραδόσεις καί μάλιστα τά 
καταφανή λείψανα αρχαιοτήτων έπί τοΰ Λυ
καίου προΰκάλουν ιήν προτίμησιν ταύτην.

Ό  αυτός Παυσανίας έν τφ προμνημονευ- 
θέντι 38 κεφαλαίφ τών Αρκαδικών άνα- 
φέρει, δτι έπί τοΰ Λυκαίου πλήν τοΰ ίεροΰ 
τοΰ Λυκαίου Διός,. υπήρχε καί ναός τοΰ 
Πανός καί Ιππόδρομος, έν φ Ιτελοΰντο οί ά- 
γώνες τών Λυκαίων. Καί τοΰ Ιπποδρόμου ή 
θέσις ήτο ήδη γνωστή έν άρχή τοΰ παρελθόν
τος αίώνος έξ ολίγων σφζομένων ακαλύπτων 
λειψάνων τούτου, ή δέ Γαλλική έπιστημονική 
άποστολή, ήτις κατά τό τέλος τής Ελληνικής 
επαναστάσεως είχε κατέλθη μετά τοΰ Μαιζώ- 
νος είς τήν Πελοπόννησον, εδημοσίευσε καί 
μικρόν τοπογραφικόν σχέδιον τής θέσεως αΰ
τοΰ μετά τών σφζομένων λειψάνων εν τφ περί- 
φήμφ συγγράμματι B loue t : ..E xpéd ition  
scientifique de Morée.

Ai άνασκαφαι τής ΆρχαιολογικήςΈταιρείας, 
άς διηύθυνα εγώ, έγένοντο εν τφ ίερώ τοΰ 
Λυκαίου Διός έπί τής κορυφής τοΰ "Αη Λιά 
καί έν τφ Ίπποδρόμφ.

Έ ν  τφ ίερφ τοΰ Λυκαίου Διός δέν ΰπήρ- 
χον, ως εΐπομεν, σπουδαία οίκοδόμήματα, άλλα 
μόνον ό βωμός κατεσκευασμένος διά τή; συσ- 
σωρεύσεως τής τέφρας τών θυσιών, καί τό τέ
μενος.

Τό τελευταϊον. τοΰτο δέν εχει τι τό διακρι
τικόν, αναγνωρίζεται δέ μόνον εκ τής γραμμής 
τών λίθων, ήτις περιώριζε τόν χώρον του, καί 
ήν ευτυχώς δέν έτυχε νά μετακινήσωσιν οί χω
ρικοί καί οί ποιμένες, οί συνήθεις επισκέπται 
τοΰ "Αη Λιά. Τό τέμενος ευρίσκεται βορείως 
τοΰ μικροΰ εκκλησιδίου τοΰ "Αη Λιά, είνε δέ 
μικρόν όροπέδιον έκτάσεως περίπου 120 μέ
τρων καί πλάτους 60 μέτρων καλούμενον σήμε
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ρον Ταβέρνα, διότι κατά τήν πανήγυριν τοΰ 
°Άη Λιά, έπ’ αΰτοΰ τοποθετείται τό πρόχειρον
οίνοπαντοπωλεΐον, τό άναγκαιότάτον διά πάσαν
χωρικήν πανήγυριν παράρτημα.

Παρά τήν βορείαν πλευράν τοΰ τεμένους 
ύψοΰται άποτόμως ή κορυφή, έφ’ ης υπάρχει 
ό βωμός. Αΰτη έχει σχήμα μαστοειδές, ή δέ 
άκρα αυτής είνε 20 περίπου μέτρα ΰψηλότερον 
τοΰ τεμένους.

Ή  άνασκαφή ημών άπέδεξεν, δτι ή άκρα

τής κορυφής ταύτης μέχρι βάθους 2 περίπου 
μέτρων συνίστατο εκ τέφρας καί πολλών μι
κρών οστών καί τεμαχίων άγγείων, μεθ’ ών 
ΰπήρχον καί πολλοί ογκώδεις λίθοι, δπως εμ- 
ποδίζωσι νά παρασύρωνται ταΰτα υπό τών 
ισχυρών άνεμων καί τών βροχών Ταΰτα άπε- 
τέλουν τόν περίφημον βωμόν τοΰ Λυκαίου 
Διός. Έν Έλλάδι ήτο πολύ σύνηθες νά κατα- 
σκευάζωνται βωμοί διά τής συσσωρεύσεως τών 
υπολειμμάτων τών θυσιών, εδρέθησαν δέ τοι-
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οΰτοι Ιν πολλαις άνασκαφαΐς, και ό μέγιστος 
δέ τών έν 'Ολυμπία βωμών, ό βωμός τοΰ Διός, 
όμοίως ήτο κατεσκευασμένος. ώς. μαρτυρεί δ 
Παυσανίας.

Ό  βωμός τοΰ Λυκαίου Διός είνε στρογγυ
λός καί έχει διάμετρον μεγαλείτέραν των 25 
μέτρων.

’Εντός τών βωμών εύρίσκονται συνήθως 
πολλά μικρά άντικείμενα, άφιερώματα τών πι
στών, «λλ' έν τφ βωμφ τοΰ Λυκαίου Διός μό
νον Ιλάχιστακαί ασήμαντα τοιαΰτα εύρέθησαν. 
Είνε αληθές, δτι έκ φόβου μήπως Ιξασθενήση 
πολύ ή συνοχή του βωμοΰ διά μεγάλης σκα- 
φής, καί έπέλθη κατόπιν διά τών βροχών καί 
τών άνεμων ή καταστροφή αδτοΰ, μόνον όλί- 
γαι τάφροι Ισκάφησαν έν αύτψ άρκοΰσαι, ό
πως γνωσθή όπωσδήποτε τό περιεχόμενον αδ
τοΰ καί ό τρόπος τής κατασκευής του, δεν είνε 
δέ άπίθανον να ύπάρχωσι μικρά άφιερώματα 
έν τφ μή άνασκαφέντι μέρει τούτου. Άλλ’ έγώ 
νομίζω, δτι διά τήν δποθετικήν άξίαν τών εδ- 
ρισκομένων ίσως έν τφ βωμφ άντικειμενων 
δεν πρέπει νά καταστραφή ούτος.

Πολλά καί άξια λόγου αντικείμενα εδρέθη- 
σαν έν θέσει τινί πλησίον τον τεμένους, οπου 
κατά πάσαν πιθανότητα έσφάζοντο τά θύ
ματα πριν ή μεταφερθώσιν Ιπΐ τοΰ βωμοΰ, ό
πως καώσι.

Τέσσαρα σπουδαιότατα χαλκά άγολμάτια τοΰ 
Διός, διάφορα ομοια τοΰ Έρμοΰ καί άλλων 
άνθρώπων, είνε τό κύριον μέρος τών εδρη- 
μάτων.

Μεγάλην άξίαν έχει προ πάντων εν μικρόν 
άγαλμάτιον (είκ. 1), τό όποιον παριστά αδ- 
τόν τον Λύκαιον Δία, διότι καταρρίπτει τάς 
θεωρίας εκείνων, οΐτινες θέλοντες νά άποδεί- 
ξωσιν, δτι ή λατρεία τοΰ Λυκαίου Διός ήτο 
Φοινικικής καταγωγής καί είχε διατηρήσει πάν
τοτε τον άσιατικόν χαρακτήρα, διϊσχυρίζοντο, 
δτι δπως καί ό θεός τών Φοινίκων ό Βάαλ 
ουτω καί δ Ζευς Ιπί τοΰ Λυκαίου δέν παρί- 
στατσ δπό μορφήν άνθρωπίνην, άλλ’ έλατρεύετο 
άπεικονιζόμενος διά τών συμβόλων αδτοΰ, τών 
άετών.

Τό άγαλμάτιον κατεσκευάσθη κατά τά τέλη 
τοΰ 6 αίώνος π. X. και δεικνύει τόν κάλλι- 
στον τύπον άρχαϊκοΰ καθημένου Διός Έ ν  τή 
άριστερφ χειρ! κρατεί τόν κεραυνόν, έν δέ τή 
δεξιφ άντικείμενόν τι όμοιάζον πρός τήν μαν
τικήν ράβδον τών Ρωμαίων, δπερ πρώτον νΰν 
εδρίσκεται κρατούμενον δπό τοΰ Διός.

'Ωραιότατος επίσης είνε καί δ Έ ρμης (είκ.

2)ϊ  δστις μέ τό κωνικόν κράνος του, τόν βρα- 
χύν χιτώνα, τόν κλειστόν μανδύαν καί τά ύ- 
ψηλά δποδήματα, νομίζει τις δτι είκονίζει Σκώ- 
τον ορεινόν στρατιώτην. Ό  'Ερμής οδτος θά 
κατεσκευάσθη περί τάς άρχάς τοΰ 5 αίώνος.

Κατά τους αυτούς, περίπου χρόνους κατε
σκευάσθη καί ωραίος νεανίσκος (εϊκ. 3), δστις 
ώς φαίνεται έκ τής κινήσεως τής χειρός αδτοΰ, 
είνε έτοιμος νά ρίψη λαγώβολον ή μικρόν ρό
παλου. .

Πλησίον τής θέσεως, ένθα. εδρέθησαν τά 
άντικείμενα ταΰτα, άπεκαλνφθησαν καί δύο με
γάλοι βάσεις· επί τούτων ϊσταντο οί δύο κίο
νες, οί’τινες κατά τόν Παυσανίαν, εφερον τους 
αφιερωμένους εις τόν Δία δύο έπιχρύσους αε
τούς. Τό τεμάχιον τοΰ κίονος, τό όποιον έν τή 
είκόνι φαίνεται επί τής βάσεως, έπετέθη έκεϊ 
εύρεθέν ολίγον χαμηλότερον τοΰ βωμοΰ εντός 
μικράς χαράδρας.

Πέντε λεπτά χαμηλότερον τής κορυφής ύπάρ · 
χει μικρά πηγή όνομαζομένη Κορίχες, πλησίον 
δέ τούτης άνεσκάφησαν τά λείψανα μιάς άρ- 
χαίας δεξαμενής δεικνυούσης τήν θέσιν τής 
αρχαίας πηγής Άγνοΰς, ήτις είχε τό δνομα 
τής δευτέρας τών τροφών, τοΰ Διός νυμφών, 
ών τρίτη ήτο ή Θεισόα, καί ήτο καί αυτη 
προικισμένη διά θαυματουργοΰ ίδιότητος. 
Ό  Παυσανίας δηλαδή διηγείται, δτι δπότε ή 
επί τοΰ Λυκαίου χώρα έπασχεν δπό παρατε- 
ταμένης άνομβρίας, ό ίερεύς τοΰ Λυκαίου Διός 
έλάμβανε κλάδον δρυός, καί άφοΰ προσηύχετο 
εις τόν Δία, εβάπτιζε τοΰτον εις τό δδωρ τής 
'Αγνοΰς, έξ οδ άνεδίδετο πάραυτα άχλύς, ήτις 
μετεβάλλετο είς νέφος φέρον τήν επιθυμητήν 
βροχήν.

Καί περί τής θέσεως ταύτης δ σημερινός 
λαός άναφέρει ώραίαν καί περίεργον παράδο- 
σιν. Λέγουσιν, δτιτόν παλαιόν καιρόν υπήρχεν 
Ικεΐ νερό ποτάμι, άλλ’ οτι έπνίγη είς 'αυτό δ 
υιός τής Έλληνοπούλας, ήτις διέταξε καί έφρα
ξαν τοΰτο μέ σαράντα ποκάρια μαλλί καί μέ 
σαράντα λεβέτια τών όποιων τό· καθένα είχε 
σαράντα άρβάλια ( λαβάς). Ό τ ε  έγίνετο ή άνα- 
σκαφή, οί χωρικοί άνέμενον, δτι, θά έξεφράτ- 
τετο τό ποτάμι καί θά άνέβλυζε πάλιν τό πα
λαιόν νερόν. .

Ο Ιππόδρομος κείται 15' χαμηλότερον τοΰ 
βωμοΰ εντός μικράς κοιλάδος δνομαζομένης 
Κάτω Κάμπος ή 'Ελληνικό καί Σκαφίδια έκ 
τών έν αύτφ άρχαίων λειψάνων.

,*Η άνασκαφή τούτου θά είνε δπό πάσαν 
έποψιν σπουδαιότατη, διότι δ Ιππόδρομος τοΰ
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Λυκαίου, είνε δ μόνος οπωσδήποτε καλώς σω· 
ζόμενος Ιν Έλλάδι Ιππόδρομος.

Μέχρι τοΰδε μόνον ή άρχή τής άνασκαφής 
τούτου έγένετο, άλλ’ άνεκαλύφθη ήδη μέρος 
τών βαθμιδών, έφ’ ών έκάθηντο οί θεαταί, 
μέρος μιάς στοάς, ήτις δπήρχεν έν τή άρχή 
τούτου, τά σημεία τοΰ τέρματος' έν τή πλα- 
τείφ τοΰ Ίπποδρόμου, μία πολυτελής κρήνη 
καί άλλα μεγαλείτερα κτίρια συναφή πρός τόν 
Ιππόδρομον.

Περί τοΰ άγώνος τών Λυκαίων ελάχιστα 
μόνον έγνωρίζομεν έκ τών αρχαίων συγγρα
φέων καί έξ έπιγραφών,- διά δέ τής άνασκα

φής ημών εδρέθησαν ήδη έπιγραφαί άναγρά- 
φουσαι νικήτας τών αγώνων τούτων, Ιξ ών 
καταφαίνεται, δτι προσήρχοντο είς τούτους ά- 
γωνισταί Ιξ δλων τών μερών τής Ελλάδος. 
Καί περίφημοι Μακεδόνες ώς δ Λάγος, υιός 
Πτολεμαίου τοΰ Λάγου, άναφέρονται μεταξύ 
τών νικητών τών Λυκαίων.

Ή  άνασκαφή τοΰ ίπποδρόμου θά συντελε- 
σθή κατά τό ερχόμενον έτος έξ ολοκλήρου, δν, 
ώς υπάρχει μεγάλη ελπίς, ή Αρχαιολογική 'Ε 
ταιρεία κατορθώση νά δπερνικήση τάς μεγά
λος δυσχερείας, είς δς περιήλθεν ώς εκ τής 
κρίσεως. ήν διατρέχει τό λαχεΐον αδτής.

Κ . Κ Ο Υ ΡΟ Υ Ν  ΙΩ Τ Η Σ

Α . Τ Σ Ε Χ Ο Φ

Ο  Β Υ Σ Σ Ι Ν Ο Κ Η Π Ο Σ

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ  4  ΠΡΑΞΕΙΣ

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

Κάμπος. Παλαιά, στραβωμένη, προ πολλοΰ άχρηστος 
οχοπιά, παρέχει πηγάδι, μεγάλες π έτρ α , που είχαν, ως 

■- φαίνεται, χρησιμεύσει διά πλάκες τάφων, καί παλαιά &ρα- 
ι, νίο. Φαίνεται ό δρόμος πού πηγαίνει στην επαυλι τοΰ Γά·

.  -■Τ γεφ . Κατά μέρος, ύψόνονται καί μαυρίζουν λενχαις' έκεϊ 
ά ρχιζα  δ βναοινόκηπος. Μ ακρνά ,οειρά  άπό τηλεγραφι
κούς στύλους καί μαχρύτερα  στον δρίζοντα μόλις δια· 
χρίνεται ή  πόλις, ποΰ φαίνεται μόνον όταν ό καιρός 
είνε πολύ καλάς καί κα&αρά ή  άτμοοφαΐρα. Κοντεύει νά 
βαοιλέψίΙ °  ’11 Σαρλόττα, ό Γιάοοας χα ί ή  Δον-
νιάοοα κά&ονται στο θρανίο, & ’Επιχόδοφ στέκεται παρέ- 
κει καί παίζει οτήν κιύλάρα κάποιο μελαγχολιχο κ ο μ μ ά τι  
δλοι κά&οννται συλλογισμένοι. Ή  Σαρλόττα φορεϊ παληο 
καοκέτο' έξεκρέμααε τό τουφέκι άπο τάν ώμο της καί 
διορόώνει τη  άηλειά τον λονριοΰ.

ΣΑΡΛΟΤΤΑ  —; Σ υλλο γισμ ένη . — Δέν έχω 
πραγματικό διαβατήριο καί δέ ξέρω πόσω χρονώ 
είμαι, κι’ δλο μοΰ φαίνεται πώς είμαι νέα. 
"Οταν ήμουνα μικρό κοριτσάκι, δ πατέρας κ’ ή 
μητέρα μου Ιγύριζαν στά έμπορικά πανηγύ
ρια κ’ έδιναν πολύ καλές παραστάσεις.. Εγώ 
πηδούσα 8£ΐ11θ-ΐηθΓία1θ κι’ άλλα διάφορα. 
Κι’ δταν δ μπαμπάς κ’ ή μαμά άπέθαναν, Ι- 
μένα μ' Ιπήρε κοντά της μια γερμανίδα κυρία 
κι’ άρχισε νά μέ σπουδάζη. Πολύ καλά. Έμε· 
γάλωσα, έπειτα έγινα γκουβερνάντα. Ά πό  ποΰ 
δμως είμαι καί ποιά είμαι, δέν ξέρω. . .  Ποιοι 
είνε οί γονείς μου, μπορεί νά ήσαν κι’ άστε-

* Συνέχεια ά πό  σελίδος 871.

φάνωτοι. . . ποιος ξέρει.— Βγάζει άπό τήν τσέπη 
της άγγούρι καί τό τρώγει. — Τίποτε δέν ξέρω. 
— Διακοπή. — Έ χω  μιά διάθεσι νά μιλήσω, μά 
μέ ποιόν. . . Κανένα δέν έχω.

ΕΠΙΧΟΔΟΦ  — Παίζει κιθάρα καί τράγον· 
δει.— «Βαρέθηκα τό θόρυβο τοΰ κόσμου, βα
ρέθηκα τούς φίλους, τούς εχθρούς» . . .  Τί ευ
χάριστο νά παίζη κανείς μαντολίνο !

ΔΟΥΝΙΑΣΣΑ. —  Αυτή είνε κιθάρα δέν είνε 
μαντολίνο.— Κνττάζει στον καθρέφτη χαίπου- 
δράρεται.

ΕΠΙΧΟΔΟΦ.—  Για έναν ποΰ άγαπά τρελλά 
είνε τό μαντολίνο. . .  — Τραγονδεΐ. — «Μονάχα 
ή αγάπη ή δική σου θά έζέσταινε τή δόλια 
μου καρδιά»..

Ό  Γιάσσας βοηθει.

Σ Α Ρ Λ Ο Τ Τ Α .— ’Απαίσια τραγουδούν αυτοί 
οί άνθρωποι, .ούφ ! Σάν τσακάλια.

ΔΟΥΝΙΑΣΣΑ  — Στόν Γιάααα.— Τί εύτυχία, 
αλήθεια, νάταξειδέψη κανείς στήν Ευρώπη, αΐ;

ΓΙΑΣΣΑΣ. — Ά , βέβαια, είμαι καθ’ δλα σύμ
φωνος μαζί σας. — Χασμάται, επειτα καπνίζει · 
τσιγάρο.

ΕΠΙΧΟΔΟΦ  —  ’Εννοείται. Στήν Εδρώπη 
προ πολλοΰ πιά κάθε πράγμα είνε βαλμένο 
στη θέσι του.
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ΓΙΑΣΣΑΣ. Εννοείται . .
ΕΠΙΧΟΔΟΦ. — Εγώ εΐμαι Ανεπτυγμένος άν

θρωπος, διαβάζω διάφορα περίεργα βιβλία, δέ 
μπορώ δμως νά Ιννοήσω τάς διαθέσεις μου, 
τί Ακριβώς θέλω, νά ζήσω ή νά αύτοκτονήσω, 
θέλω νά πώ, οδχ ήττον δμως, εγώ πάντοτε έχω 
μαζί μου τό ρεβόλβερ. Νά το . . , —  Δείχνει 
ίο ρεβόλβερ.

ΣΑΡΑΟΓΤΑ. — Έτελείωσα. Τώρα πηγαίνω. 
■— Κρεμνά στόν ώμο της τό τουφέκι. — ’Εσύ, 
Έπιχόδοφ, είσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος και 
πολύ φοβερός· για σένα πρέπει νά τρελλαίνων- 
ται ή γυναίκες. Μπρρρ ! — Προχωρεί. — Αύ- 
τοί οι έξυπνοι είνε δλοι βλάκες, κ' Ιγώ δεν έχω 
μέ ποιόν νά μιλήσω. . . Πάντα μόνη, κανένα 
δεν εχω, κα ί. . . και «οιά είμ’ Ιγώ ; γιατί είμαι; 
άγνωστον. . .  —· Φεύγει, όχι βιαστική.

ΕΠΙΧΟΔΟΦ. —- Νά είποΰμε τήν αλήθεια, 
χωρίς νά θίξωμε άλλα ζητήματα, εγώ πρέπει 
νά μιλήσω για τόν Ιαυτό μου, δηλαδή, πώς 
ή τύχη φέρεται μαζί μου άσπλαχνα, σάν τρι
κυμία προς ένα καραβάκι. "Αν, ας ύποθέ- 
αωμε, έχω λάθος, τότε γιατί σήμερα τό πρωΐ 
ξυπνώ, λόγου χάριν, καί βλέπω στο στήθος μου 
Απάνω μιά τόση δά μεγάλη, φοβερή Αράχνη; 
• · — Δείχνει με τά δνό τον χέρια. — Πιάνεις 
νά πιής κβάς καί τί βλέπεις μέσα; ένα Αηδέ
στατο ζωΐφιον, ώς είδος κατσαρίδα. — δια
κοπή.— "Εχετε διαβάσει τόν Μπόκλ; —  Δια
κοπή.— Θά σάς Ανησυχήσω, Ευδοκία Θεόδώ- 
ροβνα, έχω νά σάς πώ δυό λέξεις.

ΔΟ ΥΝΙΑΣΣΑ. — Λε'γετε.
ΕΠΙΧΟΔΟΦ. — Επιθυμούσα νά είμαστε μό

νοι. . . — 'Αναστενάζει.
ΔΟΥΝΙΑΣΣΑ  —  Τ αραγμένη . —  Κ α λ ά .. .  

Πρώτα δμως νά μοΰ φέρετε την τόλμα μου 
. . .  είνε κοντά στο ντουλάπι . εδώ κάνει λίγο 
ύγρασία. . .

ΕΠΙΧΟΔΟΦ .— Καλά. . . σάς την φέρνω . . .  
Τώρα ξέρω τί θά κάμω τό ρεβόλβερ μου. . . 
— Παίρνει τήν κιθάρα και ένφ φεύγει, παίζει.—

Π Α Σ Σ Α Σ .. — Είκοσιδυό κακομοιριές! ’Α
νόητος άνθρωπος, Ιδώ πού τά λέμε.

ΔΟ ΥΝ ΙΑ ΣΣΑ .'— Παναγιά μου, μην πάη κι’ 
αύτοκτονήση. —-  Δ ια κ ο π ή . — Έ γινα  μυιά- 
γγιχτη, δλο ανησυχώ. "Ημουνα Ακόμη κορι
τσάκι, πού μ’ επήραν οί Αφεντάδες, εγώ τώρα 
ξεσυνήθισα την πρόστυχη ζωή καινά, τά χέρια 
μου άσπρισαν, έγιναν λευκά σάν δεσποινίδος. 
"Εγινα εΐιαίσθητη, λεπτή, εδγενης, τό κα

θετί φοβούμαι . .  Τρομάζω. Κι' αν ίσως 
εσείς, Γιάσσα, μέ άπατήσετε, δέ ξέρω τί έχει 
νά γίνη μέ τά νεύρα μου.

ΓΙΑΣΣΑΣ. — Τήν φιλέί. —  Άγγουράκι μου! 
Βέβαια κάθε κορίτσι πρέπει νά μή ξεχνρ τόν 
εαυτό του, καί μένα δεν μ’ αρέσει καθόλου, 
δταν ένα κορίτσι είνε κακής διαγωγής.

ΔΟΥΝΙΑΣΣΑ. Έ γώ  σάς άγάπησα μέ πάθος, 
είσθε Ανεπτυγμένος καί γιά δλα μπορείτε νά 
συζητήτε'. —  Διακοπή.

Γ ΙΑ Σ Σ Α Σ  — Χασμαται —  Ναί. . .Τό κατ’ 
Ιμέ, δίαν ένα κορίτσι αγαπρ κάποιον, θά πή 
πώς είνε ανήθικο. — Διακοπή. — Εύχάριστο 
είνε νά καπνίζη κανείς πούρο στον καθαρόν 
Α έρα ... — Άκροάται —  Νά, έρχονται. . . 
Είνε τ’ Αφεντικά. . .  — Ή  Δοννιάόαα τόν Α- 
γκαλιάζει μέ όρμή.

ΓΙΑΣΣΑΣ. —  Πηγαίνετε σπίτι» σάν νά εί
χατε πάει τάχα στον ποταμό νά κολυμπήσετε, 
απ’ αυτό τό δρομάκι πηγαίνετε, γιατί θά σάς 
συναντήσουν καί θά  νομίσουν πώς είχαμε 
συνέντευξι. Αυτά Ιγώ τά συχαίνομαι φοβερά.

ΔΟ ΥΝΙΑΣΣΑ. —  Βήχει σιγά.—  Μ έπιασε 
τό κεφάλι μου Από τό πούρο. . . — Φεύγει.

Ό  Γ ιάσσαζ  μένει, κάθεται κο ιτά  στή σκοπιά.
Μ παίνουν: Λ ο ν μ π ά β  ’Α ν 5 ρ ίγ εξ ν α , Γ ά γ ε ψ  κα ί 

Λ ο π ά χ η ν

ΛΟΠΑΧΗΝ- —  Πρέπει ναποφασίσετε όρι- 
στικώς, δεν μάς μένει καιρός. Τό ζήτημα δέν 
είνε καί δύσκολο. Συμφωνείτε νά δοθή ή γή 
εις εξοχάς, ή δχι; Άποκριθήτε μ’ ένα λόγο: 
ναί ή δχι; Μοναχά ένα λόγο!

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — ΙΤοιός καπνί
ζει εδώ αυτά τ’ Αηδέστατα πούρα; —  Κάθεται.

ΓΑΓΕΦ. — Τί ευκολία τώρα μέ τόν σιδηρό
δρομο πού γίνηκε. — Κάθεται —  Έπήγαμε 
στή χώρα κ' επρογευματίσαμε. . . Τήν κίτρινη 
στή μέση! Έ γώ λέγω νά πάγω πρώτα στο · 
σπίτι νά παίξω μιά παρτίδα. . .

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — ’Έχεις καιρό.
Λ Ο Π Α Χ Η Ν ■ — Μοναχά μιά λέξι! — Πα

ρακλητικά. — Ελάτε, λοιπόν, Απαντήσετε!
ΓΑΓΕΦ  — Χασμαται —  Ποιό;
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — Κνττάζει στο 

πονγγί της. — Χθές είχα τόσα χρήματα καί 
σήμερα δέν έμειναν παρά λίγα. *Η κακομοίρα 
ή Βάρια, γιά νά κάνη οίκονομία μάς ταγίζει 
δλούςγαλαιόσουπα, στο μαγερειό, δίνουν στούς 
γέρους μονάχα φασόλια, κ’εγώ δός του κ’εξο- 
δεύω χωρίς κανένα λογαριασμό. . .—  Τής πέ
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φτει τό πονγγί καί χύνονται χρυσά νομίσματα 
■— Έσκόρπισαν. . .  — Δνοανααχετει.

ΓΙΑ ΣΣΑ Σ. —  Σταθήτε, Ιγώ τά μαζεύω Α
μέσως. — Μαζεύει τά νομίσματα.

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ.—  Ναί, κάμε μου 
τή χάρι, Γιάσσα. Τ ί ήθελα νά πά ' νά προγευ
ματίσω. . .Τ ί ελεεινό τό ξενοδοχείο σας μέ τή 
μουσική, τά τραπεζομάντηλα βρωμούν ξύγκια 
. . . Γιατί νά πίνης τόσο πολύ. Λεωνίδα; 
Γιατί νά τρως τόσο πολύ; Γιατί νά μιλής 
τόσα πολλά; Σήμερα στό ξενοδοχείο είπες πάλι 
τόσα, χωρίς νά έχουν τόν τόπο τους. Είπες 
γιά τό δγδόντα, Ιμίλησες γιά τούς συμβολιστάς. 
Καί σέ ποιόν; Κάθεσαι καί μιλείς στους ύ- 
πηρέτας γιά τούς συμβολιστάς.

ΛΟΠΑΧΗΝ. — ’Αλήθεια.
ΓαΓΕΦ. —  Κινεί τά χέρια τον. —  Είμαι 

Αδιόρθωτος, είνε φώς φανερό. . . — ’Ερεθι
σμένος, στον Γιάσσα. —  Τ ί θέλεις εσύ καί δλο 
μπρός στά μάτια μου στριφογυρίζεις;

ΓΙΑΣΣΑΣ. — Έ γώ  δέ μπορώ, σάν ακούω 
τή φωνή σας, νά μή γελάσω.

ΓΑΓΕΦ. —  Στήν άδελφή τον —  "Η Ιγώ, ή 
αυτός. . .

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ  —  Φύγετε, Γιάσ
σα, πηγαίνετε. . .

Γ ΙΑ Σ Σ Α Σ . — Δίνει τό πονγγί στήν Λιονμ- 
πόβ Άνδρέγεβνα—  Φεύγω Αμέσως. —  Μόλις 
κρατιέται νά μή γελάση. — 'Αμέσως. . . Φεύγω.

ΛΟΠΑΧΗΝ. —  Τό κτήμα σας σκοπεύει νάτό 
άγοράση ό πλούσιος Δεριγάνοφ. Λένε, πώς 
δταν γίνη δημοπρασία θά έλθη ό ίδιος.

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ . —  ’Ά μ’ Ισείς 
πού τ’ ακούσατε;

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — Στή χώρα τό λένε.
ΓΑΓΕΦ. — Ή  γιαγιά Από τό Γ ιαροσλάβλι 

ύποσχέθηκε νά στείλη. Πότε δμως καί πόσα 
θά στείλη, άγνωστον. . .

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — ΓΙόσα θά στείλη; Ικατό -  δια
κόσιες χιλιάδες;

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Μ π ά ! -----
Δέκα - δεκαπέντε χιλιάδες κι’ αυτό σπολλατη .

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . —  Μέ συγχωρεΐτε, τέτοιους 
Αστόχαστους Ανθρώπους, σάν κ° Ισάς, κύριοι, 
τέτοιους Αδρανείς, περιέργους, δέν άπήντησα 
ακόμη. Καθαρά σάς μιλούν, τό κτήμα σας που
λιέται καί σείς σάν νά μην καταλαβαίνετε.

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Μά τί θέλετε 
νά κάνωμε; Συμβουλέψετε -μας.

ΛΟΠΑΧΗΝ. — "Αμ’ τίάλλο κάνω κάθε μέρα 
παρά νά σάς συμβουλεύω ! Κάθε μέρα δλο 
καί τά ΐδια σάς κοπανίζω. Καί τόν βυσσινό- 
κηπο, καί τή γή πρέπει νά την εκμισθώσετε 
σέ έξοχάς, αδτό πρέπει νά γίνη τώρα, δσο τό 
δυνατόν γληγορώτερα, ό πλειστηριασμός είνε 
μπρός στή μύτη σας ! Νοιώθετε! Μιά πού 
αποφασίσετε όριστικώς νά γίνουν εξοχαίς, χρή
ματα θά σάς δώσουν δσα θέλετε, καί τότε 
σωθήκατε.

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Έξοχαίς καί 
ενοικιασταί, μέ συγχωρεΐτε, μού προξενούν Αη
δία. . .

ΛΟΠΑΧΗΝ. — Έ γώ  ή θά βάλω τής φωνές 
ή θά μέ πάρουν τά κλάματα ή θά λιγοθυμήσω. 
Δέ βαστώ! Μ’ Ιψήσατε! Θά σκάσω! —  ¿τόν 
Γάγεφ. —  Γυναικάριο!

ΓΑΓΕΦ, —  Π ο ιό ;

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . —  Γυναικάριο! — θέλει νά 
φνγη.

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ— Τρομαγμένη—  
Μή, μή φύγετε. Σταθήτε, μάτια μου. Σάς πα
ρακαλώ. "Ισως σκεφθούμε κάτι τ ι . . .

ΛΟ Π ΑΧΗ Ν. — Τί νά σκεφθούμε;
ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ.— Μή φύγετε, σάς 

παρακαλώ. Μαζί σας παίρνει κανείς θάρρος. . .
 Διακοπή. — Έγώ ολο περιμένω κάιι, σάν
νά πρόκειται νά γκρεμισθή τό σπίτι νά πέση 
απάνω μας.

ΓΑΓΕΦ  . —  Βαθειά συλλογισμένος. — Διπλή 
στή γωνιά. . . Κρουαζέ στή μέση. . .

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — "Αχ,πολύ Αμαρ
τωλοί είμαστε. . .

ΛΟ Π ΑΧΗ Ν . — Τί Αμαρτωλοί είσθε σείς. . .
ΓΑΓΕΦ . — Βάζει στο στόμα καραμέλα. —· 

Λένε πώς έγώ έφαγα δλη μου τήν κατάστασι 
στής καραμέλες. . . —  Γελά.

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ . — "Ω, Αμαρτίες 
μ ο υ . . .  Πάντα σκορπούσα Ακράτητα τά χρή
ματα σάν τρελή, καί πήρα άνδρα, πού δέν 
έκανε άλλο παρά χρέη. Άπέθανε δ άνδρας 
μου από τή σαμπάνια, — έπινε φοβ&ρά, καί 
γιά τή δυστυχία μου, άγάπησα άλλον, έσχειί- 
σθηκα, καί Ακριβώς τήν Ιποχή εκείνη, — αύτό 
ήτον ή πρώτη τιμωρία, κτύπημα κατακέ
φαλα, -  εδώ σ’ αυτόν τόν ποταμό. . . έπνίγηκε 
τό παιδί μου, εγώ δέ έφυγα ν’ έπήγα στήν Ευ
ρώπη, έφυγα γιά πάντα, γιά νά μή γυρίσω 
ποτέ, νά μή βλέπω αύτόν τόν ποταμό. . . 
"Εκλεισα τά μάτια μου, έφυγα σάν τρελή,
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κι’ αυτός μ’ έπήρε από πίσω. . άσπλαχνα, 
άκαρδα. ’ \γόρασα μιά έπαυλι κοντά στο Μαν- 
τόν, γιατί είχε άρρωστήσει έκεϊ, καί, τρία χρό
νια, ούτε μέρα ούτε νύχτα δέν εΐχα άνάπαυσυ ό 
άρρωστος με παίδεψε, έστέγνωσε ή ψυχή μου. 
Πέρυσι, που ή έπαυλις πουλήθηκε διά χρέη, 
Ιπήγα στο Παρίσι, κ’ έκεΐ μ’ έκατάκλεψε, μ’ §γ- 
κατελειψε, τα εταίριαζε μέ άλλην, έδοκίμασα νά 
φαρμακωθώ. . .τ ί βλακεία, τί ντροπή ! Κ’ έξα
φνα άρχισε νά μέ τραβά ή Ρωσσία, ή πατρίδα, 
ή κορη μου. . . — Σφογγίζει τά δάκρνά της. — 
Θεέ μου, Θεέ μου, σπλαχνίσου με, συχώρεσε 
της αμαρτίες μου ! Μή με τιμωρήσης περισσό
τερο ! — Βγάζει άπό την τοέπη της τηλεγρά
φημα- — Τό έλαβα σήμερα από τό Παρίσι. . 
Ζητεί συχώρησι, μέ παρακαλεί νά γυρίση . .
—  Σχίζει τό τηλεγράφημα. —  Σαν νά παίζη 
κάπου μουσική. — Άκροαται.

ΣΆΓΕΦ . —  Είνε ή περίφημη εβραϊκή δρ-
χήστρα μας· θυμάσαι; τέσσερα βιολιά, φλάουτο, 
μπάσα - βιόλα.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΛΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  'Υπάρχει άκό- 
μη; Καλά θά ήταν νά κάμωμε καμμιά Ισπε- 
ρίδα νά τούς προσκαλέσωμε.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . —  Άκροαται. - -  Δέν ακούεται 
τίποτε. . .  —  Τραγονδεϊσιγά.—  «Γιά τόχρήμα 
οΐ Γερμανοί καί τό Ροΰσσο κάνουν Γάλλο».
— Γελά. — Τ ί παράστασι είδα χθές στό θέα
τρο, πολύ άστεία.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ Λ Ν ΔΡΕΓΕΒΝ Α . —  Χωρίς άλλο, 
αστειοτερον άπ’ αύτό δέν θά υπήρχε. Σείς νά 
μήν κυττάζετε τής παραστάσεις, άλλά νά κυτ- 
τάζετε πιό συχνά τόν ϊδιο τόν εαυτό σας. Τί 
πένθιμα πού ζήτε δλοι σας, εδώ! Πόσα πράγ
ματα λέτε χωρίς νά είνε καμμιά ανάγκη. .

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — Αύτό είν' άλήθεια. Πρέπει 
νά τ’ δμολογήσωμε, πώς ή ζωή μας είνε βλα
κώδης . . .  — Διακοπή. τ— Ό  μπαμπάς μου ήταν 
χωριάτης, ήλίθιος, τίποτε δέν ένοιωθε, δέν μ’ έ- 
σπούδασε, παρά μονάχα μ9 έδερνε δταν με
θούσε, και ολο μέ ραβδί. Ή  άλήθεια είνε πώς 
κ’ έγώ είμαι ό ίδιος, βλάκας καί ήλίθιος. Τί- 
Λοτε' δέν Ιδιδάχθηκα, τό γράψιμό μου είν’ 
έλεεινό, καί γράφω, πού ντρέπομαι καί τούς άν- 
θρώπους, σάν γουρούνι.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΛΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. ■ Πρέπεινάπαν- 
τρευθήτε, φίλε μου.

ΛΟ Π ΑΧΗ Ν . — Ναί. . . Αύτό είν’άλήθεια. .
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΛΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Τί λέτε γιά 

τη Βάρια μας; Είνε καλό κορίτσι.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — Να/.
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΛΝΔΡΕΓΕΒΝΑ . Είναι από χω

ρικούς, εργάζεται ολημέρα, καί τό κυριώτερο 
σάς άγαπά, άλλά καί σάς προ πολλοΰ σάς 
άρέσει.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — Νά σάς π ώ . . .  δέ λέγω 
δχι. . . είνε καλή κοπέλλα. —  Διακοπή.

ΓΑΓΕΦ . '— Μοΰ προτείνουν θέσι στήν Τρά
πεζα. .Έξη χιλιάδες μισθό τό χρόνο. . .  τ’ ά- 
κουσες;

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΛΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Γ ι’ αύτά εί 
σαι σύ τώρα; Κάθισε δάέκεΐ πού κάθεσαι. . .

Μπαίνει δ Φιρς, κρατεί ¿πανωφόρι.

ΦΙΡΣ. —  στον Γάγεψ.— Όρΐστε, κύριε, φο
ρέστε το, γιατί κάνει υγρασία

ΓΑΓΕΦ . — Φορεΐ τό επανωφόρι. — Σ ’ έβαρέ- 
θηκα, φίλε μου.

Φ ΙΡΣ . — "Αφήστε τ’ αύτά! . . .  Τό πρωί 
έφύγατε, χωρίς νά πήτε τίποτε. —  Τον παρα
τηρεί.

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΛΝ ΔΡΕΓΕΒΝ Α . —  ΙΙώς έγήρα- 
σες, Φ ίρς!

ΦΙΡΣ. — Τί όρίζετε;
ΛΟ Π ΑΧΗ Ν. — Λέγει, πώς έγήρασες πολύ !
ΦΙΡΣ. — Ά μ ’ είνε καί χρόνια πολλά, πού 

ζώ. Τόν καιρό ποΰθελαν νά μέ παντρέψουν 
Ιμένα, εσένα ό πατέρας σου δέν είχε γεννηθή 
άκόμα. . . — Γελρ — Ό τα ν έδόθηκε ελευθε
ρία, εγώ ήμουνα πιά & αρχαιότερος θαλαμη
πόλος. ’Εγώ τότε δέν εδέχθηκα την Ιλευθε- 
ρία κ’ έμεινα στούς άφεντάδες. . ..— Διακοπή. 
— Καί θυμούμαι πού δλοι είχαν χαρές, και 
γιατί είχαν χαρές, κι’αύτοί δέν ήξεραν;

ΛΟΠΑΧΗΝ. —  Πρώτα ήταν καλά. Τουλάχι
στον έπεφτε ξύλο.

ΦΙΡΣ. — Δέν δκονοε καλά. — Καί βέβαια. 
Οί μουζίκοι στούς άφεντάδες καί οί άφεντάδες 
στούς μουζίκους. Τώρα δλα ¿κουρελιάσθηκαν, 
δέν καταλαβαίνεις τίποτε.

Γ Α ΓΕ Φ . —  Σώπαινε, Φίρς. Αύριο θέλω νά 
πάγω στή χώρα. Μοΰ ύποσχέθηκαν νά μέ συ
στήσουν σ' ένα στρατηγό, πού μπορεί νά δώση 
μέ συνάλλαγμα.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν .— Τίποτε δέν θά κάμετε. Οί 
τόκοι δέν θά πληρωθούν καί νά είσθε βέβαιοι.

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  "Αφησε τον. — 
Παραμιλει. —  Κανένας στρατηγός δέν είνε.

Μπαίνουν.· Τροφίμοφ, "Αννια καί Βάρια.
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ΓΑΓΕΦ. —  Νά κι’ οί δικοί μας, έρχονται.
Α Ν Ν ΙΑ . — ‘Η μαμά κάθεται.
ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ— Τ ρ υφ ερ ά .— Κα

λώς τα, καλώς τα. . . τ’ άγαπημένα μου παι
διά . . .  — ’Α γκα λιάζει τη ν  ”Α ννιαν κα ί Βάριαν. 
—”Αν ήξέρατε καί ή δυό σας πόσο σάς άγαπώ! 
Καθήσετε πλάγι πλάγι. έτσι δά. — Ό λοι κα- 
Οίζονν.

Α Ο Π ιΧ Η Ν . — Ο αιώνιος φοιτητής μας, 
πάντα μέ τά κορίτσια πηγαίνει.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ — Δέν είναι δική σας δουλειά.
ΛΟ Π ΑΧΗ Ν. — Κοντεύει 5 0  χρονώ κ’ είν' 

άκόμα φοιτητής.
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —  Κάμετέ μου τή χάρι κι’ άφή- 

σετε τά άνόητα άστεΐα σας.
Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — Κύτταξέ τονε, τόν παλαβό, 

θυμόνει.
ΤΡΟΦΙΜΟΒ. — Γιατί μέ πειράζεις;
Λ Ο Π Α Χ Η Ν .—  Γελρ. —  Νά σάς κάμω μια 

έρώτησι: τί Ιδέα έχετε γιά μένα;
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — ’Εγώ, Έρμολάϊ Άλεξέϊτς, 

έχω την ιδέα πώς είσθε πλούσιος άνθρωπος, 
γλήγορα θά γίνετε εκατομμυριούχος. Νά. "Οπως, 
προκειμένου περί Ιναλλαγήςτής ύλης, χρειάζε
ται άγριον θηρίον, πού καταβροχθίζει πάν δ,τι 
τού τύχη ’μπρός του, έτσι καί σύ χρειάζεσαι. 
— "Ολοι γελονν.

Β ΑΡΙΑ  —  Μίλησε μας καλήτερα, Πετράκη, 
γιά τούς πλανήτας.

ΛΙΟΥΜ Π ΟΒ ΛΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — Όχι,έλάτενά 
έξακολουθήσωμε τή χθεσινή μας ομιλία.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — Περί τίνος;
ΓΑΓΕΦ. — Περί τού υπερήφανου ανθρώπου.
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — ’Εμείς χθές είπαμε πολλά, 

άλλά σέ κανένα συμπέρασμα δέν καταλήξμμε. 
Κατά την Ιδέα σας, ό υπερήφανος άνθρωπος 
έχει κάτι τι τό μυστικιστικόν. "Ισως ή Ιδέα σας 
νά είνε ορθή, δν κρίνωμεν δμως άπλούστερα 
τό πράγμα καί χωρίς περιστροφάς, τί θά πή 
ύπερηφάνεια, τί έννοιαν έχει ή υπερηφάνεια, 
αφού δ άνθρωπος φυσιολογικώς δέν είνε καί 
τίποτε σπουδαίο πράγμα, άφοΰ μέσα είς την 
κολοσσαίαν του πλειονότητα είνε βάναυσος, άνόη- 
τος, κακομοίρης; Πρέπει νά παύση κανείς νά 
θαυμάζη τόν εαυτόν του. Πρέπει μονάχα νά Ιρ- 
γάζεται.

ΓΑΓΕΦ. — Τ όΐδιο , θ ’ άποθάνης.
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —  Ποιος ξέρει; Καί τί θά πή : 

Α> άποθάνης; "Ίσως ό άνθρωπος έχει εκατό

αίσθήσεις, καί μέ τόν θάνατό του χάνονται 
μονάχα πέντε, δσες ξεύρομε, καί ή άλλαις έν- 
νενηνταπέντε άπομένουν ζωνταναίς.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΛΡΕΓΕΒΝΑ . — Τί έξυπνος πού 
είσαι, Πετράκη.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — Φοβερά!
ΤΡΟΦΙΜΟΦ- — Ή  άνθρωπότης πηγαίνει εμ

πρός, τελειοποιούσα τάς δυνάμεις της. Ό ,τ ι 
είνε δι’ αύτήν άφθαστυν τώρα, καμμιά φορά θά 
τό πλησιάση, θά τό έννοήση, πρέπει δμως ν ά . 
έργασθή, πρέπει μέ δλας της τάς δυνάμεις νά 
συντρέξη ΙκείνΟυς πού ζητούν τήν άλήθειαν. 
Έ δώ σέ μάς, στή Ρωσσία, ολίγοι είναι έκείνοι 
πού Ιργάζονται. Μεγάλη πλειονότης από τούς 
ανεπτυγμένους έκείνους, πού ξεύρω έγώ, τίποτε 
δέν άναζητεΐ, ..τίποτε δέν κάμνει, καί ούτε 
ίκανή είνε πρός εργασίαν. Λέγονται άνεπτυγ- 
μένοι, καί στούς ύπηρέτας μεταχειρίζονται τό 
σύ, φέρονται μέ τούς χωρικούς ώς πρός ζώα, 
εκπαιδεύονται ελεεινά, τίποτε σοβαρόν δέν δια
βάζουν, τίποτε άπολύτως δέν κάμνουν μέ. τάς 
έπιστήμας, μόνον μιλούν, καί άπό τέχνας όλίγα 
καταλαβαίνουν. "Ολοι είνε σοβαροί, δλωνών τά 
πρόσωπα είνε αύστηρά, δέν δμιλοΰν παρά διά 
σοβαρά πράγματα, φιλοσοφούν, καί, μολαταύτα, 
οί περισσότεροι άπό μάς, οί ένενηνταεννέα 
στούς εκατό ζούν σάν αγριάνθρωποι, μέ τό 
παραμικρό άμέσως γροθιαίς, βρισιαίς, τρέφον- 
φονταιέλεεινά, κοιμώνται στή λάσπη, στη βρώμα, 
παντού κορέοι, δυσωδία, υγρασία, ήθική άκα- 
θαρσία. . . Καί, προφανώς, δλαις ή ώραίαις 
συνομιλίαις μας γίνονται γιά νά ρίξωμε σκόνη 
στά μάτια τά δικά μας καί των άλλων. Δείξατέ 
μου πού είναι τά οίκονομικά συσσίτια, δποΰ τό
σον συχνά γίνεται λόγος, πού είνε τά άναγνω- 
στήρια; Μονάχα στά μυθιστορήματα τά βλέ
πεις καί αλλού πουθενά. 'Υπάρχει μοναχά λά
σπη, χυδαιότης, άσιατισμός . . ’Εγώ φοβούμαι 
καί δέν άγαπώ καθόλου τά σοβαρά μούτρα, 
φοβούμαι τής σοβαρές ομιλίες. Καλλίτερα νά μή 
μιλά κανείς.

ΛΟΠ ΑΧΗ Ν. —  Ξέρετε, εγώ σηκώνομαι στάς 
πέντε τό πρωΐ, εργάζομαι άπό τό πρωΐ ώς τό 
βράδυ- λοιπόν, πάντα έχω χρήματα δικά μου 
καί ξένα, καί βλέπω τί άνθρωποι είνε γύρω 
μου. Πρέπει δμως ν’ άρχίσης νά κάνης κάτι τι 
γιά νά έννοήσης πόσοι λίγοι είνε οί τίμιοι 
καί σωστοί άνθρωποι. Καμμιά φορά, πού δέν 
έχω ύπνο, σκέπτομαι καί λέγω: θεέ μου, 
μάς έδωσες άπέραντα δάση, μεγάλους κάμ
πους, άτελείωτους δρίζοντας, καί ζώντες έδώ,
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εμείς έπρεπε πράγματι νά είμαστε γίγαντες. - .
ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — Ή  τούς θέλετε 

τούς γίγαντας; Αύτοι είνε καλοί μονάχα στά 
παραμύθια, έτσι δμως μάς τρομάζουν.

Εις τό βάθος τής σκηνής περνφ ό Έπιχόδοφ
καί παίζει σιγά καί μελαγχολικά κιθάρα

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Σ υλλογισμένα . 
—Ό  Έπιχόδοφ ερχεται . .

ΓΛΤΈΦ. — Ό  ήλιος έβασίλεψε, κύριοι.
ΤΡΟΦΙΜΟΦ■ —  Ναί.
ΓΑΓΕΦ. — ’"Οχ* δυνατά, ώς νά π α γγέλ λ η .  -  

*Ω φύσις Οαυμασία, λάμπεις μέ αιώνιον φέγ
γος, ώραία καί άπαθής, σύ, τήν οποίαν άπο- 
καλοΰμεν μητέρα, συνδυάζεις εντός σου τήν 
ύπαρξιν καί τόν θάνατον, ζής καί καταστρέφεις.

ΒΑΡΙΑ  —  παρακλητικά. —  Θείε !

Α Ν Ν ΙΑ  —· Θείε, πάλι;
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — Εσείς καλλίτερα τήν κίτρινη 

στη μέση—διπλή.
ΓΑΓΕΦ  —  Δέ μιλώ, δέ μιλώ.
'Ολοι κάθονται συλλογισμένοι. Ησυχία ’Ακούεται 

μονάχο ποΰ μουρμουρίζει 6 Φίρς. 'Εξαφνα ακούεται 
μακρυνός ήχος σαν Από τόν ουρανό, ήχος χορδής 
ποϊ> εκόπη, σβυνόμενος θλιβερώς.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Τί ήτον;
ΑΟ Π Α Χ Η Ν . — Δέ ξέρω. Κάπου μακρυά 

στά δρυχεΐα θά  κόπηκε ό κάδος. ’Αλλά κά
που πολύ μακρυά.

ΓΑΓΕΦ  — “Ισως νά ήταν κανένα πουλί . .  
κανένας ερωδιός. . .

ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —  “Η κουκουβάγια. . .
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  'Α ν α τρ ιχ ιά 

ζει. —  Δέ ξέρω γιατί αύτό μου είνε δυσά
ρεστο. — ΖΖαΰσις.

ΦΙΡΣ. ■— Πριν άπό τό δυστύχημα, τό ίδιο 
εγινε: καί ή κουκουβάγια έφώναζε καί τό σα- 
μοβαρι Ιγόγγυζε άδιάκοπα.

ΓΑΓΕΦ. — Άπό ποιό δυστύχημα;
ΦΙΡΣ. —  Πριν άπό τήν ελευθερία. —  Δ ια

κοπή.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝάΡΕΓΕΒΝΑ. — £4ρ?αϊ τν, φί
λοι μου, πάμε, άρχισε νά βραδυάζη πιά. —  
Στην "Αννια — Τά μάτια σου είνε δακρι*- 
σμένα.. . Τί έχεις κόρη μου; — Τήν αγκα
λιάζει.

ΑΝΝΙΑ  — Έ τσι' δέν έχω τίποτα.
ΤΡΟΦΙΜΟΜ■ —  Κάποιος έρχεται.
Φαίνεται διαβάτης μ« άσπρο τσαλακωμένο κα
σκέτο, μ’ ¿πανωφόρι είνε λίγο μεθυσμένος

ΔΙΑΒΑΤΗ Σ. — Δέ μοΰ λέτε, σάς παρακαλώ, 
μπορώ νά περάσω απ’ Ι.δώ ίσια στο σταθμό-,

ΓΑΓΕΦ  — Μπορείτε. Πηγαίνετε άπ’ αύτόν 
τόν δρόμο.

ΔΙΑΒΑΤΗ Σ. — Σάς ευχαριστώ πολύ.. — 
Βήχει. —  Ωραίος καιρός. . . — ’Απαγγέλλει —  
Αδελφέ μου, πολύπαθη άδελφέ μου. . .“Εβγα 
στό Βόλγα ποταμό, ποιός είνε πού στενάζει. .
—  Σΐήν Βάρια. — Δεσποινίς, δόσετε στόν νη
στικό ρώσσο τριάντα καπίκια. . ,

' Η Βάρια τρομάζει κάί .ξεφωνίζει.
Α Ο Π Α Χ Η Ν  — Θυμωμένα— Κάθε άσχημιά 

έχει καί τη σεμνότητα της.
ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Βιαστικά.—  

Πάρετε. . .  νά . . .  — Ψάχνει στο πουγγί της
—  ’Ασημένιο δέν ε χ ω .. .  Δέν πειράζει, πά
ρετε χρυσό. . .

ΔΙΑΒΑΤΗ Σ. —  Σάς εύχαριστώ πολύ! — 
Φεύγει.

Γέλια.
ΒΑΡΙΑ Τρομαγμένη. Πηγαίνω. . .'Αχ, 

μαμά, οι άνθρωποί μας δέν έχουν νά φάνε, 
κ'Ισεΐς τού δώσατε χρυσό.

Λ ΙΟ ΥΜ Π Ο ΒΑΔΝ ΡΕΓΕΒΝ Α.—  Τί νά κάμω, 
αφού είμαι ανόητη ! Στό σπίτι σου δίνω δ,τι 
έχω. Έρμολάϊ Άλεξέϊτς, νάμοΰ δώσετεάκό/η 
λίγα δανεικά. . .

ΑΟΠΑΧΗΝ  —  Μέ τής χαρές σας.
ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. .—  Πηγαίνομε, 

κύριοι, καιρός Ε μ ε ίς , εδώ, Βάρια, σ’ άρραβω- 
νιάσαμε πιά, σέ σ,ιγχαίρω.

ΒΑΡΙΑ- —  Δακρναμένα. —  Μέ τέτοια πράγ
ματα, μαμά, δέν κάνει νά χορατεύουν.

ΑΟΠΑΧΗΝ. —  Όχμελία, ύπαγε είς μονα- 
ναστήριον!

Γ ’ΓΕΦ  —  Έμενα τρέμουν τά χέρια μου: 
τόσον καιρό δέν έπαιζα μπιλιάρδο..

Α Ο Π Α Χ Η Ν . —  Όχμελία, ώ νύμφη, Ινθυ- 
μήσου με στάς προοευχάς σου!

ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Πάμε, κύριοι. 
Κοντεύει τό δείπνο.

ΒΑ Ρ ΙΑ . — Μ’ έτρόμαξε. Πώς κτυπά ή καρ
διά μου !

Α Ο Π Α Χ Η Ν .— Σάς θυμίζω, κύριοι, πώς στάς 
22 Αύγουστου ό βυσσινόκηπος πουλιέται· έχετε 
τό νοΰ σ α ς ! . . .  Σκεφθήτε!. .

Φτύγοννδλοι έκτός τού Τροφίμοφ καί τής’Αννιας
ΑΝΝΙΑ  —  Γ ελφ  —  Ά ς  είνε καλά ό διαβά
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της, πού τρόμαξε την Βάρια, τώρα είμαστε 
μονάχοι.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ ~  Ή  Βάρια φοβάται· κι’ <5ν 
έξαφνα μεΐς έρωτευθοΰμε, αυτή δέν ξεκολ
λά άπό κοντά μας. Αύτή μέ τή σιενοκεφα- 
λιά της δέ μπορεί νά έννοήση, πώς έμεΐς εϊ- 
μεθα άνώιεροι τού έρωτος. Ό  μόνος σκοπός 
καί σκέψις τής ζωής μας είνε νά περάσωμε 
το  εύτελές καί χιμαιρικόν πού μάς ¡-μποδίζει 
νά εΐμεθα Ελεύθεροι καί ευτυχείς. ’Εμπρός! 
'Ημείς βαδίζομεν άκράτητοι προς τό λαμπρόν 
άστρον, πού λάμπει Ικεΐ μακράν ? ’Εμπρός! 
Μή μένετε πίσω, φ ίλοι!

Α Ν Ν ΙΑ  — Κτνπμ τά χέρια. —  Τ ί ωραία 
ποΰ μι),είτε! Διακοπή-—Σήμερα είνε θαυ
μάσια έδώ !

ΤΡΟΦΙΜΟΦ.  —  Ναί, ό καιρός είνε λαμπρός. 
Α Ν Ν ΙΑ . — Τί έπαθα εγώ μαζί σας, ΙΙε- 

τράκη, γιατί δέν άγαπώ πιά τόν βυσινόκηπο, 
δπως άλλοτε; Τόν αγαπούσα τόσο τρυφερά, 
ποΰ εθαρροϋσα, πώς άλλο μέρος στόν κόσμο 
σδν τόν κήπο μας δεν υπάρχει.

ΤΡ Ο Φ ΙΦ Ο Μ . —  “Ολη ή Ρωσσία είνε κήπος 
μας.'Η  γή είνε μεγάλη καί ωραία- καί υπάρ
χουν Ιπάνω πολλά θαυμάσια μέρη. ■— Διακοπή. 
-  Φαντασθήτε, “Αννια, ό πάππος σας ό προ
πάππος καί ολοι οί πρόγονοί σας ήσαν φεου- 
δάρχαι, ποΰ είχαν είς τήν κατοχήν των ζωντα
νός ψυχάς, νομίζεις λοιπόν δτι άπό κάθε βυσ
σινιά, άπό κάθε φυλλον, άπό κάθε κορμόν 
δέν κυττάζουν έπάνω σας άνθρωπινοι υπάρξεις, 
δέν ακούονται φωναίς;. .  . “Π,είνε φοβερόν, ό κή
πος σας είνε φοβερός, καί δταν τό βράδυ ή τήν 
νύκτα περνά; άπό τόν κήπο, ή παληά φλούδα 
τοΰ δένδρου άναδίδει φώς άμυδρόν καί, νομί
ζεις, ή βυσσινιαις βλέπουν στόν ύπνον των δ,τι 
συνέβη εδώ καί διακόσια χρόνια καί ή βα- 
ρειαίς όπτασίαις τάς καταθλίβουν. Τ ί νά τά 
λέμε!‘ Εμείς έμεΐναμε όπίσω τουλάχιστον δια
κόσια χρόνια, δέν έχομενάκριβώςτίποτε άκόμη, 
δέν έχομεν ώρισμένας σχέσεις μέ τό παρελθόν, 
φιλοσοφούμε μονάχα, παραπονούμεθα κατά 
τής θλίψεως ή πίνομε βότκα. “Επειτα είνε 
τόσον φανερόν, διά νά άρχίσωμε νά ζοΰ- 
με τώρα, πρέπει πρώτα πρώτα. ·νά εξαγορά- 
σωμε τό παρελθόν μας, νά τελειώσωμε μέ

αύτό' διά νά τό εξαγοράσωμε δμως, δέν είμπο- 
ροΰμε παρά μόνον μέ άγώνα καί μόνον με 
άσυνήθεις, μέ Ικτάκτους κόπους. Σάς βεβαιώ, 
Ά ννια.

ΑΝΝΙΑ. — Τό σπίτι ποΰ κατοικοΰμε, προ- 
πολλοΰ πιά δέν είνε σπίτι δικό μας, κ’ εγώ θά 
φύγω, σάς δίνω τόν λόγο μου·

ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — Ά ν  κρατήτε τά κλειδιά άπό 
τό νοικοκυριό σας, ρίξετε τα στό πηγάδι καί 
φύγετε. Γίνετε ελεύθερα, δπως ό άνεμος.

ΑΝ Ν ΙΑ. —  Μέ Ικσιασιν. — Τ ί καλά ποΰ τά 
είπατε!

ΤΡΟΦΙΜΟΜ. — Πιστεύσετέ με, “Αννια, πι- 
στεύσετέ με! Δέν είμαι άκόμη τριάντα χρόνων, 
είμαι νέος, είμαι άκόμη φοιτητής, αλλά πόσα 
έχω υποφέρει ! Έρχεται χειμώνας κ ' εγώ 
μένω νηστικός, ά ρωστος, ταραγμένος, πτωχός, 
σαν ζητιάνος· καί ποΰ δέν μέ έρριξεν ή τύχη, 
καί ποΰ δέν ήμουν! Και πάντοτε όμωςή ψυχή 
μου, κάθε στιγμή, μέρα-νύκτα, ήτον γεμάτη άπό 
ανεξήγητους προαισθήσεις. Προαισθάνομαι εύ- 
τυχίαν, "Αννια, τήν βλέπω πιά. . .

ΑΝΝ ΙΑ. —Συλλογισμένη.—Βγαίνει τό φεγγάρι.
’Ακούεται τό Ιδιο θλιβερό τραγούδι τοΰ Έπιχό- 

δοφ ποΰ παίζει κιθάρα. ’Ανατέλλει ή σελήνη. Κάπου 
κοντά στής λεύκες ή Βάρια Αναζητεί τήν ’Αννια και 
τήν καλεΐ:

«Άννια, ποΰ ε ίσ α ι;»
ΤΡΟΦΙΜΟΜ. —  Ναί, βγαίνει τ ό  φεγγάρι__

Διακοπή. — Νά ή εύτυχία, νά την έρχεται, 
ολοένα πλησιάζει, εγώ πιά άκούω τά βήματά 
της. Καί αν έμεΐς δέν τήν Ιδοΰμε — τί πείρά· 
ζει; θά τήν ίδοΰν άλλοι!

ΦΩΝΗ ΤΗ Σ Β Α Ρ ΙΑ Σ — «"Αννια! Πού είσαι;·»
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —  Πάλι αυτή ή Βάρια! — 

θυμωμένα.—  Μά είνε άπελπισία!
Α Ν Ν ΙΑ  ■ — Καί τί τάχα'; Πάμε στόν ποταμό. 

Έ κεΐ είνε ώραία.
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — Πάμε. —  Π ηγαίνουν.
Φ Ω Ν Η ΤΗ Σ  ΒΑΡΙΑΣ. —  «Ά ννια! Ά ννια!»

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Β ·  ΠΡΑΞΕΩΣ  

[ ’Εκ τοΰ ρωσσικοΰ] ΑΓΑΘ. Γ. Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΙΔ Η Σ



Ο Ι  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι *
Θ. ΛΟΣΤΟΓΕΒΣΚΥ

Α ΓΑ Π Η ΤΕ  ΜΟΥ Μ ΑΚΑΡ Α Λ Ε Ξ Ε ΓΕ Β ΙΤΣ

Δΰο ήμέραις Ιπέρασαν χωρίς νά σάς γρά
ψω, φίλε μου, μα είχα πολλές φροντίδες 
καί βάσανα.'

Ό  Μπουΐκοφ ήλθε στο σπίτι προχθές' ή
μουν μόνη. Τόσο ταράχθηκα δταν τον είδα, 
ποΰ δέν ήμποροΰσα νά κινηθώ άπό τή θέσι 
μου Έμπήκε μέ τό γέλιο του έκεΐνο τό α
νοικτό, έπηρε μια καρέκλα κ’ έκάθισε. Έγώ 
Ικάθισα σέ μια γωνιά καί άρχισα νά Ιργά- 
ζωμαι. "Επαυσε νά γελά. Μου φαίνεται πώς 
ή όψις μου τού εκαμεν έντύπωσι είμαι τόσο 
ίσχνή τώρα τελευταία- Μ’ έκύτταξε πολλήν ώ
ρα καί προσεκτικά. Έ πειτα άρχισε νά μοΰ μιλή. 
Δέν ενθυμούμαι τί άποκρίθηκα καί εγέλασε. 
Έ μεινε μίαν ώρα όλόκληρη. Μ’ έρώτησε διά
φορα πράγματα. "Οταν ήθελε νά φύγη, μοΰ 
Ιπιασε τό χέρι καί μοΰ είπε (είνε τα ίδια του 
τα λόγια) : « Βαρβάρα Άλεξέγεβνα, σας λέγω 
μεταξύ μας πώς ή "Αννα Φεδορόβνα, η συγ
γενής σας καί δική μου . φίλη. είναι ένα άνά- 
ξιο πλάσμα. Παρεπλάνησε τήν έξαδέλφη σας 
καί κατέστρεψε καί σάς. ’Αλλά κ’ έγώ σ' αύτή 
την περίστασι έφάνηκα ένας άθλιος όμως, 
αυτά συμβαίνουν κάθεήμέρα στή ζωή !» Κ’έ- 
γέλασε δυνατά. "Επειτα είπε πώς δέν ήξέρει 
νά' μιλήση μέ ωραίες φράσεις καί γι' αυτό μέ 
λίγες λέξεις είπε δτι θέλει νά μοΰ δώση τό 
όνομά του, πώς είχε χρέος νά μοΰ άποδώση 
τήν τιμή μου, πώς είναι πλούσιος· πώς μετά 
τόν γάμο θά μέ πάρη στό χωριό του, πώς δεν 
θα ξαναέλθη στην Πετροΰπολι, μια άηδέ- 
στατη πόλι' πώς έχει έναν άνεψιό, έναν τιπο
τένιο καί πώς θέλει μέ τόν γάμον αυτόν ν’ ά- 
ποκτηση νομίμους κληρονόμους. Μοΰ είπε πώς 
μέ τή ζωή ποΰ περνώ, γρήγορα θά πεθάνω καί 
επί τέλους μ’ ερώτησε δν χρειάζωμαι τίποτε.

Η πρότασίς του μοΰ έκαμε τέτοιαν Ιντυ- 
πωσι ποΰ, δέν ήξεΰρω γιατί, άρχισα νά κλαίω. 
Εκείνος ένόμισε πώς έκλαια άπό ευγνωμοσύ

νην καί μοΰ είπε πώς πάντα μ’ έπίστευε καλή, 
εδαίσθητη καί μορφωμένη, μά ήθελε, πριν τό 
άποφασίση,' νά μάθη τή ζωή μου λεπτομε
ρώς. "Επειτα έρώτησε για σάς· του είπαν πώς 
εΐσθε άνθρωπος μέ άρχιίς εΰγενεΐς· στό τέλος 
μ’ έρώτησε δν πεντακόσια ρούβλια άρκοΰν για

* Συνέχεια άπό σελίόος 276.

δσα έχετε κάμει για μένα. Τοΰ είπα πώς δ,τι 
έχετε κάμει γιά μένα δέν ήμπορεΐ νά πληρω
μή Μ« χρήματα. Μοΰ άπήντησε πώς αύτά είναι 
άνοησίαις, πώς είμαι ακόμη νέα καί διαβάζω 
στίχους, πώς τά μυθιστορήματα είναι ή απώ
λεια τών κοριτσιών, πώς τά βιβλία διαφθεί- 
ρουν, καί πώς κανένα βιβλίο δέν έγγίζει αυιός. 
"Επειτα μοΰ είπε πώς πρέπει νά σκεφθώ ώρί- 
μως, πώς οί νέοι δέν πρέπει ν’αποφασίζουν 
ελαφρά, και πώς πολύ Ιπιθυμεΐ νά άκούση από 
μένα τό ναί· πώς δν δέν δεχθώ, θά άναγκα- 
σθή νά πανδρευθή μιά Μοσχοβίτισσα, επειδή 
ώρκίσθηκε νά άποκληρώση τόν άνεψιό του. 
"Οταν έφευγε, άφησε απάνω στό. τραπέζι μου 
πεντακόσια ρούβλια, μολονότι έγώ δέν ήθελα 
νά τά δεχθώ, καί είπε ν’ αγοράσω ζαχαρωτά. 
Έσκέφθηκα πολύ, φίλε μου, Ιβασάνισα τόν νοΰ 
μου, τέλος αποφάσισα. Πρέπει νά δεχθώ τήν 
πρότασί του, νά πανδρενθώ. Αύτός μόνον ήμ- 
πορεί νά πλύνη τό αίσχος μου, νά μοΰ δώση 
δνομα τίμιο, νά μέ πάρη άπό τή δυστυχία καί 
τής στερήσεις. Τ ί έχω νά περιμένω άπό τό 
μέλλον; Ή  Φεδόρα λέγει πώς δέν πρέπει ν’ 
άφίνη κανείς τήν τύχη του νά φεύγη,... μά τί 
έχει νά κάνη εδώ ή τύχη ; "Ομως δέν βλέπω 
καί άλλη. διέξοδο γιά μένα, άνεκτίμητέ μου 
φίλε. Τ ίνά κάμω; Ή  εργασία κατέστρεψε τήν 
ύγείαμου. Νά δεχθώ θέσι; θ ά  μ’ έσκότωνε ή 
πλήξις. Έ πειτα είμαι φιλάσθενη καί δπου 
καί νά πάο>, θά είμαι βάρος γιά τούς άλλους. 
Βέβαια ό γάμος αύτός δέν είναι παράδεισος, 
μά τί νά κάνω, φίλε μου, μήπως έχω τίποτε 
άλλο νά εκλέξω ;

Δέν σάς συμβουλεύθηκα. Ήθέλησα νά μή 
ζητήσω άλλη συμβουλή. Ή  άπόφασίς μου είναι 
άμετάκλητη καί θά τήν είπώ .τοΰ Μπουΐκοφ. 
Είναι ύποχρεωμένος νά φύγη γιά ύποθέσεις 
του. Ο Θεός γνωρίζει δν βά είμαι εύτυχι- 
σμένη.Ή ζωή μου θά είναι δική του, άλλά 
τό έχω αποφασίσει. Λέγουν πώς είναι καλός 
άνθρωπος- θά μέ υπολήπτεται. "Ισως καί έγώ 
θά τόν ύπολήπτωμαι. Τί άλλο- νά περιμένω 
άπό τόν γάμο μας. Σάς τά λέγω όλα, Μά- 
καρ Άλεξέγεβιτς. Είμαι βεβαία πώς θά αί- 
σθανθήτε δλο τόν πόνο μου. Μή θελήσετε νά 
με μεταπείθετε. Στην άρχή ήμουν πολύ τα
ραγμένη, μά τώρα τί μέ περιμένει, δέν ήξε
ρα». Τό ξέρει ό Θεός!..
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Ή λθε ό Μπουΐκοφ καί άφίνω τό γράμμα 
μου άτελείωτο. Είχα πολλά νά σάς γράψω ά- 
κόμα. Ό  Μπουΐκοφ είνε εδώ '

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΕΓΕΒΝ Α,

Σοΰ άπαντω αμέσως, αγάπη αου' άμέσως, 
νά σοΰ είπώ, άγάπη μου, πώς είμαι σάν χα
μένος. Μά όχι, νά ... χθές έθάψαμε τόν Γκόρσ- 
κοφ. Ναί, αυτό είναι Βάρεγκα, αύτό.Ό Μπουΐ
κοφ έκαμε μία ευγενική πράξι. Μόνον, ά- 
γαπητή μου, έτσι άμέσως δέχεσαι; Βέβαια 
ή θέλησις τοΰ θεοΰ τά φέρνει' έτσι είναι, 
δηλαδή εδώ υπάρχει ή  θέλησις τοΰ Θεοΰ' καί 
ή πρόνοια τοΰ Πλάστου είναι θεία καί άνε- 
ξερεύνητη, καί ή τύχη μας έπίσης,— ή Φε· 
δόρα βέβαια σκέπτεται τήν ευτυχία σου. Χω
ρίς άμφιβολία θά ήσαι τώρα ευτυχισμένη, ά
γάπη μου, άξιολατρευτή μου, άγγελέ μου, — 
όμως γιατί, Βάρεγκα, τόσο βιαστικά; Ναί, έχει
υποθέσεις  Ό  κ. Μπουΐκοφ, βέβαια, μά'
ποιός δέν έχει; Θά έχη καί αύτός όπως όλοι-·· 
Τόν είδα όταν έφευγε άπό τό οπίτι σου. Καλό 
εξωτερικό. Είναι πολύ ωραίος ανδρας. “Ομως 
δέν πρόκειται γι’ αυτό, δν είναι ωραίος αν
δρας, μά δέν ήξέρω τί γράφω. Καί τώρα, πώς 
θ  αλληλογραφούμε; Κ’ έγώ πώς θά μείνω μό
νος; "Αγγελέ μου, τά σκέπτομαι όλα, τά σκέ
πτομαι όλα, όπως μοΰ τό έγραψες, όλα αυτά τά 
σκέπτομαι. Είχα φθάσει στή δωδεκάτη σελίδα 
τοΰ έργου ποΰ αντιγράφω τήν ώρα ποΰ μ £- 
πλάκωσε αύτή ή εϊδησις ! Θά φυγής, άγάπη 
μου, θά χρειασθής λοιπόν χίλια πράγματα, υ
ποδήματα, φορέματα' γνωρίζω ακριβώς ένα 
κατάστημα, οδός Πίσων. Θυμήσου πώς σοΰ τό 
περιέγραψα. — Μά ό χ ι! Γιατί αυτό, άγάπη μου; 
Τί σκοπεύεις νά κάνης; Δέν ήμπορεΐς νά φύ- 
γης τώρα, είναι άδύνατον, απολύτως αδύνα
τον. "Εχεις ν ’ άγοράσης χίλια πράγματα, πρέ
πει νά πάρης ένα άμάξι. "Επειτα είναι τέ
τοιος καιρός τώρα ! Κύτταξε λοιπόν πώς βρέ
χει πλημμύρα, καί είναι τόση υγρασία κ α ί. . .  
καί θά κρνολογήσης, άγγελέ μου. Ή  καρδούλα 
σου θά κρυώση! Φοβάσαι τόν ξένον αύτόν, καί 
όμως θέλεις νά φύγης ! Καί ποιός θά μείνη 
κοντά μου; Ναί, ή Φαιδόρα λέγει πώς με
γάλη ευτυχία σέ περιμένει. . .  μά ή .γυναίκα 
αύτή είνε κακή καί θέλει τήν καταστροφή μου. 
Θά πφς στον. Ισπερινό, άγάπη μου ; Θά πάω 
γιά νά σέ Ιδώ. Είναι αλήθεια, άγάπη μου, είναι 
πολύ αλήθεια πώς είσαι κόρη μορφωμένη, ε

νάρετη καί ευαίσθητη, μά, ας πάρη καλλίτερα 
τή Μοσχοβίτισσα ! Τ ί λές, άγάπη μου ; “Ας 
πάρη τή Μοσχοβίτισσα. -  θ ά  έλθω νά σέ ίδώ, 
Βάρεγκά μου, άμα σκοτεινιάση, θά έλθω νά 
μείνω μιά ώρα μαζί σου. Τώρα ή ήμερες αρ
χίζουν νά μικραίνουν αμα άρχίση νά νυκτώνη 
θά τρέξω σιό σπίτι σου. Βέβαια, θά έλθω νά 
περάσω μιά ώρα μαζί σου σήμερα, άγάπη μου. 
Τώρα περιμένεις τόν Μπουΐκοφ, μά ευθύς 
ποΰ φύγη, τότε.... Περίμενέ με, άγάπη μου, 
θά έλθω. . .

ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒ Ο ΥΣΚ ΙΝ

77 Σεπτεμβρίου 

ΦΙΛΕ Μ ΟΥ ΜΑΚΑΡ Α Λ Ε Ξ Ε ΓΕ Β ΙΤΣ

Ό  κ. Μπουΐκοφ είπε ότι πρέπει εξάπαντος 
νά έχω τρεις δωδεκάδες πουκάμισα άπό λινό 
τής 'Ολλανδίας. Καί έχομε τόσο λίγον καιρό. 
Ό  κ. Μπουΐκοφ θυμόνει καί λέγει πώς όλα 
αύτά τά κουρέλια θέλουν τόσες φροντίδες. Ό  
γάμος θά γίνη μειά πέντε ήμέρες· τήν επαύ
ριον άμέσως φεύγομε. Ό  κ. Μπουΐκοφ είναι 
βιαστικός καί λέγει πώς δέν έχομε καιρό νά 
χάνωμε σέ ανοησίες Είμαι κατακουρασμέ
νη· δέν ήμπορώ νά σταθώ στά πόδια μου. 
"Εχω χίλια πράγματα νά κάμω' θά προτιμούσα 
νά λείψουν όλα αυτά. "Επειτα, δέν έχω άρκετή 
δαντέλλα. πρέπει ν’ άγοράσω- ό κ. Μπουΐκοφ 
λέγει πώς δέν θέλει τή γυναΐκατου ντυμένη 
σάν μαγείρισσα, καί πώς θά ήμαι ή πρώτη 
στό χωριό του. Λοιπόν πηγαίνετε, σάς παρα
καλώ, σιήν κυρία Σιφόν, όδός Πίσων, καί εί- 
πήτετης νά στείλη μερικά κορίτσια καί νά ελθη 
καί αύτή. Είμαι άρρωστη. Κάνει πολύ κρύο στή 
νέα μας κατοικία. Και τί άκαταστασία' Η  θεία 
τοΰ κ. Μπουΐκοφ είναι στά τελευταία της, άπό 
γηρατεϊα'άλλ' ό Μπουΐκοφ λέγει πώς δέν είναι 
τίποτε καί 0 ’ άναλάβη. Οί ΰπηρέται μας όλοι 
τρέχουν έδώ κ’ έκεί. Δέν έχω κανένα γιά νά 
σάς στείλω τό γράμμα μου καί θά τό ρίξω στό 
ταχυδρομεΐον. Παρ’ όλίγον νά λησμονήσω τό 
σπουδαιότερο. Είπήτε τής κυρίας Σιφόν ν’ άλ- 
λάξη άφεύκτως τή δαντέλλα σύμφωνα μέ τό 
δείγμα ποΰ τής έδειξα χθές. Είπήτε της ακόμη 
πώς άλλαξα γνώμη γιά τό έπανωφοράκι, καί 
νά βάλη κέντημα. ’Αλήθεια, ακόμα': στό μονό
γραμμα τών μανδηλιών νά ήναι ψηλό τό κέν
τημα καί όχι ίσιο. Μήν τά λησμονήσετε, ψηλό! 
’Ακόμα κάτι ποΰ θά τό λησμονούσα: συστήσε- 
τέ της, νά ζήσετε, νά βάλη στό έπανωφόρι μι-
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κρούς φιόγγους κορδονάκι,κα! στόν κολ· 
λ όρο νά βάλη δαντέλλα ή ένα πλατύ φαλ- 
μπάλά. "Ολα νά τής τά είπήτε, σάς παρακαλώ, 
Μάκαρ Άλεξέγεβιτς.

Δική οας 
Β. Δ.

Υ. Γ.—Είμαι άνω κάτω μέ τής παραγ
γελίες πού σάς άναθέτω. Τ ί νά κάνω ; προ
χθές έτρεχα 6λη την ήμερα και είμαι άρρωστη. 
Δέν θά κακιώσετε, Μάκαρ Άλεξέβεβιτς. Είμαι 
τόσο άνήσιιχη. Ποιο θά είναι το τέλος όλων 
αύτών, φίλε μου, άγαπητέ μου, καλέ μου Μά
καρ ’ \λεξέγεβιτς; Δέν τολμώ ν’άντικρύσω τό 
μέλλον μου. Προαισθάνομαι όλοένα κατιτί καί 
είμαι σαν ζαλισμένη.

Υ. Γ.—Γιά τό δνομα τού Θεοΰ, μή λησμο
νήσετε τίποτε άπ’ δσα σάς είπα. Φοβούμαι μήν 
κάνετε λάθος. Θυμάσθε: τό κέντημα ψηλό καί 
δχι ίσιο.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Λ Ε Ξ Ε ΓΕ Β ΙΤΣ

“Εκαμα δλες τής παραγγελίες σου Η κυρία 
Σιφόν λέγει πώς είχε μόνη της σκεφθή τό ψη
λό κέντημα, πώς είναι προτιμότερο. Δέν ήξέρω 
αν έκατάλαβα καλά. “Επειτα μοΰ έγραφες για 
φαλμπαλά. Μοΰ μίλησε καί αίιτή γιά φαλμπαλά. 
Μόνο, άγάπη μου, πώς λησμόνησα τί μοΰ είπε. 
Θυμούμαι μόνον πώς μιλούσε πολύ. Τίφλύαρο 
θηλυκό ! “Εχασα τά νερά μου, άγάπη μου. Ούτε 
στο γραφείο δέν επήγα σήμερα. Έχεις άδικο 
δμως, αγαπητή μου, νά απελπίζεσαι. Είμαι 
έτοιμος νά τρέξω σέ δλα τά μαγαζιά γιά σένα. 
Μήν άπελπίζεσαι, άγάπη μου' ίσως δλα θά τε
λειώσουν καλά. Ό  καταραμένος φαλμπαλάς, 
δλο αυτόν σκέπτομαι, δέν μ’ άφίνει ήσυχο' θά 
έλθω νά σέ ιδώ, άγγελέ μου, βέβαια θά έλθω' 
ήλθα μάλιστα δυό φορές εως τή θΰρα τοΰ σπι
τιού. Μά πάντα ό Μπουΐκοφ, ό κ. Μπουΐκοφ 
δηλαδή είνε πάντα θυμωμένος . . νά, δχι 
αυτό. . . Δέν ήξέρω Ιπιτέλους !

ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟ ΥΣΚΙΝ

ΚΥΡΙΕ ΜΑΚΑΡ Α Λ Ε Ξ Ε ΓΕ Β ΙΤΣ

Γιά τ“ δνομα τοΰ Θεού, τρέξετε αμέσως στοΰ 
χρυσοχόου. Πήτε του νά μήν κάνη τά σκουλα
ρίκια μέ μαργαριτάρια ούτε μέ σμαράγδια. Ό  
κ. Μπουΐκοφ λέγει πώς θά είναι πολύ άκριβά. 
Λέγει πώς τον καταστρέφομε. Χθες μού είπε

πώς δν ήξερε δτι θά γίνουν τόσα έξοδα, δέν 
δέν θά τό άποφάσιζε ποτέ. Σάν νά τά έζήτησα 
εγώ δλα αύιά! Εκείνος τά διέταξε. Δεν τολμώ 
νά τού άπαντήσω'θυμόνει τόσο εύκολα! Τ ίθά  
γίνω ;

Β. Δ

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ Α ΛΕΞΕΓΕΒ Ν Α ,

Πολύ καλά, δηλαδή ό χρυσοχόος λέγει: πολύ 
καλά. Έ γώ ήθελα νά σοΰ γράψω πώς έπεσα 
άρρωστος καί δέν ήμπορώ νά σηκωθώ. Νομί
ζεις πώς γίνεται επίτηδες, ν’ άρρωστήσω τώρα 
πού μ’ έχεις άνάγκη. Καί γιά νά σοΰ τά πώ 
δλα, ό Έξοχώτατος φαίνεται αυστηρός καί έκαμε 
παρατηρήσεις τού Αίμίλιου Ίβάνοβιτς. Τόσο 
εφώναζε, πού επιτέλους δέν ήμπορονσε πια. 
"Ολα σοΰ τά γράφω. “Ηθελα άκόμα νά σοΰ είπώ 
κάτι, φοβούμαι δμως μήπως σέ ζαλίζω. Είμαι, 
άγάπη μου, ένας κουτός καί απλός άνθρωπος' 
γράφω δπως μού έρχονταιτά πράγματα' γι αυτό 
δέν έχουν ενδιαφέρον· δέν ήξέρ,ω Ιπιτέλους!

Δικός αον 
ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒ Ο ΥΣΚ ΙΝ

29 Σεπτεμβρίου

ΑΓΑ Π Η ΤΗ  ΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Λ 6ΞΕΓΕΒ Ν Α

Είδα σήμερα τή Φεδόρα, άγαπητή μου.. Μοΰ 
είπε πώς πανδρεύεσαι αύριο, πώς'φεύγεις με
θαύριο, πώς ό κ. Μπουΐκοφ Ινοίκιασε καί τά 
άλογα. Διά τον Έξοχώτατο σοΰ τά είπα χθες. 
Άκόμα κ ά τι: εκύτταξα τον . λογαριασμό, δέν 
έχει λάθος' πολύ άκριβά δμως. Μά γιατί ό κ. 
Μπουΐκοφ θυμόνει μαζί σου ; Άγάπη μου, νά 
ήσαι ευτυχισμένη ! Είμαι πολύ χαρούμενος· ναί, 
θά ήμαι πολύ χαρούμενος δταν θά.ήσαι ευ
τυχισμένη. θ ά  ήρχό,μουν στήν έκκλησία, άγάπη 
μου, μά δέν ήμπορώ, πονεί ή μέση μου. Λοι
πόν, τώρα πώς 9ά γράφομε, άγάπη μου; Ναί, 
έφάνηκες πολύ γενναία στή Φεδόρα. “Εκαμες 
μια καλή πράξη άγαπητή μου. Καί γιά κάθε 
καλή πρδξι σου θά έχης τήν εύλογία τού Θεοΰ. 
—Ή  καλαίς πράξεις πάντα άνταμείβονται, καί 
ή αρετή στεφανόνεται πάντα άπό τή θεία δι
καιοσύνη, νωρίς ή άργά. Ά γάπη μου, έχω 
πολλά νά σοΰ γράψω' νά σοΰ γράφω κάθε 
ώρα, κάθε στιγμή, πάντοτε! Έ χω  άκόμα ένα 
βιβλίο σου' άφησέ μου το, άγάπη μου, χάρισέ 
μου το, άγαπητή μου. “Οχι πώς έχω τόση
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Ιπιθυμία νά τό διαβάσω. Μά τό ξέρεις καί 
συ. άγάπη μου, έρχεται δ χειμώνας, ή νύχτες 
θά ήναι ατέλειωτες, θά μελαγχολώ' τότε θά τό 
διαβάζω αυτό, άγάπη μου' θά φύγω άπό τό 
δωμάτιό μου καί θά κατοικήσω στό παλαιό 
σου σπίτι' θά τό νοικιάσω τής Φεδόρας. Ποτέ 
δέν θά χωρισθώ άπό τήν αγαθήν αυτή γυ
ναίκα. Καί είναι καί τόσο έργατική! Χθες 
έπήγα καί τήν ξαναεΐδα, τήν κατοικίασου. Τό 
εργόχειρό σου είναι άκόμα στήν ίδια θέσι, δέν 
τό άγγισεκανείς. Έκύτταζατό κέντημα. "Αφησες 
καί διάφορα κουρέλια. Στό συρτάρι τοΰ τρα
πεζιού σου εδρήκα μερικά φύλλα χαρτί' ο’ένα 
άπό αυτά είνε γραμμένο: «Κύριε Μάκαρ' Αλε- 
ξέγεβιτζ, σας γράφω*— τίποτε άλλο. Κάποιος 
θά σέ διέκοψε στό σπουδαιότερο μέρος. Τό 
κρεβατάκι σου ευρίσκεται στή γ ω ν ία ... Α γ α 
πητή μου Π! Λοιπόν, ύγίαινε, ύγίαινε. Γιά 
τ' δνομα τοΰ θεού. γράψε μου δύο λόγια μιά 
ώρα γρηγορότερα σ’ αυτό μου τό γράμμα.

ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟ ΥΣΚ ΙΝ

15 Σεπτεμβρίου

Α Ν ΕΚ ΤΙΜ Η ΤΕ ΜΟΥ ΦΙΛΕ
ΜΑΚΑΡ Α Λ Ε Ξ Ε ΓΕ Β ΙΤΣ

“Ολα τελείωσαν! Ή  τύχη μου αποφασί- 
σθηκε. Τί θά ήναι δέν ήξέρω, υποτάσσομαι 
στή θέλησι τού Κυρίου. Αύριο, φεύγομε. Σάς 
άποχαιρετώ για τελευταία φορά. άνεκτίμητε 
φίλε μου, άγαπητέ μου ευεργέτη. Μή λυπάσθε 
εξ αίτιας μου, ζήσετε ευτυχής, μή μέ λησμο- 
νήτε, καί ή εύλογία τού θεού ας ήναι μαζί 
σας! Συχνά θά σάς συλλογίζωμαι, θά σάς θυ
μούμαι στήν προσευχή μου.— Τώρα τελειώνει 
μιά περίοδος τής ζωής μου! Λίγαις είνε ή εύ- 
χάρισταις άναμνήσεις· ή Ιδική σας άνάμνησις θά 
μοΰ είναι γι’ αυτό ακόμη πιό πολύτιμη' θά 
μού είσθε άκόμη πιό άγαπητός. Εΐσθε δ. μόνος 
μου φίλος, μόνον εσείς μ’ αγαπήσατε εδώ. Τά 
έβλεπα δλα, ήξερα τό πώς μ’ άγαπούσατε,Ένα 
χαμόγελό μου, λίγαις λέξεις μέ τό γράψιμό μου 
σάς έκαναν ευτυχή. Τώρα πρέπει νά συνειθίσετε 
χωρίς Ιμένα! Πώς θά μείνετε μόνος εδώ; 
Ποιός θά μείνη μαζί σας καλέ μου, άνεκτίμητε, 
μόνε μου φίλε; Σάςάφίνωτό βιβλίο, τό Ιργό- 
χειρο, τό γράμμα τό άρχινισμένο δταν θά κυτ- 
τάζετε αυτές τής ατελείωτες γραμμές, θά τής 
συμπληρώνετε μέ τή σκέψι, θά διαβάζετε μέσα 
σ’ αύτές δ,τι θέλετε νά άκούσετε ή νά διαβά
σετε δικό μου, δ,τι δέν θά σάς έχω γράψει' 
μά τώρα καί τί δέν θά έγραφα! Μή λησμονήτε

τήν καΰμένη σας τή Βάρεγκα, πού σάς είχε τόση 
άγάπη. “Ολα σας τά γράμματα έμειναν στό 
κομό τής Φεδόρας, στό Ιπάνω συρτάρι. Μού 
γράφετε πώς είσθε άρρωστος, άλλ δ κ. Μπουΐ
κοφ δέν μέ άφίνει νά πάω πουθενά σήμερα. 
Θά σάς γράφω, φίλε μου, σάς τό υπόσχομαι'ό 
Θεός μόνον είξεύρει τίήμπυρείνά  συμβή. Καί 
τώρα σάς άποχαιρετώ για πάντα, φίλε μου, 
άγαπητέ μου, για πάντα!. . . Ά ,  πώς ήθελα 
αύτή τή στιγμή νά σάς φιλήσω. Σάς χαιρετώ, 
σάς άφίνω, φίλε μου. Ζήσετε εύτυχής. Ζήσετε 
υγιής. Θά προσεύχωμαι αιωνίως γιά σάς. Ά , 
είμαι τόσο μελαγχολική, τί βάρος πού έχω στήν 
ψυχή μου'. 'Ο  κ. Μπουΐκοφ μέ καλει. Ή  αιω
νίως άγαπώσα σας Β.

Υ.Γ. —  Ή  ψυχή μου τώρα · πνίγεται στό 
κλάμα. Σάς άφίνω. Θεέ μον, είμαι τόσο λυ
πημένη ! Νά θυμάσθε, νά θυμάσθε τή Βάρε- 
γκά σας!

Άγάπη μου, Βάρεγκα, πολυαγαπημένη μου, 
ζωή μου ! Σέ παίρνουν. Καί φεύγεις! Ναί, 
τώρα καλλίτερα νά μού ξερρίζωναν τήν καρ
διά άπό τό στήθος μου, παρά νά σέ πάρουν 
άπό μένα ! Μά πώς τό δέχεσαι αδτό ; Αύτή 
τή στιγμή έλαβα ένα γραμματάκι σου βου- 
τημένο στά δάκρυα. Λοιπόν δέν θέλεις νά φύ- 
γης, λοιπόν σέ παίρνουν μέ τή βία, λοιπόν μέ 
λυπάσαι, λοιπόν μέ άγαπφς ! Μά πώς, λοιπόν, 
μέ ποιόν θά είσαι τώρα ; Πέρα Ικεΐ ή καρ
δούλα σου θά ύποφέρη, θά κρυώνη, θά πονή, 
θά στεγνώση άπό τήν πλήξι, θά μαραθή άπό 
τή λύπη. Ε κεί θά πεθάνης έκει θά σέ βά
λουν στήν υγρή γ ή ' καί δέν θά είναι κανένας 
νά σέ κλάψη ! 'Ο  κ. Μπουΐκοφ θά πηγαίνη 
στό κυνήγι τών λαγών . . .  Άγάπη μου, άγά
πη μου! Τί είνε αύτό πού αποφάσισες, πώς 
ήμπόρεσες νά τό κάμης ; Τ ί έκαμες, τί έκαμες, 
τί έγκλημα έκαμες στόν Ιαυτό σου! ’Εκεί θά 
σέ κατεβάσουν στόν τάφο σου, θά σέ πεθά- 
νουν, άγγελέ μου. Είσαι λεπτή σάν τό καλάμι, 
άγάπη μου ! Καί έγώ, πού ήμουν ; Κουτός, 
πού έχανα λοιπόν τον καιρό μου ; Βλέπω ένα 
παιδί πού κάνει μιά τρέλλα, πού δέν είναι 
στά καλά του, τίποτε περισσότερο ! “Επρεπε
άπλούστατα νά   Καί δμως δ χ ι! Τέτοιος πού
είμαι, τίποτε δέν σκέπτομαι, τίποτε δέν βλέ
πω, τίποτε δέν έμποδίζω, σάν νά μή μ5 έμε- 
λε τίποτε· καί έτρεχα μάλιστα γιά έναν φαλ
μπαλά! ... “Οχι, Βάρεγκα, θ ’ άφήσω τό κρε
βάτι, αύριο ίσως θά είμαι καλά καί θά  ση-
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•χωθώ! . . .  Θά ριχθώ κάτω άπό τούς τροχούς 
άγάπη μου' δεν θά σ’ άφήσω νά.φύγης! Μά 
όχι, τί σημαίνει αύτό ; Μέ τί δικαίωμα; Θά 
φύγω μαζί σου. Θά τρέξο» πίσω άπό τό άμάξι 
σου δν δεν μέ πάρης μαζί, θά τρέχω δσο βα
στούν τά πόδια μου, ώς πού νά κοπή ή άνα- 
πνοή μου- Μά, ξέρεις τουλάχιστον τί είναι τύ 
μέρος πού πηγαίνεις, άγάπη μου ; Δέν τό γνω
ρίζεις ίσως· θά σού τό ’πώ εγώ ! Είναι μέσα 
στής στέππες, άγαπητή μου, μέσα στής στέπ
πες τής γυμνές· γυμνές σάν τή φούχτα μου ! 
Έκεϊ κατοικούν χωρικαΐς άναίσθηταις, μουζί
κοι, άγροΐκοι και μέθυσοι. Έκεΐ τώρα τά δέν
δρα είνε χωρίς φΰλλα, βρέχει, κάνει κρύο,— 
και πηγαίνεις έκεΐ ! Ό  κ. Μπουΐκοφ θά έχη 
εκεϊ μια Ινασχόλησι: θ ά  πηγαίνη στό κυνήγι 
τών λαγών εσύ δμως τί θά κάνης; Θά γίνης 
γαιοκτήμων, άγάπη μου ; Μά πώς γίνεται αυτό, 
Βάρεγκα! Σέ ποιόν λοιπόν θά γράφω τώρα, 
άγάπη μου; Ναί, σκέψου το, άγάπη μου
σκέψου: « Σέ ποιόν θά γράφω ;» Σε ποιόν θά 
λέγω πιά « άγάπή μου »; Σέ ποιόν θά δώσω 
τό γλυκό αύτό όνομα; Πού νά βρώ άλλην ά
γάπη, άγγελέ μου; Θά πεθάνω, Βάρεγκα, θά 
πεθάνω, βέβαια· ή καρδιά μου δέν θά βα- 
σιάξη σέ τέτοια λύπη! Σέ άγαπούσα σάν τό 
φώς τού Θεού, σάν κόρη μου' άγαπούσα κα
θετί δικό σου, άγάπη μου, ζωή μου ! Μόνον 
γιά σέναέζοϋσα! ’Εργαζόμουν, έκανα άντίγραφα, 
εμπιστευόμουν τής σκέψεις μου στά γράμματα 
πού σού έστελλα, ολα άύτά, άγ ίπη μου, γιατί 
κατοικούσες έδώ, απέναντι μου, εδώ κοντά μου. 
"Ισως νά μην τό ήξερες, καί δμως έτσι ήτον. 
Σκέψου, άγάπη μου, άγαπητή μου φίλη, αν 
είναι δυνατόν νά μ’ έγκαταλείψης! Ζωή μου, 
δέν ήμπορεϊς νά φύγης, είναι αδύνατον, είναι 
δλως διόλου άδύνατον. Κΰτταξε, βρέχει καί σύ 
είσαι τόσον αδύνατη. Θά κρυολογήσης. Τό ά
μάξι σας δέν ή μπορεί νά σέ προφύλαξη άπό 
τή βροχή, θά μουσκέψης βέβαια. Πριν ακόμα 
βγήτε άπό τήν πόλι, θά χαλάοη τό αμάξι σας· 
θά σπάση επίτηδες. Έ δώ στήν Πετρούπολη 
κάμνουν άθλια άμάξια! Τούς γνωρίζω δλους

αυτούς τούς άμαξοποιούς. Ξεύρουν νά τά κα
τασκευάζουν μέ χάρι καί ωραία σάν παιχνι- 
δάκια, άπό στερεότητα δμως τίποτε. Σού ορ
κίζομαι πώς δέν είναι στερεά καμωμένα! ’Αγά
πη μου, θά πέσω στά γόνατα τού κ. Μποΐκοφ, 
θα τού αποδείξω, θά τού δώσω νά έννοήση 
δλα! Θά τού έξηγήσης και σύ τά πράγματα, 
άγάπη μου, θά τού μιλήσης λογικά! .. Θά 
τού ειπης πώς θά μείνης, πώς δέν ήμπορεϊς 
νά φύγης!.. "Α, γιατί δέν έπαιρνε μιά Μοσχο- 
βιτισσα! Εκεί επρεπε νά πάη' νά πάρη γυ
ναίκα ! Μιά γυναίκα τής δουλειάς θά τού ταί
ριαζε καλλίτερα, πολύ καλλίτερα' ξέρω για τί’ 
Καί θά έμενες τότε Ιδώ μαζί μου. Τί είναι 
γιά σένα ό Μπουΐκοφ, άγάπη μου ; Πώς μο
νομιάς σού έγινε τόσο άγαπητός ; ’Ίσως επειδή 
σού άγοράζει φαλμπαλάδες, γι' αύτό ίσως; Μά 
τί είναι λοιπόν δ φαλμπαλάς; Γιατί ό φαλ- 
μπαλάς; Είναι μία ανοησία, άγάπη μου! Αύτή 
τη στιγμή παίζεται μία ζωή άνθρώπινη, καί δ 
φαλμπαλάς είναι ενα κουρέλι, άγάπη μου, 
ένα ελεεινό κουρέλι! "Επειτα, καί εγώ, ευθύς 
πού λάβω τόν μισθό μου, θά σού αγοράσω 
όσους θέλεις άγγελέ μου, Βάρεγκα. Ώ  Θεέ 
μου ! θεέ μου ! Είναι αποφασισμένο : Φεύ
γεις στής στέππες μέ τόν κ. Μπουΐκοφ, φεύ
γεις γιά νά μή ξαναγυρίσης! Ώ , άγάπη μου! 
"Οχι, θά μοΰ γράψης άκόμα, θά μοΰ στείλης 
ακόμα δύο λέξεις· και όταν θά φύγης θά μού 
γράψης άπ εκεί. Γιατί διαφορετικά, άγγελέ μου, 
αυτό θά είναι τό . τελευταίο γράμμα και δέν 
ήμπορεϊ νά είναι τό τελευταίο! Πώς λοιπόν θά 
σταματούσε ετσι μονομιάς ή άλληλογραφία μας! 
Οχι θά σού γράφω καί θά μοΰ γράφης κ' 

Ισύ .. .  Τώρα άρχισα νά έχω ύφος. . .  5Ω, α
γαπημένη μου, τί κάθομαι καί μιλώ γιά ύφος! 
Μά ιή στιγμή αύτή δέν ήξέρω τί γράφω, δέν 
ηξερω τίποτε, δέν ξαναδιαβάζω τί έγραψα και 
δέν διορθώνω τό ύφος μου· μ ό νο 'νά  σού 
γράψω σκέπτομαι, νά σού γράψω δσο ήμπορώ 
περισσότερα... Πολυαγαπημέγη μου, ζωή μου, 
άγάπη μου !
[Μ ετάφρασις Κ. Μ.]
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έ δλον τό ένδιαφέρον πού μού έμπνέει φι
λία πρός τόν άνθρωπον καί θαυμασμός 

πρός τόν συγγραφέα, έρωτοΰσα μίαν ημέραν, 
προ δύο χρόνων, τόν Άνδρέαν Καρκαβίτσαν 
τί γράφει. «Τώρα παιδεύουμαι μέ τόν 'Αρχαιο
λόγο», μοΰ άπεκρίίΐη· καί μέ δλίγας λέξεις μοΰ 
έδωσε τόν σκελετόν τού νέου έργου: «Ζωγρα
φίζω έναν άνθρωπο, μοΰ είπεν επάνω -κάτω, 
πού έχει μανία μέ τις άρχαιότητες, καί παρα
μελεί τό κτήμα του, γιά νά κάνη άνασκαφές, 
καί στό τέλος καταστρέφεται, — ενφ ό γείτονας 
του, ήσυχα-ήσυχα αύτός, χωρίς φούμαρα, κυτ- 
τάζει τή δουλίτσα του, καί καλλιεργεί τό κτη- 
ματάκι του, καί προοδεύει, καί μεγαλόνει...»

Τίποτε άλλο' ούτε λέξιν διά τόν συμβολισμόν 
τού μύθου του. 'Αλλά δέν άρκούσαν δσα είπε 
διά νά καταδείξουν τήν Ιδέαν, διά νά δώ
σουν νά έννοήση κανείς δτι δ «’Αρχαιολόγος* 
τού Καρκαβίτσα θά ήτο υπό πάσαν έποψιν 
έξοχος; Τόν έφανταζόμουν έκτοτε ώς ώραΐον 
πραγματικόν διήγημα, μέ άνθράιπους ζωντανούς, 
δπως γνωρίζει νά τούς ζωντανεύη δ δημιουρ
γός τής «Λυγερής», μέ σκηνάς αληθινός, άν- 
θρωπίνους, δπως γνωρίζει νά τάς πλέκη δ καλ
λιτέχνης τού «Ζητιάνου», καί προπάντων μέ 
βαθύ νόημα, μέ πολύτιμον δίδαγμα είς άνέκ- 
φραστον συμβολισμόν, ώς έκεΐνον πού μετα
χειρίζεται συχνά δ ποιητής τών «Νέων Θεών». 
Κ ’ έπερίμενα τήν έκδοσιν τού βιβλίου, μέ τήν 
άνυπομονησίαν μιάς μεγάλης καί σπανίας άπο- 
λαύσεως...

Τώρα ευρίσκομαι είς τήν πολύ δυσάρεστον 
θέσιν νά ομολογήσω, δτι δέν έγνώρισα αύτήν 

'τή ν  άπόλαυσιν. ’Απεναντίας είμπορώ νά εΐπω, 
δτι ή άνάγνωσιςτού «’Αρχαιολόγου» ώμοίαζεν 
άρκετά μέ άπογοήτευσιν. Διατί άρά γε; Πταίει 
τό βιβλίον, ή μήπως πταίω εγώ πού είχα σχη- 
ματίση, άπό τάς δλίγας λέξεις τού συγγραφέως, 
Ισφαλμενην Ιδέαν δι’ αύτό, καί ήμουν δπωςδή- 
ποτε προκατειλημμένος; Τό ήξεύρω- δταν περι- 
μένη κανείς κάτι ώρισμένον, καί τού παρουσιά
ζεται έξαφνα έν άλλο διαφορετικόν, έστω καί 
καλλίτερον, άπογοητεύεται. Καί δμως πολύ φο

βούμαι, - δν καί τό λέγω μέ κάθε δισταγμόν,— 
δτι αύτή δέν είνε ή ίδική μου περίπτωσις. Ό  
«Αρχαιολόγος» πού μου έδωσαν, είνε κατώτε
ρος άπό τόν « Αρχαιολόγον» πού έπερίμενα.

Διά νά εξηγηθώ τόσον καθαρά, ώστε νά 
μ’ εννοήσουν καί οί πλέον ανίδεοι άναγνώ- 
σται, πρέπει ευθύς άμέσως νά ξεχωρίσω τήν 
Ιδέαν, τήν διδασκαλίαν, τό κήρυγμα, τήν κα- 
τήχησιν δν θέ ετε τού «’ Αρχαιολόγου», άπό 
τό διήγημα, τό καλλιτέχνημα, τό ποίημα. "Η 
αν προτιμάτε άκόμη άπλούστερα, νά ξεχωρίσω 
τήν ουσίαν άπό τήν μορφήν.

Ή  Ιδέα τού «’Αρχαιολόγου» πού μου έδω
σαν, είνε άκριβώς ή Ιδέα τού «Αρχαιολόγου» 
πού έπερίμενα. Μέ δύο λέξεις: Ό  Καρκαβί- 
τσας κηρύσσεται εχθρός τής άκαρπου αύτής 
καί είδωλολατρικής προσηλώσεώς μας είς τούς 
αρχαίους προγόνους, τής λατρείας μας πρός 
τά μάρμαρά των καί πρός τήν γλώσσαν των,— 
λατρείας, ή δποία μάς έκαμε νά παραμελήσω- 
μεν τήν Ιδίαν μας άνάπτυξιν καί νά καθυστε · 
ρήσωμεν είς τόν αγώνα της ζωής,— ζητεί δέ νά- 
ναζήσωμεν δχι πλέον ώς άπόγονοι μεγάλων 
προγόνων, άλλ’ώς άνθρωποι νέοι, αύθύπαρκτοι, 
μέ ιδίαν γλώσσαν, μέ ΐδιον πνεύμα, μέ ιδίαν 
ζωήν. Νά κάμωμεν δηλαδή δπως ό Δημητρά- 
κης τού βιβλίου του, καί δχι δπως δ αδελφός 
του ’Αριστόδημος, δ άρχαιολόγος.

’Ιδού μία Ιδέα πού μου αρέσει. Άλλ’ είς τήν 
στήλην αύτήν τουλάχιστον, εγώ δέν Ιμφανίζο- 
μαι ώς κοινωνιολόγος. Δι'αύτό δέν θάναπτύξω 
τήν Ιδέαν τού «Αρχαιολόγου» .εκτενέστερα, 
ούτε θ ά  εξετάσω δν ύπάρχη είς τήν διαιύ- 
πωσίν της κάτι τό ύπερβολικόν, ,ούιε θά 
δικαιολογήσω τόν δισταγμόν μου μήπως καί 
αύτή ή λατρεία, τήν δποίαν καταγγέλλει δ 
Καρκαβίτσας, μάς ωφέλησε καί είμπορεΐ άκόμη 
νά μάς ώφελήση, καί μήπως διά τούτο θά 
έπρεπε νά διατηρηθή καί αύτή εκ παραλλή
λου μέ κάθε άλλην νεωτέραν, πρός μίαν πολιτι
κήν καί κοινωνικήν Αναγέννησιν, δπως τήν ο
νειρεύονται μερικοί, δχι δι’ επαναστάσεως αλλά 
διά συμβιβασμού. Αύτά πιθανόν νά έξετα- 
σθούν είς άλλο άρθρον καί είς άλλον τόπον. 
Θά προσθέσω μόνον δτι χάριν τής ιδέας τού, 
έπαξίως δ «’Αρχαιολόγος» είμπορεΐ νά όνομα- 
σθη βιβλίον εθνικόν, καί νά συστηθή .είς τήν
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άνάγνωσιν, και νά επιβληθή είς την συνείδησιν 
κάθε άνθρώπου, πού θεωρεί αυτά τά ζητή
ματα ώς ζητήματα τφόντι ζωής και θανάτου 
διά την φυλήν.

Άλλά σήμερον μ' ένδιαφέρει μόνον ή μορφή. 
Πώς Ικφράζει, πώς αίσθητοποιεΐ την Ιδέαν του 
ό Καρκαβίτσας; Ήμποροΰσε νά γράψη μίαν 
κ«τήχησιν μ ερωταποκρίσεις, όπως Ικείνην ποΰ 
εγραψεν ό κ. Καζάζης. Ήμποροΰσε νά συντάξη 
βιβλίον συλλογιστικόν και άποδεικτικόν,δπως τό 
νεοφανές του ομοϊδεάτου κ. Ραμά. Ήμποροΰ- 
σεν άκόμη νάναπτύξη την Ιδέαν του είς συλλο
γήν άφορισμών ή λόγων ρητορικών. Θά ήτο 
άλλο ζήτημα. ’Αλλά τίποτε απ' αύτά δέν έκαμε. 
Έπροτίμησε, κατά τήν συνήθειάν του, νά 
γράψη διήγημα. Δηλαδή νά δώση είς τήν Ιδέαν 
του μίαν άπό τάς καλλιτεχνικωτίρας, τάς ποιη- 
τικωτέρας μορφάς. Κ’ εγώ αυτό τό διήγημα 
εχω τώρα εμπρός μου, καί αυτό κρίνω — ώς 
διήγημα. Διά τήν ίδέαν δέν σκοτίζομαι πλέον. 
Ήμποροΰσε νά υποστηρίζω και τήν άντίθετον, 
καί όμως τό διήγημα νά είνε αριστούργημα. 
"Οπως τώρα Υποστηρίζει αυτήν, πού μου αρέ
σει, — και όμως δέν είνε.

Ό  «’Αρχαιολόγος» του Καρκαβίτσα δέν είνε 
εργον συμβολικόν. Δέν είνε ούτε καν διήγημα 
με &éatv Είνε μάλλον διήγημα άλληγορικόν. 
Αυτό λοιπόν καθ’ έαυτό ανήκει είς είδος τέχνης 
χαμηλότερον. Αδιάφορον ή δεξιότης τοΰ 
συγγραφέως ήμποροΰσε νά κάμη τό έργόν 
ώραίον είς τό είδός του- καί μία αλληγορία, 
δταν είνε σχεδιασμένη και γραμμένη δπως πρέ
πει, είμπορεΐ νά έχη άξίαν πολλήν, είμπορεΐ νά 
είνε ίσως καί. αριστούργημα. Ό  «’Αρχαιολόγος» 
δμως ώς άλληγορία μοΰ φαίνεται Αποτυχημέ
νος. Καί ίσως διότι δέν φαίνεται καθαρώς 
άλληγορία. Είνε στίγμα! ποΰ τ’ άλληγορικά 
πρόσωπα πέρνουν έξαφνα τάς γιγαντιαίάς δια
στάσεις συμβόλων. Άλλου πάλιν Υποβιβάζονται 
είς απλά πρόσωπα πραγματικού διηγήματος. 
Καί ή διήγησις προχωρεί με τήν ιδίαν σύγ· 
χυσιν και άνωμαλίαν, άποτελοΰσα ένα κυκεώ
να συμβόλων, άλληγοριών, πραγματικότητος, 
δπου ό άναγνώστης βλέπει καί παθαίνει εως 
νά προσανατολισθή. Ή  ’Ελπίδα εινε ή νέα 
Ρωμιοσύνη, ή εθνική γλώσσα, άλλά κ’ ένα εύ
μορφο κ’ έξυπνο κορίτσι του λαοΰ. Ή  Πανώρια, 
ή μητέρα τών Εύμορφοπουλέων, είνε ή άρχαία 
Ελλάς, άλλά καί μιά καλή πολυπικραμένη άρ- 
χόντισσα. Ό  Άνδρέας ό Ευμορφόπουλος είνε 
ή-γενεά τοΰ 21, Ó ’Αριστόδημος Ευμορφό
πουλος ή σύγχρονη γενεά τών αρχαιολόγων, καί

ό Δημητράκης Μορφόπουλος— διατί τάχα αδελ
φός του;— ή γενεά τοΰ μέλλοντος, ποΰ αγαπά 
τή ν’Ελπίδα καί μιά μέρα θά τήν παντρευθή. 
Νά καί τό ζευγάρι τών Μαλαματένιων, <5 άγνός 
καί άδιάφθορος ελληνικός λαός, οί γονείς τής 
Ελπίδας... Αυτά είνε τά κύρια πρόσωπα καί 
μ’ αυτά ο συγγραφείς προσπαθεί νά ξετυλίξη 
ένα δράμα. Τί συμβαίνει δμως; το δράμα αυτό 
μάς άφίνει κατά βάθος ψυχρούς. Ή  άλληγορία 
δέν μάς επιτρέπει νά αίσθανθώμεν καίνάσυμπα- 
θήσωμεντά πρόσωπα ώςάληθινά, πραγματικά, 
με οστά καί μέ σάρκα. Λίγο λίγο καταντούν άέρι- 
να, φανταστικά, ψεύτικα' τά δέ λόγια των καί τά 
κινήματα των, ή δέν τά Ιννοοΰμεν διόλου, ή εν- 
θυμούμεθα τί γεγονότα υπαινίσσονται καί 
τότε μάς φαίνονται σχεδόν κωμικά. Όλίγαι 
είνε αί σκηναί, αί ώραΐαι καθ’ εαυτός, ποΰ κάτι 
συμβολίζουν. ("Οπως π χ. ή σκηνή τοΰ κήπου 
με τήν Ελπίδα καί ιόν Δημητράκη). Ό  συγ
γραφευς δέν μάς άφίνει νάπολαύσωμεν ούτε 
στιγμήν. Αίωνίως αίσθανόμεθα τό χέρι του στο 
σβέρκο μας: «Πρόσεχε ! άλληγορώ !» Ό  κόπος 
αυτής τής παρακολουθήσεως καί τής επεξηγή- 
σεως τών λεπτομερειών, — καί σάς βεβαιώ, ότι 
δέν είνε πάντοτε εύκολη εργασία, διότι δέν δια
τηρείται παντού λογική σχέσις μεταξύ τών προ
σώπων, τών πραγμάτων καί τών δι’ αυτών άλ- 
ληγορουμένων, — καταστρέφει τήν αισθητικήν 
Ιντύπωσιν καί είς τό τέλος δέν είξεύρομεν τί εδια- 
βάσαμεν . Κάτι βέβαια, άλλά κάθε άλλο παρά 
διήγημα είνε ή σύνθεσις αυτή ή ομαλή καί λεία 
ώς πεδιάς μονότονος, δπου δέν φαίνεται ούτε 
βουνόν, ούτε λόφος, καμμία φωτοσκίασις, κανέν 
σημεΐον ξεχωριστόν, ζωηρότερον άπό τάλλα καί 
Ιντονώτερον. «Μιάν αύγή — τήν Τετράδη άς 
ποΰμε,— πέθανε 0 ’Αντρέαςό Εύμορφόπουλος.... 
Πέθανε· τον έθαψαν τον ’Αρχαιολόγο». Έ τσ ι 
άρχίζει τό βιβλίον — έτσι τελειόνει: μέ τόν θά
νατον. Ή  άληθινή ζωή λείπει άπό παντού. Καί 
οί ψεύτικοι άνθρωποι καί τά πλαστά γεγονότα 
ποΰ πλέκουν τήν άλληγορίαν, άποτελοΰν μίαν 
είκόνα δμοίαν μ’ έκείνας ποΰ ζωγραφίζουν με
ρικοί άλληγορικοι λαϊκοί ζωγράφοι. Κάτι χον
δροειδές, παραφορτωμένον, άπειρόκαλον, ά- 
σχημον.

Δεν είξεύρω τί πρότυπον είχεν ό Καρκαβί- 
τσας διά νά πλάση τόν «"Αρχαιολόγον». Έκο- 
πίασα νά ένθυμηθώ κανέν έργον φιλολογικόν 
άνάλογον, άλλά δέν τό κατώρθωσα. Τό μόνον 
ίσως ποΰ ομοιάζει μέ τόν «’Αρχαιολόγον» είνε 
ή “Σύζυγος τοΰ Κλαυδίάυ» τοΰ Δουμά υίοΰ. 
Είνε καί αυτό δράμα άλληγορικόν. Άλλά προ
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παντός δράμα, μέ τέχνην ποΰ δίδει μίαν συγ- 
κίνησιν ίσχυράν άνεξαρτήτως τής αλληγορίας, 
καί είς εκείνους οί όποιοι δέν είξεύρουν διόλου 
δτι ή σύζυγος τοΰ Κλαυδίου άλληγορεϊ — 
φανιασθήτε! — την διεφθαρμένην γαλλικήν γε
νεάν τοΰ 1870! Διά νά αίσθανθή κανείς τόν 
«’Αρχαιολόγον» απεναντίας, πρέπει νά έχη υπ 
δψει τήν άλληγορίαν του, καί μάλιστα να 
είνε σύμφωνος μέ τήν ιδέαν, τής οποίας Υπέρ- 
μαχεϊ. Αύτό καθ’ Ιαυτό τό διήγημά δέν λέγει 
τίποτε. Καί αν διαβάζεται εύχαρίστως, διαβά
ζεται διά τό ύφος του, τό μεστόν καί πρωτότυ
πον καί συνεσφιγμένον, διά τήν γλώσσαν του, 
τήν πλουσίαν δημοτικήν γλώσσαν, τήν οποίαν 
μέ τόσην ευχέρειαν υποτάσσει ό Καρκαβίτσας 
είς δλα, — εκτός τής μουσικής. Συμφωνώ, δτι 
τό ύφος καί ή γλώσσα δέν είνε μικρόν πράγμα' 
καί δτι αύτά καί μόνα είνε Ικανά νάναδείξουν 
τόν «Αρχαιολόγον» καί ό>ς έργον τέχνης ση
μαντικόν. Άλλ’ υποθέτω δτι Ó «’Αρχαιολόγος» 
έχει πολύ μεγαλειτέραν τήν διδακτικήν άξίαν 
παρά τήν καλλιτεχνικήν, καί δτι δι’ αύτό δέν 
άνήκει είς τήν μεγάλην τέχνην είς τήν δποίαν μάς 
έχει συνειθισμένους ό έξοχος διηγηματογράφος.

Καί άκριβώς, είς τόν ίδιον τόμον «βρίσκον
ται μέσα» διηγήματα θαυμάσια, δπως τό «Στοι- 
χιό τοΰ Σπιτιού της", ό «Πόνος καί Πόθος» 
καί προπάντων τό «Κόνισμα», ένα μικρόν διή
γημα προγενέστερον τοΰ «’Αρχαιολόγου»,—  
εγράφη τό 1901, — ποΰ λυπούμαι πολύ διότι 
ό Καρκαβίτσας δέν τό έχρησιμοποίησεν ώς πρό
τυπον διά τό μεγάλο..Ti ώραίον ποΰ είνε αύτό ! 
"Εχετ τήν ίδέαν του, — μίαν ίδέαν, άντειδωλολα- 
τρικήν, κιιτά βάθος δχι πολύ διάφορον άπό τήν 
ίδέαν τοΰ «’Αρχαιολόγου», — καί τήν συμβολί
ζει μέ τόν εύτυχέστερον τρόπον. Είνε διήγημα 
τέλειον, Ιξόχως αληθινόν καί ψυχολογημένον, 
εμπνευσμένον, μεγαλότεχνον, ποΰ είμπορεΐ νά 
τό διαβάση, νά τό αίσθανθή, νά τό άπολαύ'ση, 
κ’ έκεΐνος άκόμη ποΰ δέν θά ήτο εις θέσιν ούτε 
καν νά υποπτευθή τήν ίδέαν πόΰ έγκλείει. ”Εχει 
δηλαδή μέσα του εκείνο άκριβώς ποΰ λείπει 
άπό τόν «Αρχαιολόγον» : τόν Καρκαβίτσαν δλό- 
κληρον.

ΓΡ Η ΓΟ Ρ ΙΟ Σ  ΕΕΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΚ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
Η  πόλις μας μόλις τώρα άπεδύθη τόν λευκόν 

χειμερινόν πέπλον της,καί σιγά-σιγά ενδύε- 
ται τήν σμαραγδίνην άνθι'σπαρτόν σιολήν της.

Οί περιηγηταί τήν καμαρώνουν καί τήν φω-

τογραφοΰν, άλλ’ ένας είναι εκείνος, ό όποιος 
Ιδιαιτέρως τήν άγαπφ. Μέσα είς τουρκικά καφε
νεία θά τόν συναντήσετε νά ροφφήδοηκώς ναρ
γιλέ, νά παίζη μέ πελώριον κομβολόγιον νω- 
χελώς, καί νά όμιλή κδπου-καπου μονοσυλλά
βους είς τόν ’Οθωμανόν σύντροφόν του.

Ποιος νά είναι ό ξένος αύτός, ό όποιος τό
σον άποφεύγει τούς Ευρωπαίους, ό όποιος το
ποθετεί τό σκαμνί του άπέναντι τών άθανάτων 
λόφων μας καί θαυμάζει μέ ήρεμίαν δερβίσσου;

Είναι ό ’Ιούλιος Βιώ, ό Πέτρος Λοτί, τοΰ 
όποιου ή ώραία μετάφρασις τοΰ βασιλέως Αήρ 
έπαίχθη τελευταίως τόσον έπιτυχώς είς τό Πα
ρίσι, καί τοΰ οποίου οί Ά λιεΐς τής ’Ισλανδίας 
ζοΰν καί θά ζήσουν είς άλλους αιώνας.

Καί δ πατήρ Δανιήλ, ό εύγενής άντιπρόσω- 
πος τοΰ δρονς Σινά, ό οποίος ύπεδέχθη άλ
λοτε τόν Πέτρον Λοτί είς τό μοναστήριον τής 
Α γίας Αικατερίνης, διηγείται τά κατά τήν έπί- 
σκεψιν Ικείνην μέ τόν συνήθη του ενθουσιασμόν.

Καί άφοΰ τόν αίδέσιμον άνδρα τόν άπηθώ- 
θανάτισεν ό Πέτρος Λοτί είς τήν 'Έρημόν του, 
όφείλω νά σημειώσω, δτι τό έδώ ιστορικόν με- 
τόχιον είς τάς καλλιτεχνικός χεϊρας του εύο- 
δοΰται, καί δτι παλαιός χρυσοκέντητος επιτά
φιος, τόν όποιον περιέσωσε, Υπενθυμίζει τάς 
άβράς τών αύτοκρατειρών μας χεΐρας. .

Άλλοτε είχα γράψει περί τής Σουλτάνας 
Παντελεήμονος, πλοιάρχου, έκ Βασιλικού τής 
Μαύρης Θαλάσσης. Μετά εικοσαετή πλοιαρχίαν 
αί εφετειναί τρικυμίαι, αί όποίαι κατέστησαν 
σκοτεινοτέραν τήν Μαύρην θάλασσαν, μεταξύ 
τών κυρκοτέρων ναυαγίων ήρίθμησαν καί τό 
πλοΐον τής γενναίας '  Ελληνίδος πλοιάρχου. Ή  
θάλασσα, τήν δποίαν ήγάπησε τόσον, τήν έθλι- 
ψεν είς τάς φονικάς άγκάλας της.

Θ ΡΑΚΟΠΟΥΛΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Σ ΥΝΕΙΙΛΗΡΩ Θ ΙΙ τελευταίως ή εκδοσις τών έργων 
τοΰ άγγλου ποιητοϋ Σουΐνμπέρν ΰπό τόν τίτλον 

Ποιήματα είς εξη τόμους Ό  Σουΐνμπέρν, ό όποιος είς 
τήν αρχήν τοΰ ποιητικού του σταδίου εΰρισκε ψυχρό 
τητα καί αδιαφορίαν εκ μέρους τοΰ κοινού, εχει τώρα 
πλείστους θαυμαστός έν τοΰτοις ό ποιητής δέν λη
σμονεί τήν πρώτην έκείνην εχθρότητα, καί είς τόν 
πρόλογον τών ποιημάτων.του γράφει: -Λεν μέ εν
διαφέρει καθόλου εάν δ,τι γράφω εύρίσκη άμεσον ή 
γενικήν υποδοχήν». Παντού τά ίδια.
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Ο Σουΐνμπέρν είναι Ιξήντα δκτώ ετών. Και δέν 
είναι πολλά Ιτη πού τά ποιήματά του κατέκιησαν 
την συμπάθειαν τού κοινού.

Ε Χ ά € α μ ΐν  τήν ί ξ ή ς  ίπ ιο χ ο λ ή ν :

’•Αγαπητέ Κύριε άιευθνντά

Είς τό τεύχος τής 15 Ίανουαρίου τού λίαν έγκριτου 
περιοδικού σας δημοσιεύεται μελέτη τού Παύλου Νιρ
βάνα διά τά Μακεδονικά Τραγούδια τού κ. Γεωργίου 
Στρατήγη.
 ̂ Αναφέρει δέ ό ορθογράφος στίχους άπό εν ποίημα 
Αρμενικόν. δπερ Αποδίδει είς τόνδιαπρεπή φίλον μου 
Γσοπανιάν
, Επιτρέψατε μου μικράν έπανόρθωσιν. Τό ποίημα 
εκείνο δέν είνε τού Τσοπανιάν, άλλά τού Καμάρ Κα- 
τιμπα (Kamar Katiba) συγχρόνου ποιητού τής ’Αρ
μενίας, ο όποιος άπεβίωσε πρό τινων έτών έν τή ρωσ- 
σική Αρμενία καί ό όποιος κατέχει άναμφιύόλως 
διαπεκριμένην θέσιν εις τό Πάνθεον τών ποιητών τής 
αρμένικης παλιγγενεσίας.

Ι'άν. καλο'ις ενθυμούμαι, τό ποίημα τούτο τού Ka- 
mar Katiba μετεφράσθη και έδημοσιεύθη εις τήν 
« Λκροπολιν» τών ’Αθηνών τό έτος καθ’ δ ό Αείμνη
στος Ίιγκράν Γεργκάτ έοχε τό προνόμιον νά όμιλήση 
απο τού βήματος τού «Παρνασσού».

Τ μ έτερ ο ς  
Μ. Σ Ε Β Α Σ Λ Η Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Λ  ΝΤ1ΘΕΤΩΣ πρός ό,τι έγράφη ήθη ότι ή Τζο- 

^  'κόντατού Δ’ Άννούντσιο παίζεται εις τό Παρίσι 
θριαμβευτικώς, δ κριτικός Ά . Φερδινάνδος-Χέρολδ 
λεγει ότι ή Τζοκόντα αξίζει ’ιδίως ώς σειρά ποιημά
των. Φαίνεται ότι ό Δ’ Άννούντσιο ήκολούθησε, εις τήν 
Τζοκόνταν τουλάχιστον, τήν αισθητικήν τών ίταλών 
μουσουργών, οί οποίοι είς τά μελοδράματά των δέν 
εοκοτίζοντο πολύ περί τής δραματικής ένότητος 
τών διαφόρων μουσικών μερών, τά οποία ύιεδέχοντο 
αλληλα φαιδρά και άμέσως κατόπιν ΰψηλά ή θωπευ- 

. τικά.
Οί ήρωες τού Δ’ Άννούντσιο εξακολουθεί ό κριτι

κός. μισούν τήν απλότητα Λέγουν πολλά. Άλλά καί 
παρά τήν εξακολουθητικήν ευγένειαν τής γλώσσης 
των,_ κουράζουν έπί τέλους τόν θεατήν. Καταντρ. νά 
παρέρχονται άπαρατήρητα μερικά μέρη τής τραγω
δίας, μολονότι γραμμένα άπό άληθινόν ποιητήν

Ζ Ω Γ Ρ Α φ ι κ η

I—] είκών τήν όποιαν δημοσιεύομεν εκτός τού κει- 
4 Τ μένου, εΐναι έργον τού ¡άπωνος καλλιτέχνου 

Γιοσιο Μαρκίνο. Ό  Γιόσιο Μαρκίνο έγκατεστάθη 
πρό όλίγων έτών είς τό Λονδίνον, όπου καί εργάζε
ται προσθίδων είς τά έργα του τήν χάριν τήν οποίαν 
αντλεί άπό τήν ιαπωνικήν του ψυχήν. Χρώμα καί 
γραμμαί καί περιβάλλον εκδηλώνουν μίαν ώραίαν καί 
λεπτήν αϊσθηοιν, ή όποια άρμονικά καί αληθινά ζω
γραφίζει μίαν εποχήν τού έτους επάνω εί; ενα άπλούν 
θεμα

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α

|_Ι τόλμ»| τού άνθρώπου, ή όποία δέν έννοεί νά γνω- 
1 * ρίση όρια, μέλλει μετά τινα χρόνον νά καταστήση 

προσιτήν είς τούς περιηγητάς τήν κορυφήν τού Λευ·

κοΰ “Όρους διά ήλεκτρικοΰ οδοντωτού σιδηροδρόμου» 
όπόθεν θά δύναταίτις νά άπσθαυμάζη τάς Άλπεις- 
Ή  γραμμή θά άναχωρή άπό τό Fayet·· Saint - Ger
vais ύψος 58u μέτρα; Τώρα φθάνει μέχρι τού λό
φου Aiguille du Goûter (ύψος 38’40 μέτρων) έχουσα 
μήκος 18-400 μέτρων, βραδύτερον δέ μέχρι τής κο
ρυφής τού Λευκού Όρους θά έχη μήκος 2 '50IJ μέ
τρων. Αί τροχιαί θά έχουν πλάτος ι μέτρου καί θά 
είνε συστήματος Strub οδοντωταί μέ κλίσιν 25 εκα
τοστών κατά μέτρον καί ταχύτητα s χιλιομέτρων τήν 
ώραν. "Εκαστον τραΐνον θά δύναται νά μεταφέρη 80 
έπιβάτας μετά τών αποσκευών των. Α ί έργασίαι θά 
αρχίσουν από τόν Αύγουστον τού 1906. θά τελειώσουν 
μετά Β έτη καί θά στοιχίσουν 10 εκατομμύρια φράγ
κων Τό ηλεκτρικόν ρεύμα θά παρέχη ειδικόν έργο· 
στασιον. άντί τών υδραυλικών εργοστασίων, τά όποία 
ήδύναντο νά παράσχουν τοιούτο ρεύμα

Δ Ο Κ ΙΜ Α ΖΕΤΑΙ ήδη εν Charlton .μέθοδος μετα- 
τροπήςτής τύρφης (νεωτέρου γεωλογικού πλάσμα

τος απο σαπημενας φυτικός υλας εντός τελμάτων καί πε- 
ριέχοντος περίπου 50 υ/ο άνθρακα) εις σκληρόν άνθρα
κα καταλληλότατον διάτήν θέρμασιν άτμολεβήτων.Ή 
τύρφη στοιβάζεται ίσ-/υρώς εντός κυλίνδριον περι
στρεφόμενων μετά μεγάλης ταχύτήτος,· ένψ χρόνφ 
ανεμιστήρες άφαιρούν τό έν αύυή έμπεριεχόμενον 
ύδωρ, δπερ είνε περίπου 80 °/0· Είς τούς κυλίνδρους 
τούτους καταλήγουν ηλεκτρόδια συγκοινωνοϋντα 
μετά δυναμοηλεκτρικής μηχανής ή δέ άντίστασις τήν 
όποιαν συναντρ τό ρεύμα διερχόμενον διά τής τύρ
φης- γεννή. θερμότητα, ή όποία αποσυνθέτει καί κο
νιοποιεί τήν ύλην χωρίς αΰτη νά χάνη καμμίαν έκ 
τών ιδιοτήτων της. Κατόπιν διέρχεται διά μηχανημά
των πλαστικών καί άλλων, τά όποία τήν κάμνουν μι-’ 
κράς πλάκας. Ο άνθραξ οδτος είνε άνωτέράς ποιό- 
τητος. Ιχων θερμαντικήν δύναμιν 9000 αγγλικών μο
νάδων. Δέν παράγει καπνόν, ούτε σκωρίας, καίκατα 
λαμβάνει όλιγώτερον χώρον είς τάς άποθήκας.

Η  *M o n th ly  W eather R e v ie w ' ανακοινώνει τά 
αποτελέσματα παρατηρήσεων Ιπί τών αίτιων τά 

όποια καθιστώσι έν κλίμα ευχάριστον ή δυσάρεστον. 
Κατά τάς παρατηρήσεις αύτάς δύο συντελεσταί συνερ
γούν ή θερμοκρασία καί ή ύγρασέα. τού άέρος, καί 
φαίνεται ότι έκ τού συνδυασμού τών συντελεστών τού
των δύναται νά έξαχθή τό εύάρεστον ή δυσάρεστον 
ένός̂  κλίματος Μάλιστα δίδει καί μαθηματικόν τύπον 
παρέχοντα τό inconfort Ή  σημασία τής ΰγρότητος 
τού άέρος είνε άναμφιβόλως πολύ μεγάλη, πράγματι 
δέ μέ υγρόν αέρα ή θερμότης καθίσταται όχληρο- 
τάτη, διότι τότε ή έξάτμισις τού ίδρώτος γίνεται δυ- 
σκολώτερον Έ ν  Αύστραλίρ όπου τό κλίμα είνε ξήρό- 
τερον μέ 46 ύπό σκιάν, οί άνθρωποι εργάζονται έν- 
δεδυμένοι καί άνευ ανεμιστήρων, Ινώ έν Σαγκάη ή 
όποία έχει ΰγρότατον κλίμα, μέ 33° μόνον ή ζωή κα
θίσταται αφόρητος. Προτείνεται μάλιστα καί ή κατα
σκευή οργάνου παρέχοντος έπί τή βάσει τής θερμο
κρασίας καί υγρασίας τού άέρος τόν σχετικόν βαθμόν 
του inconfort τών διαφόρων τόπων. Ίίν  τούτοις 
φαίνεται ότι καί ή κίνησις τού άέρος εχει καί αυτή 
σημασίαν. . p

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Ο  ’Ιωάννης Σκαλτσούνης, ό οποίος ήρεμα Ιτελεύ- 
τησεν έν Κρήτη πρό όλίγων ημερών, ύπήρξεν 

αληθώς έξέχουσα φυσιογνωμία, μεγαλείου πνευματι
κού καί ηθικού. Ή  δράσις του ύπήρξε ποικίλη, καί 
ολίγοι ήδυνήθησαν νά παρακολουθήσουν τόν συγ
γραφέα νομικών διατριβών, τόν μελετητήν οίκονομι-
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κών θεμάτων, τόν νομοθέτην καί τόν εύγλωττον απο
λογητήν τού Χριστιανισμού είς τάς όγκώδεις1 θρη
σκευτικός συγγραφής του Ένφ τό πνεύμα τού φαί
νεται στραφέν είς τόσον διάφορους κατευθύνσεις, το 
σύνολον τού έργου του παρουσιάζει ενότητα καί μαρ
τυρεί έσωτερικόν δεσμόν τόν όποιον, ώς όρθώς Ιλε- 
χθη άπετύπωσε ψυχή έστραμμένη πρός τάς ίδιας άρ- 
χάς και τά αΰτά ιδεώδη.

Έ κ  τών οικονομικών μελετών του ή άρίστη είνε 
ή «’Επιστήμη τού Εμπορίου» είς τήν όποιαν κλασι
κόν αποβαίνει τό ύφος, ή μέθοδος καί ή διαύγεια.

Αί θρησκευτικά! συγγραιραί του αίόποϊαι κατά χρο
νολογικήν σειράν είνε « ο "Ανθρωπος καί ο Υλι
σμός», « θρησκεία καί ’Επιστήμη», · Ψυχολογικοί Μ_ε- 
λέται», «Αί Άρμονίαι τού Χριστιανισμού καί τής 
’Επιστήμης . «Δημώδης τού Χριστιανισμού Απολογη
τική» καί σωρεία ετέρων ειδικών μελετών δημοσιευθεί- 
σα είς εφημερίδας και περιοδικά, παρουσιάζουν ιας 
αύτάς άρετάς,-έμψυχούμεναι έπί πλέον διά της ενδομύ
χου πεποιθήοεως καί τού βαθέος συναισθήματος, ώ
στε τό ύφος νά άποβή συμπαγέστερου, ή μέθοδος ά- 
ναλυτικωτέρα καί τό έργον άρτιώτερον. Είς τάς θρη
σκευτικός ταύτας μελετάς διά δυνάμεως καί πρωτοτυ- 
πίας κατεπολέμησε τάς θεωρίας τής άλλοδοξίας και 
τού σκεπτικισμού καί' παρουσίαζεν έν όλη τρ δυνάμει 
καί τφ κάλλει του τό ευαγγελικόν κήρυγμα ως τό σάλ
πισμά τής άναπλάσεως τών άτόμων καί τών λαών- 

Έ κ  τού ογκώδους τεύχους υπό τόν τίτλον «Απο
μνημονεύματα» άναφερόρνα είς τήν Αναγέννησιν τής 
Κρήτης, εκδοθέντος προ τινων έτών, καταφαίνονται 
οί μακροί καί εύστοχοι αύτοΰ αγώνες ύπέρ τής Κρη
τικής έλευθερίας και ύστερον διά τού νομοθετικού 
αύτοΰ έργου ύπέρ τής παγιώσιως καί του όργανισμοϋ 
τής Νέας Πολιτείας. s t

Γών συγγραφών τούτων καί τών έν αύτοίς εγκατε
σπαρμένων ηθικών θεωριών έμπρακτον υπόδειγμα 
ύπήρξεν ό βίος αύτού βίος εύθύτητος, αλήθειας, δι
καιοσύνης καί αγάπης Δικαίως Ιλεχθη δτι ύπήρξεν ο 
άρτιώτερος νούς καί ό άκεραιότερος χαρακτήρ και δ 
άνθρωπος δ τελειόιερον προσαρμοσθείς πρός τό χρι
στιανικόν δίδαγμα

Επιθυμητόν θά ήτο διά τοιούτον Ανδρα να γραφή 
αναλυτική καί κριτική βιογραφία ή όποία νά άποβή 
παιδαγωγικόν άνάγνωσμα ικανόν νά έμποιήση τήν 
πέποίθησιν είς τόν νόμον τής έργασίας, τήν αγάπην 
είς τόν πλησίον, καί προσήλωσιν είς τήν δικαιοσύνην 
καί τήν πίστιν είς τόν θεον

Λ.

Α ΠΕΘ ΑΝΕ τήν 13 Φεβρουάριου έξέχων Ιπιστήμων 
καί πατριώτης, ό Θεόδωρος Φλογ«ΐτης_ Ή  ζωή 

του άπό δεκαεπτά έτών, οπότε έπολέμει διά τών άρ
θρων του τόν Όθιωα, ήτο πάντοτε ένεργός καί πλή
ρης δράσεως. "Εγραψε διαφόρους μελετάς πολιτικής, 
φιλολογικής, φιλοσοφικής, καί ιστορικής, τάς όποιας 
έδημοσίευσε είς διάφορα φύλλα. Μεγάλην έπιστημο- 
νικήν Αξίαν εχει τό έργον του * Συνταγματικόν Δίκαιον». 
Εγραψε πρός τούτοις «'Οδηγόν τών Δημοσίων και

Δημοτικών υπαλλήλων» «Ναυτικόν Εμπορικόν Δίκαιον»
• Λεξικόν τής Νομικής» καί άλλα. Είς τήν Βουλήν, 
όπου είσήλθε προιτην φοράν τό1879, ύπεστήριξε πρό
γραμμα αυστηρών οικονομιών. Τάς Αποκεντρωτικός 
άρχάς του ύπεστήριξε καί διά τής συστάσεως τού συλ
λόγου «Ευνομία». "Ανθρωπος αρχών αυστηρών, άβρό- 
τατος, πολυμαθής, ό Φλογαΐτης ήγαπάτο παρ’ όλων. 
Ή  γνώμη του είς κάθε ζήτημα νομικόν ή πολιτικόν 
Ιξετιμάτο πολύ. .

Η εκθεσις ίταλοβυζαντινής τέχνης είς τήν Μονήν 
τής Κρυπτοφέρρης, πλησίον τής Ρώμης, τήν

όποίάν είχαμεν Αναγγείλει. Αρχίζει τόν Μάρτιον τ. έ. 
Ή  'Ελληνική μονή, έορτάζσυσα τήν Ιννάτην εκατον
ταετηρίδα τής κτίσεώς της, θά συγκέντρωση τόν κό
σμον τής τέχνης καί τόν κόσμον τών γραμμάτων. 
Ό λα  τά άντικείμενα τής ίταλοβυζαντινής τέχνης, τά 
όποια εύρίσκονται τώρα είς τάς διαφόρους εκκλησίας 
καί τά μουσεία τής Ιταλίας, συσσωρεύονται είς τήν 
Κρυπτοφέρρην Ή ’ Επιτροπή άπετάθη καί είς ίδιώ- 
τας οί δποϊόι έχουν κειμήλια τοιαντα, διά ν’ άποτε- 
λεσθη δσον τό δυνατόν τελειοτέρα καί πλουσιωτέρα ή 
συλλογή

Ο ΜΙΛΩΝ δ Τολστόϊ_ πιρί τής έν Γωσσίρ κατα- 
στάσεως, άνέφερε μίαν κοινότητα τού Καυκάσου, 

τής δποίας ή Ιστορία είναι χαρακτηριστικο»τάτη. Αξία 
νΑναγραφή Ή  έν λόγφ κοινότης άπετέλεσε έταιρίαι·, 
τής οποίας τό κεφάλαιον άπηρτίσθη άπό τάς περιου
σίας τών μελών της καί όλίγον κατ’ ολίγον ήγόρασε 
τάς γαίας, είς τάς οποίας είργάζοντο πριν, καταθλιβό- 
μενοι άπό τούς εύγενεΐς Ή  κοινότης αυτή έγινε 
πρότυπον πολιτείας. Τά δικαστήρια αργούν. Οί κά
τοικοι λύουν τάς διαφοράς των απευθυνόμενοι είς τούς 
έξέχοντας συμπολίτας των. Ό λο ι εργάζονται είς τά 
διάφορα τμήματα. Καί δλοι εύτυχοϋν Τό ζήτημα τής 
ζωής είναι λυμένον έκεΓ καί έλύθη διά τής αμοι
βαίας αγάπης. Τό άγαπαιε άίλήΐονς αποτελεί τήν βά- 
σιν τής ΰπάρξεως τής εύτυχούς αυτής κοινότητος.

κ. Γ .  Μαζαράκης έδώρησε είς τήν ’Εθνικήν 
Βιβλιοθήκην πολύτιμον συλλογήν χειρογράφων 

καί έγγραφων διασωθέντων άπό τήν πλουσιωτάτην 
βιβλιοθήκην τού Γεωργίου Αίνιάν ή όποία έπυρπο- 
λήθη κατά τήν στάσιν τού 1848

Είς τήν συλλογήν ταύτην περιέχονται:
Έπιστολαί Ύ ’ψηλάντου, Μαυροκορδάτου, Άνδρσύ- 

τσου, Παπαφλέσσα, Γιατράκου, Ράγκου. Μπουκου- 
βάλα, Καραίσκάκη, Δυοβουνιώτου, Σκαλτσά. Γ  Μαυ- 
ρομιχάλη, Δελιγιάννη, Σαφάκα, Νέγρη, Καποδίστρια  ̂
’Ολυμπίου, Λόντου, Κοντογιάννη καί άλλων, περι 
τάς 20υ.

’Αλληλογραφία πλήρης σχετική πρός τήν εκλογήν 
τού Δουκός τής ’Ορλεάνης.

Επίσημα έγγραφα διαφόρων ’Αρχών κατά τόν 
’Αγώνα, οΤον Διοικητικών ‘Επιτροπών, Συνελεύσεων, 
τής Βουλής Ψαρών, τής Επιτροπής τού Μεσολογ- 
γίον κλπ.

Πληροφορίαν περί τού Λόρδου Βύρωνος 
Πολεμικά ημερολόγια, εκθέσεις, ύπομνήματα, πε· 

ριγραφαί μαχών.
Ιστορικά αποσπάσματα
Μελέται περί όρίων τής'Ελλάδος· οίκονομολογικαί, 

γεωγραφικαί. μυθολογικαί μελέται
Πλεΐστα σημειώματα γεωγραφικά, ιστορικά καί 

λαογραφικά

Ο ρώσσος συγγραφεύς Γόρκυ άποφυλακισθείς πε
ριγράφει τήν ζωήν πού έπέρασε μέσά είς τήν 

φυλακήν του. Δέν μου έλειπε άνεσις, λέγει Μου έπέ- 
τρεψαν νά διαβάζω καί έδιάβασα μερικά επιστημο
νικά έργα καί τήν Γραφήν, τό εύνοούμενόν μου βι- 
βλίον. Μετά τέσσαρας ημέρας άνεκρίθην Τότε έμα
θα δτι κατηγοροϋμαι δτι έσχημάτισα μυστικήν εται
ρείαν καί δτι κατέχω έγγραφα έχθρικά πρός τήν Κυ- 
βέρνησιν Κατόπιν μού Ιπετρεψαν νά ίδώ τήν σύζυ
γόν μου άλλά άνάμεσα άπό τάς κιγκλίδας καί χωρίς 
νά έχω τό δικαίωμα νά τής σφίξω τό χέρι. Ό  Ιατρός 
τής φυλακής διέγνωσε προσβολήν τού Αριστερού 
πνεύμονος δέν μού έπετςιάπη ομως νά συμβουλευθώ 
τόν ιδιαίτερόν μου Ιατρόν. Είς τήν φυλακήν έγραψα
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ενα εργον θεατρικόν αλλά μοΟ κατέσχον tà χειρό
γραφα·..

Ό  Γόρκυ άνε/ώρησεν είς εξοχήν τής Βαλτικής 
πλησίον τής Ρήγας.

Ι ΔΟΥ καί ένα δείγμα χα α̂ρενούοης μαλίιαριοαν- 
της, παρμένον άπό τόν Κανονισμόν τού νεοσυστά- 

τοι> * Συλλόγου, πρός ένίσχυσιν τής ’Εκκλησιαστικής 
Τέχνης... Είναι αρκετά έπίκαιρον: Ό  Σύλλογος θέ
λει επιδιώξει τήν ένίσχυσιν τής εκκλησιαστικής τέ
χνης, I) 0‘ά ίβί διενχολυνοεως τής σνοτάοεως, τής χρή- 
αεο>; καί ¿¡αοόοεως τ&ν έργων τής Έχχληαιαατιχής 
Τέχνης, δοων ή έργααία είναι μοβινριον τής παραχολου- 
ϋήαεαες ιών άριστων υποδειγμάτων τής πατροπαραδάτον 
ημών ΈχχΧηΟΐαοτικής Τέχνης . .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α  Φ Ι Α

κ. Τ .  Κ. —  Ή  γνώμη μας μένει ή Ιδία. Θά δη* 
μοσιεύσωμεν εύχαρίοτως μερικά Περιμένομεν κα'ι τήν 
εκπλήρωσιν τής ύποσχέσεώς σας

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α
Βιβλία  ·.

Άπό τό νέον βιβλίον. τού καθηγητοϋ τοΰ Πανεπι
στημίου κ Γ . Ν Χατζηδάκι » Τό  Πρόβλημα τής 
Νεωτέρας Γραφόμενης Ελληνικής υπό Κ. Κρουμ 
βάχερ καί άπάντησις εις αύτόν» άναδημοσιεύομεν τάς 
τρείς όρχός περί γλώσσης, αί δποΐαι, καλώς έννοούμε- 
ναι καί καλώς έφαρμοζόμεναι βοηθούν τό ζήτημα, 
αΰτό τής γλώσσης, τό όποιον τόσον τελευταίως ¿τά
ραξε τούς έθνικόφρονας I "Ας ακούσουν τά λόγια 
τού γλωσσολόγου;

Α’)  "Οταν θά γράφωμεν, δέν θά μεταχειριζώμεθσ, 
αλλά θά φενγωμεν, ο πως οί ναΟται φεύγουν τούς 
σκοπέλους, παν στοιχείον τού λόγου εϊτε λέξιν είτε 
γραμματικόν τύπον είτε φράσιν είτε σύνταξιν, έν μιρ 
λεξει πάν ιό όποιον, άν ίλέγετο εις τάς έπισημοτά- 
τας οικίας καί συναναστροφάς τών Ανεπτυγμένων τά
ξεων, θά εκαμνε κακήν έντύπωσιν, εϊτε ως άρχαϊον 
καί έξεζητημένον καί σχολαστικόν είτε ώς χυοαίον.

Β') Όμοίως θά φεύγωμεν κατά δύναμιν πάσαν 
λέξιν καί φράσιν, ή όποια, εύθύς ώς λέγεται ή άνα- 
γινώσκεται δέν Ιννοεΐται άμέσιυς. δέν άνταποκρίνεται 
απ’ ευθείας καί φυσικώς εις τήν σημασίαν, τήν ό
ποιαν θέλει νά παραστήση ό γράφων διότι τήν έν
νοιαν ταύτην ημείς ηδη άπό πολλοΰ χρόνου έμάθο- 
μεν νό συνάπτωρεν αυτομάτως μέ άλλην λέξιν ή φρά- 
σιν· διά τούτο δε έρχόμεθα είς τό νοούμενον ύπό τοΰ 
συγγραφέως μόνον βραδέως, εμμέσως, διά μεταφρά- 
σεως ώς είπεϊν εϊτε τελείας είτε άπλώς ενδιαθέτου, 
πάντοτε διά μεσολαβήαεως άλλου.

Γ ’ ) ’Εάν δύο λέξεις, δύο φράσεις δύο τύποι, δύο 
συντάξεις κ. τ. τ λέγονται όμοίως είς τάς συνανα
στροφάς, τάς οποίας εΐπομεν είς τήν πρώτην αρχήν, 
καί μήτε ή μία φαίνεται αρχαϊκή καί σχολαστική, 
μήτε ή άλλη χυδαία, τότε θά προτιμώμεν είς τόν λο- 
γον ήμών, τόν γραπτόν καί τόν προφορικόν, έκείνην 
ή όποια μάί συνδέει πρός τήν εκκλησίαν, πρός τήν 
πολιτείαν, πρές τήν Ιστορίαν, έν γένει πρός τό παρελ
θόν ήμών

Ε εριοδ ιχά  :

Είς τόν «Νέον Έ λ λ η ν ο μ ν ή μ ο ν α ο  — 31 Δεκεμ
βρίου 1904 —  ό κ. Σπυρ. Λάμπρος γράφει περί τών 
σφραγίδων τών τελευταίων Παλαιολόγων καί τών

Σ φ ρα γίς  Κ ω νσταντίνον  ΙΙαΛαιοΧύγον.

περί αύτούς, συνοδεύων τήν περιγραφήν καί τάς περί 
αύτών πληροφορίας μέ τάς εικόνας τών έν λόγψ
σφραγίδων.

Σπου'αιοτέρα όλων κατά τόν κ. Λάμπρον είναι ή 
πρώτη κατά σειράν δημοσιευόμενη του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου. Είναι μέν γνωστή ώς δημοσιευθεϊσα 
καί άλλοτε άλλ’ ή άπεικόνισις αύτή είναι ή πιστό
τερα. ληφθεϊσα έκ φωτογραφίας όπου είκονίζεται μέ 
τήν ερυθρόν μεταξίνην μήρινθον. ή όποία διήκει διά 
τής χρυσής βούλλας. Τό χρυσόβουλλον τού αύτοκρά- 
τορος τό έκδοθέν τό 145) χάριν τών Ραγουσαίων, είς 
τούς όποιους παρέχονται δι’ αότού έμπορικαί εύκο- 
λίαι. καί άπό τοδ όποιου είναι κρεμασμένη ή έν λόγφ 
βούλλα. εύρίσκεται είς τό αύτοκρατορικόν άρχείον 
τής Βιέννης

Ά λλη  σφραγίς τοΰ Κων
σταντίνου Παλαιολόγου ώς 
αύιοκράτορος τού Βυζαντίου 
είναι ή άμέσως επομένη. Τήν 
σφραγίδα αύτήν εύρήκε ό κ. 
Λάμπρος είς τό δημόσιον άρ- 
χεϊον τής ιταλικής Μοδένας. 
Είναι άποτυπωμένή εις χάρ
ταν πρσκολλημένον είς κη
ρόν Ιρυθρόν Ιπί επιστολής 
λατινικής πρός τόνμαρκίωνα 
Φερράρας Βόρσον d’ Este. 
Ή  είκονιζομένη σφραγίς εί
ναι ίχνογραφημένη είς φυσι
κόν μέγεθος.

. Είς τάς δύο αύτάς σφραγίδας τοΰ Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου υπάρχουν πολλαί διαφοραί καί είς τήν 
διάθεσιν τών γραμμάτων καί είς τήν γραφήν. ’Επίσης 
διάφοροί ύπάρχουν «αί είς τήν παράστασιν.

Ή  τρίτη σφραγίς είναι τοΰ αδελφού τόύ Κωνσταν
τίνου, τού δεσπότου της Πελοποννήσ.,υ Θεοδώρου 
Β'. ΙΙαλαιολόγου, προσηρτημένη είς τό πρωτότυπον 
άργυροβούλλου αύτοδ, έκδοθέντος τό 1433, διά τού 
όποιου παρεχώρει τό Φανάριον καί τήν Βρύσιν Ιν 
Πελόποννήσφ εις τούς υιούς τού Γεωργίου Γεμιστού

Σ φ ρ α γ ίς  Κ ω νοταντίνον  
ΠαΧαιοΧόγον
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Τό πρωτότυπον τοΰ άργυρο
βούλλου δέν σώζεται Αλλ’ ύ - . 
πάρχει άνέκδοτον άντίγρα· 
φον εις τήν Ρώμην, άπό τό 
οποίον άντεγράφη ή σφρα
γίς — πρόσθια όψις.— Ό  ει- 
κονιξόμενος δεσπότης φορεΐ 
ένδυμα διάφορον τών αύτο- 
κρατόρων. Είναι δε άξια προ- 
σοχής ή καθόλου παράστασής 
τής είκάνος τού Θεοδιόρου 
Β'. Παλαιολόγου 

Άξια  λόγου επίσης είναι ή Ανέκδοτος σφραγίς τοΰ 
αδελφού τοΰ Κωνσταντίνου καί δεσπότου τής Πελο
πόννησου Δημητρίου Παλαιολόγου Είναι δέ τυπω- 
νένη είς χάρτην άνωθεν κηρού έρυθρού είς επιστο
λήν τού δεσπότου τφ ΐδάρ χυρώ Μχο'ρσφ μαρκ/ωνι 
’Εοτένοον καί αν&έντη τής Φεραρίας. Τό έγγραφον φέρει 
τήν υπογραφήν' τοΰ δεσπότου μέ γράμματα έρυθρά.

Σφραγίς θεοω δώ ρον  
Β  Ώ οία ιολύγον .

σφραγίδας τών λοιπών Παλαιολόγων διά τής λατινι
κής της επιγραφής Τούτο Ιξηγείται διόιι μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Πελοπόννη
σου, μεταναστεύσας ό Άνδρέας Παλαιολόγος «Ις τήν 
Ιταλίαν, ήλπιζε άπό τήν Δύσιν βοήθειαν διά νά Α
νάκτηση τόν θρόνον τών Παλαιολόγων.

Ε ίκ . 1, ε ι*. a, si* , a.

Σ φ ρ α γ ίς  ΰη μ η τρ ίο ν  ΠαλαιοΧόγον.

Τού άλλου υιού τού Μανουήλ Παλαιολόγου καί 
αδελφού τών αύτοκρατόρων ΤωΑννου καί Κωνσταντί
νου καί τών δεσποτών Θεοδώρου καί Δημητρίου, τού 
δεσπότου Θωμά Παλαιολόγου, δέν σώζεται η_ σφρα
γίς. Σώζεται ομως είς τό αύτοκρατορικόν άρχείον τής 
Βιέννης τό πρωτότυπον άργυροβούλλου αύτού επι 
περγαμηνής Επίσης σώζεται, Ανέκδοτος, ή σφραγίς

Σ φ ρ α γ ίς  Ά νδρέον ΠαΧαιοΧόγον.

τού υίοΰ του Άνδρέου Παλαιολόγου, είς τήν βαπλι- 
κήν δημοσίαν βιβλιοθήκην τού Άννοβέρου, σχεδια
σμένη είς φύλλον χωριστόν, τό οποίον δέν περιέχει 
τίποτε άλλο Ή  σφραγίς αύτή διακρίνεται Από τάς

Είς τάς ανωτέρω σφραγίδας τών Παλαιολόγων ό 
κ. Λάμπρος προσθέτει καί τρείς άλλας Ανδρών συν- 
δεομένων μέ τούς Παλαιολόγους Ή  ύπ Αριθμόν 1 
είναι ή τού Νικολάου Ράλη, άνήκοντος είς οίκον 
του δεσποτάτου πολύκλαδον καί Ιπιφανή ' Η  ύπ’ Αριθ. 
2 είναι τοΰ Ματθαίου Άσάνη, υιού τού Παύλου Ά -  
σάνη καί Αδελφού τής συζύγου τού δεσπότου Δημη- 
τρίου Παλαιολόγου. Ή  ύπ’ Αριθ. 3 είναι τού Ίωάν- 
νου Άργυροπούλου, οτενώς συνδεθέντος μέ τόν Κων
σταντίνον Παλαιολόγον.

Είς τό τελευταΐον τεύχος τών « Βυζαντινών 
Χρονικών» τής Πετρουπόλεως Ιδημοσίευσεν ό κ. 
Νίκος Α. Βέης Βυζαντινός Επιγραφός Γαρτυνίας, 
αί όποϊαι εξεδόθησαν καί εις Ιδιαίτερον τεύχος Τό 
κείμενον τών έπιγραφών συνοδεύεται μέ άφθονα ύ - 
πομνήματα εξαιρετικού ένδιαφέροντος. Οδτω πραγ
ματεύεται περί τού μεσαιωνικού Ιν Γορτννίρ. φρου
ρίου τού Άρακλόβου, τό όποιον Ιδόξασεν ή ά
μυνα τοΰ Δοξαπατρή Βουτσαρά περί τών αικρών 
λεγομένων θεμάτων, καί περί της πρώτης μνείας τής 
έν Μαντινεία μονής Βαρσών "Επειτα όμιλεϊ περί τού 
οίκου Ράλλη δίδων ακριβή τήν έπιγραφήν της 
παρά τήν Καρύταιναν γεφύρας τού ’Αλφειού καί ό· 
ρίζ8ΐ επακριβώς ποιον είναι τό Κάατρον ιού Άγιον 
Γεώργιον τών Σχόρτων, τό όποϊον κατείχε τό 1460 ό 
ΚροχόδειΧος, πάππος, ώς άποδεικνύει ό κ. Βέης, τού 
γνωστού άρματωλοΰ τού ΙΕ ’ αίώνος, τού ΚροχοδείΧον 
ΚΧαδά Γενικώς ή έργασία αύτή τού κ. Βέη είναι Α
ξιόλογος συμβολή είς τήν μεσαιωνικήν Ιστορίαν καί 
τοπογραφίαν τού Μορέως.

Ε φημερ ίδες :

Ό  κ. 'Εμμανουήλ Σ . Λυκούδης γράφων είς τήν 
«Οικονομικήν Ε λλά δ α ν  τής 12 Φεβρουάριου 
περί τού διεθνούς Γεωργικού ^Ινστιτούτου, _τοΰ ο
ποίου τήν πρωτοβουλίαν είχε ό Βασιλεύς τής ’Ιτα
λίας, λέγει, ότι «δύσκολον είναι νά φαντασθή τις τό 
δυνατόν ενός παγκοσμίου συνδέσμου τών γεωργών Ιπί 
σκοπφ επωφελούς πωλήσεως τών προϊόντων αύτών 
Ιπί τη βάσει διεθνώς καθοριζομένων τιμών. Τό σχέ- 
διον τούτο καταργεί τόν Ανταγωνισμόν καί θέτει «ίς 
άπόιαξιν τόν νόμον τής προσφοράς καί τής ζητήσεως.

•«Καί άν τοιαύτη ούτοπίαήτο πραγματοποιήσιμος, 
θά άπετέλει σύστημα παγκοσμίου τραστ τών παραγω
γών άντιτασσόμενον είς τά τράστ τού έμπαρίου

«Καί είναι μέν αληθές δτι τά τράστ τοΰ έμπορίου 
είναι νοσηροί Αποφύσεις τού συγχρόνου οικονομικού 
βίου, άλλά κατά τής νόσου ταύτης είναι αδύνατον νά 
άντιταχθη ώς φάρμακον ή έπέκτασις αύτής καί Ιπί 
τού κόσμου τών παραγωγών.

•»’Απομένουν όμως εύεργετικοί οί ώς παρεπόμενοι 
άναφερόμενοι έν τφ προγράμματι σκοποί τού Ίνστι-
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τούτου. Είναι δέ σίτοι δ διεθνής αγών έναν- 
τίον τών νόσων τών φυτών καί των ζώων, ή διεθνής 
περίθαλψις τών τών θεομηνιών δοχιμαζομένων
γεωργικών πτηθυσμών κατά τό σύστημα του Ερυ
θρού Σταυρού, ή ύπό τού Ινστιτούτου διά διεθνούς 
έργασίας προστασία τών δασών χλπ  »

Ένας Αμερικανός Ιατρός δίδεικαΐα τήν «'Κάτ4ον» 
τάς έπομένας ΰγιεινάς σύμβουλός :

Μετά τά σαράντα τρώγε όλιγώτερον καί έχε κα
θαρόν τόν πεπτικόν σωλήνα

Πίνε περισσότερον καθαρόν νερό. τό όποιον θαυ- 
μασίως ΙξυπηρετεΙ τήν λειτουργίαν τού πεπτικού σω
λήνας καί όλου τού οργανισμού.

Ύρώγε όλίγον καί διασκέδαζε πολύ.
Μήν όργίζεσαι· μήν κουράζεσαι πολύ.
Τρώγε πολλά φρούτα καί γάλα όσον ή/ιπορείς πε

ρισσότερον.
Νά έργάζεσαι διανοητικώς καί νά έρχεσαι εις επι

κοινωνίαν μέ άλλους άνθρώπους.
Κάμνε κάτι καί διά τούς άλλους καί λησμονεί κά

ποτε τόν εαυτόν σου.
Τίποτε δεν είναι καταστρεπτικώτερον διά τό πνεύμα 

και τήν υγείαν παρά νά όμιλής Ιπιμόνως περί τών 
δεινών καί τών ταλαιπωριών καί τών ένοχλήσεων τής 
ζωής.

~ ·μα φθάσης τά πενήντα πάρε το άπόφασιν ότι 
εισέρχεσαι εις τήν δεύτερον περίοδον τού βίου σου, 
τήν όποιαν θά διέλθης ευτυχής &ν είσαι έγκρατής εις 
τήν εργασίαν καί τό φαγητόν.

Νά έπιζηιής τήν αισιοδοξίαν καί τήν εύθυμίαν.
Μία οόγγιά γέλιο εξουδετερώνει μίαν λίτραν με

λαγχολίας.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Τά διάφορα άποσπάσματα ή περιλήψεις, τάς ό
ποιο; δημοσιεύομεν ΰπό τόν τίτλον ΔήιιοθιεύΜατα, 
δέν εκπροσωπούν πάντοτε καί τάς Ιδικας μας Ιδέας. 
Είναι άπλώς χρονογραφικαί σημειώσεις διά τών 
όποιων κρατούμε·» τούς αναγνώστης μας ένημέρους 
τής πνευματικής κινήσεως, έφ’ όσον μας είναι δυνα
τόν. Καί δ άναγνώσιης είναι έν γνωσει τού τί γρά
φεται εις τόν έλληνικόν τύπον έν γένει, καί εις τά ξένα 
περιοδικά, χωρίς νά ήναι αναγκασμένος νά παρακο
λουθώ όλα τά φύλλα έ'να «ρός ενα- Τό αύτό καί διά 
τάς γελοιογραφίας- άναδημοσιεύομεν χρονογραφικώς 
τάς εΰφυεστέρας καί μάλλον χαρακτηριστικός.

Ό  ρώσσος συγγραφεύς Λεωνίδας Άνδρέιεφ. έφυ- 
λακίσθη εις τήν Μόσχαν. Πρός τόν έξοχον συγγραφέα 
τόν όποίον τά «Παναθήναια - έχουν τήν τιμήν νά κα
ταλέγουν μεταξύ τών συνεργατών των,' αποστέλλει ή 
διεύθυνσις μετά τής συντάξεως τού περιοδικού τήν βά· 
θυτάτην λύπην των καί σφίγγει μέ φιλίαν καί «κ- 
τίμησιν τό χέρι του. "Ας ένωθή ή πρός άπελευθέρω- 
σίν του εύχή τών Ελλήνων θαυμαστών τού Άνδρέϊεφ, 
μέ τήν εύχήν τού ρωσσικού λαού καί δ.ς φθάση Ιως 
τόν θρόνον τού αγαθού Αύτοκράτορος.

Η Καλλιτεχνική Έκθεσις τού ■ Παρνασσού» προ
αγγέλλεται διά τό πρώτον δεκαήμερον τού ’Απριλίου. 
ΕΙς τήν "Εκθεσιν θά γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής, 
γλυπτικής, διακοσμητικής καί αρχιτεκτονικής. Έ π ι 
τροπή Ιλλανόδικος οΐ καλλιτέχναι Ίακωβίδης. Φω 
χάς καί Σ&χος. Ή  "Εκθεσις θά διαρκέαη ένα μήνα

Ή  «Νέα Σκηνή» εΰρίσκεται είς τήν Σμύρνην όπου 
θά δώση όλίγας παραστάσεις καί κατόπιν θά μεταβή 
εϊς τήν Κωνσταντινούπολιν.

Ή  «Γαλλική Κωμωδία» θά δώση όρίστικώς μίαν 
παράστασιν εϊς τάς Αθήνας κβτά τήν διάρκειαν τού 
Αιεθνούς αρχαιολογικού Συνεδρίου-'

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ο ΠΡΟΜ ΗΘΕΑΣ  τού Αισχύλου, μετάφρασις Βαρ 
λέντη 1905.

ΠΑΡΑΜ ΥΘΙΑ ΤΩΝ ΕΑΛΗ ΝΟΠ ΑΙΔΩ Ν  υπό Άρ 
σινόης Παπαδοπούλου εικονογραφημένα Τόμος Α\ 
— Άθήναι 1905. Τυπογρ. Άνέστη Κωνσταντινίδου, 
σελ. 100. Αρ. 5.

B A R B A R A  P LA U T IN a  soripsit Theophanes A. 
Kakridis.— 1904 Athenis ex officinaL Verjanitis.

B Y Z A N T IN IS C H E  Z E IT S C H R IF T  heraus
gegeben von Karl Krumbaclier. 14“r Band Dop
pelheft. Leipzig Druck und Verlag von B. G. 
Teubner.

Μ ΕΔΩΔΙΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΑΙ Α Σ Κ Η Σ Ε ΙΣ  ΔΙΑ  
ΔΥΟ, ΤΡΕΙΣ K M  ΤΕΣΣΑΡΛΣ ΑΝΔΡΙΚΑΣ ΦΩΝΑΣ  
ύπό Λ. Καμηλιέρη —  Πωλείται παρά τφ κ. Ζ Βε- 
λουδίφ και τφ βιβλιοπωλείο  ̂ της «Εστίας»

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ Τ Ο Υ  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Έ κ ΐ« ς  Έφημερίδος « Άκρόπολις *

"Exli.yisr Α εβ ίδη  Μ  Sadi Noel. -  Ε δημοσιεύ& η είς  4  ψ ύ ΐλ *  χωριστά H ft «'άκροΛάλτωβ»

Δ Ω  P A

Ε ΪΣ  ΤΟΥΣ Σ ΪΝ Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Σ  ΜΑΣ

Χόμοι τών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΐΩΝ» .κομψότατα χαρτοδεμένοι · μέ χρωματιστόν ¿ξώ
φυλλου. Έκαστος τόμος άποτελείται έκ 400 σελίδων.

Χόμος Α'.ι (1900) πρός Δρ.-Φρ. 6 άντι 13
Χόμος Β'. - ΣΤ'. (1901 - 3) "έκαστος τόμος β » » 7· β 13
Χόμος Ζ'. - Η '. (1903-4) β β ■ » β . β 9. » 13

Νικόλαος Ι'ύζης ειδικόν τεΟχος τών « Π ΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝν  άφιε-
ρωμένον είς τον Έλληνα καλλιτέχνην μέ 26 εικόνας . . Δρ.-Φρ. 1 άντί -2. 

Λιονύβιος £ολωμ.ή; τεοχοςειδικόν τών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ»
άφιερωμένον είς τόν έθνι^όν ποιητήν μέ διαφόρους εικόνας . . » β 1 » 2.

Χ 6 Λκύκωμα. τών « Π ΑΝ ΑθΗΝ ΑΙΩΝβ . . . . . . . . . . . . .  β . » . 1 ...Β 2.

Τά άνωτέρω άποτελοΟν ωραιότατα δώρα πρός .οικείους, και φίλους.
Αί άνωτέρω τιμαί είναι έλεύθεραι ταχυδρομικών τελών.

Χό τέμημ» τών παραγγελλομβνων, «ποστέλλβτκτ μαζί μέ τήν παραγ
γελίαν διά ταχυδρομικές ή τραπεζικές επιταγής.

ΕΝ Π Α ΊΊΙΣ ΙΟ ΙΣ  

M A IS O N  D E  S A N T É

Σ. Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ Ί α τ ρ ο ϋ  Ν ε υ ρ ο λ ό γ ο υ -  καί Φ ρ ε ν ο λ ό γ ο » .-  -

"Ιδρυται είς μαγευτικήν θέσιν τών ολόδροσων Πατησίων, τοΰ ώραιοτάτου τούτου καί υγι
εινότατου προαστείου τών ’Αθηνών, εν τέταρτον μόλις άπέχοντος αύτών και συγκοινωνοϋντος 
δι’ δλων τών μέσων τής συγκοινωνίας, περιβάλλεται δε ύπό άπειρων μνροβόλων κήπων καί ϊδιον 
κέκτηται κήπον, ως κάί άφθονον καί διαυγέστατον ύδωρ.

Έ ν  τή Κλινική ταύτη νοσηλεύονται δξέα καί χρόνια νοσήματα Νευρικά καί Εγκεφαλικά. 
Μολυσματικά δέ,καί επικίνδυνα Ιγκεφαλικά δέν εΐσί δεκτά.

Πρός θεραπείαν τών ¿σθενών εφαρμόζονται δλαι α! θεραπευτικοί μέθοδοί μεταξύ τών οποίων 
ή ·,Ψνχο&έραήέία, ή Ηλεκτροθεραπεία, ή '  Υδροθεραπεία, ή ‘Ακατριψίθεραπέέα .( ’M assage), ή 
Mpt}-ooifl̂ EQ'jj%eia, ή Ιατρική Γυμναστική, ή  διά κατακΧίστως (a lite m e n t)  καί άηομΑνώαιωζ 
(iso lem en t)  θεραπεία, ή δί 'Υπνωτισμοί} και ίποβολής Ιν, εγρηγόραει (suggestion  à  l ’é ta t  

" d é  v ie lle), al ένέσεις ορρών ■ /’όρροθεραπεία) καί  ̂λοιπών φαρμάκων κλπ. «λπ.
Îîâoai ανται αί-θεραπευτικαί μέθοδοι έφαρμόζούταυάναλόγως τοΰ νοσήματος καί τών. ενδείξεων.

' Νοσοκομειακή δπηρεσίά πλήρης· οί νοσοκόμοι έ« τών' είδικήν μόρφωσιν · λαβόντων καί πεπει
ραμένοι περί τήν νοσηλείαν-τόιο'ύτων άρρώσκον. ; .

Κλτναι ,ά^ιό δέκα δραχμών-καί «νω δι’ήμέρας, άναλόγως του .δωματίου, τόΰ προσωπικού δπερ 
απασχολείται, τής θεραπείας, τής τροφής καί τών Ιατρικών Ιπισκέψεων.

'Η  Κλινική συνδέεται διά τηλεφώνου με τήν οικίαν καί το γραφεΐοντοΰ Διευθυντοΰ.’Αρ·τηλφ.3ΐ4.
Οί βουλόμενοι. να είσέλθωμεν ή νά είσαγάγωσι τούς άρρωστους των δέον ν’ άπευθυνθώσιν 

είς τό Πραφεΐον του. Ίατροΰ έν τή οίκίφ του 1 β  —  Ό δ έ ις  Ζ ή ν ω ν ο ς  — 1 β ,  
ένθα δε'χεται τούς πάσχοντας Ικ «

N Ë Y P l K f t W  ή  φ Ρ Ε Ν Ι Κ α ΐ ν  
καθ’ Ικάστην 8 -10  π. μ  καί 4 -6  μ. μ. πλήν τής Κυριακής. —  Ά ριθ. τηλεφώνου 200



ΙΑΤΡΟΙ ΑΘΜΝΩΝ,

όδός 'Ακαδημίας 5α.
Κσυμόννδβύρου 3.

Α .  Α ρ α β α ντινό ς ,
A .  Ε α ΙΑ ιβ ω χ δ ς ,
Μ ιχ  Κ ατσαρ& ς, » Μαυρομιχάλη 1 '
Α ιβ α θ ιν ό π ο υ λο ς . Δηροκρίτου 3.
Σ η ν ρ .  Δ ό $ ρ ο ε  (παιδίατρός), όδος Πινακωτών 15α 
Ν  Μ α χχ& ς. όδός Σόλώνος 10.
Δ . Μ ιχα Χ ο π ο ν Ιο ς , » *Αγ. Κωνσταντίνου 4.
Μ ιχ . Ο Ιχο νο μά χης , » Πινακωτών 18.

' -Μ. ΠαααδόηουΧος (λαρυγγολ), όδός Σατωβριάνδου 6. 
Τ .  Σ χ ια δ α ς  όδός Άριβτοτέλους 21.
I  Σ η .  Φ αρανχάτος, » ΆγαΜάρκου 29β.
Γ . Φ ερεντίνος, » Ζήνωνος 2.
Γεράσιμος Φωκδρ,καθ » ' Πινδάρου 10.

■ Γ ερ . Φωκάς, ε .'Αγ. Κωνσταντίνου 16.
• Σ .  Χαραμής (δφθαλμίατρος), όδός Σωκράτους 51.
■ Μ  Χ α τζ η μ ε χ ά λ η ς , Πλ. Βαρβακείου 12.
Σ .  Γ .  Β Ιαβ ιαν& ς (νευρολόγος) όδός Ζήνωνος 16.

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟ!
J .  W a lk e v , 
Α . Δραχόετουλος

όδός 'Ακαδημίας 17. 
.» Πειραιώς 11.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ
- Σ η ν ρ . ΒεΑΛντζας,

Π . Γιασεμολαδδς,
Κ . Έ β α λ ιν .
I . Ε ύχ ίε ίδ η ς ,
Ά λ χ ιβ .  Ζ ω ά ίπουίος, 
Π . Θηβαίος,
Γ . Μ αντας,
N tx ó í  Μ ανχζαβίνος, 
Δ ημ. Τσάταος,
A i .  Χ αρτουΙάρης, 
Ε ΰσ τ. Χ οιδας,

όδός Κωλέτη 15.
» Σοφοκλέους 3.
u Πειραιώς 7ά.
» Πανεπιστημίου 21. 
» Στουρνάρα 39.
• Κωλέτη 1.
» Κλείσοβας 31.
» Κμπόδιστρίου — .
» Βησσαρίωνος 8.
» Ζήνωνος 1.
» Γ ’ Σ)βρίου 41.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Μ Π Ε Ρ ί Γ Γ Ε Ρ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΤΛΗΣ

ΛΔιασταύρω σις δδ&ν Ν ίχ η ς  και 'Ε ρμου. 

Φωτογραφίαι παντός είδους 
Μεγεθύνσεις χρωματιστοί μέ παστέλ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΕΛΛΑΣ»
( ’ΕφημςρΙς ρίχονομολογιχή xa l πολιτική)

Έ κ δ ί δ ε τ α ι  κ α τ ά  £ ά 3 8 α το ν
Δημοσιβύουσα πλουσίαν καί'επίκαιρον οίκονομολο

λικήν ΰλην καί χρηματιστικούς πίνακας.
Ί δ ιο χ τ ή τ η ς  χ α ί Δ ιε ν δ ν ν τή ς  : Γ. Κ ΑΤΣΕΛΙΔΗΣ

*”* ·*  ι ί ° “ i s r S f e f S
Γραψεΐον : Έ ν  Άθήναις, όδός; .Σταδίσυ54. ,

. Δ. Κ Ο Α Α Α Ρ Ο Υ
Ά Θ Ή Ν Α Ι - Ο Δ Ό Σ  Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  44 

Ό Λ Α  ΤΑ 'ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Α 'Β ΙΒ Λ ΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΝ MI 8I0HHUNI.KÜN ΠΡΟΙΟϋΤΰΝ
" Ι δ ρ ϋ ό ε ΐ σ α  τ < $ 1 8 8 2  

Μ ετοχικόν χεφάΧαιον Δ ρ . 3 , Ό 0 0 | 0 0 0
Π ΡΟΪΟΝ ΤΑ ΕΡΓ Ο Σ Τ Α Σ ΙΩ Ν  —  ΒΡΑΒΒΓΘΒΝΤΑ' ΕΤΣ"Ο Α «Σ Τ Α Σ  

.- - Ρ Κ Θ Κ Σ Ε ΐε . .  Δ ΙΑ  Χ Ρ τΒ Ο Γ  ΒΡΑΒΕΙΟΓ.

ΙΙυρίτις και Δνκαμίτις όλων ν&ν είδών. 
Φυσίγγια παντός όπλου, θειϊχόν όξύ. Νι
τρικόν όξύ. " '  Υδροχλωρικόν * όξύ. θετικός 
χαλκός. Θειϊκός σίδηρος. Άντιπερονοσπορί- 
νη, Στουπέταιον, Σκάγια, Μολυβδοσωλήνες.

Tiuai Ανεπίδεκτοι συναγωνισμόν.

“ Τ Ο  Κ Ρ Α Τ Ο Σ , ,
’Ε θ ν ικ ό ν  δργανον τω ν Α πανταχού  'Ελλήνων.^
'Ίδρόβη τω 1901 διά μ£το·/ών ύπό ‘Αντ. Σπηλιωτβ- 

τούλου διευθυντοδ καί θάνου Τζαβέλλα «ρχισυντάχτου: 
Παρακολουθεί. τά, εθνικά πράγματα ΐχ του σύνεγγυς, Ιχεε 
συνεργάτας τούς πατριωτικωτίρους καλάμους Ιν ο'ς τους 
τών κ. Καζάζη, ΚαροΧίδου κλπ. οϋδεμια τών Ιν 'Βλλάδι 
πολιτικών μερίδων ανήκει, καί εχει γενικήν κυκλοφορίαν Ιν 
όλω τώ Ιξω Έλληνιομώ.

ν ·  .  . ·  έν τ<2 Ε σ ιο τερ ιχ φ  δρν  2 5 .
Τ ιμ ή  σ υ νδ ρ ο μ ή ς  Ι τ η σ ια :  |ν £  Ε ξω ζε ρ ,χ ή -  φ ρ . 2 5 .

Άπευβυντέον διά πάσαν «ϊτησο» :
Διεν&νναιν ίφημερίδος  « Τό Κ ρά τος»

'Αθήνας

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΕΙΘΕΩΡΗΣΙΣ'

Μ ηνιαΐον Ε πιστημονικόν περιοδικόν  
Σ υντά κτη ς  κα ι Δ ιευθυντής  

Σ λ Γ  ΒΛΑΒΙΑΝΌΕ
Νευρολόγος καί ψυχίατρος

Γραφεία: 1 5  δδός Ζήνω νος 1 θ  εν Ά θ ή ν α ις
Συνδρομή ετήσια δρ. 6 :  εξωτερικού, φ ρ . χρ. 6.

ΠΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝΑ: Υπνωτισμός; Πνευματισμός, ψυ- 
χοπαιδαγωγία, Υγιεινή του πνεύματος, Έγκληματο- 
λογική ανθρωπολογία, Ψυχοθεραπεία, ’Ηλεκτροθερα
πεία, Κοινωνιολογική Φρενολογία, ’Ιατροδικαστική. 
’Ιστορία τής Ψυχιατρικής, Φυσιολογική Ψυχολογία 
κλις. κλπ. ,

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Τ Η Σ Λ ΙΚ Η Σ  T P A M H S  ΤΗΣ ΚΛΛΑΔΟΣ

Α η λ ο π ο ιε ί ,  o te
σήμερον ημέραν Τρίτην και ώραν 10 π. μ. 
ενεργηθήσετμι Ιν τω καταστήματι αυτής καί 
ένώπιον τοΰ Γενικόν, Συμβουλίου, Ιν δημοσία 
συνεδριάσει, ή τέταρτη κλήρωσις τρΰ Ικ δραχ. 
20,500,000 δανείου της, ή ώρισμένη διά τήν 
Γ  Μαρτίου 1905.

¡Κατά τήν κλήρωσιν ταυτην θέλουσιν έξαχθή 
•Ικ·:τής -κληρωτίδος 16 (δεκαέξ) αριθμοί δμο- 

• λογιών,.μετά λαχνοί-

'.'.’Εν Ά θήναις τή 28 Φεβρουάριου 1905.

Ό · Διοικητής 
'■ 'ΪΕ .'ίΧ τρϋ 'τ

ΤΑΜΙΈΥΤΚΡίΟΝ
ΤΗ Σ ΕΘΝ. ΤΡΑ Π ΕΖΗ Σ ΤΗ Σ ΕΑΛΑΛΟΣ

Ή Άιοίκησις τής'Εθνικής Τράπέζης τής 
'Ελλάδος

' Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί
οτι-δ Ανώτατος δρος τών Ιπ’ δνόματι έκαστου 
καταθέτου παρά τφ Ταμιευτηρίφ. τής Τράπέζης 
•καταθέσεων ηυξηθη είς δραχ δισχιλία; (2,000) 
Καταθέσεις καί αποδόσεις Ινεργοΰνται καθ’ έ- 
κάστην μέχρι τής μεσημβρίας.

. λΛ ΓΛ/Brtseíjvn rfiy. >Ι?Αν


