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Κ άποτε ή Ζωή, μητέρα τής Ώ ραω τητος, ως να ήθελε νά συγκέντρωση είς 
μίαν στιγμήν δλην τήν φωτεινήν της ουσίαν, μάς δ ίδε ι, συνθέσεις, πού ομ ο ιά 
ζουν μέ εργα τέχνης; Τόσον εΐνα ι μεσταί. άπό σύμβολα, άπό είχόνας,;drto πλα
στικότητας καί αρμονίας. Α ί ήμέραι αύταί τού αρχαιολογικού συνεδρίου — ενός 
συνεδρίου ομοιάζοντας με προσκύνημα — πέριξ. τής υψηλής , φυσιογνωμίας τού 
"Ελληνος Διαδόχου, μάς δίδουν μίαν άπό τά ς ωραίας καί πλουσίας αύτάς στιγμάς 
δπου σταματά με ύψηλήν φιλαρέσκειαν ή μεγάλη ζωή.

Μία φωτεινή αύγή  άνοίξεως ελληνικής, κάτω άπό τόν Π αρθενώνα- Μία 
αύγή, ή δποΐα έγνώρισε κάποτε τόν Π ερικλέα. Κ άτω  άπό τά θε ία  σχήματα τών 
άθλων μαρμάρων 'ένα μελαγχολικόν σύντριμμα κορινθιακού κίονος. Έ π ί  τού λευκού 
βήματος ό πορφυρογέννητος, δ φέρων τό  δνομα, πού άντηχεΐ άπό tp v  μακρυνόν· 
θρήνον τού Β υζαντίου. Κ αί γύρω, έπί τής χλόης, πού υφαίνει, μέ άνέμώνας καί 
κυάμους, τόν ϊδ ιον τάπητα έπί τού όποιου έπέρασε μίαν φοράν ή πομπή τών Π ανα- 
θηναίω ν, ένας λαός έορτάζων την Ά νάστασ ίν  του, άφυπνιζόμενος πρός μίαν νέαν 
ζωήν καί ενθυμούμενος, Ινφ  άναβαίνέι τάς βαθμίδας τών Π ροπυλαίων, δτι τάς 
άνέβη άλλην μίαν φοράν, μακρυνήν ώς δνειρον. Ή  σύνθεσις εΐνε άληιΈνά υπέρο
χος. Ή  Ε λ λ ά ς  δλη άναζή καί άνασταίνεται μίαν στιγμήν είς τάς έντονωτέρας της 
ήμέρας, ώς δραμα κατακτών τήν ζωήν, μέχρι τών μακρυνών δριζόντων τού μέλ
λοντος. Κ αί ή φωνή πού άντηχεΐ άπό τό λευκόν βήμα καί άπό τόν βράχον, άπό 
τόν όποιον άνατέλλει κάθε αύγήν ενας πνευματικός ήλιος, δμοιάζει μ« άποκά· 
λυψιν. Διότι έπάνωθέν της απλώνουν ίερά, δτρεμα πτερά, ή γλαυξ τών ’Α θηνών 
καί ό αετός τού Βυζαντίου.

Τ ά  τέκνα τών βαρβάρων, βαπτισμένα είς τήν κολυμβήθραν τού ελληνισμού, 
φέρουν τώρα πρός τόν Π αρθενώ να μίαν ελληνικήν ψυχήν. Έ π ί  τής ψυχής αυτής 
τό πνευματικόν έαρινόν θέαμα θ ά  σφράγιση μίαν σφραγίδα  άκόμη φωτός καί άγά- 
πης. Τό ώραιον σύμβολον δέν θ ά  τούς δ ιαφ υγή . Κ αί δταν χειροκροτήσουν τόν 
βασιλικόν ρήτορα, τόν βαδίζοντα έπί τών ελληνικών μαρμάρων, μέ τό δνομα τών 
βυζαντινών αύτοκρατόρων, τό μέλλον νά  ύψωθή πάλιν έπί τού θρόνου, πού δε
σπόζει ενός λαού άφαυινιζομένου πρός τό μέλλον, θ ά  αίσθανθοϋν δτι χειροκροτούν 
μίαν Ε λ λ ά δ α , ή όποία δέν άπέθανε. Ή  Ε λ λ ά ς  αυτή, ή άναπνέουσα τό πνεύμα 
μιάς νέας άνοίξεως, ή άναβαίνουσα πρός τό προσκύνημα τών θείω ν ώραιοτήτων,
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ύπό τά  ψυχρά μάρμαρα, θ ά  αίσθανθή τήν φρικίασιν τω ν μεγάλων πτερύγω ν τού 
καθημαγμένου αετού και επευφημούσα ύπό τόν Π αρθενώ να, άρχηγόν πνευματικών 
άγώνων τον μέλλοντα βασιλέα της, θ ά  αίσθανθή συγχρόνως, δτι επευφημεί ένα 
Κώνσταντΐνον. Τ Ι  νεκρά ώραιότης δέν έδωκε ποτέ ώραιότερον άσπασμόν προς τήν 
άνήσυχον καί δρμητικην ζωήν.

Κ άνεις δεν θ ά  το άρνηθη. Ε ινε μία υπέροχος έμφάνισις ή έμφάνισις. αύτή 
τού Έ λλη νος Διαδόχου. Τ ά σύμβολα, οί θρύλοι καί α ί ελπίδες μιάς φυλής συνέρ
χονται είς τον ώραιότερον χορόν γύρω  του. Ο ί γέροντες, πού ¿δάκρυσαν είς τήν 
γέννησίν του, αισθάνονται μίαν μακρυνήν, ώ ρα ίανήχώ , άφυπνιζομένην είς τά  βάθη 
τής ψυχής των. Κ αι οί νέοι, δσοι έγεννήθησαν μαζί του, Ιπαναβλέπουν ζωηρότερου 
τό άνήσυχον δνειρον τής γενεάς των. ’Από τού υψηλού βήματος τού Π αρθενώ νος 
ή φυσιογνωμία.τού Διαδόχου δεσπόζει πλατύτερα καί κραταιότερα, διότι δεσπόζει 
ώραιότερα καί πνευματικώτερα.

Κ αί είνε ή στιγμή διά  νά τό όμολογήση κανείς : Ή  φύσις καί ή ζωή ευνόησαν 
ιδιαιτέρως τό είδω λον μιάς φυλής. Ε ίς  τό  λίκνον τού Έ λληνος βασιλόπαιδος 
όπου ή Μ οίρα έξεφώνησεν gya βαρύ ονομα, ή ελληνική φύσις έφερε ·μ’ εύμένειαν 
κα ί σοφίαν τά  δώ ρα  της. "Επλασε μέ τάς χεΐρας της τό  αρρενωπόν παράστημα, τόν 
κρατάιόν κορμόν, τήν εύγενικήν μορφήν, έπλασε τό βασιλικόν σώμα, μέσα είς τό 
όποιον ¿φύσησε μίαν ψυχήν, άδράν, έντονον, μεστήν, άκρατον, μίαν ψυχήν βασι
λικήν. Ή  άνατροφή τού ελληνικού ανακτόρου, μία ανατροφή τήν οποίαν διευ
θύνει ή ευστοχία, ή όξύνοια καί στοργή ένός βασιλικού πατρός, <5 όποιος έδωκεν 
είς τόν οίκον καί τό έθνος του μίαν βασιλικήν γενεάν, παραδειγματικήν μεταξύ 
τών βασιλικών οίκων τής Ευρώπης, ήλθε νάρμονισθή προς τό έργον τής φύσεως. 
Κ αί ό βασιλόπαις, Ιπ'ι τού οποίου βαρύνει μία μεγάλη κληρονομιά, βαδίζει πρός 
τον θρόνον με τό στερεόν καί ασφαλές βήμα τών άνθρώπων, οί όποιοι α ισθά
νονται δτι τό βλέμμα μιάς Μ οίρας τούς ακολουθεί καί τούς διευθύνει.

Α ί βασιλικαί άρεταί δεν είνε άτυχώς πάντοτε προνόμιον τών βασιλέων. 
Ά λ λ ’ δταν ή φύσις καί ή άνατροφή ζυμώσουν τάς βασιλικάς ψυχάς με τήν εύγενι
κήν τω ν ούσίαν, ο ί θρόνο ι υψώνονται πρός νέον φώς. 'Ο  μέγας κα ί ενάρετος 
αύτοκράτωρ καί φ ιλόσ θ |θς, ό Μάρκος Αύρήλιος, ό συνενώσας είς τήν βασιλικήν 
του ψυχήν τό  άνθος τώ ν άρετών, δ ι ' αύτό παρέδωκεν είς τήν μνήμην τώ ν αίώ- 
νων τούς διδασκάλους τής αρετής του, δλους δσοι τόν ¿δίδαξαν «τό καλοήθες 
κα ί άόργητον, τό  αίδήμον κα ί άρρενικόν, τό θεοσεβές καί μεταδοτικόν, τό μήτε 
Π ρασιανός, μήτε Βενετιανός, μήτε παλμουλάριος ή σκουτάριος γενέσθαι καί τό 
φερέπονον καί όλιγοδεές καί αύτουργικόν καί τό  άπολύπραγμον κα ί τό  δυσπρόσδε- 
κτον διαβολής . . . »  ’Από τού πάππου Ούήρου καί τού προπάππου καί τής μη- 
τρός καί τού τροφέως, μέχρι δλων τών διδασκάλων καί φίλων του, ό -μεγας αύ
τοκράτωρ δεν ¿λησμόνησε κανένα, έξ όσων έδιδάχθη μίαν άρετήν. Δεν ήξεύρω 
ποιοι υπήρξαν ο ί διδάσκαλοι τής άρετής τού "Ελληνος Διαδόχου'. Έ ν α  μόνον εινε 
άναμφίσβητον, καί τό άντελήφθησαν δσοι ετυχε νά άντικρύσουν πλησιέστερον τόν 
ίστάμενον παρά τόν θρόνον βασιλόπαιδα, δ τ ι α ί άρεταί του είνε άρεταί βασιλικαί, 
είνε α ί άρεταί τών οποίων ¿τόνισε τόν ύψηλόν παιάνα ενας φιλόσοφος Αύτοκράτωρ

Ύ πό τήν αύστηράν παράστασιν, μίαν έλαφράν συνοφρύωσιν επάνω είς ένα 
' φωτεινόν πρόσωπον, ή οποία δημιουργεί άμέσως, είς τό πρώτον άντίκρυσμα, τήν 
επιβολήν τής βασιλικής εμφανίσεως, μαντεύεται ευκόλως ψ υχή θεληματική,
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αυστηρά καί δικαία. Κ αμμία  πτυχή έλαστικότητος, ύποχωρήσεως ή  άδυναμίας. 
Κ αί είνε γνωστή ή έμφάνισις αΰτή τού "Ελληνος Διαδόχου. Ε ίνε κ α τ ιτ ί τό όποιον 
λέγει: v a l  καί λέγει δ χ ι .  Τ ίποτε άλλο. Ά λ λ ’ δταν ή συνοφρύωσις σβεσθή, 
όταν ο ί οφθαλμοί άνοιχθοϋν είς τό φώ ς, δταν τό μειδίαμα χυθή ώς λάμψις είς τό 
πρόσωπον, ένα μειδίαμα ιδιαίτερον, δχι άπό σπασμωδικήν κίνησιν χειλέων καί 
οφθαλμών, άλλα κάτι τ ι  άφθονον καί φωτεινόν, ώ ς διάχυσις ψυχής, τό μειδίαμα 
τών ειλικρινών καί τών γενναίων, τότε, χωρίς νά είνε κανείς ψυχολόγος ή φυσιο
γνωμιστής, μαντεύει δ τ ι ΰπο  τήν αυστηρότητα άγρυπνε! ή  άγαθότης, ύπό τήν θέ- 
λησιν ή εύμένεια, ύπό τό αίσθημα τής δικαιοσύνης ή επιείκεια. Ύ πό τάς δύο αύ,τάς 
παραστάσεις, τόσον συχνά έναλλασσομένας, ώ ς έόν  είς ένα εύαίσθητον ζυγόν άντι- 
σταθμίζωνται διαρκώς α ί άρεταί α ί βασιλικαί πρός τάς άρετάς τάς ανθρωπίνους, δ 
Έ λ λ η ν  Δ ιάδοχος έξασκεΐ, είς δσους τόν έγνώρισαν, μίαν δ ιπ λή ν  επιβολήν, τήν επιβο
λήν τής δυνάμεω ςκαί τήν επιβολήν τής αγάπης. Κ αί κατακτφ μέ διττόν τρόπον: ώς 
βασιλεύς καί ώς άνθρω πος. Ε ίνε ή  στερεωτέρα κατάκτησις τώ ν ανθρω πίνω ν ψυχών.

Ά λ λ ’ είνε μία εξαιρετική, άρετή άκόμη, μία άρετή έξόχως βασιλική, δ ιά  τόν 
μέλλοντα άρχηγόν λαών χριστιανικών, τόν φέροντα τό όνομα καί τόν κλήρον τών 
πρώτων χριστιανών αύτοκρατόρων, μία άρετή τήν όποιαν ό "Ελλην Διάδοχος 
οφείλει είς τήν σεπτήν αύτού μητέρα, τήν μεγάλην χριστιανήν: Ή  Εύσέβεια. Ό  . 
βασιλόπαις, ό άνήκων είς μίαν γενεάν σκεπτικιστικήν καί άπιστον, ό εύπαιδευθείς 
μ έτή ν  ψύχραν παιδείαν τού αίώνος αυτού, ό επιστήμων ό τρεφόμενος μέ τά βιβλία, 
άφθονώτερον άπό τούς περισσοτέρους "Ελληνας σοφούς δεν είνε, δεν είμπορε! νά 
είνε ένας ασθενικός θρησκόληπτος. "Ε χει τήν ευσέβειαν τών άνωτέρων καί φ ω 
τισμένων φύσεων. Κ αί ή ευσέβεια είνε ποίησις καί εΐνε α ίσθημα καί είνε μία 
μορφή τής θρησκείας τής άπολντον Ώ ρα ιότητος. Ο ί θ εο ί έχρισαν πάντοτε τούς 
βασιλείς καί βασιλεύς σκεπτικιστής θάπετέλει μίανάσχημον αντινομίαν. Περισσό
τερον άκόμη, βασιλεύς τού λαού, δ  όποιος υπήρξε πάντοτε ό  θρησκευτικώτερος 
τών λαών, δ ιότι ύπήρξεν ό ποιητικώτερος, βασιλεύς σκεπτικιστής δεν θ ά  είμπο- 
ροΰσε νά  εινε βασιλεύς τής Ε λλά δος. Μ ίαν ήμέραν είδα  τόν  Δ ιάδοχον νά κάμνη 
τό σημεΐον τού σταυρού, πριν έπιβή μιάς λέμβου καί πριν ταξειδεύση. Κ αί τήν 
στιγμήν έκείνην, δέν ήξεύρω πώς, ύπό τό κράτος μ ιάς ανεξήγητου συγκινήσεως. 
ένθυμήθην δτι ό βασιλόπαις έφερε τό  δνομα τού αύτοκράτορος, ό όποιος άπέ- 
θανε μαχόμενος υπέρ τού σταυρού επί τών τειχών τού Βυζαντίου. Ή  ατμό
σφαιρα ήτο γεμάτη άπό μίαν ίεράν ποίησιν.

Έ π ί  τού λευκού βήματος, τό «όποιον ¿στήθη ύπό τήν δόξαν τού Π αρθε- 
νώ νος, ό "Ελλην Διάδοχος εμφανίζεται τάς ημέρας αύτάς είς ύπέροχον έμ- 
φάνισιν. Υ ψ ώ νει τό βασιλικόν του παράστημα μεταξύ τής Π αραδόσεως καί τής 
Ζωής. Τής Π αραδόσεως ή οποία πλημμυρεΐ καί καθαγιάζει τήν ζωήν, τής Ζωής 
ή οποία όρμρ άπό τήν ώραιοτέραν παράδοσιν τού κόσμου πρός τούς ορίζοντας 
τού μέλλοντος. Ή  φωνή του αντηχεί άνωθεν μαρμάρων καί σκιών ώ ς προσευχή 
καί ή  φω νή του αντηχεί άνω θεν ψ υχώ ν κα ί καρδιών, ώ ς σάλπισμα πολιτισμού 
καί άγώ νω ν. Κ αί μέσα είς τό λευκόν φώ ς τής ωραίας εαρινής πρωίας ή μαρμα· 
ρωμένη γλαυξ ενώνει τάτρεμα πτερά της μέ τάς αίματωμένας πτέρυγας τού βυζαν
τινού άετοϋ. Π Α Υ Λ Ο Ν  N JP B A N A S
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Δυδ γλυκά αστεράκια 
βγήκα ν ’ άντικρύσω 
νά τους τραγουδήσω 
μ£σα α π ' τά  κλαδιά.

« Μαύρα της ματάκια , 
ρίχτε μου άχτίδες, 
ΰά γενονν έλπίδες 
μέσα στην καρδιά.»

σ ύ ν ν ε φ α

Κάτω στην γή  ή  συμφορά 
τρογνρω μου άπλωμένη 
με μαύρο πέπλο σκέπαζε 
καρδιά κομματιασμένη.

Στρέφω  τά μάτια μον ψηλά 
και μές  τά ουράνια φδάνω. . 
σαν φοβισμένα φεύγανε 
τά σύννεφα άπδ πάνω.

Μια πεταλούδα ολόλευκη ' 
γυρίζει στο περβόλι.
Μια κοπελίτσα έβαλε 
τήν δνναμί της όλη 
νά την συλλαβή· ανάλαφρα 
κ  ή δυδ πετονν μ έ  χάρι, 
ή μιά νά σώση μια ζωή, 
ή άλλη μιά νά πάρη.

Σ  ένα πηγάδι εκεί κοντά 
ή  πεταλούδα μπαίνει 
και μές τδ βάΰος χάνεται· 
ή άλλη σαστισμένη 
μ  ένα γλυκά χαμόγελο 
προβαίνει . .  . κάνει λά&ος 
καί σκοτωμένη βρίσκεται 
στον πηγαδιού τδ βάΰος

"Ολη τρομάρα πέταξεν 
άπ τδ β α ΰν  πηγάδι . 
ή  πεταλούδα βιαστική . . .
—  παράδοξο σημάδι 
α π ' τ  άχνιασμένα σύμβολα 
μιας σφαίρας μαγεμένης — 
σαν νάτανε ή ολόλευκη 
ψυχή τής σκοτωμένης . . .

« V M A T A

Κυλάνε μές τής θάλασσας τ ά πλάτια 
βαδειά, βα&ειά, τά κύματα καί σπάνε 
καί τους άφρονς τους που μακρυά σκορπάνε 
τούς παίρνω γιά φαντάσματα λευκά 
που τραγουδούν μονότονα γλυκά, 
δπον βοΐζονν κι άξαφνα σωπαίνουν 
καί χάνονται καί σβύνουν κι άλλα βγαίνουν 
στα σκοτεινά τής ϋ'άλασσας παλάτια.

~Ω! τής ψ υχής μου τρομαγμένα μάτια 
ποιετικά κι ονειρεμένα κλαΧτε!...
Ώ  1 λογισμοί μου μυστικοί μον άμέτε 
σβΰστε στο χάος τον πελάγου έκεΐ.
Τά παλάτια που στήνουν μυστικοί 
καί μαγεμένοι στοχασμοί, μιά ημέρα  
άπ τδν 'ψηλόν ά&άνατον αιθέρα, 
δλα συντρίμματα, κυλούν κομμάτια.

ΤΑΝΟΣ ΚΕΛΜΑΣ

Η Ζ Ω Η  ΕΙ Χ Τ Α  Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Α  Α Θ Η Ν Ω Ν

κ φ’ δισυ ένας σοφός 'Έλλην αύτοκράτωρ, δ 
* '  Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος, είχε 
τήν παράδοξον έμπνευσιν νά μάς άπαθανατίση 
μέσα εις ογκώδες βιβλίον, ολόκληρον τήν ποι- 
κίλην καί τήν πολύμορφον Ιθιμοιυπίαν τής Βυ
ζαντινής Αυλής, ήμπΰρεΐ νά εϊπη κανείς δ η  τό 
βλέμμα τοΰ λαού εΐσεχώρησεν έλεύθερον πλέον 
εις την ζωήν τών ’Ανακτόρων, ζωήν τήν ο
ποίαν, έπειτα άπό τούς αφελείς χρόνους τών αρ
χαίων βασιλέων, ελευθέρων πατέρων τού λαοΰ, 
περιέβαλε πάντοτε κάποιο μυστήριον.

Ή  ζωή αυτή πάντοτε ελκύει ζωηρόν τό έν- 
διαφέρον. Υπάρχει είς αυτήν κάτι τό δποϊον 
διαφεύγει τήν Ιξέτασιν, περικλείεται μέσα είς 
ένα κλοιόν εθιμοτυπιών, κανονίζεται επί τή 
βάσει ώρισμένων κανόνων, χορδίζεται άναλό- 
γως τών διαφόρων περιστάσεων, λειτουργεί ύπό 
δρους διιχφεύγοντας τήν άντίληψιν τών πολ
λών. "Ενας στενός κύκλος ανθρώπων, ως Ικ 
τής θέσεώς των, ήμπορεί μόνον νά είσδύη είς 
τα μυστήρια τής ζωής αΰτής.Ό πολύς κόσμος 
μένει άπ’ έξω. Είς τά ευρωπαϊκά κράτη, τά 
ανάκτορα δεν χωρίζονται άπότήν πόλιν μέ 
τριπλοϋν τείχος μυστηρίου δπωςπαραδείγμα
τος χάριν τά ’Ανάκτορα τοΰ Α ύτοκράτορος τής 
Κίνας. Καί μία εύρεϊα πλατεία δμως ή όποία 
χωρίζει τό παλάτι άπό τάς οικοδομάς γύρω, 
είναι μία απόδειξις δτι άπό τήν πόλιν τών 
κοινών θνητών εως τά ανάκτορα υπάρχει
κάποια άπόστασις.

’Εκείνο δμως γενικώς τό όποΐον κάμνει τήν 
ζωήν τών ’Ανακτόρων περίεργον καί Ιλκυστι- 
κήν είς τήν άντίληψιν τών δλίγων,καί μυστη
ριώδη καί μυθικήν είς τήν άντίληψιν τών 
πολλών,είναιή ΙΟυμοτυπία.Ό Φρειδερίκος δ 
Μέγας ελεγεν δτι δπως οι ηγεμόνες είναι δ 
ζυγός τοΰ λαού, Απαράλλακτα ή εθιμοτυπία εί
ναι ό ζυγός τών ήγεμόνων,Ή διαφορά είναι 
δτι οί λαοί κάποτε πνάσσουν τον ζυγόν τών 
ηγεμόνων. Οί ηγεμόνες δέν θ'άποπειραθοΰν 
ποτέ νά τινάξουν τόν ζυγόν τής εθιμοτυ
πίας. Είναι καί αύτή άναπόσπαστος άπό τήν 
βασιλικήν άρχήν.

Είς τήν άντίληψιν τών πολλών αυτή ή 
έθιμοτυπία προσδίδει είς τόν Βασιλέα κά
ποιον χαρακτήρα ύπεράνθρωπον. Αί Ιδιότη
τες του μεγαλώνουν ώς ν ά . Ιτέθησαν κάτω 
άπό μικροσκόπιον, αι άδυναμίαι του περι
πλέκονται είς ένα ιστόν παραδόσεων, ή άν-

θρωπίνη του ψύσις πλέει είς κάποια πελάγη 
ομίχλης. 'Ο βασιλεύς δέν είναι άνθρωπος. 
Είναι κάτι περισσότερον άπό άνθρωπος, εί
ναι κατι διαφορετικόν άπό άνθρωπος, επί 
τέλους δέν είναι άνθρωπος δπως σείς καί 
εγώ.

Ό  μακαρίτης Μπαϊρακτάρης διηγείτο χα- 
ρακτηριστικώτατον σχετικόν ανέκδοτον. Δύω 
καλοί φίλοι έπιναν ένα βράδυ είς τό ζυθο- 
πωλείον, όταν έξαφνα μία τρομερά φιλο- 
νεικία έγεννήθη μεταξύ των.

— 'Ο Βασιλεύς τρώγει κρεμμύδια.
— Κρεμμύδια;. . . δ Βασιλεύς;. . Δέν εί

σαι καλά!
'Η  φιλονεικία κατέληξεν είς συμπλοκήν. 

Οί δύω άνθρωποι Ιξελθόντες άπό τό ζυ- 
θοπωλείον, έκτυπηθησαν, έκυλίσθησαν είς τό 
χώμα, καί λασπωμένοι καί αίμόφυρτοι ωδη- 
γήθησαν προ τού διευθυντοΰ τής αστυνομίας. 
Ό  Μπαϊρακτάρης βλέπων τήν κατάστασίν
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των, δεν τούς ύπεδέχθη μέ τά συνήθη ραπί
σματα, και ηθελησε νά μάθη πρώτον τήν αί- 
τίαν τής συμπλοκής. Οί δύω αντίπαλοι, διακο
πτόμενοι άπό τούς πόνους τού γρονθοκοπήμα- 
τος, διηγήθησαν τήν φιλονεικίαν των. Ό  διευ
θυντής τής άστυνομίας τούς’ άπέλυσε, λέγων.

— Θάμάθω πρώτα δν τρώη ή αν δεν τρώη 
ό Βασιλεύς κρεμμύδια, για νά ϊδώ ποιόν από 
τούς δύω σας πρέπει νά δείρω. Τώρα πηγαί
νετε.

Ο Βασιλεύς τρώγων ή μή τρώγω« κρεμμύ
δια έσωσε δύω υπηκόους του από τάς παλά- 
l·1«« ™ύ ^Μπαϊρακτάρη. Ά ν  οΐ άνθρωποι αύ- 
τοί δεν έγιναν οι φιλοβασιλικώτεροι. 'Ελληνες, 
δέν υπάρχει δικαιοσύνη ΰπό τόν ήλιον.

* * *

Κα'ι εϊςτά ’Ανάκτορα τών ’Αθηνών ή ζωή εί
ναι κανονισμένη συμφώνως προς τάς άπαιτή- 
σεις τής εθιμοτυπίας. Ο δημοκρατικώτερος Βα
σιλεύς του κόσμου, δ περιτρέχων κάποτε τούς 
δρόμους μόνος του, κρατών εις τά χέρια του 
ενα λεπτόν μπαστουνάκι, δ παίζων μέ .τά παι
διά τόΰ λαού εις τό Διονυσιακόν θέατρον κα'ι 
σκαρφαλώνων ενίοτε έως τάς πλέον στενάς καί 
λαβυρινθώδεις συνοικίας τής Άκροπόλεως, εις 
το Παλάτι είναι ό βασιλεύς, δ άκαμπτος, δ ά- 
παιτητικώτατος εις δ,τι άφορφ τήν έθιμοτυ- 
πιαν. ΕΙς το κεφαλαιον αυτό δεν γίνεται καμ- 
μία παραχώρησις. Ό  Βασιλεύς τής Ελλάδος, δ 
άπλουστερος βασιλεύς τού κόσμου, έχει βαθυ- 
τάτην τήν συναίσθησιν τής δυνάμεως τήν δ- 
ποίαν δίδουν εις τήν οδσίαν οί τύποι, τύποι 
καθιερωθέντες υπό τής σοφίας τών νομοθετών 
καί τής πείρας τού παρελθόντος. Διηγούνται 
δτι κάποτε Ιδιότροπος "Αγγλος, περιφερών τήν 
ιδιοτροπίαν του είς τάς πέντε ήπείρους μέ τήν 
χαριτωμένην αφέλειαν τών, συμπατριωτών του, 
Ιζήτησε^ νά παρουσιασθή είς τόν Βασιλέα μέ 
τα συνήθη ένδύματα τού περιπάτου' τού Ιμη- 
νύθη ομως οτι αυτο είναι άδύνατον καί δτι δ 
Βασιλεύς υποδέχεται μέ στολήν ναυάρχου τούς 
ξένους του φρακοφορούντας. Ό  "Αγγλος άπήν- 
τησεν οτι μέ ένδυμα περιπάτου παρουσιάσθη 
και είς τήν Βασίλισσαν τής ’Αγγλίας. Ό  βασι
λεύς Γεώργιος συνεβίβασε τά πράγματα. Ό  
ξένος προσήλθεν είς τά ’Ανάκτορα μέ τό σύνη- 
θες φόρεμά του καί παρουσιάσθη είς τόν Βα
σιλέα, είς τόν κήπον δμως. Ό  Βασιλεύς καί δ 
ξένος του έκαμαν ένα γΰρον μαζί, Ό  "Αγγλος 
έφυγεν ενθουσιασμένος, άλλ’ δ Βασιλεύς δέν 
παρέβη τούς τύπους.

Αλλως τε αυτήν τήν ίδέαν τώντύπων, άλλά 
καί τών ελαφρών υποχωρήσεων είς τήν ελευθε
ρίαν τών περιστάσεων, τήν δίδει αυτό τό βαρύ 
βαυαρικόν κτίριον. τών ’Αθηνών. Τήν βαρύ
τητα τού χτιρίου ήθέλησε νά ελαφρώση δ 
Βαυαρός άρχιτέκτων, άναπτύσσων δεξι# καί 
άριστερφ τού άρχαϊκοΰ τυμπάνου δύω εκτετα- 
μ'Γ',ας *Τ̂ υΥα?· Δέν ιό κατώρθωσεν δμως, καί' 
τά ’Ανάκτορα έμειναν βαρέως ένιδρυμένα είς 
τήν^ άνωφερη πλατείαν, δικαιολογούντο τόν Ί -  ' 
ταλόν διπλωμάτην δ όποιος έγραφεν ευθύς 
μετά τήν άποπεράτωσιν τών ’Ανακτόρων δτι 
«δταν αί Ά θήναι βαρυνθούν νά χρησιμο
ποιούν τό κτίριον ώς άνάκτορον, θά έχουν ένα 
καλόν στρατώνα».

Είς τό αρχικόν σχέδιον δέν- έπήλθον άπό 
τήν εποχήν τού Ό θω νος μεταβολαί. Μόνον δ- 

θ άνάγκη τό έκάλεσεν, ήνοίχθησαν θύραι. 
Και αί θύραι αύταί ύψηλαι καί άνετοι απέ
ναντι τών χαμηλών καί πλατυτάτων παλαιοτέ- 
ρων, άποδεικνύουν δτι.κάποιο πνεύμα μεγαλει- 
τέρας ελευθερίας έπνεύσεν Ιπάνω άπό τά ’Ανά
κτορα τών ’Αθηνών.

Διαρρέει λοιπόν έκεΐ μέσα ή ζωή μιας οί- 
κογενείας ολοκλήρου, καί μεγάλης μάλιστα οϊ- 
κογενείας, μοιρασμένη μεταξύ τής. άφελείας καί 
τής ελευθερίας τήν όποίαν έχει μία οικογένεια, 
καί τών υποχρεώσεων τής Ιθιμοτυπίας τάς ό
ποιας επιβάλλει ή άρχή. Ό  βασιλεύς Γεώργιος 
είναι άνθρωπος τής αύστηράς τάξεως, τήν ό
ποιαν έφερεν άπό τήν βορεινήν φυλήν του. 
Ολαι αί ώραι είναι προσδιωρισμέναι προκατα- 

βολικώς μέ ακρίβειαν αγγλικού, χρονομέτρου.
Ή  οικογένεια έχει τάς ίδιχάς της ώρας. Αί 
υποχρεώσεις τής άρχής έχουν τάς ίδικάς των.
Ο Βασιλεύς είνε ό πρώτος υπάλληλος τού κρά

τους, άίλ’ είναι καί δ πατέρας τών παιδιών 
του. Καί έχει φήμην φιλοστόργου πατρός δ 
Γεώργιος, και οσοι τόν γνωρίζουν καλά, ενθυ
μούνται δτι τον σιδηροΰν ¿ργανισμόν του τόν 
Ικλόνισε μόνον δ Χάρος, είσορμήσας είς τήν 
Άβραμιαίαν οικογένειαν κάι αρπάσας εν άπό 
τά εκλεκτότερα βλαστάρια της. · Τότε είς τήν 
μορφήν τήν άντανακλώσαν τήν υγείαν καί τήν 
θαλερότητα, ενεφανισθησαν τά πρώτα σημεία 
τού ψυχικού καί σωματικού κόπου. Ό  πατέρας 
δψώθη δυνατώτερος άπό τόν βασιλέα καί έ
δειξε άνοικτήν τήν πληγήν πού τού άφησεν 
εκείνος δ όποιος δέν άναγνωρίζει ύψη.

* * *

Ή  οικογενειακή ζωή είς τά ’Ανάκτορα τών

ΤΑ  ΑΝ ΑΚ ΤΟΡΑ TON Α Θ Κ Ν Ο Ν  —  Η  ΑΙΘ ΟΥΣΑ I M  Θ Ρ Ο Ν Ο Ι

’Αθηνών είναι άπλή καί τακτική, ώς ζωή κα
λής άριστοκρατικής οικογένειας. Ό  Βασιλεύς 
άπό τήν σύντομον ναυτικήν του ζωήν έκληρο- 
νόμησε τήν έξιν νά κοιμάται ενωρίς καί νά 
έξυπνα ενωρίς. Τό πρόγραμμα τού Βασιλικού 
Θεάτρου έκανονίσθη κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
ώστε τά μεσάνυκτα δ Βασιλεύς νά δύναται νά 
Ιπιστρέφη είς τά ’Ανάκτορα. Είς τό πρωινόν 
πρόγευμα γίνεται ή πρώτη συγκεντρωσις τής 
οίκογενείας, καί τό πρόγευμα αυτό Ιλαφρον καί 
άπλούστατον, δέν άκολουθεΐ τίποτε άλλο σχε 
δον μέχρι τής μεσημβρίας.

Έφ* δσον οΐ πρίγκηπες ήσαν νέοι άκόμη 
καί άγαμοι, ή ομιλία κατά τάς συγκεντρώσεις 
αύτάς εγίνετο είς τήν ελληνικήν καί τήν άγγλι- 
χήν. "Ηδη δμως, δτε τρεις ξέναι πριγχήπισσαι 
είσήλθαν είς τήν. Βασιλικήν Οικογένειαν τής 
Ελλάδος, ή δμιλία είναι περισσότερον πολύ
γλωσσος. Ή  ελληνική έν τούτοις επικρατεί πάν
τοτε. Ο ί πρίγκηπες, σπουδάσαντες είς τάς στρα
τιωτικός σχολάς καί “Ελληνες πλέον, την κατέ
χουν ώς μητρικήν γλώσσαν. Ή  βασίλισσα 
Όλγα τήν όμιλεΐ μέ λεπτότητα καί με προσο
χήν, έκλέγουσα τάς λέξεις καί δταν άκόμη ομι-

λή είς τούς άσθενεΐς στρατιώτας τών νοσοκο
μείων. Ό  Βασιλεύς τήν μεταχειρίζεται μέ ευ
κολίαν, άναμιγνύων τά στοιχεία, δανειζόμενος 
παραστατικότητα άπό τήν καθαρεύουσαν καί 
άπό τήν δημοτικήν. Ή  βαρεία βορειογερμα- 
νιχή προφορά του δέν τόν βοηθεί είς τήν λε
πτήν αρμονίαν τών ελληνικών λέξεων. Άλλά 
οσοι ώμίλησαν μαζί του, δμολογοϋν δτι ποτέ 
βαρυχορδώτερον λάρυγγα δέν έτόνισε τόσον τό 
αττικόν πνεύμα, δσον συμβαίνει τούτο είς τόν 
βασιλέα Γεώργιον.

Μετά τό πρωινόν πρόγευμα ή οικογένεια 
διασκορπίζεται. Ό  Βασιλεύς εργάζεται έπ’ δλί- 
γον μόνος του συνήθως. Το εύρωπαίκον τα- 
χυδρομεΐον τού άφαιρεΐ αρκετήν ώραν. Αί ελ
ληνικοί έφημερίδες τού παραδιδονται είς έπι- 
μελώς συγκολλημένα τεμάχια τών μερών, τά 
όποια πρέπει νά διαβάση, διά νά είνε έν γνώ- 
σει τής καταστάσεως. Μέχρις δτου άκόμη έλθη 
ή ώρα της εργασίας, δ Βασιλεύς ευρίσκει τόν 
καιρόν νά διαβάση έκτος τών έφημερίδων καί 
βιβλία. Μέγας φιλαναγνώστης εχει βιβλιοθή
κην άποτελουμένην άπό 20,000 τόμους, μεταξύ 
τών όποιων σπανιώταται καί πολύτιμοι έκδό-
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σεις, σπουδαιότατα ιστορικά συγγράμματα πλού
σιος εικονογραφημένα, — μερικά απ’ αυτά 
έχρησίμευσαν πολύ είς τό Βασιλικόν θέατρον— 
σειρά πρακτικω/ν βιβλίων, τά όποια μέ όρεξιν 
διαβάζει ό Βασιλεύς, και τέλος ελαφρά φιλο
λογία, «Ή  ζωή τών Παρισίων» τού Κλαρέτή, 
οΐ νεώτεροι Γάλλοι, τά εικονογραφημένα άγ- 
γλικά καί αμερικανικά περιοδικά, κάθε άνά- 
γνωσμα άποδεικνΰον την καλαισθησίαν καί τό 
φιλότεχνον τοΰ αναγνώστου. Ίσω ς μόνον τόν 
Διάδοχον έχει ό Βασιλεύς άνταγωνιστήν είς 
τό ζήτημα αυτό τής άγάπης πρός τά βιβλία. 
'Ο  Διάδοχος Κωνσταντίνος δεν άφίνει βιβλίον 
στρατιωτικόν ή τών πολιτικών Ιπιστημών τό 
όποιον νά μή άγοράση, και έχει την πληρεστέ- 
ραν ίσως συλλογήν μονογραφιών καί φυλλα
δίων άναγομένων είς τήν ελληνικήν έπανάστα- 
σιν καί τήν μετέπειτα έποχήν. Οί στρατιωτικοί 
οί πλησιάζοντες αύτόν διατείνονται ότι είνε δ 
τελειώτερον μορφωμένος άξιωματικός.τοΰ Ε λ 
ληνικού στρατού. Καί μόνον οί πολιτικοί οί 
όποιοι έτυχε νά συζητήσουν μαζί του, έχουν 
άντίρρησιν Ισχυριζόμενοι ότι, άνθρωπος ό ό
ποιος έκαμε τόσην μελέτην πολιτειολογικήν, δέν 
θά είχε καιρόν νά διαβάση τόσα στρατιωτικά 
συγγράμματα. Ό  Διάδοχος έπρόφθασε , καί τά 
συνεβίβασε καί τά δύο.

Μεταξύ τών δύω ή Βασίλισσα, άφιερώνει είς 
τήν άνάγνωσιν τόν καιρόν ό όποιος τής μένει 
από τήν πολυποίκιλαν φιλανθρωπικήν της ένα- 
σχόλησιν. Τά άναγνώσματα τής Βασιλίσσης 
περιορίζονται μάλλον εις βιβλία θρησκευτικά, 
ήθικολογικά καί προϊόντα τής ρωσσικής φ ι
λολογίας. Ή  Βασίλισσα ένισχύουσα έκδόσεις 
άγγλϊκών μεταφράσεων διηγημάτων διά τά 
παιδία, θά έπρεπε ν ' άποτελέση κεφάλαιον 
Ιδιαίτερον τής μελέτης αύτής. Είς όλίγας γραμ- 
μάς δέν περιλαμβάνεται έργον από πολλοΰ 
άρχισαν κ’ έξακολουθοΰν πάντοτε.

4> * *

Τό ήρεμον Άνάκτορον τών ’Αθηνών καί τήν 
τακτικήν ζωήν τής βασιλικής ΟΙκογενείας, δια
κόπτουν αί υποχρεώσεις τής άρχής. "Υπάρχει 
είς τό πρόγραμμα τής βασιλικής ζωής μία 
σειρά τελετών τής Αύλής, ύποδοχαί διπλωμα
τών, Ικτάκτων απεσταλμένων, τής πρεσβείας 
τής Βουλής, ή ορκωμοσία τώ ν. υπουργών, αί 
έορταί τής Αυλής, τό χειροφίλημα τής 1 ’Ια
νουάριου, τά μεγάλα γεύματα, αί δοξολογίαι είς 
τό βασιλικόν παρεκκλήσιον, οί χοροί, αί πα
ρουσιάσεις.

Δι’ όλα αυτά υπάρχει τό σύνταγμα τής «δ- 
λικής εθιμοτυπίας, μακρυνός απόγονος τοΰ 
παραδόξου βιβλίου τό όποιον μάς αφησεν ό 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, συνδεό- 
μενον μέ δλην τήν εργασίαν ή δποία έγι- 
νεν έκτοτε, παραληφθεΐσα έπειτα από . τάς 
Αυλάς τής Λύσεως, διαμορφωθεΐσα άπό τούς 
Γερμανούς αύτοκράτυρας καί τούς Γάλλους βα
σιλείς άπό τού ’Ερρίκου τοΰ Δ'.

Τό σύνταγμα τής αύλικής εθιμοτυπίας περι
λαμβάνει δλας τάς περιστάσεις κατά τάς οποίας 
ή Βασιλεία έρχεται εϊς έπισήμους σχέσεις πρός 
τούς Ιντοπίους καί τούς ξένους. Ό  βασιλεύς. 
Γεώργιος — τό εΐπομεν ήδη — τούς τύπους τούς 
έννοεΐ άναποσπάστους άπό τήν ουσίαν. Τόν 
είδα κάποτε είς τά θαυμάσια ερείπια τοΰ θεά
τρου τής Έπιδαύρου, συνομιλοΰντα μέ τούς 
χωρικούς καί κολλώντα χρυσοΰν ' νόμισμα είς 
τό μέτωπον τού βιολιτζή. ΤΗτο ό παλαιός 
ποιμήν λαών, τήν ώραν εκείνην, καί ιό χέρι 
του έτάθη μίαν στιγμήν διά νά βοηθήση μι- 
κράν χωριατοπούλαν ν’ άνέβη τάς ύψηλάς βαθ
μίδας τοΰ μικρού θεάτρου. Μετά πέντε λεπτά 
τής ώρας, όταν παρετέθη τό γεύμα είς' τήν α ί
θουσαν τοΰ Μουσείου, τό αξίωμα περιεβλήθη 
τήν αύστηρότητά τον. Είς τήν τράπεζαν ή- 
πλώθη επιβλητική ή Ιθιμοτυπία, καί είς τήν 
θύραν έτοπυθετήθησαν οί αύλικοί θεράποντες. 
'Ή  μικρά άσβεστόχριστος αίθουσα τοΰ Μου
σείου, είς μίαν στιγμήν μετεβλήθη είς αίθου
σαν ’Ανακτόρων, όπως είς τά Ιαπωνικά παρα
μύθια. '

•Διά νά παρουσιασθή είς τόν Βασιλέα αντι
πρόσωπος ξένης δυνάμεως, πρός έπίδοσιν τών 
διαπιστευτηρίων του, πρέπει νά όρισθή είς αύ
τόν.ή ήμέρα υπό τοΰ Βασιλέως. Τήν ημέ
ραν εκείνην στέλλονται δύω βασιλικαι άμα- 
ξαι είς τήν οίκίαν τοΰ αντιπροσώπου, ή μία 
Ιν «τελετική στολή », όπως λέγει τό πρόγραμμα, 
μέ υπηρέτην έν μεγάλη στολή, καί προωρι- 
σμένη διά τόν αντιπρόσωπον, ή δέ, δεύτερα 
έν μικρρ στολή, διά τήν άκολουθίαν του. Τόν 
άντιπρόσωπον συνοδεύει ό νεώτερος τών δπα- 
σπιστών, οί δέ άρχαιάτεροι τόν περιμένουν είς 
τό άνω άκρον τής κλίμακος. Ό  αυλάρχης καί 
ό αρχηγός τοΰ στρατιωτικού οϊκου τόν παρα- 
λαμβάνουν άπό τό μέσον τής «αίθούσης τών 
τροπαίων» καί τόν δδηγοΰν είς την αίθουσαν 
τών αγωνιστών, όπου προστίθεται και ό υπουρ
γός τών ’Εξωτερικών, φέρων τό παράσημον 
τοΰ έθνους τοΰ αντιπροσώπου, Ιάν τό έχη.

“Οταν όλοι συγκεντρωθούν, ό αύλάρχης εί-
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ftojcoteî tôv Βασιλέα καί είσάγει τον ξένον εις 
τήν αίθουσαν τού θρόνου, τής όποιας δύω 
φύλλα ανοίγονται ταυτοχρόνως υπό αύλικών 
θαλαμηπόλον. Ό  αυλάρχης προπορεύεται τού 
αντιπροσώπου, τόν όποιον παρουσιάζει εις τον 
Βασιλέα (ιέ την καθιερωμένην φράσιν.

— Λαμβάνω την τιμήν να παρουσιάσω είς 
τήν Ύμ. Μ. τον. . .

'Ο υπουργός τότε υποχωρεί καί ό ξένος δι
πλωμάτης πλησιάζων τόν Βασιλέα ίστάμενον . 
εις τό μέσον τής αιθούσης τοΰ Θρόνου, εγχει
ρίζει τά διαπιστευτήρια γράμματά του.

Ή  παρουσίασις είς την Βασίλισσαν γίνεται 
υπό τάς αύτάς περίπου διατυπώσεις είς τήν 
Κυανήν αίθουσαν, υποδέχεται δέ τόν ξένον ή 
Κυρία τής Τιμής είς τήν προηγουμένην α ί
θουσαν, και ( μετά τοΰ αΥλάρχου καί των δύω 
νεωτέρων υπασπιστών όδηγεί αυτόν είς τήν 
Κυανήν αίθουσαν, δ.του ΐσταται ή Βασίλισσα 
μεταξύ των κυριών της. Ό  αυλάρχης επανα
λαμβάνει την τυπικήν φράσιν και άφίνει τόν 
ξένον άποσυρόμενος δλίγα βήματα.

Η παρουσίασις ξένου ναυάρχου γίνεται 
υπό τούς αυτούς περίπου τύπους, μέ μικρός 
παραλλαγάς, επίσης δέ καί ή παρουσίασις τής 
μεγάλης πρεσβείας τής Βουλής είς τήν οποίαν 
άποδίδονται δλαι αί τιμαί τής παρουσίασεως 
ξένων διπλωματών, πλήν τής παρατάξεως τής 
φρουράς τών ’Ανακτόρων. Ή  μεγάλη πρεσβεία 
τής Βουλής άρκεϊται είς τήν παράταξιν τής 
χωροφυλακής, ,άποζημιοΰται δμως διό τής προσ- · 
χλήσεως τοΰ πρωθυπουργού, δστις τοποθετεί
ται δεξιφ τού Βασιλέως.

* # *

Τά απλά γεύματα τής Βασιλικής Οικογένειας 
παρουσιάζουν τήν λιτότητα τήν οποίαν έχει 
γενικώς ή ζωή τών Ανακτόρων τών ’Αθηνών. 
Παραθέτω εν άπό ιό m enus συνήθους προ
γεύματος, τυχαίως ληφθέν μεταξύ άλλων.

Hors d ’œuvre 
H ure de sanglier  

Poulets à la  Villeroi 
C hateaubriand - Béarnaisç  
Pommes de terre fourrées 

Asperges prim eurs  
Gâteau de Paris

Είς τά επίσημα γεύματα, δλα προσλαμβά
νουν έκτασίν καί τυπικότητα, καί τό m enu  δι
πλασιάζεται. Ό  βασιλεύς Γεώργιος περιποιεί
ται τούς ξένους του. Κυρίαι και κύριοι είναι

Υποχρεωμένοι νά φέρουν μεγάλην στολήν, όταν 
δέ δλοι συναθροισθοΰν, ό Αύλάρχης είδοποιεΐ 
τόν Βασιλέα, δστις εισέρχεται είς τήν αίθουσαν, 
προπορευομένων τών Υπασπιστών καί. τού αυ
λάρχου, ών προηγούνται δύω fo u rrie rs . Είς 
τήν εμφάνισιν τοΰ Βασιλέως ή μουσική παίζει 
τόν βασιλικόν ύμνον, ό δέ Βασιλεύς διευθύ
νεται είς τήν τράπεζαν δπου τόν ακολουθούν 
οί προσκεκλημένοι του, τοΰ Αύλάρχου καθη- 
μένου απέναντι τού Βασιλέως.

Τών γευμάτων αύτών άξίζει νά παρατεθή 
εδώ ενα m enu, ιυπωμένον τώρα - τών συνή 
θων είναι χειρόγραφον — καί φέρον πρός τά 
άνω χρυ ωϋν εκτυπρν, τό στέμμα, τό όποιον 
εις τα άπλά εΐναι λευκόν έκτυπον.

Consommé 
Synagride  au  Sau tem e  

Filet de bœ uf à la  Parisienne 
Timbale de volaille  à la  Financière

Chaud  -  fro id  de M auviettes en Belle  - Vue 
Sorbets d ’Ananas au Champagne 

D inde truffée, rôtie  
Sa lade de laitues d u  Potager 
Fonds d ’A rtichau ts· Lyonnaise  

Mousse à l'O range ■
Pailles au  Parmesan  

F ruits et dessert

Είς τούς μεγάλους χορούς είναι επίσης υπο
χρεωτική ή μεγάλη στολή καί ή πολυτελής !ν- 
δυμασία διό τάς κυρίας. Οί διπλωμάται μετά 
τών κυρ ών των, οί Υπουργοί καί δ Πρόεδρος 
τής Βουλής, μετά τών κυριών των, όδηγοΰνται 
υπό τών υπασπιστών καί τών Κυριών τής Τι
μής είς τήν αίθουσαν τού Θρόνου, έχοντες σί 
μεν κύριοι δπίσω των τόν θρόνον, αί δέ κυρίαι 
τά .παράθυρα. "Οταν είσέλθουν δ Βασιλεύς μετά 
τής Βασιλίσσης, άρχεται ό λεγόμενος κύκλος, 
μετά τούτο δέ προπορευομένων τών υπασπι
στών άνά δύω καί τοΰ άρχηγόΰ τθΰ. Στρατιω
τικού Οίκου, παρακολουθουμένου Υπό τού Αύ
λάρχου, οί Βασιλείς, παρακολούθούμενοι Υπό 
τού Πρωθυπουργού μετά τής Κυρίας τού προϊ
σταμένου τού Διπλωματικού Σώματος, Ιάν δέ 
τοιαύιη δέν υπάρχη, μετά τής Μεγάλης Κυ
ρίας, καί ούιω καθεξής, είσέρχδνται είς τήν 
αίθουσαν τού χορού, παιανιζούσης τής μουσι
κής τόν βασιλικόν ύμνον.

* * *

Γ’ραφικωτέρα καί περισσότερον παρουσιά- 
ζουσα τό εθνικόν χρώμα, είναι ή εορτή τοΰ

ΤΑ Α Ν Α Κ ΤΟ ΡΑ  ΤΩΝ Α Θ Η Ν Ω Ν  —  Η  ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

χειροφιλήματος τής 1 Ίανουαρίου, δτε ή Βα
σίλισσα καί αί Πριγκήπισσαι φέρουν τό έθνι· 
κόν ένδυμά. Μετά τήν τελετήν τής Μητροπό- 
λεως, παρουσιάζεται πρώτον τό Διπλωματικόν 
Σώμα, τού οποίου ό αρχαιότερος πλησιάζει 
πρώτος τό Βασιλικόν ζεύγος καί Ικφράζει τάς 
εύχάς του διά τό νέον έτος. Προσφωνήσεις δέν 
γίνονται είς τήν περίστασιν τούτην. Ό  βασι
λεύς Γεώργιος δέν άγαπφ τούς λόγους. Μετά 
εν τέταρτον άπό τής άποχωρήσεως τών διπλω
ματών, οί Βασιλείς άνέρχονται είς τόν θρόνον 
καί αρχίζει τό χειροφίλημα.

Πλήν τών περιστάσεων αυτών υπάρχουν καί 
άλλαι τάς δποίας βεβαίως δέν δύναται προ- 
καταβολικώς νά πρόβλεψη τό εθιμοτυπικόν τής 
Αύλής. Δι’ αύτάς δ Αύλάρχης συνεννοείται ιδι
αιτέρως μετά τοΰ Βασιλέως, κανονίζων τό πρό
γραμμα. Καί τό πρόγραμμα κανονίζεται πάν
τοτε τέλειον. Ο, πρεσβευτής τής Γαλλίας Μον- 
τολόν είχεν ειπή δη  ή αύλική εθιμοτυπία τών 
’Αθηνών είναι τόσον τελείως ωργανωμένη,ώστε 
είς τά ’Ανάκτορα τών Αθηνών τό πρωτόκολ- 
λον δέν γεννά ποτέ άπορίαςκαί αμφιβολίας.

Αλλως τε τά γεύματα καί οί χοροί προσ

διορίζονται υπό τοΰ Βασιλέως μόλις έπιστρέψη 
άπό τό καλοκαιρινόν του ταξείδιον. Δύο γεύ
ματα καθ’ Ιβδομάδα είναι άπαραίτητα, τό μέν 
είς τάς Πρεσβείας, προσκαλουμένας διαδοχι- 
κώς καί καθ' ίεραρχικήν τάξιν, τό δέ είς τούς 
"Ελληνας. Εις τά γεύματα ταΰτα δ Βασιλεύς 
προσδιορίζει πώς θά μεταβοΰν οί προσκεκλη
μένοι του, δν έν στολή ή μέ φράκον.' Είς τήν 
πρώτην περίπτωσιν, οί ύπασπισταί φέρουν δευ- 
τέραν στολήν, δ δέ αύλάρχης και οί πολιτικοί 
Υπάλληλοι φράκον, λευκούς λαιμοδέτας καί πα
ράσημα. ’Εάν τό γεύμα δίδεται είς τό προσω
πικόν πρεσβείας, δ μέν πρέσβυς κάθηται πλη
σίον τής Βασιλίσσης, ή δέ πρέσβειρα πλησίον 
τοΰ Βασιλέως. Έάν δέ τό γεύμα δίδεται πρός 
"Ελληνας, δ αρχαιότερος κάθηται πλησίον τού 
Βασιλέως. Είς πάσας τάς περιπτώσεις οί προσ
κεκλημένοι οδηγούνται διά τής κλίμακος,τής 
Βασιλίσσης, δ δέ θυρωρός ΐσταται είς τήν θύ- 
ραν μέ τήν μεγάλην του στολήν καί τήν ρά
βδον του.

Είς τά καθημερινά γεύματα οί αύλικοί τής 
Υπηρεσίας είναι Υποχρεωμένοι νά παρίστανται. 
Καί είς μέν τό πρόγευμα αί κυρίαι προσέρ-



ται μέ πρωϊνόν κλειστόν ένδυμα, οί πολιτικοί 
μέ ρεδιγκόχαν καί οί στρατιωτικοί μέ μικράν 
στολήν, είς δέ τό γεϋμα οί κυρίαι μέ ενδυ
μασίαν τής Ισπέρας οχ« πολύ έξωμον, οί πο
λιτικοί μέ φράκον καί λευκόν λαιμοδέτην, οί 
δέ ύπασπισταί μέ δευτέραν στολήν.

Είναι ήδη μία ώρα μετά τά μεσάνυκτα. Τά 
μέλη τής Βασιλικής Οίκογενείας άφοΰ έγενμά- 
ιισαν, καί παρέμειναν έπί τινα ώραν είς τήν

Α Ρ Κ

Η  σκλάβα χορεύει· ό άρκονδιάρης παίζει 
τά ντέφια, κ’ εκείνη χορεύει, χορεύει 

χωρίς νά ζωηρεύη, χωρίς νά λάμπουν τά μά
τια της. χορεύει σύμφωνα μέ τό ντέφι.

Ή  βασίλισσα τοΰ βουνού, σκελετός άσαρκος, 
μέ άλυσίδα σκλαβιάς στον λαιμό, με ματιά 
πότε παραπονεμένη, πότε σβυσμένη καί όλό- 
νεκρη.

Ό  περίγελως των παιδιών.
Τον φόβο καί τον τρόμο τοΰ βουνού, νά 

τον σέρνη Ινας άρκουδιάρης, έτσι αδύνατο 
καί ξεψυχισμένο, για νά μαζέψη δεκάρες!!!

Ποτέ μου δεν γέλασα μέ τό πεσμένο μεγα
λείο· ποτέ μου.

Τά μαλλιά της μάδησαν· δεν είνε πια πυ
κνά, είνε άκάθαρτα, έχασαν τη χιονάτη άσ- 
πρίλα τους.

Ό χ ι ' δεν στέκεται μόνον στον λαιμό, τό βαθύ 
σημάδι τής άλυσσίδας τής σκλαβιάς, ποτίζει 
δλο τον σκλάβο, κάδε σκέψι του καί κάδε κί· 
νησί του.

Καί χορεύει ή βασίλισσα αδιάφορη. Καί 
μαζεύει μ ’ ένδιαφέρον ό άρκουδιάρης τής δε
κάρες. Μια νεράιδα τοΰ δάσους είδε την 
αρκούδα, καί τή λυπήθηκε καί μέ νεράιδας 
εύκολία, έβγαλε τήν άλυσίδα της καί τήν 
έφερε στο δάσος τό παρθένο, στό δάσος τό 
μοσχόβολο, ελεύθερη.

* * *

Τινάχθηκ’ ή άρκούδα, ξεμούδιασε, ρουθού
νισε, χαμογέλασε, δοκίμασε τά βαρεία της πό
δια καί άργοανεβηκε σέ μια γρηά Ιλάτη κι’ άπό 
'κεί Ιρριξε ΐή  ματιά της -γύρω τριγύρω.

Τά παιδικά της χρόνια έδώ τά πέρασε.

μικράν αίθουσαν συνομιλοΰντα, άπεχωρίσθη- 
σαν. Ό  Βασιλέύς είργάσθη ολίγον, καί έπειτα 
άπεχώρησεν είς τό δωμάτιόν του δπου άνέ- 
γνωσεν. Ύπήρξεν ό πρώτος αναγνώστης τής 
θαυμασίας σειράς τής Βυζαντινών ’Εποποιίας 
τοΰ Σλουμπερζέ. Τό πρώτον άντίτυπον τοΰ 
«Νικηφόρου Φωκά» τό όποιον έφΟασεν είς τάς 
’Αθήνας, διηυθύνθη. είς τά ’Ανάκτορα.

Είναι ήδη μία ώρα μετά τά μεσάνυκτα,Ή 
Βασιλική Οικογένεια κοιμάται.

Γ . Β .Τ2 0 Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ο  Υ Δ Α

Έ κεί στό δάσος ήταν ή δροσερή σπηλιά της, 
έκεΐ βύζαξε τήν παλήκαριά Απ’ τή μάνα της 
καί τή γυμνάσθηκε μέ τάδέρφιά καί ξαδέρ- 
φια της.

Καί μέ μούγκρισμα άγριο, χαιρέτισε τήν 
Ιλευθεριά της.

Στό μούγκρισμα ξαφνίσθηκαν ή άλλαις άρ· 
κούδαις, καί βγήκαν άπ’ τής σπηλιές -τους, 
ασπραις χιονάταΐζ. μέ σπιθόβολη ματιά, μέ 
περπατησιά παληκαρίσια.

Μαζεύθηκαν, μαζεύθηκαν καί ή  άρκούδα 
μας κατέβηκε χαρούμενη άπ’ την Ιλάτη.

Ποιος ξέρει, άπ’ αύτές τής αρκούδες, πού 
δλο μαζεύουνταν, μήν ήταν ή παιδικαις συν- 
τρόφισσαίς της.

Θαύρισκε τώρα δίχως άλλο ανοιχτή άγκαλιά 
καί λόγια άγάπης . .

Μ ά. . ,κυτάχθηκαν μ’ απορία ή άρκούδαις.
— Τί ζώο τάχα νά ήταν αυτός ό άσπρος 

καί φαλακρός σκελετός, κι* άπό ποΰ βγήκε ή 
φωνή τής χαράς καί τοΰ θριάμβου που τής 
¿μάζεψε προ όλίγου;

"Ενα αρκουδάκι φαλακρό, ποΰ τώρά πρωτο- 
έβγαινε στό κυνήγι, θέλησε νά δρμήση, μά ή 
μάνα του γνωστική άρκούδα κ α ί' παινεμένη 
για τήν άνδρεία της, τοΰ είπε αυστηρά:

—  Κάθισε φρόνιμα. Επάνω στον ¿δυνατό, 
θά δείξης τή δύναμί σου; Ντροπή . . .

Η  άρκούδα, σ’ εκείνη τή σιωπή τήν πα
γωμένη ποΰ την υποδέχθηκε, πάγωσε στην άρχή 
κ’ ή ϊδια, μά υστέρα συλλογίσθηκε νά κάνη 
δ,τι έκανε μέ τόν άρκουδιάρη, για νά τής 
συγκίνηση. Ό ,τ ι έκανε μέ τούς χασομέρηδες 
γιά νά πάρη δεκάρες.

“Αρχισε νά χορεύη· μά τώρα χόρευε ζων-
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τανά, με λαμπερή ματιά, έλαφρή σαν πού
πουλο, χόρευε τεχνικά, σαν νά άκολουθοΰσε ένα 
ντέφι αόρατο, καίδταν κουράσθηκε καί σταμά
τησε, είδε, πώς ή άρκούδαις έφευγαν άργά άργά, 
χωρίς νά γυρίσουν νά ίδοΰν πίσω τους.

Τί; Μήπως δεν χόρεψε τεχνικά; Γιατί φεύ
γουν; Καί μέσα στό.. δάσος τόάπέραντο ποΰ 
ή μπορούσε νά θρέψη χιλιάδες άρκΟΰδες, ή άρ
κούδα μας ποΰ ξέχασε τήν παληκαρίσια τή 
ζωή, άρχισε νά φοβάται μήν πεθάνη άπό 
π ε ίν α .. .  Ή  μοναξιά τήν τρόμαζε, τά μουγ- 
κρίσματα τήν πάγωναν καί άρχισε νά θυμάται, 
ενφ εχάϊδευε τόν άσαρκο σκελετό της τό μο
σχόβολο αεράκι τον δάσους, άρχισε νά θυμάται 
μέ λαχτάρα κάί παράπονο τόν βρωμερό σταΰλο

καί τό χνώτο τοΰ άρκουδιάρη. τό βρωμερό νέρό, 
τό βασανισμένο ψωμί τής σκλαβιάς, καί τά 
γέλια καί τήν καταφρόνια τής αδυναμίας της.

Καί ή νεράιδα είδε πώς ήταν άργά γιά 
Ιλευθεριά καί έφερε σιμά της τόν άρκουδιάρη, 
καί ή άρκούδα άρχισε νά χορεύη μ’ Ινθουσια- 
σμό, δταν τόν είδε, έγειρε τό κεφάλι της' 
σαν νά τόν παρακαλοϋσε νά τής φβρέση τήν 
άλυσίδα, έκεΐ, επάνω στό βαθύ σημάδι, ποΰ 
έσκαψε τό κρέας της.

Φόρεσε τήν άλυσσίδα καί χορεύει. . . άκόμα 
χορεύει, πότε μέ παραπονεμένη, καί πότε μέ σβυ
σμένη ματιά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π Α Π Α ΔΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

Φ Ρ Α Ν Τ Σ  Γ Κ Ρ Ι Λ Λ Π Α Ρ Τ Σ Ε Ρ

Μερικαί εύπορίαι στηρίζονται, μέ ισορρο
πίαν ¿πιστευτόν, έπί ένός ¿τόμου. Πίπτει ό 
στύλος,κρημνίζεται τό σπίτι. Τό φέρετρον μ’ένα 
νεκρόν παραλαμβάνει καί τό ψωμί. Αύτό 
συνέβη καί είς τούς Γκριλλπάρτσερ. Ό  Φράντς 
διά νά θρέψη μητέρα καί άδέλφια έγεινεν οι
κοδιδάσκαλος, έπειτα υπάλληλος, έπειτα διευ
θυντής του ’Αρχείου, καί μέσα είς τά' κίτρινα 
χαρτιά ¿μούχλιασε μέχρις ηλικίας 65 Ιτών ή 
ζωή του.

Τό άναφέρω όχι ώς βιογραφικήν λεπτομέ
ρειαν, ¿λλά διά νά φανή ή υπέροχος δύναμις 
τής ποιητικής Ιδιοφυίας του, ή οποία ¿θριάμ
βευσε κατά δύο φοβερών εχθρών, . ένός εσω
τερικού: τής νευροπαθειάκής πρσδιαθέσεως, 
καί ένός Ιξωτερικοΰ: περιβάλλοντος μονοτόνου 
καί ανιαρού, γεμίζοντας τήν ψυχήν, είς τήν 
άμείλικτον διαδοχήν ήμερων, μηνών καί ¿των, 
μέ ταπεινός φροντίδας καί ενοχλήσεις;' Η ποίη- 
σις κοινωνικώς δεν δπήρξε δι αυτόν στυλο- 
βάτης, άλλ’ άλυσις ή όποία τόν έκράτησεν 
αίχμάλωτον.

Είχε τολμήση νά ύμνηση τό μεγαλεΐον τό 
ένδοξον καί κοσμοθαύμαστον τής άρχαίας 
'Ρώμης ¿ν άντύθέσει προς τήν σκυθρωπήν 
στειρότητα τής χριστιανικής 'Ρώμης. Τό οκάν- 
δαλον ύπήρξε άνήκόυσιον · δσάκις δέ, επί εί
κοσι πέντε έτη, έγίνετο κάποτε λόγος περί 
προαγωγής τοΰ όρχΐιοφνίακος, άνωρθοΰτο

* Συνέχεια καί τέλος άπό οελίδος 323.

έξαφνα « ή Ιστορία μέ τόν πάπαν », καί ό 
Γκριλλπάρτσερ άπωθεϊτο καί πάλιν είς τό Ά ρ- 
χεΐον του.

Ό  Βύρων, εΐδομεν, ¿χαρακτήρισε τήν Σαπφώ 
« μεγάλην ύψηλήν τραγφδίανΒ καί τον ποιη
τήν αύτής β πλήρη ύψους καί χάριχος». Ό  
θαυμασμός ουτος ήτο γενικός. Είς τό θέατρον 
τής Βιέννης τό έργον, πρωταγωνίστριαν έχον 
τήν περιώνυμον Σοφίαν Σρόδερ, άπεδεώθη.

Ό  Γκριλλπάρτσερ ήσθάνθη είς ιό  μέτω- 
πόν του τήν έπαφόν τής πτέρυγος τής Δόξης, 
καί μέ τήν αισιοδοξίαν τών είκοσιεπτά ετών 
τον, μέ τήν αύτοπεποίθησιν τοΰ θριάμβου 
προσέβλεπε τό μέλλον άνοικτόν ¿μπρος του ώς 
άπειρον.

Ά πό τόν ώραΐον τραγικόν κόσμον, δ στις 
διεδραματίζετο ,έντός τής κεφαλής του, μιρφήν 
έδωκε τφ 1820 είς τήν μεγαλοπρεπή τριλο
γίαν τό Χρνσοον δέρας. Τό «Χρυσοΰν δέρας», 
¿κ τοΰ οποίου βραδύτερου ¿νεπνεύσθη ό Βά- 
γν;ρ, άποτελεΐται άπό τόν μανόπρακτον Ξένον 
{βΛδϋτβιιηίΙ), τούς τετράπρακτους ‘Αργοναύ
τας καί τήν πεντάπρακιον Μήδειαν. 'Η  ρκηνή 
τών δύο πρώτων είνε είς τήν Κολχίδα, τής 
ΜηδεΙας είς τήν Ελλάδα.

Παρ’ δλην τήν ύπέροχον ποίήσιν ήτις τό 
διαπνέει, παρ’ δλην τήν δραματικήν ζωήν ήτις 
ζωογονεί τήν άγρίαν, τήν βάρβαρον, τήν τι
τάνιον γυναίκα, μέ χεΐρας αίματοβαφεΐς κρη-
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μνίζουσαν εις έρείπιά τά πάντα,.τό έργον διέ- 
ψευσε τάς ελπίδας του Γκριλλπάρτσερ. Ε!ς την 
Αποτυχίαν συνετέλεσαν και αί καιρικοί περι
στάσεις τής Αυστρίας. Τό σύστημα τού Μέτ- 
τερνιχ Ινάρκωνε τά πνεύματα, τά καθίστα Ανί
κανα προς καλαισθητικάς Απολαύσεις.

*0 Γκριλλπάρτσερ δεν Απεθαρρύνθη. Του
ναντίον, προσεπάΟησε ν! άναβή ύψηλότερα. 
’Αλλά τώρα τούς ήρωάς του δεν ¿ζήτησε 
πλέον είς ποιητικόν επέκεινα, είς τοπικήν και 
χρονικήν άπόστασιν τούς Ιζήτησε πλησίον 
■ίου, εν ,τή ιστορία τής Αύστρίας. Τότε είχε 
φθάση είς την Εύρώπην τό άγγελμα τού θα
νάτου τον Ναπολεοντος εις την 'Αγίαν 'Ελέ
νην. Την τραγικήν καταβαράθρωση* τής ϋ· 
βρεως, τής ύπέρ άνθρωπον θρασύτητος, έδρα- 
ματούργησεν είς τό εθνικόν δράμα «Εύτυχία 
καί τέλος τοϋ βασιλέως Όττοκάρ».

Όττοκάρ ήτο ό βασιλεύς τής Βοημίας, 6 
οφετεριατής. 'Ο Γκριλλπάρτσερ έν εμπνευσμένη 
οπτασία; άνεζωογόνησε μίαν σελίδα τής Ιστο
ρίας τής πατρίδος του. Τό έργον έξύμνει την 
δόξαν των Άψβούργων, άλλ’ ΙκρατήΟη δύο 
έτη είς τήν λογοκρισίαν· τό χειρόγραφον δεν 
άνευρίσκετο. Μίαν ήμέραν ή αύτοκράτειρα 
κακοδιάθετης, διάνάδιασκεδάση τήν πλήξιν της, 
ήθέλησε νά τής άναγνώσουν κάτι ώραΐον, καί 
διέταξε νά ευρεθή διά παντός τρόπου τό Απολε- 
σθέν χειρόγραφον τού ποιητοΰ τής Σαπφονς, 
Ό  «Όττοκάρ» τήν ένεθουσίασε, καί μέ τήν προ
στασίαν της άνεβιβάσθη είς τήν σκηνήν. Τό 
κοινόν έθερμάνθη· αί παλάμαι ¿ξεμούδιασαν 
καί ¿χειροκροτούν φρενητιωδώς, άλλ’ έξαφνα 
διά λόγους πολίτικους τό έργον άπεσύρθη.

"Εν άλλο δράμα του, επίσης Ιθνικόν α Π ι
στός υπηρέτης τού Κυρίου του» ύμνος άφο- 
σιώσεως προς τήν πατρίδα καί τήν δυναστείαν, 
παρεστάθη άπαξ μόνον, τήν δέ παράστασιν 
έτίμησε καί ό αύτοκράτωρ. Τήν επαύριον ό 
διευθυντής τής Αστυνομίας διεβίβασεν είς τον 
ποιητήν τά θερμά συγχαρητήρια τοΰ μονάρ. 
χου, άλλα προσέθεσεν δτι ή Α. Μεγαλειότης 
τόσον κατεθέλχθη Από τό δράμα «ώστε Ιπεθυ- 
μει νά τό κρατήση μόνον διά τον εαυτόν Της.»

* » *

Τόπον! Αέρα είς τήν πνιγομένην έμπνευσιν! 
Τό παρελθόν, τό ώραΐον καί ποιητικόν παρελ
θόν, τό όποιον ούδέποτε πλέον θά έπανέλθη 
είς τόν κόσμον —  ούτε ό άνθρωπος ούτε ή 
ανθρωπότης είμποροΰν νά ζήσουν δύο φοράς 
τήν ήβην των ■— τό ελληνικόν παρελθόν πρός

τό όποιον οί μεγάλοι ποιηταίδλων τών χρόνων 
στρέφονται όρμεμφύτως, δπως τό ήλιοτρόπιον 
είς τόν ήλιον, είλκυσε καί πάλιν μέ τήν μαγείαν 
του τόν Γκριλλπάρτσερ. Τφ 1831 είς.τό B u rg 
th e a te r  άνεβιβάσθη τό έξοχον εκείνο δραμα- 
τούργημα τό φέρον τό ποιητικόν καί κάπως 
ρομαντικόν δνομα « Des M eeres u n d  der 
Liebe W ellen  » « Κύματα τής θαλάσσης καί 
τής Αγάπης η. Ή  παλαιά ποιητική παράδοσις 
τής Ή ροΰς καί τοΰ Λεάνδρου μέ τήν μεγά- 
λην τέχνην τοΰ Γκριλλπάρτσερ Ιτεχνουργήθη 
είς θαυμάσιον καί σπαρακτικόν αριστούρ
γημα.

Ή  Ή ρώ  άφιεροΰται είς τήν Ούρανίαν Ά -  
φροδίτην, είς τήν Σηστόν, δπου ή θεά είχε 
ναόν, δπως είς τάς κυριωτέρας αλικτύπους 
Ακτάς. Ό  πατήρ της έπέμεινε νά γείνη Ιέρεια- 
εΐνε υπερήφανος διότι ή οίκογένειάτου, επί γε
νεάς, προσφέρει ίερείας είς τήν θεάν- ή μήτηρ 
της, βλέπουσα τήν εύμορφιάν τής'κόρης, κρί
νει σκληράν τήν θυσίαν. Άλλ’ ή Ή ρώ  εισερ
χόμενη είς τόν ναόν δεν αφίνει τίποτε έκ τής 
καρδίας της εκτός.

Κατά τήν τελετήν, ήτις μέλλει ' νά δεσμεύση 
αυτήν διά παντός είς τήν υπηρεσίαν τής θεάς, 
βλέπει τόν Λέανδρον γονυπετή είς τήν πρώτην 
σειράν τά βλέμματά των συναντώνται'καί τα
ράσσεται' ¿μπερδεύει τούς ύμνους καί χύνει 
τόσον θυμίαμα είς τόν βωμόν ώστε Αναδίδει 
ζωηράς' φλόγας- χωρίς νά γνωρίζη διατί, έν 
$σμα Ανέρχεται είς τά χείλη της, τό φηια τής 
Λήδας καί τοΰ κύκνου, τό όποιον ό θείος της 
ό ίερεύς, τής απηγόρευσε νά ψάλλη. Έ πειτα 
τόν συναντά παρά τήν πηγήν, είς τό Ιερόν άλ
σος, τοΰ οποίου ή είσοδος εΐνε άπηγορευμένη. 
Τό βράδυ, δταν ευρίσκεται μόνη, είς τήν νέαν 
της κατοικίαν, είς τό ύψος πύργου κτισμένου 
έπί αποκρήμνου βράχου καί ύπερκειμένου τής 
θαλάσσης, τόν Λέανδρον συλλογίζεται. Καί αυ
τός Ιλαχτάρησε νά τήν έπανίδη. ίίερρ κολυμ- 
βών τόν Ελλήσποντον, άναρριχάται τόν βρά
χον, πηδά ιό περιτείχισμα τοΰ-πύργου καί 
φθάνει είς -τό παράθυρόν της. Εΐνε, ενώπιον 
της, Αδιαφορών, διά τούς κινδύνους , τούς ό
ποιους διέτρεξε, Αδιαφορών διά τόν θάνατον 
είς τόν όποιον καταδικάζεται, δταν σΰλληφθή, 
ό Ιραστής ίερείας. Είς σκηνήν έξοχον έρω
τος ή Ή ρώ  δειλή, παρθενική, Αποκαλύπτει 
τό μυστικόν της. Αλλά τόν. ¿ξορκίζει νά φύγη, 
τόν Απειλούν τόσοι κίνδυνοι! . . .  Εκείνος 
ζητεΐ έν φίλημα. . Ή  Ή ρώ  λιποψυχεί, άλλ’ 
άνθίσταιαι. Προσφέρει τέλος τά χείλη της
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γρήγορα-γρήγορα, είς τήν σκιάν, κρυπτόμενη 
Από τό φώς τοΰ φανοΰ.

’Από τότε ζοΰν είς έν χρυσοΰν σύννεφον ύ- 
περάνω τοΰ κόσμου, ύπεράνω τών κινδύνων. 
"Έξω παραμονεύουν οί κατάσκοποι, έξω βρυ- 
χάται ή θάλασσα, ό υψηλός πύργος δρθοϋται 
άγριος καί απειλητικός έπί τών άπορρώγων 
βράχων, άλλ’ ύπεράνω τών κυμάτων, Από τής 
μιας,.ηπείρου είς τήν άλλην, πετά, ϊσχυροτέρα 
πάσης τρικυμίας, ή Αγάπη.

Ή  Ή ρώ  μεταμορφοΰται. Έ ν  τή εδτυχίφ 
Ανθίζει ή υπαρξίς της- θείαν ακτινοβολίαν έκ- 
πέμπει ή αγάπη της. Καί οί δύο εΐνε αμέρι
μνοι καί Ανύποπτοι ώς παιδία. Αλλ’ ό θείος 
της ό ίερεύς, καί δ φύλαξ · ύποπτεύονται τήν 
ίέρειαν. Έ ν  φ  κοιμάται, σβύνουν τόν φα
νόν, τό σύνθημα ίσως. Ό  Λέανδρος άνευ τοΰ 
φωτεινού όδηγοΰ παρασύρεται Από την τρι
κυμίαν είς τό σκότος. Τά κύματα έκβράζουν 
τό σώμα του είς τήν Ακτήν, είς τούς πόδας 
τής Ή ροΰς. .

Είς τά «Κύματα τής θαλάσσης καί τής Α
γάπης«, δ Γκριλλπάρτσερ Ανυψώθη είς τό 
κατακόρυφον τής Αριστοτεχνίας του. Ή το  ήδη 
γνωστός ώς Αβρός ζωγράφος γυναικείων ψυ
χών, αλλ’ ή ψυχολογία τοΰ έρωτος είς τήν τρα- 
γφδίαν ταύτην έφθασεν είς άνέφικτον βάθος 
καί κάλλος. Ή  Ηρώ θεωρείται ώς ό τελειό
τερος γυναικείος χαρακτηρ τής γερμανικής δρα
ματικής ποιήσεως καί είς τών τελειότερων τής 
παγκοσμίου φιλολογίας.

Ο ί κριτικοί όμιλοΰν περί αύτής ώς ερωτευ
μένοι. Ό  διάσημος Βιενναΐος ψυχολόγος Βέ- 
νεδικτ είς τό τέλος Ινός σοφοΰ ψυχολογικού 
έργου, δμιλών περί τοΰ Γκριλλπάρτσερ λέγει 
διά τά « Κύματα τής θαλάσσης καί τής αγά
πης»;

«Τό δράμα τούτο είνε τό ρόδον είς τόν 
γερμανικόν ποιητικόν κήπον. Μόνον είς τήν 
Αύστρίαν ήδύνατο νά βλάστηση καί Ανθηση 
τοιοΰτο άνθος, είς τήν Αύστρίαν δπου ό χο
ρός δεν εΐνε γυμναστική δπως είς τήν λοιπήν 
Γερμανίαν, Αλλ’ ηδονικόν κολύμβημα εΐς τήν 
θάλασοαν τής _ ήδυπαθείας. Θά ήτο μικρο
πρεπές νά ζητήση κανείς Ιλαιτώματα είς έρ
γον τόσον υψηλού κάλλους καί τοιαύτης καλ
λιτεχνικής τελειότητος. Δεν Αναλύομεν έν τρι- 
αντάφυλλον Ιάν τό Αποφυλλίσωμεν ■ .

Τφ 1838 Ανεβιβάσθη είς τήν σκηνήν ή 
κωμφδία του «Άλλοίμονον είς δποιον λέ
γει ψεύματα» , ήτις απέτυχε τόσον οίκτρά, 
ώστε ό ήδη δύσθυμος ποιητής, έν ύπερη-

φάνφ οργή, άπεσύρθη δριστικώς Από τό θέα- 
τρον.

* * *

Ή  πληγωμένη ψυχή τοΰ καλλιτέχνου είχε 
καί άλλους πόνους· "Εν αίσθημα βαθύ, άλλα 
φοβισμένον, αναποφάσιστον, δύσπισταν πρός 
εαυτό, θλιβερόν υπόλειμμα νοσηρών κληρονο
μικών Ανησυχιών, έβασάνισεν δλην τήν ζωήν του.

Είς μίαν επιστολήν του πρός φίλον του —- 
ή όποία μαρτυρεί τόν άνατόμον τής καρδίας 
— έγραφε- «Είθε ή υπαρξίς μου νά ήτο 
ικανή αύτής τής λήθης καί τής έγκαταλείψεως 
τοΰ εαυτού μου ενώπιον ενός λατρευομένου 
όντος. Δεν ήξεύρω δν ή αδυναμία αύτή προ
έρχεται από υπερβολήν αυτοσυναισθήματος ή 
από τήν υπερβολικήν λατρείαν μου πρός τήν 
τέχνην. "Ο,τι δέν Ανήκει είς τήν τέχνην, μοΰ 
κάμνει ίσως ¿ντύπωσιν καί μέ συναρπάζει 
πρός στιγμήν, αλλά δέν ήμπορεΐ νά μέ δε- 
σ|ΐεύση διαρκώς. Μ’ ένα λόγον δέν είμαι ικα
νός ν’ Αγαπήσω Είς μίαν γυναίκα δέν Αγαπώ 
είμή την είκόνα τήν όποιαν έσχημάτισε δι’ αυ
τήν τό πνεύμα μου, καί ή πραγματική μορφή 
καθίσταται τότε ώς δημιούργημα τής τέχνης, 
τό όποιον μέ καταθέλγει έφ’ όσον είνε σύμ
φωνον πρός τό Ιδεώδες, αλλά τό όποιον άπε- 
χθάνομαι εύθΰς ώς απομακρυνθώ απ’ αδτό. 
Ή μπορεΐ νά τό όνομάση κανείς αύτό έρωτα; 
Λυπήσου με, καί λυπήσου καί εκείνην ήτις θά 
ήτο Αξία ν'άγαπηθή διά τόν Ιαυτόν της».

’Εκείνη ήτο ή K u tharina  Froelich , ωραία 
κόρη, μέ μουσικήν. Ιδιοφυίαν, πολύ εύφυής. 
Τούς συνέδεσεν ή μυσική- ήγαπήθησαν καί 
ήρραβωνίσθησαν. Άλλ’ ό Αρραβών διελύθη Θά 
έχρειάζοντο σελίδες ν' Αναλύση κανείς τόν πα
ράδοξον αύτόν έρωτα, με τόν όποιον ¿βασά
νισαν αλλήλους τριάντα όλόκληρα έτν). Παρά 
την ρήξιν, ήγαπώντο. θερμώς. Εκείνη Απέρριψε 
προτάσεις πλουσίων γάμων καί άφοσιώθη είς 
τόν ποιητήν. Έ ζη  μέ τάς τρεις Αδελφάς της. 
Ό  Γκριλκπάρτσερ ¿κατοίκησε μαζί των τά εί- 
κοσιτρία τελευταία έτη τής ζωής του. _

* * S

Τά έτη παρήρχοντο καί μέ τό γήρας ηύξα- 
νον αί ρυτίδες είς τό πρόσωπον καί ή πικρία 
είς τήν καρδίαν. Αίφνης Ανέτειλαν νέαι ήμέ- 
ραι. Ό  Μέττερνιχ εκρημνίσθη, τά δεσμά έ- 
θραύσθησαν, ό λαός άνέπνευσε, ένθουσιάσθη. 
πάλιν πρός υψηλά ιδεώδη. Τό θέατρον ελαβε 
ζωήν. Ό τε  6έ ό Λάουμπε— περιώνυμος δρα
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ματικός συγγραφεύς και αυτός— άνέλαβε την 
διεύθυνσιν τοΰ θεάτρου, τφ 1850 άνεβίβασεν 
είς την σκηνήν καί τά έργα τοΰ Γκριλλπάρτσερ. 
*Η έντύπωσις υπήρξε βαθύτατη» ό θρίαμβος 
άσυγκρίτως υπέρτερος ή κατά τάς πρώτας παρα
στάσεις. Το κοινόν άνδρωθέν ειχεν ύψωθή μέ
χρι τοΰ ποιητοΰ. “Εκπληκτοι και κατησχυμένοι 
ήρώτωνρλοι πώς ή το δυνατόν νά έχουν τόσον 
έξοχον ποιητήν και νά τον άγνοοΰν ΙπΙ δεκάδας 
ετών.

Ά λλ’ ήτο πολύ άργά πλέον ό ποιητής ήτο 
πολύ γέρων. Ό  ενθουσιασμός μέσα είς τον ό
ποιον έ^αλλετο δδυνηρώς ή μετάνοια ενός 
λαού, αί έπευφημίαι μέσα είς τάς όποίας Ικέ
τευε έν .έθνος συγγνώμην, δεν κατώρθω- 
σαν να γαλβανίσουν τήν άπογοήτευσίν του καί 
νά τόν άποσπάσουν άπό τήν μόνωσίν του.

Τφ 1871 έωρτάσθη μέ μεγαλοπρέπειαν εθνι
κής εορτής ή δγδοηκονταετηρίς του.

—  Έπήγα είς τό σπίτι του, διηγείται ό 
Λάουμπέ, διά νά τοΰ άναγγείλω τήν άποθέω- 
σιν ή οποία τοΰ εγεινε. Τόν εύρηκα είς τό στε
νόν του “δωμάτων,κρατούντα εν βιβλίον. Μό
λις έπρόφερα τάς πρώτας λέξεις, μοΰ έκαμε 
νεΰμα μέ τήν χεϊρα ν άλλάξω ομιλίαν, και » - 
μιλήσαμεν διά τό βιβλίον τό όποιον άνεγί- 
νωσκε.

Τό επόμενον έτος άπέθανε. Άφήκε τρία έργα 
πλήρη, Ιξ ών τά δύο ωραιότατα- ούτε μέσα είς

τήν νάρκην της άπογοητεύσεως δεν είχε μείνει 
ήσυχον Ιντός του τό δραματικόν δαιμόνων!. . 
‘Η Βιέννη τόν Ικήδευσεν δπως σπανίως’; πόλις 
έκήδευσεν Ιθνικόν ποιητήν. Τόν έθαψε πλησίον 
τοΰ Μπετόβεν καί τοΰ Σοΰμπερτ. ’Αργότερα 
μετεκομίσθη είς χώμα, τό όποιον θά Ιξέλεγεν 
ή καρδία του>. πλησίον τής φίλης του, τής ό
ποίας οί δάκτυλοι τοΰ είχον κλείσει τούς δφθαλ- 
μούς! . .

***

Ό  Γκριλλπάρτσερ είνε άπό τούς όλίγους, 
τούς Ιξ έμφυτου ίδιοφυΐας, έκ κατασκευής τοΰ 
έγκεφάλου, γνησίους δραματικούς συγγραφείς. 
Ή  φαντασία του άληθής προβολείς έκρίπτει 
αισθητά, ζωντανά τά Ιπινοήμάτα της είς τήν 
πραγματικότητα. Τά πρόσωπά του δέν είνε 
άφηρημένα δντα- τά βλέπει, τ’ άκούει, κινούν
ται προ τών οφθαλμών του- δανείζει είς αύτά 
χειρονομίας, στάσεις. Δέν έχει τήν λυρικήν 
πνοήν τοΰ Σχίλλερ, ούδέ τήν πλαστικότητα τοΰ 
Γκαϊτε- άλλ’ έχει πολύ περισσότερον αυτών, τό 
αίσθημα τής σκηνικής πραγματικότητος, τό αλη
θώς δραματικόν, τό συναρπάζρν και δεσμεΰον 
καί Ιπιβάλλον.

Διά τήν λεπτότητα τής ψυχολογίας του καί 
τήν ήδυπάθειαν τοΰ χρωματισμού του δύναται 
νά χαρακτηρισθή ώς Κορρήγιος συγχρόνως καί 
Τισιανός τής γερμανικής δραματικής ποιήσεως.- 

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Κ Ο Υ Ρ ΤΙΔ Η Σ

Α. ΤΣ 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  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

. Σκηνογραφία τής πρώ της .πράξεω ς dev  ύπάρχουν  
άντε παραπετάσματα οϋιε είχόνες, έμειναν ολίγα έπιπλα 
αιιβαγμένα ίχεΐ, σάν và είνε προς πώληοιν. E lv i αισθητή  
ή  ερημιά. Κ ονία  οτήν έξώ θυρα καί ατό βάθος τής  
σκηνής είνε μαζεμέναις βαλίζαις, δέματα ταξιδιού x  τ .τ . 
Ή  αριστερά θνρα  elvi ανοιχτή, &π έχει Ακούεται ή  
φ<ονή τής Βάριας καί τής "  ιννιας. Ό  Λ οπάχην στέκεται, 
περιμένει. ' Ό  Γιάοσας κρατεί διάκον μ ε  ποτήρια με  
σαμπάνια-  Σ τόν προθάλαμον δ  Επιχάδοφ δένει μια  
κάσαα Π ίσω  άπό τήν σκηνήν, ατό βάθος θόρυβος. 
Η λθαν ν’ ' άποχαιρετίαουν ο ί μουζίκοι Η  φωνή τοΰ Γά· 

γ εφ ;  « Ευχαριστώ, παιδιά, οδς ευχαριστώ».

. ΓΙΑΣΣΑΣ. — Ή λθαν οί χωρικοί ν’ άπο-

χαιρετίσουν. Είμαι τής ιδέας, πώς ό Έρμο- 
λάϊ Άλεξέϊις είνε καλός άνθρωπος, άλλα λίγα 
πράγματα νοιώθει.

Ό  θόουβος παύει. Μπαίνουν άποτόν προθάλαμον 
ή Αιουμπόβ Άνδρέγεβνα καί δ Γάγεφ' δέν κλαίει, 
άλλά είναι χλωμή, τό πρόσωπό της τρέμει, δέν μπορεί 
νά μιλήση

Γ Α Γ Ε Φ .'— Έπιασες καί τούς έδφσες τό 
πουγγί σου, Λιοΰμπα. Δέν κάνεις καλά! Λεν 
κάνεις καλά!

ΑΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ  Δέν μπορούσα νά 
κάμω διαφορετικά, δέν μπορούσα . . .  —-Φεύ
γουν καί οί άυό. ,

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . Σ τη ν  δνρα, π ίσω  τών —
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'Ορίστε, ορίστε  ̂σάς παρακαλώ! Ά πό ένα πο
τηράκι γιά τόν αποχαιρετισμό. Ά π ’ τή χώρα 
δέν'τό σκέφθηκά νά φέρω,, καί στο σταθμό 
εύρηκα μονάχα μιά μποτήλια. Όρίστε.— Δ ια 
κ ο π ή .— Λοιπόν, κύριοι! Δέν θέλετε; Ά -  
ποσνρετα ι άπό τή ν  δ ν ρ α ν  — "Αν τωξερα δεν 
τήν αγόραζα. Λοιπόν δέν πίνω οΰτ’ Ιγώ. — 
'Ο  Γ ιά οσα ς ά κ ο ν μ π ά  το ν  δίσκο  προσεκτικά 
οτήν καρέκλα  — Πιε σύ, τουλάχιστον, Γιάσσα.

Γ ΙΑ Σ Σ α Σ .— Κατευόδιο είςδσους φεύγουν! 
“Εχετε γειά. —  Π ίνει — Αύτή ή σαμπάνια 
δέν είνε γνήσια, μπορώ νά σάς βεβαιώσω.

ΛΟ Π ΑΧΗ Ν . —  ’Οκτώ ρούβλια ή μποτή
λια. — Δια,κοπή. — Κάνει κρύο διαβολεμένο 
έδώ μέσα.

ΓΙΑΣΣΑΣ. — Δέν άναψαν σήμερα, τό ίδιο 
κάνει άφοΰ φεύγομε. —  Γελρ.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν  —  Τ-ίέπαθες;
Π ΑΣΣΑΣ. —  Ά πό τήν εύχαρίστησι
ΛΟ Π ΑΧΗ Ν . —  Όκτώβρης μήνας καί δ ή

λιος σδν καλοκαιριάτικος. — Ά φ ο ν  έκντταξε  
τ ’ώ ρολόγι το ν  —  Κύριοι λάβετε ύπ’ δψιν σας 
πώς μετά 46 λεπτά περνά τό τραίνο. "Ωστε 
.μετά 20 λεπτά πρέπει νά φύγετε γιά τόν 
σταθμό, κάμετε πιο γλήγορα.

Ό  Τροφίμοφ μέ παλτό μπαίνει άπό τήν αύλή.
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — ’Εμένα μοΰ φαίνεται πώς 

είνε καιρός νά φύγωμε. Τ ’ άλογα είνε έτοι
μα. Ποΰ διάβολο είνε τά γαλόσια μου; Χά
θηκαν. —  Σ τή ν  δύρ α . —  “Αννια. δέν ύπάρ- 
χουν τά γαλόσια μου! Δέν τά βρίσκω 1

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — Κ’ Ιγώ θέλω νά πάγω στο 
Χάρκοβο. Θάρθω μαζί σας στό ίδιο τραίνο. 
Θά μείνω νά ξεχειμωνιάσω στό Χάρκοβο."Ολο 
τριγύριζα μαζί σας βασανίσθηκα χωρίς δου
λειά. Δέν μπορώ νά κάμω χωρίς δουλειά, δέν 
ήξέρω τί νά τά κάμω αύτά μου τά χέρια, μοΰ 
κρέμονται σαν νά είνε ξένα.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —  Γρήγορα θά φύγωμε, καί 
σείς θά άναλάβετε πάλι τήν Ιπωφελή σας έρ
γα σία.

ΛΟ Π ΑΧΗ Ν . —  Δέν πίνεις ένα ποτηράκι;
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —  “Οχι.
Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — "Ωστε, στη Μόσχα τώρα;
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — Ναί. θά τούς συνοδεύσω 

ώς στή χώρα, καί αύριο φεύγω γιά τή Μόσχα.
ΛΟΠΑΧΗΝ. —  Μάλιστα. . . καί βέβαια, οί 

καθηγηταί δέν θα κάνουν παραδόσεις, θά σέ 
περιμένουν νά πφς !

ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —Άέν είνε δική σου δουλειά.
ΛΟ Π ΑΧΗ Ν. — Πόσα χρόνια τώρα είνε ποΰ 

είσαι στό πανεπιστήμιο;
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —  Σκέψου τίποτε νεώτερο. 

Αυτό επάληωσε, άνόστησε —  Ζ η τε ί  τά γα λ ό 
σια τον. — Ξέρεις τί, ίσως δέν' θά ξαναντα
μώσομε πιά, λοιπόν, να μοΰ. Ιπιτρεψης να 
σοΰ δώσω γιά άποχαιρετισμό μιά συμβουλή: 
νά μήν κοννής τά χέρια σου ! Νά ξεμάθης 
αύτή τή συνήθεια — νά κουνής τά χέρια σου. 
Κι' άκόμη, δσο γιά τό κτίσιμο τών Ιξοχών, 
νά ύπυλογίσης · πώς οί κάτοχοι τών Ιξοχών 
μπορεί νά γίνουν ξεχωριστοί νοικοκυρέοι, τό 
νά ύπολογίζης κατ αυτόν τόν τρόπο, κι αυτό 
θά πή κούνημα. . . "Ο,τι καί νά κάμω, ο ά- 
γαπώ δπωςδήποτε. “Εχεις λεπτά, μαλακά δά
κτυλα σαν τοΰ καλλιτέχνου ήθοποιοΰ, έχεις 
εύγενή ψυχή. . .

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — Τ όν Αγκαλιάζει.—  A ddio φί
λε μου. Σ ’ευχαριστώ γιά δλα. "Αν εχης άνάγκη 
άπό χρήματα γιά τό ταξίδι σου, νά σοΰ δώσω.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ- — Τί νά τά κάμω; Δέν χρειά
ζομαι.

ΛΟΠΑΧΗΝ. — Μά εσύ δέν έχεις.
ΤΡΟΦΙΜΟΦ.— “Εχω. Σάς εύχαριστώ. “Ελαβα 

γιά τή μετάθεσί μου. Νά τα, έδώ στήν τσέπη 
μου τάχω. — Τ αρα γμένα  —  Πάνε τά γαλόσια 
μου!

Β Α Ρ ΙΑ -— ’.·1πό ιό άλλο δω μά τω ν  —  Πάρτε 
τής βρώμες σας! — Πετρ, στή σκηνή ένα  ζευ 
γά ρ ι γαλόσια  άπό καουτσούκ.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ.— Γιατί θυμώνετε, Βάρια; Χμ... 
μά αύτά τά γαλόσια δέν είνε δικά μου!

ΛΟΠΑΧΗΝ. — “Εσπειρα τήν άνοιξι παπα- 
ρουνόσπορο χίλιες δεσιατίνες, καί τώρα κέρδισα 
σαράντα χιλιάδες καθαρές. "Οταν ή παπαρού 
ναις μου ήταν άνθισμέναις, τί ζωγραφιά ήταν 
Ικείνη! Λέγω λοιπόν πώς έκέρδισα σαράντα 
χιλιάδες καί γιά τούτο σοΰ προτείνω νά σοΰ 
δανείσω, γιατί μπορώ. Γιατί νά στενοχωρεθής; 
Έ γώ  είμαι χωριάτης . . τά λέγω άπλά.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ — Ο πατέρας σου ήτανε μου
ζίκος, ό δικός' μου φαρμακοποιός άπ’ αύτό 
δέν βγαίνει τίποτε. — 'Ο  Λ ο π ά χ η ν  β γά ζε ι τό  
πορτοφόλι του — "Αφησε, άφησε. . .Καί δια
κόσιες χιλιάδες νά μοΰ δώσης δέν τής παίρνω. 
’Εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Καί δ,τι τόσο 
πολύ Ικτιμάτε σείς, πλούσιοι καί πτωχοί, δέν 
έχει σέ μένα τήν παραμικρή Ιξουσία, νά, σάν 
τό πούπουλο, ποΰ τό παίρνει ό αέρας. Έ γώ
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μπορώ νά κάμω χωρίς ίβας, μπορώ νά πε
ράσω και νά μη σάς προσέξω, είμαι δυνατός 
και περήφανος· Ή  Ανθρωπότης βαδίζει προς 
τήν ΰπερτάτην αλήθειαν, πρός χήν ύπερτάιην 
ευτυχίαν, ποΰ είμπορεϊ νά ώπάρξη είς τήν 
γην, κ' εγώ είμαι είς τας πρώτος γραμμάς! 

ΛΟ Π Α Χ Η Ν . — Θά φθάσης;
ΤΡΟΦΙΜΟΦ. —  Θά φιίάσω. — Διακοπή —  

θ ά  φθάσω, ή 9ά δείξω είς άλλους τόν δρό
μον πώς νά φθάσουν,

’Ακούεται ό κτύπος μακρυά ποΰ κόπτουν δένδρα μέ 
τσεκούρι.

ΛΟΠιΧΗΝ.  — Αΐ, Αάάΐο, φίλε μου. Καιρός 
νά φύγωμε. Εμείς, δ Ινας μέ τόν άλλον, 
σπάζομε τά μούτρα μας και ή ζωή μας μο
λαταύτα περνφ· “Οταν Ιργασθώ πολλήν ώρα, 
χότε ή σκέψεις μου είνε έλαφρότεραις, καί μου 
φαίνεται σάν νά νοιώθω κ’ Ιγώ γιατί υπάρχω. 
Πόσοι άνθρωποι, φίλε μου, είνε σχή Ρωσ- 
σία ποΰ υπάρχουν άγνωστον γιατί. Τό ϊδιο' 
κάμνει· ή κυκλοφορία τής εργασίας δεν σύνί- 
σχαται είς αυτό. Ό  Λεωνίδας Άνδρέϊτς, λέγουν, 
¿δέχθηκε θέσι στην τράπεζα μέ έξη χιλιάδες 
τό χρόνο, . . ’Αλλά αΰτός δεν θά καθίση, είνε 
πολύ τεμπέλης . .

Α Ν Ν ΙΑ  —  Σ τη ν  θ ν ρ α  — Σάς παρακαλεϊ ή 
μαμά, ένόσφ Ακόμη μένει έδώ, νά μή κόβουν 
τά δένδρα τοΰ κήπου.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ- — Πράγματι, μά δέν έχουν διά 
κρισι!. . . — φρύγει άπό τον προθάλαμον.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν .— ’Αμέσως, αμέσως ,οί διαβό- 
λοι, άλήθεια. — Φ εύγει κα τόπ ιν  τον.

Α Ν Ν ΙΑ . —  Τόν Φίρς τόν έστειλαν στό νοσο
κομείο ;

ΓΙΑΣΣΑΣ. — Τό είπα τό πρωί. Πρέπει νά 
τόν έστειλαν.

Α Ν Ν ΙΑ  — Σ τό ν  Έ π ιχ ό δ ο φ , π ο ν  πέρνα  άπό την  
α θουοαν. — Συμεών Πα'ντελέιτς, μάθετε, παρα- 
κίώώ, έπήγαν τον φίρς στό νοσοκομείο;

ΓΙΑΣΣΑΣ. —  Προσβεβλημένος — Τό πρωί 
τό είπα τοΰ Γεώργη. Τί άνάγκη νά ρωτάτε 
δέκα φορές;

ΕΠΙΧΟΔΟΦ. — Ό  μακροχρόνιος Φίρς, κατά 
τήν τελική μου γνώμη, δέν είνε γιά έπισκευή, 
αΰτός πρέπει νά πάη στους προπάτορας. Έγώ 
μονάχα τόνε καλοτυχίζω. -- Έ β α λ ε  τήν βαλίζα  
ίπ&νια στό χάρτινο κοιχί κα ι τή ν  ίπ ίεοε  —  
Πάει! χώξερα. — Φ εύγει.

ΓΙΑΣΣΑΣ. —  Περιγελά — Είκοσιδνό κακο
μοιριές. , .

Β ΑΡΙΑ  —  Πίσω Από τήν Ούρα — Τόν Φίρς 
τόν ¿πήγανε στό νοσοκομείο;

ΑΝΝΙΑ. — Τόν ¿πήγαν.
Β Α Ρ ΙΑ . Γιατί δέν ¿πήραν τό γράμμα 

τοΰ γιατρού;
Α Ν Ν ΙΑ . —  Λοιπόν νά στείλετε νά τούς 

προφθάσουν. . .—  Φεύγει.
Β Α Ρ ΙΑ . — 'Από τό άλλο δωμάτιον — Ποΰ 

είν’ ό-Γιάσσας; Πήτε του πώς ήρθε ή μάνα 
του καί θέλει νά τόν άποχαιρετίση.

ΓΙΑΣΣΑΣ. —  Κοννεΐ τό χέρι τον — Μέ βγά
ζουν απ’ τήν υπομονή μου.

Ή Δουνιάσσα καθ' δλον τό διάστημα καταγίνεται 
μέ τάς Αποσκευής- τώρα ποΰ 6 Γιάννης έμεινε μόνος, 
έρχεται κοντά του.

ΔΟΥΝΙΑΣΣΑ. —  Μήτ' ¿γύρισες μιά φορά νά 
μέ ίδής, Γιάσσα. Φεύγετε. . .καί μένα μ’ Αφί- 
νετε. . . — Κλαίει καί ρίχνεται στόκ λαιμό τον.

ΓΙΑΣΣΑΣ. —  Γιατί νά κλαις ; — Πίνει σαμ
πάνια — Ύστερ’ άπό έξη μέρες θά είμαι πάλι 
στό Παρίσι. Αύριο θά καθίσωμε στό ταχυ
δρομικό τραίνο και θά  πάρωμε δρόμο, ποΰ 
σε είδα ποΰ μέ είδες. Π ά ’ νά μην τό πιστέψω. 
Βίβ λά Φράνς!. . . Έ δώ  δέν είνε γιά μένα, 
δέν μπορώ νά ζήσω. . .τ ί νά γίνη . . .είδα κ’ 
¿χόρτασα τή χωριατιά — φθάνει. —  Πίνει σαμ
πάνια — Γιατί νά κλαΐς ; Νά φέρεσθε καθώς 
πρέπει καί τότε δέν θά κλαίτε.

ΔΟΥΝΙΑΣΣΑ. — Πονδράρεται και βλέπει 
οτίιν καθρέφτη — Γράψετε μου άπό τό Π α 
ρίσι. Έγώ  σάς άγαποΰσα, Γιάσσα, σάς άγα- 
ποΰσα τόσο! Έ γώ είμαι ευγενικό πλάσμα.

ΓΙΑΣΣΑΣ. —  "Ερχονται. — Καταγίνεται 
κοντά στής βαλίζες και τραγονδέί σιγανά.

Μπαίνουν Λιουμπόβ Άνδρέγεβνα, Γάγεφ, “Αννια 
κοά Σαρλότα Ίβάνοβνα.

ΓΔΓΕΦ. —  Τί λέτε, δέν φεύγομε; Δέν μάς 
έμεινε πολύς καιρός. —  Κυττάζει τόν. Γιάσσα. 
— Ποιος μυρίζει ρέγγες ;

ΛΙΟΥΜΠΟΒ, ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Μετά δέκα λε
πτά δς καθίσωμε στ’ αμάξι. . .  — Ρίχνει μιά 
ματιά στό δωμάτιο. — Χαίρε, Αγαπημένο μου 
σπίτι, γέρο παπποΰ. θ ά  περάση ό χειμώνας, θά 
ελθη ή άνοιξις καί συ πια δέν θφ ΰπάρχης, θά 
σέ γκρεμίσουν. Πόσα έχουν Ιδη αυτοί οί τοί
χο ι!— Φιλεΐ δυνατά τήν κόρη της. ·—  Θηοαυρέ 
μου, εσύ λάμπεις, τά ματάκια σου Αστράφτουν, 
παίζουν, σάν δυο διαμάντια. Είσαι εΰχαριστη- 
μενη; Π ολύ;

Α Ν Ν ΙΑ . — Πολύ! ’Αρχίζει νέα ζωή, μαμά 
μου !
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ΓΑΓΕΦ. —  Πράγματι, τώρα 8λα είνε καλά. 
Προτοΰ πωληθή ό βυσσινόκηπρς, δλοι ήμεθα 
ταραγμένοι, ΰποφέραμε, έπειτα, οταν τό ζήτημα 
¿τελείωσε δριστικώς, ανεπιστρεπτί, δλοι ήσυχά- 
σαμε, γινήκαμε εύθυμοι μάλιστα . . . Έ γώ  
είμαι τραπεζικός υπάλληλος, έγινα τώρα οικο
νομολόγος . . . τήν κίτρινη στή μέση, καί σύ, 
Λιούμπα. δπως καί νά είνε, φαίνεσαι χωρίς 
άλλο καλλίτερα.

ΛΙΟ ΥΜ Π Ο Β ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ.—  Ν α ι  Τά νεΰρα 
μου είνε καλλίτερα, αυτό είν’ άλήθεια. — Τής 
δίνουν τά καπέλο καϊ το ¿πανωφόρι της. — 
Κοιμούμαι καλά. Πάρετε τά πράγματά μου, 
Γιάσσα, Καιρός.— Στήν Άννια — Κυροΰλα 
μου, γλήγορα θά ξαναϊδωθοΰμε. . Έγώ  πη
γαίνω στό Παρίσι, θά μείνω έ«εΐ δσο βαστά
ξουν τά χρήματα ποΰ έστειλε ή γιαγιά σου 
άπό τό Γιαροσλάβλι γιά ν’ αγορασθήτό κτήμα 
— ζήτω ή γιαγιά! -  τά χρήματα αΰτά δέν 
θά βαστάξουν καί πολύ.

ΑΝ Ν ΙΑ. —  θ ά  γυρίσης γλήγορα, γλήρρρα, 
μαμά, — Αλήθεια; Έ γώ  θά Ιτοιμασθώ νά 
δώσω εξετάσεις στό γυμνάσιο κ5 έπειτα θά 
έργάζωμαι νά σέ βοηθώ, θ ά  διαβάζωμε μαζί, - 
μαμά, διάφορα βιβλία. . . Α λήθεια;  — Φάει 
τά χέρια τής μαμάς της —  Θά διαβάζωμε τά 
βράδυα τοΰ φθινοπώρου, θά διαβάσωμε πολλά 
βιβλία, καί εμπρός μας θανοιχθή νέος, θαυ
μάσιος κόσμος . . .  —  ονειροπολεί — Έ λα, 
μαμά . .
. ΛΙΟΥΜ ΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ  — Θά έλθω, χρυ
σό μου παιδί. — Τήν αγκαλιάζει.
Μπαίνει δ Λοπάχην. ‘Η Σαρλόχτα τραγουδεϊ σιγαλά.

ΓΑΓΕΦ  — Ευτυχισμένη ή Σαρλόχτα' τρα- 
γουδεί!

ΣΑΡΛΟΤΤΑ. — Παίρνει ένα δέμα ποΰ 
μοιάζει σάν τυλιγμένο βφέψος — Τό μωρσυ- 
δάκι μου, νάνι, νάνι. . .— Ακούεται τά κλάμα 
τοΰ μιαρόν: ο ίά , ονά ! . . . — Σώπαινε, που
λάκι μον, Αγαπημένο μου αγόρι —  ονά.'. . .  
ούά! . . — Τόσο σέ λυπούμαι! — Ρίχνει τά 
δέμα οτή θέσι τον. —  Σάς παρακαλώ λοι
πόν βρήτε μου θέσι. Έ γώ  δέ μπορώ έτσι.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν . — θ ά  σάς εδρω, Σαρλόττα 
Ίβάνοβνα, μήν ανησυχήτε.

Γ Α ΓΕ Φ . "Ολοι φεύγουν καί μας Αφίνουν, ή 
Βάρια φεύγει, . . Δέν μάς χρειάζονται πιά.

ΣΑΡΛΟΤΤΑ . — Στή χώρα δέν εχω ποΰ νά 
μείνω. Πρέπει νά φύγω . . .  — Τραγονδέί — 
Τό ίδιο κάμνει. .

Μπαίνει ό Πίοτσικ.

ΛΟΠΑΧΗΝ.  — Τό θαύμασμα τής φύσεως!..·
Π ΙΣΤΣΙΚ . — rA , σταθήτε νά πάρω άνά- 

σα. . ¿παιδεύτηκα . . . Σεβαστότατοίμου . . 
Νερό δόσετέ μου . . .

ΓΑΓΕΦ. — Γιά χρήματα μήπως; Δούλος σας 
ταπεινότατος μακρυά Από τό «ρίμα... - Φεύγει.

Π ΙΣΤΣΙΚ .— Πολύν καιρό δέν σάς ήρθα . . 
ωραιότατη μου. . .  — ¿τόν Λοπάχην —  Έ δώ  
είσαι σΰ; Χαίρω ποΰ σέ βλέπω. . . .  Μέγας 
νοΰς . . Πάρε. . . — Δίνει στάν Λοπάχην χρή
ματα —  Τετρακόσα ρούβλια , . .  μενουν α
κόμη δκτακόσα σαράντα.. .

ΛΟ Π ΑΧΗ Ν. —  Σηκώνει τούς ώμονς τον μέ 
Απορίαν—’Ονειρεύομαι. . . Άπό ποΰ τά πήρες;

ΠΙΣΤΣΙΚ. —  Στάσού. . . Ζέστη . . . "Ενα 
Ικτακτότατον περιστατικόν. Ή λθαν στό κτήμα 
μου κάποιοι ’Εγγλέζοι κ’ εύρηκαν στή γή κά
ποιον άσπρο πηλό. . . — Στήν Διονμπάβ Ά ν -  
δρέγεβνα — Καί σεις τετρακόσα. . . ώραιοτά· 
τη μου. . . θαυμασιωτάτη μου . . —  τής δίδει 
χρήματα. —  Τά ύπόλοιπα Αργότερα. —  Πίνει 
νερό. —  Κάποιος νέος ¿διηγείτο τώρα μέσα 
στό βαγόνι, πώς κάποιος . .  μέγας φιλόσοφος 
συμβουλεύει νά πηδοΰμε άπό τή σκεπή .
« Π ήδα!» λέγει, αΰτό είνε δλό τό ζήτημα.
—  Μέ θαυμασμόν.— Φαντασθήτε! Νερό! . .

ΑΟΠΑΧΗΝ. - Καί ποιοι είνε αΰτοί οί ’Εγ
γλέζοι;

Π ΙΣΤΣΙΚ . — Τούς παρεχώρησα ένα κομ
μάτι γης γιά 24 χρόνια . . . Μά τώρα, μέ 
συγχωρεΐχε, δέν έχω καιρό . . πρέπει νά τρέξω 
μακρύτερα. . .  Θά πάγω στοΰ Σνόϊκοφ. . . σχοΰ 
Καρδαμόνοφ. . .  Σ ’ δλους χρωστώ. . .  — Πίνει.
— Σάς άφίνω γειά. . .Τήν Πέμπτη ξανάρχο
μαι . . .

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΒΓΕΒΝΑ. -  Εμείς- περ
νούμε Αμέσως στή χώρα, κ' έγώ αύριο φεχίγω 
γιά την Εΰρώπη. . .

ΠΙΣΤΣΙΚ. Π ώ ς; — Ταραγμένος. — Γιατί 
στή χώρα; Ά μ ’ βλέπω κ’ έγώ τά έπιπλα . . . 
βαλίζες. . . Δέν πειράζει — Δακρνσμένα -  Δέν 
πειράζει . . . Μεγάλοι νόες. . αΰτοί ο ί ’Ε γ
γλέζοι. . . Δέν πειράζει. . Καλά νάστε. . . Ό  
Θεός νά σάς γίνη βοηθός . . . Δέν πειράζει 
. . .  σ’ αΰτόν τόν κόσμο ολα έχουν Ινα τέλος 
. . .  — Φιλεί το χέρι τής Λιουμπόβ Άνδρέγε- 
βνας — Καί οχαν φθάση σχ’ αυτιά σας ή εϊ- 
δησις, πώς ήλθε καί τό δικό μου τέλος, θυμη- 
θήτε αΰτό εδώ . . .  ιό  άλογο καί πήχε: " υπήρξε 
στον κόσμο ενας τέτοιος καί τέτοιος. . . Συ-
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μεώνοφ-Πίστσικ, . .δ  θεός σχωρέσοιτονί . . 
¿κτακτότατος καιρός.. . Μάλιστα. . . — Φεύγει 
βα&ντατα σνγκινημένος, άλλ' Αμέσως ¿πιστρέ- 
φει και λέγει Από ζην Λίρα — Σας χαιρετίϊ ή 
Δάσσετσκα! — Φεύγει.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — Τώρα μπο
ρούμε νά φύγωμε. Φεύγω με δυό φροντίδες.Ή 
πρώτη είνε ό Αρρωστος Φίρς. -  Κ νη ά ζε ι τ 'ώρο- 
λόγι τη ς —'Έ χομε  καιρό άκόμη πέντε λεπτά. . .

Α Ν Ν ΙΑ .—Τον ΦίρςτόνΙστειλαν πιά στο νο
σοκομείο, μαμά. Ο Γιάσσας τον εστειλε τό πρωί.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — ‘Η  δεοτέρα 
μου λύπη εινε ή Βάρια. ΈσυνήΟισε νά ση* 
κόνεται πρωί και νά εργάζεται και τώρα χω
ρίς δουλειά είνε σάν τό ψάρι στη στεριά. ’Α 
δυνάτισε, έχλώμιασε καί κλαίει η καύμένη . .
— Διακοπή. — Σείς αυτό τό ξεύρετε πολύ 
καλά, Έρμολάϊ Άλεξέϊτς, τό όνειρό μου ήτα- 
νε. . .νά  την παντρέψω με σάς καί από δλα 
¿φαινότανε, πώς θά παντρευθήτε. . . — Μ άέΐ 
κρυφά στήν  "άννια, έκείνη κάνει νενμα στή 
Σαρλόττα καί φεύγουν και ή  δ ύ ο — Λύτη σάς 
Αγαπφ, έσάς σάς αρέσει, δεν ήξέρω, δεν ήξέρω, 
γιατί Αποφεύγει δ έ’νας τον άλλον. Δεν Ιννοώ!

ΛΟΠΑΧΗΝ. —  Κ ' εγώ ό ίδιος δεν καταλα
βαίνω, σάς όμολογώ. Ξέρω κ’ έγώ t í  νά πώ ;. . 
Ά ν  ύπάρχη άκόμη καιρός, εγώ, δς πούμε, καί 
τώρα είμαι πρόθυμος. . .  Ά ς  τελειώσωμε μιά 
γιά πάντα. Χωρίς εσάς όμως, τό αισθάνομαι, 
πρότασι δέν κάνω.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — Λαμπρά. Δεν 
χρειάζεται καί πολύς καιρός - μιά στιγμή μο
νάχα. ’Εγώ τήνε φωνάζω άμέσως. . .

ΛΟΠΑΧΗΝ. — Καλά πού βρέθηκε καί σαμ
πάνια. — Κυττάζει τά ποτήρια. — -’Αδειανά, κά
ποιος τά ήπιε. —  *Ο Γιάασας βήχει. — Αύτό 
λέγεται στράγγισμα. . .

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Μ ϊ ζωηρότητα
— Λαμπρά. ’Εμείς βγαίνομε. .  . Γιάσοα, allez! 
θά τηνε φωνάξω. . .  — Σχή θύρα. —  Βάρια, 
παράτησε τα δλα κ’ έλα εδώ. "Ελα! —  Φεύγει 
μ ε  τόν Γιάσοα.

ΛΟΠΑΧΗΝ. —  Κντχάζει τ  ώρολόγι τον. —  
Μάλιστα. —  Διακοπή.

Πίσω άπό τήν θύρα πνιγμένα γέλια, ψιθυρισμοί, 
τέλος μπαίνει ή Βάρια.

ΒΑΡΙΑ— Ε ξακολουθεί πολλήν ώρα νά ίξετάζη  
τάς άποσκενάς.— Περνεγο, δε μπ,ορω νά  τωδρω.

ΛΟΠΑΧΗΝ- — Τί ψάχνετε;
ΒΑΡΙΑ — Μόνη μου τό έβαλα καί δέν θυ

μούμαι. —  Διακοπή.

ΛΟΠΑΧΗΝ. - Καί πού σκοπεύετε νά πάτε 
τώρα, Βαρβάρα Μιχαήλοβνα;

B iP I i .  —  Ποιός— εγώ; Στούς Ραγούλην... 
"Εμισθώθηκα νάκυττάζω ιό νοικοκυριό τους . 
έτσι, σάν οίκονόμος.

Λ Ο Π Α Χ Η Ν .— Στό Γιάσνιεβο; Καμμιά έ· 
βδομηνταριά βέρτσια άπ’ έδώ. Διακοπή. — 
Κ° ετσι λοιπόν ¿τελείωσε ή ζωή σ’ αύτό τό 
σπίτι. . .

ΒΑΡΙΑ. — Έξετάζων τά πράγματα. —  Μά 
πού ν δ ν α ι.. .ή  μήπως τώβαλα μέσα στο σεν
τούκι. . Μάλιστα, ή ζωή σ’ αύτό τό σπίτι 
¿τελείωσε. . .άλλη πια. δεν -θά υπάρζη. . .

ΛΟΠΑΧΗΝ. — ’Εγώ φεύγω άμέσως γιά τό 
Χάρκοβο. . .  μ' αύτό τό τραίνο. - Έ χω  πολλές 
δουλειές. Κ’ έδώ άφίνω τόν Έπιχόδοφ . . . 
τόν έπήρα στή δουλειά μου.

ΒΑΡΙΑ. — Τ ί τάχατες!
ΛΟ Π ΑΧΗ Ν .—■ Πέρυσι αύτή τήν εποχή εί

χαμε πιά χιόνια, αν Ουμασθε, καί τώρα μπο- 
νάτσα, ήλιος. Μόνο πού κάνει κρύο. . . Τρεις 
βαθμούς παγωνιά θά είνε.

ΒΑΡΙΑ. — Δέν Ικύτταξα. —  Διακοπή. - Μά 
καίτό θερμόμετρο εινε σπασμένο. . . —Διακοπή.

ΦΩΝΗ ΣΤΗ  ΘΥΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΗ. —  Έ ρ- 
μολάϊ Άλεξέϊτς! .

ΛΟΠΑΧΗΝ. —  Άμέσως! —  Φεύγει βιαστικά.
Ή  Βάρια καθισμένη στό πάτωμα, Ιχει ακουμπι

σμένη τήν κεφαλή της σ’ ένα κομπόδεμα μέ φορέματα, 
καί κλαίει σιγαλά. ’Ανοίγει ή -ούρα και μπαίνει προ
φυλαχτικά ή Λιουμπόβ Άνδρέμεβνα.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ: —  Λοιπόν; — 
Διακοπή. — Πρέπει νά φεύγωμε.

ΒΑΡΙΑ. —  Δεν κλαίει πιά, έσφόγγισε τά δά
κρυα της. — Ναί, καιρός, μαμάκα μου. ’Εγώ 
προφθαίνω νά φθάσω στούς Ραγούλην σή
μερα, φθάνει μοναχά νά μή χάσωμε τό τραίνο. .

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  'Α π ό  τή &νρα. 
— Ά ννια, ντύσου!

Μπαίνουν Άννια, έπειτα Γάγεφ," Σαρλόττα. Ίβά- 
νοβνα. *0 Γάγεφ φορεί χονδρό επανωφόρι. Μαζεύ
ονται οί ΰπηρέται, οί ά,μαξάθες. Κοντά οτάς άποσκενάς 
καταγίνεται ό Έπιχόδοφ.

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — Τώρα μπο
ρούμε νά φεύγωμε.

ΑΝΝΙΑ· — Χαρούμενα. — Νά φεύγωμε.
ΓΑΓΕΦ- — Φίλοι μου, Αγαπητοί» άκριβοί μου 

φίλοι 5 Τώρα πού άφίνω διά παντός αυτό τό 
σπίτι, μπορώ νά  κρατηθώ καί νά  μην εκφράσω, 
προς Αποχαιρετισμόν, τά αισθήματα έκεΐνα, άπό 
τά οποία είνε γεμάτη όλη μου ή υπαρξις;. . .
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ΑΝΝΙΑ. — Παρακλητικώς. —  Θείε!
ΒΑΡΙΑ. — Θείε, δέν είνε Ανάγκη I 
ΓΑΓΕΦ. — Μ ελαγχολικά. — Διπλή τήν κί

τρινη στή μέση. . .Δέν μιλώ. . .
Μπαίνει ό Τροφίμοφ, έπειτα ό Λοπάχην 
ΤΡΟΦΙΜΟΦ — Αϊ, λοιπόν, Κύριοι, καιρός 

νά φεύγωμε!
Λ Ο Π Α Χ Η Ν — Έπιχόδοφ, τό παλτό μου! 
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — ’Εγώ θά κα

θίσω Ακόμη μιά στιγμή. Σάν νά μην έχω Ιδη 
προτήτερα, τί τοίχους έχει αύτό τό σπίτι, τί 
ταβάνια καί τώρα τά βλέπω μέ μεγάλο πόνο, 
μέ τόση τρυφερή Αγάπη. . .

ΓΑΓΕΦ. — Θυμούμαι, όταν ήμουνα εξη χρό
νων, τήν ήμέρα τής Α γίας Τριάδος, ¿καθό
μουνα σ’ αύτό τό παράθυρο κ’ έβλεπα τόν 
πατέρα μου πού πήγαινε στήν έκκλησιά . . 

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. Τά μαζέψατε δλα; 
ΛΟΠΑΧΗΝ . — "Ολα, μου φτάνεται. —  Στον 

Έ π ιχ ό δο φ , φορών το ¿πανωφόρι τον. — ’Εσύ, 
Έπιχόδοφ, κύτταξε νά είνε ολα έν τάξει.

ΕΠΙΧΟΔΟΦ. — Μ ιλείβραχνά . — Μένετε ήσυ
χος, Έρμολάϊ Άλεξέϊτς.

ΛΟΠΑΧΗΝ. -  Τ ίέπαθεή φωνή σουκ’είν’ετσι; 
ΕΠΙΧΟΔΟΦ — Νερό ήπια τώρα, κάτικατάπια- 
ΓΙΑΣΣΑΣ.— Μ ε περιφρόνησι. -  Χωριατιά . 
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ.— Θά φύγωμε, κ’ 

έδώ δέν θά μείνη ούτε ψυχή. . .
Λ Ο Π Α Χ Η Ν .— "Ισα με τήν ανοιξι.
Β χΡΙΑ. —  Ίραβή  άπό τό δέμα τήν όμ- 

βρέλα, σάν νά ή&ελε 'νά τήν καταφέρη. "Ο Λο- 
πάχην δείχνει πώ ζ ¿τρόμαξε. —  Χριστός καί 
Παναγιά. . ούτε τό σκέφθηκα.

ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — Κύριοι, πάμε νάκαθίσωμεστ’ 
άμάξια..Ε1νε καιρός! Γρήγορα θαρθη τό τρυΐνο!

ΒΑΡΙΑ. — Πετράκη, νάτα τά γαλόσια σας» 
κοντά στή βαλίζα. — Μ ε δάκρυα. - Καί τί 
λερωμένα πού είνε, παληά. . .

ΤΡΟΦΙΜΟΦ —  Φορεί τά  χαλόσια. —  Πάμε. 
ΓΑΓΕΦ. —  Π ολύ σνγκινημένος φοβείται νά 

κλάψη. — Τραίνο. . . Σταθμός. . Κρουαζέ οτή 
μέση, τήν άσπρη διπλή στή γωνιά. . . 

ΔΙΟΥΜΠΟΑ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Πάμε ! 
ΛΟΠΑΧΗΝ. — "Ολοι είν’ Ιδώ; Δέν είνε κα

νένας μέσα; — Κλειδόνει τήν πλαγινή Άνρα  
άριστερά. — Έ δώ είνε πράγματα τοποθετημένα, 
πρέπει νά κλειδώαωμε. Πάμε!. . - 

ΑΝΝΙΑ- —  ΑοΙίϋο, σπίτι ! Χαΐρε, προτητε- 
ρινή ζω ή!

ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — Χαϊρε, νέα ζωή !. . —  Φεύ
γει με τήν ’Άννιαν.

ΛΟΠΑΧΗΝ. — "Ωστε, καλή άνοιξι. βγαί
νετε, κύριο» . Καλήν Αντάμωσι!. .

Ή  Λιουμπόβ Άνδρέγεβνα καί ό Γάγεφ μένουν καί 
οί δύο. Σάν νά τό έπερίμεναν αύτό, ρίχνονται ό ενας 
στόν λαιμόν τού άλλου καί κλαίουν σιγανά, φοβούνται 
νά μήν τούς ακούσουν.

ΓΑΓΕΦ. — ’Αδελφή μου, αδελφή μου. . 
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — Αγαπημένε 

μου, ωραίε μου κήπε! . . . Ζωή μου, νεότης 
μου, εύτυχία μου, χαΐρε!. . . Χαΐρε.. .

Η  ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΝΝΙΑΣ. —  Εδ&νμα προσ- 
ναλει — Μαμά!. . .

Η  ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΜ. — Εν&νμα, ¿ν- 
θουσιαστικά. — Ά ο ύ ! . .

ΛΙΟ ΥΜ Π Ο Β ΑΜ ΔΡΕΓΕΒΝΑ. —  Γιά τελευ
ταία φορά νά ρίξω μιά μαξιά στούς τοίχους, 
στά παράθυρα. . . Μέσα σ’ αύτό τό δωμάτιο 
τής άρεσε νά περπαχή τής μακαρίτισσας τής 
μητέρας.

ΓΑΓΕΦ. —  ’Αδελφή μου, Αδελφή μου ! . . . 
Η  ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΝΝΙΑΣ. —  Μαμά ! . . .
Η  ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΦ. — Ά ού !. . 
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΝΔΡΕΓΕΒΝΑ. — ’Ερχόμαστε! 

*Η σκηνή μένει αδειανή. ’Ακούεται πού κλειδώνουν 
όλες τής πόρτες, έπειτα ο κρότος των άμαξ&ν _ πού 
φεύγουν. Γίνεται ησυχία. Μέσα στήν ησυχία ακούεται 
βουβός κτύπος τσεκουριού οέ δένδρο, πού αντηχεί 
μονότονα καί θλιβερά.

’Από τη θύρα πρός τά δεξιά παρουσιάζεται ό Φίρς. 
Είνε ντυμένος όπως πάντοτε- μέ σακκάκι καί άσπρο 
γελέκο κάί μέ παντόφλες. ΕΤνε άρρωστος.

ΦΙΡΣ. —  Πλησιάζει στήν θύρα και πιάνει 
τό πόμολο — Κλειστά. "Εφυγαν. . .  — Κάθε
ται στόν καναπέ. — ’Εμένα μ ’ εξεχάσανε, , . 
Δέν πειράζει. . . θ ά  καθίσω εδωνά. .  . Καί νά 
’δής, ποΰ δ Λεωνίδας Άνδρέϊτς δέν θά φό
ρεσε τή γούνα του, μέ τό πάλτό έφυγε. . ι — 
Στενοχωρεμένος, Ανασιενάζει. —  Δέν ήμουνα 
’γώ νά κυττάξω. . πούν τά νειάτα! —  Μουρ
μουρίζει κάτι άκατάληπτον. —  Πέρασε ή ζωή 
σάν νά μήν εζησα. — Πλαγιάζει. — "Ας γύρω 
. . . Δέν εχεις πιά δυνάμεις, τίποτε δέν Από- 
μείνε, τίποτε. . Αΐχ, εσύ, Αχαήρευτε!. . . — 
Κείτεται Ακίνητος.

’Ακούεται άπό μακρυά ήχος, σάν άπό τόν οΰρανό, 
ήχος σπασμένης χορδής πού σβύνεται θλιβερός. Γ ί
νεται ήσυχία άκούεται μοναχά μακρυά στόν κήπο 
ό κτύπος τού τσεκουριού στό δένδρο.

ΤΕΛΟΣ

Ι’Εκ τού ρωσσικσύ] Α ΓΑ Θ .Γ. Κ β Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙΝ ΙΔ Η Σ



T O  £K & Π € Ν θ  Η Μ6ΡΟΝ
ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

ΤΩ Ν  Π Α Ν Α Θ Η Ν  ΑΙΩΝ-
κ. Παύλος Νιρβάνας κατά την πρώτην 
έφετεινήν διάλεξιν τής προπαρελθούσης 

Κυριακής εις τά γραφεία των «Παναθηναίων» 
εδιάβασε την Γλωοοικήν Αυτοβιογραφίαν τόυ, 
ένα άληθινόν καλλιτέχνημα. Μία από τάς σπα 
νιας περιστάσεις δπου τό αιώνιον θέμα, άντί 
νά δυσαρεστή ση, έτερψε, διεσκε'δασε και κατέ- 
κτησε δλον τό άκροατήριον.

*0 Νιρβάνας, δπό την διπλήν του ύπόστα- 
σιν, — εφορούσε κατά την δμιλίαν του τήν 
στολήν Ιατρού τού Β. Ν.—  δειλός κατά τάς 
πρώτας στιγμάς, τόσον ώστε νά έχη διαθέσεις 
νά ξεφύγη τό μαρτΰριον τού βήματος, άνε- 
δείχθη αριστος ομιλητής. Ευτυχώς δεν είχε 
άντιληφθή δτι τό ποτήρι μέ τό νερό πού ή- 
τον τοποθετημένον δίπλα του, είχε χυθή έξ ά- 
προσεξίας και δτι 6 αριθμός τών άκροατών, 
τήν στιγμήν πού ανέβαινε τό βήμα ή τον 76, 
δποΰ τά δύο ψηφία προστιθέμενα κάμνουν 13. 
Αυτά θά ήσαν αρκετά νά ματαιώσουν τήν μο
ναδικήν διάλεξιν τού άγαπητοΰ συναδέλφου.

Και ό Νιρβάνας, δ ήρεμος Ινθουσιαστής, 
δ λεπτός αίσθητικός, τού όποιου ή παρουσία 
εις κάθε φιλολογικήν συνάθροισιν είναι ανάγκη 
έπιβαλλομένη, έκτισε εκείνην τήν εσπέραν ένα 
ώραΐον ίερόν, δπου έστησε δύο είδωλα· τό ένα 
διά νά τό λατρεύωμεν καί νά τό άγαπώμεν, 
τό άλλο διά νά δυναμώνη τήν προς τό πρώτον 
αγάπην μας. Είς τά είδωλά του αδτά, άληθι- 
νός καλλιτεχνίας, έδωκε τό χρώμα καί τήν πλα
στικότητα τού λόγου πού δέν συζητεΐ καί δεν 
άποδεικνύει,άλλά ζή και αισθάνεται άληθινά.

Δινιγήθη λοιπόν τήν παιδικήν του ζωήν, 
από τότε ποδ «άρχισε νά πρωτολέη τά λόγια 
πού λένε σήμερα κι’ οι κούκλες δταν τούς ζου
λούνε τό στομάχι τους καί ποδ δέν ήξερε πώς 
τό πράγμα α&τό λέγεται: γλώσσα». Έφ&ασε 
έπειτα είς τήν Ιποχήν δπου δ πατέρας του «τόν 
πήρε μια μέρα στα γόνατά του καί τού είπε 
πώς είναι καιρός ν’ άρχίση νά μαθαίνη γράμ
ματα», διότι: «άνθρωπος ¿γράμματος ξυλον 
άπελέκητον. ’Από τήν παροιμίαν αύτήν δέν εκα- 
τάλαβε τίποτε. Τό μόνον πού έκανε ήτον νά 
προσεχή από τότε στα ξύλα, ποιά είναι πελε-

κη μένα και ποιά άπελέκητα. Κ’έπειδήτά γράμ
ματα τόν τρόμαζαν λιγάκι, τού φαινότανε πώς 
τ’ άπελέκητα ξύλα ήταν πιό δμορφα άπ’ τά πελε- 
κημένα. Μά δέν τολμούσε νά τό πη». Καί εξακο
λουθεί ιιέ χάριν καί ευφυΐαν τήν άφήγησιν έως δ- 
του εφθασε είς τήν ηλικίαν πού έγραψε τό πρώτον 
πρόςτούς «άγαπητούςτου γεννήτορας» γράμμα 
καθ’ύπαγόρευσιν τού «δασκαλάκη» του κατά τήν 
πρώτην τού «Ινιαυτοΰ», οπότε καί συνέλαβε τό 
δνειρον νά μάθη νά γράφη σαν τόν δάσκαλό 
του. ’Από μαθητής τής πρώτης τού γυμνασίου 
έγινε «λόγιος νέος» καί ή  γλώσσα άρχισε νά 
υψώνεται μπροστά του σάν «είδωλο». Τό 
πράγμα έπαιρνε δρόμον. Ή  φήμη του ώς «λο- 
γίου νέου» είχε άπλωθή. Περπατούσε περή
φανος στον δρόμο. Τόν κύτταζαν μέ σεβασμό. 
Ή τον δ νέος πού «κατείχε τήν γλώσσαν».

Έ δώ προτιμώ ν ’ άφήσω τόν Νιρβάναν νά 
όμιλήση είς τό πρώτον πρόσωπον:

« ’Αλλά καί ή δόξα έχει τά κακά της. Ή  
ψυχή μου, μέ δλο αυτό τό φορτίο τών Ιλλη- 
νικών, άρχιζε νά χτυπφ. Τά κορίτσια πού περ
πατούσαν στήν άκρογιαλιά μέ τά κοντά φορέ
ματα καί τής μακρυές πλεξίδες,' μ έκαναν νά 
ξεχάσω τή σοφία μου- λόγια' γλυκά ανέβαιναν 
στα χείλη μου, .κάποιες λέξεις πού δέν θά ταί
ριαζαν στα σπουδαία έργα πού έγραφα δλη 
τή νύχτα. Γύριζα νά κυττάξω τά κορίτσια, μά 
Ικεΐνα άντί νά μοΰ χαμογελάσουν μέ κύττα
ζαν— έτσι μού φαινότανε — μέ σεβασμό.Ήμουν 
δ νέος πού «κατείχε τήν γλώσσαν». Τί μαρ
τύριο, νά είναι κανένας μεγάλος άνθρωπος! 
Γύρισα στο σπίτι μελαγχολικός».

«Δέν μπορούσα νά υποφέρω πιά τήν ιδέα, 
πώς τά ώραΐα κορίτσια πού περπατούσαν στήν 
άκρογιαλιά, είχαν ρίνας, δμματα καί ώτα. Χωρίς 
νά θέλω, συλλογιζόμουν, πώς τα ωραία κορίτσια 
έκρυβαν κάτω από τά μαβιά, φορέματα τού 
σχολείου ώμοπλάτας καί μ’ έπιανε μελαγχολία. 
Και δέν έψθανεν αυτό. Τά ώραΐα κορίτσια 
φορούσαν έο&ήτας, άλλα είχαν τήν κόμην άνα- 
δεδεμένην είς κοούμβσυς, άλλα κύπτοντα «άρε · 
πον δράκας άν&έων, τά ώαφραίνονχο καί ίχάμ- 
μνον τους δφ&αλμούς. "Ολα μαζί, τά ώραΐα 
κοριτσάκια, είχαν τήν ψυχήν έμπλεων έρωτος 
καί ώνειρεύοντο τόν νεανίαν δαης θά έφερε 
προς αντάς τόν διάπυρον έρωτα τής τετρωμέ·
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νης καρδίας τον. Κ’ εγώ αύριο τό βράδυ, στη 
μυστική αυτή ώρα,«έμπλεος έρωτος» θά Ιπλη- 
σίαζα τήν «άποπλανηθεΐσαν Ιπ ί τών βράχων 
νεάνιδα» καί θά τής έλεγα: «Δεσποινίς (ή  δε
σποσύνη) τά άγνά υμών βλέμματα, ώς πύρινα 
βέλη, έτρωσαν βαθέως τήν καθημαγμένην καρ- 
δίαν μου. "Οταν άτενίζω μακρόθεν τήν κυα
νήν υμών Ισθήτα, ή ψυχή μου, σκιρτά. Τά 
δμματα υμών είσι εΐπέρ ποτε γοητευτικά. Έ 
καστη θρΐξ τού κοσύμβου υμών πλέκεται ώς 
χρυσοΰν άμφίβληστρον περί τήν αίμάσσουσαν 
καρδίαν μου. Άφετε, ώ! άφετε, επί τών λευ
κών, μαργαριτωδών όδόντων. σας νά έπαν- 
θίση δι’ εμέ τό μειδίαμα τού Έ ρ ω τ ο ς ...»  
Φτωχά κορίτσια!

«’Άνοιξα μέ μανία τή βιβλιοθήκη μου καί 
άρπαξα τόμους καί τόμους. Ή  φωτιά έφούν- 
τωνε. Ή  βιβλιοθήκη μου άρχισε ν’ άναπνέη. 
"Ενας παληός "Ομηρος; ένας Σοφοκλής, ένας 
Πίνδαρος, στριμωγμένοι ώς τώρα μέσα σ’ ένα 
σωρό έπη, τραγωδίας καί λυρικά "Απαντα τών 
άπογόνων τους, μού φάνηκαν πώς άνάσαναν μέσα 
στόν καθαρόν άέρα. Έγυραν κι’ άκούμπησαν 
φιλικά άπάνω σ’ ένα Σολωμό, σ’ ένα Βαλαω- 
ρίτη».

Κ’ εξακολουθεί είς τόν ίδιον τόνον τής σκλη
ρός ειρωνείας, τόν παραλληλισμόν τών δύο 
γλωσσών, προκαλών διαρκώς τό χαμόγελο καί 
χειροκροτηθείς είς τό τέλος ζωηρώς.

Μετά τόνκ,Νιρβάναν δκ,Μαρΐνος Σίγουρος, 
άπήγγειλε τρία ποιήματα του. Δημοσιεύομεν 
τάς πρώτας καί τάς τελευταίας στροφάς Ινός 
αυτών «Μιλεΐ ένας ποιητής», είς τάς όποιας 
άπεικονίζεται ή παλλομένη έμπρός είς τό δνει- 
ρον τής τέχνης ψυχή τού νεαρού ποιητοΰ:

Κρατώ τής Ρ ίμας τά παγκόσμιο σπα&ί 
και του Ρυ&μον τή αιώνιο δοξάρι, 
σέ άφΑαστον κύκλο  ίλεύ&ερη ή  ψ υχή  
κάτι πσ&εϊ, κάτι ζη τεί νά κόρη.

Τοΰ 'Α γνώ στου εΐμ ' εγώ  δ  κυνηγάς 
ατό ξανάό φ ώ ς τά μακρινό πετάω, 
ίΐμα ι μ ικρώ ν θεώ ν δημιουργός 
κάτι νά πλάοω καί εγώ ζητάω .

Μ ις  τόν κα&άριο κάτάστρο ουρανό 
μ ιά  λάμψη άοιιριοΰ ζητώ  νά φτάσω  
καί ατής Ά λή β εια ς  τό μεγάλο ωκεανό 
κάποιο κογχύλι όλόμικρο νά πιάαω.

Ε ίμα ι τοΰ Α γνώ στου  έγώ 0 κυνηγός 
κ ι ' άγΐ’ώριστος διαβαίνω λδώ οιή γ ή  . .
Τό ξέρω  Ε ίμα ι άδύνατος μικρός 
καί ζώ  παράμερη κ ι ασάλευτη ζωή.

Πηγαίνω σ' ενα δρόμο μακρινό, 
είς τόν αιώνιο τής Αλήθειας δρόμο, 
διαβάτης πρόσκαιρος ¿ ίν  « V  Ιγώ  
καί τον 9ανάτου αψ ηφώ  το νόμο.

Ό  κ. Σίγουρος έδέχθη θερμά τά συγχαρη
τήρια δλων.

ΚΙΜ ΩΝ Μ ΙΧ Λ ΙΙΛ ΙΔ Μ Σ

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ζ Ω Η
ιΖΩΠ ΚΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ— ΙΣΤΟ

ΡΙΚΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΡΟΜΠΙΝΣΩΝΑ- 
rà νέον βεζλιον τον κ. ΨΥΧΔΡΒ.

Ε Ινε άνάγκη νά έπικαλεσθώτό παρελθόν. Είνε 
άνάγκη νά ενθυμηθώ, δτι δ κ. ψυχάρης, 

έφερε κάτι πού όμοιάζει μ’ Ιπανάστασιν καί 
μ άναγέννηαιν εΐς τά ελληνικά γράμματα, μέ 
τό «Ταξίδι» τον. Είτε άχόμη άνάγκη νά έν- 
θυμηθώ, δτι Ικτός άπό τό ρηξικέλευθον αύτό 
βιβλίον, δ κ. Ψυχάρης έγραψε μερικά ώραΐα 
διηγήματα, καί προπάντων τήν «Ζούλιαν», ή 
δποία τότε πού τήν έδιάβασα, — είνε πολλά 
χρόνια, — μού έφάνη άριστουργηματάκι ψυχολο
γίας. . Καί είς δλον τό διάστημα πού θάσχο- 
λούμαι μέ τό νέον του βιβλίον, διαρκώς, άκα- 
ταπαύστως, πρέπει νά έχω ύπ’ δψει μου δτι 
συγγραφεύς του είνε πάλιν δ ίδιος δ κ. Ψυ
χάρης, άνθρωπος δηλαδή με μεγαλα έπι τού 
σεβασμού μας καί τής άγάπης μας δικαιώματα.

’Ακριβώς· διά τό νέον βιβλίον τού κ. Ψυ- 
χάρΐ], πρέπει νά ομιλήσω με αγάπην καί (.ιέ 
σεβασμόν. Νά ήξεύρατε δμως τί δύσκολον πού 
είνε ! Φαντασθήτε ένα δγκώδες βιβλίον άπό 
330 πυκνοτυπωμένας σελίδας, πού δν δεν ήτο 
τού Ψυχάρη, θά τό επετούσα μέ άγανάκτησιν 
ή μέ ίλαρότητα, μόλις θά έδιάβαζα τάς πρώ
τας δέκα ή τό πολύ τάς είκοσι. . . Φαντασθήτε 
ένα παραμύθι, πού είμπορεϊ νά είνε κ’ εύμορ
φον καί διασκεδαστικόν, άλλά πού πρέπει, διά 
νά τό παρακολουθήσετε, νά χωθήτε ώς τό λαιμό 
μέσα είς τήν πλέον φανταστικήν ψυχολογίαν 
πού εγράφη ποτέ μέ αξιώσεις άληθείας, καί νά 
πελαγώσετε μέσα είς τάς πλέον άπεραντολόγους, 
γεωμετρικός καί ανιαρός περιγραφάς τοπίων, 
πού ήμπορεΐ νά υπάρξουν είς μυθιστόρημα ! 
Καί δλ’ αύτά, είς μίαν γλώσσαν, — ώ θεέ μου, 
τί γλώ σσα!-^ πού είτε ψυχαριστής είσθε, είτε



δημοτικιστής, είτε άρχαϊστής, εϊτε συμβιβαστι
κός και μιούγλωοοος, πρέπει νά τήν μεταφρά
ζετε με πολύν κόπον εις τήν ρωμαιϊκην γλώσ
σαν, διά νά βγάζετε νόημα ή καί νά μή βγά
ζετε διόλου!. .

*Α, πρέπει νά δμολογήσετε δτι ή θέσις μου 
εΐνε άπό τάς δυσχερέστερος, και ώς χριστια
νοί νά μέ λυπηθήτε ! Νά είμαι Υποχρεωμένος 
νά ¿μιλήσω διά τέτοια θαυμάσια πράγματα, 
καινά είμαι υποχρεωμένος νά τό κάμω μέχρι 
τέλους σοβαρά, χωρίς νά χάσω οΰτε μίαν στιγ
μήν την ήρεμίαν μου καί τήν άπάθειάν μου, 
—χωρίς νά γελάσω, χωρίς νά φωνάξω, χωρίς 
νά θυμώσω, χωρίς «νά πηδήξω ώς τό ταβάνι» 
δπως τό έκαμεν δ κ. ψυχάρης,— άλλά διά τδν 
Αντίθετον λόγον,— κάποτε που Ιδιάβαζε διη
γήματα τοΰ Καρκαβίτσα.

Θά προσπαθήσω.
Ό  «καινούριος Ρομπινσώνας» εΐνε πολύ 

διαφορετικός από τόν Ρομπισώνα Κροΰσον τού 
Δανιήλ d e  Foe. Τό παλαιόν καί πασίγνωστον 
αυτό μυθιστόρημα, κατά τόν κ. Ψυχάρην, εΐνε 
Αραβούργημα, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι. . . 
δεν εΐνε. Διότι ή ψυχολογία του, δεν φαίνεται 
ή άληθινή ψυχολογία τής μοναξιάς. Ό  Κροΰσος 
άπομονονται άπο τόν κόσμον δεκαοκτώ χρόνια 
καί μένει άνθρωπος. Ό  Γιάννης Πετρογιάννης 
δμως - 6 ήρως τοϋ κ. Ψυχάρη,—  άπομονοΰται 
και γίνεται κτήνος. Αυτό εΐνε, κατά τόν συγ
γραφέα, τό άληθινόν άποτέλεσμα τής μοναξιάς. 
Πρώτον ή βουβαμάρα, έπειτα ή άποκτήνωοις. 
'Ο  κ. Ψυχάρΐ]ς λοιπόν έξετάζει εις τό βιβλίον 
αυτό πώς καί τί γίνεται τό «κοινωνικόν άτο
μο ν;, δταν τό άποσπφς από τήν κοινωνίαν καί 
τό ρίχνης, »σπαρταριστόν άκόμη11 εΐς τελείαν 
μοναξιάν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι ό  «Ρομπινσώ
νας» τοΰ κ. Ψυχάρη Υπό τήν Ιποψιν αΥτήν 
εΐνε άληθινώτερος άπο τόν παλαιόν. Ό  de 
Foe, δ δποΐος ήθέλησε νά δείξη τί εΐμπορεΐ 
νά κατορθώση ένας άνθρωπος μόνος ή σχεδόν 
μόνος μέ τάς δυνάμεις του, έγραψε βιβλίον 
μάλλον παιδαγωγικόν, κατά τήν καθιερωμένην 
τουλάχιστον έννοιαν τοΰ δρου. Τό βιβλίον τοΰ 
κ. ψυχάρη εΐνε παιδαγωγικόν Υπό έννοιαν Υ- 
ψηλοτέραν. Διότι προσπαθεί νά μάς δείξη τήν 
αλήθειαν, δτι άτομον γυμνόν, χωριστόν, δεν 
Υπάρχει· δτι ό εγωισμός εΐνε λέξις κενή, διότι 
« τό εγώ δίχως τό εσύ νόημα θ έ ν  έχει»· δτι 
δρος καί πρώτη άρχή τοΰ Ιγωϊσμοϋ δ « έτερι- 
σμός»· δτι τό κοινωνικόν ένστικτον, «ό νόμος 
τοΰ συντροφιασμοΰ» εΐνε τόσον μεγάλος, ώστε

τό άτομον μόνον του εκμηδενίζεται, τίποτε αν
θρώπινον δεν τοΰ Απομένει, καί φονεύεταιάβοή- 
θητον από τήν πλάσιν, άντί νά τήν ζωντανεύη, 
δπως τήν ζωντανεύει δταν θέν εΐνε μόνον τού· 
μέ άλλους λ"γους δτι « τό άτομο δέ βαστάει 
παρά συνατομικά, κ’ ή μόνη μας κοσμοσώ- 
στρα εΐνε ή  ’Αγάπη·«·.

Μετά τάς τελευταίας .προόδους τής ’Επιστή
μης, ή αλήθεια τήν δποίαν Ιξιχνιάζει τό έρ- 
γον τον κ. Ψυχάρη, κατήντησέ κοινοτοπία. Καί 
άν δ συγγραφεύς ελάμβανε τόν κόπον νά δια 
βάση από τήν Κοινωνιολογίαν τήν θεωρίαν 
τοΰ κοινωνικού ένστικτου, προπάντων δπως 
διατυπόνεται εΐς τήν «Εισαγωγήν» τοΰ Σπέν- 
σερ, αυτά τά πράγματα θά τά είχε κάπως.θε- 
τικώτερα εΐς τό κεφάλι του, καί ίσως άκόμη 
δέν θά μάς τά ανέπτυσσε τόσον Ικτενώς εις τόν 
« Υστερόλογόν» του, καί μ έ’· τόσην φιλαρέ- 
σκειαν, ώς πράγματα νέα καί πρωτάκουστα. 
Αδιάφορου. Ή  βάσις, επί τής οποίας έστή- 
ριξε τήν ψυχολογίαν τής μοναξιάς, εΐνε άλη- 
θινή, σχεδόν επιστημονική.

Καί δμως, καθώς είπα. είς τήν άρχήν, ή 
ψυχολογία αύτή δέν κάμνει είς τόν αναγνώ
στην τήν εντύπωσιν τής άληθινής. Φαίνεται 
αυθαίρετος, φανταστική Ό  κ. Ψυχάρης, παρα- 
κολουθών τόν ήρωά του εις τά διάφορα στά
δια καί τά περιστατικά τής άπομονώσεως, φαν
τάζεται, συμπεραίνει, έπάγεται, έπινοεί- Δέν 
περιγράφει, ο,τι είδε, δ,τι γνωρίζει, δ,τι ήσθάνθη 
δ ίδιος' άλλ’ δ.τι θά έπρεπε λογικώς κ’ επι
στημονικές νά αισθάανεται εΐς τήν θέσιν τοΰ 
ήρωός του. Τό ίδιον βέβαια θά  έκαμνεν 
οΐοςδήποτε συγγραφεύς, ικανός να. γράψη κ’ 
εν αριστούργημα μέ τό αυτό θέμα. Άλλ’ δ κ. 
Ψυχάρης, φαίνεται, δέν έχει τόσην ικανότητα. 
Τοΰ λείπει ή  δύναμις τοΰ καλλιτέχνου, έ· 
κείνη ίσ α -ίσ α  ποΰ έχει δ Foe, νά μάς 
παρουσιάζη τά αισθήματα καί τά κινήματα 
τά υποθετικά, ώς αληθινά. Παντού μάς μέ
νει μία άμφιβολία. Βλέπομεν δλονέν τήν 
προσπάθειαν, την έπαγωγήν/ σπεπτόμεθα, συ- 
ζητοΰμεν χωρίς νά τό θέλωμεν, δυσπιστοΰμεν, 
έξαφνιζόμεθα, ή φυσικότης τής . έντυπώσεως 
καταστρέφεται. Καί δ Αληθινός ψυχολόγος τής 
«Ζούλιας» εδώ μάς φαίνεται ψεύτικος.' Αδιάψο- 
ρον δν ειμπορή νάποδειχθή διά συλλογισμών ά- 
ληθινώτερος. Τό καλλιτέχνημα δέν εΐνε συλλογι
σμός, άλλ’ ενόρασις· ή άλήθειά του πρέπει νά 
προσπίπτη είς τήν άντίληψιν άμέσως, ώςευμορ- 
φιά. Διαφορετικά τό μυθιστόρημα καταντά συνέ
χεια τοΰ «Ύστερολόγου» : άπόλαυσιν καλλι
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τεχνικήν δέν μάςδίδει/Η  «Ζωή κι*‘Αγάπη στή 
μοναξιά» πιθανόν νά εΐνε βιβλίον Υπό πολ- 
λάς Ιπόψεις Ενδιαφέρον καί άξιοσπούδάστον, 
άλλ’ ώραίον βιβλίον δέν εΐνε.· Κάθε άλλο!

-'Όμως δ μΰθος εΐνε μ' άρκετήν εύφυΐαν 
επινοημένος. Ό  Γ  ιάννης Πετρογιάννης εΐνε ναύ
της Άξιώτης, δ δποΐος εΐχε τό Ιλάττωμα νά 
μεθοκοπφ, καί δ πλοίαρχός του, διά νά τόν 
ΐίμωρήση, τόν έβγαλεν είς τό Ερημονήσι τής 
Σάντα-Κλάρας καί τόν Ιγκατέλειψε δλομόνα- 
χον. "Ενα ναυάγιον τοΰ έστειλε τήν συντρο
φιάν τής ώραίας Μυριέλλας, μέ τήν οποίαν 

-πλέκεται τό είδύλλιον, ή άγάπη εΐς τήν μονο- 
ξιάν, κ’ εν άλλο ναυάγιον τοΰ έστειλεν άκόμη 
ένα σύντροφον, ένα ναύτην,— δ όποιος δέν έ- 
χρειάζετο πλέον, διότι Ιπιτέλους έπέρασε κ’ ένα 
καράβι καί τούς Ιπήρε καί τούς τρεις. Εκτός 
τής άμφιβόλου ψυχολογίας, δν δέν ή σαν αί 
φλύαροι εκεΐναι περιγραφαί,—  άπο τάς δποίας 
καμμία, καί διά τό υφος καί διά τήν γλώσ
σαν, δέν κατορθόνει νά μάς δώση μίαν εικόνα 
οφθαλμοφανή, καθαράν, — δ αναγνώστης θά 
ήμποροΰσε νά διασκεδάση τουλάχιστον με τόν 
μΰθον.

Ή  δέ γλώσσα ; Μά τήν άλήθειαν, κα
ταντά νά έχουν δίκηο δαοι λέγουν δτι δ Ψυ
χάρης γράφει γλώσσαν «ΐδίαςέφευρέσεως », καί 
δ  κ. Βλάχος, δ δποΐος Ιδήλωσε δτι «δέν ευκαι
ρεί νά τήν μάθη». Χρειάζεται κόπος καί και
ρός. Διότι ώρισμένως δέν εΐνε ή ελληνική Εΐνε. 
τό παραδοξότερον τσότρα - πάτρα— ή c h a ra 
b ia  διά νά μέ καταλάβη καλλίτερα δ  κ. Ψυ
χάρης,— ποΰ θά ήμποροΰσε νά επινόηση δ 
αστειότερος παρφδδς τής μαλλιαρής γλώσσας. 
Ά φ ίνω  κατά μέρος τούς νέους δρους, τούς ο
ποίους πλάττει δλοέν ό κ. Ψυχάρης διά νάντι- 
καταστήση τούς παλαιούς· — άφίνω τούς μετα- 
πλασμούς καί τούς κατ’ άναλογίαν σχηματισμέ
νους τύπους, τούς άνυπάρκτους* — άντιπα- 
ρέρχομαι δλα τά νοηανή, δενχροφορεμένες, 
πρόβαλνε, σταναχώρια, βέβιο, σιχασιά, ’χάλυβαν, 
ήσνχάδα, ίκρυβγε, Ιερέονς, δρομοσιά, ζωα>οιά, 
σιγανόσαχλα, συνέπαρμα, ξαποζουμώνονμε και 
τάναρίθμητα άλλα καί τάφάνταστα. Τό ζήτημα 
εΐνε δτι καί εκεί άκόμη ποΰ μεταχειρίζεται 
τάς συνήθεις λέξεις καί τούς συνήθεις τύπους, 
ή γλώσσα τοΰ κ. Ψυχάρη, διά νά έννοηθή, 
πρέπει νά μεταφρασθή εΐς τήν γλώσσαν μας. 
Εΐμπορεΐ νά εΐνε τρίσαρκη γλώσσα, καθώς τήν 
λέγει ό ίδιος· άλλ’ εΐνε καί άψυχη· δέν έχει τό. 
πνεΰμα τό Ελληνικόν φαίνεται γραμμένη άπό 
ξένον, ποΰ έχει πολλά βιβλία, πολλήν τόλμην,

μεγάλην αυθαιρεσίαν, άλλά όλίγον, δλίγιστον 
αίσθημα, καί — άνεξήγητον I —  πολύ όλι- 
γώτερον άφ’ δσον φαίνεται εΐς παλαιότερα βι
βλία του.

Εΐς τάς δύο σελίδας ποΰ μοΰ παραχωρούν 
τά «Παναθήναια*, δέν εΐνε δυνατόν νάναφέ- 
ρω πολλά παραδείγματα. Άλλά διά νά δείξουν 
πόσον χαμένος εΐνε δ κόπος τοΰ κ. Ψυχάρη, 
άρκοδν μόνον τά δξής; Μάς περιγράφει εΐς τόν 
«Ύστερόλογον» συγκινητικώτατα τά βάσανά 
του ώς νά εύρη πώς νά παραστήση κάπου τό 
σνρσιμο τοΰ Πετρογιάννη, 0 δποΐος ναι μέν 
έσύρετο σαν τό φεΐδι — άλλά δέν .ήθελε και 
νά τόν παραβάλη ρητώς μέ φεΐδι, διότι έκεί δέν 
έταϊριαζε . . Καί φαντάζεσθε πώς κατήντησέ νά 
τό πή άποσκεπαστά; «άρχισε νά σέρνεται φει· 
δοτροπίς !  » Και δμως, αν ήξευρε τήν γλώσ
σαν μας, θά εδρισκε άμέσως τήν λέξιν, ποΰ είς 
τέτοιαν περίστασιν θά μετεχειρίζετο δ λαός: ψει- 
δοσέρνουμαί- Κατ αυτόν τον τρόπον, οΰτε νέαν 
λέξιν θά ήτο Υποχρεωμένος νά πλάση, καί τό 
φεΐδι, ποΰ ήθελε νάποψύγη, θά τό έκρυπτε 
καλλίτερα.

Είς άλλο μέρος πάλιν άποδεικνύεται φώς 
φανερά, δτι δέν ήξεύρει τί θά πή αχινός. Ε ι
δεμή δέν θά έγραφεν δτι οΐ αχινοί ποΰ, ηύ- 
ρεν δ Πετρογιάννης είχαν χριάσι(!) που ελνωνε 
στο στόμα(I !) καί δτι τούς άνοιγε καί . τούς 
¡κατάπινε ( ! ! ! )  Μήπως τυχόν νομίζει δτι οί 
Αχινοί εΐνε στρείδια ;

Άλλά τί νά εΐπωμεν διά τό άκουστής, μέ 
τό οποίον προτείνει νάντικατασταθή δ  κοινό
τατος καί δημοτικώτατος πλέον· δρος Ακροατής ; 
Πρέπει, μά τήν άλήθειαν, νά ζή κανείς είς τό 
Παρίσι, απομονωμένος μέ τά βιβλία του, διά 
νάγνοή δτι δ λαός λέγει μέν άκουστής, άλλ’ εν
νοεί τόν ώτακουστήν καί τόν καταδότην.

Ό  κ. Ψυχάρης ας μέ πιστεύση. Τόν σέβο
μαι καί τόν άγαπώ πολύ περισσότερον άπό 
Εκείνους, οΐ όποιοι διακηρύττουν δτι ή ■< Ζωή 
κι’ άγάπη στή μοναξιά » εΐνε βιβλίον ποΰ δέν 
πρέπει νά κρίνεται άσεβώς, άλλά νά ύψόνεταν 
είς προσκύνημα *σάν τά Άχραντα Μυστήρια »
. . . Καί δς άκούση τήν φιλικήν συμβουλήν 
μου: “Ή  νά παύση νά γράφη ρομάντσα ςτή 
ριομαίϊκη γλώσσα, ή νά έρχεται νά ζή έξη 
μήνες τόν χρόνον είς τήν Ελλάδα. Διαφορε
τικά τά βιβλία του θά εΐνε πάντοτε άχραντα καί 
μυστήρια, πραγματικούς! Τό Παρίσι, διά τόν 
Ψυχάρην ώς έλληνα συγγραφέα, εΐνε, δ,τι ή 
Σάντα Κλάρα διά τόν ΙΙετρογιάννην.

ΓΡΗΓΟΡιΟΣ ΕΕΝ0Ι10ΥΛ0.Σ
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Τ Ο  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α  Τ Ω Ν  Β Τ Ζ Α Ν Τ Β Ν Ω Ν  Ν Α Ι  
Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  - W e n  e l .  
n e « C o rp u s  d e r e r le e h lM h e n  U rk u n d e n
d e ·  M i t t e l a l t e r ·  u n d  d e r  n e u e r e n  Z e l t  
( B e s t i m m t  z u r  V o r ln K i“ b e i  d e r  z w e i ,  
t e n  « i l R e n i e l n « i i - f i ) i t t u n g  d e r  A s s o c i e ,  
t l o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  A c a d é m i e « ,  
L o n d o n  I 0 0 4 f .  Έ * Μ ο νά χφ  1 9 0 3  (  V e r l u d  
d e r  K . B .  A k a d e m i e  d e r  W le « » -u * c h i« f -  
t e n .  E ls  4ov a 144.

/ ~ \ t  περ'ι τήν μεσοχρόνιον καί νεωτέραν ημών 
■'Μσιορίαν και φιλολογίαν Ασχολούμενοι Από 

πολλοί ήδη ζωηρότατα ουνησθάνοντο την έλ- 
λειψιν ενός πλήρους συντάγματος, ενός Corpus, 
περιλαμβάνοντος κριτικώς εκδεδομένα πάντα ΐά  
μέχρις ημών διασωθέντα χρυσόβουλλα των 
Βυζαντηνών αύτοχρατόρων, τά Αργυρόβουλλα 
τών δεσποτών, τά σιγίλλια και άλλα έγγραφα 
τών πατριαρχώ ν, τά κοινοτικά, μοναστηριακά,. 
νοταριακά. καί άλλα επισήμου χαραχτήρος ελ
ληνικά γράμματα τών μέσων αιώνων καί τών 
νεωτέρων χρόνων, Είς τήν πλήρωσιν τής Ανάγ- 
κης αυτής άποβλέπουσ« ή Βαυαρική Ακαδη
μία τών ’Επιστημών ύπέβιιλε κατά τόν ’Ιού
νιον τοΰ 19J)0 σχέδιον εχδόσεως ένός τοιούτου 
συντάγματος «Ις τήν A ssociation in te rn a tio 
nale  des Académies, ή οποία κατά τήν πρώ- 
την αυτής σύνοδον, έν Παρισίοις το Πάσχα 
τοΰ 1.901, Απεδέχθη τό ύποβληθέν σχέδιον καί 
Ανέθεσε τήν έπεξεργασίαν αύτοΰ εις τόν κ. 
K rum bacher  καί τόν εν Βιέννη καθηγητήν
κ. Jireçek .

'Υπό τήν άμεσον Ιπιστασΐαν τών διίο τού
των σοφών βυζαντιολόγων δ κ. P au l Mark, 
βοηθός τοΰ κ. K rum bacher, συνέταξε τόν 
περί ου πρόκειται κατάλογον, εις τόν όποιον 
Αναγράφονται τό γνωστά εις αυτούς έκδεδο- 
μένά είς Ιδιαιτέρας σύλλογός, μονογραφίας, 
περιοδικά καί εφημερίδας επίσημα Ιλληνικά 
γράμματα καθώς και τ’ à νέκδοταέ/αποκείμενα είς 
διαφόρους βιβλιοθήκας καί αρχεία τής Ευρώπης 
καί Ανατολής. Επίσης δέ Αναγράφονται οι 
πραγματευθέντες περί έλληνικών έγγραφων, καί 
οί διορθώσαντες καί μεταφράσαντες τοιαΰτα.

Είς τό σχεδιαζόμενον- Corpus θά συμπερχ- 
ληφθώσιν, εξαιρέσει τών Ιδιωτικών επιστολών 
καί τών βασιλικών νομικών νεαρών, πάντα τά 
μέχρι τής Άλώσεως Ελληνικά έγγραφα, κατ’Ι- 
κλογήν δέ κάί τών μέχρι τής Επαναστάσεις 
χρόνων. ’Ακόμη δε καί κίβδηλα έξ εκείνων 
τών όποιων ή παραχάραξις είναι παλαιό, Ιν- 
διαφέρουσα καί διδακτική. Τό δλον σύνταγμα

θά ΰποδιαιρήται είς 8 γεωγραφικά τμήματα 
καί θ ’ Απαρχισθή, ώς υπολογίζεται, έκ 18 πε
ρίπου τόμων. Είναι δέ τά γεωγραφικά αυτά 
τμήματα τά εξής :

1) Κωνσταντίνούπολις καί ή  περιξ χώρα. 
Περί τούς 4 ή 5 τόμους.

2) Μικρά Ασία μετά τών παρακειμένων 
νήσων. Περίπου 3 τόμοι.

3) Συρία, Κύπρος, Παλαιστίνη. Σιναϊκή 
χερσόνησος, Αίγυπτος. Τόμοι 2.

4) Θεσσαλία, "Ηπειρος, Ίόνιοι νήσοι. Τ ό
μος 1.

5) ’Ελλάς μετά τών είς αυτήν ύπαγομένων . 
νήσων καί τής Κρήτη;. Τόμοι 2.

6) Ιταλία.
α ')  Σικελία· β ') κάτω ’Ιταλία· γ ) μέση και 

Ανω’Ιταλία ('Ρώ μη, Πίσα, Φλωρεντία, Γέ
νουα, Βενετία) μετ’ έγγραφων έκ τής Μεσημ
βρινής Γαλλίας καί τής ’Ισπανίας. Τόμος I.

7) Θρρκη καί Μακεδονία (Ιξαιρέσει τοΰ 
'Αγίου Όρους) καί έν παραρτήματι έγγραφα ht 
Καυκάσου, ‘Ρωσσίας, 'Ρουμανία·:, Ουγγαρίας, 
Βουλγαρίας, Σερβίας, 'Ραγούσης. Τόμος 1.

8) "Αθως-
’Εννοείται ότι αί δαπάναι μιας τοιαύτης 

Ικδόσεως είναι μεγάλαι, καί Ακριβώς είς τοΰτο 
προσκρούει ή πραγμάτωσις τοΰ σημαντικωτά- 
του αύτοΰ διά τήν ελληνικήν έπιστήμην επι 
χειρήματος. Πρός παρασκευήν μόνον τοΰ έρ 
γου ύπελογίσθη δαπάνη έννενήκοντα. χιλιάδων 
μάρκων. Καί . είς τό ποσόν αύτό πρέπει να 
προστεθώσι τά ούχί βεβαίως όλιγώτερα έξοδα 
τοΰ χάρτου καί τά τυπωτικά, καί δή εξαιρού
μενων τών Αγιορειτικών έγγραφων, .τά όποια 
έκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Πορφυρίου Ού- 
σπένσκη, θ ’ αναλάβη ή ’Ακαδημία τής Πέτρου 
πόλεως.

Κατά τήν τετάρτην σύνοδον τ ή ς  À S S O C - 

cation  in te rn a tio n a le  des Académ ies, 
τήν γενομένην κατά τόν Μάίον τοΰπαρελθόν- 
τος Ιτους έν Λονδίνφ, συνεζητήθη καί πάλιν 
τό σχέδιον τοΰ περί ον Ô λόγος συντάγματος 
καί ελήφθη, ώς Ιμαθον, ή Απόφασις νά έκδοθή 
δοκιμαστικώς επί τοΰ παρόντος είς τόμος έξ 
δλου τοΰ σχεδιαζόμενου έργου, τό οποίον 3ς 
εδχώμεθα όλοψύχως νά εύοδωάή,’,πρός μέγα 
όφελος τής πατρίου ήμών ιστορίας καί φιλο
λογίας.

Ο προκείμενος κατάλογος τών έκδεδομένων 
καί Ανεκδότων Βυζαντηνών καί Νεοελληνικών 
γραμμάτων είναι Αξιολογώτατος. "Εχει καταρ- 
τισθή υπό τοΰ M ark μετ’ έπιμελεία; ζηλευτής
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καί ευσυνειδησίας ακρας.. Βεβαίως δεν είναι 
πλήρης, αλλ’ ούτε παρουσιάζεται ώς τοιοΰτος. 
’Ακριβώς δ' Ιξέδόθη, όπως Απευθυνθή πρός 
τούς διευθυντάς βιβλιοθηκών καί Αρχείων καί 
τούς λογίους καθ’ δλου μέ τήν παράκλησιν 
νά ύποβάλωσι είς τόν κ. K rum bacher, τόν 
κ. J ireçek  ή καί είς .τόν κ. M ark συμπλη
ρώσεις καί Ιπανορθώσεις τοΰ καταλόγου τού
του ή κάί προτάσεις περί τοΰ προγράμματος 
τό οποίον θά Ακολουδήση τό σχεδιαζόμενον 
σ ύ ν τα γμ α . Ύ ο ια ν τα ς  συμπληρώσεις, τυπωθεί- 
σας εν τέλει τοΰ βιβλίου, Απέστειλεν ό καθη
γητής κ. Σπυρίδων Λάμπρος λαβών γνώσιν 
τοΰ περιεχομένου τού κ α τα λ ό γ ο υ  Ιξ α υ τώ ν  τ ώ ν  

τυπογραφικών δοκιμίων αύτοΰ. "Αλλας δέ 
συμπληρώσεις έξέδωκεν δ ίδιος δ κ. P au l 
M ark  1 καί Α'λλας πράγματι πολυτίμους ό .φί
λος κ. ’Αθανάσιος ΙΙαπαδόπουλος Κεραμεύς $· 
Μεμονωμένα δ έγγραφα διά τό μελετώμε- 
νον σύνταγμα ύπέδειξεν ό κ. F r. C u m o n t*, 
έκ Βρυξελλών, καί ό κ. Ν. P e s ta 4, έκ 'Ρώ· 
μης.

Είς τό προσεχές τεύχος τής B yzan tin ische 
Z eitschrift θά δημοσιεύσω καί Ιγώ, ώς προ
ανήγγειλε ήδη 0 κ. K rum bacher V  συμπλη
ρώσεις τοΰ προκειμένου καταλόγου, Αναγρα
φών εκδεδομένα έλληνικά επίσημα έγγραφα 
καί ύποδεικνύων Ανέκδοτα τοιαΰτα, έναποκεί- 
μενα αφ’ ενός μεν εις διαφόρους βιβλιοθήκας, 
Αρχεία καί μονάς τήςΈλλάδος, αφ’ ετέρου δέ εις 
τό ήμέτερον Αρχείον καί παρ’ Ιδιώταις. Επι
βάλλεται δέ κατά καθήκον καί είς πάντα Αλ
λον Ιστοριοδιφικούς παρ’ ήμίν Ιργαζόμενον νά 
υπόδειξη εάν εχη συμπληρώσεις τοΰ περί η{ι 
ό λόγος καταλόγου, λαμβάνων βεβαίως υπ’ ό- 
x|)iv—πρός Αποφυγήν Επαναλήψεων — τάς είς 
α υ τό ν  ν π ο  τ ώ ν  προμνημονενθέντων Ιρευνητών 
έκδοθείσας προσθήκας καθώς καί τάς ύπ’έμοϋ 
δημοσιευθησομένας. Τοιουτοτρόπως θά εχωμεν 
τό μελετώμενον Σύνταγμα πληρέστερον.
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ

Β  ΚβητίΧή

η ν φ  προ δλίγου μόλις καιρού ή κρητική αντι- 
Γ- πολίτευσις διά τοΰ κ. Βενιζέλου ανεκοίνω- 

νεν ότι Απεφάσισε νά Απομακρυνθή τής ενερ
γού πολιτικής έκ τής συναισθήσεως ότι αί ίδέαι 
αύτής δεν ήδύναντο ταχέως νά κατισχύσουν 
ούτε διά τοΰ Ικλογικοΰ αγώνος ούτε διά τών 
κοινοβουλευτικών συζητήσεων, αίφνης -άνηγ- 
γέλθη ή ένοπλος εξέγερσις αυτή; είς τήν φά- 
ραγγα τοΰ Θερίσσου.

Τό κίνημα τής αντιπολιτεύσεως προσέλαβε 
χαρακτήρα μεγαλεΐτέρας σοβαρότητος διά τής 
αποφάσεως τών Προστατίδων Δυνάμεων ό
πως διά τής βίας διασκορπίσωσι τούς έξε- 
γερχίέντας Κρήτας. Έάν καί Αρχή έκτελέσεως 
τοιαύτης Αποφάσεως έγίνετο, τό ζήτημα θά 
περιήρχετο είς όξυτάτην αληθώς κρίσιν, τής 
οποίας Αγνωστος καί προβληματική θά ήτο ή 
έκβασις.

Διά νά κριθή έν δικαιοσύνη ή παρούσα κα· 
τάστασις, πρέπει νά Ιρευνηθή ή πολιτεία τοΰ 
'Υπάτου ‘Αρμοστοΰ κατά τό έπταετές περίπου 
διάστημα τή ς‘Αρμοστείας του-Ή  πολιτεία τοΰ 
πρίγκηπος κατά τό διάστημα τοΰτο παρουσιά
ζει τό ίδιάζον ότι ένφ Αφ’ ενός υπήρχε τάσις 
πρός νομοθετικήν Αφομοίωσιν μετά τής Ε λ 
λάδος, Αφ’ έτέρου ή πολιτειακή διαρρύθμαιις 
προσελάμβανε όλίγον κατ’ δλίγου χαρακτήρα 
συγκεντρωτικώτερον καί Απ’ Αρχής έουγκολά- 
σθησαν αι ελευθερία). αι χαρακτηρισθεΐσαι ώς 
όλέθριαι είς τήν Ελλάδα καί ίδίως ή έλευθε- 
ροτυπία. Ή  ίδέα τής απονομής προσωπικής 
δικαιοσύνης είνε βαθύτατα ριζωμένη είς τό 
πνεύμα τοΰ πρίγκηπος καί δεν υπάρχει είς τήν 
Κρήτην παράδειγμα Αδικηθέντος ΰπαλλήλου. 
Ό  έλλην βασιλόπαις άπεκόμισε μέν βαθείας 
Αναμνήσεις έκ τών Αδικημάτων τής Ιλληνικής 
διοικήσεως, άίλά διατηρεί επίσης ζωηράς έν- 
πυιώσεις έκ τής αυλής τοΰ Βερολίνου οπου οί 
έλληνες πρίγκηπες, διατελέσαντες επί τινα και
ρόν κατά τό στάδιον τής στρατιωτικής αύτών 
Αγωγής, απεκόμισαν τό κρατούν καί βαθέως 
έκεί ριζωμένον πνεύμα Ακράτου απολυταρχίας. 
Δέν υπάρχει δια τοντο ΰπόδέιξις ή  προτροπή 
συμβούλου τής Κρητικής Πολιτείας πρός τόν 
Αρμοστήν, υπαγορευμένη δπό τοιοΰτου πνεύ
ματος, ή όποία νά μή έγινεν Αμέσως δεκτή 
ι'π’ αύτοΰ καί νά μή έφηρμόσθη μέ ταχύτητα 
Αγνωστον είς τήν έλλην ικήν γραφειοκρατίαν.



Δέν εΐνέ παράδοξον δια τούτο εάν 6 πρίγκηψ 
υπό τάς περιστάσεις (άχάς, χωρίς την βοήθειαν 
φωτεινών υποδείξεων έκ μέρους του Ιδίου περι
βάλλοντος, Ιπροκάλεσεν Αντιδραστικήν κίνησιν 
άπολήξασαν είς τόν σχηματισμόν Αντικυβερνη- 
τικής δμάδος Ά πό τής συμπήξεως ομως καί. 
τής Αποφασιστικής ενεργείας τής άντιπολιτευ- 
σεως μέχρι τής ενόπλου εξεγέρσεως τοΰ Θερίσ- 
σου, υπάρχει Αληθώς . μεγάλη Απόστασις δια- 
νυθεΐσα εκ μέρους τής Αντιδραστικής δμάδος 
ανευ έμμεσων σταθμών.

Ο έλλην ήγεμών κληθείς κατ’ Απόφασιν 
τών τεσσάρων Δυνάμεων καί μέ την συγκατά- 
θεσιν τοΰ Βασίλειος τών Ελλήνων νά κυβέρ
νηση προσωρινώς την Κρήτην, ΰπήρξεν Αλη
θώς δ Αρραβών τής Ένώσεως πανηγυρικώς 
τελεσθε'ις διά τής μαρτυρίας τεσσάρών κραταιών 
Δυνάμεων. Έ άν έπ’ δλίγον βραδύνη δ τελικός 
σκοπός, ένφ σήμερον κα'ι αί εξωτερικά! περί-, 
στάσεις εΐνε Ανώμαλοι, αποτελεί τοΰτο δικάιο- 
λογημένην Αφορμήν ενόπλου Ιξεγέρσεως; "Η 
έάν τήν δυσφορίαν Ιπέφερεν ή έπί τό'άπολυ- 
ταρχικώτερον διαρρύθμισις τοΰ Πολιτεύματος, 
δεν θά ή το δυνατή ή Αντίδρασις διά μέσων 
αποφασιστικών μεν καί Ιπιμόνων, Αλλ’ δλιγώ- 
τερον Ανατρεπτικών και επικινδύνων, δυναμέ- 
νων καί νά . παραβλάψωσιν ίσως, έν περιπτώ- 
σει δυσμενούς φοράς τών πραγμάτων, τήν δλην 
εθνικήν ΰπόθεσιν ;

Τούς ευρισκομένους έπί κεφαλής τής έξεγέρ- 
σεως δεν θεωροΰμεν ύστεροΰντας εις τό Αλη
θές αίσθημα τοΰ πατριωτισμού. Έλπίζομεν δτι 
θά αντιληφθοΰν δξέως τάς περιστάσεις ώστε 
νά προλάβουν δυσμενή τροπήν τοΰ κυρίου ζη- 
τήιιατος καί θά Αποσυρθοΰν έν είρήνη, ικανο
ποιημένοι Ιν με'ρει κατά τοΰτο ίσως, οτι τό 
βιαιοπαθές κινημάτων ύπήρξεν Αφορμή ώστε 
νά έπέλθουν πολιτειακοί μεταρρυθμίσεις «αί 
αποκλίσεις γνωμών προς τό πνεύμα τής εποχής 
διά τών δποίων καλλίτερον Ακόμη νά κυβερνηθή 
είς τό μέλλον ή ήρωϊκή νήσος.

Α ΓΡ ΙΠ Π Α Σ

ΦΥ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α !
I. Πεοματζόγλου

νέα Βουλή ήνοιξε προχθές. .
Τόπον διά μίαν νέαν φυσιογνωμίαν! . 

Παράμερα, νά περάση ό άνθρωπος τής έποχήςΐ 
Πώς είσήλθε είς τό Χρηματιστήριων ο κ. Πεσμα- 

τζόγλου; Μέ τόν γρόνθον του. Μέ τόν ήγεμσνικώς 
θριαμβευτικόν τρόπον πού ό ήλέκτρισμός ξετοπίζει 
άτμον καί άλογα.
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Πώς είσήλθε είς τήν Βουλήν,όταν Ινα πρωί τοΰ ήλθε 
καί άύτή ή φιλοδοξία; Μέ τόν άκοπώτερον και πανη- 
γυρικώτερον τρόπον. Καί νά συλλογίζεται κανείς τό
σους άλλους παλαίοντας άνωφελώς διάτό ίδιον πράγμα. 
Καί νά φαντάζεται κανείς τόν κ. Καλλισπέρην άκάρπως 
άγώνιζόμενον τόσα χρόνια, εκτιθέμενον είς δλας τάς 
έκλογάς. έπισκεπτόμενον όλους τούς ψηφοφόρους τών 
’Αθηνών, έκφωνοΰντα λόγους, συντάσσοντα προγράμ
ματα, άπαγγέλλοντα κατηγορητήρια, θαΰμα αντοχής 
καί θαΰμα υπομονής I ΕΙνε δ,τι ο άνθρωπος τοΰ πε
πιεσμένου άέρος μέ τόν άνθρωπον τοΰ ηλεκτρισμού, 
τόν θριαμβευτήν τήςζωής

Πώς ήλθεν δ κ Πεσματζόγλου είς τάς’Αθήνας ¡Ώς 
έμψύχωσις καί ένσωμάτωσις ενός ήλεκτρικοδ όργάνοθ 
τοΰ συοσωρευτήρος έκατοντάδος βολταϊκών στηλών. 
Καί ϋπό τήν θύναμιν, αυτήν ή οποία δχι. μέ εκατον
τάδας ιππαρίων.τοΰ τράμ, άλλ’ ούτε. μέ χιλιάδας ρω- 
μαλαίοιν ουγγρικών ίππων είμπορείνά μετρηθή. Ιδρύ
ονται τράπεζαι καί εγείρονται μέγαρα καί σπρώχνεται 
μίαν δεκαετίαν τάχύτερον ή πόλις είς τήν ζωήν καί 
τήν πρόοδον.

Ενέχει κάτι άπό τήν δίψαν τής ζωής καί τοΰ θο
ρύβου τοΰ Άλκιβιάδου. καί άπό τήν μνημείο μανή φι
λοδοξίαν τοΰ Ήρώδου τοΰ ΆττικοΟ καί άπό τήν βου
λιμίαν χρυσίου ένός Άστορ ή ένό; Βάνδερμπιλτ ή ψυχή 
τοΰ τραπεζίτου αΰτοΰ. Έάν ήτο είς τήν ’Αμερικήν είς 
τήν όποιαν ή Δημοκρατία έχει πρόεδρον καί ή κοι
νωνία βασιλείς, θά ήτο ήθη έστεμμένος καί θά εμνη- 
μονενετο πλησίον τοΰ βασιλέως τών σιδηροδρόμων 
καί τοΰ βασιλέως τοΰ σιδήρου καί τοΰ βασιλέως τών 
μεταλλείων, ποιητικώτερα —  ώς βασιλεύς τών έπαύ 
λεων. Πέντε έπαύλεις. ίδίου ρυθμού καθεμιά εις τήν 
Κηφισσιά, μέγαρον είς τό Φάληρον, μεγαλοπρεπή οί 
κοδομήματα εις. τήν Λεωφόρον Κηφισσίας καί τήν 
Λεωφόρον Πανεπιστημίου. Καί μήπως Ιτελείωοεν ή 
σειρά τών μεγάρων καί τών έπαύλεων; Μέ πληροφο
ρούν οτι τώρα θερμαίνει άλλο σχέδιον ή ψυχή του 

Ά,ψοΰ Ικορέσθη άπό τούς ρυθμούς τών έπαύλεων 
τόν αραβικόν ή μαυριτανικόν. τόν ροκοκό τόν ρυθ
μόν τής Ιταλική^ άναγεννήσεως καί τόν νέον ρυθμόν, 
άπεφάσισε νά γευσθή ό Ιδιος τήν γαλήνην καί τήν αρ
μονίαν τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ, καίτό νέον μέγαρον θά 
εΐνε αύστηρώς δωρικόν μέ τήν διαίρεσιν αρχοντικής 
οικίας τοΰ 3ου αίώνος π X  ιιέ αριθμόν θεραπόντων 
καί οίκε τών περιβεβλημένων αρχαίανελληνικήνάμφίε- 
σιν. Δεν ήξεύρω τί άλλος άκόμη φιλοδοξίαςέχει ιμυχή 
διψασμένη μεγαλείου καί τί εκπλήξεις είμπορεΐ νά μας 
παρουσίαση είς τό μέλλον.Γνωρίζω μόνον νά είπώ χω
ρίς έπιφύλαξιν, δτι εΐνε άνθρωπος ποδ ήξεύρει νά κερ- 
δίζη. ήξεύρει νά δαπανρ καί έπομένως ήξεύρει νά ζή

*

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ο Μαξίμ Γόρκυ έγραψε μέσα είς τήν φυλακήν του 
τό δράμια «Τοΰ "Ηλιου τά Παιδιά*.. Είς τό 

δράμα αυτό ο συγγραφεύς θέλει νά καταδείξη τό βά- ' 
ραθρον που χωρίζει τάς κατωτέρας άπό τάς ανεπτυγ
μένος τάξεις τής Ρωσσίας. Ό  ήοως τοΰ δράματός είναι 
σοφός φυσιολόγος, ό όποιος εχει στενόν φίλον ένα 
ζωγράφον πολλής άξίας Οί δύο αύτοίείναι «Τά παι
διά τοΰ ήλιου». Είς τό σπίτι δπσυ κατοικεί ό σο 
φός φυσιολόγος, εύρίσκονται καί έργάται αμαθείς, 
καταδικασμένοι είς κοπιώδη εργασίαν. Μεταξύ.τών 
«Παιδιών τοΰ "Ηλιου· καί τών Ιργατών γεννάται 
Ιχθρότης, ή όποια δείχνει δτι κάθε προσέγγισις τών 
κατωτέρων μέ τούς Ανεπτυγμένους είναι άδύνατος

Ινόσιο εκείνοι είναι βυθισμένοι είς τό σκοτος τής 
άμαθείας.

Α ΠΕΘ ΑΝ Ε μία προσωπικότης τών γαλλικών γραμ
μάτων, δ ’Ιούλιος Βέρν, συγγραφεύς τόν όποιον 

¿διάβασαν δλοι καί ολοι φυλάττουν μίαν εύχάριστον 
άνάμνησιν τών έργων του. «Τά  τέκνα τοΰ πλοιάρχου 
Γκράντ» ήτον άπό τό πρώτα βιβλία πού εθρίψαν την 
παιδικήν μου φαντασίαν Καί έφανταζομην τόν συγ
γραφέα ενα γίγαντα, ποΰ ή μπορεί νά δημιουργηση 
κόφμους ολοκλήρους θαυμάτων. Διότι μονον ως θαύ
ματα φαίνονται είς τά παιδικά ματια τά έργα τοΰ 
Βέρν θαύματα δμως ποΰ έχουν μέσα των την πραγ
ματικήν ζωήν καί συγκινοΰν καί παρασύρουν Δεν η- 
ξεύρω αν δέν θά ¿διάβαζα μέ τήν Ιδίαν εύχαρίστησιν 
ένα Ιργον τοΰ Βέρν καί τώρα άκόμη Ό  εκλα'ίκευτής 
αυτός τής επιστήμης ήτο αληθινός καλλιτέχνης. _Η 
Ιπιστήμη καί αί νέαι εφευρέσεις της, η γεωγραφία 
ή βοτανική, ή φύσις ή μεγάλη, ¿χρησιμέυσαν ως 
πλαίσιον τών μυθιστορημάτων του διά τους πολύ 
ρωμαντικονς, ως άξων τής ζωής των διά τους θετι- 
κωτερους «ναγνώστας των Ό  μύθος αφωμοιωνε τήν 
επιστήμην και παρήγετο οδτω ενα καλλιτέχνημα > Α
πειρα είναι τά έργα τοΰ Βέρν. Πλεον^ ισως των εκα
τόν Ή  πολλή εργασία κατηνάλωσε τάς δυνάμεις του 
καί πρό ολίγων έτώνείχε χάσει τήν όρασιν. Αύτό δέν 
ή μπόδιζε νά έργάζεται. Καί τυφλός άκο(ΐη παρηγαγε 
όλοέν νέα έργα ΰπαγορεύων. εως οτου εσβυσε εβοο 
μήντα Ιπτά ετών μία ώραία ζωή.

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Α

Τ Ο Αρχαιολογικόν Σύνέδριον,τό όποιον ήρχισε συνε- 
δριάζον έν Άθήναις άπό τής26 Μυρτίου, περιλαμ

βάνει καί τμήμα Βυζαντινής τέχνης. Η  σπουδαιοτάτη 
επασχόλησις τοΰ τμήματος τούτου θά είναι η περι 
Σ ν ν ίά γμ α ιο ς  χρ ισ τια ν ικώ ν  ελληνικώ ν Ε πιγραφώ ν  ( Ο Ο Γ -

ριΐ3 Ιηβοπρίϊοηιιια θΓ&βουηιηι ΟΙτπδΜεηυηιιη), 
τού όποιου τό πρόγραμμα διέγραψεν ό κ. Θεόφιλός 
Όμόλλ καί περί τοΰ όποιου θά κάμη άνακοίνωσιν εν 
τφ ϊυνεδρίφ ό κ. Γαβριήλ Μιλλέ. Διά νά γίνουν δέ 
αί συζητήσεις δσον τό δυνατόν εδρύτεραι και σοβαρω- 
τεραι, κατ’ εντολήν τοΰ κ. Ομόλλ ό κ. Μιλλεάπέστει- 
λεν είς τούς περί τά βυζαντιακά άσχολσημένους περι- 
ληψιν τών σπουδαιοτάτων ζητημάτων, περί τών όποιων 
¿ζήτησε νά τοΰ υποβάλουν έγκαίρως τάς παρατηIςηcι«^ 
των. Οδτω π. χ. έρωτφ ό κ Μιλλέ έάν είς τάς εαι- 
γραφάς ταΰτας δύνανται νά συμπεριληφθοΰν και αι 
αλλόγλωσσοι Ιπιγραφαί, αί δποϊαι δυνατόν νά ευρε- 
θώσιν είς τάς ελληνικάς χώρας έάν είς τάς βυζαν
τινός έπιγραφάς (Ε '. —  ΙΕ', αίώνος) θά προστεθούν 
καί αί χριστιανικαί τών ¿ωμαίκών χρόνων καί των 
τουρκικών. ’Ιδίως δέ προβάλλει ¿ρωτήματα περι τής 
άντιγραφής καί δημοσιεύσεως τών επιγραφών κοιτών 
διαφόρων σημείων, διά τών δποίων θά δηλώνωνται 
αί συμπληρώσεις, διορθώσεις καί άποκαταστάσεις τοΰ 
κειμένου.

Η  περιλάλητος μονή τής Κρυπτοφέρρης. ή οποία εύ- 
ρϊσκεται παρά τήν Ρώμηνκαίή οποία είναιοασις 

έλληνισμοΰ Ιντφ μέσφ τοΰ λατινικού κόσμου, έορτά- 
ζει τήν Θ', έκατσνταετηρίδα άπό τής ίδρυσεως αύτής 
καί έπί τή εύκαιρίφ ταύτρ έγινε έν τή μονή εκθεσις 
βυζαντινής τέχνης και πολλαι διαλέξεις υπό διαπρε
πών ¿ιζαντινολόγων. Τήν μονόν ταύτην ιδρυσεν ό σε
βάσμιος άγιος Νείλος τό 1004 έπί τοΰ δρους Τσυσκού- 
λου τής Ρώμης, έκεϊ δπου ό Κικέρων είχε τήν επαυ- 
λίν του. Διετήρησε δέ άπό έννέα ήδη αιώνων ή περιώ
νυμος -αυτη μονή έως τήν σήμερον τάς καλλιτεχνικός

καί Φιλολογικός αύτής παραδόσεις. Οί μοναχοί αυτής 
κατεγίνσντο είς τήν άντιγραφήν άρχααον χειρογράφων 
« χολλιγοαφοννττς * δπως Ιλεγον τοτε, πολλοί δε υπήρ
ξαν κάι διαπρεπείς ύμνογράφοι. Και σήμερον άκομη 
μεταξύ τών μοναχών ύπάρχουν άξιολογοι βυζαντινο- 
Jôvot έμορψώθη δέ καί αληθινή σχολή ελληνικής 
παλαιογραφίας, έν τη όποίφ νέοι καλλιγράφοι αντι- 
νοάωουσι τούς κώδικας καί αύτονς τους αρχαιότατους 
μετά ζηλευτής άκριβείας. Δεξιώτατος δε ζωγράφος, 
μοναχός καί αύτός. έκόσμησε τό έσωτερικον της μονής 
διά σειράς ωραιότατων βυζαντινών εικόνων, εις τας 
όποιας θαυμάζει κάνεις τήν έκφρασιν της εκστασεως 
καί την άκτινοβόλον σεμνότητα τών άνατολικων άγιων- 
Διάπυρος δέ πόθος τών μοναχών τούτων, οί όποιοι 
διεφύλαξαν τόσον πιστώς τάς ελληνικιις δρθοδοξους 
παοαδόσεκ μακράν τής Ελλάδος, είναι ν αναστη 
σουν έν ’Ιταλία τόν Αλλοτε άνθοΰντα είς την χωράν 
ταύτην Ιλληνικόν μοναχικόν βίον Καί σήμερον άκομη 
ακολουθεί η μονή νόιιιμα καί ήθη ακραιφνως ορΟό; 
δοξα, ή δέ λειτουργία τελείται καθαρως ελληνιστί 
άνευ ούδεμιάς άναμίξεως λατινικών λεξεων, μάλιστα 
δέ άπό τοΰ πάπα Δέοντος Ι Γ . ,  κατ«^διαταγήν του 
όποιου « έπηνορθώθησαν οί ελληνικοί ιεροί θεσμοί».

■ .A . Α.

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Γαλλική αρχαιολογική Σχολή. Συνεδρία τής 23 Φ«· 
B o o va e io v .— Ό  κ. Γ . Σωτηριάδης ωμΛησε περι ενός 
παραδόξου καί παναρχαίου τύμβου, τον όποϊον άν* 
κάλυψεν Ιν τφ Όρχομενφ τής Βοιωτίας. Ü τύμβος 
οΰτος έκτείνεται έπι μεγάΐ.ης εκτασεως, δέν είναι ομως 
ύψηλός καί ήρέμα κατέρχεται εις τό έδαφος συνενου- 
Jvoc μετ’ αύτού. Συνίσταται δε από μιαν έπιστρωσιν 
κοκκινωπού χώματος πρός τά έπάνω, και επειτάακο- 
λουθοΰν πρός τά κάτω άλληλοδιαδοχως σειραι τέφρας 
καί άνθράκιυν Φτάνεται δτι ό τύμβος οΰτος προηλ- 
θεν άπό βωμόν τινα τόν όποϊον ίδρυσαν οι παναρ 
ναιοι κάτοικοι τών χωρών έκεινων; είναι δε ό τύμβος 
άκριβώς είς μέρος τό όποιον πάντοτε έχρησιμευσεν 
είς δλους τούς λαούς ως πέρασμα πολυ διαβατικόν  ̂
Έ π ί τοΰ πρώτου βωμσΰ, ο οποίος είχε σχηματισθή 
δι’ έπισωρεύσεως χώματος, ίδρύθη άλλος κατόπιν και 
οΰτω καθεξής, έκ τουτου δ εξηγείται η τέφρα και 
οί άνθρακες Εΰρε δέ παρά τήν Χμιρωνειαν και την 
Έλάτειαν προϊστορικά λείψανα πρλυ ενδιαφέροντα 
διάφορα οικιακά σκεύη και οπλα εχ λίθου, παντα δε 
ταΰτα χάσσόυσι τόν χρόνον, κατα τον οπουνν Ιζησαν 
οί λαοί οί όποιοι κατεσκευασαν ταυΐα, εις άρχα·ο 
τάτην περίοδον πολύ πρό τής μυκηναϊκής Οδέ κ.
Mayence έκαμε λόγον περι τών αγγείων, εις- τα οποία 
έβολλον τούς άνθρακας οι καιοικοι. της _Δηλου κ«ι 
τά όποΐα εδρέθησαν κατά τάς τελευταίας ανασκαφα,_ 
Ταΰτα ήσαν ανάλογα προς τές σημερινές φοβοΟδες η 
μαγκάλια είς τήν άρχαίαν γλώσσαν ^θα εκαλούντο 
πύραννα ή ¿σχάρ,α Έπέδειξε δε και αστε.ας διάκο 
σμησεις τών έσχαρίων τούτων αί όποίαι συνίσταντο 
είς κεφαλάς άνδρικά; άσχημοτάτας καί φερουσας μ ι
κρόν νένειοό. τό όποιον ένέπνευσε τους έργατας των 
άνασκαφών νά όνομάζουσιν αύτάς Λαπάδες.

2 νν*δρι*τήί 9 Μαρτίου. -  Ήέξερεύνησις του άνα- 
τολικοΰ περιβόλου τοΰ έν Δήλφ τεμενους ήτο το θεμα 
τής ομιλίας τοΰ κ. Bizard. Είς το μέρος τοΰτο του 
περίβολου ήτο μία εύρυτάτη δδος τεμνομενη υπο 
άλλων στενοτέρων. καί έχουσα.είς την μιαν πλευράν 
αύτής σειράν κιόνων, οί Οποίοι δμως δεν είναι τεθει
μένοι είς τήν ¡δίαν σειράν. Ευρέθησαν δε και αγαλ 
ματα τινά, μεταξύ τών δποίων ιδιαιτέρως πρεπει να 
μνημονευθώσι δύο Σειληνοί, έκ τών άξιολογωτάτφν 
εύρημάτων τών άνασκαφών τής Δήλου. Παρουσία-
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ζουσι δ’ οί σειληνοί σδτοι τό ίδιάζόν τούτο, ότι ίΐχουσι 
τριχωτόν ολον τό στήθος καί κάτω αύτοΰ φέρουν 
χιτώνα. Έξεικονίζει δέ τοιουτοτρόπως δ τεχνίτης τήν 
θηριώδη ουνάμα δέ καί άνθρωπικήγ αΰτών φύσιν. 
Ό  κ. Όλλώ έξήτασε μετ’ ακρίβειας Ιπιστημονι 
κής καί χάριτος ανεξάντλητου τά κατά τάς συνόδους 
τών άρχαίων Αίτωλών, τών τελευταίων τούτων Ε λ λ ή 
νων τής άρχαιότητος, οί όποιοι όπερησπίσθησαν τήν 
Ελληνικήν έλευθερίαν κατά τής κυριαρχίας τών Ρω
μαίων. Διά τής παραβολής χωρίων του Πολυβίου καί 
τού Τίτου Λιβίου, διά τής επικουρίας τής έπιγραφικής 
καί δι εύφυεστάτων έρμηνειών δλων τούτων ό κ. 
Όλλώ άπέδειξεν, δτι δύο συνόδους «Ιχον οί Αίτωλοή 
νομίμους καί τακτικός !) μέν μία συνήρχετο εις τόν 
Θέρμον, τό δέ άλλο σννέδριον ώνομάζειο Παναιτω- 
λικόν καί συνεδρίαζεν εις διαφόρους πόλεις τής Αιτω
λίας καί ή μέν μία σύνοδος έγίνετο κατά τάς άρχάς 
τού έαρος, ή δέ άλλη κατά τάς άρχός τού φθινοπώρου. 
ΑΙ δ’ έκτακτοι σύνοδοι ήσαν περισσότεροι καί συνήρ- 
χοντο εις πολλάς αίτωλικάς πόλεις

Τά  μάλιστα δ’ ενδιαφέρουσα ήτο ή ομιλία τού κ. 
ΒηΙηΓά, δ όποιος περίέγραψεν ώραιότατον σύμπλεγμα, 
τό κάλλιστον Ισως εύρημα τών Δελφών, τό όποιον πα
ριστάνει τήν Άφροδίτην. κατά τής όποιας Ιπιτίθεται 
είς Πάν, καθ’ ήν στιγμήν εξέρχεται άπό τό λουιρόν, 
καί τήν όποιαν ύπερασπίζεται ό υιός της "Ερως. Η 
’Αφροδίτη είναι γυμνή με τήν κόμμωσιν τού λουτρού 
καί ή αριστερά αύτής χειρ κάμνει τό σύνηθες κίνημα 
τής σέμνότητος· ό Πάν είναι καθισμένος καί εκτείνει 
τήν χείρά του πρός αυτήν, ή δέ ’Αφροδίτη κρατούσα 
διά τής δεξιάς σανδάλιον έτοιμάζεται νά κτυπήση αυ
τόν· ό υιός της ν Γ ρως βοηθεί τήν άμυνομένην μη 
τέρα του, ίστάμενος έπί τού αριστερού ώμου της με 
ταξύ αύτής και τού Πανός. Ή  τέχνη τού σύμπλεγμα 
τος τούτοι’ είναι άρίστη, ιδίως δέ ή κεφαλή καί τό 
στήθος τής ’Αφροδίτης είναι καλλιτεχνικώτατα ήτο 
δέ, ώς φαίνεται, τό σύμπλεγμα χρωμάτισμένον Ο κ 
Βιι^γιΙ εξήγησε πώς δ καλλιτέχνης ένεπνεύσθη τοιαύ- 
την εικόνα εξ αρχαιότερων παραπλήσιων παραστά- 
οεων, πώς έξετέλεσε τήν εμπνευοίν του καί όποιας 
άξιοσημειώτους λεπτομέρειας μάς παρουσιάζει ή ωραιό
τατη αυτη παράστασις τής ’Αφροδίτης καί τού Πανός.

Α. Α.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α

Ο Μέντζελ, τόν όποιον έκήδευσε τελευταίως ή 
Γερμανία, ανήκε εις τήν τάξι.ν τών ζωγράφων οί 

όποιοι άπέδωκαν τήν ζωήν πραγματικήν, χωρίς έξι- 
δανίκευσιν. Ή τ ο  σχεδιαστής ύπέροχος καί έβλεπε 
τήν φύσιν εις Υραμμάς μάλλον παρά εις χρώμα. Ή  
σημερινή άντίληψις τής τέχνης άπέχει πολύ άπό τήν 
τέχνην τού Μέντζελ Οί ζωγράφοι εκείνοι, οί οποίοι 
έπροσπάθουν ν άποδώσουν πιοτά, μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής, τό θέμα των, σάν νά είργάζοντο μέ 
φακόν, απομένουν έν τούτοις μία έποχή επιβλητική εις 
τήν Ιστορίαν. ,

Είς τά έργα τού Μέντζελ ένα χαρακτηριστικόν 
μεγάλο είναι ή έλλειψις τής γυναικός Ή  γυναίκα δέν 
τόν έιέπνεε. Καί όσάκις ήτο ύποχρεωμένος νά ζωγρα- 
<ρίσχ| γυναικεϊον πρόσωπον είς τάς συνθέοεις του, τό 
εκαμνε μέ προφανή δυσκολίαν Διηγούνται ότι ή Λΰ 
γούστα τής ΙΙρωσσίας έξέφρασε τήν δυσαρέσκειαν της 
διά τήν εικόνα ιης τήν όποιαν ό Μέντζελ ¿ζωγράφισε 
είς τήν «Στέψιν τού Γουλιέλμου α ’». ’υΜέντζελ |ξε- 
δικήθη Είς τήν εικόνα ή όποια παριστά τήν άναχώ- 
ρησιν τοΰ Γουλιέλμου διά τόν πόλεμον τού 1870, ¿ζω
γράφισε τήν βαι^λισσαν τής Πρωσσίας καλύπτουσαν 
ολον τό πρόσωπον μέ τό μανδήλι.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Ε 3ΕΔ0Θ Η ΣΑΝ  τελευταίως άγγλιστί «Α ί βόρεια» 
φυλαί ιής Κεντρικής Αυστραλίας,, τών κ. Μπάλ- 

δουϊν Σπένσερ καί Π. I. Ζίλλεν Μέ τόν τόμον αυ
τόν συμπληροΰται ή περί Αυστραλίας έθνολογική με
λέτη τών άγγλων συγγραφέων. Ό  πρώτος τόμος έκ- 
δοθείς τό 1809 έπραγματεύετο περί τών ιθαγενών τής 
Κεντρικής Αυστραλίας. Ή  Αυστραλία περιέχει τόν 
τελειότερον σύγχρονον άντιπρόαωπον τού ανθρώπου 
τού μάλλον πλησιάζονιος τόν πρωτογενή άνθρωπον. 
Είς τόν τελευταίον αυτόν τόμον «Αί βόρειαι φυλαί 
τής Κεντρίκής Αυστραλίας οί συγγραφείς καταρρί
πτουν τάς έσφαλμένας γνωμας αί όποίαι γενικώς έπι- 
κρατούν περί τών ήθών τών Αύστραλών. Ή  αρ
παγή π. χ. τών γυναικών είναι απλούς μύθος Δέν 
ίιπάρχει αρπαγή άλλά έκουσία άπαγωγή τής κόρης 
Ο γάμος άλλως τε είς τήν Αύστραλίαν αποτελεί πα- 

ραδοξότατον θεσμόν. Παντού, μετά τήν τελετήν των 
γόμων, ή κόρη δίδεται εις ώρισμέναν αριθμόν άν- 
δρών πριν γίνη σύζυγος τού άνδρός της Ό  σύζυγος 
όφείλει, εις μερικάς περιστάσεις, νά τήν παραχωρή 
είς ώρισμένα πρόσωπα κατά τινα θεσμόν ό όποιος 
τηρείται αυστηρότατα Είς ώρισμεναξ έορτάς ύπαρχε» 
εΰιμον πολύ διαδεδομενον νά παραχωρούν άμοιβαίως 
τάς συζύγους των οί άνήκσντες είς τήν αύτήν φυλήν.

Οι Αυστραλοί είναι πολύ δεισιδαίμοιες, άν καί ήμ 
πορεϊ κανείς νά είπή ότι δέν έχουν θρησκείαν Δέν 
γνωρίζουν μέλλουσαν ζωήν ανταμοιβής ή τιμωρίας, 
ούτε ΰπέρτατον όν τό όποιον διέπει τά πάντα.

C  ΞΕΔΩΚΕ τελευταίως είδος αύτοβιογραφίος ό 
L-' Βαμπερύ, καθηγητής τών ανατολικών γλωσσών 

είς τό Πανεπιστήμιον τής Βουδαπέστης, ύπό τόν τί
τλον « L ’Histoire de mes luttes » Ή τ ο  υιός Ούγ
γρου Ιουδαίου Ή  παιδική του ηλικία επέρασε δυστυ
χισμένη Πόσες φορές ¿κοιμήθηκε είς τό ύπαιθρον ! 
Ή  δυστυχία αύτή ύπήρξε, λέγει ό ίδιος, εκείνο πού 
μέ ώθησε πρός τά έμπρός. Έπάλαισεμέ δλας του τάς 
δυνάμεις διότι τίποτε δέν έπερίμενε άπό τούς άλλους. 
Είχε τό φυσικόν δώρον νά μανθάνη τάς ξένας γλώσ
σας μέ τήν μεγαλειτέραν εύκολίαν. "Οπου ¿ταξίδευε, 
έμάνθανε τελείως τήν γλώσσαν τού. τόπου ¿κείνου. 
Τό πρώτον του ταξίδι έκαμε είς τήν ’Ανατολήν, μόλις 
εχων άρκειά χρήματα διά νά φθάση είς τήν Κωνσταν
τινούπολην Είς τό άτμόπλοιον, είχε τήν ΐροφήν του 
δωρεάν άπαγγέλλων, ώς αντάλλαγμα, είς τόν μάγειρον, 
δ_ όποιος ήτο ’Ιταλός, στίχους τού Πετράρχσυ. Είς 
τήν Κωνσταντινούπολην έζη άπαγγέλλων είς τά καφε
νεία. "Οταν έπέστρεψε είς τήν πατρίδα του, έστάλη 
ύπό τής ουγγρικής ’Ακαδημίας ώς έρευνητής εις τήν 
Άσίαν. Τό όνομά του είναι ήδη παγκοσμίως γνωστόν. -

Ο  Ιν Σμύρνη «Πανιώνιος Σύλλογος' προκηρύττει 
τούς Θ'. Πανιωνικούς Αγώνας καί Ε\ Σχολικούς 

διά τήν Ιηνκαί -ίην Μαίο» 1905 είς τό Στάδιον Πα
ραδείσου. ’Ιδού τό πρόγραμμα

Π α ν ιώ ν ιο ι  Α γώ νες

Δρόμοι — Δρόμος 100 μέτρ., ‘¿00 μ-, 400 μ , 800 μ.ι 
1500 μ.. 110 μ,, μετ’ έμποδίων. 1000 μέτρ-, βάδην , 
10000 μέτρ. Ιωνικός δρόμος!.

"Αλμη είς μήκος άηλούν μετά φοράς 
* » άνευ φοράς
» » » τριπλοΰν.

"Αλμα είς ύψος. "Αλμα έπί κοντφ
Σφαιροβολία Δισκοβολία. Λιθοβολία. Άναρρίχησις 

έπί κάλω. Άρσις βαρών διά τής έτέρας Δι’ άμφοτέ
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ρων ’ Ασκήσεις Ιπ ίδ ιζύ γο υ  καί μονοζύγου κατ’ ανδρα 

Π ο δ η λ α τ ο δ ρ ο μ ία »
1 στροφή τού στίβου (400 μέτρα).
2 στροφαί - »  μετά δύο έμποδίων

3000 μέτρων διά τούς πρώτον συμμετέχοντας τών
Πανιω νίω ν.

3000 μέτρων.
4500

Ι.,ΟΟΟ
Σ χ ο λ ικ ο ί  Α γώ νες.

Δρόμος 60 μέτρων ηλικίας μέχρις 8 έτών
70 - * ·· 9— 11 »

100 » .' ■ 14 »
ι00 » -  » 15— 18
400 -  »  18 »

,  600 ·  » 18 » 
"Α λμ α  εις μήκος άπλούν »  »  ν

ΰ · υψος » 9 15 71
Σφ αιροβολία »  »  18 »
Δισκοβολία » ,* , ο ”
’Αναρρίχησις έπί κάλω (ύψους 10 μέτρ.) ή λ ικ  18 »
Μονόζυγου ήλικίας μέχρι 18 »
Δίζυγον » » 18
Διελκυνστίνδα » » , 18 »

Α θ λ η τ ικ ο ί  π α ι δ ι α ί .
1 ) Δρόμος 200 μέτρων ηλικίας 12-14 ετών. Ο Ι  δρο

μείς θ ά  κρατώσι διά τώ ν όδόντων τό άκρσν τής λα 
βής, κοχλιαρίου, έν τφ  κοίλψ τού όποιου θά ΰπάρχη 
φόν.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α

Εφημερίδες :
Είς τό « Εαπρός» γράφει ό Διαβάτης περί τών 

σημερινών Κουριίρηόοιν ή 'Οδηγών τούς όποιους 
6 Παυσανίας ονομάζει Εξηγητάς τών επιχωρίων. Ηιί- 
δικώς τούς οδηγούς οί όποιοι, έγκαθιδρυμένοι πλη
σίον  ̂τών Αρχαιολογικών χώρων  ̂ προσφέρουν τάς 
υπηρεσίας των είς τούς ξένους ή ημεδαπούς τους 
έχοντας Ανάγκην όθηγού ή έξηγητοϋ, ό Διαβάτης 
τούς χαρακτηρίζει ώς έξης· «Ναυάγια ώς έπι τό 
πλείστσν άλλων ¿«αγγελμάτων, καταφεύγουν είς αυτό, 
τό όποιον ούτε κόπους άπαιτεΐ ούτε ειδικήν ¿μπει- 
ρίαν, ούτε ύλικά κεφάλαια. ’Αρκεί νά ψελλίζουν μίαν 
ξένην γλώσσαν, γαλλικά ή Αγγλικά, κουτσά στραβά, 
καί νά εύνανται νά δώσουν στοιχειώδεις τινάς πληρο
φορίας περί τών Αρχαιοτήτων Τά λοιπά συμπληρώ
νει ή φαντασία καί ή δεξιό της των 'Επειδή συνήθως 
οί ξένοι οί Απευθυνόμενοι πρός αύτούς δέν είνε σοφώ- 
τεροι.αύτών είς τήν Αρχαιολογίαν δύνανται νά λέγουν 
δ,τι θέλουν, χωρίς φόβον ν’ Απαντήσουν δυσπιστίαν 
καί Αντιρρήσεις. Πέρυσι ή προπέρυσι ήκουσα ενα Ιξ 
αύτών νά δεικνύη προς όμιλον ξένων τόν λεγόμενον 
τάφον τού Κίμωνος ώς οικίαν τού Σωκράτους ’Αφού 
έδειξε τήν φυλακήν τού Σωκράτους έκρινε καλόν νά 
τοποθέτηση εκεί πλησίον καί τήν κατοικίαν τοΰ Σω- 
κράτους.

« Ύπό τήν Άκρόπολιν παρέμενεν άλλοτε γέρων 
τις επαγγελλόμενος τόν όδηγόν ό.ιτις έδείκνυε πρός 
τούς "Ελληνας έπισκέπτας τό σπήλαιον τού Πανός ώς 
« σπήλαιν τού Πάνου» , , ,

— Τίνος Πάνου; τόν ήρώτησε κάποιος μίαν ημέ
ραν. Τού Κολοκοτρώνη; _ >

—  Ναι, άπήντησε σοβαρώς δ γέρων, είς τόν οποίον 
ήσαν έξ ϊσου άγνωστοι' καί ό Πάν καί ό Πόνος Κο- 
λοκοτρώνης.

«Άλλος τις, επονομαζόμενος Μποναπάρτης οστις 
είχε περιορίσει τήν ειδικότητά του είς τά θέατρα Διο

νύσου καί Ήρώδου, είχε γράψει δι ελληνικών χαρα
κτήρων τήν Ιστορίαν τών δύο θεάτρων είς Αγγλικήν 
γλώσσαν καί οΰτω τήν διηγείτο πρός τούς Άγλλους, 
είς τούς οποίους προσέφερε τάς ύπηρεσίας του.

«Άλλος τοιοΰτος τύπος, πολύ περιεργότερος τοΰ 
Μποναπάρτη, ήτο γνωστός ύπό τό ηρωικόν έπώνυμον 
Άρτανιάν Ούτος είχεν εν μέγα μυστικόν, τό οποίον 
παρέλαβεν είς τόν τάφον, διότι δέν εύρέθη κανείς νά 
τού δώση τό μέγα ποσόν τό όποιον έζήτει διά νά τό 
Αποκάλυψη Εγνώριζε τάς άληθινάς φυλακάς τού 
Σωκράτους Είχε δέ καί μίαν άλλην μανίαν δ ’Αρτα 
νιάν, άσχετον αύτήν πρός τήν αρχαιότητα. Έπίστευεν 
ότι μία πλούσια δέσποινα τών ’Αθηνών ήτο άδελφή 
του. Διηγείτο δέ μίαν περιπετειώδη ιστορίαν, εκ τής 
όποιας προέκυπτεν διι ή κυρία έκείνη άρπαγεϊσα κατά 
τήν παιδικήν της ηλικίαν, ήτο θετή κόρη ¿κείνου τόν 
όποιον ¿νόμιζε πατέρα της.

«Φαίνεται δέ δτι όλοι οί παλαιότεροι τύποι τών 
οδηγών είχον ηρωικά επώνυμα Άλλος εξ αύτών ώνο
μάζετο Καβανιάκ. Ζή δέ ακόμη ό Καβανιάκ, καίτοι 
φαίνεται δτι ήτο ό Αρχαιότερος τών Κουριέρηδων Έ -  
νεννηκονιούτης καί πλέόν. ώς βεβαιοϋν δσοι τόν γνω
ρίζουν, διαμένει ώς τρωγλοδύτης είς εν ·ών σπηλαίων 
τής Άκροπόλεως ·■·

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Αί Δ ιαλέξας τών Ωαναθηνακον. Τήν Κυριακήν 20 

Μαρτίου έπανελήφθησαν «Λ ί  Διαλέξεις τών Πανα- 
θηναίων» μέ τήν Γλωοοιχήν Αυτοβιογραφίαν τοΰ κ 
Παύλου Νιρβάνα. Μετά τόν κ. Νιρβάναν ό κ Μαρί
νος Σίγουρος Απήγγειλε τρία ποιήματα του.

\  ι διάλεξις τού κ. Νιρβάνα, περί τής όποιας δίδο- 
μεν σύντομον περίληψιν είς τό τεύχος τούτο, έδημο- 
σιεύθη ολόκληρος είς τό «Άστυ».

Ό  έν Ζακύνθφ κ Σπ. Δε Βιάζης καταγίνεται είς 
τήν συγγραφήν βιβλιογραφίας περί τής Επτάνησου 
καί τής επτανησιακής έν γένει φιλολογίας Τό  εργον 
τού συνεργάτου μας θά είναι σπουδαίον βοήθημα είς 
τούς καταγινομενους εις τήν γραμματολογίαν τών 
Ίονίων νήσων

Βράχοι άποσπασθέντες άπό τόν Παρνασσόν καί 
καίοκρημνισθένιες καιέστρεψαν σχεδόν έξ δλοκλή- 
ρου τόν ναόν τής Προναίας ’Αθηνάς Οί κίονες έκτός 
τριών έγιναν θρύμματα, τό ψηφιδωτόν κατεστράφη 
τό πλείστον.

Ό  Αντώνιος Άντωνιάδης, τού όποιου άνηγγείλα- 
μεν τόν θάνατον είς τό τελευταίον τεύχος, ¿κληροδό
τησε τήν περιουσίαν του είς τό ’Εθνικόν Πανεπιστή- 
μιον.

Τόν προσεχή ’Οκτώβριον θά δημοσιευθούν είς τό 
Λονδΐνσν αί έπισιολαί τής Βασιλίσσης Βικτωρίας Τό 
πρώτον μέρος θά περιλάβη τήν εποχήν άπό τού 
1837-1861.

Αί Ηνωμένου, Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής, χάρις είς 
τήν γενναιοδωρίαν τοΰ Κάρνεζυ καί άλλων πλουσίων, 
έχουν ι0,000 δημοσίας βιβλιοθήκας μέ 50 εκατομμύ
ρια τόμους

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ΤΟ Α Λ Α Τ Ι Κ Α Ι Α Ι Α Α Υ Κ Α 1  ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓ
ΓΙΟΥ  Ύπό Κ. Α. Στασινοπούλου. Άθήναι 1905. Τυ- 
πογρ Άθαν. Γ . Δεληγιάννη σχ 16ον σελ. 50 δρ. 1.

ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  περίοδος τρίτη
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1904 teûxoc rgîtov xal xévaçtov. ’Adîjvai 1905 iu- 
noiç IT. À Eaxsllaçiou.

L E  C H A R M E  D 'A T H È N E S  par Henri Bre- 
mont —  1905 Paris Bibliothèque Internationale 
d’édition li. Sansot et C° 55 Rue Saint-André- 
des-Arts.

F- D E  C U R E L  par Roger Le Brun,—  Biogra
phie critique illustrée. —  Paris 1905. E. Sansot 
et C·’ fr 1.

E T U D E  C O N C E R N A N T  L A  D E R N IÈ R E  
R É G R E S S IO N  D E  L A  M E R  par Ph. Negris 
1904, extrait du bulletin de la Société Géologi
que de France, Paris.

U E B E R  U M S C H R IE B E N E  M IK R O G Y -  
R IS C H E  V E R B IL D U N G E N  A N  D E R  G R O S- 
S H IR N O B E R F L A C H E  U N D  I H R E  B E Z IE 
H U N G  Z U R  P O R E N C E P H A L IE  von Dr. Mil- 
tiades Oeconomakis. —  Sonder-Abdruck aus dem 
Archiv für Psychiatrie. Bd. 39 Heft 2.

B U L L E T IN  D E  C O R R E S P O N D A N C E  H E L 
L E N IQ U E  Δελτίον Ελληνικής ’Αλληλογραφίας. 
I I I -V I .  Vingt-neuvième Année-Mars-Juin. Άθή- 
ναι 1905 τύποιξ Π. Δ. Σακελλαρίου

"AyyéXλονχαι ι

Π Α Ν Σ Α Α Υ ΙΣ Τ Α Ι 01  Μ ΕΓΑΛΟ Ι ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ  
ΓΕΝΟ ΥΣ  ΰπό Δημητρίοιι Άνασχασοπούλου τού Ά 
φηνα ίου.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 9ου ΤΟΜΟΥ

ΔΙΑ  νά  καταστήσωμεν τά «Π Α Ν Α Θ Η Ν Α ΙΑ » περισσότερον άγαπητά είς τό κοι- 
■ νόν, ενδιαφέροντα τούς άναγνώστας μέ νέα θέματα  καί με νέας βλέπεις, έκρί- 

ναμεν  άναγκαίαν κάποιαν άνακαίνισιν είς την ύλην καί κάποιαν συμπλήρωσιν είς 
τό πρόγραμμα του περιοδικού. ’Από του προσεχούς τεύχους μέ τό όποιον είσερχό- 
μεθα είς την Β '. εξαμηνίαν τού Ε'. έτους, ή μεταβολή αΰτη, ή οποία ήρχισεν ήδη, 
θ ά  γίνη περισσότερον αισθητή. Τ ά « Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Α »  χωρίς νά παρεκκλίνουν 
άπό τον φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν αύτών σκοπόν, χωρίς νά παραμελήσουν τί
ποτε έκ των άναγομένων είς τήν φιλολογίαν καί την τέχνην, —  μυθιστόρημα, δ ιή 
γημα, ποίησις, φιλολογική καί καλλιτεχνική κριτική, άναπαράστασίς έργων ζω γρα
φικής, γλυπτικής, άρχιτεκτονικής κτλ. — θ ά  ευρύνουν τον κύκλον των, θ ά  ένάσχολη- 
θούν καί με άλλα άντικείμενα. "Η δη  προσετέθη ή Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ . 
Θ ά έξακολουθήση. Έ κτος τούτου, τά νεώτερα καί τά περιεργότερα των Ε Π Ι Σ Τ Η 
Μ ΩΝ έν γένει» θ ά  ευρίσκουν είς τό εξής περισσότερον χώρον. Ά λ λ ’ έκεΐνο, τό όποιον 
θάποτελέση τήν μεγαλειτέραν ελξιν καί θ ά  προσδώση περισσοτέραν ζωήν ε ίςτό  πε
ριοδικόν μας, θ ά  εινε Σ Ε Ι Ρ Α  Α Ρ Θ Ρ Ω Ν  γραμμένων άπό ειδικούς συνεργάτας καί 
συνοδευομένων μέ τάς καταλλήλους εικόνας, είς τά όποια θ ά  παρέλαση δλη ή σύγ
χρονος άθηναϊκή κ ’ ελληνική έν γένει ζωή, κα θ ’ όλας της τάς εκδηλώσεις, ή .δημοσία 
καί ή ιδιωτική : ή Διοίκησις, ή Έ κπαίδευσις, ή Δικαιοσύνη, ή Βιομηχανία, τό Έ μ - 
πόριον, ή Φ ιλανθρωπία κτλ. Ά ρχίζομεν άπό τά Α νάκτορα καί τήν εντός τών Ανα
κτόρων ζωήν, καί θ ά  διέλθωμεν άπό τά Υ πουργεία , τά Δικαστήρια, τά Ε κπα ιδευτή 
ρια, τά Φ ιλανθρωπικά 'Ιδρύματα, τάς Τραπέζας, τά Βιομηχανικά κ ’Έ μπορ ικά  Κατα
στήματα, τά Καλλιτεχνικά καί Επιστημονικά Εργαστήρια, τά Κοσμικά Κέντρα 
καί έν γένει πάν ό,τι άξιον ενδιαφέροντος καί περιγραφής.

Έ λπίζομεν ότι δ ιά  τήν καινοτομίαν αΰτήν οί άναγνώσται τών «,ΠΑΝΑΘΗ- 
ΝΑ-ΙΩΝ» θ ά  μάς όφείλουν χάριτας. Ά λ λ ω ς  τε, ώς ειπαμεν, ούτε ή συνήθτ|ς ύλη 
θ ά  παραβλαφθή έκ τών νέων δημοσιεύσεων, ούτε θάλλοιω θή ό χαρακτήρ τού περι
οδικού, ό άνέκαθεν φιλολογικός καί καλλιτεχνικός. Κ αί κατά τήν εξαμηνίαν ταύτην 
έ'χομεν προς δημοσίευσιν πλήθος διηγημάτων ελληνικών καί ξένων, ποιημάτων, φ ι
λολογικών άρθρων κτλ. τών καλλίτερων μας λογογράφω ν καί ποιητών, ευθύς δε 
άπό τού ερχομένου φύλλου άρχίζομεν καί πρωτότυπον μυθιστόρημα, τον «Κ ,όκκί· 
νον Β ρ ά χ ο ν »  τού κ. Γρηγορίου Ξενοπούλου, τού όποιου ό «’Έ ρω ς Ε σταυρω μέ
νος» τόσας άφήκεν άναμνήσεις είς τούς άναγνώστας τών «Π αναθηναίων».

Η  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ ΙΣ

1

VW ·. ‘V 7 *5ι ΤΊ ,Τ Γ V  fí'  r

Δ  Ω  Ρ  A

ΚΙΣ ΤΟ ΙΈ  Σ Υ  Η  Δ Ρ  ο  ΜII ΤΑΣ Μ \  Σ
■'Ά
' - ;?Λ

•11 ; &■

Τ ό μ ο ι  . 'τών «ΠΑΝΑθΗΝΑΙΩΝ» κομψότατα χάρτοδεμίνο·' μέ"’''χ^ωματΓσ^ν-έξω- .
_ φυλλαν·;-Έκαστος τόμος άποτελεϊται έκ 4QÓ σελίδων. ■ , :··' ■' .

. Τ ό μ ο ς  Α ’. ".· ( 1 9 0 01 1 . ' π ρ ίς  ' Δρ. r  $ρ . ' 6'Ρ·(0τί.'νΤ3 "
Τόμ«»ς~ β·'. - Σ Τ ' .  (1901 - 3)· εκβστος ,τόαος »' - » . » '.· 7 Í 3  <

. χ ά μ ,ο ς  ζ ;. -  η ;, ¿ 1 9 0 3 - 4 ) . » ·. Τ3

Λ ν ε κ ό λ χ ο ς  Γ Δ ζ η ς  ειδικόν τεύχος τών «  Π  Α Ν  Α Θ Η Ν  Α Ι Ω Ν  » ' ά'ίιε’τ _ '
ρωμένον. είς τον Έ λ λ η ν α  κ α λλιτέχνη ν μέ 26  ' εέλ'όνας . Δρ. -  Φ ρ. ' Ί^ 'ά ν τί '% , 

3£ολ-<άμόςτεΟ χος ειδικόν τών « Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν »  .
άςιιερωμένον είς Tov'èilvtxov ποιητήν μέ διαρόράΰς· είύύύάί; . . ■ '*»■■' »  . 2.

Τ ο  .τών:·. <* ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ»  »■ ', » - 1; » 2.

' Ά .

Τά άνωτέριο «ποτελοΟ.ν ώρίιιό.τατα"5ώμκ οικείους κάί φίλους. : 1
Αί Ανωτέρω, τιμαί είναι έλεύθεραι παχυορ̂ μικών τελών.................. ...

“ Τ ά  τ ίμ η μ Λ  τών ■ π * Ajxiύων κποττέλλετκι μ*ΐ;ί ' μ.έ τήν 
■ ; γ ό , ία ν  Ρ.ιά τ α /υ δ ρ ο μ . ι« %  ή  τρ ική^ζεκής Ιτά ΐά Ϋ ή ς . 'εχ\>ξρομ.0Μ^ς<

NETPIKQII0B1ÜTÛN
Ε Ν  Π Α Τ Η Σ ΙΟ ΙΣ  ;

M A I S O N  D E  S A N T E

Σ . Γ . Β Α Α Β ΙΑ Ν Ο Υ - ’■ά'τροΟ Λϋι»ρ«»9ί4γου κκέ Φ ρ ίν ο λ θ γ ο ι» . .

"Ιδρυται είς μαγευτικήν θέσιν τών όλ'οδρόσων Πατησίων; τού άραωτάτ(ή1';'τω5ϊου και, ύγι-. 
εινοτάΐου. προαστέίου 'ιών ’Αθηνών, εν ' τέταρτον μόλις όπέχοντ'ός αυτών κάΐ ' δυγλωνωνovyyoç 
δι’ δλων τών’ μέσων τής συγκοινωνίας, περιβάλλεται 8έ ύπό άπείρών μυροβόλων κήπων καί ίδιον.
κέκ^ητάι κήπ.όν,νώςίχαί· άη^όγον'καΐ’.'διαύγέσταιον ύδωρ- ' :

Έ ν τη Κλινική ταύτη'νοσηλεύονται· δξέώ καί χρόνια ‘νοσήματα Νευρικά·: καί ’Εγκεφαλικά. 
Μολυσματικά δέ καί επικίνδυνα Ιγκεφαλικά δεν εΐσί-δεκτά; ' ■ :. 'χ < ·· >

Πρός θεραπείαν τών ά<̂ θενο>ν Εφαρμόζονται ?Χα̂  αί θεράπευτικαι με9Μαι twv όπο ιων
ή Ψυχοθεραπεία,, ή Ή Ιΐκτρφ ραπεώ ., ή 'Υδρ^εραπεία , ή  Άνατρΐψρ&έρβ^ίΑ'. (M assage) , ή 
ΜουοΜο&εραπεία, ή 'Ιατρική Γυμναστική, ή όια κατακλίαεως .(a lite m m t)  καί άπρρονώοεως, 
(iso lem en t)  θεραπεία, ή δί 'Υπνωτισμού καί υποβολής êv êy.Qj]y6QoetLÇsngge$Mon à· l é ta t  
d e  nielleI. at héaeic Αοοών (άο&ο&εοαπεία) καί λοιπών-φάρμακών κλπ.. κλπ.  ̂ ..de vielle), al Μαεις θρρών (άρρ,ο&εραπεία) καί ( , ......

Πάσαι αδταιαί θεραπευτιλαί 'μέθοδοί Εφαρμόζονται άναλόγως του νοσήμαΐος-κάίτων ένδείξεων. (
νοσοκόμοι εκ'τδν çt&ü^V’lî çicpcQTJÎv XapôVtû)v καϊ Λδπέι· 

ραμένοι περί ήήν νοσηλείαν ίοιαντων άρρώττών. ■ -..i : '/ ·.· , . . . . .
Κλΐναι άπό δέκα δραχμών καί δνω δι’ ήμέρας, άναλόγως τόΰ δωματίοη, τού Προσωπικού δπερ 

άπασχολειται,.,τής θεραπείας, τής'τροφής’ καί:τών ίατρικών έπισκέψεων. ; , >
Ή  ΚλινίΛήσυνδέεται’διά’τηλεφώνου μέτήν otxíaV καίτογραφειοντου άιευ.θυντοΰ,’Α ρ,τηλφθ^. 
Οί βουλόμενοι νά είσέλθωμεν,ή νά είσαγάγωσί-τούς άρρωστους των δέον ν ’ άπευθυνθώσιν 

είς το Γραφεϊον του ’Ιατρού êv τή οίκίρ; tou 1 β  —  Ι β ,  ■ ■ .
ενθα- δέχεται τους πάσχοντας Ικ ; . .

•ί' ΐ ν Ε ν ί ^ Ι Κ Λ ί ν . ·  η·' Φ Ι Ρ Κ Λ Ι Ί Ι ί ί Μ ν · · · ;  

καθ’ Ικάστην 8 -1 0  π, μ καί 4 -6  μ. μ πλήν τής Κυ$Ιά*ίΓύ —  ’ΑρΑ?ϊηλ^^δ9δυ |θ Ο  ‘



.!·'■; ;/

' ι · “' \ '··*' '
ν ;

ΑΤΡΟ Ι ΑΘΗΝΩΝ

Λ . Αραβαντινός. δδός ’Ακαδημίας 5α,
Α .  Καλίίιβωκας, >· Κουμούνδόΰρου 3.
Λίιχ. Κατοαρ&ς, » Μαυρομιχάλη 1. ,

'ΔιβαθινόπουΧος, » .Δημοκρίτου 3.
Σ η ν ρ . Λούρος (παιδίατρος), δδός Πινακωτών 15α. 
Ν . Μ ακχας, δοός Σόλωνός .10. . '
Δ. ΜτχαλοπσυΙος, ο *Αγ. Κωνσταντίνου 4.
Μ ιν. Οίχονομάχης, ■> Πινακωτών .18.
Μ . ΣΙαπαδόηουΙος (λαρυγγολ.),δδός Σατωβριάνδου 6. 
Γ. Σκιαδας οδός. Άρισΐοτελσυς 21.
I .  Σ π . Φαραντάτος, » Ά γ . Μάρκου 29β.
Γ. Φερτντίνος, Ζήνωνος 2.
Τοράοιμος Φωκάς, καθ' » Πινδάρου 10.
Λ ρ .  φωκάς, ' . » . . ‘Αν. Κιυνστάντίνου 16.
X. Χαραμής (όφθαλμίατρος), δδός Σωκράτους 51. * 
ΛΓ. ΧατίημιχάΛης, Πλ.Βαρβακείου 12.)
:Σ, Γ , Β ίαβιρνής (νευρθλόγος)'όδός Ζήνωνος 16..

Ο ΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΙ
4 .  ΤίκΙΙιβΡ,
Α . 4βακόηανλος

όδός Ακαδημίας 17. 
> · Πειραιώς 11. >

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ; ΑΘΗΝΩΝ
Σ π ν ρ . Β ΐλέντξας,
Ο , Γιαοβμοΐαδδς.
Κ . “Εο~σίΙιν.
I. ΕύπΙςΙ&ης,
Ά λ κ τ β .  Ζ ω ϊο 'π ο νΙο ς ,  
Π . Θ ηβαίος,
Λ  Καντ& ς, .
Ιίιχό λ . Μ α ντξα β ίνο ς ,  
Δ η μ . Τ ρά τσ ο ς,
Ά δ .  Χ α ρ το υ λα ρ η ς . 
Ε ϋ σ τ .  Χ ο ϊδα ς ,

δδός ■ Εωλέτη 15.
« Σοφοχλέους 3.
ο ΓΙειραιώς 7α.
» Πανεπιστημίου 21. 
« Στουρνάρα 39..
» Κωλετη 1.
ο Κλείσορας 81.
ο ’ Καποδιστρίου — .
» Βησσαρίωνος 8.
V Ζήνωνος 1. .■
» Γ ’ Σ)βρίου 41/

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Μ Π Ε Ρ Ι Γ Τ Ε Ρ
ΦΚΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ . ,

Διααταΰρωαις όδών Νίκης καί Έρμου■
* Φωτογραφίαι παντός είδους 1 ·

Μεγεθύνσεις χρωματιστοί μέ παστέλ

ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ «ΕΛΛΑΣ»
( ’ΕφημερΙς οίκονομολογική κα ΐ.κολιτική)  

Έκδίδεται κατά Σάββάτόν
Δημοσιεόουσα πλΟυσιαν καί,έπίκαιρον οίκονομολο 

λικήν ύλην καί χρηματιστικοΰς πίνακας.
'Ιδιοκτήτη; χαΐ ¡¡αυ&νντής : Γ. ΚΑΤΣΕΔΙΛΗΣ

>„νΜ * * . , 3^53 & % .  ίο ,
/’ραφείο» ; Έν, Άθήνατς. όδός Σταδίου 54.

<ι
Η

. Δ. Κ Ο Λ Λ Α Ρ Ο Υ
Α Θ Η Ν Ά Ι — Ο Δ Ο Σ  Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ *  44 

Ο Λ Α  Τ Α  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΤΑΊΡΑ ΕΑΑ. ΙΙϊΡΙΤΙΔΟΙίαίΕΙΟΤ
ΧΗΐίΙΚΙΙΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΐνίΚβΝ ΒΡΟΪΟΝΤΩΚ

V  ΊδρνθεΖοα *φ 1882 
Μ&νοχικδν κεφάΧαΛΟΥ Δρ. 3 , 0 0 0 , 0 0 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΓΟΒΤΑΠΟΝ —  ΒΡΛΒΒΙΌΕΝΤΑ ΒΙΕ ΟΑ Σ ,ΤΑΣ 
. ΙΐΙθΚΕΕΙΕ ΔΙΑ ΧΡΤΣΟΤ ΒΡΑΙΙΕΙΟΓ

ΠνρΙτις καί ΔυναμΙζις δλων ζ&ν ειδών. 
Φυσίγγια ηανζός δπλου. Θειϊκόν όξύ. Νι- 
ζρϊκόν όξύ. ‘Υδροχλωρικόν, όξύ. θειϊκός 
χαλκός. θειϊχός σίδηρος. Άνζιπερονοαίίορί- 
νΐ}, Σζονπέΐσιον, Σκάγια, Μολυβδοσωλήνες.

''-Α' '■ 

ί ί

' ’•■‘‘'τ'.',·'' '*

’Εθνικόν ,δργανον τών άπανταχόν *Ελλήνων..
Ίδρόθη τ<3 1901 διά μετογώ'. ίπβ Ά ν τ . Σπηλιώτο- 

ποΰλο« δ.ώνθννιόδ, χμί 0χνρν Τ ζχί- 'λλ ι άργιβνντάχτον: 
: Παρακολουθεί τ4 ,.ίθ.ϊΐχί πράγματα έκ -τοΟ σύνίγγυς,' ιχτι 
ουνίργάτας τοΰε πατριωτ ικωτερους καλάμους ίν οίς τους 
των χ. Καζάζτ), .Καρολίδου κλπ. ούδεμιδ ιών ίν Έ λλάδι 
πηλιπχίιν . μιρίδων. άνήκ«ιΛ καί Γ/μι γενικήν χυχλορβρίαν Ίν 
ολω τώ εξο>. ’’Βλληνωμω. *

ν« «*„**-<> ί  II:
Άπευθυντίον διχ παοαν α’ίτΐ] τιν ;

Διεύ&υνοιν εφημτρίδος * Το Κράτος*
Ά&ήνας

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΚΓΡΟΛΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΧ

Μ ηνιαΐον Έ πιο ιημονικόν αερίοδικόν
Συντάκτης «άι Διευθυντής 

2 . Γ  ΒΑΑΒ1ΑΗΟΣ
; '  ΝβυροΧόγος καί ψυχίατρος

Γ ρ α φ ς ΐα : 1 8  άάός Ζ ή νω ν ο ς  1 6  έν  Α θ ή ν α ις
Συνδρομή έιη ο ία  δρ. 6 ι  ¿ξωττρικοΰ φρ. χρ . 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΚΝΑ: Υπνωτισμός, Πνευματισμός, φυ- 
χοπαιδανβνγία, Υγιεινή τού πνεύματος, 'Εγκίηματο- 
λογική αν&ροΜισλογία, Ψυχοθεραπεία, Ηλεκτροθερα
πεία, Κοινωνιολογική Φρενολογία, Ιατροδικαστική. 
Ιστορία τής Ψυχιατρικής, Φυσιολογική Ψυχολογία 
κλπ. κλπ. ..

είς.' τό  Νέον 
Φάληρον ή 

οικία Δ. Κοντοί)μδ επιπλωμένη. 10 δω 
μάτιά, κήποςΕκτεταμένος "δλόγυρα. νερό, 
άξριόφως.

Π ληροφορίαι εις τήν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ν  
Ε Μ Π Ε Δ Ο  Κ Λ Ε Ο Υ Σ ,

τ α μ ι ε υ τ η ρ ι ο ν
ΤΗ Σ Ε6)Ν. ΤΡΑ Π ΕΖΗ Σ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ

: Ή  Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος

Γ ν  (ο ο τ ο , η ο  ι ο ί
Τ ' ' 1 *

δτι δ άνώτατος δρος τών επ’ ¿νόματι έκάστου 
καταθέτου παρά. τφ Ταμιευτηρίφ τής Τραπέζης 

. καταθέσεων ηυξήθη .εις δραχ.. δισχάίας (2,000) 
Καταθεοεις και άποδόσεις ενεργοθνται· καθ’ έ-
κάστην!.


