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ΓΥΡΩ ΑΠΟ Τ Ο Υ Σ  ΑΓ ΩΝΑΣ
—  Σ η μ ειώ σεις  ψ υχολογίας χ ' α Ισ θ η τ ιχ ή ς .~

ΠΪχαμεν Αναβίωσιν τώνΌλυμπιακών Ά γ ώ - 
*— νων; Δεν ήξεύρω.’Δεν πιστευτείς τάς ανα
βιώσεις- Ούτε είς τήν · μίχεμψύχώσιν, Ούτε είς 
κανένα είδος προσωπικής αίωνιότητος ή αθα
νασίας ή έπιβιώσεως τών, ατόμων η τών ομά
δων. Ούτε είς την Ιπανάλήψιν τής ίστόρίας. 
Ά λλ ’  ή πίστις είς δλα αυτά είνε ωραία· και 
όχι μόνον ωραία άλλα καί δημιουργός ώράιο- 
τήτων. Ώραιοτήτων ποΰ ¿μοιάζουν κάποτε μέ 
θαύματα. Καί τί άλλο Από τήν ωραιότητα Ά-. 
ξίζει τό ένδιαφέρον μας;' Τίποτε. 'Η  -Αλήθεια 
συχνά είνε τό Ασχημότερου πράγμα, συχνότερα1 
τό μάλλον περιττόν, συνηθέστατα τό· βλαβερώ-. 
τερον. Ή  ώραιότης είνδ τό πάν.. Καί δι1 αύτό 
πιστεύω είς δλα αδτά πυΰήρνήθην·. - Πιστεύω 

ι|τικώς. .

Ό  νέος αυτός λαός, δ περιτριγυρισμένος 
από θαύματα, τά θαύματα τά ανθρώπινα και 
τά θεία, τά όποια ονομάζονται μ’ ένα όνομα: 
Ε λλάς— δφείλει περισσότερα είς τό δνειρον 
παρά είς τήν πράξιν. Έ ζησε μέ τά ωραιότερα 
ψεύδη. Καί θά ζήση μ’ αδτά. Καί ίσως μ’ 
αύτά θά θαυματουργήση. Ύ πό τόν 'Ήλιον τής 
Ελλάδος ένας όνειροπόλος αξίζει χιλίους πρα
κτικούς ανθρώπους. Οί πρακτικοί άνθρωποι 
δεν έκαμαν τίποτε είς τόν τόπον αυτόν. ΑύτυΙ 
κάμνουν τά σημειωτά βήματα. Οί δνειροπόλοι 
κάμνουν τά άλματα. Αυτοί έκαμαν τό έθνος, 
αΰτόί τό σύρουν έμπρός. Είνε οί τρελλοί.'Ένας 
τρελλός δμως κάμνει πάντα τό μέγα άλμα. Οί 
γνωστικοί κατόπιν μεταβάλλουν τήν τρέλλαν 
του είς άρτον, είς χρήμα, είς ουσίαν. Σκέψεις

γενικαί ποΰ τάς γεννρ ενα γεγονός: οί ’Ολυμ
πιακοί ’-Αγώνες. “ Ενα 'δνειρον καί μία ουτο
πία Αναγεννήσεως, τά όποια εγέννησαν ενα 
πράγμα: "Οπως τόσα . όνειρα καί τόσαι ούτο- 
πίαι.

Οί ’Αγώνες υπήρξαν μία επιτυχία. Αύτό δεν 
τό Αμφισβητεί κανένας; Μία επιτυχία Ιπιδε- 
κτική· κάθε είδους εκτιμήσεώς. καί τής πρακτι- 
κωτέρας Ακόμη. Ποίοι έκαμαν τούς αγώνας; 
Οί δνειροπόλοι.· Οί ίέρεΐς τοΰ μεγάλου ψεύδους. 
Αύτοί· ποΰ έκαμαν τό πάν, Ά ύτοί ποΰ εκίνη- 
σαν μέ τά βιβλία: είς ΐά'χέρια καί τάς χίμαιρας 
είς τήν κεφαλήν τούς μυστικούς τροχούς τής 
μεγάλης Έπαναστάσεως. Αύτοί ποΰ έκαμαν τά 
βαλάντια μίδς λεγεώνας νά κενωθοΰν είς τόν 
βωμόν τής ’ Ιδέας. Αύτοί πού διοχετεύουν τό 
δνειρον, ώ ς ήλεκτρικόν ρεΰμα, είς ένα λαόν 
διεσπαρμένον είς τά πέραια τής γής καί δημι
ουργούν τό μέγα ήλεκτρικόν κύκλωμα, παρα
γωγόν δυνάμεων Ανυπολογίστων, τό ελληνι
κόν κύκλωμα. “Οταν ό τελευταίος μελαψός άν- 
θρωπάκος, ποΰ σύρει ένα χειραμάξι είς τόν 
λαβύρινθον μιάς Αμερικανικής τερατοπόλεως 
λέγη: «Είμαι "Ελλην », είνε τό ρεΰμα τοΰ 
δνείρου «ύτοΰ ποΰ διαρρέει τά νεΰρα του. Καί 
δταν λέγη: «Είμαι Απόγονος τών Ελλήνων», 
ενφ σύρει τό ταπεινόν χειραμάξι, είνε τό ίδιον 
ρεΰμα. Καί ό άνθρωπος άύτός είνε έτοιμος νά 
θαυματουργή ση.· Ποϊος διοχετεύει τό πανίσχυ
ρου αύτό ρεύμα τοΰ δνείρου; Ποϊος άλλος 
παρά οί δημιουργοί τών δνείρων. “ Επρεπε νά 
ήνε οί ποιηταί, οί τεχνΐται, οί ίερεΐς τοΰ λό-
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γου. Και δμως δεν είνε σήμερον αυτοί. Οί 
ποιηταί τής τελευταίας γενεάς κάμνουν την 
Απολογίαν τοΰ πρακτικού πνεύματος. Καλλιερ- 
γοΰν τά γεωργοκτηνοτροφικά ιδεώδη. Γρά
φουν ποιήματα, δράματα και μυθιστορήματα, 
διά νάποδείξουν τδ περιττόν καί έπιβλαβές Ινός 
Παρθενώνος. Οϊ κτηνοτρόφοι έγιναν ποιηταί, 
οί έμποροι όνειροπόλοι. Τί σημαίνει; Τό δνει- 
ρον έχει πάντα τους ίερεΐς του εις την Ελλάδα. 
'Ο Ά βέρωφ ήτο έμπορος. Ό  φίλος μου Έ ρ -  
μονας, ό ποιητής, δταν άποκτήση τά πλουτη 
τοΰ Άβέρωφ είς τάς ’Ινδίας, θάφίση ίσως 
δέκα εκατομμύρια διά νά ίδρυθοΰν γεωργικοί 
σταθμοί. Είπε « . . .νά σπάσουμε τις ακαμά- 
τρες λύρες ». Καί ένας άλλος Ιμπορος θ’ άφίση 
άλλα τόσα εκατομμύρια διά νάνιδρυθή τό Διο
νυσιακόν Θέατρον. Τί σημαίνει! Τό' δνειρον 
εχει πάντα τούς ίερεΐς του είς την Ελλάδα.

*  *  *

Ό  Ά βέρωφ  ήτον ενας έμπορος. Καί ταυτο- 
χρόνως ήτο Έλλην. ΚαΙΙπίστευεν είς τήν κατα
γωγήν του από τούς αρχαίους "Ελληνας. Είς 
μίαν στιγμήν Ιλληνικής μέθης άνοιξε τό βα- 
λάντιόν του. Τά Ικατομμύριά του μετεβλήθη- 
σαν είς ένα μαρμάρινον μεγαλούργημα. Ό  
Άρδηττός είδε πάλιν είς τούς κόλπους του τό 
Παναθηναϊκόν Στάδιον, λευκόν δπωςτήνπρώ- 
την στιγμήν, ύστερα άπό αιώνας. Τί ήτο τό 
Στάδιον; "Ενα φαντασιοκόπημα. Οί πρακτικοί 
εκλαυσαν τά εκατομμύρια τοΰ έμπορου. Κα- 
τηράσθησαν τούς δασκάλους διά χιλιοστήν φο
ράν. Είρωνεύθησαν τόν νεοελληνικόν σωβινι
σμόν. Τό Στάδιον μέ τήν υπερηφάνειαν δλων 
τών μεγάλων καί ωραίων πραγμάτων — τήν 
υπερηφάνειαν είς τήν οποίαν δικαιούνται τά 
ωραία πράγματα καί δταν ακόμη είνε περιττά 
— Ιπεριφρόνησε τήν είρωνείαν τών πρακτικών 
Ανθρώπων. Τί είνε σήμερον τύ Στάδιον; Τό 
έδειξε πρό δλίγων ήμερών. Έγινεν δ μέγας 
μαγνήτης τής υφηλίου καί ή εστία τών εύγε- 
νών αγώνων τής οικουμένης διά τήν καλλιέρ
γειαν τοΰ ανθρώπου, τοΰ βαραθρωθέντος άπό 
τό πνεύμα τοΰ Ασκητισμού. ’’Εγινεν δ μέγας 
μεσίτης αναμέσον μιάς Ελλάδος— μιάς Ρω- 
μηοσύνης — αγνώστου καί τών δύο μεγάλων 
κόσμων, άναμέσον Ακόμη Ελλήνων καί Ε λ 
λήνων. "Εγινεν δ Απολογητής ενός λαού συκο- 
φαντημένου καί κακολογημένου μέχρις όστέων. 
"Εγινε θέατρον τοΰ άνθους τής άνθρωπίνης 
σαρκός, τήν οποίαν .οί καλόγηροι ώνόμασαν 
« σαρκίον » καί ή οποία λυόμενη Από τά δεσμά

τοΰ ασκητισμού, ζητεί πάλιν νά θεοποιηθή είς 
τόφ ώ ς. "Εγινεν Ακόμη έστία πλουτισμού, μα
γνήτης χρυσού, έρως τών εμπόρων. Οί πρα
κτικοί άνθρωποι άρχισαν νά τό εκτιμούν καί 
νά τό υπολογίζουν ώς παράγοντα. Αυτό ήτο 
τό μέγα φαντασιοκόπημα! Οί ποιηταί είρω
νεύθησαν τόν δνειροπόλον έμπορον τής Αίγυ
πτου πρό δέκα έτών. Οίεργάται τού Πειραιώς 
ήλθαν χθές'κ’ Ιστεφάνωσαν τόν ανδριάντα του. 
Τό δνειρον έθριάμβευσεν άλλην μίαν φοράν.

*  *  *

Παλαίστρα, κίρκος, θέατρον, γυμναστήριον, 
δνομάσατέ το δπως θέλετε. Ένηγκαλίζετο πε
νήντα χιλιάδας θεατών είς μίαν ήμέραν. Εΐδεν 
είς τόν στίβον του διεκδικοϋντας τήν δάφνην 
δλους τούς λαούς τής οικουμένης. Άνωμολο- 
γήθη ως κάτι τι πού δεν υπήρξε καί δεν είμ- 
πορεΐ νά ύπάρξη αλλού. Έλυσε τό ζήτημα μιάς 
παγκοσμίου περιοδικής συναντήσεως, μιάς συν- 
αντήσεως οίκουμενικής, συναντήσεως μεγαλο- 
φωνούσης την Απολογίαν τής Ειρήνης καί ’Α 
δελφοποιήσεων τών λαών. ’Έφερε τάς ’Αθήνας 
είς τό κέντρον τής γης. Τάς έκαμε διά δέκα 
ημέρας δμφαλόν τού κόσμου. ’Ονομάσατε το 
παλαίστραν, κίρκον, θέατρον, γυμναστήριον δ 
πως θέλετε. Λησμονήσατε δτι υπήρξε στά
διον άλλην μίαν φοράν, κρημνίσατε τούς Αρ
χαίους Έρμάς του, στήσατε Ακόμη άντ’  αύτών 
διπλήν τήν Αθλητικήν προτομήν τού κ. Ταγ- 
κοπούλου, λησμονήσατε τάς ’Ολυμπιάδας, σα
βανώσατε τόν μέγαν Πάνα μέσα είς τά φύλλα 
τού «Νουμά», ξερριζώσατε δλους τούς κοτίνους 
τής ’Ολυμπίας,— δ,τι θά μείνη θά ήνε ακόμη 
πολύ καί θά ήνε πάντοτε ώραΐον. ’Αλλά πώς 
θά εϊμπορέσετε νά ασβολώσετε τόν ουρανόν 
αυτόν; Πώς θά έμποδισθοϋν τά μάτια νά 
πέφτουν Αθέλητα έπάνω είς τούς αιωνίους στύ
λους πού υψώνονται λευκόχρυσοι πρός τό φώς; 
Πώς θά μάς κάμετε νά λησμονήσωμεν δτι δ 
Ίλισσός ρέει ακόμη εμπρός μας υπό τήν σκιάν 
τών πλατάνων πού έσκίασαν τόν Σωκράτην; 
Τό φώς είνε διαφανές καί θειον, τό τοπίον 
γίνεται πνεύμα, τό ψιθύρισμα τών δένδρων 
διηγείται Αρχαίους.θρύλους καί τά φυλλώματα 
τών ροδοδαφνών, είς τάς κρυστάλλινους νύκτας, 
ταράσσονται Από κάποιο πέρασμα, πού δεν 
είνε πέρασμα ανθρώπων. "Οχι. Τό Στάδιον 
δεν είνε μόνον ένα χρήσιμον πράγμα. Είνε 
κάτι περισσότερον. Κανένας δεν είνε τόσον δυ
νατός διά νά τό κάμη νά μήν ήνε.

* **

Ποιος ζηλεύει διά τήν καταφρόνησιν τοΰ 
πνεύματος; Ποΐοςκαταράταιτόσώμα,φοβούμε
νος μήπως πνιγή ή ψυχή είς τόν θρίαμβόν του; 
Ποιος ζητεί νά κάμη τήν Απολογίαν τών ασω- 
μάτων κεφαλών τήν στιγμήν άύτήν; Αύτό τό 
στρογγυλόν δστέϊνον κιβώτιον, τό δποιον περι
φέρουν υπερήφανοι οί σημερινοί άνθρωποι 
έπάνω είς ένιι βδελυρόν, άσχημον καί σαβανω- 
μένον στυλοβάτην, δεν είνε τό Αποκλειστικόν 
κατοικητήριον τοΰ πνεύματος, ούτε δ μοναδι
κός καθρέπτης του. Τό πνεύμα διαρρέει δλον τό 
σκήνωμά του καί τρέφεται Απ’ αύτό καί κατοπ
τρίζεται είς αύτό. Σώμα καί ψυχή ένα. Κάθε 
μΰς, κάθε νεΰρον, κάθε ΐς, κλείνουν μέσα των 
ενα μόριον ψυχής. Καί κάθε κύτταρον είνε 
μία ψυχή. Καί τό σώμα ολόκληρον ενα .άθροι
σμα μυρίων ψυχών είς μίαν. Είδα μυρίας κε
φάλας μέσα είς τό Στάδιον, κεφαλάς άσωμά- 
τους. Τί θέαμα τερατώδες1 Καί έπειτα είδα 
ρεδιγκότες, έπανωφόρια, στολάς, αμπέχονα, 
υφάσματα, δέρματα, κλουβιά στηθοδέσμων, 
είς δλα τά σχήματα, είς δλα τά χρώματα, είς 
δλας τάς συνθέσεις. Τί έκρυπταν δλα αύτά; *0 
θεός καί οί ούρανοί τών κλινών τό γνωρί
ζουν. Αί ασώματοι κεφαλαί περιεφέροντο μέ 
τήν ύπερηφάνειαν ενός κρανίου, κεφαλαί άπει
ροι, αμέτρητοι. Μία κεφαλή μαρμαρίνη τάς 
ύπεδέχετο εΐ< τήν είσοδον τού Σταδίου, έπάνω 
είς μίαν μαρμαρίνην ρεδιγκόταν. Αυτοί ήσαν οί 
άνθρωποι τών Απολογητών τοΰ πνεύματος τού 
κρανιακού. Τό Ιδεώδες τού Ασκητισμού. Καί 
έπειτα είδα τά. σώματα τά γυμνά, τά εύφυή 
καί τά μεγαλοφυή σώματα, δχι δσον θά ή 
θελα γυμνά. γυμνοφανή δμως δπωσδήποτε. Πώς 
ήτο χυμένη ή Ανθρώπινη ψυχή είς δλην των 
τήν έκτασιν, πόσον σοφά ήτο μοιρασμένη είς δλα 
των τά τμήματα. Πόσον σοφός ήτο κάθε μύς 
καί κάθε τένων είς αύτά καί πόσον έμψυχος ! 
Πώς δ πολύπλοκος μυϊκός μηχανισμός ήτο 
πειθαρχικός είς τής ψυχής τάς κινήσεις! Πό
σον θαυμάσια ή τελευταία ίς συνεκοινώνει 
πρός τήν ψυχήν! Πώς ήτο ένα σύνολον τό 
σώμα, ένα σύνολον υλικόν καί πνευματικόν 
μαζί! Νά ή γυμνότης ή Ανεπαίσχυντος, ή γυ
μνότης ή ήθική, ή γυμνότης ή αποκαλύπτουσα 
τό θαύμα τής ζωής, άρτιον, ολοκληρωτικόν, 
θαμβωτικόν. Κ' έσκέφθην έπειτα την Ανη* 
θικότητα τοΰ νεωτέρου ενδύματος, τοΰ ενδύ
ματος ποΰ κρύπτει ταυτοχρόνως καί προδίδει 
μέ Αναίδειαν, ποΰ παραμορφώνει καί στραγ
γαλίζει, ποΰ δημιουργεί τήν αίσχρότητα με τό

νά καλύπτη αδιακρίτως καί Αδιακρίτως ναπο- 
καλύπτη, ποΰ χωρίζει τά σώματα Από τό φώς 
καί Από τόν Αέρα μέ στεγανούς θώρακας, έ- 
συλλογίσθην τήν Ανηθικότητα τοΰ ενδύματος 
ποΰ -υποθάλπει τήν Αμέλειαν καί τήν φθοράν 
τών σωμάτων μέ τό νάποκρύπτη τήν Ασχή
μιαν, μέ τό νά πλαστογραφή τήν Αρτιότητα, ·, 
μέ τό νΑπλώνη ενα παραπέτασμα έμπρός είς 
συστήματα μυών νεκρά, άτροφήσαντα, περιττά, 
Αποτελοΰντα τόσα μικρά πτώματα, κινούμενα 
μόνον άπό τήν γειτονικήν των ζωήν. Ποΰ είνε 
οί άπολογηται τής κρανιακής ψυχής; Οί απο- 
λογηταί τών Ασωμάτων κεφαλών; Είμπορεΐ 
τάχα νάνθίση μία ψυχή μέσα είς ένα πτώμα; 
"Οταν ένα έλάχιστον τμήμα τοΰ Ανθρωπίνου 
σώματος είνε νεκρόν, ενα μόριον τής ψυχής 
είνε νεκρόν μαζί του. Είπαν: «νοΰς υγιής είς 
ύγιές σώμα ». Λέγω : « ‘Ωραία ψυχή είς ώραΐον 
σώμα». Οί Έλληνες επραγματοποίησαν δλας 
τάς ωραιότητας, διότι επραγματοποίησαν τήν 
πρώτην αυτήν καί τήν θεμελιώδη.

* * *

Πόσοι τά έσκέφθησαν δλα αυτά είς τάς κερ
κίδας τοΰ Σταδίου; Άδιάφορον. Ά ν  δεν τά 
έσκέφθησαν, τά διησθάνθησαν."Ολοι έφαινοντο 
νά θαυμάζουν καί νά συγκινοΰνται έμπρός είς 
τούς θριάμβους τών σωμάτων, είς τήν εύγλωτ- 
ΐίαν τών κινήσεων, είς τάς άρμονίας τής σαρ
κός. Νά θαυμάζουν και νά συγκινοΰνται. Καί 
δ θαυμασμός γεννφ τήν Αγάπην. Καί ή Αγάπη 
είνε Ανωτέρα Από τήν γνώσιν. ‘Ο γυμνασίαρ
χος κ. Χρνσάφης, δ "Ατλας αυτός τών ’Αγώ
νων — πόσοι τό γνωρίζουν ; — δ φυσιολόγος, 
δ ψυχολόγος, ό αίσθητικός τής γυμναστικής, 
δ Ιρμηνευτής του ελληνικού γυμναστικού δαι
μόνιου, 6 έρωιευμένος απόστολος τοΰ γυμνα
στικού πνεύματος είς τήν Ελλάδα — μία Απο 
τάς όλίγας νεοελληνικός δυνάμεις — έπρεπε μέ 
τήν Αργυρόν κόγχην, ποΰ Ιξεφώνησε τά ονό
ματα τών Όλυμπιονικών, νά μεγαλοφωνήση 
είς δλην αύτην τήν μυρμηκυιάν, τήν καλύπτου- 
σαν τάς κερκίδας τοΰ Σταδίου, τήν σημασίαν 
τής φυσικής Ανατροφής, σημασίαν υγιεινήν, 
αίσθήτικήν, πνευματικήν, σημασίαν Ιθνικήν. 
"Αν ήτο δυνατόν. Σήμερον ακόμη ύπάρχουν 
προλήψεις, παρεξηγήσεις, παρερμηνεΐαι, ψευτο· 
φιλοτιμίαι κάθε είδους. Άλλ' Αδιάφορον. "Ο
ταν πληθυνθή ή Αγάπη, θά πληθυνθή καί 
ή γνώσις. Ή  Αγάπη, μόνον αύτή κάμνει θαύ
ματα.
Ι'Ε πεται τό τέλος] Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ



Ο Σ Α Ρ Α ^ Ε Ν Ο Σ

Σαραχενός έκοίτονταν σέ σιδερένιο στρώμα,
Σ ε σιδερένιο πάπλωμα, σε σίδερο σεντόνι 
Κ  έψυχομάχιεν τδ σκυλί κ' έσειονταν τδ σαράϊ 
Και τδ φουσάτο τοντρεμε ποιος νά τόνε ρωτήση.
Κ  ένας μικρός Γενίτσαρος πάει- καί τδν ρωτάει.
Τρείς λεβανιιέρες έκαμε κι’  εμπρός τσν γονατίζει.

Γιά πες με αν, Σαρακενέ, ποιά 'ναιν ή άρρωστειά σου;

Εδκήν έχω τής μάνας μου κι ενκήν πον τον κνρον μου  
Κι ενκήν τον πρώτον μ  αδερφού νά μή τδ μολοήσω.
Μά τώρα πον με ρώτησες δά  σοϋ τδ μολοήσω.
Τδ μαύρο μον χαλίνωσα κ ήβγα  νά σεργιανίσω.
Κ ι δ μαύρος μου ήταν γλήορος κ ’ ήταν καί παιχνιδιάρης 
Κ  έπήε, με κατέβασε σ ένα καμπολειβάδι.
Κ  είχε μια τέντα κόκκινη καταμεσής στον κάμπο, 
θεέ μου καί πώς έμπρεπε ή τέντα στδ λειβάδι!
Τούρκικα έρρηξα φωνή, δεν με πολοη&ήκαν 
Ρωμέκα έρρηξα φωνή, δεν με πολοη&ήκαν 
Πασιπιστής εφώναξα, δεν με πολοηδήκαν 
Σ νρνω  τά τεντοπάλονκα καί μπαίνω μεσ την τέντα, 
θω ρώ  ένα ντδ καί κάδονταν, άνιλιο 1 παληκάρι,
Ανιλιο κι άμονσιάκωτο και πάνω στις αντρείες τον,

Καί χράτηεν είς τά γόνατα μια λυγερή κοπέλα.

Καλώς τον τδ Σαρακενό, νά φα νά πιή μετάμας.

Βγάζει και δίνει μου κρασί κι άφράτο παξιμάδι.
Β γάζω  καί δίνω τον ξυλιά επάνω στδ βραχιόνι- 
Νάταν βουνδν έγκρέμουν το, δέντρο ξερρίζωνά το,
Ν δχ φ  και πετροκάραβο ναποδογύριζά το.
Κ εκείνο τ  άπιστο σκυλί τίποτε δεν τού φάνη 
Και παίρνει τδ ματσούκι τον στδ δυνατό τον χέρι 
Καί δίνει μιΛ τδ μαύρο μου καί μιά τδν καβαλάρη. 
Σήμερον έχω εννιά μήνες κοίττουμαι στδ κλινάρι.

1 άνίονλο

ΑΙ Ε ΟΡΤΑ Ι  ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ο έπιθυμών νά λάβη ακριβή έννοιαν τοΰ 
Αρχαίου έλλτ|νικοΰ βίου και Ιδία τοΰ Α

θηναϊκού. οφείλει νά μελεχήση κυρίως τά 
των εορτών και διασκεδάσεων τυυ. Διότι, ουδέ
ποτε ύπήρξεν έν τω κόσμω λαός πλέον φιλέορτος 
ή οϊ Αρχαίοι ’Αθηναίοι, αλλά καί ούδεις άλ- 
λος λαός έσχε ποτέ περισσότερός και καλλιτε- 
χνικώτερον διωργανο)μένας έορτάς. ΕΙς αυτό 
τό κεφάλαιον, καθώς καί εις πλεΐστα άλλα, οι 
σύγχρονοι τοΰ Περικλέονς άφίκοντο είς την 
Ιδανικήν έκείνην τελειότητα, τήν οποίαν οΰτε 
νά φθάση, οΰτε νά μιμηΰή δύναται σήμερον 
ή άνθρωπότης. Διά τοΰιο, πάσα Απόπειρα προς 
άναπαράστασιν αρχαίων εορτών εΐνε και έσται, 
καί ώς έμπνευσις καί ώς έκτέλεσις, ώς επί 
τό πλειστον άπτυχία.

Εΐνε δύσκολον είς ή μάς, τούς Ανθρώπους 
τής σημερινής γενεάς, νά κατανοήσωμεν καί 
αΐσθανθώμεν Ιπακριβώς, πόσην δύναμιν φαι- 
δρότητος καί χαράς ένέκλειεν ή Ανθρώπινη 
■ψυχή προ 25 αιώνων, καί δποία όρμή προς 
διασκεδάσεις ύπήρχεν έν ταΐς καρδίαις κατά τήν 
νεανικήν εκείνην τής Ανθρωπότητος ηλικίαν 
διότι παρά τή αρχαίςι ελληνική κοινωνίμ έ'δρων 
πολλφ διάφοροι τών σημερινών παράγοντες, 
οί όποιοι παρεσκεύαζον είς τούς Ανθρώπους 
διαθέσεις ψυχικός πολύ τών ήμειέρων διαφε- 
ρούσας. Καί ρητέον προ παντός, ότι κατά τούς 
χρόνους Ικείνους, Αν δέν ήτο δλως άγνωστος, 
απείρως βέβαια ήτο μετριωτέρα ή βιοπάλη, ή 
Αγρία αΰτη τών σημερινών ανθρώπων μάστιξ, 
ή καδιστώσα τούτους νευρικούς, δυσθύμους 
καί κεκμηκότας, εξαιρέσει τινών μόνον έκ γενε
τής πλουσίων, αποτελούντων μεγίστην μειονό
τητα . Προκειμένου δέ ιδίως περί τής Αρχαίας 
’Αθηναϊκής πολιτείας, δύναταί τις εύλόγως νά 
υποστήριξή, ότι μεταξύ τών δισμυρίων οικο
γενειών είς ας ήριθμοΰντο οί ’Αθηναίοι πολΐ- 
ται, ουδέ εις υπήρχε βιοπαλαιστής Ανάλογος 
προς τούς σημερινούς Προήρχετο δέη Ιλλειψις 
τής βιοπάλης έκ δύο λόγων: Ικ τής λιτότητος 
καί Απλότητος τοΰ τότε βίου — διότι οί ’Αθη
ναίοι έγίνωσκον,κατά τόν Θουκυδίδην, «νάφι- 
λοκαλώοι μετ’ εύτελείας», — καί έκ τής ΰπάρξεως 
πολυαρίθμου τήξεως δούλων, ών ή εργασία 
παρείχε τά μέσα τοΰ ζήν είς τόν μεγαλείτερον 
αριθμόν ιών πολιτών.

Ή  έ'λλειψις δέ αΰτη τής βιοπάλης τά μέγι
στα έπέδρα επί τόν χαρακτήρα τών πολιτών

καί τοΰ λαοΰ εν γένει, διότι τδν καθίστα φαι
δρόν, διασκεδαστικόν καί φιλέορτον, εΐς βαθ
μόν Απίσιευτον δι’ ημάς τούς συντριβομένους 
έκ τής βιοπάλης. Οί ’ Αθηναίοι πολΐται Απετέ- 
λουν κοινωνίαν συγκειμένην έξ Ανθρώπων σχε
δόν έξ ολοκλήρου μή έχόντων Ανάγκην νά 
σκέπτωνται περί έξευρέσεως τών μέσων τής 
συντηρήσεώς των, καθό άρκονμένων εις όσα 
είχον, όσον δλίγα καί δν ήσαν ταΰτα, μεριμνών- 
των δέ καί εργαζομένων κυρίως καί προ πάν
των διά τό μεγαλείον καί τήν δόξαν τής Α θ η 
ναϊκής πολιτείας, ήτις, ού μόνον Απεζημίου 
διά μισθών επαρκών τονς είς τήν υπηρεσίαν 
αυτής αφιεροΰνιας όλον τόν καιρόν των πολί- 
τας, Αλλά συνάμα καθήκον καί ύποχρέωσίν της 
ύπελάμβανε καί εύχάριστον νά τοΐς καθιστά 
τόν βίον, διοργανοΰσα έορτάς, πανηγύρεις, 
διασκεδάσεις καί Αγώνας, διά δημοσίων δαπα
νών. Επειδή δέ τό διασκεδάζειν δέν έπρεπε νά 
εΐνε Αποκλειστικόν προνόμιον τών εΰπόρων πο
λιτών, ή πολιτεία αφιέρου μέγα ποσόν έν τφ 
προύπολογισμφ της όπως χορηγή εΐς τούς άπο- 
ρωτέρους τών πολιτών τά μέσα τοΰ νά μετέ- 
χωσι πασών τών εορτών καί τών διασκεδά
σεων καί τό σχετικόν κονδύλιον τής δαπάνης 
ταύτης ήτο γνωστόν δπό τό όνομα δεωρικά.

Καί ήτο, ώς εΐρηται, πολύ μεγάλη Ιν Ά θή- 
ναις ή αγάπη πρός τάς έορτάς, τάς πανηγύρεις, 
τάς δημοτελεϊς θυσίας, τούς ποικίλους καί παν
τοειδείς Αγώνας καί τάς θεατρικός παραστά
σεις. Οί ’Αθηναίοι ένόουν νά ποικίλλωσιν αδια- 
κόπως τήν ζωήν διά ψυχαγωγιών, καί τάς ερ
γασίμους ημέρας επρεπεν Αδιαλείπτως νά δια
δέχονται αΐ έορτάσιμοι, ή μάλλον αί ήμέραι 
τών διασκεδάσεων. Έφρόνουν πολύ δικαίως, 
ότι διά τής Αδιάκοπου ταύτης καί κανονικής 
εναλλαγής τής έργασίας καί τής διασκεδάσεως 
τό πνεύμα διετηρεΐτο πάντοτε ακμαίον καί ζωη
ρόν, ό δέ βίος τοΰ ανθρώπου παρήρχετο ήρε
μος καί γλυκύς, ώς ήσυχος ποταμός κυλίων τά 
διαυγή του ΰδατα διά μέσου φαιδρών καί Αν
θοσπάρτων λειμώνων.

* * *

’Αληθές εΐνε, ότι οι αρχαίοι δέν εΐχον τάς 
κυριακάς, αΐτινες καί μόναι Αποτελοΰσι σή
μερον εν τφ χριστιανική) κόσμφ πεντήκοντα 
δύο ημέρας Αργίας Ιτησίως. Εις ταύτας ή 
’ Ορθόδοξος Ανατολική ’Εκκλησία προσθέτει
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«τέρας είκοσι περίπου έορτάς εν αίς διατάσσε- 
ται αργία, ώστε παρ’ ήμΐν άί δλαι έορτάσιμοι 
ήμέραι άνέρχονται εις 7 0 -7 5  τό πολύ. Παρά 
τοΐς άρχαίοις ή έλλειψις των κυριακών άνε- 
πληροΰτο καί ύπερηκοντίζετο υπό τής πλη- 
θύος τών άλλων εορτών. Έ ν  τούτοις, εις τάς 
’Αθήνας υπήρχε καί τι παρεμφερές προς τάς 
κυριακάς- διότι έωρτάζετο, πάσα μέν πρώτη 
τοΰ μηνός ώς Νουμηνία, πάσα δέ όγδοη τού 
μηνός ώς ίερά είς τιμήν τού Θησέως. "Ωστε 
είκοσιτέσσαρες έορτάσιμοι ήμέραι ύπήρχον έτη- 
σίως μόνον διά των δύο τούτων εορτών, τών 
επανερχόμενων καθ’ έκαστον μήνα.

Κατόπιν ήρχοντο αί Διονυσιακοί έορτα'ι τε
τράκις τοΰ έτους, ήτοι τά Άνθεστήρια, τά μι
κρά Διονύσια, τά μεγάλα Διονύσια, τά κατ’ 
άγρούς Διονύσια. Έκάστη τούτων διήρκει από 
τριών μέχρι πέντε ήμερων, ώστε συναποτελοΰσι 
δεκαπέντε ήμέρας έορτασίμους..  'Έτεροι μεγά
λοι ένιαύσιαι εορται ήσαν, τά μικρά Παναθη- 
ναια (3  ήμέρας), τά Θεσμοφόρια (4 ήμέρας), 
τάς Άπατούρια (3  ήμέρας), τά Μουνύχια (3  
ήμέρας), τά Θαργήλια (2  ήμέρας). Δι’ έκα
στον τών δώδεκα μηνών τοΰ ένιαυτοΰ ύπήρχεν 
άνά μία εορτή, Ιξ ής έλήφθη τό δνομα τοΰ μη
νός, διαρκοΰσαι άνά μίαν ήμέραν. Πρός τού-ί 
τοις τά Διάσια (2  ήμέρας), τά Ά δώνια (2| 
ήμέρας), καί 33 άλλαι έορταί διαρκοΰσαι άνά| 
μίαν ήμέραν, ών μακρόν θά ήτο νά μνημο- , 
νευθώσι τά ονόματα. ;

Έκτος τών ενιαυσίων τούτων εορτών, ύπήρ
χον αί λεγόμενοι πεντετηρίόες, ήτοι αί εορται 
αί τελούμενοι άπαξ κατά πενταετίαν, καί διαρ- 
κοΰσαι έπί έξ ή επτά ήμέρας. Ή σαν δέ αΰται 
τά Μεγάλα Παναθήναια, τά Έλευσίνια Μυστή
ρια, τά Βραυρώνεια, τά Ηράκλεια καί τά 
Δήλια. Ύπήρχον δέ καί τά μικρά Μυστή
ρια, τελούμενα έν τφ ’Άστει έν έτος προ τών 
μεγάλων. Καθ’ έκαστον έτος συνέπιπτε μία 
μόνη πεντετηρίς.

Έ ν τφ συνόλφ λοιπός αί έορτάσιμοι ήμέ- 
ραι τών. ’Αθηναίων δέν ήσαν δλιγώτεραι τών 
εκατόν δέκα έτησίως, δηλαδή σχεδόν τό τρίτον 
τοΰ ένιαυτοΰ. Οί 'Αθηναίοι ένόουν νά έργά- 
ζωνται τρεις ήμέρας καί νά διασκεδάζωσι μίαν.

Ούχί δέ μόνον κατ’ αριθμόν περισσότεροι 
τών ίδικών μας ήσαν αί τών προγόνων ήμών 
έορταί, άλλα καί κατά τόν χαρακτήρα τά μέγι
στα διέφερον τών ήμετέρων. Παρ’ ήμΐν, καί 
παρ’  άπασι τοΐς χριστιανικοΐς λαοΐς έν γένει, 
εορτή σημαίνει άπλώς ήμέραν αργίας καί άνα- 
παύσεως οικογενειακής- καί εάν τινες διασκε-

δάζωσι κατά τάς εορτάς, τό πράττουσιν δλως 
ίδιωτικώς, -εν οίκογενηακφ καί φιλικφ κύκλφ, 
ώς θά έπραττον καί έν οίαδήποτε άλλη ημέρα. 
Παρά τοΐς άρχαίοις ομως, καί εν’Αθήναις Ιδίως, 
πάσα εορτή ήτο καί μία πάνδημος διασκέδασις, 
δργανουμένη εις τιμήν τών θεών καί τών ή- 
ρώων, δαπάνη τής πολιτείας, συντρεχόντων καί 
τών πλουσιωτέρων πολιτών διά γενναίων χο
ρηγιών. Καί ώργανοΰντο οΰτω, δημοτελεΐς θυ- 
σίαι, αγώνες, θεατρικοί παραστάσεις, μουσικοί 
διαγωνισμοί, άρματοδρομίαι, ίπποδρομίαι, λαμ
παδηφορίας παννυχίδες, πομπαί πολυτελέστα
τοι, άμιλλαι τριήρεων καί πλασταί ναυμαχίας 
δημοθοινίαι, ήτοι Ιστιάσεις τοΰ πλήθους. Ετε- 
λοΰντο δέ καί άλλαι παντός είδους ύπό παν
αρχαίων εθίμων καθιερωμένοι περιεργόταται 
τελεταί καί μυσταγωγίας Διά νά μή Ιπέρχεται 
δέ κόρος καί μονοτονία, είς Ικάστην τών εορ
τών εΐχε δοθή ίδιος χαρακτήρ καί ιδιαιτέρα 
φυσιογνωμία, άλλα δέ ήσαν τά- εν έκάστη Ικ- 
τελούμενα έθιμα καί διάφοροι αί δργανούμε- 
ναι διασκεδάσεις.

Τοσαύτην δέ σπουδαιότητα άπέδιδον οί ’Α 
θηναίοι είς τήν δσον οιον τε μεγαλοπρεπεστέ- 
ραν τών Ιορτών των τέλεσιν, ώστε μέγα πλή- 

|θος αρχόντων δπήρχεν, ών δ μόνος προορισμός 
[ήτο νά επιμελώνται τήν προπαρασκευήν, όρ- 
Ιγάνωσιν καί τέλεσιν τών Ιορτών καί πανηγύ- 
Ρρεων. Ό  λόγος δέ τούτου δέν είνε δύσκολον 

νά κατανοηθή. Ή  θρησκεία τών Ελλήνων εν 
γένει, κατ’ ακολουθίαν δέ καί τών ’ Αθηναίων, 
είχε παραχθή, Ιξελιχθή καί διαμορφωθή άπό 
παλαιτάτων χρόνων έν αύτφ τφ τόπφ. Οί θεοί, 
οί ημίθεοι καί οί ήρωες τής θρησκείας ταύτης, 
ήσαν οί γενάρχαι καί πρόγονοι τοΰ λαοΰ καί 
ίδρυταί τής πολιτείας του- είς Ικατοστύας άν- 
ήρχοντο αίοίκογένειαι αϊτινες έκαυχώντο δτικα- 
τηγοντο άφ’ έκάστου έξ αυτών. Αί δέ έορταί τής 
λατρείας ταύτης, ού μόνον ήσαν άναμνήσεις 
σημαντικών γεγονότων τής ιστορίας τοΰ τό
που, άλλ’  Ιθεωροΰντο καί οικογενειακοί ανυ
μνήσεις διά πλείστας οίκογενείας, ών οί πρόγο
νοι ήσαν οί ούτως ή άλλως δράσαντες κατά 
τά ιστορικά συμβάντα ών ή μνήμη, έορτάζετο. 
Τούτων δ’ έχόντων ούτως, τίς δέν έννοεϊ, δτι 
άπείρως μεγαλείτερον ένδιαφέρον ήτο φυσικόν 
νά εμπνέωσιν είς τούς ’ Αθηναίους αί έορταί 
των, έκείνου τό όποιον Ιμπνέουσι σήμερον αί 
χριστιανικοί μας έορταί;

Εΐπομεν περί τοΰ διαφόρου χαρακτήρος έκά- 
στης εορτής, οΰ ένεκεν ό κόρος δέν Ιπήρχετο 
ούτε ή μονοτονία τών αύτών διαρκώς διασκε
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δάσεων έμάραινε τόν ζήλον τών φιλεορτων. 
Τά Άν&εοτήρια, έπί παραδείγματι, είχον τόν 
ΐδιόν των χαρακτήρα, μέ τήν πλησμονήν τών 
άνθέων δι’ ών έκοσμοΰντο τά παιδιά, μέ τόν 
γάμον τοΰ Διονύσου μετά τής γυναικός τοΰ 
δρχοντος Βασιλέως, τελούμενον μετά λαμπρό
τατης πομπής, μέ τούς αγώνας τής πολυπο
σίας οΐτινες έγίνοντο, μέ τήν διασκέδασιν τών 
δούλων, οΐτινες έτρωγον καί επινον υπηρετού
μενοι ύπό τών κυρίων των, κλπ.· Τά Διονύσια 
διαιρούμενα είς μικρά, μεγάλα, καί κατ’ άγρούς, 
είχον επίσης ίδιον χαρακτήρα, μέ τά ίερά όρ
για τοΰ Βάκχου, μέ τήν μεγαλοπρεπή Διονυ
σιακήν πομπήν, τής οποίας έλαχίστην μόνον 
ιδέαν δύνανταινά δώσωσιν ήμΐν αί παρελάσεις 
τών προσωπιδοφόρων τών άπόκρεω, καί μέ 
τάς θεατρικός παραστάσεις καί τούς διαγωνι
σμούς τών τραγωδιών καί τής μουσικής- τά 
μικρά Πανα&ήνωα, μέ δλως διάφορον φυσιο
γνωμίαν, δτε διωργανοΰντο αί λαμπραί λαμ- 
παδηφορίαι είς τόν Κεραμεικόν ύπό τε τοΰ πε
ζικού καί τοΰ ίππικοΰ, οί άγώνες τής εύαν- 
δρείας είς τό Στάδιον, καί άγώνες μουσικής, 
ήτοι κιθαρωδίας, αύλφδίας, ποιήσεως κλπ. είς 
τό Ώδεΐον. Καί έγίνετο προσέτι ή περίφημος 
πυρρίχια δρχησις ύπό τών νέων, είς άνάμνησιν 
τής νίκης τής Άθηνάς κατά τών Τιτάνων, και 
ναυμαχία πλαστή παρά τό Σούνιον. Τά θεσμο
φόρια, εορτή τών θεσμών τής πολιτείας καί 
κοινωνίας, είς τιμήν τής Θεσμοφόρου Δήμη- 
τρος, τελούμενη ύπό έκατοντάδος γυναικών 
καί παρθένων έκλεγομένων μεταξύ τών εύγε- 
νεστέρων καί πλουσιωτέρων τής πόλεως, δνο- 
μαζομένων Θεσμοφοριαζουσών, και έκτελουσών 
πολλούς μυστηριώδεις ίερούς τύπους, έν πομπή 
άκολουθουμένη ύφ’ δλης της πόλεως. Περιερ- 
γοτάτη διά τόν χαρακτήρα της τόν ίδιότυπον. 
Τά Μουνύχια, εορτή είς τιμήν της Μουνυχίας 
Άρτέμιδος, τελούμενη έπί τοΰ όμωνύμου λό
φου, καθ’ ήν ό δήμος έσφαζε 500 αίγας είς 
τόν βωμόν τής θεάς, καί πάντες οί εύποροι 
έπίσης μεγάλην ποσότητα αίγών. ‘Ο δέ δήμος 
δλόκληρος μετέβαινε καί διεχέετυ είς δλην 
Ικείνην τήν εξοχήν, εορτάζων τήν έλευσιν τής 
άνοίξεως, διότι συνέπιπτε περί τάς άρχάς ’Α 
πριλίου, καί πλησμονή άνθέων έστόλιζε τούς 
εορτάζοντας, καί τούς βωμούς τής λατρευομέ- 
νης θεάς. Τά θαργήλια είς τιμήν τοΰ ’Απόλλω
νος, μέ τάς άπαρχάς τών καρπών, δτε έγίνετο 
καί γενικός καθαρμός τής πόλεως ’Αθηνών διά 
μυσταγωγιών καί τελετών Ιδιορρύθμων. Τά 
Έλευσίνια, ή μεγίστη τών Ιορτών τής άρχαιότη-

τος, ή διαρκοΰσα οκταήμερον καί συναγείρουσα 
είς τάς ’Αθήνας μέγα πλήθος ξένων έξ δλης 
τής Ελλάδος, τής οποίας ούδεμίαν περιγραφήν 
δυνάμεθα νά δώσωμεν είς τάς δλίγας ταύτας 
γραμμάς άλλα τήν λαμπρότητα καί μεγαλοπρέ
πειαν τής οποίας έκαστος εννοεί. Τά Διάσια 
είς τιμήν τοΰ Διός, τελουμένη δίς τοΰ έτους 
έξω τής πόλεως, δπου πλήθος ταύρων έθυσιά- 
ζετο είς τόν ύπατον τών θεών, ύμνοι έψάλ- 
λοντο ύπό λαμπρών χορών πέριξ τών βωμών, 
Ιππικοί άγώνες Ιτελοΰντο, καί Ιμπορική πανή 
γυρις, πρός τούτοις, διωργανοΰτο. Έν ταΐς 
Νεφέλαις τοΰ Άριστοφάνους ό Στρεψιάδης 
υπομιμνήσκει είς τόν άχάριστον υίόν του, δτι 
έν τοΐς Διασίοις τφ είχεν άγοράσει άμαξίδια, 
δτε ήτο μικρός. Τά ΕΙσιτήρια, ή πρωτοχρονιά 
τών άρχαίων, κατά τήν δποίαν έγίνετο τελετή 
καί δημοτελής θυσία, εύωχίαι και διασκεδάσεις 
ήκολούθουν, !ν δέ τφ προαυλίφ τοΰ Ναού τοΰ 
Βουλαίου Διός πάντες οί νεοεκλεγέντες άρχον
τες τοΰ ενιαυτού έλάμβανον κατοχήν τών άξιω- 
μάτων αύτών. Έπίσης ή Βουλή τών Πεντακο- 
σίων διά μεγαλοπρεπούς θυσίας άνελάμβανε 
τήν ήμέραν έκείνην τά έργα της. Τά Πλυντή
ρια εορτή καθ' ήν έπλύνετο καί εκαλλύνετο τό 
άγαλμα τής Παλλάδος ύπό τών ΓΙραξιεργιδών 
καί κατόπιν έγίνετο πομπή άνά τάς οδούς μέ 
σνχα ήγητόρια. Τά Σκιρροφόρια, εορτή εις τι
μήν τής Ά θηνάς, ής τό άγαλμα περιεφέρετο 
έν πομπή σκιαζόμενον ύπό σκίρρου, ήτοι άλε- 
ξηλίου, καί ύπέρ ής έγίνοντο θυσίαι ύπό τών 
καλούμενων Έτέοβουταδ&ν. Τά *Υδροφόρια 
Ιορτή καθ’  ήν, είς άνάμνησιν τοΰ κατακλυσμοΰ 
τοΰ Ώγύγου, αί γυναίκες καί αί κόραι τών ’Α 
θηναίων λαμπροστόλιστοι καί μέ πολυτελείς 
υδρίας εκόμιζον ύδωρ καί έπλήρουν μίαν χα
ράδραν έγγύς τοΰ Ναοΰ τοΰ Ολυμπίου Διος, 
καί κατόπιν, φέρουσαι έρριπτον εντός τοΰ 
ΰδατος τούτου, άλευρα, μελι, καρπούς και 
άλλα φαγητά πρός έξιλέωσιν τών καταχθονίων 
θεών.

Πλεΐσται άλλαι έορταί ύπήρχον, ας παρα
λείπω χάριν συντομίας. Άλλα καί τούτων έμνη- 
μόνευσα μόνον δπως καταδείξω τήν μεγίστην 
αύτών ποικιλίαν καί άπ’ άλλήλων διαφοράν.

* * *

Καί έν γένει, αί έορταί ήσαν αί καθιστώσαι 
τόν έν ταΐς άρχαίαις Άθήναις βίον τοσοΰτον 
γλυκύν καί θελκτικόν, ώστε πληθύς Ελλήνων 
έξ δλης τής Ελλάδος νά έρχωνται ενταύθα δπως 
διασκεδάζωσιν.Άνευ τής πληθύος καί μεγάλο-
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πρεπείας των Ιορτών των αί Άθήνάι δέν θά 
ήσαν Άθήναι.

Άλλ’ ένταΰθα τού λόγου γενόμενος, δεν πρέ
πει νά παραλείψω καί έτερον πανίσχυρον έλα- 
τήριον, δπερ καθίστα λίαν ποθητός είς τούς 
’Αθηναίους τάς έορτάς των. *Ητο δέ τούτο ή 
εν αύταΐς καί μόναις έπερχομένη ε·'«φή των 
δυο φύλων. Διότι, ώς γνωστόν, αί Ά τθί- 
δες, αί κατά τάς λοιπάς ημέρας έν τοΐς γΐ'ναι- 
κωνίταις διάγουσαι, κατά τάς έορτάς έξήρχοντο 
λαμπροστόλιστοι και πλήρεις χαρίτων, και ου 
μόνον καθ’ απασαν την πόλιν διεχέοντο, άλλά 
και μέρος Ινεργόν έλάμβανον είς τάς Ιεροτελε
στίας, τάς πομπάς, τάς θυσίας καί τάς μυστα
γωγίας. Έν ταΐς πλείσταις μάλιστα των περι
πτώσεων αί γυναίκες έλάμβανον ένεργότερον 
καί έπικρατέστερον μέρος ή οί άνδρες. Διότι, 
τότε αί γυναίκες μετεΐχον τόΰ ιερατείου, χατεΐ- 
χογ μάλιστα αύταί τά υψηλότερα τών ιερατι
κών άξιωμάτων έν τοΐς Ναοΐς τών Θεαινών, ως 
είχον γράψει άλλοτε καί έν τή «περί Ά τθί- 
δων Βασιλισσών» πραγματεία μου, τή δημο- 
σιευθείση έν τοΐς « Παναθηναίοις». Ή το  δέ ή 
κατά τάς έορτάς επιμιξία τών γυναικών προς 
τους άγδρας— καί μάλιστα τών παρθένων — 
πολύ έλευθερωτέρα παρ’ δσον πολλοί σήμερον

τήν φαντάζονται. Αί γυναίκες έξήρχοντο είς 
τάς έορτάς άκάλυπτοι τά πρόσωπα, αί δέ παρ
θένοι μάλιστα καί ελαφρώς ένδ'εδυμέναι, καί 
ούδαμώς άπέφευγον τά βλέμματα τών άνδρών, 
πολλάκις δέ κατά τάς παννυχίδας μετεΐχον ζωη- 
ρώς τών χορών καί τών άσμάτων, .ώς καταφαί
νεται έκ τών εξής στίχων του Άριστοφάνους 
(Βάτραχοι 409 -412 καί 414-415), όπου ψάλ
λει 6 Ήμίχορος:

« K a l  γάρ παραβλέψας τί μειρακίοκης
» Νυν δη καχείδον, καί μάλ' ευπροσώπου,
» Σνμπαιοχρίας, χιχωνίον
» Παραρραγένχος τιχ&ίον προκνψαν ».

Ό  δέ Ξανθίας παρατηρεί πρός ταΰτα:

« Εγώ δ’ αεΐ πως φιλακόλονΟός είμι, καί
[  μεχ’ ανχής

» ΠαΙζων χορεύειν βούλομαι!  »

Ά νθρωποι τόσον καλαίσθητοι, δσον οί πρό
γονοι ήμών,άδύνατον ήτο νά μή Ιννοώσιν, δτι 
δυο πράγματα είνε απαραίτητα διά τήν μεγαλο
πρέπειαν καί χάριν πάσης έορτής : Αίγυναΐκες 
καί τά άνθη!

Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΔ Η Σ  Ν Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ ΙΔ Η Σ

Η A N O I S I S
Τήν άπάντησιν τού κ. I . Κονδυλάκη διά τήν εικόνα 

τής Ά νοίξεως, πού Ιδιύσαμεν είς τό τελευιαΐον τεύ
χος, ληφθείσαν άργά, δημοσιεύομεν σήμερον χωριστά.

Τ “ ί αισθάνομαι κατά τήν Άνοιξιν; “ Εχω ένα 
* μελόδραμα ή καλλίτερα μίαν έπερέταν είς 

τήν κεφαλήν καί δταν δέν έχω δεκάραν είς τήν 
τσέπην. Κατά τήν “Ανοιξιν ζώ καί κατά τάς 
δλλας ώρας του έτους νοσταλγώ καί περιμένω 
τήν Άνοιξιν. ΔΓ έμέ ή Άνοιξις είνε πρωΐα, 
είνε φώς, νεότης. Υποθέτω δτι δσον καί δν 
γηράση ό άνθρωπος, άδύνφτον νά μή αισθά
νεται ένα παλμόν νεότητος κατά τήν Άνοιξιν.

Δέν έννοώ τήν τέρψιν τήν οποίαν δίδουν 
είς πολλούς τό φθινόπωρου καί όχειμών, δπως 
λέγουν τουλάχιστον. Προτιμώ πάλιν τό θέρος μέ 
δλας του τάς ένοχλήσεις, μόνον διά τήν ζωήν 
τοΰ υπαίθρου τήν οποίαν μάς δίδει. Δέν δίδω 
μίαν ώραν θερινής νυκτός είς τό άκρογιάλι 
τοΰ Φαλήρου ή δπου άλλου τής 'Αττικής θέ
λετε δι’ δλας τάς τέρψεις τοΰ χειμώνος καί δι’ 
δλας τάς ποιητικάς μελαγχολίας τοΰ φθινοπώ

ρου. Ευτυχώς είς τάς Αθήνας ή βροχή διαρκεί 
ολίγον, άλλως θά ήμουν δ δυστυχέστερος το>ν 
’Αθηναίων κατά τον χειμώνα

Τό πρώτον αίσθημα καί τό πρώτον σκίρ
τημα τής Άνοίξεως μοΰ δίδει πάντοτε τό κε
λάδημα ενός μικροΰ, πολύ μικρού πτηνού, του 
οποίου ή φωνή αντηχεί άπότά δάση καί τούς κή
πους, οχ ρυθμικός κτύπος άξίνης. Τό έγνώριζα 
μόνον άπό τήν φωνήν, έως πρό δυο μηνών, δτε 
τό είδα είς τήν Πεντέλην. Είνε μικρότερου καί 
κομψότερου τοΰ άηδονιοΰ, υπόφαιου τό χρώμα, 
καί τό κελάδημά του δέν έχει τίποτε τό εξαιρε
τικόν. Είνε μονότονου· καί όμως μέ συγκινεί 
περισσότερον άπό κάθε άλλον, διότι μου φέρει 
τό πρώτον μήνυμα τής Άνοίξεως. Πώς όνομάζε- 
ται ούτε γνωρίζω, ούτε θέλω νά μάθω. Μοΰ εί
παν άλλοτε κάποιον κοινόν όνομα, τόσον βάρ
βαρον, ώστ= εφρόντισα νά τό λησμονήσω- καί 
δέν εφρόντισα νάμάθω άπό τον φίλον μου κ. 
Ν. Άποστολίδην τό επιστημονικόν του όνομα, 
έκ φόβου δτι θά είνε περισσότερον βάρβαρον.

I . Κ Ο Ν Δ Υ Λ Α Κ Η Σ

Η ΙγΟ Ρ  Η Τ Η Σ  Δ Α Φ Ν Η Σ
—  Ά π ό  λαϊκόν π α ρα μ ύθι  —

Κάτω άπό τήν φουντωτή δάφνη, τήν όλοπρά- 
σινη, έστησε τή σκηνή του ό ποιητής.

Τον τραγούδησαν λυγερόφωνοι τραγουδι
στάδες, τον κέρασαν πανώριες σκλαβοποΰλες 
γλυκό κρασί, κ' έγειρε νά κοιμηθή κουρασμέ
νος καί διπλά μεθυσμένος. . . άπ’ τή νίκη κι' 
απ’ τό κρασί.

Στοΰ κρεβατιού τά πόδια τοΰ άναβαν πάντα 
δυο κεριά κ’ ένα μεγάλο στήν κορφή. *Η νύχτα 
πού σκεπάζει μέ τή μαύρη ποδιά της τούς άλ
λους όλους, νά μή σκοτίση καί τό δοξασμένο 
βασιλόπουλο.

Καί σ’ ένα τραπεζάκι τοΰ έβαλαν γλυκά καί 
σιρόπια, νά ξυπνφ νά γλυκοδροσίζεται.

* * *

Τά μεσάνυχτα ξυπνφ. . . τά κεριά σβυστά! 
ανάβει δύσκολα φώς μέ τά πετράδια του.

Τά γλυκά φαγωμένα, τά ποτήρια στεγνά! ! 
Κακό μεγάλο θά γένη! !  Ά ! δν φροντί- 
ζη γιά τά σύνορα τοΰ κράτους του, καί τρέ- 
χη σιδερόφραχτος νά πολεμήση τόν εχθρό.. . 
φροντίζει καί γιά τόν άφέντη τόν εαυτό του, 
καί δέν θέλει νά τοΰ λείψη τίποτε, μά τί
ποτε. . .

Καί φωνάζει στά παληκάρια του καί άγρι- 
εύει καί λέγει μέ φωνή άστροπελέκι: πώς 
Ικεΐνον πού θά ξανασβύση τά κεριά του, θά 
τοΰ σβύση τή ζωή. Κ εκείνον ποΰ θά πιή τό 
μοσχάτο κρασί, θά τοΰ πιή τό αίμα.

Φόβος καί τρόμος ! 1
Τό πιο άφοβο παληκάρι, τό πιό άφοβο 

στον πόλεμο, αντίκρυ στον εχθρό, τώρα στήν 
είρήνη, καρδιοχτύπι? σάν πουλί, εμπρός στον 
βασιλέα του, καί λέγει μέ εΰλάβεια. — ’Αφέντη 
βασιλέα, μαζί ήπιαμε τοΰ εχθρού τό αίμα, καί 
τώρα δλοι μαζί θά πιούμε καί τό αίμα εκει- 
νοΰ, ποΰ ήπιε άπ’ τό ποτήρι σου κ’ έσβυσε τά 
κεριά σου.

* * *
Τήν άλλη νυχτιά τά ίδια.
Τό βασιλόπουλο άνοίγει τής σκηνής του τή 

θύρα καί βλέπει νά παραφυλάγουν άγρυπνα 
τά παληκάρια του.

— Δέν είδατε κάνένα;
— Κάνένα. Μάνας γέννημα καί θρέμμα 

δέν πέρασε.

— Παράξενο! τά κεριά σβυστά, τά ποτήρια 
στεγνά.

— Βασιλέα μου πολυπίχινεμένε, λέγει ό γέ
ρος σύμβουλός του, δέν είναι μάνας γέννημα 
καί θρέμμα, δέν είναι. ’Εξωτικό γυρίζει, τρι
γυρίζει έδώ.

***

Τήν τρίτη βραδυά, τό βασιλόπουλο βάζει τό 
σπαθί του κάτω άπ’ τό προσκεφάλι του.

Λαγοκοιμάται. Ντρέπεται νά ξομολογηθή, 
αυτός, ποΰ δέν έχλώμιασε εμπρός στον έχθρο, 
πώς φοβάται τά Ιξωτικά.

Τά παληκάρια, ποΰ άκόμα δεν ξεκουράσθη- 
καν άπ’  τόν πόλεμο, αγρυπνούνε καί κρυφο- 
μιλοΰνε.

* * *

Περασμένα μεσάνυχτα. Λάλησε τό πετεινάρι.
Σειέται ή δάφνη ή φουντωτή ήόλοπράσινη, 

άνοίγει τό κουφάρι της, καί βγαίνει μια κόρη 
φεγγαροπρόσωπη, σιμώνει, πίνει τό κρασί, 
σβύνει τό κερί τής κορφής μέ τήν όλόδρωση 
μυρωμένη άναπνοή της, κ’ εκεί ποΰ Ιτοιμάζε- 
ται νά σβύση καί τά κεριά τά άλλα καί νά 
φύγη, τό βασιλόπουλο τήν άρπάζει άπ’ τά ολό
χρυσα μαλλιά.

—  Νεράιδα είσαι ή έξωτικιά;
Ή  κόρη περεχύθήκε μέ Ροδοδάφνης χρώ

ματα.
Είμαι τής δάφνης ή κόρη ή μονάκριβη.
— Κ’ εγώ, γιά χη δάφνη πολέμου
Καί τή φιλίΐ καί τή φιλεί καί τή φιλεΐ. Κ’ 

εκείνη τρομαγμένη, δακρυσμένη, ξεφεύγει καί 
φωνάζει.

— Μανούλα μου, δαφνούλα μου. “Ανοιξε 
νάμπω μέσα.

Καί μια φωνή άγρια καί πονεμένη βγήκε 
άπ’ τής αύστηρής δάφνης τό παρθένο φύλλωμα 
καί είπε σάν αφορεσμός καί σάν καταδίκη, αύτά 
τά λόγια.

Φιλημένη τοιμπημένη
μεο’ οχ η δάφνη πια δ& μπαίνει.

Ή  κόρη άδικα παρακαλεΐ.
Ή  δάφνη μένει κλειστή, θαρρείς άκόμα 

πιό πράσινη άπ’ τήν οργή της, καί άπό τότε 
έγιναν τά φύλλα της πικρά σάν χολή.
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Τό βασιλόπουλο την άρπάζει.
— Βλέπεις; ήταν γραφτό σου. Έσύ θά ήσαι 

ή δαφνουλα μου, η’ έγώ θά ήμαι ή μανούλα 
σου.

’Εκείνη κλαίει καί γέρνει τό πονεμένο της 
κεφαλάκι στό στήθος του, μ’ Ιμπιστοσύνη.

Έκεΐ τά πικρά τής απελπισίας λόγια· εδώ 
τά γλυκά τής Ιλπίδας νανουρίσματα.

*  *  *

— Μήν άγρυπνάτε, παληκάρια.Έγώ πίνω τό 
κρασί. Έ γώ σβύνω τά κεριά. Μήν άγρυπνδιε.

Καί δλο τό βασιλόπουλο αργούσε νά φυγή. 
“Αδικα ό κάθε πολεμιστής λαχταρούσε τήν πα
τρίδα. Μιά μάνα πονεμένη τούς καρτερεί έκεΐ 
κάτω· τους καρτερεί ολόδροση άρραβωνιαστική, 
τούς καρτερεί παραπονεμένη αδελφή, άδικα.

Τό βασιλόπουλο δεν θέλει νά σαλέψη. Μά 
φθάσανε γραφές, πανωγραφές, άπ’ τόν πα
τέρα του. Νά γυρίση πίσω- γιατί τόν καρτερεί ή 
καλή του και ό ίδιος γέρος πιά, θέλει νά τού 
δ (όση στα στεφανώματα του, τήν εύλογία καί 
τόν θρόνο.

Κλαίει τό βασιλόπουλο, χλώμιασε. Νά φύγη, 
πώς νά φυγή ! !  ’Εδώ είν’ ή καρδιά του δεμένη, 
έδώ.

Καί τήν άρραβωνιαστική του ούτε θέλει πιά 
νά τήν συλλογισθή.

*■**
Ό  γέρος δ σύμβουλος φωνάζει με τής πείρας 

τή βραχνή φωνή, και τού θυμίζει τόν λόγο τού 
τόν βασιλικό, τόν γέρο του πατέρα, τήν πατρίδα, 
πού θά τήν ματοκυλίση καί πάλι.

Καί σάν βλέπει πώς δεν γυρίζει τό βασιλό
πουλο, τού λέγει.

“Αφησε τήν κόρη έδώ, δός της χίλια καλά 
καί τρέξε δλα νά τά πής τού γέρου σου πατέρα, 
καί άμα πάρης τήν ευχή του,ξαναγυρίζεις.

* *  *

Μέ φαρμακωμένη καρδιμ τήν άποκοίμισε.

Μέσα σιή βασιλική σκηνή. “Εβαλε γύρω της 
κρίνα καί τριαντάφυλλα καί βασιλικούς, πολ
λούς βασιλικούς, καί τής άφησε πετράδια καί 
φλουριά, γιά νά ζήση εκατό χρόνια σάν ζηλε 
μένη άρχόντισσα.

Τήν έγλύκοφίλησε· την έπικροφίλησε· κ’ έ
φυγε, Ινφ δ σύμβουλος ό γέρος πού πάγωσαν 
τά χρόνια τήν καρδιά του, τού έλεγε, έμπρός 
στό -θύμα τό άνθοστόλιστο·

-  Έκαμες πράξι μεγάλη, ή ιστορία θά τήν 
γράψη.. Γιατί νίκησες χθες τόν εχθρό καί σή
μερα τόν εαυτό σου.

Τά φύλλα τής δάφνης πρασίνισαν πιο πολύ 
καί πίκρισαν ακόμη περισσότερο.

* * *

Ξύπνησε ή κόρη, μακάρι νά χοιμουνταν τόν 
άξύπνητο.

Ξύπνησε από δνειρο γλυκό καί είδε τήν 
μοναξιά της, τήν έρημιά της, είδε καί τά πετρά
δια καί τό χρυσάφι, πού άχτινοβολούσαν πε- 
ριπαιχτικά.

Τά διαμάντια τασπλαχνα, τό χρυσάφι τό 
φθονερό! Τά είδε δλα, καί είπε, ένφ στεφανώ- 
νουνταν μέ τά συμπονετικά λουλούδια.

’Ρόδα καί τριαντάφυλλα καί σείς βασιλικοί μου, 
γιατί μ  άποκοιμήοατε κ’ έφυγε τό πουλί μον.

Γύρισε καί στή δάφνη τήν κλειστή, μά δέν 
είπε τίποτε.

Ά χ , έκείνη έφταιξε. Γιατί νά φύγη άπ’ τής 
μάνας της τήν άγκαλιά; γιατί;

Λένε πώς ή δάφνη ή φουντωτή, ή όλοπρά- 
σινη, ή άνίκητη, ξεράθηκε νικημένη άπ’ τόν 
πόνο, κ’ έσυρε μαζί της στον θάνατο, συμπονε
τικά, τήν κόρη πού παραπάτησε· κ’ εκεί πού ή 
δάφνη έξεράθηκε, γλυκοπικροτραγουδεΐ τ ’ άη- 
δόνι μέ παράπονο ·

Φιλημένη τσιμπημένη
με σ’  ’στή δάφνη πιά δέν μπαίνει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΖΟΛΔΗΣ *

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΑ  ΧΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΑ

Τπήρχαν εις τήν αυλήν τού βασιλέως Μάρ
κου τέσσαρες βαρώνοι, οί πιό κατεργάρη

δες άνθρωποι τού κόσμου, πού ¿μισούσαν τόν 
Τριστάνον γιά τήν παλληκαριά του καί γιά τήν 
άγάπην πού τού είχε ό βασιλεύς. Νά τά δνό- 
ματά τους: Άνδρέτος, Γκενελόν, Γκονδοΐν καί 
Ντενοάλεν λοιπόν, ό δούξ Άνδρέτος ήτον, κα
θώς δ Τριστάνος, ανεψιός τού βασιλέως Μάρ
κου. Κ’ Ιπειδή ήξεραν πώς 6 βασιλεύς δέν 
έσκέπτετο πώς ν’ απόκτηση παιδιά, καί θ ’ άφινε 
τόν θρόνον του έτσι στόν Τριστάνον, ό φθόνος 
τους άναψε, καί μέ ψέματα άρχισαν νά εξεγεί
ρουν έναντίον τού Τριστάνου δλους τους με
γάλους τού Κορνουάγι.

« Πόσα παράξενα στην ζωήν του! έλεγαν 
μεταξύ τους οί βαρώνοι· άλλά είσθε άνθρωποι 
μέ μυαλό καί ’μπορείτε νά καταλάβετε. Πώς 
¿θριάμβευσε έναντίον τού Μορχόλτ; Καί μέ 
ποιες μαγείες ήμπόρεσε μισοπεθαμένος ν’ άρ- 
μενίση τή θάλασσα; Ποιος άπό σάς θά ήμ- 
πορούσε νά όδηγήση ένα πλοίο χωρίς πα
νιά καί χωρίς κουπιά; Οί μάγοι, λένε, μπο
ρούν. “ Επειτα, πού εύρήκε γιατρικό γιά τίς 
πληγές του; Βέβαια, είνε μάγος. Ναι! ή βάρκα 
του ήτον μαγική, μαγικό τό σπαθί του, καί ή 
άρπα του είνε μαγεμένη πού κάθε μέρα χύνει 
φαρμάκι στήν καρδιά τού βασιλέως Μάρκου. 
Πώς ήμπόρεσε νά δαμάση αυτήν τήν καρ
διά μέ τά μάγια του ! Θά γείνη βασιλεύς 
σας, αύτός ό μάγος. . . » Έπεισαν έτσι τούς 
πιό πολλούς βαρώνους: Γιατί πολλοί άπό τούς 
άνθρώπους δέν ήξεύρουν πώς δ,τι είνε εις τήν 
έξουσίαν τών μάγων, ή καρδιά τό κάμνει επί
σης μέ τήν δύναμιν τού έρωτος καί τής αν
δρείας. Γι’ αύτό οί βαρώνοι έβίασαν τόν βα
σιλέα Μάρκον νά πάρη γυναίκα μίαν κόρην 
βασιλέως πού θά τού έδιδε κληρονόμους· δν 
ήρνεΐτο, θ ’ άπεσύροντο μέσα στούς δυνατούς 
των πύργους γιά νάτόν πολεμήσουν. Ό  βασι
λεύς δέν ήθελε καί ώρκίζετο πώς ένόσψ έζούσε 
ό άγαπημένος του άνεψιός, καμμία κόρη βασι- 
λέως δέν θ ’ άνέβαινε τό κρεββάτι του. Άλλά, 
άπό τ’  άλλο μέρος, δ Τριστάνος, δ δποΐος μέ 
πολλήν του εντροπήν ΰπέφερε τήν ίιποψίαν 
πού είχε δ κόσμος, δτι δηλαδή αγαπούσε τόν

* Συνέχεια— «Παναθήναια·. 15  ’Απριλίου.

θειον του γιά νά τόν κληρονομήση, τόν εφοβέ* 
ρισε- ή δ βασιλεύς θά ύπετάσσετο είς τήν θέ· 
λησιν τών βαρώνων του, ή αύτός θά έφευγε 
άπό τήν αύλήν καί θά ¿πήγαινε νά όπηρετήση 
τόν πλούσιον βασιλέα μιας άλλης χώρας. Τότε 
δ Μάρκος είπε στούς βαρώνους δτιύστερ’ άπό 
σαράντα ήμέρας θά τούς έλεγε τί άπεφάσισε. 
Τήν ώρισμένην ημέραν, μόνος στό δωμάτιόν 
του έπερίμενε νά έλθουν κ’ έσκέπτετο λυπη
μένος: «Π ού λοιπόν ναύρώ κόρην βασιλέοις 
άπό μακρυνό μέρος πού νάήμπορέσω νά προσ- 
ποιηθώ μόνον, δτι τήν θέλω γυναίκα;»

Τήν στιγμήν αύτήν, άπό τό άνοικτό παρά- 
θυρον πού έβλεπε πρός τήν θάλασσαν, δύο χε
λιδόνια πού έκτιζαν τις φωλιές των. έμπήκαν 
μιλώντας μεταξύ των· έπειτα, άποτόμως Ιξη- 
φανίσθησαν. Άλλ ’ άπό τά ράμφη τους έπεσε 
μία μακριά τρίχα γυναικός πιό λεπτή άπό 
κλωστήν μετάξης πού έλαμπε ’σάν άκτΐνα 
ήλίου.

Ό  Μάρκος, αφού τήνέπήρε, είπε νά έλθουν 
οί βαρώνοι καί δ Τριστάνος, καί τούς είπε:

«Γιά νά σάς ευχαριστήσω, θά πάρω γυναίκα, 
δν θέλετε βέβαια νά μου τήν ευρήτε, Ικείνην 
πού ¿διάλεξα».

—  Βέβαια, θέλομε, ωραίε άφέντη· ποιά 
λοιπόν είν5 εκείνη πού έδιάλεξες;

—  Έδιάλεξα εκείνην πού αύτή ή τρίχα θά 
ήτον δική της. Καί δέν ήμπορώ νά θελήσω 
άλλην καμμιά.

—  Καί άπό πού, ώραΐε άφέντη, σοΰ ήλθε 
αύτή ή τρίχα; ποιος σοΰ τήν έφερε; άπό ποιο 
μέρος;

— Μού ήλθε, άπό τήν πεντάμορφη μέ τά 
χρυσά μαλλιά· δυό χελιδόνια μού τήν έφεραν 
εκείνα ξέρουν άπό ποιο μέρος».

Οί βαρώνοι ¿νόησαν πώς έγελάσθηκαν, 
Ύπώπτευσαν πώς ό Τριστάνος είχε συμβου
λεύσει έτσι τόν βασιλέα. Άλλά δ Τριστάνος, 
καθώς παρετήρησε τήν χρυσήν τρίχα, ένθυμή- 
θηκε τήν Ίζόλδην τήν ξανθήν. Έχαμογέλασε 
καί είπε:

« Βασιλεύ Μάρκε, δέν κάνεις καλά · μήπως 
δέν βλέπεις δτι αί ύποψίαι τών βαρώνων μ5 ¿ν
τροπιάζουν; Μάταια λοιπόν τούς έπερίπαιξες· 
θά πάω νά ζητήσω τήν πεντάμορφη μέ τά 
ξανθά μαλλιά. Ξέρεις δτι αύτό πού θά κάμω 
είνε έπικίνδυνο, καί θά μού είνε πιό δύσκολο
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να γυρίσω Απ’ εκεί παρ' από τό νησί που έσκό- 
τωσα τον Μορχόλτ- ωστόσο, ωραίε θείε, θέλω 
νά διακινδυνεύσω τό σώμα και την ζωήν μου 
ξανά πάλι για σένα. Καί νά καταλάβουν οι 
βαρώνοι δτι σ’ αγαπώ με πραγματικήν άγάπην 
ορκίζομαι, ή νά φέρω την βασίλισσαν μέ τά 
ξανθά μαλλιά στον πύργον τού Τινταγκέλ, ή 
νά μή γυρίσω ζωντανός.

’Αρμάτωσε λοιπόν ένα πλοΐον, επήρε μαζί 
του τυρί, κρασί, μέλι και δ.τι άλλο. Έπήρε 
μαζί του, Ικτός άπό τον Γκορβενάλ, εκατό νέ
ους ίππότας τούς πιο τολμηρούς καί τούς πιο 
εύγενεΐς, τούς έντυσε παράξεναποΰ νά μοιάζουν 
περισσότερο μ’ εμπόρους· άλλα κάτω άπό την 

•,  γέφυραν τοΰ πλοίου έκρυβαν τά ολόχρυσα 
ρούχα τών βασιλικών απεσταλμένων.

"Οταν τό πλοΐον έβγήκε στ’ άνοικτά, ό πι
λότος έρώτησε:

‘Ωραίε αύθέντα, πρός ποιο μέρος θ ’ αρμε
νίσομε;

—  ’Αρμένισε πρός την ’ Ιρλανδίαν, ίσια στο 
λιμάνι τοΰ Βαϊζεφόρτ.

*0 πιλότος έφρικίασε. Τάχα δεν ήξερε ό 
Τριστάνος δτι μετά τόν φόνον τού Μορχόλτ, 
δ βασιλεύς τής ’ Ιρλανδίας κατεδίωκε τά πλοία 
τών Κορνουαγέζων; Τούς θαλασσινούς πού 
ήθελε πιάσει, τούς Ικρεμοΰσε. Ωστόσο δ πιλό
τος ύπήκουσε, και έφερε τό καράβι πρός τό 
έπικίνδυνο μέρος έκεΐνο.

Κατ’  άρχάς δ Τριστάνος ήμπόρεσε νά πείση 
τούς ανθρώπους τοΰ Βαϊζεφόρτ δτι οί σύν
τροφοί του ήσαν έμποροι "Αγγλοι. ’Αλλά κα
θώς οί έμποροι αυτοί έχαναν τόν καιρόν τους 
στο παιγνίδι καί στά χαρτιά περισσότερο παρά 
στό νά ξοδεύουν τό σιτάρι, καί δεν έφαίνοντο 
καθόλου έμποροι, δ Τριστάνος έφοβήθη μή
πως άνεκαλύφθη, καί δεν ήξερε πώς νά Ιπιχει- 
ρήση νά ζητήση τήν βασίλισσαν.

Λοιπόν ενα πρωί·, καθώς Ιξημέρωνε, ακούσε 
μίαν φωνήν τόσον τρομακτικήν, σαν φωνήν 
δαίμονος. Ποτέ δεν είχε Ακούσε^ θηρίον να 
κραυγάζη με τέτοιον τρόπον, τόσον φρικώδη 
κ’ εξωτικόν. Καλεΐ μίαν γυναίκα πού Ιπερ- 
νοΰσε άπ’ έκεΐ:

« Πέ μου, κυρά μου, άπό πού βγαίνει αυτή 
ή φωνή πού άκούω, μή μου τό κρύβης.

— Βέβαια, άφέντη, θά σοΰ τό πώ, καί ψέ
ματα δεν θά πώ. Είνε άπό ένα θεριό περή 
φανο καί τρομερο. Κάθε ήμερα, κατεβαίνει 
άπό τη σπηλιά του καί σταματά σέ μια άπό τις

. πόρτες τής πολιτείας. Κανείς δεν ήμπορεΐ νά 
βγή ή κανείς νά μπή, αν δέν παραδώσουν στόν

δράκο ένα κορίτσι- καί αφού τό πάρη στά 
νύχια του, τό καταπίνει ώστε νά πης κυριε- 
λέησον.

— Κυρά, τής λέγει ό Τριστάνος, μή μέ γε- 
λφς, αλλά πές μου, δν είνε δυνατόν σ’, έναν 
άνθρωπον, πού τόν έχει γεννήσει μητέρα, νά 
σκοτώση τό δράκο πολεμώντας μαζί του.

—  ’Αληθινά, ωραίε άφέντη μου, δέν ξέρω- 
έκεΐνο πού ξέρω είνε πώς είκοσι ιππότες ¿δο
κίμασαν τήν τύχη τους έως τώρα- γιατί ό 
βασιλιάς τής ’Ιρλανδίας ¿κήρυξε, δτι θά έδινε 
τήν κόρην του Ίζόλδην τήν ξανθήν, σέ κείνον 
πού θά σκότωνε τό θεριό- ομως τό θεριό τούς 
έφαγε δλους ». Ό  Τριστάνος μόλις ακούσε αυτά 
αφήνει τήν γυναίκα καί γυρίζει στό πλοΐον. 
‘Οπλίζεται κρυφά, καί θά ήτον ωραίο νά έβλεπε 
κανείς νά βγή άπό τό πλοΐον τών Ιμπόρων 
τέτοιο άτι καί τέτοιος υπερήφανος Ιππότης. 
"Ομως τό λιμάνι ήτον έρημο, γιατί ή αύγή 
μόλις έπρόβαινε καί κανείς δέν είδε τόν Ιπ
πότην νά καλπάζη πρός τήν πύλην πού ή γυ
ναίκα τοΰ είχε δείξει. "Εξαφνα, στόν δρόμον 
πέντε άνθρωποι ¿φάνηκαν πού έσπηρούνιαζαν 
τ’ άλογά τους, μέ τά χαλινά Αφημένα, πού 
έτρεχαν πρός ιήν πόλιν. Ό  Τριστάνος έπιασε 
έναν καθώς ¿περνούσε άπό τά κόκκινα μακριά 
του μαλλιά, καί τόσο δυνατά, πού τόν αναποδο
γύρισε ¿πάνω στ’ άλογό του, καί τόν ¿σταμά
τησε :

« Ό  Θεός μαζί σου, αύθέντα μου, είπεν δ 
Τριστάνος· άπό ποιόν δρόμον έρχεται δ δρά
κοντας ;»

Καί δταν ¿κείνος τοΰ έδειξε τόν δρόμον, δ 
Τριστάνος τόν άφησε.

Τό θηρίον ¿πλησίαζε. Είχε κεφάλι αρκού
δας, τά μάτια κόκκινα σάν κάρβουνα αναμ
μένα, δύο κέρατα στό κούτελο, μακριά αύτιά, 
νύχια λεονταριού,ούρά φιδιού,σώμα λεπιδωτό.

Ό  Τριστάνος ¿κέντησε τ’ άλογό του κατα
πάνω του μέ τόση δύναμι πού ή λόγχη του 
έχτύπησ’ ¿πάνω στά λέπια τοΰ θηρίου, κ’ ετι- 
νάχθη 'πίσω αστράφτοντας. ’ Αμέσως δ Ιππό
της τραβφ τό σπαθί του, τό σηκώνει καί τό 
χτυπφ μέ δρμή στό κεφάλι τού δράκου, άλλά 
χωρίς νά τρυπήση τό πετσί του. "Ομως τό θη
ρίον αΐσθάνθη τό χτύπημα. Έχύμηξε λοιπόν μέ 
τά νύχια του στήν άσπίδα τού Τριστάνου. Ό  
Τριστάνος χτυπφ έπι τέλους τόσο δυνατά τό 
θηρίον, πού δ αέρας αντηχεί. Μάταια δμως, δέν 
ήμπορεΐ νά τό πληγώση.

Αυτήν τήν στιγμήν δ δράκοντας έβγαλε άπό 
τά ρουθούνια κάτι φλόγες δηλητηριώδεις· δ
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θώραξ τού Τριστάνου ¿μαύρισε σάν σβυμένο 
κάρβουνο καί τ’  άλογό του χτυπιέται καί πε
θαίνει. Αλλά καθώς έξανασηκώθη, δ Τριστά- 
νος ¿μπήγει τό σπαθί του στό στόμα τού θη
ρίου. Περνρ δλο τό στόμα καί κατεβαίνει έως 
τήν καρδιά τού δράκου, πού τήν κάνει δυο 
κομμάτια. Ό  δράκοντας Αφήνει για τελευταία 
φορά μία στριγγή φωνή καί πεθαίνει.

Ό  Τριστάνος τού έκοψε τή γλώσσα καί τήν 
¿πήρε μαζί του. "Επειτα ¿πήγε νά πιή νερό 
πού έβλεπε νά λάμπη είς κάποιαν άπόστασιν. 
Άλλά τό δηλητήριον τού θηρίου άναψε στό 
κορμί του καί μέσα στους μεγάλους θάμνους 
πού ¿κύκλωναν τό τέλμα, δ Τριστάνος έπεσε 
σάν πεθαμένος.

Πρέπει νά ξέρετε πώς δ Ιππότης μέ τά κόκ
κινα μαλλιά πού έφευγε ήτον Άγκυγκεράν δ 
Κοκκινοπρόσωπος, δ σενεσκάλος -τοΰ βασιλέως 
τής ’ Ιρλανδίας πού έποφθαλμιούσε Ίζόλδην τήν 
ξανθήν Ή τον μικρόψυχος, άλλά ή δύναμις τού 
έρωτος είνε τόση, πού κάθε πρωΐ ¿πήγαινε νά 
τά βάλη μέ τό θηρίον δμως, καθώς άπό μα
κριά άκουγε τήν φωνήν του, δ παλληκαράς 
έφευγε. Τήν ήμέραν αύτήν μαζί μέ τούς τέσ
σερεις συντρόφους του ¿τόλμησε νά ξαναπάρη 
τόν ίδιον δρόμον. Εύρήκε τόν δράκοντα σκο- 
τωμένον τό άλογο τού Τριστάνου σκοτω
μένο, τήν ασπίδα σπασμένη, κ’ εσκέφθη πώς 
ό νικητής θά έπέθανε κάπου έκεΐ. Τότε, έκοψε 
τό κεφάλι τού θηρίου, τό έφερε στόν βασιλέα 
καί άπήτησε νά τοΰ δώσουν τήν Ίζόλδην.

‘Ο βασιλεύς δέν τόν έπίστευσε σχεδόν. Τέ
τοιο κατόρθωμα δέν έπερίμενε άπ’ αυτόν μολα
ταύτα, επειδή δέν ήθελε νά φανή άδικος, έπρο- 
σκάλεσε τούς υποτακτικούς του νά έλθουν είς 
τήν αύλήν του έντός τριών ημερών ένώπιόν 
τους δ σενεσκάλος Άγκυγκεράν θά έδιδε άπο- 
δείξεις πώς ή νίκη του ήτον άληθινή.

"Οταν Ίζόλδηή ξανθή έμαθε δτι θά παρεδί- 
δετο είς τόν άνανδρον αύτόν, κατ’  άρχάς έσκασε 
στά γέλια, έπειτα δμως ¿θρήνησε πικρά. Άλλά, 
τήν άλλην ήμέραν τό πρωί, μέ την υποψίαν 
δτι υπάρχει απάτη είς τό μέσον, Ιπήρε μαζί τόν 
άκόλουθόν της, τόν ξανθόν, τόν πιστόν Περι- 
νίς καί τήν Μπρανζιέν τήν νέαν θεραπαινίδα 
καί σύντροφόν της, κ’ έτσι οί τρεις των μαζί 
¿πήγαιναν μέ τ ’ άλογά τους κρυφά πρός τό 
μέρος πού ήτον ή κατοικία τοΰ θηρίου, ένφ 
ή Ίζόλδη παρετήρησε στό έδαφος πατήματα 
άλόγων πού είχαν παράξενο σχήμα· χωρίς άμ- 
φιβολίαν τό άλογο πού είχε περάσει άπ’ έκεΐ 
δέν ήτον αυτού τοΰ τόπου. "Επειτα εύρήκε τό

τέρας χωρίς κεφαλήν καί τό άλογο Αποθαμένο- 
δέν είχε σέλλα καί χαλινούς ιρλανδικά. Χωρίς 
άλλο, κάποιος ξένος θά ¿σκότωσε τόν δρά
κοντα· άλλά τάχα έζοΰσε άκόμη ;

Ή  Ίζόλδη, δ Περινίς καί ή Μπρανζιέν τόν 
¿ζήτησαν παντού πολλήν ώ ρ α ν  επιτέλους, άνά- 
μεσα στά χόρτα τού τέλματος, ή Μπρανζιέν 
είδε νά λάμπη ή περικεφαλαία τοΰ Ανδρείου 
Ιππότου. Άνέπνεεν άκόμη. Ό  Περινίς τόν 
έπήρ’  ¿πάνω στάλογό του καί τόν έφερε κρυφά 
στίς κάμαρες τών γυναικών. Έκεΐ ή Ίζόλδη 
διηγήθη τό περιστατικόν είς τήν μητέρα της 
καί τής έμπιστεύθη τόν ξένον. Καθώς ή βασί
λισσα τοΰ Αφαιροΰσε τήν Αρματωσιά του, ή 
φαρμακωμένη γλώσσα τού δράκου έπεσε άπό 
πάνω του. Κατόπιν ή βασίλισσα τής Ιρλαν

δίας έπανέφερε είς τάς αισθήσεις του τόν πλη- 
γωμένον μέ τήν δύναμιν ένός βοτάνου καί τού 
είπε:

« Ξένε, τό ξέρω καλά πώς ¿σύ είσαι πού 
¿σκότωσες τό θηρίον. Άλλά δ σενεσκάλος μας, 
ένας κατεργάρης, τού άπέκοψε τό χεφάλι καί 
ζητεί τήν κόρην μου Ίζόλδην τήν ξανθήν γι’ 
Ανταμοιβήν. Θά ήμπορέσης, ύστερ' Από δύο 
ήμέρες νά τού απόδειξης πώς δέν λέγει Αλή
θεια πολεμώντας μαζί του ;

Βασίλισσα, είπεν δ Τριστάνος, δ καιρός πού 
μοΰ δίνεις είνε ολίγος. Άλλά χωρίς άλλο ήμ- 
πόρεΐς νά μέ κάμης καλά είς δύο ήμέρατ. Έ - 
κέρδισα τήν Ίζόλδην ¿μπρος είς τόν δράκοντα- 
θά τήν κερδίσω βέβαια άλλη μία φορά πολε
μώντας τόν σενεσκάλον».

Τότε ή βασίλισσα τόν Ιπεριποιήθη βασιλικά 
καί τού έκαμε γιατρικά πού νά τον κάμουν 
γλίγωρα καλά τήν άλλην ήμέραν. Ίζόλδη ή 
ξανθή τοΰ Ιτοίμασε λουτρόν καί άλειψε τό 
σώμα του μ’ ένα βάλσαμο πού είχε παρα
σκευάζει ή μητέρα της. Έσταμάτησε τό βλέμμα 
της στό πρόσωπον τοΰ πληγωμένου, είδε πώς 
ήτον έμορφος καί άρχισε νά συλλογίζεται: «βέ
βαια, 3ν ή παλληκαριά του είνε σάν τήν ¿μορ
φιά του, θά πολεμήση καλά!» Άλλά δ Τρι- 
στάνος, εμψυχωθείς Από τήν θερμότητα τού 
νερού καί τήν δύναμιν τών Αρωμάτων, καί 
στοχαζόμενος δτι είχε κατακτήσει πλέον τήν 
βασιλοπούλαν μέ τά χρυσά μαλλιά, άρχιρε νά 
χαμογελςί. Ή  Ίζόλδη τό παρετήρησε καί είπε: 
« γιατί αυτός δ ξένος ¿χαμογέλασε; Μή
πως έκαμα τίποτε Αταίριαστο; Μήπως Αμέ
λησα τίποτε άπό δσα μία νέα κόρη οφείλει 
νά κάμη σ’ έναν ξένον της ; Ναί, ίσως ¿γέ
λασε γιατί εξέχασα νά βάλω δηλητήριον. Έ -
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πήγε λοιπόν έχει ποΰ ήσαν ¿πιθωμένα τ Άρ
ματα τοΰ Τριστάνου: « Αύτή ή περικεφαλαία 
είνε Από καλό Ατσάλι, έσκέφθη, καλή για νά 
προφύλαξη τό κεφάλι. Και 6 θώραξ αυτός 
παρα πολυ ¿λαφρός ώστε νά τόν σηκώνη ένας 
ίππότης». Έπήρε τό σπαθί από τήν λαβήν: 
« Βέβαια, είνε ώμορφο ξίφος ποΰ αξίζει νά τό 
κρατή ένας περήφανος βαρώνος ». Τραβφ από 
την θήκην τήν λεπίδα τής σπάθης νά σπογγίση 
τήν αίματωμένην κόψιν της. ’Αλλά βλέπει πώς 
είνε σπασμένη κατά μέγα μέρος. Παρατηρεί 
καί συλλογίζεται άμέσως μήπως εφαρμόζει με 
τό κομμάτι τής σπάθης ποΰ ήτο έμπηγμένο 
στο κεφάλι τοΰ Μορχόλτ; Διστάζει, παρατηρεί 
άκομη, θέλει νά βεβαιωθή διά τήν άμφιβολίαν 
της. Τρέχει στο δωμάτιον ποΰ έφΰλαττε τό 
κομμάτι τοΰ χάλυβος ποΰ είχεν άλλοτε Απο
σύρει άπό τήν κεφαλήν τοΰ Μορχόλτ. Ε ν ώ 
νει τα δυο κομματια καί μόλις ήμπορόΰσε νά 
διακρίνει κανείς τό μέρος ποΰ είχε φαγίσει τό 
σπαθί. Τρέχει λοιπόν πρός τόν Τριστάνον καί 
γυρίζοντας ¿πάνω είς τό κεφάλι τοΰ πληγωμέ
νου τό μεγάλο σπαθί, ¿φώναξε:

« Είσαι ό Τριστάνος τοΰ Λουνοά, ποΰ έσκό- 
τωσες τόν Μορχόλτ, τόν άγαπημένον θεϊον μου. 
Πέθανε λοιπόν καί σΰ ! »

Ο Τριστάνος έβαλε τήν δΰναμίν του νά στα- 
ματήση τό χέρι της* μάταια: τό σώμα ήτον 
Ακίνητο, μόνον τό πνεΰμα του ¿κινείτο. Ώμί- 
λησε λοιπόν μ’ έτοιμότήτα:

«■ Εστω, θ ’ άποθάνω· άλλά γιά νάμή μετά- 
νοής έπειτα, άκουσε. Βασιλοπούλα καθώς εί
σαι, έχεις καί τήν δύναμιν καί τό δικαίωμα νά 
μέ σκοτώσης. Ναί, έχεις δικαίωμα Ιπί τής 
ζωής μου, γιατί δυο φορές έως τόρα μοΰ τήν 
διεφύλαξες καί μοΰ τήν άπέδωκες. Μίαν φο
ράν άλλοτε1 ήμουν 6 μάγος δ πληγωμένος ποΰ 
έσωσες, όταν έδιωξες άπό τό σώμα του τό δη- 
λητήριον ποΰ τοΰ είχε βάλει δ  Μορχόλτ. Μήν 
κοκκινίζης, κόρη, άπό Ιντροπήν πώς ¿θεράπευ
σες αυτές τις πληγές μήπως δ έ / μοΰ τις έδω* 
καν είς νόμιμον άγώνα; έσκότωσα τάχα τόν 
Μορχόλτ μέ προδοσίαν; δεν μέ είχε προσβά
λει; δεν έπρεπε νά υπερασπίσω τόν ¿αυτόν 
μου; Γιά δευτέραν φοράν, δταν ¿πήγες νά 
μ’ εδρης είς τό τέλμα έκεΐ, μ’ έσωσες. Ά ! 
γιά σένα, κόρη, ¿πολέμησα μέ τόν δράκοντα. 
Ά λ ’ δς άφήσωμε αυτά· ήθελα νά σοΰ Απο
δείξω μόνον δτι έχεις δικαιώματα στή ζωή μου 
ποΰ μ’ έχεις σώσει δυο φορές. Σκότωσέ με 
λοιπόν, δν νομίζης δτι μ’ αυτόν τόν τρόπον 
θά σ’ επαινέσουν καί θά σε δοξάσουν. Χωρίς

Αμφιβολίαν, δταν θά πλαγιάσης στήν αγκαλιά 
τοΰ Ανδρείου σενεσκάλου, θά σοΰ είνε γλυκΰ 
ν’ άναπολής τόν πληγωμένον ξένον σου, ποΰ 
¿κινδυνέυσε τήν ζωήν του γιά νά σέ κατακτήση 
καί σέ κατέκτησε, καί τόν όποιον ¿σκότωσες 
Ανυπεράσπιστον μέσα στο λουτρόν.

Ή  Ίζόλδη Ιφώναξε:
* Ακούω παράξενα λόγια. Γιατί δ δολοφό

νος -του Μορχόλτ ήθελε νά μέ κατακτήση; Ά !  
χωρίς άλλο, δπως άλλοτε ό Μορχόλτ ¿δοκί
μασε νά πάρη μέ τό καράβι του τά ώραΐα κο
ρίτσια τοΰ Κορνουάγι, γιά νά έχδικηθής έβάλ- 
θηκες νά πάρης έμέ σκλάβα σου, Ιμένα ποΰ δ 
Μορχόλτ . Αγαπούσε Ανάμεσα είς δλες τίς ■ κο- 
πέλλες. . .

— "Οχι, βασιλοπούλα, είπε δ Τριστάνος. 
Άλλά μιά ήμέρα δυο χελιδόνια έπέταξαν έως 
είς τό Τινταγκέλ γιά νά φέρουν έκεΐ μία 
χρυσή τρίχα απ’ τά μαλλιά σου. Ένόμιζα πώς 
είχαν έλθει νά μοΰ φέρουν είρήνην καί Αγά
πην. Γι’ αυτό έπέρασα ναλθώ νά σέ ζητήσω. 
Γι’ αυτό δέν ¿φοβήθηκα τό θηρίον καί τό φαρ
μάκι του. Κΰτταξε αυτή τή χρυσή τρίχα. . .

Ή  ’ Ιζόλδη άφησε τό σπαθί κ’ ¿πήρε τήν 
χρυσήν τρίχα. Τήν εκύτταξε κ’ έμεινε πολλήν 
ώραν σιωπηλή. "Επειτα ¿φίλησε τόν ξένον 
επάνω είς τά χείλη, είς ένδειξιν ειρήνης καί τοΰ 
¿φόρεσε πλούσια ένδύματα.

Τήν ημέραν ποΰ συνήρχοντο οΐ βαρώνοι, δ 
Τριστάνος έστειλε κρυφά είς τό πλοΐον του τόν 
Περινίς, τόν θεράποντα τής Ίζόλδης, νά πή 
στους συντρόφους του νά έλθουν είς τήν αυ
λήν στολισμένοι δπως ταιριάζει είς απεσταλμέ
νους πλουσίου βασιλέως· διότι ήλπιζε δτι τήν 
ημέραν αυτήν θά ¿τελείωναν 'όλα. Ό  Γκορβε- 
νάλ καί οί ¿κατόν ίππόται ήσαν Απαρηγόρητοι 
ποΰ είχαν χάσει τόν Τριστάνον Ιχάρησαν λοι
πόν άπό τήν εΐδησιν ποΰ τους έφερεν δ Περινίς.

"Ενας ένας είς τήν σάλαν ποΰ είχαν ήδη συ- 
ναχθή οί Απειράριθμοι βαρώνοι τής ’ Ιρλαν
δίας, ¿μπήκαν, ¿κάθισαν κατά σειράν, καί τά 
πολύτιμα πετράδια ¿λαμποκοπούσαν είς τά 
πλούσια φορέματα τους τά πορφυρά. Οί Ιρ 
λανδοί έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιοί είνεοίθαυ- 
μοστο'ι ίππόται αδτοί; Ποιός τους γνωρίζει. 
Ίδέτε τους πολυτ.ίμους μανδύας ποΰ φορούν, 
άπό ζιμπελίνα καί χρυσάφι; Κυττάξετε τήν 
λαβήν των σπαθιών, τά ρουμπίνια τά βηρύ- 
λια, τά σμαράγδια καί τόσα πετράδια δπου δέν 
ξέρομε τ’ δνομά τους. Ποιός είδε τέτοια λάμψι 
ποτέ του; Ά π ό ποΰ έρχονται αΰτοί οί ίππόται; 
Σέ ποιόν Ανήκουν;»  "Ομως οί εκατό ίππόται
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έσιωποΰσαν καί δέν ¿κινούντο άπό τάς έδρας 
των γιά κανέναν Από δσους έμπαιναν.

"Οταν ό βασιλεύς τής ’Ιρλανδίας ¿κάθισε 
κάτω άπό τό οδράνωμα τοΰ θρόνου του, δ 
σενεσκάλος Άγκυγκεράν προσεφέρθη ν’ Από
δειξη, μέ μάρτυρας καί νά δποστηρίξη μέ τά 
δπλιι δτι ¿σκότωσε τό τέρας, καί ότι ή Ίζόλδη 
έπρεπε νά τοΰ δοθή. Τότε λοιπόν ή Ίζόλδη 
έσκυψε εμπρός είς τόν πατέρα της καί είπε:

« Βασιλεύ, ένας άνθρωπος εΐν’ εδώ, ποΰ δι- 
ισχυρίζεται δτι δ σενεσκάλος σου δέν λέγει τήν 
άλήθειαν. Είς αυτόν τόν άνθρωπον έτοιμον 
ν’ Απόδειξη δτι Απήλλαξε τόν τόπον μας Από 
τήν πληγήν, καί διι ή κόρη σου δέν πρέπει νά 
δοθή σ’ έναν ανανδρον, υπόσχεσαι τάχα δτι θά 
συγχώρησης Αδικίαν παλαιών ήμερών, δσον αν 
είνε μεγάλη;

Ό  βασιλεύς έσκέφθη καί δέν εβιάσθηκε ν’ 
άποκριθή. Ά λλά οί βαρώνοι ¿φώναξαν δλοι 
μαζί:

« Δώσε τήν υπόσχεσίν σου, μεγαλειότατε! » 
Καί δ βασιλεύς είπε:
« Τήν δίδω ».
Άλλά ή Ίζόλδη εγονάτισ’ εμπρός είς τά πό

δια του :
« Πατέρα, δώσε μου πρώτα τό φίλημα τής 

ειρήνης είς ένδειξιν δτι θά τό δώσης καί είς 
αυτόν τόν άνθρωπον! »

"Οταν έδέχθη τό φίλημα, επήγε νά ζητήση 
τόν Τριστάνον, καί τόν ώδήγησε Από τό χέρι 
είς τήν συνέλευσιν. Καθώς έφάνη, οί εκατό ίπ- 
πόται έσηκώθησαν δλοι μαζί, τόν ¿χαιρέτισαν 
μέ τά χέρια σταυρωτά στο στήθος,έτοποθετήθη- 
σαν δίπλα του είς τρόπον ποΰ είδαν οί Ιρλαν
δοί πώς ήτον δ κύριός των. Άλλά πολλοί τόν 
άνεγνώρισαν τότε, καί μία μεγάλη κραυγή 
Αντήχησε;

« Είνε δ Τριστάνος τοΰ Λουνοά, ποΰ ¿σκό
τωσε τόν Μορχόλτ! » Τά σπαθιά γυμνά άστρα
ψαν, καί μανιώδεις φωναί έπανελάμβανον « Ά ς  
άποθάνη ! »

Άλλά ή Ίζόλδη ¿κραύγασε!
« Βασιλεύ, φίλησε τόν άνθρωπον αυτόν είς 

τό στόμα, δπως ΰπεσχέθης !
Ό  βασιλεύς τόν εφίλησε ¿πάνω στο στόμα 

καί ό θόρυβος έπαυσε. .
Τότε δ Τριστάνος έδειξε τήν γλώσσαν τοΰ 

δράκου κ’ έπρόσφερε τήν μάχην είς τόν σενε- 
σκάλον δ όποιος δέν ¿τόλμησε νά τήν δεχθή 
καί άνεγνώρισε τό αίσχος του.

Έπειτα δ Τριστάνος είπε:
Έσκότωσα τόν Μορχόλτ, άλλ’ όμως έπέ

ρασα τήν θάλασσαν νά έπαναρθώσώ τό Α
δίκημά μου. Έκινδύνευσα τό σώμα μου καί 
σάς άπήλλαξα άπό τό θηρίον, καί Ιδού πώς 
κατέκιησα Ίζόλδην τήν ξανθήν, τήν ώραίαν. 
Τόρα λοιπόν ποΰ τήν κατέκτησα, θά τήν πάρω 
μέ τό καράβι μου. Άλλά, γιά νά χυθή δχι 
πλέον τό μΐσος Αλλ’ ή Αγάπη μεταξύ ’Ιρλαν
δίας καί Κορνουάγ;, μάθετε δτι δ βασιλεύς Μάρ
κος, δ κύριός μου, θά τήν κάμη γυναίκα του. 
Ίδήτε έδώ εκατό ιππότες εΰγενεΐς ποΰ εΐν’ 
έτοιμοι νά δρκισθοΰν είς τά αγια λείψανα δτι 
δ βασιλεύς Μάρκος σάς υπόσχεται είρήνην καί 
αγάπην, δτι δ πόθος του είνε νά τιμήση τήν 
Ίζόλδην μέ τό νά τήν κάμη γυναίκα του καί 
δτι δλοι οί άνθρωποι τοΰ Κορνουάγ. θά τήν 
ύπηρετήσδυν ώς βασίλισσαν καί κυρίαν τους.

"Εφεραν τά άγια σώματα καί οί εκατό ίπ- 
πόται ώρκίσθηκαν δτι είχε πη Αλήθειαν.

Ό  βασιλεύς ¿πήρε τήν Ίζόλδην άπό τό χέρι 
κ’ ¿ρώτησε τόν Τριστάνον Αν θά τήν δδηγήση 
τιμίως είς τόν κύριόν του. Ενώπιον των έκατό 
ιπποτών του καί ενώπιον των Ιρλανδών βα- 
ρώνων δ Τριστάνος τό ώρκίσθη. Ίζόλδη ή 
ξανθή έφρικιοΰσε Από ¿ντροπήν καί Από Αγω
νίαν, ποΰ δ Τριστάνος Αφοΰ τήν κατέκτησε, 
τήν έπεριφρονοΰσε' τδμορφο παραμύθι τής 
χρυσής τρίχας δέν ήτον παρά ήιέμα καί θά τήν 
παρέδιδεν είς άλλον . . . Άλλ’ ό βασιλεύς έβαλε 
τό δεξί χέρι τής Ίζόλδης είς τό δεξί χέρι τοΰ 
Τριστάνου, καί δ Τριστάνος τήν ¿κράτησε είς 
ένδειξιν Αγάπης, εξ ονόματος τοΰ βασιλέως τοΰ 
Κορνουάγ^.

"Ετσι διά τήν αγάπην τοΰ βασιλέως Μάρ
κου, μέ τήν εύφυΐαν καί μέ τήν Ισχύν δ Τρι- 
στάνος ¿ξεπλήρωσε τήν θέλησιν τοΰ βασιλέως 
Μάρκου τοΰ κυρίου του.

ΤΟ  ΦΙΛΤΡΟΝ

Ό ταν ήλθε δ καιρός ποΰ θά εμπιστεύοντο 
τήν Ίζόλδην είς τούς ίππότας τοΰ Κορνουάγι, 
ή μητέρα της ¿σύναξε χόρτα, λουλούδια καί ρί
ζες , τά έβαλε μέσα στό κρασί κ’ έκαμε ένα δυ
νατό ποτόν. Ά φοΰ τό ¿τελείωσε μέ την επι
στήμην καί μέ τήν μαγείαν της τό έχυσε μέσα 
σ ’ ένα μεγάλο δοχεΐον, και είπε κρυφά είς τήν 
Μπρανζιέν :

« Κόρη μου, πρέπει νά συντροφέψης τήν 
Ίζόλδη στόν τόπον τοΰ βασιλέως Μάρκου 
καί νά τήν Αγαπφς πιστά. Πάρε λοιπόν 
αυτό τό κρασί καί άκουσε τί θά σοΰ πώ . 
Κρύψε το είς τρόπον ποΰ κανένα μάτι νά μή
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το ?δϋ καί κανένα χείλι νά · μή τό Ιγγίση. 
'Όμως, δταν θά έλθη ή νύκτα τού γάμου καί 
ή οτιγμή που αφήνουν τούς νεόνυμφους μο
ναχούς, θά χύσης τό κρασί τούτο σ’ ένα πο
τήρι καί θά τό παρόυσιάσης γιά νά τό πιουν 
μαζί δ βασιλεύς Μάρκος καί ή βασίλισσα 
Ίζόλδη. Πρόσεξε, κόρη μου, μόνον αυτοί νά 
τό δοκιμάσουν. Γιατί ή δύναμις του είνε τέ
τοια, ποΰ Ικεΐνοι πού θά τό πιοΰν μαζί θ ’ 
αγαπηθούν μέ δλην τούς τήν καρδιά καί. με 
ολον τους τον νοΰν γιά πάντα, στην ζωήν καί 
στόν θάνατον .» '

Ή  Μπρανζιεν ύπεσχέθη είς τήν βασίλισσαν 
δτι θά εκαμνε κατά τήν θέλησίν της.

Τό καράβι, σχίζοντας τά βαθιά κύματα 
έφερε τήν Ίζόλδην· αλλά, δσο περισσότερον 
άπεμακρύνετο από τήν ’ Ιρλανδίαν, τόσο έθρη- 
νοΰσε πιο πικρά ή νέα κόρη. Καθισμένη κάτω 
άπό τήν τένταν τού καραβιού δπόυ τήν είχαν 
κλείση μαζί μέ τήν Μπρανζιεν τήν θεραπαινίδα 
της, έκλαιε καθώς άναπολούσε τήν πατρίδα 
της. Πού τήν έπήγαιναν οί ξένοι αύτοί; Προς 
ποιο μέρος; Ποια μοίρα τήν επερίμενε;

Ό ταν δ Τριστάνος τήν έπλησίαζε καί ήθελε 
νά τήν καθησυχάση μέ γλυκά λόγια, αύτή άρ- 
γίζετο, τον απωθούσε, καί τό μίσος εφούσκωνε 
τήν καρδιά της. Ή λθε αύτός ό μάγος, αύτός, 
ό -φονεύς τοΰ Μορχόλτ- τήν άπέσπασε μέ τις 
πονηριές του άπό τήν μητέρα της καί άπό τόν 
τόπον της· δέν έδέχθη νά τήν κράτηση γιά τόν 
έαυτόν του καί Ιδού πού τήν έκόμιζε λείαν 
του, επάνω άπό τά κύματα, πρός τήν εχθρι
κήν γην! «Δυστυχισμένη! έλεγε,καταραμένη νά 
είνε ή θάλασσα πού μέ φέρνει! Καλλίτερα, θά 
ήθελαν’  άποθάνω στον.τόπον ποΰ έγεννήθηκα 
παρά νά ζήσω έκεΤ κάτω . . . »

Μιάν ήμέραν, οί άνεμοι έπεσαν καί τά πα
νιά ξεφουσκωμένα έκρέμαντο άπό ,τούς Ιστούς. 
Ό  Τριστάνος έπόδισε σ ’ ένα νησί, καί κου
ρασμένοι άπό τήν θάλασσαν, οί Ικατό ίππόται 
τού Κορνουάγιεκατέβηκαν είς την άκρογιαλιά. 
Μόνη ή Ίζόλδη έμεινε στό πλοΐον καί μία 
μικρά θεραπαινίς. Ό  Τριστάνος ήλθε κοντά 
είς τήν βασίλισσαν κ’ . έπροσπαθοΰσε νά τήν 
καταπραύνη. Επειδή ό ήλιος έκαιε καί δι
ψούσαν, έζήτησαν νά πιοΰν. Ή  θεραπαινίς 
έζήτησε κάποιο ποτόν κ’ εύρήκε τό δοχεΧον 
μέ τό κρασί ποΰ ή μητέρα τής Ίζόλδης είχε 
έμπιστευθή είς τόν Μπρανζιεν. « Εύρηκα 
κρασί!» τούς είπε δυνατά. Ό χι, δέν ήτο 
κρασί, ήτο πάθος, ήτον ή άγρία χαρά καί ή 
άτελείωτη άγωνία, καί ό θάνατος. Ή  θερα

παινίς Ιγέμισε ένα μεγάλο ποτήρι καί τό πα
ρουσίασε είς τήν κυρίαν της.’Εκείνη ήπιε πολύ, 
έπειτα τό έπρόσφερε στόν Τριστάνον ό οποίος 
τό αποτελείωσε. Τήν στιγμήν αυτήν, ή Μπραν- 
ζιέν έμπήκε καί τούς είδε νά παρατηρούν σι
ωπηλά ό ένας τόν άλλον μέ άπορίαν. Είδε 
τό δοχεϊον άδειο εμπρός των καί τό ποτήρι. 
Τό έπήρε, έτρεξε είς τήν πρύμνην τού πλοίου, 
τό επέταξε στά κύματα καί αναστέναξε:

«Δυστυχισμένη! Καταραμένη δς είνε ή ή
μερα πόΰ έγεννήθηκα, καί καταραμένη ή ή
μερα πού έμπήκα στό καράβι αυτό! Ίζόλδη 
άγαπημένη, καί σύ, Τριητάνε, ήπιατε τόν θάνα
τόν σας!»

Καί πάλιν τό καράβι άρχισε νά πλέη πρός 
τό Τινταγκέλ. Έφαίνετο εις τόν Τριστάνον πώς 
ένα βάτο θεριωμένο μέ μυτερά αγκάθια, μέ 
ανθη εύώδη έβύθιζε τάς ρίζας του είς τό αίμα 
τής καρδιάς του, καί μέ δεσμούς δυνατούς έ
δενε μέ τό άραΐο κορμί τής Ίζόλδης τό σώμα 
του είς τόν στοχασμόν του καί τήν επιθυμίαν 
του. Έσυλλογίζετο: «Άνδρέτος, Ντενοάλεν, Γκε- 
νελόν καί Γκονδοΐν πανούργοι πού μ’ εκατη: 
γορούσατε δτι έποφθαλμιοΰσα τόν τόπον τού 
βασιλέως Μάρκου, ά ! είμαι χειρότερος άκόμα 
καί δέν έποφθαλμιώ τόν τόπον του! ’Αγαπη
μένε θείε, πού μ’ αγάπησες ορφανόν καί πριν 
ακόμη άναγνωρίσης τό αίμα τής άδελφής σου 
Μαργαρίτας, σύ ποΰ μ’  έκλαιες τρυφερά, δταν 
τά χέρια σου μ’ έφερναν στή βάρκα χωρίς κου- 
πιάκαί πανί, άγαπημένε μου θείε, γιατί νά μή 
δίωξης άπό τήν πρώτην ημέρα άκόμη τό πα
λιόπαιδο ποΰ ήλθε νά σέ προδώση; “Α ! τί I- 
σκέφθηκα; Ή  Ίζόλδη είνεγυναΐκα σου, κ' εγώ 
ύποταχτικός σου. Ή  Ίζόλδη είνε γυναίκα σου, 
κ’ έγώ παιδί σου. Ή  Ιζόλδη είνε γυναίκα σου 
καί δέν έίνε δυνατόν νά μ’ άγαπρ.»

Ή  Ίζόλδη δμακ τόν άγαπούσε. Ή θελε νά 
τόν μισήση, όμως δέν τήν είχε αισχρά περι- 
φρονήσει; Ή θελε νά τόν μισή , καί δέν ήμπο- 
ρούσε.

Ή  Μπρανζιεν τούς παρετήρει μέ άγωνίαν, κ’ 
έβασανίζετο άκόμη περισσότερον διότι μόνη 
αύτή έγνώριζε τό κακόν πού τούς είχε κάμει. 
Έπι δύο ήμέρας τούς παρετήρησε, τούς είδε ν ’ 
άπορρίπτουν κάθε τροφηνκάθε ποτόν νά περι- 
φρονούν κάθε παρηγοριάν, να ζητούν δ Ινας 
τόν άλλον σαν τυφλοί πού βαδίζουν ψηλαφη- 
τεί, δυστυχείς δταν έλυωναν μακριά ό ένας άπό 
τόν άλλον, πιο δυστυχείς άκόμη, δταν έπλη- 
σιάζονιο.

Τήν τρίτην ήμέραν, καθώς 0 Τριστάνος ήρ-
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χετο προς ιό  μέρος ορθωνόμενος επάνω εις 
τήν γέφυραν τοϋ πλοίου δπου ήτον καθισμένη 
ή Ίζόλδη, ή Ίζόλδη τον είδε νά πληοιάζη και 
τοΰ είπε ταπεινά:

«"Ελα, αύθέντα.
—  Βασίλισσα, ειπεν δ Τριστάνος, γιατί μέ 

ώνόμασες αύθέντην; Μήπως δέν είμαι δ πιστός 
σου και δ υποτακτικός σου νά σε ύπηρετώ καί 
νά σ’  άγαπώ κυρά καί βασίλισσα μου; >

Ή  Ίζόλδη άπήντησε:
«"Οχι ,τό ξέρεις πώς είσαι σύ αΰθέντης μου 

καί κύριός μου. Ί ο  ξέρεις δτι ή δύναμίς σου 
μέ κυριαρχεί καί δτι είμαι σκλάβα σου. Ά ! 
γιατί νά γιατρέψω τις πληγές τόΰ πληγωμένου 
μάγου άλλοτε;Γιατί νά μην άφήσω νά χαθή δ 
φονιάς τοΰ θηρίου μέσα στά χόρτα τοΰ τέλματος; 
Γιατί νά μην καταφέρω Ιπάνω του, όταν ήτον 
στο λουτρό,τό σπαθί ποΰ είχα υψώσει ; ’ Αλλοί- 
μονον! δεν ήξερα τότε δτι ξέρω σήμερα!

— Ίζόλδη, τί ξέρεις λοιπόν σήμερα, τί λοι 
πόν σέ βασανίζει;

— Ά  ! "Ο,τι ξέρω μέ βασανίζει, καί δ,τι 
βλέπω. Ό  ουρανός αύχός μέ βασανίζει καί ή 
θάλασσα αυτή, καί τό σώμα μου, καί ή 
ζωή μου 1>

Έ βαλε τό χέρι της επάνω στον ώμον τοΰ 
Τριστάνου· δάκρυα έ'σβυσαν τήν λάμψιν τών 
ματιώντου, τά χείλη τού έτρεμαν. Έπανέλάβε:

— ’Αγαπημένη μου, τί είνε λοιπόν ποΰ σέ 
βασανίζει;

Άπήντησε:

Ο ΑΓ ΙΟΣ Φ

Η καταστροφή τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου έν 
Καλιφορνία συνεκίνησεν δλόκληρον τόν 

κόσμον καί έδωκεν άφορμήν εις δημοσίευσιν 
πλείστων άρθρων περιγραφόντων τήν · ιστο
ρίαν τής δυστυχοΰς πλουτοπαραγωγοΰ πόλεως. 
Ά π ό  τάς περιγραφάς ταύτας τοΰ Ντεκορί, τοΰ 
Jules Huret καί τόσων άλλων ακόμη φαίνε
ται δτι δ "Αγιος Φραγκίσκος ή το άπό τάς θαυ- 
μασκοτέρας πόλεις τοΰ κόσμου, ή δέ άφιξιςδιά 
θαλάσσης είς αυτήν παρουσίαζεν ένα τών 
πλέον επιβλητικών και μεγαλοπρεπών θεαμά
των τά δποϊα δυναταί τις νά ονειροπόληση.

" Ή  αγάπη σου
“Επειτα ό Τριστάνος απίθωσε τά χείλη του 

επάνω °ς τά δικά της.
Άλλά καθώς διά πρώτην φοράν οί δυο τους 

άπέλαυαν τήν άγάπην τους, ή Μπρανζιέν, ποΰ 
τούς παρατηρούσε, έβαλε φωνήν καί τεντώνον
τας τά χέρια, μέ τήν δψιν γεμάτην δάκρυα, 
έπεσε είς τά πόδια τους.

« Δυστυχισμένοι! Σταματήσετε, καί Ιπιστρα- 
φήτε δν ήμπορήτε! Άλλά δχι, δ δρόμος είνε 
χωρίς επιστροφήν, τόρα πλέον ή δΰναμις τής 
αγάπης σάς τραβρ καί ποτέ δέν θά δοκιμάσετε 
χαράν χωρίς θλϊψιν μαζί. Είνε τό μαγικό κρασί 
ποΰ σάς κατέχει, τό ποτόν τής άγάπης ποΰ. ή 
μητέρα σου, Ίζόλδη, μοΰ εμπιστεύθη. Μόνος 
6 βασιλεύς Μάρκος έπρεπε νά τό πιή μαζί σου. 
Άλλά δ Πειρασμός μάς έπαιξε καί τούς τρεις 
καί άδειάσατε εσείς οι δυο τό ποτήρι. Α γαπη
μένε μου Τριστάνε, αγαπητή μου Ίζόλδη, γιά 
τό καπό ποΰ σάς έ'καμα σάς χαρίζω τήν ζωήν 
μου να τήν κάμετε δτι θέλετε. ’ Εξ αιτίας μου 
ήπιατε στο καταραμένο ποτήρι τήν άγάπην καί 
τόν θάνατον! »

Οι αγαπημένοι περιεπτόχθησαν δ ένας τόν 
άλλον είς τά ωραία κορμιά τους Ιφρικιοΰσεν δ 
πόθος καί ή ζωή. Ό  Τριστάνος είπε:

« Ά ς  έλθη λοιπόν δ θάνατος! »
Κάί δταν ήλθε ή νύκτα Ιπάνω έϊς τό κα

ράβι ποΰ σκιρτοΰσε όρμητικώτερον προς τήν 
γην τοΰ βασιλέως Μάρκου, ενωμένοι διά παν
τός, άφέθησαν είς τήν άγάπην τους. 
[ ’ Α κ ο λ ο υ θ ε ί ]

Μετάφρ. Α . Κ . J O S E P H  B fiD IE R

Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ

Έ φ ’ δσον τό άτμόπλοιον προχωρεί πρός τόν 
λιμένα, λέγει ο Ντεκορί, επί τοσοΰτον ή πόλις 
ώς άλλη Βενετία εξέρχεται τών ύδάτων και δια
γράφεται μεγαλοπρεπής ώς Ώκεανίς ενώπιον 
τοΰ γυμνού οφθαλμού. ’Αποβιβαζόμενο; κατό
πιν δ ξένος είς τήν αποβάθραν καί διερχόμενος 
τόν εύρύχωρον και ώραίον σταθμόν εισέρχεται 
άμέσως είς τόν κεντρικώτερον δρόμον τής πό
λεως, τήν μεγάλην αυτήν βιομηχανικήν αρτη
ρίαν Ιντός τής δποίας συγκεντροΰται ή ζωή 
καί ή ευθυμία καί οπού έκπληκτος δ ξένος βλέ
πει τήν γέννησιν μιάς δλως διόλου νέας φυ

Ν. ΓΕ!)ΡΓΑΝΤ4ε  O.irMUJÜKIKHS BIS TUN Λ Ιβ"Β θΛ ΐ«Κ

λής. Οί-δνδρες δλιγώτερον Άγγλοσάξωνες, αί 
γυναίκες λεπτότατοι μέ βάδισμα θελκτικόν, άμ- 
φιέσεις κομψός, πρόσωπα γελαστά καί μάτια 
δλόμαυρα.

Κατά τό 1848 δ Ά γιος Φραγκίσκος δέν ήτο 
παρά ένα μικρόν χωρίον τό οποίον είχε μό
νον πεντήκοντα επτά πλινθόκτιστους οικίας 
σιεγαζσύσας μόλις οκτακόσιους κατοίκους. Π ρό 
δλίγων ήμερων δμως ή πόλις ήρίθ)ΐει πλέον 
τών τ&τραχοσίων χιλιάδων.

"Ενας Μορμώνος δνόματι Μάρσαλ άνεκά- 
λυψε τήν πρώτην χρυσοφόρον κοίτην άποξη- 
ράνας μωρόν ρυάκιον. "Οταν ή εΐδησις αδτη 
Ιγνώσθη είς τούς κατοίκους, δέν έμεινεν άνθρο>- 
πος είς τό χωρίον άλλ’ δλοι έκλεισαν τά σπίτια

των καί Ι'σπευσαν μέ πτύα εις τά χέρια πρός 
τό χρυσοφόρον ήυάκιον. Ή  δίψα τον χρυσού 
ήτο τοιαΰτη ώστε οί στρατιωτικοί φύλακες τών 
πέριξ χωρίων Ιγκατέλειψαν άμέσως τάς θέσεις 
των καί μέ τάς λόγχας των ήρχισαν ν’ άνασκά- 
πτουν τάς κοίτας τών ρυακίων. Οί ναυτικοί οί 
όποιοι έφθανον είς τόν λιμένα, Ιμιμήθησαν καί 
αυτοί τούς στρατιώτας. Τοιουτοτρόπως ολοι 
των οννέλεγον χρυσόν άλλ’ επειδή Ιν τφ μεταξύ 
δέν ¿μερίμνων περί τής παραγωγής, τά πράγ
ματα τής πρώτης άνάγκης άνήλθον είς τό ζε
νίθ τής ύπερτιμήσεως. "Ενα κρεμμύδι εστοίχιζε 
πέντε φράγκα, καί ένα κοιλόν κουκιά πεντή
κοντα. Οί Ιδιοκτήται φορτηγής άμάξης διά 
δρόμον τριάκοντα χιλιομέτρων εζήτουν ώςάγώ-
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γιον εκατόν φράγκα καί είνε πλέον ή γεγονός 
δη  ένα ψάθινον καπέλον Ιπο)λήθη αντί τρια- 
κοσίων πεντήκοντα φράγκων. ’Επίσης αί κεναι 
φιάλαι τάς όποιας σήμερον άγοράζομεν αντί 
δέκα ή δεκαπέντε λεπτών, επωλοΰντο άντί εί
κοσι πέντε φράγκων διότι εντός αυτών έθετον 
τους κόκκους τοΰ χρυσοί. Τό χείριστον δλων 
ήτο δτι αί δολοφονίαι ήσαν εις την ήμερησίαν 
διάταξιν διότι οί στρατιώται τους όποιους ή 
’Αμερικανική Κυβέρνησις άπέστελλε πρός τή- 
ρησιν τής τάξεως, ελιποτάκτουν μεταβαίνοντες 
είς τα χρυσωρυχεία.

• » »

ΕΙς τά 1848 καθ’ δλην την Καλιφορνίαν ό 
πληθυσμός δεν ΰπερέβαινε τάς δεκατρείς χι
λιάδας ψυχάς. Περί τό τέλος δμως τοΰ 1849 
σχεδόν έδεκαπλασιάσθη, καί οί προστρέχοντες 
έκεΐ από πάσης γωνίας γης άνέμενον τήν οικο
δομήν των οίκημάτων περιοριζόμενοι νά διέρ- 
χωνται τάς ήμερος ΰπό σκηνάς. Άλλ’ έφ’ δσον 
τά έτη παρήρχοντο, έπί τοσοΰτον ή πόλις τοΰ 
"Αγίου Φραγκίσκου επλουτίζετο. Είς τό 1852 
τό μικρόν χωρίον τού 1848 ήρίθμει τριάκοντα 
επτά χιλιάδας κατοίκων καί είχε κάμει διακο- 
σίών τριάκοντα εκατομμυρίων χρυσοί έξαγω- 
γήν, ό δέ πληθυσμός καθ’ δλην τήν Καλιφορ- 
νίαν άνήρχετο είς τριακοσίας πεντήκοντα χιλιά
δας κατοίκων έκ των όποιων μόνον τό εν τρί
τον άπησχολείτο είς τά μεταλλεία, οί δέ λοι
ποί είς τήν άνέγερσιν οικιών καί είς άλλου εί
δους επαγγέλματα.

'Ο  Jules H uret λέγει είς τό περί ’Αμερικής 
βιβλίοντου, δτιοίκτΐσται έπληρώνοντο εις τήν 
Καλιφορνίαν άντί εξήκοντα φράγκων τήν ήμε
ρον. Τό αίιτό ήμερομίσθιόν είχον επίσης καί 
οί ξυλουργοί, οί λατόμοι καί οί σιδηρουργοί. 
Μόνον οί ράπται καί πιλοποιοί Ιπληρώνοντο 
ευθηνότερον άλλ’ δχι έλαττον των είκοσι πέντε 
φράγκων τήν ημέραν. “Οσον δέ άφορφ τό φα- 
γητόν, δλοι έτρωγον είς Λα εστιατόρια, δπου 
ένα νωπόν αύγόν επωλεϊτο άντί πέντε φράγ- 
κο3ν, καί δυο γεώμηλα μή υπερβαίνοντα τό βά
ρος καί τό μέγεθος καρύου εστοίχιζον δύο καί 
ήμισυ φράγκα.

Τοιουτοτρόπως άπό την μίαν ήμέραν ώς 
τήν άλλην έδημιουργοίντο τεράστιαι περιού
σιοι, τών όποιων ή άπαρχή φθάνει μέχρι 
τοΰ άπιστεύτου. Ό  H uret λέγει, δτι ένας 
μαύρος Ι’σχε τήν Ιδέαν νά κάμη τό εμπόριον

τών γαλών διότι είς τήν Καλιφορνίαν ό κό
σμος έμαστίζετο άπό τους ποντικούς. Χωρίς 
νά χάση καιρόν, δταν παρετήρησε τήν πληγήν 
ταύτην, άνεχώρησε καί μετά πάροδον έβδομό-’ 
δων τινών έπιστρέφει είς ιόν "Αγιον Φραγκί
σκον μέ όλόκληρον φορτίον άπό τά συμπαθή 
κατοικίδια ζφα άνερχόμενα είς χίλια καί τά 
όποια έπώλησε άντί πεντακοσίων φράγκων 
έκαστον.

"Ενας άλλος πάλιν, δικηγόρος αυτός άπό τό 
Παρίσι, φθάσας τό 1849 είς τόν "Αγιον Φραγ
κίσκον καί μή γνωρίζων τί νά κάμη, άπεφά- 
φάσισε νά συλλέγη έκ τών δρόμων δλα τά 
άπλυτα υποκάμισα τά όποια οί κάτοικοι έρ- 
ριπτον διότι τό πλύσιμον έστοίχιζε περισσότε- 
τερον παρ’ δτι τά καινουργή. Τό πλύσιμον 
ενός ΰποκαμίσου έπληρώνετο δέκα φράγκα. Ό  
δικηγόρος λοιπόν μή δυνάμενος νά συντάξη 
άγωγάς είς ένα τοιοΰτον τόπον, έπελήφθη αυ
τός τοΰ πλυσίματος καί σιδερώματος τών δπο- 
καμίσων τά όποια μετεπώλει κατόπιν ώς 
καινουργή. Άπέκτησεν οΰτω εντός ελάχιστου 
χρονικοί διαστήματος άρκετάς δεκάδας χι
λιάδων δολλαρίων. Βραδύιερον τάς διέθεσεν 
είς αγοράν γηπέδων καί έξ αίτών έγένετο 
βαθύπλουτος. Άλλος πάλιν,'αυτός υπάλληλος 
τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, δεν είχε πατήσει 
τό πόδι του άκόμη είς τήν ξηράν δπου τοΰ 
προσέφεραν όγδοήκοντα χρυσά φράγκα τήν 
ήμέραν διά νά χβησιμεύση είς τούς εκεί χρυ
σωρύχους ως μάγειρος διότι έστεροΰντο ενός 
καλοί τοιούτου, καί ώς έλεγον «ένας Γάλλος 
δεν δύναται παρά νά γνωρίζη καλήν μαγειρι- 
κήν».Ένας άλλος άπένταρος, συμβολαιογράφος 
επίσης έκ Γαλλίας, μόλις έφθασεν είς τόν 
"Αγιον Φραγκίσκον έγινε λοΰστρος, καί είς 
τήν γωνίαν μιας λέσχης άνέμενε μέ τό κασε
λάκι του τους πελάτας του. "Ενας χρυσωρύχος 
τόν επλησίασε καί άφοΰ τοΰ εγυάλισε τά υπο
δήματα τόν έρώτησε:

—  Τί πρέπει νά δ ώ σ ω ;
"Ο πρώην συμβολαιογράφος άπήντησε.
— "Ο,τι θέλετε.
Ό  πελάτης τοΰ έδωκε ήμισυ δολλάριον, τι

μήν τήν οποίαν άπεδέχθη δι’ δλους τους πε
λάτας καί ήτις δεν Ιβράδυνε νά τόν καταστήση 
πλούσιον διότι ή πελατεία του ηΰξησεκαταπλη- 
κιικώς εντός έλαχίστου χρονικοί διαστήματος.

Σήμερον δλα αυτά τά θαύματα άνήκουν είς 
τό παρελθόν.
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ΤΑ  Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΑ Τ Ω Ν ‘ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,,

Μ ά& ημα τρίτον. —  Έ ρεχθείον. Π ροπύλαια, 
Ν αάς Ά θ η ν δ ς  Ν ίκης.

Λ  Ν  ό Π α ρ θ ρ ώ ν  άποτελή τό τέλειον δείγμα καί το
_ τέρμα τής έξελίξεωςτοϋ δωρικού ρυθμού, τό Έ ρεχ- 

θεϊον  είναι τό άριστον μνημεΐον καί τό πρότυπον τοΰ 
Ιωνικού ¿υθμοΰ ΰπό την ιδιαιτέραν μορφήν, ή όποία 
ονομάζεται άττικονργής  καί διακρίνεται πρό πάντων 
είς τό οπειροειδές κόσμημα ( =  πλοχμός) τής βάσεως 
τών κιόνων.

, Τ ό  Έ ρεχθείον Ινέχει τήν χάριν, τήν κομψότητα, 
την ευγενειαν τής έργασίας, τόν πλούτον καί τήν λε- 
πτότητα^ τής κοσμήσεως είς βαθμόν ανυπέρβλητον- ό 
Παρθένων έχει κύρια καλαισθητικά στοιχεία τό υψη
λόν, τόσοβαρον, τό κόσμιον, τό ιδανικόν, τό τέλειον.

Πανταχοΰ επικρατεί είς ιό  Έ ρεχθείον ή ευθεία έν 
άντιθέσει πρός τήν καιιπυλότητα τού Παρθενώνος- 
διά τούτο Ικεΐνο μέν τό έμιμήθησαν καί τό αντέγρα
ψαν καί είς παλαιούς καί είς νεωτέρους χρόνους μέ
χρι σήμερον, έν φ ό Παρθένων μένει άμίμητον έργον 
ένεκα των πολύπλοκων υπολογισμών του καί διότι εχει 
κατασκευασθή μόνον διά. τήν Άκρόπολιν καί συμφώ- 
νως πρός τόν πέριξ ορίζοντα. Τ ά  άλλα μνημεία τής 
•Ακροπολεως υπηρετούν είς τήν εξαρσιν τού Π αρθε
νώνος, είναι δμω ς καί καθ’  έαυτά αυτοτελή

Ιδ ίω ς  ή έξοχος εκείνη θύρα .τής βορείου στοάς 
τοΰ Ερεχθείου είναι αριστούργημα τέχνης,τήν έμιμή- 
θησαν δέ καί τήν αντιγράφουν μέχρι σήμερον.

Τ ό πολύπλοκον σχέδιον του Ερεχθείου οφείλεται 
είς τήν συγκέντοωσιν τής λατρείας πολλών θεώ ν καί 
ηρώων άπό παλαιοτάτης έποχής είς τό ιερόν εκείνο 
μέρος.

Είς την θέσιν του πριν κατασκευασθή, ύπήρχεν Ισως 
μικρόν περίφραγμα διά τήν ίεράν ελαίαν τής ’Α θ ή 
νας καί διά τό « οχήμα ζρ ια ίνη ς» μέ τήν θαλασσίαν πη- 
γήντοΰ Ποσειδώνος, Ιτ ιδ έ  βωμοί εις διαφόρους θεούς 
και ηρωας.

Τό σχέδιον Ιτέθη πιθανώς ύ:ιό τοΰ Περικλέους: 
όταν δηλ. τφ  438 π. X . καθιερώθη δ Παρθένων, 
Ιπροκειτο νά μετακομισθή εις αυτόν τό ίερόν ξύλι- 
νον είδωλον τής ’Αθήνας Πολιάδος· άλλ’ οί ορθό
δοξοι τότε δέν Ιπέτρεψαν τήν μετακόμισιν καί ό 
Περικλής ήναγκάσθη νά κατασκευάση ίδιον ναόν είς 
τό μέρος Ικεϊνο, όπου ήσαν ό  πρώτος Έκατόμπεδος 
καί ό  ναός τοΰ Πεισιστράτου.

’Αλλά τό  Έ ρεχθείον έτέθη είς ένέργειαν καί Ιπρο- 
χωρησεν επαισθΐ)τώς τφ 42>  π. X .  έπί Νικίου· έξερ- 
ράγη_ δμως ό πόλεμος πάλιν καί εμεινεν ήμιτελές.

, Τ φ  409 π. X . διωρίσθη επιτροπή τής βουλής νά ϊδη 
τί υλικόν υπάρχει καί τί απαιτείται πρός περάτωσιν 
τοΰ ναού. Τήν εκθεσιν τής επιτροπής εχομεν έν επι
γραφή, ή όποία σήμερον εόρίσκεται έν τφ  Βρεττα- 
νικφ Μουσείψ.^ Τφ 408 π. X .  είχε τελειώσει τό δλον. 
Αλλά τφ  406 έκάη τό εσωτερικόν χωρίς βεβαίως νά 

πάθη σοβαρός βλάβας τό κτίριον· μόλις δέ τφ  396/4  
π. Χ.^ έπεσκευάσθη τελείως- κατά περίεργον σύμπτω- 
σιν ευρέθη έπιγραφή περιέχουσα τήν εκθεσιν καί τών 
γενομένων τότε επισκευών. .

Ή  κυρία είσοδος είναι ίκ τής ώραιοτάτης βορείου 
στοάς, είς τό Αριστερόν άκρον τής οποίας ύπάρχει 
κατά τήν πιθανωτέραν γνώμην ή πηγή καί τά ίχνη 
τής τριαίνης τού Ποσειδώνος.

Μ ετά τήν είσοδον, δεξιά μέν ήτο βωμός τού Έ ρε- 
χθέως -  Ποσειδώνος, του ήρωος Βούτου καί τού 'Η 
φαίστου, τοιχογραφίαι δέ μέ σκηνάς έκ τής οικογέ
νειας τών Βουταδών, αριστερά δέ τό διαμέρισμα τής 
’Αθήνας Πολιάδος, όπου τό άρχαϊον εϊδωλον καί ό 
λύχνος τοΰ Καλλίμαχου, καίων κατά τήν ημέραν καί 
νύκτα άδιακόπως.

Ή - στοά τών Καρυατιδών ονομάζεται είς τήν Ιπι- 
γραφήν « πρόστασις ή πρός τφ  Κεκροπίο» ■>, αΰταί δέ 

' “ ^Κ αρυάτιδες « κ ό ρ α ι» . Κεκρόπιον έλέγετο, διότι 
ύπ’ αύτό ύπήρχεν δ  τάφος του Κέκροπος, δστις έσώθη  
εν μέρει έντός, πλησίον της έσωτερικής κλίμακος. Αί 
δέ Καρυάτιδες μέ τό έορταστικόν ένδυμα, τήν πλου- 
σίαν κόσμησιν καί τό σεμνόν ή θος αντικαθιστούν τούς 
κίονας της στοάς,_ όπως καί είς άρχαϊκόν οικοδόμημα 
τών Δελφών, εσχάτως άνακαλυφθέν, βλέπομεν γυναί
κας είς θέσιν κιόνων.

Είς τό δυτικόν μέρος δέν έσώθη τίποτε σχεδόν- 
ητο ύπαιθρον, διότι έκεΐ ύπήρχεν ή Ιερά ελαία, καί 
έλέγετο « Πανδρόσειον », άνταποκρίνεται δέ πρός τήν 
άνατολικήν στοάν.

Τ ο Έ ρεχθείον ώς λεπτοφυέστερον όπέστη πολλάς 
καταστροφής καί χωρίς έκρήξεις πυρίτιδος, όπως 
συνέβη είς τόν Παρθενώνα. Κατά τά έτη 1800 -1852  
ύπέστη τάς μεγαλειτέρας βλάβας.

Έπεσκευάσθη δέ τφ  1838 -1 8 4 6 , ότε έτέθη μία μέν 
γυψίνη Καρυάτις είς τήν θέσιν τής Αφαιρεθείσης υπό 
τών ύπαλλήλων τοΰ Έ λγιν, Ιτέρα δέ μαρμαρίνη είς 
τήν θέσιν άλλης, ή όποία είχεν έξαφανισθή.

Και μέχρι σήμερον διαρκούν αί έπισκευαί τού κομ
ψού μνημείου.

Τ ά  δέ Π ροπύλαια  κατεσκευάσθησαν εντός εξ έτών 
εύθύς μετά τόν Παρθενώνα, ήτοι τφ  437 -  431 π. X . 
Ό  άρχιτέκτων αύτών Μ νηοικλής  διακρίνεται ώς άν
θρω πος μεγίστου πνεύματος, τολμηρότατος, αντάξιος 
καί είς πολλά σημεία ανώτερος τού ’ Ικτίνου. Διότι οί 
σωθέντες κίονες δεικνύουν οί μέν δωρικοί τελειότητα 
όσην καί οί τοΰ Παρθενώνος, οί δέ ιωνικοί κάλλος 
άξιοθαύμαστον διά τήν απλότητα καί ασφάλειαν είς 
τήν διάταξιν τών γραμμών των· οί τοΰ ’Ερεχθείου 
είναι πολυτελέστεροι καί κομψότεροι.

’Επίσης ή  συμμετρία τής μέσης Ιδίως στοάς’ τών 
Προπυλαίων μέ τάς πέντε πύλας καί τά δύο αετώματα 
( άνευ γλυπτών παραστάσεων), έκ τώ ν όποιων τό έσω- 
τερικόν εξείχε κατά δύο μέτρα, ή ώραία άνάμιξις 
τού δωρικού καί ιωνικού ¿υθμσύ, ώ ς καί τοΰ μελανός 
ελευσινίου λίθου έσωτερικώς διά τήν άντίθεσιν πρός 
τό πάλλευκον μάρμαρον, καί ή καμπυλότης τών γραμ- 
ιιών εξαιρούν τόν αρχιτέκτονα είς σημεϊον πολύ υψη
λόν. Διά τούτο οί ’Αθηναίοι έκαυχώντο δικαίως διά 
τά Προπύλαια ταΰτα.

Τ ά  Προπύλαια δεικνύουν εις πολλά μέρη ότι έμει
ναν ημιτελή καί ότι τό αρχικόν των σχέδιον ήτο πολύ 
μεγαλείτερονκαί μεγαλοπρεπέστεροντοΰέκτελεσθένιος.

Ή  βόρειος πλευρά των περιείχεν εντός πίνακας 
έξηρτημένους μέ γραφάς του Πολυγνιότου έκ τοΰ η
ρωικού καί τρωικού κύκλου.

Έ π ί αιώνας ίστατο τό έργον τοΰ Μνησικλέους με
γαλοπρεπές καί τέλειον, έως δτου τφ  1615 (ή 1656) 
επεσε κεραυνός κατά τήν νύκτα έντός αύτών χρησι- 
μευόντων τότε ώς πυριτιδαποθήκης καί κατεστράφη- 
σαν καιά τό πλείστον.

Ό  δέ κομψότατος ναΐσκος τής Ά & η να ς  Ν ίκης  ήρ· 
χισε νά σχεδιάζεται περί τό 450 π. X .  ΰπό τού Καλ-

Td Έ ρεχ& βΐον δ π ω ς  ήτο  τις τήν άρχαιότητα βλβπόμενον ¿ η τής Β Δ  πλευράς. 
Κ α τά  τήν π ιθανή ν άναπλήρω σιν το ν  Ίνγο νά .

λικράτους, άλλα μόλις τφ  421 π. X .  ήχθη εις πέ
ρας, τφ  409 π . X .  πιθανώς κατεσκευάσθη περί τήν 
δυτικήν, τήν νοτίαν καί τήν βορείαν πλευράν ό θρ ιγ 
κός μέτάς άναγλύφους πλάκας τών Νικών, τάς όποιας 
θαυμάζομεν, Ιδίως τήν περίφημον Ικείνην, τήν δένου- 
σαν τό σανδάλιον της.

Ό  ναΐσκος είναι τετράστυλος άμφιπρόστυλος (δηλ 
έχει τέσσαρας μονολίθους κίονας είς τήν_ έμπροσθίαν 
καί τέσσαρας είς τήν όπισθίαν πλευράν) Ιωνικού 
ρυθμού, τού όποιου είναι ώραίον δείγμα.

Ο ί τοίχοι έντός έφερον γραφάς, ύπήρχε δέ είς τό 
μέσον τού σηκού άγαλμα ’Αθήνας Νίκης χωρίς πτέ 
ρυγας διά νά μή δύναται νά πετάξη καί έγκαταλείψη 
τάς ’Αθήνας.

’Επάνω καί είς τάς τέσσαρας πλευράς φέρει ζψο- 
φόρον σωθείσαν κατά τό πλείστον είς τήν Ανατολι
κήν παρίσταται συνέλευσις τών θεώ ν, είς τήν βορείαν, 
ή όποία άντικρύζει τήν όδόν του Μαραθώνος, ή μάχη 
τών ’Αθηναίων κατά τών Περσών έν Μ αραθώνι, είς 
τήν δυτικήν, ή όποία βλέπει πρός τήν όδόν τών © η 
βών, ή μάχη τών Α θηναίω ν κατά τών Περσών καί 
τών Θηβαίων έν Πλαταιαΐς, καί είς τήν νοτίαν μάχη 
τών ’Αθηναίων κατά τών Περσών, άνάμνησις τής νί
κης τής Σαλαμίνος, τήν οποίαν άντικρύζει.

Έ μ π ροσ  εν τού ναΐσκου ύ^οΰτο μεγαλοπρεπής επι
μήκης καί οΰχί ύψηλός βωμός.

Τ φ  1684 κατέρριψαν τόν ναΐσκον οί Τούρκοι δια 
νά οχυρώσουν προμαχώνα, διότι έπέκειτο ή εισβολή 
τού περίφημου Μοροζίνη, μόλις δέ κατά τήν 30  Μ αρ
τίου τοΰ 1835 έρρίφθη ό προμάχων καί κατεσκευάσθη 
μέ τό σφον σχεδόν υλικόν του ( διότι οί άνθρωποι 
του Έλγίνου είχαν ήδη άφαιρέσει τμήματα τής ζφ ο- 
φόρου κείμενα έπί τίνος οίκίας) ό ναός, όπως τόν 
βλέπομεν σήμερον.

Μ άθη μ α  τέτα ρ τον .—  « θ η σ τίο ν  », 'Α ρχαία Α γορά, 
"Α ρ τιο ς  Π ά γος.

Ή  ονομασία « θ η σ ε ΐο ν* , ή όποία έδόθη είς τό άρι
στα σψζόμενον μνημεΐον έξ όλου τού αρχαίου ελληνι
κού κόσμου, προέρχεται έκ τών Ciceroni τοϋ 15ου 
μ. X .  αίώνος. Ή  σωτηρία τού μνημείου τούτου δφεί- 
λέται είς τό ότι μετεβλήθη ένωρίς είς χριστιανικήν

εκκλησίαν έπ' όνόματι Α γίου  Γεωργίου του ’Ακαμάτη.
“Οτι δέν πρόκειται δια τό περίφημον_ θη σείον, τό 

οποίον κατεσκεύασεν ό Κίμων διά νά θέση τά οστά 
τοΰ Θησέως τά μετακσμισΟέντα έκ της Σκύρου, είναι 
βέβαιον. Κατά πάσαν πιθανότητα ό  παρών ναός είναι 
τό ¡Ή φ α ιοτε ϊον  ■, έντός τοΰ όποιου ΰπήρχον άγάλματα 
λατρεία; όπερίφημος χωλός Ή φ α ισ ιο ς  καί ή Ά θη ν ά  
Ή φ αιστία έργα τού Άλκαμένους

Ό  ναός είναι Ιξάστυλος περίπτερος, σύγχρονος καί 
ολίγον νεώτερος τοΰ Παρθενώνος, πλέον τοΰ ημισεος 
μικρότερος άπό αυτόν (μήκος αύτοΰ. 3 1 ,85μ. πλάτος 
13,85· ύψος κιόνων 6, 8 8 ). Εννοείται ότι ύπολείπεται 
πολύ ώς πρός τήν τέχνην άπό του άρισιουργήματος 
τοΰ Ικτίνου, διότι έν σχέσει πρός αύτό είναι βαρύ καί 
στρυφνόν έργον. "Εχει όμως τήν καμπυλότητα τών 
γραμμών καί αποτελεί σύνολον έπιβάλλον καί ίκανώς 
ώ ρα ίον πόσον όμως διάφορος θ ά  ήτο ό Παρθένων, 
δν έσφζετο ώς ό ναός αύτός!

Έ κ  τών μετοπών του φέρουν αναγλύφου; παραστά
σεις μόνον 18, έν φ αί άλλιιι 50 ήσαν απλαΐ. Καί είς 
μέν τήν άνατολικήν πλευράν είς δέκα μεΐόπας παρί- 
στανται άθλοι του Ήρακλέους (έκ δεξιών τού θεατού-
1) μήλα Εσπερίδων* 2) Γηρυόνης τρισώματος πληγω
μένος 3) Η ρακλής τοξεύων τόν προηγούμενον· 41 
Ζώνη Ίππολύτης- 5) Κέρβερος- 6) “Ιπποι Διομήδους- 
7) Έρυμάνθιος Κάπρος- 8) Κερυνΐτις ελαφος· 9) Λερ- 
ναία 'Ύ δρα- 10) Λέων Νεμέας), είς δέ τήν άνατολικήν 
γωνίαν τής βόρειός καί νοτιάς πλευράς όκτώ άθλοι 
του Θησέως (είς τήν βορείαν έξ Αριστερών 1) Θησεύς- 
Προκρούστης- 2) Πάλη πρός Κερκυόνα· 3) θησεύς- 
Σκίριον- 4) Κρομιιυωνία ΰς —  είς τήν νοτίαν έκ δεξιών  
5) θησεύς -  Μινώταυρος 6) Μαραθώνιος ταύρος- 7) 
Φόνος Περιφήτου· 8) Θησεύς- ΣΤνις). Α ί μετόπαι αδ- 
ται πρό 150 περίπου ετών έσφζοντο τελείως σχεδόν, 
καθώς δεικνύουν αί ίχνογραφίαι τοΰ άντιγράψαντος 
αύτάς δΐιιβΓί.

Π ερί τήν στοάν τού ναού παρίσταται ζψοφόρος είς 
τάς στενάς μόνον πλευράς καί είς μέν τήν άνατολικήν 
μάχη τών οπαδών τού Θησέως πρός τούς Παλλαντί- 
δας και Αγωγή αιχμαλώτων ενώπιον τών καθημένων 
θεών, είς δέ την δυτικήν Κενταυρο^ιαχία. .

Α ί παραστάσεις αύται δεικνύουν έκτακτον ζωήν καί 
σφοδρότητα είς τάς κινήσεις, πολύ διάφορον από τάς
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όμοιας τού Παρθενώνος· τινές όμως μετόπαι είναι 
κενωτατοι και άτεχνοι.
• *0  λόφος, έπί τού όποιου κεϊται δ  ναός, ώνομάζετο 

« ’Αγοραίος Κολωνός» κατόχων τό δυτικόν τέρμα της 
'Α ρχαίας ‘Α γοράς  αυτη έξετείνετο εκ των ανατολικών 
προπόδων τοδ λόφου μέχρι τής στοάς τού Άττάλου  
άφ’  ένός, καί μέχρι τοδ Ά ρείου  Πάγου άφ’  ετέρου. 
Δυστυχώς^ ή ’Αρχαία 'Αγορά τών ’Αθηνών κρύπτεται 
σήμερον Οπό οίκίοκους κτισθέντας παρά τό σωτήριον 
σχέδιον τοδ Λουδοβίκου 'Ρόςς, ό όποιος άπό τοδ 
1834 διεμαρτύρετο συμβουλεύων νά έμποδισθή ή κτί- 
σις οίκιών έκεΐ. Ή  άναοκαφή τοδ χώρου εκείνου εί
ναι άπαραίτητος, θ ά  άποκαλύψη δέ τό θαυμασιώτατον 
καί Ιστορικώτατον τμήμα τής άρχαίας πόλεως.

Ό  δέ βράχος του Ά ρ τ ιο ν  Π ά γου  ύψους 115 μ. είναι 
σημαντικώτατος, διότι συγκεντρώνει στοιχεία τής πα- 
λαιοτάτης λατρείας τών ’Αθηνών· ώνομάσθη "Α -  
ρειος ή διότι έδικάσθη ό  "Α ρη ς ΰπό τών θεών ώ ς φο- 
νεύσάς τόν υίόν τοδ Ποσειδώνος 'Αλιρρόθιον, διότι 
άπηγαγε τήν κόρην τοδ Ά ρ ε ω ς  Άλκίππην, ή διότι 
(κατά τόν Αισχύλον) αί ’Αμαζόνες, άφ’ ού «άντεπύρ- 
γω σαν» αύτόν, έθυσίασαν διά πρώτην φοράν εϊς τόν 
Ά ρ η ν .

Φαίνεται ότι είς παλαιοτάτους χρόνους έδίκαξον 
ένταδθα οί βασιλείς ή οί έξέχοντες/πολϊται, τούς φό
νους Ιδίως, καί έκ τούτων άνεπτύχθη τό περίφημου 
δικαστήριον τών ’Αρεοπαγιτών ή τής έξ Άρείου Π ά
γου βουλής. Είς ιστορικήν όμως Ιποχήν. τοΰλάχιστον 
άπό τού Δημοσθένους, έδίκαζεν είς τήν Βασίλειον 
Στοάν τής ’Αγοράς.

'Ω στε τά λεγόμενο ότι έδίκαξον έν καιρφ νυκτός έπί 
τοδ βράχου καί δτι υπήρχε « λίθος ύβρεως » καί * λί
θος Άναιδείας » ή  είναι μυθικοί παραδόσεις, ή συνέ- 
βαινον όχι είς ιστορικούς χρόνους. Τοΰλάχιστον τά 
σωθέντα ίχνη δεν βεβαιώνουν τίποτε άπ’  αύτά, Ικτός 
μόνον τοδ ότι ύπήρχον εκεί βωμοί.Ικ παλαιών χρό
νων, τής ’Αθήνας Άρείας κ. ά.

Είς μ̂ ίαν σχισμήν πρός Α . τοδ βράχου υπήρχε τό 
Ιερόν τών Εύμενίδων ή Έριννύων ή Σεμνών Θεών·

είναι γνωστόν έκ τής όμωνύμου ιδίως τραγψδίας τού 
Αισχύλου καί δεικνύει ότι τήν άγρίαν αυτοδικίαν τών 
πρωτογενών χρόνων, τήν οποίαν Ικπροσωποδν αί Έ ·  
ρτννύες άντικατέστησεν ό  νόμος, ή δίκαια έξέτασις καί 
τιμωρία, τοδ έκπολιτισθέντος ανθρώπου, άντιπροσω- 
πευομένη ύπό τοδ δικαστηρίου τών Θεών καί τής αρι
στοκρατικής Βουλής τοδ ίερωτάτου δικαστηρίου.

Επίσης καί είς τήν διάδοσιν τού Χριστιανισμού εί
ναι περίφημος ή ομιλία τοδ ’Αποστόλου Παύλου έπί 
τοδ Ά ρείου Πάγου τφ  54 π . X . Ή  άνακοίνωσις αυτη 
τών νέων ιδεών είχεν ήδη γίνει |ν τή Ά γορ ρ  ΰπό 
τοδ Παύλου ένοίπιον τοδ πλήθους, είς δέ τόν Ά ρ ειο ν  
Πάγον ώμίλησεν ενώπιον τών εκλεκτών ανθρώπων, 
ίδιως τών φιλοσόφων πρός άνάμνηαιν τούτων ίδρύθη 
ενωρίς χριστιανικός ναός Ιπ’  όνόματι τού Αγίου Διο
νυσίου, ΒΔ. τοδ βράχου, τοδ οποίου σφζονται τά θ ε  
μέλια μέχρι σήμερον.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

< Μ αργαρίτα Σ τόφ α  » Γρη γορίου £ενοπθύλου, μυ  
θιστόρημ α , Ά & ή ν α ι.— Ό  ¡Κ ύκ λ ω π α ς!, Ε υριπίδη  
Μ ετάφ ρασις Α . ΩάΧΙη, Λ ίβτρπ ονλ . —  ιΣ κ ιός»  Δη- 
μητριόν Τανταλιδη. π οιή μ α τα , Ά θ ή ν α ι.

ΔΕ Ν  θ ά  λησμονήσω ποτέ τήν ανυπομονησίαν μέ 
τήν όποιαν έπερίμενα τήν «Είκονογραφημένην 

Ε στία ν» καθ’ εβδομάδα διά νά διαβάσω τήν «Μ αρ
γαρίταν Στέφα » τοδ κ. Ξενοπούλου. ΕΙνε πολλά χρό
ν ια  δεκατρία— ώ ς δεκατέσσαρα, καί φυσικά ήμην 
πολύ νέος τότε, ώστε νά μέ τραβά ένα ελληνικόν 
μυθιστόρημα ποδ περιέγραφε μέ τόσην δύναμιν τήν 
ερωτικήν ζωήν δύο ανθρώπων μέσα ’ς τό μυρω
μένο νησί τής Ζακύνθου. Δέν πιστεύω δμως νά ήτο 
αύτά μόνον. Τόν κ. Ξενόπουλον καί τότε τόν έδιά- 
βαζα μέ τήν Ιδίαν εύχαρίστησιν ποδ διαβάζω καί 
τωρα κάθε εργον τό όποιαν φέρει τήν ΰπογραφήν
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του. Μ οδ ήρεσε καί μοϋ άρέσει ή φράσις του, κάτι 
τό πολύ κομψόν καί άπάλόν ποδ έχει τό ύφος του. 
'Επομένως λυπούμαι πολύ όπου δέν είμπορώ νά συμ
φωνήσω μέ τόν κ. Ξενόπουλον ώ ς πρός τήν έκτίμη- 
σίν του διά τήν « Μαργαρίταν Στέφα » τήν όποιαν 
θεωρεί μάλλον ώς νεανικόν εργον μή στερούμενσν 
έλλείψεων τεχνικών. Πολύ πιθανόν νά συμβαίνη 
τοΰτο. 'Ω ς πρός τό σύνολον όμως καί τό ψυχολογι
κόν καί περιγραφικόν μέρος τοδ Ιργου δέν νομίζω  
νά εΐνε κατώτερον τοδ « Εσταυρωμένου "Ερωτος » καί 
τού «Κόκκινου Βράχου». ΕΙνε καθαρώς ηθογραφικόν 
μυθιστόρημα τό όποιον ένώ μάς παρουσιάζει τήν ζωήν  
καί τήν σκέψιν ενός Ιπαρχιακοδ λαοδ, συγχρόνως 
μάς άναλύει καί τήν ψυχήν, αλλαχού ίσχυρόιερον καί 
άλλα/οδ Ισχνότερον, όλων τών προσώπων τά όποια 
αποτελούν τήν κινητήριον δύναμιν είς τήν δλην ύπό- 

. θεσιν τοδ έργου του.
Δυστυχώς δέν δύναμαι νά έπεκταθώ είς τήν άνάλυ- 

σιν τοδ έργου άλλα χρονογραφιχώς καί πολύ βιαστικά 
είμπορώ νά είπω ότι είς τήν «Μαργαρίταν Στέφα» 
δ κ. Εενόπουλος, καί έν γένει είς όλα τά έργα του, 
είτε μυθιστορήματα, είτε διηγήματα γράφει, « βλέπει 
σαφώς δ,τι είνε » όπως ό  Στένταλ καί ότι ό πολύς 
πραγματισμός του τόν όποιον τοδ μέμφονται είνε 
ακριβώς μία άπό τάς άρετάς του ώς συγγραφέως. 
"Επειτα, όταν κανείς ήθογραφεί μέ κάποιαν ψυχολο
γίαν καί αποκρύπτει καθ’ ολοκληρίαν τήν προσωπι
κότητά του όπισθεν τής προσωπικότητος τών ηρώων 
του, είνε βέβαιον ότι ή αισθητική του συνδέεται 
μέ τήν θεωρίαν τού πραγματισμού, καί ίδίως όταν 
φροντίζει νά μή καταλήξη είς κανένα ώρισμένον συμ
πέρασμα, άλλά τοποθετεί τόν άναγνώστην ενώπιον 
τών σκηνών τάς οποίας περιγράφει ώστε μόνος του 
αΰτός νά έξαγάγη έκείθεν τά συμπεράσματα.

Καί ή περίπτωσις αύτή δέν είνε μόνον διά τόν κ. 
Ξενόπουλον καί τήν αναφέρω έδώ οι’  όσους έκ τών 
νέων έκφράζονται —  καί έχω άκούσει μερικούς —  με 
κάποιαν ασέβειαν διά τό εργον τοδ συγγραφέως τής 
«Μαργαρίτας Σ τέφ α », άλλα καί δι’ άλλους παγκο
σμίου φήμης συγγραφείς, όπως λόγου χάριν ό Τουρ- 
γκένιεφ καί πολύ περισσότερον οί αδελφοί Γκογκουρ. 
Διότι οταν ό συγγραφεύς είνε προδιατεθειμένος νά 
μάς παρουσίαση μέ ακρίβειαν τό περιβάλλον έντύς 
τοδ όποιου δρώσι τά πρόσωπά του, τό περιβάλλον 
αύτό σχετιζόμενον μέ τό κλίμα, είνε μία αίτίμ καί 
συγχρόνως ένα αποτέλεσμα.

"Α ν λιοιπόν όλα αύτά τά σκεφθή κανείς, θ ά  παρα
τήρηση ότι ό  κ. Ξενόπουλος είσελθών είς τήν πραγ 
ματιστικήν σχολήν μέ τήν « Μαργαρίταν Στέφ α» κα
θόσον ενθυμούμαι, ήνοι|εν είς τήν νεοελληνικήν φιλο 
λογίαν τόν δρόμον τοδ αληθινού μυθιστορήματος, ενα 
δρομον εις τόν όποιον εισερχόμενοι οί νεώτεροι είμ 
ποροΰν νά είπουν ότι θ ά  κάμουν κάτι τι.

•  *  *

Ό  κ. Πάλλης έξέδωκεν είς Ιδιαίτερον τεύχος τήν 
μετάφρασιν iûù « Κύκλωπος » τού Εύριπίδου. Μου 
φαίνεται ότι είχα άναγνώσει αποσπάσματα τής μετά- 
φράσεως ταύτης καί δέν είμπορώ παρά νά ευχαρι
στήσω τόν μεταφραστήν διότι ώς είνε συγκεντρωμένη 
είς βιβλίον μοδ εδωκε τήν ευκαιρίαν νά προσέξω μέ 
μεγαλειτέραν άνεσιν τήν έργασίαν του αυτήν, ή όποία 
θ ά  ήτο περισσότερον ένδιαφέρουσα δν έφερε τήν 
σφραγίδα τής Ιπιμελοδς καλλιτεχνικής επεξεργασίας. 
Δυστυχώς ό κ  Πάλλης δέν ένδιαφέρεται καί πολύ διά 
τήν μορφήν, είτε άπό έλλειψιν άληθινοδ καλλιτεχνι
κού αισθήματος, είτε άπό πείσμα. Τ ό  μόνον τό όποιον 
ένδιαφέρει τόν κ. Πάλλην καί τούς οπαδούς του εΐνε 
ή γλώσσα ή όποία τώρα έγινε καί αύτή πείσμα καί ’ ς 
τά  δύο φιλολογικά στρατόπεδα "Α ν  ή γλώσσα 2χη 
ψυχήν, αϊσθησιν καί λογικήν, αύτό είνε άλλο ζήτημα  
καί κανείς των δέν τό πολυεξετάζει. Ό  καθένας των,

ή διά νά είμαι περισσότερον είλικρινής, ό  καθέ
νας μας χοροπηδφ έπ ά ν ω ’ς τό γλωσσικόν ζήτημα, 
όπως τά Σατυρόπουλα έπάνω ς τούς Σικελικούς βρά·

λουζ· „  ,
Ά π ο  τήν μεταφρασιν τοδ σατυρικού αυτου δράμα

τος του Εύριπίδου ένα έξάγεται, ότι ό  κ. Πάλλης με- 
τατρέπεται είς Κύκλωπα τής νεοελληνικής γλώσσης 
που βλέπει πάντοτε μέ τό ένα· μάτι τά τριγύρω του 
πράγματα ώ ς έκ τοδ μεγάλου φανατισμού του. Πολύ 
φοβούμαι όμω ς μήπως αύτός ό  υπέρμετρος φανατισμός 
του γίνη Όδυσσέας άφοϋ μολονότι σοφός, μολονότι 
βυθισμένος μέσα ’ς τήν άρχαία ψυχή δέν κατώρθωσε 
νά έννοήση βαθύτερον τήν σημασίαν τοδ « Π αν μέ- 
τρον άριστον». Διότι, πρέπει νά τό ομολογήσω μέ 
πολλήν λύπην μου, είς τόν «Κύκλωπα» δέν έχει τάς 
εύτυχεϊς στιγμας ποδ είχε είς πολλάς σελίδας τής 
Ίλιάδος, όπου άπέδωκε με αληθή αριστοκρατικήν δύ· 
ναμιν τούς θεσπεσίους σιίχους τοδ. γηραιού Ό μηρου, 
καί μάς παρουσίασε τό έργον τοδ Εύριπίδου έπηυξη- 
μένον μέ γελοιογραφίας τάς οποίας δέν έχει τό κείμε
νον. Εύχομαι είς νέαν Ικδοσιν τοδ « Κύκλωπος» άπό 
τόν μεταφραστήν, νά μή είνε έπηυξημένον, άλλά νά 
είνε βελτιωμένον τούλαχιστον γλωσσικώς ύπό καλαι
σθητικήν έποψιν.

"Ενας τόμος ποιημάτων μ’ ένα ποιητικώτατον τίτλον 
«Σ κ ιές» . Ποιητής των είνε ό  κ. Δημήτριος Τανταλί- 
δης ό  όποιος ήθελησε νά παρουσίαση είς  ενα βιβλίον 
όλους τούς στεναγμούς του καί. τούς πόνους του που 
τον έδωκε μία πεθαμένη άγάπη, όλους τούς ρεμβα; 
σμούς του ποδ τοδ έμπνέει τό πευκοφυτευμένο νησί 
τής Χάλκης κ ιί  ό  γεμάτος άπό μυστήριον καί θέλ- 
γητρον ¿ξωτικόν Βόσπορος.

Αυτήν τήν στιγμήν ποδ φυλλομετρώ τό βιβλίον του 
βυθίζομαι είς όλες τής ακρογιαλιές τών πριγκηπονή- 
σων καί διώχνω άπό τήν σκέψιν μου κάθε τάσιν πρός 
άνάλυσιν κριτικήν τών στίχων τοδ συμπαθούς ποιη- 
τοδ. Δέν θέλω  νά ομιλήσω διά τήν τεχνοτροπίαν του 
πσδ μοδ ΰπενθυμίζει τήν τεχνοτροποίαν τσδ Προβε- 
λεγγίου.είς τό δέσιμσν τοδ στίχου, διότι μοδ αρέσει 
νά λικνίζομαι είς τά κύματα τοδ πόνου τοδ ποιη- 
τοδ καί είς τά πτερά τής μελαγχολικής του ψυχής 
τής θρεμμένης άπό φιλοσοφίαν.

"Επειτα τί μ’  ενδιαφέρει δν πολλά έκ τών ποιημά
των τών «Σκιών» δέν έχουν τήν λαξευτήν αρμονίαν 
τοδ στίχου ποδ θ ά  ήθελα ; Είνε στίχοι άμορφοι είς 
άντίθεσιν μέ τήν ποίησιν πού έ^ει ό  ποιητής των 
ώ ς άνθρωπος. Δέν είνε αρκετόν ομω ς όπου μέ συγ- 
κινοδν, όπου μοδ προκαλοδν ενα είλικρινέστατον δά
κρυ καί δπου μέ βυθίζουν είς τήν ποθητήν ρέμ
βην ποδ δίδει ό άκράτητος λυρισμός; Έ ν  τούτοις ΰ· 
πάρχουν καί ποιήματα τά όποία δύνανται νά ΰπο- 
στοΰν καί τήν ΐσχυροτέραν κριτικήν όπως εσύ, ώ 
«Αύγή»

« Π ού άφ ραοιη  ω ραιότητα  
'Α χ ό  το χάος βγάζιις  
Και ’ς  τήν ψ υχή  μα ς ο ιά ζα ς  
Έ Χ χίδα  χα ί αγνότητα  ».

ή όπως είς τήν «Μπαρκόλα» όπου ό ποιητής άφίνει 
τήν ψυχή του καί κατεβαίνει τρελλή ’ς τ ά  βάθη τής 
θάλασσας διά ναύρη

"Α χ, οοτς  γΧυχειές 
Κοχελες μαραίνουν  
’Α γά π ης φ ω τιές ,
Α ύτόςι οόν πεθαίνουν  
Έ χ ε ϊ  κατεβαίνουν



Γ . Ο ρφ ανίδη; ’ Ο λυμπιονίχη; 
α ς  τύ  ελεύθερον περίστροφ ο*

Κ αί σαν ξωτικέ;
Ν εράιδες γυρνούνε  
Σπηλιές μαγικέ;
Κ ρυφ ές κατοικούνε 
Κ ’ ά φ ΰ .η τε ; ζοννε

διά ν’ άκουσθή ιό  τραγούδι των διαν σάν ίσκιοι 
γλυστρούνε μέ τήν ξαστεριά ’ς ιό  ακρογιάλι καί σιγο- 
ιραγουδοϋνε

Μ ε ο ιίχ ονς  π ικρούς  
Μ ' φ δή  πικραμένη,
"Α χ , άλλους καιρούς 
Ζ ω ή  περασμένη 
’ Αγάπη χαμένη.

Ως έπιτοπλεΤστσν αυτήν τήν αγάπην του τήν χαμέ- 
γόνι χωρίς καμμίαν άλλην άξίωσιν σιγοτραγουδεί καί 
ο κ. Τανταλίδης.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ 0 Υ Ν 1 Α Τ Η Σ

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

£ 1  Μ Η Ν  προχθές εις τόν «Παρνασσόν» οπού ή τό- 
*--* σον διακεκριμένη κπλλιτέχνις μας δεσποινίς 

Λουκία Ίωάννου έδιδε τήν ώραίαν της συναυλίαν..
Τήν άπόλαυσιν τοΰ όλου προγράμματος ¿φώτιζε μέ 

φως γλυκύ χαραυγής άνοίξεως, μέ διαύγειαν κρυσταλ- 
λωμενης κρήνης, τό φσμα πραγματικής άηδόνος ήτις 
προωρίζετο πρός σιιγμήν νά φωταυγάση τό παγκό
σμιον λυρικόν Θέατρον, τό § β μ α  τής κυρίας Νίνας 
Φωκά τό τόσον δικαίως έξυμνηθέν άλλοτε έν τή πρω- 
τευούση μας, άφού ή φήμη τό διεσάλπιοε έπανειλημ- 
μένως άπό τάς δχθας τοΰ Σηκουάνα.

Εννέα όλα έτη παρήλόον άφ’  ής κατά πρώτην φο
ράν τό φσμα αύτό μέ έξέπληξεν ύπό τήν στέγην τού 
’̂ Ωδείου τονν Παρισίων, καί μετά τά εννέα αυτά 
έτη έπρόκειτο άκόμη νά μέ έκπληξη προχθές μέ τήν 
αυτήν Ιντασιν καί μέ τήν αυτήν γλυκείαν ρέμβην, τήν 
οποίαν προκαλεϊ πάντοτε άλμα τοσούτου χρόνου πρός 
τό παρελθόν μας, τό παρελθόν εκείνο, τό όποιον ό 
χρονος άπεκρυστάλλωσεν εις πλαίσιον ποιήσεως άλη- 
σμονήτου.

Ή  τότε δεσποινίς Μιλανάκη καί ή νϋν κυρία Φω
κά ήτο τό άηδονάκι της παρέας μας, της χρυσής συν
τροφιάς μας μιας εποχής ήτις φευ! δέν επανέρχεται 
πλέον.

I .  Γεω ργιάδης Ολυμπιονίκης  
είς τό άγώ νιομα τή ς  σ π ά θ η ς

Μέλλοντες έπιστήμονες, μεταξύ τών οποίων καί ό 
νυν αγαπητός της σύζυγος, καί καλλιτέχναι ήδ*| σκυ
θρωποί ύπό τό βάρος τής βιοπάλης άλλα τότε αμέρι
μνοι καί χαρίεντες μέ τόν κότινον τού αληθούς Ό λυμ- 
πιονίκου τής νεότητος καί τών ονείρων εχειροκρο- 
τοΰμεν μανιωδώς μέ τήν πεποίθησιν έκείνηντήν όποιαν 
διεγείρει καί κορυφώνει ή άναγνώρισις ενός πραγμα
τικού ταλάντου εως ού τά χειροκροτήματά μας άπε- 
σβέσθησαν καί ώχρίασαν πρό τών επευφημιών τού 
μεγάλου ακροατηρίου τών συναυλιών τής μητροπόλεως 
τού κόσμου

Δύο έτη φοιτήσεως εις τό Ώ δεϊον  ήρκεσαν όπως 
καθέξη όλα τά μυστικά τού άσματος καί εκτοτεσύδε- 
μία δυσ/έρεια διά τήν έπίλεκτον χροσόφθογγον άοιδόν.

Δέν θ ά  λησμονήσω ποτέ τόν καλόν μας καθηγη
τήν M asson  δστις έξαλλος άπό χαράν δέν έπαυε νά 
προσκαλή πάντα ειδικόν δπως άκούση τήν νέαν ¿κεί
νην ήτις έπρώτευε είς τήν καθόλου ώδικήν τοΰ παγ
κοσμίου ’Ωδείου

Άπέθανεν εκείνος δστις Ινεφόσησεν εις ήμάς τήν 
πνοήν του, πνοΰν πλήρη ενθουσιασμού πρός τήν τέχ
νην εκείνην ήτις θ ά  άπετέλει κατόπιν τήν ζω ήν μας, 
και νομίζω κατ’  αυτήν τήν στιγμήν ότι παρίσταται 
ενώπιον μου καί τόν βλέπω σκιρτώντα άπό άδολον 
χαράν διά τήν έπιτυχίαν τών καλών του μαθητών.

Ά λ λ ' άς έπανέλθωμεν είς τό θέμ α  μας. Τ ί φωνή 
θαυμασία είς τήν έκτασίν της καί είς τήν απαλό
τητα της, τι φωνή πλούσια είς τάς μεταπτώσεις της· 
Τ ί εύστροφία, τί λαρυγγισμοί καί πάθος καί ακρί
βεια είς τόν τόνον.

"Οποία δέ αβρά καί ανεπιτήδευτος εκφρασις αλλά 
καί πιστή είκών τού εξαγγελλόμενου μέρους.

Δέν ’ξεύρω. . . άλλ’ δταν άκούη τις τό άσμα τής 
κυρίας^ Φωκά παθαίνει κάτι ανέκφραστοι'· μίαν παθη
τικήν ήρεμίαν ένθεου ευτυχίας, ενα «bien être» ποΰ 
μάς μεταφερει είς κόσμους θεσπεσίους.

Τοιαύτη ή καλλιτεχνική σκιαγραφία τής κυρίας Φω
κά ήτις αν απεστέρησε τόν βωμόν της τέχνης μίαν 
έστιάδα, έπλούτισε δμως τόν Ελληνικόν κόσμον μέ 
μίαν οικογένειαν άγνώς Ελληνικήν καί τήν ένταύθα 
επίλεκτόν μας κοινωνίαν μέ τό άνεξάντλητον τάλαν- 
τον καί μέ μίαν ψυχήν αγγελικήν καί ένθουσιώσαν 
άληθοΰς ελληνίδος κυρίας.

Κ . Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Η  Ζ Ω Η

I—{  Άκρόπολις άπόψε είνε μαγευτική. Τ ά  άστρα 
1 1  φεγγοβόλα τήν θωπεύουν μέ τό γλυκύ τους φως
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καί τά δοξασμένα έρείπια απλώνουν τής βαθειές τους 
σκιές έπάνω ’ς τής Καρυάτιδες ποΰ σιγομιλούν. ”Σ  τόν 
Παρθενώνα ό  άρχαιος κόσμος συγκεντρωμένος ψιθυ
ρίζει τά τραγούδια τού Πινδάρου. Ξάφνου κάτω ’ς τ ά  
Προπύλαια ε'νας ύπόκωφος δσΰπος βημάτων ήκούσθη 
καί συγχρόνως όμάς βέβηλων έθεάθη ν’ ανέρχεται 
τόν Ιερόν βράχον. Τ ό σμήνος τών άρχαίων σκιών έτα- 
ΰάχθη κ’  ενα πικρότατο ειρωνικό χαμόγελο διέστειλε 
τά χείλη τους.

Οί άνερχόμενυι δέν ήσαν ευλαβείς προσκυνηταί. 
Δέν έφθαναν ’ς τόν σεμνόν ναόν τής θεάς νά γονατί
σουν καί νά στεφανώσουν τά έρείπια μέ άνθη Κάθε  
άλλο. Καί οί βέβηλοι ανέβαιναν, ανέβαιναν. ‘ Η  σκιές 
έντρομες ΰπεχώρησαν πρός τά τείχη ποΰ έκάλλυνε τό 
φωτεινόν περίζωμα. Ή  θλϊψις έπίεζε τήν ψυχή. Ή -  
κουαν τά βάρβαρα ξεφωνητά καί ¿δάκρυζαν. Καί 
δταν ή  βακχεία είχε φθάσει είς τό κατακόρυφον μέσα 
’ς τό πανδαιμόνιον εκείνο ήκούσθη ό  τελευταίος στε
ναγμός τους καί έξηφανίσθησαν ’ςτό όλογάλανον κενόν.

*  *  *

Δέν υπάρχει ώραιότερον θέαμα άπό τήν ανυπομο
νησίαν ενός ολοκλήρου λαοΰ. Τ ό Στάδιον σάν μία 
παμμεγίστη ανθοδέσμη μυριόχρωμη άνέμενε τόν νι
κητήν του άπό τόν Μαραθώνα.

Ή  ώρες περνούν καί ό Έ λ λ η ν  νικητής δέν φαί
νεται. Σ τά  στήθη τοΰ κόσμου κάτι ανεβαίνει άπό τήν 
καρδιά ποΰ πνίγει τήν φωνή ς τόν λαρυγγα. "Ενας 
μικρός ξανθοκόμης Καναδός εισέρχεται ’ς τά Προπύ
λαια. Τ ό Στάδιον σείεται ολόκληρον. Αλλ’ ό ενθου
σιασμός λείπει. Ό  νικητής δέν ήχο Έ λλη ν καί ό 
λαός φεύγει μέ τήν κατήφειαν τής ψυχής ζωγραφι- 
σμένην ’ς τό πρόσωπό του Μοΰ φάνηκε πώς κ’ έγώ 
¿μελαγχόλησα. Ό  αγαπημένος φίλος ποΰ μέ συνώ- 
δευεν ¿χαμογέλασε κι’ αύτός χό χαμόγελο τήςπικρίας. 
Καί ύστερα γιά νά κρύψο» τήν θλίψι μου έβύθισα τά 
βλέμματά μου ‘ς τόν ούρανό και τά χείλη μου έψιθύ· 
ρισαν

Α έν σον  κ ακόχω  'ς η) ζω ή  π ου γέλασε; με ω  Μ οίρα
Γ ιατ ’ ίχ ο ν ν  κάποια θέλγητρα ή απάτες τώ ν  ελπίδων.

* * *

Τ ό  ξανθόν τό μυρωμένον όνειρο της Ελληνικής 
ψυχή?· ή μαθητική νεολαία, ¿πέρασε μπροστά άπό 
τους θεατός. Πόσες καρδιές δέν έσκίρτησαν ’ ς τούς 
ελιγμούς της καί πόσα μάτια δέν έδάκρυσαν ; "Αρμο
νικά καί εΰπλαστα τά σώματα. Φαιδρά καί δροσερά 
τά πρόσωπα, γιατί ’ς τό μέτωπο τών μαθητών άστρα- 
ποβολοϋσε τό φίλημα ιό πιό γλυκύ τής νιότης καί ό 
λαός ’ς τό διάβα τους χειροκροτούσε. Τ ό μέλλον τής 
ελληνικής φυλής έδιάβαινεν εμπρός του, ή νιότί| ή 
αθάνατη ποΰ τήν ψυχή της δέν έβυθίσαμεν άκομα 
'ς τήν λατρείαν του καλού.

’Σ  τά χέρια τών ανθοπωλών τά ία καί τά ρόδα προσ
μένουν τώρα τούς αγοραστός. Ά π ’  τήν ανθρωποθά
λασσα δέν έμειναν παρά τά φΰκια. Ο ί δρόμοι άδειασαν 
καί αί Ά θή ν α ι βυθίστηκαν ’ς τόν ύπνο τους καί πάλιν. 
Ή ζω η φ ό ρ ο ς θύελλα τών αγώνων έπέρασε σάν τήν δρ- 
μητική άγάπη. ’Σ  τόν κόσμο πόσα άραΐαπράγματα δέν 
περνούν καί δμως δέν χάνονται; Πήγα προχθές ’ς τό 
Στάδιον. "Ολόλευκον καί έρημον δπως ήτο επλημμύ- 
ρισε τήν ψυχήν μου άπό γαλήνη. "Ο Ά ρδηττός μέ τά 
χρώματά του εθελγε τό πνεΰμα μου. "Εκαμα ενα γϋρον 
καί έπειτα ¿χάθηκα μέσα ’ς τά μυρωμένα δένδρα τού 
Ζαππείου ποΰ ένα αγγελικό ζευγαράκι σιγομιλοϋσε τά 
λόγια τά γλυκά τής άγάπης.

*  *  *

Ά π ό  τήν κορυφή τοΰ Λυκαβητοϋ ή θάλασσα Ιφαί-

νετο σάν ένας άπέραντος-καθρέφτης. Ή  Άκρόπολις  
χαμογελούσε ’ς τόν ούρανό ποΰ τήν·έθώπευε μέ τό 
καθάριο φως του Τριγύρω μου ή ’Αττική ενα μεγάλο 
πανόραμα μέ χίλια χρώματα άπ’ το όργίασμα τής 
άνοιξις. "Εβλεπα σιωπηλός ροφώντας δλην εκείνη τήν 
αρμονία ποΰ άνεδίδετο άπό τό χλωρό χορτάρι καί 
άπ’ τής τρυφερές βραδυες

Π όσες φορές ’ς  τά ξένα δέν τήν «ονειροπόλησα αΰτή 
τήν θ έα  τής ’Α ττικής; Ενθυμούμαι κάποτε σέ μιά 
χλοερή όχθη τοΰ Σηκουάνα πού ή ψυχή μου είχε βυ- 
θισθή ’ς τήν τρικυμία τής ζω ής, έσένα νοσταλγούσα, 
ώ ’Αττική, καί γιά σένα τά χείλη μου μέ στεναγμό καί 
πόνο ¿ψιθύριζαν

«’Ώ  'Α ττική  τον  πνεύματος και τώ ν  όνείρω ν λίκνο, 
'Σ τον φ ω τεινό  σον  κύκλο βυθισμένη

Ά π ό  τά χρόνια  τα  παλιά χ ι '  α π ' τόν  αιώ νιο Κύκνο  
Σ τή ν  θλΐψι το ν  ά βρώ ς τραγουδημένη.

θ α ρ θ ω  κέγώ  π ιό  /οχυρός ς τ ό  δυνα τά  φτερά μ ον  
Ν α β ν θ ιο θ ώ  ’ς τή μαγική σον  ακτίνα

Π οΰ τώ ρ α  τόσο νοσταλγώ  μ ές ' τα  στυγνά  όνειρά μου  
*Ω Ν ύμ φ η  εσύ, γλυκύτατη  μ ο ν  *Α θ ή ν α .

Νά α ισθα νθώ  τή ν  εύω διά  τώ ν  πεθαμέντον ίων 
Σ τον  πόνο μ ο ν  β ουβ ά  συγκ εντρω μ ένο ;

Κ αι νά  οέ διώ , τά  μάτια μ ο ν  όλόγεμα δακρύω ν,
Έ γ ώ , 6 τώ ν  Ν υμ φ ώ ν  αγαπημένο; !

Έ κ το τε τά χείλη μου ¿σιώπησαν, Ώ  κόρη τού Διός 
γιατί νοσταλγούμε τήν περασμένη ζω ή;

Π . Ζ.

Λ Ο ΓΟ Ι ΚΜ  Α Ν ΤΙΛ Ο ΓΟ Ι
?5  'Απριλίου

Δ ε κ α π έ ν τ ε  ή μ έ ρ α ι

Καί νέα βουλή λοιπόν "Α νοιξε, άρχίζει νά καταρ
τίζεται καί χωρίς βασιλικόν λόγον μ ά λ ισ τα ... 

Τ ό πράγμα έκρίθη σκανδαλώδες άπό τούς θεσμοφύ
λακας οί όποιοι δέν είνε όλίγοι είς τήν Ε λλά δα : 
"Ολοι οί αντιπολιτευόμενοι νεοέλληνες.

*  *  *

Ό  βασιλικός λόγος. Δέν ήξεύρω διατί τό συνταγμα
τικόν αύτό θέσμιον δέν μοΰ Ιφάνη σοβαρόν ποτέ. 
Είς τήν Ε λλά δα  μάλιστα δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ 
τήν σοβαρότητα. Φαντασθήτε τόν βασιλέα όμιλοΰντα 
σήμερον κατά τόν τρόπον τού ό^ιιλεϊν και τοΰ σκε- 
πτεσθαι τοΰ ενός κόμματος καί αυριον κατά τόν τρό
πον τοΰ άλλου. ‘Υπάρχει πράγμα πού νά καταβιβάζη 
περισσότερον τόν βασιλέα είς τήν συνείδησιν τών 
απλοϊκών ; Ό  βασιλεύς αύτήν τήν φοράν δέν έξεφο>- 
νησε βασιλικόν λόγον.

‘Ο  κ. Θεοτόκης δέν είνε καθόλου άξιος αγχόνης. 
Καλλίτερα ό  βασιλεύς νά κατέρχεται πρός ήμάς κά
πως σπανιώτερα.

Οί ‘Ολυμπιακοί Α γώ νες έκαμαν ένα πρώην υπουρ
γόν τής παιδείας νά γράψη άρθρα έπί άρθρων περί 
γυμναστικής. "Α ν ένθυμεΐτο και τήν μουσικ ήν  μέ τήν 
άρχαίαν σημασίαν τής λέξεως θ ά  έπρεπε νά είνε 
άκόμη περισσότερον απαισιόδοξος. "Ε θνος πού δέν 
γυμνάζεται.

Καί έθνος ποΰ δέν (ή  : κακώς) εκπαιδεύεται.
» * *

Κ ’ έσυλλογίσθηκα:
Έ ρχονται καί παρέρχονται ύπουργεΐα μέ στρατιω

τικόν πρόγραμμα.
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Κ αι στρατόν δέν άποκτούμεν.
'Υπουργεία μέ πρόγραμμα οικονομικόν.
Και οίκονομικώς δέν όρθοποδοϋμεν. 'Απλώς διά 

ποικιλίαν λοιπόν, διατί δέν έρχεται κ’ ένα ύπουργειον 
μ* πρόγραμμα εκπαιδευτικόν; Βέβαια καί μ’  αυτόν 
τον τροπον παιδείαν δέν δ ’  άποκτήσωμεν, όπως δέν 
άπεκτησαμεν ούτε στρατόν, σδτε οικονομικά, τουλά
χιστον Μ  κάμουν γνωστόν εις τό κοιμώμενον έθνος 
οτι παιδείαν, περισσότερον παρά κάθε άλλο, δέν 
εχομεν

4 * ·

Καί συλλογίζεται κανείς: βέβαια, άφοΰ παιδείαν 
δεν εχομεν καθόλου, γλίγωρα δέν θ ά  τήν άποκτή- 
οω μεν.

Καί καμμία Ιλλειψις δέν είνε περισσότερον αξιο
θρήνητος άπ’  αυτήν. Ούτε καί ή ελλειψις έθνικού 
ποιητού διά νά ύμνηση τούς άγώνας, ελλειψις ιήν 
οποίαν ̂ ια  έφημερις ήσθάνθη έως εις τό κόκκαλον ..

Και εφθασε τό μαχαίρι ’ς τό κόκκαλο. .

Μίαν φοράν Ινας νεοελλην άφοΰ δέν είχε τί άλλο 
καλλιτερον ή εΰκολώτερον νά γείνρ, εγεινε βουλευτής. 
Την άλλην ημέραν έπήγε εις τόν γενικόν γραμματέα 
ενος υπουργείου καί τού Ιζήτησε κάτι τι παράλογον, 
παρα πολύ παράλογον.

'Ο  κ. γενικός γραμματεύς τού είπε :
—  Μ ά αύτό δέν είνε νόμιμον !

Κ αί ό κ. βουλευτής
—  Νόμιμο καί ξενόμιμο "Α ν Ικυτάζαμε τά νόμιμα— , 
ουτε συ θ ά  ήσουν γενικός γραμματεύς οδτε κ’  εγώ 
βουλευτής.

Καί καμμία ρήσις καί κανέν απόφθεγμα δέν ισοφα
ρίζει εις σοφίαν τό απόφθεγμα τούτο.

Ας έλπίσωμεν ότι ή νέα βουλή πού έχει όλιγωτέ- 
ρους τόν άριθμόν βουλευτάς, δέν θ ά  έχή και βουλευ
τάς ως τον άποψθεγματολόγον έκεϊνον.

* * *

( Εξελέγξεις έκλογών βουλευτικών από τούς ίδιους 
ενδιαφερομένους βουλευτάς ! Γνωρίζετε πράγμα πε
ρισσότερον άσοφον. καί περισσότερον άστεΐον;

Κ “ ί όμως θ ά  ίδωμεν παρερχομένην τήν κωμωδίαν 
αυτήν ξανά κάτω άπό τούς όφθαλμαύς μας Κα ί. 
Θεε μου, άς είνε πολύ όγλίγωρα. Πλησιάζει ό Μάιος 
και κυβερνώμεθα χωρίς προϋπολογισμόν... Γαστέ
ρας αργάς είχεν όνομασει ό  σίδηρους πρΐγκηψ άλλοτε 
τους Κρητικούς, άδικα μά τήν άλήθειαν. Γαστέρες 
ομως άργαί σήμερα είνε οί "Ελληνες δλοι Καί νά 
μία φυσιολογική Ιξήγησις τών ρητορικών μας τάσεων. 
Γασιερες άργαί καί στόματα όμιλούντα Γαστέρες 
αργαί -καί πόδια βαρυκίνητα "Ε να άρχαίον έπί 
γραμμα λέγει:

Ε Ι τα χύς εις ιό φαγεΖν το ΐς  ποσΐ δέ  βρα δύς υπάρχεις
τοΐς  ποσί αου τρώ γε χα ί τρέχε τφ  στόματι.

Καί τά στόματά μας τρέχουν. Καί ή γλώσσα μας 
« προτρέχει τής διανοίας ». "Ο μ ω ς τά πόδια μας είνε 
πολυ βαρυκίνητα.. Ουτ’ εμπρός ουτε όπίσω. Βήμα  
σημειωτόν λοιπόν ! Καί τρώ γουν.. , κσνιορτόν.

• ·  1

“Υπάρχει πνευματική κίνησις εις τάς ’Αθήνας ’Α 
θήνας εννοοΰμεν τήν Έ λλαδα, διότι δυστυχώς Ε λ 
λάς είνε ^ιόνον αΐ Ά θή ν α ι ;

"Ενας·ομογενής άπό τήν Αίγυπτον μου έλεγε:
'Ολυμπιακοί άγώνες χωρίς άγώνας πνεύματος, χω

ρίς κανένας 'Ηρόδοτος νά διαβάζω μέσα είς τό Στά - 
διον τάς ιστορίας του, —  λησμονεί τάχα τόν κ. Λ άμ
προν ό όποιος είνε Ιστορικός καί ήμπορούσε νά τό 
κάμη —  χωρίς ό Πίνδαρος ( ένας Πίνδαρος δηλαδή)

—  αύτό τό είπε καί δ κ. Γαβριηλίδης —  νά κάμνη 
φδάς διά τόν Γεωργαντάν, τόν Σέρινταν καί τόν Σέ- 
ριγγ, χωρίς πνευματικούς άγώνας δρόμου καί πάλης ̂  
Ολυμπιακοί άγώνες χωρίς αυτά είνε ακατανόητοι, 

καί —  άρχομένου τού εικοστού αίώνος —  παιδαριώδεις. 
Κ ’  Ισυλλογίσθηκα
‘Υπάρχουν άνθρωποι μ’  αισθήματα καλά πολύ καλά, 

μορφωμένοι, καί πρακτικού νοϋ μή ¿στερημένοι, πού 
αγαπούν εντελώς μή πρακτικά πράγματα είς τό όνομα 
τού αρχαίου πνεύματος!

Άρχαίον πνεύμα αθάνατον! Τ ό έχει Ιπικαλεσθή 
πολύ ωραία ό ποιητής. ’Αλλά τό άρχαίον πνεύμα είνε 
τόσον μακράν μας. Καί δέν θ ά  τό προσεγγίσωμεν απο
μιμούμενοι τά αρχαία έθιμα είς δ,τι μάλλον εξωτερι
κόν καί πού κτυπ§ είς τά μάτια Ούτε δ  Μίλων δ  Κρο· 
τωνιάτης ούτε δ Τόφαλος είναι τό άρχαίον πνεύμα 

Διότι τδ  άρχαίον πνεύμα είνε πρό πάντων πνεύμα. 
Καί τό πνεύμα: δπου θέλει πνέει. Καί δυστυχώς 

άλλού παρά δπου θέλομεν έμεΐς.
"Επειτα τό πνεύμα : ζωοποιεί.
Καί τό γράμμα: άποκτείνει.
‘ Υπάρχει πνευματική κίνησις είς τάς ’Αθήνας ;
Ή  πνευματική κίνησις ήμπορεί νά ύπάρχη καί νά 

μή χρειάζεται άγώνας διά νά έκδηλωθή.
Χρειάζεται πράγματα.
Καί χρειάζεται εκτός αυτών καί νά ένδιαφέρεσθε, 

κύριοι.
Έ ν α  μέρος είς τό όποιον τά βιβλία δέν διαβά

ζονται.
Πού τά περιοδικά δέν ζσύν.
Π ού ό τεχνίτης δέν ήμπορεί νά ζήση.
Έ ν α  μέρος πού ήνάγκασεν είς αυτοεξορίαν τόν 

Γύζην, είς ήθικήν αυτοκτονίαν τόν Γ . Χαλεπάν, 
πνευματικήν κίνησιν δέν ήμπορεί ν ’  άποκτήση, ούτε 
μέ πνευματικούς ’Ολυμπιακούς ά γ ώ ν α ς ...

M O Y K IO S  Σ Κ Α ΙΟ Λ Α Σ

— V oilà  v o tre  h om m e! —

Ο ενθουσιασμός έκ τής έπιτυχίας τών 'Ολυμπια
κών ’Αγώνων είχε ιό πρακτικόν αποτέλεσμα νά 

χαρίσχι είς τήν Ε λλ ά δα  μίαν Γυμναστικήν Σχολήν 
κατά τό Σουηδικόν σύστημα.

Τέκνα γενναία τής μικρής Πατρίδος, Ô 'Ράσιοβιτς  
καί ό Τσαναχλής άνέλαβον τήν δαπάνην διά τήν ϊδρυ- 
σιν καί λειτουργίαν τής Σχολής αύτής. Είναι άξιοι 
επαίνου καί τιμής· τό έργον των θ ά  σημειώση σταθ
μόν προόδου είς τήν νεωτέραν‘Ιστορίαν τού Έ θνους.

Ά φ ’ οδ ή δωρεά έξησφαλίσθη, πρώτη σκέψις έπ· 
ήλθετ είς τήν κεφαλήν δέν ήξεύρω τίνων ακριβώς, νά 
μετακλ^όοΰν ξένοι όρχανωιαί τής Σχολής αυτής. Φαί
νεται οτι ή ομολογία τής άνεπαρκείας μας είς όλα τά 
ζητήματα έχει τόσον εισχωρήσει είς ιόν όργανισμόν 
μας, ώστε διά πάν έργον ώραίον αληθινής προόδου 
διαγράφομεν τόν Ιαυτόν μας ευθύς έξ άρχής άνευ πε
ραιτέρω έξετάσεως, θεωρούντες πολύ φυσικόν τό 
πράγμα.

Ή θ ε λ α  τουλάχιστον νά άποτανθώ πρός τούς κ. κ. 
Δ . Βικέλαν καί Γ . Δροσίνην, οί όποιοι, νομίζω, ώρί- 
σθησαν έκτελεσταί τής δωρεάς τών δύο φιλογενών χο
ρηγών καί νά έλκύσω τήν προσοχήν των είς τό ζή 
τημα τού "Ελληνας δργα νω τον  τής Σχολής αύτής.

Αν ό  ξένος οργανωτής γνωρίζη καλά τό έργον του, 
αγνοεί ομως τήν Ελλάδα· καί τούτο δέν είναι άσή- 
μαντον.

Κατά τήν γνώμην καί τών Ελλήνων, οί όποιοι δέν 
κατέχονται ΰπό τής ξενομανίας, καί τοίν ξένων, οί 
όποιοι είναι δίκαιοι, δεν  ύπήρχεν άνάγχη μετακλήοεως  
ξένιον  όρχανωτών.
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‘Υπήρχεν Έ λλη ν Ινδεδειγμένος διά νά όργανώση 
καταλλήλως καί κατά τό Σουηδικόν σύστημα καί συμ- 
φώνως πρός τό κλίμα μας καί τούς άνθρώπους μας 
καί τάς συνθήκας τού βίου μας καί τήν ιστορίαν μας, 
τήν Γυμναστικήν Σχολήν Καί είναι δι* δλα ταϋτα 
πολυτιμώτερος ασυγκρίτως πρός πάντα ξένον. _

‘Ο  Έ λλη ν αυτός έρχεται είς τό στόμα παντός, δ στις 
καί ολίγος έχει γνώσεις περί τής Γυμναστικής κινή- 
σεως έν Έ λλάδι κατά τά  τελευταία έτη

Είναι ό κ. ‘Ιω ά ννη ς  Χ ρνσά φ η ς.
Δέν έχω σκοπόν νά πλέξω τό έγκώμιον τού ίκανοΰ 

καί φιλοπόνου άνδρός. Τ ά  επιστημονικά έργα του εί
ναι άρκετά διαδεδομένα, ή αποστολή του είς την Εύ- 
ρώπην πρός έμπνευσιν άνα τόν άθλητικόν κόσμον τής 
Ιδέας τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων έπέφερε κατά μέγα 
μέρος τήν έπιτυχίαν των, ώ ς τό ομολογούν δλοι οί 
γνωρίζοντες καί φιλαλήθεις, ή Ιφαρμογή τού συστή
ματος του έν τήπράξει είς.διάφορα σχολεία τών ’Α θ η 
νών είναι γνωστή καί πολλοί άντελήφθησαν όφθαλμο- 
φανώς τά άποτελέσματα τής έργασίας του, έργασίος 
επιμόνου, ή όποία έπάλαιε διαρκώς πρός δύο μεγάλους . 
εχθρούς, τόν φθόνον καί τάς προλήψεις τού τόπου 
μας.

'Α λλά τό ελληνικόν όνομα Χρυσάφης k lin gt nicht 
hoch, δέν είναι μεγαλόηχον, ώ ς εν ξένον ελκυστικόν, 
δν καί δυσπρόφερτον όνομα είς · b e rg  ή  -in g , δ ά  τού 
όποιου καί μόνου είς τήν συνείδησίν μας υψώνεται εν 
έργον

Καί αν μετά τήν βεβαίωσιν τής δωρεάς τών φιλο
προόδων έκείνων άνδρών έφέρετο ώ ς δνοιια όργανω- 
τού τής Σχολής Sv Ιλληνικόν, πολλοί, οί πλεΐστοι τών 
Ελλήνων, θ ά  ελεγον : — Ά  ! δέν θ ά  γίνη τίποτε ! 'Ρ ω - 
μαίίκαπράγματα!, άναφώνησις, ή όποία εξαλείφει τόν 
'Ελληνισμόν άπό τού χάρτου τής Γης.

Καί όχι μόνον ό άνεγνωρισμένος όργανωτής τής Γυ
μναστικής αύτής Σχολής ύπήρχεν έν Έ λλάδι, Έ λλην  
καί έλληνικώτατος, όσον καί Σουηδός μαζί, άλλά 
καί οί βοηθοί του

Έ χ ομ εν  γυμναστάς καί έμπειρους καί φιλότιμους 
καί Ικανούς- ¿σπούδασαν καί αυτοί, έπιτυχώς, είργά- 
σθησαν καλώς, έδειξαν άποτελέσματα αξιόλογα. Ή  
μεγαλειτέρα άρετή των είναι ότι άνεγνώ ρισαν  τόν κ. 
Χρυσάφην ώς πρώτον έν τοΐς ίσοις συνάδελφον. Ά 
ρετή πολύ μεγάλη διά τήν Ε λλάδα.

Ήκούσαμεν καί άπό τόν κ  Μπάλκ και από τους 
άλλους τής Διεθνούς Έπιτρόπής ξένους, ίσως δέ καί 
ή Α . Μεγαλειότης ό Βασιλεύς καί ή Α . Ύ ψ η λότη ; ό 
Διάδοχος καί τά μέλη τής Ελληνικής ’Επιτροπής τών 
’Αγώνων, ήκουσαν τούς ξένους αύτούς νά λέγουν διά 
τόν κ. Χρυσάφην, προκειμένου περί τού άναμορφωτού 
τής Γυμναστικής εν Έ λλάδι:

—  V oilà v o tre  h o m m e !
Δέν αρκεί τούλάχισιον ή κρίσις αύτή διά νά μετα- 

κληθή ό  Έ λλην είς τό ελληνικόν έργον, τό όποιον τόν 
απαιτεί ;

Ά ς  έλπίσωμεν ότι άρκεί

Α  Σ . Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Π Ο ΛΙΤΙΚ Η  ΕΠΙΘ ΕΩΡΗΣΙΣ

ΜΟ Λ ΙΣ  έληξαν οί ’Ολυμπιακοί ’ Αγώνες, τό ένδια- 
φέρον τού κόσμου έστράφη πρός τήν Βουλήν 

ήτις ήνοιξε τάς πύλας της διά τάς εξελέγξεις τών έκ- 
λογών. Εύχάριστον σημεΐον ό  λαός νά ένδιαφέρεται 
καί παρακολουθή τάς έργασίας τού Νομοθετικού Σ ώ 
ματος. Ά λ λ ά  τό ένόιαφέρον αύτό είνε ειλικρινές ; 
Πολύ φοβούμαι οτι συμβαίνει τό άντίθετον. "Ο χι διότι 
λείπει ό  πατριωτικός πόνος, άλλά διότι αί περιστά

σεις μάς ¿δημιούργησαν ένα δυσάρεσγον περιβάλλον 
διά τήν δημιουργίαν τού οποίου εΰθύνονται οί έστω  
καί πόρρωθεν αναμιγνυόμενοι είς τήν πολιτικήν. Τό 
κακόν, θ ά  εΐπετε, είνε παλαιόν. Δύναμαι νά είπω όχι; 
Ά λ λ ά  ποίος είργάσθη νά στρέηηι τάς φιλοδοξίας τών 
νεοελλήνων πέραν τού προϋπολογισμού; Ά ς  μή τά 
άναμασσώμεν. Κανείς.

Καί αύτός είνε ό μεγαλείτερος σκόπελος διά τήν 
βελτίωσίν μας ώ ς κράτους καί διά τήν πρόοδόν μας 
ώ ς έθνους. Διότι πώς είνε δυνατή ή ποθητή αύτή 
βελτίωσις όποιαν οί άντιπρόσωποι τού λαού οέν έρ- 
γάζονται νά τόν προπαρασκευάσουν είς τήν άντίλη- 
ψιν τών γενικών καί όχι τών τοπικών ζητημάτω ν; 
Δυστυχώς τά γενικά αΰιά συμφέροντα και αύτοί οί 
ίδιοι δέν τά εννοούν. Ή  δν τά έννοούν δέν έχουν τήν 
δύναμιν καί τήν θέλησιν νά τά θέσουν ύπεράνω τών 
ίδικών των, μέ κίνδυνον τής δημοτικότητός των. Καί 
όμως τό έθνος μας είς τήν κατάστασιν τήν όποίαν 
διατελεί, πανταχόθεν πολεμούμενον καί καταδιωκό- 
μενον, δέν έχει ανάγκην πρακτόρων έκλογικών άλλ’ 
αληθινών πολιτευτών τών οποίων τό μόνον ιδανικόν 
νά είνε ή ΰφ’ όλας τάς έπόψώς έθνικη πρόοδος.

Αύτήν τήν πρόοδον τής επισήμου πολιτείας δέν τήν 
βλέπομεν καί ούτε θ ά  τήν ίδωμεν άκόμη έφ’  όσον οί 
Βουλευταί κατέρχονται είς τάς ’Αθήνας διά νά δια- 
νι ίμουν τά λάφυρα τής εξουσίας. Αύτή είνε ή  μόνη 
σκεψις των ή πραγματική καί η πρώτη. Ά ν  μείνη 
καιρός, ίσως σκεφθούν καί διά τίποτε άλλο οΰσιαστι- 
κώτερον. Ώ ς  Ιπιτοπλείστον όμως αύτός ό καιρός δέν 
τούς μένει. Διότι τού« έλειψεν ή πολιτειακή μόρφω- 
σις, καί είς τάς έπαρχίας των έδωκαν υποσχέσεις άνα- 
στατώσεως τού Κράτους. Ά π ό  τούς φίλους των καί 
τούς έκλογεϊς των έζήτησαν ψήφους μόνον δι’  αύτόν 
τόν σκοπόν. Δέν είπον είς τόν λαόν καθαρά καί ξά 
στερα ότι θ ά  μεριμνήσουν διά τήν μόρφωσιν τών τέ
κνων του καί αντί απολύσεων καί διορισμών θ ά  έργα- 
σθοϋν δΓ ΐδρυσιν βιβλιοθηκών καί δι’  άλλου είδους 
καλλιτεχνικά έργα συντελούντα είς τήν αληθινήν 
μόρφωσίν του. "Ο χι, τοιαύτην γλώσσαν δέν έμαθοτ· 
νά ομιλούν άκόμη οί Έλληνες πολιτευόμενοι Ά λ λ ά  
τούς ¿ψιθύρισαν είς τό αότι ότι γινόμενοι Βουλευταί 
θ ά  καταλύσουν τήν δικαιοσύνην και ιήν διοίκησιν διά 
τούς φίλους των καί ώ ς ένα λουκουμάκι Συριανό θά  
φάγουν χάριν αύτών, δν δυνηθούν, όλόκληρον τόν προ
ϋπολογισμόν. Καί έγιναν ύπό _ τοιούτους όροι^ νο· 
μοθέται διά νά φέρουν είς τής τσέπες των ορμα
θόν σημειώσεων καί σχεδιαγράμματα,^ δπως οί μεγά
λοι στρατηγοί, τών ρουσφετίων τά όποια θ ά  διανε
μηθούν. ; ,

Τοιαύτα σχεδιαγράμματα είδα πολλά είς πολλούς 
φίλους μου νομοθέτας. Διά νά οίκτείρουν δήθεν τήν 
κατάστασιν, τά έδείκνυον ’μετά τής μεγαλειτέρας κυ\Ί- 
κότητος, χωρίς νά έννοούν ότι αύτοί είνε οί πρωτουρ- 
γοί τής καταστάσεως ταύτης. Καί έλυπήθην όπως λυ- 
πείται δλόκληρος ό  λαός οστις δέν ένδιαφέρεται διά 
τόν προϋπολογισμόν καί ένθυμήθην ενός Γάλλου^ βου- 
λευτοϋ τά γράμματα τά όποια ελάμβανεν άπό τήν 
έπαρχίαν του καί διά τών οποίων τόν παρεκάλουν 
όχι νά σφαγή ό  Νομάρχης, νά τσα^ισθή ό είσαγγε- 
λεύς ή δ  είρηνοδίκης, άλλ’  απλώς νά γίνη μέριμνα 
καί ίδρυθή καί είς τόν τόπον των μουσείον τι ή δημο
σία βιβλιοθήκη διά νά δύναται ό λαός νά μελετφ είς 
τάς ώρας τής σχολής του. Καί δ  Γάλλος βουλευτής 
έτρεχε νά έκπληρώση αύτόν τόν εύγεγή πόθον τών 
συμπολιτών του, ένφ οί ίδικοί μας τρέχουν νά 
πραγματοποιήσουν τάς άγενεσ*έρας καί δν θ έ 
λετε τάς πλέον αντεθνικός έπιθυμίας τών φίλων 
των. , ο

"Ο ταν αί συνθήκαι αύταί έκλείψουν, διά μεθοδικής 
μερίμνης Κυβερνητικής, η  πρόοδος τότε αρχίζει.

Κ Η Φ ΙΣ Σ Ο Σ



ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Λ  I  έπιδόσεις τών περισσοτέροιν αγωνισμάτων, ύστέ- 
* >  ρήσον Ικανώς τών έν Παρισίοις καί Ά γίψ  Λουδο

βίκοι ’Ολυμπιακών, ύπερβάσαι μόνον τούς πρό δεκαε
τίας πρώτους έν Ά θήναις ’Ολυμπιακούς άγώνας Αί 
μόναι επιδόσεις, αΐτινες ύπερέβησαν τάς μέχρι τοΟδε 
είνε ή τής έλευθέρας δισκοβολίας —  τής Ελληνικής 
τό πρώτον έκτελουμένης— χοΰ Μαραθωνίου δρόμου 
καί τού άχάριτος αγωνίσματος τών βαρών. Τοΰτο άπο- 
δοτέον εις τήν υπερβολικήν θερμοκρασίαν τών ήμε
ρων, εις τό μαλακόν τού στίβου, καί δή εις τάς απο
τόμους αύτοϋ καμπάς, εις τάς οποίας τόσοι διαπλη- 
κτισμοί συνέβησαν, εις οθς μάλιστα αποδίδεται καί 
ήή ττα  τοϋ πρωταθλητού Αΰστραλού κ. Μπάρκερ. Καί 
μολονότι ούτος διεμαρτυρήθη, κατά τά κανονισμένα, 
έν τούτοις ό δρόμος δέν ήκυρώθη.

Τ ό αγώνισμα τής σφαιροβολίας υστέρησε κατά δύο 
καί ήμισυ μέτρα, τον Ά γίοο Λουδοβίκου, καθότι τρεις 
πρωταθληταί τής Αμερικής ε’ις τό άγώνισμα τοΰτο 
δέν προσήλθαν Ό  νικητής κ. Σέρινταν ήτο τέταρτος 
εις τήν σφαιροβολίαν είς τούς αγώνας τυΰ "Αγίου Λου
δοβίκου.

Είς τό άλμα έπί κονεώ 6  γάλλος πρωταθλητής κ. 
Κοντέ {ιστέρησε 0 ,20  τής έπιδόσεώς του, ΰστερήσας 
καί κατά τι τού νικητοδ του Α γίου  Λουδοβίκου Νί- 
βρικ. Τούτο απέδωσε ό  νικητής είς τό διάφορον τού 
εδάφους. 'Ο  Νίβρικ είχε ύπερβή άπάσας τάς μέχρι 
τούδε έπιδόσεις είς τούς περυσινούς αγώνας τής Γαλ
λίας. Ή  έπίδοσις τού άλματος άπλοΰ μετά φοράς καί 
ανευ ήτο μεταξύ τών άριστων, ή δέ τού άλματος είς 
ύψος μετά φοράς μετριωτάτη καί μόνον είς άγώνας 
γυμναστικών συλλόγων Ικανοποιητική διά τό μέλλον 
τοΰ οχι καί τόσον, έκ τής ηλικίας του, έλπιδοφόρου 
νικητοΰ.

Ή  αποτυχία τών Ελλήνων δρομέων είς δλιι τά Αγω
νίσματα τοΰ δρόμου, άποδοτέα είς τήν κακήν άντίλη- 
ψιν αύτών. δτι δήθεν ό δρόμος δέν έχει ανάγκην ίδια- 
ζούσης προπονήσεως, ώς φυσικόν αγώνισμα.’Αγνοούν 
δτι ή προπόνησις τού αγωνίσματος τούτου έΐνε ή 
λεπτότερα καί μαθηματικωτέρα, ούτως είπεΐν, πάν
των τών Αγωνισμάτων.

Ά ς  έλ,-ιίσωμεν νά άναπληρώσωμεν τάς ελλείψεις 
μας κατά τήν μεσολαβούσαν τετραετίαν.

Π . Κ  X
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Ο κ. Σ άθας έξακολουδεϊ δίδων είς τον H ellénism e  
τών Παριοίων ειδήσεις περί τής κυρίας Σενιέ, 

μητρός τοΰ μεγάλου ποιητοΰ. Γράφει: « Πατριώτις 
» θερμή, ελληνομαθής, ή κυρία Σενιέ ήτο ή εύγενε- 

στέρα τώνΈλληνίδων. Ή  έπίδρασις τήν όποιαν ήσκη- 
σεν ώς Έλληνίς Ιπί τοΰ συζύγου της, τών υιών της, 
τών φίλων της, έπί τής εποχής ακόμη, εΐνε Αξιοση
μείωτος. . ,  Έλληνίς τό πνεύμα καί τήν καρδιάν, μέ 
στερεάν έλληνικήν μόρφωσιν, Ιγνώριζέ κατά βάθος —  
αί σύγχρονοι μαρτυρίαι τό  έπιβεβαιοΰν καί αί έπιστο- 
λαί της τό φανερώνουν —  τόν άρχαίον Ελληνισμόν, 
τόν μεσαιωνικόν, καί τον σύγχρονον, τούς όποιους συν
ενώνει, καθώς ή  κυρία Σενιέ φαίνεται νά έσκέπτετο 
πολύ σωστά, ενα νήμα άδιάκοπον παραδόσεων, ήθών  
καί γλώσσης κοινών.

Ό  άνδρας της είχε μάθει τά νεοελληνικά· είχε προ
πάντων μάθει ν’  Αγαπά τ°ό ς  "Ελληνας τούς σημερι
νούς καί νά. ένδιαφέρεται δι’  αύτούς.

Ε ίς μίαν έπιστολήν πρός τήν κόρην του ό κ. Σενιέ 
άποκαλεΐ τήν γυναίκα του δημαγωγόν. Διότι ή κυρία 
Σενιέ δέν ένδιαφέρετο μόνον διά τά γράμματα, τήν 
ένδιέφερε καί ή πολιτική, πάρα πολύ μάλιστα.

Ό  κ. Σενιέ παρουσιάζεται μάλλον διπλωμάτης καί

συντηρητικός ένφ ή σύζυγός του αποκαλύπτεται li
b r e -p e n s e u s e  καί δημοκρατική- Συνθέτει μάλιστα 
έξαφορμής τής έκστρατείας τού Βοναπάρτου είς τήν 
Αίγυπτον, είς τήν όποιαν έλαβε μέρος καί ή 'Ε λ λ η 
νική λεγεών, τόν Ιπαναστατικόν εκείνον ύμνον, τόν 
όποιον αί σύγχρονοι έι^ημερίδες ώνόμασαν « 'Ελλη
νικήν Μασσαλιώτιδα και από τόν όποιον ένεπνεϋσθη- 
σαν ό Μαρτελάος καί ό  Σολωμός. Ό  ύμνος αύτός 
έχει διασωθη είς τήν συλλογήν τοίί Μηνά Μηνωί- 
δου».

Ό  κ. Σ άθας θεωρεί τήν κυρίαν Σενιέ συγγραφέα 
τοΰ « Σαλπίσματος » τό οποίον κακώς αποδίδεται είς 
τόν Κοραήν, ώς ό  κ Σάθας πιστεύει.

Ν Α Γ ΙΝ Ω Σ Κ Ο Μ Ε Ν  είς τήν «Ν έαν Σιών^τής 'Ιε- 
ρουσαλήμ είς άρθρον έπιγραφόμενον « ό Πάπας 

καί αί έκκλησίαι τής ’Ανατολής » :
Είνε γνωστόν δτι ό  μακαρίτης Πάπας τής παλαιάς 

'Ρώμης Λέων X H I  όσον ούδείς έτερος είργάσθη πρός 
προσηλυτισμόν τής Ανατολής, άλλ’ ότι έν τή ένερ- 
γείφ αύτοϋ ταύτη έβαινε μετά πολλής προσοχής, τής 
οποίας τεκμήριον παρείχεν έκφραζόμενος μετά σεβα
σμού περί τών έν αύτή Εκκλησιών, μ̂ ή Απαιτών νά 
ΰποταχθώσιν άνευ όρων, σεβόμενος τά ή θη  καί έθιμα  
αυτών, νήν λειτουργίαν καί τάς παραδόσεις, άξιών 
κυρίως τήν παραδοχήν μόνον τοΰ παπικού πρωτείου. 
Άφότου όμω ς άνήλθε τόν παπικόν θρόνον ό  νυν 
Πάπας Π ίος X  αί έκκλησίαι τής ’Ανατολής ύφίστανται 
μυρίους προπηλακισμούς άπό μέρους τής 'Ρώμης. 
Λατίνοι μοναχοί ίγκαθιδρυμίνοι έν τή Ανατολή Ανα
φανδόν ύβρίζουσι, τάς Εκκλησίας τής ’Ανατολής, μά
λιστα δέ οί A ssom p tio n n istes Ιχοντες τό κέντρον αυ
τών έν Χαλκηδόνι και δίκην κατασκόπων παρακολου- 
θοΰντες τήν εκκλησιαστικήν ζω ήν τής ’Ανατολής. Δέν 
ήκούσθη παρ’ αυτών ούθεμία άκόμη καλη λεξις 
περί αυτής, μόνον χλευασμοί καί ύβρεις πληροΰσι^ τας 
στήλας τών περιοδικών καί συγγραμμάτων αύτών 
κατά τής Ά γιω τάτης ημών ’Εκκλησίας. . . Ό  Παπας 
Πίος δέν άγαπφ τούς λογίσυς καί τάς έπιστήμας, και 
παρουσιάζει δλως απότομον άντίθεσιν πρός τόν σεβα
στόν μακαρίτην Πάπαν Λέοντα.

ΕΙ Σ  τό ίδιον περιοδικόν δημοσιεύεται μελέτη περί 
του φιλοσόφου Φρειδερίκου Νίτσε^ύπό τοΰ κ. Ν . 

Χριστοδούλου. Έπιφυλασσόμεθα όταν ή  μελέτη δημο- 
σιευθή όλόκληρος νά διίισωμεν χαρακτηριστικά της 
άποσπάσματα εις τούς άναγνώστας μας Μετά τήν με
λέτην τοΰ κ. Νιρβάνα είς τό περιοδικκν ή « Τέχνη » 
καί τήν έν είδει σημειώματος μελέτην τού μακαρίτου 
Καμπιίση είς « Τ ό  περιοδικόν μας » είνε ή τρίτη με
λέτη δημομιευομένη Ελληνιστί. Τ ά  « ΠαναθήναΐΛ > 
μή άσχοληθέντα ακόμη είδικώς περί τοΰ φιλοσόφου 
επιφυλάσσονται είς προσεχές φύλλον νά δημοσιεύσουν 
εκτενή μελέτην περί αύτοΰ.

Α Π Ο  Ινα έσχάτως έκδοθέν άγγλικόν βιβλίον μ«ν· 
θάνοιιεν οτι ό βασιλεύς τής Σουηδίας Ό σκάρ  

ήτον ό  άναδοχος τοΰ Ό σ κ ά ρ  Ούάίλδ.
Φαίνεται ότι ό βασιλεύς Ό σκάρ, τότε άκόμη δουξ 

τοΰ O estergoetland  Ιγνώρισε τούς γονείς τοΰ Ό σκ άρ  
Ούάίλδ ταξιδεύοντας εις τήν Σουηδίαν^

Ό  μέλλων βασιλεύς Ικαμε τόσην εντύπωσιν επί τής 
κυρίας Ούάίλδ. πού τό  παιδί πού έγέννησ«ι κατόπιν, 
τοΰ ώμοίαζε καταπληκτικά· Τούτο εκαμε τήν κυρίαν 
Ούάίλδ νά δώση τΟ όνομα τοΰ, βασιλέως είς τό παιθι 
της Ά λ λ ω ς  τε εις Ινα νεανικού του πορτραΐτο ό βα
σιλεύς είνε τελεία άναπαράστασις τοΰ άγγλου συγγρα- 
φέως.
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ΕΝ Α Σ  άπό τούς μεγαλειτέρους συγχρόνους ζω γ ρ ά 
φους τής Γαλλίας ό  Εύγένιος Καρριέρ άπέθανεν 

έσχατος. Ό  καλλιτεχνικός κόσμος τοΰ εκαμε μεγαλο
πρεπή κηδείαν, «α ί ο ί κ. Γαβριήλ Σεάγΐ, 'Ρ όλ , φ . 
Ζουρνταίν, ό  κριτικός κ. Κάρολος Μορίς, ό  γλύπτης 
Αύγουστος ‘Ροντέν εγκωμίασαν έπί τοΰ φερέτρου τόν 
Καρρνέρ. .

Έ π ί τοΰ μνημείου του θ ά  γραφή εκείνο τό όποιον 
ο Καρριέρ είπε, έγ«ωμιάζων ιόν άποθανόντα ζω γρά
φον Φαντέν Λατούρ :

«Ευτυχείς ο ί έτοιμαζόμενοι ένδοξος διά τόν θ ά 
νατον» .

EI S  τήν F ortn igh tly  Review  έδημοσιεύθη πρό 
καιρού ανέκδοτον ποίημα τοΰ E d g a r P oe. Τό  

ποίημα είνε άπό τά καλλίτερα τοΰ έξωτικού ποιητοΰ 
καί όιηγηματογράφου, τόν όποιον οί μή αγγλομαθείς 
Έλληνες γνωρίζουν άπΰ τάς μεταφράσεις— άριστουρ- 
γηματικάς άλλως τε —  τοΰ Μπωντελαίρ καί τοΰ Στε
φάνου Μαλλαρμέ. Τ ό  ποίημα έπιγράφεται Léonainie. 
Χάριν τών άναγνοστών μας παρέχομεν έόώ πεζήν 
μετάφρασιν, τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον δΓ ένός γαλ
λικού περιοδικού τό ποίημα εγεινε πάλιν ζήτημα τής  
ημέρας.

« Λεοναινΐ είνε τό όνομα που οι άγγελοι τής Ιδι*>- 
καν —  κ’ επήραν τό φώς γελαστών άστρων καί τήν 
έπλασαν, φαιδράν καί άνοικτόκαρδην.— ’Έκαμαν τά 
μαλλιά της άπό τά σκοτεινά μεσάνυχτα καί τά μάτια 
της Από τό λιπόθυμον —  σεληνόφως, καί μου τήν έφε
ραν είς μίαν βραδιάν εξαιρετικήν, —  Ε ίς  μίαν έξαι- 
ρετικήν νύκτα θέρους όταν ή καρδιά μου είς τήν 
όποιαν εϊχεν είσδύσει ή άνία —  άνθισε διά νά δεχθή 
τήν έρχομένην, όπως ενα τριαντάψυλλσν είς τόν και
ρόν του. —  Κ αθετί πού μ’ έπίεζε, τό άπέβαλα διά 
τήν χαράν πού μ’  έθώπευε. —  ψεύτικη χαρά ποΰ μ ’ 
ερριπτεν είς τούς βραχίονας τής καταδίκης μου.

Ά λ λ ’ α χ ο ύ σ α ,  βάζοντας τό αύτί μου, τόν ψίθυρον 
τούτον : Τά. τραγούδια ποΰ τραγουδούν —  έδώ κάτω, 
είνε γιά νά σάς προξενούν λύπην, οί ιστορίες γιά νά 

.  σάς πλανοόν, —  ετσι ή Λεοναινΐ φεύγει έφόσον ή  ά- 
γάπη της^είνε νέα.» — Ό  Θεός έγέλαοε καί τό πρωί 
ΰπήρξεν ασύγκριτου καί ύπέρτατον. —  Ή  δόξα τοΰ 
ούρανοΰ έστόλιζε τήν γήν μέ τήν έκτίμησίν της. —  
Κ άθε καρδιά έκτος άπό την ίόικήν μου ήτον άσάν 
συγκινημένη άπό ζωήν προοευχής —  ενφ ή Λεοναινΐ 
άπεμακρύνετο άπό εμέ σάν ονειρον.»

Τ ο  χαρτί δ π ΰ υ  ή  σαν αντιγραμμένοι ο ί στίχοι αι’’- 
τοί μέ τά αρχικά Ε. Α. Π . εστάλη άπό τήν ’Αμερικήν 
είς τόν "Αγγλον φυσιολόγον Α . Κ . W allace  άπό τόν 
αδελφόν του. Εικάζεται δτι τό ποίημα έγράφη άπό 
τόν Π όε είς τά 1849,

ΕΙΣ  τήν «N u ova R assegn a» τής Φλωρεντίας προσ- 
ετέθη άπό τίνος ιδιαιτέρα θέσις καί διά τήν νεο

ελληνικήν φιλολογίαν. Ό  καθηγητής κ. PÍO Ciuti 
φίλος τής Ε λλάδος δημοσιεύει περί τής συγχρόνου 
νεοελληνικής γλώσσης μελέτην άξιοταμιείωτον. Γρά
φει « Ή  νέα ελληνική γλώσσα είς τόν άξιον παρατη
ρητήν δέν παρουσιάζει ούσιαστικήν διαφοράν άπό 
τήν άρχαίαν ή κόρη αντιγράφει τελείως h  êavzji 
τήν μητέρα της. Έ χ α σ ε  μέ τόν  καιρόν τούς δυϊκούς 
τών όνομάτων καί τών ρημάτων. Έκανόνισε τήν κλί- 
σιν πολλών Ανωμάλων, καί πολλών ονομάτων ετροπο- 
ποίήσε τήν όνομαστικήν παρ : ό πατέρας ή θυγατέρα, 
ή γυναίκα, τό πόδι Ά π ό  τά ουδέτερα άπέκοψε τό τε
λικόν ον ■ τό παιδί. Ά πεβαλε τάς κτητικός Αντωνυ
μίας . . .  Κ αί τό χειρότερον έχασε τόν άραίον μονολε
κτικόν μέλλοντα ».

Ώ ς  πρός τάς Ιταλικός λέξεις πού αναφέρει ύπαρ-

χούσας είς τήν γλώσσαν μας όμολογοΰμεν ότι τάς πε
ρισσότερός έξ αύτών άπέβαλεν έ ντελώς ή γλώσσα μας. 
’Εκτός άπό τά :  πόρτα, βιολέττα, ντουζίνα, καρέκλα, 
κάσσα, αμφιβάλλω &ν ot Α θη ναίοι, οί Πατρινοί, Οι 
Έ λ λ ιρ ω ς τών ^τεγάλων κέι'τρων γνωρίζουν «λλα ιτα
λικά ονόματα. Ισω ς είς τήν Επτάνησον· άλλά κ ' έκεί 
ή /ρ ή σ ις  τής μιξοϊταλιζούσης Ιχε,ι περιορισθή. Ό  κ . 
Ciuti άναφερει τά ρήματα · caparrare, costare in -  
c a íra tra m a re ». Ά λ λ ά  ποίος Έ λλη ν μή Ιταλομαθής  
τά εννοεί ;

Ό  κ. C iuti Ιξαίρει τήν άρμονικότητα τής νεοελλη
νικής. Παραβάλλει τήν προφοράν της πρός τήν γλυ- 
κεΐαν Τοσκανικήν προφοράν Ό μ ιλ ε ί περί τής γλώσ- 
σΐ)ς μας ω ς  γνωστής κ α θ ’όλην τή ν ’Ανατολήν καί τοΰτο 
είνε άληθέστατον.

Ό μ ιλ ε ί έπειτα περί άνάγκης δημιουργίας Α κα δη 
μίας είς τάς Α θ ή ν α ς - . .  Ά λ λ ’  αν μάς ήξευρεν ό εύ· 
γενής ’ Ιταλός δέν θ ά  τό ηύχετο. Ή  γλώσσα μας δέν 
θ ά  κανονισθή άπό ’ Ακαδημίας όπως ούτε ή Ιταλική.

ΕΙ Σ τ ό  ίδιον περιοδικόν γίνεται λόγος περί τών ΤΙανα- 
θηναίων καί περί τής μεταφράσεως τοΰ 5ου άσμα

τος τής Κολάοεως εις τά « Παναθήναια ■> από τόν κ.
Γ . Ζουφρέν. Ό  γράφοεν έχει άντιρρήσεις άναφορικώς 
πρός τήν άπόδοσιν τοΰ στίχου »galleüto fu  ίί lib ro  e  

. citi lo seriase * τόν οποίον δ κ. Ζουφρές άπέθωκε 
διά τοΰ « ό πειρασμός μας ήτανε τό πλάνο αύτό β ι
βλίο».' Επίσης καί διά τήν αρχήν τού στίχου « τήν εί
σοδο φυλάει . .  » Μνημονεύονται καί αί σπουδαί τοΰ 
κ. Μαρίνου Σίγουρου είς τό ίδιον περιοδικόν.

Ό κ .  C . R a b iiza n i εξακολουθεί τήνπερίτοδ Ίακοί- 
βουΛεικτάρδη,άρθρογραφίαντου.Όμιλεί διάτήνκακήν 
κατανόησιν τής Λεοπαρδικής ποιήσεως άπό τούς Γάλ
λους, τόν Άλφρέδον Μυσαέ λ  χ  καί τήν άδικον κ α 
ταδίκην τού ποιητοΰ τής « G in estra» άπό τόν B a r 
b e y  d ’ A u re r illy . Ό  S a in t e -  B e u v e  είνεέκεΐνος ποΰ 
Ιβαλε τόν Λεοπάρδην εις τήν άρμόξουσαν θέσιν.

Ό  κ. R abizzaiii παραθέτει βιβλιογραφίαν τού 
Λεοπάρδη, τών έργων του μεταφρασμένων είς όλαςτάς> 
γλώσσας καί τών σπουδών περί τού έργου του. Ε λ λ η 
νικήν δέν άναφερει καμμίαν μετάφρασιν Διότι έκτος 
όλίγων σελίδονν πού έφανησαν καί άλλικν ποΰ θ ά  φα
νούν αργότερα είς τά «Παναθήναια» καί τ ά « ’Ηλύσια» 
τίποτε άλλο δέν εχομεν κάμει είς τήν γλώσσαν μας διά 
τόν πεζογράφον τών O perette m orali τόν μέγαν Ε λ 
ληνιστήν, τόν Τιτάνα τού Ιταλικού στίχου, τόν δποίον 
ό  Καρδούτσι άνεκήρυξε τόν μεγαλείτερον μετά τόν 
Δάντην ποιητήν.

Ο κ. S éré  d e  R iv ières  όμιλών διά τό ζήτημα τοΰ 
γάμου είς Ινα γαλλικόν περιοδικόν γράφει :

« Θ ά  έπρεπε κανείς νά δύναται νά «ρχεται είς γά
μου κοινωνίαν τόσον εύκολα όσον καί νά εξέρχεται
άπό χήν κοινωνίαν αύτήν. Διά τόν λόγον αύτόν θ ά
ήθελα ό γάμος νά είνε απλοΰστερος- χωρίς δημοσι
εύσεις, χωρίς συγκαταθέσεις γονέων καί τά  λοιπά 
όταν οί μελλόνυμφοι ίΰρίσκονται είς νόμιμον ηλικίαν».

ΜΙΑ  γαλλική έφημερίς —  τό M atitl —  έδημοαίευσεν 
έσχάτως περίεργον άρθρον. Ά ρθρογράφ ος ό κ.

G u stav e  T é ry .
Πρόκειται περί ενός μυθιστορήματος le  Capitán  

τό όποιον άρχιζε νά δημοσιεύεται εις τό M atin ώς 
έπιφυλλίς.

Ό  « . T é ry  έζήτησε τήν γνώμην τοΰ Άνατόλ Φράνς 
ε’πί τής σημασίας τοΰ γεγονότος.

Καί δ γάλλος εΐρωνιστής άηεκρίθη :
Ή ξευ ρ ω  καλά ότι εμείς ο ί φιλόλογοι άρεσκόμεθα
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νά παραφουσκώνοιίεν τήν σημασίαν τών φιλολογικών 
γεγονότων. Ο ί άνθρωποι τών γραμμάτων υποθέτουν 
οτι τά έργα των Αριθμοΰνται μεταξύ τών * παραγόν
των τής κοινωνικής έξελίξεως», δπως λέγουν οί φιλό
σοφοι Αλλ’ Ισως τά γραψίματά των δέν έχουν έπιδρα- 
σιν.περιβσοτέραν επί τών τυχών τής άνύρωπότητος 
παρ’ δσην τά πεθαμένα φύλλα πού πέφτουν βίς τό πο
τάμι και τά όποια δέν διευθύνουν βέβαια τόν.ροΰν του.

Ι Σ  τήν »E u ro p e  politique e t littéraire» δημοσι
εύεται μελέτη περί του νΟν πατριάρχΟυ Ιω ακ είμ  

I I I .  Έ »  γένει, γράφουν, ’Ιωακείμ ό  τρίτος άπολαύει 
τού βαθυτέρρυ σεβασμού καί θαυμασμού, της πλέον, 
εύλαβοΰς άγάπης. Τ ό σπίτι του είνε Ιντευκτήριον 
όλων τών εύγενών ψυχών, τών διακεκριμένων πνευ
μάτων, τών λαϊκών εξοχοτήτων, τών Εκκλησιαστικών 
πόσης τάξεως είτε τής ορθοδόξου ‘Ελληνικής ’Εκκλη
σίας, είτε τών άλλων δογμάτων. Κ αί είνε μία εύτυχής 
φορά τών πραγμάτων δτε μετά 1 Î  Ιτη άπό τόν και
ρόν τής Αποχωρήσεώς του έκ τοϋ οίκουμενικοΰ θρό  
νου επανέρχεται πάλιν δ τέλειος Ιρημίτης. Διά δευ- 
τέραν λοιπόν φοράν εις τάς 2δ Μαΐου 1901 επανέρχε
ται είς τόν οικουμενικόν θρόνον δ ι' όμοθύμου έκλογής.

Είνε 72 χρόνων. Είνε πάντοτε νέος τό σώμα καί 
τήν ψυχήν. Τ ό παράδειγμα τής ζωής τρυ παραμένει 
μοναδικόν.

Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Θ Η  εσχάτως είς τόν, « Νέον Ιλεύθε- 
ρον τύπον» τής Βιέννης Ανέκδοτος Ιπιστολή τοΰ 

Ερρίκου Χάΐνε Εΰρέθη είς τά Αρχεία τοΰ B urgthea- 
ter τής Κιέννης, απευθύνεται δέ πρός τόν L am b e  φί
λον του διευθυντήν τοΰ έν λόγφ θεάτρου Ή  έπιστολή 
αύτή είνε τόσο περισσότερον χαρακτηριστική καθόσον 
περιέχει θρησκευτικήν, τρόπον τινά έξομολόγησιν τοΰ 
ΧάΪΛ-ε· ακόμη μάς δίδει πληροφορίας περί τής ζωής  
και τών σχέσεων του πρός διαφόρους του συγγενείς.

. ·< Διά νά σου όμιλήσω μέ ολίγα λόγια, γράφει, 
παρήτησα τόν θεόν η καλλίτερα την θεότητα τοΰ 
‘ Εγέλου καί τήν Αντικατέστησα μέ τό δόγμα Ινός 
πραγματικού θεού, πολύ προσωπικού, πού υπάρχει εξω  
από τήν φύσιν καί τήν άνθρωπίνην καρδίαν. Τ ό δόγμα 
τοΟτο τό έχουν ήδη έκθέσει οί παλαιοί μάγοι, κατά 
τάς μαρτυρίας τών νεοπλατωνικών Αποσπασμάτων, μέ 
πολύ βάθος, καί Αργότερα τό δόγμα τούτο εμφανίζε
ται είς τά μωσαϊκά δοκουμέντα μ’  Ιναν ένθουσιασμόν 
διά τήν Αλήθειαν καί μίαν ευγλωττίαν πιιϋ δέν συναντφ 
κανείς ασφαλώς είς τούς σημερινούς μας διαλεκτικούς, 
Ό  Έ γελος επεσε είς τήν έκτίμησίν μου καί ό  γερο · 
Μωϋσής είνε « in  flo rib u s»

Κμπ.

Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  —  κ. 2 ,  Κ. Μ . Σικάγον. Μερι
κοί στίχοι καταστρέφουν τήν όμορφιά τοΰ ολου 

ποιήματος, τοΰ όποιου ή  παράδοσις είναι τόσον 
Απλή. καί τόσον έλληνική.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ό  κ. Λ . Σ . ’Λρβανιτόπουλος γράφει είς τάς »’Α 
θήνας περί τών ανασκαφών τής ’Αγγλικής Σχολής 
έν Σπάρτη.. Ή  Ανακάλυψις τοΰ ιερού τής Ό ρ θ ια ς  
Άρτέμιδος Αποτελεί σπουδαίαν άφειηρίαν διά τήν

Ανεύρεστν τών άλλων ναών, Ιερών καί οίκοδομήμά- 
των τής Σπάρτης.

Δύο Έ λληνες τοϋ Καΐρον δ  κ . Ρόστοβιτς πρόεδρος 
τής έκεϊ ελληνικής κοινότητος καί δ  κ. Τσανακλής 
μεγαλέμπορος, Ανέλαβον μέ σπανίαν μεγολοδωρίαν νά 
ιδρύσουν είς τάς ’Αθήνας Διδασκαλείον Γυμναστικής 
είς τό οποίον θ ά  γίνωνται δεκτοί οί ύπαξιωματικοί 
καί οί μαθηταί τών δύο Στρατιωτικών Σχολών. Ε κ 
τός τής σουηδικής γυμναστικής θ ά  διδάσκωνται καί 
άλλα μαθήματα. Ο ί έξερχό^ιενοι τής Σχολής θ ά  εί
ναι ουτω τέλειοι γυμνασται καί παιδονόμοι ίκανοί 
νά παρουσιάσουν τόν στρατιώτην τέλειον άνδρα καί 
στρατιώτην.

Τιμή είς τούς δύο "Ελληνας χορηγούς.

Ή  δεξίωσις ύπό τοΰ κυρίου καί τής κυρίας I. Π ε- 
σματζόγλαυ είς τό  »Άκταϊον» πρός τιμήν τών Αθλη
τών, Αληθινά ηγεμονική.

Ό  κ. Παύλος Γνευτός μάς Ιδωκε πρός δημοσίευ- 
σιν όλίγα δημοτικά τραγούδια τής Ρόδου.

Τά τραγούδια αύτά, δπως μάς είπε ό κ. Γνευτός καί 
όσον ήμεΐς γνωρίζομεν, είναι ανέκδοτα. Είναι τόση ή 
σημασία των, προστιθεμένων είς τόν πλούτον τής Ελ
ληνικής δημοτικής μούσης, ώστε δέν έπιχειροδμεν νά 
τήν Ιξάρωμεν ιδιαιτέρως. Άρκούμεθα είς τήν αναγ
γελίαν τής δημοσιεύσεώς των, τήν όποιαν άρχιζομεν 
σήμερον μέ τόν Σ αραχτνόν

Τ ό ύπουργείον τών θρησκευτικών τής Πρώσσίας 
άπηύθυνεν Ιγκύκλιον είς τούς διευθυντάς τών σε
μιναρίων διά τής οποίας άπαγορεόει τήν Αγοράν Ερ
γων τοΰ "Ιψεν διά τάς μαθητικός βιβλιοθήκας. Τό  
ίδιο καί διά τόν Σούδερμαν καί διά τόν Χάουπτμαν 
καί διά τόν . . .  Σίλλερ Ακόμη.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ο ί Γ νμ να α τixoi àycoveç τ& ν  Αρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν  
ΰπό Ά ν τ . Δ . Κεραμοπούλου. Σύλλογος πρός διάδο- 
σιν ωφελίμων βιβλίων. Ά θή ν α ι 1906, σχ. 16ον σελ. 
143 λεπτά 0 .40.

Π ρ α κτ ικά ; ό ίη γό ς  τον μ ετα ξοσχω Κ ηχοιρόφ ου  ύπό
Προκοπίου Μ . Συμεωνίδου. Ά θή ν α ι 1900 τυπογρα· 
φεϊον Κτενά, σχ.. 16ον σελ. 52  δρ. 1.

Ή  π ρ ω τ ό γ ο ν ο ς  ά ν ο ια  ύπό Μιλτ. A  Οίκονομάχη 
Ά θή ναι 1906 σχ. 16ον σελ. 57  δρ. 2.

Δ ο γο ίο σ ία  το ν  Δροχαϊττίον θερ α π ευ τη ρ ίο υ  κατά 
τό Ιτος 1906 Ά θή ν α ι 1906 τυπ. Βεργιανίτου όδός 
’Οφθαλμιατρείου 5.

Λογο3όαία Ν οσοκομείου - Ά γ ι α  Σ οφ ία»  τοΰ έτους 
1906. Ά θή ν α ι 4906  τυπ. Π . Δ . Σακελλαρίου.

L* linpiilalonnieitte et l’ esthétique p ar 1
Jean L ib ert. P aris 1906 éd. H . D aragon , 3 0  ru e  
Diiperé.

C lin t i -  d ’ n m o it i -  par A ry  -  R ené d ’Y ve rm o n t. 
P aris 1906 éd. H . D aragon.


