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Ε πέρασαν πολλά χρόνοι άπό τότε. . . ΑΙ Ανα
μνήσεις μου είνε μακρυναί και κάπως σκο

τισμένοι. . .  Νομίζω δτί ήμουν άκόμη φοιτη
τής- πρωτόβγαλτος όπωςδήποτε εις τήν φι
λολογίαν και τδνομα μου δχι άκόμη γνω
στόν πέραν τού στεν'οδ φιλολογικού κυκλου 
των «νέων». “ Εξαφνα, μίαν ή μέραν, λαμβάνω 
ενα γράμμα άπό την Πόλι και δυο βιβλιαράκια 
κακοτυπωμένα. Τό γράμμα, μ’  ενα ίδιόρρυθ- 
μον χαρακτήρα, λεπτόν και δυσανάγνωστοι·, 
τον ίδιον που άπετέλεσεν Αργότερα την Απελ
πισίαν των 'Αθηναίων στοιχειοθετών, —  τό 
γράμμα έφερε την υπογραφήν Δομνίκη Πάπα- 
γεωργίον, καί τ<5 βιβλιαράκια ήσάν διηγήματα 
τής 'Αλε.ξάνδρας Παπαδοπούλαν. Ή  Δομνίκη, 
μέ πολλά κομπλιμένταΓ άλλα δχι άπό τά στε
ρεότυπαν μέ παρακαλοΰσε νά διαβάοω τα διη
γήματα τής φίλης της ’Αλεξάνδρας και νά τής 
γράψω την γνώμην μου. Τά εδιάβασα, μοϋ 
ήρεσαν Αληθινά, καί τής τό έγραψα. Μου 
άπήντησε διά νά μ’ ευχαρίστηση έκ μέρους τής 
φίλης της, καί νά μοΰ ζητήση τήν συνεργα
σίαν μου διά κάποιον Ήμερολόγιον που θά 
έβγαζαν αί δυο μαζί. Έ τσι ή Αλληλογραφία 
μας Ιξηκολουθησεν, έως δτου έμαθα — δεν έν- 
θυμοΰμαι πλέον άπό ποιον,— δτι Δομνίκη καί 
’Αλεξάνδρα ήτο τό ίδιον πρόσωπον. Συνεπεία 
τής άποκαλυψεως αυτής, ή φιλολογική άλληλο- 
γραφίαδιεκόπη.* Αργότερα πάλιν, δένένδυμοϋμαι 
πώς Ιπανελήφθη,— χωρίς ψευδώνυμα και μυστή
ρια πλέον,— διά νά διακοπή καί πάλιν άπό μίαν 
μεγάλην καί φοβέραν παρεξήγησιν. Έβάστα- 
ξεν δμως άρκετά, ώστε νά γνωρίσω κατά βά
θος τήν 'Αλεξάνδραν Παπαδοπουλου καί ώς

συγγραφέα καί ώς άνθρωπον. Δεν τήν είδα 
ποτέ είς τήν ζωήν μου, παρά δλίγας στιγμάς, 
μίαν φοράν που ήλθεν εις τάς Α θήνας, πρό 
δέκα Ιτών, είς τό σπίτι τής φίλης μας Κ “? 
Παρρέν. ’Αλλά κανενός άπό αύτούς ποΰ βλέπω 
καθημέραν, δέν εγνώρισατήν ψυχήν καί τό έρ- 
γον καλλίτερα. Ή  μυστηριώδης καί ρομαντική 
κάπως γνωριμία μας είχε κινήσει εξ αρχής 
δλον τό νεανικόν μου ένδιαφέρον, καί μέ εΐχεν 
έλκύσει, μέ είχε δεσμεύσει ή μεγάλη ευφυΐα 
τής κόρης καί ή απέραντη καλωσόνη τής. Δέν 
έπαυσα νά παρακολουθώ τά διηγήματα της καί 
τάς περιπετείας της, καί πάντοτε ευρισκόμουν 
εις. Αμηχανίαν μή γνωρίζων τί έπρεπε νά θαυ
μάζω περισσότερον: τό πεταχτόν έκεΐνο καί 
σπινθηροβόλον υφος, τήν μεγάλην Ικείνην ηθο
γραφικήν δόναμιν, τό πνεύμα, τήν τρυφερότητα 
καί τήν ειρωνείαν τών έργων της· ή τά τρισ- 
ευγενικά τιις αίσδήματα, τάς μεγάλας αφοσιώ
σεις τής ζωής της, τήν σταθερότητα τού χαρα- 
κτήρος της τήν Αδαμαντίνην, τήν αγγελικήν 
αγνότητα τής ψυχής;

Ή  φυσιογνωμία τής ’Αλεξάνδρας Παπαδο- 
πούλου, καί ή φιλολογική καί ή Ανθρώπινη, 
μέ κατέχει καί μοΰ Ιπιβάλλεται Ανέκαθεν. Δέν 
ήξευρω διά τούτο δν εις τήν κρίσιν μου ΰπάρ- 
χη τελεία Αμεροληψία.. ’Αλλά νομίζω δτι ή 
κόρη αύτή, τής όποιας θρηνοΰμεν σήμερον 
τόν πρόωρον θάνατον, ήτο ζυμωμένη από τήν 
πάσταν εκείνην, ποΰ κάμνει τούς μεγάλους συγ
γραφείς καί τούς μεγάλους μάρτυρας. Καί μάρ- 
τυς μεν είς την ζωήν της έγεινε διότι ήθελε. 
Συλλογιζομένη πάντοτε τούς άλλους καί ποτέ 
τόν Ιαυτόν της, Αφοσιουμένη μετά πάθους καί
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μετά λατρείας είς τήν υπηρεσίαν ίδικών της’καί 
ξένων, εργαζόμενη δι’ αυτούς, κάμνουσα δλον 
τό καλόν πού Εβγαινε από τό χέρι της, κοπιά- 
ζουσα, εξαντλούμενη, ύπομένουσα, επιμένουσα, 
άγωνιξομένη, κατώρθωσε μέχρι τέλους νάπομο- 
νωθή, νά καταστρέψη τήν υγείαν της και νάπο- 
θάνη είς τό νοσοκομεϊον, Οί φίλοι που περι
στοίχισαν τήν νεκρικήν της κλίνην, είδαν περί τό 
πελιδνόν μέτωπόν της κάτι ποΰ έμοιαζε μέ άχει- 
ροποίητον στέφανον μαρτυρίου, . .

Κατώρθωσεν δμως νάναδειχθή και μεγάλη 
συγγραφεύς; Ή  μπόρεσε νά βγάλη καί νάπο- 
κρνσταλλώση είς αίωνίας φιλολογικός μορφάς 
δ,τι είχε μέσα της, ολους Ικείνους τούς θησαυ
ρούς τοϋ αίσθήματος, τής παρατηρήσεως, τής 
ευφυΐας, τής μελέτης;

Μολονότι τό έργον της είνε σκορπισμένυν 
εδώ κ’ έκεΐ, είς εφημερίδας, είς περιοδικά, 
είς ημερολόγια, - διότι ή Αλεξάνδρα Παπα- 
δοπούλου, ή βυζαντινή λογογράφος, ή το καθ’ 
δλήν τήν τελευταίαν είκοσαετίαν ή πολύτιμος 
καί πολυζήτητος συνεργάτις κάθε φιλολογικού 
δημοσιεύματος,— καί κατά συνέπειαν δεν είνε 
ευκολον νά τό μελετήση κανείς ή νά τό ανα
θεώρηση συστηματικώτερον, δτε ϊσως ή γνώμη 
του θά μετεβάλλετο, — Ιν τουτοις νομίζω δτι 
είνε Εργον ήμιτελές, βιαστικόν καί κάπως ¿μέ
θοδον. Έβλαψεν ’ίσως τήν ’Αλεξάνδραν Πα
παδοπούλου ό τρόπος μέ τόν όποιον είργά- 
ξετο. ’Ανήσυχος πάντοτε καί μετέωρος καί

πολυάσχολος, έγραψεν δπου καί δποτε έφθανε, 
μέ μεγάλην ταχύτητα, μέ άπαραδειγμάτίστον 
ευκολίαν, αλλά χωρίς ποτέ νά φύλαξη διά τήν 
Επαύριον καί νά έπιθεωρήση τό άτελές εργον, 
χωρίς νά τό άφήση νά ώρψάση είς τόν νοΰν 
της διά νά μεταβληθή άναλόγως είς τό χαρτί, 
χωρίς νά τό επιδιόρθωση αργότερα άφαιροΰσα 
τά περιττά, προσθέτουσα τά αναγκαία καί με- 
ταβάλλουσα τά άλλα, ώστε νάποτελεσθή έν 
σΰνολον αρμονικόν ή έν μέρος άνάλογον μέ 
τό δλον. Ά π ό  τά Εκατόν ή διακόσια διηγή
ματα πού θά έχη γράψη, δλίγα είνε τά άρ* 
τια, τά τ (λειωμένα. Τά περισσότερα είνε απλά 
σκίτσα τής στιγμής,έχοντα άνάγκην επεξεργα
σίας.

Τά μεγάλα δμως προτερήματα τής διηγη- 
ματογράφου φαίνονται καθαρά τόσον είς τά 
σκίτσα δσον καί είς τά τελειωμένα. Τό κατ’ 
Ιμέ, την πρωτοτυπίαν τής ’Αλεξάνδρας Πα
παδοπούλου, είς δλίγους "Ελληνας συναδέλ
φους της τήν εύρίσκω. Είνε πρωτότυπος καί 
κατά τήν μορφήν καί κατά τήν άντίληψιν τής 
ζωής. Αϊ συνθέσεις της, παράδοξοι πολλάκις 
συνθέσεις, δέν ομοιάζουν μέ κανενός. Επίσης 
καί ό τρόπος μέ τόν όποιον βλέπει τόν κόσμον. 
Ή  παρατηρητικότης της, ή ηθογραφική της 
ίκανότης είνε μεγάλη· Ά πό τά διηγήματά της 
προτιμώ τά σύγχρονα βυζαντινά, εκείνα είς 
τά οποΐα ζωγραφίζει τούς γύρω της ανθρώ
πους . Ή  κυράτσα, ό κλασικός αυτός τύπος 
των συνοικιών τής Πόλεως, εύρεν είς τήν ’Αλε
ξάνδραν Παπαδοπούλου τόν τελειότερον ζω
γράφον. 'Η  αξία των ήθογραφημάτων αυ
τών κάμνει νά ώχριρ κάθε άλλην. Εκτιμώ 
πολύ καί τά άρχαΐα βυζαντινά της διηγήματα· 
εκτιμώ επίσης καί τάς πατριωτικός ή ήθικολο- 
γικάς της απόπειρας είς άλλα, άλλης φύσέως 
συνθέματα' εκτιμώ πολύ καί τήν Ικανότητά 
της πρός αλληγορίας και μυθοπλαστίας, με
ταξύ τών όποιων υπάρχουν μερικαί πολύ επι
τυχείς καί ποιητικαί' άλλά τά σύγχρονα ηθο
γραφικά της διηγήματα, τά θαυμάζω. Τρία- 
τέσσαρα άπό αυτά, (καί λυπούμαι πολύ διότι 
τώρα δέν ενθυμούμαι τούς τίτλους, ούτε είνε 
ευκολον νά τ ’ άνακαλύψω είς τόν σωρόν τών 
εφημερίδων καί τών περιοδικών), είνε άπό τά 
ωραιότερα έργα τής φιλολογίας μας καί θά 
έκαμναν τιμήν καί εις μεγάλον διηγηματογρά- 
φον.Είνε καλλιτεχνικοί καί πισταί εικόνες ζωής, 
υπό τάς οποίας πάλλεται ή ψυχή τού ζωγρά
φου, εύγενής καί ωραία ψυχή, κυανή άπό 
Ιδανικά καί λευκή άπό καλωσύνην.

Ή  ζωή τής ’Αλεξάνδρας Παπαδοπούλαν 
συνοψίζεται είς όλίγας θλιβερός γραμμα'ς. Έ - 
γεννήθη είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Ενωρίς 
έχασε τόν πατέρα της καί έμεινε μέ τήν μη
τέρα της καί μ’ ένα νεώτερον αδελφόν.Έσπού- 
δασε νομίζω είςτό Ζάππειον κ’ Ιπήρε τό δίπλωμά 
της. Έκτοτε Εζούσε ώς διδασκάλισσα, πότε 
διευθύνουσα Παρθεναγωγεία, πότε διδάσκουσα 
κατ’ ιδίαν. Είς τάς ώρας τής άνέσεώς της κα- 
τεγίνετο είς συγγραφάς καί είς εκδόσεις. Ε- 
ξέδωκε τρία τομίδια διηγημάτων καί έν ή δύο 
Ημερολόγια. Μέ τόν ποιητήν I. Γρυπάρην 
ίδρυσε τήν βραχύβιον «Φιλολογικήν Ηχώ». 
Τελευταίως συνειργάζετο εις τήν «Πρόοδον» 
του κ. Σπανούδη. Κάποτε έγραφε καί στίχους. 
Είς τά «Παναθήναια» Εδημοσίευσε πλήθος 
διηγημάτων, μεταξύ τών όποιων καί τό ωραϊον 
Ικεΐνο βυζαντινόν «Μοναστήρι», τό οποίον 
συνεπλήρωσανάπαραμίλλωςαί εικόνες τής Δδος 
Φλωρά. Ή  φωνή της ήτο άργυρόηχος καί ή 
ομιλία της άπόλαυσις, Φίλη τού κ. Ψυχάρη έ
κλινε προς τόν ψυχαρισμόν τόσο μόνον, ώστε 
νά μή καταβροχθισθή άπ’ αυτόν. Φύσει άλλως 
τε επαναστατική, συνέτριβε κάθε αλυσίδα ποΰ 
Εδέσμευε τήν πνευματικήν της ελευθερίαν, καί 
ήτο εχθρά κάδε σχολαστικισμού. . .

Μακρά καί δδυνηρά άσθένεια τήν έφερεν

Σ Φ Ο  Λ Ε Ι Ψ Α Ν Ο  

Β Α Ρ Φ Κ Ω Ν Η

Μ ε τής ψυχής καί μ ’ άΐλα ουράνια πλούτη 
Μία μέρα προικισμένη 
Σ τόν κόσμο έβγήκε Τούτη,
Π ου τώρα φεύγει ώς ξένη'
Να δείξη πάει στην πρώτη αγνή της χώρα 
‘Απείραχτα τον Ύψίστον δλα τά δώρα-

Μακρυά ό Καιρός είχε τά μάτια γύρει 
Στό άνδηρό πρόσωπό της,
Καί αγάλια νά τό φάείρη
Περίμενε ό προδότης-
Άλλ  ’ ένα τέτοιο κρίμα ελαβε ΰάρρος,
Μ ' άπονη βία, να τό έμποδίση 6 Χάρος.

Προτού οέ γάμον αγκάλη άάώα περά,χη, 
Στην όμορφιά της όλη,· 1

είς τόν τάφον, πριν νά φθάση τό τεσσαρακο
στόν τής ηλικίας της. Άπέθανε τήν 8 Μαρ
τίου 1906 είς τά Εν Έπταπυργίω ’Εθνικά Φι
λανθρωπικά Καταστήματα. Τήν έπομένην έγι- 
νεν ή κηδεία της, σεμνή καί απλή, μέ δλίγους 
εκλεκτούς, μέσα είς δάκρυα καί είς άνθη. Ό  
κ. Κ. Χρηστομάνος, ευρισκόμενος τότε μετά. τής 
«Νέας Σκηνής» εις τήν Κωνσταντινούπολιν, 
κατέθεσεν Επί τής σορού στέφανον άπό δά
φνην. "Αλλοι είκοσι στέφανοι κατετέθησαν 
Επίσης άπό θαυμαστός καί φίλους. Καί ό 
άνοιξιάτικος τάφος εδέχθη καί άπέκρυψε δια
παντός τήν μαρτυρικήν μορφήν τής πρώτης 
Έλληνίδος διηγηματογράφου-

“Ενα μνημόσυνον θά γίνη τώρα . , Άλλά 
τό καλλίτερον μνημόσυνον διά τήν ’Αλεξάν
δραν Παπαδοπούλου θά ήτο ή έκδοσις τών 
έργων της. Νάνευρεθουν, νά καταταχθοΰν καί 
νά συμπεριληφθοΰν είς ένα ή δύο τόμους. ”Άν 
ή πλουσία Βιβλιοθήκη Μαρασλή Ενδιαφέρεται 
διά τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν, όφείλει Εξά
παντος ν ϊ  τοχάμη. Καί δι’ ένα λόγον ακόμη: 
δτι δέν θά ήτο ευκολον νά τό κάμη άλλος 
κανείς. Ή  έκδοσις βιβλίων τής νεοελληνικής 
φιλολογίας άπαιτεΐ πάντοτε κάποιαν Ουσίαν καί 
οί "Ελληνες εκδόται, ώς φρόνιμοι, καί πτωχοί 
άνθρωποι, δέν είνε κατάλληλοι προς τούτο.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ξ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Τ Η Σ  Ι Ο Υ Λ Ι Ε Φ Α Σ  

Δ Ρ Α Σ Ο Υ Σ Ο Φ

Είχε σέ τούτο φτάσει 
Τής γής τό περιβόλι'
Κ  έχλώμιασαν τά ρόδα δλον τον τόπον 
Σ  εκείνα όμπρός τον αγγελικού προσώπου.

Μαύρη μοΐρα τήν ίδια, έφερε πάλι 
Σ τό  ποβητό λιμάνι,
Π ού μυρωδάτα κάλλη 
Τόσα καί τόσα βγάνει*
"Αχ, έπρεπε σ' αυτά νά δώση, ώς  πρώτα, 
Ζήλιας αίτια με τά στερνά της χνότα.

Πρίν, <ο λουλούδια, ή αμυγδαλιά ξανάίση, 
Γιά κάποια ουράνια χάρη,
Νικώντας ξάφνου ή  φύση 
Τόν αυστηρό Γεννάρη,



Μόσχο 'Απρίλιον σας έδωσε καί χρώμα, 
Τ ' ώραΐο για νά στολίστε άψυχο σώμα.

Ναί· για τά κρύα γεροντικά μου χείλη 
Αύρα κ εγώ ζητάω  
Α π ’ εναν άλλο Απρίλη,
'Εκεί πού πολεμάω
θρήνου τραγούδι άξιο νά πούν γι'αύτήνε, 
Π ού με μάτια κλεισμένα όμπρός μας είναι.

Μόνο άρμονία νεκρώσιμη ώς τ αστέρια 
Πρέπει τώρα νά ήχήση.
Τά σταυρωμένα χέρια,
Π ού ή μαύρη γή  &ά λύση,
Πάψανε πλέον μέ τεχνική μαγεία 
Σταίς αΰραις νά σκορπούν κά&ε άρμονία.

Χαράς λουλούδια έπάψανε στδ δρόμο 
Τά πόδια της να σπέρνουν.
Τέσσεροι, ώϊμέ, στον ώμο
Έκεϊ πού πάει τή φέρνουν
Καί μυστικά τ όρφανεμένο χώμα
Τής λέει τού κάκου: Α χ , πάτησέμε άκόμα!

Οποιος την είδε μία φορά μονάχη,
Στη μνήμη πάντα πρέπει

ΤΟ ΚΟ ΛΛΕΓ ΙΟ Ν

■ρίνα βιβλιαράκι του κ. Γεωργίου Γκράπ περί 
^  ’Οξφόρδης καί τής πανεπιστημιακής της 
ζωής μοϋ έφερεν εις τον νουν παλαιάς αναμνή
σεις. Κάτι από την παλαιοτέραν μας ζωήν 
ποΰ όλοι κρύπτομεν μέ ιερόν εύλάβειαν είς τά 
βάθη τής ύπάρξεώς μας, μίαν ζωήν την οποίαν 
τόσον νοσταλγοϋμεν, δπόταν τά πρόσωπα ή τά 
πράγματα έρχονται νά μάς αφυπνίσουν. Και 
ενθυμούμαι τώρα, έπειτα Από τόσα έτη, δλην 
τήν γαλήνην και δλην τήν ποίησιν τών χλοε
ρών κήπων τής ’Οξφόρδης, εντός τών δποίων 
επί ολόκληρον μήνα Ανεπόλησα τήν λευκήν 
πόλιν ιών Αθηνών.
¿¡Έ πήγαινα ώς ευσεβής προσκυνητής είς τόν 
τάφον τού Σέλλεϋ καί δμως έγινα λάτρης πι
στός τής Όξωνιακής ζωής. Ύπό τήν φωτισμε- 
νην οδηγίαν τού φίλου μου Πλάτωνος Δρα-

Τή &εία μορφή της νάχη1 
Καί κάπως $ά τή βλέπη,
"Οσφ έδώ κάτου ή μαγεμένη φύση 
Κ άΰε δμορφιά στά μάτια τον δέ σβύση.

Είναι διπλή τού ανοιχτού τάφου ή φρίκη ! 
Ε δώ ϋε δ νους Χωράει 
Τού πόνοί) τδ σκουλήκι,
Π ού ζωντανούς ϋ·ά φάη·
Ά π  δνειρο χρυσδ σε κρύο σκοτάδι 
Κ νττα ! ξυπνούν, ζηλεύοντας τδν "Αδη.

Α ν  ύπνος τώρα, ώ δύστυχοι, σας πιάνη, 
Καί άλή’&εια κοιμη&ητε,
Μ ’ ένα λαμπρό στεφάνι 
Τή νεκρή σας #ά  ίδήτε,
Πού, ώς αστέρευτη κλάψα όμπρόςτης ρέει, 
Γέρνει ςέσάς τήν κεφαλή καί λέει:

— Ά πάνον άπδ τ' άστέρια ευτυχισμένη 
Μέ άγγέλονς ζώ , καί μόνος,
Γνέφι ϋολό, ανεβαίνει 
Έκεϊ δ πικρός σας πόνος·
Για νά γλυκάνη, άπδ τά iïeïa παλάτια 
Συχνά πετάω καί σάς φιλώ τά μάτια.

Γ . Μ Α Ρ Κ Ο Ρ Α Σ

ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ

κούλη Ανέπνευσα με δλην τήν δύναμιν τών 
πνευμόνων μου τήν υγείαν τής διανοίας καί 
τής ψυχής. ‘ Ολόκληρος ή δντότης μου διετέλει 
εις διηνεκή θαυμασμόν διά τήν ακρίβειαν καί 
τήν μέθοδον τής πανεπιστημιακής ζωής. Καί 
έσκέφθην διατί ό Δρακούλης εξέλεξε τήν Ό ξ- 
φόρδην ώς κέντρον τής διανοητικής του δρά- 
σεως καί διατί δ Γαβριηλίδης είχεν έπαναλά- 
βει πριν από εμέ τήν φράσιν «ώ γαλήνη» καί 
διατί ό ποιητής Κωνσταντίνος Μάνος επί ολό
κληρον έτος έσαγηνεΰθη Από τάς καλλονάςτης, 
τάς πλήρεις ζωής καί μυστηρίου.

Αυτήν τήν ώραίαν ζωήν μου ποΰ έπέρασε 
τόσον γρήγορα, μοϋ υπενθύμισε τό βιβλιαράκι 
τού Γκράπ, μίαν ζωήν κοινα>νικήν καί διανοη 
τικήν συγχρόνως, δπου πραγματικώς έμέθυεν 
ή ψυχή μου άπό τό άρωμα τής καλλονής καί
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τής σοφίας, τής ποιήσεως καί τού μυστηρίου 
τού οποίου ή άνάμνησις θά λικνίζη αιωνίως 
τήν ΰπαρξίν μου.

* * #
Ή  Όξφόρδη έσχημάτίσθη δπως δλαι αί 

ίεραί πόλεις τού κόσμου. ‘ Η Ιστορία τής ’Αγ
γλίας τήν συνδέει μέ αυτήν την τΰχην καί τήν 
πρώτην ζωήν τής Άγγλοσαξωνικής φυλής. ΕΪς 
τόν καθεδρικόν ναόν τού Χριστού, πλησίον 
τού ομώνυμου κολλεγίου, βλέπει τις τόν τά
φον τού άγίου Fridesw ide άποθανόντος τό 
740. Αυτός ένεκατέστησεν εΐς. τήν πόλιν 
ταύτην εν τών Αρχαιότερων μοναστικών ταγ
μάτων τής ’Αγγλίας. Έ κ  τών ήγεμόνων δμως 
δ πρώτος δστις έδειξεν Αληθές ενδιαφέρον διά 
τήν πόλιν ήτο Έ§§ΐκος δ V . υίός τού βασι- 
λέως Ίωάννου, καί είς τήν εύνοιαν ιού πρίγ- 
κηπος τούτου ή Όξφόρδη οφείλει δλην τήν 
μετέπειτα Ισχυν της καίτό μεγαλεΐον της. Ε ν 
τός τών τειχών της συνεκλήθη ή πρώτη σύνο
δος τόν 130ν αΙώνα, καί έκεΐ διά βασιλικής 
άδειας επετράπη ή σύσκεψις πρός άναμόρ- 
φωσιν τών κληρικών ήθών. Μετέπειτα οι μο
ναχοί ήρχισαν νά εγκαθίστανται δλίγον κατ’ 
κατ’ δλίγον, καί δεν παρήλθε πολύς χρόνος 
δπου δλόκληρα τάγματα μοναχών έπλημμύρι- 
σαν τήν πόλιν. Τήν εποχήν αίιτήν δεν είχον 
ιδρυθή τά πολλαπλά κολλέγια τά οποία σήμε
ρον Αποτελούν τόν κόσμον της, καί ή Ό ξ
φόρδη ήτο πόλις καθαρώς κληρική δπως αί 
περισσότεροι τών πόλεων άλλως τε αί όμοιοι 
ήκμασαν τόν μεσαίωνα. ΕΙς τά κοινόβια πε- 
ριωρίζοντο νά διδάσκουν, μόνον επί χειρογρά
φων, μερικούς σπουδαστάς προωρισμένους νά 
ενισχυσουν τά μοναστικά τάγματα. Τοιουτο
τρόπως, έκτος τών Αγαθών αύτών τάσεων, τί
ποτε άλλο τό βέβαιον καί μεθοδικόν. ‘ Η  πρό
οδος είχεν Αφεθή εΐς τήν πρωτοβουλίαν τών 
έλαχίστων Καί ή πρωτοβουλία δεν εβράδυνε 
νά φανή καί θαυματουργήση.

«  *  *

Περί τό 1249 δ αρχιδιάκονος τού Δοΰρχαμ 
Γουλιέλμος, έπιστρέφων εκ ‘Ρώμης, Απέθανεν 
είς τό R ouen . Ό  κληρικός οΐτος είχε σπου
δάσει είς κοινόβιόν τι τής ’Οξφόρδης. Ευγνώ
μων ώς εκ τούτου είς τήν πόλιν ή οποία 
έμόρφωσε τήν διάνοιάν του, τήν στιγμήν τού 
θανάτου του, πλήρης τιμών καί πλούτου, δεν 
έλησμόνησε τό χρέος του καί εκληροδότησεν 
Αρκετόν χρηματικόν ποσόν δπως ίδρυθή τό 
πρώτον Κολλέγιον πρός πληρεστέραν μόρφω-

σιν τών νέων τών καταγόμενων Από τό 
Δούρχαμ.

Τοιουτοτρόπως τρία έτη μετά τήν δωρεάν 
τού κληρικού τούτου τό πρώτον Κολλέγιον τής 
’Οξφόρδης ανοίγει τάς πύλας του καί ένα εί
δος πειθαρχίας είσήχθη διά τούς πρώτους 
σπουδαστάς. Ή  συνήθεια αϋτη κατά τό 1280 
λαμβάνει τό κύρος τακτικού κανονισμού δστις . 
Ιπανειλημμένως ανεθεωρήθη κατά διαφόρους 
χρονολογίας. Τό Κολλέγιον μετέπειτα περι
βάλλεται τόν ένδοξον τίτλον τού « Gollegium  
m agnoe A lm oe U niversalis » τό δέ 1384 
τό ’Αγγλικόν κοινοβούλιον τό Αναγνωρίζει ώς 
τοιοϋτο καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή πρόο
δός του έπιτελεΐται Από έτος είς έτος ήρέμως 
καί μεθοδικώς χωρίς αποτόμους νεωτερισμούς 
πού θραύουν κάθε σύνδεσμον πρός τό παρελ
θόν, μέχρι τής στιγμής δπου οί διευθύνοντες 
τό Κολλέγιον απεφάσισαν δτι επέστη ή ώρα 
νά στεγασθή ή τύχη του ύπό τό λαμπρόν οι
κοδόμημα τό όποιον βλέπομεν σήμερον. Ή  
Απόφασις δμως αϋτη έλήφθη τρεις δλοκλήρους 
αιώνας από τήν πρώτην ΐδρυσίν του καί δ 
πρώτος λίθος έτέθη τήν 14ην ’Απριλίου τού 
1634 συμφώνως μέ τό σχέδιον τό όποιον 
έδωκε παλαιός μαθητής τής Σχολής, τό δέ οΙ· 
κοδόμημα Ανηγείρετο Αναλόγως τών δωρεών 
τάς δποίας προσέφερον οί μαθηταί οί έναπο- 
μείναντες πιστοί είς τάς αναμνήσεις τής νεό
τητάς των.

Μετά την αποπεράτωσίν του, ήτις συνετελε- 
σθη περί τό 1675, τό οικοδόμημα αυτό μέτήν 
θαυμασίαν Αρχιτεκτονικήν του τού 17°ν αίώνος, 
στηριζόμενον έπί τής φήμης του καί τής με- 
γαλοπρεπείας του, ήνοιξε διάπλατα τάς πύλας 
του, πλέον φιλόξενον ή άλλοτε- καί τά έπί τού 
κατωφλιού του Αγάλματα τών δύο βασιλισσών 
“Αννας καί Μαρίας δεν βλέπουν νά παρέρ- 
χωνται ένώπιόν των οί έκ Δούρχαμ σπουδασταί 
μόνον άλλ οί άπό πάσης γωνίας τού ’Αγγλι
κού κράτους τοιούτοι. Έκτοτε δλόκληρος ή 
’Αγγλική Αριστοκρατία φιλοδοξεί νά διέλθη 
τού Κολλεγίου τούτου, καί έπί τού μεγάλου βι
βλίου του, Ιντός τών σελίδων τού όποιου φυ · 
λάσσονται εύλαβώς καί δπερηφάνως δλαι του 
αί δόξαι, συναντφ κανείς ονόματα έξόχων κλη
ρικών, πολιτευτών καί επιστημόνων. Φημισμέ
νοι συγγραφείς ύπό τήν στέγην τού Κολλεγίου 
τούτου έμόρφωσαν την σκεψιν των καί προ- 
παρεσκεύασαν τό έργον των. Τό U niversity 
C ollege μεταξύ τών ενδόξων τέκνων του συγ
καταλέγει καί τόν μέγαν ποιητήν Πέρσυ Σέλλεϋ_
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Αυτή είνε Ιν ολίγοις ή ιστορία ενός μεγά- 
λου κολλεγίοιι. Είνε άρχαιότερον των άλλων 
και Ιδού διατί στρέφονται πρός αυτό δλιον 
τά βλέμματα. "Επειτα ή Ιστορία του είνε κατ’ 
εξοχην διδακτική, μολονότι και τά άλλα κολ- 
λέγια τής ’Οξφόρδης, τά οποία τό περιβάλ
λουν, δεν είνε όλιγώτερον διδακτικά. "Εκαστον 
Ιξ αυτών ίδρύθη διά νά υπηρέτηση τήν αΰ* 
την Ιδέαν, και δμως κανένα δεν άνηγέρθη §πί 
τού αίιτού υλικού καί ηθικού σχεδίου. Το 
L incol δέν ομοιάζει καθόλου μέ τό Braze- 
nose, οΰτε τό Oriel μέ τό Trinity. Ούτε οί 
πύργοι, οΰτε οί θόλοι καί τά κωδωνοστάσια 
είνε τής αυτής αρχιτεκτονικής. ΕΙς τό ένα πα
ρατηρεί κανείς λείψανα Νορμανδικά, ύπενθυμί· 
ζοντα μεγα τι φυλετικόν γεγονός, καί είς το 
άλλο κάτι τι διαφορετικόν διότι κάδεκολλέγιον 
είχεν είς τάς στιγμάς τής Ιστορίας του κάποιον 
άνθρωπον διά ν' άφήση είς τήν έξέλιξιν αΰτόύ 
τά ίχνη του, διά νά τού κληροδοτήση ένα εί
δος εθίμου πατροπαραδότου, εθίμου δπερ βρα
δέως ¿σφυρηλάτησε καί έδημιούργησεν δλην 
αυτήν τήν πανεπιστημιακήν πρωτοτυπίαν ή ό
ποια κατέστη προσωπική πλέον δόξα τής ’Οξ
φόρδης.

*  *  »

Έν τούτοις θάήτο κάπως δύσκολον νά ειπη 
τις πού βασίζεται αυτό τό αίσθημα πού δοκι
μάζει κάθε ξένος επισκέπτης, τού δτι δλα αυτά 
τά κολλεγια φαίνονται τόσον διαφορετικά πρός 
άλληλα. Καί δμως τό αίσθημα αυτό είνε άλη- 
θινόν διότι κάθε κολλέγιον έχει καί ξεχωριστήν 
φυσιογνωμίαν, μέ δλην τήν ενότητά των υπό 
τήν Ιποψιν τής διαπλάσεως της Ιθνικής ψυχής. 
Κάθε αιών παρερχόμενος έχει έναποθέσει §πί 
τών κολλεγίων τούτων τά ίχνη του τά όποια 
δέν γνωρίζει ό αΐών δστις τον αντικαθιστά. "Ε
πειτα ή αρχιτεκτονική εκάστου έξ αυτών Ιξασκεΐ 
μίαν μυστηριώδη επιρροήν επί τών ψυχών 
δπως άλλως τε κάθε είκών, κάθε άντικείμενον 
πού μάς είνε οίκεΐον. "Ενας σπουδαστής τού 
Μπάλλιολ δέν θά σκεφθή ποτε δπως ένας συμ
μαθητής του τού κολλεγίου τού H ertford . Τό 
πνεύμα τών δύο τούτων συγχρόνων σπουδαστών 
πάντοτε θά ΰποστή τήν έπίδρασιν τού γεγονό
τος 6τι τό B alliol ίδρύθη είς τό 1269 Ινφ τό 
H ertford  μόλις άριθμεΐ ηλικίαν δύο αιώνων.

Άλλα τοιαύται άποχρώσεις πού μαρτυρούν 
μάλλον εύγενή άμιλλαν ή αντιζηλίας ποταπάς, 
βασίζονται δλαι επ’ αυτής τής ψυχής τής ’Ο ξ
φόρδης. Διότι είνε όλίγαι πόλεις διά τάς οποίας 
δύναταί τις νά εΐπη δτι έχουν αληθώς ιδίαν

ψυχήν. Καί αυτή ή ψυχή τής πόλεως είνε 
εκείνη πού προσδίδει τήν βαθείαν καί άμίμη- 
τον άρμονίαν, ήτις πεπλώνει τάς άνομοιότητας 
καί παρέχει ι.ίς τόν Άγγλον τον τόνον τής ενότη- 
τος. Κάτω άπό τήν σκιάν τών πτελεών συγκεν
τρωμένη ή άριστοκρατία τού ’Αγγλικού έθνους 
ζή μέ τάς αναμνήσεις τού παρελθόντος. ’Αλλά 
ζή κατά τοιούτον τρόπον ώστε ν’ άντλή άπό 
τό περιβάλλον ψυχικήν δύναμιν τόσον πα
λαιόν δσον καί σύγχρονον, τήν δύναμιν τής 
σκέψεως καί τής δράσεως.

*  *  *

Αυτό όπωςδήποτε είνε τό πλαίσιον δπου 
σφυρηλατεΐται ή ωραιότερα ψυχολογία τής πό
λεως τήν οποίαν δύναται ποτέ κανείς νά δνει- 
ροπολή. Είς τόν τόπον αυτόν γεμάτον άπό 
μίαν φυσικήν ποίησιν τήν όποιαν ό χρόνος 
έναποθέτει Ιπί τών άνθρωπίνων πραγμάτων, 
έμορφώθησαν καί μορφούνται δλαι αί ίδιοσυγ- 
κρασίαι, δλοι οί χαρακτήρες. Τά γράμματα, ή 
πολιτική καί ή διοίκησις μεταξύ τού πανεπι
στημιακού τούτου πλαισίου εκλέγουν βραδύτε- 
ρον τούς Ιξοχωτέρονς λάτρας των. Διότι ή ’Οξ
φόρδη είνε ένακέντρον πυρήνων εθνικών θαυ- 
μάσιον, άποτελούμενον άπό τρία στοιχεία. 0 -  
λίγην φιλοσοφίαν τού Βάκωνος, δλίγην ποίη- 
σιν τού Σαίξπηρ καί έν τέλει κάτι τι άπό τάς 
πολιτικός έπιστήμας πού Ιδίδαξεν ό Μακώλεϋ.

’Εντός μιας τοιαύτης εκπαιδευτικής ατμό
σφαιρας ό νεαρός "Αγγλος σπουδαστής, κατά 
τό 1.8ον gtoç τής ηλικίας του, έρχεται ν' άφο- 
μοιωθή. Συμφώνως μέ τήν παράδοσιν, Ιλευθέ- 
ρως καί ευφυώς διατηρουμένην, ό νεοερχόμε- 
νος σπουδαστής ευρίσκει, οίαδήποτε καί δν εί’-ε 
ή κλίσις του, άπό τής άφίξεώς του άκόμη, 
πάν §,τι τού χρειάζεται διά νά μορφωθή.Ό  
σπουδαστής τού Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης, 
μετ’ όλιγωτέρας δυσπιστίας ή άλλος εύρωπαίος 
συνάδελφός του, προσκτάται, παίζων, ένα εί
δος άνθρωπισμού πού θά τόν διακρίνη βραδύ- 
τερον είς τήν ζωήν του, είς οίανδήποτε κοινω
νικήν θεσιν καί δν εύρεθή, ως ένα αληθή 
« gentlem an s.

Χάρις εις τό επικρατούν αύτό σύστημα τής 
Ιλευθερίας ό νεαρός φοιτητής συμπληρώνει 
άνεπαισθήτως την μόρφωσίν του. Κύριος άπό- 
λυτοςτού έαυτοΰ του, μανθάνει δ,τι τού άρέσει 
χωρίς τίποτε νά τού επιβάλουν. Εκ κληρονο- 
μικότητος πρακτικός, καταλήγει είς τό νά έρω- 
τευθή μέ τάς μελετάς του διά τάς οποίας ήλθεν 
είς τό πανεπιστήμιον. Ευφυής, σταχυολογεΐ δε-
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ξια καί άριστερά. Ποτίζεται μέ τά νάματα τής “Οταν τα καλλίτερα στοιχεία ενός λαού έχουν
άρχαιοτητος αναπνεων τον αέρα τής πόλεως μίαν κοινήν σχολήν δπου μορφούται ή νεότης
ταυτης, κάπως εΐδωλολατρικής υπό τόν επίση- των, ένα μέρος έντός τού οποίου συνέρχονται
μον χριστιανισμόν της.’ Ενίοτε μάλιστα τού συμ- . καί ποτίζονται μέ τό εθνικόν πνεύμα, ή πάτριος 
βαίνει νά συναποφέρη μεθ’ έαυτοΰ τόν Πλού- παράδοσις εξελίσσεται θαυμασίως καί άνευ βι-
ταρχον ή τόν Βιργίλιον πλήρεις σοφών σχο- αίων τιναγμών. Έπειτα κατ’ αύτόν τόν τρόπον
λίων, δπως τούς άνιιγνώαη νωχελώς Ιξαπλωμέ- διαπλάσσονται οί ωραίοι καί ισχυροί χαρακτή-
νος είς τό βάθος τής βάρκας του. Ώ ς έπιτο- ρες πού κατακτούν τόν κόσμον. Μέσα είς μίαν
πλεΐστον δμως καταγίνεται είς τόν άθλητισμόν. άτμοσφαίραν δπου ό σχολαστικισμός είνε
Άλλ’ ένεκα τής συνεχούς έπικοινωνίας του μέ άγνωστος, ή ψυχή τού νέου άνδρούτβι καί
τούς καθηγητάς του προσκτάται τάς γνώσεις ή διάνοια του μεγαλουργεί. Τοιούτον χα-
Ικείνας αί όποΐαι θά τού χρησιμεύσουν βραδύ- ρακτήρα καί τοιαύτην μεγαλουργίαν ώνει-
τερον είς τήν ζωήν του. Μ’ δλα ταΰτα μελε- ροπόλησεν ή ψυχή μου δτε παρά τό πλευ-
τοΰν λυσσωδώς διότι δέν εξηγείται άλλως, πώς ρόν ιού συγγραφέως τής « Δυνάμεως τών
τό Πανεπιστήμιον τής 'Οξφόρδης φημίζεται δτι ’Ιδεών » περιέτρεχον τούς χλοερούς, τούς πλή-
είνε, αν οχι το πρώτον, μεταξύ τών πρώτων ρεις μυστηρίου κήπους τών πανεπιστημίων τής
δμως πανεπιστημίων τού κόσμου. ’Οξφόρδης.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ.

Υ Π Ν Ο Σ  Τ Ο Υ  N O Y
Π . Νίββάνψ

Σ ά  ναύτης που παράδερνε, και σά διαβάτης 
που γύριζε  ςτ’  ανήλια τού  λ όγγον  βά θ η  
αργά, ’ςτή  μέση νύχτα, ’ςτήν τυφλή σκιά της 
πολύμοχθος ό Ν ους απόστασε κ έστάθη.

Κερένια λάμψι όλόγλνκεια ή μοριρή το ν  λάμπει, 
τώρα π ον ή αστραπή τον  σβύστηκε, τό βλέμμα! . .  
μόνο, απ ’ τάγκάθια π ονχουν τή ς ζω ής οί κάμποι, 
πληγές, σαν φλόγα χ ύνονν  τάκριβό τον  αΐμα.

“Ε γνρ ε  θάνατο νά βρή  'ς τούς ασφοδέλους,
'ςτά νυχτολούλουδα π ον V7tvoV νάρκη βγάζουν, 
πάρωρα, άργά  π ον μόνο φάσματα κι Αγγέλους 
θωρείς νά  τρ ιγνρνονν  τά πάθη  νά σ κ επ ά ζουν ,. .

Κοίτεται δ Ν ο νς  αγω νιστής! και πλανημένα 
τ ’ αγαπημένα του “ Ονειρα πετοϋν σιμά τον, 
τόν αγκαλιάζουν, τόν φιλούν λενκανθισμένα 
και πλέκονται νά γίνουνε τά σάβανά τον.

Κ . Σ . Γ Ο Υ Ν Α Ρ Η Σ
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V

'Τ 'ά  ρεκόρ, εις τήν σχολαοτικήν μαθηματικήν 
* των μορφήν, είνε κάποτε όλιγον ανόητα- ’Αλλ’ 

είνε, βλέπετε, ή ανάγκη τού προσδιορισμού. 
Είνε ή τυραννία τής άκριβείας. Ή  τυραννία 
τής επιστήμης. Οί αριθμοί, ή μεγα'λη τυραν
νία των ημερών μας. Ή  αίσθητική δέν έγινεν 
¿κόμη άκριβής επιστήμη, δσον καί αν έγινε 
φυσιολογική, μαζί με τήν ψυχολογίαν. Τό πλα
στικόν θαύμα τοΰ δισκοβόλου δέν είνε επιδε
κτικόν μαθηματικού προσδιορισμού. "Ολοιθαυ
μάζουν τον ωραϊον δισκοβόλον, τήν ύπέροχον 
σύνθεσιν τών κινήσεων, πού συγκεντρόνονται 
καί παρακολουθούν, νομίζεις, τον πτεροφυή- 
σαντα δίσκον. Ά λλ ’ ό δίσκος δέν έχει πλέον 
καμμίαν ψυχήν καί καμμίαν ωραιότητα. Εις 
τόν Δισκοβόλον τοΰ Μύρωνος ποιος αναζητεί 
τόν δίσκον ; Καί όμως 50 χιλιάδες ανθρώπων 
άκολουθούν μέ άγωνίαν ένα στρογγυλόν μέ- 
ταλλον. Πού θά πέση . Δέκα εκατοστά Ιμπρός, 
δέκα εκατοστά όπίσω. "Ανθρωποι μέ άσχημα 
ενδύματα καί κινήσεις βιαστικάς τρέχουν άπο- 
πίσω του. Ξετυλίγουν μίαν κορδέλλαν, σκύ
βουν, μετρούν, σημειώνουν, άνταλλάσσουν λό
γους καί χειρονομίας, μέ τήν σοβαρότητα τών 
εμπειρογνωμόνων. Καί ό δισκοβόλος μένει α
κόμη, άγαλμα σαρκός, δεσμεύον, εις έρασμίαν 
συνθεσιν, μίαν ώραίαν ορμήν.· Καί κανένας 
δέν βλέπει πλέον τόν δισκοβόλον.

* * *

Επάνω εις τόν στίβον : "Ενα σώμα μετεω
ρίζεται εις τόν αέρα, ώς νά ήνε τού άέρος 
πλάσμα. "Αλλα όρμοΰν τώρα είς τόν δρόμον 
καί νομίζεις πώς βλέπεις είς τούς αστραγάλους 
των τά πτερωτά σανδάλια τού αγγέλου τών. 
θεών. Έκεΐ θαρρείς πώς δορκάδες πηδούν τό 
Ιλαφρόν καί άνετον πήδημα -μιας τρελλήςεύτυ- 
χίας. Δέν είνε δορκάδες, είνε άνθρωποι, αδελφοί 
τών άλλων άνθρώπων, πού άνεβαίνουν, μέ κό
πον καί μόχθον, τά μάρμαρα τών κερκίδων. 
Παράμερα, σκυμμένος επάνω είς τήν άμμον, 
άναδέει ένας έφηβος τό σανδάλιόν του. "Αν 
είμποροΰσε νάπολιθωθή είς μίαν στιγμήν, δέν 
θά τοΰ έλειπε παρά ένας στυλοβάτης. Ποία 
βαρβαρότης όμως! Σιμά του περνφ ένα μαύ-

* Τέλος. —  «Παναθήναια* 30  ’Απριλίου.

ρον ένδυμα, μ’  Ιπιμήκεις ουράς, πού άνεμίζουν 
απαίσια είς τόν αέρα. Αί δυο ούραί άκολου
θούν ένα σώμα πού κλονίζεται καί παραπαίει. 
Παραπέρα ένας μαύρος κύλινδρος κινείται I- 
πάνω είς έναάκαμπτον κεφάλι, ανθρώπου πού 
πάσχει άπό τέτανον. Σκιαί καταχθόνιαι, σχή
ματα βδελυρά, χρώματα ύβρίζονια ιό φώς πού 
τά γελοιοποιεί καί τά εξευτελίζει, γλυστροΰν 
απ’ όλα τά σημεία. Ποιοι τάχα νά ήνε όλοι 
αυτοί καί τί νά θέλουν; Εινε οί σκλάβοι, οί 
παρίαι, οί απελεύθεροι, οί βάρβαροι; Τί εινε ; 
“Οχι. Είνε οί κύριοι . .

** *

Ποιοι τάχα νά ήνε αύτοί που κάθονται καί 
αναπαύονται καί περιπατούν καί φαίνονται 
ωραίοι καί φαίνονται άσχημοι καί μίαν στιγ
μήν θαρρείς πώς είνε Έλληνες καί μίαν στιγ
μήν πώς είνε Βάρβαροι; Είνε οί ίδιοι άνθρω
ποι πού ώμοίαζαν μέ πλάσματα τού άέρος καί 
ώμοίαζαν μέ δορκάδας καί είχαν περί τούς 
άστραγάλους των τά πτερωτά σανδάλια τού 
Έρμου καί δέν τούς έλειπε παρά ένας στυλο
βάτης διά τήν αθανασίαν. Είνε οί ϊδιοι άν
θρωποι. Κατέβηκαν άπό τόν Όλυμπον είς τήν 
πλατείαν τού Συντάγματος. Τί θανάσιμον πή
δημα . ."Αν είχαν ξαπλωθη μετά τόν άγώνα 
επάνω είς τήν χλόην ή επάνω είς τό μάρμα- 
ρον, τυλιγμένοι μέ μίαν χλαμύδα, στεφανωμέ
νοι μ’ ένα κλάδον κισσού ! Άλλά δέν είνε.

* **

Πάλιν τό ένδυμα. Τό ένδυμα τού αίώνος, ό 
οποίος έκαμε τήν ωραιότητα επιστήμην καί 
είνε πνιγμένος έως τόν λαιμόν μέσα είς τήν 
άσχημίαν. Ό  φιλόσοφος τής ώραιότητος τήν 
ζητεί τριγύρω του και μακράν του, καί τήν υ
βρίζει Ιπάνω είς τό σώμα του. Τί διαφορά είς 
τό νά ζής τήν ώραιότητα άπό τό νά τήν έπαγ- 
γέλεσαι καί νά τήν διδάσκης. Οί “Ελληνες εύ
ρηκαν τό Ιδεώδες ένδυμα, τό ένδυμα τό άμορ- 
φον, πού δέν έχει σχήμα κανένα καί λαμβά
νει τό σχήμα πού τοΰ δίδει ή ώραιότης, ή 
ώραιότης ή στατική καί ή ώραιότης ή δυνα
μική. Ή  μορφή καί ή κίνησις. Λέγεται έν
δυμα καί είνε λόγος καί είνε τραγούδι. Λέ
γεται ένδυμα καί έχει ψυχήν, ψυχήν άνθρωπί-
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νην καί ψυχήν Λείαν. Τί εινε ή Νίκη του Παι- 
ωνίου; ΕΙνε σώμα γυμνόν, εΐνε σάρξ, εΐνε 
μάρμαρον, είνε ένδυμα; Δέν είξεύρω. Εινε 
πνεύμα. Καί τό ένδυμα τό σημερινόν! "Υβρις 
τοΰ σώματος, υβρις τής ψυχής. "Εχει χό σχήμα 
τό Ιδικόν του τό αυθαίρετον, τάς γραμμάς τάς 
ίδικάς του, τάς γωνίας τάς ίδικάς του. Τάς 
ίδικάς του είς τήν ακινησίαν, τάς ίδικάς τον είς 
τήν κίνησιν. Οί γλύπται κλαίουν εμπρός εις 
μίαν ρεδεγκάταν, οί ζωγράφοι βλασφημούν εμ
πρός είς μίαν. περισκελίδα, οί φιλόσοφοι τής 
ώραιότητος φιλοσοφούν μέ.τήν ιδίαν ρεδεγ- 
κόταν και μέ τήν Ιδίαν περισκελίδα. Καί οί 
ράπται κόβουν κα'ι οί ράπται ράβουν καί ό 
κόσμος πηγαίνει Ιμπρός και δέν υπάρχει καμ- 
μία ελπίς νά έπιστρέψη δπίσω.

**»

Μία Άγγλίς δημοσιεύει τάς έντυπώσεις της 
άπό τους Αγώνας. Βλέπει τάς γυναίκας διαμ- 
φισβητούσας ένα κλάδον κοτίνου παρά τό πλευ- 
ρόν των άνδρών, βλέπει τάς κερκίδας τοΰ 
Παναθηναϊκού Σταδίου πλημμυρισμένος άπό 
τό φύλον της, Ινθυμεΐται τήν άρχαίαν 'Ολυμ
πίαν, τάς αρχαίας γυναίκας, διά τάς όποιας 
αί δχθαι τού ’Αλφειού ήσαν σύνορον άδιάβα- 
τον, καί δέν κρύπτει τήν έκπλη'ξίν της. Νά ένα 
ζήτημα πού γεννάται. "Ενα ζήτημα πού χωρίς 
νά μάς ένδιαφέρη κοινωνιολογικώς, μάς εν
διαφέρει αίσθητικώς. Αί γυναίκες, πού δέν 
είμπορεί κανείς σήμερα νά διαμφισβητήση τήν. 
θέσιν το)ν είς τάς κερκίδας, έχουν άραγε τήν 
θέσιν των είς τον σαβον ; Καί δ άρρενωπός 
καί τραχύς θαλός τοΰ κοτίνου είνε στολισμός 
πού τούς αρμόζει; Πολύ φοβούμαι δτι ή άφθα
στος καλαισθησία τών Ελλήνων έχει καί είς 
τήν περίστασιν αυτήν δίκαιον, εναντίον κάθε 
διαμαρτυρίας τών φεμινιστών. Αί Δανίδες έδό- 
ξασαν τό γυναικεΐον σώμα εις τόν στίβον, καί 
αί Έλληνίδες, αί όποιοι ήλθαν μ’ ένα ένδυμα, 
πού έτάροξε τάς αοράτους οκι^ς τού Σταδίου, 
νά λάβουν ένα κλάδον άγριελαίας άπό τάς βα
σιλικός χεΐρας, ύπεκλίθησαν μέ τόσην χάριν 
ενώπιον τού Βασίλειος. Ία  λίθινα πρόσωπα 
τών Έ ρμων συνωφρυώθησαν δμως καταφανώς 
καί δι’ αύτάς καί δι’ έκείνας. Κάτι τι επλα- 
νάτο μέσα είς τό άπέραντον εκείνο θέατρον, 
ως έκπληξις καί ώς διαμαρτυρία. Κάτι έλεγεν 
οτι τά εράσμια πλάσματα δέν έφευγαν άζη- 
μίωτα άπό τό περιβάλλον αυτό. ’Αζημίωτα αί- 
σθητίκώς. Κάτι έλεγεν δτι ή θέσις των δέν 
ήτο έκεΐ, διά λόγους αρμονικούς. "Οταν ή αί*

σθητική μας φθάση τήν αίσθητικήν τών 'Ελ
λήνων — ένα δνειρον — τότε ώρισμένως θάπο* 
κλείσωμεν τάς γυναίκας άπό τούς ’Αγώνας» 
δπως θά τάς άποκλείσωμεν άπό πολλά άλλα- 
Ποιος είπεν δτι οί "Ελληνες επεριφρόνησαν 
τήν γυναίκα καί δτι ή εποχή μας τήν έδόξα- 
σεν; Ή  ’Αφροδίτη τού Λούβρου καί ή Νίκη 
τής ’Ολυμπίας είνε γυναίκες. Τό Παρίσι, ό 
ναός τής νεωτέρας γυναικός, ύψωσε μίαν γυ
ναίκα έπάνω είς τήν Μνημειώδη Πύλην τής 
τελευταίας Έκθέσεως. Συγκρίνατε τάς μακρυνάς 
αύτάς αποθεώσεις τής γυναικός καί είπέτε μου, 
δλοι οί φεμινιαταί, πού άπεθεώθη τό γυναι- 
κεΐον; Είς τό Παρίσι τού κ. Λουμπέ ή είς τάς 
’Αθήνας τού Περικλέους. Οί αρχαίοι έκαλλιερ- 
γούσαν τό γυναικεΐον άνθος είς- τά θερμοκή
πια, οί νεώτεροι τό έφεραν ε!ς τάς λεωφόρους, 
κ’ έκαμαν μ’ αύτό δενδροστοιχίας, δπως μέ τάς 
πλατάνους καί τάς άκακίας. Είνε διαφορά ηθι
κής ή διαφορά αισθητικής; Διαφορά κοινω
νιολογική ή διαφορά αισθητική κ’ αισθημα
τική μαζί;. . . Ποΐος θά μάς τό είπή ! Τί κω
μικόν πού Ιφαίνετο ωστόσο τό κλαδί εκείνο τό 
άγριον καί τραχύ τού κοτίνου είς χά χέρια τά 
γυναικεία. "Αν δέν έφοροΰσαν χειρόκτια θά 
τούς έξέσχιζε τό δέρμα. Δι’ αύτό ένας Γάλλος 
Όλυμπιονίκης, δ όποιος ε’ιχεν ώς φαίνεται γυ- 
κεΐον δέρμα, έχάρισε τόν ίδικόν του κότινον 
είς μίαν γυναίκα τού καφωδείου, ή οποία ώς 
φαίνεται είχε τό δέρμα άνδρικόν. "Αν τάς Ιστε- 
φάνωναν τουλάχιστον μέ ρόδα. Μέ ρόδα πού 
έχει τόσα ή ’Αττική!. . .

* * *

Ό  Μαραθώνιος έγινεν οινόπνευμα καί έ- 
μέθυσεν δλην τήν 'Ελλάδα καί δλον τόν 'Ελ
ληνισμόν. Καί μαζί μέ τόν 'Ελληνισμόν έμέ- 
θυσεν δλον τόν κόσμον.'Ο τηλέγραφος ό όποιος 
τρέχει πολύ γρηγορώτερα άπό ιόν άγγελον τού 
490 π. X., άπό ιόν Λούην τού 1896 καί άπό 
τόν Σέριγκ τού 1906, χωρίς άπαίτησιν κοτί
νου, άνήγγειλεν είς δλίγα λεπτά μέχρι τού Κα
ναδά, δτι ένας άνθρωπος έφθασεν είς 2 ώρας 
και 50 ’ άπό τόν Μαραθώνα είς τάς ’Αθήνας. 
Και ιί ήρχετο νάναγγείλη αυτός ό άνθρωπος 
είς άλλας Ικατόν χιλιάδας άνθρώπων, πού Ικρα- 
τοΰσαν την αναπνοήν των μέσα είς τό Στά- 
διον; Τίποτε. 'Απλούστατα δτι έφθασεν άπό 
τόν Μαραθώνα. Καί διατί έσκοτώθη, ΐδρωσεν, 
Ικινδύνευσε νά πτύση αίμα καί νά μείνη νε
κρός είς τόν τόπον; Διά τίποτε. ’ Εδώ εΐνε τό 
μυστήριον τής ωραίας συγκινήσεως πού εμέ-
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θυσε τά πλήθη Ιδώ καί τό πλήθη έκεΐθεν τών 
τηλεγραφικών συρμάτων, είς δλον τόν κόσμον, 
μέχρι τού Καναδά. "Ενας φίλος μου ποιητής 
μοΰ εχαρακτήρισε τήν Μαραθωνικήν φρενήτιδα 
δημιούργημα τών «δασκάλων». Οί «δάσκα
λοι» άπό τόν καιρόν τού κ. Ψυχάρη κατήντη- 
σαν νά θεωρούνται ικανοί νάνατρέψουν καί 
τόν κόσμον ακόμη. Ό  μακαρίτης Κουσουλάκος, 
ό άλησμόνητος εύθυμολόγος, θά έλεγεν δτι ένέ- 
χονται καί είς τάς Ικρήξεις τοΰ Βεζούβιού. Οί 
πτωχοί « δάσκαλοι» · δέν έκαμαν τίποτε. Ό  
θρύλος τοΰ αγγέλου τού Μαραθώνος, εχει τό
σην ωραιότητα μόνος του, ώστε μόνος του νά 
κάμνη τό παν. Καί τό έκαμε. Καί νά, τό μυ
στήριον τοΰ συμβόλου, τοΰ συμβόλου άνωτέ- 
ρου άπό τήν πραγματικότητα. Τό δειλινόν ε
κείνο, δπου ό "Ηλιος κατέβαινεν καί άγγιζε τά 
θεία μάρμαρα καί Ινόμιζες δτι ήθελε νά βα- 
σιλεύση μέσα είς τόν Παρθενώνα, ό άνθρωπος 
εκείνος ό όποιος έφθανε δρομαίος, έπάνω είς 
τά ΐχνη δπου έπέρασεν πρό είκοσιπέντε αιώνων 
0 πολεμιστής τού Μαραθώνος, ήτο περισσότερον 
άπό τόν ίδιον πολεμιστήν, ήτο σύμβολον. Καί 
ή συγκίνησις πού έχυνε γύρω τό πέρασμα του 
ήτον ένας άνώτερος καί εύγενέστερος βαθμός 
συγκινήσεως. ΤΗτο συγκίνησις αισθητική. ’Ακρι
βώς διότι ό αγών καί ή νίκη του ήσαν άνω- 
φελεϊς. ’Ακριβώς διότι δέν ήρχετο νάναγγείλη 
τίποτε. Χωρίς λόγον σταυρώνεται ό Χριστός 
κάθε χρόνον είς τήν εκκλησίαν καί χωρίς λό
γον άνασταίνεται. Καί το μυστήριον αύτό τής 
αιώνιας σταυρώσεως καί τής αίωνίας άναστάσεως, 
είνε τό μυστήριον δλων τών ώραίων καί πε
ριττών πραγμάτων. Δέν είπεν ό Όσκάρ Ούάϊλδ, 
δτι ή τέχνη είνε εντελώς άνωφελής; Ό  φίλος 
μου ό ποιητής ώρισμένως είχεν άδικον.

# * *

*0 «Οίδίπους» τού Σοφοκλέους παρεστάθη 
είς τό Στάδιον, εμπρός είς ένα ξύλινον κιβώ- 
τιον, τό όποιον ήτο τό άνάκτορόν του. Ό  άνε
μος πού ήρχετο άπό μακράν κ’ έγνώριζε τά 
ομηρικά άνάκτορα, έκρήμνισε τό μισό άνάκτο- 
ρον. Κ’ έμεινε τό άλλο μισό. 'Ο  κόσμος ¿χει
ροκρότησε τόν ΟΙδίποδα καί τό άνάκτορόν του. 
"Ενας άπό τούς χειροκροτοΰντας μ’ ερώτησεν: 
« Είνε δράμα τού κ. Μιστριώτου » ;  Τού ά- 
πήντησα: «Ν α ί». Καί ένας άλλος, ό οποίος 
ήτο κωφός μού έφώναξε δυνατά: « Πόσον ζη
λεύω τόν ΟΙδίποδα»! Κ’ έγώ τόν έρώτησα 
δυνατότερα: « Διατί ζηλεύεις τόν Οίδίποδα » ; 
Καί ό κωφός μού έψώναξεν άκόμη δυνατό

τερα: « Διότι είνε τυφλός ».Έ πειτα ήλθαν άν
θρωποι, μέ μακρυά υποκάμισα, καί εσήκωσαν 
τό άνάκτορον είς τούς'ώμους των. Κανένας 
δέν ήτο πλέον είς τάς κερκίδας νά τούς χειρο- 
κροτήση.

* * *
«Ελληνικόν Μπαϊρώϊτ». Μίαν φοράν έβαλα 

τόν τίτλον αυτόν έπάνω έίς ένα άρθρον. Έ -  
πρόκειτο διά κάποιαν αρχαϊκήν παράστασιν, 
εορτήν ή, δέν ένθυμούμαι άκριβώς, τί άλλο. 
'Ένας άπό τούς ξένους τών Α γώνων μετεχει- 
ρίσθη πάλιν τόν δρον αυτόν τελευταίως είς 
μίαν ξένην εφημερίδα. Οί ’Αγώνες τώρα, στρέ- 
ψαντες γενικώτερα, έντονώτερα καί λαϊκώτερα 
τήν προσοχήν τοΰ κόσμου πρός τήν 'Ελλάδα, 
άρχισαν νά προκαλούν μίαν κίνησιν έλληνικήν 
καί νεοελληνικήν, ή οποία δέν θά μείνη χωρίς 
συνεπείας καί υποχρεώσεις δι’ ημάς. 'Η  έπανά- 
ληψις τών ’Αγώνων πρώτα. Καί διά τήν τύ
χην αυτών ή έπιτυχία τού 1906— μεθ’ δλας 
τά; μεμψιμοιρίας— είνε μία έγγύησις. Έγγύη- 
σις τήν όποιαν σφραγίζει τό δνομα, ή δρά- 
σις καί ό ενθουσιασμός τής Α. Υ. τού Διαδό
χου. ’Αλλά δέν εΐνε μόνον ή έπανάληψις. Ή  
Ελλάς γίνεται, μέ τόν θεσμόν τής μεγάλης ει
ρηνικής εορτής, τόπος παγκοσμίου περιοδικού 
προσκυνήματος. Μεγάλαι πνευματικαί καί ήθι- 
καί Ιορταί, όργια ίερά, λατρεΐαι εύγενικαί, πα- 
νηγύρεις αίσθητικαί ήρχισαν νά προβλέπωνται 
καί νά προσχεδιάζωνται πέριξ τών ερειπίων 
τού μεγαλειτέρου πολιτισμού τόν όποιον είδεν 
ή Γή. Οί κίνδυνοι είνε μεγάλοι καί αί εύ- 
θύναι μεγαλείτεραι. "Ο,τι Ιγινεν έως τώρα, ώς 
δοκιμή ή άπόπειρα, είς μικρόν κλίμακα, εμ
πνέει εύλογωτάτους φόβους καί δικαιολογημέ
να; ανησυχίας. Είνε άνάγκη τάχα νά ένθυμη- 
θούμεν τόσα πράγματα όμοιάζοντα μέ ιεροσυ
λίας ; Αί παραστάσεις τών αρχαίων τραγωδιών 
υπήρξαν έως τώρα ή πρώτη καί ή πλέον συν- 
ειθισμένη βεβήλωσις, δπως έγιναν. Ή  πτωχή 
καί κουρελιασμένη καί ρυπαρά παρψδία τών 
Διονυσίων είς ήμέρας. . .Άποκρηάς, υπό τήν 
αιγίδα ήλιθίων κομιτάτων, υπήρξε κάτι περισ
σότερον άπό ιεροσυλίαν, κάτι πού προσπαθοϋ- 
μεν νά λησμονήσωμεν. Αί φωταγωγήσεις τής 
Άκροπόλεως μέ βεγγαλικά φώτα, φανούς, χρώ
ματα καί καπνούς άσέλγεια μαινομένων βαρ
βάρων επί τής μαρμαρίνης παρθενίας, τήν ο
ποίαν ό χρόνος επλήγωσε, χωρίς νά τήν ύβρίση. 
Ή  μεταβολή τού Παρθενώνος είς αίθουσαν 
δεξιώσεων κοσμικών, δπου οί φελοί τού καμ
πανίτου σφενδονίζονται πρός τάς μετόπας τού
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ναού, υβριστικότεροι από τάς σφαίρας τού 
Μοροζίνη, καί δπου οί φύλακες τοΰ ιερού τό
που συνάζουν την έπομένην θραύσματα ποτη- 
ρίων ku'i λείψανα ζαχαρωτών, ώς ύπηρέται 
καφενείων, κάτι τι πού δικαιολογείται μόνον 
άπό την συνείδησιν ενός λαού, πού ψηφίζει 
εις τούς ναούς του. ‘Ο Θεός μας έφύλαξεν έως 
τώρα, καί άπό καμμίαν άναπαράστασιν τής 
Πομπής τών Παναθηναίων. . Άλλ’ αυτοί είνε 
κίνδυνοι πού πρέπει σοβαρότατα νά μάς α
πασχολήσουν διά τό μέλλον. Καί ποιος θά 
μας έγγυηθή ; Ή  σοφία τών ίστορικών καί 
τών αρχαιολόγων ; Δέν φθάνει δυστυχώς. ’Ε
κείνο πού λέγουν οί Γάλλοι «m auva is goû t» 
καί τό όποιον θριαμβεύει άκόμη είς ένα ψευτο- 
πολιτισμένον τόπον, ήμπορεϊ δυστυχώς νά συν
ύπαρξη μέ κάθε σοφίαν καί κάθε μάθησιν. 
Ή  αϊσθησις τών καλλιτεχνών ; Ούτε αυτή 
μόνη. Ε’ νε πολύ σύγχρονος καί πολύ διεφθαρ
μένη είς μερικά σημεία καί πρό πάντων πολύ 
ολίγον σοφή. Ή  λεπτή καλαισθησία τών άν- 
θρώπων τοΰ κόσμου, μέ την ένστικτον διαί- 
σίΗΐσιν τοΰ γελοίου καί τού άσχημου ; Πολύ

φοβούμαι δτι είς τήν είδικήν αυτήν περίστα- 
σιν δέν άρκεΐ ό παρισιανισμός των. Τό φω
τισμένου αίσθημα τών τεχνιτών τοΰ λόγου; 
Δυστυχώς είς τήν Ελλάδα τά περισσότερα 
δείγματα τοΰ «κακού γούστου» έμεΐς τά έδώ- 
καμεν καί πρέπει νά εΐμεθα ειλικρινείς. Ποιος 
λοιπόν; Μία αρμονική ένωσις δλων αυτών 
τών στοιχείων θά ήτο ή Ιδεώδης έγγύησις. Υ 
πάρχει ένας άνθρωπος πού τά συγκεντρώνει 
κατά τό μάλλον ή ήττον; "Ας ευρεθή. Δέν υ
πάρχει ; "Ας Ινωθοΰν αί δυνάμεις τών εκλε
κτών. "Ας γίνη μία διεθνής στρατολογία. "Ας 
διοργανωθή ή άμυνα τής Ώραιότητος κατά 
τής Ασχήμιας. "Ενα πρό πάντων πρέπει νά . 
έξασφαλισθή, καί ή μεγάλη υποχρέωσις βαρύ
νει ημάς τούς Νεοέλληνας. Κάθε προσέγγισις, 
κάθε επαφή, κάθε χρήσις τής ΕΛΛΑΔΟΣ πρέ
πει νά τελήται μέ άγνάς χεϊρας, άγνάς ψυ· 
χάς, άγνάς καρδίας. Πρέπει ν' άκούσουν δλοι, 
μέ τρόμον και συντριβήν, τό αυστηρόν θεσφά
του, πού άντηχεί άπό τά βάθη τών έρειπίων: 
ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ, ΙΤΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ 
Α ΓΑ Π Η Σ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΖΟΛΔΗΣ *

Η ΜΠΡΑΝΖΙΕΝ ΕΙΣ ΤΟ Υ Σ  ΣΚΛΑΒΟΥΣ

Ό  βασιλεύς Μάρκος ύπεδέχθη Ίζόλδην τήν 
ξανθήν είς τό ακρογιάλι Ό  Τριστάνος τήν 
έπήρε άπό τό χέρι καί τήν ώδήγησε ενώπιον 
τοΰ βασιλέως· δ βασιλεύς τήν έπήρε έπειτα άπό 
τό χέρι του. Μέ μεγάλας τιμάς τήν ώδήγησε 
πρός τον πύργον τού Τινταγκέλ, καί δταν 
εφάνη μέσα είς τήν αίθουσαν άνάμεσα είς τούς 
υποτελείς, ή έμορψιά της έσκόρπισε τέτοιαν 
λάμψιν, πού οί τοίχοι έλαμψαν ωσάν νά τούς 
έκτυποΰσε ό άνατέλλων "Ηλιος. Τότε ό βασι
λεύς έπήνεσε τά χελιδόνια πού τόσον ευγενικά 
τοΰ είχαν φέρει τήν χρυσήν τρίχα · έπήνεσε τόν 
Τριστάνον καί τούς εκατό ίππότας οί οποίοι 
έπάνω είς τό ταξιδιάρικο καράβι έπήγαν νά 
ζητήσουν τήν χαράν τής καρδιάς του καί τών 
ματιών του. Αλλοίμονον! Τό πλοΐον σοΰ 
φέρνει, καί σέγα ακόμη, ευγενικέ βασιλεύ, 
τό άγριον πένθος καί τά μεγάλα βάσανα.

’  Συνέχεια. —  «Παναθήναια· 3 0  ’Απριλίου.

Δεκαοκτώ ημέρας έπειτα, άφού συνεκάλεσε 
δλους τούς βαρώνους του, έπήρε γυναίκα 
Ίζόλδην τήν ξανθήν. ’Αλλά, δταν ήλθε ή νύ
κτα, ή Μπρανζιέν μέ σκοπόν νά κρύψη τήν 
άτιμίαν τής βσιλίσσης καί διά νά τήν σώση 
άπό τόν θάνατον, έπήρε τήν θέσιν τής Ίζόλ- 
δης είς την συζυγικήν κλίνην. Είς τιμωρίαν 
διά τήν κακήν φύλαξιν πού έκαμε τού ποτού 
εις τήν θάλασσαν καί διά τήν αγάπην τής φί
λης της, έθυσίασε, ή πιστή, τήν άγνότητα τού 
σώματός της' τό σκότος τής νυκτός έκρυψε 
άπό τόν βασιλέα τήν απάτην καί τήν έντρο- 
πήν της.

Οί ίστορικοί δάσχυρίζονιαι εδώ δτι ή Μπραν
ζιέν δέν είχε ρίψει είς τήν θάλασσαν τήν φιά
λην μέ τό μαγικό κρασί, δσο είχε άπομείνει* 
άλλά δτι τό πρωί άφού ή κυρία της έμπήκε 
είς τό κρεββάτι τού βασιλέως Μάρκου, ή 
Μπρανζιέν έχυσε σ’ ένα ποτήρι δτι άπέμενε 
άπό τό φίλτρον καί τό παρουσίασεν είς τούς 
νεονύμφους· δτι ό Μάρκος ήπιε πολύ καί δτι 
ή Ιζόλδη τό άπέρριψε κρυφά. Αλλά πρέπει

νά ξέρετε, δτι οί ιστορικοί αυτοί θίέφθει- 
ραν κ’ έπλαστοποίησαν τήν ίστορίαν. "Αν ε- 
φαντάσθησαν αυτό τό ψέμα, είνε διά τόν σκο
πόν νά Ιξηγήσουν τόν θαυμαστόν έρωτα πού 
δ βασιλεύς Μάρκος είχε πάντοτε πρός τήν βα
σίλισσαν. Βέβαια, δπως θ  ακούσετε ύστερώ- 
τερα, ποτέ, μέ δλην τήν άγωνίαν, τόν πειρα
σμόν καί τάς φοβεράς εκδικήσεις, δ Μάρκος 
δέν ήμπόρεσε νά βγάλη άπό τήν καρδιά του 
τήν Ίζόλδην- ή τόν Τριστάνον άλλά, πρέπει 
νά ξέρετε, δέν είχε πιή άπό τό μαγικό κρασί. 
Ούτε φαρμάκι, ούτε μαγικά' μοναχή ή ευγέ
νεια τής καρδιάς του τοΰ Ινέπνευσε τήν ά- 
γάπην.

Ή  Ίζόλδη είνε βασίλισσα καί φαίνεται δτι 
ζή ευτυχισμένα. Ή  Ίζόλδη έχει τήν άγάπην 
τού βασιλέως Μάρκου, οί βαρώνοι τήν τιμούν 
καί ό λαός την αγαπά. Ή  Ίζόλδη περνά τήν 
ήμέραν είς τούς θαλάμους της πλούσια ζωγρα
φισμένους καί στρωμένους άπό άνθη. Ή  Ί 
ζόλδη έχει εύγενικά στολίδια, ρούχα πορφυρά 
καί τάπητας Θεσσαλικούς, τά τραγούδια τών 
άρπισιών καί τις κουρτίνες πού έπάνω τους 
είνε κεντημένοι λεόπαρδοι, άετοί, παπαγάλοι 
καί δλα τά θηρία τής θαλάσσης καί τών δα
σών. 'Η  Ίζόλδη έχει τούς ζωντανούς, τούς 
ωραίους έρωτας της καί τόν Τριστάνον σιμά 
της, νύκτα καί ημέραν διότι, δπως ή συνή
θεια άπαιτεΐ είς τούς υψηλούς αύθέντας, κοιμά
ται είς τόν βασιλικόν θάλαμον μαζί μέ τούς 
πιστούς. "Ομως ή Ίζόλδη φοβείται. Γιατί νά 
τρέμη δμως; Μήπως δέν είνε μυστικοί οί 
έρωτές της; Ποιος θά υπώπτευε ιό παιδί του ; 
Ποιός τήν βλέπει; Τήν προσέχει; Ποιος μάρ· 
τυς; Ναι βέβαια ένας μάρτυς τήν προσέχει 
ή Μπρανζιέν- ή Μπρανζιέν τήν βλέπει αδιά
κοπα' αυτή γνωρίζει τήν ζωήν της, αύτή τήν 
έχει είς τήν εξουσίαν της. θεέ! αν κάποτε θά 
έκουράζετο νά κρατή τό μυστικόν! "Ετσι ό 
Τριστάνος θά πέθαινε. . . Καί ό φόβος αύτός 
κάμνει τήν βασίλισσαν νά τρέμη. "Ομως δχι! 
δέν είνε ή Μπρανζιέν ή πιστή πού τής εμ
πνέει αυτόν τόν φόβον, ό φόβος τής έρχεται 
άπό τήν καρδιά της. ’Ακούσατε τήν μεγάλην 
προδοσίαν πού έμελέτησε- άλλά ό θεός, δπως 
θά ίδήτε, τήν έλυπήθη' καί σείς λοιπόν δς 
είσθε επιεικείς!

Τήν ήμέραν αυτήν δ  Τριστάνος καί ο βα
σιλεύς έκυνηγούσαν μακριά, καί δ  Τριστάνος 
δέν έγνώριζε τό κρίμα αυτό' ή Ίζόλδη Ιπρο- 
σκάλεσε δύο σκλάβους, τούς ύπεσχέθη έλευθε-

ρίαν καί εξήντα βυζαντίους1 άν έκαμναν κατά 
τό θέλημά της. Ώρκίσθησαν λοιπόν.

« θ ά  σάς δώσω λοιπόν, είπε, μια νέα- θά 
τήν πάτε στο δάσος, μακριά ή κοντά δέν μέ 
μέλει, άλλά σέ μέρος απρόσιτο πού κανείς νά 
μή μάθη τί έκάνατε ποτέ- έκεΐ θά τήν σκο
τώσετε καί θά μοΰ φέρετε τή γλώσσα της . . 
Νά θυμηθήτε νά μού πήτε τά λόγια πού θά 
σάς πή. Πηγαίνετε- δταν γυρίσετε, θά είσθε 
ελεύθεροι καί πλούσιοι».

"Επειτα έκάλεσε τήν Μπρανζιέν:
« Αγαπημένη μου, έσύ ξέρεις πώς λυώνω 

και πώς υποφέρω- δέν πφς νά ζήτησης εις τό 
δάσος βότανα πού μοΰ χρειάζονται γιά τό κα
κό μου αυτό; Δύο σκλάβοι είνε !δ ώ  πού θά 
σέ δδηγήσουν γνωρίζουν πού φυτρώνουν τά 
βότανα- άκολούθησέ τους λοιπόν άδελφή, γνώ
ριζε καλά δτι δν σέ στέλλω σιδ δάσος, είνε 
για τήν ησυχία τής ζωής μου !»

Οί σκλάβοι τήν «οδήγησαν. Καθώς ήλθε 
στο δάσος, ήθέλησε νά σταματήση διότι τρι
γύρω της τά βότανα πού έζητοΰσε, Ιβλαστομα- 
νούσαν άφθονα. Άλλά τήν έσυραν άκόμη μα- 
κρΰτερα:

« Έλα, κοπέλλα, πάμε, δέν είν’ εδώ κατάλ
ληλο τό μέρος ».

Ό  ένας άπό τούς σκλάβους Ιβάδιζε εμπρός 
της Ιν.φ δ σύντροφός του τήν ακολουθούσε. 
Ούτε μονοπάτι πλέον, μόνον βάτα, αγκάθια 
καί άλλοι άγριόθαμνοι. Τότε εκείνος πού έβά- 
διζε Ιμπρός, έσυρε τό σπαθί του κ’ έστράφη ή 
Μπρανζιέν έρρίφθη πρός τόν άλλον καί τοΰ 
έζήτησε βοήθειαν δμως καί ό άλλος ¿κρα
τούσε ένα γυμνό σπαθί στό χέρι καί τής είπε:

« Κοπέλλα μου, πρέπει νά σέ σκοτώσωμε ».
Ή  Μπρανζιέν έπεσε στά χόρτα, καί τά χέρια 

¿προσπαθούσαν νάπομακρύνουν τήν αιχμήν τών 
σπαθιών. Έζητοΰσε νά τήν άφήσουν νά ζήση 
μέ φωνήν τόσο τρυφεράν καί σπαρακτικήν, πού 
είπαν:

« Κοπέλλα, αν ή βασίλισσα Ίζόλδη, ή κυ
ρία σου καί κυρία μας, θέλη ν' άποθάνης, θά 
πή δτι κάτι μεγάλο κακό τής έκαμες».

Εκείνη άπεκρίθη.
« Δέν ξέρω, φίλοι μου - δέν Ινθυμούμαι παρά 

ένα κακό. "Οταν εφύγαμε άπό τήν Ιρλανδίαν, 
είχαμε μαζί μας κάθε μία ωσάν τό πιο άγα- 
γητό στόλισμα έν άσπρο πουκάμισο γιά τή 
νύχτα τών γάμων μας. Στή θάλασσα συνέβη 
ή Ίζόλδη νά σχίση τό νυφικό της πουκάμισο

1 Χρυσά βυζαντηνά νομίσματα τά όποια διεδόύη- 
σαν είς τήν Κύρώπην κατά τάς σταυροφορίας.
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καί νά της δανείσω τό δικό μου. Φίλοι, Ιδον 
τό μόνο κακό που της έκαμα. ’ Αλλά, άφοΰ 
θέλει ν* άποθάνω, πήτε της πώς την άγαπώ 
και τήν ευχαριστώ για 8,τι μου έκαμε καλό άπό 
τά παιδικά μου χρόνια όταν ο'ι πειραταί πού μέ 
είχαν αρπάξει μ’ ¿πούλησαν στην μητέρα της 
νά υπηρετώ την Ίζόλδην. Ό  Θεός δς φυλάττη 
τήν τιμήν της, τό σώμα της, τήν ζωήν της. 
’Αδελφοί, κτυπήσετέ με τόρα! »

Οί σκλάβοι τήν εΰσπλαχνίσθησαν. Έσυλ- 
λογίσθησαν και κρίνοντες ίσως, δτι δι’  ένα 
τόσο μικρό κακόν δεν άξιζε νά τιμωρηθη μέ 
θάνατον, τήν έδεσαν εις ενα δένδρον.

“ Επειτα, ¿σκότωσαν ένα μικρό σκυλλί· ό 
ένας τού έκοψε την γλώσσαν, τήν έσφιξε μέσα 
είς μίαν πτυχήν τοΰ ρούχου του και υστερ άπ’ 
αντά παρουσιάσ&ηοαν εις τήν Ίζόλδην.

«Σ άς ώμίλησε; τούς ήρώτησε μέ άγωνίαν.
—  Ναί, βασίλισσα, μάς ώμίλησε: Μάς είπε 

δτι έθύμωσες για ένα μόνον κακό που σοΰ 
έκαμε: έσχισες στή θάλασσα ένα νυφικό που
κάμισο, λευκό σαν τό χιόνι, ποΰ έπήρες μαζί 
σου από τήν Ιρλανδίαν καί σοΰ ¿δάνεισε τό 
δικό της τό βράδυ τών γάμων σου. Αυτό ήτον 
δλο της τό κρίμα, μάς έλεγε. Σ ’ ευχαριστεί για 
τά καλά ποΰ τής έκαμες άπό τον καιρόν ποΰ 
ήτον παιδί, έπαρακάλεσε τόν Θεόν νά προστα- 
τεύση τήν τιμήν σου και ιήν ζωήν σου. Βα
σίλισσα, νά ή γλώσσα της.

— Κακούργοι! έκραύγασεν ή Ίζόλδη, δό· 
στε μου πάλι τήν Μπρανζιέν, την πιστήν Μπραν- 
ζιέν. Μήπως δεν ήξέρατε πώς ήτον ή πιό αγα
πημένη μου φίλη; Κακούργοι, δόστεμούτην.

— Βασίλισσα, καλά λέει ή παροιμία «ή γυ
ναίκα εΰκολ’ αλλάζει' μαζί γελάει, κλαίει, άγα- 
πάει, μισεί». Τήν ¿σκοτώσαμε γιατί μάς τό 
παρήγγειλες!

— Πώς τό παρήγγειλα! Γιά ποιά άφορμή ; 
.μήπως δεν ήτον ή άγαπημίνη μου συντρό- 
φισσα; ή γλυκειά, ή πιστή, ή ωραία; Τό ξέ
ρατε, δολοφόνοι: τήν έστειλα νάζητήση βοτά
νια καί τήν έμπιστεύθηκα σέ σάς, γιά νά τήν 
προστατεύετε στόν δρόμον της. “Ομως θά πώ 
πώς τήν ¿σκοτώσατε, καί θά καήτε ¿πάνω στή 
φωτιά.

—  Βασίλισσα, γνώριζε δτι ζή καί θά σοΰ 
τήν όδηγήσωμε έδώ ζωντανήν, χωρίς μία τρίχα 
της νά έχη πάθει τίποτε >.

Ό μως αυτή δέν τούς ¿πίστευε, καί άλ 
λοτε κατηράτσ τους δημίους τής Μπρανζιέν, 
άλλοτε τόν εαυτόν της. Έκράτησε τόν έναν άπό 
τούς σκλάβους κοντά της, ¿νφ δ άλλος έσπευδε

πρός τό δένδρον ποΰ ήτον δεμένη ή Μπραν
ζιέν;

« Ω ραία μου, δ Θεός σ" ¿φύλαξε, καί νά 
ποΰ ή κυρία σου σέ καλεΐ πάλι κοντά της!»

"Οταν ή Μπρανζιέν έπαρουσιάσθη ¿μπρος 
είς τήν Ίζόλδην, ¿γονάτισε καί τής ¿ζήτησε νά 
τήν συγχωρήση· άλλά ή βασίλισσα έπεσε στα 
γόνατά της κ’ ¿κείνη, καί αί δύο τους μαζί άγ- 
καλιασμένες έμειναν επί πολλήν ώραν είς κα* 
τάστασιν λιποθυμίας-

Τ Ο  Μ ΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ

Δέν πρέπει νά φοβούνται τήν πιστήν Μπραν
ζιέν μήπως προσδώση τό μυστικόν της, άλλά 
τόν εαυτόν τους πολύ περισσότερον.Όμως, πώς 
είνε δυνατόν δύο καρδιές μεθυσμένες άπό 
τήν άγάπην νά κρύψουν τόν πόνον τους; Ή  
άγάπη τούς πιέζει όπως ή δίψα σπρώχνει 
πρός τό ποτάμι τά ελάφια.

Άλλοίμονον! ή άγάπη είνε ά δ ύ ν α τ ο ν  νά κρυ- 
φθή. Βέβαια, μέ τήν σύνεσιν τής Μπρανζιέν, 
κανείς δέν ¿ξάφνισε τήν βασίλισσαν δίαν ευ- 
ρίσκετο στήν άγκαλιά τοΰ αγαπημένου τής· 
άλλά κάθε ώραν καί στιγμήν παντού μήπως 
δ καθείς δέν βλέπει πώς δ πόθος τούς συν
ταράζει, τούς σφίγγει, εκχύνεται άπό δλας των 
τάς αισθήσεις όπως τό νέο κρασί άπό τό βα
ρέλι ;

Τόρα οί τέσσαρες πανοΰργοι τής αυλής ποΰ 
¿μισούσαν τόν Τριστάνον διά τήν ανδρείαν 
του, κατεσκεσκόπευαν τριγύρω άπό τήν βασί
λισσαν. Τόρα τά γνωρίζουν δλα. Βράζουν άπό 
μίσος καί άπό άγρίαν χαράν, θ ά  φέρουν τήν 
εΐδησιν είς τόν βασιλέα- θά ίδοΰν ή τρυφερό- 
της τ ο ν  βασιλέως πρός τόν Τριστάνον νά 
γείνη μανία, δ Τριστάνος θά ίδοΰν νά έξορι- 
σθη ή νάποθάνη, θά ίδοΰν τήν δυστυχίαν τής 
βασιλίσσης. “Ομως ¿φοβούντο τήν οργήν τοΰ 
Τριστάνον επιτέλους τό μίσος ¿δάμασε τόν 
φόβον τους· μίαν ημέραν, οί τέσσαρες βαρώ- 
νοι Ικάλεσαν τόν βασιλέα Μάρκον καί δ Ά ν 
δρε τοΰ είπε:

«Βασιλεύ, χωρίς άλλο ή καρδιά σου θά όρ- 
γισθή καί γι’ αυτό καί οί τέσσερεις Ιμεις έ
χομε μεγάλην λύπην· έν τούτοις δφείλομε νά 
σοΰ φανερώσωμε κάτι. Έδωκες τήν καρδιά 
σου στόν Τριστάνον, δμως δ Τριστάνος σέ 
ντροπιάζει. Μάταια σ’ ¿συμβουλεύσαμε- γιά τήν 
άγάπην ενός μονάχου άνθρώπου περιφρονεΐς 
τήν βαρωνίαν σου δλην καί μάς Ιγκαταλείπεις 
δλους. Γνώριζε λοιπόν δτι δ Τριστάνος άγαπφ

79

τήν βασίλισσαν- είνε φανερά αλήθεια, κ’ έχουν 
πή πολλά».

Ό  εύγενής βασιλεύς άπεκρίθη ώργισμένος:
* "Ανανδρε! Τί πανουργία είνε αυτή ! Βέ

βαια 1 Έ δωκα τήν καρδιά μου στόν Τριστά- 
νον. Τήν ημέραν ποΰ δ Μορχόλτ σάς έκαλοΰσε 
νά πολεμήσετε, ¿κατεβάζετε δλοι τό κεφάλι, βου
βοί άπό τόν τρόμον άλλά δ Τριστάνος τόν 
αντιμετώπισε διά τήν τιμήν αυτού τοΰ τόπου 
καί τόν ¿σκότωσε. Γι’ αυτό τόν μισείτε, καί 
γι’ αυτό τόν άγαπώ εγώ, περισσότερο παρά 
σένα Άνδρέ, περισσότερον άπό δλους ¿σάς, 
περισσότερο άπό κάθε άλλον. Άλλά τί είνε 
αύτό ποΰ ανεκαλύψατε;  Τί είδατε; τί έχετε 
άκουσμένα;

—  Τίποτε, αληθινά, αύθέντα, τίποτε ποΰ νά 
μην ήμποροΰν νά ίδοΰν τά δικά σου μάτια, 
τίποτε ποΰ νά μην ήμποροΰν νά ακούσουν τά 
δικά σου αυτιά Παρατήρησε, ακούσε, βασιλεύ. 
“Ισως είνε άκόμη καιρός.

Καί άπεσύρθησαν άφήνοντές τον νά γεύε
ται μόνος του τό δηλητήριον.

Ό  βασιλεύς Μάρκος δέν ήμπόρεσενά δίωξη 
τόν πειρασμόν. Παρετήρηαε δ  ίδιος, μολονότι δέν 
τό ήθελε ή καρδιά του, παρεφύλαξε τόν άνε- 
ψιόντου, παρεφύλαξε τήν βασίλισσαν. Άλλά ή 
Μπρανζιέν ¿νόησε τί συνέβαινε, τούς έκαμε 
προσεκτικούς καί μάταια λοιπόν δ βασιλεύς έ- 
δοκίμασε τήν Ίζόλδην μέ διαφόρους τρόπους 
ίσως άποκαλύψη τίποτε. “Αφησε λοιπόν τόν 
άχαρον αυτόν άγώνα, καί ¿ννοών διι δέν θά 
ήμποροΰσε πλέον νά διώξη τήν ύποψίαν, Ιπροσ- 
κάλεσε τόν Τριστάνον καί τοΰ είπε:

«Τριστάνε, ν ’ άπομακρυνθής άπό τόν πύρ
γον αυτόν καί όταν θά έ'χης άπομακρυνθή,μήν 
περάσης πλέον ίάς τάφρους ούτε τά όχυρώ- 
ματα. Πανούργοι σέ κατηγορούν διά μεγάλην 
προδοσίαν. Μή μ’ ¿ρωτά; περισσότερα- δέν 
ήμπορώ νά σοΰ πώ τά ίδια τους τά λόγια 
χωρίς νά ¿ντροπιάσω κ’ εσένα καί τόν εαυτόν 
μου- Μή ζητής λοιπόν λόγους ποΰ νά μέ κατα- 
πραΰνουν τό αισθάνομαι, θά είναι μάταιοι. 
“Ομως, δέν πιστεύω τούς πανούργους· δν τούς 
¿πίστευα, θά  σέ τίχα ήδη καταδικάσει είς θά
νατον έπονείδιστον. Έ ν τούτοις οί λόγοι των 
¿τάραξαν τήν καρδιά μου καί μόνον ή άνα- 
χώρησίς σου θά τήν καθησυχάση. Φύγε, χωρίς 
αμφιβολίαν θά σέ καλέσω πάλιν- φύγε, παιδί 
μου πάντοτε άγαπητόΗ

"Οταν οί πανούργοι έμαθαν τήν εΐδησιν, 
«έφυγε, είπαν μεταξύ' τους, Ι'φυγε, ό γόης, έ
φυγε σάν κλέφτης! Τί θά γείνη τόρα πλέον ;

χωρίς άλλο θά περάση τήν θάλασσαν νά ζη- 
τήση τύχην καί νά ύπηρετήση κατά τόν ίδιον 
τρόπον κάποιον βασιλέα μακρυνοΰ μέρους!»

“Οχι, δ Τριστάνος δέν είχε τήν δύναμιν 
νάναχωρήση- καί οταν ¿πέρασε τάς τάφρους 
καί τά όχυρώματα τοΰ πύργου, Ιννόησε δτι 
δέν ήτο δυνατόν ν’ άπομακρυνθή περισσότε
ρον- ¿σταμάτησε μάλιστα ¿ντός τοΰ Τινταγκέλ, 
έκαμε κονάκι μέ τόν Γκορβενάλ σ’ ένα σπίτι 
χωρικού, κ έκεΐ έμενε βασανιζόμενος άπό τόν 
πυρετόν, περισσότερον πληγωμένος παρ’ άλλοτε 
ποΰ δ Μορχόλτ του είχε ¿μπήξει στό σώμα τό 
φαρμακερό μαχαίρι. Άλλοτε, δταν Ικείτετο είς 
τήν καλύβαν ποΰ τοΰ είχαν στήσει εμπρός είς 
τά κύματα καί ποΰ ολοι έφευγαν τήν δυσο
σμίαν τών πληγών του, τρεις άνθρωποι Ιν 
τούτοις τον ¿παράστεκαν, δ Γκορβενάλ, δ Ντι- 
νάς δέ Λινιάν, καί δ βασιλεύς Μάρκος. Τόρα, 
δ Γκορβενάλ καί δ Ντινάς έμενον άκόμη επάνω 
άπό τό προσκέφαλό του- άλλ’ δ βασιλεύς δέν 
ήρχετο πλέον, καί δ Τριστάνος ¿στέναζε:

«Βέβαια, θείε μου, τό σώμα μου χύνει τόρα 
τήν βρώμαν άπό ένα φαρμάκι χειρότερο, καί 
ή άγάπη σου δέν ήμπορεΐ πλέον νά ύπερβάλη 
την φρίκην -ποΰ αισθάνεσαι.

Άλλά, άκαταπαύστως, μέσα είς τήν θέρμην τοΰ 
πυρετού, δ πόθος τόν έτραβοΰσε,πρός τούς κλει
στούς πύργους δπου ¿κρατούσαν τήν βασίλισσαν 
κλεισμένην' άλογο καί καβαλάρης εκτυποΰντο ε
πάνω στα πέτρινα τείχη- ωστόσο, άλογο καί καβα
λάρης έσηκώνοντο ξανά καί επιχειρούσαν πάλιν 
τήν ιδίαν έφοδον.Όπίσω άπό τούς καλοκλεισμέ- 
νους πύργους, Ίζόλδη ή ξανθή έλυωνε, δυστυ
χής περισσότερον ¿κείνη· διότι, ανάμεσα είς 
τούς ξένους ποΰ τήν κατασκοπεύουν, πρέπει νά 
υποκρίνεται δτι είνε χαρούμενη, καί νά γελφ 
και τήν νύκτα, στό πλάγι τοΰ βασιλέως Μάρ
κου, πρέπει νά δαμάζη άκίνητη τάς τρικυμίας 
τής σαρκός της. Θέλει νά φυγή πρός τόν Τρι- 
στάνον. Τοΰ φαίνεται δτι αυτή σηκώνεται καί 
τρέχει έως τήν πόρταν άλλά, επάνω εις τό 
σκοτεινό κατώφλι οί πανούργοι ¿ξάπλωσαν φ ο
νικά όργανα- καί καθώς ¿περνούσε ¿πλήγωσαν 
τά λεπτά γόνατά της. Τοΰ φαίνεται οτι πίπτει 
καί οτι άπό τά πληγωμένα γόνατά της άνα- 
βρύζουν κόκκινες πηγές.

Οί δύο άγαπημένοι θ ’ άποθάνουν πολύ γλί- 
γωρα, 3ν δέν τούς βοηθήση κανείς. Καί ποιος 
λοιπόν άλλος άπό τήν Μπρανζιέν ; Μέ κίνδυ
νον τής ζωής της, ¿γλίστρησε πρός τό μέρος 
ποΰ έμενε ό Τριστάνος άρρωστος. Ό  Γκορ
βενάλ θέλει νά τόν κάμη νά χαρή, καί διά νά .
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σώση και τόν Τρισχάνον και την Ίζόλδην σο· ρεται ένας πύργος άπό άσπρο μάρμαρον εις
φίζεται κάτι. καθέν άπό τά χίλια παράθυρά του λάμπει μία

Ποτέ σας δεν θά έχετε άκούσει ωραιότερου άναμμένη λαμπάδα, και άπό ένας μάγος τρα-
ερωτίκό αριστούργημα. Όπίσω άπό τόν πύργον γουδεΐ μίαν ατελείωτη μελφδία· ό ήλιος δεν
τον Τινταγκέλ άπλώνετο Ιν αμπέλι, άπέραντον λάμπει Ικεΐ, και δμως κάνεις δεν τόν έπιθυ-
και περικλειόμενον άπό δυνατούς φράκτας. Ώ - μεΐ' είνε δ εύτυχής τόπος των ζώντων».
ραία δένδρα άναρίθμητα ήσαν έκεΐ, καρπο- 
φορτωμένα, γεμάτα άπό πουλιά. Είς τό μακρυ- 
νότερο μέρος τού πύργου, κοντά-κοντά είς 
τούς φράκτας ένα πεύκο ύψώνεχο, υψηλό καί 
δλόϊοο, τοΰ οποίου δ ρωμαλέος κορμός ύπε- 
βάσταζε πλούσια κλαδιά. Είς την ρίζαν τοΰ 
δένδρου μία ζωντανή πηγή' τό νερό διέτρεχε 
τό αμπέλι, είσέδυε μέσα είς τόν πύργον, καί 
έφθανε έως είς τούς θαλάμους των γυναικών.

Λοιπόν, κάθε βράδυ, δ Τριστάνος κατά συμ
βουλήν τής Μπρανζιέν έκοβε μικρά -μικρά κομ 
μάτια άπό κορμούς καί μικρά κλαδιά. Έπερ- 
νοΰσε τούς πασσάλους καί δταν έφθανε κάτω 
άπό τό μεγάλο πεύκο, τά ερριπτε στό νερό. 
'Ελαφρά σάν άφρός, έπέπλεαν καί έπροχω- 
ροΰσαν, καί μέσα είς τούς θαλάμους των γυ
ναικών ή Ίζόλδη τά παρετήρει νά έρχωνται. 
Καί τότε, τά βράδυα ποΰ ή Μπρανζιέν τής 
έλεγε δτι ό βασιλεύς Μάρκος καί οί κατάσκο
ποι άπεμακρύνοντο, ήρχετο προς τόν Τρι- 
στάνον.

Πηγαίνει δμως φοβισμένα καί προσεκτικά 
μήπως κατάσκοποι κρύπτονται δπίσω άπό τά 
δένδρα. Άλλα μόλις δ Τριστάνος τήν είδε, δρμφ 
προς αύτήν με τά χέρια άνοικτά. 'Η  νύκτα καί 
ή σκιά τοΰ μεγάλου πεύκου τούς προστατεύει.

« Τριστάνε, λέγει ή βασίλισσα, τάχα οί θα
λασσινοί δεν βεβαιώνουν πώς αύτός ό πύργος 
τού Τινταγκέλ είνε μαγεμένος καί δύο φορές 
τόν χρόνον, τόν χειμώνα καί τό θέρος, χάνε
ται καί δεν τόν βλέπουν τά μάτια; Καί τήν 
στιγμήν αύτήν είνε χαμένος. Δέν είν' έδώ δ 
θαυμαστός άμπελών διά τόν δποϊον δμιλοΰν 
τά τραγούδια τής άρπας; "Εν άέρινο τείχος 
τόν περικλείει άπ ’ δλα τά μέρη' δλάνθιστα δέν
δρα, ή γή εύωδιάζει- δ ήρως άγέραστος ζή 
στην αγκαλιά τής άγαπημένης του, και καμ- 
μία δύναμις εχθρική δέν ήμπορεί νά κρημνίση 
τό άέρινο τείχος. Δέν είν’ άλήιθεια»;

Τάρα, Ιπάνω άπό τονς πύργους τον Τινταγ- 
κέλ άναγγέλλουν τήν αυγήν.

« "Οχι, λέγει δ Τριστάνος, τό άέρινο τεί
χος έκρημνίσθη πλέον καί δέν είν’ ?δώ δ μα
γικός άμπελών. Άλλα μιά ήμέρα, φίλη μου, 
θά πάμε μαζί πρός τόν μακάριον τόπον άπό 
τόν δποίον κανείς δέν ξαναγυρίζει. Έκεΐ έγεί-

Άλλά είς τήν κορυφήν τών πύργων τού 
Τινταγκέλ, ή αύγή φωτίζει τούς μεγάλους όγ
κους πρασίνους καί γαλανούς.

Ή  Ίζόλδη επανέκτησε τήν -χαράν της· ή 
ύποψία τον Μάρκου διαλύεται καί οί βαρώνοι 
έννοοΰν εξ άλλου δτι δ Τριστάνος είδε πάλιν 
τήν βασίλισσαν. "Ομως ή Μπρανζιέν προσέχει 
τόσον πολύ πού μάταια κατασκοπεύουν. Ε π ι
τέλους, ό δούξ Άνδρέτος, πού δ Θεός νά τόν 
τιμωρήση, λέγει στούς συντρόφους του.

«Βαρώνοι, ας συμβουλευθοΰμε τόν Φροκΐ- 
νον τόν νάνον μέ τήν καμπούρα. Ξέρει τάς 
επτά τέχνας, τήν μαγείαν καί δλα τά είδη τών 
γοητειών. Γνωρίζει, είς τήν γέννησιν ενός παι
διού νά παρατηρήση τόσο καλά τούς επτά 
πλανήτας καί τήν πορείαν τών άστρων, ώστε 
νά ’μπορή νά 'πή εκ τών προτέρων δλα δσα 
αποβλέπουν τήν ζωήν του. 'Ανακαλύπτει μέ 
τήν δύναμιν τοΰ Βουγιβούς καί τοΰ Νοαρόν, 
δλα τά μυστικά, θ ά  μάς ’ πή, αν θέλη, γιά τήν 
Ίζόλδην ».

Μέ τό μίσος ποΰ είχε πρός τήν άνδρείαν 
καί πρός τήν καλλονήν δ κακός άνθρωπάκος 
έχάραξε τά σημεία τής μαγείας, παρετήρησε 
τήν πορείαν τού Ώρίωνος καί τοΰ Εωσφόρου 
καί είπε :

«Έχετε χαράν, ωραίοι αύθένται: αύτήν τήν 
νύκτα θά τούς πιάσετε».

Τόν ώδήγησαν ενώπιον τοΰ βασιλέως.
« Μεγαλειότατε, είπεν 6 μάγος, παραγγεί

λατε είς τούς κυνηγούς σας νά Ιτοιμάσουν τά 
λαγωνικά χα\ να σελλώσουν τ άλογα' πήτε 
πώς επτά ημέρας θά μείνετε στό δάσος γιά 
τό κυνήγι, καί νά μέ κρεμάσετε αν αύχήν εδώ 
τήν νύκτα δέν άκούσειε τόν Τριστάνον ν ά ’ μιλή 
στην βασίλισσαν ».

Ό  βασιλεύς τό έκαμε χωρίς ή καρδιά του 
νά θέλη. Μόλις ένύκτωσε, άφησε τούς κυνη- 
γου'ς του στό δάσος, Ιπήρε τόν νάνον στά κα
ποτίλια τοΰ άλογου του κ’ έγύρισε πρός τό 
Τινταγκέλ. Ά π ό  μίαν είσοδον, ποΰ εγνώριζε 
μόνος έμπήκε είς τόν αμπελώνα, καί ό νάνος 
τόν ώδήγησε κάτω άπό τό μεγάλο πεύκο.

« Αύθέντα, πρέπει ν’  άνεβής στά κλαδιά τοΰ 
δένδρου 3 αυτού. Τοποθέτησε εδώ ύψηλά τό τό- 
ξον καί τά βέλη σου· ίσως θά  σοΰ χρησιμεύ
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σουν. Κ α ί. μεΐνε εδώ' δέν θά περιμένης καί 
πολύ. ·

— Φύγε απ’ εμπρός μου! άπεκρίθη μέ ΰ- 
βριστικόν τόνον δ Μάρκος. Καί δ  νάνος έφυγε 
οδηγώντας τό άλογο.

• Εΐχε πή τήν, άλήθειαν ό βασιλεύς δέν έπε- 
ρίμενε πολύ. Τήν νύκτα εκείνην ή Σελήνη έ
λαμπε διαυγής καί ωραία. Κρυμμένος είς τά 
κλαδιά τού μεγάλου πεύκου δ βασιλεύς είδε 
τόν άνεψιόν του- νά πηδρ επάνω άπό τούς ο
ξείς πασσάλους. Ό  Τριστάνος ήλθε κάτω άπό 
τό δένδρο κ’ Ιρριξε στό νερό κομμάτια άπό 
κλαδιά. ’Αλλά καθώς είχε κλίνει έπάνω είς τήν 
πηγήν νά τά ρίχνη, είδε καθρεπησμένην είς 
τό νερό τήν είκόνα τοΰ βασιλέως. Ά ! νά ήμ- 
πορούσε νά κάμη νά σταματήσουν τά κομμά
τια ποΰ είχε ριγμένα, καί πού έφευγαν! Άλλα 
δχι, αύτά τρέχουν, ορμητικά, μέσ’ άπό τόν αμ
πελώνα. Έκεΐ κάτω μέσα στούς θαλάμους τών 
γυναικών, ή Ίζόλδη περιμένει τά κομμάτια 
τών κλαδιών, τόρα ίσως τά βλέπει, προστρέχει. 
'Ο Θεός ας προστατεύση τούς δύο άγαπημέ- 
νους.

Έρχεται. Καθισμένος ,ακίνητος δ Τριστά- 
νος τήν παρατηρεί, καί είς τό δένδρον άκούει 
τόν τριγμόν τοΰ βέλους πού θέλει νά προσαρ- 
μοσθή είς τήν χορδήν τοΰ τόξου.

"Ερχεται γλίγωρα καί συνετά δμως, καθώς 
έσυνήθιζε. «Τ ί είνε λοιπόν;·Έσκέφθη. Γιατί δ 
Τριστάνος, γιατί δέν έρχεται άπόψε νά μέ συν- 
άντήση ; μήπως είδε κανένα εχθρόν ·,>;

Σταματφ, εξετάζει μέ- τό βλέμμα τις μαύρες 
πυκνάδες* έξαφνα,· είς τό φως τής Σελήνης, 
παρετήρησε κ’ έκείνη τήν σκιάν τοΰ βασιλέως 

1 είς τήν πηγήν. "Εδειξε καλά τήν σοφίαν τών 
γυναικών δέν έσήκωσε καθόλου τά μάτια πρός 
τά κλαδιά τοΰ δένδρου :

« θεέ κάί Κύριε! είπε άπό μέσα της, ας ήμ- 
ποροΰσα τουλάχιστον νά μιλήσω έγώ πρώτη » !

Πλησιάζει άκόμη. ’Ακούσατε πώς προλαμ
βάνει τόν άγαπημένον της:

τ Ίππότα Τριστάνε, τί είνε αύτό πού έτόλ- 
μησες; Νά μέ φέρης σε τέτοιον τόπον, καί τέ
τοιαν ώ ρ α ! Πολλές^φορές ειος τόρα μ’  Ικάλε- 
σες γιά νά μέ παρακαλέσης, καθώς έλεγες. Καί 
τί είδους παράκλησιν; Τί έπερίμενες άπό μένα; 

. Τίλθα έπιιέλους,.διότι δέν ήμπόρεσα νά λη
σμονήσω, δτι, δν είμαι βασίλισσα, σού τό δ- 
φείλω. Ιδού εγώ-λοιπόν: Τί θέλεις;

— Βασσίλισσα, νά σε παρακαλέσω νά κατα- 
πραύνης τόν βασιλέα».

-Τρέμει καί κλαίει. Άλλ’  ό Τριστάνος εύλο-

γεί τόν θεόν ποΰ έφανέρωσε τόν · κίνδυνον, 
είς τήν άγαπημένην του.

« Ναί, βασίλισσα, σ'Ικάλεσα πολλές φορές 
άλλά ματαίως· ποτέ δέν εδέχθης; να έλθης' 
άφότου δ βασιλεύς μ’  εξώρισε-Άλλ’  εύσπλαχνί- 
σον με' δ βασιλεύς μέ μισεί, γνωρίζω γιατί' 
τό ξέρεις ίσως καί σύ' καί ποιος λοιπόν· θά 
μπορούσε νά καταστείλη τήν όργήν του παρά 
σύ μόνον, βασίλισσα ειλικρινής, ευγενική Ίζόλ
δη, ποΰ δ βασιλεύς σ’ έμπιστεύεται;

—  Αληθινά, ίππότα Τριστάνε, αγνοείς τάχα 
άκόμη δ η  μάς ΰποπτεύει καί τούς δύο,μας; 
Καί διά ποίου είδους προδοσίαν! είνε ανάγκη 
τάχα,—καί δέν είνε άρκετή ή τόση ¡-.ντροπή —; 
νά σοΰ τό μάθω έγώ; Ό  αύθέντης μου πιστεύει 
δτι σ ’  άγαπώ με άμαρτωλήν άγάπην. Ό  Θεός 
τό γνωρίζει, καί δν λέγω ψέματα δς .μέ τιμω- 
ρήση ! Ποτέ δέν έδωκα τόν έρωτά μου είς κα
νένα άνθρωπον, Ικτός είς εκείνον ποΰ πρώτος 
μ’  έσφιξε παρθενικήν είς τά χέρια του.. Καί 
θέλεις, Τριστάνε, νά παρακαλέσω τόν βασιλέα 
νά σέ συγχώρηση; Άλλ ’  δν ήξερε μόνον πώς 
είμαι κάτω απ’ αύτό τό δένδρο, αύριο θά έλεγε 
νά μέ κάψουν καί νά σκορπίσουν τή σκόνη 
μου στούς τέσσερεις άνεμους » !

*0  Τριστάνος άνεστέναξε:
« ‘ Ωραίε θείε, ή παροιμία λέγει: «Κανείς 

δέν είνε κακός δταν δέν κάμνει κάτι τι'κακό». 
Άλλά σέ ποια καρδιά ήμπόρεσε νά γεννηθή 
τέτοια υποψία;

—  Ίππότα Τριστάνε, τί θέλεις να πής ; 
“Οχι, ό βασιλεύς δ αύθέντης μου δέν έφαν- 
τάσθη μοναχός του τό αίσχος αύτό. Άλλά οί 
πανούργοι αύτοΰ τοΰ τόπου τόν έκαμαν νά τό 
πιστεύση γιατί είνε εύκολο ν’ άπατηθή ή καρ
διά λνός εύγενοΰς. ’Αγαπιούνται, τοΰ είπαν,
καί οί πανούργοι παρεξήγησαν τήν άγάπη
μας. Ναί, μ’ άγαπούσες, Τριστάνε, γιατί νά τό 
άρνηθώ; μήπως δέν είμαι ή γυναίκα τού θείου 
σου καί μήπως δέν σ’ έχω σώσει δύο φοράς
άπό τόν θάνατον , Ναί, σ' άγαπούσα χ εγώ'
μήπως δέν ήσουν συγγενής τού βασιλέως, καί 
μήπως δέν έχω άκούσει χίλιες φορές τήν μη
τέρα μου νά έπαναλαμβάνη δτι μία γυναίκα 
δέν άγαπφ τόν άνδρα της ενόσω δέν άγαπρ 
καί τούς συγγενείς τού άνδρός τη ς ; Χάριν 
τοΰ βασιλέως σ’  άγαπούσα, Τριστάνε' τόρα ά
κόμη, αν σέ λάβη υπό τήν εύνοιάν του πά
λιν, θά χαρώ “Ομως τά σώμα μου τρέμει, 
έχω μεγάλον φόβον, φεύγω, έμεινα πάρα πολύ 
πλέον.

Μέσα στα κλαδιά δ βασιλεύς έλαβε οίκτον
2
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και Ιμειδίασε. Ή  Ίζόλδη φεύγει, Ινώ δ Τρι- 
οΐάνος τήν καλεΐ πάλιν.

« Βασίλισσα, είς τό όνομα τού Θεοΰ, βοή- 
θησέ με- οί άνανδροι θέλουν ν ’ άπομακρννουγ 
από τον βασιλέα δλους δσοι τον άγαποΰν ε- 
πέτυχον, καί γελούν μαζί του τόρα. Έ στω· θά 
φυγω λοιπόν άπ’ αυτόν τον τόπον, μακριά, 
άθλιος δπως καί δταν ήλθα· άλλά τουλάχιστον 
προσπάθησε νά επιτυχής άπό τον βασιλέα είς 
ανταμοιβήν παλαιών υπηρεσιών νά θέληση νά 
μου δώση δσα χρειάζονται νά φύγω, τό αλογό 
μου καί τ’ άρματά μου.

— "Οχι, Τριστάνε, μη μοϋ ζητής έμένα κάτι 
παρόμοιον. Είμαι μόνη Ιπάνω είς αυτήν τήν 
γην, μόνη είς αδτό τό παλάτι που κανείς δεν 
μ” αγαπά, χωρίς προστασίαν, είς τό έλεος τού 
βασιλέως. "Αν τού ’πώ καί μίαν λέξιν γιά 
σένα, τάχα δέν βλέπεις δτι κινδυνεύω ν’ άπο- 
θάνω αίσχρόν θάνατον; Φίλε, 6 Θεός νά σέ 
προστατεύη. Άδικα σέ μισεί δ βασιλεύς. Άλλα, 
δπου κι’  αν πας, δ Θεός δς σοΰ είνε φίλος 
άληθινός.

Φεύγει πρός τόν πύργον έως είς τον θά
λαμόν της, δπου ή Μπρανζιέν τήν πέρνει, 
τρέμουσαν μέσα στήν αγκαλιά της· ή βασίλισσα 
τής είπε τό γεγονός. Ή  Μπρανζιέν ανακρά
ζει':

« Ίζόλδη, δέσποινα μου, δ Θεός σάς έκαμε 
ένα μεγάλο θαύμα' είνε πατέρας στοργικός καί 
δέν θέλει τό κακό τών άθώων ».

Κάτω άπό τό μεγάλο πεύκο, δ Τριστάνος 
στηριγμένος Ιπάνω στο μάρμαρον τής πηγής, 
έκλαιε:

* Ό  θεός δς μέ λυπηθή καί δς επανόρ
θωση τήν μεγάλην αδικίαν πού μοΰ κάμνει δ 
κύριός μου δ αγαπητός! »

"Οταν ¿πήδησε τόν φράκτην τον άμπελώ- 
νος, δ βασιλεύς είπε χαμογελώντας:

« ’Ανεψιέ μου, δς είν’ εύλογημένη ή ώρα 
αυτή! Ιδού πλέον πού ό μακρυνός δρόμος μέ 
τ' άλογό σου πού έμελετρΰσες γι’ αυτό τό πρωί, 
¿τελείωσε! >

’ Εκεί κάτω, είς ένα ξέφωτο τού δάσους, δ 
νάνος Φροκΐνος παρατηρούσε τήν πορείαν τών 
άστρων έδιάβααε Ικεί δτι δ βασιλεύς ¿σκόπευε 
νά τόν θανατώση· έγεινε μαύρος άπό φό
βον κ’ εντροπήν, κ’ έφυγε λυσσώδης πρός τήν 
χώραν τών Γάλλων.

Ο ΝΑΝΟΣ ΦΡΟΚΙΝΟΣ

Ό  βασιλεύς Μάρκος Ιφιλιώθη πάλιν μέ τόν

Τριστάνον. Τού έ'δωκε τήν άδειαν νά επι- 
στρέψη στον πύργον καί, καθώς άλλοτε, 6 Τρι- 
στάνος πλαγιάζει είς τόν θάλαμον τού βασι- 
λέως. Ό ταν θέλει ’μπαίνει, οταν θέλει βγαίνει- 
δ βασιλεύς δέν φροντίζει. "Ομως, ποιος είνε 
¿κείνος πού ήμπορεί νά κραιήση Ιπί μακρόν 
κρυφόν τόν έρωτά του ;

Ό  Μάρκος είχε συγωρήσει τούς βαρώνους, 
καί δταν δ σενεκάλος Ντινάς δέ Λιντάν εδ- 
ρήκε σ’ ένα μακρυνό δάσος πλανώμενον καί 
άθλιον τόν καμπούρην νάνον και τόν ώδήγησε 
¿μπρος του, δ βασιλεύς τόν ελυπήθη καί δέν 
εμνησικάκησε

"Ομως ή καλωσυνη του δέν κατώρθωσε 
αλλο άπό τό νά έξυπνήση πάλιν τό μίσος τών 
βαρώνων επειδή καί πάλι έβλεπαν τούς έρω
τας τού Τριστάνου μέ τήν βασίλισσαν, έκαμαν 
όρκον: νά ποΰν είς τόν βασιλέα νά Ιξορίση 
τόν άνεψιόν του, άλλοιώς αυτοί θά Ικλείρντο 
στους πύργους των καί θάρχιζαν φανερόν τόν 
πόλεμον. Εκάλεσαν τόν βασιλέα καί τού είπαν. 
« Αύθέντα, αγάπα μας, ή καί δν θέλης, μί
σησε μας- δμως θέλομε νά διώξης τόν Τρι- 
στάνον. Είνε ερωτευμένος μέ τήν βασίλισσαν, 
καί όποιος θέλει ’μπορεί νά τό ίδή· άλλ’ Ιμείς, 
δέν θά τό νπομείνωμεν».

Ό  βασιλεύς τούς άκοΰει, άναστενάζει, κατε- 
βάζει τό κεφάλι, σιωπά.

«Ό χ ι , βασιλεύ, δέν θά τό υπομείνωμεν 
πλέον, διότι γνωρίζομεν τόρα πώς ή είδησις 
αύτή δέν σ ’ έξαφνίζει πλέον καί δτι συγκατα
νεύεις είς τό κρίμα των. Τί θά κάμης; Σκέ- 
ψου το καλά. "Ομως έμεΐς, δν δέν άπομακρύ- 
νης διά παντός τόν άνεψιόν σου, θ ’ άποσυρ- 
θώμεν είς τάς βαρωνίας μας καί θά σύρωμε 
τούς γείτονας μας έξω άπό τήν αύλήν, διότι 
δέν θά τό υποφέρωμε νά μένουν εδώ. ’Ιδού 
πού σ ’ άφίνομεν νά ¿«λέξης· κάμε λοιπόν 
προσεκτικά τήν εκλογήν !

— Βαρώνοι, μίαν φοράν Ιπίστευσα είς τ’ ά
σχημα λόγια σας γιά τόν Τριστάνον καί μετε- 
νόησα. Άλλ’ είσθε άνθρωποι τής έμπιστοσύ- 
νης μου καί δέν θέλω νά χάσω τάς ΰπηρεσίας 
τών άνθρώπων μου. Συμβουλεύσατε με λοι
πόν, σείς πού έχετε καθήκον νά μέ συμβουλεύ
σετε. Ήξεύρετε καλά δτι άποφεύγω κάθε άλα- 
ζονείαν καί κάθε υπερβολήν.

—  Λοιπόν, αύθέντα, προσκάλεσε Ιδώ  τόν νά
νον Φροκΐνον. Τόν ¿περιφρόνησες εξ αιτίας 
¿κείνου πού έγεινε στον αμπελώνα κάτω άπό 
τό μεγάλο πεύκο. Άλλά μήπως δέν είχε τάχα 
διαβάσει στά άστρα πώς ή βασίλισσα θά ήρ-
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χ ετα κ ά τω ^ π ά .τσ . μεγάλβ - πε®«»*;· Ξέρει- ένα 
σωρό πράγματα· συμβουλεύσου τον λοιπόν».

Ό  νάνος ήλθε ¿μπρος είς τόν βασιλέα. Καί 
Ιδού τί είπε:

α Μεγαλειότατε, πες εϊς τόν άνεψιόν σου 
αύριο άπό τό πρωΐ νά φυγη μέ τ’ άλογό του 
πρός τό Καρντουέλ γιά νά φέρη στόν βασι
λέα ’Αρθούρον ένα γράμμα. Βασιλεύ, δ Τρι- 
σιάνος πλαγιάζει σιμά στό κρεββάτι σου. Νά 
βγης λοιπόν άπό τόν θάλαμόν σου τήν ωραν 
τού πρώτου ύπνου καί, σου τό ορκίζομαι είς 
τ’ δνομα τού Θεοΰ καί είς τόν νόμον τής Ρ ώ 
μης, αν αγαπά την Ίζόλδην μέ τρελλόν έρωτα 
θά θελήση νά έλθη νά τής μιλήση πριν φύγη· 
άλλ’ δν έλθη χωρίς νά τό ξέρω Ιγώ καί χω
ρίς νά τό ίδής Ισύ, τότε σκότωσε με. 'Ως γιά 
τά άλλα, άφησε με νά κάμω δπως νομίζω εγώ 
καί φυλάξου μήπως ομιλήσης είς τόν Τριστά- 
νον γιά τήν άποστολήν πριν άπό τήν ώραν 
τού ύπνου.

« Ναί, είπε δ Μάρκος, ας είνε Ιτσι ! »
Τότε δ νάνος έκαμε τήν εξής πανουργίαν. Έ - 

πήγε σ’ έναν ψωμά κ’ επήρε άλεΰρι ψιλό τό 
δποΐον έκρυψε κάτω άπό τά ρούχα του. "Οταν 
ενύκτωσε καί δ βασιλεύς ¿δείπνησε, άφού δλοι 
οί άνθρωποί του έκοιμήθησαν είς τήν διπλα
νήν αίθουσαν τού θαλάμου του, δ Τριστάνος 
ήλθε, 8πως ¿συνήθιζε, είς τό κρεββάτι τού β<ι- 
σιλέως Μάρκου.
• — Ω ραίε άνεψιέ, κάμε τό θέλημά μου αυ
τό : νά καβαλικέψης πρωΐ πρωί καί νά πρς 
στόν βασιλέα ’ Αρθούρον είς τό Καρντουέλ καί 
θά τού δώσης τό γράμμα αυτό. Χαιρέτισε τον 
έκ μέρους μου, καί μή μείνης περισσότερο άπό 
μίαν ήμέραν μαζί του.

—  Βασιλεύ, θά κάμω τό θέλημά σου αύ- 
ριον.

— Ναί αύριον πρίν εξημέρωση.
’ Ιδού τόρα δ Τριστάνος είς μεγάλην συγκί- 

νησιν. Ά π ό  το κρεββάτι του στό κρεββάτι τού 
Μάρκου ή άπόστασις ήτον δσο μία λόγχη. "Ε
νας άγριος πόθος τόν κατέλαβε νά ’μιλήση 
στήν βασίλισσαν καί είπε μέσα του δτι τήν 
αύγήν αν δ Μάρκος εκοιμάτο θά τήν ¿πλη
σίαζε. Ά ,  Θεέ μου! τί τρελλός στοχασμός!
. Ό  νάνος ¿πλάγιαζε, ώς συνήθως, είς τόν 
θάλαμον τού βασιλέως. Ό ταν Ιπίστευσε λοι- 

/πόν δτι δλοι είχαν άποκοιμηθή, Ισηκώθη κ’ έ- 
I χυσε μεταξύ τής κλίνης τού Τριστάνου καί τής 

βασιλικής τό ψιλό άλεΰρι· δν κανείς άπό τούς 
δύο εραοτάς ¿πήγαινε νά εύρη τόν άλλον τό 
άλεΰρι θά διατηρούσε τό σχήμα τών πατημά

των του. Άλλά καθώς τό ¿σκόρπιζε, ό Τρι- 
στάνος πού δέν- εκοιμάτο, τόν είδε.

Τί θά πή αυτό ; αύτός δ καμπούρης δέν θέ
λει τό καλό μου. Άλλά έγελάσθηκε· θά .ήτον 
πολύ τρελλός εκείνος πού θά τόν άφηνε νά 
άποτυπώση τις πατημασιές του! »

Τά μεσάνυχτα δ βασιλεύς Ισηκώθη κ’ I- 
βγήκε ακολουθούμενος άπό τόν Φροκΐνον. Είς 
τόν θάλαμον ήτον σκότος· ούτε κερί άναμμένο, 
ούτε λάμπα. Ό  Τριστάνος ώρθοΐθη ¿πάνω είς 
τό κρεββάτι του. θεέ μου, γιατί νά κάμη αυτό 
πού έκαμε! "Εσμιξε τά πόδια του, ¿μέτρησε 
τήν άπόστασιν, ¿πήδησε κ’ έπεσε επάνω στό 
κρεββάτι τής βασιλίσσης. ’Αλλοίμονο! Τήν 
πρσηγουμένην ήμέραν είς τό δάσος ένας άχριό- 
χοίρος τόν είχε δαγκάσει στό πόδι καίή πληγή 
δέν είχε προσδεθή. Καθώς έκαμε νά πηδήση, 
άνοιξε καί τό αίμαέρρεε κ’ αίμάτωνε τά ρούχα. 
Έ ξω , είς τό φεγγάρι, δ νάνος μέ τά μάγια του 
είδε πώς οί δύο οί έρασταί είχαν άνταμώσει. 
"Έτρεμε άπό τήν χαράν του λοιπόν καί είπε 
στόν βασιλέα :

—  « Πήγαινε καί αν δέν τούς εύρης μαζί, 
κρέμασέ με ϊ »

Πηγαίνουν λοιπόν είς τόν θάλαμον, δ βα
σιλεύς, δ νάνος καί οί βαρώνοι. Άλλά 6 Τρι- 
στάνος τούς είχε ακούσει· σηκώνεται ορθός καί 
πηδφ στό κρεββάτι του. . . ’Αλλοίμονο! καθώς 
Ιπέρασε τό αίμα έχυθη άπό την πληγήν επάνω 
στό άλεΰρι.

Νά δ βασιλεύς, οί βαρώνοι, δ νάνος πού 
κρατεί ένα φως. Ό  Τριστάνος καί ή Ίζόλδη 
¿προσποιούντο πώς κοιμώνται· είχαν μείνει 
μοναχοί είς τόν θάλαμον με τον Περινις πού 
Ικοιμάτο είς τά πόδια τού Τριστάνου χο>ρίς νά 
κινήται καν. Άλλ’ δ βασιλεύς βλέπει Ιπάνω 
στό κρεββάτι τά ρούχα κατακόκκινα καί στό 
πάτωμα τό άλεΰρι μουσκευμένο άπό τό αίμα.
. Τότε οί τέσσαρες βαρώνοι, πού ¿μισούσαν 
τόν Τριστάνον διά τήν άνδρειαν του, τον κρα
τούν είς τό κρεββάτι του, άπειλοϋν τήν βασί
λισσαν, τήν άναγελούν, τήν υβρίζουν καί τής 
υπόσχονται δικαιοσύνην. . . Ανακαλύπτουν τήν 
πληγήν είς το πόδι τον Τριστάνου:

«Τριστάνε, λέγει δ βασιλεύς, καμμία διάψευ- 
σις δέν Ισχύει πλέον αύριον θ ’ άποθάνης.»

Τού φωνάζει:
«Λάβε έλεος, αύθένταί Είς τό δνομα τού 

Θεοΰ πού ύπέμεινε. τό Πάθος, αυθεντα, λυ
πήσου μας!

—  Αύθέντά, Ικδίκησιν! ’Αποκρίνονται οί 
βαρώνοι.



'Ωραίε θείε, δεν επικαλούμαι την εύσπλαγ- είς μονομαχίαν, 6ά τον είχαν διαμελίσει ζ«ν -
χνίαν σου για τόν εαυτόν μου· δεν φροντίζω, τανόν βέβαιαπριν να τον δέσουν έτσι αίσχρά.
διά την ζωήν. Βέβαια, δν δεν έφοβούμην μή- Άλλα Ιπίστευε είς τόν Θεόν. καί ήξευρε δτι 
πως. σε οργίσω, θα έπουλοΰσα ακριβά την κανείς δεν θά έτολμοΰσε νά μονομαχήση μαζί
προσβολήν αυτήν είς τούς άνανδρους που του. Καί, βέβαια, δικαίως είχε την έλπίδα του
χωρίς την ιδικήν σου προστασίαν δέν θά έτολ- είς τόν Θεόν. “Οταν ώρκίζέτο δτι ποτέ του δεν
μούσαν νά εγγίσουν τό σώμα μου μέ τά χέ- . άγάπησε μέ αμαρτωλήν άγάπην τήν βασίλισ- 
ρια τους άλλ’ άπό σέβας και άγάπην προς σαν, οί βαρώνόι έγελοΰσαν. ’Αλλά σάς ερωτώ
εσένα παραδίδομαι είς εσένα, κάμε με δ,τι θε- εσάς πού ξέρετε τήν άλήθειαν διά τό φίλτρον
λήσης. Ιδού εγώ, αύθέντα· δμως λάβε οίκτον πού ήπιε ταξιδεύοντας καί πόΰ ΙννοεΤτε,. έλεγε
διά τήν βασίλισσαν!» ψέματα; Δέν είνε τό γεγονός πού δείχνει τό

Καί δ Τριστάνος κλίνει τήν κεφαλήν καί άμάρτημα άλλά ή κρίσις. Οί άνθρο>πι βλέπουν
πέφτει έμπρός είς τά πόδια του. τά γεγονότα, δμως δ θεός «έτάζει καρδίας»

«Οίκτον διά τήν βασίλισσαν, διότι δν ύπάρ- καί αυτός είνε αληθινός κριτής. "Εκαμε λοιπόν
χη άνθρωπος είς τό παλάτι σου άρκετά θρα- ώστε κάθε άνθρωπος πού κατηγορεΐται, νά
σύς διά νά υποστήριξή αυτό τό ψέμα δτι τάχα ήμπορή νά ύποστηρίζη νά δίκαιά του πολε-
τήν αγάπησα μέ αμαρτωλήν άγάπην, θά μ’ μώντας, καί δ ίδιος δ θεός πηγαίνει μέ τό μέ-
εδρη δρθιον έμπρός του! Αύθέντα, λάβε έλεος ρος τού άθώου. Γι' αύτό δ Τριστάνος έζη-
διά τήν βασίλισσαν δι’ δνοματού Ύψίστου. τούσε δικαιοσύνην καί. ήθελε νά πολεμήση.

Άλλ’  οί τρεις βαρώνοι τόν είχαν δέσει, αύ- Άλλ’ αν είχε προίδει τί θά εγίνετο, θά έσκό-
τόν καί τήν βασίλισσαν. "A 1 Ά ν  ήξευρε δτι τωνε τούς πανούργους βαρώνους. Ά ,  θεέ μου,
δέν θά έδέχοντο ν’ άποδείξη τήν άθωότητάτου γιατί δέν τούς έσκότωσε;

[ ’Ακολουθεί]
Μετάφρ. Α . Κ . J O S E P H  B fiD IE R

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
ΚΥΛΛΗΝ Η-ΛΟ ΥΤΡΑΚΙ-ΑΙΔΗΨ ΟΣ .

σεις μας άνά τούς λόφους τού Αΐξ - Λε - Μπαιν 
μού ώμίλει πολύ συχνά περί τών ωφελημάτων 
τού χωρίου, ωφελημάτων δχι εύκαταφρονήτων, 
προερχομένων έκ τής συρροής τού κόσμου χά- 
ριν τών λουτρών. .

Τά λόγια του τά τόσον ήσυχα, πειστικά καί 
πατριωτικά διά τόν τόπον του, δέν γνωρίζω 
διατί Ικαρφώθησαν. είς τό πνεύμα μου. Ό  κ. 
Κυγιώ προσεπάθει νά έμφυσήση είς τήν ψυ
χήν μου τήν πεποίθησιν δτι εκτός τής Γαλλίας 
καμμία άλλη πόλις τών λουτρών δέν παρου· 
σιάζει τοσαύτα θέλγητρα καί τά νερά των τό
σην ιαματικήν δύναμιν δσον αί γαλλικαί λου- 
τροπόλεις. Ώμίλει τήν στιγμήν έχείνην δ πα,- 
τριωτισμός τού φίλου μου καί ήρχισα νά 
σκεπτωμαι σοβαρώτερον, διότι .ήσθανόμην νά 
έξυπνα καί δ ΐδικός μου πατριωτισμός. Ένθυ- 
μή,θην δτι έχομεν καί ήμεΐς εις τήν Ελλάδα 
λουτροπόλεις δπως τήν Κυλλήνην, τό Λουτράκι, 
τήν Αιδηψόν, άσυγκρίτως υπερτέρας υπό Ια
ματικήν έποψιν τών Ευρωπαϊκών. Καί σιω-

/~\ταν τόν ’Ιούλιον τού 1901 τό τραΐνον μέ 
συναπέφερεν εκ Παρισίων καί μ' Ιναπέ- 

θετεν είς τό Α ΐξ- Λε-Μ παίν, ή ψυχή μου ή- 
σθάνθη αληθή εύχαρίστησιν. Ή  θέα τών πέ· 
ριξ δενδροφυτευμένων λόφων, ή καθαριότης 
τού χωρίου, δ θαυμάσιος κήπος μέ τό περιλά- 
λητον Καζίνο, δ πλούτος τής φύσεως. καί Ιν 
γένει ή άποψις τού τοπίου συνδυαζομένη μέ 
τήν . καθ’ έκαστα ζωήν ηυφραινον την ψυχήν 
μου άλλά καί έφερον συγχρόνως είς τήν μνή
μην μου τρεις έπίσης έξοχους τοποθεσίας Ιλλη- 
νικάς, τάς οποίας είχον ΐδει στιγμιαίως άλλοτε 
καί πού ενοστάλγουν νά έπανίδω.-’Οφείλω δ
μως νά σάς εΐπω δτι δέν ,ήτο μόνο.ν αίσθητι- 
κοί λόγοι οί οποίοι έθώπευον. αυτόν, τόν πό
θον, ένα πόθον καθαρώς εθνικόν πλέον, τόν 
όποιον είχεν έξυπνήσει μέσα μου. ή παρατήρη- 
σις. καί ή μελέτη τής έκεΐ ζωής ,ύπό πρακτικήν 
έποψιν. “Ενας Ιατρός, δ Κυγιώ, είς τόν όποιον 
μέ παρουσίασεν δ φίλος μου ποιητής Ραϋμόν- 
δος Δελαταγιέδ, εις τάς μακρυνάς περιπλανή-

της, μολονότι δέν έπρεπε και τότε 
άκόμη νά τήν έχη διά τούς πλου
σίους όμογενεΐς τής Αίγυπτου, τής 
Μικράς Άσίας, τής Βουλγαρίας καί 
Ρουμανίας. Διότι τό χρήμα των σπα- 
ταλώμενον είς τό εξωτερικόν είνε 
ένα άπό τά μεγαλείτερα τραύματα 
εναντίον τής ίδιας πατρίδος των. 
Έκεΐ δαπανώμενον πλουτίζει τά 
βαλάντια τών ξένων. Δαπανώμενον 
δμως είς τάς έλληνικάς λουτροπό- 
λεις καθιστά τήν Ελλάδα περισσό
τερον ευρωστον οίκονομικώς, καί ό
ταν αί μονάδες εύημερούν καί προ
οδεύουν, ή ευεξία καί ή πρόοδος 
αύτη τών ατόμων αντανακλά καί
είς τό σύνολον.

πηλώς τότε δπεσχέθην είς τόν Ιαυτόν μου δτι ’Εκτός τούτου και υπό θεραπευτικήν άκόμη 
θά έγραφον μίαν ήμέραν ύπέρ αυτών καί εΐ- ’ έποψιν τά Ιαματικά νερά τής Κυλλήνης, τής 
μαι ευχαριστημένος τώρα δπόύ τά «Παναθή- ΑΙδηψού καί τού Λουτρακίου είνε υπέρτερα
ναια» διέθεσαν δλίγας σελίδας δπως τονισθή τών Εύρωπαϊκών. Διακεκριμένοι επιστήμονες
έντονώτερον άνά τόν 'Ελληνισμόν δτι ή ύπο- ίδικοί μας καί ξένοι δι’ έπισταμένων καί λε-
0Υήρι1ίζ τών ελληνικών λουτρών Ινέχει μεγί- πτομερών χημικών αναλύσεων επιβεβαιώνουν
στην έθνικήν σημασίαν. τούτο. Καί δταν πλησίον μας όμιλει ή επιστήμη

,  „ „ τόσον εύγλώττως, δέν ευρίσκω τόν λόγον διατί
τόσοι καί τόσοι ομογενείς είς τήν Αίγυπτον 

Τά μεγάλα εθνικά Ιδεώδη δέν εκπληρούνται καί άλλαχοΰ νά Ιτοιμάζωνται διά τάς Εύρω-
διά τής περιφρονήσεως παντός δ,τι είνε έλλη- παϊκάς λουτροπόλεις. Μήπως διότι έξέπεσε τό
νικόν. Όχι. Απαιτείται εργασία τού συνόλου φράγκον; "Ωστε δ πατριωτισμός των καί πρω-
καί άγάπη καί άφοσίωσις. "Οπως διά τήν έκ- τίστως ή υγεία των τίθενται εν ήσσονι μοίρφ
■παίδευσιν, διά τόν στρατόν, διά τό ναυτικόν, χάριν δλίγων κερματίων ; Ή  μήπως ή έλπίς
διά τήν επιστήμην, διά τήν καλλιτεχνίαν και τής διασκεδάσεως καί τής ηδονής τούς σύρουν
τήν βιομηχανίαν όφείλομεν νά μεριμνώμεν ά- μακράν τής Ελλάδος; Ά ν  είνε τό δεύτερον, ά-
καταπαύστως, τοιουτοτρόπως καί διά τήν πρό- πατώνται έν μέρει, διότι καί άί έλληνικαί λου-
οδον τών λουτροπόλεων. Τά Ιαματικά νερά τής τροπόλεις σήμερον έχουν καταστή κέντρα δχι
Κυλλήνης, τής Αιδηψού, τού Λου
τρακίου καί άλλων πόλεων άκόμη, 
είνε μία μεγάλη βιομηχανία πλουτο
παραγωγός διά τήν χώραν μας. “ Ε
νας πλούτος τόν όποιον μάς έδώρη- 
σεν ή φύσις, «ΰτό τό ώραΐον καί 
ίερόν έδαφος της γλυκύτατης πατρί
δος μας τό όποιον έχομεν καθήκον 
νά λατρεύωμεν. Έπειτα τά έλληνικά 
λουτρά σήμερον, ήλλαξαν τελείως 
μορφήν καί, κάθε ημέρα δπου περνά, 
καλλωπίζονται περισσότερον. Δέν πα
ρουσιάζουν τώρα τάς Ιλλείψειςτάς ο
ποίας παρούσίαζον πρό δεκαπενταε- 
τίας.Άλλοι καιροί τότε καί άλλα 
ήθη.‘ Η συγκοινωνία ήτο δύσκολος
καί πάσα μεμψιμοιρίά είχε τήν θέσιν Κυλλήνη — Μίγα Σινοδοχεΐον



μόνον θεραπείας αλλά καί διασκεδάσεων δπου 
καί ό πλέον δύστροπος, δ πλέον αβροδίαιτος 
αστός νά διέλθη ώρας άληθώς αλησμόνητους.

* % *

Δεν έχω όλόκληρον διαμονήν του Α ΐξ -Λ ε - 
Μπαίν, τοΰ Βάδεν καί τοΰ Κάρλσμπατ, δσον 
μίαν σεληνοφώτιστον νύκτα τής ΑΙδηψοΰ, τής 
Κυλλήνης καί τοΰ Λουτρακίου. Είς την Αιδη
ψόν από τό ξενοδοχεΐον αί «Θέρμαι τοΰ 
Σύλλα» ποΰ διευθύνουν οί ρέκται άδελφοί 
Πολέμη. Είς τό Λουτράκι από τάς «Πηγάς» 
των κ. κ. Κ. Κουρβέλη καί Σ ,α καί είς την 
Κυλλήνην από τό ξενοδοχεΐον τής διευθύνσεως 
τών Σιδηροδρόμων Π. Α· Π. τό όποιον διευ-

"Α π ο ψ ις Κ υλλήνης

θύνει ό περιποιητικότατος κ. Μερκάτης τής 
γνωστής Ζακυνθιακής οίκογενείας. Τά άνα- 
φέρω αύτά τά τρία ξενοδοχεία τών λουιροπό- 
λεων διότι συγκεντρώνουν παν δ,τι επιθυμεί 
ένας άνθρωπος αισθανόμενος καί μεταβαίνων 
είς μίαν έξ αυτών.

Ά π ό  τάς «Θέρμας τοΰ Σύλλα» ή έξελισσομένη 
σκηνογραφία είνε μαγευτική με τον άπλούμε- 
νον ένώπιόν των Εύβοικόν κόλπον καί τήν 
έναντι Φθιώτιδα μέ τά γραφικά της βουνά. 
Ά πό ένα παράθυρον τών «Πηγών» πάλιν 
άνέπνευσα δλην τήν δρόσον τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου αναμεμιγμένην μέ τήν αύραν τήν έρ-

χομένην άπό τάς πευκοβριθεΐς κλιτύας τοΰ Κι- 
Οαιρώνος δπως είς τήν Κυλλήνην ώνειροπό- 
ληοα υπό τάς σκιάς τών δένδρων καί Ιχορτασα 
ολόκληρον τήν γαλήνην τοΰ Ίονίου πελάγους 
μέ τάς βαλσαμωμένος πνοάς ποΰ μοΰ έστελλε 
μακρόθεν τό μυρωμένο νησί τής Ζακύνθου.

Τήν τελευταίαν τριετίαν έμεινα έπί δύο 
εβδομάδας εις έκάστην τών τριών άναφερομέ- 
νων λουτροπόλεων. Δέν τό έκαμα χάριν τής 
υγείας μου μόνον. Αλλά καί χάριν διασκεδά- 
σεως. Καί αν θέλετε άκόμη περισσότερον νά 
σάς εΐπω, ήτο ταξεΐδι αναψυχής καί μελέτης 
συγχρόνως. Διότι δταν ό θερινός ήλιος μαστί
ζει τάς ’Αθήνας, ένα ταξεΐδι πότε είς τήν Αι
δηψόν, καί πότε είς τήν Κυλλήνην- είνε άλη- 1 
θινή άπόλαυσις με τούς λουομένους. "Εχει νά 
σπουδάση κανείς τόσας ξένας φυσιογνωμίας. 
Νά τάς παρακολούθηση από τήν πρώτην ημέ
ραν τής άφίξεώς των, δταν έρχονται άκόμη μέ 
τόν πόνον ζωγραφιομένον είς τό πρόσωπόν 
των. Όλίγαι ήμέραι διαίτης κατόπιν άρκοΰν 
νά τούς κάμουν νά μεταβάλουν δψιν. Αί 
ώχραί παρειαί των έρυθροΰνται, καί τό χαμό
γελο τό οποίον τοϊς ήτο άγνωστον επανθεϊ 
καί πάλιν είς τά χείλη των.

* * *

Καί άπό τά τρία αύτά κέντρα τών λουτρών, 
τήν Κυλλήνην, τήν Αίδηψόν καί τό Λουτράκι, 
Ινθυμοΰμαι δτι είχα κρατήσει πλείστας σημειώ
σεις τοιούτων παρατηρήσεων. ΤΗσαν στιγμιαίαι 
εντυπώσεις ήιγμέναι εκτάκτωςέπάνω ’ςτόχαρτί. 
Σάς τάς παρουσιάζω μέ κάποιαν τάξιν τώρα 
διότι είνε κατ’ έξοχήν ένδιαφέρουσαι. ’Αρχίζω 
άπό τήν Κυλλήνην ήτις ήτο καί ή πρώτη 
Ελληνική λουτρόπολις ποΰ έπεσκεπτόμην μετά 
τήν έν Αΐξ-Λε-Μ παίν διαμονήν μου.

Μετά δύο τριών φίλων καί τινων κυριών 
έκαθήμεθα είς τό άναγνωστήριον τοΰ ξενοδο
χείου καί Ιπίναμεν συνομιλοΰντες τόν απογευ
ματινόν καφέν. Ό  διευθυντής τοΰ Ξενοδοχείου 
κ. Μερκάτης δστις δι1 δλους τούς πελάτας του 
έχει μίαν ευγενικήν λέξιν καί μίαν ύπόκλισιν, 
είς τό νεΰμα Ινός παρακαθημένου μου έπλη- 
σίασεν. Ό  φίλος μου τόν ήρώτησε περί δύο 
κυρίων μέ συμπαθή καί μελαγχολικήν τήν φυ
σιογνωμίαν οΐτινες είχον φθάσει Ικεΐ. Ή σαν 
οί μόνοι οΐτινες δέν έγνωρίσθησαν με κανένα 
άπό τούς πολυπληθείς πελάτας τοΰ ξενοδοχείου. 
Ό  κ. Μερκάτης δέν έβράδυνε νά μάς εΐπη 
τά δνόματά των καί τόν τόπον τής καταγω
γής των. Τίποτε πλέον. Μετ’ όλίγας ημέρας
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οί μελαγχολικοί κύριοι μέ την ευγενή 
φυσιογνωμίαν άπετέλουν εύθυμότατοι μέ
ρος τής συντροφιάς μας. ‘ Ο ένας έπασχεν 
άπό λαιμικόν νόσημα καί ό άλλος άπό 
στηθικόν. ’Ολιγοήμερος δμως διαμονή 
είς τήν Κυλλήνην ήρκεσε νά τούς δώση 
τήν ζωήν ή οποία τούς έφευγε καί τό
σην μάλιστα ζωήν ώστε νά ξεθεώνουν 
κατόπιν μέ τάς φωνάς των ολόκληρον, 
τήν Κυλλήνην τήν όποιαν ή διεύθυνσις 
τοΰ Σιδηροδρόμου Πειραιώς - ’ Αθηνών- 
Πελοπονήσου κατέστησαν άληθινόν επί
γειον παράδεισον.

Εις τό Λουτράκι πάλιν δ διευθυντής 
τών «Πηγών» παρουσίασεν είς τήν ζη
λευτήν συντροφιάν μας, άποτελουμέ- 
νην άπό ένα πρφην ύπουργόν, τέσσα- 
ρας έπυστήμονας, δύο μεγαλοβιομηχάνους 
καί οκτώ τόν άριθμόν κυρίας αί όποΐαι ή
σαν κατά φαντασίαν ασθενείς, τρεις ομο
γενείς έλθόντας είς τό Λουτράκι άπό τά 
τέσσαρα σημεία τοΰ δρίζοντος. ‘Ο ένας ήτο 
άπό τήν Κύπρον, ό άλλος άπό τήν 'Ρουμα
νίαν καί ό τρίτος άπό τόν Καύκασον. Μάς 
διηγούντο οί ίδιοι μετά τήν γνωριμίαν μας 
δτι έπασχον άπό ίσχυράν ψαμμίασιν καί δτι 
τάς πρώτας ήμέρας έτρωγον τά σίδερα άπό 
τούς πόνους. Δέν παρήλθεν δμως έβδομός δπου 
ή ύγεία των έβελτιώθη Ιπαισθητώς, ώστε νά 
μή τρώγουν μέν τά σίδερα πλέον άλλά τροφήν 
τήν οποίαν πρώτον δ ιατρός των εΐχεν απα
γορεύσει Ό  ένας δέ §ξ αύτών ό Καυκάσιος 
δέν περιωρίσθη είς τά τρυφερά κοτόπουλα τοΰ 
κ. Κουρβέλη, άλλ’ έφαγε καί τρεις χιλιαδοΰλες 
δραχμές είς τό πόκερ τοΰ πρώην υπουργού καί 
τοΰ έκ Κύπρου συναδέλφου του Ιν τη άσθε- 
νεία.

Τό περιεργότερον δλων δμως τό είδα είς 
τήν Αίδηψόν. Τήν παρατήρησίν μου μάλιστα 
αυτήν τήν συνιστώ είς ένα συνάδελφον μου 
μανιωδώς έρωτευμένον τελευταίως μέ τό άκόν- 
τιον. Είς τάς «Θέρμας τοΰ Σύλλα» είχε φθά- 
σει ένας τελείως πιασμένος άπό τούς ρευμα
τισμούς. Ή τον νέο παληκάρι. Οί υπάλληλοι 
τοΰ κ. Πολέμη μέ κόπον τόν «τοποθέτησαν είς

τό δωμάτιόν του. Ο νέος αύτός μετά δεκα
πέντε ήμέρας, θά σάς φανή παράδοξον, πη
δούσε τής τρεις καί μάλιστα άλμα μετά φο
ράς. ’Ενθυμούμαι δτι ένας παχύσαρκος κύριος 
δταν τόν είδε τόν πιασμένον νεανίαν νά πηδά 
τής τρεις, εκαμνε τόν σταυρόν του. Οί άλλοι 
χαμογελούσαν διά τό σταυροκόπημά του ένφ 
είς τήν ίδικήν μου μνήμην ήρχοντο οί στίχοι 
τοΰ Χάϊνε διά τήν «Παναγίαν τοΰ Κέφλαρ», 
μέ τήν διαφοράν δμως δτι αντί τής λεξεως 
«Παναγία» Ιπιμόνως έθετα τήν λέξιν Αίδηψός.

« 'Όποιος 'ς τήν ΑΙδηχρό ήλθε κουτσός 
χορεύει οήμερα σάν παληκάρι'

"Οποιος ς την ΑΙδηψό πήγε κουλός 
Τώρα βαρεΐ βιολί με τό δοξάρι».

• Μ

Τοιαΰτα γεγονότα θά, ήδυνάμην πλεϊστα ν 
άναφέρω καί άπό τάς τρεϊς μνημονευθείσας 
λουτροπόλεις. Καί αύτά άρκοΰν. Έπειτα ή 
φήμη των είνε γνωστή. Έ γώ  άπλώς ήθελα 
νά τονίσω τό άδικον τών ομογενών οί όποιοι 
προτιμούν τά Ευρωπαϊκά αντί τών ίδικών μας 
τών ελληνικών τόσον μάλλον τώρα δπου συγ
κεντρώνουν τόν καλλίτερον κόσμον καί δια- 
κρίνονται ώς αί πλέον επαγωγότεραι θερινοί 
διαμοναί.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Η Σ



Ο Β ΙΟ Σ  ΤΩΝ ΖΩΩΝ

‘Από τόν νέον τόμον της «Μαςκιβλείου Βιβλιοθή
κης» « Ό  Βίος των ζώιον» toö B reh m  δημοσιεΰομεν 
όλίγα ένδιαφέροντα αποσπάσματα.

Γ Ο Ρ Ι Λ Λ Α Σ

Π ρό 2,000 ετών και Επέκεινα έξώπλισαν οΐ 
Καρχηδόνιοι οτόλον προς ιδρυσιν αποι

κιών είς τήν δυτικήν παραλίαν της ’Αφρικής. 
Έ πί 60 μεγάλων πλοίων άπεδήμησαν χιλιάδες 
Ανδρών και γυναικών προς τόν σκοπόν τού
τον εκ τής Καρχηδόνος, εφοδιασμένοι διά τρο
φίμων καί πάντων των διά τήν οικιακήν οι
κονομίαν χρησίμων πραγμάτων. Κυβερνήτης 
τού στόλου ήτο ό Hanno, δστις καί περιέ
γραψε τό ταξείδιον τούτο εν. τινι πονήματι 
λίαν γνωστφ είς τόν τότε κόσμον υπό τόν τί
τλον «περίπλους τού H anno». Έ ν  τη προόδφ 
τής θαλασσίας ταύτης πορείας τό πλήρωμα τών 
πλοίων ΐδρυσεν Ιπτά αποικίας, ήναγκάσθησαν 
δέ μόνον ενεκεν Ιλλείψεως τροφών νά έπιστρέ- 
ψωσιν ένωρίτερον παρ’ β,τι εσκόπουν, αφού 
είχον ήδη παραπλευσει τήν Σιέρραν Λεόνην. 
Ό  H anno λοιπόν ούτος κατέλιπεν ήμΐν έν τή 
εκθέσει αυτού άνακοίνωσίν τινα, ήτις καί δι’ 
ή μάς είνε μεγάλης σπουδαιότητος. ‘ Η  σχετική 
περικοπή έχει ώς εξής: «Τήν τρίτην ημέραν, 
δτε Απεπλεύσαμεν έκεΐθεν και διεπεράσαμεν 
τούς ποταμούς τού πυρός, άφικόμεθα είς κόλ
πον, Νότιον Κέρας καλούμενον. Προς τό βά
θος υπήρχε νήσος μικρά μετά λίμνης καί έν 
τούτη τή λίμνη έτέρα πάλιν νήσος, έν ή κα- 
τφκουν άγριοι άνθρωποι, ών τό πλείστον ήσαν 
γυναίκες μετά τριχωτών σωμάτων, οί δέ διερ
μηνείς ώνόμαζον αδτούς γορίλλας. Τούς άρρε- 
νας δεν ήδυνάμεθα νά καταφθάσωμεν διώκον- 
τες αυτούς, διότι έξέφευγον ευκόλως, καθ’ δ- 
σον άνερριχώντο έπί άποκρήμνων μερών καί 
ύπερήσπιζον εαυτούς διά μεγάλων τεμαχίων 
λίθων. Συνελάβομεν τά τρία θήλεα,.άτινα δ- 
μως δεν ήδυνάμεθα ν’ Αποκομίσωμεν, διότι 
έδακνον καί έκνίζον· δθεν ήναγκάσθημεν νά 
θανατώσωμεν αυτά, έπειτα δ ’ έξεδείραμεν' καί 
άπεστείλαμεν τά άποσπασθέντα δέρματα είς 
τήν Καρχηδόνα». Αί δοραί διετηρήθησαν εκεί, 
ώς διηγείται δ Πλίνιος, !ν τφ ναφ τής Ή ρας.

Ούδεμία άρα υπολείπεται αμφιβολία, δτι ό 
H anno υπό τό δνομα τού άγριου τούτου τρι
χωτού ανθρώπου ούδέν άλλο έννοεϊ παρά αν

θρωποειδή πίθηκον καί πιθανόν μέν ίσως νά 
εΐχεν ούτος καί τόν Χιμπανζή ένώπιόν του, 
δικαιούμεθα δμως νά δώσωμεν αύτφ τό δνομα 
τού μεγίστου πάντων τών πιθήκων, τού Γο- 
ρίλλα.

Χ Ι Μ Π Α Ν Ζ Η Σ

Έ κ τών πολυαρίθμων παρατηρήσεων τών 
νεωτέρων και νεωτάτων χρόνων, αιτινες έγέ- 
νοντο περί τού χιμπανζή, δύναται νά περιλη- 
φθή ένταύθα ή Ανακοίνωσις τού ζωγράφου 
ζφων Specht περί τίνος χιμπανζή ευρισκο
μένου έν τφ έν Στουττγάριη ζφολογικφ κήπφ 
τού Nills. « Ο χιμπανζής ούτος, γράφει ό 
Specht, ήδύναιο κυριολεκτικώς νά γελά ώς 
άνθρωπος' τούτο δέ φαίνεται μοι τούτου ένε- 
κεν άξιοπαρατήρητον, καθ’ δσον ούδέν ζψον 
κέκτηται τήν ικανότητα τού εκφράζειν τήν χα
ράν αύτοΰ δι’  ηχηρού γέλωτος. 'Οσάκις τόν 
άξιαγάπητον τούτον φίλον συνελάμβανον κά
τωθεν τών βραχιόνων καί τινάσσων αύτόν 
προς τά άνω Ιδεχόμην πάλιν αύτόν καταπί- 
πτοντα, ή χαρά αύτοΰ ήτον ατελεύτητος, ταύ- 
την 5’ Ιξεδήλου διά γέλωτος ήχηρού. Τό αύτό 
δέ συνέβαινεν, δταν Ιγαργάλιζον αύτόν υπό 
τούς βραχίονας ή υπό τό πέλματα τών ποδών. 
Ημέραν τινά έφερον μετ’ Ιμαυτοΰ τεμάχιον 
κιμωλίας είς τόν κλωβόν, έκαΟέσθην επί τού 
καθίσματος αύτοΰ καί αύτός επήδησεν επί τών 
γονάτων μου, περιμένων ένταύθα νά ΐδη τί 
έμελλε νά συμβή. Έ δωκα αύτφ τήν κιμωλίαν 
καί οδηγών τήν χεΐρα αύτοΰ έζωγράφιζον ένα 
M arabu επί τού τοίχου τού κλωβού' μέ άφή- 
κεν δλως ήσύχως νά έκτελέσω τούτο καί πα- 
ρετήρει μετά μεγάλης προσοχής' δτε δ’ άφήκα 
έλευθέραν τήν χεΐρα αυτού, έπήδησεν άστρα- 
πηδόν είς τό έδαφος, Ιστάθη πρό τού τοίχου 
καί έσκίασε τά σχήματα μετά τοιαύτης ταχύ- 
τητος, ώστε εν βραχεί χρόνφ ούδέν πλέον έ- 
φαίνετο πρός μεγίστην τέρψιν τών θεατών. 
Έννόησεν αρα Αμέσως τό πράγμα. Ό  ζφο- 
λόγικός κήπος τής Στουττγάρτης έχει νύν δύο 
χιμπανζή, οιτινες κάλλιστα συνδιαιτώνταί' είς 
τό θήλυ, δπερ πρότερον δπήρχεν ένταύθα, 
προσήλθεν ώς σύντροφος !ν άρρεν. Ή  θήκη 
έν ή ό νέηλυς ευρίσκετο, ετέθη έν καιρφ νυ- 
κτός είς τόν εύρύν καί θερμόν κλωβόν, τού 
θήλεος, ινα την έπομένην ημέραν γίνη ή πα-
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ρουσίασις. ’Ό τε λοιπόν τό άρρεν έξήλθεν Ικ 
τού μετά βάμβακος έπεστρωμένου κλωβού, έ
στησαν άμφότερα έπι τών οπισθίων ποδών 
δρθια καί Ιπί τινα στιγμήν άφωνα άπέναντι 
άλλήλων, Τνα μετά ταύτα έναγκαλισθώσι καί 
φιλήθώσιν έγκαρδίως κατ’ έπανάληψιν. Τό 
θήλυ έλαβεν έπειτα τό σκέπασμα αυτού, έξή- 
πλωσε τούτο έπί τού εδάφους, έκάθησεν επ’ 
αυτού καί προσεκάλεσε διά χειρονομιών καί 
τό άρρεν "νά λάβη θέσιν εν άνέσει. Τερπνόν 
μεταξύ άλλων είνε τό θέαμα, δταν τό ζεύγος 
τούτο κάθηται παρά τήν τράπεζαν κατά τήν 
ώραν τού γεύματος τό έν απέναντι τού άλλον 
άμφότερα λαμβάνουσι διά κοχλιαρίου τόν ζω
μόν καί άνευ τής έλαχίστης ζηλοτυπίας διά τό 
φαγητόν δταν δέ τά ποτήρια τεθώσιν έπί τής 
τραπέζης, τό θήλυ έχει τήν ιδιοτροπίαν νά 
σύρη πρός εαυτό μετά προσοχής τό ποτήριον 
τού άρρενος, νά πίνη έξ αύτοΰ καί νά θέτη 
αύτό πάλιν μετά τής αύτής προσοχής είς τήν 
αύτήν θέσιν, οίονεί ύποδηλοϋν διά τού τρόπου 
τούτου, δτι τό άρρεν δεν πρέπει νά πίνη τόσον 
πολύ. Καί τά δύο δέ ταύτα ζφα Ικδηλούσι τήν 
χαράν αύτών κατάτό παιγνίδιον διά γέλωτος έγ- 
καρδίου.

Ο Υ Ρ Α  Γ Γ Ο Υ Τ Α Ν Ο Σ

Ό  ούραγγουτάνος εινε γνωστός από τών Αρ
χαίων χρόνων δ Πλίνιος ήδη Αναφέρει, δτι 
έπί τών ’ Ινδικών δρέων ύπάρχουσι σάτυροη 
« πολύ κακότροπα ζφα, έχοντα πρόσωπον αν
θρώπου καί βαδίζοντα ότέ μέν δρθια, ότέ 5' 
έπί τών τεσσάρων ποδών, ένεκα δέ τής ταχύ-

τητος αύτών δυνάμενα νά συλληφθώσι μόνον 
έάν είνε γηραλέα ή ασθενή ». 'Η  άφήγησις 
τού συγγραφέως τούτου μεταδίδεται κληρονο- 
μικώς άπό αίώνος είς αιώνα καί Επαυξάνεται 
διά προσθηκών υφ’ έκαστου μεταγενεστέρου 
συγγραφέως πραγματευόμενο»’ περί αύτής. Σχε
δόν λησμονεί τις, δτι γίνεται έτι λόγος περί 
ζφ ω ν  οί πίθηκοι μεταβάλλονται περίπου κατά 
τάς Αφηγήσεις ταύτας είς αγρίους Ανθρώπους. 
Ύπερβολαί παντός είδους συγχέουσι τάς πρώ- 
τας πληροφορίας καί παραμορφοΰσι τήν Αλή
θειαν. 'Ο Βοηίίΐΐβ, Ιατρός ζήσας περί τά μέσα 
τής 17 έκατονταετηρίδος έν ’Ιάβα, δμιλεΐ άπαξ 
πάλιν έξ Ιδίας αντιλήψεως· ούτος λέγει, δτι 
είδε μερικάς φοράς τούς Ανθρώπους τών δα
σών καί δή άρρενας καί θήλεις· οΰτοι έβαινον 
πολλάκις όρθιοι καί έχειρονόμουν εντελώς ώς 
άνθρωποι. “Αξιόν δέ θαυμασμού ήτα έν θήλυ, 
δπερ ήσχύνετο, διε έβλεπον αύτό άγνωστοι άν
θρωποι, καί έκάλυπτε τό πρόσωπον διά τών 
χειρών έστέναζε, δάκρυα κατέρρεον Ικ τών 
δφθαλμών αύτοΰ, καί έξετέλει πάσας τάς Αν
θρωπίνους πράξεις, ώστε μόνη ή γλώσσα έλει- 
πεν έξ αυτού διά νά φαίνεται ώς άνθρωπος I 
Οί ΊαβαίΟι έλεγυν, δτι οί πίθηκοι θά ήδύ- 
ναντο βεβαίως νά δμιλώσιν, Αρκεί μόνον νά 
ήθελον δεν έπραττον δέ τούτο επειδή «φο
βούντο δτι πρέπει νά έργασθώσιν. Εννοείται 
σχεδόν άφ’ Ιαυτοΰ, δτι οί ούραγγουτάνοι, κατά 
τάς Αφηγήσεις ταύτας, βαδίζουσιν όρθιοι έπί 
τών όπισθίων ποδών, μολονότι προστίθεται, δτι 
«ούτοι.καί έπί τών τεσσάρων έτι θά ήδύναντο 
νά τρέχωσι».

Μετάφρ. Ν . Κ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ  
Διευθ. τοΰ Ζωολ. Κήπου
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Τ Α  Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΑ ΤΩ Ν  "ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,,

Μ ά& ημα π ίμ η χ ο ν  — Διονυοια χόν θέα τρ ο ν , ‘Ωδεϊον 
Π εριχλέονς, Χ ορη γικ όν μνημείον θραανλλον.

f l  Π Ω Σ  σήμερον είς τά χωρία μας υπάρχουν πλη- 
' — σίον συνήθως των εκκλησιών τά «άλωνια», όπου 

έκτος τού αλωνίσματος τών δημητριακών, γίνονται 
καί αί συγκεντρώσεις καί οί χοροί τών χωρικών, τοι
ουτοτρόπως Ιπί της θέσεως ταυτης είς παλαιοτάτην 
εποχήν, ύπήρχεν '-.αλώνι» χρησιμεΰσν καί ω ς «’Ο ρ 
χήστρα», όπου κατά τάς Ιορτάς τού Διονύσου, τού 
οποίου υπάρχει ακόμη εδώ παλαιότατον ιερόν, έγί- 
νοντο πρός τιμήν τού θεού οί χοροί. ’Ε ξ αύτών προ- 
ήλθεν ή  τραγφ δία  καί ή κωμερδία  γνήσια καί τέλεια 
δημιουργήματα τής Έλληνινης φυλής καί Ιδίως τών 
’ Αθηνών.

’Αλλά τό πρώτον θέατρον δέν εμορφώθη έπ’ι τής 
θέσεως ταύτης· διότι καί είς τήν Θέσιν τής αρχαίας 
Αγοράς ύπήρχεν »αλώνι» καί «’Ορχήστρα», ή οποία 
διετήρησε καί κατόπιν τό παλαιόν τούτο όνομα. ’ Εκεί 
πρώτος ό θ ίσ π ις  περί τό 534 π X .  Ιγινεν 6  πρώτος 
ύποκριτής, έν φ  έως τότε μόνον ό κορυφαίος τοΟ χο
ρού άπεσπάτο διά νά συνομιλήση μέ τόν άναπαυόμε- 
νον χορόν. Ο ί Θεαταί, εννοείται, δπως καί σήμερον 
είς τά «αλώνια» τών χωρίων, ισταντο πέριξ τού 
χορού.

'Ο  Θέσπις όμως παρίστανεν ό  ίδιος πολλά πρό
σωπα καί είχεν ανάγκην νά άλλάσση ενδύματα άνα- 
λόγως αύτών. Έ ν  πρόχειρον «τσαντήρι» δηλαδή 
«σκηνή» Ιστήθη πρός τόν σκοπόν τούτον, καί Ιδού 
αί άρχαί τού θεάτρου. Ό π ισ θεν  τής σκηιής δέν ήτο 
δυνατόν νά ϊστανται θεαταί, διότι δέν Ιβλεπον.

’Ολίγον κατ’  ολίγον άνεπτύχθη ή ανάγκη νά κάθην- 
οί θεαταί· κατεσκευάσθησαν λοιπόν ξύλινα «ίκρία», 
ήτοι σανίδες προσκολλημέναι επί καθέτων ξύλων, καί 
αότά εΐναι τά πρώτα θεωρεία

Τοιούτον ήτο τό πρόχειρον εκείνο θέατρον δταν τφ  
499 π. X . ,  έν φ  έδιδάσκοντο τά δράματα τών διαγω- 
νιζομένων ποιητών ΠραχΙνα, Χ ο ιρ ά ο ν  καί Α Ιοχνλον  
Ικρημνίσθησαν τά ξύλινα εδώλια κατά τήν παράστα- 
σιν τών δραμάτων τού πρώτου ποιητοδ, καί έλήφθη 
άνάγκη νά μετατεθή τό θέατρον. Έξελέγη ώς νέαθέ- 
οις αύτού ό  παρών τόπος, δπου καί όρχήστρα υπήρχε 
καί ίερόν τού Διονύσου καί τό μέρος ήτο καταλλη
λότα τοι

’Εννοείται ότι κατ’ άρχάς κατεσκευάσθη προχείρως 
τό θέατρον μέ ολίγα ίοως λίθινα έδώλια, τά δ ’ άλλα 
έκ ξύλου. Είναι περίεργον ότι όλα τά δράματα τού 
Α ίοχνΧ ον  καί τά πλείστα τού Σ οφ οχ λ έο ις , τού Ε ύριχ ί- 
δ ο ν  καί τού ’  Α ριστοφ ά νονς  άποτελοΰντα τήν άκμαιο- 
τάτην εποχήν τής δραματικής ποιήσεως, διεξήχθησαν 
έπί τού άπλουστάτου αύτού καί προχείρου θεάτρου, 
πράγμα, τό όποιον άποδεικνύει ότι καί άνευ πολυτε
λών μέσων δύναται νά έκδηλωθή τό γενναΐον πι·εύμα 
ενός έθνους, άν υπάρχη.

Μόλις τφ  421 π. X . ηρχισεν ή κατασκευή τού Διο
νυσιακού θεάτρου κατά τό σχέδιον, τό όποιον σήμε
ρον βλέπομεν είς τάς γενικάς του γραμμάς. Ά λ λ ' ή 
έρνασία διεκόπη, έως ότου ό  ρήτωρ Α νκ ονρ γο ς  τφ  
3 3ο — 326 π .Χ . κατώρθωσε διά τής διαρρυθμίσεως τών 
οίνονομικών τού κράτους νά φέρη είς πέρας τό έργον.

Τ ά  εδώλια τού κοίλου, τά αναλήμματα είς τάς

πλευράς τού θεάτρου πρός στήριξιν, ή νοτία στοά αύ- 
τού είναι έργα τού Λυκούργου. Έ κ  τού παλαιοτάτου 
θεάτρου σφζονταιΐχνη τής ορχήστρας παρά τό άνατο- 
λικόν τής σκηνής, καί έκ τού θεάτρου τής λαμπρός 
Ιποχής διατηρούνται όλίγα ίχνη τής δυτικής παρόδου.

Ά λ λ ’  έπί Νέρωνος μετεβληθη πολύ τό θέατρον έπί 
τό ρωμαΐκώτερον έπί Άδριανού έπεσκευάσθη έπίσης, 
ακόμη δέ καί κατά τόν 3ον αιώνα μ Χ · υπεστη με
ταρρυθμίσεις. Τ ά  σημερινά ίχνη τής σκηνής καί τής 
ορχήστρας προέρχονται όλα έκ τών τριών τούτων 
έποχών.

Κατά τόν μεσαίωνα φαίνεται ότι είχε καλυφθή καί 
διά τούτο οί περιηγηται τό αγνοούν. Τ φ  1804 ό C han
d ler είπεν ότι Ιδώ  πρέπει νά κεΐται τό Διονυσιακόν 
θέατρον. Τ φ  1862 τό άνέσκαψεν ό Γερμανός Strack  
τφ 1877 καί 1886 έγένοντο καί τινες συμπληρωματι
κοί άνασκαφαί, αί τελευταίοι ΰπό τού κ. Δαίρπφελδ, 
όστις διά πολλών έπιχειρημάτων προσπαθεί νά άπο- 
θείξη ότι δέν υπήρχε σκηνή κατά τήν λαμπράν επο
χήν, άλλ’  ότι οί ύποκριταί παρίστανον έν τή όρχήστρφ 
πρό τής Θυμέλης. Ό  κ. Πουχστάϊν, τού όποιου τήν 
γνώμην άκολουθεϊ καί ό κ Άρβανιτύπουλος, άπο· 
δεικνύει ότι ύπήρχε καί τότε σκηνή ξυλίνη, Ιπί τής 
όποιας διεξήγετο η παράστασις

Πρός Ν . τού θεάτρου υπάρχει είς παλαιός ναΐσκος 
τού Δ ιονύσου Έ λενδερ έω ς  κατασκευασθείς έπί Πεισι- 
στράτου, καί πλησίον αΰτυύ έτερος ναός τού αύτού 
θεού περιέχων τό  μέγα χρυσελεφάντινον άγαλμά 
του, έργον τού Άλκαμένους, κατασκευασθείς περι το 
421 π . X . Άμφοτέρων σφζονται τά θεμέλια μόνον, 
πλησίον θέ τού δευτέρου καί μία μεγάλη Ινεπίγραφος 
πλάξ, έκ τής όποιας μανθάνομεν οτι ήδη από του 
300 π. X . υπήρχε σύνδεσμος Αλληλοβοήθειας τών 
ήθοποιών μέ διάφορα προνόμια, όνομαζόμενος «‘ Ιερά 
Σύνοδος τών περί τόν Διόνυσον Τεχνιτών».

Τό δέ 'Ω δεϊον τού Π ερικλεούς, εν τών ωραιότατων 
κτιρίων τών ’Αθηνών κατά τούς Αρχαίους, κατεσκευά
σθη κυκλοτερές, κατά μίμησιν τής σκηνής τού Ξέρ- 
ξου, έκ τών ξύλων τών κυριευθέντων πλοίων τών Π ερ- 
σών κατά τήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν.

Ή τ ο  λοιπόν ξύλινον διά τούτο, μόνον τά θεμέλια  
έσώθησαν έν μέρει πρός Α . τού Διονυσιακού θεάτρου 
ύψηλά πλησίον τού βράχου τής Άκροπόλεως. Εντός  
είχε κίονας καί έδώλια, έτελούντο δε έκεΐ οί περίφη
μοι μουσικοί διαγωνισμοί, πολλάκις σπουδαιότεροι 
τών δραματικών αγώνων τού θεάτρου. Ή  στέγη ήτο 
οξεία καί ξυλίνη· διά τούτο ό κωμικός Κ ροχινος  σατυ- 
ρίζων τόν Περικλέα, λέγει ότι έρχεται φέρων μεταξύ 
τών ώμων του τό ’ζίδεΐον μέ τούτο ύπονοεί τήν κεφα
λήν τού Περικλεούς, ή όποία ήτο οξεία πρός τά ανω.

Τ ό ’ί^δεϊον τούτο Ικαυσεν ό ’Αθηναίας ’ .νριστίων 
τφ  86  π. X ., διά νά μή μεταχειρισθή τό όλικόν του ό 
Σύλλας καί κυριεύση τήν Άκρόπολιν. Τ ό άνήγειρε 
δέ έκ νέου κατά σύμπτωσιν περίεργον άνήρ βάρβα
ρος, ό  βασιλεύς τής Καππαδοκίας Αριοβαρζάνης ό 
Β ' ο  Φιλοπάτωρ περί το 65— 52 π. X .  Ό  Παυσανίας 
είς τά μέσα τού 2ου αίώνος μ. X  τό είδε καί τό 
αναφέρει.

Τ ό μνημείον τοϋ  θρασύλλον  κείται είς τήν λεγο· 
μένην «Κατατομήν», έκεΐ δηλ. όπου έχει κοπή ό  βρά
χος έμπροσθεν τού σπηλαίου, έντός τού οποίου υπάρ
χει μέχρι σήμερον Από παλαιός μεσαιωνικής εποχής
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έκκλησίδιον ίερώτατον τής Παναγίας Χρυσοσπηλαιω- 
τίσσης. .

Άπετελείτο έκ τριών δωρικών . παραστάθων. (άί 
δποϊαι έβάσταζσν αρχιτεκτονικόν μέτωπον καί Ιπισιύ- 
λιον μέ άνάγλυφα· επ’  αΰτού, σωθέντος χαμαί μέχρι 
σήμερον, υπάρχει ή Ιρμηνευτική έπιγραφή :
• ·  θ ρ ά ο ν ϋ ο ς  θραούΙΧ ον Α ίχ ύ ε ι ν ς  ά ν ίθ η κ ιν  χ ορ η γώ ν . 

νικήσος άνδράσιν Ίππο& ω ντίδι φ νλβ. Εϋ'ιος Χ αλκ ιδινς  
η viel. Ν έαιχμος ήρχ$ν, Κ αρκίδαμοί Σ ώ  νιος ίδ ίδα οκ τν* . 
'Ιδρύάη λοιπόν τφ 320 π- X . διά νίκην εις μουσικόν 
διαγωνισμόν

Κατόπιν πε(ά τό 270 π .Χ . οί υίοί του Θρασύλλου, 
νικήσαντες και αυτοί είς δμοιον αγώνα, ίδρυσαν έπί 
τού μέσου τον μνημείου υπερφυσικόν μαρμάρινον 
άγαλμα τού Διονύσου Μελπομένου- roüto άφήρεσαν 
οι άνθρωποι του Έλγίνου καί εΰρίσκεται τώρα έν τφ  
Ιΐρεττανικφ Μουσείψ.

Τ ό μνημείον έσψζειο τελείως σχεδόν μέχρι τής 
Έπαναστάσεως, δπότε διά τουρκικής όβίδος έκρημνί- 
σθη Ό  Stuart τφ 1751— 1753 τό εΐχεν Ιχνογρα
φήσει.

'Α ν ω  τοΰ σπηλαίου υπάρχουν καί δύο μεμονωμένοι 
κίονες μέ τριγωνικόν κορινθιακόν κιονόκρανον. Έ π ’ 
αυτών όπήρχον τρίποδες χαλκοϊ, βραβεία διά μουσι
κός νίκας εις χορηγούς.

Μ άθημα εχ το ν , S to a  Ε δ μ ένονς Ώ δεΐον  Ή ρ φ -  
δ ο ν  τον Αττικόν τά έπ ι 'PqytXXj), Ά σχΧ η η τεΐον .

0 1  φιλόμουσοι βασιλείς τής Περγάμου έδειξαν με- 
γάλην εδνοιαν πρός τάς ’Α θή νας: Ά ττα λ ο ς  ό Α ’ 
άνέθεσεν είς τήν Άκρόπολιν πλήθος χαλκών αγαλμά
των· ό  ύίός του Ε νμ ένη ί ό Β’ κατεσκεύασε τήν ωραίαν 
αυτήν otoctv μήκους 164 μ. διά νά ευρίσκουν κατα- 
φύγιον οί θεαταί τού Διονυσιακού < θεάτρου εις τά 
διαλείμματα ή έν καιρφ βροχής.

Ή  στοά ή to διπλή, δηλ. έμπροσθεν μέ δύο σειράς 
κιόνων, έφερε δέ στέγην ξυλίνην καί ήτο πολυτελώς 
έστρωμένη, όπο>ς ή όμοία καθ’ όλα στοά τής Περ
γάμου.

Α ί σφζόμεναι κόγχαι δέν έφαίνοντο, διότι είχον 
καλυφθή διά μαρμάρινων πλακών. Τ ό όλον κτίριον 
εκτός τής χρησιμότητός του, έδιδεν ώραίον στολισμόν 
είς τό θέατρον. Είς τάς έντός προεξοχάς ΰπήρχον 
πιθανώς άγάλματα.

Μεγαλοπρεπεστέραν άκόμη στοάν θ ά  ίδωμεν έν τή 
Α γορ ά  τών Α θη νώ ν, ίδρύθείσαν πάλιν ΰπό τού βα- 
σιλέως τής Περγάμου Άττάλου τού Β '.

Τ ό 'Ω δ ΰ ο ν  τοΓι Ή ρ φ δ ο ν  κατεσκευάσθη ΰπό του 
πλόυσιωτάτου έκείνου πολίτου, φιλοσόφου καί άήτο- 
ρος, ό  όποιος τήν μεγάλην του περιουσίαν, κληρονο- 
μηθείσαν έκ τού πατρός του Α ττ ικ ό ν ,  διέθεσε τόσον 
ένδόξως πρός κόσμησιν τών ’Αθηνών.

Ίδρύθη δέ τό 'QSeiov. πρός άνάμνησιν τής άποθα- 
νούσης εΰγενούς Ρωμαίας συζύγουάου Ά π π Ια ς  ‘ Α ινίας  
°ΡηγίΧΧης, τήν οποίαν δπερηγάπα ό Ή ρ φ δη ς Π ροω- 
ρίσθη δι’ 'φδείον, άλλ’  έχρησιμοποιείτο κυρίως 
ώς θέατρον έχώρει δέ 6000 θεατάς καί ήτο τό 
λαμπρότατον κτίριον τοΰ είδους του καθ’ όλον ιόν 
Ελληνικόν κόσμον ιδίως ή στέγη του Ικ  ξύλου κέ
δρου ήτο καί θεωρείται καί σήμερον θαύμα τής Μ η
χανικής, διότι δέν εστηρίζετο επί κιόνων.

Ή  σκηνή είχε τρία πατώματα, τό πρώτον διά τήν 
έκτέλεσιν τών δραμάτων, τό δεύτερον καλούμενον 
OsoXoyeΐον, διά τά μηχανήματα, καί τό τρίτον διά κα
τοικίαν τών φυλάκων ίσως κττ. "Εμπροσθεν, όπου 
σήμερον είναι ή δδός, υπήρχε τετραγωνική ώραία 
στοά μέ 12 διπλοΰς κίονας καί δύο εξέδρας, άνατολι- 
κήν κφί δυτικήν, έντός δέ τοΰ τετραγώνου υπήρχε

κήπος. A t κάτω κόγχαι έφερον άγάλματα, έκ τών 
όποιων Ισώθησαν συντρίμματα.

Τ ό όλον έίχεν έπιστρωθή, όπως ή Στοά τοΰ Εύμέ- 
νους, διά μαρμάρινων πλακών.

Είναι βέβαιον Ικ σωθέντων ιχνών ότι τό ’φδείον 
τούτο κατεστράφη έκ πυρκαΐάς άνεσκάφη δέ τφ  
1 8 4 8 -1 8 5 8 . · ·

Ή  δέ θέσις, όπου κεΐται τό Ά οκλη π ιτΐον  σήμερον 
ήτο άνέκαθεν Ιερά, διότι έτιμάτο έκεί ό  ήρως Ά μ υ -  
νος καί ή νύμφη Άλκίππη, εΰρέθησαν δέ καί μυκη
ναϊκοί τάφοι πλησίον. Ή  σφζομένη άκόμη πηγή 
έχει ύδωρ μέ ίαματικάς ιδιότητας, ή δέ διαρρύθμι- 
σις τού έντός σπηλαίου, τό όποιον σήμερον είναι Ικ- 
κλησία, προέρχεται έκ τών λαμπρών χρόνων τών 
Α θηνώ ν.

Ή  λατρεία τοΰ Ά σκ ληΜ οί) είσήχθη έξ Έπιδαύρου  
είς ’Αθήνας καί πρώτος ό  Σοφοκλής περί τό 420 π. 
X . ίδρυσε βωμόν είς τόν θεόν  τούτον. Τότε άνη- 
γέρθη καί τό ’ .Λσκληπιεΐον.

‘Ο όλος χώρος ή ιο  τέμενος καί περιείχε πρώτον 
τό πρόπυλον έπειτα έντός κρήνην διά τούς καθαρ
μούς, ένα μέγαν βωμόν πρό τοΰ σπηλαίου, δύο μι
κρούς ναούς τοΰ ’Ασκληπιού, τών όποιων Ισώθησαν  
τά θεμέλια, ευθύς δέ έμπροσθεν του σπηλαίου διπλήν 
στοάν  μέ δύο πατώματα, όπου διέμενον οί άσθενείς, 
οί προσερχόμενοι διά νά ζητήσουν τήν βοήθειαν τοΰ 
θεοΰ.

Ή  στοά αύτή είχε 16 κίονας έξωθεν καί 6  έσωθεν· 
κλίμαξ δέ πρός Α  έφερεν είς τό άνω πάτωμα, όπου 
ανέβαιναν οί άσθενείς, εκτός αν Ιπασχον εκ νοσημά
των τών ποδών ή έκ παραλύσεων κττ., όπότε έτοπ ο- 
θετοΰντο εις τό Ισόγαιον. Είς αύτό Ιφυλάσσοντο καί 
οί ίεροί όφεις.

Τ ό μέρος τοΰτο έντελώς ύπήνεμον, θερμαινόμενον 
άπό τό θάλπος τοδ ήλιου, μεμονωμένον. άπόκρυφον 
καί ήρεμον, ήδύνατο νά άποβή πολύ χρήσιμον είς τήν 
άποκατάστασιν τής ΰγείας. Π ρός τούτο συνέτεινε καί 
ή πίστις τών ασθενών καί αί θεραπευτικοί γνώσεις 
τών ιερέων, αί όποίαι όσον μικραί καί άν ήσαν, έν 
τούτοις άπεβαινον επωφελείς είς τούς άσθενείς,

Ή  θεραπεία έγίνετο τήν νύκτα, άφ" ού κατά τήν 
ημέραν έξετελοΰντο διάφορα καθαρτικά λουτρά. Περί 
τής νυκτερινής αύτης θεραπευτικής έχομεν ώραίαν 
περιγραφήν τοΰ Α ριοτοψ ά νονί έν τφ  Π Χοντψ , πλήρη 
ειρωνείας πρός τούς ίερεΐς καί τάς μεθόδους αυτών. 
Τ ό σημαντικόν είναι ότι κατά τήν λαμπράν τοΰλάχι- 
στον έποχήν δέν έπλήρωνον τίποτε οί άσθενείς· μό
νον θυσίας τινάς ύπεχρεοΰντο νά κάμνουν κατά τάς 
δυνάμεις των.

Έ ντός τού τεμένους εύρέθη πλήθος άναθημάτων, 
ιδίως αναγλύφων, ώς φόρος ευγνωμοσύνης πρός τόν 
φιλάνθρωπον θεόν.

Ύπεράνω τοδ σπηλαίου ύπάρχει βόθρος μέ ώραίον 
πολυγωνικόν τεΰχος· έδώ εσφάζοντο τά πρός θυσίαν 
ζφ α , Ιδίως χοιρίδια- διά τούτο έλέγετο θνμέλη  καί 
είναι όμοία πρός τήν μεγαλοπρεπή θόλον  τοΰ Πολυ
κλείτου έν Έπιδαύρφ, ή όποια επίσης είναι μία πο
λυτελής θυμέλη.

Πρός Δ αύτης είναι ίχνη τών οικημάτων τών ιε
ρέων, πρό τών όποιων υπήρχε πρόστφον μέ 11 
κίονας

Τ ό Άσκληπιεΐον διετηρεΐτο έν ένεργείφ μέχρι τού 
500 περίπου μ. Χ ·, ότε οί χριστιανοί έξερεθισθέντες 
ΰπό τινων πατέρων κατέστρεψαν αυτό καί ίδρυσαν 
εκκλησίας καί ιδιωτικός οικίας, τών οποίων έσώ θη- 
σαν ij(vi). ’Αλλά καί ταύτας κατέστρεψαν οί Καταλά- 
νοι τφ  1311· έκτοτε τό χώμα έκάλυπττν ώ ς σάβανον 
τά έρείπια, τά όποια άνεσκάφησαν έν μέρει ΰπό τού 
'Ρόςς τφ  1834, άλλά κατά τό πλεϊστον ΰπό τής ’Α ρ
χαιολογικής Εταιρείας τφ  1876.
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Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

ΕΙ Σ  τόν «Παρνασσόν»· δύο έκθέσεις συγχρόνως· τοδ 
κ. Σίμσον καί τών Δ**®»· θαλείας Φλωρά καί Σ ο 

φίας Λασκαρίδη.
Ό  κ. Σίμσον νέος. νεότατος. Ε κθέτει διάφορα το 

πία παρμένα άπό τον κόσμον τών ερειπίων τής ’ Ιτα 
λίας καί τής Ε λλάδος. ’Αγαπά πολΰ τόν ήλιον, τής 
μεσημβρίας, τό φως τό άπλετον. Καί αΰτό προσπα
θ ε ί νά άπόδώση είς τάς εικόνας του. Είπα ότι είνε 
πολΰ νέος. Ή  προσπάθεια του είς μιαν ή δύο εικό
νας του δέν έπήγε χαμένη. “Ενα κομμάτι μοναστη
ριού, μέ δύο κυπαρίσσια «ίς τό πρώτον έπίπεδον, είνε 
αρκετά Ιλκυστικόν. Καί αίσθημα έχει καί γούστο. 
"Ενα άλλο τοπίον μέ μερικά πεύκα ΰψηλά ΰψηλά, μέ 
τόνους απαλούς καί αρμονικούς, προξενεί έντύπωσιν 
εύχάριστον. Αύτά τά  δύο εξέχουν κάπως άπό τήν συλ
λογήν του· άλλ’  είναι άρκετά. Ό  τεχνίτης αισθάνεται.· 
Τ ό δείχνει φανερά. Έ χυσε όμως εις όλας τάς εικόνας 
του άφθονον ένα κυανούν χρώμα, πού καταντά μανό- 
τονον. Δέν ήμπόρεσε ίσως νά ίδή ή  ν ’ άποδώση τάς 
άπειρους παραλλαγάς τοΰ Ιλληνικοΰ τοπίου. Έ πειτα, 
τά αρχαία μνημεία θέλουν πολύ λεπτήν αΐσθησιν. 
Είναι πολύ δύσκολον νά  ζωγραφίοη κανείς άρχαΐα 
μάρμαρα. Παρασύρεται άπό τήν λαμπρότητά των, 
τήν όποιαν προτιμούσα νά αίσθάνωμαι χωρίς καί τά  
μάρμαρα νά φαντάζουν μέ τόσην ζωήν. Ζωήν άλλην 
0 ά  ήθελα. Ή  οποία νά εχη περάσει πρώτα βαθειά 
άπό τήν ψυχήν τού ζωγράφου πριν άρχίση νά εργά
ζεται τό πινέλο.

·* * «

Τ ά  έργα πού εκθέτει ή Δίς Λασκαρίδη τά είχα 
Ιδή καί προηγουμένως. ’Ολίγα μόνον νέα. Ό χ ι  
όμως άρκετά δια νά μοΰ δώσουν άφορμήν νά γράψω 
κάπως έκτεταμένως διά τήν ζωγράφον που τόσα ύπέ- 
σχετο μέ τάς γεμάτας άπό φώ ς εικόνας της. Φοβού
μαι πώ ς κάτι συμβαίνει τό όποιον εύκολώτερα προσ
πίπτει εις τά μάτια ενός τρίτου καί τό όποιον θέλω  
πολύ νά τής ύποβάλω. Διότι δέν ή μπορώ νά τής 
άρνηθώ τάλαντον ζωγραφικόν. "Ο λα  λοιπόν τά νεώ- 
τε^α έργα της είναι βιαστικά. Βλέπει κάτι ζωγραφικόν, 
και [ιέ τήν βίαν νά τό άποδώση, δέν προφθανει νά 
έννοηση ότι έκεΐνο πού είδε δέν άποτελεί θέμα διά 
εικόνα. Είναι ίσως εν άπλοϋν οτοιχείον ζωγραφικής, 
πού. ήμπορούσε νά τό χρησιμοποίηση είς ένα εργσν, 
ή ώ ς μελέτην. Ά λ λ ά  παρουσιαζόμενον ώ ς Ιργον δέν 
λέγει τίποτε. Δέν ήμπορεί νά είπή τίποτε. Καί τής τά 
λέγω.αΰτά φιλικός, διότι εκτιμώ τό τάλαντόν της, 
καί τόν πόθον της νά προσθέση’ κάτι εις τήν σύγχρο
νον ζωγραφικήν, καί άκόμη περισσότερον τήν αγά
πην της πρός τήν τέχνην. Πράγματα πού δέν ήμπορώ  
νά τά παραβλέψω είς μίαν κριτικήν ή όποία κύριον 
μέλημα εχει νά ήναι ειλικρινής καί νά ένθαρρύνη 
κάθε προσπάθειαν καλλιτεχνικήν.

' * · ·

Πολλής προσοχής άξιον τό έ^γον τής Δ ¿»i Φλωρά. 
Μ ία1 νέα όψις αΰτού ή  όποία με σταματφ.

Ό λ ο ι  βέβαια ένθυμοΰνται την τέχνην της, ή όποία 
μέ καθετί, μέ τό χρώμα, μέ τά θέ{ΐατά της, μέ τήν 
σύνθεσιν, όπού είς όλα βασιλεύει ή άπλότης καί ή 
ευγένεια, προκαλεί τήν σκέψιν, γεννά ένα συναίσθημά. 
Κρύβει μέσα της ενα κόσμον. Έ ν α  ηθικόν κόσμον. 
Είναι ή άξια μαθήτρια τοΰ Γύζη. ’Εκείνη που’ ή- 
σθάνθη βαθειά τόν μεγάλον έξόριστον τού Μονάχου 
κ αί.ή  όποια μέ τάς άρχάς που έλαβε cató αυτόν, 
άρχάς ύγειείς, βαδίζει έμπρός μέ ένα μεγάλο ιδανι
κόν, τό όποιον δέν έπηρεαζεται' άπό τό έφήμερΟν 
τής έπιδείξεως. 'Εργάζεται, μελετά μέ επιμονήν. Καί

ή μελέτη αύτή, ή σπουδή τής φύσεως είναι πολύ 
καταφανής εις τά τελευταία της έργα. Καί όσον καί 
άν ήναι ρεαλιστικά, όσον καί άν μένη πιστή εις τόν 
κόσμον πού ζωγραφίζει, είς όλα τά έργα τής Δ * *  
Φλώρα διαφαίνεται μία σκέψις, μία άντίληψις τών 
πραγμάτων καί τών πράξεών'άνωτέρα, κάτι το οποίον 
ενέχει τό θάλπος τής ζω ή ς μαζί μέ τήν συγκίνησιν 
Ινός κόσμου αγνώστου. Μέσα είς τάς Ιδίας αΰτάς 
εικόνας της νομίζω πώς διαβάζω τήν νοσταλγίαν τοΰ 
αττικού όρίζόντος. Εκείνο πού μου έλεγε ή ιδία ενα 
σεληνοφώτιστον βράδυ, έπειτα άπό τό γλυκύ άσμα 
τής κυρίας Φο>κα είς τόν «Παρνασσόν», οτι έδώ είς 
τήν ’Αττικήν καί κάθε πτυχή άκόμη έχει μέσα της 
ένα φώς, ενα ιδιαίτερον φώς, ιό  βλέπω πώς τό νο
σταλγεί διαρκώς. Καί τό φώς αύιό, δέν είναι μόνον 
Ικεΐνο πού βλέπει είς.κάθε πτυχήν τής άττικής φύ
σεως· είνε τό φώς τό μαγεμένον, πώς ζητεί διαρκώς 
ή ποιητική της ψυχή, ή  όποία, μαζί μέ τήν τέχνην 
της, πού ολοένα προοδεύει μέ βήμα ασφαλές, θ ά  
τήν φέρη μίαν ημέραν ΰψηλά εις τόν ορίζοντα τής 
τέχνης.

Κ ΙΜ Ω Ν  Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ

Λ Ο ΓΟ Ι ΚΑΙ Α Ν ΤΙΛ Ο ΓΟ Ι

T i äiaof t(8» xotivav— Ql Aycüves καί ή γλυπτική

ΕΙ Σ  τήν Ρωμηοσύνην— νά μία περίστασις πού δέν 
ταιριάζει νά είπή κανένας Ε λλάδα — δύσκολον 

είνε νά εΰρεθή μία «ιδέα» πού νά μήν είνε ωραία. Αί 
ώραναις ίδέαις τρέχουν είς τούς δρόμους...Είνε άδύνα- 
τον νάπεράση Ινα φύλλον έφημερίδος χωρίς τόν τ ί
τλον: -Μ ιά  ώραία ιδέα». Καί όταν διαβάζω τόν τί
τλον αυτόν, είμαι βέβαιος πώς άν δέν συναντήσω ότι 
«τά καταπότια Πίνκ περιέχουν σίδηρον, μαγγάνιον 
καί άλλας ουσίας λίαν άφομοιωσίμους είς τόν οργανι
σμόν», θ ά  ΰποστώ κάποιαν άνάλογον εκπληξιν. Ό  
Ρωμηός είνε μοναδικός διά νά έφευρίσκη μοναδικός 
ιδέας κ α ινά  τάς καταπίνη μέ μοναδικήν όρεξιν. Καί 
ένας Ρωμηός έπρότεινε, μέ μίαν ενεσιν πρακτικού καί 
ποιητικού πνεύματος —  οί μοργανατικοί γάμοι τών 
ιδεών είνε άπό τά εΰθυμότερα πράγματα— τήν άκό- 
λουθον ιδέαν, συνωδευμένην μ' ενα χρυσοΰν είκρσάι 
φραγκον: Ν ά  φέρωμεν τό άλσος τφν Όλυμπιαμών  
κότινων είς τάς ’Αθήνας. Τ ο πρακτικόν Πνεύμα τοΰ 
είπε είς τό αΰτί: «"Εχομεν άνάγκην κοτίνων είς, τό 
Στάδιον. Καί κοτίνων ’Ολυμπιακών. Διατί νά τούς 
φέρνφμεν άπό τήν ’Ολυμπίαν; Τόσες ώρες σιδηρο
δρόμου. Ν ά  μεταφυτεύσωμεν τά ιερά δένδρα παρά 
τόν Ίλισσόν. Ταυτοχρόνως ύπηρετοΰμεν τήν άναδάσω- 
σιν τής χώρας, κάμνομεν οικονομίαν καί εύκολύνομεν 
καί τό έργον της ’Ολυμπιακής Ε π ιτ ρ ο π ή ς .,.»  Ή  
Ποίησις τού είπε: «Τί ώραίον πού θ ά  είνε νά θάλλη  
παρά τόν Ίλισσόν ό  κότινος τής ’Ολυμπίας. Τίποτε 
δέν θ ά  λείπη άπό τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας διά νά 
λέγονται 'Ολυμπιακοί. Ούτε ό κότινος. Σιγά σιγά ό 
Ίλισσός θ ά  γίνη Α λφ ειός καί ό Ά ρδηττός Κρόνειογ 
Ό ρ ο ς » . Καί ή ιδέα έγεννήθη. Ό  δήμος τών ‘ Α θ η 
ναίων επευφήμησε I Καί ίσως τήν στιγμήν αύτήν οί 
κότινοι τής ’Ολυμπίας ξεριζόνονται διά νά μεταφερ- 
θούν είς τάς Α θ ή ν α ς . Μ έ ένα άλσος κοτίνων τώρρ  
είς τήν πρωτεύουσαν φαντάζεσθε τί Ιχει νά γίνη. Τί 
πρόβλεψις Όλυμπιονικών σημειώνεται! Ά ντιθέτω ς  
πρός τόν πλουτολογικόν νόμον, ή προσφορά θαύξήση  
τήν ζήτησιν καί τά βάγια πού μοιράζονται ανήμερα 
τοΰ Σταυροΰ είς τάς έκκλη'σίας, θ ά  ώχριάσουν έμπρός 
είς τούς κοτίνούς τής ’Ολυμπίας. "Επειτα θ ά  μας ζ η 
τήσουν ρίζας άπό όλον τόν κόσμον όπου γίνονται 
άγώνες. Τ ά  ιερά άλση θ ά  πλημμυρίσουν τήν γήν καί 
μόνον ή  ’Ολυμπία θ ά  μείνη χωρίς κοτίνούς. Είς τήν
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θέσιν τόυς θ ά  φυτεύσωμεν σταφίδά. *0  Κονδυλάκης 
είπε: «δα  μοιράζωυεν τούς κοτίνους δπως τό "Αγιον 
Μύρον ή Μεγάλη Εκκλησία». Μ ία ωραία ιδέα γεννφ 
βλέΛετε πολλάς ωραίας (δέας.

*  *  *

' Ό  γλύπτης κ. θω μ ά ς θωμόπουλος προσεφέρθη νά 
Απαθανάτιση τόν πρώτον Όλυμπιονίκην δισκοβόλον, 
μέ τό μάρμαρον τής Πεντέλης. Κ αί μέ την πρότασίν 
του ήθέλησε νά δώση τό σύνθημα μιας ώραίάς άπαρ- 
χής. "Ενας άνδριάς, ’ Από πεντελικόν μάρμαρον, παρά 
τόν Ίλισσόν καί ύπό τό φώς τής ’Αττικής, είνε δόξα 
πού κανένας δέν είμπορεΧ νά μή φθονήση. Κ αί εΐνε 
ταυτοχρόνως μία άπαθανάτισις τής δόξης τών σωμάτων

Σ τα  μαρμαρένια Ή λύαία . στά  Ή λ ύ σ ια  τής Τέχνης.

’Αλλά ποιος θ ά  μάς Ασφάλιση άπό τούς κινδύνους 
ενός νέου Γρηγορίου Ε ’. και ενός νέου Ρήγα Φε- 
ραίου καί ενός νέου Γλάδσιωνος κ α ί. .  "Ο ταν μάλιστα 
δέν θ ά  ύπάρχη τό ράσον, τό αντερί, καί ή ρεδιγκό- 
τα, διά νά συνεργασθή μέ τόν γλυπτήν. ’ Ανδριάντες 
άντέχοντες νά ζήσουν υπό τόν Παρθενώνα καί εις 
τήν γειτονείαν τού Πραξιτελείου Έ ρ ρ οΰ , είνε κάτι τι 
που ομοιάζει μέ δνειρον, ‘Ο  κ. Θωμοπουλος δέν τρέ
μει άραγε μερικούς συναδέλφους το υ ; Ά λ λ ' δς ή ν ε ! 
Η  Επιτροπή άπεδέχθη «κατ’  άρχήν» Τήν γνώμην 

τοΰ κ. ©ωμοπούλου περί ίδρύσεως. .  π ροτομ ώ ν  τών 
Όλυμπιονικών. ’Έτσι έγραψαν αί εφημερίδες. Π ρο
τομή Όλυμπιονίκου! Τ ί ωραία Ιδέα. Είμπο^ώ νά φαν- 
τα σθώ  μίαν προτομήν τοΰ κ. Λάμπρου και κάθε αν
θρώπου πού ή  δόξα του δέν κατεβαίνει παρακάτω 
άπό τόν λαιμόν. ’Αλλά ενα κεφάλι μαριιάρινον δισκο- 
βόλσυ, ενα κεφάλι δρομειος. ενα κεφάλι άλτου ! Ο  
μέγας Ροδέν θ ά  εκαμνεν ίσως καί τόν δισκοβόλον καί 
τόν δρομέα καί τόν άλτην, χωρίς κεφάλι. Κ αί θ ά  είχε 
περισσότερον δίκαιον άπό τούς Αποφασίζοντας τήν 
Χδρυσιν άσωμάτων κεφαλών εις τούς δοξαστάς τού 
σώματος. ’Λλλ’  άς γίνη δ,τι Ιχει νά γίνη. ’Εκείνοι πού 
θ ά  έλθουν νά κρημνίσουν μίαν ήμεραν τούς είκοσι 
άλλους Ανδριάντας, πού στολίζουν τάς ’Αθήνας, θ ά  
κρημνίσουν καί όσους τό Αξίζουν ̂ Ακόμη έως τότε. 
Διατί νά συγκαταδικάσωμεν τήν εμπνευσιν καί τήν 
τέχνην τού κ. Θωμοπούλου καί ενός ή  δύο Ακόμη 
άξιων συναδέλφων του καί διατί νάποκλείσωμεν τήν 
ελπίδα ένός νέου Χαλεπά ; Ά ω ού  μάλιστα, πρός τό 
παρόν, έχομεν ετοίμους τούς ανδριάντας τού Ό λυ μ - 
πιονίκου κ. Τοφάλρυ καί τού συναδέλφου _ του κ. 
Στάϊνμπαχ. Ό  Πλάτων καί ό  Σωκράτης _τής Α καδη
μίας είμπορούν νά μεταφερθούν άπό αύριον εις τό 
Στάδιον Ν.

Π Ο ΛΙΤΙΚ Η  ΕΠΙΘ ΕΩΡΗΣΙΣ

Η παρούσα Βουλή ήνόιξε τάςΛώλας εης μέ τάσεις 
κ α ? έξοχήν ολέθριας καί διά τό πολίτευμα καί 

διά τήν εθνικήν πρόοδον άφοό δυστυχώς είς πλείστα 
σημεία ή άγαθή ή πονηρά ενέργεια τοΰ Νομοθετι
κού σώματος έχει πάντοτε τόν . αντίκτυπον έφ’ όλο- 
κλήρου τής 'Ελληνικής κοινωνίας. Η  πλειονοψηφία 
ή αποτελούσα τήν βάσιν τής σημερινής Βουλής δέν 
έστάθη εις τό ύψος τής Αποστολής της, καί ή Κυ^έρ- 
νησις η διευθύνουσα αύτήν, ήθέλησε μέ τήν Ιπικυρω- 
σιν τής έκλογής Τήνου καί Πάλης νά τήν έξευτελίση, 
Από τά πρώτα βήματα της, εις τήν συνείδησιν τής 
κοινής γνώμης καί νά τήν παρουσιάση ώς μίαν αγέ
λην Ανθρώπων στερημένων τής πλέον στοιχειώδους 
φιλοδοξίας, τού νά είνε χρηστοί πολίται. Φαίνεται 
όμω ς ότι ή λέξις «βουλεόεσθαι» έχ α σ ε  τήν σ η μ α σ ία ν  
της είς τό  Ελληνικόν Κοινοβούλιον, καί όλα όσα πράτ-

τονται έντός τού Ιερού χώρου τής . Βουλής γίνονται 
άπλούστατα διά νά σκοτώνουν τόν καιρόν των δσοι. 
στερούνται άλλης πρακτικωιέρας εργασίας. Διότι δέν 
είνε δυνατόν νά Ιξηγήσωμεν άλλως τήν αδιαφορίαν 
αυτήν τών περισσοιεραν μελών τής ένεστώσης Βου
λής πρός τήν Δικαιοσύνην, άφοΰ ή ΐπικύρωσις δύο τό
σων αμαρτωλών έκλογών δέν ήτο παρά ενας Ισχυρός 
κόλαφος πρός τήν θεότητα αύτήν, τήν όποιαν πρώ
τοι ποδοπατούν οίνομ οθέται τοΰ έθνους.

Καί- είνε αύτό τό ποδοπάτημα πού μάς ενδιαφέρει 
περισσότερον παντός άλλου. "Ο χι διότι δέν βλέπομεν 
συμπαθώς τήν ΚυβΙρνησιν. ’Απεναντίας μεταξύ τής 
πλειονοψηφίας ύπήρχον πλείστα στοιχεία χρηστότατα 
πσνοϋντα είλικρινώς τόν τόπον καί φιλσδοξοδντα νά 
δράσουν Ιπωφελώς ήμεραν τινά· άλλά διότι τό ποδο
πάτημα τής δικαιοσύνης άπό μίαν τόσον ίσχυράν Κ υ- 
βέρνησινθά έχη πάντοτε τόν αντίκτυπον της είς τήν 
κοινωνίαν καί Ιδίως εις τήν μόρφωσιν τού λαού. Έ ν*  
διαφερόμεθα λοιπόν δχι ύπό πολιτικήν έποψιν Αλλά 
ύπό κοινωνικήν. Καί ό  λαός, όταν βλέπη τούς νομσθέ- 
τας του νά έχουν τοσοΰτον ατελή ιδέαν διά τήν δι
καιοσύνην τής πατρίδος του, δέν δύναται παρά νά 
τούς μιμηθή, καί τότε τό Αποτέλεσμα θ ά  είνε όλέ- 
θριον διά τήν γενικήν πρόοδον μας ώς εθνους.Έ πειτα  
νομίζομεν δτι δέν είνε καί συστατικόν δι’  ενα κράτος 
νά φθάση ό λαός του είς τό σημεΐον ν’  άνακράξη 
τούς λόγους τού Εύριπίδου »Άλλοίμονον, σήμερον δέν 
υπάρχει δικαιοσύνη». _ .

Έ ν  τοΰτοις δς έλπίσωμεν δτι τό πρώτον ολίσθημά 
της ή Κυβέρνησις θ ά  τό διορθώση διά τής ψηφί- 
σεως χρηστών νομοθετικών μέτρων ώς επαγγέλλεται. 
Η μ ε ίς  φοβούμεθα μήπως καί τά έπαγγελλόμενα δέν 
βασίζονται είς τά  γενικά συμφέροντα τού τόπου άλλ’ 
είνε άπό τά συνήθη λογοκοπή ματα μέ τά όποια πρό 
έτών ήθη αί Ικάστοτε Κυβερνήσεις τρέφουν τόν Ε λ 
ληνικόν λαόν, τόν άγιον αύτόν λαόν δστις, χάριν ολί
γων θεσιθήρων, υπομένει καρτερικώτατα, μέχριςοδ  
επέλθη ή ωραία στιγμή, δπΟυ θ ά  ποδοπατήση ύπό 
τήν πτέρναν του όλους αύτούς τούς ποδοπατητάς τών 
ίερωτέρων του λογισμών καί προσδοκιών.

Καί ή ρήξις αδτη μεταξύ κοινωνίας καί Ιπατήμου 
πολιτείας υπάρχουν πολλά τά διδόμενα ότι θ ά  έπέλθΐ) 
ταχέως !φ ’  όσον οι πολιτευόμενοι δεν φροντίσουν νό 
φέρουν είς άμοφαίαν σχέσιν τάς άρχάς τής αλη
θούς, πολιτικής επιστήμης μέ τά ήθη καί έθιμα τής 
κοινωνίας, ήτις είνε άρκετά εύρωστος ώστε νά φιλό
δοξή τήν πρόοδον τών τέκνων της. "Ο τι δέ ό  λαός 
εΐνε άρκετά υγιής, τό άποδεικνύει αύτή ή σιωπηλή άν- 
τίδρασις τών άμερολήπιων στοιχείων, μία άντίδρασις 
Ισως Αδύνατος επί τού παρόντος άλλ’  ή όποία β α θ 
μηδόν καθίσταται ισχυρός έναντίον δλης αύτής τής 
τάσεως τών πολιτευόμενων πρός τήν διαφθοράν τών 
συνειδήσεων, όφειλομένην κυρίως είς την Ιλλειψιν 
θετικής μορφώσεως καί γονίμου εργασίας ’Αλλ' ή 
γόνιμος αύιή έργασία δέν γίνεται δπως θ ά  τό ήθελον 
ο ί  μακρόθεν παρακολουθοδντες τήν πολιτικήν ήτις. 
δπως λέγει καί ό Νίτσε, είνε άπλούστατατα ένα πε- 
δίον έργασίας προωρισμένον δια τά μέτρια πνεύματα. 
Δυστυχώς δμως είς τήν Ε λλάδα όλοι οί άναμιγνυό- 
μενοιείς τήν πολιτικήν είνε μεγαλοφυείς καί δλοι, μη- 
δενός εξαιρούμενου, τρέφουν τήν έλπίθα τής ύπουρ- 
γίας, άλλοι μέν άπό τήν ηδονήν πρός τό Κυβερνάν 
καί άλλοι Ισως άπό τόν πόθον νά μή κυβερνώνται 
άπό τούς άλλους. Ά λ λ ’  άν καί ό  κυβερνώμενος λαός 
έχη τίποτε νά πορισθή έκ τών φιλοδοξιών τούτων, 
ούτε λόγος. 'Ο  λαός εΐνε ή μεγάλη μάζτη χρήσιμος 
μόνον πρός έκμετάλλευσιν. Θ ά ίδωμεν έν τούτοις 
κατά πόσον ή ένεστώσα Κυβέρνησις θ ά  έργασθή ύπέρ 
τής μάζης αύτής ή όποια μ εθ ' δλα ταύτα άποτελεϊ 
τήν εθνικήν δύναμιν.

Κ Η Φ ΙΣ Σ Ο Σ
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Γ”| Ο Λ Υ  Ινδιαφέρον καί διδακτικόν τό βιβλίον τού 
• I κ. Δροσίνη Ο ί Τ υ φ λ ο ί  έκδοθέν ύπό τσύ Συλλό

γου πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Ιδ ο ύ  όλίγαι 
γραμμαι ίστορικαί περί τής ίδρύσεως τώντυφλσκο- 
μείων Ιν Εύρώπη άπό τό βιβλίον αύτό :

« Ό  χριστιανισμός διέδωσεν άνά τόν κόσμον τό αί
σθημα τής κοινής άγάπης καί τής μερίμνης ύπέρ 
των δυστυχών καί τών πασγόντων. 'Η  έλεημοσύνη 
πρός τους τυφλούς κατέστη εκτοτε γενναιότερα καί ή 
προθυμία πρός ανακούφισιν τού ατυχήματος των 
έθεωρείτο καθήκον έπιβεβλημένον. Ό  Μέγας Βασί
λειος περιέθαλπε τούς τυφλούς τής Καισαρείας εις 
ιδιαίτερον νοσοκομεΤον.

» ’Εν τούτοις παρήλ.θαν αιώνες δώδεκα διά νά θε- 
μελιωθή τό πρώτον κοινωνικόν ίδρυμα ύπέρ τών 
τυφλών, τό  πρώτον άσυλον τής ταλαιπωρίας των. Ή  
τιμή τής πρώτης συστηματικής προστασίας τών τυ
φλών ανήκει εις τήν Γαλλίαν καί είς τόν βασιλέα 
της Λουδοβίκον 9ον τόν έπικαλουμενον Ά γ ιο ν . Κατά 
ποιητικήν μάλλον ή άληθινήν παράδοσιν ό  βασι
λεύς ΐδρυοε τό 1260 τό Τυφλοκομεΐον τών Τριακο- 
σίω ν(Η 08ριοβ ά β ^ π ΐη ζ β ν ίι^ Ο  πρός περίθαλψιν τών 
πρώτων Σταυροφόρων ιπποτών, δσοι έπανήρχοντο τυ
φλωμένοι Από τόν ήλιον καί τά μιάσματα τής ’Ανα
τολής,

»Είς δλας τάς άλλος πολιτισμένος χώ ρος ή μέριμνα 
περί τών τυφλών Αρχίζει νά συστηματοποιήται μόλις 
κατά τά τέλη τού 18ου αίώνος καί τάς άρχάς τού 
19ου, πανταχού δέ ή προστασία συνδυάζεται μέ τήν 
μόρφωσιν καί τήν διδασκαλίαν τών τυφλών. Ώ ς  πρό
τυπον δέν χρησιμεύει τό γαλλικόν Τυφλοκομεΐον τών 
Τριακοσίων, τών έν άργίφ γηρασκόντων, άλλ' εν άλλο 
επίσης γαλλικόν ίδρυμα, τό παρισινόν Έκπαιδευτή- 
ριον τών τυφλών. Δημιουργός αύτοΰ, καθώς καί τού 
ολου συστήματος τής σημερινής ανατροφής καί έκ· 
παιδεύσεως τών τυφλών, εΐνε ό  Βαλεντίνος Άουύ  
| Η β ϋ γ)

Ό  κ. Δροσίνης μάς δίδει Ιν  μεταφράσει καί όλί- 
γους στίχους τού τυφλού Γάλλου ποιητού Ά β ίς , άκμά- 
σαντος ιόν 18ον αιώνα Ό  Ά β ίς  έτυφλώθη είς τήν 
Αφρικήν δεκαπενταετής καί τότε είσήχθη είς τό Ί ν -  
στιτούτσν ιώ ν Τυφλών είς τό Παρίσι.

’Ιδού οί στίχοι:

"Ελεγε τό Τριαντάφυλλο μέ λόγια πικραμένα:

« — Ή  μοίρα  τ ί  τήν εδωκε τή ν  ομορφιά σ  εμένα,
Ά φ σ ν  ο ’  τάν κόσμο μ ιαν αύγή  γεννιέμαι χα ί πε&αίνω; 
Μ Ι βρίσκει ή κόρη ττον περνβ σ ’ το νς  κήπους &ν&ισμϊνο 
Κ αί μ ε  καρφώ νει αλύπητα ο  τή ν  άσπρη τραχηλιά της· 
Μ ε πλέκει ή  άλλη λιγερή στολίδι σ ' τ ά  μαλλιά τη ς .. ..
Κι δποιος περάση χα ί μ ε Ιδη νά  ζήοιο  δεν μ  άφίνει ! .  . .

Κ α ι τ ό  Σκουλήκι τ ’ Ακούσε κι’ Α π όχρ ισ ι τού δίνει:

« —  Κ ι άν ζή ση ς μ όνον  μιάν αυγή , τόση ζω ή  οον  φ&άνει' 
Τριαντάφυλλο π ου  ζ ή  πολύ τήν ομορφιά  ιου  χάνει.»

Π ικρή αλή&εια:  δ .τ ι περνά , χάρη διπλή σκορπίζει'
Ν ά ή ταν αιώνια ή δμορφ ιά, δεν  &' ά ξιζε  δ ,τι ά ξίζε ι !

ΝΕ Ο ί έλληνικοί πάπυροι άνεκαλύφθησαν είς τόν 
Όξύρρυγχον τής Αίγυπτου. ’Ιδού τί απαρτίζει τόν 

θησαυρόν αύτόν: ’Ανέκδοτοι παιάνες τού Πινδάρου. 
Πιθανώς ή τραγωδία τού Εύριπίδοι>«Ύγιπύλη». Χ ειρό
γραφα τού «Φαιδρού» καί τού «Συμποσίου» τούΠ λάτ®.

νος,τοΰ λόγου τού Δημοσθένους κατά Βοιωτοϋ καί τού 
πανηγυρικού τοΰ Ίσοκράτους. Χειρόγραφον περιλαμ- 
βάνον τό συμπέρασμα τού λόγου τοΰ Λυσίου κατά 
τοΰ Ίπποθέρσου καί τήν άρχήν τού λόγου κατά τού 
Θεομνήστου. Σπουδαιότατον χειρόγραφον περιλαμβά
νει ανέκδοτον Ιστορίαν τής Ε λλάδος. Έ ν α ς τών μι
κρότερων παπύρων έκτυλιχθείς περιλαμβάνει ιστορίαν 
τής Κορίνθου μετά τήν μάχην τής Νεμέας. Ά λ λ ο ς  
πάπυρος περιλαμβάνει σχόλια τού Θουκυδίδου

Ά λ λ η  συλλογή παπύρων περιλαμβάνει Ιξάμετρον 
ΰμνον πρός τόν Έ ρ μ ή ν , ποιήματα τής Σαπφοΰς, δι
θύραμβον ιού Βακχυλίδου καί μελιάμβους τού Κερ
κίδα.

’ Επίσης Εύαγγέλιον άναφερόμενον εις τήν Ιπίσκε- 
ψιν τοΰ Γησοΰ μετά τών μαθητών του εις τόν ναόν 
τής Ιερουσαλήμ.

Έλπίζεται δτι προσεχώς θ ά  γίνη ύπό τών "Αγγλων 
άρχαιολόγων, οί όποιοι τά  άνεκάλυψαν, ή έκδοσις τών 
παπύρων. Τ ά  < Π αναθήναια» θ ά  έπανέλθουν τότε είς 
τό σοβαρώτατον αύτό θέμα.

Η -Μαράβλείος Βιβλιοθήκη» έξέδωκε κατά μετά- 
φρασιν τσύ κ. Νικολάου Κ. Γερμανού τόν πρώ

τον τόμον τού «Βίου τών Ζώων» τού B rehtn, έργου 
καθαρώς επιστημονικού καί τού οποίου τοσαύτην 
ανάγκην είχε πρό πολλού τό Ελληνικόν δημόσιον.

Είς όλίγας λέξεις τοΰ προλόγου ό  κ. Γερμανός μάς 
δίδει νά έννσήσωμεν δτι δέν πρόκειται περί βιβλίου 
κουραστικού, τού οποίου τό θέμα Ινδιαφέρει μόνον 
τούς είδικώς ασχολούμενους είς τήν ζωολογίαν, άλλά 
περί έργου κατ’  έξοχήν τερπνού και συγχρόνως δι
δακτικού. "Επειτα ό μεταφραστής εμερίμνησε νά δώση 
είς τό Ιργον τοδ σοφοΰ συγγραφέως ένα τύπον λαϊ- 
κωτερον τόσον διά γλώσσης εύλήπτου καί καθαράς 
όσον καί άπηλλαγμένης άπό τούς συνήθεις σχολαστι
κισμούς πού καθιστούν Απρόσιτα τά τοιούτου είδους 
βιβλία.

"Ο  «Βίος τών Ζώων» εΐνε άπλούστατα ή ένδιαφέ- 
ρουσα Ιστορία τής ζω ή ς τού άγριου αυτού κόσμου τών 
δασών, καί τών όρέων, ένός κόσμου δυστυχώς άγνω
στου εις τούς πλειοτέρους Έ λληνας τούς ενδιαφερο
μένους μάλλον μέ τ ’  α ν α γ ν ώ σ μ α τα  τ ώ ν  έ φ η μ ε ρ ίδ ω ν  
καί μέ μυθιστορήματα, μή Ιχοντα ούδεμίαν σχέσιν 
μέ τό ωραϊον καί τό αρμονικόν, παρά μέ έργα 
τά όποία, μαζί μέ τό τερπνόν είνε πολύ εΰκολον νά 
πλουτίσουν τόν νοΰν. Καί αί γνώσεις τάς οποίας 
άποκτώμεν άπό τό Βιβλίον αύτο, άν δέν χρησιμεύ
ουν είς τόν πρακτικόν βίον, δίδουν δμως καποιαν 
ιδέαν άγνωστων ύπάρξεων, ώστε νά μή εύρίσκεται 
κανείς ένώπιον μιάς στρουθοκαμήλου ή  ενός πάνθη- 
ρος μέ ανοικτόν τό στόμα.

Ζ.

ΠΕ Ρ Ι τού «Σαρακενού» τόν όποιον έδημοσιεύσα- 
μεν είς τό τελευταίον τεύχος μας, γράφει ό  κ. 

Τσοκόπουλος είς τό «Ν έον Ά σ τ υ »  .·
« . . .  Έ ν α  εΰρωστον δείγμα τής δημοτικής μούσης, 

ή όποία δέν Ιχει ενα ώρισμένον ποιητήν, ή όποία 
βγαίνει Από τήν φαντασίαν ένός ολοκλήρου λαού καί 
διαιωνίζεται είς τήν μνήμην τών γενεών.

« Ό  «Σαρακενό^» τής Ροδου δέν έχει τίποτε τό νο
σηρόν, τό δουλικον, τό ύποτεταγμένον. Φαίνεται έμ- 
πνευσις μιάς στιγμής, κατά τήν όποιαν ή φυλή ήτο 
υπερήφανος καί επολλαπλασίαζεν είς όλον τόν ελλη
νικόν χάρτην τάς απηχήσεις τού Μεσαιωνικού μας 
Ήρακλέους, τού Διγενή ’ Ακρίτα. Εΐνε Ιπομένως παν- 
άρχαιον δείγμα τής μεσαιωνικής μας ποιήσεως. Α ρ 
γότερα, καθόσον ή δουλεία προχωρεί καί ¿ιζώνει είς 
τόν τόπον, ό  στίχος χάνει τήν όρμήν του, ό  ζυγός βα
ρόνων περισσότερον, τού άφαιρεί τάς τελευταίας άνα-



μυήσεις τής περασμένης δόξης^, Ό  Διγενης ’Ακρίτας 
χλωμιάζειόλίγον κατ’  ολίγον είς τά βάθη τών αιώνων.

«Είς τά  νεώϊερα- δημοτικά άσματα, δ  ω ό ς  ποιητής 
μόλις ελπίζει' περισσότερον όμως κλαίει, καί περισ 
σότερον βυθίζεται είς πονετικήν εκστασιν ».

ΕΛ Α Β Α Μ Ε Ν  πολυτελέστατα τυπωμένον ιό  βιβλίον 
τού κ. Ι-βΙϊβ ΡδίβΓΠΟβίΓΟ ‘Ιταλού λογίου καί δη

μοσιογράφου ό  όποιος έπισκεφθείς όχι 'πρό πολλοδ τήν 
Ε λλάδα μάς διηγείται τάς Ιντυπώσεις του. Θεωρού- 
μεν καθήκον μας νά -έκφράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην 
μας διά τήν θερμότητα τών φιλλελη νικών αισθημά
των πού »¿νέπνευσαν τό βιβλίον- τού εΰγενοΟς Ιταλού  
λογίου.

Τ ό βιβλίον κοσμείται άπό εΙκόνας τών συγχρόνων 
’Αθηνών καλλίστας καί εικόνας τών άρχαίων μνη
μείων. Ό κ .  ΡμϊβγηοείΓΟ, δπως λέγει, «ώνειρεύθητήν 
μητέρα. Ε λλά δα  όταν έδόθηι.εΐς τήν αγάπην τής 
ώραιότητος καί είς τάς θωπείας τού Ιδανικού.. Τήν 
είδε —  μέσα είς τήν φαντασίαν— ώς τήν μητέρα τήν 
άγίαν που ή Ειμαρμένη ώρισεν είς τάς ψυχας που 
πλημμυρίζουν άπό ζωήν. ·Καί τό  βιβλίον φέρει τόν τί
τλον «Νβί 8θ£η ο».·

Ο κ. Μ . Λυκιάρδόπουλος γράφει είς τόν «Ν ου-1 
μάν» περί τής Συγχρόνου ελληνικής Φιλολογίας. 

’Αναφέρει τόν κ. Παλαμαν ενάν «άπό1 κείνους που 
αξίζουν τήν πιότερη προσοχή». Ό μ ιλεί γιά. τόν κ. 
Νιρβάναν, ώ ς συγγραφέα, με τάλαντο καί παίδεψη 
πρώτης γραμμής». Τόν κ. Εενόπουλον ονομάζει Έ λ 
ληνα Τσεχώφ, πού « ζωγραφίζει μέ άρκετό τάλαντο 
στά έπαρχιμκά του διηγήματα τή ζω ή και τις φυσι
κές κλίσες τής μικρδς ελληνικής κοινωνίας». ’Αναφέ
ρει καί τόν' Κόκκινον Βράχον τοδ κ  Βενοπούλου ώ ς  
« ίνα είδυλΧίάκό ρόμάντσο πού μπορούσε ναχε ένδιά- 
φέρο αν ό  συγγραφέας δέν ήταν και εδώ, έτσι νά 
πούμε, γλύχοαιστηματικός».

Τσέχωφ γλυκοαιοτηματικός λοιπόνΐ Μ ά, πώ ς ;

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Έ ξελέγη  πρύχανις τού 'Εθνικού Πανεπιστημίου διά 
τό τρέχον έτος’ ό  ,κ Ν . Γ . Πολίτης, καθηγητής τής 
έλλήνικής φιλολογίας.

Τ ό 'Εθνικόν Πανεπιστήμιον Ιόρτασε τήν Κυριακήν 
7. Μαίου την τεσσαρακονταετηρίδα τού κ. Α . Χ ρ η - 
στομάνου ώ ς ίίαθηγητοϋ τής χημείας.

Ή  κ. Κυβέλη Μυράτ, ή πρωταγωνίστρια τής «Νέας 
Σκηνής», προσελήφθη είς τό Βασιλικόν θέατρον.

Ό  Σύλλογός πρός διάδοσιν ‘Ωφελίμων Βιβλίων διά' 
τοδ προέδρου κ. Α. Βικέλα, έθεσε τή ν Κυριακήν 
7 Μαίου τά. θεμέλια Οίκου Τυφλών. Έλληνίς κόρη 
ή Δίς Λασκαρίση σπόυδάζουσα είδικώς είς τήν Ευ
ρώπην, επανέρχεται τόν Σεπτέμβριον νά άναλάβη τήν 
διδασκαλίαν-τών τυφλών. Τής Ιφορείας τού νεου αύ· 
τοδ Ιδρύματος προεδρεύει ό  Μητροπολίτης ’Αθηνών.

Ή γγέλθη ό  θ ά ν α τ έ  τοδ μεγάλου Νορβηγού σνγ- 
γραφέως ’Ερρίκου "Ιψεν.

Έ ν α ξ"ία τρ ό ς  τή ς-Ν έα ς Ύ όρκης Δουκέ βεβαίόνει 
έπειτα άπό ' πολλάς παρατηρήσεις ότι ή  διανοητική 
εργασία καί ή μακροβιότης δέν είναι άντίθετα πράγ
ματα. ’Αρκεί ή έργασία. νά είναι ποικίλη καί όχι 
μονότονος;

Ίδοή  καί φωτογραφική γελοιογραφία. Δ ιά .τή ςθερ- 
μότητος καί τινφν χημικών ούσιών ό Ιφευρέτης, 'Α 
μερικανός, κατορθώνει νά παραμορφώνη ένα μέλος 
τοΰ σώματος μόνον, τήν. μύτην, τόν λαιμόν ή  ό,τι 
δήποτε. ' '

Τ ό  πανεπιστήμιον τής ’Οξφόρδης ίδρυσε Ιδραν 
ανθρωπολογίας.

Έ ν α ς  γερμανός κριτικός θέτει τό ζήτημα διατί ή 
γυναίκα δέν η μπόρεσε καί αύτή νά δημιαυργήση μεγάλο 
μουσικόν έργον. Πρός τούτο χρειάζεται,- λέγει, φαντα
σία καί γνώσις τής αρμονίας. Κ αί έχει μέν φαντασίαν 
όπως οί άνδρες άλλά τής λείπει ή  τέχνη, διότι ποτέ 
ή γυναίκα δέν φθάνει είς τό τέρμα τών τεχνικών σπου
δών. Ί σ ω ς  διότι χρειάζεται πολλή μελετη, ίσως καί 
διότι ή έπιτυχία δέν είναι τόσον ταχεία.

’Απέθανε τελευταίως ό  Μανουέλ Φερνανδέζ Καβαλ- 
λερο, .ένας άπό τούς γονιμωτέρους μουσουργούς τής 
Ισπανίας.

. Ό  βέλγος γλύπτης Νοκέ, 29  Ιτών, πολίτης άμε- 
ρικανός, τού όποιου τά έργα Ιγίνοντο δεκτά είς τό 
παρισινόν Σαλόνι χωρίς νά υποβληθούν είς τήν χρί- 
σιν τής επιτροπής, έφονεύθη κατά τινα άνάβασίν του 
δι’  αεροστάτου.
*ι·/ , *

' Προσεχώς θ ά  γίνη Συνέδριον Παναμερικανικόν διά 
τού οποίου θ ά  προταθή ή  ίδρυσις Παναμερικανικής 
'Ομοσπονδίας, ή óftoia θ ά  λύη όλος τάς διαφοράς 
τών άμερικανικών κρατών.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ethylen »heroen hiiï Farthenonfi-te·,
v o n  D r. A . S . A rvan itop u llos είναι ιδιαίτερον φυλ- 
λάδιον μέ δύο καλλιτεχνικούς πίνακας καί εν διά
γραμμα έκ τού περιοδικού τής Γερμανικής ’Αρχαιο
λογικής Σχολής, καί περιλαμβάνει τήν νέαν έρμηνείαν 
τού κ. Άρβανιτοπούλου περί τής ’Ανατολικής πλευ
ράς τής Ζφοφόρου τού Παρθενώνο'ς καί τής πομπής 
τών Παναθηναίων. Τήν Ιρμηνείαν ταύτην είχέν άνα- 
κοινώσει πρό τινων μηνών ό κ Άρβανιτόπουλος άπό 
τοδ βήματος τής Γερμανικής Σχολής· ή θεωρία του, 
διακρίνοντος τούς δέκα επώνυμους ήρωας τών αττι
κών φυλών έπί τής Ζωοφόρου, καί παρψδίαν τής 
πομπής τών Παναθηναίων είς τάς Έ κκλησιαζούσας 
τού ’Αριστοφάνους, Ιγεινε δεκτή καί έπηνέθη πολύ 
ύπό τών παρευρεθέντων αρχαιολόγων. Εντεύθεν 
προήλθε καί ή δημοσίευσις αυτής γερμανιστί είς τό 
περιοδικόν τής Γερμανικής Σχολής, ίνα μετατεθή είς 
εύρυτέρους επιστημονικούς κύκλους.

O Í τυφλοί, υπό Γεωργίου Δροσίνη. Σύλλογος πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Ά θή ν α ι 1906, σχ. Ιυον 
σελ. 109, λεπτά 40.

■¿tiide* d* a rt étranger p ar W illia m  R itter. 
P aris 1906 société d u  M ercure d e  P rance, σχ. 16ov 
σελ. 470, fr . 3 ,50 .

T i  ¿ v  'JSXXáit K o t v o ß o v l e o t t x i r  Δ ίκ α ιο ν  υπό
Ή λ ία  Δ . Ζέγγελη. Τόμος πρώτος. Ά θή ν α ι 1906, Τυ
πογραφ. Π , Δ . Σακελλαρίου σχ. 16ον σελ. 459 δρ. 8 .
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v e rsio n s italiana d i F . de S im on e -Brow er. N apoli 
1906. A . Tasstoore et Cie. '


