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Α πό τής Αναγεννήσεως των κλασικών σπου
δών εν χή 'Εσπερία κατά τόν 150ν αιώνα και 

εξής ήρχισε νά στρέφεται τό διαφέρον τών λο
γιών τάξεων καί πρός τά Αρχαία μνημεία, τά 
όποια άνεκάλουν είς τήν μνήμην αυτών καί 
διεφώτιζον τό παρελθόν τοΰ ελληνικού καί 
τού ρωμαϊκού πολιτισμού. ’ Από τότε ήρχισεν 
ή Αρχαιομάθεια νά θεωρήται στοιχεΐον μορ- 
φώσεωςκαί Ανθρωπισμού. Λί ίδρυθεϊσαιεν τή 
Δυτική Εύρώπη Σχολαί Ανεζωπύρησαν τόν ζή
λον τούτον καί οί έκ τών Πανεπιστημίων τής 
Γαλλίας έξερχόμενοι τρόφιμοι εφερον εν εαυ- 
τοΐς τόν σπόρον τούτον, δστις κατά μικρόν 
καλλιεργηθείς άνεπτΰχθη καί εκαρποφόρησε 
κατά τούς έπελθόντας αίώνας.

Οί είς Κρήτην Αποστελλόμενοι υπό τής'Ενε- 
τικής Δημοκρατίας ανώτεροι υπάλληλοι, Δούκες, 
’Αρχιστράτηγοι, Διοικηιαί συχνά ή σαν κάτο
χοι τοιαΰτης ανωτέρας μορφώσειος, διδά
κτορες δντες τής Φιλοσοφίας, τής Θεολογίας, 
τής Ιατρικής, έξελθόντες §κ τών Πανεπιστη
μίων (Γυμνασίων τότε καλούμενων) μάλιστα 
τής Ρώμης καί τού Παταβίου. Πολλοί τού
των ερχόμενοι εϊς Κρήτην ευρισκον πεδίον 
πρόσφορον πρός ίκανοποίησιν τής επιστημο
νικής αυτών περιεργίας, ούχί δέ σπανίως έστρε- 
φον τήν προσοχήν των πρός αυτά τά Αρχαία 
μνημεία, τά όποια εσώζοντο τότε άφθονώτερα, 
καί ασχολούμενοι είς αυτά έπειρώντο νά τά 
νοήσουν, περισυλλέξουν, ερμηνεύσουν καί 
δημοσιεύσουν.

Δεν έχομεν ακόμη σήμερον πρόχειρον ή 
έλάχιστον μέρος τού υλικού τής εν Κρήτη 'Ενε
τοκρατίας τού αποκειμένου Ανεκμετάλλευτου

είσέιι εν ταϊς Ένετικαίς Βιβλιοθήκαις, ίνα 
έπισκοπήσωμεν καί έξετάσωμεν τάς κατά τήν 
διεύθυνσιν ταύτην εργασίας τών Αρχαιολογούν- 
τφν ή Αρχαιοφίλων ‘ Ενετών. Καί έν τούτοις 
δεν μάς λείπουσι παραδείγματα τοιαύτης εύγε- 
νοΰς σχολής τών Ενετών λογίων καί Αρχόν
των τής Κρήτης. Μνημονεύω εν παράδειγμα 
τό τοΰ Όνωρίου Belli ιατρού, συγγράψαντος 
ιστορίαν τής Κρήτης Απολεσθεϊσαν δυστυχώς 
πλήν μικρών ειδήσεων. Προικισμένος οΰτος 
δι’ Ανωτέρας κλασικής μορφώσεως περιήλθε 
πλεΐστα τής Κρήτης μέρη καί συνέγραψεν εν 
είδος Κρητικής Αρχαιολογίας τών σωζομένων 
κατά τήν εποχήν του (1586) Αρχαίων εν Κρήτη 
μνημείων.Τών Αρχαιολογικών τούτων έργασιών 
τού B elli διεσώθησαν μόνον φύλλα τινά πε· 
ριέχοντα περιγραφήν τών Αρχαίων θεάτρων 
τής Κρήτης, τών σωζομένων ακόμη κατά τήν 
εποχήν του είς διαφόρους Αρχαίας πόλεις τής 
Κρήτης μετά σχεδιογραφημάτων αυτών. Τήν 
περιγραφήν ταύτην τού Belli, ήτοι τό κείμε
νον μετά τών σχεδίων εξέδωκεν ό "Αγγλος 
Falkener προ 50 ετών είς τό περιοδικόν 
Museum o f  Classical Antiquities υπό τήν 
επιγραφήν «Περιγραφή σπουδαίων τινών θεά
τρων καί άλλων Αρχαίων μνημείων §ν Κρήτη 
εκ τής χειρογράφοχι ίστορίας τού 'Ονωρίου 
B elli τφ 1586».

“Αλλά καί πολλοί άλλοι μορφωμένοι Ε ν ε
τοί είναι άλλοθεν γνωστόν δτι ήσχολήθησαν 
με τάς Αρχαιότητας τής Κρήτης' συνέλεξαν λό
γου χάριν Αρχαίας έπιγραφάς, Αντέγραψαν αΰ- 
τάς, ήρμήνευσαν καί μετέφρασαν είς λατινικήν 
καί ιταλικήν γλώσσαν, μετεκόμισαν δέ τινας



εξ αυτών και είς Ένετίαν, έσκαψαν αρχαία 
ερείπια πόλεων κα'ι μετεκόμισαν άρχαϊα άγάλ- 
ματα πρός διακόσμησιν δημοσίων ή Ιδιωτικών 
μνημείων. Τοιοΰτον είναι τό έξ 'Ιεραπέτρου 
άκέφαλον άγαλμα, τό όποιον κατά τό 1558 
μετέφερεν ό 'Αρχιστράτηγος Κρήτης (Capetan 
General) ’ Ιωάννης Ματθαίου Μπέμπος Ικεΐθεν 
εις Χάνδακα εδρών αύτό είς άνασκαφάς, κα'ι 
έκόσμησε δι’ αύτοΰ τήν Κρήνην παρά τόν 
"Αγιον Σαλβαδώρον (σήμερον Βαλιδέ Τζαμί), 
δπου διατηρείται καί μέχρι σήμερον, ώς φαί
νεται έν τη παρατιθεμένη είκόνι, και τό όποιον 
άγνωστον διατί οί Αίθίοπες τοΰ 'Ηρακλείου 
χρωμαιίσαντ&ς μέλαν κατά τά γυμνά μέρη πρό 
ετών μετέτρεψαν είς ίδιον ήρωα, καί συναγει- 
ρόμενοι καθ’ έκαστον Μάϊον ψάλλουσι και δρ- 
χοΰνται πρό αδτοΰ. "Αλλοι έγραψαν περί τής 
αρχαίας ίστορίας τής Κρήτης καί τών άρχαίων 
κρητικών πόλεων, δ πως π.χ. ό Κορνήλιος έν 
τή Τερ<χ Κρήτη (Cornelius Creta Sacra)· εν 
τφ βιβλίφ τοΰτφ βλέπει τις δημοσιευομένας 
άρχαίας έλληνικάς τής Κρήτης έπιγραφάς, ει
δήσεις περί πόλεων, άρχαίων οικοδομημάτων, 
θεάτρων, περιγραφάς άρχαίων ερειπίων, πάντα 
δέ ταΰτα ό συγγραφεύς παραλαμβάνει Ιξ άρ- 
χαιοτέρων Ενετών χρονογράφων. Καί αυτός δ 
Buondelm onti ό περιηγηθείς τήν Κρήτην 
κατά to 1415 δέν παραλείπει είς έκάστην σχεδόν 
σελίδα τής περιγραφής του νά κάμνη λόγον 
περί τής θέσεως καί τής σημασίας ιών άρχαίων 
πόλεων τής νήσου, περί άρχαίων κτιρίων σω- 
ζομένων έπί τής έποχής του, περί είδώλων, κι
όνων καί άλλων άρχαίων λειψάνων. Καί ό 
συγγράψας δέ τήν χειρόγραφον περιγραφήν 
τής Κρήτης τήν φέρουσαν τό δνομα τής οικο
γένειας B arozzi, ήν έχω πρό οφθαλμών, άνα- 
φέρει, μεταγράφει καί μεταφράζει πολλάς έλ· 
ληνικάς έπιγραφάς τής Κρήτης.

Καί δτι μέν δπήρξεν ή τάσις αυιη παρά 
τοΐς Ένετοΐς λογίοις δέν χρήζει περαιτέρω 
άποδείξεως. "Οτι δμως ή ρδγενής αΰτη τοΰ 
άρχαιοδιφεϊν έφεσις έγίνετο ένίοτε άστοχος καί 
σφαλερά, είναι καί φυσικόν καί πιθανόν διά 
τήν εποχήν αυτήν. Ή  έρευνα καί ή ερμηνεία 
τών άρχαίων μνημείων καί Ιπί τούτων εύστο
χος καί έπωφελής έπαλήθευσις τών άρχαίων 
είδήσεων, δέν ήτο τότε, δτε ή άρχαιογνωσία 
εδρίσκετο άκόμη έν σπαργάνοις, τόσον εύκολος 
καί ασφαλής, δπως είναι σήμερον. Διά τοΰτο 
είναι φυσικώτατον δτι λόγιοι άνδρες άξιοι άλ
λως έκτιμήσεως καί σεβασμού, περιέπιπτον είς 
επισφαλή καί ήμαρτημένα συμπεράσματα προ-

κειμένου νά έρμηνεύσου-ιν ^φχ«·>ιότητας, ή νά 
έπαληθεύσωσιν έπιτοπίως άρχαίας ειδήσεις.- 'Η  
έρασιτεχνικώς ούτως είπεΐν άσκουμένη άρχαισ--. 
γνωσία κατήντα ούτως, ούχί μέν σκόπιμος πά- 
ραχάραξις τής άρχαιότητος, άλλά τούλάχιστον 
άπρομελέτητος παραρχαιολογία.

’ Αλλοτε έλαβον άφορμήν ( Άθηνάς τομ. Ι Γ '. 
τάφος τοΰ Καϊάφα έν Κρήτη σελ. 310 σημ. 1) 
νά σημειώσω τοιαΰτα άρχαιολογικά δλισθή- 
ματα πολύ παράδοξα. Σήμερον διά τής δημο- 
σιεύσεως δύο έπιγραφών ένετικής εποχής προσ
θέτω δύο χαρακτηριστικά άκόμη παραδείγματα 
τής τάσεως τής έποχής πρός άρχαιογνωσίαν 
άλλά ιαυιοχρόνωζ καί τοΰ ολισθηρού εδάφους 
έφ’ ου πολλάκις έπλανώντο οί άρχαιολοΰντες 
Ενετοί τής Κρήτης.

Α ' . — "Επιγραφή Χανίων.

Είς τήν πρός δυσμάς έξωτερικήν πλευράν 
τοΰ δυτικού πύργου τοΰ Ένετικοΰ Καστελλίου 
Χανίων, ένθα νΰν ή οικία τών άδελφών Μαυ- 
ρουκάκι, είς ύψος αρκετόν άπό τοΰ έδάφους 
δπάρχει κατεσκευασμένη έντός τοΰ τείχους κόγχη 
καμαρωτή περιθεομένη ύπό περιθωρίου ποι- 
κιλλομένου δι’ άραβουργημάτων και ζφδίων.Τό 
τύμπανον τής κόγχης δέν είναι μονόλιθον, άλλ’ 
άπετελέσθη Ικ συνηρμοσμένων πλακών διαφό
ρου μεγέθους, τινές τών όποιων άπεσπάσθησαν 
κατά τήν δεξιάν είς τόν βλέποντα πλευράν καί διά 
τοΰτο ή έν τφ τυμπάνφ έπιγραφή έκολοβώθη 
μικρόν κατά τό δεξιόν άκρον. 'Η  κόγχη έχει 
ύψος δύο περίπου μέτρων. 'Η  επιγραφή είναι 
λαξευτή καί είςγλώσαν λατινικήν, τήν έπίσημον 
γλώσσαν τών Ενετών, καί έγράφη πρός τιμήν 
τοΰ Πασχάλη Σιγόνια γενομένου Δονκός Κρή
της τφ 1567— 1569.

Ή  έπιγραφή καθοραται άπό τής σημερινής 
πλατείας τών Μαυροβουνίων, εδρίσκετο δέ κατά 
τήν Ένετικήν Ιποχήν έν τή μάλλον Ιπιφανεΐ 
θέσει τής πόλεως, έν τή πλατείς 'τοΰ λιμένος, 
προσπίπτουσα άμέσως είς τήν θέαν, διότι τότε 
έλειπον τά σημερινά καταστήματα τά προσκολ- 
ληθέντα κατόπιν είς τό τείχος τοΰ Καστελλίου. 
Τήν έπιγραφήν άντέγραψεν καί ό "Αγγλος 
πλοίαρχος Spratt καί άνετύπωσεν αύτήν Ιν 
τφ βιβλίφ του περί Κρήτης (Capt. Spratt. 
Travels vo l. I I  p. 160), ούδένα δμως λόγον 
ποιείται περί αύτής.

Μεταγραφόμενη διά μικρών γραμμάτων καί 
συμπληρουμένη κατάτά Ιλλείποντα ή έπιγραφή 
έχει ούτως:

Τ Ο  E S  Ι Ε Ρ Α Π Ε Τ Ρ Ο Γ  Α Γ Α Λ Μ Α

Com fectum  
jam  erat èrigendae 
statuae opus ; cum ipse 
Citei residens, ubi totius 
regnl consulatum  exercebat, 
re cogn ita  ab in[cepto] 
desistere om nino [coegit], 
m érito asserens se [boni] 
viri officia  erga ftdelfitatem] 
reiptiblicae sua[e debitam] 
pra[estit]isse, satisque d[icensj 
erga se voluntatem  co[gnovisse], 
g loriosiusque apud se nihfil] 
consientia rerum  be[ne] 

gestarum.
H ie tam en tertium in [annum] 
lapidem  ne quis lo[cum] 
m iretur vacuum  in rei 
m em oriam  omnium 
assensu decretum  fuit 

M D L X X IIII 
mensis Julii die X 

ήτοι έν μεταφράσει:
«Είχεν ήδη συντελεσθή τό έργον πρός άνέ- 

γερσιν άνδριάντος, δτε αυτός έδρεύων Ιν Κυ-

ταίφ, δπου ήσκει τήν υπάτην αρχήν δλου τοΰ 
Βασιλείου, μαθών τό πράγμα ήνάγκασε νά άπέ- 
χωσιν δλως τοΰ έργου, λέγων δτι μόνον άγαθοΰ 
πολίτου τά καθήκοντα διά τήν δφειλομένην 
πρός τήν Πολιτείαν πίστιν έξεπλήρωσε, καί δτι 
άρκετόν δι’ αυτόν είναι δτι Ιγνώρισε τάς πρός 
αυτόν διαθέσεις (τών πολιτών , καί δτι παρ’ 
αδτφ ούδέν θεωρείται Ινδοξότερον τής συναι- 
σθήσεως τών καλώς πεπραγμένων. "Ινα μή θαυ- 
μάζη δέ τις τό κενόν τοΰ χώρου (τής κόγχης), 
άπεφασίσθη μετά τρία ήδη έτη κοινή πάντων 
ψήφφ νά τεθή ενταύθα ό λίθος (ή έπιγραφή) 
πρός μνήμην τοΰ πράγματος έτει 1574 μηνός 
Ιουλίου ήμέρςι δεκάτη.»

Τίς νΰν ό μετριόφρων Δοΰξ Κρήτης, δστις 
άπηγόρευσεν έίς τούς Χανιώτας νά άνεγείρωσιν 
έν τή κόγχη ταύτη τή έπίτηδες κατασκευασθείση 
τόν άνδριάντα του; Σιωπάται μέν τό δνομα 
εν τή έπιγραφή, διότι φαίνεται δτι καί τοΰτο άπη- 
γορεύθη νά άναγράψωσιν, άλλά τότε δνομα 
καί τό πράγμα είναι άλλοθεν μαρτυρημένα 
καί έκ τής σημειουμένης δέ χρονολογίας εύχε- 
ρώς εδρίσκεται. Ή το  ό πολύς καί περιβόητος 
Δούξ Κρήτης καί ύστερον καί Δόγης Ένετίας 
Πασχάλης Σιγόνιας, Pasqual CigOgna.
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Καθ’ Sv χρόνον oí Κυδωνιάται ήθέλησαν νά νου Αρχιπειρατού 0υλύ'6-,,,Τ,.,,ί s Χστις ήγούμε- 
Ανεγείρωσι ιόν Ανδριάντα είς τόν Σιγόνιαν, ου- νος ισχυρού πειρατικού στόλου κατέστρδψε»--- διά 
τος εύρίσκετο έν Κυταίφ, Ασκών χήν ύπερτά- πυρος καί σιδήρου τα βόρεια παράλια τής Κ ρή' ζ·.
την έξ ουσίαν ένταύθα (totius regni consula- της, Αποβιβαστείς δέ τελευταίον είς τήν πόλιν
turn exercebat), ή το δηλ. Δούξ Κρήτης εν Ρέθυμνον, ήν οι καταπτοηθέντες κάτοικοι είχον
Χάνδακι τή πρωτευούση τής νήσου. "Ωστε κατά εγκαταλείπει, λεηλατεί καί πυρπολεί αυτήν. 'Ο
τόν συντάκτην τής επιγραφής τάύτης ή Αρχαία Σιγόνιας καταστέλλει στάσιν των αγροτών έξε-
Κρητική πόλις Κύταιον Ι'κειτο είς ήν θέσιν ρεθισθέντων διά τήν καταναγκαστικήν στρατο-
έκτίσθη ύπό τών ’ Αράβων δ Χάνδαξ, δν διε- λογίαν Κρητών κωπηλατών διά τάς Ένετικάς
τήρησαν καί οί Ενετοί πρωτεύουσαν τού Βα- γαλέρας, άναπτύσσει δέ μεγάλην δραστηριότητα
σιλείου τής Κρήτης. ’Αλλά τό Κύταιον τό άρ- είς τήν παρασκευήν καί εξάρτησιν τού Ένετι·
χαΐον έκειτο κατά τάς αρχαίας πηγάς ούχί κού στόλου τού καταναυμαχήσαντος εν τή με-
ένταύθα άλλα δυτικώτερον κατά τήν παραλίαν γάλη ναυμαχία τής Ναυπάκτου (1571) τον ήνω-
τού ’Αλμυρού τού Παλαικάστρου τής 'Ρογδιάς μένον Μουσουλμανικόν στόλον. ’Ανεγείρει πρός
ή παρά τό Δϊον άκρωτήριον (Bursian G eo- τούτοις μεγάλος Αποθήκας δημοσίας πρός άπο-
grap. III. σελ. 557. Ψιλάκι ’ Ιστορία τής ταμίευσιν τών γεννημάτων καί Αποφυγήν τού
Κρήτης σελ. 179), είς τήν θέσιν δέ, ήν κατέ- λιμού, δστις συχνά κατέτρυχε τήν νήσον ένεκα
λαβεν ό Χάνδαξ έκειτο τό αρχαίον Μάτιον ή τό Αφοριών καί πολέμων. Ώ ς Διοικητής Χανίων
'Ηράκλειον Ιπίνεια Κνωσού. Άλλ’ "οί Ενετοί έσωσε τήν πόλιν άπό τού λιμού καί τού κιν-
Αρχαιόφιλοι άδηλον πού στηριζόμενοι, πλανώ- δύνου στρατιωτικής στάσεως, δι’  δ οϊ Κυδω-
μενοι δέ καί έκ τής μικράς Αμοιότητος τού Κ ν· νιάται άποφασίζουσι νά άνεγείρωσιν αύτφ έφιπ-
ταίου πρός τό Χάνδαξ καί Candía, Ιπίστευ- πον ανδριάντα εν τή αγορά τής πόλεως (Gor-
σαν δτι ό Χάνδαξ έκειτο επί τού Κυταίου και nelius Creta Sacra vol. II. p. 427).
άρχαίζοντες εκάλουν ένίοτε τόν Χάνδακα Κύ- Μετά την δεκαετίαν δ Σιγόνιας Ανακληθείς
ταιον, δπως συνέβη καί έν τή Ιπιγραφή ταύτη. είς Ένετίαν καταλαμβάνει άλλα αξιώματα καί
"Οτι δέ τό παραρχαιολόγημα έκυκλεϊτο παρά δή καί τό ύψιοτον γενόμενος ^όγης. Ενετίας
τοϊς Ένετοίς καί δτι δέν έπλάσθη μόνον υπό τφ  1585, είς δ μένει μέχρι τού θανάτου του
τού συντάξαντος τήν έπιγραφήν ταύτην φαίνε- συμβάντος τφ 1595 είς τό 85 έτος τής ήλι-
ται καί εκ τού Χρονικού τού B arozzi (D e- κίας του.
scrizione d e ll’ Isola di Creta φυλ. 23α), Τού Πασχάλη Σιγόνια έξαίρεται πρός ιοίς
έν φ  φέρεται «Κύταιον ή Χάνδαξ έκειτο δπου αλλοις καί ή άκρα ευσέβεια, ής άπόδειξιν οί
σήμερον ή πόλις Candía, μικρόν φρούριον ‘ Ενετοί χρονογράφοι φέρουσι θαύμα μέγα γε-
χρησιμεύον ώς έμπόριον λιμήν ή δρμος Κνωσού», νόμενον αύτφ έν Κρήτη, καθ’ δν χρόνον ήκροάτο

Ό  Σιγόνιας εστάλη κατά πρώτον έξ Ένε- ποτέ έν κατανύξει τής ίεράς λειτουργίας. Τό
τίας είς Κρήτην ώς Διοικητής (Rector) τού θαύμα διηγείται ούτως Ó χρονογράφος Φραγ-
νομοΰ (territorium) Ρεθύμνης, δτε άπέκρουσε κϊσκος Σανσωβίνος. « ’Εν φ  ήκροάτο τής λει-
καί διεσκόρπισε τούς λυμαινομένους τά παρά- τουργίας ήμέραν τινά Ιν Χάνδακι, δ άρτος τής
λια τής Κρήτης πειρατάς. Μετά ταύτα Ικλέγε- Ευχαριστίας Ανυψώθη Ικ τού βωμού καί με-
ται υπό τής Συγκλήτου Δούξ τής Κρήτης διά τεωρισθείς, έν φ  δ ίερευς προσεπάθει παντί
τήν διετίαν 1567 -1569. ‘Ο Σιγόνιας μνημο- σθένει νά τόν Αναλάβη, μετέβη καί εσταμάτη-
νεύεται ώς λίαν εύδοκιμήσας καί έν τή Ανω- σεν εντός τών χειρών τού άρχοντος τούτου*,
τάτη τής νήσου διοικήσει, δπως έν τή θέσει Ό  Κορνήλιος προσθέτει δτι κατ’ άλλους τό
Διοικητού Χανίων, ήν κατέλαβεν Αμέσως κα- θαύμα τούτο Ιγένετο είς τόν Σιγόνιαν έν Κερ-
τόπιν 1569-1571. Οΰτω κατωρθώθη επί δε- κύρα, δτεδιέμενεν εκεί ώς Διοικητής τής νήσου,
καετίαν νάδιατηρηθή έν τή νήσφ καταλαμβά-· Είς τό θαύμα τούτο καί τάς άλλας έξόχους
νων κατά πάσαν διετίαν άλλο Αξίωμα, διότι του ύπηρεσίας Αναφέρονται καί αί έξής φράσεις
είναι γνωστόν, δτι διά νόμου Απηγορεύετο ή τής επιτύμβιας του επιγραφής συνταχθείσης ύπό
πλέον τής διετίας παραμονή τού αυτού προσώ- τού δμωνύμουτου Ανεψιού « ‘Ως άλλος Συμεών
που. είς τήν αυτήν Ανωτέραν έν Κρήτη θέσιν. έδέξατο χερσί τόν Χριστόν καί ώς άλλος Δαβίδ
‘Ως Δούξ Κρήτης καί Διοικητής Χανίων δ Σι- τήν Κρήτην έκ τού πολέμου, τό Πατάβιον έκ
γόνιας Ιξακολουθεΐ τήν κατά τών πειρατών τού λοιμού καί τήν πατρίδα (‘Ενετίαν) έκ τού
άμυναν καί ίδίρ κατά τού διαβοήτου Άλγερί- λιμού έσωσεν».
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At περί τής Ανεγέρσεως άνδριάντος τού Σι- 
γόνια είς τήν Αγοράν Χανίων ειδήσεις παραλ- 
λάσσουν ολίγον, διότι έν φ  δ Κορνήλιος λέ
γει δτι οί Κυδωνιάται άποφασίζουσι νά Ανε
γείρουν έφιππον Ανδριάντα, δ Ανεψιός έν τή 
επιτυμβίρ έπιγραφή λέγει δτι οί Κυδωνιάται 
έφρόντισαν νά άνεγερθή άνδριάς έν τή άγορρ. 
Βεβαίως περί εφίππου Ανδριάντος δέν εσκέ- 
φθησαν οί Χανιώται, διότι καί ή σωζομένη 
κόγχη θα ήτο επιτήδεια πρός τούτο, ώστε Α
κριβές πρέπει νά θεωρηθή δ,τι άναφέρεται έν 
τή έπιγραφή, το όποιον συμφωνεί καί πρός 
τήν έπιτυμβίαν έπιγραφήν, ήτοι δτι Απεφασί- 
σθη μέν ή ίδρυσις τού Ανδριάντος (ούχί έφίπ- 
που) καί κατεσκευάσθη καί πρός τούτο ή κόγχη 
έν τή πλατεία τού λιμένος καί τή Αγορά, Αλλ“ 
δ Σιγόνιας μαθών τούτο τό ήμπόδισεν εκ με
τριοφροσύνης, ινα μή μείνη δέ κενός δ χώρος, 
είς τόν όποιον έπρόκειτο νά τοποθετηθή δ άν- 
δριάς (ή σημερινή κόγχη) έγείρων τήν κοινήν 
περιέργειαν, Απεφασίσθη μετά τρία έτη νάτεθή 
ή επιγραφή αύτη πρός μνήμην τού γεγονότος, 
πράγμα τό όποιον πολύ Αμφιβάλλω, δν δέν 
συνετέλεσε περισσότερον είς τήν διαφήμισιν 
τού μετριόφρονος Ενετού άπό τήν ί'δρυσιν 
τού Ανδριάντος.

Ή  φημιζομένη αύτη μετριότης καί ή μονα
δική ευσέβεια τού Σιγόνια ήσαν πραγματικοί, 
ή ήσαν έξοχου υποκρισίας καί πονηρού ύστε- 
ρολογισμού συνέπειαι, ώς πιστεύει δ Ζαμπέ- 
λιος; Περί τούτου δς Αποφανθώσιν άλλοι.

Β  .—  ’Επιγραφή Μιραμπέλλον.

Ή  δευτέρα έπιγραφή είναι επιτύμβιος, λα- 
ξευμένη είς τό έπιστύλιον Αψΐδος καμαρωτής 
εντός έκκλησιδίου τής Παναγίας Καρδιω- 
τίσσσης (γενεθλίου τής Θεοτόκου) έν τφ ση- 
μερινφ παραλίφ συνοικισμφ 'Αγίου Νικολάου 
τής έπαρχίας Μεραμπέλλου Κρήτης. Ό  τάφος 
ήτο τού Μαριπέτρου τού υίού 'Ενετού Κα- 
στελλάνου τού Ένετικού φρουρίου Mirabello, 
τό όποιον ώς πρωτεύουσα Ιδωκε καί τό δνομα 
είς τήν επαρχίαν τήν σώζουσαν είσέτι τό δνομα 
αδτό. Τό φρούριον M irabello έκτίσθη, ώς 
λέγεται, ύπό τού Γενουηνσίου κατακτητοΰ τής 
Κρήτης 'Ερρίκου Πεσκατόρη τφ 1205 επί τής 
θέσεως ακριβώς, δπου έκειτο ή Αρχαία ελλη
νική πόλις Αατώ πρός Καμάρι} (G. Gerola 
M onumenti V enehi dell’ isola di Creta 
p. 236 fig. 133).

Ό  τάφος έκειτο υπό τήν καμαρωτήν Αψίδα

είσδύουσαν Ιντός τού βορείου έσωτερικού τοί
χου τής έκκλησίας, αλλά κατά νεωτέραν άνα- 
καίνισιν τού ναού έξηφανίσθη δ καθ’  αυτό 
τάφος, διετηρήθη δμως ή Αψίς ή φέρουσα τήν 
έπιγραφήν. Τό μήκος τού επιστυλίου, έν φ  ή 
έπιγραφή, είναι 2,45 καί τό ύψος τών γραμ
μάτων πεπληρωμενων διά μελαίνης ύλης είναι 
3 J/ 2 εκατοστά τού μέτρου.

Ό  λίθος έπαθεν ενιαχού φθοράν, δτε τό 
έκκλησίδιον ήτο έγκαταλελειμμενον καί ήρειπω- 
μένον καί ήψανίσΟησαν Αρκετά γράμματα ή 
έγένοντο εξίτηλα διά τριβής. Είναι γραμμένη 
είς δύο μακρούς στίχους καί έχει ούτως, μετα- 
γραφομένη διά μικρών γραμμάτων :

«H ic jacet Laurentius [Jaj cob i Mari
petri (n )ob ilis  Cretensis H eraclioppidi 
Praefecti dum vixerit bene n . .  to filius 
dilectus m orte immatura coreptus anno 
M D C II».

"Ητοι
« ’Ενθάδε κεϊται Λαυρέντιος δ Αγαπητός υιός 

εύγενούς Κρητός τού ’Ιακώβου Μαριπέτρου 
τού διοικητού (Καστελλάνου ) τής Ηρακλεο- 
πόλεως έφ’ δσον έζη, αώρφ θανάτφ Αρπαγείς 
κατά τό έτος 1602».

"Ωστε δ Αώρως αποθανών Λαυρέντιος ήτο 
υίός τού ’Ιακώβου Μαριπέτρου, δστις είχε χρη
ματίσει Καστελλάνος τής Ήρακλεοπόλεως καί 
είχεν αποκτήσει καί τήν λεγομένην Κρητικήν 
ευγένειαν (nobilitas Cretensis).

Καί δ συντάξας τί|ν έπιγραφήν ταύτην λό
γιος’ Ενετός προφανώς κατέχεται ύπό τής εφέ- 
σεως νά άρχαιολογήση, διά τούτο κάμνει χρήσιν 
τής φράσεως P raefectu s H era cleop p id i  Αντί 
τού συνήθους δοου Castellanus M irabelli- 
Καί τόν μέν ρωμ. τίτλον P raefectus  μετεχει- 
ρίσδη Αντί τού Castellanus, δπως συνηθέ- 
στατα είς επισήμους μάλιστα έπιγραφάς τής ε
ποχής ταύτης εύρίσκομεν το Consul Αντί τού 
D uca, καί τό P roconsu l, ή P raefectus  
m ilitia ru m  Αντί τού συνήθους Capeta- 
neus genera lis. Καί ταύτα μέν δπωσοΰν εύ- 
οδούνται κατ’ Αναλογίαν τινά· Αλλ’ είς τήν ονο
μασίαν τού Μιραμπέλλον διά τού Αρχαιοπινοΰς 
'Ηρακλεοπόλεως έσφάλη καθ’ δλοκληρίαν δ 
συντάξας τήν έπιγραφήν, διότι ούδεμία πόλις 
Ήρακλεόπολις καλουμένη έκειτο ενταύθα αλλ’  ή 
Λατώ ή Καμάρα ή «Ιατώ πρός Καμάρι}, ώς εϊπο- 
μεν Ανωτέρω. Πόλις Ηράκλειον έν Κρήτη έκειτο 
έκεί δπου κεϊται τό σημερινόν Ηράκλειον ή 
εκεί που πλησίον επίνειον οΰσα τής Κνωσού.

Τό παραρχαιολόγημα τούτο δέν εύθύνει έξ
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άπαντος τον συντάκτην τής επιτύμβιου επιγρα
φής έν δλψ. Ή  Ισφαλμένη δνομασία, δπως 
καί τής προηγουμένης έπιγραφής, έκυκλεΐτο 
προφανώς παρά τοΐς χρονογράφοις τής επο
χής καί ΰπ’ αίιτών ήπατήθη δ  γράψας την έπι- 
γραψήν. Τούτο βλέπομεν έκ τού χειρογράφου 
τού Β δ γ ο ζ ζ ι  φυλ: 23 δπου ευρηται «‘ Ηρά
κλεια ή Ηράκλειον σήμερον Κάστέλλιον Μερα- 
μπέλλον». Έ ν δέ τή Τερρ Κρήτη τού Κορνη-

λίου τό Ηράκλειον συγχέεται μέ τήν πόλιν Ση- 
τείαν (I. ρ. 254) και άλλαχοΰ τού βιβλίου κατά 
άλλους βεβαίως χρονογράφους είς τό Μερα- 
μπέλλον τοποθετείται τό Κύταιον ή και ή Χερ
σόνησος.

Ή  οικογένεια Α ^πρβίΐΌ  ήτο έκ των γνω- 
ριμωτέρων τής εποχής δούσα πλήν άλλων 6- 
ποδεεστέρων υπαλλήλων και τρεις Δούκας εις 
τήν Κρήτην.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Α . Ξ Α Ν Θ Ο Υ Δ ΙΔ Η  Σ
λ

Π A D A  Λ Α Λ Ε Ο Υ Σ Α *

ΠΡΩΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

"Ησκιοι, δροσιές, θροήματα ίερά,φωιός παιγνίδια, 
Ψυχές τον δάσους μυστικές, άπ' τά πουλιά ώς τά

[φίδια,
Κάτι μου λέει πώς έζησα μαζί σας μιαν ήμέρα 
Κ' ένας τυφώνας μ’  άρπα|ε καί μ ’ έρριξ’ έδωπέρα.

ΨΥΧΗΣ ΔΑΚΡΥΑ

Ούρανογέννητη ψυχή, μέ τονρανον τή δόξα, 
Ντυμένη χίλια χρώματα, χίλιες σκιές ντυμένη, 
Ιώρα μέ μαύρα σύννεφα, τώρα μ ’ ουράνια τόξα, 
Ψυχή, ένας κήπος μυστικός τά δάκρυα σου προσ-

[μένει.

ΑΟΙΔΟΣ

Στά δρομαλάκια τον χωρίου,τά θλιβερά ήσκιωμένα, 
Τήν έλεγεία τον δειλινού, τυφλέ άοιδέ, σκορπίζεις. 
Γύρω  τά μάτια τάνοιχτά σέ βλέπουν δακρνσμένα, 
Μά ίου, αέ ήμέρα άπόκοσμη, μιάν άνοιξη άντι-

[κρνζεις.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

(Ωραίε Χριστέ, τών μακρυνών προγόνων μου
[ εικόνα,

Σιά κάλλη σου Αν δέν κάηκε θυμίαμα ή ζωή μου, 
Πολεμιστής, άφίνοντας τόν μάταιον άγώνα,
Σου ανάβω τό καντύλι σου μέ τή στερνή πνοή μου.

«Παναθήναια» σελ. 171.

ΩΚΕΑΝΟΣ

Μέγα τό αΙώνιο κύμα σου τό Αργοκυλας, ώ  τέρας 
’Ωκεανέ, καί μ ’ άφθαστον ένός δλέθρον πάθος, 
’Ανοίγεις μνήμα άμέτρητο στό άστρο τής ήμέρας. 
Σβύνει τό φως, τρέμει ή ζωή, ώς τό άφθαστο

[σου βάθος.

ΣΑΠΦΙΚΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ

Πίσω άπ’ τόν λόφον έγυρεν έρωτικά ή Σελήνη, 
Έοβνσε ή πούλια στόν γλαυκό τής Λέσβος έλαιώνα 
Kal τά γλυκά μεσάνυχτα στρώνουνε γάμουκλίνη... 
Ώ  σαπφικό παράπονον: τ’Ε γώ  καθεύδω μόνα».

ΛΕΣΒ Ο Σ

Μ ’ έφερε κύμα ίρωτικό στής Λέσβος τό άκρογιάλι, 
Κάτω. άπ’ τΙς γλαυκοπράσινες ίληές νά κοιμηθώ, 
Βάζω τή χλόη στρώμα μου καί τάνθια προσ-

[κεφάλι,
Σαπφώ, τό θειο τραγούδι σου και σέ νά δνει-

[ρενθώ.

ΣΚΛΑΒΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ

Σαλπίζει 6 σκλάβος πετεινός στόν άρθρο τών
[κυμάτων:

—  Ξύπνα λειβάδι πράσινο, ξύπνα ανθισμένε
[φράχτη,

Λυπνα βοσκέ μέ τό λευκό κοπάδι τών προβάτων !.. 
Και ιαγριο κύμα του άπαντά: Μάταια σαλπί

ζ ε ις  κράχτη !

ANIMA RERUM

Κατάρτι, πού σέ δέρνουνε του ώκεανον οι άνέμοι, 
Του λόγγον πράσινο δεντρί σκληρά ξερριζωμένο, 
Ή ε?ν’ ή χλωράδα ή μυστική, που στην κορφή

[σου τρέμει ;
—  Νά ξαποστάση Ικάθισε πουλάκι πλανημένο. 

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τό νέκταρ σου μέ μέθυσε καί τό γλυκά σου μάτια, 
Ώ  ’Ισπανία, ταξιδευτήν στώραιο σου άκρογιάλι 
Καί, τή μαντίλλια παίζοντας ατό ερωτικό κεφάλι, 
Μιά ’Ανδαλουσία μέ σκλάβωσε στάρχάία σου

[παλάτια.

ΜΑΛΤΑ

Στών στοιχειωμένων σου σπιτιών τόν ήσκιο νυ
χτωμένος,

Στά στενορρύμια περπατώ, τΙς σκάλες σου άνε-
[βαίνω,

Μάλτα, καΙΙππότης στόν μακρύ μανδύα τυλιγμένος, 
Φορώ σταυρό στό ξίφος μου καί τόν έχθρό προσ-

[μένω.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Μέσα στήν πένθιμη βοή του Ώκεανον, τό κνμα 
Κάτω άπ’ τά νέφη τή θαμπή στυλώνει πυραμίδα 
ΚαΙκλαίειόμέγας ουρανός πάνω άπ’τό μέγα μνήμα. 
Προσκύνα,ώ ναύτη! Κάτω σου κοιμάται ή ’Ατλαν-

[τίδα.

ΑΛΠΕΙΣ

Παράδεισος άπάνω μου τών "Αλπεων τά χιόνια 
Κ ’ ή λίμνη κάτω μου έρωτας μά τά γλαυκά

[νερά της.
Κ ’ έγώ παιδί τής Αττικής, τής ξενητειας διαβάτης, 
Κλαίω γιά τά ρόδα του ‘ Υμηττού, τον Κολωνού

[τάηδόνια

ΧΙΟΣ

Εύώδιασες τό πέλαγος με τήν άνθοπνοή σου, 
Πλήθος τά λεμονάνθια σου σέ γή καί σ’ άκρογιάλι, 
Κι δ ναύτης άργοπλέοντας, ώ Χίος, τήν άκτή σου, 
Λογιάζει γάμου στέφανα σ ’ ένα ξανθό κεφάλι.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ

Μάταια μέ κράζουν οι άκτές κ οι τόποι μέ καλούνε, 
¿'τις πολιτείες μάταια μέ σπρώχνοννπρίμα οί αύρες. 
Τραβώ Ανοιχτά. Τά μάτια μου λιμάνι δέν θά ¡δούνε, 
Μαύρα έχω βάψει τά πανιά και τις άντε’νες μαύρες.

ΚΡΗΤΗ

’Απ' τό γαλάζιο πέλαγος σέ ξαγναντεύω, Κρήτη ! 
Τού δειλινού τά σύννεφα χρυσό σου πλέκουν

[στέμμα
Κι δ "Ηλιος, βασιλεύοντας κατά τόν Ψηλορείτη 
Σμίγει τό αίμα τού ουρανού μέ τό δικάσου τό αίμα.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Μιά πεταλούδα χάϊδεψε λευκή τό άρχαϊο τό μνήμα 
Καίτίναξετό χνούδι της στό χιόνι τού μαρμάρου. 
Κάποιας ζωής αλαργινής πιστοστρεμένο κύμα, 
Πού χαιρετάει τήν Ήγηαώ στήν Αγκαλιά του

[Χάρον.

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ

Σκοτεινιασμένος δ ούρανός στόν Παρθενώνα
[γέρνει,. .

Τόν μαύροθόλο κάτασπρες κολόνες τόν στηρίζουν, ■ 
Μέσα στήν μπόρα ή Αστραπή Ανάερα φίδια σπέρνει 
Κ' οί κεραυνοί τόν χαιρετούν, χωρίς νά τόν Αγ-

[γίζουν.

ΞΕΝΗΤΕΙΑ

Ξένος δ τόπος κι' δ καιρός κ’ οι άνθρωποι ολοι ξένοι. 
Μέσ στή μεγάλη μοναξιά μάταια ζητώ έναν φίλο, 
Μά Ικεϊ που παραδέρνομαι στή νύχτα τή θλιμένη, 
’ Ακούω γλυκό τό γαύγισμα τού σπιτικού μου

[σκύλου.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΖΟΥΦΡΕΣ

Μάταια σ’ Αποζήτηαεν έχτές τό νέο φεγγάρι, 
Τής νύχτας Αγαπητικέ, σ’ Ακρογιαλιά, σέ κύμα. 
Τώρα ή νυχτιά ή αφέγγαρη εσένα σ’ έχει πάρει 
Και τό φεγγάρι Απλώθηκε κρύο στό κρύο σου

[μνήμα.
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ΔΕΛΦΟΙ

*Δενξχειδάφνη μάντ ισσα καί σπίτι πιά δ θεός . .λ  
Μ ίσ στη βραχώδη την έρμιά παραμιλάει ή Πυθία. 
Στϊς Φαιδριάδες άγριες πέφτει χλωμό τδ φως 
Καί δάκρυα στάζει, δάκρυα βουβά ή Κασταλία·

ΜΥΚΗΝΑΙ

Νεκρά σκεπάζουν σύνννεφα των Μυκηνών ιά
[τείχη. .

Παλάτια, τάφοι, δλα βονβάκι’ άσάλεντος δ άγέρας, 
Σαν δνειρον άλαργινδ μιας παναρχαίας ημέρας. 
Καί μέσ' στον δνείρου τά βαθειά φιλιών καί

[θρήνων ήχοι.

ΟΛΥΜΠΙΑ

Ώ  φώς καί χλόη καί νερά καί κρυσταλλένιε άέρα, 
Ζωή καί χάρο άσύγκριτα τά σμίξατε εδωπέρα. 
Κ ' έδώ ή 'Ολύμπια ή ζωή τά μάτια αν έχη

[κλείσει,
Τόσο γλυκά κοιμήθηκε, που λές: κί άς μην

[ξνπνήση.

ΚΥΠΡΟΣ

’ Απ' τήν Παφίτισσα θεά, ώ Κύπρος, μιά άντη-
[λιάδα

Χρυσώνει άκόμα ίρωτικά τά ώραϊα τά χώματά
[σου.

Κι άπ' τούς βεβήλοΐ’ς κρύβοντας τή μυστική
[ ώμορφάδα,

Νυχτοδιαβαίνει ή Ρήγαινα * μες ατά χαλάσματά
[σου.

* Η  'Ρ ή γ α ιν α  τής κ υ π ρ ια κ ή ς  παραδόοεα>ς, ή  ’Α φ ρ ο δ ίτη  

κ α τά  τ ή ν  ίρ μ η ν ε ϊα ν  το ν Σ ίμ ο ν  Μ ενά ρ δ ο ν.

/

ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ

Χρόνια στδν κάμπον ξρημο τδδέντροτής ζωής μου 
Καί τδ χινόπωρο άνθισες, άνθος λευκό, μπροστά

[μου.
Τί τάχα άν άνοιξη μήνας τής σκοτεινής ψυχής μου ; 
'Αλλοίμονο! άργησες νάρθής κ ’ έϊνε βαρειά ή

[σκιά μου.

ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΤΑΡΡΟΥ λ

- 'Ολύμπιο γέλιο κι δνειρον δ Κόλπος τού Κα
πάρου,

Ποτέ του δ& καθρέφτισε τή σκοτεινιά του χάρου 
Στά σμαραγδένια βάθΐ] του, στά πράσινά του

[πλάτη.
Κ" ή Τσερναγόρα άπάνω του μιας Ίλιάδος κο·

Iμάτι.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΑΦ Ο Σ

“ Ανοιξε δ τάφος κ' ϊλαμψε σάν ήλιος τδ χρυσάφι 
Καμαρωμένοι οί θώρακες, σεμνά τά δαχιυλίδια, 
*Ιδια στολίδια τής ζωής καί του θανάτου τά Iδια. 
Μιά προσωπίδα μέσα σας χαμογελάει,· ώ τάφοι!

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

‘ Απ’ τήν ξερήν άνηφοριά στδν ήλιο άποσταμένος, 
Του άρχαίου ναού προσκυνητής, πέφτω βαριά

[στδ χώμα
Κοιμούμαι κι δνειρεύομαι: Στην Κόρινθο είμαι

[ξένος,
Στην άγκαλιά μου εϊν ’ ή Ααις καί μέ φάει στδ

[στόμα.
Φ ρεατνς, Μ άιος ·  Δ εκέμβριος 1 9 0 6 .

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Τό γιαλό, γιαλό, 
ψαράκια κυνηγώ.

Είς ποιον άλλον θά ήρμοζε, καί διά στό
ματος τίνος θά έμέλπετο καταλληλότερον ή 
Ιπφδός αυτή, παρά διά στόματος τού φίλου 
μας Τριαντάφυλλου του Κηπουρού; Γυμνό- 
πους καθώς ήτον δλην τήν ζωήν του, πότε νά 
φυτεύη καί νά σκαλίζη, ή νά ποτίζη καί νά 
κατευθύνη τό νερόν είς τ ’ αυλάκια τού περιβο
λιού, πότε νά τρέχη δλους τούς γιαλούς, άπό 
Αμμουδιάν εις αμμουδιάν καί Από Αγκάλην θα
λάσσης είς αγκάλην, με τόν πεζόβολον επί τού 
ώμου τού δεξιού, μέ τόν τορβάν ύπό τήν Αρι
στερόν μασχάλην . . . Ίστατο από καιρού είς 
καιρόν, ενήδρευε, κατεσκόπευε τά κοπάδια τών 
μικρών δψαρίων νά βόσκουν εις τόν πάτον, νά 
πλέουν είς τόν άφρόν, κοντά είς τήν άμμον 
έξω, είια, ώς έπιδέξιος τοξότης, έτεινε τόν πε
ζόβολον, τόν εξεσφενδόνιζε ταχύς — καί πού νά 
φύγουν τά ταλαίπωρα τά μικρά ψαράκια άπό 
τούς βρόχους του τούς φονικούς ;

Είτα έθολάσσωνεν έως τό γόνα, έδραχνεν 
ήρέμα τόν πεζόβολον άπό τήν κορυφήν, τόν 
Ανέβαζε, τά βρόχια μέ τάς μολυβήθρας έπιπτον 
κάθετα, τον έσυρεν έξω καί τόν έτίναζεν Ιπί 
τής άμμου, τρία βήματα Από τό κύμα. Έπή- 
δων, ήσπαιρον, έστιλβον μέ λέπια Αργυρά τά 
καϋμένα τά ψαράκια, καί λαχταριστά άκόμα 6 
Τριαντάφυλλο? μέ τόν τορβάν τά έφερεν είς 
τόν κήπον τον. ’ Εκεί ήναπτε φωτιάν, καί αφού 
Ιρριπτεν δλίγον άλας, τά έψηνε' τά παιδάριά 
του τά μικρά τά ήρπαζον μισοψημένα άπό τήν 
άνθρακιάν, είτα δ πατήρ τούς τά εμοίραζεν, έ
διδε κ’  είς τήν έγκυον γυναίκα του, έτρωγε κι’ 
«ύτός, προσέφερε καί είς τούς παρατυχόντας 
πελάτης ή Ιπισκέπτας τού περιβολιού.

Ή το  δειλινόν Ακόμη. "Υστερα ό ήλιος έ- 
χαμήλωνεν, δλίγον Ακόμη, κ’ έμελλε νά κρυ- 
φθή δπίσω άπδ τό βουνόν, νά βασιλέψη. 
Είτα δ κηπουρός ήντλει νερόν Από τήν 
πλατείαν γούρναν, τήν Αντί φρέατος, ¿γέμιζε 
τήν στέρναν, τήν Απέφραττεν, Απέλυε τό νερόν, 
τό έμοίραζε στ’ αύλάκια, καθώς πρό μικρού είχε 
μοιράσει τά μισοψημένα ψαράκια είς τά τεκνία 
του. Μέ τήν τσάπαν καί μέ τούς πόδας τούς γυ
μνούς, μέ τάς χείρας τάς τυλώδεις, εβάθυνεν, 
έφραττεν, άνοιγεν αύλάκια, κατεύθυνε τό νερόν, 
κ’  επότιζεν δλα τά λάχανα τού κήπου του.

Είς δλον αυτό τό διάστημα ήτον εύθυμος, 
καί δέν επαυε νά τραγουδή.

7ο γιαλό, γιαλό, 
ψαράκια κυνηγώ.

Τό δίστιχον αύτό, τό χορειαμβικόν^ή χω- 
λιαμβικόν, .όπως καί τόσα άλλα (λ. χ. Πάπια 
τού γιαλού,— μήν Αγαπάς Αλλού, καί, "Αστρο 
τής αύγής— πώς άργησες νά βγής)' ίσως συμ
πληρώνουν τόν ρυθμόν, δπως καί ποικίλλουν 
τήν μονοτονίαν, κατόπιν τής περιττής συλλαβής 
τού πολιτικού στίχου, μετά τόν όποιον έρχον- 
ται ώς έπφδός. Πλήν τί λέγω ;

Μήπως δλα τά λυρικά μέτρα δέν πρέπει νά 
εΐν’ ¿λεύθερα, κατά συνθήκην ύπηρετοΰντα τό 
μέλος, δπως συμβαίνει είς τήν αρχαίαν χορικήν 
φδήν καί είς τήν ψαλμωδίαν τής Ικκλησίας 
μας— μέ τάς στροφάς—Αντίστροφος ή ειρμούς 
καί τροπάρια, καί μέ τάς έπφδούς ή καταβα- 
σίας.

* «**
"Υστερα, δταν δ ήλιος είχε κρυβή δπισθεν 

τού βαθυπρασίνου βουνού Αντικρύ(φέρών πρό
ωρον νύκτα είς δλα τά δροσερά ανθισμένα 
παράλια, ήρχοντο είς τόν κήπον, σχεδόν τακτικά 
τήν ώραν αυτήν, συνοδεύουσαι τά παιδία, ή 
μία μετά τήν άλλην, αφελείς κι’ Ανοιχτόκαρδες, 
ή παραμάνες τών πλουσίων οικογενειών τού 
Τυρνάβου, τών Τρικκάλων καί τής Λαρίσσης, 
δσαιήγάπων νά παραθερίζουν είς τήν γλυκεΐαν 
μικράν νήσον.Ό Τριαντάφυλλο;, φαιδρός πάν
τοτε, ¿περιποιείτο άβρώς τάς πελάτιδας ταύτας, 
ρίπτων πολλούς αστεϊσμούς, πάντοτε ποικίλους, 
και τούς ίδιους πάντοτε, έν σχέσει πρός τήν 
ευθύτητα ή τήν καμπυλότητα τών καρπών τής 
κηπουρικής του, σικυοειδών ή άλλων, τούς ο
ποίους έπώλει ή προσέφερεν είς αυτός, φιλεύων 
έλευθερίως τά παιδία, τά όποια δμως, αύστη- 
ράς Ανατροφής συνήθως, είχον διαταγήν τών 
γονέων νά μή βάζουν τίποτε είς τό στόμα των. 
Ή  παραμάνες δμως δέν ήσαν ύπό τοιαύτην 
Απαγόρευσιν. Ήκουον γελώσαιτούς Αστεϊσμούς 
τού Τριαντάφυλλου, επί παρουσίφ τής φαμε- 
λιάς του — μιάς γυναικός κοντούλας, Απλοϊκής, 
σιωπηλής— καί κανείς δέν εσκανδαλίζετο.

Τήν γυναίκα ταύτην, δταν τήν ενυμφεύθη 
ό Τριαντάφυλλος, δεκαπεντούτιν, τήν ένουθέ- 
τησεν εφάπαξ καί τής είπε μόνον τά εξής- «Κύτ·

ταξε, μικρή νοικοκυρούλα, εγώ πού μέ βλέπεις, 
έχω ενα Ιλάττωμα πού δέν μπορώ νά τό 
κόψω· τό νά λέω πολλά λόγια- μά. τό ελάττωμα 
αύτό τό έχω ώς είδος έμπόρευμα, ή καί ώς 
μόστρα στο έμπόριό μου. Τό λοιπόν, κύτταξε, 
αφού έγώ λέω πολλά, έσύ νά σιωπαίνης, γιατί 
άλλοιώς δέν θά κάμουμε χωριό μαζί».

Ά π ό  τήν στιγμήν έκείνην, μακαρία ή ώρα' 
τήν συνταγήν αύτήν, ή μικρή γυναικούλα τήν 
έκαμε κομπόδεμα στά κλώνια τής μανδήλας της, 
καί ήτο πλέον σπάνιον δν τήν ήκουσε κανείς 
έκτοτε νά δμιλή.

Κατόπιν άπό τάς παραπαΐδας καί τά μικρά, 
συχνά ήρχοντο ζητούντες αναψυχήν Ικεί τ ’ Α
φεντικά καί ή πυράδες, καί δλους τούς ¿περι
ποιείτο μέ Απλότητα δ άξιος κηπουρός. Ώ , πό
σον τά ήλιοβασιλέματα ¿κείνα, Ανάμεσα είς τήν 
χλόην καί τάς άναδενδράδας, ¿περνούσαν φαι
δρά, δροσερά καί μυροβόλα.

* * *

"Επειτα, τάς Κυριακάς τό πρωί, συνήθως ό 
Τριαντάφυλλο; ¿φόρτωνε τό γαϊδούρι του Από 
κηπουρικά προϊόντα, κ’  ¿πήγαινεν είς τό χωρίόν 
διά νά πώληση. Διήρχετο τούς πρώτους δρο- 
μίσκους μέ τάς άραιάς οικίας, κ’ έφθανεν είς 
τήν Αγοράν. Είς κάθε δεκάδα κολοκυθιών ή 
τριακοντάδα μπαμιών, είς κάθε μισήν δκάν το
μάτες πού έπώλεη έρριπτεν ένα Αστεϊσμόν είς 
τήν προκύπτουσαν άπό τόν χαμηλόν ¿ξώστην 
τής οικίας πελάτιδα, είς πάσαν δεκάραν τήν 
όποιαν είσέπραττεν, ¿σφενδόνιζεν άκακόν τινα 
βωμολοχίαν πρός τόν Αγοραστήν.

Είς τούς κεντρικωτέρους δρομίσκους, γύρω 
είς τήν Αγοράν, εκεί Αντίκρυζεν ένα ανταγω
νιστήν είς τό Ιμπόριον, τόν Άντώνην τόν 
Κανταράκιαν μέ τόν δνον του καταφορτωμένου. 
Εύθυμος επίσης ήτο, Αλλά μόνον κάποτε δλί
γον «ζόρικος». Τόν γάιδαρον του τόν είχε μάθει 
ύπακοήν καί γυμναστικήν, Ακόμη καί «γνώσιν», 
καθώς έκαυχάτο ό ίδιος. Έπροπορεύτο τό 
ζώον, ήκολούθει συνήθως ό κύριός του. Είτα, 
δταν ήθελε νά τό σταματήση, αίφνης έκραζε.

—  Βρέ σύ, στάσου !
Καί τ’ δνάριον ιστατο.
"Αλλοτε, δταν μετά τήν απομάκρυνσιν τού 

δνου, καμμία πελάτις κατερχομένη Από οικίαν 
έπαρουσιάζετο, ό Άντώνης ¿φώναζε. .

— Βρέ σύ, μεταβολή! έλα ’δ ώ !
Καί τ’ δνάριον ¿γύριζε, κ’ ήρχετο ’πίσω.
"Οταν δμως συνέβαινε νά προπορεύεται δ 

άνθρωπος τού δνου, τότε τόν έκραζε.
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— Έ λ α  γλήορα, βρέ!
Καί τό ζώον ετάχυνε τό βήμα καί τόν έφθα

νεν.
"Ολ’ αύτά είχον κάμει Αρκετήν έντύπωσιν είς 

τό πλήθος, κι’ δ κύρ Άντωνάκης δ Ρήγας, έξυ
πνος δικολάβος τού τόπου, εΐχεν αναγγείλει δτι 
έπροτίθετο νά συντάξη έγκώμιον είς τάς άρετάς 
τού δνου.— Τέλος, δταν είχε ξεπουλήσει δ 
Κανταράκιας, έμβαινεν είς καπηλεΐον διά νά 
πιή, μαζί πάντοτε μέ τον Ανταγωνιστήν του 
Τριαντάφυλλον καί μέ άλλους τριάντα φίλους 
(καθώς έλεγεν δ είρημένος κύρ Άντωνάκης) τά 
μισά τά λεπτά Από δ,τι είχεν είσπράξει. Τότε 
έδιδεν αύστηράν διαταγήν είς τόν γάιδαρον του.

— Νά σταθής, βρέ ’σύ, ¿δώ Απ’ έξω, καί νά 
μήν κουνηθής. Τάκούς;

Καί τό ζώον έδείκνυεν εν τφ άμα σχήμα 
ταπεινώσεως καί ύπακοής.

—  Όλόρθα τ’ αύτιά σ’ ! μήν τά κατεβάζης.
Ό  δνος ώρθωνε τά ώτα, κ’ έμενεν έπί ώρας

πράγματι ακίνητος.
*  *  *

Άλλος Αντίζηλος τού Τριαντάφυλλου είς τά 
χωρατά, πλήν -μόνον εν καιρφ τών δημοτικών 
εκλογών, ήτον δ Γιάννης δ Κούκιας. Ό  δυ
στυχής ούτος, μέ τό ένα χέρι, τό Αριστερόν, 
πού είχεν, έκαμνεν Αρκετά καλά τής δουλειές 
του. “Εβοσκε πρόβατα, κ’ εκαλλιέργει χωράφια. 
Χηρεύσας μέ δυο δρφανά, είχε λάβει δευτέραν 
γυναίκα.

Έ ν εΐδει κοσμικής πανηγύρεως, καί σχεδόν 
ώς άποκρηάτικη έορτή, διεξήγετο δ έκλογικός 
Αγών είς τό χωρίον. Τά δύο «μπουλούκια» 
σπανίως έφθανον μέχρι τραγικού τόνου είς τάς 
έκδηλώσεις τω ν  συνήθως έχόρευον Ανιικρύ άλ- 
λήλων είς τήν πλατείαν τής Αγοράς, καί πότε 
πέριήρχοντο μέ φωνάς καί μουσικά όργανα τούς 
μαχαλάδες. Τό μόνον στοίχημα πού έβαζαν, ή 
μάλλον, τό τάξιμο πού έκαμναν μερικοί, ήτο, 
αν κερδίση τό κόμμα τους, είς τά επινίκια νά 
χορεύσουν ξυπόλυτοι καί δχι ύποδεδεμένοι.

Τώρα, δ Κούκιας μέ τόν Τριαντάφυλλον 
συνέπιπτε πάντοτε νά είνε Από δύο κόμματα. 
Πώς τούτο; Ίσω ς, δταν ιό έν κόμμα έξησφά- 
λιζε τήν κατοχήν τού ένός, αφινε τόν Αλλον 
νά τόν νέμεται τό αλλο κόμμα ή ίσως καί 
αύτά τά δύο Ατομα ουτω ήθελον, επειδή Αλ- 
λοιώς «δέν θά είχε χάζι.» Καί τό πάν ήτο πώς 
«νά κάμουν χάζι».

Λοιπόν έχόρευεν ώς Αρκούδα δ Κούκιας, ή 
έφώρμα ώς « καραμάνης» τάχα κατεπάνω είς 
τόν Τριαντάφυλλον. Ό  δεύτερος Απήνια διά
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κωμικού μορφασμοί καί γρυλλισμοΰ, κ’ εκαμνε 
τόσα «κατσαμάκια», ώστε ό πρώτος δεν ήδύ- 
νατο νά τον φθάση. Τότε ό Κούκιας Ιμυκάτο 
τρομακτικά ως ταύρος, καί ό Τριαντάφυλλος 
έσφύριζε τά προστάγματα τών βουκόλων, δι’ 
ών εζήτει. τάχα νά έπαναφέρη τον Κούκιαν εις 
την μάνδραν του. Πλατείς γέλωτες διέτρεχον 
δλας τάς τάξεις άπό ιάς δύο δμάδας, καί δλοι 
έ'μενον ευχαριστημένοι από την παράστασιν.

*  *  *

Καί ομως, τις νά τό έλεγε; Αυτός <5 τόσον 
εύθυμος άνθρωπος καί φαιδρός, Ιπέσυρε τής 
συμφοράς την σκληράν μάστιγα. Είδε την δυστυ
χίαν, την νόσον καί τούς θανάτους νά πλήττουν 
τήν μικράν καλιάν του, είς την άγροτικήν κα- 
λύβην τήν όποιαν είχε κτίσει παρά τόν φράκτην 
είς τήν άκρην τού κήπου.

Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΣ  Μ Α Σ

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ  "

ΕΙς τήν σειράν αύτήν τών Σ υγγραφ έω ν  μας όπου 
δημοσιεύουν τά Παοα&ήναχα, παρουσιάζομεν σήμερον 
εναν από τούς αρχαιότερους καί άγαπητοτέρους συν- 
εργάτας μας, τόν κ. δενόπουλον, ζωγραφισμένου άπό 
τόν κ. Κωστήν Παλαμαν. Τά Πανα&ήναια εύχαριστοϋν 
θερμώ ς τόν ποιητήν διά τήν έκτακτον αύτήν συνερ
γασίαν του, τήν οποίαν θ ά  εκτιμήσουν βέβαια καί οί 
συνδρομηταί μας, μολονότι ή γλωσσική της μορφή 
διαφέρει άπό έκείνην μέ τήν όποιαν δημοσιεύονται 
συνήθως τοιαΰτα άρθρα εις τά Πανα&ήναια. Σ . τ . Δ.

Γρόν ξέρω άπό καιρό. Ή  γνωριμιά μας σά νερό 
*■ ήσυχο, χωρίς γεύση· συνηθισμένη, καί σάν 

πεζή. Φίλος μου παιδικός δέν στάθηκε από 
κείνους πού αδύνατο νά τούς ξεγράψη δ λο
γισμός σου, καί μακριά σου σά σταθούν, κι ά· 
διάφοροι δν καταντήσουν. Δέ/9υμάμαι νά τόν 
άπάντησα σέ καμιάν ώρα τής ζωής μου κρί
σιμη, σέ καμιά τραγική στιγμή. Δέ μοΰ πρό
βαλε στο γλυκοχάραγμα τής νιότης τής στοχα
στικής, καί δέν κάθησε ράθυμα μαζί μου σ’ ένα 
λιθάρι άπάνου, μέσ’ στά τρίστρατα, μ’ ένα 
βιβλίο στο χέρι, καλώντας με νά σκύψω κ’ Ιγώ 
καί νά διαβάσω μέσα στο βιβλίο κάτι πρωτο
φανέρωτο καί γλυκύτατο, γιά νά τραβήξουμε 
υστέρα χεροπιαστοί κατά τό δρόμο πού μαυ- 
-ρολογψ στο βάθος του τό ίερό Δάσος. Δέ μού 
πρόβαλ’ έτσι, καθώς μού πρόβαλε ό Καμπάς,

'Η  φαμίλια του, εκείνη ή μικρά σιωπηλή 
γυναικούλα, αφού Ιγέννησεν έν άκόμη τέκνον, 
άρρώστησε καί άπέθανε. Είτα τό νεογνόν αυτό 
έπήγε κατόπιν της, ως νά ήλπιζε νά εύρη θάλ
πος είς τά νεκρωμένα στήθη. ΕΙτα δύο άλλα παι- 
δία, τό έν τριών ετών, τό άλλο πέντε, αυτά 
Ικεΐνα πού άρπαζαν τά ψαράκια μισοψημένα 
άπό τήν άνθρακιάν, έπεσαν κι5 άπέθαναν.

"Αχνη μελαγχολίας Ιπεκάθισεν είςτήν ήλιοκαή 
δψιν τού φαιδρού κηπουρού, τού πεζούς άλιέως. 
Δύο μαύροι λακκίσκοι ύγροί έσκάφησαν υπό 
τά βλέφαρά του, ενφ, δύο ίχνη γελαστικοΰ μορ
φασμού έφαίνοντο άκόμη περί τό στόμα του.

—  Μ’ εμάδησε ή μπόρα, είπε, σάν τριαντά
φυλλο πού είμαι.

Καί μετά καιρόν ύστερον, εις τάς παρηγο
ριάς τών φίλων άπεκρίνετο.

—  Μού έρριξε ό Χάρος τόν πεζόβολο!

Α . Π Α Π Α Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ

Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
/

ό ποιητής τών αλησμόνητων «Στίχων», ή ό 
Δροσίνης. Δέν τόν είδα, καθώς είδα τό Μη · 
τσάκη καί τό Βιζυηνό νά σπαράζουνε μπρο
στά μου μέσα στο σιδερένιο χέρι μιάς φρενια
σμένης Έρινύας πού τούς έσφιγγε. Δέν τόν 
ακόυσα νά ξεφωνίζη άσυνείδητα, καθώς ακόυσα 
μιά μέρα κάπου ριγμένο σ’ ένα κάθισμα τόν 
’Αναστάσιο Βυζάντιο, σάν άπό τή συνείδηση 
τής άρρώστιας πού σέ λιγάκι θά τόν έφερνε 
στον τάφο, καί ξεχνώντας δλη του τή γαντοφο
ρεμένη άττικοπρόσωπη άρθρογραφία, δέν τόν 
άκουσα νά ξεφωνίζη τό στίχο τού Σολωμοΰ' 
« Είν’ ό νοΰς μου έρμος κόσμος πού χαλιέ
ται ». Δέ μού γέννησε ποτέ τήν άνήσυχη μαζί 
καί τήν εξαιρετική Ιντύπωση διαβατικού μετέω
ρου, σάν τό πέρασμ’ άπό τήν ’Αθήνα ενός Πο- 
λυλά, ενός Ψυχάρη. Μέ κανένα δράμα καί μέ 
κανένα ειδύλλιο δέν πλέχτηκε ή γνωριμιά μας. 
Νοικοκυρίστικη γνωριμιά.

"Ομως ή νοικοκυρίστικη γνωριμιά μας πλέ
χτηκε, ήσυχα καί διακριτικά, στο ναό. Δέν α
παντηθήκαμε στην αγορά. Εϊταν δ καιρός της 
φιλολογικής «Εστίας». Χειραφετημένη άπό τό 
συντηρητικότατο Διομήδη, πρώτα μέ τόν Κα- 
σδόνη, κ’ ύστερα μέ τό Δροσίνη, κοίταζε δειλά

καί σιγά, καί κάποτε καί πιο τολμηρά, νά γίνη 
δργανο μιας διανοητικής ζωής καί σημάδι μιάς 
τέχνης πού άγωνίζεται νά πιστοποιήση πώς υ
πάρχει, άπό βιτρίνα πού εΐτανε χρήσιμων ή 
διασκεδαστικών αντικείμενων γιά τίς οίκογένειες. 
Βλεπόμαστε πότε στό γραφείο τής «Εστίας», 
πότε στόν περίπατο, πάντα σχεδόν άλλάζοντας 
λόγια σχετικά μέ τίς άγάπες τού νού μας, μέ 
τής άγάπης μας τίς φροντίδες. Αγάλια άγάλια, 
καί χωρίς νά τό στοχαστώ, βρέθηκε δ Ξενό- 
πουλος ένας άπό τούς πιό παλιούς καί άπό 
τούς μετρημένους φίλους πού παντού τόν α
παντάς, είτε τραβφς τό δρόμο σου, είτε κάθε 
σαι στό σπίτι σου, είτε ιδρώνεις άπό τή δου
λειά, είτε κυνηγφς τήν ίδέα, είτε μελετρς, είτε 
καπνίζεις, είτε είσαι μέ τά νεύρα σου, είτε εί
σαι μέ τά παιδιά σου, είτε στήν οικογενειακή 
σου ήσυχία, είτε στά φιλολογικά σου μαλλώ- 
ματα, καί πού πάντα τόν καλοβλέπεις, καί πάντα 
σοΰ είναι καλοπρόσδεχτος, καί πού ποτέ δέ σ ’ 
ενοχλεί καί πού ποτέ δέ σοΰ ερχεται νά τόν 
πνίξης, καθώς συχνά πυκνά τυχαίνει στή ζωή 
μας Ιμάς. Μερικών ή συναναστροφή σέ κρατάει 
σ’ ενα νευροσάλεμα, άπό τά πιό άποσκεπασμένα, 
ώς τά πιό ξεχυτά' γίνεται κανείς, μέ μερικούς 
γνωρίμους του, κατά τά κέφια του καί κατά 
τήν περίσταση, ψάρι, ζίζηκας, άρνί, σκυλλί, 
γάτα.

Μέ τόν Ξενόπουλο, αρνάκι· μέ τούς άλλους, 
καί μέ τούς πιο άγαπημένους μου, προσεχτι
κός, δειλός, μετρημένος, ξαναμμένος, κρύος. Μέ 
κείνον τίποτε άπ’ αυτά. Στό πλάι του, ήσυχος 
καί ήμερος. Μέ κερνάει ή παρουσία του κάτι 
σάν προμήνυμα μιάς γλυκείας νιρβάνας. Μπο
ρεί νά χαμογελώ τήν ώρ’ αυτή, μά τό χαμο
γέλιο μου δέν έχει τίποτε τό πονηρό. Εύλογη- 
μένος δ άνθρωπος πού ή παρουσία του βυθίζει 
σέ κάτι τι σάν προμήνυμα μιάς γλυκείας νιρ
βάνας. Δέν ξεχνώ τό λόγο τού Σολωμού: «Δέ 
ζή κανείς καλά παρά μόνος». Μέ τόν Ξενό
πουλο ποτέ δέν στενοχωρήθηκα· θέλω, μιλώ· 
θέλω, τραγουδώ- θέλω, διαβάζω- θέλω, βουβαί- 
νομαι- θέλω, τού άποκρίνομαι- θέλω, τόν ρωτώ. 
Δέν τήν παραδέχομαι τή γνώμη του; τίποτε 
δέ μέ στενεύει νά τήν πολεμήσω τή γνώμη του. 
Μπορεί καί μέ μασσημένα λόγια νά τού δώσω 
νά καταλάβη, μπορεί καί νά μην τού δώσω 
καμμιάν άπάντηση. Μέ τόν Ξενόπουλο είμαι 
όπως είμαι μόνος μου. Πρέπει νά είναι δ άν
θρωπος ή πολύ διαλεχτός ή πολύ άρμονισμέ- 
νος μέ τήν ψυχή σου γιά νά τήν άφίνη τήν ψυχή 
σου ϋτσι έλεύτερη. Γιά μένα είναι ή πιό με-

Γ β . Σ ε ν ό π ο υ λ ο ς  —  Φ<οτ. Ε . Σ α ν θ ο π ο ύ Χ ο ν

γάλη χάρη πού μπορεί νά μοΰ κάμη δ άνθρω
πος. Νά βρίσκωμαι μαζί του καί νά ξακολουθώ 
νά είμαι μόνος μου. Ουράνιο χάρισμα.

Πολλές φορές έ'τυχε νά σουφρώσω τά χείλια 
μου καί νά κατεβάσω τά φρύδια μου, διαβά
ζοντας άρθρα τού φίλου μου, πού δέν τά συμ
μερίζομαι" λαμπρή εύκαιρία γιά τή συζήτηση 
καί γιά τούς άγώνες. Μιά μέρα μάλιστα δτυχε 
νά πέσουν τά μάτια μου σέ κάποιες του γραμ
μές γιά κάποιο μου δραματικό εργο. (Δέν έν- 
νοώ τήν κρίση πού εβαλε στά «Παναθήναια»· 
αυτή, δσο κι αν μοΰ φαίνεται λαθεμένη σέ 
πολλά, είναι πάντα βαλμένη στον τόνο πού 
πρέπει)’ έννοώ κάποια άλλα λόγια του αλ
λού, πού μοΰ φάνηκαν άστόχαστα κάπως καί 
άνάξια. Το ίδιο βράδυ μού έ'καμε τή συνηθι
σμένη του βίζιτα. Έτρεξε τίποτε ; Τίποτε. Τί
ποτε δέν ξέφυγε άπό τό στόμα μου, καί Ιδω- 
θήκαμε, καί χωριστήκαμε σάν πάντα.

"Ομως έγώ λίγο λίγο αίσάάνομαι γοργότερα 
καί χτυπητότερα «τού Καιρού τάργοχιονίσματα 
στό μαύρο δάσος τών μαλλιών..» ’ Εκείνος, 
πάντα δ ίδιος. Νεώτερος πάντ’ άπό μένα- μά 
πάντα νέος· καί σάν άρυτίδωτος- καί μέ μιά 
διαφανάδα σάν πασσαλειμμένη άπό πούδρα τής 
πατρίδας του. Καί μέ κάτι άπαράλλαχτο, στε
ρεότυπο, πολύ προσεχτικό, στό φέρσιμο καί 
στή φορεσιά του, κάτι σχεδόν εύγενικό. Νομίζω
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πώς κάποτε κάπου τόνε ζωγράφισε ό Ψυχά- 
ρης· τό σκίτσο, μέ όλο του τό τράβημα τό γε· 
λοιογραφικό, δεν τοΰ είναι άμοιαστο.

Ά π ό  τους διαλεχτούς, φαντάζομαι, είναι δ 
Ξενόπουλος, καί ή ψυχή του τθάχη, ύποθέτω, 
κάποια ταιριάσματα μέ τη δική μου. "Ομως ή 
μεγάλη άφορμή τής άρμονίας αυτής πού βρέ
θηκα Από τή μοίρα διαλαλητής της, είναι, 
θαρρώ, δχι τόσο δ νους, μήτε ή καρδιά του 
φίλου μου. Είναι ή πατρίδα του. Ό  Ξενόπου- 
λος είναι ζακυθινός. Μέσα στην ’ιδιαίτερη πα
τρίδα μου βρίσκεται πολλή ΖάκυΘο. Γιά λόγους 
— ξέρω γώ— φυσιολογικούς, εμπορικούς, Ιστο
ρικούς, γεωγραφικούς, Ζακυθινοί καί Μισολογ- 
γιτες βρίσκονται σέ Αδιάκοπες δοσοληψίες. Μι- 
σολογγΐτες καί ΖακυΟινούς τούς δένουνε μυστι- 

.κές συμπάθειες. Ό  Σολωμός, τό πιό βαθύ σύμ
βολο ακόμα καί τής άβαθης ζακυθινής χάρης, 
μήπως δεν είναι γυρισμένος δλος μέ την ?μ- 
πνευσήν του πρός τό Μισολόγγι; Από τών 
πρώτων μου τών χρόνων τήν πατρίδα μέ τα 
ρηχά νερά καί τά γυμνά άλατόπηχτα γιαλιστερά, 
σά φλωροκαπνισμένα, Ακρογιάλια μέ τούς ανοι
χτούς όρίζοντες ή νέα μου φαντασία μεθούσε 
λίγο λίγο άπό τό παραμύθι τοΰ λουλουδοπλημ- 
μύριστου, μέ τις γοητευτικές γυναίκες, τοΰ Α- 
νοιχτόκαρδου νησιού τής τρέλλας καί τοΰ Λομ- 
πάρδου. Κι όταν άκόμα παιδί πρωτοπέρασ’ άπό 
κείθε, φρόντισα νά κλείσω μέσα στην καρδιά 
μου όσες κι 5.ν μπόρεσα, εύωδιές άπό τάνθια 
της. Μιλώντας άλλου κάποτε, τήν είπα τήν εν
τύπωσή μου άπό τοΰ νησιού τό πρωταγνάν- 
τεμα 1' δέ ξαναγυρίζω στά είπωμένα. "Αλλοι μάς 
τήν παρουσίασαν τήν εΙκόνα τοΰ νησιού λυ
ρικά καί τραγουδιστά1 κάτι άπό τή χάρη του 
τήν όλοεύωδη έκλεισε μέσα στό έργο του ό Ξε- 
νόπουλος· αλλά μάς τήν παρουσίασε τήν εικόνα 
τον σά λογογράφος πραγματιστής. Κι άνίσως 
δέν τον συνεπάρη τό ποτάμι τοΰ Καιρού, σ’ 
αύτό μιά μέρα θά χρωστά τήν αξία καί τήν 
αθανασία του. Ό  στίχος τοΰ Κάλβου «ωραία 
και μόνη ή Ζάκυνθος μέ κυριεύει», πού τόνε 
χάραξε στό μέτωπο τής «Μαργαρίτας Στέφας», 
θάξιζε πολυσήμαντα νά σκαλιστή κι απάνω 
στην πέτρα τον έργου του. Τίποτε δεν μπορεί 
πιό άξια νά ξαναπή δ πΟιητής παρά ό,τι κρα
τεί μέσα του ¿σφαλισμένα καί αξεθύμαστα· 
καί τούτο είναι ό κόσμος ποΰ ζήσαμε στον 
τόπο μας τά πρώτα μας τά χρόνια, παιδάκια· 
όλα τάλλα του τά κατορθώματα, νεκροσαλε-

1 Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Σολιομός. Προλεγόμενα. ι-ια.

ματα ξερριζωμένων δέντρων. Οί πρώτες μας 
εντύπωσες καί αγάπες δέν εΐν’ εκείνες μονάχα 
πού θά μάς κλείσουν καί στερνά τά μάτια μας 
γιά τον ύπνο τόν άξύπνητο. Είν’ έκεΐνες πού 
πάντα μάς ψιθυρίζουν μέσα στίς πίκρες καί 
στά παραπλανέματα τής ζωής τούς γλυκύτερους 
ήχους, σαν τά τραγούδια τοΰ αόρατου *Α - 
ριελ σταΰτιά τών θαλασσοδαρμένων ναυαγών, 
στό νησί τοΰ Πρόσπερου.

Μάς άνοιξε νέους σταθμούς. Ζακυθινός όχι 
μόνον τής κιθάρας καί τοΰ τραγουδιού, ρο
μαντικός. Ζακυθινός τής πέννας· πεζογράφος, 
μελετητής, πραγματιστής, δημοσιογράφος, κρι
τικός. Ή  κλίση του πρός τήν Παιδεία κάπως 
θετικώτερη άπό τών άλλων τού είδους μας. 
Ή ρθε νά σπονδάση στό Πανεπιστήμιο τά φυ
σικομαθηματικά· μ'αυτά κατάγινε Αρκετό καιρό' 
ύστερα τόν συνεπήραν τά γράμματα. ’Από τις 
πρώτες του δοκιμές παρουσιάζει’ επηρεασμέ
νος άπό τή μεγάλη σύγκαιρη κίνηση τοΰ φι
λολογικού πραγματισμού, πού βασίλευε τότε 
στήν Ευρώπη. Φιλοτιμιέται καί τοΰ νοΰ του 
νά δώση καί σ’ εμάς νά προσφέρη γερώτερη 
τροφή, καί θυμούμαι τώρα πώς κάποτε μάς 
άνάφερε τότε στά γραφόμενα του τήν «Είσα- 
γωγή στήν Κοινωνιολογία» τού Σπένσερ, πηγή 
πού δέ συνηθίζανε νά παίρνουνε, τό λουτρό 
τους «οι λόγιοι νέοι» τής εποχής. Μέσα στούς 
δύο σημαντικούς κύκλους τής λογογραφικής 
τέχνης, στήν κριτική τών έργων τής φαντασίας 
καί στό διήγημα, ή, δν αγαπάτε, σωστότερα, 
στό ρομάντσο, πιστά υπηρετεί τά γράμματα. 
’Αργότερα, δταν τό δράμα, είδος λόγου παρα- 
πεταμένο σ ’ ένα καιρό Από τούς νέους τεχνί
τες τού λόγου, σΐή δυτική Εύρώπη τουλάχιστο, 
ξαναπρόβαλε Απάνου στά δυνατά φτερά τοΰ 
"Ιψεν, νά ό Ξενόπουλος καί δραματογράφος μέ 
έργα χαϊδεμένα πάντ* άπό τήν πνοή τοΰ ευρω
παϊσμού, μά πάντα έργα μέ μιά ψυχή λεπτή 
Ανθρώπινη, γιά νά μάς θυμίζουν πώς κ’ ή μι
κρή Ελλάδα μέσα στή μεγάλη Εύρώπη βρί
σκεται. Είδα τόν «Τρίτο» καί Ακόυσα τήν «Κω- 
μφδία τοΰ θανάτου». Τό δεύτερο μοΰ μένει 
ζωηρότερα στη μνήμη.

Ό  Ξενόπουλος φαίνεται κατευχαριστημένος 
Από τή δουλειά του, τήν ώρα πού τή δουλεύει, 
ή τήν ώρα πού τήν καμαρώνει καινούρια. 'Εδώ 
καί κάμποσα χρόνια τόν Ακόυσα νά συσταίνη 
τό διάβασμα τής «Μητρυιάς» του μέ Ακαδη
μαϊκή σοβαρότητα πρός κάποιον φίλο του : 
«Τή διάβασες; π ώ ς ! δέν τή διάβασες; είναι 
ίργο, φίλε μου!» Δέν πιστεύω πιά νά παίρνη
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τέτοια πόζα, δν τύχη καί θυμηθή τό έργο τον 
εκείνο. Σάν έγραφε τό δράμα του «Τό μυστικό 
τής Κοντέσσας Βαλέραινας», είχε πείσει τόν 
εαυτό του πώς τό δράμα του είναι καμωμένο 
επίτηδες καί μόνο γιά τή σκηνή, καί δέ μπο
ρεί παρά νά θριαμβεύση στό θέατρο. Παρα
στάθηκε. Ό  κόσμος, νομίζω, δέν τό δέχτηκε μ’ 
ένθουσιασμό. Σέ λιγάκι έσβυσε κι ό ενθουσια
σμός του ποιητή γιά τό δράμα του. "Εννοιωσε 
τότε τί ελαττώματα έχει. "Αλλοι μήτε τόση πε
ποίθηση θά είχανε στο έργο τους πρίν παρα
σταθή, μήτε κι άφοΰ παραστάθηκε θά λογαριά- 
ζαν τόσο την εντύπωση τοΰ κόσμου.

Ή  κριτική του περιλαβαίνει καί μιλεϊ 
γιά όλα σχεδόν τά φιλολογικά ζητήματα, 
καί τά ντόπια καί τά ξένα, ποΰ μάς Απασχο
λούν. Μελέτες Αφιέρωσε σέ ποιητές καί πεζο- 
γράφους μας. Ά π ό τό Μαρκορά κι άπό τό 
Ροΐδη ίσα μέ τό Σημηριώτη καί τόν Παπαν- 
τωνίου, πρόσεξε σέ όλους τών άξιων Ιδεών καί 
τών ωραίων μορφών τούς εργάτες, Από τούς 
πιό σεβάσμιους κι Αναγνωρισμένους, ώς τούς 
πιό νέους καί τούς πρωτοφανέρωτους. ’Ανοιχτός 
πάντα στή μεγάλη κίνηση τήν έξω· καί μέ τήν 
Αράδα θαυμαστής καί διαλαλητής τών μεγά
λων Αρχηγών τής τέχνης, στόν καιρό πάντα τής 
Ακμής τους' Από τό Ζολά κοί τόν "Ιψεν, ποΰ 
στάθηκε Απολογητής τοΰ πρώτου καί ξηγητής 
τοΰ δεύτερου, ώς τό Δανούντσιο καί ιόν Ό 
σκαρ Ούάϊλδ.

’Εργάτης ύπομονετικός καί μεθοδικός δέν 
τή βλέπει τή λογοτεχνική εργασία άπό τή μετα
φυσική κι άπό τή ρομαντική της δψη. Κι ό 
ποιητής δέν είναι παρά δουλευτής' όλα τάλλα 
του δνόματα πού τόνε στολίζουν, μεταφορές 
ποιητικές, καί ρητορικά σχήματα, πιό λίγο πιό 
πολύ ταιριαστά.

Δουλευτής κι ό Ξενόπουλος' μά τό περπά
τημά του, τις πιό πολλές φορές, σά νά μήν 
πάη στερεά κι αποφασιστικά πρός τήν ομορ
φιά καί πρός τήν Αλήθεια. Βλέπει σωστά' μά 
κάπως Αργεί νά Ϊδή. Μέ τή μεγάλη récepti
vité πού έχει ό νοΰς του δέν ίσοζυγιάζεται ή 
μαντεύτρα, σά νά ποΰμε, δύναμη τού νοΰ αυ
τού. Πρός τά όμορφα καί. πρός τά νέα δέν 
προβαίνει Από μιας Αρχής σέ τρόπο πού νά 
τυπωθούνε στό δρόμο τά σημάδια του βαθιά 
κάπως καί δυσκολόσβυστα. Είναι τάχα κάποιος 
διλετταντιομος πού εύκολα εύχαριστιεται καί 
πού εύκολα βαριέται; είναι κάποια γνώμη ανε
ξάρτητη πού δύσκολ’ αναπαύεται ; είναι κάτι 
μετρημένο, συντηρητικό, προμελετημένο, κατά

βάθος, μ’ ολο τόν Ινθουσιασμό Απάνου Απάνου 
πρός τά πρωτόφαντα καί πρός τά Ιπαναστα- 
τικά, πού τόν κάνει νά περνάη άπό «‘ Εστίες* 
κι Από «Τέχνες», Από «Νουμάδες» κι Από «Πα- 
ναθήναια», κι Από περιοδικά κι Από εφημερί
δες κι άπό ήμερολόγια, καί μέ κηρυγμένους 
δημοτικιστές καί μ’ εκλεχτικούς αναρχικούς καί 
μέ καθαρευουσιάνους Αλύγιστου; καί μέ κείνους 
ποΰ τάνακατώνουν δλα, κι άπό τάπιες Ανταρ
τών κι Από σπίτια νοικοκυρίστικα, χωρίς νά 
πολυσκοτίζειαι, καί φροντίζοντας μόνο προσε
χτικά πώς νά μή καθήση πουθενά καί σκονίση 
τά φορέματα του ; Αύτό μπορεί νά είναι καί 
πρός έπαινό του. Ό ποια  κι αν είναι ή άφορμή, 
είπε καθαρή εσωτερική, είτε εξοηερικώτερη, τού 
φαινόμενου, εγώ νομίζω πώς τού έλειψε σέ κά
ποιες στρατιωτικές πορείες πού έλαβε μέρος κά
ποιο πάτημα κανονικό κι αποφασιστικό. Βλέπω 
κάποτε πώς δ  κριτικός κοιτάζει θαμπά κάποια 
πράγματα έκεΐ πού καθαρώτερα τάντικρύζω· 
μιλεί μέ σεβασμό γιά κάποιους πού μοΰ φαί
νεται αστείο τώρα νά τούς σέβεται κανείς' πρό
χειρα, γι Αντικείμενα πού θάθελαν προσεχτι- 
κώτερο κοίταμα. Ό π ω ς άλλοτε πάλι αισθάνο
μαι πώς βρίσκεται στό φώς εκεί πού άκόμα 
έγώ περιμένω μέσα σέ βραδινά θάμπη.

Μά έρχεται δ ποιητής λογογράφος μέ κά
ποια έργα του καί μέ συνεπαίρνει. ’Ανάμεσα 
σέ ξεχειλιστή Αράδα διηγημάτων —  πού βέβαια 
πολλά Απ’ αυτά τώρα δέν τού σημειώνουν τί- 
ποτ’ εξαιρετικό στό Ινεργητικό του— μά πού 
έπρεπε νά περάση Απ’ αύτά γιά νά φτάση έκεΐ 
πού έφτασε, — έχουμε σελίδες σάν τή «Ζωή καί 
τό θάνατο της Άργυρσύλας», σάν τήν «Ευ
χαριστία», σάν τόν «Παιδαγωγό», σάν τή 
«Φούρκα», σάν τόν «Τρελλό μέ τούς Κόκκι
νους κρίνους». Καί τέλος έχουμε τήν άξιοστε- 
φάνωτη ζακυθινή τριλογία, τό μέ θρησκευτική 
φροντίδα γραμμένο τριμόρφι τής «Μαργαρίτας 
Στέφας», τοΰ «’Εσταυρωμένου "Ερωτα», τοΰ 
«Κόκκινου Βράχου». Τό πρώτο μέ τά σταχτερά 
καί κάπως σκοτωμένα χρώματα, καί μέ τό κα
θαρό σχέδιο τοΰ πραγματισμού. Τό δεύτερο μέ 
τά γαλάζια σέ χρυσό βάθος χρώματα κάποιας 
έμπνευσης βυζαντινοχριστιανικής- τό τρίτο, δ 
θρίαμβος τοΰ κόκκινου, παντού χυμένου, μέ 
τήν ποίηση μιας φυσιολατρείας είδωλολατρικής. 
Τρία δμοια μαζί καί άλλοιώτικα έργα, καί τά 
τρία σημαντικά τής ίδιας φαντασίας, πού ένφ 
κυριεύεται, διαφορετικά κάθε φορά —  μά μέ 
τέχνη τήν κάθε φορά και μέ γλώσσα πιό λα
γαρισμένη—  από τά ρέματα τών Ιδεών, πού
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μακρυάθβ μάς έρχονται και κάνουνε σταθμό 
κ’ εδώ πέρα. δείχνουν πώς ωρίμασε ή φαντα
σία αυτή καί πώς ξέρει νά τά χωνεύη μέσα 
στο είναι της'και μέσα στά δικά μας δσα δέ
χεται. “Αλλοι γιά δύναμή τους όδηγήτρα πού 
καθεαυτό τούς κυριεύει, ανάμεσα σέ άλλα τους 
δευτερεύοντα γνωρίσματα ή έπιρροές, έχουν 
την Ιδέα- άλλοι τήν παρατήρηση, άλλοι τήν ψυ
χολογική άνάλυση’ άλλοι ζωγραφίζουν τά ήθη, 
άλλοι ζωντανεύουν τό χαραχτήρα, άλλος εχει 
τήν είρωνία, άλλος τη σάτυρα, άλλος τήν άρ

νηση, άλλος τον ενθουσιασμό. Σέ κάνουν νά 
σκέπτεσαι, σέ άνυψώνουνε σέ κόσμους ξεχωρι
στούς, σέ μαγεύουν, σέ χαροποιούνε, σέ μελαγ
χολούν, σέ δυναμένουν, σέ ξενευριάζουν. Ό  Ξε- 
νόπουλος έχει τό πάθος· σέ φέρνει και κλαίς. 
Οί τρεις του ζακυθογέννητες ήρωΐδες θά μπο
ρούσανε νά ξαναπαρασταθούν άξιώτερα, όχι 
άπό ζωγράφο σέ πίνακα, αλλ άπό κανένα και
νούριο Σκόπα, τό μαρμαρογλύφο τού πά
θους. Είναι πλαστικά δημιουργήματα καί δρα
ματικά.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Β ΙΑ Σ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ Κ Α ΤΑ Σ ΤΑ Σ ΙΣ  Τ Η Σ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ Τ Ο Υ  Σ Υ Μ Π Α Ν ΤΟ Σ ’

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Τό φως καί 6 ηλεκτρισμός 
έμειναν |πί μακρόν δύο κλάδοι τελείως δια
κεκριμένοι. Κατά τόν προπαρελθόντα αίώνα 
ό ήλεκτρισμός έφαίνετο είς τούς φιλοσόφους 
άπλοΰν Ιπιστημονικόν παίγνιον, ή μυστηριώ
δης αίτια άσημάντου φαινομένου. Μετά ?να 
αίώνα άπετέλει ίδιον κεφάλαιον τής Φυσικής. 
AÎ ανακαλύψεις τού Coulom b, τού Volta, 
τού A m père άνήγαγον τόν ήλεκτρισμόν είς 
πρωτεύοντα κλάδον τής Φυσικής έπίσης σπου
δαίου, ώς ή θερμότης καί τό φως, καί τέλος 
ήνώθη μετά τού Μαγνητισμού. Τούτο ήτο 
μέγα βήμα προς τήν ενότητα, βήμα όριστικόν.

Ή δη  κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν. Ή  ποικι
λία των φαινομένων, τά όποια περιλαμβάνει, 
ή πανταχού Ιμφάνισίς του καί έν αυτή άκόμη 
τή συστάσει τής ύλης, οί εύρεΐς όρίζοντες, οΰς 
άποκαλύπτει είς τάς μεταφυσικός θεωρίας, τόν 
άνυψούσιν είς δεσπόζουσαν έπιστήμην, ήτις 
θέλγει δλα τά πνεύματα καί προκαλεΐ τάς ανα
καλύψεις.

’Αλλά πώς Ó ηλεκτρισμός θά είσήρχετο είς 
τήν γενικήν ενότητα;

’Ιδού τό εύρύ καί θεμελιώδες πρόβλημα, τό 
όποιον άπησχόλησεν επί μακρόν j à  μεγαλήτερα 
πνεύματα.Ό θρίαμβος τών θεωριων τού Fresnel 
εγέννησεν Ιν τή ’Επιστήμη τήν πεποίθησιν, δτι ό 
αιθήρ, ,ό  πληρών τά Σύμπαν, άποτελεΐ τήν 
πρωτεύουσαν αίτίαν καί τών ήλεκτρικών ενερ
γειών. Τό δυνατόν τής μηχανικής έξηγήσεως 
τών ήλεκτρικών φαινομένων διά τού αίθέρος 
δέν έτέθη êv άμφιβολίφ υπό ούδενός. Βάσεις 
δμως άρκούσαι πρός δημιουργίαν τής μεγαλο-

* «Παναθήναια» σελ. 1Ö9.

πρεποΰς ταύτης λύσεως δέν ύφίσταντο καί τά 
πάντα ή σαν συγκεχυμένα καί αόριστα μέχρις 
εσχάτων.

Σήμερον καταπληκτική πρόοδος κινεί τόν 
θαυμασμόν Ιπί τού έργου τών τελευταίων δε
καετηρίδων. Ή  στενή σχέσις φωτός καί ηλεκτρι
σμού άπεκαλύφθη άσφαλώς πλέον. Χάρις είς 
τάς υπέροχους εργασίας τών Faraday, M ax
well καί Hertz τά τρία μεγάλα κεφάλαια τής 
Φυσικής, τό τού Φωτός, τού 'Ηλεκτρισμού καί 
τού Μαγνητισμού ήνώθησαν είς έν'καί μόνον, 
ό δέ σύνδεσμος ούτος κατέστη οριστικός.

Ούδείς δύναται νάεΐπη πλέον: εδώ περατοΰται 
0 Ηλεκτρισμός καί εκεί άρχεται ή Όπτική ή ή 

.Θερμότης, Τά χωρίζοντα δρια κατερρίφθησαν 
διά παντός καί έπ αυτών έξαπλούται ήδη ή Φυ
σική τον αίθέρος.

* *  *

Πρώτος ό μεγαλοφυής “Αγγλος F araday 
κατέδειξε δι’ ώραίων καί άκριβεστάτων πειρα
μάτων, δτι οί κακοί άγωγοί τού ήλεκτρισμού 
δέν είναι, ώς Ινομίζετο, αδρανείς κατά τήν §ν- 
τός αυτών έξέλιξιν τών ήλεκτρικών καί μαγνη- 
τικών φαινομένων, καί δτι ή ήλεκτρική ενέρ
γεια δύναται νά άνήκη είς τά σώματα ταύτα. 
Είς τάς έρευνας αυτού δ F araday ήγετο έκ 
τής θεμελιώδους ιδέας, διι αί ήλεκτρικαί δυνά
μεις ώφείλοντο είς τόν αίθέρα, τόν περιλαμβα- 
νόμενον εντός τών σωμάτων καί τούτο κυρίως 
έζήτει νά φέρη είς φως.

Έ κ τών πειραμάτων καί τών ιδεών τού F a
raday  έμπνεόμενος ό δαιμόνιος M axwell καί 
ώς φιλοσοφικήν άφετηρίαν λαμβάνωντήν άπόρ- 
ριψιν τών Ιξ άποστάσεως ένεργειών καί τήν 
έγκαθίδρυσιν αύτών εις τόν ίδιον αίθέρα, είς
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δν άπεδόθη καί τό φώς, συνθέτει τήν περίψη- 
μον ήλεκτρομαγνητικήν θεωρίαν τού φωτός, 
ήτις διέλυσε καί Ιξηφάνισε δυσπρόσιτα κενά 
σκότους, εντός τών οποίων έχάνετο πάσα συν
οχή τής ’Επιστήμης τής Φύσεως.

Οδτω ό M axwell άποδεικνύει τό δυνατόν 
τής μηχανικής έξηγήσεως τού ηλεκτρισμού καί 
τού μαγνητισμού διά τού αίθέρος, καί δτι τό 
φώς είναι μερική περίπτωσις τού ήλεκτρισμού. 
Κατά τήν θεωρίαν ταύτην κύμα φωτός είναι 
αύτό τούτο κύμα ήλεκτρομαγνητικόν οθεν τό 
φώς πρέπει νά θεωρήται ώς φαινόμετον ήλεκ
τρομαγνητικόν. Ταύτότης πλήρης, ένωσις τε
λεία τών ήλεκτρικών καί οπτικών φαινομένων, 
καθ’ ήν ή θεωρία τών κυμάνσεων τού Fresnel 
άπερροφήθη μέν έντός άνωτέραςκαί γενικωτέ- 
ρας άρμονίας, άλλά δέν άπωλέσθη· περιελήφθη 
χωρίς νά παύση υφιστάμενη.

Ή  ήλεκτρομαγνητική θεωρία τού φωτός 
προσθέτει είς τήν τελευταίαν ταύτην άπειρον 
ευρύτητα, σπουδαιότητος καί ενδιαφέροντος εκ
τάκτου· ζητεί ού μόνον νά έξηγήση δλας τάς 
ιδιότητας τού φωτός καί τής άκτινοβόλου θερ- 
μότητος διά τών έγκαρσίων παλμών τού αί
θέρος, άλλά προσέτι νά περιλάβη τά ήλεκτρικά 
ρεύματα καί τάς δυνάμεις ήλεκτροστατικήν 
καί μαγνητικήν είς γενικήν δυναμικήν τού αί
θέρος.

* »*

Έκτοτε εδέησε νά παρέλθη εικοσαετία, δπως 
τό πείραμα επαλήθευσή τήν θεμελιώδη θεω
ρίαν τού M axwell. Τά περίφημα πειράματα 
τού H ertz έπεσφράγισαν τά εξαγόμενα αυτής 
περί τών μεταξύ ηλεκτρισμού καί φωτός σχέ
σεων1. ‘ Ο Hertz κατώρθωσε νά παραγάγη ή- 
λεκτρικάς κυμάνσεις, αί όποΐαι παρουσιάζου- 
σιν δλας τάς ιδιότητας τού φωτός· διαφέρουσι 
δέ τούτου μόνον κατά τό μήκος κύματος, δπως 
δηλαδή τό Ιώδες φώς διαφέρει τού ερυθρού.

1 θεμελιώδεις σχέσεις καί φαινόμενα νέα τής θ εω 
ρίας ταύτης έπηλήθευσε τελείως τό πείραμα. Κατά 
ιόν Μεχινβΐΐ ή ταχύτης τών ήλεκτρομαγνητικών κυ
μάνσεων έντός τοδ αίθέρος πρέπει νά είναι ίση πρός 
τήν ταχύτητα τού φωτός καί τόν λόγον τών δύο Απο
λύτων μονάδων ηλεκτροστατικής καί ήλεκτροδυναμι- 
κής. Πράγματι, τά πειραματικά αποτελέσματα κατέ- 
δειξαν, δτι ή ταχύτης αυτη είναι ίση πρός 3 0 0 0 0 0  χι
λιομέτρων κατά δευτερόλεπτον, ήτοι ίση πρός τήν του 
φωτός. Τ ό σπουδαιότατον τούτο Ιξαγόμενον ύποσιη- 
ρίζει τό Ινιαΐον τού μέσου, τό όποιον μεταδίδει τό φώς 
καί τάς ήλεκτρομαγνητικάς ένεργείας.

'Επίσης διά τής αδτής θεωρίας προεγνώσθη. δτι αί 
φωτειναΐ κυμάνσεις πιέζουσι τάς έπιφανείας έφ’  ών 
προσπίπτουσι. Τ ά  έκτελεοθέντα πειράματα έπηλήθευ- 
σαν τά έξαγόμενα ταΰτα. Ή  πίεσις τού φωτός είναι

Επέτυχε, μιά λέξει, τήν σύνθεσιν τού φω τός1· 
Έν γένει, αί δύο αΰται τάξεις φαινομένων 

διέπονται υπό τών αύτών θεμελιωδών νόμων 
ή μετάδοσίς των γίνεται μετά τής αυτής τα- 
χύτητος καί αί χαρακτηριστικαί Ιδιότητες τού 
φωτός, ώς ή άνάκλασις, ή διάθλασις, ή διάχυσις, 
ή περιστροφική πόλωσις καί ή συμβολή άνευ- 
ρίσκονται καί είς τάς ήλεκτρικάς κυμάνσεις ή 
ακτίνας. Ή  θεωρητική Φυσική διά τών άνα- 
καλύψεων τούτων κατήγαγε περιφανή έπιστη- 
μονικήν νίκην. Τό σύνολον τών πειραμάτων 
καί τών θεωρητικών τούτων ερευνών, ύφ’ ών 
προεκλήθησαν, άφήκεν εποχήν καί ή εποχή

ελάχιστη. Δύναται δμως νά μετατρέψη τήν Ιλκτικήν 
ενέργειαν τοΟ Ή λιου  έπί άραιοτάτων καί λίαν μικρός 
πυκνότητος ούσιών, ώς αί τών κομητών, είς ωστικήν.

1 Έ κ  τών πειραμάτων τούτων κατεδείχθη ή ταύτό
της τών φωτεινών καί ήλεκτρομαγνητικών κυμάν- 
σεων. Τ ά  μήκη τών ήλεκτρικών κυμάτων, τά εΰρε-, 
θέντα ύπό του H e rtz , ήσαν άσυγκρίτως μείζονα τών 
τού φωτός. Ουτω τό μήκος κύματος, τό άντιστοιχοΰν 
είς τόν πρώτον διεγέρτην, ήτο περίπου 6 μέτρων ."Ο θεν  
τά  κύματα ταύτα άφίστανται πολύ τών φωτεινών, τών 
όποιων τό μέγιστον μήκος είναι μόλις ̂ ’/ιο τ °ϋ  χιλιο
στού τού χιλιοστομέτρου- Α ί νεώτεραι δμως πειραμα
τικοί έργαοίαι πλείστων φυσικών ήλάττωσαν τήν δια
φοράν ταύτην. Σήμερον παράγονται κυμάνσεις ήλεκ- 
τρομαγνητικαί μήκους 4  χιλιοστών μόνον, αί όποΐαι 
δέν άπέχουσι πολύ τών μεγίστων γνωστών υπερύθρων 
τού R u b en s , restants). Είς τάς τελευταίας δέ ταύ- 
τας άνευρίσκομεν Ιδιότητας χαρακτηριστικός τών προ>· 
των. Ο δτω  δι’  άμφότερα τά είδη τών κυμάνσεων τού
των τά διαφανέστερα σώματα είναι καί τά πλέον μο
νωτικά. Άποδεικνύεται δέ ή θεμελιώδης σχέσις, δτι 
ή διηλεκτρική σταθερά ίσούταιπρός τότετράγωνον τού 
σχετικού δείκτου διαθλάσεως. Τέλος διά τών άκτίνων 
τού R u b en s παρήχθησαν φαινόμενα άποδόσεως η
λεκτρικής δμοια πρός τά έπιτευχθέντα διά τών ήλεκ
τρικών κυμάνσεων.

Δέν δυνάμεθα δμως νά εϊπωμεν, δτι τά φαινόμενα 
τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάνσεων είναι απολύτως 
είς δλας τάς λεπτομέρειας των τά αύτά πρός τά τών 
φωτεινών. "Ενεκα τού μεγάλου μήκους τών κυμάτων 
τών ήλεκτρικών άκτίνων άφίστανται αδται πολύ τών 
συνήθων νομών τής όπτικής. Προσέτι έζασθενίζουσι 
λίαν ταχέως, είναι πεπολωμίναι καί ή εντασίς των 
δέν παραμένει σταθερά εις (ΐέγαν αριθμόν παλμών ού
τως, ώστε δέν δύνανται νά εξομοιωθώσι τελείως πρός 
άκτίνας φυσικός τού φωτός, αί όποΐαι τούναντίονίχου- 
σιν αίσθητώς αμετάβλητον τήν εντασιν, τόν προσανα
τολισμόν, τήν φάσιν, τήν περίοδον έπί μακράς σειράς 
παλμών.

Ό θ ε ν  δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν, οτι η συνθεσις τού 
φωτός είναι πλήρης. Τότε μόνον θ ά  είχομεν άποτελέ- 
σματα τέλεια, έάν ήτο δυνατόν νά συγκεντρώσωμεν 
είς μικρόν χώρον μέγιστον αριθμόν διεγερτών προσα
νατολισμένων καθ’ δλας τάς διευθύνσεις καί εργαζο
μένων άνευ διακοπής συγχρόνως ή  άλληλοδιαδοχως 
Ή  ακτινοβολία αυτη θ ά  ήτο τελείως _ άναλ.ογος 
πρός τό λευκόν φώς καί άν άκόμη δλοι οί διεγέρται 
εΐχον τήν ιδίαν περίοδον, ενεκα τής έξασθενισεως. 
Διά νά έχωμεν δέ άκτινοβολίαν άνάλογον πρός μονό- 
χρουν φώς ανάγκη οί διεγέρται νά Ιχωσιν έξασθενισιν 
έξόχως μικρόν.
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αΰϊη θά μείνη Ιπί μακράν περίφημος εν tf| 
ίστορίμ τής Φιλοσοφίας1.

Ούτω τό φάσμα Ιπλουτίσθη καί πάλιν διά 
μακράς σειράς νέων άκτίνων καί μεγάλα κενά 
αυτοί Ιπληρώθησαν. Ή  λέξις φώς ελαβεν επι
στημονικήν σημασίαν πολύ εύρυτέραν. Έπεξε- 
τάθη Ιπί των υπεριωδών καί υπερύθρων έν 
Αρχή, κατόπιν επί τών ηλεκτρικών κυμάνσεων 
καί έν γένει περιέλαβεν άπάσας τάς άναλόγους 
κινήσεις· τής αίθέρος. ’ Εάν ή φύσις τού Αν- 
θρώπου περιώρισεν άπατηλώς τά δρια τών α
κτινών, διαιρέσασα το φώς είς δρατόν καί Αό
ρατον, ή Φυσική ’Επιστήμη άπέδωπε τήν αληθή 
είρύτητα αυτών2.

'  Ή  λαμπρά επιτυχία τού αίθέρος έν τή ’Οπτική 
καί τφ ήλεκτρισμφ ύπεκίνησε τήν Ιλπίδα Ανάλογου 
Ιξηγήσεως καί τής παγκοσμίου ελξεως. Ά λ λ ’ αμέσως 
άνεπτύχθησαν σοβαραί δυσχέρειαι.

Πράγματι, ή παγκόσμιος ελξις παρουσιάζει χαρα
κτήρας έντελώς έξαιρετικοΰς. Ούδέν είδος ένεργείας 
λέγει δ  L . P oincare, καί μεταξύ τών'έξαρτωμένων  
Ακόμη έκ του αίθέρος, ώς τό φώς καί ό ήλεκτρισμός, 
έχει έπίδρασίν τινα έπ’  αυτής. Πάντα τά σώματα εί
ναι Απολύτως διαφανή, οΰτως είπεΐν, είς τήν παγκό
σμιον έλξιν, ούδέν δέ πείραμα άπέδειξεν, δτι δεν εί
ναι στιγμιαία ή μετάδοσις αύτής. Ούτε άνάκλασιν, 
οΰτε διάθλασιν ύφίσταται καί οΰ μόνον είναι ανεξάν
τλητος, άλλά προσέτι ή διάταξις τών Αποτελεσμάτων 
τής ελκτικής δυνάμεως μάζης τινός έπί τών πολλα
πλών σωματίων, τά όποια δύνανται άλληλοδιαδόχως 
νά είσέλθωσιν είς τό πεδίον τής Ινεργείας αύτής, ού- 
δόλως έλαττοϊ τήν άμοιβαίαν ελξιν, τήν όποιαν αυιη 
έξασκεϊ έπί Ικάστου τούτων, τοΰθ ’ δπερ ούδαμοΟ άλ- 
λαχοΰ παρατηρεΐται έν τή φύσει.

Πάσαι αί γενόμεναι εξηγήσεις μιφ λέξει άπέτυχον. 
Ουτω ή ύπόθεσις τοΰ αίθέρος δέν ήδυνήθη είσέτι νά 
έξηγήση πάντα τά φαινόμενα, τά δποϊα μόναι αί ιδιό
τητες τής ΰλης είναι Ανίκανοι νά έξηγήσωσιν. Α ί 
προσπάθειαι πρός άναπαράστασιν τών φαινομένων 
τοΰ φωτός, τοΰ ήλεκτρισμοΰ καί τής παγκοσμίου ελ- 
ξεω ς,διά τώ ν μηχανικών ιδιοτήτων Ινός αίθέρος πλη- 
ροΟντος ολόκληρον τό Σόμπαν, αγει είς ιδιότητας τού 
μέσου τούτου παραδόξους καί σχεδόν άντιφασκούσας. 
Καί έν τούτοις θ ά  ή το μάλλον άκατανόητον, έάν Ιδε- 
χόμεθα δύο ή τρεις αιθέρας, καταλαμβάνοντας τό 
διάστημα, ώς έάν έκαστος ήτο μόνος, χωρίς νά άλλη- 
λεπιδρώσνν. Οΰτωτείνομεν νά δεχθώμεν μάλλον, ότιαί  
ιδιότητες του αίθέρος δέν Ανάγονται τελείως είς τήν 
συνήθη Μηχανικήν.

* Α ί ήλεκτρικαί ακτίνες δέν είναι όραταί· τόν οφθαλ
μόν Αντικαθιστώσιν όργανα ειδικό, προδίδοντα τήν πα
ρουσίαν αύτών. Έ π ί τών Ιδιοτήτων τών Ακτίνων τού · 
των βασίζεται ό άνευ σύρματος τηλέγραφος, ή Απλή 
μέν, Αλλά σπουδαία αΰτη εφαρμογή τών θεμελιωδών 
έργασιών τού H e rtz .

Ε ίς τόν τηλέγραφον τούτον ό  πομπός ρίπτει Ακτί
νας ηλεκτρικής, αί όποίαι διατρέχουσι τό διάστημα 
καθ’  δλας τάς διευθύνσεις. Ή  παρουσία τών κυμάν
σεων τούτων δύναται νά καταστή αισθητή δι’  Ινός οί- 
ουδήποτε Ικ τών πολλών αποτελεσμάτων, τών παρα- 
γομένων ύπ’  αύτών. Πολλάκις χρησιμοποιείται πρός 
τούτο ό  άκτιναγωγός τού B ran ly , ό ¿ποιος ΑποτελεΙ- 
ται έξ ΰαλίνου σωλήνος, περιέχοντος ρινίσματα με
ταλλικά. Τ ά  ρινίσματα Ανθίστανται πολύ είς τήν δι' 
αύτών δίοδον τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος. “Οταν ομιος

Υ Λ Η

Καί νυν ποία ή σύστασις καί ΐίνες αί Ιδιό
τητες τής ύλης;

Αί έπ’  αυτής έρευναι ύπεστήριξαν τήν ύπόθε- 
σιν τής μοριακής συστάσεώς της, μεθ’ δλας 
τάς Αντιρρήσεις τών ζητούντων τά πάντα διά 
μόνων τών γενικών Αρχών. Καθ’ ήν εποχήν 
ακριβώς συνεκεντροΰντο ούιοι είς Ιδίαν δια
φωνούσαν Σχολήν καί ήρνούντο τήν γονιμότητα 
τής μοριακής θεωρίαςέν τή Φυσική,,τής ατομι
κής ύποθέσεως εν τή Χημεία;, ό Ατομισμός Ανε- 
φαίνετο, θριαμβευων καί στηριζόμενος Ακλονή- 
τως υπό τού πειράματος, έν τφ Ήλεκτρισμφ.

Διά τής μοριακής ύποθέσεως συνηρμολογήθη 
μέγιστος αριθμός Αποτελεσμάτων, έδημιουρ- 
γήιθη σύστημα γενικώτατον καί πλεΐστα φαι
νόμενα προεγνώσθησαν. Δΰναταί τις νά εΐπη, 
δτι ή Ατομιστική θεωρία, τό Αριστούργημα 
τούτο τών 'Ελλήνων φιλοσόφων, είναι Αναπό
σπαστος Από τήν ’ Επιστήμην τής Φύσεως, 
αποτελούσα τήν ψυχήν αύτής. Έ ν τή Φυσική 
δι’ αύτής Ανεδείχθη ή μεγαλοπρεπής καί σπου
δαία κινητική θεωρία τών αερίων. 'Απλή καί 
γόνιμος εν τφ συνόλφ, αποτελεί επιστημονικήν 
ύπόθεσιν, τείνουσαν πρός τήν Αλήθειαν όσον 
όλίγαι. Διά τής κινητικής θεωρίας τών Αερίων 
συνετάχθησαν καί έξηγήθησαν^ τά φαινόμενα 
τών ρευστών, ώς ή διάχυσις, ή Αγωγιμότης 
θερμαντική και ήλεκτρική, ή πίεσις και τό Ιξώ
δες· νέα φαινόμενα προεγνώσθησαν, έκ τών 
οποίων πλεΐστα μεν τό πείραμα Ιπηλήθευσε 
μέχρι σήμερον, άλλα δέ άναμένουσιν είσέτι τόν 
έλεγχον αυτού.
έπ’  αύτών προσπέσωσιν ήλεκτρικαί Ακτίνες, τό ηλεκ
τρικόν ρεύμα διέρχεται εύκολος διά τών ρινισμάτων. 
’Εσχάτως γίνεται χρήσις τοΰ μαγνητικοΰ δείκτου Αντί 
τοΰ Ακτιναγωγοΰ.

Έ ά ν λοιπόν άναλογισθώμεν, ότι αί φωτειναί καί αί 
ήλεκτρικαί κυμάνσεις κατ’ ούδέν διαφέρουσι, συνάγο- 
μεν αμέσως, οτι ό άνευ σύρματος είναι Απλούστατα 
όπτικός τηλέγραφος, είς τόν όποιον αί μέν Ακτίνες 
πέμπονται όχι Από λαμπτήρος, Αλλ’  ύπό είδικών ηλεκ
τρικών συσκευών, ό  δέ οφθαλμός τοΰ παρα,τηρητοΰ 
άντικατεστάθη ύπό καταλλήλου δέκτου.

Ή  Αναισθησία λοιπόν τοΰ οφθαλμού ήμών είς τάς 
ηλεκτρικός Ακτίνας διαχωρίζει κυρίως τόν άνευ σύρ
ματος Από τόν Απτικόν. Έ ά ν  αί ήλεκτρομαγνητικαί 
κυμάνσεις ήσαν όραταί, οί σταθμοί τοΰ άνευ σύρμα
τος τηλεγράφου θ ά  έφαίνοντο ώς θαυμάσιοι λαμπιή. 
ρες φωτός χρωμάτων μεγίστης ποικιλίας· παν μέρος 
έκπομπής άκτινοβόλου ένεργείας θ ά  ήτο κέντρον φ ω 
τός, μή σχηματίζοντος σκιάς, ενεκα τοΰ μεγάλου μή
κους τών κυμάτων. Θ ά έβλέπομεν οϋτω τούς σταθ-

^ύς έστω καί άν έπεπροσθοΰντο μεγάλα όρη ή άλ- 
ι Ανωμαλίαι τοΰ εδάφους.
Σήμερον διά τοΰ αίθερογράφου τούτου ή συγκοινωνία 

Αποκαθίσταται Ασφαλώς είς αποστάσεις 2  000 καί πλέον 
χιλιομέτρων.
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'Η σπουδαιότης τής μοριακής ύποθέσεως 
αναφαίνεται επίσης εν τή ’Οπτική τού ΕγθθιιθΙ, 

έν τή σπουδή τής θερμότητος καί είς τήν Ιξέ- 
λιξιν δλων τών προόδων τής νεωτέρας Χημείας.

Ό  Ατομισμός κατέλαβεν ήδη πρωτεύουσαν 
θέση· εις τάς Φυσικάς θεωρίας καί τείνει νά 
διέλθη εκ τής τάξεως τών ύποθέσεων εις τήν 
τών ανεξαρτήτων άρχών.

« ·  *

Ή  σπουδή τών καταστάσεων τής ύλης, Αρυ- 
ομένη έκ τού Ατομισμού άπλετον φώς καί έ- 
χουσα ύπ’ όψιν, δτι ή γενικότης τών Ιδιοτήτων 
τής ύλης δέν έπέτρεπε οίανδήποτε πραγματι
κήν ασυνέχειαν είς δυο διαφόρους εκ τών κα
ταστάσεων αύτής, έφθασεν είς εξαγόμενα, τών 
οποίων ή ενρύτης καί τό ενδιαφέρον είναι θε
μελιώδη τόσον ύπό φιλοσοφικήν, δσον καί ύπό 
πρακτικήν Ι’ποψιν.

Έ πί μακρόν Ιθεωρήθησαν αί τρεις πρω- 
τεΰουσαι καταστάσεις τών σωμάτων, στερεά, 
ύγρά καί Αερώδης, ώς τελείως διακεκριμένοι, 
έχουσαι Ιδιότητας Αρκούντως χαρακτηριστικής 
πρός Απομάκρυνσιν πάσης Αμφιβολίας ώς πρός 
τά αποδοτέα είς αύτάς δρια. Τούτο ήτο φυσική 
συνέπεια τών ατελών γνώσεων ημών επί της 
ύλης.

Οί δροι, ύφ’ ούς εύρίσκεται συνήθως ή ύλη, 
δέν είναι ή Απλή μερική περίπτωσις, μία τών 
απείρων καταστάσεων. Ή  Επιστήμη δέν ήτο 
δυνατόν νά προσδώση ίδιάζουσαν σημασίαν είς 
τούς δρους τούτους, οί όποιοι Ιν τουτοις \θά 
παραμένωσι πρωτεύοντες διά τάς έφαρμογάς 
καί τάς συνήθεις χρήσεις. Τουναντίον, έπρεπε 
νά αναζητηθώσι τά φαινόμενα τής ύλης, τά 
προερχόμενα έκ τών μεταβολών τών συνθηκών, 
ύφ’ δς διατελεΐ, ώς τής πιέσεως ή τής θερμο
κρασίας, φαινόμενα, τών οποίων ή έρευνα προ- 
εμήνυεν εξαγόμενα μεγάλης σημασίας.

Σήμερον ή διάκρισις τών σωμάτων είς στε
ρεά, ύγρά καί αέρια Ιξέλιπεν έν τή Επιστήμη. 
Αί συγκεκριμένοι καταστάσεις κατερρίφθησαν 
καίκατεδείχθη πόσον αύθαίρετοιήσαν αί διαιρέ
σεις αύται. Εφόσον αί γνώσεις ήμών έπί τών 
ιδιοτήτων τής ύλης πολλαπλασιάζοντας Ιπί μάλ
λον καί μάλλον έπιβεβαιοΰται ή συνέχεια τών 
καταστάσεων αύτής.

Πάσαι αί γενόμεναι έρευναι Απέδειξαν πρώ
τον τήν συνέχειαν τής ύγράς καί αερώδους 
καταστάσεως. Έγνώσθη πλέον, δτι δυνάμεθα 
νά διέλθωμεν έκ τών υγρών είς τά αέρια, ώς 
καί ό τρόπος, καθ’ δν γίνεται τούτο άνευ Απο

τόμου μεταβολής, Αλλά διά συνεχούς άλλοιώ- 
σεως.

Είς τάς έρευνας ταυτας τό πείραμα παρέσχεν 
Ακριβεστάτας γνώσεις έπί τών νόμων συμπιε- 
στότητος καί διαστολής τών ρευστών, Ινώ ταύ- 
τοχρόνως αί άτομικαί ΰποθέσεις μετά τής Θερ
μοδυναμικής ήγαγον είς θεμελιώδεις σχέσεις 
καί τήν χαρακτηριστικήν έξίσωσιν αύτών. Τοι
ουτοτρόπως διά καταλλήλου συνδυασμού πει
ράματος καί θεωρίας ήλθον είς φώς σπουδαιό
τατα Ιξαγόμενα, μεταξύ τών οποίων πρωτεύου
σαν θέσιν κατέχει ό θεμελιώδης νόμος τού Van 
der W aals λ

* Φ *

Μετά τών ερευνών τούτων επί τών γενικών 
ιδιοτήτων τών ρευστών Ανεπτύχθησαν συγχρό
νως καί τά μέσα Αφ>’ Ινός παραγωγής μεγάλου 
ψύχους καί Αφ° ετέρου τής ύγροποιήσεως τών 
Αερίων. Σήμερον πάντα τά Αέρια Ανεξαιρέτως 
ύγροποιούνται.

1 Τ ά  σπουδαιότερα τών ζητημάτων ήρευνήθησαν 
ύπό τών Y o u n g  καί R a m sa y , τών όποιων τά πειρά
ματα δέν Απεϊχον μέν πολύ τής ατμοσφαιρικής πιέ
σεως καί τών κοινών θερμοκρασιών, περιεστράφησαν 
όμως περί τήν καμπύλην τοΰ κόρου καί τό κρίσιμσν 
σημεΧον.

’Εσχάτως 6 A m a g a t, καιανικήσας σπουδαίας πει
ραματικός δυσχερείας, ώ ς ή Ακριβής μέτρησις μεγά
λων πιέσεων καί τών σχετικών μικρών όγκων, παρέ
σχεν, είς μελέτην πλήρη καί συστηματικήν, τούς ορι
στικούς νόμους συμπιεστότητος καί διαστολής τών 
ρευστών ύπό πίεσιν σταθερόν, προσδιορίσας συγχρό
νως τούς διαφόρους συντελεστάς μετά τών μεταβολών 
αύτών. ΕΙς τά πειράματα ταΰτα ή πίεσις έφθασε τάς 
3000 Ατμόσφαιρας.

Πρός άναπαράστασιν τών σχέσεων μεταξύ όγκου, 
θερμοκρασίας καί πιέσεως, είς ας τά γενόμενα πει
ράματα κατέληξαν, πλεΐστοι τύποι προύτάθησαν.Άλλ1 
έξ όλων πρώτος έφάνη περιλαμβάνων έπαρκώς τά 
πειραματικά έξαγόμενα ό περίφημος τύπος τοΰ Van  
d er  W a a ls , ό  εύρεθείς έπί τή βάσει τής κινητικής 
θεωρίας τών Αερίων.

Τό σπουδαιότερον αποτέλεσμα τών σχετικών έρευ- 
νών τοΰ V an  d er  W a a ls  είναι ή άνακάλυψις τοΰ νό
μου τών Αντιστοίχων καταστάσεων [états corresp on 
d an ts). Κατά τόν νόμον τοΰτον, έάν ληφθώσιν αί 
κρίσιμοι ποσότητες ώ ς μονάδες μετρήσεως τής πιέ
σεως, τής θερμοκρασίας καί τοΰ όγκου, αί σταθεραί 
έκαστου σώματος εξαφανίζονται έκ τής χαρακτηριστι
κής έξισώσεως καί τοιουτοτρόπως καθίσταται αΰτη 
κοινή είς όλα τά ρευστά.

Τ ά  πειράματα, τά έκτελεσθέντα Ιδίως ύπό τών 
A m a g a t, Y o u n g  καί Mathias^ πρός έπαλήθευσιν 
τοΰ νόμου τούτου κατέδειξαν, ότι πρός εφαρμογήν 
του πρέπει νά διαιρεθώσι τά σώματα είς όμάδας. 
Συνεπώς αί Ιδιότητες ρευστοΰ τίνος δέν είναι δυνατόν 
νά καθορισθώοι διά μόνων τών κρίσιμων σταθερών, 
Αλλ’  είναι ανάγκη καί άλλων είδικών παραμέτρων. 
Τοιουτοτρόπως τό πείραμα κατέδειξεν, ότι οί νόμοι 
τών Αντιστοίχων καταστάσεων είναι μέν μεγάλης ση
μασίας, Αλλά δέν εχουσι τόν βαθμόν γενικότητος, τόν 
άποδοθέντα είς αύτούς εν Αρχή.
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Ή  χρήσις δέ των έπιτευχθεισών λίαν χα
μηλών θερμοκρασιών εις τάς έπιστημονικάς 
ερευνάς έπί των Ιδιοτήτων τής υλης Απέδειξεν, 
εκτός άλλων δτι αί μηχανικοί, αί ήλεκτρικαί 
καί αί χημικαί ίδότητες τών σωμάτων εμφανί
ζονται, Ιν γένει, Από νέας δλως άπόψεως, δταν 
ή θερμοκρασία ύποβιβασθή εις μέγαν βαθμόν. 
Οΰτω ή τάξις τής ηλεκτρικής Αγωγιμότητος τών 
μετάλλων μεταβάλλεται, οί ήλεκτρολΰται καθί
στανται τέλεια μονωτικά, ή δέ χημική συγγέ
νεια σχεδόν έξαφανίζεται' δ φιοσφόρος καί τό 
κάλιον παραμένουσιν αδρανή εντός υγροί οξυ
γόνου. Μεγάλαι μεταβολαί τοϋ χρώματος τών 
σωμάτων παρατηρούνται καί τά πλείστα έξ 
αυτών, ως τά άνθη, ό βάμβαξ, τά πτερά, κα
θίστανται φωσφορίζοντα1.

Μεταξύ τών ανακαλύψεων, τών προελθου- 
σών Ικ τών νέων τούτων αποτελεσμάτων, εί
ναι καί ή ανεύρεσις έν τή Ατμοσφαίρρ, τή 
βοηθείφ τής φασματικής άναλυσεώς, τών νέων 
αερίων, ήτοι τοϋ άργοΰ, τοϋ ήλίου, τοϋ κρυ
πτού, τοϋ ξένου και τοϋ νέου. Κατά τινας τά 
άέρια ταΰτα είναι οί μάρτυρες προγενεστέρας 
καί Ικλιπούσης ήδη καταστάσεως έπί τής Γής. 
Υποθέτουσι δέ, δτι Ικ τών αερίων τούτων 
άλλα μέν έγκατέλειψαν τήν άτμόσφαιράν μας, 
Ινεκα μεγάλης ταχύτητος τών μορίων των, 
προελθούσης εκ τής υπάρξεως τότε μεγάλης 
θερμοκρασίας, άλλα δέ βαρύτερα τοϋ οξυ
γόνου εβυθίσθησαν εις τήν θάλασσαν καί

1 Εύρείς δρίζοντβς ήνοίχθησαν καί είς τήν Βιολο
γίαν έκ τών εργασιών τούτων.Ώς άΐτεδείχθη,τά σπέρ
ματα τής ζωής π. χ. τά βακτήρια, δύνανται νά δια- 
τηρηθώσιν έπί έπτά ήμέρας εις 190 βαθμούς ύπό τό 
μηδέν άνευ έλαττώσεως τής ζωτικότητος αυτών. Έκ 
τών πειραμάτων τούτων συνήγαγον τό σπουδαιότατον 
διάτάςκυσμογονικάς θεωρίας συμπέρασμα, δτι, επειδή 
τό ψύχος τού μεταξύ τών άστρων διαστήματος δέν 
δύναται νά καταστρέψη τά σπέρματα τής ζωής, δέν 
είναι καθόλου παράλογον νά ύποθέσωμεν, δτι υπό 
καταλλήλους δρους, σπέρμα τι δύναται νά μεταδοθή 
άπό τίνος πλανήτου είς άλλον. [ Lucien Poincaré, 
La Physique Moderne σ. 119].

Ε Θ Ν Ι Κ Α

ιστευομεν δτι κανείς εκ τών φίλων ανα
γνωστών δέν άγνοεΐ τήν μόρφωσιν, τήν 

Αξίαν καί τήν δρασιν κατά τούς προ. έπί καί 
μετά τήν Ιπανάστασιν χρόνους τοϋ Ικ τής με
γάλης εκ Κορινθίας οικογένειας τών Νοταραίων 
Πανούταον Νοταρδ, τοϋ Νέστορος τής Πελο- 
ποννήσου επικληθέντος· πρός τόν άνδρα τούτον

παραμένουσιν είσέτί έκεΐ εν ύγρρ καταστάσει. 
* * *

Μετά τά Αποτελέσματα ταΰτα ήτο εύλογον 
νά άναζητηθή μήπως μεταξύ υγρών «αί στε
ρεών ύφίστανται σχέσεις Ανάλογοι πρός τάς 
άνακαλυφθείσας μεταξύ ύγρών καί αερίων.

Πράγματι, κατά τάς ερευνάς τοϋ Spring, 
τά στερεά παρουσιάζουσιν ιδιότητας όμοιας 
πρός τάς τών ύγρών, αλλ’ εις διάφορον βαθ
μόν. Ύ πό καταλλήλους τιμάς πιεσεως τά στε
ρεά ρέουσι διά μέσου οπών, μεταδίδουσι πιέ
σεις καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, διαχέονται καί 
διαλύονται εντός αλλήλων καί Αντιδρώσι χημι- 
κώς Αμοιβαίως. Διά συμπιέσεως δυνάμεθα νά 
συγκολλήσωμεν καί νά μεταβάλωμεν είς εν 
σώμα τεμάχια ή κόνιν στερεού τίνος ή νά 
παραγάγωμεν κράματα καί πλείστα άλλα χη
μικά αποτελέσματα, καί έν γένει, παρατηροΰ- 
μεν φαινόμενα, ένεκα τών οποίων δ ορισμός 
ιών στερεών δέν δύναται νά πρόκυψη έκ τών 
μηχανικών Ιδιοτήτων αυτών1.

Ή  γενικότης τών Ιδιοτήτων τής ΰλης, δέν 
έπέτρεπε βεβαίως νά ύποτεθή, δτι ύφίστατο 
απότομος μετάπτωσις μεταξύ δύο οίωνδήποτε 
καταστάσεων αύτής καί δτι ή συνέχεια περιωρί- 
ζετο μόνον είς τά υγρά καί Αέρια. Τό πείραμα, 
μεθ’  δλας τάς αμφιβολίας, τάς ^προερχομένας 
Ιδίως έκ τών κρυστάλλων, δύναται νά θεωρηθή 
ώς Αποδεΐξαν τήν συνέχειαν είς τάς διαφόρους 
καταστάσεις τής ΰλης.

Ά λλ’ έκ τών ερευνών τούτων προέκυψε μέν 
ή ένότης, ούχί δμως καί ή άπλότης· τό πολύπλο- 
κον έκερδισεν έδαφος.
(Άκουλουθεϊ τό τέλος] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ

Καθηγητής τοΟ Πανεπιστημίου
•1 Έκ τών γενομένων πειραμάτων κατεδείχθη, ότι 

μήτε τό Ιξώδες μήτε ή δυσκαμψία δύνανται νά δια- 
χωρίσωσι τά στερεά άπό τά ύγρά. Διότι άφ’ ένός είς 
τά ύγρά παρατηρείται δυσκαμψία μικρά μέν άλλ’ αι
σθητή καί άφ' ετέρου τό ιξώδες δέν είναι άπειρον είς 
τά στερεά.

Κ Ε Ι Μ Η Λ Ι Α

άπηύθυνε τήν κατωτέρω έπιστολήν 1 <5 πολύς 
Κωνσταντίνος Οικονόμος δ έξ Οίκονόμων.

Φιλιατρά
ΝΙΚΟΛ. Σ. ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

1 Τήν έπιστολήν ταύτην άνεΰρον μεταξύ άλλων είς 
τό άρχεΐον τής οικογένειας Νοταρά.
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«Τφ ενγενεατάτψ κνρίο>, κνρίψ 
Πανούτσφ Νοιαρά

Είς Τρίκκαλα 
τής Πελοπόννησον.

« Πολυσέβαστε καί φιλογενέατατε Κύριε!

«Πρό ημερών Ελαβον τήν άπό 5 Δ)βρίου χα- 
ριεοτάτην υμών επιστολήν, «αί ζητώ συγγνώμην, 
δτι ήργοπόρηοα νά άποκριθώ, «ωλυθείς ύπό 
άσχολίας. ' Επεθύμονν προ πολλον, Σεβάσμια 
κορυφή, νά γνωρίσω τήν κλεινήν τών Νοταράδων 
γενεάν ώς επίσημον διά τάς αρετάς αυτής, ήτις 
έχάρισεν είς τήν πατρίδα μετά τών άλλων αυ
τής υιών καί τόν Αοίδιμον πατριάρχην Χρύ
σανθον' 1 και Εμελλον &ρα νά ϊδω τήν Επιθυ
μίαν μου πεπληρωμίνην συγχρόνως, Εν ω Α
πολαύω τήν χαράν τής Ελευθερίας τής φίλης Πα- 
τρίδος. Ευχαριστώ τόν Ελευθέριον Σωτήρα, τόν 
Κύριον ήμών Ίησονν Χριστόν, δστις ήξίωσεν 
ή μας νά ίδωμεν τό απανιώτατον τών από κα
ταβολής κόσμου γενομένων είς τά Εθνη - ώς κάλ- 
λιστα λέγεις, θεοφιλέστατε πρεαβντα- την παλιγ
γενεσίαν τής 'Ελλάδος' πρόσθες δτι και τό μο
ναδικόν και άπαραδειγμάτιστον είς τήν Ιστορίαν 
τών εθνών. 'Η  ‘Ελλάς άναγεννάται Ιπί τών αυ
τών Εκείνων τόπων, Εφ' ών τό πρώτον ήρξατο νά 
γενναίοι. ’Άργος, Σικυών,Άθήναι πάλιν άνίοταν- 
ται μετά τοσούτους αιώνας καί άπό τοσαύτης

1 Έχρημάτισε Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων.

Η Α Ν Τ

— Ζοζάννα !. . . ’Ήθελα νά περιμένω, νά σέ 
δοκιμάσω, γιατί αί επιφυλάξεις σου, αί Απο
σιωπήσεις μου είχαν αφήσει μίαν αμφιβο
λίαν. . . ’ Αλλά δέν ήμπορώ πιά!. . .Πρέπει νά 
μιλήσω τόρα. . . Ώ !  σέ Ικετεύω, Ισο οξυδερ
κής, εσο προπάντων είλικρινής ! ’Ερεύνησε μέσα 
σου καλά αν ύπάρχη τίποτε άλλο Από. . .

Έσιωποϋσε- συναθροίζει τόρα τάς δυνάμεις 
της. Ή  σκέψις της κατεβαίνει μέσα είς τό μο- 
νασιήριον τής ψυχής, είς τό σκότος. . .Καί δ 
Νοέλ βλέπει αύτήν τήν σκέψιν νΑνεβαίνη πά
λιν νά λάμπη είς τά μάτια τής Ζοζάννας.

’Εκείνη ψιθυρίζει:
—  Τίποτε. . .τίποτε. . .Ν οέλ! Σοϋ τόρκίζο-

* Ήαναθήναια* σελ. 188.

« α ί τοιαύτης π τ ώ σ ε ω ς  /  Ευλογητός Κύριος, ή 
Άνάστασις καί ή Ζωή τοϋ παντός! Λυτός χα- 
ρίζοιτο « α ί τή ύμετέρα θεοοεβεία ζωήν μαθον- 
σάλειovr Γνα χαίρη βλέπουσα τήν άναστασαν ‘ Ελ
λάδα προβαίνουααν Επί τά κρείττω, καί αύξα- 
νομένην, καί καθαρεύουσαν άπό πάντων τών 
Εργων τών νεκρών, δσα έπιφέρουσι νέκρωσιν η
θικήν, καί άφ’ ώ ν  ή σεβαστή ύμών κορυφή 
καί εύχεται καί συνεργεί καί λόγοις καί εργοις, 
ώς άλλος Νέστωρ, νά διατηρήται καί διάγη ή 
φίλη Πατρις Ελεύθερα καί άξίως τής κλήσεως 
αύτής. ΕΙχον τήν χαράν νά γνωρίσω κατά πρώ
τον τόν πολύτιμότατον υ μ ώ ν  Ανεψιόν κύριον 
Ιω. Λασίον1-ιό ν  όποιον δί ύμών Εκ ψυχής 
κατασπάζομαυ καί χαίρω βλίπων πλησιάζοντα 
τόν καιρόν, οπότε μέλλω νά γνωρισθώ πρόσω- 
πικώς καί μετά τής πολνπ'οθήτον μοι καί γε· 
ραρδς αύτής κορυφής. Έπεύχομαι καί αύθις 
καί μυριάκις, να ύγιαίνη- πολνετώς ίορτάζουαα 
καί τά ς Ενεστηκυίας Εορτάς χαρμοούνως καί 
θεοφιλώς!

(τή 2  Ίανοναρίου 1835 Εκ Νανπλίας)

« Τής ύμετέρας ενγενεστάτης θεοσεβείας δλος 
είς τάς προσταγάς καί θερμός ικέτης πρός κύ
ριον,

ό Οικονόμος Κωνσταντίνος
Οικονόμος »

1 ’Ιατρός Ιπίσημος κατά τήν έποχήν έκείνην.

Α Ρ Τ Ι Σ *

μ α ι.. τίποτε έκτος από τό παρόν δέν ζή μέσα 
μου. . . Από σένα. . .

Καί σιγαλά, ώς είς εκπνοήν, τελειώνει τήν 
φράσιν της:

— Τόν Ιρωτα . . .
Τί ώχροί πού είνε καί πώς τρέμουν. Ή  Ζο

ζάννα Ακουμβφ είς τόν βράχον. Τά πόδια της 
πατούν τά ξερά φύλλα καί Ακούεται τό μετάξινο 
θρόημά των. Λέγει:

—  Δέν ήθελα νά μιλήσω τόσα γλίγωρα. . .  
’Αλλά. . .δέν ήμπόρεσα νά κρύψω τήν συγκι- 
νησί μου. Γιατί; Οϋτ’ έγώ δέν τό ξέρω . .  
Ά ! τόσο κοντά σου πώς θά ’ μπορούσα νά 
κρύψω έκεϊνο που ήξευρες πιά Νοέλ;. . .γιατί 
λές δτι τό ξέρεις.

Ή  ώχρότης της παίρνει ένα χρώμα βέβαιό-
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τερον. Τό στόμα της διανοίγεται είς ένα φο
βισμένο χαμόγελο. Άλλα δ Νοέλ κυριευμένος 
από την κρυφήν καί εμμονήν Ιδέαν ποΰ τον 
βασανίζει, ό Νοέλ σφίγγει τά χέρια τής Ζοζάν- 
νας, τήν πλησιάζει περισσότερο.

— Τό παρόν. . .Θέλω νά πιστεύσω δτι τό 
παρόν μοΰ άνήκει, Ζοζάννα! θέλω νά πιστεύσω 
δτι μάγαπας και δτι είσαι ειλικρινής. . . ’Αλλά 
ύπάρχει. . .

- Τ ί ;
— Τό παρελθόν. . .
— Νοέλ.
— Τό παρελθόν τό όποιον μαντεύω. . . ’Αλ

λοίμονο ! δεν έπερίμενα από σένα αυτά τά λό
για αγάπης, πριν μοΰ κάμης τήν έκμυστήρευ- 
σιν ποίι μοΰ ύπεσχέθης, πού μοΰ οφείλεις και 
πού θάεδεχόμουν μέεύχαρίστησιν καί μέ λύπην, 
δποιαδήποτε καί δν ήτον, , .Καί τότε μόνον 
θά σοΰ έλεγα. .  .

Ή  Ζοζάννα άφίνει κραυγήν: ·
— Θεέ μου !. . .Τί έκαμα!. . .'Γί φρικώδης 

άπρονοησία! Π ώς θά δεχθής την έξομολόγη- 
σιν μιάς μεγάλης, μιας τόσο μεγάλης δυστυχίας; 
"Ω! Θεέ μου!. . .θεέ μου! τί έκαμα;

— Ζοζάννα, φίλη μου, μην τρέμης, μην κλαΐς. 
Ζοζάννα μου!

—  Εΐμουν τόσο ευαίσθητη, τόσο νευρική, 
καί ήτον τόοο μεγάλη δυστυχία νά είμαι κοντά 
σ ο υ ! . . .Τ ά  έχω χαμένα πλέον. Έπροδόθηκα. 
Καί αμέσως αμέσως έδειξες τόσην βιαιότητα.

— Σέ άδίκησα καί σου ζητώ συγγνώμην. . . 
άλλά μην κλαΐς!. . . Αυτό μέ κάμνει νά πονώ . : . 
Γιά κύταξε, είμαι ήσυχος, τόρα!. . .Δεν ξέρω 
κεγώ πώς νά συγκρατήσω τήν άγωνίαν μου. . . 
Γιά ήσύχασε! .  . . Είσαι ακόμη τόσο άδύνατη ! 
. . .Δεν θέλω νά σέ βασανίζω μέ τάς Ιρωτή- 
σεις μου. . . ’Απόψε, ναί, απόψε, θά μιλήσωμε 
. . ."Ομως νά μήν κλαις, σοΰ τό απαγορεύω! 
Πάμε, τί στεκόμεθα, δς περπατήσουμε. . Δέν 
ξέρομε τί κάνομε οΰτ’ εγώ, ούτε συ. . .

Τήν παρασύρει. Αύτή στενάζει άκαταπαύ- 
στως: «Τί έκαμα;» Τήν βλέπει άρρωστην άπό 
τήν συγκίνησιν, ετοιμην είς λυγμούς διά τήν 
παραμικροτέραν λέξιν, διά τήν παραμικροτέ- 
ραν χειρονομίαν πού θά της εφαίνετο επιτί- 
μησις.

—  Σ ώ π α !. . . Σ ώ π α !. .  .είπε- θά εΐμεθα στο 
Παρίσι στάς επτά. . . ’Απόψε, θά έλθω στό 
σπίτι σου. Θά εΐμεθα ήσυχοι, φρόνιμοι, γλυκείς 
προς τούς εαυτούς μας, καί θά ίδής τον έρωτά 
μου άπλοΰν καί ευκολον. Σέ φοβίζει τάχα ό 
φίλος σου;. . ."Ολα ήμπορεΐ νά τά καταλάβη,

νά τά συγχώρηση, δλα —  εκτός τής άνειλικρι- 
νείας. Καί είσαι πολύ ειλικρινής. . .

—  Θά είμαι.
—  Ή  είλικρίνεια, Ζοζάννα, είνε δ κανών τής 

ζωής μου. "Εχω επιβάλει είς τον έαυτόν μου 
νά μή λέγω ψέματα ποτέ, καί δταν παρημέ- 
λησα αυτό μου τδ καθήκον, αίσθάνθηκα τον ε
αυτόν μου ταπεινωμένον καί έλαττωμένον. Καί 
γι’ αυτό θά σοΰ κάμω κΙγώ, πρώτος εγώ, τήν 
εξομολόγησί μου. Θά μέ μάθης μέ τάς άδυνα- 
μίας μου. Καί θά μέ δεχθής δπως \είμαι, μέ 
συμπάθειαν, γιατί μάγαπρς. ;

—  Καί σύ, Νοέλ, θά μέ δεχθής δπως είμαι;
—  Ναί μέ κλειστά τά μάτια. . .
—  Ά ,  πόσο σάγαπώ!
—  Πες το μου ακόμη.
—  Σάγαπώ. . .
—  Α κόμη. . . άκόμη!. . . βλοένα!. . .
—  Σάγαπώ, σάγαπώ, σάγαπώ. . .
"Ησυχοι, πιασμένοι άπό τά χέρια περπατοΰν

είς τήν πράσινην σκιάν, επάνω είς τά πράσινα 
χόρτα. Τό μονοπάτι άχολουθε! τον δρόμον τοΰ 
μικροΰ ποταμού, ό όποιος λαμποβολεΐ γλιστρών 
καί άφροκοπα.

Φθάνουν επιτέλους είς τό ξενοδοχεΐον. Νά 
τά τραπέζια, τό σπίτι, ή σάλα μέ τις ζωγρα
φιές. Μιά μυρωδιά μπύρας γεμίζει τόν άέρα. .

Τό άμάξι περιμένει κάτω άπό τις σκονισμέ
νες άκακίες.

Ό  αμαξάς ζεύει τό άλογό του, και δ κατα
στηματάρχης πού δέν είνε κουτός άνθρωπος 
τούς πλησιάζει. . ,Έπαινεΐ τάς καλλονάς τοΰ 
τόπου, τόν καθαρόν άέρα.

— Κέπειτα, δταν θέλη κανείς νά μείνη μερι
κές ημέρες, έχω ωραίες κάμαρες. . . Θά ξαναγυ- 
ρίση ίσως δ κύριος καί ή κυρία.

— Χωρίς άλλο, χωρίς άλλο! λέγει ο Νοέλ.
Καί δέν τολμά νά κυτάξη τήν Ζοζάνναν ή

οποία κοκκινίζει.
Ξεκινούν. 'Ο γεροαμαξάς σπογγίζει τό μέ

τωπό του, σφυρίζει καί φροντίζει νά μή γυ- 
ρίζη πίσω του. "Εχει πείραν άπό τέτοιους πε
ριπάτους κέχει καταλάβει δτι «αυτοί άγαπιών- 
ται πολύ. . . »

Κάμποι, λειβάδια, λόφοι διασχιζόμενοι άπό 
δρόμους, ερείπια ενός μοναστηριού,· μία δεν- 
δροστοι- ια, μία λάμψις λευκή καί καυστική. 
Έ ν τ-υτοις δ Νοέλ καί ή Ζοζάννα δέν βλέπουν 
πλέ ·ν, δέν δμιλούν. Δέν άντιλαμβάνυνται παρά 
μόνον τήν πυρακτωμένην άτμοσφαΐραν, τήν 
σακχαρώδη δσμήν των άκακιών, τό κύλισμα 
τής άμάξης πού τούς φέρει κοντά-κοντά τόν
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έναν είς τόν άλλον. . Καί τό πρώτο τους φί
λημα τούς άφίνει θαμβωμένους, ωσάν δλη ή 
φλόγα τής θερμής ημέρας νά είχε είσορμήσει 
μέσα στό αίμα των.

Κατά τό βραχύ διάστημα τοΰ ταξειδιοΰ άπό 
Σέν- ’Ρεμύ είς Παρίσι, είς τό άδειανό βαγόνι 
ό Νοέλ έμεινε άμίλητος κρατών τήν Ζοζάνναν 
είς τά χέρια του. Κ ’ εκείνη επίσης ήτον συλλο
γισμένη καί δταν τό τραίνο εμπήκε είς τό τε- 
λευταίον τοΰννελ έφάνη δτι Ιξυπνοΰσε άπό 
ένα είδος νάρκης πού τήν είχε καταλάβει, κέψι- 
θυρισε:

—  Τί γλίγωρα πού φθάνομε! τί γλίγωρα!...
—  Καί θά πρέπη νά σάφίσω;. . .
—  Ναί, φίλε μ ο υ . . .  θ ά  ξεκουρασθώ, θά 

συμμαζευθώ κάπως καί θάλθης έπειτα στάς 
όκτώμιση δταν θά είμαι μόνη μου.

Τήν ένηγκαλίσθη θωπευων μέ τά χείλη τούς 
κροτάφους της, τά μάγουλα, τό στόμα, καί τά 
φιλήματά του αύτά, καλύτερα άπό τά λόγια ενί- 
σχυσαν καί τόν έναν καί τόν άλλον. Είς τόν 
σταθμόν τού Λουξεμβούργου, δ Νοέλ έκατέβη 
πρώτος κέφυγε μέσ’ άπό τό πλήθος.

Έπήγε έως είς τό Ώδεΐον. . .  Κάτω εκεί, προ 
χρόνου, ή Ζοζάννα είχε ξεφυλλίσει τό βιβλίον 
του, 'Ητον είς τήν Σικελίαν τότε ό Νοέλ" ήλπι- 
ζεν δτι ή ‘ Ρενέ Μαρισώ θά ήρχετο νά τόν 
συναντήση. . .Καί ή Ζοζάννα τί έκαμνε τότε; 
Ποιον άγαποΰσε;
’ Τόν άνδρα της;. . .Ό χ ι : Ά π ό δσα ό Νοέλ 
ήξευρε, άπό δ,τι έμάντευε — μέσ’ άπό κάποια 
λόγια τοΰ Φουκάρ καί μερικάς φράσεις τής Ζο- 
ζάννας — ή νέα αύτή ή πνευματώδης, ή δλο 
καρδιά, είς την ακμήν τής νεότητός της δέν είχε 
δυνηθή νάγαπήση μέ πραγματικόν έρωτα τόν 
Πέτρον Βαλεντέν. Είχε αϊσθανθή διά τόν άρ
ρωστον αύτόν ή Ζοζάννα ένα είδσς μητρικής 
ευσπλαχνίας. Άλλά δ Νοέλ δέν είχε άμφιβο- 
λίαν δτι ή Ζοζάννα θά είχε λάβει πείραν τοΰ 
έρωτος. άλλου παρά είς τάς αυζυγικάς της 
σχέσεις, πείραν κρυφίαν καί θλιβεράν. . . «Καί 
δν άκόμη ή Ζοζάνα, εσυλλογίζετο, είχε άγα- 
πήσει άλλοτε κανένα, είχε χρησιμοποιήσει δι
καίωμά της άναμφισβήτητον, δικαίωμα πού 
έχει ό καθείς Ιπι τοΰ άτόμου του. . .Κ αί δέν 
θά ήτο δλιγώτερον δ,τι είνε τόρα, όλιγώτερον 
προικισμένη μέ τάς σημερινάς της άρετάς, 
καλωσύνην, αύταπάρνησιν, θάρρος. . Παρακο- 
λουθών τήν καθημερινήν της ζωήν, δέν άνεκά- 
λυψα τίποτε είς αύτήν πού νά μή μοΰ εμπνέη 
έκτίμησιν, καί σεβασμόν καί άγάπην. . .Λοι
π ό ν ; . . . »  Έπνίγετο. «Είνε φανερόν δτι δέν

θά είχα νά πώ τίποτε καί αν αύτό ήτο πραγ
ματικόν, άλλά υπάρχουν καί περιστατικά, πιθα
νότητες άκόμη δτι δέν θά έχη συμβή αύτό’ 
πρώτα-πρώτα, τό μυΟτικόν μιας ερωτικής σχέ- 
σεως δέν ήμπορεΐ νά φυλαχθή τόσο πού είς 
μίαν κρίσιν πάθους ή άπελπισίας δ ένας άπό 
τούς δύο άγαπημένους νά μήν άφίνη νά μαν
τεύεται κάτι. . .Καί μέσα σ’ αύτήν τήν έβραίικη 
χάβρα τοΰ «Γυναικείου κόσμου» κανείς δέν 
ύπωπτεύθη τήν Ζοζάννα. . .  Ό  Φουκάρ μοΰ 
έχει πή πολλές φορές: «Είνε πράγματι ενάρετη 
αύτή ή μικρή! . .»  Κ’ έξ άλλου μία γυναίκα 
είμπορεΐ νά αίσθάνεται ένα Ιρωτικό πάθος 
χωρίς νά έχη ερωμένον ! .  . .Ή  Πριγκήπισσα 
τοΰ Κλέβ1! . . . ’Εξαναεΐδε τόν τόμον αύτόν ε
πάνω είς τήν έταζε’ραν τής Ζοζάννας, καλοδε- 
μένον μέ χρονολογίαν καί άρχικά: «Ένθύμιον 
τής 4 Φεβρουάριου 18. . . Μ. Ν.» Καί ήσθάνθη 
διαμιάς θλΐψιν: « ’Ιδού χωρίς άλλο ή λέξις τοΰ 
αινίγματος. . .Ή  Ζοζάννα έχει συνείδησιν λε
πτήν καί μικρολόγον καί αί τολμηρότητες τής 
σκέψεως αύταί μένουν θεωρητικαί.. . ’Αγάπησε 
καί ήσθάνθη τύψεις διά τήν αισθηματικήν ά- 
πιστίαν πού έκαμε· είς τόν άνδρα της. Ή θέ- 
λησε ίσως νά ξαναζήση τήν πλατωνικήν ζωήν 
τής Πριγκηπίσσης τοΰ Κλέβ —  άλλά δ άνθρω
πος ποΰ εξέλεξε δέν είχε τήν ευστάθειαν τοΰ 
Νεμούρ. . .Καί αύτή είνε ή μεγάλη δυστυ- ■ 
χία, τό μεγάλο κακό, διά τό όποιον πενθεί ά
κόμη . . . »

Ό  Νοέλ έπεισε τόν εαυτόν του δτι γνωρί
ζει τό μυστικόν τής Ζοζάννας.. .Έ πειτα ή 
αμφιβολία τόν κατέλαβε ξανά: «Τί μυθιστό
ρημα θέλω νά κατασκευάσω;. . . Αύτά είνε πα
ράλογα! Ή  Ζοζάννα θά μοΰ έκρυβε τόσο ε- 
πιμόνως, μέ τόσην εντροπήν τό μυστικόν ενός 
πλατωνικού έρωτος; "Α ! ’Οφείλω νά είμαι έ
τοιμος νά δεχθώ τό καθετί!. . . Γιατί νά μήν 
ή μπορώ νάπομακρύνω αύτόν τόν πόνον άπό 
πάνω μου;. . . Δέν έζήλευσα τόν άνδρα της 
σχεδόν καθολοκληρίαν, ή τούλάχιστον πολύ ο
λίγο!. . . ’Αγαπούσα τό παιδί τοΰ Πέτρου Βα
λεντέν πού γιά μένα είνε μία σκιά, ένα δνομα. . . 
Τό παιδί! Ή  Ζοζάννα τό λατρεύει αύτό τά 
παιδί! Ίσ ω ς  τήν έφύλαξε, τήν Ιπαγρύπνησε 
αύτό. Έθυσιάσθη γι’ αύτό. . .Τίς οίδε! ή μη- 
τρική στοργή ενίκησε τόν έρωτα. . . »

Έπλανήθη μέσα άπό τούς μικρούς δρόμους. 
Καί μίαν στιγμήν ή ανησυχία του Ιπραΰνθη· 
άναπολοΰσε τό ξενοδοχεΐον τοΰ Σερναί, τό ά-

1 Μυθιστόρημα της κυρίας D e  L afayette  θεωρού- 
μενον ώς τό αριστούργημα της συγγραφέως.
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μάξι, τό τοπίον μέ τά δένδρα μέσα είς τό χρυ
σάφι τοΰ ήλιοβασιλεύματος, και ή άνάμνησις 
τοΰ φιλήματος τοΰ άπέσπα μίαν άναφώνησιν 
. . . Ί^σθάνετο έπιθυμίαν νά φωνάξη δυνατά: 
«Μάγαπφ, μάγαπφ! . .  » "Επειτα ή άγων ία τον 
κατελάμβανε πάλιν, καί ¿στέναζε σιωπηλά: 
«Π ώς ιήν αγαπώ, αλλοίμονο ! πώς τήν άγαπώ!»

Είς τής Μαριέττας, δεν ή μπόρεσε νά φάγη. 
Μέ τά μάτια καρφωμένα είς τό ώρολόγι του 
άρχιζε νά καπνίζη συγαρέττα τά οποία εσβυνε 
μόλις άναβε.

Είς τάς δκτώ έφυγε, καί μόλις έπάτησε 
τήν σκάλαν τής Ζοζάννας, ή σκέψις του έγεινε 
πάλιν φωτεινή δπως είς δλας τάς κρίσιμους 
ώρας τής ζωής του.

Τοΰ άνοιξε ή Ζοζάννα ή ιδία:
—  Είμαι μόνη.
—  Καί <5 Κλαΰδιος ;
—  Κοιμάται. Έ λα !
Τήν ήκολούθησε μέσ’ άπό τήν σκοτεινήν 

τραπεζαρίαν, έως είς τό σαλόνι. Ή  λάμπα έ- 
καιε. Μία θυρα μισοανοικτή άφινε νά φαίνεται 
τό τριανταφυλλί περικάλυμμα τοΰ τοίχου είς 
τό καλλυντήριον τής Ζοζάννας, δπου έκοιμδτο 
τό παιδί. Κάποτε ήκούετο ή κανονική άναπνοή 
τοΰ μικροΰ.

— Φίλη μου, άγαπημένη μου!
—  "Α ! Νοέλ, αγάπη μου!
Είχε βιφθή επάνω του, καί τόν έσφιγγε με 

δλας της τάς δυνάμεις, ωσάν διά νά εΐσδυση 
μέσα του δ έρως ό ίδικός της, ή Οέλησις ή 
Ιδική της. . . ’ Επειτα είπε:

— Κάθισ’  εδώ!
Τόν ύπεχρέωσεν νά καθίση είς τό διβάνι 

ένφ εκείνη έκάθητο είς τά πόδια του, μέ την 
κεφαλήν ύψωμένην ώσανεί έπικαλουμένη, γε
μάτη άπό ταπείνωσιν ερωτικήν. Ή  λάμπα έ
χυνε ένα ασθενές ώχρορόδιον φως. "Ενα τραμ- 
βάϊ επέρασε.

Ό  Νοέλ ώμίλησε πρώτος:
—  "Ακούσε, άγαπητή μου. . .
Διηγήθη τήν ζωήν του. . - Είχε είς τό διά

στημα δεκαετίας διαφόρους διαβατικούς μικρο- 
έρωτας, κατά τό μάλλον ή ήττον διασκέδαση· 
κούς, κατά τό μάλλον ή ήττον συγκινοΰντας, 
πολλάκις ωραίους, Ινίοτε θλιβερούς, άπό τούς 
οποίους εντούτοις κανείς δέν είχε άφίσει ϊχνος 
βαθύ επί τής ψυχής του κέπί τής μνήμης τ ο υ .. . 
Μολονότι ποτέ του δέν ύπήρξε κακός, ούτε πει
σματάρης, πολλαί γυναίκες ύπέφεραν Ιξ αίτιας

του. "Αλλαι τόν έκαμαν νά ύποφερη αύτός. . .
— "Ομως δλ’ αυτά, βλέπεις, δέν ήσαν τί

ποτε!. . .Μέθη επιπόλαια των αισθήσεων, παι- 
γνιδίσματα τής φαντασίας, άπατη αισθημα
τ ικ ή ...Κ α ί άκόμη δταν έλεγα: «Αύτό είνε 
έρως!? δέν κατώρθώνα νάπατήσω τόν εαυτόν 
μου. Δέν είχα κσμμίαν εγκαρδιότητα, εμπιστο
σύνην πρός εκείνας πού επίστευα δτι άγαποΰσα 
. . .Δέν έλαβα ποτέ τήν Ιδέαν νά τούς έμπι- 
στευθώ τά σχέδιά μου, τάς φιλοδοξίας μου, τις 
πίκρες μου. . ."Οχι, ποτέ ! .  . . Έ νφ  δταν άγαπφ 
κανείς δίδεται ό ίδιος, δείχνεται εκείνος πού 
είνε, λέγει δ,τι έχει μέσα του. . . "Α, τόν έρωτα, 
τήν μεγάλην συγκίνησιν, τό θάμβωμα, τήν ζά
λην που καραβοτσακίζει τήν αλαζονείαν καί 
τήν θέλησιν δέν τά είχα γνωρίσει!

—  "Ωστε Ιγώ είμαι ή πρώτη. . .
— Ναί, σύ . . .
—  ’ Αλλά γιατί;
—  Δέν ήξέρω. . . Είχα, είς τήν Φλωρεντίαν, 

ένα προαίσθημα, τό βράδυ πού είχα λάβει τό 
γράμμα σου. . ,Σοΰ τό διηγήθηκα πολλές φ ο
ρ έ ς . . .  Καί αργότερα, δταν άνοιξα τήν θύραν 
τοΰ μικροΰ γραφείου πού μεπερίμενες, αίσθάν- 
θηκα μίαν άπό τάς μεγαλυτέρας συγκινήσεις 
τής ζωής μου.

— Αυθυποβολή !
—  Έμπήκες· μία νέα ψηλή ήέ μάΰρα πέν

θιμα φορέματα. . .Μου άπλωσες τό χέρι. . .  
Έκάθισες. . . Ή  λάμπα έφώτιζε τό στήθος 
σου, τήν άλυσσίδα, τά χέρια. Τά δόντια σου 
¿λαμποκοπούσαν. . .Τά μάγουλά σου έγίνοντο 
τριανταφυλλιά.Έγυρες καί είδα τά γαλανά μά
τια σ ο υ . . .  Καί δέν Ιννόησα άν ήσουν αλη
θινά ωραία ή δχι ωραία : ήσουν έσύ !

—  "Ω ! μίλησέ μου άκόμη, Νοέλ! Αύτό μου 
κάνει τόσο καλό. . . Αύτό μου δίδει θάρρος ! 
. . .Λοιπόν μ’ αγάπησες άμεσως ;

—  Δέν είπα πώς άμέσως σ’ αγάπησα. Ό χι 
. ..αλλά ήμουν εύτυχής, κέπειτα δέν εσκεπτό- 
μουν παρά μόνον εσένα. Εφεύρισκα προφά
σεις διά νά σέ βλέπω συχνά, καί δέν επίστευα 
δτιθά σοΰ ήμουν ένοχλητικός επειδή σάγαποδσα 
. . .Ό σ ο  γιά τήν έθιμοταξίαν, τήν έξεχνοίσα! 
Έζοΰσα μαζί σου μέσα είς τό παράδοξον, καί 
τοΰτο μοΰ έφαίνετο τόσο άπλοΰν, τόσο φυσικόν !

Ή  Ζοζάννα έψιθύρισε:
—  Ναί, ήτον πολύ γλυκύ. . . Κέγώ πού ε- 

δοκίμαζα νά προφυλαχθώ, εκυριευόμουν άπό 
τά θέλγητρα τοΰ έρωτος . .
[ ’Ακολουθεί]
[Μετάφρ. Α. Κ.] MARCELLE TINAYRE

Β ασιλιχέ πλατύφυλλε μ έ  τά σαράντα φύλλα 
Σ αράι τα  α’  αγαπήσανε χα ί πάλι εγώ  σε πήρα.

"Ασπρο τριαντάφυλλο χρα τώ , βουλιοΰμαι να το βαψ  
Κ ι αν το ’π ιτύχω  στη ν μπογιά, πολλές χαρόιες β α χ α ψ ω  
θ ά  χάψ ω  νιούς, θά  χάψ ω  νιές, θά  χά ψ ω  ηαλληχάρια 
θ ά  χάψ ω  χα ί ιή  μάγισσα π οΰ ξέρ ε ι χα ί μαγεύει 
Π οΰ μάγεψε τόν  άντρα  μ ο ν , x a i &έλ’  νά  μ ε  χωριοτ).

"Αχ, ουρανέ, μ ή  βρ έξ}]ί πλειά, χάμε μ ου  αύτή  ιή  χάρι 
Κ ’  εγώ  μ έ  tà ματάχια  μ ο υ  δροαίζω  τό χορτάρι.

"Η&ελα νά  ’ρθ<3 τό βράδυ μ ά  'πιασε ψιλή βροχή  
Τήν χαχή  σου τή ν  ψυχρή-

Λ Α Ι Έ Α  ΔΙΕΤΙΧ Α —  ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΠΟ β .  ΑΝΝΙΝΟΓ



τ ο  Μ κ ^ π ε Ν θ Η Μ ε ρ ο Ν

Λ Ο ΓΟ Ι ΚΑΙ Α Ν ΤΙΛ Ο ΓΟ Ι

Ο ίκ ο ς  Τ υ φ λ ώ ν

Ο ,  * ' ιΡ,κ^ α ί, ε’ινε εν“ ? μοναδικός άνθρωπος, διά 
λένοι.*,, * ! ! ΐ Υ? νωνΊ? τ.0 καθετί· νά τό Χανοάρη, δπως 
τό τιηίΐν )ς-’ *“  10 κ«Ι*νΉ συμπαθητικόν καί νά 
^  *  ΥίΓ ° π01?  δπωσδηποτε, προκαλών συμπάθειας.

Λλγ.λ ’ ίεύνοιας καί πρό πάντων χρήματα. Ό
τό ρ ί ^  Ινης λ ?  αΜ.ος ένας μοναδικός άνθρωπος είς 
Ε Λ  τ0υ· . ° ι δύ0 θ«ναδικοί αύτοί άνθρωποι, οί 
νΓκό α ,  ̂  κ" 1 π ο^ τ α ϊ’  διάνάποδειχθήδτι ή δημιουρ- 
V ή φαντασία^ είνε άπαραιτητον προσόν εΰδοκιμή- 

δι«  τόν ποιητήν, όσον καί διά τόν έμπο- 
δ υ ϋ ΤΓ ’ ° ^ ι ηΥ0ν. καί τδν μηχανικόν καί κάθε 
Ώ-ηρΤ, επ'πέλους, έκαμαν τήν «Βιβλιοθήκην των
3 Ζ  Τ ό δημ,οάρνημά των «ύτό ώς

* ε μια επι™Χ1«  επίσης μοναδική. Χιλιά- 
αρΤρ,ν . ο5εων’ ,θ ικΟ°ν μεγαρον, Ικπαιδευτικόν μου- 
ι ί ^  'Γ» έγιναν είς διάστημα ολίγων έ-
δέν'είν* « Γ ΐ πΐμ° της>Τί ,ε1νε> μενε'  νάποδειχθη άκόμη, 

δε ή οτιγμή τωρα νά κριθή τό έργον είς τάς 
λ^τομερειας του. Ο ευτυχής όμως" αύτός σάλαγος
ί Χ θ Ι Ζ  η τ Τ ? ν  ^  πθ “ ^ β ,^ λ ία ν  τής ίδρύσεως 
Ζ ? 1λ  ! Ζ  ν ! (Ρλο,ν;  Κ αι πριν ακόμη άκούσωμεν καλά- 
.·, λ · σΧεδιον, δ Οίκος των Τυφλών έγινε πράγμα, 

ίην μαγικήν^ράβδον τού κ. Β?κέλα. Καί κοντεύει 
πλίοΐ* Τ ^  κ“ ϊ.εΛ? ,°Ρ  σέ όλίϊ «  Ζόάνια δέν θ ά  ύπάρχη 

ΤΙ|α 1Ελλάδα < Λ η  τά ώτα, ούτε τό "
νου^ ουτε τά δμματα, κατα τόν άρχαϊον στίχον.
•ο ,λρΙΛ8“  εο χΛ ι? ’1σιί εν Τοδχοις του Συλλόγου των 
Ιΐιρΐ- ΐ Γ ν ^ ο^α’  διδει άΨ°δμήν διά μερικάσ σκέ- 
’*! βέβαια δέν είμπορεΐ νά είνε Ιναντίος

Ί  ι ίσρυσιν ενός άσυλου τών άνιάτων, ενός πτω· 
χοκομειου, ενός λεπροκομείου, καί κάθε οίκου'  περί- 
συλλεγοντος την ανθρωπίνην άθλιότητα. Εκείνο όμως
π ο ά ν υ Τ ε\ Ρ τυπω? ιν. είς ^ ’Ελλάδα, δπου τόσα · 
ππέυ/ΐΐ, α  **ιπουν ακόμη δια νά τήν κάμουν πολιτι- 

®νος’  εΡ ε οτι δέν υπάρχει Ιφεύρεσις τής φι- 
ε ΐ  , Κ ν  ^  νά , μήΡ  έφαρμοσθη έως τώρα

· η 1! . μ ω « αν κλίμακα. Π ροχθές άκόμη έ· 
' °  «εφαλι μου νά ευρο» ποία φιλανθρωπική 

εφευρεσις μας λείπει. Μετά τήν ϊδρυσιν του Οίκου 
~φλ“ ν δεν τό σπάζω πλέον. Σήμερον είνε γε·

Υ ,  ς, '?'■ εΧ°μεν φιλανθρωπικήν ύπερτροφίαν καί οτι
ιΐϊΐκ ή  £ Ί  Τ ς  η σωμαιικ,ΐ κα1 ή ζωή μα? ή πνευ- 
μ«τικη είνε έρμαιον ολων των συμφορών, αί σωματι-
< ■ Ρ 11 ψυχίκαι μας άθλιότητες είνε τριγυρισμέναι 

, ουμβαίνη τώρα ώστε άνθρωποι νά 
πεθαίνουν εις τους δρόμους, τρελλοί νά περι<ρέι>ων- 

· Ι ' την  “ Χ0<?αν· λεπροί νά πουλούν τάπητας είς 
την οδον Σταδίου, φθισικοί νά ξεψυχούν είς τάς πό
κας των νοσοκομείων, εν γένει δε άν είνε ανάγκη νά 
* ί ® Τ ει5 εκατομμύρια ή Ισχυρός προστασίας διά νά 
εισαχοη εις τό φρενοκομεΐον ή ιό  φθισιατρεΐον, αύτδ 

φειλεται ακριβώς είς τήν φιλανθρωπικήν ύπερτρο- 
« 1«  ’  · ° ? οι(Χ Ί^ελησε νά Ιφαρμώση ταυτοχρόνως 
οκάς τας εφευρεσεις τής φιλανθρωπίας καί νά ίδρύση 
λεπροκομείον χωρίς λεπρούς είς τόν Μαραθώνα, τήν 
στιγμήν που δεν υπάρχει ενα νοσοκομείου αρκετόν νά 
οεχση καθε άνθρωπον κτυπώντα τήν θύραν του καί 
φρενοκομείου αρκετά πλούσιον, όιστε νά μή ζητή εί
κοσι δραχμας ιήν ημέραν άπό ενα άνθρωπον, πού 
νφ νομίζει οτι είνε εκατομμυριούχος δέν εχει πού

τήν κεφαλήν κλΐναι. Ό  Οίκος τών Τυφλών ε'ργεται 
καΓρΤν?1 Ζ° ^ α  Χ5 ν '-Ρ'λα^υωπικήν αυτήν πολυτέλειαν 
? “ \ ε ,νε " ‘δ “ νόν οτι ένφ «βριον θ ά  υπάρχουν 
τυφλοί με μεσα, οί όποιοι «αποκτήσουν όλα τάπροσ- 

Τ ^ ΐ Ι ' ,  ™  Τ Τ  καθιΐχηταί ^ 0  Πανεπιστημίου, 
» ίσ ^ ώ  · των. νδ,ί’ί,)ν ΤΊ ί  λεωφορου ’Αμαλίας θ ά  γε- 

0 α° μ^ ° Ρ '  ? ο ύ  δ έ ν  ή μπόρεσαν νά μά- 
θουν γραμματα επι αναγλύφων τετραδίων, κφί δέν θ ά  
υπαρχη μ,α θυρα άνοικτη διά τόν τυφλόν, πού δέν

Πανΐ?σ05 ,;“ " ρ Ή "  Ψ<°μί Τ°ν’ δΐδά°κων είς ΐά
 ̂ Δεν είμπορεΐ βέβαια κανείς νά ήνε έναντίος είς τήν 

βαρ” Ρ ν. Ρ 0« 0 ϊκ ? «  Τυφλών,ή οίασδήποτε άλλης Π ρο-
πΓκΛΪ ^ν -°  μΡη- ' “ ς' ° ϋτε ν° . ™  φιλανθρω-
ί α ο ^ , ^ ν υμ“  μτ ^  κο*νω\·ας οσον άμέθοδον καί αν 
3 «  Γ5 εΤ“ 1' Καθεν^  "μ ω ς  έχει τό δικαίωμα νά- 
παιτη την συστηματικήν δργανωσιν κάθε κοινωνικής 
^ ! '  Α ^ ς ’- μ* Τ0 πν«ύμα Γής μεθόδου καί τής τάξεο.ς 
που οεν εχει καμμιαν σχέσιν μέ τήν μανίαν τής έπι- 
οεικτικης μιμητικοτητος καί τών μονομερών βλέψεων 
και καθένας εχει ακόμα τό καθήκον νά διεκδική τά

¡ Ζ Ζ Τ ΐ .α  ? ζ ' ^ ς ’ τ.ά .6π01α  ^ <50ν είνεπεριφρο νημ«να  είς τόν τοπον αάτόν.
Π ρο πάντων σύτά. Διότι είς τόπον όπου δέν όπάο· 

χει δημοσία υγιεινή, όπου δέν ύπάρχει άμυνα κοτά  
των μικροβίων, οπου ό τύφος, ή εύλογία καί ή φυ- 
ματιωσις παραφυλάσσουν τούς ανθρώπους είς ιούς 
ορομους, οπου οί ελώδεις πυρετοί δι κατίζουν τό έθνος 
και δηλητηριάζουν τήν φυλήν, τό λεπροκομείον είνε 
ωρισμενως πολυτελεία. Κ αί είς τόπον οπού δέν ύπάο- 
χει δημοσία εκπαίδευσις, όπου τά σχο>έία τυφλόνουν 
ϊ .ν *  Χ Ρ νΎ|μεΛ’0νς μέ, ™  Ψώξ τ<ον, όπου ή πνευμα
τική ςωη περιφερει τον δίσκον τού άομμάτσυ, όπου ή 
τέχνη περίπατεί μέ τά δεκανίκια, ό Οίκος τών Τ υ 
φλών. οπου οί τυφλοί Θά μάθουν νά διαβάζουν νά 

κ“ \ νά φ λ ο γ ίζ ο υ ν , είνε περισσότερον’άπό 
πολυτελεία. Δέν ήξεύρω δέ άκόμη άν ένας τυφλός 

’ πςι0Γ μ,:ιτες’? ν ν“  θείνη είς τήν τύφλαν του, 
««(?«  να μαθη να διαβαζη είς ά ' άγλυφον τά άνα- 

^ων σχολείων μας καί νά διδαχθή πως  
σχη/ιατίζεται ό  τντερσυντελικός τού όέρχω .

. Α5 „ μ1ί ταραχθούν έν τούτοις καθόλου οί ίδρυταί 
τ, Χ  τ / ° υ-των Τ-υφλο>ν, άπό τάς ματαίας αύτάς γραμ- 
μας. Κανένας δεν θ α  προσέξη είς αύτάς. “Οταν ό 
Σύλλογος των ’Ωφελίμων Βιβλίων ζητήση ιδν έρα
νον του έθνους διά τά έργα τής ζωής, τά " όποια ̂ ό
πως πληροφορούμαι έπιδιωκει, είνε βέβαιον ότι θ ά  
®υρη κλειστά τα περισσότερα βαλάντια "Οταν όμως 

ινη τον δίσκον, μέ τό κλαυθμηρότερον ύφος του 
οια τον τυφλόν και τόν σακάτην καί όταν άπαγγείλη 
είς λσ μ ^ ά ρε : «Κησμον ακούω καί κόσμον δέν βλέπω»,
6  δίσκος του θ ά  ξεχειλίση άπό τά έλέη τών πλου
σίων Είς μιαν κοινωνίαν όπως ή Ιδική μας, ό  πλού
τος δεν είνε μονον μία δύναμις, είνε καί τίτλος εύ- 
γενειας. Και διά να αίσθανθή περισσότερον τήν λάμ- 
ψ,ιν τ0^ ’ ? 1 » 1  τριγύρω του τόν διάκοσμον τής δυστυ- 
χιας. Εαι οταν την ευρίσκει, ιήν ανταμείβει γενναιό· 
τατα. Ετσι τουλάχιστον εξηγούνται πολλά πράγματα. 
&νας ξένος καλλιτέχνης, περαστικός πρό ετών άπό 

την πολιν μας, είχε τήν ατυχίαν νά παρουσιάση τήν 
τέχνην του είς κενήν αίθουσαν. Ο ί έφοροι τού σω
ματείου, _το οποίον έφιλοξένησε τόν ξένον καλλιτέ- 

ι  10 «Ο δγμ«, λέγοντές του ότι τό
κοινον είχεν εξαντληθή από τά εργα τής φιλανθρω
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πίας. Ό  καλλιτέχνης συνεκινήθη. «Κ αί αύτό καλό, 
μοΰ είπε μετ’  ολίγον. Έ χ ετε τουλάχιστον τήν φιλαν
θρωπίαν εις τόν τόπον σας. "Α ν ή τύχη μου μοΰ έπι- 
φυλασση νά τυφλωθώ καμμίαν ημέραν, θ ά  έλθω κατ’ 
εύθείαν είς τάς Α θή ν α ς» .

Πολλές φορές Ιθυμήθηκα τά λόγια τού ξένου καλ
λιτέχνου. Καί τώρα άλλην μίαν φοράν ακόμα. Μία 
όμως απορία μού μένει Π οίον μέγαρον θ ά  ήμπορέση 
ποτέ νά χωρέση τούς προστατευομένους τού σοφού 
μου φίλου κ. Β ικελα; Ό τ α ν  ό μηχανικός τού Δρομο- 
καϊτείου έμετρούσε τό εύρύ γήπεδον τού φρενοκο
μείου. κάποιος θυμόσοφος λέγεται, ότι τού είπε : 
«Τράβα κορδέλλα, χριστιανέ μου». Έ γ ώ  θ ά  έλεγα 
κάτι άλλο είς τόν κ Βικέλαν. Ν ά  περιμανδρώση 
καλύτερα δλην τήν Ε λ λ ά δ α  καί νά άναρτήση μίαν 
μεγάλην, χρυσήν επιγραφήν :

Ο ΙΚ Ο Σ  ΤΥΦ Λ Ω Ν
Π . Νβ.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Α ί θ ο υ σ α  Π α ρ ν α σ ο ν :  Ή  β α σ ίλ ισ σ α  Σ α € § α , 
μ σ ν ό π ρ α κ τ ο ν  δ ρ δ μ α  δ π ό  Γ ε ω ρ γ ίο υ  Τ σ ο χ ο π ο ύ λ ο ν .

Η ΰπόθεσις είνε πολυσύνθετος καί άπλουστάτη· 
Άπλουστάτη διότι είμπορεΐ νά συνοψισθή είς 

όλίγας λέξεις : Ή  κυρία Βαραδά, νεαρά σύζυγος πο
λιτευόμενου—  τή νή μ έραντου  δράματος είνε Π ρόε
δρος τής Βουλής —  τόν όποΤον ήγάπησε καί ΰπαν- 
δρεύθη διά τήν δόξαν του, —  ή πολιτική είνε ή μόνη 
δόξα, άπό τήν όποιαν είμπορεΐ νά θαμβω θή ή σημε
ρινή Έ λληνίς, —  βλέπει έξαφνα ότι δέν είνε διόλου 
ευτυχής μέ τόν ένδοξον άλλά γηραιόν της άνδρα, καί 
φεύγει ζητούσα τήν ευτυχίαν είς τάς άγκάλας τού πρώ
του τυχόντος έραστοϋ, ένός παληανθρώπου, ό όποιος 
όμως έχει τό μέγα προτέρημα νά είνε νέος, ωραίος 
καί άδοξος.

Πολυσύνθετος δέ διότι στηρίζεται εις τήν γυναικείαν 
ψυχολογίαν, στολίζεται μ’  ένα γραφικόν θρύλον, δ 
όποιος αποτελεί τό πλαίσιον τού έργου, κ ’ εξελίσσε
ται μέ διάλογον κομψόν, πάντοτε έξυπνον καί κάποτε 
σπινθηροβόλον.

"Ο σον διά τήν ψυχολογίαν, ό φίλος μου κ. Παπαν- 
τωνίου, ό όποιος τήν επομένην τής παραστάσεως έδη- 
μοσίευσεν έκτενή άνάλυσιν εις τό «“Αστυ», τήν συνο
ψίζει είς όλίγαςδυνατάς νραμμάς. «Είνε πραγματικώς 
νόμος, λέγει, ότι ή γυναίκα δέν είμπορεΐ νιίγαπήση 
όν μεγαλήτερον τής χαριτωμένης της μικρότητος. Ή  
γυναίκα είνε πιστή μόνον είς τήν γυναίκα. Δέν είνε 
πιστή πρός τήν Δόξαν, Ιάν ή Δόξα δέν άσχολήται μέ 
τις κορδέλλες της· δέν είνε πιστή πρός τό Πνεύμα, 
έάν τό Πνεύμα άγνοή τόν τρόπον νά φιλή καθώς πρέ
πει ταύτάκι· δέν είνε πιστή πρδς τόν Θρίαμβον «άν ό 
Θρίαμβος είνε ηλικιωμένος. Ή  άνωτέρα άγάπη δέν 
είμπορεΐ νά τή ν συγκίνηση-Ή  μικρά άγάπη, ή όποια 
σύρει μαζί της ένα ραβασάκι, είνε τό ιδανικόν της. 
Ό  μεγάλος συγγραφεύς θ ά  γυρίση αίφνιδίως καί θ ά  
ίδή είς τό πλευρόν τής γυναικός του τόν άντιγραφέα 
του. Ό  μεγάλος στρατηγός τόν νεαρόν άνθυπολοχα- 
γόν τού έπιτελείορ του». Αύτό είνε! έστράφη απαράλ
λακτα καί ό Βαραδάς, καί είδεν είς τό πλευρόν τής 
γυναικός του τόν νεαρόν καί άσημον γείτονα του.

"Ο σον διά τόν γραφικόν θρύλον, είνε ό τής Βα- 
σιλίσσης Σαββα , τόν οποίον γνωρίζετε : Ή  βασίλισσα 
αύτή, ελκυσθεΐσα άπό τήν φήμην καί τήν δόξαν τού 
Σολομώντος, ήλθε νά τού προσφέρη τά πλούσια 
δώρα τής αγάπης της. Ά λ λ ά  τόν ηυρε γέροντα, έξην- 
τλημένον άπό τούς έρωτας έπτακοσίων γυναικών, καί 
τό βράδυ, όταν ήθέλησε, λέει, νά τής διαβάση τό

«Ά σμ α . Α σμ άτω ν», έφόρεσε γυαλιά πρεσβυωπίας καί 
τά χέρια του έτρ εμ αν .. . ’Απογοητευμένη ή βασίλισσα 
Σ α β β δ  τόν άφησε καί έφυγε. ’Απαράλλακτα καί ή 
κυρία Βαραδά άφίνει τόν άνδρα της καί φεύγει απο
γοητευμένη, άφοΰ είδεν ότι ή δόξα του, ή όποια τήν 
είχεν Ιλκύσει, δέν ήτο άρκετή διά τήν ευτυχίαν της.

Ό σ ο ν  διά τόν διάλογον, λυπούμαι πολύ πού δέν έχω  
τό χειρόγραφον τής «Βασιλίσσης Σαββα» διά νάντι- 
γράψω έδώ ολίγα μέρη. Σπανίως ήκούσθη είς τό ελ
ληνικόν θέατρον διάλογος τόσο χαριτωμένος καί ε
πομένως τόσον αφύσικος. Διότι πρεπει νά όμολογή- 
σωμεν ότι εις νήν ζω ήν οί άνθρωποι δέν ομιλούν ποτέ 
τόσον εύμορφα, τόσον έξυπνα, μέ τόσον χιούμορ. Καί 
είμπορώ νά εϊπω ότι ή πραγματική αξία τού δρα- 
ματίου εύρίσκεται είς τόν διάλογον αύτόν, ό όποιος 
έχει κάπου-κάπου καί τήν πρωτοτυπίαν του. Ουτε ή 
ύπόθεσις τφόντι είνε καθαυτό πρωτότυπος, ούτε ή 
σκηνοθεσία, ούτε ή ψυχολογία. Ό λ ’  αύτά, όσον ω 
ραία, κομψά, μετρημένα καί αληθινά καί άν είνε, 
έχουν κάτι τό τετριμμένον. Ή  πρωτοτυπία, ή σχετική 
τελοςπάντων πρωτοτυπία, τήν οποίαν άπαιτούμεν άπό 
ένα δραματάκι χωρίς άξιώσεις άναμορφώσεως τής 
θεατρικής τέχνης, έγκειται είς τό διάγραμμα, είς τάς 
λεπτομέρειας, Τ ό έργον τού κ. Τσοκοπουλου δέν είνε 
βέβαια κάτι μέγα καί ρηξικέλευθον. Είνε όμως εύ
μορφον, διασκεδαστικόν, ενδιαφέρον,— καί αύτό νο
μίζω άρκεΐ.

Ή  παράστασις επέτυχε πολύ καί τό κοινόν έφυγεν 
εύχαριστημένον. Ό  κ. Βονασέρας, ό όποιος ύπεκρίθη 
τόν Βαραδάν, άπέδειξεν άκόμη μίαν φοράν τήν έκτα
κτον άντίληψίν του κ’  ευσυνειδησίαν. Υ π ο θ έ τ ω , ότι 
όταν ή «Βασίλισσα Σαββα» ξαναπαιχθη καμμίαν φο
ράν μέ γυναίκας εφάμιλλους τού Βονασέρα, θάρέση 
πολύ περισσότερον. Ό πωςδήποτε, θ ά  τής άξιζε να 
παίζεται συχνά.

Β α σ ι λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν ;  Α ρ ισ τ ό δ η μ ο ς ,  τρ α γο ιδ ία  
ε ίς  π ρ ά ξ ε ι ς  π έ ν τ ε  υ π ό  Κ .  Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ .

Μάς επιβάλλεται κάποια Ιπιφύλαξις προκειμένου νά 
κρίνωμεν τό εργον άνδρός δημοσιολόγου καί πολιτευό
μενου, ό όποιος πρώτην φοράν παρουσιάζεται καί 
ώς συγγραφεύς. Ό χ ι  βέβαια διότι μας τρομάζουν οί 
τίτλοι του' άλλά διότι Ιχάσαμεν όλόκληρον τήν πρώ
την πράξιν τής τραγφδίας, καί άκόμη διότι, ώς έμά- 
θαμεν άπό τάς «Α θή νας» τής επόμενης, ή διεύθυνσις 
τού Βασιλικού άπέκοψε πολλάς σκηνάς ουσιώδεις.

Ή  Ιντύπωσίς μας έν τούτοις, άφ ’ ό,τι είδαμεν καί 
ήκούσαμεν, είνε ή εξή ς : "Ο τι ό  κ Κ . Άγγελόπουλος 
δέν είνε ό δραματικός έκεΐνος ποιητής, που θ ά  ήμπο- 
ροΰσε νά διηγηθή μεγαλοφυώς τήν Ιστορίαν τού Μεσ- 
σηνίου ήρωος, μέ τραγικάς σκηνάς ανθρωποθυσιών καί 
εμφανίσεις φαντασμάτων άλά Σαίξπηρ. Ή  έλλειψις 
τής άπαραιτήτου έδώ μεγαλοφυΐας είνε τό κυριώτε- 
ρον έλάττωμα τού έργου. Μολοντούτο δέν είμπορεΐ νά 
είπή κανείς ότι είνε κακογραμμένον ή άδεξίως σκη- 
νοθετημένον. ’Απεναντίας αί συνθηματικώς ώραΐαι 
σκηναί δέν λείπουν, έχει δέ καί μερικός έδώ κ’  έκεί 
απολύτως ίσως ωραίας καί, άν θέλετε, πρωτοτύπους.

"Ο σον διά τήν Ιδέαν του καί τάς ιδέας, ιδού: Ά ρχή  
σοφίας φόβος Κυρίου. Πασών τών άρετών ήγεμων 
έστίν ή εύσέβεια. Πατρός τε καί μητρός καί τών άλ
λων απάντων ή πατρίς. "Ε ρω ς άνίκατε μάχαν, κτλ. 
Τίποτε δηλαδή περισσότερον καί νεώτερον, άφ' ο,τι 
μάς διδάσκουν αί χρηστομάθειαι καί τά άλλα βιβλία 
τού σχολείου. Ά λ λ ’  ότι ό συγγραφεύς δεν ήθέλησε νά 
πρωτότυπη ση δήθεν είς τάς ίθέας καί νά κάμη τόν 
μεγάλον φιλόσοφον, διά νά φανή κοινός καί μικρός, —  
τό όποιον Ιπαθαν τόσοι άλλοι, —  ότι δηλαδή τό έργον 
δεν κουράζει μέ τετριμμένας φιλοσοφικός παρεκβά
σεις, καί αύτό είνε είς τό ενεργητικόν του.
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Ή  γλώσσα του καθαρεύουσα καί ό στίχος του Ιαμ
βικός. ^Θά τό ¿μαντεύατε καί χωρίς νά τό ε’ύτο». . .  Καί 
ομω ς ό  ϊαμβος 6έν στερείται Ιδώ-κάποιας αρμονίας 
πρωτογενούς ̂  καί Ανεπίγνωστου,· ή δέ καθαρεύουσα 
είνε σχεδόν απαλλαγμένη των έξεζητημένων έκείνων 
αρχαϊσμών, οι οποίοι κινούν τόν γέλωτα είς αλλας 
αρχαιοπρεπείς τήν γλώσσαν τραγφδίας. Κ ι’ αυτό εις 
το ενεργητικόν τού «Αριστοδήμου».
, Έ ν  γένει ή τραγψδία τού κ. Άγγελοπούλου.μού  
εφανη άνωτέρα των συνήθων μεγαλοφυών τραγφδιών. 
των γραμμένων Από μή μεγαλοφυείς’ καί τόσον, ώστε 
είμαι βέβαιος ότι αν ύπεβάλλετο είς κανένα Λασσά- 
νειον% δέν θ ά  Ιβραβεύετο. Καί έφ’ όσον θ ά  παίζωνται
εις τό ελληνικόν θέατρον τοιούτου είδους έργα ,__
φευ! δια πολύν καιρόν άκόιιη. — θ ά  ήθελα νά προτι- 
μάται 6 « ’Αριστόδημος» Από κάθε Αλλον συνάδελφόν 
του.

_Η  παράστασις, μολονότι διά τήν δριμύτητα τού χει- 
μώνος μέ άραιότατονάκροατήριον, «σισύραις έγκεκορ- 
δυλημένον», έπέτυχεν, ενθουσίασε κ ’ έθέρμανε. Ό λ ο ι  
οι ηθοποιοί έπαιξαν καλά, καίίδίφή κ. Στέλλα Γαλάτη  
(Αρσινόη) ό  κ. Φύρστ (Αριστόδημος), ό κ. Μέγγουλας 
(Πολύδωρος) καί δ κ. Μαρΐκος (Λυκίσκος). Α ί σκηνο- 
γραφίαι κ’  αί Ινδυμασίαι θαυμάσιαι. Είς στιγμάς τινας 
μαλιστα Απετελείτο έπί τής σκηνής σύνολον αληθινά 
επιβλητικόν καί ώραΐον.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  3 Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Λρμανιχή  Σ χολή. S v v d o ia  χής 2 0  Δ εκχμβρίον. Ό  
κ· Γιάκοψταλ ώμίλησε περί των επιγραφών, τών γλυ
πτών καί τών λοιπών κινητών αρχαιοτήτων τών εΰ- 
ρεθεισών κατά τό παρελθόν έτος έν ταίς άνασκαφαϊς 
τής Περγάμου. Τό μέρος τής πόλεως, έφ’ οδ ένηρ. 
γηθη η άνασκαφή, κατείχε βυζαντινός συνοικισμός, 
ου οι κάτοικοι είχον προξενήσει μεγίστην καταστρο- 
ψήν είς τά λείψανα τών παλαιότέρων χρόνων. Τά 
γλυπτά είνε κατασυντετριμμένα είς αναρίθμητα τεμά
χια, ωστε όλίγιστα ΰπάρχουσιτά λόγου Αξια έν ή κα- 
ταστάσει εύρίσκονται, ίσως όμως κατόπιν διά μακράς 
Ιργασίας κατορθωθή νά συναρμοσθώσι πολλά τεμ ά-' 
χια(> ωστε νά άποτελεσθώσιν όπωσοΰν πλήρη έργα. 
Α ι επιγραφαι είνε Ασήμαντοι, διότι αί πλείσται περι- 
εχουσι μόνον τά όνόματα τών νικητών διαφόρων γυ
μναστικών Αγώνων καί έφηβων Ασκηθέντων έν τφ  
γυμνασίφ. 0 1  τοίχοι τού γυμνασίου φέρουσι πλήθος 
χαραγμάτων, άλλά καί ταύτα είνε μονον ονόματα ε
φήβων καί οΰδέν αλλο. Μόνον βάθρα τινά είνε αξιο
σημείωτα διά τήν άρχιτεκτονικήν αύτών διακόσμη
σα’. Σπουδαιότερα υπήρξαν τά ςύρήματα τύμβου τινός 
κειμένου δέκα περίπου λεπτά τής ώρας μακράν τής 
πόλεως,^ συληθένεος δε προηγουμένως ΰπό τυμβωρύ
χων. Ευτυχώς ούτοι δέν εδρον τήν μίαν έκ τών δύο 
σαρκοφάγων, αίτινες ΰπήρχον έν αύιψ. εΰρέθη δέ 
αυνη υπο τών Γερμανών άρχαιολόγΛν. Έ ν  τή σαρκο- 
φαγψ ναύτη ήτο τεθαμμένος άνήρ τις έπίσημος, δστις 
δυναται νά είνε ό δυνάστης τής Περγάμου Φιλέται- 
ρος, εις_ών των διαδόχων τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. 
Κπι τού κρανίου τοΰ νεκρού ήτο τεθειμένος χρυσούς 

στέφανος έκ κλάδων δρυός φέρων έξηρτημένον καί 
μικρόν εϊδώλιον Νίκης γυμνής, δλόκληρον δέ τό σώμα 
εκαλυπιετο έντός πορφύρας, ής εύρέθησαν λείψανα. 
Π λήν τούτου είχον τεθή ώς κτερίσματα έν τή σαρ- 
κοφαγφ δύο ξίφη, ών αί λάβαί καί αί θήκαι είχον 
κοσμήματα αξιόλογα, πτερνιστήρες καί Αλλα τινά μέρη 
τής σκευής άνδρός πολεμιστού, δύο μικρά Αγγεία, 
ατινα κατ’  άντίθεσιν πρός τήν πολυτέλειαν τοΰ τά
φου ήσαν εύτελή καί κοινότατα, προσέτι δέ «αί δύο

νομίσματα άργυρό, έν τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί 
ετερον τού Λυσιμάχου. Τό έρχόμενον έτος θ ά  άνα- 
σκαφώσι καί τάφοι κοινοί, ών μέγα πλήθος, εΰρίσκε- 
ται έξω τής πόλεως.

Κατόπιν έλαβε τόν λόγον ό διευθυντής τής ενταύθα 
Αυστριακής Σχολής κ. Έ βερδάΰ, δστις έν άρχή συγ- 
κεκινημένος ανεκοίνωσε τήν πρό μικρού τηλεγραφι- 
κώς ληφθείσαν αγγελίαν τοΰ θανάτου τού ίδρυτού 
τής σχολής ταύτης Ό θ ω ν ο ς  Βένδορφ, άρχαιολόγου 
έπισημοτάτου. ’Ακολούθως διέλαβε περι τών κατά τό  
παρελθόν έτος άνασκαφών τής σχολής έν Έ φ έσφ , 
περιγράφων ιδίως τήν Αρχιτεκτονικήν κατασκευήν δια
φόρων οικοδομημάτων, ιδίως δέ τής βιβλιοθήκης, 
ητις εχει κατασκευασθή έν Ρωμαϊκοϊς χρόνοις. Έ κ  
τών κινητών ευρημάτων άξιολογιότατον etve, έπιγραφή 
τις περιέχουσα διάταγμα τοΰ βυζαντινού αΰτοκράτο- 
ρος Μαυρίκιου, δπερ ένφ είνε γεγραμμένον ελληνιστί, 
φερει εν τέλει τήν χρονολογίαν τής έκδόσεως λατινι
στί, όπως έσυνήθιζον νά πράττωσιν οί παλαιότεροι 
τών βυζαντινών αύτοκρατόρων. ϊνα φαίνωνται δτι 
είνε Ρωμαίοι αΰτοκράιορες. Φαίνεται όμως δτι ό χα- 
ράξας τήν έν Έ φ έσ φ  έπιγραφήν λιθοξόος δεν είχεν 
οΰδεμίαν γνώσιν τής λατινικής, ούδ’  ύπήρχεν Αλλος 
Ικανός νά όδηγήση αυτόν, διά τούτο δέ οΰτος ιχνο
γράφησε τά γράμματα ακριβώς, όπως ήσαν γεγραμ- 
μενα εν τφ  χειρογράφψ μή παραλείψας μηδέ τυχαία 
τινά μελανώματα ύπάρχοντα έν αύτφ.

Φ ΙΛ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ  Φ Ρ Α Σ ΙΔ Η Μ Ο Υ  

Ε Π ΙΣ ΤΟ Λ Α Ι ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
L 1  Γαλλία δέν έπαυσε νά είνε ή χώρα δπου.ό φιλελ- 
1 1  ληνισμός κατ' έξοχήν ακμάζει ίσως δέ τούτο 

δφείλεται είς τό δτι τό άρχαίσν έλληνικόν πνεύμα 
πουθενά δέν άνέζησε τελειοτερον παρά είς τόν γαλ
λικόν λαόν ή δέ τοιαύτη πνευματική συγγένεια γεννφ 
δεσμούς 'Αγάπης, θερμοτέρας έδώ παρά Αλλού, πρός 
τήν άρχαίαν Ε λλάδα, Αγάπης ήτις φυσικώς έπεκτεί- 
νεται καί πρός τήν σύγχρονον Τ ό γεγονός αΰτό δέν 
χρήζει άποδείξεως διά τό παρελθόν, διά ιήν ήραιϊ- 
κήν έπσχήν τοΰ ελληνικού άγώνος κ α θ ’ δν Γάλλοι 
μαχηταί ήρω'ίκώς έπολέμησαν καί δν Γάλλοι ποιη- 
ταί ενθουσιωδώς ύμνησαν, Αλλά καί σήμερον Ακόμη 
έν μέσψ τής ψυχρός Αδιαφορίας, πολλαχοΰ δέ τής 
συστηματικής Αδικίας τής πρός τόν ελληνισμόν έπι- 
δεικνυομένης,^ή έπιτυχία μεθ’ ής ό  έν Παρισίοις σύν
δεσμος πρός ̂ άμυναν τών δικαίων τού 'Ελληνισμού 
διεξάγει τό_ έργον του Αποδεικνύει δτι ό  φιλελληνι
σμός δέν έπαυσε νά άνθή είς τήν εύγενή ταύτην 
χώραν.

Α ί διαλέξεις, ας ό  φιλελληνικός αύιός σύλλογος 
διοργανοινει, προσελκύει Ακροατάς πυκνούς μεταξύ 
τών έξεχόντων πνευματικών καί κοσμικών κύκλων τής 
γαλλικής πρωτευούσης, ή δέ παρουσία έπί τής έξέ- 
δρας τινών έκ τών Ιξοχωτέρων αντιπροσώπων ιού 
γαλλικού πνεύματος, μεταξύ των όποιων διακρίνεται 
ή ελληνική κεφαλή τού A rsè n e  H o u ssa y e , εξηγεί 
τήν πυκνήν αυτήν συρροήν. Ή  δευτέρα τών διαλέξεων 
ήν έν τή Αιθούση τής Γεωργίας έξεφώνησε χθές 
31)13 ’ Ιανουάριου διακεκριμένος μύστης τής βυζαντι
νής ιστορίας ό  κ. D iehl, ήτο καθ’ δλα Ανιαξία τής 
φήμης τοΰ σοφοΰ έπιστήμονος· πλήρης κατοχή τού 
θέματος, έπιτηδεία χρήσις τών επιχειρημάτων, άπέρ- 
ριτος, δλως άετική, καλλιέπεια σννετέλεοαν εις ιό  νά 
συναρπάσουν τό κοινόν· ό  δέ σπόρος τοΰ φιλελληνι
σμού δυσκόλως ήδύνατο νά ριφθή Ιπιτηδειότερον.ή  
παρά τοΰ ρήτορος καί έπί εδάφους γονιμωτέρου.

Τ ό θέμ α  άλλως τε τής διαλέξεως ή το λίαν προσ
φυούς Ικλογής : εύρύ συνάμα καί ακριβώς καθωρι- 
σμένον, άνοίγον αναπεπταμένους ορίζοντας καί παρέ-

225

χον Ακριβή στοιχεία Ιστορικής άνάπτύξεως.' Ό  κ. 
D iehl ώμίλησε περί «τής Ελληνικής Εκκλησίας καί 
τοΰ Έλληνισμοΰ». ’Εν εΰγλώττφ εισαγωγή παριστφ 
τούς Έ λληνας ίεράρχας, μέ τόν Γερμανόν, Παλαιών 
Πατρών, καί τόν ήατριάρχην Γρηγόριον, ώ ς τούς 
πρώτους προμάχους καί τούς πρώτους μάρτυρας τής 
ελληνικής παλλιγγενεσίας. Ά λ λ ’  οί αγώνες τής Ε κ 
κλησίας υπέρ τοΰ Έλληνισμοΰ δέν χρονολογοΰνται Από 
τών μεταγενεστέρων χρόνων, Αλλ’  ανάγονται είς τούς 
πρώτους Ακόμη αιώνας τοΰ Χριστιανισμού, ό  βυζαν
τινός δέ ελληνισμός δέν εΐχεν^ένεργωτέρους καί έν- 
θουοιωδεστέρους προαθλητάς ή τούς ιεραποστόλους 
τοΰ Βυζαντίου οί όποιοι μεταδίδοντες είς τούς λαούς 
τής ’Ανατολής τά νάματα τής Χριστιανικής πίστεως 
καί τοΰ βυζαντινού πολιτισμού, έπεξέτεινον έπ’ αΰτών 
ακάματοι τήν βυζαντινήν επιρροήν. Ό τ ε  ή βασίλειος 
πόλις έπεσε, κατά τούς σκοτεινούς αιώνας τής δου
λείας, ό κ. Diehl μας έξεικονίζει τήν Εκκλησίαν περι- 
θάλπουσαν ύπό την σκέπην της δχι μόνον τήν Ιλλη- 
νικήν άλλά καί τάς αλλας έθνότητας, σώζουσαν δ’ 
αύτάς άπό τόν όλεθρον. Βαθμηδόν παρερχομένων 
τών αιώνιον ή εκκλησία έδραιούσα καί έπεκιείνουσα 
τά προνόμια τά είς αύτήν άναγνωρισθέντα ΰπό τού 
κατακτητοΰ. καί έφιστώσα ιδίως τήν προσοχήν της 
είς τήν άναζωπύρτισιν τής εθνικής παιδείας, ή  έκκλη- 
σία έπέφερε τήν ανάστασιν τής ελληνικής συνειδή- 
σεως ήτις άπέληξεν είς τόν ΰπέρ τής ανεξαρτησίας 
αγώνα. Ό  ρήτωρ εκτείνεται έπί τής επιβολής τού 
συντελεσθέντος ιδίως κατά τήν Ιΰην εκατονταετηρίδα 
έκπαιδευτικού έργου, δεικνύων όλονέν πυκνουμένας 
τάς φάλαγγας τού έλληνικού μαθητικού πληθυσμού 
δστις τφ 1904 άνά τάς χώρας τάς είς τό Πατριαρχείον 
Κοινσταντινουπόλεως ύπαγομένας άνήρχετο είς 270,000  
μαθητών.

Ε ρχόμενος έπί τάςφυλετικάς διαιρέσεις αΐτινες κατά 
τούς τελευταίους χρόνους διέσπασαν τήν ένότητα τοΰ 
έν τή χεροονήοφ τοΰ Αίμου χριοτεπιονύμου πληρώ
ματος, ό  ρήτωρ λέγει, δέν ήξεύρομεν κατά πόσον δι
καίως, δτι ή άπομάκρυνσις Από τών παλαιών φιλε
λευθέρων παραδόσεων τών μή έλληνογλώσσων ορ
θοδόξων καί ή συχνάκις παρατηρηθεΐσα Ιλλειψις 
αρμονίας μεταξύ τών Ε λλή νω ν Ιεραρχών καί τού Αλ
λοφύλου των ποιμνίου, συνετέλεσαν είς τό νά έκραγή 
ή κρίσις έξ ής ήλαττώθη ή ισχύς τής Μεγάλης^ Ε κ 
κλησίας. Μ ή λησμονώμεν όμως, προσέθεσε, δτι τά 
λάθη είς τά όποια αΰτη δυνατόν νά ΰπέπεσε δέν δύ· 
νανται νά έπισκιάσουν τάς πολλαπλός εύεργεσίας Ας 
έπεδαψίλευσεν είς τούς ανατολικούς λαούς.

Έ ν  σειρφ φωτεινών προβολών διήλθον πρό τών 
οφθαλμών τών ακροατών οί Αγιοι τόποι τοΰ ελληνισμού 
όπου ό άγών αΰτού πρός τήν σλαυϊκήν έπιρροήν δλο- 
νέν όξύτερος διεξάγεται· καί είδομεν τά μοναστήρια 
με τάς μεσαιωνικός επάλξεις τόν "Αγιον Τάφον καί 
έπί τέλους τόν ναόν τής τοΰ Θεού Σοφίας· δστις, καί- 
τοι τουρκικόν τέμενος, είνε πάντοτε τό κέντρον τού 
χριστιανικού έλληνισμοΰ καί πρό τής είκόνος αύτοϋ 
δ κ. D iehl διηγήθη τήν ελληνικήν παράδοσιν κ α θ ’ ήν 
ότε ot βάρβαροι κατακτηταί είσώρμησαν είς τήν άγίαν 
Σοφίαν ό  τοίχος τοΰ θυσιαστηρίου ήνοίχθη καί μέσα 
είς τό Ανοιγμα έξηφανίσθη ό τελών τά  Αχραντα μυ
στήρια ίερεύς μέ νήν άγίαν μετάληψιν, μέλλων νά 
έξελθη δταν ό ναός γίνη πάλιν χριστιανικός. Δέν ήξεύ
ρομεν, λέγει ό  κ. D iehl, αν, καί πότε ή παράδο.σις θ ά  
έκπληρωθή· οπωσδήποτε εύχόμεθα όπως ή Μεγάλη 
’Εκκλησία, άσκοΰσα άκόμη έπί εκτεταμένων χωρών 
έπιρροήν τοιαύτην ώστε καί αύτός ό  «ατακτικής πολ- 
λάκις νά κύπτη πρό αυτών, εξακολούθηση ώς καί είς 
τό παρελθόν μεταχειριζο^ιένη τήν ϊσχύν της νομ ίμ ω ; 
καί (Ιρηνιχ& ί είς προαγωγήν τών δικαίων απαιτήσεων 
τοΰ ‘Ελληνισμού. Ή  κάπως ώς συμβουλή ήχοΰσα 
εύχή, δέν ήδύνατο νά έκπληξη ΰπό ξένου έκφερομένη.

δ  δέ θερμός φιλελληνισμός, δν άπτά επιχειρήματα 
έφαίνοντο στηρίζοντα, διαπνέων ολόκληρον τήν διά- 
λεξιν, παρέσυρε τό Ακροατήριου σύσσωμσν καί οί τε
λευταίοι λόγοι τοΰ ρήτορος έκαλύφθησαν ΰπό τών 
χειροκροτη μάτων.

ΙΩ Ν

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ Τ Ε Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Ελάβαμεν τά επόμενα, περί τής κρίσεως τοΰ συνερ
γάτου μας έν σχέσει μέ τήν μάχην τής Χαιρωνείας.

Ή  μ άχη χης Χ α ιζίονείας ( 3 8 8  π .  X . )

Είς τό 149 τεΰχος τών «Παναθηναίων» έδημοσιεύθη 
άνωνύμως έπίκρισις μιας μελέτης μου περί τής μάχης 
τής Χαιρωνείας (338 π . X ), ήτις δημοσιευθεΐσα περιέ
χει μόνον τά συμπεράσματα είς ακατέληξα δσον άφορφ 
τήν χωροθεσίαν καί τήν διεξαγωγήν τής μάχης ταύτης, 
χωρίς νά δικαιολογώ καί τά συμπεράσματα ταΰτα, 
διότι, διά τόν σκοπόν δι’  δν έγράφη, ή δικαιολογία
έπερίττευεν 0λω{·

Ό  έπικριτής μου εν πρώτοις μέ επικρίνει διότι δεν 
άνέφερα τό βιβλίον τοΰ J- K ro m a y e r  καί τήν μελέ
την τοΰ κ Σωτηριάδαυ περί τής μάχης ταύτης. Καί 
τό  μέν πρώτον οέν Ιλαβον ΰπ 'δ ψ ει μου, διότι άνε- 
γνωσα (είς τήν «Εστίαν» νομίζω) δτι ό  συγγραφεύς 
αύτοΰ δι’  έπιστολής του πρός τόν κ. Σωτηριάδην έδή- 
λωσεν δτι αποδέχεται τήν γνώμην τούτου, ώστε καί 
δ ίδιος άνεγνώρισεν δτι τά έν τφ  βιβλάρ του περί τής 
μάχης ταύτης Αναγραφόμενα δέν είναι ακριβή. Τήν 
δέ. μελέτην τοΰ κ . Σωτηριάδου δέν άνέφερα έξ άβρό- 
τητος πρός τόν κ Σωτηριάδην, διότι ή γνώμη του περί 
τής χωροθεσίας τής μάχης καί τής παρατάξεως τών 
Αντιπάλων είναι άφ έαυτής σφαλερά, ώ ς διαφωνούσα 
τελείως πρός τάς σωζομένας πηγάς’ καί έξηγοΰμαι.

Ό  Πλούταρχος, δστις είναι Χαιρωνεύς καί επομέ
νως ακριβής γνώστης τών μερών εκείνων, ιδού τί 
γράφει σχετικώς μέ τήν μάχην ταύτην : «Τόν δέ θ ε ρ -  
μώδονταφασύ» εΙν«ι παρ’  ήμίν έν Χαιρωνείφ ποτάμιον 
μικρόν είς τόν Κηφισσόν έμβάλλον. 'Η μείς δέ νΰν 
μέν οΰδέν ΐσμεν οΰτω τών ρευμάτων όνομαζόμενον, 
είκάζομεν δέ, τόν καλούμενου Αίμωνα θερμώδοντα  
λέγεσθαι τότε· και παραρρεί π αρα τά  Η ράκλειον, δπου 
κατεστρατοπεύδευον οί Έ λληνες· καί_ τεκμαιρόμεθα, 
τής μάχης γενομένης, αίματος εμπλησθέντα καί νεκρών 
τόν ποταμόν, ταυτηί διαλλάξαι τήν προσηγορίανι. 
(Πλουτ. Δημοσθ. X IX ).

Έ ά ν δέ ρίψη τις εν βλέμμα έπί τοΰ χάρτου τοΰ κ. 
Σωτηριάδου, τοΰ άπεικονίζοντος τήν διάταξιντών αντι
πάλων, θ ά  παρατηρήση εύθύς έξ Αρχής δτι ό ποταμός 
Αιμωνεΰρίσκεται είς άπόσταονν μεγαλειτέραν τών 2  χι
λιομέτρων άπό τών γραμμών τής μάχης καί όπισθεν 
τών Μακεδόνων. Π ώ ς τώ ρα ποταμός εΰρισκόμενος 
είς άπόστασιν μεγάλειτέραν τών 2  χιλιομέτρων άπό 
τών γραμμών τής μάχης, καί μάλιστα όπισθεν τοΰ 
νικητοΰ, πώς λέγομεν επληρώθη αίματος καί νεκρών 
xa tà  τήν μάχην, δι' εμέ τοΰλάχιστον είναι έντελώς 
άκατανόητον.

Ό π ω ς  όλοι οί αρχαίοι λαοί, καί οι "Ελληνες μετα 
τό τέλος τής ήμερησίάς πορείας, τό μέρος είς ό  έστρα- 
τοπέδευον περιέβαλλον διά τάφρου, τής όποιας τό 
έκχωμα ερριπτον πρός τό έσωτερικόν τής παρεμβο
λής, φρονούντες ό τ ι: «Αμετανόητος ή τοιαύτη καί 
ασφαλής στρατοπεδεία, διά τάς αιφνίδιους καί Απρο-

1 . Έκ «ών δυο μι*βων οεί#βων Τών *ατ««χομένων έκ του Οϊ- landro είς τήν Θόαβυμένην λίμνην, τά πρώτον συ νοντώ μ ,ινον  φέ- 
881 κυί οήμεβον Ιτι τ 6  όνομα Sangainetto, έκ τοΟ αίματος τό ί,,ιοϊΰν ί̂ αψΒ τό βειάρον αΟτό κατά τήν πε̂ Ιφημον μάχην τής θβ<ιθυμένης. (Revue des sciences militaires, 8βςκος τοθ 
1905 υελ. 68).
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σδοκήτους έπιβολάς» (Όνησάνδρ. Στρατ. Η , 8) Και 
τφ  δντι, τά Ιπιθετικά δπλα τής ¿ποχής εκείνης ήσαν 
πολύ Ατελή διά νά καταστρέψωσι τό παρουσιαζόμενον 
Ιμπόδιον ύπό παρομοίου έργου στράτευμα δθεν ουτω 
έστρατοπεδευμένον ¿θεωρείτο προκεκαλυμμένον άπό 
πάσης προσβολής' ήδύνατο λοιπόν νά προσφέρη μάχην 
ή νά άναμένη περίστασιν ευνοϊκήν. Ό τ α ν  οΐ δύο αντί
παλοι αρχηγοί είχον ΐσην επιθυμίαν νά συμπλακώσιν, 
έξήγαγον τά στρατεύματα των έκ των στρατοπέδων 
καί έτασσον αύτά πρός μάχην μεταξύ των στρατο
πέδων έν περιπτοισει δε ήττης, τό ήττηθέν στράτευμα 
κατέφευγεν εις τό όπισθεν αύτοΰ κείμενον στρατόπε- 
δόν του, δπες έχρησίμευεν ώςκαταφύγιον1. Προκειμέ- 
νου λοιπόν νά καθορισθή ή χωροθεσία μάχης τινός τής 
αρχαίας έποχής, άναζητεΐται πρωτίστως ή θέσις των 
στρατοπέδων των αντιπάλων, διότι ταότης καθορισθεί- 
σης ή μεταξύ τών στρατοπέδων εκτασις εΐναι τό ζη  
τούμενον πεδίον τής μάχης. ’Ενταύθα δέ, ώς έκ τής 
ανωτέρω περικοπής τού Πλουτάρχου καταφαίνεται, 
τό στρατόπεδον τών Ελλήνων εύρίσκετο παρά τόν 
Αΐμωνα ποταμόν. Ά λ λ ’  ώ ς έχει την παράταξιν τών 
αντιπάλων ό κ. Σωτηριάδης, τό στρατόπεδον τών 
Ελλήνων έδει νά εύρίσκετο εις τά νώτα τούτων, εις 
τήν μεταξύ τού χωρίου Μπράμαγας καί τού Κηφισ - 
σοΰ τοποθεσίαν, ήτοι είς μέρος έκ διαμέτρου αντίθε
τον πρός τόν Αΐμωνα ποταμόν καί εις χιλιομέτρων 
άπό τούτου άπόσταοιν.

Αύτοί είναι οί λόγοι διά τούς όποιους δέν άνέφερα 
τήν μελέτην τού κ. Σωτηριάδου, διότι δέν ήθελον νά 
επικρίνω αυτήν καί λυπούμαι πολύ διότι έξηναγκά- 
σθην είς τούτο.

Ή δ η  θ ά  έκθέσω δι’  ολίγων τάς σκέψεις αΐ όποΐαι 
μέ ώδήγηοαν είς τά  ίδικά μου συμπεράσματα, τά όποια 
διετύπωσα είς τό δημοοιευθέν τεύχος μου περί τής 
μάχης ταύτης.

Τ ό  πρώτον μου μέλημα ήχο νά καθορίσω τήνθεοιν  
τών δύο άντιπάλων. Καί τό μέν τών Ελλήνων εύρί- 
οκετο οις άνωτέρω εϊπομεν παρά τόν ποταμόν Αΐμωνα, 
τό δέ τών Μακεδόνων παρά τόν Κηφισσόν ποταμόν 
καί δχι μακράν τού Πολυανδρίου τών Μακεδόνων*.

Ά λ λ ’  εκ τών ρείθρων, τών άνατολικώς τής Χαιρω - 
νείας κειμένων, ποιος είναι ό Αΐμων καί ποιος ό Μ ό
λος ; Ό  Πλούταρχος πάλιν είς τόν βίον τού Σύλλα 
μάς παρέχει τάς άπαιτουμένας οδηγίας διά τόν καθο
ρισμόν τού ποταμού Μόλου. "Α ς  παρακολουθήοωμεν 
αυτόν.

Μετά τήν έπί τής πάλαι άκροπόλεως τής Παραπο
τάμιος (παρά τό Χάνι Κατίκιο'ί) στρατοπέδευσιν τού 
Σύλλα, ο ’Αρχέλαος ώρμησεν έπί τήν Χαιρώνειαν διά 
τής μεταξύ Ήδυλίου καί ’Ακοντίου όδοϋ, οί δέ συ- 
στρατευόμενοι μετά τού Σύλλα Χαιρωνεϊς Ιδέοντο 
αύτοΰ νά μήν έγκαταλείψη τήν πόλιν των, οίτος δέ 
δώσας είς αύτούς ενα τών χιλίαρχων του, τόν Γαβί- 
νιον, τούς έπεμψεν είς τήν Χαιρώνειαν ή έγκαιρος δέ 
άφιξις τού οτρατού τούτου διέσωσε τήν Χαιρώνειαν 
άπό τής άλώσεως. Ό  δέ Σύλλας άρας τό στρατόπεδον 
του έκ τής παραποταμίας καί έλθών ύπό τό Ή θύλιον, 
παρεστρατοπεύδευσε τφ  Ά ρχελάφ, ίστις εΐ^εν ίδρύσει 
ισχυρόν στρατόπεδον είς τό μέσον μεταξύ Ήδυλίου  
καί ’Ακοντίου. Μείνας δέ έκεΐ μίαν ημέραν ό Σύλλας. 
ήρε τό στρατόπεδον καί έβάδισε πρός τήν Χαιρώνειαν 
διά νά άναλάβη τό έκεΐ ύπό τόν Γαβίνιον στράτευμα 
καί διά νά έπιόκοπήση τό καλούμενον Θούριον, τό 
όποιον κατείχον οί πολέμιοι. Είναι δέ τό Θούριον κο
ρυφή τραχεία καί δρος στροβιλώδες τό όποιον έκά- 
λουν δρθόπαγον.Ένφ δέ ¿βάδιζε πρός τήν Χαιρώνειαν,

1. Ξτνοφ. Έλλ. VI. Μ*· κ.τ.λ.
2. --Έ τί Si -κσ.ί κα-3'  ήμιίς iSfibtwto παλαιά καοά τον Κηφισ· 

α ο Ύ  ’Αλέξανδρου κ α λ ο υ μ έ ν η  δρυς, πρός ήν τότε «ατεσκήνωσε, 
καί τό «ολ.υϋνδριον οό πόρρω τ<2τν Μακεδόνων ίατνν", (ΓΙλοιιτ. 
Άλέ|, IX).

6 Γαβίνιος έξελθόνν τής Χαιρωνείας τόν προαπήντη- 
σεν άγων τούς στρατιώτας εξοπλισμένους καίκομίζων  
στέφανον δάφνης (Πλουτ. Σύλλας Χ Β ΙΙ). Τόν δέ 
Σύλλαν βαδίζοντα πρός τήν Χαιρώνειαν παρηκολούθη- 
σεν ό Αρχέλαος, δστις διαβάς καί αυτός τόν Κηφισ- 
σόν, έτάχθη πρός μάχην είς τό βορείως τής πόλεως 
Χαιρωνείας πεδίον, έχων τό αριστερόν τής παρατά- 
ξεώς του παρά τό ρείθρον τού Μόλου. (Πλουτ. Σύλ. 
X I X ) .Έ ν φ  λοιπόν ό Σύλλας δεχθείς τούς στρατιώτας 
τού Γαβινίου παρώρμα αύτούς πρός τήν έπικειμένην 
μάχην, παρουσιάσθησαν είς αύτόν δύο Χαιρωνεϊς, ό 
Ό μολόϊχος καί ό  Άναξίδαμος, οΐτινες τφ  ύπεσχέθη- 
σαν νά άπωθήσωσι τούς κατέχοντας τό θούριον πολε
μίους, ολίγους στρατιώτας παρ’  έκείνου λαβόντες- διότι 
υπήρχεν άτραπός, άγνωστος είς τούς πολεμίους, ήτις 
άρχομένη άπό τού καλούμενου Πετρώχου. έφερεν έπί 
τό Θούριον ύπεράνω τών πολεμίων·. Τού δέ Γαβινίου 
βεβαιώσαντος τήν Ανδρείαν καί τήν πίστιν αυτών, ό 
Σύλλας τούς διέταξε νά έπιχειρήσωσι τό προιαθέν, δώ 
σας είς αύτούς ώ ς Αρχηγόν τόν Έρίκιον. Αύτός δέ 
(ό Σύλλας} παρέτασσε τάς λεγεώνας πρός μάχην, δια- 
νείμας τους ιππείς είς άμφότερα τά κέρατα, τό μέν 
δεξιόν έχων ό  ίδιος, είς δέ τό άριστερόν τάξω ; τόν 
Μουρήναν.

Έ νφ  δέ παρετάσσετο ό Σύλλας, οί Χαιρωνεϊς μετά 
το ϊ Έρικίου άκολσυθήσαννες τήν άτραπόν καί περι- 
ελθόντες άφανώς τό θούριον, άνεφάνησαν αίφνης 
ύπεράνω τών πολεμίων, οΐτινες έτράπησαν είς φυγήν 
πρός τά κάτω· καί 3000  μέν έξ αυτών έπεσαν είς τό 
Θούριον, οί δέ λοιποί κατελθόντες είς τό πεδίον καί 
διελθόντες Ικ τού Αριστερού τών Ρωμαίων προσεβλή- 
θησαν ύπό τού Μουρήνα, δστις είχε περαιώσει τήν 
παράταξίν του καί έστρεψε μέτωπον πρός αύτούς· έπο- 
μένως ούτοι κατήλθον είς τό πεδίον δυτικώς τής Χαι- 
ρωνείας, άφοΰ διήλθον έκ τού αριστερού τών Ρωμαίων, 
τεταγμένων πρδ τής Χαιρωνείας μέ μέτωπον πρός 
βορράν (πρός τόν Κηφισσόν). Τ ά  άνμιτέρω άρκούν 
διά. νά καθορισθή ή θέσις τού θουρίου· ή άτραπός 
ήτις άνήρχετο είς αύτό ήρχιζεν ώ ς εϊπομεν άπό τού 
Πετρώχου· επειδή δέ κατά τόν Παυσανίαν ό  Π έτρω- 
χος είναι ό άνατολικώς ύπέρ τήν πόλιν κρημνός,1 ό 
κείμενος δηλαδή μεταξύ πόλεως καί άκροπόλεως, 
και’  ανάγκην τό θούριον είναι ή αμέσως μεσημβρι- 
νώς τής άκροπόλεως τής Χαιρωνείας ύπερκειμένη 
τραχεία κορυφή· ούτω δέ εξηγείται καί ύπό στρατιω- 
τικήν Ιποψιν ή κατάληψις τού Θουρίου ύπό τών 
στρατιωτών τού ’Αρχελάου, διότι είναι τό μόνον μέ
ρος εξ ού ήδύνατο νά προσβληθή ή άκρόπολις τής 
Χαιρωνείας. έκ τής άλώσεως τής οποίας έξηρτάτο καί 
ή άλωσις τής υποκείμενης αύτης πόλεως τής Χ αίρω - 
νείας. "Α ν  δέ ρίψη τις έν βλέμμα έπί τού συνημμένου 
χάρτου θ ά  παρατηρήση πόσον έφαρμόζονται επακρι
βώς πάσαι αί σχετικαί πληροφορίαι τού Πλουτάρχου.

Καθορισθείσης ούτω τής θέσεως τού Θουρίου δ 
ύπ’ αύτό ρέων ποταμός (δηλαδή ό πλησίον τής πόλεως 
τής Χαιρωνείας), είναι κατά τόν Πλούταρχον ό  Μό
λος*. Κατά συνέπειαν τό έτερον κατά τήν άτραπόν 
τών Κεράτων μικρόν ρείθρον είναι ό  Αΐμων.

Μετά τόν καθορισμόν τού Αΐμωνος, ό καθορισμός 
τής θέσεως τού στρατοπέδου τών Ελλήνων είναι εύ- 
χερής, διότι, ώ ς καί έν άρχή εΐπομεν, τούτο κατά τόν 
Πλούταρχον έκειτο κατά τόν Αΐμωνα- Ή  τοιαύτη δέ 
θέσις τού στρατοπέδου πληροί καί τάς στρατηγικός 
Απαιτήσεις, διότι καλύπτει τήν γραμμήν συγκοινωνιών 
καί εφοδιασμού τών ’Αθηναίων και Θηβαίων μετά 
τής βάσεως τών έπιχειρήσεών του, τών Θ ηβών, καί 
ήτις ήτο ή διά τών Κέρατων πρός τάς Θήβας οδός·

1 . «s'£<nv δέ κ$ημ*δς ύπέφ τήν πόλ*ν Π?νραχ6ς καλούμενος. {Παυσ. Βοκοτικά).
2. αύχο οέ (τδ Θούριον) τό gavua τον Μόλου καί θου·ötov νδώς .ΆΛ0Χλ(ι>νος» (Πλουτ. 2ελ- ΧΛΙΙ).
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επί πλέον δέ Ικειτο καί έναντι τής φυσικής γραμμής 
τών Ιπιχειρήσεων τού Φιλίππου, ήτις ήτο ή εξ Έ λ α -  
τείας καί μεταξύ ’Ακοντίου καί Ήδυλίου δδός. Λόγοι 
δέ μόνον τεχνικοί (Πολύβ. V I , 42) μέ έπεισαν νά το 
ποθετήσω τούτο είς τήν μικράν κοιλάδα τού Αϊμω- 
νος; ώς έμφαίνεται είς τόν χάρτην.

Δ ά  τούς ίδιους δέ τεχνικούς λόγους ¿τοποθέτησα 
τό στρατόπεδον τών Μακεδόνων είς τήν καμπήν τού 
Κηφισσοϋ.

Καθορισθεισών ούτω τών θέσεων ιώ ν στρατοπέ
δων, ή μεταξύ αύτών εκτασις είναι τό πεδίον τής μά
χης· ώς δέ θ ά  παρατηρήση ό αναγνώστης, κατά τήν ίδι- 
κήν μου δά τα ξιν  ό Αΐμων διασχίζει τάς γρα^ιμάς τής 
μάχης, καί μάλιστα τήν γραμμήν τών Α θηναίω ν, δπου 
κατά τδν Διόδωρον έγινε καί ή μεγαλητέρα σφαγή· 
επομένως ρέων ούτω ήδύνατο νά πληρωθή αίματος 
καί νεκρών κατά τήν μάχην.

Καί ταύτα μέν δσον άφορφ τό τοπογραφικόν μέρος· 
άλλ’ δ επικριτής μου δέν περιορίζεται είς τούτο μό
νον, άλλ’ επικρίνει καί τό καθαρώς στρατιωτικόν, ήτοι 
τό τακτικόν μέρος.

«Ά λ λ ά  καί πώς παρατάσσει, γράφει, τούς αντιπά
λους στρατούς είς τήν πεδιάδα, ώ ς νά ήσαν νήπια οί 
στρατηγοί τ ω ν » — χωρίς καμμίαν έξασφάλισιν τών 
πτερύγων —  είναι εντελώς άπορον.»

Ά λ λ ’ ή μέν έν τη πεδιάδι σύναψις τών μαχών ήτο  
διά τούς "Ελληνας ανάγκη επιβεβλημένη έξ αυτής τής 
σννθέσεως καί τού καθοπλισμοϋ τής φάλαγγος (Πο 
λύβ. X V I I I . 14). Ό σ ο ν  δ ’  άφορφ τήν έξασφάλισιν 
τών πτερύγων άπό τών υπερκεράσεων ή  ύπερφαλαγ- 
γίσεων, οί "Ελληνες (τασσόμενοι είς μίαν μόνον γραμ
μήν καί στερούμενοι δευτέρας τοιαύτης) έξουδετέ- 
ρουν ταύτας διά τής έξισώσεως τών μετώπων τής 
παρατάξεως, τού όλιγαριθμοτέρου τασσόμενου έπί 
μικρστέρου βάθους. Δέν άνέγνωσε λοιπόν ό επικρι
τής μου ούτε τήν μάχην τού Μ αραθώνος; «Τότε θέ 
τασσόμενων τών Αθηναίων έν Μαραθώνι έγένετο τοι- 
όνδε τ ι- τό στρατόπεδον έξισούμενον τφ  Μηδικφ 
στρατοπέδφ, τό μέν αύτού μέσον έγένετο έπί τάξιας 
όλίγας». (Ή ρ ο δ . V I , 111)1, Είς δέ τήν μάχην τής 
Χαιρωνείας, οί μέν Μακεδόνες έτάχθησαν έπί 16 άν- 
δρών βάθους, οί δε ’ Αθηναίοι —  Θηβαίοι έπί 12, έξι- 
σωθέντων ούτω τών μετώπων παρατάξεως.

’Επίσης μέ επικρίνει ότι είς τήν διεξαγωγήν τής 
μάχης δέν ήκολούθησα τόν Διόδωρον καί τόν Πολύ- 
αίνον. Έ γώ  δμως τουναντίον, αύτούς καί μόνους είχα 
όπ’  δψει μου, καί έξηγούμαι. Κατά τόν Ιίολύαινον ό 
Φίλιππος εύθύς Ι ξ  άρχής τής μάχης ύπεχώρησε συ- 
νεσπειρωμένην Ιχων τήν φάλαγγα ό  δέ Διόδωρος ού- 
δέν τοιούτον αναφέρει, άλλά λέγει δτι «μάχη συνήφθη 
καρτερά έπί πολύν χρόνον» (Διοδ· X V I , 86^0). ’Αλλά  
είναι τάχα δρθή ή άφήγησις τού Πολυαίνου περί τής 
έξ άρχής ύποχωρήσεως τού Φιλίππου ;

Ή  τακτική τών Ελλήνων (μέχρι τού ’Επαμεινώνδα) 
συνίστατο είς τό νά μάχωνται κατά γραμμάς πα
ραλλήλους, τής κρίσεως τής μάχης τιθέμενης έπί 
τών πτερύγων ή δεξιά πτέρυξ έκατέρου τών άντιπά
λων, δπου έτάσσοντο τά εκλεκτότερα στρατεύματα, 
προσεπάθει νά γίνη κυρία τής άντιιεταγμένης αυτή 
άριστερας τού εχθρού' έάν δέ συνέβαινε τούτο εις τήν 
δεξιάν πτέρυγα τού ένός τών στρατευμάτων, ούχί δέ 
καί είς τήν τού άλλου, τό πρώτον εΐχεν ήδη είς τάς 
χεΐρας του τήν νίκην πλήρη, διότι ή δεξιά του, άπο- 
οιώκουσα τόν απέναντι εχθρόν, Ιπέπιπτε Ικ  τού πλα-

Ϊίου διαδοχικώς κατά τών λοιπών τμημάτων τής 
χθρικής παρατάξεως καί έκτύπα αύτά άλληλοδιαδό· 

χως έκ τού πεδίου τής μάχης.
Ύ ποχωρών λοιπόν εύθύς έξ άρχής δ  Φίλιππος, έδι-

1. "Οοη κα Ηενοφ. Έλλ. IV, 2, 13. Πολύβ. Ill, I ι.',,ι; y.ai Ιδίςι Πολύ|3. XVIII, 15,2.

δεν είς τούς ’Αθηναίους άμαχητεί τό πλεονέκτημα τό 
όποιον ούτοι έπεζήτουν διά τής συγκρούσεως. δηλαδή 
νά άποδιώξουν τήν απέναντι των πτέρυγα και νά έπι- 
πέσουν έκ τού πλαγίου κατά τού υπολοίπου τής παρα- 
τάξεώς τών Μακεδόνων. Κ αί βεβαίως νήπιον θ ά  ήτο ό 
Φίλιππος αν ύπέπιπτεν εις τοιούτο τακτικόν σφάλ|ΐα. 
Ά λ λ ά  τό σφάλμα δέν είναι τού Φιλίππου, άλλά τού 
Πολυαίνου. παρανοήσαντος τήν προχώρησιν τών Α θ η 
ναίων· διότι ¿προχώρησαν τφόντι οί ’Αθηναίοι, όχι 
δμως διότι ύπεχώρησεν δ Φίλιππος, άλλά διότι ούτος 
«σχημάτισε λοξήν διάταξιν διά τής κλιμακηδόν προ- 
χωρησεως τού άριστερσύ του. "Ο τι δέ 6 Φίλιππος, μα
θητής έν Θήβαις τού Επαμεινώνδα, έκαμε χρήσιν τής 
λοξής διατάξεως, καταφαίνεται έναργέστατα έκ τής 
άφηγήσεως τής μάχης τού Φιλίππου κατά τού Βασί
λειος τών ’ Ιλλυριών Βαρδυλίου (Διόδ. X V I , 4).

"Α ς  μή φανή δμως παράδοξον τό χονδροειδές τούτο 
σφάλμα τού Πολυαίνου. Τοιαΰτα είναι συνήθη είς τούς 
ιστορικούς τούς μή γνωρίζοντας κατά βάθος τήν τέ
χνην τού πολέμου. Ιδού  δέ τί γράφει ό  Πολύβιος 
περί ένός έπισήμσυ ιστορικού τής Αρχαιότητας, τού 
έφορου: « ’Εκείνος γάρ έν τοϊς πολεμικοΐς τών μέν 
κατά θάλατταν έργων επί πόσον έννοιαν έσχημέναι 
μοι δοκεί, τών δέ κατά γήν αγώνων άπειρος είναι 
τελείως' τοιγαρούν δταν μέν είς τάς περί Κύπρον 
ναυμαχίας καί τάς περί Κνίδον άτενίση τις . . . θαυ
μάσει τόν συγγραφέα κατά τήν δύναμιν καί κατά τήν 
εμπειρίαν . . . δταν δέ τήν περί Λεΰκτρο μάχην έξη· 
γήται Θηβαίων καί Λακεδαιμονίων ή τήν έν Μαντι- 
νείφ πόλει τών αύτών τούτων . . .  εν τούτοις έάν έπί 
τά κατά μέρος έπιστήσας θεωρή τάς έκτάξεις καί τάς 
μετατάξεις τάς κατ’ αύτούς τούς κινδύνους, γέλοιος 
φαίνεται καί παντελώς άπειρος καί αόρατος τών τοι- 
ούτων ών . . . Τό δ ’  αύτό συμβαίνει καί Θεοπόμπψ 
καί μάλιστα Τιμαίφ . .  . 'Ό τ ι ούτε περί τών κατά 
πόλεμον συμβαινόντων δυνατόν έστι γράψαι τόν μηδε- 
μίαν εμπειρίαν εχοντα τών πολεμικών έργων . . . 
(ΙΙολύβ. X I I , 16  καί 17).

Αύταί έν συντόμφ είναι αί σκέψεις αί όποΐαι μέ 
ήγαγον είς τά συμπεράσματα τά όποια ¿δημοσίευσα 
περί τής μάχης τής Χαιρωνείας.

X . Χ Α Τ Ζ Η Μ ΙΧ Α Λ Η Σ

Η’ Α χρόπ ο ίιι τής 1υ« ’Ιανουάριου ¿δημοσίευσε τρία 
ώραία ποιήματα τού κ Ζ . Παπαντωνίου Ά ν α -  

δημοσιεύωμεν τό Ινα :

Αστεράκι

“ Εν  αστεράκι άκοίουθεΐ τό θείο ψεγγάοι 
καί νά τό φ τάσρ  δε μπσρεΐ.

0 /  αιώ νες π οΰ  περάσανε x t  ’  ο ί  αιώνες 
πού θάρθουν, θά τό βλέχονν  πάντα Ιχεί.

Πολλές βραδείες τοΰ  φ εγγαριοϋ,ποΰ  κι’ ο /θ ΐιμ μ ίνο ι άν·
/θρώποτ

λάμπουν κι’ άστράφτει. μέοα  των ό π όνος  <5 χρνφ ός, 
πάντα γνρ ίζο) νά τά ίδώ  τό δ ν σ τνχ ο  αστεράκι 
π ον  ακολουθεί τό μέγα φ ώ ς.

Λ ίγο  νά τρέξχι τώ ψ ταοε. Κ α ί δεν τό φ τά ν ε ι!  Κάποιος  
ρυθμός, π ού δεν  τό ν  ξίρομ ε, π ιο πέρα τό  χρατεΤ 
τόσο κοντά, ώς νά καίχεται, καί τόσο πέρα 
π ού τόν  χ α νμ ό  το ν  ε ίν ’  άρχετό  νά μ ή  μπ ορβ νά  πβ·

Τό λυπημένο άγάπηοεν απ' τή ν  άρχή  τού κόσμου 
κι’ εχει καϋμό καί ϊπ ομ ονή  ώ ς  νσρ& η & χαλασμός. 
ΙΊά ίδ'ες τό Ανομολόγητο πικρό σταμάει,μά τ ο ν !
Δ εν  εϊνε μ ή τε  αγκάλιασμα καί μ ή τε  χωρισμός.
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O í άνθρα/ποι avV.oy/ζονται: —  «¿II r  αέθα ντν  α κ όμ α ; 
Π ώ ς λάμητι καί Sev x v h o t  uto χάος για νά  χ α 9 ή ; »
Μ ά Ινίκηοι zr¡ θλΐψι rot» καί Jiáei κοντά. Τ ον  φτάνει 
Ό κ ο ϋ  μ π ορτΐ καί κάποιο φ ω ς  μεγάλο ά κ ο λ ο υ θ ιϊ!

HN u o va  R aseegn a d i letterature m oderne, εις 
τά τελευταία αΰτής τεύχη, άφιευοϊ αρκετός σελί

δας εις τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν. Έ κ  τών «Πανα- 
θηναίων» μεταφράζει εν ποίημα τοΰ. κ. Ά ρ . Καμπάνη 
δημοοιευθέν εις τό ΰπ’  άρ. 141 τεύχος τον καί ευρί
σκει αΰτό «μεστόν Αρώματος καί χάριτος Αγροτικής». 
‘Αναφέρει επίσης έκ τών « Παναθη ναίων » τό άρθρον τό 
όποιον 6 κ. Πλάτων Λρακονλης Ιγραηιεν έξ αφορμής 
τού βιβλίου τού G aetano N egri περί ΊουλιανοΟ τού 
’Αποστάτου. Ό  κριτικός τής N u o v a  R assegn a δέν 
αποδέχεται τά πορίσματα τοδ κ- Δρακούλη, καθ’ ον 
ό  Ίουλιανός, εάν Ιζη  τριάκοντα ακόμη ετη, θ ά  μετέ- 
βαλλε τήν δψιν τού κόσμου, όπως ήτο τό δνειρόν του, 
Ό  ελληνισμός, κατ’  αΰτόν, παρίστα δύναμιν γηράσα- 
σαν, έξηντλημένην ές άει, δέν ήτο πλέον είμή μία 
άνάμνησις εν τή ίστορίφ. Καί Ιπί τη υποθέσει δτι θ ά  
ήτο δυνατόν νά προσαρμοσθή ή τοιαύτη δύναμις πρός 
τόν Χριστιανισμόν, θ ά  ήτο πάντοτε μία παλινδρόμη- 
σις πρός τό παρελθόν. Ά λ λ ά  μέ δυνάμεις παλινδρο
μικός δέν μεταβάλλεται ό  κόσμος.. -

Τό  ίδιον περιοδικόν δημοσιεύει καί άλλα άρθρα  
σχετικά πρός τήν φιλολογικήν μας κίνησιν. Ούτως 

δ  P . Ciuti εξετάζει τό ζήτημα τής κρίσεως τοδ βι
βλίου έν'Ελλάδι, όπωςεθηκαν αυτό τά «Παναθήναια* 
καί αναλύει τάς άπαντήσεις τών διαφόρων έλλήνων λο
γογράφων, μέ ίδιας ολως γνώμας καί κρίσεις τοΰ 
άρθρογράφου. ’Επίσης ευρίσκομεν είς αϋτό μετάφρα- 
σιν πλήρη τοδ «"Υμνου πρός τόν Πατριάρχην» τοΰ 
Α  Βαλαωρίτου μέ μικράν ά λ λ ’ ενθουσιώδη εισαγωγήν 
εν τή όποίφ ό μεταφραστής Αποφαίνεται δτι ή έμπνευ- 
σις ή  καθαρώς ποιητική, ό φλογερός πατριωτισμός 
τόν οποίον άναδίδει, ή ζωντανή, λαϊκή γλώσσα, Αλη
θ ώ ς  λαλουμένη καί ποτισμένη από άρωμά τι κλέφτι
κ ω ν  εκφράσεων, ύπέρ παν όμως άλλο ή ψυχή ή ελλη
νική ή διάχυτος έν αύτφ, καθιστώσι τόν ύμνον αρι
στοτέχνημα αθάνατον τής νεοελληνικής φιλολογίας».

Κ . Π .

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Ό  κ. Σπ . Δέ Βιάζης μας Ανήγγειλεν πρό καιρού δτι 

εύρέθησαν είς τά έγγραφα τής οικογένειας Δημητρίου 
Λούντζη Σολωμοδ περί τάς £0  έπιστολαί τοΰ Διονυ
σίου Σολωμοδ πρός τόν Αδελφόν του Δημήτριον. Αί 
έπιστολαί είναι ιταλικά γραμμένα». Επίσης μία επι
στολή τοδ Τερτσέττι πρός τόν Σολωμόν.

Μετάφρασιν τών χαρακτηριστικότερων επιστολών, 
μάς ύπεσχέθη εύγενέστατα ό άγ#υιητός συνεργάτης 
μας διά τά «Παναθήναια».

Συνεστήθη επιτροπή όπό τήνπροεδρείαντής Α .Β .Υ . 
τοδ Διαδόχου διά νά μελετήση ποϊα Ιργα πρέπει νά 
γίνουν πρός έξωραϊσμόν τοΰ γύρω τής Άκροπόλεως 
χώρου, πρός μετοικισμόν τών ’Αναφκοτών, πρός κατα
σκευήν περιφερικής όδοΰ περί την Άκρόπολιν καί άνα- 
σκαφήν καί έξωραϊσμόν τοδ κατά τό Δον τμήμα τής 
πόλεως χώρου.

" Η  οικογένεια τοδ Ν . Θών Ιδώρησεν είς τήν Ε θν ι
κήν Βιβλιοθήκην κατά τήν επιθυμίαν τοδ άποθανόν- 
τος, συλλογήν Πατριαρχικών Γραμμάτων έπί μεμβρά
νης μέ μολυβδόβουλλα. Ε πίσης συλλογήν αύιογρά- 
φων, εγγράφων Ιστορικών κλπ.

Κατά τόν πίνακα τού Υπουργείου, έφοίτησαν τό 
1906— 1907, είς τά  δημοτικά σχολεία τοΰ Κράτους 
190 634 μαθηταί.

Είς όλον τό Κράτος υπάρχουν 1 1 4 2  πλήρη δημοτικά 
σχολεία τών άρρένων, 489 τών θηλέων καί 1 452 κοινά.

Ά π ό  τής 8  Ίανουαρίου ήρχισεν ή λειτουργία τοΰ 
Οίκου Τ νφ λώ ν  έν Ά θήναις.

Κατά τούς πίνακας τοδ Υπουργείου τών Οικονομι
κών, αί εισπράξεις τοΰ τελωνείου Πειραιώς ΰπερέβη 
σαν τάς περυσινάς κατά 8  */2 περίπου εκατομμύρια.

Ί
Α ί καθαροί εισπράξεις τοΰ λαχείου τοΰ Έθνικοΰ  

Στόλου έβεβαιώθησαν είς 1 2 0 0 0 0 0 . Έ ξα ύ τώ ν 3 0 0  000  
θά δοθούν είς τήν ’Αρχαιολογικήν Ε ταιρίαν.

Ή  Χριστιανική ’Αρχαιολογική Ε ταιρία ύπέβαλεν 
αϊτησιν είς τό Ύπουργεΐον νά μοιράζεται τό άνω πο- 
σόν τών 300 000 δραχμών μεταξύ αΰτής καί τής 
Αρχαιολογικής Ε ταιρίας.

Ίδρύ θη  τελευταίως μουσικός σύλλογος ΰπό δι 
πλωματουχων τοΰ ’φδείου, κύριος σκοπός τοΰ όποιου 
είνε δημιουργία μουσικού περιβάλλοντος διά μηνιαίων 
συναυλιών, προσιτών είς δλον τόν κόσμον.

Είς τήν ’ Αλεξάνδρειαν γίνεται σκέψις νά σιηθή είς 
τήν είσοδον τοδ λιμένος άνδριάς τοΰ Μεγάλου ’Αλέ
ξανδρου.

Μ ία συμβουλή ύγιεινή αμερικανικού φύλλου;
Μή οτενοχωρήσαι. Μή σπεύοης. Κράτει καθαρόν τό 

σώμα καί τό πνεύμα. Τρώγε διά νά ζή ς, μή ζης, διάνά  
τρώγης. Γυμνάζου δσον τό δυνατόν περισσότερον είς τό 
ύπαιθρον. Άνάπνεε βαθειά. ‘ Αγάπα τον πλησίον σου. 
Ν ά καλής τόν ιατρόν όταν τόν λάβης άνάγκην.

Τήν στιγμήν που τυπώνειαι ιό τεύχος, 
έφθασε άπό τήν Μιτυλήνην τό άγγελμα τού 
θανάτου τού Δημητρίου Βερναρδάκη. Είς τόν 
άκάματον και άπό δλους έκτιμώμενον εργάτην 
τών γραμμάτων τά «Παναθήναια» θ ’ αφιερώ
σουν είς τό προσεχές τεύχος αρθρον ειδικόν.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ
Ό  Κ ο ρ α ή ς  ώ ς  έ θ ν ιχ ό ς  π α ιό α γ ω γ ό ς  ΰπό Χρίστου  

Π . Οικονόμου. Σύλλογος ώφελίμων βιβλίων 1906, 
δρ. 0 . 40

Τ ό  ί ρ γ ο ν  τοδ Ι Ια ο χ έ ρ  ΰπό Μ . Μελισσηνοΰ. Σ ύ λ 
λογος ώφελίμων βιβλίων 1906, δρ. 0  40

Χ τ ισ μ έ ν ο  α χ ό ν  ά μ μ ο  ΰπό Ζ . Φυτίλη. Δράμα. ’Α θήνα  
1906.

Τ ά  ¿ ιρ χ ο νό ό ττο νλ α , Σ τ ή  θ ά λ α σ σ α , 6  Β ά τ ρ α χ ο ς  
Π ρ ίγ κ η ψ  αποτελούν μέρος ώραίας σειράς χρωματι
στών είκονογραφημένων παραμυθιών καί τραγου- 
διών, τά όποια έξέδωσε τό βιβλιοπωλείον Έλευθερου- 
δάκη καταλληλότατα διά παιδιά.

'Ε λ λ η ν ικ ή  κ ο σ μ ιό τ η ς  % ΰ π ο θ ή χ α ι  π ε ρ ί  τ ο ΰ  ε ν - 
π ρεετ& ς φ ίρ ε σ θ α ι  ΰπό Άρισιάρχου Γ . Χριστοπού- 
λου. Έ κδοσις Β '. Ά θ ή ν α ι 1907 Βιβλιοπωλείον 
«Ε στίας» φρ. 2 .

Τ Ο Μ Ο Ι

ΤΩΝ “ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,, 
ΜΕ ΜΕΓΑΑΗΝ ΕΚΠ ΐΩ ΣΙΝ

Καταρτίσαντες πλήρεις σειράς ιών «Πανα- 
θηναίων», (1900-1906) πωλούμεν τούς περισ
σεύοντας τόμους είς τιμάς εκτάκτως ηλαττω- 
μένας.

Οί τόμοι Ιος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος 
και 8ος πωλούνται πρός δραχ. ή φρ. ΔΥΟ 
έκαστος.

Οί τόμοι 9ος, 11ος, 12ος, πρός δρ. ή φρ. 
ΤΡΙΑ έκαστος.

Ό  τόμος 10ος, Ικ τού οποίου δέν περισ
σεύουν αντίτυπα, πωλείται μονον με όλοκληρον 
τήν σειράν πρός δρ. 25 ήτοι ολόκληρος ή σειρά
δρ. ή φρ· 50. , *

Διά κάθε τόμον προσθετομεν εις τας άνω 
-τιμάς 50 λεπτά διά τάς επαρχίας καί 1 φράγκον 
διό τό εξωτερικόν ταχυδρομικά.

Μετά τήν εξάντλησιν τών περισσευόντων τό* 
μων, αί δλίγαι ύπολειπόμεναι σειραί τών «Πα- 
ναθηναίων» θά πωλούνται είς τήν άρχικήν 
των τιμήν δραχ. 150.

Αί παραγγελίαι στέλλονται πρός τήν 
Διεύθυνσιν τών «Παναθηναίων» δδός Άριστο- 

τέλους 35 ’Αθήνας

-καί προπληρώνονται.
Ή  Δ τεύ θΐίν ά ις  τ ώ ν  ο ΙΙα ν α θ η ν α ία ν »


