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Δ ιά νά γνωρίση κανείς τήν υγιεινήν των αρ
χαίων Ελλήνων, πρέπει νά μελετήση τάήθη 

καί τον καθημερινόν βίον των ’ Αθηνών καί τής 
Σπάρτης, των δυο δηλαδή πόλεων, αί όποΐαι 
διοδοχικώς εκράτησαν τοΰ Ελληνικοί κόσμου 
είς τήν άρχαιότητα. Καί τοΰτο διότι δέν περιε- 
οώθησαν δυστυχώς τά θεσπίσματα, οί κανόνες 
καί αί συνταγαί τών νομοθετών καί τών.δγιει- 
νολόγων τής αρχαίας. Ελλάδος.

Αί νομοθεσίαι τών ’Αθηνών καί τής Σπάρ
της, μολονότι'δέν βασίζονται έπί άττοχαλνψεως, 
καθώς αί τών Ισραηλιτών, εντούτοις επιστεΰ- 
θησαν ως θείαι, διότι οί θεμελιωταί αυτών Ιμε- 
ρίμνησαν νά περιβάλουν εαυτούς διά τοΰ πέπλου 
του μυστηρίου, οπως φανούν δτι έχουν σχέσεις 
μετά τοΰ θείου, καί πείσουν τοιουτοτρόπως εύ- 
κολώτερον εκείνους, είς τούς οποίους είχον τήν 
άξίωσιν νά δώσουν νόμους. Ό  Λυκούργος έπί 
παραδείγματι ευρίσκετο εις Ιπικοινωνίαν μετά 
τοΰ θείου κόσμου κατά βούλησιν. Αί Ευμενίδες 
ύπηγόρευσαν είς τόν Δράκοντα τον αυστηρόν 
του κώδηκα. Ή Ά θ η ν ά  ένέπνευσεν είς τόν Σό- 
λωνα τά σοφά νομοθετήματα,-διά τών οποίων 
έτροποποίησε τούς δρακόντειους νόμους. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον ό λαός Ιξοικειώθη Ινωρϊς 
νά θεωρή τούς νόμους του ώς έκφρασιν τής 
θείας βουλήσεως, έκδηλωθεΐσαν μόνον είς τούς 
σοφούς.

Αί νομοθεσίαι τής Σπάρτης καί τών ’Αθη
νών υπήρξαν δλως διάφοροι πρός άλλήλας, διότι 
καί τά Ιδεώδη αύτών ήσαν διάφορα.

Ή  Σπάρτη ώνειρεύετο τήν διά τής βίας κατά- 
κτησιν ήρέσκετο νά κρατή διαρκώς τό ξίφος 
είς τήν χείρα. Έχουσα δθεν ανάγκην στρατιω-

τών, άπεμονώθη άγρία είς τήν κοιλάδα τοΰ Εύ- 
ρώτα καί είς τούς εύφόρους λειμώνας της τούς 
όποιους σκιάζει ό Ταΰγετος, ήσκησε τά τέκνα 
της πρός άπόκτησιν μυώνων.

Αί Άθήναι τούναντίον έφιλοδόξησαν νά δε
σπόσουν είς τό. βασίλειον τής σκέψεως, καί μία 
ποιητική νίκη ενεθουσίαζεν αύτάς περισσότερον 
τής άλώσεως μιας πόλεώς. Μετεχειρίζοντο τήν 
δύναμίν των μόνον, ,δταν έβλεπον νά κινδυ
νεύουν υπό τών βαρβάρων τά Αριστουργήματα 
τής τέχνης, τά όποια μετά.τόσης υπομονής εί
χον ανεγείρει. Μάλιστα οί πόλεμοι, τούς όποιους 
έπεχείρησαν, κύριον σκοπόν είχον την έπικράτη- 
σιν ανώτερου πολιτισμού. Έμπειρον φιλοσοφι
κός άληθείας καί ήθικά διδάγματα άνά. τά πε
δία, τά όποια έξεχέρσωνε τών πολεμιστών των 
ή ρομφαία. Δέν είνε δέ άγνωστον δτι αί στρα- 
τιαί τών ’Αθηνών ήκολουθοΰντο πάντοτε υπό 
Ινδόξου δπισθοφυλακής ποιητών, ζωγράφων, 
γλυπτών καί φιλοσόφων.

Α  — Ή  ύγιεινή  έν Σπάρτη

Ό  θεμελιωτής τής νομοθεσίας τής Σπάρτης 
Λυκούργος ένα μόνον σκοπόν είχε: Νά κατα- 
στήση τούς Λακεδαίμονας καλούς στρατιώτας. 
“Ενεκα τούτου δέ καί άπηγόρευσε παν δ,τι ένό- 
μιζεν δτι σμικρύνει τούς χαρακτήρας καί άγει 
είς τήν μαλθακότητα. Αί οίκίαι είς τήν Σπάρτην 
ήσαν άπλαΐ, άνευ πολυτελείας. Παν άντικείμε- 
νον τέχνης ήτο άπηγορευμένον ώς ανωφελές. 
Καθαριότης δμως άμωμος έβασίλευεν Ιν αύ- 
ταΐς. Είς τήν Ιστίαν ή φωτιά έκαιεν οπως Ικ- 
διώξη τόν ακάθαρτον αέρα. Έπί τού κεντρικού
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στύλου ή σαν άνηρτημένα τά όπλα τον κυρίου, 
τό ξίφος, ή περικεφαλαία, ή'άσπίς, το τόξον, τά 
οποΐα έπεμελεΐτο ή σύζυγος. Είς τό βάθος τής 
οικίας εύρίσκετο μία κλίνη στενή καί σκληρά, 
κατάλληλος οπωσδήποτε διά τήν άνάπαυσιν, ¿κα
τάλληλος δμως διά τήν δκνηρίαν. "Αλλως τε δ 
άνδρας διήρχετο ελάχιστον χρόνον κατ’ οίκον. 
Τό νά θεαθή μάλιστα μετά- τής γυναικός του 
ήτο 5ι’ αυτόν μεγάλη καταισχύνη.

’Επειδή ή φροντίς τής άρόσεως, τής σποράς 
καί τής συγκομιδής ήτο ανατεθειμένη είς τούς 
δούλους καί τούς Είλωτας, είς τούς Σπαρτιά
τες μόνον τό επάγγελμα νυν οπλοιν ήτο επν- 
τετραμμένον καί έπρεπε νά διέρχωνται τάς ώρας 
των είς τάς στρατιωτικός άσκήσεις καί τάς συ
ζητήσεις τής άγοράς. Οί άρχηγοί ήσκουν αυ
τούς είς τήν κόπωσιν διά παρατεταμένων πο
ρειών καί έσυνείθιζον αυτούς είς τάς πανουρ
γίας τού πολέμου διά τής κρνπτείας, διά γυ
μνασίων καί διά ψευδομαχών. Τό λυκαυγές ευ- 
ρισκεν αυτούς ασκούμενους αλλά καί τό λυκό
φως Ικεί τούς έπρόφθανε. Ό  ζωογόνος αέρας 
τοΰ Ταΰγετου άνέπτυσσε τούς πνεύμονάς των 
καί ή άσκησις άνέπτυσσε καί Ισκλήρυνε τούς 
μυς των.

Τοιουτοτρόπως καθίσταντο ακατάβλητοι πο- 
λεμισταί τοσούτω μάλλον, δσφ έζων έν τοιαύτη 
τραχεία ύγιεινή άπό τής νεαρωτέρας των ήλι- 
κίας- διότι είς τήν Σπάρτην τά τέκνα ήσαν ιδι
οκτησία τής πολιτείας, κληρονομιά δλων. "Οταν 
έγεννάτο ενα παιδίον ό πατέρας του παρουσίαζεν 
αυτό ενώπιον τής συνελεύσεως, ήτις άπεφαί- 
νετο έάν έπρεπε νά ζήση ή όχι, διότι τά άσθε- 
νικά καί τά οπωσδήποτε ελαττωματικά έθυσι- 
άζοντο άμειλίκτως. Μετά τήν εξέτασιν ταύτην 
ένεπιστεύοντο αύτό είς τήν μητέρα του, ή τις 
ήτο υποχρεωμένη νά τό θηλάση ή ΐδ ία. Έ θε- 
ωρεΐτο υγιεινόν καί διά τήν μητέρα καί διά 
τό παιδίον. να τρέφεται μέ τό μητρικόν γάλα. 
Έθεωρείτο έπί πλέον αίσχος διά τήν Σπαρτιά- 
τιδα ή πρόσληψις τροφού.

Τά σπάργανα, τά κλινοσκεπάσματα, αί μαλ- 
θακαί κλΐναι ήσαν άγνωστοι εν Σπάρτη. Τό 
νήπιον γυμνόν καί άκάλυπτον ήτο κατακεκλι- 
μένον έπί δέρματος ζώου προ τής εστίας καί 
Ικεϊ άνεπτΰσσετο έλευθέρως. "Οταν ήρχιζε νά 
βαδίζη, δεν τό παρηκολούθει κανείς μέ τούς 
γελοίους Ικείνους φόβους· έάν έπιπτε δέν έ
σπευδε περίτρομος ή μητέρα άλλ’ άφηνεν αυτό 
ν’ άνεγερθή μόνον καί εάν πίπτον είχε κτυ- 
πήαει, δέν έπενέβαινεν δπως παύση αυτό νά 
κλαίη.

Μέχρι τής ηλικίας των επτά έτών μόνον έ
μενε πλησίον τής μητρός του διότι κατόπιν 
παρελάμβανεν αυτό ή πολιτεία και τό ύπέβαλ- 
λεν είς τήν τραχεΐαν εκείνην φυσικήν άγωγήν, 
ήτις ήτο κοινή είς δλα τά παιδιά τής Σπάρτης. 
Δέν έφόρουν υποδήματα καί είχον τήν κεφαλήν 
άσκεπή. ΈΙς ηλικίαν δέ 12 ετών έγκατέλειπον 
καί τον χιτώνα των, καί ώς μόνον ένδυμα έφε- 
ρον ένα μανδύαν μάλλινον. Μάλιστα καθ’ 8- 
λην τήν διάρκειαν των γυμναστικών άγώνόιν 
έμενον τελείως γυμνά. '

Είς' τάς πύλας τής πόλεως ύπήρχεν ύψωμα 
επίπεδον κατάφυτον έκ φυλλοκόμων πλατάνων 
Ό  Πλατανίστας, δπου Ιγυμνάζοντο υπό τά ά
γρυπνα βλέμματα τών εφόρων. "Αλλοτε άνεχώ- 
ρουν μακράν είς τήν εξοχήν διά πολλάς ημέρας, 
φέροντα βαρύτατον φορτίον, χωρίς όμως νά 
φέρουν μαζί των ούτε ένα κλινοσκέπασμα διά 
νά σκεπασθοϋν τήν νύκτα. Έτρωγον δλοι μαζί 
τροφήν εξόχως λιτήν, τήν όποιαν παρεσκεύαζον 
μόνοι των. Έκοιμώντο επί κοινού στρώματος 
κατεσκευασμένου άπό καλάμια τού Ευρώτα, τά 
όποια άπέσπων οί ϊδιοι ούχΐ μέ κοπτερόν δργα- 
νον άλλα μέ τά χέρια. Μία τοιαύτη όμως σύμ- 
μιξις δέν ήτο άνευ κινδύνου καί δπως προ- 
λάβη τούτον δ Λυκούργος έθέσπισε τήν διά θα
νάτου τιμωρίαν τής &νηϋ·ίχον/ παιδεραστίας.

Είς τήν υγιεινήν ταύτην, ήτις καθίστα τούς 
Σπαρτιάτας άτρομήτους καί άηττήτους, ΰπεβάλ- 
λοντο μέχρι τής προσεγγίσεως τον γήρατος, 
όπότε άφηνον πώγωνα καί κόμην, ένψ πρότερον 
έξυριζον Ιπιμελώς αυτά. Γέροντες πλέον συνήρ- 
χοντο είς τάς λέσχας διά νά συνδιαλεχθούν περί 
τού παρελθόντος καί προπαρασκευάσουν τό 
μέλλον φιλοπονούντες νόμους σοφούς.

Ή  διανοητική μόρφωσις τών Σπαρτιατών 
υπήρξε πάντοτε λίαν παρημελημένη, τών πλεί- 
στων άγνοούντων γραφήν καί άνάγνωσιν. Ό  
Λυκούργος Ιξώρισε τήν τέχνην έκ τής πόλεως 
φοβηθείς μήπως διαφθείρη τά ήθη. Έθηκεν 
αύστηράς ποινάς εναντίον ¿κείνων, οΐτινες έκα* 
μον χρήσιν σεσυρμένων εσθήτων, αρωμάτων 
και ψιμμυθίων και εναντίον τών μεθύσων καί 
άκολάστων, θελήσας νά συνηθίση τόν λαόν του 
είς τήν λιτότητα, τούς μόχθους, τόν άγώνα καί 
τήν δδύνην.

Ή  ύψίστη υπερηφάνεια ενός τέκνου τής 
Σπάρτης συνίστατο είς τό νά δύναται νά επί
δειξη σώμα περικαλλές καί ρωμαλέον, έν τφ 
όποίφ οί μύς νά ελίσσονται περί τόν σκε
λετόν δίκην κλημαιίδος περι δένδρον νεόβλα- 
στον καί υγιές. Ή  παχυσαρκία ΙΟεωρεΐτο κα·
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ταισχύνη καί έγκλημα, οί δέ λίαν εύσαρκοι εξω- 
ρίζοντο ή έπλήρωνον βαρύ πρόστιμον.

Αί νεάνιθες ύπεβάλλοντο είς όμσίαν υγιεινήν, 
σκοπούσαν νά παραγάγη συζύγους ωραίας καί 
μητέρας ίκανάς νά δώσουν είς τήν δημοκρα
τίαν τέκνα ρωμαλέα καί πολυάριθμα. Τά κο
σμήματα καί ή πολυτέλεια έν γένει ήσαν άπη- 
γορευμένα. Αί παρθένοι, αΐτινες μέχρι τού γά
μου των άνήκον ωσαύτως είς τήν πολιτείαν, 
εφερον βραχεΐαν άνευ χειριδών έσθήτα φθά- 
νουσαν μέχρι τών γονάτων καί άνοικτήν είς τό 
πλευράν. Άπηγορέύετο  είς αδτάς ή αίδώς, ήτις 
¿θεωρείτο μάλιστα ώςίνδειξις ηθικής διαφθοράς.

Πολλάκις τής έβδομάδος οί στρατιωτικοί 
άρχηγοί συνήνουν δλας τάς παρθένους είς τόν 
Πλατανίοταν προ τής συνελεύσεως τού λαού. 
Έκεί άμέρψ.νοι διά τάς χιλιάδας βλεμμάτων 
τών περιβαλλόντων αύτάς άνδρών άπέβαλλον 
τά ενδύματά των καί τελείως γυμναι Ιπεδεί- 
κνυον τών παγκάλων αυτών σωμάτων δλην τήν 
ευστροφίαν, δλην τήν ρώμην καί δλην τήνχάριν 
εν τη αρμονία τών κινήσεων, τάς όποιας έρ- 
ρύθμιζεν άπέριττος μουσική. Έχόρευον, έτρεχον, 
έπήδων, έρριπτον τόν δίσκον καί τό άκόντιον 
καί διαιρούμενοι είς δύο αντίπαλα στρατόπεδα 
έπάλαιον. "Αλλοτε ϊππευον ή συνώδευον τούς 
άνδρας είς τήν θήραν.

Οί τοιούτοι άγώνες διπλούν έπεδίωκον σκο
πόν. Ά φ ’ ενός νά τονώσουν τό σώμα αυτών. 
Ά φ ’ ετέρου νά τάς εξοικειώσουν πρός τούς 
άνδρας διότι Ιφρόνουν δτι γυνή δυναμένη νά 
φανή ενώπιον πλήθους ανωνύμου, δέν ήτο δυ
νατόν νά γείνη φιλάρεσκος. "Οτι ήγωνίζοντο 
γυμναι προ τών άνδρών άμφισβητεΐτατ άλλ’ ό 
Λατίνος ελεγειακός ποιητής ΡυορΟΓΟίΐαδ περι
γράφει τάς άσκήσεις τών νεανίδων τής Σπάρτης 
ώς Ιξής: «Ευτυχής Λακεδαίμων! Θαυμάζομεν

τούς άγώνας έν οΐς αναπτύσσονται αί παρθέ
νοι σου- "Ανευ αίδοΰς Ιπιφαίνονται ολόγυμνοι 
εν τφ μέσφ τών αγωνιστών. Τάς βλέπει τις κε- 
καλυμμένας ύπό κόνεως νά αναμένουν τήν 
ώραν τού σταδίου καί νά δέχονται ίσχρά κτυ
πήματα κατά τόν αγώνα τού παγκρατίου, νά 
περιβάλλουν τάς χείρας αυτών διά τοΰ κεστοΰ, 
νά Ικσφενδονιζουν τον δίσκον ή νά υποβάλλουν 
είς ελιγμούς κέλητας ώκύποδας. Περιζωννύουν 
ξίφος υπέρ τούς άλαβαστρίνους αυτών λαγάνας 
καί καλύπτουν μέ κράνος τάς παρθενικάς των 
κεφαλάς. . . »

Ή τ ο  άπηγορευμένον είς τούς Σπαρτιάτας 
νά νυμφεύωνται συγγενείς των άλλ’ ούτε ήδύ- 
νανχο νά λάβουν ώς σύζυγον δούλην ή ξένην 
καί άνέκαθεν ή Λακεδαίμων υπήρξεν ΰπερή- 
φανος διά τήν αγνότητα τού αίματος τών τέ
κνων της.

Οί γόμοι δέν έγίνοντο §ν συμποσίοις καί 
θρυπτικαΐς Ιορταΐς' άλλά νύκτα τινά ό μνηστήρ 
άπεμακρύνενο τής κοινής οικίας, περιεφέρετο 
έξωθεν τής κατοικίας τής μνηστής, ΰπεκρίνετο 
απαγωγήν καί ώδήγει μυστηριωδώς αυτήν είς 
τόν οίκον του, μεθ’ δ έπέστρεφεν δπως έπανεύρη 
τούς συντρόφους του. Ουδέποτε Ιπετρέπετο είς 
τόν σύζυγον νά Ικδηλώση οπωσδήποτε δημο- 
σίρ τήν συμπάθειαν, ήν έτρεφε διά τήν σύνευ- 
νόν του. Ό  Λυκούργος έγνώριζεν δτι τό μυστή
ριον παροξύνει τόν έρωτα.

"Ολοι οί Σπαρτιάται ήσαν υποχρεωμένοι έπί 
ποινή προστίμου νά νυμφευθοΰν. Ό  νόμος επέ
βαλλε ν’ άπαρνώνται καί νά διαζευγνύωνται 
τάς στείρας γυναίκας. Ή  πολυγαμία ήτο παρ’ 
αύτοΐς άπηγορευμένη. Ή  μοιχεία ¿τιμωρείτο 
μέ θάνατον καί πρός τούτο είδικοί δικαστικοί 
λειτουργοί ήγρύπνουν έπί τής ηθικής τών γυ
ναικών.

Δβ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  X . Φ Ω Τ Α Κ Η Σ

[Τ ό  τέλος είς τό προσεχές]

Ο  Χ Α Ρ Φ Ζ ί Α Ν Ο Σ *

— Δημοτικόν —

Τρεις άρχοντες κι' ό  Χαρζζανός-δ Χαοτζανο- Άπα oro φά κι’ &πά 'στό π ά  αρχή βουλήν έφέραν,
[πολίτης 'Απάνω γιά τις δμορφαις καί γιά τις τιμημέναις. 

'Αντάμα τρών και πίνουνε καί γλυκοτραγουδούνε. Άρχίνηοε κι 6 Χαρτζανός κ ίτίματην καλητου:
——- — ——;— — ---------------- , . , —  « Σάν τη γυναίκα πονχω  Veo κανείς σας δεν

Μ & ς iS ó & i} ν π ύ  τ ο υ  φ ίλ ο υ  ο υ ν € $ γ α ζ ο ν  * .  Α γ ο & .

Γ. Κ ω ν ,τα ν τινΟ η . f a *  & « ·
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τόν ήλιο βάζει πρόσωπο και το φεγγάρι στή&ος 
καί του κοράκον το φτερό βάνει καμαροφρεϊδι.»
— « Αλήθεια λέγεις, Χαρτζανέ, καλή ήταν καί

[καλή ’ναι,
f ia  που δανείζει τ' άσπρα σ ο ν ,  δανείζει τά φλου-

[ριά σον ! »
Άρχίνησε κι’ δ Χαρτζανός και με &υμό τον λέγει ■ 
— «’Αρχόντισσά νεκι δςχαρή— πλοΰαα’νε κι' δς

[δανείζω» ,
"Ενας από τή συντροφιά άπολογήίάη κ' είπε·.
—  « Μακάρι νά δινε φλουριά νά δάνειζε λογάρι 
μονπον δανείζειτό φιλί καιδλονς μάς ντροπιάζει.'* 
— « Δέν σάς πιστεύω άρχοντες, πήτε το δέν τό πήτε/ »
— ';Σάν δέν πιστεύεις, Χαρτζανέ, σύρε καί Ιδε

[άπατός σον.
Για κούρεψε τό μαύρο σον και κάμε τον πουλάρι, 
κοψε καί αν τά γένεια σον και γίνου παληκάρι 
και σύρε στον πρωτόπαπα στον πρώτον μας τό

[σπίτι:
Παπά ψωμί, παπά, φαγί, παπά, ταγή τον μαύρου, 
παπά, μιά κόρη άμορφη νά κοιμηθώ μαζί της*.
’Εκούρεψεν τό μανρο τον, τον έκαμε πουλάρι, 
έκοψε καί τά γένεια του κ’ έγινε παληκάρι 
κ’ ¿πήγε στον πρωτόπαπα τον πρώτον των τό

[σπίτι:
— « Παπά, ψωμί, παπά, φαγί, παπά ταγή τον

[ μαύρου,
παπά, μιά κόρη άμορφη νά κοιμη&ώ μαζί της».
—  t Τον Χαρτζανον ή γυναίκα 'ναι, του Χαρτζα-

[νον ή καλή'ναι, 
όπου δανείζει τό φιλί, δπον άκριβά τό δίνει.
Χίλια γυρεύει ή μάνα της, τρακόσια ή άδερφή της

κι' άμέτρητα αλογάριαστα γυρεύει κείνη άτή της».
— « Αϊντέστε φέρτε μού τηνε κι’ δσα γυρεύει άς

[πάρπ*.
Απάνω τά μεσάνυχτα ό νειός άνεστενάζει.
— « Τί έχεις, ξένε μ ’, καί βογγας καί βαρυανα-

[στενάζεις;»
— «7 ο  κεφαλάκι μου πονεϊ καί ποιος νά μου

[τό γιάνη;»
— « Κάλλιο νά λάβη δ Χαρτζανός ο^ά ξένα που

[γυρίζει,
παρά νά λάβης, ξένε μου, που έμεινες μαζί μου». 
Απάνω στή γλνκειάν αυγή ή νειά αναστενάζει. 
— 1Π  έχεις, κόρη, καί βογγας καί βαρναναστά·

[Ctis;*
— « Σήκω, ξένε μου, διάβαινε, σήκω, ξένε μου φύγε, 
κι’ ό μαύρος μας χιλιμιντρφ κι δ Χαρτζανός

[&έλ’ ήρ&ε/»
— «.Μωρή σκύλλα, μωρή άνομη, δβρηά μαγα

ρισμένη,
τό μανρο μας ¿γνώρισες κ ¿μένα δε γνωρίζεις;/ » 
Καί βγαίνει τό χαντζάρι τον την κεφαλή της κόβει, 
ατό πιατεμάλι τώβαλε στή μάνα της τό πάει.
— ■·■ ’ Ορίστε, κυρά πε&ερά, έτοντρ τό κανίσκι. 
Έ ονπού'δέχϋηςιάφλονριάδέξονκαί ιόκανίσκι! » 
— « "Αχ, τί κακό που έκαμες στήν άκριβή μου κόρη ! 
Την είχα μάτια κι’ έβλεπα, τήνείχα φώςκ'έέλώριου, 
την είχα μές στό σπίτι μου λαγοντο καί παιγνίδι!  » 
Το πέρνει τότε δ Χαρτζανός ατό μύλο τό πηγαίνει: 
— « ’ Αλεσε, μύλε μ ,  άλεσε κακής κονρβής κεφάλι. 
Κάμε τό άλεύρι πράσινο καί την πασπάλη μαύρη 
τά μήλα τον προσώπου της κουκιά μαργαριτάρι, 
νά &ωρώ ατό στή&οςμου νά καίγετ’ ή καρδιά μου !  »

Δ Υ Ο  / Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ε Σ  Ε Ν Κ Ρ Η Τ Η
—  ΣΗΜ ΕΙΏΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΤ ΥΠΟ Β *  —

Έ ν τφ  Μοναοτηρίφ τον Πρέβελη, παρά τά? 
νοτίου? άκτάς, τή 22α Μαρτίου.

Χθέςέξεκινήσαμεν περίτήν 9ην πρωινήν ώραν 
και έδέησεν έπίτινα λεπτά τής ώρας νά δεχθώ την 
προσφοράν της άμάξης τού πασσά, ήν ουτος

Τέλος, «Παναθήναια» σελ. 238.

είς ένδειξιν τιμής μου προσέφερε, πριν ή δυ- 
νηθώ νά αναπηδήσω έπί τον νέον ώραιον 
ήμίονόν μου. Άνηρχόμεθα, καί δσφ πλέον τόσφ 
καλύτερον έπαρουσιάζετο ή σειρά των Λευκών 
Ό ρέων τών οποίων τά θαυμάσια νώτα άνυ- 
ψούντο εκπάγλως προς διαυγέστατα βαθυ- 
κύανον δρίζοντα. Φθάσαντες εις καταλληλό-
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τατον μέρος έστράφημεν προς τά δπίσω και 
έθαυμάσαμεν έν άφώνφ γοητεία τάς Ιξαισίας 
γραμμάς τής αληθώς κλασσικής ταύτης τοπο
θεσίας. Ουδέν ήνόχλει την άνεξίτηλον έντϋ- 
πωσιν τής γνήσιας Ελληνικής ταύτης εϊκό- 
νος. Ή ρεμα κλίνει προς την θάλασσαν ή σειρά 
τών Λευκών Όρέων. Άκρωτήριόν τι επί πολύ 
εΐς την αχανή θάλασσαν εισχωρούν καί διά 
λεπτής λωρίδος γής προς τά δρη συνδεόμενον, 
είναι χαμηλότερόν τι M onte Pellegrino. Ή  
φαντασία μας έγκαθίστα κατοίκους, ώπλι- 
σμένους δι’ ασπίδων καί δοράτων εις τάς εύ
φορους ταυτας πεδιάδας, τάς έκτεινομένας προ 
ήμών κατά κυματοειδείς γραμμάς, παρίστα εΐς 
ημάς τά οχυρώματα τής 'Ρεθύμνης ώς τον 
Πύργον τού Ίδομενέως:— Ούδείς ομηρικός 
ύμνος δυναται νά έκφράση δ,τι ημείς εΐδομεν.

Μετά μεσημβρίαν έφθάσαμεν εις τό Μονα- 
στήριον Άρκάδι πορευόμενοι βραχώδη καί 
άκραν τινά ατραπόν, ήτις εφερεν ήμάς εις τά 
πλάγια βαθείας καί στενής κοιλάδος ένθα τό 
μοναστηριού, δπερ ήτο τό τέρμα τής πορείας 
μας. Κεΐται τούτο έπί τίνος μικρού δροπε- 
δίου παρά τούς πρόποδας τής “Ιδης. Πίτυές 
τινες, τάς οποίας τινές τών ταξειδιωτών άνα- 
γράφουσι ώς δάσος, συντροφεύουν αύτό.— 
Τό νΰν εΐρηνικώς εκεί κείμενον Μοναστήριον 
έγινε τή 9η Νοεμβρίου 1867 τό πεδίον αί- 
ματηράς πάλης καί σφαγής, ήτις ήτο καί ή 
σπουδαιότατη τών μαχών καθ’ δλην την τριετή 
έπανάστασιν. Κρήτες καί έθελονταί "Ελληνες 
κατέφυγον εκεί καταδιωκόμενοι υπό τουρκοαι- 
γυπτιακών στρατευμάτων, καί εύρον ενθου
σιώδη υποδοχήν παρά τοΐς μοναχοΐς, οΐτινες 
έν ’Ανατολή άντιπροσωπεύουσι τον πατριωτι
σμόν—  πρόσωπον δπερ δεν παίζουσι οί συνά
δελφοί των έν τή Δυτική Ευρώπη.

“Εκ τίνος λόφου πρός δυσμάς κατεπυροβο- 
λήθη τό δχυρόν Άρκάδιον μέχρις αναφλέξεως 
πυρκαϊάς έν αύτφ καί σχηματισμού ρήγματος, 
τής θύρας αδτοΰ καταθρυμματιζομένης. Τότε 
είσώρμησαν οί Αιγύπτιοι στρατιώται. ’Απεγνω
σμένη μονομαχία, άνθρώπου πρός άνθρωπον, 
συνάπεται, έν ή 1500 Τούρκοι φονεύονται. 
Μετά πολλάς προσβολάς είσορμώσιν οί Τούρκοι 
εις την αύλήν καί δλίγον κατ’ ολίγον εΐς τό 
διακαιόμενον οίκοδόμημα' δ ενθουσιώδης άρ- 
χιμανδρίτης1 γνωρίζων βέβαια ποία τύχη θά 
τον άνέμενεν άνατινάσσει Ιαυτόν καί πλήθος 
άλλων άνθρώπων μετά μιάς πλευράς τού ot-

κοδομήματος εις τον αέρα! Οί Τούρκοι ούδενός 
φείδονται, μετά βαρβαρικής ώμότητος κατα- 
σφάζουσιν άνδρας, γυναίκας καί παιδιά. Έ πί 
πολλήν ώραν Ιθεάτο δ διοικών πασσάς1 έκ τού 
ασφαλούς καί τερπόμενος τόν άπαίσιον τούτον 
θρήνον καί όδυρμόν τέλος έθεώρησε καί αύ- 
τός τήν σφαγήν άρκόύσαν καί διέταξε να 
παύσωσι.

Τριάκοντα καί έξ "Ελληνες έθελονταί κατώρ- 
θωσαν νά καταφύγωσι είς τό θολωτόν έστια* 
τόριον τού Μοναστηριού. Ήναγκάσθησαν νά 
παραδοθώσιν, άλλ’ έπειτα παρεδόθησαν είς τήν 
λύσσαν τού στρατού.

Μετά φρικιάσεως εΐδον καί έγώ ακόμη έν 
τω χώρφ τούτφ τάς αίματηράς κηλίδας τής τε
λευταίας σφαγής. ’Από τών άπαισίων έκείνων 
ημερών τό μέρος τούτο μένει άχρηστον. Έπί 
τών τοίχων πανταχού υπάρχει άναγεγραμμένον 
Ή  σιωπή τιμάται (γερμανιστί λέγομεν: ή 
σιωπή είναι χρυσός). Ή  παρακέλευσις αδτη 
βεβαίως δέν θά έτηρήθη κατά τήν άπαίσιον 
έκείνην ημέραν τής 9ης Νοεμβρίου. Τά οστά 
τών τριάκοντα καί έξ Ελλήνων εΐδον καί έγώ 
αυτός. Χωρισμένα έν ίδιαιτέρρ τινί κρύπτη 
φυλάσσονται καί τιμώνται ώς λείψανα άγίων 
μαρτύρων.

Τό Μοναστήριον καί σήμερον άκόμη είναι 
κατά μέγα μέρος κενός τόπος κατακεκαυ μένος. 
Εις δλους τούς τοίχους βλέπει τις άκόμη ίχνη 
σφαιρών, πρό πάντων δέ εν τή προσάψει τής 
έκκλησίας, ήτις καί πάλιν άνφκοδομήθη. Ή  
θύρα είναι καινουργής καί τινα δωμάτια άνε- 
στεγάσθησαν. Ή  έπανάστασις καθ’ έαυτήν κα- 
τέπεσεν, άλλ’ ούχί καί τό πνεύμα δπερ παρή- 
γαγεν αυτήν. Τούτο υποκαίει υπό τήν τέφραν 
καί είναι δυνατόν έν έκαστη στιγμή έκ νέου νά 
άναλάμψ'η. Έπειτα οί μοναχοί ούτοι τής ’Ανα
τολής είναι έξ δλοκλήρου άλλος λαός ή οί τής 
δυτικής εκκλησίας. Άντιπροσωπεύουσι τον πα
τριωτισμόν καί προΐστανται έργφ καί λόγφεις 
πάντα τά έθνικά καί ύπέρ ελευθερίας κινήματα. 
’Ενταύθα έν Κρήτη δύναταί τις νά Ιρωτήση 
τόν σεβάσμιον ηγούμενον εάν μετέσχε τής 
τελευταίας έπανασιάσεως.. Θά δμολογήση αύτό 
πάντοτε μετάτινοςύπερηφάνου μειδιάματος. Περι 
τών νεωτέρων κληρικών έννοείται τούτο οΐκο- 
θεν. Βέβαιον είναι δτι δ πολιτισμός έν τή ’Ανα
τολή δέν έχει προχωρήσει άκόμη τόσον δσον 
παρ’ ήμίν οίλαοί ούτοι εδρίσκονται άκόμη έν 
τφ μεσαιώνι αύτών. Ενταύθα λείπει τό έξης

1 Εννοεί τόν άβίμνηστον ηγούμενον Γαβριήλ. 1 Μουσταφα πασσΰ,ς.
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σπουδαΐον δτι ή εκκλησία δέν εθεώρησεν ακόμη 
άναγκαϊον νά εΐπη γνώμην' περί τής επιστημο
νικής διαφωτίσεως (Aufklärung) τής οΰτω 
όσημέραι προαγομένης τ. ε. περί τής έπιστήμης 
καί τής κριτικής. Ή  πνευματική των λαών συνεί- 
δησις δέν άφυπνίσθη άκόμη, άκολουθοΰσιν, 
ώς ποίμνη προβάτων, χωρίς αΰτοτελώς νά σκέ- 
πτcovταu Καί δμως έν τή Ανατολική έκκλησίμ 
ή ηθική διαφθορά καί ή άνδραποδώδης άνε- 
λευθερία, δεν είναι οΰτω έγκαθιδρυμέναι ώς έν 
τή Δυτική προ πάντων εκκλησία, ως τοΰτο δύ- 
ναταί τις είς αυτήν μετ’ άλγους νά παρατηρήση. 
Άπόδειξις τούτου— τό σχίσμα των καλούμενων 
Άντι-Χασουνιστών τής πρότερον μετά της Ρ ώ 
μης ήνωμένης Άρμενικής εκκλησίας. Τοΰτο 
θά έπραττον επί παραδείγματος καί οί Μαρω- 
νίται εάν αί έν 'Ρώμη έκκλησιαστικαί άρχαί 
άπετόλμων τι κατά των θεσπισμένων αύίών 
δικαιωμάτων.

Κατά τάς έσπερινάς ώρας άνήλθομεν λόφον 
τινά, όπόθεν τά βλέμμα έξικνεϊτο μέχρι τών 
δρέων τών Κυθήρων καί τής Μήλου. Δΰναταί 
τις λοιπόν εκ τούτου νά νοήση την διαύγειαν 
τής ατμόσφαιρας.

Μετά τήν επάνοδον ήμών Ιγευματίσαμεν 
γεΰμα οί τό κύριον μέρος άπειέλει ψητόν χοι- 
ρίδιον,τό όποιον εποτίσαμεν διά τίνος εγχωρίου 
οίνου. Τον οίνον αυτόν πάντες όμοφώνως άνεκη- 
ρύ|αμε.ν ως όπολειφθέν .νέκταρ έκ τίνος συμ
ποσίου θεών.

Σήμερον την πρωίαν Ιξεκινήσαμεν άκριβώς 
τήν 7ην ώραν καί ή πορεία έφερεν ημάς' είς 
άκρωρείας, έξ ών ήδύνατό τις διά τοΰ βλέμμα
τος νά παρατηρήση καί τά άπομεμακρυομένα 
Λευκά Ό ρη  καί τήν έγγύς “Ιδην, καί είς ρ ο 
μαντικός κοιλάδας δπου γυμνοί βράχοι καί 
δροσερά χλόη ήδέως μετηλλάσσοντο, οδτως 
ώστε ουδέ επί τέταρτον ώρας ήδύνατό τις νά 
καταληφθή υπό άνίας. Περί τήν ΐΟην ώραν 
προ μεσημβρίας έφθάσαμεν είς τό χωρίον Μέ- 
ρωνας. Τό χωρίον τοΰτο ήτο τό ώραιότερον 
σημεΐον τής σημερινής πορείας, διότι προ ημών 
μεγαλοπρεπώς ΰψοΰτο ή “Ιδη επι τεραστίας βά- 
σεως καί μετά χιονοσκεπούς κορυφής, έχωρίζετο 
δέ άφ’ ήμών διά εΰρείας καί πυκνής κοιλάδος 
πλήρους έλαιώνων. Έσταματήσαμεν πρό τίνος 
σκιερός πηγής περιβαλλόμενης ΰπό συμπλεμάτων 
γραφικών βράχων. Πάντεςκατέβημενάπό τών ίπ
πων, άπεκαλύψαμεν τήν κεφαλήν πλήρεις σε
βασμού, καί αί κλιτύες τοΰ θείου δρους αντή
χησαν έκ τριών ούρρά πρός τιμήν τής Αΰτοΰ 
Μεγαλειότητος τοΰ Γερμανού Αΰτοκράτορος.

Ό  καϊμακάμης καί πλήθος ανθρώπων ίσταντο 
προ ήμών εχοντες ανοικτόν τό στόμα καί 
ασκαρδαμυκτί βλέποντες ταύτην τήν άκατάλη- 
πτον είς αυτούς ένδειξιν τιμής- Ήρμηνεύθη είς 
αυτούς δτι έορτάζομεν τήν έπέτειον τών γε
νεθλίων τοΰ Αΰτοκράτορος. Μετά τό πρόγευμα 
προχωρήσαντες είσήλθομεν δλως άπροσδοκή- 
τως είς μεγαλοπρεπή καί άγρίαν χαράδραν, 
δχι μέν τόσον στενήν όσον ήτο ή φάραγξ 
τών Σφακίων, άλλ’ ίσχυρότερον σχεδόν ταύτης 
επενεργούσαν καί παρέχουσαν είς \όν γοητευό- 
μενον' οδοιπόρον είκόνας ών ύψηλοτέρας καί 
πρωτοτυποτέρας έγώ οΰδέποτε ειδον. Μεγάλα 
θραύσματα έκ τών όρέων κατεκάλυπτον τάς 
πετρώδεις κλιτΰς αυτών διά τεραστίων θρυμ
μάτων γής, μεταξύ δέ τούτων ή καί υπέρ αΰτά 
έρρεεν ήχηρός ρύαξ. Μέχρι περίπου χιλίων ποδών 
ΰψοΰνται πολλαχοΰ οί χαραδρωμένοι τιτανώδεις 
βράχοι. Είς τών συνοδοιπόρων γνωρίζων τήν 
Ελβετίαν έλεγεν δτι ή χαράδρα αΰτη —  Το Κονρ- 
ταλιώτικο φαράγγι—μόνον πρός τήν έν Reuss 
τής Γερμανίας μεταξύ Anderm att καί Am steg 
δύναται νά παραβληθή.

Πορευόμενοι ιήν διαρκώς άνηφορικήν γινο- 
μένην στενωπόν, τήν δποίαν ένεκα τοΰ επικιν
δύνου αυτής κατά μέγα μέρος εΐμεθα ήναγκα- 
σμένοι νά βαδίσωμεν πεζή, ίμήλθομεν τήν χα
ράδραν Ιν μια ώρα. Τότε πλέον έξερράγημεν 
είς φωνάς γοητείας, διότι έκεϊ ήτο ή πληρεστάτη 
άπεικόνισις τών ιδεωδών τοπείων τοΰ Claude 
L orra in ! Μοναστήριον κατά τό ήμισυ ήρει- 
πωμένον καί κρυμμένον έντός δένδρων καί 
θάμνων, ρωμαϊκή γέφυρα κυρτουμένη εις ύψη - 
λόν τόξον υπέρ τόν διαυγή ρύακα, οΰτινος ή 
γλαυκή έπιφάνεια ενίοτε μόνον έλαμπεν διά 
μέσου τών ύπερκρεμαμένων θάμνων: Πάντα 
ταΰτα όμοΰ φαίνονται οΰχί έκ τύχης επί τό 
αΰτό συνηνωμένα. Διότι τοΰτο μάλιστα είναι 
άξιον θαυμασμού είς τήν Κρήτην, τόν άληθι- 
νόν τούτον κήπον τοΰ Θεού

«d em  E ilan d , in  d ie  S ilbersee gefasst 
dem  zw eiten  E d en , a n d ’ren  P a ra d ies*
«τήν νήσον τήν περιβαλλομένην ύπύ άργνράς 
θαλάσσης, τήν δευτέραν Έόέμ, άλλην Παράδει
σον» δτιαί είκόνες καί αί άπόψεις πάντοτε εναλ
λάσσονται οδτως ώστε νά παρουσιάζωνται πάν
τοτε αί άρεστόταται άντιθέσεις. Ή  Ελβετία, ή 
'Ιταλία καί ή ’Ανατολή είναι ενταύθα θαυμα- 
σιώτατα άναμεμιγμέναι. Πρός τούτοις δέν γνω
ρίζει τις τί πρότερον νά ΐδη καϊιί ύστερον, καί 
πάντοτε έκπλήττεται ύπό νέων καί ύπό νέων
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ελκεται. Οΰδείς ταξειδεύει είς Κρήτην, και διά 
τοΰτο δέν ύπάρχουσι ουτε άπόψεις οΰ'τε περι- 
γραφαί ταύτης. Τοΰτο δμως είναι βέβαιον, 
δτι ή νήσος δύναται μετά θάρρους νά παρα- 
βληθή ώς πρός τάς φυσικάς καλλονάς πρός τήν 
λαμπράν 'Γρινακρίαν (Σικελίαν).—Μίαν ώραν 
μετά ταΰτα έφθάσαμεν Ινταΰθα είς τό Μο
ναστήριον, γενόμενοι δεκτοί έν τή αυλή ύπό 
τοΰ ’Επισκόπου, φέροντος τήν Ιερατικήν αΰ
τοΰ στολήν, χρυσοκέντητον μανδύαν καί βα
κτηρίαν . Αί νότιοι άκταί άναμιμνήσκουν 
τάς άκτάς παρά τό Σαλέρνον άποτόμως οί 
βράχοι κατέρχονται είς τήν άφρικανικήν θά
λασσαν. Κατά τό γεΰμα ό ’ Αμερικανός Πρόξε
νος ύψωσε τό ποτήριον. Άναφερόμενος έν όλί- 
γοις είς τήν κρίσιν περί τοΰ ζητήματος τοΰ 
S. Juan προέπιεν ΰπέρ τοΰ υψηλού προσώ
που. Καί ό σεβάσμιος επίσκοπος μαθών τό 
Ιπίσημον τής ήμέρας ήγέρθη καί έφώνησε Ζήτω 
υπέρ τοΰ αΰτοκράτορος Γουλιελμου τοΰ Νικη- 
τοΰ, εις δ καί οί μοναχοί συνεκραύγασαν με
γάλη τή φωνή.

* * *
’Εν Χανίοις τή 25η Μαρτίου. —  Τήν 23ην 

Μαρτίου ό οΰρανός έκαλύφθη δυστυχώς ΰπό 
νεφών, δτινα άδιαλείπτως έγίνοντο πυκνό
τερα. ’Από τής χθες μαίνεται τρομερά καται- 
γίς. Μετά δώδεκα ωρών πορείαν άπό τοΰ Πρέ- 
βελη έφθάσαμεν είς Βάμον, δπου έξενίσθημεν 
είς τοΰ Μπεξέτ-Βέη έν τώ διοικητηρίφ φιλο- 
φρονέστατα καί άριστα.— °Ινα άπομακρυνθώμεν 
τών νοτίων άκτών έπρεπε νά διέλθωμεν τήν τρί- 
την φάραγγα δμοίαν μέν πρός τό Κουρταλιώ· 
τικο φαράγγι, άλλ’ οΰχί τόσον μεγαλοπρεπή. 
Γραφικός είναι εν αΰτή καταρράκτης ονομαζό
μενος Κοτσιφοΰτο.

Έφθάσαμεν χθές εδώ ΰπό βροχήν άφρί- 
ζοντα κύματα καθίστων τήν παραλίαν σχε
δόν άδιάβατον, σήμερον δέ ή τρικυμιώδης θά
λασσα δεινώς έπιτίθεται κατά τοΰ ενετικοΰ λι- 
μενοβραχίονος.

Έ ν τώ πλοίφ «Ασπίδα (Sch ild ), τή 1η 
’Απριλίου.— Τήν 25ην Μαρτίου, ήμέραν άργίας 
εν Χανίοις— διέθεσα είς τό νά μεταβώ έφ’ ά- 
μάξης είς τήν πλησίον τών Χανίων κειμένην 
Χαλέπαν, ίνα έπισκεφθώ τήν άπό πολλών ε
τών έκεΐ έγκατεστημένην κυρίαν Σβάρτς. Ή  
έρασμία αΰτή γυνή, τήν όποίαν ή Κυβέρνησις 
ύπώπτευε ώς μυστικήν πράκτορα τής Ρωσ- 
σίας, έξέδωκε πλήν άλλων καί συλλογήν νέων 
ελληνικών άσμάτων. Είς τά έργα αυτής φέρει τό

άρχαιοπρεπές ελληνικόν δνομα ’Ελπίς Μέλαινα. 
Είδον αΰτήν κειμένην επί τής κλίνης ένεκα 
κατάγματος τοΰ ποδός, δπερ δέν ήμπόδισεν 
αΰτήν νά μάς δεχθή. “Εχει κάμει πολλάς έκ- 
δρομάς είς τήν νήσον, καί φαίνεται πολΰ εΰχα- 
ριστημένη έκ τοΰ δτι έπεχείρησαν Λέπί τέλους 
ταξειδιώται νά περιοδεύσωσι τήν χώραν ταυ- 
την, τήν άγνωστον σχεδόν είς τούς Ευρωπαί
ους. Όμολογώ δτι είς έμέ δέν εφάνη ώς πανσλαυϊ- 
στική κατάσκοπος. Τοιαύτη δμως υπόνοια δέν 
φαίνεται βεβαίως άξία άπορίας, λαμβανομένης 
ύπ’ δψιν τής γενικώς ύπαρχούσης ΰποψίας πρός 
τούς Ρώσους.

Τήν 26ην έξεκινήσαμεν περί τήν μεσημβρίαν 
πορευόμενοι έφιπποι κατά μήκος τής παραλίας 
πρός τό μοναστήριον Γωνιά. Καίτοι πυκνά σύν
νεφα ήμπόδιζον ημάς νά βλέπωμεν τά Λευκά 
Ό ρ η  οΰχ ήττον δμως ηΰφραινόμεθα βλέπον
τες τήν άπιστεύτως άφθονον καί παραδείσιον 
φυτείαν ήτις πανταχου έκάλυπτε τούς τόπους 
τούτους. Έβλέπομεν ελαίας λαμπράς κατά τε τόν 
κορμόν καί τήν στεφάνην οποίας ποτέ δέν εΐχο- 
μεν άλλοΰ ΐδει, καί τό βαθυκύανον φύλλωμα 
αυτών καθίστα τόν ύποσκότινον φωτισμόν έξο· 
χον. Ενταύθα ευρισκόμενός δύναται τις νά 
νοήση τόν ένθουσιασμόν τοΰ Σοφοκλέους διά 
τό δένδρον τοΰτο, ενθουσιασμόν δστις είς κά
τοικον τών βορείων κλιμάτων, γνωρίζοντα μό
νον τούς δρυμούς τών όξυών καί δρυών τών 
χωρών αΰτοΰ καί βλέποντα είτα τάς άναπήρους 
Ιλαίας τής βορείου ’ Ιταλίας, φαίνεται, ώς είκός, 
παράδοξος.

Φιλοφρονέστατα μάς ΰπεδέχθησαν ο! μο
ναχοί καί άριστα μάς έφιλοξένησαν. Ό  ηγού
μενος τοΰ προτέρου έτους ύπήρξεν έπί τινα 
χρόνον πρόεδρος τής επαναστατικής Συνελεύ- 
σεως. Αί προσπάθειαί μου δμως νά μάθω 
τι περί τών μελλόντων σχεδίων αΰτών άπέβη- 
σαν μάταιαι, αν καί ό οίνος είχε πως άναβή 
είς τήν κεφαλήν τών εΰσεβών τούτων ανθρώ
πων.

Τήν 27ην έξετελεσαμ.εν μικράν πορείαν μέχρι 
Καστελλίον τής Κισάμου' καθ’ οδόν διήλθομεν 
διά τοΰ χωρίου Σπηλιά τοΰ έχοντος περίφη
μους καί θαυμάσιους πορτοκαλλεώνας, οϊτινες 
άκριβώς τώρα ήρχιζον νά άνθώσι. .“Αλλως 
μάς ήλάττωσεν τήν άπόλαυσιν τών τοπείων 
0 κακός καιρός, τά όποια κατά τά ταξειδιωτικά 
βιβλία, τά διά τήν χώραν αΰτήν δχι πολύ αξιό
πιστα, είναι έκ τών θαυμασιωτάτων τοΰ κό
σμου. Ό  καϊμακάμης μάς ΰπεδέχθη έν άνα- 
τολική δλως φιλοξενία, καίπερ δέ Μουσουλμά-
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νος, μετέσχεν αυτός τε και δ καδής του 
γεύματος μας. Κατά την ·28ην Ιξετελέσαμεν 
πορείαν έξ ωρών πλαγίως ί\· τφ τμήματι τούτφ 
της νήσου, τφ λίαν δρεινφ. Είς τάς κοιλάδας 
αυτής υπάρχουν ολόκληρα δάση άρχαίων πλατά
νων, είς των όποιων τούς μεγίστους κορμούς καί 
εΐς τούς υπό κισσού περιστεφομένους κλάδους 
μόνον δ έκ τών φύλλων στολισμός ελλείπει. 
Έκοιμήθημεν έν τφ Πύργφ τής Κανδάνου, 
εδρισκομένφ εΐς Ικανόν ύφος. Καί δμως καί ή 
πορεία μας κατά τήν 29ην ήρχισε δι’ άνη- 
φόρου, μετά μίαν δέ ώραν Ιβλέπομεν κάτωθεν 
ήμών εις μέγεθος δρνιθείου ώοΰ τό νυκτερι
νόν ήμών κατάλυμα. Πυκνή ομίχλη βαρέως έπί 
τόΰ δρους έπικαθημένη περιέβαλλεν ήμάς, ένφ 
οί ήμίονοι διά σταθερού βήματος άνεζήτονν 
τον δρόμον. Ενίοτε δ άνεμος διέσχιζε τον λευ
κόν πέπλον του, καί Ιπεδείκνυεν τούς χιο
νώδεις κρημνούς τών Λευκών Όρέων. Πρώ- 
την φοράν κατορθώσαμεν' κατά· τήν ημέραν 
αυτήν νά ίδωμεν καί τινας αρχαιότητας αί ό
ποιαν συνίσταντο μόνον εΐςτινα πήλινα άγγεΐα 
καί τινα χρτ>σά κοσμήματα. Περί τήν μεσημ
βρίαν έφθάσαμεν παρά τήν ακτήν εδώ έτε- 
λείωνε ή βατή δδός καί μετά φρίκης παρετη- 
ρήσαιιεν οτι εμπρός μας ήτο κρημνώδης βρά
χος ύψους 1200 ποδών, τον δποΐον έπρεπε νά 
ύπερβώμεν. Βραχώδη οδόν, κατάλληλον δι’ αι
γάγρους, πορευόμενοι έφθάσαμεν εΐς τόν πύρ
γον Τρυπητή καί πεζή έπειτα κάτω εΐς τήν αμ
μώδη παραλίαν. Ή  πορεία αύτη Ιπανελήφθη 
τετράκις μέχρι τής δύσεως τού ήλίου. Τετράκις 
άνήλθομεν καί κατήλθομεν βραχώδεις ατραπούς 
καί ελάχιστον εΐχομεν προχωρήσει. Παρά τήν ώς 
αληθώς σισύφειον αυτήν εργασίαν, έθαυμάσα- 
μεν τήν πρωτότυπον μεγαλοπρέπειαν τού σχη
ματισμού τών ακτών. Ή  οροσειρά πίπτει ενταύθα 
άποτόμως, έξ υψους 12-1500 ποδών, είς τήν άπει
ρον θάλασσαν, Ινφ τουναντίον αΐ βόρειοι άκταί 
ήρεμα άνυψοΰνται. Καί δποία ή διαφορά τής 
θαλάσσης χθές καί σήμερον. Χθέ; ίστάμην έπί 
πολύ προ τής μεγαλοπρεπούς παραλίας. Κύ
ματα έπί κυμάτων έβλεπον νά κροτώσι κατά τής 
άκτής ή νά διέρχωνται άφρίζοντά δπεράνω υ
φάλων, ή άνορθούμενα καί μετά διαφόρων 
άποχρώσεων τού πρασίνου λάμποντα νά κατα- 
καλύπτωσι μεθ’ δρμής τήν αμμώδη παραλίαν 
μυκώμενα, συρίττοντα, κτυπώντα. Σήμερον έν 
τφ άληθινφ τούτφ δμηρικφ τοπείφ, έν τή 
δμηρική ταύτη εΐκόνι, δπως δ Αισχύλος θά εί- 
χεν έν νφ διά τόν Προμηθέα, είναι θάλασσα 
χρυσωμένη υπό τού ήλίου, λεία ώς κάτοπτρον.

Έ ν  άδιαλείπτφ γέλωτι θωπεύει τούς βράχους 
καί τήν άμμον, πλησιάζει παίζουσα προς τά 
κοχλάδια τά οποία εύκόλως άνερχομένη καίκα- 
τερχομένη περιλούει, φαίνεται ήρεμος καί πραεΐα. 
"Οτε άνηρχόμεθα τήν πέμπτην δρεινήν πορείαν 
— καί ήτο άκόμη δ μνημοθευθείς πύργος εκεί 
πλησιέστατα —  έδυσενό κομιστής τήςήμέρας ή
λιος εΐς δυσμάς, καί μετ’ ολίγον ήνύξ έξήπλωσε 
τάς πτέρυγάς της. Έπροχωρούμεν διά τής άγριας 
ταύτης όδοϋ, άλλοτε μέν καθήμενοι έπί τών 
ζφων άλλοτε δέ πεζή. πάντοτε πρός υψηλό
τερα. Πεύκα καί κέδροι έξέτεινον τούς κλάδους αυ
τών πρός τήν οδόν, καί ήγ’ον τόν άναβάτην 
εΐς κίνδυνον νά έκδαρή. Τέλος έπήλθε τελεία 
νύξ, δ δρόμος εξαφανίζεται· τότε ή πρωτο.το- 
ρεία ήμών ισταται.

«Σταθήτε! »
«Τί συμβαίνει;»
«Έχάσαμεν τόν δρόμον!».
Ή  στιγμή ήτο κρίσιμος· τί νά κάμωμεν λοι

πόν; Ά νευ ύδατος, άνευ τροφής υψηλά έπί τής 
κορυφής τού δρους, μακράν άνθρωπίνης βοή
θειας, εΐς νύκτα σκοτεινήν. Εμπρός μαςύπήρχον 
σωροί άγριων λίθων, καθιστώντων επικίνδυ
νον πάσαν κίνησιν. Έ ν  βήμα άκόμη καί ήτο 
δυνατόν καί ϊππος καί άναβάτης νά κατα- 
κρημνισθώσιν έκ τών βράχω^. Έ ν άμηχανίφ 
ευρισκόμενοι, έπί άγνωστου καί άδιαβάτου εδά
φους, παρεσκευαζόμεθα ινα άναμείνωμεν εν
ταύθα τήν πρωίαν, δτε δ σουβαρής ήμών άνήγ- 
γειλε δτι έπανεύρε τόν δρόμον. Ώςέκ ιών ύστε
ρων έγνώσθη δεν εΐχομεν άποπλανηθή, άλλα 
καταιγίδες τού χειμωνος είχον καμπάς τινας 
τού έλικοειδοΰς δρόμου χαταχώσει διά λίθων. 
“Επρεπε λοιπόν νά διέλθωμεν τό μέρος τούτο σύ- 
ροντες έκ τών χαλινών τά ζφα καί βαδίζοντες 
τετραποδηδόν. —  Μετά τινα τέταρτα τής ώρας 
τής έκ τού δρους καταβάσεως,τά δποΐα μάς Ιφά- 
νησαν ατελείωτα, έπλησίαζον εΐς ημάς δυο 
φώτα. Άλιεΐς τινές μάς ήκουσαν κραυγάζον
τας καί λαλούντας, καί άμέσως εξεκίνησαν ΐνα 
βοηθήσωσι τούς άποπλανηθέντας. Οί άν
θρωποι ούτοι οΐ μή υπό τού πολιτισμού 
χρισμένοι έπετέλεσαν ώς άληθώς έ'ργον Σ α 
μαρείτου :

-'Seht, w ir W ilde s in d  doch  bessere M ens-
[ ch en »

« Ιδέτε, ήμεΐς οί άγριοι εΐμεθα έν τούτοις κα
λύτεροι άνθρωποι». Άνευ κινδύνου εφθάσα- 
μεν πάλιν εΐς τήν παραλίαν καί οΐ εκούσιοι 
ήμών οδηγοί είχον τήν πρακτικήν σκέψιν νά

rn<) ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
ΣΐΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΓΠΟ ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΙ4Η
ιυπιΟΝ
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μάς όδηγήσουν εις τήν πρώτην τυχούααν οι
κίαν δπου -θά ήτο δυνατόν νά ευρωμεν «ρα- 
κήν», τό παυσίπονον τούτο διά καταπεπονη- 
μένους. "Επρεπε δμως νά διαβώμεν ακόμη 
ποταμόν τινα πρίν ή περί την δεκάτην ώραν 
της νυκτός ευρωμεν κατάλυμα είς τό πενιχρόν 
χωρίον ‘Αγία Ρονμέλη. Τό δείπνον συνίστατο την 
εσπέραν έκείνην είς σούπαν συ'μπυκνωμένην εκ 
τού καταστήματος Scheller ένΧίλδβουρχάουζεν, 
ή όποία άπαξ ετι άπεδείχθη βοηθός έν ανάγκη. 
Μετά ταΰτα Ιπορεύθημεν διά νά κοιμηθώμεν, 
φορούντες καί τά ενδύματα τής ημέρας, είς 
δωμάτιον πρός τό όποιον παραβαλλόμενον 
και τό χείριστον στρατιωτικόν κατάλυμα Ιν 
Γαλλίφ θά ήδύνατο νά δνομασθή πολυτελές 
δωμάτιον. Όρνιθες και ένας χοίρος ήσαν οί 
σύντροφοι μας, τού χοίρον δέ τούτου τό νεο- 
γνόν σφαγέν πρός χάριν ήμών έσταζε,ν αίμα, 
άνηρτημένον έκ τίνος δοκού ή όποια έν τφ 
μέσφ τού δωματίου υπεστήριζε 'την στέγην. 
Παρ’ δλα δμως ταύτα θά έκοιμώμην καλά 
έάν μή οί αδιάλλακτοι εχθροί μου, οί κό- 
ρεις και οί ψύλλοι, τον ύπνον μου, τήν δεύ
τερον ταύτην τέρψιν έν τφ συμποσίψ τής 
φύσεως, έλυμαίνοντο, μέχρι τής πρωίας, δτε 
τά νεύρα μου καί δλόκληρον τό σώμα είχον 
άπομαρανθή εκ τού καμάτου. Κατά τήν νύκτα 
μετέφεραν οί μνημονευθέντες αλιεύς τάς άπο- 
σκευάς μας, ας εϊχομεν άφήσει παρά τήν πα
ραλίαν ένεκα έξαντλήσεως τών δυνάμεων τών 
ζφων· δεν ήδυνάμεθα λοιπόν ένεκα τούτου νά 
έκκινήσωμεν τή 30ή λίαν πρωί δπως έπεθύ- 
μουν. Έδέησε νά παρασκευάσωμεν πρότερον 
φαγητόν διά νά φάγωμεν. καί νά άναμείνωμεν 
έως δτου ψηθή τό χο’ιρίδιον καθ’ ομηρικόν 
τρόπον επί ξυλίνης σούβλας καί έν άνοικτψ 
πυρί. Πρός τήν έκπεμπομένην οσμήν τού χοι
ριδίου άνεμιγνύετο λίαν εύαρέστως ή οσμή άν- 
θούσης λεμονέας. Ό ,τι τώρα ήδύνατό τις τήν 
προηγουμένην εσπέραν νά μαντεύση μόνον, τώρα 
τό έβλέπομεν· εδρισκόμεθα παρά τήν έξοδον άλ· 
πείας φάραγγος, τής οποίας όί τιτανώδεις τοίχοι 
λίαν άποτόμως προεξεϊχον. Δεν εϊχομεν ακόμη 
χίλια μέτρα άπομακρυνθή τού νεκτερινοϋ ήμών 
καταλύματος καί εϊχομεν ήδη διέλθει άρκετάς 
φοράς άνω καί κάτω τον ρύακα τής Σαμαριάς, 
προχωρούντες πάντοτε έφιπποι διά μέσου τής 
εύρείας χαράδρας τής οποίας οί βράχοι είς ί 
λιγγιώδες ύψος έπί μάλλον καί μάλλον άνυ- 
ψούντο. Δύναταί τις προσφόρως νά παραβάλη 
το μέρος τούτο πρός τήν κοιλάδα ήτις δπισδεν 
τού 'Αγίου Βαρθολομαίου έν K oenigssee (έν

τή "Ανω Βαυαρίφ) εκτείνεται πρός τό όρος 
W atzmann, άλλ’ εδώ αί έκατέρωθεν πλευ
ρά! πλησιάζουσι πρός άλλήλας πολύ περισσό
τερον, καί δέν ήδυνάμεθα διά τούτο δυστυχώς 
νά ίδωμεν ενεκα τών νεφών τάς χιονοσκεπείς 
αυτών κορυφάς. Δέν μετανοώ δτι άπένειμα α 
φειδώς πάντα τά κοσμητικά έπίθετα είς τάς 
άνωτέρω μνημονευθείσας τρεις χαράδρας, διότι 
είναι αδύνατος ή ακριβής αυτών περιγραφή. 
Ό  άνθρωπος ΐσταται έν λυπηρρ άδυναμίφ ένώ- 
πιον τής μεγαλειότητος τής φύσεώς, ή όποία 
τον έκφοβίζει μέν άλλά καί έξυψοΐ συγχρόνως. 
Ό  καθαρός ώς κρύσταλλος καί πως διαφανώς 
κυανίζων χείμαρρος, δστις πολλάκις καταλαμ
βάνει ολόκληρον τό πλάτος τής χαράδρας ούτως 
ώστε νά χρησιμεύη καί ώς όδός, επαυξάνει πολύ 
τήν χάριν τών τοπείων τούτων. Είναι αληθές, 
δτι ολίγον έλειψε ποτέ νά μάς άναγκάση νά 
έπιστρέψωμεν είς άναζήτησιν άλλης οδού. Εύ- 
ρέθημεν έξαίφνης πρό μικρού καταρράκτου πλη
σίον τού όποιου δέν ύπήρχεν άλλη διέξοδος, καί 
οί οδηγοί μας εόρέθησαν έν τή άνάγκη ϊνα 
περιβρεχόμενοι μέχρι τών Ισχίων υπό τού ύδα- 
τος μεταφέρωσιν ή μάς έπί τών ώμων είς τό άπέ- 
ναντι μέρος, τά δέ ζώα νά άποσάξωσι καί νά 
σύρωσι πρός τά έπάνω διά μέσου τού ύδατος. 
Τοιούτον τι μόνον ήμίονοι κρη/ικοί -υπό Κρη- 
τών όδηγούμενοιδΰνανταινάπράξουν.Ή παρά
δοξος αύτη περιπέτεια έπήνεγκεν είς ήμάς βρα
δύτητα μιας ώρας, άλλά εϊχομεν πλέον υπερνι
κήσει τά δεινά καί Ιπορευόμεθα έπί καλής όδού, 
ώς έκαλοΰμεν ταύτην, δηλαδή τριακοντάκις διά 
μέσου τού ποταμού καί πάντοτε πρός τά έπάνω. 
“Ινα άναμνησθώμεν τελείως τών γερμανικών 
ήμών "Αλπεων διήλθομεν δάσος πευκών καί 
κέδρων, αϊτινες θά ήσαν πολύ παλαιαί, ώς δύ
ναταί τις νά είκάση έκ τών θαυμασίων αύτών 
κορμών. ’Αφού δέ τέλος άνήλθομεν καί τό Κα· 
κόσκαλο μεταξύ χιόνων έκ δεξιών καί αριστερών 
καί έντός νεφών ψεκαζόντων ήμάς διά παγε
ρός βροχής, εύρέθημεν έπί τού δρσπεδίου 'Ομα
λού, ύψους 5600 ποδών. Έν τφ Πύργψ έθερ- 
μάναμεν τά αποναρκωμένα έκ τού ψύχους μέλη 
μας καί προεγευματίσαμεν. "Έπειτα πάλιν κα- 
τήλθομεν μέχρι τού χωριδίου Λάγοςδπου διήλ
θομεν τήν νύκτα. Τό μικρόν τούτο χώρίον άπο· 
τελείται έκ τριών μόνον οίκιών, δτε δέ ήκουσαν 
ήμάς οί χωρικοί θαυμάζοντας περί τούτου, μάς 
έδόθη ή άπάντησις :

«"Επρεπε νά ήρχεσθε πρό τής έπαναστά- 
σεως». Ή  έπανάστασις αύτη, ή τετάρτη κατά 
τήν παρούσαν έκατονταετηρίδα, θά υπήρξε φο
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βερά, κατά τά φαινόμενα, διά τά μέρη ταύτα. 
Τήν εσπέραν έβράσαμεν σούπαν άνευ καπνο- 
δόχης — δύναταί τις νά φαντασθή τί καπνόν θά 
εϊχομεν — καί έκοιμήθημεν έπί τού χορτοβο- 
λώνος, τού οποίου αί σανίδες, μόνον κατά τό 
ήμισυ τοποθετημέναι, παρεΐχον είς τούς νυκτοπό
ρους καταληλοτάτην εύκαιρίαν διά «τούμπες».

Τή 30η έπανήλθομεν έφιπποι μετά τεσσάρων 
ωρών πορείαν είς Χανία, καί τήν εσπέραν έπε- 
βιβάσθημεν έπί άτμοπλοίου τό όποιον τήν 
ίπομένην πρωίαν έφθασε είς τό Μεγαλόκα- 
στρον (Ηράκλειον). Μετά μεσημβρίαν άπεπλευ- 
σαμεν καί έκ τού λιμένος τούτου καί έγκατελί- 
πομεν τήν Κρήτην. Μέχρις ου τά σκότη τής 
νυκτός κατέλθωσι, προσνεύει είς τον ταξειδιώ- 
την ό ύπό μικροτέρων συντρόφων γραφικώς 
περικυκλούμενος μεγαλοπρεπής δγκος τής "Ιδης,

Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ  Κ Α

’Αναδημοσιεύομε»1 από τό νέον βιβλίον του κ. Ά ρ .
Π . Άραβαντινού «'Ασκληπιός καί ’Ασκληπιεία» δύο 
Αποσπάσματα. Είς τό πρώτον ό συγγραφείς περιγρά
φει τόν μηχανισμόν της Ιατρικής υπηρεσίας τού ’Α 
σκληπιείου της Επίδαυρου καί τών λεπτομερειών τής 
έκτελέσεως τών θεραπειών. Είς τό δεύτερον μας δί
δει μίαν φανταστικήν άναπαράστασιν τοΟ Ίεροΰ οπιος 
ή ιο ε ίς  τήν αρχαιότητα έν πλήρει λειτουργέίμ.

Α

Χ ιλιάδες ίκετών ή πασχόντων προσήρχοντο 
κατ’ έτος έν τφ ίερώ ίδρύματι τής Έπι- 

δαύρου δπως τύχωσιν ίάσεως, παρά τφ θεφ 
τής ιατρικής. Είς δλας τάς έσχατιάς τής 'Ελ
λάδος καί τού τότε γνωστού κόσμου ήσαν δια
δεδομένα τά θαυματουργά ιάματα τού Ναού 
τούτου. Ή  προσέλευσις τών πασχόντων καί 
έκ τών άπωτάτων άκόμη γεωγραφικών σημείων 
τής τότε Ελλάδος προκαλεΐ άμέσως έν άρχή 
τήν προσοχήν ήμών, διότι μάς δίδει τό δι
καίωμα νά συμπεράνωμεν, δτι οί έκ τοιαύτης 
άποστάσεως έρχόμενοι δέν έπασχον βεβαίως έκ 
νοσημάτων βαρέων, διότι, αν ούτως είχε, θά 
ήτο είς αυτούς αδύνατον νά Ιπιχειρώσι τόσον 
μακράς καί Ιπιμόχθους πορείας, μέ τά πρωτο
γενή τής τότε συγκοινωνίας μέσα, δπως έλθω- 
σιν οί ίδιοι παρά τώ θεφ.

Άναγκαίως άρα πρέπει νά παραδεχθώμεν, 
δτι οί πλεΐστοι τούλάχιστον έκ τών προσερχο- 
μένων ίκετών, θά έφεραν νευρικά, ήιυχολογικά,

είς τής όποιας τάς φάραγγας οδχί τις ευτελής, 
άλλ’ ό Ζευς τό φώς τού κόσμου είδε.

Έ πί πολύ ίστάμην επί τού καταστρώματοςκαί 
έβλεπον πρός τά δπίσω-καί άκουσίως τότε μού έ- 
γεννήθη ή λυπηρά έρώτησις: Θά σημάνη πάλιν 
ποτέ ή ώρακαθ’ήνθά έπανίδω τήν χώραν ταύτην;

Άλλά καί έάν ό πόθος μου ούτος δέν έκ- 
πληρωθή ποτέ, ή άνάμνησις δμως τής ώραιο- 
τάτης άλλά καί άτυχεστάτης1 ταύτης χώρας τής 
Μεσογείου δέν είναι δυνατόν ποτέ νά έξαλειφθή 
εκ τής μνήμης μου.

Έ κ  του Γερμανικού ύπό ΙΩ  Κ Α Λ ΙΤ Σ Ο Υ Ν Α Κ Ι

1 Ό  Υ ψ η λός συγγραφεύς τών Αναμνήσεων τούτων 
θ ά  χαίρη βεβαίως σήμερον καί Αύτός μεθ’ ήμών χα 
ράν δικαίαν, ότι ή «ατυχία» ήν φαίνεται έννοών εν
ταύθα εξέλιπε σχεδόν τώρα, καί οτι ή Κρήτη ήν το -  
σοΰτον έθαύμασε καί ήγάπησε, εύρίσκεται ήδη έπί 
θύραις τής πλήρους «ευτυχίας» της.

I Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ε Ι Α

δυσκρασικά, στομαχικά, δερμικά, Ιλαφρά χει
ρουργικά, όφθαλμικά, ρευματικά, καί αλλα τοι
αύτης περίπου «ρύσεως νοσήματα, ώς θά ίδω 
μεν κατά τήν άνάλυσιν τών διαφόρων Ιαμά
των. ’Αμέσως μετά τήν ΰπόθεσιν, ήν μάς ένέ- 
πνευσεν ή παρατήρησις ήμών αύτη, έρχεται 
φυσικώς καί τό εξής έρώτημα. Ό λ οι οί συρ- 
ρέοντες πανταχόθεν ασθενείς ούτοι, πού διη- 
τώντο καί πώς κατετάσσοντο έν τφ Καταστή- 
ματι, άναλόγως τής νόσου αύτών ;

Τό ζήτημα, αν έντός τού περιβόλου τού 
Ναού τούτου υπήρχον" καί οίκήματα, ένθα ένο- 
σηλεύοντο οί πάσχοντες, μένει ακόμα σκοτεινόν. 
Είς τόν Ναόν τού Άμφιαράου ύπήρχον, ώς 
άνοπέρω Ιλέχθη, τοιαύτα, άλλ’ ώς παραδέχον
ται πολλοί άρχαιολόγοι, και έν Έπιδαύρφ ύ
πήρχον άπό τών πρώτων άκόμη τής ίδρύσεως 
τού ’Ασκληπιείου χρόνων, ένδιαιτήματα άρρώ- 
στων. "Οτι δέ ούτως είχε, προκύπτει νομίζομεν 
καί έκ τής ύπάρξεως έν τή περιοχή τού 'Ιερού 
τού τεραστίου εκείνου οικοδομήματος, είς δ ε- 
δόθη τό δνομα Καταγώγιον, περί ού έν τοϊς 
πρόσθεν άναφέρομεν.

'Ό,τι άφορα ήδη είς τήν έφαρμοζομένην Ιν 
τψ Άσκληπιείφ χούτφ θεραπείαν, οί κύριοι 
παράγοντες πρός έκπλήρωσιν ταύτης ήσαν οί 
'Ιερείς, ών τάς διαφόρους ίεραρχικάς τάξεις έ- 
μνημονεύσαμεν άνωτέρω. Ό π ω ς δμως καί διά 
τά λοιπά τής Ύγιείας Ιερά, δέν γνωρίζομεν
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δυστυχώς και διά τους ιερείς τής ’Επίδαυρου 
θετικόν τι περί τής δργανώσεως τών θρησκευ
τικών καί ιατρικών συγχρόνως τούτων λειτουρ
γιών. Οΐιχ’  ήττον, έκ πολλών αρχαίων συγγρα
φέων καί ποιητών ικανά άρυόμενοι, θυνάμεθα 
νά μορφώσωμεν, κατά τό μάλλον καί ήττον γε
νικήν τινα και περί τούτων Ιδέαν.

‘Υπήρχε λοιπόν καί έν Έπιδαύρφ συστηιια- 
τική νοσοκομειακή υπηρεσία ιερέων. Καί τά 
μέν θεραπευτικά μέσα, ατινα διέθετον Ιντός 
τών ειδικών διαμερισμάτων ενθα ένοσηλεύοντο 
οί άσθενείς ήσαν πολλαπλά, οϊον ψυχαγωγικά, 
ύγιεινά, φαρμακευτικά, χειρουργικά κτλ., έφηρ- 
μόξοντο δέ ταΰτα παρ' ειδικών δι’ έκάστην υ
πηρεσίαν προσώπων, μεταξύ τών οποίων ημείς, 
οϊ έξ Ιπαγγέλματος κατατριβόμενοι είς τό ερ- 
γον τής καθημερινής νοσηλείας τών πασχόν- 
των, ευκόλως άνευρίσκομεν εξετάζοντες καί. Ια
τρούς καί βοηθούς καί νοσοκόμους καί μαλά- 
κτας (m asseurs) καί ΰδροθεραπευτάς καί θε
ράποντος παντός είδους. Άλλ’ έκτος τών λογικών 
δντων, άτινα εξήσκουν τό φιλανθρωπικόν τούτο 
εργον, ύπήρχον παραδόξως καί ζφα διάφορα, 
άτινα άπετέλουν έπίσης άναπόσπαστον μέρος 
τής πολλαπλής ταύτης ιατρικής χορφδίας. Ταΰτα 
ήσαν οί ίεροί δφεις τού Ναού, οί άλέκτορες 
καί οί κύνες.

Τό ιερατικόν προσωπικόν άπετελεΐτο έκ τού 
μεγάλου ίερέως ή πρωθιερέως, δστις καί διηύ- 
θυνεν ίεραρχικώς τον Ναόν, έκ τού λεγομένου 
Πνροφόρον, δστις έξετέλει χρέη διακόνου καί 
βοηθού είς τάς ίατρικάς εργασίας, εκ πολλών 
ΐερομνημόνων, καί ούκ ολίγων θεραπόντων. 
Μεταξύ τών τελευταίων τούτων ευρίσκοντο οί 
Ιδίως νοσοκόμοι, καί πολύ δικαίως φρονοΰμεν 
δ Traem er λέγει, δη  οί θεράποντες ούτοι ή
σαν πεπειραμένοι είς τήν ιατρικήν τέχνην άν- 
δρες, οϊτινες εύρίσκοντο προσκεκολλημένοι είς 
τήν ύπηρεσίαν τού ‘ Ιερού· ονομάζει μάλι
στα τούτους, ίσως δχι όρθώς, καί Άσκληπιά- 
δας. Τό περίεργον είναι δ α  ύπήρχον έκεϊ καί 
ίέρειαι, άνήκουσαι είς τήν τάξιν τών Νακόρων 
καί Ζαχάρων λεγομένων.

Τήν Ιατρικήν των ταύτην οί άνωτέρω κατά 
βαθμόν Άσκληπιάδαι ούτοι έφήρμοζον, ώς γνω
στόν, διά μυστικών τρόπων, καί. διά συνταγών 
καί οίλλων θεραπευτικών μεθόδων, ας κληρονο- 
μικώς κατεϊχον έκ τών γονέων αυτών, Άσκλη- 
πιαδών έπίσης. Τό απόρρητον έτηρεΐτο αυστη
ρότατα, βαρύτατος δέδρκος επέβαλλε τούτο.’Ιδού 
αυτός, κατά τόν Λουκιανόν. Μύστης με σιγφν

δρκος, ούκ ¿à φρασαι χαί λοιο&ία ΰνήσχονιος 
εντολή ηατρός. Μόνοι δέ οί πρεσβύτεροι αύτών 
ήσαν μεμυημένοι καί κατεϊχον τάς άπορρήιονς 
διδασκαλίας.

Β

Οί εισερχόμενοι είς τό ίερόν τής ’Επίδαυ
ρου διά τής μεγάλης κεντρικής εισόδου τού 
’Ασκληπιείου, ήτοι τών Προπυλαίων, τό πρώ
τον δπερ άπήντων πρό αύτών, ήτο μία ωραία 
επιγραφή, άνωθι προσηρμοσμένη καί^φέρουσα 
τήν μεγίστην τής ύγιεινής κατηχήσεως εντο
λήν, ήτοι τήν ανάγκην τής άπολντον κα&αριότη- 
τος τής έπιβαλλομένης είς πάντα είσερχόμενον. 
’Ιδού αυτη:

’Αγνόν χοή, νηοϊο ΰνώδεος έντός Ιόντα
εμμΐναν άγνείη δ’ l’on φρονεϊν δοια.

Προχωρούντες έντός είχον ένώπιον αύτών 
μακράν καί εύρυτάτην δενδροστοιχίαν, δεξιόθεν 
μέν τής οποίας υπήρχε κατά σειράν οίκοδομής 
έπίμηκες κτίριον δπερ, διηρημένον είς 4 δια
μερίσματα, άπετέλει τήν Βιβλιοθήκην κατά την 
γνώμην τού κ. Καββαδία, δπισθεν δέ τούτου, 
έξικνούμενον μέχρι τού Κατακλιντηρίου, μετά τής 
βορειανατολικής γωνίας τού οποίου συνείχετο, 
ύπήρχεν όλόκληρον πολυσύνθετον οικοδόμημα, 
δπερ ήτο τό Λοντρόν ’Ασκληπιόν',^συμπληρωθέν 
καί διασκευασθέν κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους 
ύπό τού Άντωνίνου' άριστερόθεν δέ, εν έπίσης 
μέγα καί ώραΐον οίκοδόμημα άγνώστου σκοπού. 
Έκεϊ υπήρχε καί μακρά σειρά θαυμασίας κατα- 
σκευήςεδρών,πλεΐσταιτώνόποιων έφερον σχήμα 
δύο ημικυκλίων έφαπτομένων άλλήλων διά τού 
ετέρου τών άκρων αύτών, άτινα καιΙσχημάτιζον 
βάθρον φέρον αγάλματα διάφορα. ’ Επί τών 
κυκλοτερών τούτιον εδρών άνεπαύοντο οί διά
φοροι πάσχοντες. Είς τό βάθος τής δενθροστοι- 
χίας ταύτης ύπήρχεν ό θαυμάσιος Ναός τού 
’Ασκληπιού. Δεξιόθεν τούτου καί πρός βορράν 
κάμπτων τις, άπήντα τό μεγαλοπρεπές καί έπί
μηκες στωϊκόν οίκόδημα, έντός τού όποιου 
ένδιητώντο καί ένοσηλεΰοντο οί πάσχοντες, ενώ 
άριστερόθεν καί πρός δυσμάς είχεν ένώπιον 
αυτού τήν περίβλεπτον θόλον, ήτοι τ ό ’Άβατον 
καθ’ ή μάς.

Κατά μήκος τής μεσημβρινής πλευράς τού 
ιδίως Ναού τού ’Ασκληπιού, άπαντώμεν (καί 
σήμερον) λείψανα βάθρων αγαλμάτων καί εί
δος τι έξεδρών, ή θρανίων, έπί τών οποίων 
άνεπαύοντο έπίσης διάφοροι άσθενείς Ικεΐ περι- 
διαβάζοντες, εντός τού ωραίου καί άχανοΰςέκεί-
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νου άλσους, ύπό τά πολυειδή καί σύσκια δένδρα, 
άτινα είς μεγάλην έκτασιν περιέβαλλον τόν 
Ναόν τούτον καί τά οίκήματα τών άσθενών. 
’ Αφθονία φυσικών καί παφλαζόντων ρυακίων 
συνεπλήρου τήν ώραίαν φυσικήν είκόνα τού 
σεπτού τούτου ‘ Ιερού τήςΎγιείας, δπερ ίδρύθη 
έπί τού γραφικωτέρου τοπείου τής πλήρους φυ
σικών καλλονών καί σήμερον άκόμη ωραίας 
εκείνης γής. "Οταν οί άρρωστοι είσήρχοντο διά 
τής δενδροστοιχίας ταύτης, οί διάφοροι ιερείς 
κανονικώς τεταγμένοι, ώς καί πολλοί υπάλληλοι 
τού Ναού, ύπεδέχοντο αυτούς. Οί ιερείς άνή- 
κον Ιδία είς τήν τάξιν τών λεγομένων Ίερο- 
μνημόνων, εις ους ήτο Ανατεθειμένη ή υποδοχή 
τών διαφόρων άρρώστων ή ίκετών τού Θεού. 
Ούτοι παρελάμβανον αμέσως ένα έκαστον έξ 
αύτών καί τούς ώδήγουν είς τά διά τούς πά- 
σχοντας προωρισμένα οικήματα καί δνομαστί 
είς τό μέγα στωϊκόν οίκοδόμημα τό πλησίον 
τού Ναού εύρισκόμενον. "Οταν τούτο έπληρούτο 
άρρώστων, ώδήγουν τούς λοιπούς είς τόν μέ- 
γαν ξενώνα τόν λεγόμενον Καταγώγιον. Ούτος 
περιελάμβανεν, ώς εϊδομεν, δχι δλιγώτερα τών 
160 δωματίων, άρκετών όπως περιλάβωσι καί 
ύγιεΐς Ιπισκέπτας ή πανηγυριστάς, καί πάσχον- 
τας, δπως τά μεγάλα ξενοδοχεία τών σημερι
νών λουτρών.

Μόλις άποκαθίσταντο οί προσερχόμενοι είς 
τά δωμάτιά των, έδέχοντο τήν έπίσκεψιν τών 
Ιατρών ίερέων, οϊτινες έλάμβανον τό άναμνη- 
στικόν τής νόσου καί προέβαινον είς τήν διά- 
γνωσιν αύτής. Συνωδά ταύτη ύπεδείκνυον είς 
τούς πάσχοντας τήν μέλλουσαν θεραπείαν. ’Ε
πειδή δέ, ώς καί προηγουμένως εϊπομεν, οί έρ- 
χόμενοι άσθενείς δεν έπασχον συνήθως άπό 
οξέα νοσήματα, τοϊς ύπεδεικνύετο άμέσως, ώς 
πρώτιστον απολυμαντικόν καί υγιεινόν μέσον, 
τό γενικόν λουτρόν. Καθ’ έκάστην λοιπόν έ
λάμβανον έν ψυχρόν καί θερμόν τοιούτον, ώς 
εϊδομεν πράττοντας καί τούς ασθενείς τού Τρο- 
φωνίου. Συγχρόνως ύπεβάλλοντο οί άρρωστοι 
είς άνάλογον πρός τό νόστιμα δίαιταν, ή νη
στείαν, έπί τινας ήμέρας. Ά φ ’ Ιτέρου έκαμνον 
χρήσιν συστηματικής γυμναστικής καθ’ εκά- 
στην, μαλάξεως (m assage) καί ύγιεινών περι
πάτων, συνανεστρέφοντο δέ διαρκώς μετά τών 
ίερέων, οϊτινες προσεπά·&ονν νά ίξυψώνωσι 
πάση δυνάμει τό ήθικόν τού άσθενούς καί νά 
κραχύνωσιν αυτού τήν πειτοί&ησιν πρός τήν 
μέλλουσαν μεγάλην στιγμήν, καθ’  ήν θά ΰπε- 
βάλλετο είς τήν μυστηριώδη θεραπείαν αύτοΰ 
τούτου τού μεγάλου θεού. Έ ν τφ μεταξύ ειε-

λοΰντο αί θυσίαι πρό τών διαφόρων βωμών, 
αύξάνουσαι έτι μάλλον τό θάρρος καί έξυψού- 
σαι πρός τόν σωτήρα θεόν τό πνεύμα, χορη
γούμενων συγχρόνως καί τών καταλλήλων φαρ
μάκων, ύπό τύπον δμως δλως μυστηριώδη.

Μετά τήν εφαρμογήν τής λεπτομερούς ταύ
της προϋ-εραπείας (ήτις διήρκει πολύ ή όλίγον, 
άναλόγως τής νόσου), καί τήν δυνατήν έπίτευ- 
ξιν τής επιζητουμένηςίάσεως, έξετελοΰντο πλέον 
τά γνωστά νομιζόμενα καί, τότε μόνον, Ιφθα- 
νεν ή κρίσιμος έκείνη καί Ιερά στιγμή τής εγ· 
κοιμήσεως τού πάσχοντος, πρός επίσημον άνα- 
γνώρισιν ή νομιμοποίησιν αύτής. Καθ’ δλον 
τό διάστημα τής θεραπείας ταύτης, δ πάσχων 
διετέλει έν τελείφ άναπαύσει σώματος καί ψυ
χής, διερχόμενος ευχαρίστως τάς ώρας του, έξη- 
πλωμένος ή περιδιαβάζων, άνά την ώραίαν 
στοάν τού θεραπευτηρίου, τό όποιον ήτο έφω- 
διασμένον καταλλήλως, (8πως .καί τά σημερινά 
έξυγιαντήρια) μέ θαυμάσια λουτρά καί τελείαν 
ίσως βιβλιοθήθην. Πρός τήν Ανατολικήν πλευ
ράν τής στοάς ταύτης ύπήρχον, προσφόρως καί 
περιβλέπτως τοποθετημένοι καί γεγλυμμέναι, 
πολλαί μεγάλαι λευκαί πλάκες, έπί τών οποίων 
Ιφαίνοντο χαραγμένα πλεΐστα θαυματουργά 
Ιάματα, κλινικοί περιπτώσεις διαφόρων κατά 
καιρούς νοσηλευθέντων καί θεραπευθέντων άρ
ρώστων. Τά Ιάματα ταΰτα, διαρκώς ΰπ’ δψιν 
τών άσθενών εΰρισκόμενα, έξύψουν έτι μάλλον 
τό φρόνημα καί τήν πίστιν αύτών πρός τόν 
θεόν, (Ακριβώς δέ διά τούτο καί έξειίθεντο δη· 
μοσίφ). "Οταν τέλος έφθανεν ή κατάλληλος 
στιγμή, κατά τήν κρίσιν τού ίερέως, δστις κα
τείχε πλέον λεπτομερώς πάντα τά άναγκαιοΰντα 
αύτφ στοιχεία τής νόσου, δ πάσχων μειεφέρετο 
διά τής εξωτερικής γνωστής ήμΐν κλίμαχος, ή 
άπ’ εύθείας, είς τήν μυστηριώδη κυκλοτερή οί
κοδομήν τής Θόλου. Πρό τής είσοδον ταύτης 
νέαι έτελούντο θυσίαι, μετά τάς όποιας, ό έν 
τελεία έκστάσει διατελών άρρωστος ώδηγεΐτο 
έντός τής μεγαλοπρεπούς καί καλλιτεχνικής αι
θούσης ταύτης. Γλυκυτάτη ύμνφδία ήκούετο τότε 
ψαλλόμενη έν χορφ καί ό περίφημος παιάν τού 
’Ασκληπιού αντηχεί ήδέως, ύπό τήν μυστηριώδη 
σιγήν τής θόλου. Έξύμνει ούτος ένθουσιωδώς 
τά διάφορα θαύματα τού Παήωνος &εον, τον 
προστάτου χαί φιλαν&ρωποτάτου.

Κατά τήν ύπερτάτην εκείνην στιγμήν ό περι
δεής ικέτης έμενεν εντελώς άναυδος. "Ολαι αί 
έπφδα) άπηυθύνοντο πρός αυτόν έν τελείφ έκστά- 
σει διαιελοΰντα. Τότε. προσεφέροντο αύτφ έν 
άφθονίφ, ύπό τών 'Ιερέων, κρέατα έκ τής γε-
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νομένης θυσίας, διάφορα προ πάντων διεγερ
τικά ποτά, ήδέη φίλτρα καί νέκταρ ηανσίλνπον. 
Έ ν  τοιαύτη ψυχολολογική καί διανοητική κατα- 
στάσει διατελούντα μετέφερον τότε τον ίκέτην, 
έντελώς παραπαίοντα, είς τό σιγηλόν καί μυστη
ριώδες "Αβατον ή "Αδυτον τού λαβυρίνθου. 
Έκεΐ κατέκλινον αύτόν επί τού θερμού ετι δέρ
ματος τού ύπ’ αυτού θυσιασθέντος ζφου, καί 
τφ έπέβαλλον σιγήν είς δ,τι καί δν έβλεπεν ή 
ήκουεν. . .

Ό  γλυκύς ύπνος δέν έβράδυνε τότε νά κατα- 
λάβη τήν νεναρκωμένην αυτού κεφαλήν, ή δέ 
έξαλλος αυτού φαντασία όλόκληρον Ιδεώδη κό
σμον ονείρων εδημιούργει εντός αυτής. Τήν 
στιγμήν εκείνην Ανήρχετο πομπωδώς έκ τής 
βαθείας κρύπτης τού λαβυρίνθου ό πρωθιερεύς 
τοΰ θεού, ώς νά ή το αυτός ούτος ό ’Ασκληπιός, 
συνοδευόμενος υπό τών μεγαλοπρεπών αυτού 
όφεωι καί, ώς επί τό πολύ, υπό τών θυγατέρων 
αυτού, τής Πανακείας καί τής Ύγιείας, ώς καί 
υπό τών Πνρφορονντων παίδων.

Τόν Ιερέα τούτον ούδείς έκ τών παθόντων 
ήδυνήθη νά ϊδη ποτέ πρότερον. Αύτός δμως 
εγνώριζεν ήδη κάλλιστα τήν τε νόσον καί τήν 
γενομένην ΰπό τών βοηθών αυτού 'Ιερέων θε
ραπείαν τοΰ υπό οπτασίαν διατελούντος ικέτου.

Ταύτην λοιπόν συμπληρώνων τότε, έκυπτεν είς 
τό ούς αυτού, είς βαθύν λήθαργον ευρισκομένου, 
καί διά τρομώδους φωνής, λεπτώς οξείας, έψι- 
θύριζεν αύτφ, Ιν τφ βαθεϊ σκότει τής.νυκτός 
καί ΰπό τόν σκοτεινόν πέπλον τοΰ μυστηρίου, 
μεμετρημένας τινάς συμβολικός λέξεις, δι’ ών 
τφ ΰπεδείκνυεν δ,τι Ιθεώρει καλάλληλον προς 
τελείαν αυτού θεραπείαν, ή ένήργει παρ’ αύτφ 
οίασδήποτε εγχειρήσεις, επαλείψεις, έντριβάς κτλ.

Τότε, εάν μέν δ κοιμώμενος έξυπνα πρός 
στιγμήν, διέκρινεν έντρομος έν τςή σκιόφωτι 
τής ίεράς κρύπτης τούς σπινθηροβολούντας τών 
δρακόντων οφθαλμούς καί, έχων ετι έναυλα είς 
τά ώτα αύτού ιά ίερά τού θεού ρήματα, έβλεπε 
τούτον ν ’ άπέρχεται ήρέμα, ώς διαλυόμενη 
βαθμηδόν οπτασία. "Αν δέ έξηκολούθει δια- 
τελών μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως, ένετυ- 
πούντο δπωσδήποτε πάντοτε είς τάς άκοάς αυ
τού ταύτα, καί έμενον είς τήν μνήμην του 
τήν επαύριον ώς ζιοηρότατον δνειρον χαράς 
καί έλπίδος, άπερχόμενος δέ έκ τού Ιερού πα- 
ρετήρει, τότε μόνον, τά ευάρεστα πάντως φυ- 
σικώς, μέγιστα δέ φανταστικώς παριστώμενα 
αύτφ αποτελέσματα τής έφαρμοσθείσης πολ
λαπλής θεραπείας. Τοιαύτην λοιπόν φανταζό- 
μεθαώς ιατροί καί τήν τέλεοιν τών Ιγκοιμήσεων.

Α Ρ . Π . Α Ρ Α Κ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ
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Ύ<υχνά ήκουσα καλλιτέχνας νά μή αναγνωρί- 
ζουν τήν ωφέλειαν τής τεχνοκριτικής καθώς 

καί συγγράφεις άμφισβητοϋντας τήν ώφέλειαν 
τής φιλολογικής κριτικής. Ό  συνηθέστερος καί 
κοινότερος Ισχυρισμός των είνε ότι δέν ήμπο
ρεΐ νά κρίνη κανείς έργον, τό όποιον δέν θά 
ήτο είς θέσιν νά έκτελέση. Δέν ήμπορεΐ νά 
κρίνη κανείς τέχνην εάν δέν έχη τήν δύναμιν 
νά δημιουργή είς αύτήν κα* οποίος δέν κατέ
χει δλην τήν τεχνικήν έκτέλεσιν, δέν γνωρίζει 
τίποτε Από τήν τέχνην. Τό επιχείρημα εΐνέ κατ’ 
έπιφάνειαν μόνον πειστικόν καί θά ήτο εύκο
λος ή άναίρεσίς του. Ούτω θά έλέγαμεν δτι 
οποίος δέν βάλη τό χέρι του είς τήν ζύμην, 
είνε άνίκανος νά δοκιμάση τό ψωμί, καί 0 
ράπτης μόνος εΐνε είς θέσιν νά είπή δν οί πε- 
λάται του εΐνε καλά ένδεδυμένοι...

Προτιμώ μάλλον νά δεχθώ δτι ό ισχυρι
σμός αύτός έχει μόριον αληθείας καί δτι διά

νά νοηθή κατά βάθος ή τέχνη απαιτεί καλλι
τέχνην.

Άλλ’ δσην Ιπιθυμίαν καί δν έχη νά κατα- 
νοηθή άπό τούς ομοτέχνους του, ό καλλιτέχνης 
δέν απευθύνεται μόνον καί κυρίως πρός αυ
τούς. Καί τούτο είνε εύτύχημα δι’ αύτόν, διότι 
είς τήν τέχνην καθένας συγκεντρώνει δλας τάς 
δυνάμεις καί τάς προσπάθειας του είς τό έρ
γον, τοΰ οποίου είνε δημιουργός, καί δέν έχει 
σχεδόν καιρόν διά νά Ινδιαφερθή μέ τά έργα 
άλλου τεχνίτου. 'Ο  καλλιτέχνης Απευθύνεται είς 
δλον τόν κόσμον δηλαδή ακριβώς είς Ικείνους 
οί όποιοι τίποτε δέν γνωρίζουν άπό τήν τέχνην 
του. Ό  σκοπός του είνε νά συγκινήση, νά 
τέρψη καί νά θέλξη εκείνους οί όποιοι δέν 
εννοούν τίποτε άπό τήν τεχνικήν έκτέλεσιν τού 
έργου του. Καί ό κόσμος του αύτός θά αί- 
σθανθή τό θέλγητρόν του χωρίς νά γνω- 
ρίζη διά ποιους λόγους καί θά συγκινηθή

275

δταν άνιικρύση τό έργον του καί θά έν- 
θουσιασθή ίσως, ένφ πιθανόν οί έμπειρο- 
τέχναι νά καταδικάζουν τό έργον, καί συχνά 
θά έχη αύτός τό δίκαιον. Διά τόν κόσμον αύ
τόν ή κριτική τής τέχνης είνε μία ένότης έντυ- 
πώσεων. Καθένας θά καταβάλη πάσαν προσ
πάθειαν διά νά κατανόηση τό έργον, θά ήμ- 
πορέση διά τούτο νά τό άναλύση καλλίτερα. 
’ Εκείνος μεταξύ τοΰ πλήθους ό όποιος ήμπο- 
ρεΐ νά αϊσθανθή βαθύτερα καί νά διατύπωση 
λεπτότερα τάς εντυπώσεις του, θά είνε ό κρι
τικός τού οποίου αί παρατηρήσεις θά είνε ορ
θότεροι, έντονώτεραι, δν μή, καί τεχνικώς Ακό
μη, περισσότερον αληθινοί.

Είνε βέβαιον δτι ή καλλιτεχνική κριτική δέν 
ήμπορεΐ νά εκπλήρωσή τήν Αποστολήν της χω
ρίς νά' Ιξασκήση έπίδρασιν τινά είς τάς δρέ- 
ξεις τοΰ κοινού. Καί επειδή δέν ύπάρχει ενέρ
γεια χωρίς αντίδρασιν,.ή κριτική ΰφίσταται τήν 
έπίδρασιν εκείνων πρός τούς όποιους Απευθύ
νεται. Διά νά δώσωμεν παραστατικήν εικόνα 
τούτου ήμπορεΐ νά παρατηρήσωμεν τήν πίνη- 
σιν τών ιστιοφόρων είς τό πέλαγος. Τό πανί 
κινεί τήν βάρκαν ένφ ό Ανεμος φουσκώνει τό 
πανί καί ό ρόλος τού βαρκάρη έξαρτάται κατά 
τελευταΐον λόγον άπό τάς μυστηριώδεις πνοάς 
πού έρχονται άπό τό Αγνωστον. 'Η  κριτική 
ομοιάζει μέ τόν βαρκάρην. Δέν ήμπορεΐ νά δη- 
μιουργήση τά μεγάλα ρεύματα τών προτιμή
σεων καί ορέξεων, τά όποια υπάρχουν Ανεξαρ
τήτως τής θελήσεώς του. Μέ κακήν ή καλήν 
καρδιά πρέπει νά τά παρακολουθήση. Καί ΐδού 
Αμέσως δτι εύρίσκεται Ικτεθειμένος. Αί ορέξεις 
τού κοινού κανονίζονται Από προλήψεις, Από 
ρουτίνας, από συνθήκας. Δέν εΐνε ποτέ αφελείς 
καί αύθόρμητοι. ’Εάν τού παρουσιάσουν έργον 
τέχνης ειλικρινούς καί έπιβλητικής, θά θελήση

νά τό κρίνη σύμφωνα μέ τά κριτήρια τά παρα
δεδεγμένα.— κριτήρια τά όποΐα κάθε γενεά πι
στεύει δτι εύρεν Αλάθητα, τά όποια ή μέλλουσα 
γενεά εγκαταλείπει καί τά όποΐα, έάν Αδιακό- 
πως Αλλάζουν, διατηρούν πάντοτε τήν Ιδίαν 
πιεστικήν δύναμιν. Έ πί πολύν χρόνον ή κρι
τική έπίστευεν δτι έργον τέχνης δέν ήμπορεΐ 
νά είνε ώραΐον έάν δέν ήτο σύμφωνον μέ νό
μους τινάς, μέ τούς οποίους έπρεπε κάθε νέον 
έργον νά κρίνεται. Αίφνης μίαν ήμέραν παρα
τηρεί δτι αδιαφιλονείκητα Αριστουργήματα πα- 
ρήχθησαν παρά τούς νόμους αύτούς. Νομίζετε 
δτι συμπεραίνει δτι δέν εΐνε οί νόμοι οί όποιοι 
κάμνουν τά Αριστουργήματα; Καθόλου. ’ Ανα
ζητεί τά χαρακτηριστικά σημεία τών νέων αύ- 
τών αριστουργημάτων. Τά εξετάζει, τά καθο
ρίζει, τά συνδυάζει καί σπεύδει νά συναγάγη 
νέους νόμους. Δέν είνε δμως αύτός ή Ικεΐνος ό 
νόμος δλέθριος είς τήν αισθητικήν, αλλ’ ή ιδέα 
δτι είς τήν τέχνην υπάρχουν νόμοι πέραν τών 
όποιων δέν υπάρχει σωτηρία. Καί ΐδού ό λό
γος διά τόν όποιον τεχνοκρΐται καί καλλιτέχναι 
εύρέθησαν αντιμέτωποι έχθρικώς, ένφ έμπνεό- 
μενοι άπό τό αύτό εύγενές Ιδεώδες, Αποβλέ- 
ποντες πρός τόν αύτόν ύπέρτερον σκοπόν. Απο
τελούν άναγκαΐον συμπλήρωμα καίύποβοηθούν 
ομοίως τήν προσπάθειαν είς τήν σύλληψινκαίκα- 
τανόησιντοΰ ιδεώδους είς τήν τέχνην. Αί προλή
ψεις αύται θά καταπέσουν καί όλονέν καταρρί- 
πτονται-Διά τούτο οί κριτικοί οί μήΑνήκοντεςείς 
σχολάς, οί μή πιστεύοντες είς νόμους, οί μή πα- 
ρασυρόμενοι Από προσωπικός προτιμήσεις έν τή 
τέχνη, οί έχοντες διά τούτο ώς μόνον έφόδιον 
λεπτήν αΐσθησιν καί εύρύν όρίζοντα, θά συντε- 
λέσουν ταχύτερον εΐ:τήν αληθινήν άντίληψιντής 
τέχνης καί θά ανοίξουν τόν δρόμον τής καλλι
τεχνικής διαπαιδαγωγήσεως τού λαού.

[Έ κ  τοΰ γερμανικού ύπό Σ . Λ .)  Γ . Σ Μ ΙΘ
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Άλλοίμονον!. . .  Μαντεύετε τά παρακάτω!. . σεις τής οίκογενείας του. Έχωρισθήκαμε. . .
"Ημουν ευτυχής μερικούς μ ή ν α ς ... Έπειτα Έμνηστεύθη, δταν Ιγώ έχήρευσα. . . Νοέλ, ολ’
έγεινε αυτό τό παιδί. . . Καί ό φίλος μου έφο- αυτά δέν σέ θλίβουν;.  . .
βήθη περιπλοκάς, δράματα, ποιος ξ έρ ε ι ... -  Μή μιλούμεπιάγι’ αύτόν, ούτεγιά μένα. .
’ Επιτέλους ύπεχώρησεν εί; τάς προλήψεις, είς "Ας πούμε γιά σένα! Σύ μόνη μένδιαφέρεις,
τάς τύψεις τής συνειδήσεως. . .είς τάς άπαιτή- σύ, αί ίδεαι σου, τα αισθήματα σου. . . Οτι
_____________________ή θέλησις τής αύτοθυσίας σου έκάμφθη έπιτέ-

* <Παναθήναια» σελ. 252. λους, διι έζήτησες τόν έρωτα, αύτό δέν μέκπλήτ-
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τει, Ζοζάννα. . .Καί ακόμη, ή μπορώ νά πώ δτι 
ούτε μέ σκανδαλίζει καθόλου. . . Άλλα πώς 
ή μπόρεσες νά ζήσης μέσα σ’ αυτό τό ψεύδος; 
Δεν σ’  εκαμνε αυτό νά ύποφέρης περισσότερο; 
ή μήπως ύπέφερες πολύ καί δέν τό ξέρω. . . 
Έδέχεσο τήν κατάστασιν αυτήν .. καί τάς συν
έπειας της. . .

— Καί τί θά έκαμνες εσύ- δν εύρίσκεσο είς 
τήν θέσιν μου; είπε μέ λυγμούς. Δυνατόν νά 
επανδρευόσουν καμμίαν νέαν καί υστερ’ άπό 
καιρόν νά έπαυες νά τήν άγαπφς καθώς θ ’ 
άρρώσταινε καί θά έγίνετο νευρική άπαιτη- 
τική. θά τής έμενες πιστός μέχρι τέλους ύπο- 
τασσόμενος είς τό συνθηματικόν καθήκον;. . Εί
πες τό Ιναντίον δμως προ καιρού!. . ,Έ σ ο  κα
λής πίστεως, Νοέλ, απάντησε!

—  "Οχι, δέν πιστεύω πώς θά ήμποροΰσα νά 
μείνω πιστός έως τέλους. . .

— Θά τήν έγκατέλειπες αυτήν τήν γυναίκα, 
τήν σύντροφον τόσου καιρού τής ζωής σου, 
δν δέν είχε κανέναν είς τον κόσμον εκτός άπό 
σένα νά τήν περιποιηθή, νά τής γλυκά νη ιήν 
πονεμένη ζωή της; Θά έκαμνες αύτήν τήν αναν- 
δρην πράξιν;. , . "Οχι, όχι βέβαια!. . .

— Φυσικά, όχι. . . ’Αλλά δέν θά έμενα εΐς τό 
ψέμα. . .

—  Μήπως <5 γιατρός δέν έχει καθήκον νά 
ψεύδεται είς τόν άρρωστον;. .  .Τί σημαίνουν 
όλαι αί άρχαί, τά άφηρημένα καθήκοντα ένώ- 
πιον τής πραγματικότητος αύτής: Ινώπιον της 
ανθρώπινης οδύνης;. . .Δέν έδίστασα: εξέλεξα, 
μεταξύ δύο κακών, τό μικρότερο. . . Καί σύ, 
Νοέλ, δέν θά έκαμνες τό ίδιο είς τήν θέσιν μου;

— "Οχι: ή ειλικρίνεια ύπέρ παν άλλο!
—Ό μιλεΐς σάν άνθρωπος δυνατός τό σώμα 

καί τό πνεύμα, υπερήφανος διά τήν δύναμίν 
του καί ό όποιος περιφρονεΐ τήν άδυναμίαν,. . . 
Δέν έγνώρισες ποτέ τήν αρρώστιαν, τήν μόνω- 
σιν, τήν φτώχειαν. Δέν ύπέφερες!

— Καλά λοιπόν! κάμνω τόρα μέσένα τήν 
γνωριμίαν μου μέ τόν πόνον !.  . .*0 άνδρας 
σου δέν ύπέφερε είς δλην Ίου τήν ζωήν όσα 
εγώ άπό χθες. . . Καί δέν σού παραπονούμαι 
διά τήν λύπην πού μού ¿προξένησες' έχω τήν 
αλαζονείαν αύτήν, ναί, νά θέλω νά είμαι άλη- 
θινά άνδρας, νά άτενίζω άταράχως τήν μοίραν 
μου. . .Καί ο,τι προσδοκώ άπό σένα, ο,τι α 
παιτώ, είς κάθε περίστασιν, σήμερα, αύριο, πάν- 
τοτε, είνε ή αλήθεια, ή αλήθεια! . . .  Δέν θά 
σού «συγχωρούσα κανένα ψέμα γιατί σ’ αγαπώ 
καί διότι, άλλοίμονον, είς τό βάθος Ιξυπνφ κά
ποιος φόβος, μία άκουσία άνησυχία Ινώπιον

τής γυναικός ή όποία εψευδετο επί τόσον και
ρόν !. . .

Ή  Ζοζάννα άνεσκίρτησε:
—  Δέν μ’έμπιστεύεσαι;. . ,'Αλλάχθές σού έ- 

δωκα μαρτύρια τής εϊλικρινείας μου ! . . .  Τό μυ
στικό μου, τό γνωρίζεις, καί σοΰ αποκαλύπτω 
όλην μου τήν ψυχήν μέ τό κακό καί τό καλό, 
μέ τάς άντιφάσεις πού ενυπάρχουν είς αύτήν. . . 
Καί φοβείσαι. . .Τί αδικία!

*0 Νοέλ δέν άπεκρίθη. Ή  Ζοζάννα §πα- 
νελάμβανε κάθε τόσο : \

—  Τί αδικία !. . .Τί άδικία!. . .
Ό  Νοέλ τής είπε αμέσως:
—  Καί ό άλλος;
—  Ποιός;

- — Εκείνος πού άγαπούσες!. . .Τί συμβου
λήν σοΰ έδωκε;. . .

—  Νοέλ, μή μιλούμε πια γι’ αυτόν.
—  Γιατί;
— Δέν ήμπορώ νά τόν κατηγορήσω Ιμπρός 

σου. . . Ά π ό  σέβας προς τόν εαυτόν μου. . .
—  Δέν τόν κατηγορείς- θά τόν ¿δικαιολο

γούσες μάλλον. Θαυμάζω τήν εύσπλαγχνία σου 
. . .Δ έ ν  έχεις μνησικακίαν εσύ!

— Νοέλ !
—  Τόν ξαναείδες, τόν ¿συγχώρησες!. . .
— Τόν ¿συγχώρησα!. . Δέν τρν αγαπώ πλέον,

άλλα δέν ήμπορώ νά τόν μισήσω . .
— Είσαι τόσο καλόβολη!. . . Αυτός ό κύ

ριος ήλθε νάναστενάζη κοντά σου !.  . "Οχι πο- 
λύν καιρόν βέβαια, φαντάζομαι, διότι επιτέ
λους θά τόν ¿παρηγορούσες καί θά έχαναν 
τήν χρησιμότητα των αί τρυφερότητες πού τού 
επεδαψίλευες. . .

Ή  Ζοζάννα εσηκώθη άποτόμως:
—  Νοέλ! "Ολα σου ήμπορώ νά τά ύποφέρω, 

τόν θυμόν, τά παράπονα, τήν αδικίαν άκόμη, 
όχι όμως καί τήν είρωνείαν! Δέν ήμπορώ. . .

—  Ζοζάννα, άγαπημένη μου! Συγχώρησε με! 
Είμαι παράλογος !. . . Λέγω ψέματα, Ζοζάννα!

Τήν ήνάγκασε νά ξανακαθίση,-έβαλε τό ένα 
γόνυ του κατά γής καί τήν περιέβαλε μέ τούς 
βραχίονας του. Τότε, εκείνη ¿ξανάρχισε νά κλαίη 
άπελπισμένη πλέον:

—-Δέν μ’άγαπρς π ιά !. . . Μέ υποχρεώνεις νά 
λέγω φρικώδη πράγματα, ταπεινωτικά γιά μένα, 
σπαρακτικά γιά σένα! . .

—  ”Ω, Ζοζάννα μου, ύποφέρω τόσο πολύ!. . . 
"Ολα μέ συγκινούν. . . "Ολα μέ κάμνουν νά 
πονώ ί Καί σύ μού ζητείς νά είμαι δίκαιος, νά 
είμαι λογικός!. . .Ή μπορώ νά είμαι γενναίος 
καί άνανδρος, καλός καί κακός, συγχρόνως εξ

ΤΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΑΙΚΟΝ «ΘΓΕΛΛ.Α» —  ΑΠΟ ΤΟ «ΝΑΓΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ» Β. ΚΑΨΛΗΠΕΛΗ

αιτίας μιάς λέξεώς σ ο υ ! . . . Ά !  ό νοδς μου 
καί τά αισθήματα μου δέν συμφωνούν διόλου!
. . .Τό ξέρω καλά, ότι δέν έχω δικαίωμα νά 
κατακρίνω, ότι θά έκαμνα κεγώ τό ίδιο δν 
ήμουν στή θέσι σου. . .Δέν μέ άφήνει άσυγκί- 
νητον ό πόνος τών άλλων! Δέν είμαι καί τόσο 
Ιγωϊστής. . .Καί ενθυμούμαι ότι ¿ζήτησα νάπε- 
λευθερωθώ άπό τάς κοινάς προλήψεις καί άπό 
τήν δογματικήν ήθικήν! Ναί! Είπα, έγραψα 
ότι δέν υπάρχουν δύο τιμιότητες, μία διά τούς 
άνδρας και μία διά τάς γυναίκας ! Άλλ’ δ,τι 
ήτον δι’ εμέ θεωρία, ήτον γιά σένα ή πραγ- 
ματικότης ή καθημερινή!. . . Καί τόρα πού έχω 
βγή άπό τό παράδοξον καί άπό τό άφηρημένον 
καί πού ήλθα είς συνάφειαν μέ τήν πραγματι
κότητα, αισθάνομαι ότι είμαι άνδρας σάν όλους 
τούς άνδρας ούτε πιο ελεύθερος, ούτε δικαιότε
ρος ούτε καλύτερος . ."Α  ! Ζοζάννα, ά ! άγάπη 
μου, είμαι ζηλιάρης. Δέν είμαι κανένας ηθικο
λόγος πού άποφθέγγεται, κανένας φιλόσοφος 
σοφιστευόμενος. . . Είμαι άνθρωπος που άγαπφ, 
ένας άπελπισμένος! Τό καλό, τό κακό, τά καθή- 
κοντά σου, τά δικαιώματά σου, τήν δικαιοσύ
νην, τήν λογικήν, όλα αύτά τά κοροϊδεύω! .  . . 
Δέν ξέρω περισσότερα, Ζοζάννα, είμαι ζη
λιάρης!

—  Καημένε Νοέλ!

—  ΚλαίςΙ. . .Έγώδένήμπόρεσα νά κλάψω..
— Θεέ μου! εϊμεθα σάν άντίπαλοι 6 ένας 

τού άλλου. . .Εμείς πού άγαπώμεθα!. , .
—  Ζοζάννα, Ζοζάννα, πέ μου ότι δέν τόν 

αγαπάς πιά αυτόν!
— Δέν τόν άγαπώ πιά. . .
—  Πέ μου ότι δέν τόν άγάπησες άληθινά. .
— Δέν ήμπορώ νά τό πώ, Νοέλ!
—  Ά !
— Ή  διαγωγή μου μόνην δικαιολογίαν της 

έχει τόν έρωτα. . "Αν τό έκαμνα δ,τι έχω κά
μει άπό μίαν άπλήν ιδιοτροπίαν, θά μ’ έκτι- 
μοΰσες τάχα περισσότερο;

— Δέν ξέρω. . .Θά ύπέφερα δλιγώτερο. . . 
"Ενα καπρίτσιο — γλίγωρα τό λησμονεί κανείς. 
Τό έπαθα εγώ αύτό πολλές φορές· πολλά κα
πρίτσια μου τά ωνόμαζα έρωτες! Τί άπέμεινε 
άπ’ όλ’ αύτά; . .Ούτε ή στάχτη, τίποτε. . .τί
ποτε . Άλλα σύ 1. . . Καθώς μιλούσες γι’  αύτόν 
τόν άνθρωπον τόρα δά μόλις, έσυγκινήθης χω
ρίς νά τό θέλης . . Ά !  μίαν στιγμήν ώργί- 
σθηκα! Τόρα ή βιαιότης μου δέν είνε πύον 
πόνος!. . Ζοζάννα! άγαπημένη μου, παλεύω 
μ’ έναν εχθρόν κρυμμένον, άπρόσιτον, πού 
βρίσκεται μέσα είς τά πιο βαθιά σου: τήν άνά- 
μνησιν!. . .Ζοζάννα, βοήθησε με! Δώσε μου 
τήν ύπόσχεσιν δη  θά νικήσω. Πέ μου δτι μέ

2
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τήν δύναμιν τής αγάπης σου, θά κατορθώσης 
να πιστεύσης δη  έμενα μόνον έχεις αγαπήσει 
στή ζωή σου, δτι έγώ σ’ έκαμα μόνο νά χαρής, 
καί νά πόνεσης,. .

—  Ναί, πολυαγαπημένε μου! Είμαι βεβαία 
περί τοΰτου. . .Ά φησε τον καιρόν νά κάμη τό 
εργον του. . .

Καί αμέσως, χωρίς εντροπήν, ό Νοέλ έκλαυσε 
άκουμβών τήν κεφαλήν είς τό στήθο.ς τής 
άγαπημένης του. Μέ χαμηλωμένα τά μάτια 
κάτω εκλαυσε, δάκρυα καίοντα . . . Καί, περι- 
παθώς, ¿στήριζε τό μέτωπόν του επάνω είς τό 
γλυκύ στήθος βαρύ, πιεστικόν, ωσάν θέλων νά 
διείσδυση τήν σάρκα της, νά φθάση έως είς τήν 
καρδιά της, τήν ζωήν τήν παλλομένην τής Ζο- 
ζάννας.
. Τόν ήσθάνθη νικημένον, ίδικόν της πάλιν —  
καί 6 πόνος της επραΰνθη κάπως, είς τήν άνά- 
μιξιν τών δακρύων των.

Έπανελάμβανε:
— Τί νά κάμω, Θεέ μου; Τί νά νά κάμω; 

Τί ήμποροΰμε;
'Ο Νοέλ άπεκρίθη.
— Ναγαπώμεθα. . .Νά δποφέρωμε μαζί. . .

ΚΖ

Έπροσπάθησαν νά ζήοονν δπιοζ και πριν. 
Ή τον ή επιθυμία τής Ζοζάννας. "Οταν δ Νοέλ 
καταπραθνθεις από τήν δύναμιν τών δακρύων 
¿ξαναμίλησε διά τό μέλλον, αύτή τοΰ επέβαλε 
σιωπήν. ."Οχι! άς μή γείνη δμιλία περί έρω
τος— άκόμη όλιγώτερον περί γάμου!

— Ά λα γιατί; ήρώτησε δ Νοέλ κάπως πλη
γωμένος. Γιατί μέ άρνεΐσαι; άπό υπερηφάνειαν 
ή μήπως ά π ό .. .

— Σάγαπώ καί σου ανήκω. Άλλά δεν θέλω 
νά γείνω γυναίκα σου, . .

— Σάγαπώ καί τίποτε δεν άλλαξε είς τήν 
ύπόθεσίν μας, ώστε. . .

— Ά ! Νοέλ, δλα άλλαξαν. . . Δεν είμαι πλέον 
εις τά μάτια σου ή Ζοζάννι^ έκείνη ή εκλεκτή 
σου,ή εξαγιασμένη,ή καρτερική, ή άναμάρτητος. 
"Ω ! δέν θέλω νά πώ ό'τι είμαι άναξία σου !. . . 
"Επρεπε νά μέ μάθης πλέον. . . .Ύπέφερες 
πολύ! Είνε άδύνατον νά έπουλωθή ή πληγή 
είς διάστημα ολίγων ήμερων. . . Δώσε μου κ αι-' 
ρόν, Νοέλ! Θά σέ κάμω καλά, θά σέ ενδυνα
μώσω, θά καταστώ αξία σου . . . Δοκιμασέ με. 
Νά ή σειρά μου νά σου πώ κέγώ «ζήτησε μου 
δύσκολα, πολύ δύσκολα πράγματα.» θ ά τά  κάμω 
δλα διά νάποκτήσω τήν εμπιστοσύνην σου. .

—  Τό πάν ευρίσκεται είςαύτάς τάς δύο λέ
ξεις: άγάπηαέ με!

— Σάγαπώ, τό γνωρίζεις. . . ’Αλλά διά τήν 
ευτυχίαν και τών δύο μας ζητώ ένα δοκίμα- 
σμα. . ,Α£ θλιβεροί κρίσεις ίσως θάνανεωθοΰν. 
Ά ν  ό έρως σου ύπέκυπτε;. . Μή διαμαρτύ
ρεσαι, Νοέλ!. . . Ά ς  σώσωμε τούλάχιστον τήν 
φιλίαν. . .Δέξου νά μείνω, ολίγον καιρόν, φίλη 
σου. . . Κέπειτα, δταν θά είσαι βέβαιος διά τόν 
Ιαυτόν σου καί διά τόν εαυτόν μου, θά γείνω . . 
δ,τι θέλεις νά γείνω. . .  ^

Ό  Νοέλ κατεπείσθη.
— Έ σ τω ! είπε. Ά ς  περιμένωμε!. .Ά ςπ ρ ο σ - 

παθήσωμε νά έργαζώμεθα καί νά λησμονούμε. 
Ά ς  εΐμεθα άγαθοί.

"Ετσι, δμόφωνα ¿ξανάρχισαν τήν πρωτινήν 
τους ζωήν. Ό  Νοέλ έπανήρχετο, κάθε βράδυ, 
εις τό πράσινο σαλόνι τής Ζοζάννας. Έφερνε 
άνθη, βιβλία, παιγνίδια διά τόν Κλαύδιον κέ- 
προσποιείτο, δτι δέν έβλεπε τήν ωχρότητα τής 
μητέρας δταν αυτός ένηγκαλίζετο τό παιδάκι της.

Άλλά είς τό μέσον μιάς ομιλίας ή μιας άνα- 
γνώσεως έπλησιάζοντο έξαφνα. Τά χέρια των 
ένώνοντο, καί κάποτε τά χείλη των. . .Καί ή
τον ή Ζοζάννα πού έλεγε πάντοτε:

— "Οχι . . δχι άκόμη. . δχι τόρα. . .
Τήν άφινε, ώργισμένος εναντίον της κέναν- 

τίον τού Ιαυτοΰ του. . .  *
Καλή τή πίστει ένόμιζε τόν Ιαυτόν του θε- 

ραπευμένον. . . Άλλά τήν άλλην ήμέραν, μία 
άποσιώπησις τής Ζοζάννας, ένα δνομα δδοΰ ή 
πόλεως πού αύτή άνέφερε, μία φράσις διαβα
σμένη εις κάποιο μυθιστόρημα, ένα κοινόν «διά
φορον» έφημερίδος, τό μειδίαμα τοΰ μικρού 
Κλαυδίου, τό παραμικρότερο γεγονός έστενο- 
χωροϋσε τόν Νοέλ, τόν Ικαμνε ένα βάρος είς 
τήν καρδιά καί άμέσως κατόπιν τό σχίσιμον 
μιάςξανανοιγμένηςπληγής. . Συνεκρατείτομο
λαταύτα. Παρετήρει τήν Ζοζάνναν τήν έρω- 
τοΰσε μέ ποίαν αγωνίαν! Καί άπό δ,τιτού έλεγε, 
άπόδ,τιτού άπεσιώπα, ¿δημιουργούσε άφορμάς 
πόνων διά τόν εαυτόν του. . .

Έγνώρισε τάς ταραχάς, τούς εφιάλτας, τήν 
άϋπνίαν δπου ή σκέψις τρεμολάμπει ωσάν τήν 
φλόγα λαμπάδος είς τόν άνεμον πού μπαίνει 
άπό τό παράθυρον, δταν μία πνοή παραφρο
σύνης περνφ άνάμεσα άπό τόν σκοτεινιασμένον 
εγκέφαλον. Έγνώρισε τήν άϋπνίαν κατά τήν 
δποίαν έξετάζει κανείς, σταθμίζει, εξελέγχει, άνα- 
λύει τά μικρά γεγονότα  διά νάκαλύψη είς αύτά 
νέαν αίτίαν φόβου ή έλπίδος!. . .

«Γιατί νά μή ζηλεύω τόν άνδρα της; ήτον
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έρώτησις που έκαμνε είς τόν εαυτόν του. 'Η  
Ζοζάννα ήσθάνετο συμπάθειαν δι’ αυτόν τόν 
Πέτρον Βαλεντένκαί άκόμη, κατ’ άρχάς, ολίγον 
έρωτα. Γιατί ή ζηλοτυπία μου προσκολλάται 
είς τόν άλλον καί είς δ,τι προέρχεται άπό τόν 
άλλον;. . ,ΕΙνε πού ήμπορώ νά φαντασθώ τόν 
άνδρα τής Ζοζάννας καί τά αίσθήμαια πού είχε 
δι’ αύτόν, χωρίς νά φοβούμαι καμμίαν σύγκρι- 
σιν, καμμίαν προτίμησιν Αναδρομικήν. . Ένφ 
τόν άλλον, δέν τόν ξέρω καθόλου. . . Γιατί τόν 
άγάπησε; Μοΰ έμοιαζε καθόλου. . .Γιατί μά- 
γαπμ εμένα;. . .»

’ Εφαντάζετο μίαν μορφήν άρρενος, τής οποίας 
τά φυσικά χαρακτηριστικά, δλως διαφορετικά 
άπό τά ίδικά του, έφανέρωναν ψυχήν εντελώς 
άντίθετον προς τήν ίδικήν του. . . Ό  άγνωστος 
αύτός ήτον μία ΰπαρξις εντελώς άλλης φυλής, 
γλυκύς, αδύνατος, σώφρων, κάπως γυναικείος, 
έ'νας τύπος άνδρικός πού δ  Νοέλ έβδελύσσετο.

Καί πάντοτε ή άόριστος αύτή μορφή Ινε- 
φανίζετο συνδεδεμένη μέ τήν άγαπημένην μορ
φήν τής Ζοζάννας, καί με τά μάτια τής ψυχής 
του δ Νοέλ έβλεπε τάς σκηνάς ένός μυθιστο
ρήματος δμοιάζοντος μέ τό ίδικόν του . .Αί 
συνομιλίαι, α! άναγνώσεις: —  Ά !  6 μικρός τό
μος τής Πριγκηπίσσης τοΰ Κλέβ, δώρον μιάς 
ήμέρας Φεβρουαριανής, ή όποία πιθανόν ήτον 
Ιπέτειος!. . . — Οί μοναχικοί περίπατοι μαζί με 
τόν άγνωστον αύτόν— εστήριζε ή Ζοζάννα τό 
κεφάλι της είς τόν ώμον τοΰ συντρόφου της 
μέ τήν λατρευτήν αύτήν κίνησιν πού έκαμνε 
σιμά είς τόν Νοέλ; . .Α ί  πρώται έπιστολαί 
πού άντήλλαξαν;. . . —τί νά έγειναν αύτά τά 
γράμματα, τά σφιξίματα τών χεριών:— τό ψι- 
θύρισμα τοΰ ονόματος, ή έξομολόγησις. . .καί 
δ μεγάλος τρόμος τών βλεμμάτων, τών χε
ριών, τών χειλέων . . . Τότε έκρυπτε τό κε
φάλι είς τό προσκέφαλο, έμπηγε τά νύχια του 
είς τάς παλάμας!. . .Ή τον  αύτή ή στιγμή ή 
μάλλον φρικαλέα, ή μάλλον οδυνηρά, ή όποία 
κατεβίβαζε τήν γυναίκα τής αγάπης του, ή 
όποία έχαμήλωνε τόν έρωτα. "Ηθελε ν’ άφήση 
τό Παρίσι, νά μήν ξαναϊδή τήν Ζοζάνναν. . . 
Καί τήν έπαύριον ¿πήγαινε είς τό σπίτι της 
καί τής έλεγε:

—  ’Αγάπα με πολύ, πολύ, διότι είμαι δυ
στυχής. . .

«"Εχει δπισθοβονλίας πού εγώ αγνοώ, άρέ- 
σκεται ίσως είς άναμνήσεις πού δέν θά Ιτολ- 
μοΰσε ποτέ της νά δμολογήση. . . Δέν μου λέγει 
τίποτε! Γιατί δέν δμιλεΐ ποτέ γιά τό παιδί 
της; . Έπροσπάθησα νά τό αγαπήσω, αύτό 
τό μικρό, και τίποτε δέν προδίδει μίσος πρός 
αύτό εκ μέρους μου, μίσος ακούσιον, ούτε ή 
λύπη άκόμη, πολύ φυσική, πού αίσθάνομαι δταν 
είνε άνάμεσά μας . . »

Τόν δυσαρεστοΰσε ένα είδος εντροπής ποΰ 
Ιμπόδιζε τήν Ζοζάνναν νά δείχνη τήν άγάπην 
της πρός τόν Κλαύδιον Ινώπιόν του έλευθέ- 
ρ ω ς . , .Ή τ ο ,  ¿πίστευε, περισσότερον ερωμένη 
καί όλιγώτερον μητέρα καί πολλές φορές δ 
Νοέλ Ισυλλογίζετο τί δρά γε κάμνει τόν Κλαύ
διον ή φίλη του κατά τάς συναντήσεις των 
καί τούς περιπάτους των. 'Υπέθετε δτι μόνον 
ή Μαρία ήσχολείτο μέ τόν Κλαύδιον. ’Ολίγο 
κατ’ ολίγον παρετήρησε δτι ή Ζοζάννα ¿φρόν
τιζε διά τήν υγείαν, τόν χαρακτήρα, τήν μόρ- 
φωσιν τοΰ παιδιού της. Ό  Κλαύδιος επήγαινε 
είς τό γειτονικό δημοτικόν σχολεΐον καί ή Μ α
ρία άνελάμβανε τήν φροντίδα νά τόν σύνο- 
δεύη έως έκεί, νά πηγαίνη νά τόν ζητή, νά 
τόν βάζη νά παίζη είς τόν κήπον τής Πανα
γίας. Άλλά παρούσα ή άποΰσα ή μητέρα δέν 
άμελοΰσε τό αγαπημένο καθήκον της· Έσυλλο- 
γίζετο τόν Κλαύδιον χωρίς άλλο δταν ό Νοέλ 
τήν έβλεπε νά σπεύδη, ανήσυχη, προσπαθούσα 
δπως ήμποροΰσε καλύτερα νά κρύψη τήν άνη- 
συχίαν της.

’ Επιθυμούσε νά εκδήλωσή αύτήν τήν άνη- 
συχίαν καί τήν στοργήν της καί δλα της τά αι
σθήματα, νά τοΰ όμιλήση δπως θά ώμιλούσε 
είς τόν Ιαυτόν της τόν ίδιον. . .Δέν εννοούσε 
τάχα ή Ζοζάννα δτι αύτός έβαζε δλα τά δυ
νατά του νάγαπήση τόν Κλαύδιον;.... Καί δ- 
μως ό Νοέλ ό οποίος τόσο εύκολα εΐχεν υιο
θετήσει τόν υιόν τοΰ Πέτρου Βαλεντέν, ήθελε 
δέν ήθελε θά ύφίστατο τόν υίόν τοΰ ά λλον . . .

Ό  άλλος . . .Α ! πόσο άπό ήμέρας είς ήμέ
ραν ό Νοέλ τόν έβδελύσσετο περισσότερο! Καί 
πόσην επιθυμίαν είχε νά τόν γνωρίση διά νά μή 
τόν υποπτεύεται παντού πλέον;. . Πόσες φορές 
άκούων τήν Ζοζάνναν παρεμόνευε μήπως προ- 
φέρη ίσως κατά τύχην τό δνομα τοΰ όποίου μό
νον τά άρχικά γράμματα έγνώριζε — Μ. Ν . . .— 
τό δνομα πού ήτον είς τήν μνήμην τής γυναι-Έννοοΰσε καί έκλαιε ή Ζοζάννα! . . καί δ 

Νοέλ καθώς τήν ¿παρηγορούσε, ¿λησμονούσε κός αυτής ωσάν ζωντανόν καί μυστικόν μαζί, 
τόν πόνον του. Κάποτε ή Ζοζάννα ¿συζητούσε, κάτι πού θά ¿κρατούσε έως πού νάποθάνη. . . 
καί ή λύπη τού έραστοΰ ερεθιζομένη άπό μίαν Το ονομ αύτό δ Νοελ το κατεδιωκε, το κα-
λέξιν, άπό μίαν ξαφνικήν σιωπήν, έγίνετο δργη. τεδίωκε, τό άναζητοΰσε επάνω είς ένα ψύλλον
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βιβλίου, είς κανένα άπό τά παλαιά αύτά είκονο- 
γραφημένα δελτάρια μέ τά'δποΐα διεσκέδαζε δ 
Κλαΰδιος, είς τά χείλη ακόμη αύτοΰ τοΰ Κλαυ- 
δίου, δ δποΐος πιθανόν ένεθυμεΐτο. . .Ό ταν  δ 
Νοέλ ώμιλοΰσε είς την φίλην του περί των 
ανθρώπων πού έσύχναζον είς τόν Γνναιχέίον 
Κόομον παρετηρει συγχρόνως μήπως άνακα- 
λύψη άναπάλσεις τών βλεφαρίδων της, συνο
χήν τοΰ στόματος, ωχρότητα αποκαλυπτικήν 
ένδομυχου ταραχής τής Ζοζάννας. . .

Τίποτε. .Δέν έπροδίδετο. Δέν έδιδε καμμίαν 
ένδειξιν, καί είς τούς υπαινιγμούς, είς τάς ερω
τήσεις τοΰ Νοέλ άπεκρίνετο:

— Σου είπα τά ούσιώδη. . .Τί θέλεις περισ
σότερα;. . "Ας ζήσωμε τό παρόν καί δς άφή- 
σωμε νάποθάνη τό παρελθόν . .

—’Αλλά δέν είμαι πολύ βέβαιος δτι ζής τό 
παρόν, δτι ελησμόνησες τά πάντα. . .

— Θά λησμονήσω. . .δλο καί λησμονώ. . .
Δέν έλεγε·. «Έλησμόνησα. . .·» καί δ Νοέλ

έσυλλογίζετο.
«Δέν θά λησμονήση. . .Τόν αγάπησε πάρα 

πολύ τόν άλλον. . . Καί τί δέν ύπέφερε εξ αί
τιας του;. . . Τί δέν έκαμε Ιξ αιτίας του ; — Τό 
παιδί— τό παιδί τους!— δέν αντιπροσωπεύει 
μόνον ένα ερωτικόν παρελθόν, αλλά χρόνια 
προδοσίας καί άπάτης. . . »

Τότε, ή ζηλοτυπία του άνεμιγνύετο μ’ ένα αί
σθημα άλλο, τό δποΐον δέν ήτο περιφρόνησις, 
τό δποΐον δέν ήτο δυσπιστία καί τό δποΐον 
έντούτοις συνοψίζετο εις τά λόγια τοΰ πατρός 
τής Δεσδαιμόνας πρός τόν Όθέλλον:

«Άπάτησε. . . ξέρει καί άπατφ. . . »
Τό δτι ή Ζοζάννα είχε ζήσει τόσο εύκολα 

μέσα είς τό ψεύδος ήτον διά τόν Νοέλ κάτι 
άκατανόητον, τό δποΐον προσέκρουε είς την 
μεγάλην του αγάπην πρός την ειλικρίνειαν. Καί 
ήτον ένας λόγος περισσότερο διά νά μισή τόν 
&λλον. . .

Καί ή ειλικρίνεια πού είχεν άπαιτήσει από 
κάθε γυναίκα, δ Νοέλ την άπαιτοΰσε έπιτακτι- 
κώτερα άπό την ΖοζάνναΊη— ή δποία ήξευρε 
νά ψεύδεται, ή δποία είχε ψευσθή. . .

ΚΗ

"Ενα βράδυ πού δ Νοέλ ήτον πιό ήσυχος 
καί εύθυμοτέρα ή Ζοζάννα, τοΰ διηγήθη δτι 
είχε μεταβή μέ την δεσποινίδα Μπόν είς τό 
ετήσιον γεΰμα ενός συλλόγου ραπτριών.

—  Εΐμεθα προσκεκλημένοι εξήντα γυναίκες, 
διευθύντριαι καί έργάτιδες. . Είς τά έπιδόρ-

πια ή πρόεδρος ωμίλησε καί μία ωραία νέα 
—  ή γραμματεύς — έκαμνε προπόσεις υπέρ τών 
«γυναικών δημοσιογράφων», τής δεσποινίδος 
Μπόν, τής κυρίας Φουκάρ τής «μεγάλης φεμι- 
νίστας» . . .  Ή  δεσποινίς Μπόν άπήντησε. . . 
Κέγώ επίσης άναγκάσθηκα νάπαντήσω.

— Έν δνόματι τής κυρίας Φουκάρ;. . .
— Καί τών γυναικών δημοσιογράφων. . . 

*Α ! τί αστείο πού ήτον!. . . Έγελοΰσα, καί 
δλο τό άκροατήριον Ιγελοΰσε μαζί μου. . .Δέν 
ήξεύρω τί είπα, αλλά ενθυμούμαι δτι εμί- 
λησα γιά σένα. . .

— Για μένα ;
—  Ναί, άνέφερα μίαν φράσιν τής «Έ ργά- 

τιδος» διά νά λάβω την εύχαρίστησιν νάνα- 
φέρω τδνομά σου . . . Δέν ήμπορώ νά κάμω 
χωρίς νά σ’ άναφέρω. . .

—  ’Αγαπημένη μου !
Ή  δεσποινίς Μπόν τό παρετήρησε. . .Δέν 

μέ στενοχωρεΐ πολύ ή δεσποινίς Μ πόν. . .
— Καί ή δεσποινίς Φλορύ;
—  Κάπως περισσότερο. . .
— Ό χι πολύ;
—  Ό χι πάρα πολύ .Δέν είνε άνόητη ή 

Φλορύ . . . Είνε καιρός πού εμάντευσε . . . τή 
συμπάθειά μας. . .Καί όΦουκάρ!. . .Μ Ίρω τρ  
μ’ έναν τόνον εύγενή, πάρα^π'ολύ- εύγενή διά 
νά μήν είνε ειρωνικός: «Ξέρετε αν δ Νοέλ 
Ντελύλ είνε άκόμη στή Γαλλία ; . . .  Δέν φαί
νεται πιά. . . »

—  Καί τί άπαντφς;
— ’Απαντώ: «βέβαια, δ κύριος Ντελύλ είνε 

στη Γαλλία».
—  Καί κοκκινίζεις;
—  Σαν κοριτσάκι. . . ’Επίσης αί συνάδελφοί 

μου τοΰ Γυναικείου Κ όσμου  ύποπτεύουν έ- 
κεΐνο πού. .  .

—  Καί αύτό σ’ ενοχλεί μήπως;
—  ’ Εμένα.;. . . Καί γιατί; "Ηθελα νάτό δια

κηρύξω εις δλον τόν κόσμον δτι σ’ αγαπώ.
—  Λοιπόν δέν σέ μέλει γιά-τίποτε;
— Σαν τί νά μέ μέλη ; είμαι τόσο πολύ 

ευτυχής. . .
—  Τόσο πολύ;. . . φτωχή μου αγάπη ! Εί

σαι εύτυχής, μέ δλ° αυτά, μέ δλην την κακο
ρίζικια τή δική μου, τήν άπαιτητικότητα, πού 
σέ κάμνω νά κλαΐς κάποτε;

— Μ’ δλα αυτά, δ,τι καί δν είσαι σύ, εγώ 
είμαι εύτυχής.. .Αισθάνομαι δτι μ' άγαπφ κά
ποιος, αγαπώ κ’ έγοτ δέν είμαι πλέον μόνη καί 
όλες τις λύπες μου —  τις λύπες μας— τις λη
σμονώ δταν μέ κυττάζεις μέ ήμερα μάτια, δ-
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ταν μοΰ λές «αγάπη μου. . .»  Υπάρχει άκόμη 
πολύ μελαγχολία μέσα σου, άλλά συμπλησιαζό- 
μεθα ήμέρα μέ τήν ήμέραν καί μαθαίνομε 
πώς εννοούμε δ ένας τόν άλλον. . .  Ή  ελπίς. 
τής ευτυχίας, Νοέλ, είνε ήδη εύτυχία.

—  Ζοζάννα, είσαι τόσο γλυκειά. . .
Είχαν καθίσει πλάγι-πλάγι επάνω είς τό 

διβάνι. Τό θερινό λυκόφως, ύγρόν καί θερμόν 
παρέλυε τήν Ζοζάνναν. Άκουμβούσε επάνω είς 
τά μαξιλαράκια, μέ τούς βραχίονας ήγιγύμνους, 
τό σώμα ελεύθερον μέσα είς τήν εύρύχωρην κ’ 
ελαφράν ρόμπαν της.

«Ναί, έσκέπτετο δ Νοέλ, τελειώνων μέσα του 
τήν φράσινώς διά τόν εαυτόν του μόνον, μή τολ
μών νά τήν άρθρωση δλόκληρον, ναί, μέ θέλγεις, 
μέ συγκινεΐς, μέκάμνεις νά σέ λατρεύω. . »

Τά έρωτικά μάτια του Ιθώπευσαν τήν Ζο
ζάνναν καί ενεθαρρύι’οντο, έοτρέφοντο, άπε- 
στρέφοντο, έπειτα πάλιν εξαναγύριζαν είς τά 
σκούρα μαλλιά, είς τόν λαιμόν έπί τού δποίου 
έπιπτε σκιά, είς τό λεπτοφυές αύτάκι, είς τό 
κρυμμένον σώμα, τό δποΐον θά ήτον, έσυλλογί
ζετο, οάν ένα τριαντάφυλλο άσπρο κάτω άπό 
τά φύλλα . Καί δ Νοέλ έσυλλογίζετο ακόμη 
δτι ή Ζοζάννα ήτον γυναίκα, δτι θά τού άνήκη 
κάποτε. . ,

Είπε:
—  Σάγαπώ τόσο! Άφότου είμαι δική σου 

έπαγρυπνώ έπί τού Ιαυτού μου τόσο ζηλοτύ- 
π ω ς! Δέν έπιτρέπω πιά είς τόν μικρόν Μπερ- 
σιέ χωρατά, μολονότι πολύ άθφα, τά δποία ύ· 
πέφερα άλλοτε. . .

— Ό  μικρός Μπερσιέ σου κάμνει κόρτε μή
πως;

—  Ό χι δά !. . .Ησύχασε. Ό  Μπερσιέ δέν 
μοΰ κάμνει κόρτε. . . Φλερτάρει, δηλαδή δέν 
φλερτάρει π ιά ! . . .Τού εΐπα δτι οί τρόποι του 
δέν μοΰ ήρεσαν καί άνεκοίνωσε είς τήν Φλορύ 
δτι έγεινα πλέον «κατσιβέλλα». Δέν ξέρει αυτός 
δ Μπερσιέ δτι είμαι ίερόν άντικείμένον, πρό- 
σωπον ύψυλής περιωπής, ή Ζοζάννα σ ο υ ] .  . . 
Μή μάγκαλιάζης έτσι, Νοέλ, είμαι πολύ νευ
ρική . . . Μή !. . Έτρελάθηκες;. . .

ΚΘ

Τήν είχε πάρει είς τά χέρια του μέ μίαν κί· 
νησιν ερωτικήν, κίνησιν Ικετευτικήν. . . — Ζ ο
ζάννα!. . . Ά ν  άρνήσαι νά μοΰ δώσης τά χείλη 
σου, άφησέ με νά βάλω τό μέτωπό μου έκεΐ, 
έπάνω στον ώμο σου, καί τό χέρι μου τριγύρω 
σου. . Κέπειτα πέ μου δ,τι θέλεις, λόγια έπι-

πλήξεως πού δέν θά τάκούσω, λόγια γλυκά πού 
νά περάσουν σάν φιλιά έπάνω άπό τήν ψυχή 
μου. . .νΑ ! πόσο είμαι ερωτευμένος άπόψε μέ 
τά μάτια σου, μέ τά χέρια σου, μέ τή φωνή 
σου, μέ δ,τι είσαι σ ύ  καί πού δέν τό ξέρω, πού 
μέ σκανδαλίζει. . .Δένείμαι έξήντα χρόνων,Ζο
ζάννα, καί σάγαπώ δλόκληρην μέ δλους τούς 
τρόπους. . .Κακή Ζοζάννα! πέτρα είσαι;. . .

—  Νοέλ, δέν άξίζει. . .
— Μία πρόληψις παράλογη μας χωρίζει. . .
—  Όχι, είπε μέ θλΐψιν ή Ζοζάννα. Δέν είνε 

πρόληψις, είνε δ φόβος μήπως καταστρέψωμε 
μέ τή βιασύνη μας τόν άγαπημένο μας έρωτα, 
τόν ώραΐον έρωτά μας. . . 'Η  άντίστασίς μου 
πού σ' ενοχλεί, δέν είνε φιλαρέσκεια. . .

—  Σού είνε πολύ εύκολη αυτή ή άντίστασίς.
— Τόσο εύκολη; Έ τσι νομίζεις;
Τήν είδε νά κοκκινίζη είς τό ήμίφως. . .
— Ούτ’ έγώ είμαι έξήντα χρόνων, σάγαπώ 

κέγώ. . . Άλλά φοβούμαι!. . .
—  Ά ς  γείνη ή θέλησίς σου! είπε δ Νοέλ. 

Καί τόσο τό χειρότερο γιά τούς δύο μας!
’Έπαυσε νά τήν σφίγγη είς τά χέρια του καί 

καί έμεινε σιωπηλός μερικάς στιγμάς.
—  Καλά λοιπόν, είπε ευθύς κατόπιν, διηγή- 

σου μου κάτι, ας είνε δ,τι νά είνε, . . ’ Εμπό
δισε μου τήν σκέψιν. . •’Ύστερ’ άπό τό γεύμα 
αύτό τών ραπτριών, πού έπηγες ;

—  Είς τό Νοσοκομεΐον Κοσέν μέ τήν δε
σποινίδα Μπόν.

—  Διά κανέ-να άρθρο;
— Ό χι, γιά νά ίδούμε κάποιον άρρωστον. 

Γ  ιά μία κόρη. . . Σού έχω ομιλήσει άλλοτε γι’ 
αυτήν. Είνε ετοιμοθάνατος. . ,φθισική εΐς τό 
τρίτο στάδιον. Ό  σύζυγός της τήν άφησε. Τό 
καλό αύτό ύποκείμενον έφοβεΐτο τήν επικοινω
νίαν.

—  Καί τό παιδί;
—  θ ά  τό άφησαν πουθενά, ίσως νά πέθανε.
— Καί ενδιαφέρεσαι γΓ αύτήν τήν κοπέλλα. 

Τήν δικαιολογείς;
—  Ναί. . .Δέν τήν εκτιμώ πολύ, άλλά τήν 

δικαιολογώ. *Ητον περισσότερο γυναίκα άπό 
μητέρα, αύτή ή κοπέλλα, καί δ εραστής της —  
δ φοιτητής τής φαρμακευτικής, δ μπουρζοάς, δ 
κύριος, δ «σοφός» πού τής Ιφαίνετο δτι ήτον 
ύπερτέρας φύσεως— δ άγαπητικός, είπε καθαρά 
δτι δέν τού άρέσουν παιδιά καί δτι έπρεπε νά 
έκλέξη μεταξύ έκείνου καί τοΰ παιδιού.

—  Σύ, πού είσαι τόσο καλή μητέρα, είσαι 
Ιπιεικής πρός αύτήν τήν κακήν μητέρα . Αύτή 
είνε ή φεμινιστική σου ηθική;
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— ’Α κ ρ ιβ ώ ς ! . . .Ή  αμόρφωτη γυναίκα, ή 
παθητική, χωρίς συνείδησιν, αυτή ή γυναίκα 
δταν άγαπρ είνε πολλές φορές Εκείνο πού την 
κάμνει νά είνε ό άνδρας. . .

—  Καί τό μητρικόν ένστικτον;
— Τό μητρικόν ένστικτον, άνθίσταται σχεδόν 

πάντοτε είς τούς κακούς πειρασμούς άλλα δχι 
πάντοτε. . . Είνε καί γυναίκες πού δέν έχουν 
αυτό τό ένστικτον καί στο παιδί άγαποϋν κατ' 
άρχάς τον πατέρα τού παιδιού. . .

Ή  Ζοζάννα ομιλούσε γλίγωρα, τα είπε δλα 
αύτά διαμιάς. . . Δέν είδε μίαν φρικίασιν πό
νου επάνω είς τό πρόσωπον τού Νοέλ

Έξηκολούθησε:
—  Ό  εραστής τής γυναίκας αυτής ήμπορούσε 

νά τής έξυπνηση τό μητρικόν ένστικτον τό κοι- 
μώμενον. Καί ή εύτυχισμένη αύτή θά Ιγίνετο 
μητέρα δπως τόσες άλλες· θάγαποΰσε το παιδί 
τού έρωτος της. . .

Έγεινε σιωπή. Η Ζοζάννα Εμάντευσε τήν 
σκέψιν τού Νοέλ. ’Ανήσυχη. Εσηκώθη νάνάψη 
τήν λάμπαν.

Μετενόει διά τήν άφρονα φράσιν της . .
—  Ζοζάννα, μήπως;. . .
—  Τί είπες;
— Τό είχες τό μητρικόν ένστικτον, την άγά- 

πην τού παιδιού διά τό παιδί;

Τ Ζ Ι Ο Σ Ο Υ Ε

ρ ι  ποιητής άπέθανε, ζήτω ό ποιητής.
Ό  ποιητής οπού έδωσε ρώμην καί ίσχύν 

είς τήν νέαν ιταλικήν ποίησιν,όσυγγραφεύςόποΰ 
¿πλούτισε καί έκαθάρισε τήν Ιταλικήν γλώσσαν, 
6 καθηγητής όπου επί τόσα έτη έσκόρπιζεν, από 
τήν έδραν τού πανεπιστημίου τής Βόλωνίας, 
τό δάντειον φώς είς τάς νετ^ράς ψυχάς των Ιτα
λών σπουδαστών, άπέθανε πρό ολίγων ήμερών, 
εύτυχής καί γαλήνιος διότι είδε παρά τήν επι- 
θανάτιον κλίνην του, τήν δόξαν φθάνουσαν μέ 
δλα τα μειδιάματα τής καλοσύνης, καί ήσθάνθη 
τήν επίσημον ’Ιταλίαν νά τον περιβάλλη μέ τι
μάς καί άγάπην.

Ό  Δάνιΐ|ς άπέθανεν είς τήν έξορίαν, ό 
Τάσσος είς τό νοσοκομεΐον, τόσοι άλλοι με
γάλοι δημιουργοί τούς όποιους δέν Ενθυμού
μαι ή δέν γνωρίζω έξεψύχησαν παραγνωρισμέ
νοι καί δυστυχείς.

Έπάλευε μέ τό γιαλί, τό άμπαζουρ, προ- 
σποιουμένη στενοχώριαν :

—  Τί άδεξία πού είμαι !
"Επειτα άπέμεινε άκίνητη μέσα είς τήν 

ρόδινην λάμψιν, ή όποία εψιμμυθίωνε τήν ω- 
χρότητά της.

—  Σέ παρακαλώ, τήν άλήθεια νά πής. . .
—  Δέν θέλω νά πώ ψέματα άλλά . . Γιατί 

μού κάμνεις αύιήν τήν έρώτησι;
—  Γιά νά γνωρίσω τήν ψυχήγ σου, δλην 

τήν ψυχή σου. . .
—  Λοιπόν, δχι. . Δέν είχα καί τόσα τό μη

τρικόν ένστικτον. . .
Κ ’ αίφνιδίως :
—  Είνε φρικώδες αδτό πού μοΰ κάμνεις. . . 

Μού άπλώνεις παγίδες! Θά μέ κάμης νά λυ
πηθώ γιά τήν είλικρίνειά μου!. . .

—  Πιστεύεις βέβαια δτι μοΰ μαθαίνεις κάτι 
πού δέν ξέρω !

—  Λοιπόν γιατί μ’ έρωτας ; γιά νά μέ δοκι- 
μάσης ; γιά νά ύποφερης περισσότερο ;. . .

—  Περισσότερο ή λιγώτερο ti πειράζει ! . . 
Έσυνήθισα πλέον I

—  ’Αλλοίμονο ! είπε κλαίουσα ή Ζοζάννα, 
τίποτε δέν θά σέ παρηγόρηση. Ούτε ή νοημο
σύνη σου θά νικήση τό ζηλότυπον πάθος 
σου. . . Καί άμφιβάλλω δν θά ¿ύτυχήσωμε ποτέ ! 
[Ακολουθεί]
[Μετάφρ. Α. Κ .] M A R C E L L E  T IN A Y R E

Κ Α Ρ Δ Ο  Υ Τ Σ Ι

‘ Ο Καρδούτσης δμως «δοκίμασε τήν λατρείαν 
τής πατρίδος του καί τήν εκτίμησιν τών ξένων. 
Ή  ιταλική βουλή τού έχορήγησεν ετήσιον επί
δομα δεκαπέντε χιλιάδων φράγκων, ή βασιλο
μήτωρ Μαργαρίτα ¿προπλήρωσε πρός άγοράν 
τής βιβλιοθήκης του, την οποίαν θά λάβη τώρα 
μετά τον θάνατόν του, πενήντα χιλιάδες φράγκα, 
καί τού είχε παραχωρήσει μίαν Εξοχικήν έπαυ- 
λιν διά νά κατοική, καί τέλος έλαβεν, ύστερα 
άπό τον Μιστράλ καί τόν Σουλύ Πρυδόμ, τό 
βραβεΐον τού Νόμπελ.

9 9 9

Ό  Καρδούτσης Εγεννήθη τφ 1835 είς τό 
χωρίον Pietra Santa τής Τοσκάνης δπου ήτον 
ιατρός δ πατήρ του Ά π ό τον πατέρα έλαβεν 
ό ποιητής τά πρώτα μαθήματα καί ήρχισε νά 
μελετά τούς λατίνους. ποιητάς. Κατόπιν εσπού-
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δασε ρητορικήν είς τό πανεπιστήμιον τής Φλω
ρεντίας. Κατ’ άρχάς έγραψε σατυρικούς στίχους 
εναντίον φίλων του καί εχθρών του.

Έδιορίσθη καθηγητής τής λατινικής φιλολο
γίας είς διάφορα γυμνάσια καί λύκεια τής Ι 
ταλίας.

Ά π ό  τού 1875 ό Καρδούτσης γίνεται γνω
στός, αρχίζει ή δράσις, ή άκαταπόνητος Εργα
σία του, ή πολυμερής παραγωγή του. Ή το  
καθηγητής είς τό πανεπιστήμιον, ¿δημοσίευε 
κριτικά άρθρα, φιλολογικάς μελετάς, ποιήματα 
καί εσχεδίαζε τάς Βαρβάρους ’φδάς.

Καθαυτό ή Ιδέα τών Βαρβάρων ’φδών, τών 
άνομοιοκαταλήκτων τούτων ποιημάτων, τά ό 
ποια διακρίνει μία βαθεΐα εσωτερική αρμονία, 
ένας ωραίος μουσικώτατος ρυθμός, δέν ανήκει 
είς τόν Καρδούτσην. Πολύ πρό αυτού ó Fan- 
ton i έγραψε ποιήματα τοιούτου είδους. Τά 
ποιήματα δμως Εκείνα τού Fantoni είχον εξω
τερικός μόνον καλλονάς, Ινφ αί φδαί τού Καρ- 
δούτση έχουν δλον τό βάθος τής σκέψεως, δ
λην τήν μεγαλοπρέπειαν τής Εκφράσεως, δλον 
τό ύψος τής εμπνεύσεως *·

Ή  ποίησις τής Καρδούτση ήτο τό αρο- 
τρον οπού άνέσκαψε τήν Εθνικήν ψυχήν τής 
’ Ιταλίας, ήτο ή φλόγα πού άναζωπύρησε τόν 
ιταλικόν νούν . .

Τώρα τό στενόν Ιξ Ελάτης φέρετρον έκλεισε 
τό άψυχον σώμα τού ποιητοϋ, ό όποιος έψαλε 
τό δένδρον τής Ελάτης-

Μα piú onoro V abete: ei fra quattro assi, 
nítida bara, ehiuda alfin li osmri 
del mio pensier tumulti e il van desio-

Ό  Καρδούτσης έκλειεν είς την ψυχήν του 
δλην τήν λατινικήν υπερηφάνειαν, είχεν δλην 
τήν ακαμψίαν καί τήν δύναμιν ρωμαίου δι- 
κτάτορος.

Είς τό τέλος τής ζωής του, δπως ¿λιγό
στευαν αί ζωϊκαί του δυνάμεις, ήρχισε νά τόν 
εγκαταλείπη καί ή πνευματική του ισχύς. Ό  
ποιητής τό Ενόησε καί Εβυθίσθη είς μίαν Επί

1 Ώραιοτάτας βαρβάρους φδάς, μέ πλούσιον ρυθ
μόν καί αρχαϊκήν σκέψιν εγραψεν ο  Στέφανος Μαρ- 
τζώκης. Ελληνικός μεταφράσεις ποιη μάτων τού Καρ
δούτση δέν Ιχομεν ατυχώς. Π ρό ετών είς τό ζακύν- 
θιον περιοδικόν «Μοθσαο έδημοσίευσεν ό  Μαρτζώκης 
μετάφρασιν τού σονέττου Τό BóX9t,J> δέ ζακύνθιος 
σατυριστής ’ Ιωάννης ΐσακασιανος έχει μεταφράσει 
ενα έρωτικόν ποίημα του Καρδούτση. Καί ó  X- Αν- 
νινος έδημοσίευσεν είς παλαιόν τόμον του ήμερο- 
λογίου Ποικίλη Στοά μετάφρασιν μιας Βαρβάρου 
’ ξίδής.

μονον σιγήν. ’Ενθυμούμαι, θά είναι 4 - 5 έτη, 
όπού προσεκλήθη διά νά εκφώνηση, είς τό ίω- 
βιλαϊον τού Άλφιέρη δν δέν σφάλλω, τόν πα
νηγυρικόν. Καί αί Εφημερίδες Εκείνης τής επο
χής ¿δημοσίευαν τήν τηλεγραφικήν άπάντησιν 
τού Καρδούτση, ,γεμάτην άπό Υπερηφάνειαν 
άπότομον άλλά καί άπό συνείδησιν τής κατα- 
στάσεως του.

— Άρνούμαι διότι καθώς θέλω δέν ήμπορώ, 
δπως ήμπορώ δέν θέλω. . .

Είς τόν πρόλογον μιας ποιητικής του Ικδό- 
σεως, le R im e nuove νομίζω, άφηγεΐται δτι 
κάποιος νέος στιχουργός τού έστειλε τά ποιή
ματα του καί ¿ζητούσε τήν γνώμην του καί 
τάς σνμβονλάς του. Ό  Καρδούτσης τού άπήν- 
τησε.

— Σάς συμβουλεύω νά κρεμασθήτέ.
Ό  Καρδούτσης εν γένει δέν ¿συμπαθούσε 

τούς νέους ποιητάς. Καθώς ό Κικέρων είχε πί
κραν είρωνίαν διά τούς νεωτέρους, άπό τούς 
οποίους εύγήκαν ό Κάτουλλος καί ό Όράτιος, 
έτσι καί Ó Καρδούτσης δέν άνέφερε ποτέ τόν 
Δ 5 Άννούντσιον, άλλά Ικατηγόρει πάντοτε τήν 
Υπερβολικήν καί φλύαρον πεζογραφίαν τών 
νέων μυθιστοριογραφιών.

Ή  φιλολογική εργασία τού Καρδούτση εί
ναι σοβαρά ώς καί ή ποιητική. Αί κριτικαί 
μελέται του περί τών Ιταλών ποιητών, άπό 
τού Δάντη μέχρι Λεοπάρδη, άποτελοΰν πολλούς 
τόμους.

Τφ 1890 δ Καρδούτσης έγένετο γερουσια
στής. Ά π ό  τό ίδιον έτος άρχίζει ή διανοητική 
του κατάπτωσις. Ούδέν εκ τών δσων Ιγραψεν 
έκτοτε ήμπορεΐ νά παραβληθή πρός τάς Ελλη
νικός ανοίξεις, τόν ύμνον είς τόν Σατανά καί 
μερικά εκ τών σονέττων του.

"Υστερα ή σωματική άσθένεια ήρχισε νά τόν 
καταβάλλη καί νά τού κλέπτη τήν ζωήν. Μέσα 
είς θλιβερούς χρόνους ¿προχωρεί ή καταστροφή 
διά có πνεύμα καί τό σώμα τού ποιητοϋ. Δέν 
ήμπορούσε νά περιπατήση, τού ήτο δύσκολον 
νά κινηθή καί ό διανοητικός μηχανισμός 
έπαυσε νά λειτουργή, ωσάν νά ήτο τό κοινό- 
τερον μηχάνημα.

9*9
Ό  Καρδούτσης έκλειεν είς τήν ψυχήν του 

δλα τά γόνιμα σπέρματα τής Ιταλικής φυλής· 
είναι ό κατ’ έξοχήν Υποκινητής τής άνανεώ- 
σεως τής ιταλικής ποιήσεως διά τής μελέτης τής 
λατινικής φιλολογίας καί διά τής μετουσιώσεως 
τού νέου πνεύματος κάθε φιλολογίας. Είναι ό 
ποιητής πού υμνεί τόν Σατανάν ώς



dell’ essore . 
principio immenso, 
materia e spirito, 
ragione e senso.

Είναι é δυνατός νους οπού επικαλείται την δΰ* 
ναμιν χήν δημιουργόν, δπού πιστεύει εις την 
θεωρίαν του Καρλαΰλ δτι την δύναμιν τής 
συνειδήσεως Ινος λαού την άποτελεΐ δ ήρως 
καί ό ποιητής.

Ό  Καρδούτσης υμνεί τόν ήρωϊχόν κα'ι με- 
γαλεπήβολον Γαριβάλδην, τον στρατηγόν δποΰ 
εδωσεν εις τούς στρατιώτας του κάτι από την 
μεγάλην ψυχήν του πριν τούς ρίψη συσσωμα
τωμένους εναντίον τής τύχης. Ό  Γαριβάλδης 
είς τήν νεοϊταλικήν φυλήν αντιπροσωπεύει την 
δύναμιν, ό Καρδούτσης τό πνεύμα, αλλά ένα 
πνεύμα δυνατόν καί γαλήνιον, δηλαδή τήν με- 
γαλοφυίαν.'Ο ήρως Γαριβάλδης καί δ ποιητής 
Καρδούτσης είναι δύο σύμβολα μιας φυλής. 
Σπαθί κρατεί δ ήρως πάντοτε, σπαθί κρατεί 
κάποτε καί δ ποιητής.

'Όλα τά ερημικά δνειρα τής σκέψεως δπου 
¿προετοίμασαν τό Ιταλικόν κράτος, οί λησμο
νημένοι μάρτυρες τής πολιτικής άρχής τοΰ Μα- 
τσίνη, οί δουλικοί πόθοι, τό αίμα και ή δόξα 
τής ΐταλικής αναγεννήσεως κινούνται και πάλ
λουν είς τήν ποίησιν τού Καρδούτση.

Ο στίχος του είναι δπλον, είναι μαστίγιον. 
Σέ κεντρίζει καί σέ κινεΐ. Σέ σύρει καί σέ ανυ
ψώνει . . .Έ χει τό θάρρος νά φωνάξη εμπρός 
εις τούς τάφους των μεγάλων ’ Ιταλών.

Chi risvegtiar, chi pud l' ira de’ fortt, 
di Dante padre V ira?
Solingo vate in $ull‘ urna de’ morti 
lo vo' spezzar la lira ...

Aecoglietemi, udite, oh degli eroi 
esercito gentile,
tristi novelle io recheró tra voz: 
la nostra patria è vile.

* *  · /
"Επεσαν τά πτερά τοΰ οίστρου, έστείρευσεν 

ή βαθεία πηγή τού τραγουδιού καί Ινεκρώθη- 
σαν τά ευγενικά χέρια δπού ¿σκόρπιζαν άνθη 
εις τον έρωτα καί ερριπτον βέλη είς τούς δει
λούς. Ή  σφύρα τής Ιμπνεύσεως δεν θά κατερ- 
γασθή, ποτέ πλέον, τόν τέλειον στίχον επάνω 
είς τόν ακμωνα τής τέχνης.
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'Ο είδωλολάτρης δεν θά έτακαλεσθή πλέον 
τόν μέγαν Πάνα, κάτω άπό τήν δημιουργόν 
λάμψιν τού ήλίου, μέσα είς τήν γόνιμον βλά- 
στησιν των κήπων τού Λατίου. Ό  επαναστά
της δεν θά στραφή ποτέ πλέον είς τήν μεγάλην 
πυρκαϊάν τής γαλλικής επαναστάσεως. . .

Κάτω άπό τά φωτεινά τόξα τής τέχνης τού 
Καρδούτση επέρασαν, επάνω είς τήν θριαμβι
κήν άμαξαν τών βαρβάρων φδών του, τά με
γάλα ινδάλματα τής Ρώμης καί τής Ιτα 
λίας.

Ό  Καρδούτσης άνύψωσε μίαν σημαίαν. . . 
Έκράτησεν υψηλά τήν σημαίαν τής Ελευθερίας 
καί τού Πολιτισμού.

Ό  ποιητής υπήρξε μοναρχικός, ύπήρξε καί 
δημοκράτης.

Είς τά 1860 έγραφε, κάτω άπό τήν σημαίαν 
τοΰ Γαριβάλδη, τό ποίημά του πρός τήν Ιτα 
λίαν καί τόν Βίκτωρα Εμμανουήλ, καί κατό
πιν, κατά τούς θλιβερούς χρόνους τής μάχης 
τού Άσπρομόντε καί τής Μεντάνας, δ ποιητής 
έγινε δημοκράτης καί ¿τραγούδησε μέ πύρινους 
στίχους δλην τήν άθλιότητα καί τήν δειλίαν, 
δλας τάς πολιτικός μεταβολάς καί ολόκληρον 
τήν επανάστασιν τής έθνικής συνειδήσεως. Καί 
ή ποίησις ¿κείνη είναι ορμητική ως χείμαρρος, 
άπότομος ώς κεραυνός, κτυπφ, κρημνίζει, υ
ψώνει τήν φωνήν είς αποστροφήν καί βλα
σφημίαν, υβρίζει τούς προδότας τού ’Ιδανικού 
καί εξευτελίζει τούς μηδαμινούς.

Καί δπως, ύστερα άπό τήν τρικυμίαν καί 
τήν θύελλαν, απλώνεται είς τόν ουρανόν τό ου
ράνιον τόξον, καί λάμπει 6 ήλιος φωτοβόλος, 
έτσι, υστέρα άπό τήν νίκην τής Ρώμης, άνυ- 
ψώνει ό ποιητής πρός τούς λόφους τών Άπεν- 
νίνων τό ασμα τής αγάπης μέ τοΰ Όρατίου 
τούς ρυθμούς καί τού ’ Αλκαίου τά μέτρα.

Καί τώρα οπού προστρέχουν άπό παντού διά 
νά ρίψουν είς τόν τάφον του τήν δάφνην τής 
δόξης καί νά εκφωνήσουν τόν έπαινον τής τέ
χνης του, έρχομαι καί εγώ νά στεφανώσω μέ 
έλληνικήν δάφνην τόν ποιητήν όπου ύμνησε 
τήν άρχαίαν Ελλάδα, καί προσομιλώ πρός τό 
πνεύμα του τήν γλώσσαν είς τήν όποιαν έψαλ- 
λεν ό τυφλός ¿κείνος ραψφδός τής Τρωάδος, 
διά τόν όποιον ό νεκρός ποιητής έγραψεν εν 
άπό τά ώραιότερα σονέττα του.

Ό  ποιητής άπέθανε, ζήτω Ó ποιητής.

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ

T O  K G K  Κ Π 6 Ν Θ Η Μ 6 Ρ Ο Ν

ΛΟΓΟ Ι ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ

Αθηναϊκή άποκρηά

ΚΑΘΕ φοράν πού ξαναγυρίζει ή Άποκρηά, συλλο
γίζομαι δτι ό πρώτος μασκαράς είνε ή νέα μας 

γραμματική, δπως τήν καταντήσαμεν δλοι μας, ποιός 
ολίγον καί ποιός πολύ. Καί τδ συλλογίζομαι περισ
σότερον, βλέπων δλας τάς τυπικός μεταμφιέσεις, πού 
ΰφίσταιαι τό ίδιον τό όνομα τής δυστυχισμένης^Άπο- 
«ρηάς. Εκατό φορές τήν ημέραν διαβάζω και ακούω 
τήν λέξιν αυτήν καί μίαν φοράν δέν ενθυμούμαι νά 
τόν συνήντησα όρθογραμμένην ή ό^θοειπωμένην. Καί 
δέν καταλαβαίνω διατί έπί τέλους ολος δυόσμος, πού 
δέν είνε υποχρεωμένος νά γνωρίζη τάς αρχαίας δια
λέκτους, νά μή λέγγι καί νά μή γράφη καί νά μήν 
κλίνη τήν άποκρηάν: άποκρηά τής άποκρη&ς, άντί 
όλων αυτών τών κωμικών σολοικισμών πού επανα
λαμβάνονται κάθε χρόνον : αΐ άποχρέω, τών άπόχρεο), 
τών άποχρέα>, τής άποκρέω κτλ. κτλ. κτλ. τοσον ώστε 
νά νομίζη κανείς ότι γίνεται διαγωνισμός σολοικισμού 
κάθε χρόνον γύρω άπό τό βασανισμένον αυτό όνομα.

Ά λλ’ «ς  άφίσωμεν τήν γραμματικήν διά τήν σαρα- 
κοστήν. Υπάρχουν άλλα τραγικώτερα θέματα διά τήν 
περίστασιν. Διότι τί τραγικώτεραν άπό τήν λιποθυ
μίαν τού πνεύματος μέσα είς τάς ’Αθήνας, άπό τήν 
μώρανσιν τοΰ άλατος έπάνω είς τήν γήν τής ’Αττι
κής, άπό τήν άνυπαρξίαν τής χάριτος υπό τό Έρε- 
χθεϊον καί άπό τήν χρεωκοπίαν τής καλαισθησίας 
μέσα είς τήν πατρίδα της. Ή  Άποκρηά, μία ωραία 
παρένθεσις καθολικής ευθυμίας, διαχύσεως, ξενοια
σιάς, γέλιου καί διασκεδάσεως είς τήν ψυχράν μονο
τονίαν ένός όλοκλήρου χρόνου, μέ τόν γενικόν, > σχε
δόν θρησκευτικόν, δημόσιον χαρακτήρα της, μέ τήν 
συμμετοχήν όλων τών κοινωνικών στοιχείων, είνε μία 
ώραία περίστιισις διά νά φανούν καί ν’ άνθίσουν, 
όταν υπάρχουν, όλα τά ώραϊα καί ευγενικά πράγματα 
πού άνέφερα παραπάνω. Άλλά δυστυχώς ουτε φάνε- 
ρόνονται, ουτε άνθίζουν. Είς τάς ’Αθήνας— ναί, είς 
τάς ΑΘΗΝΑΣ, κύριε, — καταλληλοιέρα^έποχή διά νά 
κλαύση κανένας άπό αηδίαν δέν είνε άλλη άπό τήν 
Άποκρηάν. Δέν ομιλώ βέβαια διά τάς διασκεδάσεις 
τών δλίγων, καί διά τάς συγκεντρώσεις τών έκλεκιών 
καί διά τήν ευθυμίαν τών προνομιούχων. 'Ομιλώ διά 
τήν δημοσίαν εμφάνισιν καί τήν δημοσίαν παράστα- 
σιν τής Άποκρηάς, ¿κείνην ακριβώς πού δείχνει τήν 
■ψυχήν ένός λαού καί τό ολίγον ή πολύ φώς τής ψυ
χής αυτής. Καί ή παράστασις αύτή είνε δυστυχώς 
αξιοδάκρυτος.

Δέν θέλω έν τούτοις νά σύρω κανένα άπαισιόδο· 
ξον συμπέρασμα διά τήν ψυχολογίαν του λαού αύτοδ, 
τόν όποιον και αύτός ό Άμπού, άφοΰ Ισκωψεν δ,τι 
εύρήκεν εμπρός του, ώνόμασεν ένα τών εύφυεστέρων 
λαών τής Εύρώπης, ούτε νά κηρύξω όριστικώς τόν 
θάνατον τής καλαισθησίας, είς τήν ιδίαν της πατρίδα. 
Κάπου άλλου εΰρίσκεται τό αίτιον. Ό  δυστυχής αύ
τός Ρωμηός, ό οποίος κρύβει θησαυρούς νοημοσύ
νης, αισθήματος καί πνεύματος μεσάτου, όταν εό- 
ρεθή μέσα είς πέντε άλλους Ρωμηούς, γίνεται τό ά- 
νουσιώτερον πλάσμα τοΰ κόσμου. Διότι θέλει νά <ζανή 
ανώτερος καί διαφορετικός άπό δ,τι είνε. Καί οταν 
εύρεθή μέσα είς πέντε ξένους τότε δά γίνεται ήλίθιος. 
Διότι θέλει νά φανή ότι είνε τουλάχιστον δ πρώτος 
εγγονος τοΰ Περικλεούς καί τού Φειδία- Καί δπου.

αρχίζει ή προσποίησις χάνεται τό πνεΰ|ΐα, χάνεται τό 
αίσθημα, χάνεται ό άνθρωπος. ’Εάν τούς ανθρώπους 
αυτούς, οί όποιοι μασκαρευμένοι ή αμασκάρευτοι 
βγαίνουν είς τόν δρομουν διά νά Ιορτάσουν τήν Ά 
ποκρηάν, δέν τούς ¿στένευαν τά ήθικά τους ρούχα, 
αί Άθήναι θά ¿γέμιζαν διά τρεϊς ή τέσσαρας εβδο
μάδας άπό χαράν, από πνεύμα, άπό χάριν. Άντί τού
του ένας παγετώδης άνεμος άηδίας πνέει άπό όλα τά 
σημεία. Νομίζει κανείς δτι οί τρόφιμοι ένός ήλιθιο- 
κομείου έβαλθηκαν νά πανηγυρίσουν τήν Άποκρηάν 
μέσα είς τάς ’Αθήνας. Μίαν φοράν κ’  Ινα καιρόν, δ- 
ταν τά ήθη ήσαν άκόμη απλούστερα, οί άνθρωποι 
φυσικώτεροι καί ή ψώρα τής έπιδείξεως ήπιωτέρα, 
τό λαϊκόν πνεύμα είχεν αληθινούς θριάμβους, σατυ- 
ρίζον πρόσωπα καί πράγματα, ήθη καί έξεις, διαχυ- 
νόμενον καί ξεχειλϊζον μέ μίαν πρωτογενή άλλά ελ
κυστικήν αφέλειαν. Οί χαριτωμένοι αύτοί μασκαρά- 
δες, τών όποίων τελευταΐον λείψανον, είνε ή έκφυλι- 
οθείσα χαμήία, ¿χάθηκαν ολίγον κατ’ ολίγον. Σήμερον 
ό μασκαράς θέλει νά σατυρίση τά υδραυλικά έργα, 
τήν "Εταιρίαν τών μονοπωλείων, τήν απαρτίαν τής 
Βουλής, τήν 'Εταιρείαν τών κηδειών καί δέν ήξεύρω 
πόσα άλλα μακάβρια πράγματα, πού έχουν τόσην σχέ- 
σιν μέ τήν εύθυμίαν καί τήν χαράν, όσην ένας γά
μος μέ μίαν κηδείαν. Ή  διαστροφή αύτή τοΰ άπο- 
κρηάτικου πνεύματος έλαβε τήν μεγαλοπρεπεστέραν 
έκδήλωσιν είς τήν Ιποχήν τών περιφήμων Κομιτά
των, τά όποΐα μας έκαμαν νάιιδιάσωμεν όριστικώς 
μεταξύ άλλων, καί δλην τήν ’ Ελληνικήν Μυθολογίαν. 
Καί κατ’  αύτόν τόν τρόπον ή Ελληνική Άποκρηά άκο· 
λουθεί τήν έξέλιξίν της, τόσον, ώστε κάθε φοράν πού 
άκούει κανένας δτι λαμβάνονται μέτρα Ιορτασμού, 
επισήμου καί μεγαλοπρεπούς τών ήμερων αθτών,νά 
καταλαμβάνεται προκαταβολικώς άπό τήν βαθυτέραν 
μελαγχολίαν.

Κατά τήν τέλεσιν τών Ρωμαϊκών Κρονείων κάθε 
εργασία ¿σταματούσε καί μόνον τά μαγειρεία Ιπε- 
τρέπετο νά λειτουργούν, ένφ ταυτοχρόνως άπηγο- 
ρεύετο κάθε σοβαρά συζήτησις καί ομιλία περί δη
μοσίων ή Ιδιωτικών πραγμάτων. Μόνον οί δούλοι εί
χαν τό δικαίωμα νά σατυρίζουν καί σκώπτουν άτι- 
μωρητεί κατά πρόσωπον τά έλαττώματα τών κυρίων 
των. Έ δώ οί άνθρωποι φορούν μάσκες διά νά γίνων- 
ται σοβαρώτεροι καί πλέον πένθιμοι καί διά νά 
διεκτραγωδούν, είς πλαστικάς εΙκόνας, τάς άθλιότη- 
τας τής πολιτικής καί τάς ψυχρότητας τού δημοσίου 
βίου. Καί έκεϊνοι πού δέν φορούν μαφίες, σοβαρώ- 
τεροι άπό τούς πρώτους, τούς θαυμάζουν καί τούς 
χειροκροτούν. Καί άπό δλην αδτήν τήν εύθυμίαν δέν 
λείπουν παρά τά έξαπτερυγα καί οί παππάδες.

Ύπό τοιούτους δρους δέν είνε άνάγκη νά ζητήσω 
συγγνώμην, αν είς τό άνοιγμα τού Τριωδίου, γράφω 
ένα άρθρον σαρακοστινόν. Τήν μεγάλην έβδθ}ΐάδα 
σας υπόσχομαι νά γράψω Ινα άρθρον άποκρηάτικον.

Π. Νβ.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΜιχαήΙ Ζάρας

ΤΟ 1907 δέν φαίνεται νά είναι εύνοϊκόν διά τό έλ- 
ληνικόν θέατρον. Μετά τόν Βερναρδάκην, ή ελλη

νική σκηνή άπώλεσε προχθές τόν Μιχαήλ Ζώραν,
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αΛοθανόντα. έν Τριπόλει, όπου διετέλει άπό έτους πε
ρίπου είσαγγβλεύς τών Πρωτοδικών.

Πριν περιβληθή τήν τήβεννον τοΰ είσαγγελέως ό 
Ζωρας ¿χρημάτισε« επί σειράν έτών δικηγόρος έν 
Συρφ> Ινθα κατένεμε χόν χρόνον αύτοΰ μεταξύ δικη
γορικών κ α ί .. .δραματικών υποθέσεων, όπως κατά τά 
παιδικά αύτοΰ Ιτη , πολλάκις άφινε τά θρονία τοΰ 
γυμνάσιού διά νά άνέλθη τήν σκηνήν <!>ς έρασι- 
Τέχνης;

Κατά τόν αυτόν τρόπον διέρρεύσεν ολόκληρος ό 
βραχύς τοΰ Ζώρα βίος. Τ ό ήμισυ τοΰ. χρόνου του αφιέ
ρωνε πάντοτε εις τό θέατρον άνευ τοΰ οποίου αδύνα
τον νά έννοήση τήν ζωήν. Νεανίσκος, παρίστανεν άπό 
του 1874 ώς έρασιτέχνης δπό τάς δδηγίας δτέ μεν τοΰ 
μακαρίτου Σσύτσα, ότέ δέ ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ κ. 
Άλεξιάδου. 'Ε φ η βος κατόπιν, παρήτει τάς Νεαρός 
τοΰ ’Ιουστινιανού, καί διήρχετο τάς ώρας του μέ τήν 
«Ν όρμαν» τοΰ Δορμεβ'ιλ καί τήν «Μεσσαλίναν» τοΰ 
Κοσσα, ας μετά πολλής έπιτυχίας αύτός μέν μετέφρα- 
σεν έμμέτρως είς τήν έλληνικήν, ¿δίδαξαν δ ’  άπό σκη
νής τήν μέν πρώτην ή κ. Πιπίνα Βονασέρα, τήν δέ 
δευτέραν ή κ. Σοφία Ταβουλάρη. Δικηγόρος δ  Ζώρας, 
έξηκολούθησε νά τρέφη περισσοτέραν άγάπην πρός 
τάς σανίδας τής σκηνής ή τό δικαστικόν βήμα τό 
όποιον καί πλέον ή άπαξ έγκατέλειψε χάριν τών 
πρώτων.

Μέχρι τοΰ 1886 έπλούτιζεν ό  Ζώρας τό θέατρον διά 
μεταφράσεων μόνον, έκ τής ιταλικής καί γαλλικής.
Βκτοτε έπεδόθη καί εις τήν συγγραφήν πρωτοτύπων 

έργων. "Ισιος ή λέξις «πρωτοτύπων» νά παρέλκη, κα
θόσον ό Ζώρας ¿στερείτο οπωσδήποτε πρωτοτυπίας. 
Έγκύψας πολύ είς τήν μελέτην τοΰ νειοτέρου Ιτα λ ι
κού θεάτρου, ύπέστη τόσον πολύ τήν έπίδρασιν αύτοΰ, 
ώστε άκουσίως βεβαίως εμιμήθη ότέ μέν ολοκλήρους 
σκηνάς ξένων έργων, ότέ δέ καί ολόκληρα Ιργα, ώς 
συνέβη μέ τάς δύω καλλίτερος του κωμφδίας « τά Φαι
νόμενα καί Πράγματα» καί τόν «Δέκατον τέταρτον» 
αΐτινες έχουν στενήν τήν συγγένειαν ή μέν πρώτη μέ 
τήν κωμφδίαν τοΰ Φερράρη « C ause ed e ffe tti» η δέ  
δευτέρα μέ τήν τοΰ S a lv e str i: « T redici a  ta v o la .»

Τ ά  «Φαινόμενα καί Π ράγματα» Ιτυχον καί τοΰ βρα
βείου κατά τόν Λασσάνειον διαγωνισμόν τοΰ 1899,· 
άφοΰ προηγουμένως έχειροκροτήθησαν εν Σύρφ, παρα- 
σταθέντα υπό τόν τίτλον« Τό Φρόνιμο καί τό Τρελλό».

Π ρό τών «Φαινομένων καί Πραγμάτων» ό  Ζώρας 
έγραψε κατά τό 1896 «τά  Α νόμ οια» δραμα κοινωνι
κόν τετράπρακτον παρασταθέν τό πρώτον έν Σύρφ καί 
είτα έν Ά θή ναις άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρου « Π α
ράδεισος». Καί άπό τό έργον αύτό λείπει ή πρωτοτυ
πία, τής ύποθέσεώς του οΰσης κοινοτάτης σΰχ ήττον 
έ κ τη ς  δλης υφής τού δράματος, τής έντεχνου διατυ- 
πώσεως ένίων έν αύτφ χαρακτήρων καί τοΰ διαλόγου 
δν ¿ξαιρετικώς έπεμελεϊτο ό  Ζωρας είς όλα τά Ιργα  
του, έπιστεύθη ότι θ ά  Ιγραφεν ωραιότερα διά τό θέα
τρου Ιργα, πλήν ή προσδοκία αϋτη διεψεύσθη δυστυ
χώς, καθόσον είς τό κατόπιν έργον/του « ο'ι Έ παρχιώ- 
ται» είς τό όποιον ήθέλησεν ό  ποιητής, άποτινάσσων 
τρόπον τινά τήν βαρύνουσαν αύτόν ξενικήν έπίδρασιν. 
νά ζωγραφήση ήθη καί έθιμα ελληνικά, άπέτυχε κατά 
τό πλεϊστον.

Τ ό έργον του αύτό, ύπό τόν τίτλον « Ρεκλάμα» μου 
τό είχε στείλει ό μακαρίτης έκ Σύρου πρός άνάγνωσιν, 
μετά τήν οποίαν τοΰ τό έπέστρεψα μέ τήν σημείωσιν 
ότι « είναι οίκτρόνΐ»

— «Δέν ’μπορεί νά γίνη καιιμιά διόρθωσις;» μέ 
ήρώτα μέ όλίγας ημέρας ό  μηδεποτε απογοητευόμενος 
ποιητής. «Μ ιά καί τώγραψα, δέν πρέπει νά πάη χα 
μένο I »

—  Τό μόνον πού έχεις νά κόμης, τοΰ άπήντησα, εί
ναι νά τί> στείλης είς τόν Λασσάνειον καί νά βραβευθής!

Μ έ ήχουσεν, έστειλε τό έργον του εις τόν οιαγωνι

σμόν κ α ί .. .έβραβεΰθη· έσχάτως έπαίχθη μάλιστα τό 
βραβευθέν άπό τής σκηνής του Βασιλικού θεάτρου, τά 
δέ «Π αναθήναια» αν δέν άπατώμαι, τοΰ έψαλαν τόν 
¿πικήδειον!

Ά λ λ α  έργα Ιγραψεν ό Ζώρας, τήν κοινωνικήν κωμφ
δίαν « Ρόδα καί Α γ κ ά θ ια » βραβευθεϊσαν καί ταύτην 
κατά τόν Λασσάνειον άγώνα τοΰ 1901, χό « Δίκαιο · 
στάσιον» κωμφδίαν παρασταθείσαν πολλάκις έπιτυχώς 
καίτελευταίον «Τ όν  Χρυσωμένοι· Βόρβορον» κωμφ
δίαν περί ής ούδέν γνωρίζω.

Π ρός συμπλήρωσιν τών σημειώσεων τούτων, οφείλω 
νά προσθέσω ότι ό Ζώρας ήτο έκ τών ολίγων εκείνων 
ενθουσιωδών φίλων τοΰ θεάτρου, τών δυστφχώς σπα- 
νιζόντων ήδη, οΐτινες δν δέν άφίνουν θνήσκοντες τί
ποτε διά τούς μεταγενεστέρους, συνετέλεσαν όμως 
πολύ πρός συγκρατησιν τής ελληνικής σκηνής, ή δπαρ- 
ξις τής όποιας ήθελεν είσθαι προβληματική σήμερον 
άνευ τοΰ ενθουσιασμού άνδρών ο Ιος ύπήρξεν ο άτυ
χης Ζώρας.

Ν . I . Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ  

Ξ Ε Ν Ο Ι  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Τ Α Ι
Κάρολος άίτριχ — Karl Dieterich -

EIN E  πολύ γνωστός είς τούς κύκλους τών ’Α θ η 
ναίων λογίων ό σοφός γλωσσολόγος καί νεοελλη- 

ληνιστής, μέ τήν καθαρόν τευτονικήν φυσιογνωμίαν, 
τό συμπαθητικόν ξανθό κεφάλι, τά βαθειά, άθώ α γα
λανά μάτια καί τούς εύγενικούς τρόπους, ξένος μας 
κατά περιόδους είς τάς ’Αθήνας, ξένος πάντα προσ
φιλής καί ευχάριστος άπό τήν πρώτην του έμφάνισιν 
είς τούς στενούς μας όμίλους καί τά φιλολογικά σα
λόνια τοΰ 1898. Τόν έγνώρισα ένα απόγευμα καί αύ 
τόν εις τό Ιστορικόν γραφεΐον τή ς '«Τ έ χ ν η ς» , εις 
τήν οδόν Μητροπόλεως, Ινα Γερμανόν, πρωτόφθα- 
στον είς τήν Ε λλάδα, ό όποιος ώμιλοΰσε τά νεοελ
ληνικά, μέ ολίγον ξενίζουσαν προφοράν, μέ όλίγιστα 
λάθη καί μ ’ ένα ύφος διαρκούς έκπλήξεως. Ή τ ο ν  
μία καλή έποχή τότε διά τά γράμματα. Κάποτε νέα 
Ιδανικά, καλλιτεχνικά καί γλωσσικά, κάποτε όρμή 
δημιουργική καί κριτική έφαίνοντο νά ζωογονούν τό 
νωθρόν νεοελληνικόν πνεΰμα. Εϊμεθα τότε «les ie u -  
nes»- Ή  «Τέχνη» είχε παρουσιασθεϊ, ύπό τόν αξιον 
διευθυντήν της, τόν αγαπητόν μου Χατζόπουλον, μέ 
δλον τόν οίστρον, τάς όρμητικότητας, τάς ύπερβο- 
λάς καί τήν πολεμικήν τών «μικρών επιθεωρήσεων» 
της Γαλλίας Ή  λατρεία τών νέων φιλολογικών θεο
τήτων έκλονιζε τά βάθρα τών παλαιών. Μέσα είς τάς 
σελίδας τοΰ βραχυζώου περιοδικού ώμιλούσαμεν διά 
τόν Νίτσε, τόν Χάουπτμαν, τόν Μάτερλιγκ, κατεσπα- 
ράζαμεν τούς γέροντας καί τούς όπισθοδρομημένους, 
ό Καμπύσης μέ τό ώραίον του άφηνίασμα Ιγραφεν 
Ιρωτικούς ύμνους πρός τήν Γερμανίαν, ό Πασσαγιάν- 
νης μέ τά «κοκαλάκια τοΰ ντόμινου» μάς Ιχάριζε διά 
πρώτην φοράν τόν τίτλον τών «μαλλιαρών», ό Χ ατζό- 
πουλος μάς είχε τρελλάνει μέ τήν καθημερινήν φ ά ρ ·  
σαν του καί, μέ ολίγα λόγια, ποτέ ή φιλολογία μας 
δεν Ιζησε ζωηρότερο, άπό τήν εποχήν ¿κείνην. Τ ά  
σαλόνια τοΰ Παλαμά καί της κυρίας Παρρέν ¿πλημ
μύριζαν κάθε βράδυ άπό τήν θορυβώδη και κακομα- 
θημένην φυλήν τών γραμματανθρώπων τόσον ώστε 
σήμερα, μετά μίαν δεκαετίαν, πού οί άνθρωποι τοΰ 
1898 συναντώμεθα «σάν ξένοι, σά διαβάτες», νά μάς 
φαίνεται σάν όνειρον ή ώραία μακρυνή αύτή έποχή. 
Τήν έποχήν αυτήν εΰρέθηκε μεταξύ μας ό  Κάρολος 
Δίτριχ. Καί είχε γίνει τόσον οίκεΐος μας καί τόσον 
απαραίτητος είς όλος μας τάς συγκεντρώσεις, ώστε 
νά μή τόν ξεχωρίζωμεν άπό. τούς Ιδικούς μας. Κ ’ ε· 
μεινεν ίδικός μας, ίδικός μας άκόμη, καί μακράν μέ
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τήν άγάπην πρός τήν Ε λλά δα  καί τά νεολληνικά 
γράμματα, μέ τάς σοφάς του εργασίας διά τήν νεο
ελληνικήν γλώσσαν, μέ τάς μελετάς του διά τήν με
σαιωνικήν καί τήν νειοτέραν μας λογοτεχνίαν, μέ τάς 
μεταφράσεις τών έργων μας, μέ τά διαρκώς πρός τήν 
Ε λλά δα  ¿στραμμένα βλέμματα τής φωτεινής του ψυ
χής. "Ο λη ή νεα ζω ή  τοΰ ανθρώπου αύτοΰ είνε γε
μάτη άπό Ε λλάδα. Α ί όλίγαι βιογραφικαί σημειώ
σεις, πού τοΰ Ιζήτησα, καί τάς οποίας αντιγράφω επί
τηδες έδώ, όπως έγράφησαν είς τήν γλώσσαν μας, 
εΧνε ό καλύτερος καθρέπτης τής ζω ή ς καί τής δρά- 
σεως τοΰ νέου σοφού, ζω ή ς καί δράσεως, πού μάς είνε 
όλόκλήρος αφιερωμένη :

«Γεννήθηκα στά1869 στό Βερολίνο, ¿σπούδασα έκεΐ 
άπό τό 1 890 -1894  συγκριτική γλωσσολογία, νεωιέρας 
γλώσσας καί φιλολογίας, μέ ξεχωριστό ενδιαφέρον ό
μως έπιδόθηκα είς τήν μελέτην τής μέσης και νεωτέ- 
ρας Ιλλ. γλώσσας καί φιλολογίας. Τήν Ιμαθα πρώτα 
πραχτικά στό Διδασκαλείου τών ’Ανατολικών γλωσ
σών στό Βερολίνο, δπου είχα δάσκαλο τόν Μιτσο- 
τάκη. Σ τά  1895 ¿πήγα στό Μόναχο, γιά νά τελειο
ποιήσω τάς επιστημονικός μου γνώσεις τής νεοελλη
νικής ύπό τήν όδήγησιν τοΰ καθηγητοΰ K ruinbaeher·
Έ κεϊ έβαζα καί τά θεμέλια τοΰ πρώτου μου έργου 
«τών εξερευνήσεων περί τής ιστορίας τής έλλ, γλώσ- 
σης άπό τήν αλεξανδρινήν Ιποχήν έως στόν δέκατον 
αίώνα μ. X .»  Έ π ί βάσει τής διατριβής αύτής έλαβα 
τό πτυχίον διδάκτορος στό Μόναχον (1898) καί στό 
ίδιο χρόνο έκαμα τό πρώτό μου ταξίδι στήν Ε λ 
λάδα, δπου έμεινα έως στό τέλος τοΰ 1899 κι’  δπου 
έκαμα καί διάφορες γλωσσικές μελέτες είς τάς Κ υ - 
κλάδας νήσους. Τ ά  αποτελέσματα αύτοΰ τοΰ ταξιδιού 
τά ένωσα μέ ¿κείνα ενός άλλου, πού έκαμα στό χι
νόπωρο τοΰ 1902 στά νησιά τής Μικρός ’Ασίας, μέσα 
σέ μιά πραγματεία πού τυπώνεται τώρα είς τά Χ ρο
νικά τής Ακαδημίας τής Βιέννας ζ  ποΰ μου χορη- - 
γοΰσε καί τά μέσα γιά τό δεύτερό μου ταξίδι.

»"Ε ξω  άπ’  αύτά τά δύο καθαρώς επιστημονικά έργα τότε είς δλα τά συγγράμματά μου δείχνοντας στόν
έγραψα καί μίαν Ιστορίαν τής βυζαντινής καί νεοελλ. κόσμον τόν όλοζώντανον ελληνισμόν του λαού, κι
φιλολ. (1902) καί πολλές μικρότερες πραγματείες σέ δ^ι τό μισοζώντανον έλληνισμόν τών λογίων. Διόι_ι
διάφορα γερμ- περιοδικά γιά τήν Ιλλ. φιλολογίαν καί μονον ό λαϊκός έλληνισμός περιέχει τόν πυρήνα τού
λαογραφίαν, ποΰ ίσως αργότερα θ ά  βγούνε σέ ίδιαί- μέλλοντος, καί μοΰ φαίνεται σπουδαιότερο ζήτημα νά
τεροτόμο- έχη μέλλον δ ελληνικός λαός παρά νά εχη παρελ&όν.

»’Εκτός τών ίδικών μου αύτών Ιργασιών Ιπροοπά- Μακάρι νά μή γείνη τό μέλλον ένα θύμα τοΰ παρελ-
θη σα  άκόμη νά κάμω γνωστόν τό γερμανικόν φιλολ. θοντος ! »
κοινόν μέ τά καλύτερα προϊόντα τής νεοελλ. φιλο
λογίας μεταφράζοντας κάμποσα διηγήματα τοΰ Κ αρ- Π όσον σοφά καί σημαντικά και ποσον είλικρινώς 
καβίτσα (ποΰ σέ λίγο θ ά  βγουν σέ ξεχωριστό τόμο), φιλελληνικά, δΓ όσους είμποροΰν νά βλέπουν καί νάν-
τοΰ Παλαμά, τοΰ Έ φταλιω τη, τοΰ Νιρβάνα, τοΰ ¿ ρ υ · τιλαμβάνωνται, είνε τά τελευταία λόγια τής συντό-
στάλλη, τοΰ Χριστοβασίλη καί άλλων. μου αύτής αυτοβιογραφία; ! Είς ένα προάστειον τής

»Τώ ρα συγγράφω έναγερμανο-έλληνικό λεξικό, ποΰ Λειψίας, είς τό Κόνεβιτς. ό  έξοχος φίλος τής Έ λ ·
τό κυριώτερο χαρακτηριστικό του θ ά  είναι ό  προσή- λάδος, εξακολουθεί τήν ήσυχην αύτήν ζωήν, τήν ά·
κων τονισμός τής ζωντανής γλώσσας. φιερωμένην είς τά νεοελληνικά Ιδανικά. ‘Αλλά μέ

»’Εν γένει αύτό χαρακτηρίζει δλον τό έργον μου, ποίαν δικαίαν άπογοήτευσιν I Τ ό  έθνος αύτό πού δεν
ότι αρχίζοντας μέ τήν λατρείαν τής άρχαίας Ελλά- ¿γνώρισε ποτέ τούς άληθινούς του φίλους καί τά ά-
δ ο ς 8 ολοένα ερχόμουνα νά καλλιεργώ τήν γλώσσαν, ληθινά του συμφέροντα, καί τό όποιον άπό μίαν τυ-
τήν Ιστορίαν καί τήν φιλολογίαν τής νεωτέρας Έ λλά- φλήν άσυνειδησίαν, παραμερίζει τόσον συχνά ύπηρε-
δος. Καί αύτήν μάλιτα πρώτα τήν ¿θεωρούσα διά τοΰ σίας, πού τοΰ προσφέρονται αύθόρμητοι, καθ’ ήν
πρίσματος τής άρχαίας, ώστε έδώ  καί 15  χρόνια ή · στιγμήν τά  άλλα γειτονικά έθνη εξασφαλίζουν άναλό-
μουν ένθουσιασμένος λατρευτής τής καθαρεύουσας γους ύπηρεσίας μέ συνεχείς θυσίας καί ένεργείας, τό
καί τής καθαρευουσιάνικης φιλολογίας, άγάλ’ άνάλια ελληνικόν έθνος αγνοεί ^τήν ΰπαρξίν του. « Ά π ό  χρό-
δμω ς άνοιξαν τά μάτια μου κ’ Ιγνωρισα, ότι ό Ιλλη:  νια, μοΰ γράφει είς ένα τελευταίον του γράμμα
νικός λαός δσημερινός δέν είναι ένα παράρτημα τής ό  πολύτιμος^φίλος τής Ελλάδος, μ’ έπιασε μιά γενική
αρχαιότητας, παρά ένας οργανισμός δικός του μέ δική καί τέλεια άποθάρρυνσι γιά τό Ιδανικόν μου καί τό
του γλώσσα, δικά του αισθήματα καί δικά του ίδα- μέλλον μου. Μέ τρώει τό ίδιο σαράκι, πού τρώει καί
νικά. τό ρωμέϊκο· ή  άπογοήτεψι κι’ αύτή ή άπογοήτεψι

»Κι αύτήν τήν άντίληψιν τήν αντιπροσωπεύω άπό πλακόνει δλα τά Ιργα μου καί τήν ψυχή μσυ, ώστε
--------------------------  δέν μπορώ νά τής κάμω φτερά, γιατί τά φτερά της
τοΟ Αί^αίσυ πε®1 ^  γλώ00η? m i  τ ,·< λαογάα«ρί«ς τό>ν νήσων ejvg ξα σ μ έ ν α - φτερουγίζω μόνον, δέν πετώ. "Ο λες
r02 "Ελβγα μάλιστα στήν ¿ « ή  νά γίνω Λρχαωλόνος. 6 ί  ελπίδες μου καί γιά τό Ρωμέϊκο καί γιά τόν εαυτό
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μου π α ν .. .»  Τ ά  πικρά αύτά λόγιο τού Δίτριχ άνα· 
φέρονται εις τό ζήτημα τής ίδρύσεωζ ενός Ινστιτού
τού τής νεοελληνικής γλώσσης εις τήν Γερμανίαν, 
τοδόποίου ή ΰπαρξις είνε ζήτημα δλίγων χιλιάδων 
δραχμών ετησίως και ή έθνική σημασία εξαιρετική, 
καθ’  ήν στιγμήν τόσα ποσά δαπανώνται δι’  άμφιβό- 
λους προπαγάνδας τής έλλήνικής Ιδέας εϊς τά με
γάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Καί όμως Ρουμάνοι καί 
Βούλγαροι έχουν Ιννοήσει τόσον καλύτερα τά εθνικά 
των συμφέροντα. Ή  Ρουμανία διατηρεί τρίο τοιαΰτα 
Ινστιτούτα διά τήν ρουμανικήν γλώσσαν, ένα εις την 
Λειψίαν, άλλο εις τήν Βιέννην καί άλλο εις τό Βερο- 
λΐνον, δαπανώσα δι’  αυτά περί τάς είτοσιπέντε χι
λιάδας φράγκων. Τό ενα τέταρτον τοδ ποσοδ αΰτοδ 
θ ά  έφθανε διά τά έλληνικόν ίνστιτοδτον, μ ' ενα άν
θρωπον τής σημασίας καί τοδ φιλελληνισμού τοδ Δί
τριχ, ό όποιος είνε έτοιμος να μάς προσφέρη τάς 
υπηρεσίας του, τήν σοφίαν καί τόν έθνισμόν του, άρ- 
κεϊ να τοδ τά ζητήσωμεν. Ά λ λ ’ άμφιβάλλω πολύ άν 
θ ά  εΰρεθή κανένας νά τοδ τά ζητήση. . .

"Α ς  έλπίσωμεν έν τούτοις ότι μίαν ήμέραν— φ θά
νει μόνον νά μήν είνε πολύ άργά —  ή Ελλάς θ ά  
γνωρίση τούς ¿ληθινούς της φίλους καί θ ά  προσέξη 
εις τούς άνθρώπους, πού προσπαθούν νά γνωρίσουν 
εϊς τόν ξένον κόσμον τήν νέαν της ψυχήν, τήν γλώσ
σαν της, τά ή θη  της καί τήν ήθικήν καί πνευματικήν 
της ζωήν, τούς ανθρώπους που προσπαθούν νάποδεί- 
ξουν εις ιόν κόσμον ότι ή Ε λ λ ά ς  δέν είνε μόνον μιά 
άνάμνησις, άλλά καί μία πραγματικότης, ένα έθνος 
πού ζή καί θέλει νά ζήση, μέ τάς Ιδίας του δυνάμεις. 
O i φιλέλληνες πού ψάλλουν τόν έλληνικόν ούρανόν, 
τάς σκιάς καί τά μάρμαρα, είμπορεϊ νά δικαιούνται 
είς θαυμασμόν, άλλά δέν έχουν τίποτε κοινόν μέ τήν 
εύγνωιιοούνην μας. “Οταν ό  Γαβριήλ Δ ’ Άννούντσιο 
μοδ έλεγε μιαν καλοκαιρινήν νύκτα ύπό τήν Ά κ ρ ό -  
πολιν, ότι θ ά  έπιστρεψη είς τήν Ε λλάδα νάναρτήση 
εις ένα στύλον τοδ ΙΙαρθενώνος, ώς άνάθημα, τό τε· 
λευταϊον έργον, πού Ιπήγαινε νά γράψη εις τήν Κέρ
κυραν, δέν προδιέθετε είς καμμίαν άπογσήτευσιν 
διά τήν βδελυράν εικόνα τής νέας Ε λλάδος πού έχά- 
ραξεν αργότερα εϊς τά ’Ε γκώ μια  του. Αίσθάνθηκα ό
μως βαθύτατα τήν άνάγκην μιάς άπολογίας διά τήν 
φυλήν μου, διά τό παρόν της καί διά τό μέλλον της. 
Τήν άπολονίαν αύτήν τήν κάμνουν αυτόκλητοι συνή
γοροι οί D ieterich, οί Ciuti, ot L ebesgu e, τήν κά· 
μνει τελευταΐον εις τήν Γαλλίαν ή ευγενική καί ύπέ- 
ροχος φιλελληνική κίνησις, με τόν λόγον Ινός Ώ μόλ, 
ενός Δήλ, τήν κάμνουν οί όλίγοι άνθρωποι πού έγνώ- 
σαν καί άγάπησαν τήν νέαν ζωήν τοδ νέους έθνους. 
Τ ό νέον έθνος πρέπει νάαίοθανθή βαθύτερα τόν φιλ
ελληνισμόν αύτόν. Θ ά είνε πολύ κακός οιωνός νά Ιπεκ- 
ταθή είς τούς φίλους τής νέας 'Ελλάδος, ό  πεσσιμι- 
σρός πού μας φθάνει είς δακρυσμένας γραμιιάς από 
το προάστειον τής Λειψίας. Διότι όταν ό  «εγκαρτε- 
ρών πεσσιμισμός τόν όποιον ό  ιστορικός τής «Βυζαν
τινής καί Νεοελληνικής λογοτεχνίας» άνεύρισκεν είς 
τό μικρόν μου Ιργον καί τόν όποιον τώρα συναντώ είς 
τά θλιβερά γράμματά του, γίνη αδιαφορία καί περι
φρόνησές, είς τάς ψυχός των φίλων τής νέας Ελλάδος, 
δέν θ ά  μείνη πλέον δι' αύτήν παρά ό  Βδελυρώς ιιε- 
γαλοπρεπής χαρακτηρισμός, ό όποιος εξέφυγεν από 
τά χείλη τοδ ποιητού τών «’Εγκωμίων τής Γής, τής 
θαλάσσης καί τών Ή ρ φ ω ν».

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ  

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
Γτρμανική Σχολή 1 7  'Ιανουάριον· —  Ιίαρίσταντο αί 

ΛΑ - Υ Υ . ό  Διάδοχος καί ό  πρίγκηψ τοδ Σ άξ Μάϊνιγ-

κεν. Κατά πρώτον ό κ. Α . φόν Σάλις ώμίλησε περί 
τών παραστάσεων τών άττικών ένταφίων αγγείων, 
ιδίως τών λευκών ληκύθων, τών όποιων αί παραστά
σεις συνήθως άπεικονίζουσι σκηνάς σχετικός πρός 
τήν ταφήν. Ιδιαιτέρως ένδιέτριψεν έν τφ  ζητήματι 
περί τοδ τί παριστώσι διάφορα αντικείμενα, άτινα 
μορφαί τινες παριστώνται ότι προσφέρουσιν είς τόν 
τάφον, καί ιίνες είνε αί μορφαί τών παραστάσεων 
τούτων. 'Επί πολλών τοιούτων παραστάσεων είνε βέ
βαιον ότι ή  μορφή ή ίσταμένη ή  καθημένη έπί τού 
τάφου ή  παρά τόν τάφον δέν είνε διαβάτης τις, ώς 
Ινομίζετο, ούδέ άγαλμα έστημένον έπί τοδ τάφου, 
άλλ’  αύτός ό τεθαμμένος νεκρός, όστις μάλιστα Ινίοτβ 
παρίσταται δεχόμενος τά δώρα τά ύπό τών φιίκείων 
αύτοδ προσφερόμενα. Α ί παραστάσεις όμως τών λη
κύθων τούτων έπανελα^ιβάνοντο συχνάκις, ώστε κα- 
τήντησαν τυπικαί καί ενδέχεται νά μή έγνώριζον οί 
άγγειογράφοι καλώς τίνα ήσαν τά πρόσωπα, άτινα 
άπεικόνιζον.

Κατόπιν ό υποδιευθυντής τής Σχολής κ . Κάρο άνε- 
κοίνωσε μελέτην τινά τοδ Ιν Μονάχψ νύν εύρισκο- 
μένου κ. Πράντλ περί τών άγαλμάτων τών αετωμά
των τοδ Π α ρ θεν ώ ν ο ς.Ό  κ Πράντλ έργασθείς άλλοτε 
έπί πολύ έν τφ Μουσείψ τής Ά κροπόλεω ς κατώρ- 
θω σε νά άνακαλύψη ικανά μικρά τεμάχια τών άγαλ
μάτων τούτων, άτινα δέν είχον μέχρι τοδδε άναγνωρι- 
σθή ότι άνήκον είς τά αετώματα. Έ κ  τούτων άξιο- 
λογώτατα είνε ή πτέρνα τού ‘ Ηφαίστου, ό  λαιμός μετά 
μέρους τής κεφαλής τής Ά θη ν ά ς, τεμάχιον έκ τοδ 
ίματίου τοδ Διος καί δύο τεμάχια τών πτερύγων τής 
Νίκης Ικ τοδ άνατολικοδ άετώματος τοΰ άπεικονί- 
ζοντος ώς γνωστόν τήν γέννησιν τής Ά θ ιμ ά ς  Έ κ  δέ 
τοδ δυτικοδ άετώματος τοδ είκονίζοντος τήν έριδα 
τής Ά θη νάς πρός τόν ΙΙοσειδώνα περί τής κυριότη- 
τος τών Α θη ν ώ ν ό κ. Πράντλ άνευρε μέρος τού κορ
μού τοΰ Κέκροπος καί μέγα μέρος τοδ Έριχθονίου. 
Τ ά τεμάχια ταδτα, άν καί μικρά, έχουσι Λολλήν σπου- 
δαιότητα καί διά τήν καλλιτεχνικήν αύτών τελειό
τητα καί διά τήν συμπλήρωσιν τών συ(ΐπλεγμάτων, 
είς δ  άνήκουσιν.

Σννε&οτία τής 3 1  Ί α νονα ρ ίον . —  Ό  κ. Α . φόν Π ρε- 
μερστάίν ώμίλησε περί τών περιπετειών τής Ελλάδος  
κατά τούς μεγάλους έπί τοδ αύτοκράτορος Μάρκου 
Αύρηλίου πολέμους τών Ρωμαίων. Ή  βασιλεία τοδ 
αύτοκράτορος τούτου διήλθεν έν άδιακόποις πολέμοις 
καί κινδύνοις, έπειδή οί προκάτοχοι αύτοδ Άδϊρια- 
νός καί Άντω νϊνος ό Ευσεβής παρημέλησαν τόν 
στρατόν καί τόν στόλον, ώστε κατόπιν οτε έπετέθη- 
σαν κατά τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας φοβερώτατοι 
έχθροί, έξ άνατολών μέν οί Π άρθοι, έκ βορρά δέ 
διάφοροι γερμανικοί καί σκυθικοί λαοί, τό κράτος 
δέν είχε τάς άπαιτουμένας δυνάμεις, όπως άντεπε- 
ξέλθη κατά τών πολεμίων τούτων. Ή ναγκάσθη λοι
πόν νά πέμψη είς τό θέατρον τοΰ πολέμου πάντας 
τούς αστυφύλακας, καί έθελοντάς διαφόρους, άνασκή- 
τους καί άνευ πειθαρχίας, ιδίως μονομάχους, δι’ ο’ ν 
κατωρθώθη μέν έπί τέλους νά άποκρουσθώσιν οί 
εχθροί, άλλ' αί γυμνωθεϊσαι πόσης στρατιωτικής δυ· 
νάμεως έπαρχίαι εγένοντο έρμαιον παντοίων ληστών 
καί πειρατών, Ο ί "Ελληνες φοβούμενοι τά  χειρότερα 
ήναγκάσθησαν νά βοηθήσωσιν όσον ήθύναντο τούς 
Ρωμαίους κατακτητάς, πολλοί δ ’ έξ αύτών, ίδίώς Μ α- 
κεδόνες καί Λάκωνες άπήλθον ώς έθελονταί είς τόν 
πόλεμον, αί δέ πόλεις συνεισέφερον χρήματα καί υ
λικά τοδ πολέμου. Τούτο έκτός τών σωζομένων μαρ
τυριών δηλοδται καί ύπό έργων τέχνης εϋρεθέντων 
κατά τάς άνασκαφάς τών τελευταίων έτών, Ιδίως ύπό 
μεγάλου μνημείου κτισθέντος ύπό τών Έφεσίων πρός 
πανηγυρισμόν τών κατά τών Π άρθων νικών τών 
Ρωμαίων, καί ύπό έπιτυμβίου στήλης Σπαρτιάτου τί
νος «Σ τρατδνοαμένον κατά ί ίε ρ ο ώ ν ,  ■ ύπάρχουσι δέ καί
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πολλαί έπιγραφαί άναφερόμεναι είς τά γεγονότα 
ταδτα. Κατά.τούτους τούς χρόνους ύπέστη πολλά καί 
ή Ε λλ ά ς έκ δύο βαρβαρικών εισβολών άλληλοδια- 
δόχως έπελθουσών, περί τών οποίων ελάχιστα μαρτυ- 
ροΰνται. Εύτυχώς όμως εύρέθησαν πρό ολίγων έτών 
έπιγραφαί τινες, δι’  ών διηυκρινίσθησαν όπωσοδν τά  
γεγονότα ταδτα, καί ϊδίως ώρίοθη ή χρονολογία αυ
τών. Ή  πρώτή τών εισβολών τούτων ή το ή τών 
Σαυροματών, ητις έγινε γνωστή έκ τίνος έπιγραφής 
εύρεθείσης Ιν Έλευσϊνι, έκ δέ τοδ Έ λ ινο ιν ίο ν  λόγον 
τοδ σοφιστού Άριστείδου είνε φανερόν ότι έπυρπο- 
λήθη τό ιερόν τής Δήμητρος καί διηρπάγησαν ύπό 
τών βαρβάρων τά πολυτελή αύτοδ άναθήματα. Μέχρι 
τοδδε ήτο άγνωστος ό χρόνος, καθ’ δν Ιγένετο ή εισ
βολή αύτη, άν καί έπί τών χειρογράφων τοδ Ά ρ ι 
στείδου υπάρχει σημείωσις δηλοδοα τήν ηλικίαν αύ
τοδ κατά τόν χρόνον τής άπαγγελίας τοδ Έ Ιεοοινίου  
λόγον  καί ότι οΰτος άπηγγέλθη έν Σμύρνη άνθυπα- 
τεύοντος τής Ά σ ία ς τού Μακρινού, διότι ούτε πότε 
έγεννήθη ό Αριστείδης ή το γνωστόν, ούτε πότε ή το 
ανθύπατος ό  Μακρινός. 'Εσχάτως όμως εύρέθη έν 
Έ φ έσ φ  έπιγραφή τις, έξ ής συνδυαζομένης πρός τήν 
σημείωσιν τών χειρογράφων τοδ Άριστείδου βεβαιοδ- 
ται άσφαλώς ότι ο  Μακρινός ήρχεν έν ετει 170 μ. X .,  
τότε δέ συνέβη καί ή εισβολή τών Σαυροματών, ολί
γους δέ μήνας μετ' αύτήν άπηγγέλθη ό  λόγος τοΰ 
Άριστείδου. Κατόπιν εν ετει 176 συνέβη καί ή εισ
βολή τών Κοστοβώκων, οιτινες κατά τήν μαρτυρίαν 
τοδ Παυσανίου Ιφθασαν |τέχρις Έλατείας. Α ί είσβο- 
λαί αδται ήνάνκασαν τους "Ελληνας νά φροντίσωσι 
περί τής (δίας αμύνης, φαίνεται δέ ότι τότε έκτίσθη 
ύπό τών ’Αθηναίων ή έπί τής Άκροπόλεως μεταγενε- 
στέρα πύλη ή  άνασκαφεϊσα ύπό τοδ Γάλλου Beulé.

Κατόπιν ό  κ. Δαίρπφελδ ώμίλησε περί τών ανα
κτόρων τής ομηρικής έποχής ζητήσας νά συμβιβάση 
τάς μαρτυρίας τών ομηρικών ποιημάτων πρός τά I- 
ρείπια τής Τίρυνθος καί τών Μυκηνών. Κατά τόν κ. 
Ααΐρπφελδ δέν περιγράφονται ύπό τοδ Ό μ η ρ ου  α
πανταχού δμοια άνάκτορα, άλλά πρέπει νά διακρι- 
θώ σι δυο είδη ανακτόρων, ήτοι τά πολυτελέστερα, 
ο ία  ήσαν τά τού Μενελάου καί τοδ Αλκινόου, καί τά 
άπλούστερα, οία τά τοδ Ό δυσσέως καί τοΰ Νέστορος. 
Τ ά πολυτελέστερα έκτίσθησαν ύπό τεχνιτών αλλοδα
πών, οιτινες φαίνεται ότι ήρχοντο έκ Κρήτης, τοιοδ- 
τοι δέ τεχνΐται βεβαίως έκτισαν τά άνάκτορα τής 
Τίρυνθος καί τών Μυκηνών. Τ ά  άπλούστερα έκτί- 
ζοντο ύπό τεχνιτών έγχωρίων, δυνάμεθα δέ νά έννοή- 
σωμεν τό σ^έδιον αύτών έκ τοδ έν Όλυμπίφ ναοΰ 
τής "Η ρ α ς, οστις έχει τό σχή μα αιθούσης ανακτόρου, 
ωσαύτως δέ καί έκ τοδ έν Φιγαλέφ ναού τοδ Α π όλ
λωνος. Είς τό σχήμα τοΰτο ανευρίσκονται ευκόλως 
πάντα τά μέρη, όσα αναφέρει περί τών ανακτόρων 
τοδ Ό δυσσέως ό Ό μ η ρ ο ς , έπέδειξε δέ ό κ. Δαϊρπ- 
φελδ καί σχέδιον αύτών, όπερ έξεπόνησεν.

Φ ΙΛ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ  Φ Ρ Α Σ ΙΔ Η Μ Ο Τ

Ό  evgc&sii καμαρωτός τάφος παρα τήν Λάρισαν

Π Ε Ρ Ι τών γενομένων έν θεσσαλίφ αρχαιολογικών 
ερευνών καί άνασκαφών δαπάναις τής Α ρχα ιο

λογικής "Εταιρείας, όπέβαλεν ό έκεΐ έφορος κ. Ά ρ  
βανιτόπουλος λεπτομερή έκθεσιν ή όποία δημοσιεύε
ται κατ’  αύτάς είς τά «Πρακτικά» τής Αρχαιολογι
κής Ε ταιρείας.

Τήν επιστημονικήν έξέτασιν τών ευρημάτων έκθέ- 
τει ό  κ. Άρβανιτόπουλος είς σειράν πραγματειών του 
δημοσιευόμενων έν τη «’Αρχαιολογική Έ φ ημερίδι».

Μεταξύ τών εύρημοίτων άρκετά σημαντικός είναι ό 
καμαρωτός τάφος, του οποίου δίδομεν τήνάποψιν άπό 
τής ’Ανατολικής πλευράς, όπου είναι καί ή  θύρα.

Ό  τάφος οδτος είναι ό πρώτος εύρεθείς μέχρι τοδδε

Ό  ενοτθτίς καμαρωτός τάφος παρά τήν Λάρισαν

Ιν Θεοσαλίφ- όμοιοι εύρέθησαν έν Θρ<£κη, έν Μακε- 
δονίφ, έν Εύβοίφ, έν Αίγίνη καί άλλαχοδ.

Ή  μεγάλη διαφορά τοδ τάφου τής Λαρίσης άπό 
τών άλλων είναι οτι δέν περιεϊχεν, ώ ς έκεΐνοι. νεκρι
κός κλίνας, όπου ετίθεντο κατά καιρούς τά άποθνή - 
σκόντα μέλη τής οικογένειας, άλλά κυβικόν μέγαν 
λίθον, τρυπημένον Ιν τφ  μέσψ, διά νά τεθή έπί τής 
Λπής ή χαλκή ή  άργυρά ύδρία, ή  περιέχουσα τήν κόνιν 
τού καέντος σώματος τοΰ νεκρού.

Ύ π ό  αρχιτεκτονικήν Ιποψιν δ τάφος τής Λαρίσης 
είναι ό  τελειότατος όλων τών εύρεθέντων μέχρι τοδδε· 
κατεσκευάσθη μέ έκτακτον ακρίβειαν, Ιδίως δέ οί 
δδόντες τοΰ ύπεράνω τής θύρας μεγάλου ούδοδ, όπου 
στερεώνεται ή θόλωσις, εμφανίζονται διά πρώτην 
φοράν είς τήν ’Αρχιτεκτονικήν.

Τ ό  εσωτερικόν τοδ τάφου έκαλύπτετο διά κονιάμα
τος λευκού καί λεπτού, έκτάκτου στερεότητος· είναι 
πιθανόν ότι ύπήρχον τοιχογραφίαι Ιπί τοδ κονιάμα
τος, αί δποΐαι έκ τοΰ χρόνου έξηφανισθησαν.

Μεταξύ τών ευρημάτων έντός αύτοδ, ύπήρχον περί 
τά  δέκα άγγεΐα, ατινα διατηρούν ακόμη κόνιν διαφό
ρων χρωμάτων, έξ έκείνων, τάς όποίας μεταχειρίζον
ται αί γυναίκες πρός Ινίσχυσιν τής καλλονής των.

"Ενεκα τοΰ λόγου τούτου καί άλλων δμοίων, φαί
νεται ότι ό τάφος άνήκεν είς γυναίκα, πολύ φιλάρε- 
σκον μάλιστα, τής όποίας ή κόνις τοδ καέντος σώμα
τος Ιτέθη εκεί μέ όλα τά εξαρτήματα τοΰ γυναικείου 
στολισμού· καί έκλείσθη στεγανώς ή θύρα τοδ τάφου 
διά νά μή άνοιχθή ποτέ.

Οί χρόνοι τοδ τάφου είναι περίπου τό 300  π . X . 
Υπ άρχει περιγραφή πολυτελούς τάφου ύπό τοδ Πλά
τωνος είς τούς Νόμους, ή όποία αρμόζει πολύ είς τόν 
ανωτέρω τής Λαρίσης.

Δυστυχώς είχε συληθή ό  τάφος σδτος πρό εικοσα
ετίας καί τά πολυτελή του κτερίσματα άφηρέθησαν : 
μένει όμως καί σήμερον σπουδαΐον μνημείον διά τήν 
άρχιτεκτονικήν του.

Η .



290

EN  τή ’Αγγλική αρχαιολογική σχολή Ιγένοντο διαλέ
ξεις ή του κ. Δίκκινς περί της έποχής καθ' ήν ήκ- 

^ιασεν ό γλύπτης Α αμ οφ ώ ν  καί του κ. "Ασλουκκ περί 
ρωμαϊκής γέφυρας άνακαλυφθείσης ΰπ αύτοϋ έν τή 
Έλλησποντική Μυσίρ.

Έ ν  τη όμιλίρ αΰτοΟ ό κ. Δίκκινς πραγματευόμενος 
περί τού Δαμοφώντος, γνωστού Ιδίρ εκ τού έν Λυκοσ
ούρα άνακαλυφθέντος κολοσσιαίου συμπλέγματος Δή- 
μητρος, Δεσποίνης, ’Αρτέμιδος καί Άνύτου, ήχθη εις 
τό συμπέρασμα δτι ό Δαμοφών ε1ργάσθη έν Λυκοσ- 
σύρρ κατά τό πρώτονήμισυ τού δευτέρου π .Χ  αίώνος.

Τ ά  επιχειρήματα αυτού ήντλησε κυρίως εκ τής αρ
χιτεκτονικής τού ναού έν φ τό σύμπλεγμα τής επιγρα
φικής καί τής ιστορίας- Ή  βάσις του συμλέγματος 
καί οί τοίχοι τού σηκού σύγχρονοι δντες, παρεμφέ- 
ρουσι λίαν πρός τά δωρικά οικοδομήματα τής ’Ολυμ
πίας, τά ίδρυθέντα κατά τόν 2ον καί δον .αΙώνα π X .  
Ά φ ’  ετέρου τρεϊς έπιγραφαί εΰρεθεϊσαι έν Μεσσήνη, 
Μεγαλοπόλει καί Λυκοσούρρ καί πραγματευόμενοι 
περί αναθημάτων γενομένων ΰπό τού Δαμοφώντος 
καί των υΙών αΰτου εΐνε χαραγμένοι έν άλφαβήτψ 
τού 2ου αίώνος π .Χ - Έ ν φ  δέ τό τέλος τού 3ου π .Χ . 
αίώνος δεν ήτο ευνοϊκόν εις άναγέννησιν τών τεχνών 
έν Πελοποννήσφ, μετά τήν άλωσιν τής Σπάρτης τφ  
188, οτε ή εΙρήνη καί εύημερία έπανήλθον εις τήν 
Ε λλάδα, νέα έργα έγένοντο Οδτω τότε άνακτέα τά 
έργα φαΰτα τοΰ Δαμοφώντος.

"Η  ρωμαϊκή γέφυρα, περί ής έπραγματεύθη ό  κ. 
"Ασλουκκ κεϊται έπί τής όδοΟ, τής άλλοτε λίαν σπου
δαίας, τής άγούσης από τοΰ 'Ελλησπόντου είς Κύζι- 
κον, έπί τοΰ ποταμού ΑΙσήπου. Ταύτης σώζονται δύο 
άντηρίδές καί τά μεσόβαθρα, ένφ τά τέσσαρσ τόξα, 
κατεστράφησαν πιθανώς έκ σειομού. Συγκρίνων ό κ. 
"Ασλουκκ τήν άρχιτεκτονικήν τής γέφυρας ταύτης 
πρός τών άλλων ρωμαϊκών γεφυρών τής Μυσίας έπί 
του ΓρανικοΟ καί Μακίστου, ήχθη είς τό συμπέρασμα 
ότι πάσαι αΰται άνήκουσιν είς τήν εποχήν τού μεγά
λου Κωνσταντίνου.

Ω.

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Ή  μ ά χ η  τή ς  Χ α ιρ ω ν ε ία ς .

ΕΙ Σ  τό 151 τεύχος τών «Παναθηναίων», άπαντών 
είς ανώνυμον έπικριτήν μου, έγραψα δτι τήν με

λέτην το ΐ κ. Σωτηριάδου περί τής Ιν Χαιρωνεία μά
χης (3 3 8 π. X .)έθεώ ρ ο υ ν  σφαλερόν διά δύσ λόγους: 
α'. διότι ώ ς εχει τήν πα^άταξιν τών αντιπάλων ο πο
ταμός Αΐμων εΰρίσκεται όπισθεν τών Μακεδόνων καί 
είς άπόστασιν μεγαλειτέραν τών δύο χιλιομέτρων άπό 
τών γραμμών τής μάχης, καί επομένως ήτο αδύνατον 
νά πληριοθή αίματος καί νεκρών κατ’ αυτήν, καί β'- 
διότι τό στρατοπεδον τών Ελλήνων, δπερ έπρεπε νά 
εύρίσκετο δπισθεν αύτών, θ ά  απείχε χιλιόμετρα δλα 
του Αίμονος.

Ό  κ. Σ  άπαντών μοι είς τό τελειΛαΐον τεύχος τών 
«Παναθηναίων», τόν ¡ιέν πρώτον λόγον παρέρχεται 
έν σιγή. "Οσον αφορά τ® περί στρατοπέδων, ό κ Σ . 
γράφει τά εξή ς: «Καί όσα ΰποθέιει ό  κ. X . περί 
στρατοπεδείας καί τάφρων πρό τών στρατοπέδων, 
δυστυχώς έφαρμόζονται μόνον είς Ρωμαϊκά στρατό
πεδα, 'δχι δμως ελληνικά. Μόλις κατά τήν μάχην τής 
Σελλασίας (221 π. X .)  άναφέρεται καί χαράκωμα έμ
προσθεν ελληνικής παρατάξεως». ‘Ομολογώ δτι ταΰτα 
μέ κατέπληξαν διότι ιδού τί γράφει ό Ξενοφών : 
« Έ ρ ώ  δέ καί ή στρατοπεδεύεσθαι ένόμισε χρήναι Λ υ
κούργος· διά μέν γάρ τό τάς γωνίας τού τετραγώνου 
αχρήστους είναι είς κύκλον έστρατοπεδεύσατο». ( Ξεν. 
Λακ. πολιτεία X I I ) . ’Επειδή δέ ό Λυκούργος ήκμασε

περί τό 850 π. X ., έπεται δτι 600 έτη πρό τής μάχης 
τής Σελλασίας ό  Λυκούργος θεσπίζει δπως τό στρα- 
τόπεδον κατασκευάζεται κυκλικόν καί δχι τετράγω
νον, διότι εις τάς γωνίας του τετραγώνου έσχηματί- 
ζοντο άπυρόβλητοι τομείς κατά τήν αντίστοιχον ση
μερινήν στρατιωτικήν έκφρασιν. Ε π ίση ς ό Ιδιος Ξενο
φών είς τήν μάχην τών Λεύκτρων (31 2  π . X . ) : « "Ο 
μως δέ πολλών τεθνεώτων καί ήττημένοι έπεί διέβη- 
σαν τήν τάφρον ή πρό τοΰ στρατοπέδου έτυχεν ούσα 
αύτοϊς» (Ξεν. 'E L V I ,  3, 17). 'Επίσης ό  Πολύαινος 
περί τού Ιφικράτους (3 9 3 -3 5 3  π. X . ) : «Ίφικράτης 
καί έν τη φιλίρ τόν χάρακα έβάλλετο λέγο)ν : Ού 
στρατηγικόν τό ούκ φμην». (Πολυαίν. σιρατηγ. Θ . 17). 
Ό  δέ Άριανός γράφει τά έξής δια τό πρό τής μά
χης τών Γαυγαμήλων (331 π .Χ  ) στρατοπεδον τοΰ 
’Αλεξάνδρου: «Καί τήν στρατιάν έκ τής όδοΰ άνέ- 
παυσε, τό τε στρατοπεδον τάφρφ τε καί χάρακι έτεί· 
χισεν·.. ( Ά ρ .  Ά νά β . I I I , 9 ,1 ) .  Έπίοης δ Διόδωρος : 
«Λεωσθένης δέ μετά πάσης τής δυνάμεως παρελθών 
πλησίον τής Λαμίας, κατά τήν παρεμβολήν ώχυρασά· 
μένος τάφρφ βαθείρ καί χάρακι, τό μέν πρώτον έκτά- 
ξας τήν δύναμιν προσήγε τή πόλει καί τούς Μακεδό- 
νας είς μάχην προυκαλεΐτο.» (Διόδωρ. X V I I I ,  13). 
έλαβε δέ τούτο χώραν τό 322 π χ. ήτοι 100 έτη πρό 
τής μάχης τής Σελλασίας

Μ εθ’  όσα δέ σαφέστατα έξέθηκα περί τού μηχανι
σμού τών μαχών τών αρχαίων Ελλήνων καί τής εξου- 
δετερώσεως τών κυκλώσεων διά τής έξισώσεως τών  
μετώπων τής παρατάξεως, ό  κ. Σ . Ιξακολουθεϊ νά 
γράφη; «κανείς δέν υπήρξε τόσον απλούς ώστε νά 
πιστεύση δτι οί "Ελληνες έγκαταλιπόντες τό μόνον 
ασφαλές στήριγμα της αριστερός των πτέρυγος (δηλ. 
τά όρη), Ιστάθησανώς τυφλοί καί ανόητοι είς τό μέσον 
τής πεδιάδος διά νά κυκλωθούν καί σφαγοΰν είς τήν 
πρώτην στιγμήν ύπό τών πολυαριθμοτερων Μακεδό
νων». Ώ ς  βλέπει ό  άναγνώστης ό κ. Σ . ,  εκτός τών 
άλλων θέτει καί μίαν αρχήν, δτι οί δλιγαριθμότεροι 
έν άνοικτφ πεδίφ πρέπει νά κυκλωθούψκαί νά σφα- 
γούν ύπό τών πολυαριθμοτερων. Δυστυχώς ή ιστορία 
διαψεύδει τάς πρωτοφανείς ταύτας δοξασίας του· οδτω  
είς τά Λεδκτρα ό ’Επαμεινώνδας έχων 6 ,000 μαχητάς 
τάσσεται έν άνοικτφ πεδίφ έναντι του Κλεομβρότου 
έ^οντος 10,000 μαχητάς, θεωρουμένους έως τότε αήτ
τητους. Τώ ρα κατά τόν κ. Σ . ό [ιέν Επαμεινώνδας 
έπρεπε νά χαρακτηρισθή ώς τυφλός καί άνόητος, οί 
δέ 6,000 μαχηταί του νά κυκλωθούν καί νά σφαγούν 
άπό τής πρώτης στιγμής ύπό τών πολυαριθμοτερων 
Λακεδαιμονίων καί δμως ι*ί μέν έξακισχίλιοι ένίκη- 
σαν τούς δεκακισχιλίους, ό δέ ’Επαμεινώνδας θεω ρεί
ται ώ ς είς τών μεγάλων στρατηγών τής άρχαιότητος. 
Επίσης είς τήν μάχην τών Γαυγαμήλων ο  ’Αλέξαν
δρος εχων 50,000 μαχητάς τάσσεται έν άνοικτφ πε
δίφ έναντι τού Δαρείου έχοντος υπέρ τάς 600,000  
μαχητάς καί δχι μόνον δέν κυκλούται καί δέν σφά
ζεται, άλλά καί νικρ κατά κράτος τόν αντίπαλον. Ε 
πίσης ό  ’Αννίβας εις τήν μάχην τών Καννών μετά
50,000 μαχητών άντιτάσσεται είς τούς Ρωμαίους έχον
τας περί τάς 90,000 μαχητάς· καί άντί νά κυκλωθή 
καί νά σφαγή αύτός, περικυκλόνει τούς Ρωμαίους καί 
τούς καταστρέφει.

’Επίσης ό κ Σ . γράφει δτι οί Μακεδόνες ήλθον είς 
Χαιρώνειαν διά τών Παραποταμίων (Xavt Κατίκιοϊ), 
δέν σημειόνει δμως καί τόν άρχαϊον συγγραφέα δπου 
τό άνέγνωσε, δια νά εϊθω καί έγώ καί νά πεισθώ δτι 
δντως οί Μακεδόνες, έγκαταλείψαντες τήν φιυσικήν καί 
ύπό τοΰ ΚηφισσοΟ καλυπτομένην γραμμήν τών έπιχει* 
ρήσεων των, ήκολούθησαν άλλην Ιπισφαλή.

"Οσον δ' άφορρ τό Θούριον θ ά  παρακαλέσω τόν κ. 
Σ . νάστείλη είς τά « Γίαναθήναια» τόν χάρτην έπί τή 
βάσει τοΰ οποίου καθώρισε τήν τοποθεσίαν τού θ ο υ -  
ρίου, καί είς δν νά έμφαίνωνται: αί γραμμαί παρατά-
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ξεως Σύλλα καί Αρχελάου, ή άτραπός ήν ήκολούθη
σαν οί μετά τού Έρικίου Χαιρωνεΐς έπί τό Θούριον, 
καί ή πορεία ήν ήκολούθησαν φεύγοντες οί τό θ ο ύ 
ριον κατέχοντες στρατιώται τοΰ ’Αρχελάου· καί αν 
ταΰτα συμφωνοΰσι πρός τάς πληροφορίας τοΰ Πλου
τάρχου, έγώ πρώτος θ ά  διακηρύξω δτι δ  κ. Σ . εχει 
δίκαιον.

X . Χ Α Τ Ζ Η Μ ΙΧ Α Λ Η Σ

Ο  κ. Κωστής Παλαμας γράφει είς τό «Νέον Ά σ τ υ »  
τής 8 Φεβρουάριου άρθρον Ή  Καταδίκη τον  

Σ αιξπ ήρου  έξ άφορμής τής τελευταίας έπιθέσεως τοΰ 
Τολστόϊ κατά τοΰ "Αγγλου δραματικού. ’ Ιδού τί λέγει 
δι’ αύτόν είς τό τέλος του άρθρου του ό  κ. ΙΙαλαμάς: 

«Ά νύπ άρχη  ποιητής πιό πλατύς καί πιό καθολικός, 
πού νά τραγούδησε τό τραγούδι απάνω σέ δλες τις 
άλογάριαστες χορδές της ποιητικής άρπας, βέβαια 
είν’ εκείνος Καί καθώς δλοι οί τρανοί, μέσα στούς 
τρανούς, λειτουργοί τής δραματικής τέχνφς, αρχαίοι 
και νεώτεροι, καί πιό πολύ αύτοί, βγαίνει εξω  άπό τά 
σύνορα τής σκηνής, καί χύνετ’ έκεΐθε πέρ’ άπό τό θέα
τρο, πού τού είνε'στενό κάπως. Ό  ποιητής δλο καί 
παλαίβει μέ τό δραματογράφο. Δέν τή ξέρει ή τήν 
καταφρονεί τή σοφή οικονομία, τή σκηνική συμμετρία, 
καί κάθε είδους έξωτερική ένότητα· τά δράματά του 
ξεδιπλώνει ξέγνοιστα σάν παραμύθια τής Χαλιμός γιά 
τά παιδιά. "Ο μ ω ς, άπό τήν άλλη τή μεριά, ολο καί 
δυναμώνει τή θεία ποίηση· τό ύφος του, τό άκράταγο 
καί τό ακόλαστο, γιομάτο σοφία" κ’ ένφ άπό τή μιά 
μεριά σου φαίνεται πώ ς εΐνε γιά νά διασκεδάζη μόνο 
τά παιδιά, άπό τήν άλλη τή μεριά βλέπεις πώς ή 
γλώσσα του εΐνε μόνο γιά τούς ωρίμους καί γιά τούς 
στοχαστικούς. Δέν φροντίζει γιά τόν κόσμο τών λεγο
μένων μορφωμένων, μήτε για τά δράματα που εΐνε 
τού θεάτρου, μήτε γιά τούς σκηνοπλέχτες που ξέρουν 
τάχα άπό θέατρο. Καί αύτό μέ γοητεύει».

ΕΙ Σ  τάς Ά & ή ν α ς  περιγράφει δ κ. Ξενόπουλος τό 
Σ α λ ό ν ι το ν  Σ ο ν ρ ή .

«"Ο σοι τό γνωρίζουν, λέγει, μόνον έκ φήμης, άπο- 
ροΰν πολύ τί κάμνουν οί άνθρωποι, οί όποιοι μαζεύ
ονται έκεϊ κάθε βράδυ. Εΐνε τό σαλόνι άπλώς κοσμι
κόν, ή μόνον φιλολογικόν καί καλιτεχνικόν; Τίποτε 
άπό αύτά. Ο ί φίλοι του Σουρή μόνον παίζουν. Παί
ζουν χαρτιά μέ κόκαλα, καθέν τών οποίων ά ξ ίζ ε ι .. .  
μίαν πεντάραν. Φαντασθήθε π αιχνίδι!.. .Κ α ί δμως τό 
παιχνίδι αύτό ελκύει σοφούς, λόγιους, έπιστήμονας, 
καθηγητάς του πανεπιστημίου, ποιητάς, συγγραφείς, 
δημοσιογράφους, καί έπί είκοσι τώρα χρόνια δέν υπάρ
ξει σχεδόν προ α ω π ικό τη ς  είς τάς Α θή ν α ς, πού νά μήν 
επαιξεν είς τού Σουρή μάους ή πόκερ μέ πεντάρες!

»’Από τήν λεπτομέρειαν αυτήν έννοεί κανείς δτι τό 
παιχνίδι είς τό σαλόνι τοΰ Σουρή δέν εΐνε παρά μία 
πρόφασις. Πρόφασις συγκεντρώσεως φιλικής, άπερίτ- 
του, πρόφασις έλαφρας συνομιλίας, άστείων, λογοπαι
γνίων καί φαιδρότητος. Πηγαίνουν άπλώς διά νά γε
λάσουν. Καί επειδή μόνον είς τό σαλόνι του Σουρή 
γελά κανείς, άπ’  δλα τ ’ ’Αθηναϊκά σαλόνια, πηγαίνουν 
έκεϊ κατά προτίμησιν.

»Π οτέ δέν είπε κανείς: «θά  πάγω άπόψε στοΰ 
Σουρή νά διαβάσω ενα εργο μου —  ή νάπαγγείλω Ινα 
ποίημα —  ή νά μάθω τί γίνεται τό τάδε ζή τη μ α— ή 
νά συναντήσω τόν δείνα πού Ιχω  μία υπόθεση —  ή 
νάκούσω τά νέα πολιτικά καί φιλολογικά». Είπε μό
νον «θά  πάγω νά γελάσω, νά ευθυμήσω, νάστειευθώ, 
νά ξεκουρασθώ». Τό σαλόνι τοΰ Σουρή εΐνε άπηλ- 
λαγμένον κάθε σοβαρότητος, άπό έκείνην πού θ ά  έπε- 
ρίμενε κανείς άπό τό σαλόνι ένός μεγάλου καίένδό- 
ξου ποιητοϋ. Καί εϊς τούτο ακριβώς τό σαλόνι όφεί-

λει τήν φήμην του, τήν μακράν ζω ήν του. καί τήν 
άναλλοίωτον άκμήν τ ο υ : είς τόν Ιδιαίτερον καί ό- 
λως άπροσδόκητον αύτόν χαρακτήρα πού εχει καί 
διατηρεί έπί έτη. Εΐνε τό άναπαυτήριον, τό άναψυ- 
κτήριον, τό ξεκονραομα  δλων αύτών τών σοβαρών 
καί σοφών καί πολυσχόλων άνθρώπων, οί όποιοι συν
έρχονται έκεϊ, άφίνοντες είς τά  σπίτια των καί τήν 
σοβαρότητα, καί τήν σοφίαν μαζί μέ τά βιβλία των 
καί τάς άσχολίας των.

»"Ο λα τά ζητήματα θίγονται, καί τά σοβαρώτερα  
καί τάκανΟωθέστερα, —  καί αύτό άκόμη το γλωσσι
κ όν—  είς τά διαλείμματα τοΰπόκερ. Ά λλά  μόνον καί 
μόνον διά νά προκληθή ενα καλαμπούρι καί διά νά 
πνιγή είς τά γέλια κάθε απόπειρα συζητήσεως. Τ ό  
σαλόνι του Σουρή δέν εΐνε εργασία, δπως άλλα φιλο 
λογικά σαλόνια· εΐνε άνάπανσις.

»Περιστοιχιζόμενος μόνον άπό φίλους, από θαυμα
στός καί άπό κανένα μαθητήν, ο Σουρής άδιαφορεΐ 
εντελώς διά τάς οίασδήποτε Ιδέας τών άλλων, καί μή 
φιλοδοξών νά γίνη αύτός οδηγός καί διδάσκαλος κα- 
νενός, κάμμίαν σύγκρουσιν ιδεών δέν έπιτρέπει. κάμ- 
μίαν δυσαρέσκειαν δέν προκαλεΐ. κανένα φίλον δέν 
χάνει. Τ ό σαλόνι του πάντα ανοικτόν, πάντα γεμάτον. 
Δέν του δίδει κόπον, ώστε νά τό κλείση αύτός. Καί 
δέν δίδει κόπον είς κανένα άλλον, άπό τούς τακτικούς 
ή εκτάκτους θαμώνας. "Ο σοι Ιπέρασαν μίαν φοράν 
άπό αύτό, δσοι ¿δοκίμασαν τήν ήδονήν του, όσοι ¿γέ
λασαν μέ την καρδίαν των, λησμονοΰντες πρός στιγ
μήν καί ιδέας καί σοφίαν καί τέχνην, επανέρχονται 
κάθε τόσο φίλοι πιστοί καί του Σουρή καί τής εύθυ- 
μίας καί τής αναψυχής, Ύ π ό  τήν Ιποψιν αύτήν— καί 
μόνον ΰπ’  αύτήν τήν Ιποψιν— τό σαλόνι του Σουρή  
είς τάς ’Αθήνας εΐνε μοναδικόν. Ό π ω ς  δά εΐνε μο
ναδικός καί ό  Σουρής, καί ό Ρωηός καί ό Φασουλής 
Φιλόσοφος.»

ΑΙ  Ά&ήναι έδημοσίευσαν μίαν πατριωτικήν επιστο
λήν τού Καποδίστρια άρνουμένου νά δεχθή τό έξ

180,000 φοινίκων Ιτήσιον επίδομα τό όποιον διώρισε 
ή έν "Αργεί Δη ’  Εθνική Συνέλευσις. ’Ιδού ή έπιστολή :

Π ρός τήν Λ ην Έ & η κ ή ν  Σ υνέλεναιν  
Ό  Κ υ β ε ρ ν ή τ η ς  τ ή ς  'Ε λ λ ά δ ο ς

Τ ό ύπ’ άρ ιθ. 9 καί άπό πρώτης Αύγουστου ψ ήφι
σμα τό όποιον μάς διηήβυνεν άρτίως ή Συνέλευσις, 
προσδιορίζει τά 'Έ ξοδ α  τοΰ ’Αρχηγού τής ’Επικρά
τειας.

ΔΓ αύτού τοΰ ψηφίσματος ή Συνέλευσις έπέστησε 
τήν προσοχήν της είς τό ολίγον εκείνο, τό όποιον 
ΐ}δυνήθημεν νά πράξωμεν αύτοί καθ’  εαυτούς, διά νά 
αποδείξωφεν, ότι οί "Ελληνες μόνον μέ τάς θυσίας 
των καί οχι διά προσωπικών πλεονεκτημάτων δύναν- 
ται νά φθάσουν είς τόν βαθμόν τόν όποιον υπόσχον
ται πρός αύτούς ή ’Εθνική ’Ανεξαρτησία καί ή Ε 
λευθερία. Εύτυχεϊς διότι ήδυνήθη μεν νά προσφέρω- 
μεν δι’ αύτό τό τόσον θέαρεστον εργον τά λείψανα 
τής μέτριας καταστάσεώς μας είς τό θυσιαστήριον 
τής πατρίδος.

Μ ’ δλον δτι μακράν άπέχομεν τοΰ νά φρονώμεν,. δτι 
τό Έ θ ν ο ς  δέν θέλει δυνηθή όψέποτε νά μάς τά άπο- 
δώση, θέλομεν δμως έως τότε νά άποφύγωμεν δσον 
τό δυνατόν, τό νά καταβαρύνωμεν Ιτι μάλλον τήν 
χρηματικήν του στάσιν άπαιτούντες τήν άπόδοσιντών 
δσων προκατεβάλομεν. Διά τόν αύτόν λόγον θέλομεν 
άποφύγει καί ήδη τό νά δεχθώμεν τήν προσδιορι- 
σθείσαν ποσότητα διά τά έξοδα του ’Αρχηγού τής 
Έπικρατείας, άπεχόμενοι, έν δσφ τά ιδιαίτερα μας 
χρηματικά μέσα έξαρκούσιν, άπό τού νά Ιγγίσωμεν 
μέχρι καί όβολού τά δημόσια χρήματα πρός Ιδίαν 
ήμών χρήσιν. Ό ψ έπ οτε δε βιασθώμεν είς τούτο,
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έξαντληθέντων των Ιδιαιτέρων ημών πόρων, τότε θ έ -  
λομίν καταφύγει εις τό δημόσιον ταμεϊον πλήν μό
νον διά τά έξοδα, όσα άπαιτεϊ ή έκτέλεσις τών κα
θηκόντων μας. 'Αλλά πρός τούτο, καθώς μετεχειρί- 
σθημεν άχρι τοδδε. άπαραλλάκτως θέλομεν μεταχει- 
ρισθή και εις τό έξης ακριβέστατα τήν οικονομίαν· 
καθότι άποστρεφόμεθα τό νά προμηθεύωμεν είς ήμάς 
αότοός τάς άναπαύσεις τον βίου, αί όποΐαι προϋπο- 
θέτουσι τήν εύπορίαν, Ιν φ εύρισκόμεθα είς τό μέ
σον ερειπίων, περικυκλωμένοιάπόπληθύν όλόκληρον 
ανθρώπων βεβυθισμένων εις τήν έσχάτην άμηχανίαν.

Έλπίζομεν ότι δσοι έξ ύμών μεθέξωσι μετά τής 
Κυβερνήσεως είς τήν προσωρινήν διοίκησιν, καθώς  
καί οί λοιποί ιών πολιτών, όσοι προσκληθώσιν Ιπί 
τούτφ, θέλουν γνωρίσει μεθ’  υμών, ότι εις τάς πα
ρούσας περιστάσεις οί έν δημοσίοις ύπουργήμασι δέν 
είνε δυνατόν νά λαμβάνωσι μισθούς άναλόγως μέ τόν 
βαθμόν τού ΰψηλοΟ υπουργήματος των καί μέ τάς 
εκδουλεύσεις των, άλλ’ οί μισθοί ο ίτοι πρέπει νά άνα- 
λογοΰν άκριβώς μέ τά χρηματικά μέσα, τά όποια 
Ιχει ή Κυβέρνησις είς τήν Εξουσίαν της.

Έ ν  ”Αργει τη 4  Αύγουστου 1829.
Ό  Κυβερνήτης 

I .  A .  Κ α π ο δ ίο τ ρ ‘ « s
Ό  Γραμματεύς της ’Επικράτειας 

Ν . ΣπηΧιάδης

Οαίδ. κ. PÍO Ciutti γράφιον είς τήν N u o v a R a s -  
segn a , περί τών δύο τελευταίων έργων τοΰ συ

νεργάτου μας κ X . Χρηστοβασίλη, λέγει: Ή  'Αγάπη, 
τριλογία ποιητική, καί τά Ηπειρωτικά Παραμν& ια, μ ’ 
έκαμαν νά αισθανθώ μίαν ακόμη φοράν έν όλη αύτών 
τή απλότητι καί πρωτοτυπϊ^ την Ιλληνικήν ψυχήν. Τό  
πρώτον μέ τούς ζωηρούς και αυθορμήτους στίχους του, 
με τάς Ιπφδούς καί τάς τομάς του πού μάς ύπενθυμί- 
ςουν τά δημοτικά τραγούδια, μέ τάς ίδέας πλήρεις 
ζωηρού αισθήματος, τό δεύτερον μέ τήν συλλογήν, 
πολύτιμον δ ι 'η μ ά ς  τάς ξένος, τών παραμυθιών εκεί
νων τά όποια είναι ή ζώ σα εκφρασις τής ψυχής τοΰ 
λαού έν τή εκδηλώσει τής ίδέας τήν όποιαν ούτος σχη
ματίζει περί τής ζωής.

Ο κ. G ayet κατά τάς άνασκαφάς τής Άντινώης  
ήδυνήθη νά έπιβεβαιώση τήν λατρείαν τοΰ Βάκ

χου έν Λίγύπτψ μετά τήν κατάκτησιν τοΰ Μ . ’Αλε
ξάνδρου. Εΰρήκε έπί σαρκοφάγου επιγραφήν όπου 
αναγράφεται τό όνομα του Διονύσου.

ΕΙ Σ  τό Παρίσι έγινε τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον 
μία εκθεσις ρωσσικής τέχνης, ή  όποια είχε πολύ 

τό ενδιαφέρον διά τούς φιλοτέχνους. Μία αίθουσα 
ήτο άφιερωμένη όλόκληρος είς παλαιάς αγιογραφίας, 
πρώτα ψελλίσματα τής ρωσσικής ζωγραφικής, όπως 
τάς όνομάζει ο  γράδων τάς έντ^πώσεις του Ερρίκος  
Φράντς είς τό S tu d io . Πολλαί από τάς αγιογραφίας 
αότάς άποκαλύπτουν μεγάλας τεχνικάς καλλονάς καί 
βαθύ αίσθημα, αντάξιον τών πρώτων 'Ιταλών ζωγρά
φων. Κ αί μολονότι οί πρώτοι αύτοί Ρώσσοι άγιογρά- 
φοι δέν τολμούν νά παρεκκλίνουν άπό τούς έκκλη- 
σιαστικούς κανόνας, συχνά έν τούτοις μαζί μέ τόν 
πλούσιον χρωματισμόν αναφαίνεται καί διακοσμητική
x<*es·

Ή  σύγχρονος ζωγραφική, η του τέλους τοΰ ληξαν- 
τος αίώνος, αντιπροσωπεύεται ύπό ζωγράφων, οί ο
ποίοι είναι σήμερον έν πλήρει δράσει. Καί αύτοί, ό 
πως οί προγενέστεροί των, Ινεπνεύσθησαν πολλάκις 
άπό τήν Δύσιν, έδωσαν όμως είς τά έργα των α το
μικήν σφραγίδα, όπως ό Μπενουά και ό Λέων Μπάξτ

καί άλλοι άνηκοντες είς τήν Σχολήν τής Πετρσυπό- 
λεως. Ή  Σχολή τής Μόσχας, πλησιάζουσα περισσό
τερον τήν φύσιν είναι κάποτε περισσότερον βάρβαρος. 
Βλέπομεν έδώ ζωγραφισμένην τήν αγροτικήν ζωήν  
τής κεντρικής Ρωσσίας, μέ δύναμιν όμω ς καί όρμήν 
όχι συνήθη.

Ή  έκθεσις αύτή, μολονότι πολλοί τών συγχρόνων 
Ρώσσων ζωγράφων Ιλειπον άπ’ αύτήν, ήτον άληθινή 
άποκάληψις τής ρωσσικής τέχνης διά τό παρισινόν 
κοινόν..

ΤΙΙΝ 21 Φεβρουάριου ό  συνεργάτης μας κ. H en ri  
G régoire , θ ά  κάμη είς τήν ένταΟθα Γαλλι

κήν ’Αρχαιολογικήν σχολήν διάλεξιν περί τοΰ όρους 
Σινά. Τάς έκ του ταξειδίου του έντυπώσεή ό  κ. G ré
goire  έγραψεν επίτηδες διά τά «Παναθήναια» καί είς 
τό προσεχές μας τεύχος θά. τάς δημοσιεύσωμεν μέ 
άραίας φωτογραφικός εικόνας τής Μονής καί τών περι- 
στοιχικόντων αύτών τοπίων, φιλοτεχνηθείσας παρά  τοΰ 
κ. Παύλου Baar.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Έ νεκα απροόπτου κωλύματος δέν έπροφθάσαμεν 

νά δημοσιεύσωμεν τήν γελοιογραφικήν σελίδα τοΰ κ. 
Θ Άννίνου.

Είς τό προσεχές τεύχος θ ά  δημοσιεύσωμεν περί τοΰ 
Λημητρίου Βερναρδάκη άρθρα τοΰ κ. Γρ. Ξενοπού- 
λου καί Γ . Τσοκοπούλου.

Ό  Ή πειρώτης κ. Ά γγελος Στεργίου Ιδώρησεν είς 
τόν ’Εθνικόν Στόλον όλην τήν περιουσίαν του έξ 150, 
000 δρσχμών, άρκεσθείς νά λαμβάνη Ισόβιόν μηνιαιον 
επίδομα επτακοσίων δραχμών.

Μ ετά τήν αναφοράν του «Συνδέσμου.Συντακτών 
‘Ελληνικών Εφημερίδων» πρός τήν Βουλήν, ό  πρω
θυπουργός ΰπεσχέθη νά άναγράψη είς τόν προϋπο
λογισμόν 4000 δραχμάς, αί όποίαι θ ά  χρησιμεύσουν 
ώς ό πιιρήν εισφορών πρός άνέγερσιν άναθηματικής 
στήλης είς τούς πεσόντας Ιταλούς κατά τό 1897.

Άπέθανε ό ’ Ιταλός ποιητής Καρδούτσι. Ό  Καρ- 
δούτσι ήτο έβδομήντα Ιτών.

Σκέψεις τού "Ιψεν ; « Ή  σημερινή κοινωνία είναι, 
απλώς κοινωνία τήν όποιαν έθέσπισαν οί άνδρες».

ΝΕΑΙ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ

Α π ο λ ογισμ ό ; τού έτους 1906 τής Λαϊκής Τραπέ- 
ζη ς. Έ τος Αον. Έ ν  Ά θή να ις τύποις Π . Δ . Σακελ- 
λαρίου 1907.

Θ ρ η α χ τ ία  x a l  Π α τρ ίδ α ,  διηγήματα· θρησκευτικό- 
πατριωτικά ύπό Ή λίαΣταύρου, δημοδιδασκάλου. Κ έρ 
κυρα, τυπογρ. A  Λάντζα.

S a v t i x à v  Έ γ χ ό λ π ιο ν  ύπό Βασιλείου Π . Ιίαψα- 
μπέλη. Έ τ ο ς  Γ\ Δρ. ο.

Ή  π α ρ ο ύ σ α  χ α τ ά σ τ α σ ις  τ ή ς  Φ ν α ιχ ή ς  καί ή  α ν ο τ α -  
σ ι ; τ ο ΰ  σ ύ μ π α ν τ ο ς  ύπό Βασιλείου Αίγινήτου, Ικδοσις 
«Παναθ.ηναίων».

Cniile V erh eeren  p ar L éon B azalgette. Pa
ri f  E . S an sot & C ° fr . 1 .

M eurtre B a rré*  p ar . René G illouin  P aris  
1907, Sansot, fr . 1.

Τ Ο Μ Ο Ι
TON " 1 M A 0 I M I Û N , ,

ME METAAUN ΕΚΠΤ0ΣΙΝ
Καταρτίσαντες πλήρεις σειράς τών «ΙΙανα- 

θηναίων», (1900-1906) πωλοΰμεν τούς περισ
σεύοντας τόμους είς τιμάς εκτάκτως ήλαττω- 
μένας.

Οί τόμοι 1ος. 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος 
8ος 9ος 11ος καί 12ος πωλοΰνται πρός δραχ. 
ή φρ. ΔΥΟ έκαστος.

Ό  τόμος 10ος, έκ τοΰ οποίου δέν περισ
σεύουν Αντίτυπα, πωλείται μόνον μέ όλόκληρον 
τήν σειράν πρός δρ. 28 ήτοι όλόκληρος ή σειρά 
δρ. ή φρ. 50.

Διά κάθε τόμον προο&έζομεν είς τάς άνω 
τιμάς 50 λεπτά διά τάς Ιπαρχίας καί 1 φράγκον 
διά τό εξωτερικόν ταχυδρομικά.

Μετά τήν Ιξάντλησιν τών περισσευόντων τό
μων, αίολίγαι ύπολειπόμεναι σειραί τών «Πα- 
ναθηναίων» θά πωλοΰνται είς την άρχικήν 
των τιμήν δραχ. 150.

ΑΙ παραγγελίαι σιέλλονιαι πρός τήν 
Διευθυνσιν τών «Παναθηναίων» οδός Άριστο- 

τέλους 35 ’Αθήνας 
καί προπληρώνονται.

Ή  Δ ι ε ΰ θ υ ν ά ι ς  τ ώ ν  « Ι Ια ν α Ο η ν α ίω ν »


