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Η Ανάγκη τοΰ θεραπεύεσθαι ΰπήρξε πάντοτε 
εν των έμφυτων τής αύτοσυντηρήσεως τοΰ 

Ανθρώπου.
’Από τών αρχαιότατων χρόνων το Ανθρώπι

νον πνεύμα έζήτησε διά παντός μέσου νά έπι- 
τνχχι άνακούφισιν έκ των δεινών τής νόσου, ήν 
τελείως ήγνόει επί χρόνον μακρόν· ή θεραπευ
τική κατ’  Ακολουθίαν προϋπήρξε πολύ τής πα
θολογίας.

Πρωταρχικώς τό έμφυτον καί δ εμπειρισμός, 
κατά τινας δέ καί ή Απομίμησις αυτών τών 
κατωτέρων ζφων, εχρησίμευσαν ως οδηγοί προς 
αναζήτησιν φαρμάκων καί θεραπείας. Οϊ ποι
μένες καί οί ΐερεΐς υπήρξαν οί πρώτοι Ιατροί 
τής άνθρωπότητος. Οί ποιμένες, παρατηροϋντες 
τα εαυτών ζφα ποια προετίμων φυτά δτ’  ενό- 
σουν, έδιδάσκοντο οδτως Ιατρικός ιδιότητας τών 
φυτών καί Ιφήρμσζον ταυτας τφ άνθρώπψ. 
Ούτως ιστορείται δτι ό Μελάμπους, δ Αρχαιό
τερος Έλλην Ιατρός, ήτο ποιμήν, Ιδιδάχθή δέ 
τήν καθαρτικήν Ιδιότητα τοΰ Ιλλεβόρου παρα- 
τηρών δτι τοιαυτην είχεν επί τών αίγών.

Οί δέ ιερείς, πάντων τών λαών, κυρίως δμως 
τής Αίγυπτου, δεν έθεωροΰντο μόνον γνώσται 
της θρησκείας, Αλλα καί τών μυστηρίων !ν γένει 
τής Φύσεως υπό τό δνομα Ιερά  Τέχνη, είς ήν 
υπήγετο καί ή ’Ιατρική.

Είς των κλάδων τής τέχνης ταυτης ήτο καί. 
ή τοΰ τήκειν τά μέταλλα, ών τινά πινόμένα 
Ιθεωροΰντο ωφέλιμα τή ύγιεία καί πολλάκις 
διατηροΰνια τήν ζωήν επί μακρότερον χρόνον, 
έξ ών εΙκάζεται δτι ύπήρχε πως τότε Ιδέα φαρ
μάκων καί κατά τινας καί χημείας. Τούτο δ’ έξά- 
γεται προσέτι καί έκ τών τότε συχνότατα γινο
μένων ταριχεύσεων τών νεκρών, ους είχον τήν

* ’Από τά πφολεγόμβνα τής «θεραπευτικής» τοΰ 
καάηγητοΰ κ. Ν. Καλλικούνη δημοσιεύομεν τό άπό· 
σπασμα τοΰτο πολλοΰ Ιπιστημονικοΰ καί κοινωνικού 
ενδιαφέροντος.

συνήθειαν νά διατηρώσιν ώς οίόν τ’  επί μακρό
τερον χρόνον, δπως έμπνέωσι τόν σεβασμόν 
τοΐς Απογόνοις. 1

Ό  οίνος δ έκ φοίνικος, τό Αλας, τό. έλαιον 
τής κέδρου, ή σμύρνα, τό κιννάμωμον καί τινα 
Αλλα φάρμακα ήσαν τά εν χρήσίι διά τάς ταρι
χεύσεις,. αΐτινες έτελοΰντο μετά θαυμαστής επι
τυχίας, ώστε νά διατηρώνται αναλλοίωτοι καί 
αΰταί ετι αί βλεφαρίδες, καθά περί τούτων 
έξιστοροΰσι γραφικώτατα καί διά μακρών Διό
δωρος 6 Σικελιώτης καί δ Ηρόδοτος.

Ήσκεΐτο δ’, εννοείται, ή Ιατρική υπό τήν 
έπίδρασιν τής θρησκείας καί τοΰ μυστικισμοΰ 
κατά τό πλέίστΟν έν τοΐς ναοϊς, ένθα ή υποβολή 
Απετέλει §ν τών ήρωϊκωτέρόν φαρμάκων. Τών 
πεφημισμένων τούτων Ιερέων τήν Ιατρικήν τέ
χνην ύμνησαν, ως γνωστόν, καί αυτοί οί ποιη- 
ταί, Ιδίως δ ’  ό "Ομηρος. Είνε γνωστόν .επίσης 
δτι δ Πυθαγόρας, δ  Ηρόδοτος, δ Πλάτων 
μετέβησαν ε?ς Αίγυπτον, δπως Αντλήσωσι δια
φόρους γνώσεις.

’Αλλ’  ή Ιατρική έλαβε κυρίως γένεσιν άφ'δτου 
οί Ανθρωποι τοΰ πνεύματος ήνοιξαν, ώς λέγει 
ό Claude Beràard, τό μέγα βιβλίον τής Φύ- 
σεως καί εζήτησάν ν’ άναγνώσωσιν εν αυτφ διά 
τής παρατηρήσεως. Καί ή Αθάνατος αυτή δόξα 
επεφυλάσσετο τη ελληνική φυλή, Αρξαμένη ώς 
γνωστόν.Από τοΰ ‘Ιπποκράτους.

Δεν προσέθετο πολλά φάρμακα εις τά τότε 
ύπάρχοντα δ πατήρ τής Ιατρικής, Αλλ’  Ισυστη- 
ματοποίησε τήν χρήσιν τούτων Ιν σχέσει προς 
τά φαινόμενα τών νόσων, ών υπήρξεν δ πρώτος 
ζψγράφος. Έ κ τών φυτικών φαρμάκων δ λευ
κός έλλέβορος, τό έκχύλισμα τής εδφορβίας, ή 
ρίζα τής έλξίνης, ώς καθαρτικά' ή ρίζα τής 
θαψίας, τά φύλλα τής χαμαιδάφνης ώς επισπα- 
στικά" Ικ δέ ιών μεταλλικών φαρμάκων ή στυ- 
πτηρία, τά Αλατα τοΰ χαλκού καί τοΰ μόλυβδου 
άπετέλουν πάσαν σχεδόν τήν φαρμακευτικήν
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πανοπλίαν τού Ίπποκράτους κατά τών έσωτε- 
ρικών νήσων. Άλλ’ ή φαρμακευτική αυτή ένδεια 
δεν ήνηόύχει ποσώς τόν μέγαν τής άρχαιότητος 
Ιατρόν. Έπρέσβευεν δτι ή φύσις θεραπεύει 
κατά τό πλεΐστον τούς άρρωστους καί δτι δεν 
πρέπει νά διαταράσση τις τάς θεραπευτικάς 
προσπάθειας ταύτης διά χορηγίας φαρμάκων 
λίαν δραστικών.

'Από τών Ιπποκρατικών χρόνων ή έξέλιξις 
τής θεραπευτικής διήλθε φυσικφ τφ λόγφ φά
σεις ποικίλας κα'ι πονηράς, μέχρις ου προπαρα
σκευάσω κρείττον τό μέλλον.

'Η  έμπειρική θεραπευτική, ήτις άλλως τε δεν 
παρήλθεν άκαρπος, Ισχετίζετο βαθμηδόν προς 
την σπουδήν «τών νόσων», «τής ύγιείας» καί 
αύτοΰ έτι του ζητήματος τής «ζωής».

Έμορφώθησαν δ’  ούτω συν τφ χρόνφ τά 
καί μέχρι σήμερον κρατούντα θεραπευτικά συ
στήματα, ών τά κυριώτερα είσί τά 'έξης:

ι) Ή  θεραπευτική τής φύσεως. 2) 'Η  συμ- 
πτωματική θεραπευτική. 3) 'Η  φυσιολογική θε
ραπευτική. 4) Ή  !κ τής παθ,ογενείας κλπ., περί 
ών εν έκτάσει γίνεται λόγος έν τφ οίκείφ τόπφ.

Θεραηενειν. Άπέχειν πάσής θεραπείας. Μη 
βλάπτειν. ’Ιδού οί κεφαλαιώδεις δροι τού έργου 
τού θεραπευτοΰ. Άλλ’  όποιον χάος! ’Αληθώς 
μέγα καί άδιέξοδον!

θεραηενειν. Τόν άγώνα τής θεραπείας άγω- 
νίζονται, ώς γνωστόν, Φύσις και ’ Επιστήμη.

Τήν Ιδέαν τού θεραπευτικού τής φύσεως έργου 
ύπεστήριξαν πολλοί κατά καιρούς παρατηρηταί. 
'Ο Ιπποκράτης ώς Ιξής περιγράφει τήν θερα
πευτικήν τής φύσεως άμυναν έν τφ περί «Ε πι
δημιών» κεφαλαίφ: «Νούσων φύσιες ίητροί" 
άνευρίσκει ή φύσις αύτή εαυτή τάς εφόδους, 
ούκ έκ διανοίης, olov τό σκαρδαμύσσειν, καί ή 
γλώσσα ύπουργέει, και δσα άλλα τοιαΰτα· άπαί- 
δευτος ή φύσις έοΰσα καί ού μαθούσα τά δέοντα 
ποιέει. Δάκρυα, ρινών ύγρότης, πταρμοί, ώτός 
ρύπος, στόματος σίαλον, άναγωγή, πνεύματος 
είσοδος, έξοδος, χάσμη, βήξ, λυγξ, ού τού αύτέου 
παντάπασι τρόπου. Ούρου άφοδος καί φύσης 
καί ταύτης τής έτέρης, τροφής καί πνοιής, καί 
τοΐσι θήλεσι, δ  τούτοισι, καί κατά τό άλλο 
σώμα, Ιδρώτες, κνησμοί, σκορδινησμοί καί δσα 
τοιαΰτα».

Ό  δέ Sydenham λέγει: Ή  νόσος δεν εΐνέ 
άλλο ή προσπάθεια τής φύσεως, ήτις διά νά 
διατηρήση άρρωστον έργάζεται πάσαις δυνά- 
μεσιν δπως άποβάλη τήν νοσηράν ύλην».
- Κατά δέ τόν Littré νόσος είνε άντίδρασις 

τής ζωής, είτε τοπική, είτε άμεσος καθ’  ένός 
έμποδίου, μιας διαταραχής, μιας παθήσεως.

Ή  Ιδέα αύτη τής άντιδράσεως καί αύτοθερα- 
πείας τής φύσεο>ς δεν είνε βεβαίως άπόλυτος, 
άλλ’  Ιγκλείει μέγα μέρος άληθείας. Αύτά ταύτα

τά παθολογικά φαινόμενα βαθύτερον εξεταζό
μενα μαρτυροϋσι περί τούτου. Ή  ναυτία, έπί 
παραδείγματος, ό έμετος, ό Ιντερικός κατάρρους 
είνε μέν συμπτώματα παθήσεων τού πεπτικού 
συστήματος ή καί τού δλου δργανισμοΰ, άλλά 
καί πλειστάκις σκοπούσι τήν άπαλλαγήν τούτου 
έκ διαφόρων βλαβερών ουσιών, οίαι αί τοξΐναι, 
τά δηλητήρια καί τόσαι άλλαι. Έ ν  τοιαύταις 
περιπτώσεσιν δχι άντίθετα-άλλ’  ύποβοηθητικά 
τούτων -φάρμακά είσι τά Ινδεικνύμενα, ήτοι τά 
Ιμετικά Ιπί ναυτίας, τα καθαρτικά επί διαρροίας 
καί καθεξής. Ή  βήξ επίσης είνε μέν φαινόμε- 
νον παθολογικόν έξ άνακλαστικοΰ Ιρεθισμοΰ τού 
πάσχοντος βρόγχου, άλλά καί άριστον θεραπευ
τικόν μέσον διά τήν άπόχρεμψιν, όταν ένυπάρ- 
χωσι πτύελα έν τοΐς βρόγχοις. Είνε κατ’ άκολου- 
θίαν σύμπτωμα, δπερ δτέ μέν δέον νά καταπο- 
λεμώμεν, άλλοτε δέ νά ευλαβώμεθα.

Τήν αλήθειαν ταύτην τής νοσοθεραπείας 
ούτως είπεΐν τής ¿ρύσεως κυροϋσιν αύθεντικώ- 
τερον ήδη αί σημερινοί τής επιστήμης πρόοδοι, 
αιτινες άποκαλύπτουσι πόσον θαυμασίως αμύ
νεται ό οργανισμός ημών κατά τών νοσογόνων 
εχθρών διά τών κυτταρικών αυτού στοιχείων 
καί τών χυμών.

Ή  υπό τού Μεΐσίιηίοοίί άποδειχθεΐσα «φα- 
γοκυττάρωσις», Ιδίως δέ ή υδροθεραπεία» είσί 
περιφανείς τούτου μαρτυρίαι.

Ύποτεθείσθω δτι νοσογόνου τι αίτιον, οίον 
μικρόβιον, προσβάλλει που τόν οργανισμόν 
ημών έξελίσσεται αμέσως, ώς γνωστόν, ή Ιξής 
σειρά φαινομένων: ό έκ τού μικροβίου καί έτι 
μάλλον ό εκ τών τοξινών αύτοΰ ερεθισμός δρφ 
παραλυτικώς Ιπί τών άγγείων καί τών πέριξ 
ίστών, Ιπομένως συμφορεΐται μείζων ποσότης 
αίματος καί διαπιδύονται έκ τών άγγείων λευκά 
αιμοσφαίρια, κατ’  άκολουθίαν δέ τής συμφορή- 
σεως παράγεται καί μείζων θερμότης καί έξόγ- 
κωσις, ήτοι τά φαινόμενα τής καλουμένης φλεγ
μονής. Τά φαινόμενα άκριβώς ταΰτά είσι καί 
οί θεραπευτικοί ούτως είπεΐν άπόστολοι. Τά 
Ικεΐ συσσωρευόμενα φαγοκύτταρα καί αί λοι- 
παί δρώδεις έκκρίσεις περικυκλούσι μηχανικώς 
άφ’ ένός τά μικρόβια καί έξ άλλου συνάπτουσιν 
άληθή ίστοχημικήν πάλην, τήν πάλην τής «έπι- 
κρατήσεως». Τά μέν μικρόβια έκχέουσι δηλητη
ριώδη ύγρά, τάς καλουμένας τοξίνας, προς κατα
στροφήν τών πέριξ ιστών. ’Αλλά καί ό δργα- 
νισμός άμύνεται διά τών αύτών δπλων. Τά 
φαγοκύτταρα αγωνίζονται δπως πέψωσιν εν 
έν έαυτοΐς τά μικρόβια, τό μεν μηχανικώς, τό 
δέ διά τών δρών αύτών. "Ετι δέ μάλλον οί 
δροί τών λοιπών ίστών τού δργανισμοΰ βοη- 
θούσιν είς τόν άντιμικροβιακόν καί μικροβιο- 
κτόνον άγώνα.

Πλήν τούτου, ό δργανισμός έμποτιζόμενος 
μέχρι τινός καί εξ αύτών τών μικροβιακών

έκκρίσεων καθίσταται βαθμιαίως έδαφος ήκιστα 
πρόσφορον διά τά μικρόβια.

Τά παθολογικά ταύτα φαινόμενα, άτινα γεννφ 
ό βιολογικός νόμος τής μοιραίας άναγκαιότητος, 
καταλήγουσιν είς θαυμαστήν πρόνοιαν θεραπείας.

Ή  φύσις λοιπόν έν αύτή τούτη τή πάλη κατά 
τής νόσου επιδιώκει συχνότατα τήν έπανόρθω- 
σιν τού πάσχοντος οργανισμού καί τήν Ιπανα- 
γωγήν αύτοΰ είς τόν άρχικόν τύπον, δν ή μέν 
Ιατρική επιστήμη καλεΐ Ύγίειαν, οί δέ φυσιοδΐ- 
φαι, ώς δ Δαρβΐνος, 6 Λαμάρκ καί άλλοι, 
καλοΰσιν ύπ’ άλλην έποψιν πρότυπον ζωήν ή 
γένος. Ό  θεραπευτικός τής φύσεως άγων υπά
γεται τουτέστιν είς τόν μέγαν νόμον τής ανντη- 
ρήσεως και Αναπαραγωγής τών τύπων τής ζωής.

Ή  αυτόματος αύτη θεραπευτική τής φύσεως, 
ή έσωτερική καί άμεσος, διέπεται, καθάπερ 
πάντα τής φύσεως τά φαινόμενα, υπό έκσυνει- 
δήτου μέν άλλά τελείας σοφίας. Καί είνε μέν ή 
επιστήμη άνωτέρα έκφανσις τής φύσεως, άλλ’ 
άπείρως άτελεστέρα ταύτης, διότι ή φύσις 
προϋπάρχει τής έπιστήμης.

Λάβωμεν οίονδήποτε δργανον τού δργανι- 
σμοΰ ήμών, φέρ’  είπεΐν τόν στόμαχον ποιος 
στομαχολόγος Ιατρός ή φυσιολόγος γινώσκει 
τόσα περί πέψεως δσα τό δργανον τούτο; Ό  
στόμαχος τού λέοντος, έπί παραδείγματος, ούδε- 
μίαν έχει ανάγκην τής επιστήμης, άλλά γινώ- 
σκει τελείως ποία αύτώ αρμόζει τροφή ώς εύπε- 
πτοτέρα καί διά τόν δλον τού ζφου δργανισμόν 
προσφορωτέρα, ήτοι ή κρεοφαγία· ένφ δ στό
μαχος τού προβάτου μετά τής αυτής σοφίας 
τηρεί άκρως άντίθετον δίαιταν, τήν φυτο
φαγίαν.

Ποιος ποτέ νοΰς Ιπιστήμονος συνέλαβε τό 
μυστήριον τής άνθρωπογονίας ούτω τελείως, 
δσον αδτό τούτο τό γεννητικόν σύστημα;

’Απολύτως είπεΐν, πάν έργον τής φύσεως 
φέρει τόν τύπον τής τελείας σοφίας· πάν δέ 
έργον άνθρώπινον είνε έτι ατελές, κατ’  άκολου
θίαν καί αύτή ή επιστήμη.

Ά λλ’ ό θεραπευτικός τής φύσεως άγων δέν 
στέφεται, εννοείται, πάντοτε ύπό έπιτυχίας. Ή  
νόσος, ώς ομολογεί άλλαχοϋ καί αύτός ό 'Ιππο
κράτης, λαμβάνει ένίοτε κακήν οδόν καί τότε 
δέν πρέπει νά άφίνηται είς εαυτήν. Αί'νοσηραΐ 
τουτέστιν αντιδράσεις δέν είνε πάντοτε κανονι
κοί, άλλά πολλάκις ή λίαν έντονοι, ή άσθενεΐς 
καί άτακτοι, δτε δέον νά έρχηται άρωγός ή θε
ραπευτική τής έπιστήμης.

Θεραπεύει λοιπόν κατά πρώτιστον λόγον ή 
φύσις, κατά δεύτερον δέ ή επιστήμη καί κατά 
τρίτον ό Ιατρός.

Ή  θεραπευτική τής έπιστήμης προώρισται 
βεβαίως ού μόνον νά ύποβοηθήση είς τήν θερα
πευτικήν τής φύσεως, άλλά καί ν’  άποκαλύψη 
καί νά τελειοποιήση ταύτην μετά λόγου καί

έρμηνείας είς ένσυνείδητον καί εξωτερικήν. Άλλ’ 
έως ού προσπελάση είς τό άπώτατον τής προό
δου Ιδανικόν διέρχεται μεγάλας δοκιμασίας άτε- 
λειών, ών ένεκεν, άντί πολλάκις νά ύποβοηθή, 
παραβλάπτει τό θεραπευτικόν τής φύσεως έργον !

Καί δν τούτο συμβαίνη διά τήν έπιστήμην, 
τί νά εΐπη τις διά τήν άτελεστέραν ταύτης μορ
φήν ήτοι τόν ιατρόν, δστις ταϊς άτελείαις τής 
έπιστήμης Ιπιπροστίθησι καί τάς ιδίας τοιαύτας 
κατά μείζονα μάλιστα βαθμόν ;

"Ινα ή τις λοιπόν άμεμπτος θεραπευτής καί 
καλλιτέχνης, ώς έλεγεν δ Trousseau, πρέπει νά 
έμβαθύνη πάση δυνάμει είς τάς μυχίας θερα
πευτικός τής φύσεως προσπάθειας καί νάγινώ- 
σκη νά εύλαβήται τούτων ότέ μέν άπολύτως, 
ότέ δέ έπεμβαίνων έν δέοντι καί σωφρόνως διά 
τών τής έπιστήμης φώτων.

Πρός τούτο δέ δέον :
α') Νά f¡ βαθύς γνώστης, ού μόνον τής νόσου, 

άλλά καί τού νοσοΰντος· διότι δέν θεραπεύομεν 
μόνην τήν νόσον, ώς έπρέσβευεν ή άρχαιοτέρα 
ιατρική, ούτε μόνον τόν νοσοΰντα, ώς δογματί
ζει ή νεωτέρα, άλλά τό σύμπλεγμα τών φαινο
μένων τό προκΰπτον έκ τής στενής άλληλουχίας 
άμφοτέρων, ήτοι &εραπενομεν τήν νόσον Ανα- 
λόγως τον νοοοννζος.

β’ ) Νά γινώσκη τελείως τά αμφίστομα θερα
πευτικά μέσα καί τόν λεπτότατον καί ελαστικόν 
τούτων χειρισμόν, δστις κυμαίνεται άπό στιγμής 
είς στιγμήν μεταξύ ώφελείας καί βλάβης άναλό- 
γως τής χρήσεως καί τών μυριοτρόπων δρων 
τής νόσου καί τού νοσοΰντος.

γ') Δέν άρκεΐ δ Ιατρός νά ή πολυμαθής καί 
σοφός, άλλά καί νά γινώσκη νά έκλέγη ώς 
μέλισσα καί νά χρησιμοποιή δεόντως τάς χρησί
μους τών γνώσεων, άπορρίπτων τάς άχρήστους 
καί Ιπιβλαβεΐς, ών βρίθει ή θεραπευτική.

Ή  τοιαύτη πολλάκις άμηχανία περί τήν έκλο- 
γήν τών θεραπευτικών μέσων καί έπεμβάσεων 
υπενθυμίζει τό χαρακτηριστικόν ρητόν «Άποφά- 
αισον èàv δνναααι καί εκλεξον εάν τολμάς». 
Καί δσον βαθύς καί ευσυνείδητος έστίν δ Ιατρός, 
επί τοσούτο πολλάκις εύρίσκεται έν τή άνάγκη 
ν’  άμφιβάλλη καί νά κυμαίνηται, κατ’  άντίθεσιν 
πρός τον ημιμαθή, δστις. εύκόλως καί κατηγο- 
ρηματικώς καί αύθεντικώς άποφθέγγεται καί 
δογματίζει εΐτ’  έκ τού θάρρους τής άγνοιας, 
είτε καί πονήρως δπως έπιδειχθή ώς σοφός.

Έ ν τή εύρείφ έννοίφ τού ϋεραπενειν περι
λαμβάνεται, έννοεΐται καί τό ανακονφίζειν καί 
παραμν&εϊν. Κάκιστα δέ ποιούσιν δσοι τών 
Ιατρών σκαιώς τφ νοσοΰντι φέρονται εϊτ’  εκ 
φύσεως είτε καί επιβολής χάριν. Άποστερούσιν 
ούτω τόν άρρωστον τής δι’  ύποβολής ψυχικής 
παραθαρρύνσεως, δπερ άριστος έστί θεραπευτι
κός παράγων.

Ά π έχειν πάαης θεραπείας. 'Όταν δ ιατρός

m
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έξ έπιστημοσύνης η καί ενσυνειδήτου Αγνοίας 
Αμφιβάλλη περί τής έπωφελούς αύτού έπεμβά- 
σεως καί έτι μάλλον οταν φοβήται εκ ταΰτης 
Ινδεχομένην βλάβην, καθήκον αύτού έστι τότε 
τό άπέχειν πάσης θεραπείας· ούτω δέ πράττων 
δεν παραβλάπτει τουλάχιστον την θεραπευτικήν 
-τής φύσεως άμυναν.

Πρό παντός μή βλάπτειν (primum non 
nocere). Βλάπτει πολλάκις δ ιατρός! Τούτο εΐνε 
δυστυχώς αληθέστατου. Όλίγιστοι είσίν εν τφ 
κόσμψ οί Ιατροί, και ούτοι ούχί καθ’  ολον το 
Ιατρικόν αύτών στάδιον, οϊτινες ηύτύχησαν να 
μή βλάψωσιν εν ταΐς θεραπευτικαΐς αυτών 
Ιπεμβάσεσι.

Τίνα δέ τα αίτια τού βλάπτειν; Τό μέν αί 
άτέλειαι τής επιστήμης, τό δέ, δπερ συχνότε
ρου, αί άτέλειαι τού Ιατρού, οίον ή άγνοια, ή 
πλάνη, ή Απροσεξία, ή. Αναλγησία, επέμβασις 
ανεπαρκής ή άκαιρος ή άτοπος ή ύπερβολική, 
καινομανία Αλόγιστος, τό πολυάσχολου κλπ.

Ή  έκ τών άνω αιτίων βλάβη συγγνωστή 
πολλάκις έστίν (errare humanum est), Ιδίως 
δταν Απορρέη εκ τών Ατελειών τής επιστήμης, 
ή. και δτε <5 Ιατρός κατέβαλε πάσαν ενσυνείδη
τον προσπάθειαν καί ¿χρησιμοποίησε πάσας τάς 
διανοητικός καί έπιστημονικάς αυτού δυνάμεις 
ϊνα μή βλάψη. Άλλ’  ή βλάβη έστίν ¿συγγνω
στός και εγκληματική, δταν προέρχηται εκ παρα
λόγου Ισχυρογνωμοσύνης και Αλαζονικής αύτο- 
πεποιθήσεως ή έξ αδιαφορίας ή έκ διεστραμ
μένου πνεύματος αντιλογίας, εν êvi λόγφ έκ 
μικρονοίας, ήτις έστίν ή μήτηρ πασών τών άνω 
κακιών.

Ή  επιβλαβής 6μως όσον καί ή έπωφελής 
δράσις τού Ιατρού Αποτελεί αυτόχρημα μυστή
ριον διά τήν άντίληψιν τού κοινού. Καί δή ού 
σπανίως Ιατροί ύπέροχοι, μετά τελείας επιστη
μοσύνης διαγινώσκοντες καί θεραπεϋοντες, Αγνω- 
μόνως καταδικάζονται, είτε διότι έτυχον αύτοΐς 
περιπτώσεις νόσου μή Ϊαταί, είτε καί έκ μνρίων 
άλλων λόγων πλάνης τού κοινού.

Ά φ ’  ετέρου άρρωστοι άποροι καί ύπ“ ανθυ
γιεινούς διατελοΰντες δρους εισέρχονται πρός 
νοσηλείαν έν νοσοκομείοις, ένθα οί κρείττονες 
ύγιεινοΐ δροι, ήτοι τής θερμάνσεως, τής άνέσεως, 
τού Αερισμού, τής διαίτης, εΐσί κατά κανόνα τα 
κύρια θεραπευτικά μέσα, ών άνευ ναυαγεί πολ
λάκις οίαδήποτε θεραπευτική έπέμβασις. Εκεί 
λοιπόν οί άρρωστοι, βελτιούμενοι ή θεραπευό
μενοι, εύλογούσι τούς Ιατρούς τών νοσοκο
μείων καί καταρώνται τούς πρφην εν τή πόλει 
θεράποντος αύτών. Ουτω δ* έρμηνεύεται καί ή 
υπέροχος φήμη πολλών Ιατρών τών νοσοκο
μείων, στερούμενων σοβαρών έπιστημονικών 
έφοδίων.

“Άλλοτε Ιατροί, ίκανοί μέν, διά τής έπεμβά- 
σεως δμως αύτών μή ώφελοΰντες, Αλλά καί μή

βλάπτοντες, καρπούνται τάς είς τήν φύσιν δφει- 
λομένας θεραπευτικός εκβάσεις.

Συχνότερον δέ Ιατροί διαστρέφοντες τό θερα
πευτικόν έργον τής φύσεως καί βλάπτοντες Ανα- 
δεικνύονται έκ περιπτώσεων ίατών, καθ“ δς παρ’ 
δλην τήν βλαβεράν αύτών έπίδρασιν κατισχύει 
επί τέλους ή θεραπευτική τής φύσεως νίκη. 
Ταύτην ακριβώς καρπούμενοι ούτοι δοξάζονται 
ώς ύπέροχοι επιστήμονες, κινούσι μάλιστα καί 
τήν εύγνωμοσύνην καί τόν θαυμασμόν τών 
δυστυχών αρρώστων!

“Εκ πάντων τούτων δύναταί τις νά είκάση 
δπόσον είνε δύσκολον, αν μή αδύνατον, διά τό 
κοινόν νά εκτίμηση τήν πραγματικήν άξίαν τού 
Ιατρού, δν κρίνει συνήθως έκ τών άπατηλών 
εκβάσεων καί κυρίως εκ τών δρων τής εξωτερι
κής έπιφανείας, οίοι είσίν ή φήμη, τό έπίπλα- 
στον ύφος, ή σοβαροφάνεια καί ή αύθεντική 
επιβολή, ή έπισημοποίησις καί τών πλέον Αση- 
μάντων φαινομένων τής νόσου, ή άνευ άνάγκης 
πολλάκις λεπτολόγος καί βασανιστική έξέτασις 
τού άρρώστου, ή γινομένη είτε πονήρως, εΐτ’  έκ 
διαγνωστικής άνικανότητος, ή έν ού δέοντι 
πολυπράγμων καί αυστηρά έφαρμογή πολλών 
καί περιττών θεραπευτικών μέσων καί κανόνων 
καί τόσοι τέλος άλλοι δροι Απάτης καί ύποκρί- 
σεως, ανάλογοι, εννοείται, πρός τήν διανοητικήν 
άνάπτυξιν καί τά ήθη εκάστου λαού. Άλλ’  οί 
δροι ούτοι ούδεμίαν άπολύτως Ι'χουσι σχέσιν 
πρός τήν έπιστημονικήν άξίαν τού ιατρού, Απο- 
τελούντες πάντοτε άστείρευτον πηγήν Μολιε- 
ρείου σατύρας.

Καί δμως ή δπωσδήποτε δημιουργηθείσα 
φήμη τού ιατρού, έστω καί τού άνεπιστήμονος 
καί Ιπιβλαβούς, έχει μοιραίως εν άγαθόν: δτι 
άακεΐ πολλάκις θεραπευτικήν έπίδρασιν δι’  υπο
βολής, δπως ή πεποίθησις είς βότανα, εις ιαμα
τικόν τι ύδωρ, είς άγια λείψανα καί εικόνας, εις 
ιερούς τόπους προσκυνήσεως. Πλέον ή άπαξ 
παρετηρήσαμεν τήν θαυμασίαν θεραπευτικήν 
έπίδρασιν τής θρησκευτικής πεποιθήσεως Αρρώ- 
στων, οϊτινες άγογγύστως καί στωϊκώτατα ύπέ- 
στησαν τάς άλγηδόνας καί βασάνους τής νόσου 
διατηρούντες άκαμπτον τό ήθικόν σθένος καί 
τήν επί τά θεία έλπίδα. Άναντιρρήτως πάσαι 
αυιαι αί πηγαί πεποιθήσεως καί πίστεως είσί 
πολλάκις ωφέλιμοι δσον καί ή ύγιεινή καί ή 
φαρμακοθεραπεία.

Τό Ιδεώδες τής Θεραπευτικής. Θά πραγ- 
ματοποιηθή έν τφ μέλλοντι ή ριζική θεραπεία 
πασών τών νόσων; ’Ιδού τό μέγα καί αιώνιον 
πρόβλημα. Ή  έπιστήμη έν τή 6δφ ήν χάραξε 
προοδεύει μέν δντως γοργώς, δυστυχώς όμως 
βραδύτατα προσπελάζει πρός τοιούτον Ιδανικόν.

Οί διάφοροι σοφοί τού κόσμου, Απ’  Αρχαιο- 
τάτων χρόνων μέχρι σήμερον ήσθάνθησαν βαθυ-
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τατα τήν άνάγκην τής έκ τών νοσηρών στοι
χείων Απαλλαγής τής άνθρωπότητος καί ¿πόθη
σαν τήν τελείαν έξυγίασιν αυτής, διά τούτο δέ 
καί έκήρυξαν, μετά τίνος μάλιστ’  άπαθείας, τόν 
Αποχωρισμόν καί τήν έξαφάνισιν τών νοση
ρών τύπων.

’ Ιδού τί λέγει ο φιλόσοφος Σωκράτης διαλε- 
γόμενος έν ιώ  γ ' βιβλίφ τής Πολιτείας τού 
θείου Πλάτωνος: Σωκρ. «Καί ιατρικήν δέ τοι- 
αύτην Ιν τή τελεία Πολιτείρ οφείλεις νομοθε- 
τήσαι, καί Ιατρούς, οϊτινες τούς μέν πολίτας τούς 
ευφυείς τά σώματα καί τάς ψυχάς θεραπεύ- 
σουσι, τούς δέ μή (ύγιεϊς), δσοι μέν κατά σώμα 
ανίατοι, Αποθνήσκειν έάσουσι, τούς δέ κατά τήν 
ψυχήν κακοφυεΐς καί Ανιάτους αύτοί οί δικα- 
σταί Αποκτενοΰσι. Καί 5 Ασκληπιός δέ τούς 
μέν φύσει ύγιεινώς έχοντας τά σώματα, τούτους 
μόνον έθεράπευε, τά δέ σώματα τά έσω διά 
παντός νενοσηκότα ουδέποτε έθαράπευεν, ίνα μή 
ποιή μακρόν καί κακόν τόν βίον τφ ανθρώπφ, 
καί ιδίως ινα μή, ώς τό εϊκός, έτερα τοιαΰτα 
νοσηρά έκγονα φυτεύη. Τό γάρ τοιούτον ούτε 
τφ κάμνοντι ωφέλιμον, ούτε τή πολιτεία». Γλαύ- 
κων: «“Ώστε δ “Ασκληπιός ήν καί πολιτικός;» 
Σωκρ. «Βεβαιότατα. Καθώς καί οί μαθηταί 
αυτού, Μαχάων καί Ποδαλείριος καί οί άλλοι 
ήρωες. Ούχ δρφς, έν τή Ίλιάδι, τί λέγει δ “Όμη
ρος, πόσον Αγαθοί Ιατροί ή σαν; Ουδέποτε γάρ 
άλλον ίώντο, ή μόνον άνδρας πρό τών τραυ
μάτων, υγιεινούς τε καί κοσμίους τή διαίτη. 
“Άνδρα δέ φύσει νοσώδη τε καί Ακόλαστον ένό- 
μιζεν δτι ούδαμώς λυσιτελεΐ ζήν ούτε αυτφ τφ 
ϊδίφ ούτε τοΐς άλλοις. Ουδέ διά τοιούτους ένό- 
μιζεν δτι δει μανθάνειν τήν τέχνην τήν Ιατρι
κήν, ούδέ θεραπευτέον τούς τοιούτους νοσηρούς, 
ουδέ ει Μίδου πλουσιώτεροι ειεν».

“Εκ τών νεωτέρων φιλοσόφων, δ πρό δλίγου 
χρόνου Αποθανών Γερμανός Νίτσε έν ταίς φιλο- 
σοφικαΐς αΰτοΰ ϊδέαις, καταδικάζων τόν δια
φθορέα πολιτισμόν καί έκφηλισμόν τής Ανθρω
πότητας, διδάσκει, ώς δ Γάλλος Ρουσσώ, τήν 
έπιστροφήν τού διαφθαρέντος Ανθρώπου ε’ις τήν 
παρθένον φύσιν καί κηρύσσει μάλιστα τήν 
Ασπλαγχνίαν διά πάν νοσηρόν καί Ατελές στοι- 
χεΐον, Αναμένει δέ τήν τελειοποίησιν τού μέλ
λοντος ανθρώπου, δν καλεί δπεράν&ροπον, έκ 
τής έπικρατήσεως τών ύγιών δργανισμών καί 
έξοχων πνευμάτων, ήτοι έκ τής Αληθούς τό 
σώμα καί τό πνεύμα Αριστοκρατίας, καί ούχί 
τής ώς σήμερον ψευδούς καί έκφυλου.

Αί ίδέαι καί αρχαί αύται τών σοφών ήρξαντο 
ν ’ Απηχώσι μόνον έν τφ Νέφ Κόσμφ, δστις βαί
νει πρός τήν Αληθή πρόοδον τολμηρότερον τής 
γηραιός Ευρώπης.

Ό  πρφην πρόεδρος τής ’Αμερικής Ροϋσβελτ 
έν ταϊς πολιτικαΐς καί ήθικαϊς αυτού ίδέαις ¿ξορ
κίζει τούς λαούς τής χώρας ταύτης, δπως λάβω-

σιν ώς Ιδανικόν τόν λεγόμενον ύπεράν&ρωπον 
τού Νίτσε- καί αί Ιδέαι αυτού έτυχον θερμής 
υποδοχής Ιν Αμερική.

‘Ο βαθύπλουτος τής ’Αμερικής Κάρνεζυ θρη
νεί ήδη δτι μωρώς έσπατάλησεν ούκ δλίγα Ικα- 
τομμύρια πρός συντήρησιν τών αναπήρων καί 
Ανιάτων. Διό εις τά νέα αυτού φιλανθρωπικά 
Ιδρύματα Ανέγραψε κανονισμούς καί δρους 
Απαραβάτους, δπως μή παρέχωνται είς ούδενα 
άλλον βοηθήματα καί άσυλον εϊμή είς νέους 
πενομένους Αλλ’  εύριοστους τό σώμα καί τήν 
ψυχήν.

Τήν Αναγκαίαν ταύτην κατά τούς σοφούς 
έξαφάνισιν τών νοσηρών τύπων άπεργάζεται 
προαιωνίως διά τού προώρου θανάτου καί κατά 
μυριάδας αυτή αύτη ή φύσις, συμβοηθούντων 
πολλάκις καί τών βλαβερών Ιατρών! Καί δμως 
ού μόνον δέν έμειώθησαν, Αλλά τουναντίον καί 
έπληθύνθησαν αί νοσηροί καί κακοφυεΐς καί 
έκφυλοι γενεαί, ας μήτε αί τής έπιστήμης πρό
οδοι ήδυνήθησαν επ’ Ιλάχιστον ν’ άναχαιτίσωσι!

Διατί τούτο; Διότι ή έξαφάνισις αύτη τών 
νοσηρών οργανισμών είνε Απείρως Ιλάσσων τής 
Αναπαραγωγής.

Καθ’  ημάς λοιπόν μία καί μόνη ΰπάρχει Αλη
θής καί εύθυτάτη οδός, δι° ής είνε δυνατόν νά 
έπιλυθή ταχύτερον καί ασφαλέστατα τό μέγα 
τούτο πρόβλημα τής έξυγιάσεως καί ριζικής 
θεραπείας τής άνθρωπότητος.

Καί ή δδός αύτη είνε ή διά τής κληρονομι
κότητας· τουτέστιν ή έξυγίασις τής Ανθρωπότη- 
τος θά έπιτευχθή, δταν ή πρόοδος έπιστήμης 
καί κοινωνίας προέλαση μέχρι βαθμού τοιούτου, 
ώστε νά διακανονίση τόν γάμον από Απόψδως 
καθαρώς έπιστημονικής, ήτοι νά παρεμποδίση 
τήν γάμου κοινωνίαν είς τά νοσηρά καί συγγενή 
τήν φύσιν άτομα καί παρακωλύση ούτω τήν 
διά τής κληρονομικότητος διαιώνισιν τούτων.

“Ο μέγας νόμος τής κληρονομικότητος, δστις 
διέπει τήν τε φυσιολογίαν καί παθολογίαν, ώς 
καί σύμπασαν τήν ζωικήν φύσιν, νομίζομεν δτι 
δέν ήρευνήθη ούδ’ έξετιμήθη δεόντως. "Εκαστον 
άτομον κληρονομεί έκ τών γονέων, κατ’  άλλοτε 
άλλον βαθμόν έξ έκατέρου, πάντα τά στοιχεία 
τών φυσιολογικών καί παθολογικών διαθέσεων. 
Ή  σωματική καί ψιιχική σφαίρα εκάστου ατό
μου δέν παρεκκλίνει ποτέ καί ποσώς τής τών 
γεννητόρων.

Φρονοΰμεν τουτέστιν δτι ή κληρονομικότης 
είνε Απόλυτος αλλ’ άπειρόμορφος. Ή  έπιστήμη 
Αναγνωρίζει εξαιρέσεις τού νόμου τούτου. Καθ’ 
ήμάς, τούναντίον, ούόείς κανών ϊχει τάς έξαι- 
ρέοεις αύτού. ’Εκείνο δπερ παρίσταται ώς έξαί- 
ρεσις δέν εΐνε, φρονοΰμεν, ή πλημμελής Αντίλη- 
ψις καί Ιρμηνεία.

"Οπου ή έπιστήμη Αρνεΐται τήν κληρονομι
κότητα, τούτο συμβαίνει, καθ’  ήμάς, ούχί διότι



αυτη δεν ΰπα'ρχει, άλλα διότι δέν Ιγνωσθησαν 
έτι άρκούντως καί κατ’  άκολουθίαν δεν άναζη- 
τοΰνται.αί πολυσχιδείς και άπειροποίκιλοι αύτής 
μορφαί. θ ά  ύπερεβαίνομεν τα στενά ενταύθα 
δρια, έάν Ιπειρώμεθα τήν άπόδειξιν τής μεγά
λης ταύτης άληθείας, ήτις Ισχύει και έν τή Πα- 
θολογίφ. Φρονοΰμεν τουτέστιν δτι ή κληρονομι- 
κότης ιών νοσηρών διαθέσεων και τής ήττονος 
εν γένει άντιστάσεως τών δργανισμών αποτελεί 
παράγοντα Ιν τή νοσογονίρ άπείρως σημαντι- 
κώτερον παρ’ δσον πιστεύεται. "Ανευ ταύτης ή 
νοσογόνος δνναμις τών Ιξοπερικών, μικρόβια- 
κών καί πάντων τών άλλων αιτιών θά ήτο κατά 
πολύ άσάενεστέρα, αν οΰχί μηδαμινή. Δέον δμως 
και Ινταΰθα νά έννοηθή, ώς εν οίκείοις τόποις 
του παρόντος έργου θέλομεν αποδείξει, δτι δ 
νοσηρός κύκλος είνε άπείρως εδρύτερος παρ’ 
δσον πιστεύεται, πολλάκις δέ υπολανθάνει και

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ —Η JSKÄMÄTPT*

Ν ά το σύρη τρία πηχάριοί.
Κ ’  έσυρε κ ’  έδιασχηκέν το 

’Από ’φτιν ώ ς ’φτί/ν τής γάτας. 
Κ ’  έκαμα τάντρός μου βράκα 
Κ ’  ελειπεν ή σέλλη οΰλη 
Και τά δυο καλαμοβράκια 

Έ λευιέν της κι’ ό  βροχός 
’Α πό πίσω  κι3 άπό μπρος.

Έ κ  ιης άνεκδοΓον συλλογής Π ΑΥΛΟ Υ ΓΝΕΥΤΟΥ

Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι

Ά φ κρω μ ίνο  οτόν Παλαμα

"Ηλιος βαρύς έχτυπησε τήν άργατειά στδν κάμπο 
Κι* οΐ δουλευτάδες πέταξαν απόμερα τΙς τσάπες 
Γ ιά νά γευτονν γλυκό ψωμί πού φέρανε οί γυναίκες. 
Μ ά τώ ρα  πού ξαπόστασαν στούς ίσκιους τών δεντρώνε 
Διπλή φτερώνει δύναμι τά χάλκινα κορμιά των.
Ψιλός αχνός βγαίνει άπ ’ τή γης τή χρυσοφλογισμένη 
Τρεμάμενος. Σ τ ά  ληόκλαρα τζιτζίκια σκαλωμένα 
Τή δόξα του μεσημεριού πολύβουα τραγουδάνε.

ΑΛ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Ά καμάτρα κι’  άν μέ λέσι 
Μ ά εγώ καματερή ’μαι 
Κ ’ έκλωσα οΰλο τον χρόνο 

"Ενα άδραχτάκι όργο 
Κ ’ έπλυνά το στό κουτάλι 
Κ ’ εψησά το στό λυχνάρι 
Και στον κάχλιν τό φορτώνω 
Στή λαφανταριά τό παίρνω

υπό τύπον κατ’  Ιπίφασιν άλλ’  άπατηλής ύγιείας, 
εντεύθεν δέ και τά πολλάκις σφαλερά συμπερά
σματα περί τής μή ύπάρξεως τής κληρονομι- 
κότητος.

’Αφού λοιπόν οί νοσηροί και ευπαθείς τύποι 
πολλαπλασιάζονται διά τοΰ διεφθαρμένου κοι
νωνικού γάμου καί διαιωνίζονται άδιαλείπτως 
διά τής κληρονομικότητος, λογικόν καί ευνόητον 
είνε δτι ή άνβρωπότης, τότε μόνον θά κατορ- 
θώση νά εξυγιασθή καί θεραπευθή ριζικώς καί 
θαττον, δταν μετά βαθεΐαν μελετην τών οργα
νισμών κανονίση έπιστημονικώς τον γάμον καί 
κατ άκολουθίαν διά της κρείττονος κληρονομι- 
κότητος άποβάλη βαθμιαίως τάς νοσηρός δια
θέσεις καί άναπαραγάγη ούτω τύπους τελείας 
ύγιείας, προς ήν ρεμβάζουσιν ώς προς άπροσ- 
πέλαστον ιδανικόν οί μακραίωνες πόθοι τής 
επιστήμης καί τών φιλοσόφων.

Ν. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ

Ι Κ Π Ω Ν Ε Ζ Ι Κ 7 *

]Τό δνομα τού Λευκαδίου Χέρν (Lafcadio Hearn) 
δέν είναι άγνωστον εις τούς Έλληνας. Καί άλλοτε 
άνεφέραμεν εις τά «ΤΙαναθήναια» διά τδν ποιητικόν 
άνθρωπον, πού έγεννήθη κατά τό 1850 *ίς τήν Λευ
κάδα άπό πατέρα ’Ιρλανδόν και μητέρα Έλληνίδα, 
καί, άφοδ Ισποΰδασεν είς τήν ’Αγγλίαν καί τήν Γαλ
λίαν, έταξίδευσε είς τάς ’Ινδίας, τήν Κίναν καί τήν 
’ Ιαπωνίαν. ΕΙς τήν τελευταίαν αύτήν χώραν Ιγκατε- 
στάθη, Ιπολιτογραφήθη ’Ιαπωνέζος,,'έπήρε τό δνομα 
ΓιακοΟμο Κοϊσοΰμη, κ' ¿πλούτισε τήν αγγλικήν φιλο
λογίαν μ* τά ποιητικώτατοί βιβλία του διά τήν δευτέ- 
ραν του, — ή καλλίτερα τήν τρίτην του πατρίδα. Εΐδε 
καί ήκουσε θαυμάσια πράγματα έκεϊ κάτω, καί τά 
έγραψε μέ θαυμάσιον τρόπον, — δσα έπρόφθασε νά 
γράψη πριν τόν θερίση άωρα δ  θάνατος. ’Από. τό 
«Κβαϊδάν» του — μίαν συλλογήν άπό παράξενα ίαπω- 
νέζικα παραμύθια — δημοσιευομεν τώρα μερικά. Είναι 
σάν τά δικά μας, καί δμως δέν είναι σάν τά δικά μας· 
διότι, δπως λέγει ένας σχολιαστής του, «δ  ουρανός καί 
τά βουνά, τά λουλούδια τής Ιαπωνίας είναι πολύ δια
φορετικά άπό τά δικά μας». Καί δμως δ Λευκάδιος 
Χέρν είναι δ  μάγος πού δίδει είς τά  φαντάσματα, καί 
τάς νεφελώδεις μορφάς τοΰ ξένου δι’ ήμδς κόσμου τής 
Μακρυνής 'Ανατολής τήν αϊσθησιν πνευματικής πραγ- 
ματικότητος. Τό μυστικόν τής τέχνης του έγκειται, 
δπως γράφει άλλος σχολιαστής του, είς τό γεγονός δτι 
κατορθώνει νά συναρμονίζη τρία φιλολογικά στοιχεία- 
,ΕΙς τό θρησκευτικόν έμφυτον τών Ινδιών — τόν 
Βουδθισμόν είθικώτερον —  τοΰ οποίου ή Ιστορία έχει 
έγκεντρισθή είς τήν αισθητικήν έννοιαν τής Ιαπωνίας, 
δ Χέρν συνεισφέρει τδ ερμηνευτικόν πνεύμα τής εύρω- 
παϊκής Ιπιστήμης· αί τρεϊς αΰταί παραδόσεις συγχω
νεύονται, χάρις εις τήν μοναδικήν συμπάθειαν τής διά
νοιας του, είς πλούσιον καί νέον σύνθεμα, —  σύνθεμα 
τόσον σπάνιον ώστε είσήγαγεν είς τήν φιλολογίαν έν 
είδος ψυχολογικής αίσθήσεως, αγνώστου έως τώ ρα».— 
Είς προσεχή τεύχη τών «Παναθηναίων» θ ά  δώσωμεν 
καί άλλας σελίδας τοΰ Χέρν — άπδ τάς προσωπικός 
του έντυπώσεις καί μελετάς διά τά παράδοξα τής 
Ιαπωνίας].

Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Ό -TE'!’

Εδώ και πολλά χρόνια, στην πολιτεία της 
Νιϊγάτα, στην Ιπαρχία "Ετσιζεν, είταν ένας 

άνθρωπος λεγόμενος Ναγάο Τσοσέϊ.
Ό  Ναγάο εΐτανε γιατρού παιδί, κ’ είχε σπου

δάσει τήν τέχνη τού πατέρα του. Πολύ μικρός 
είχεν άρραβωνιαστή μ’  ένα κορίτσι πού τδλεγαν 
Ό  - Τέϊ, κ’  εϊτανε κόρη ενός άπό τους φίλους τοΰ 
πατέρα τ ο ν  κ’  είχανε μείνει σύμφωνες οί δύο 
οικογένειες νά γείνη ό γάμος άμα θά τελείωνε 
ό Ναγάο τις σπουδές του. "Ομως ή Ό -Τ έ ϊ  δέν 
είχε υγεία καλή· καί στά δεκαπέντε χρόνια της 
έπαθε άπό κακό μαράζι. "Αμα τό κατάλαβε πώς 
είταν γιά νά πεθάνη, έστειλε καί φώναξε τό 
Ναγάο νά τόν άποχαιρετίση.

Καθώς εΐτανε γονατισμένος πλάι στό κρεβ- 
βάτι της, τοΰ είπε:

— «Ναγάο-Σάμα, αρραβωνιαστικέ μου, γιά 
νά παρθοΰμε μάς άρραβώνιασαν άπό μικρά 
παιδάκια· κ’  είταν νά γείνη ό γάμος μας στό 
τέλος τοΰ χρόνου. Τώρα δμως έγώ θά πεθάνω:

— οΐ θεοί ξέρανε ποιο είναι τό καλλίτερο γιά 
μάς. "Αν κατώρθωνα νά ζήσω λίγα χρόνια 
άκόμα, δέ θά εΐμουν έγώ παρά αιτία γιά Ινό- 
χληση καί λύπη στους άλλους. Μέ τό αρρωστιά
ρικο μου οώμα, δέ θά σου εΐμουν καλή γυναίκα- 
καί γι’  αυτό, ώς καί τό νά είίχωμαι νά ζήσω, 
γιά χάρη δική σου, θά είταν εγωιστική ευχή. 
Είμαι αποφασισμένη πειά νά πεθάνφ- καί θέλω 
νά μοΰ ύποσχεθής πώς δέ θά βαρυολυπηθής... 
Και άκόμα, θέλω νά σου πώ δτι, καθώς, μοΰ 
φαίνεται, πάλι θά σμίξουμε μαζί.. .

—  « ’Αλήθεια, πάλι θά σμίξουμε», άποκρί- 
θηκε σοβαρά ό Ναγάο. «Καί σ’  Ικείνη τήν 
Καθαρή Χώρα πόνος χωρισμού κανείς δέν 
υπάρχει».

— «"Οχι, δχι!» άποκρίθηκε άπαλά Ικείνη, 
«δέν έλεγα εγώ τήν Καθαρή τή Χώρα. Πιστεύω 
πώς .είναι γραφτό μας νά σμίξουμε πάλι στον 
κόσμο τούτον — δν κ’  Ιμένα θά μέ θάψουν 
αύριο».

‘Ο Ναγάο τήν Ικύτταξε με απορία, καί τήν 
είδε νά χαμογελφ γιά τήν άπορία του. Καί τοΰ 
είπεν άκόμη μέ τήν εΰγενικιά, δνειρευάμενη 
φωνή της.

— «Μάλιστα, Ιννοώ σ’  αυτόν Ιδώ τόν κόσμο,
— στην τωρινή σου τή ζωή, Ν αγάο-Σάμα ...  
’Αρκεί, βέβαια, νά τό ποθής καί σύ. Μονάχα, 
γιά νά γείνη αυτό, πρέπει πάλι νά γεννηθώ 
Ιγώ κορίτσι, καί νά μεγαλώσω νά γείνο) γυναίκα. 
"Ωστε θά ύποχρεωθής νά περιμένης. Δεκαπέντε, 
δεκάξη χρόνια: κ* είναι πολύς καιρός αυτό.. .  
"Ομως, άντρα μου άρραβωνιασμένε, είσαι τώρα 
Ισύ στά δεκαεννιά (ίονάχα.. .

Πρόθυμος γιά νά παρηγορήση τή στιγμή τής 
θανής της, τρυφερά τής μίλησε καί είπε.

— «Νά σέ προσμένω, άρραβωνιαστική μου, 
εΐτανε χαρά μου δσο καί χρέος μου. Είμαστε 
ταμένοι ο ένας στον άλλονε γιά Ιφτά ζωές 
διάστημα».

—  «Μά έχεις κανένα δισταγμό;» τονέ ρώτησε 
Ικείνη, κυττάζοντάς τονε στό πρόσωπο.

— «’Αγάπη μου», τής είπε, «δ δισταγμός μου 
είναι, πώς θά μπορέσω .νά σέ γνωρίσω σέ άλλη- 
νής κορμί, μ’  άλλο δνομα — εκτός αν μπόρεσης 
νά μοΰ πής δείγμα ή σημάδι;»

— «Αυτό δέν μπορώ νά τό κάμω», είπεν 
εκείνη. «Μόνο υί θεοί κ* ο! Βοΰδδες ξέρουνε, 
πώς καί πού θά σμίξουμε. Είμαι δμως βέβαιη — 
πολύ, πολύ βέβαιη — πώς, δν φανής εσύ δχι 
άπρόθυμος νά μέ δεχτής, θάχω κ’  εγώ τή δύναμι 
νά ξανάρθω σέ σένα.. .  Θυμήσου τά λόγια πού 
σοΰ είπα. ..» .

"Επαψε νά μιλάη· καί τά μάτια της έκλεισαν. 
Είταν πεθαμένη.
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'Ο Ναγάο ειταν εϊλικρινά Αφωσιωμένος στην 
Ό  - Τέϊ· καί ή λύπη ton εϊτανε βαθειά. "Εβαλε 
και του έφτιαξαν μια νεκρική πλακίτσα, δπου 
εϊτανε γραμμένο τό ζοκονμνό της1' κ’ έβαλε 
τήν πλακίτσα στο βονταονδάν του 2, και καθη
μερινώς έβαζε πρόσφορα μποστα σ’  αύτό. Πολύ 
συλλογιζότανε τά παράξενα πράματα πού τοΰ 
είπεν ή Ό -Τ έ ϊ  την ώρα πού ξεψυχούσε' καί με 
τήν Ιλπίδα νά ευχαρίστηση τήν ψυχή της, έγραψε 
ενα Ιπίσημο ύποσχετικό νά τή στεφανωθή, αν 
τυχόν τού ξαναγυρνοΰσε μέ άλλο κορμί. Τή 
γραμμένη αυτή ύπόσχεσή του τή σφράγισε μέ 
τή βοΰλλα του καί τήν έβαλε στο βονιαουδάν 
δίπλα στή νεκρική πλακίτσα τής Ό -Τ έϊ.

*♦*
Μδλα ταύτα, Ιπειδή ό Ναγάο εϊτανε μοναχο

παίδι, έγεινε ανάγκη νά παντρευτη. Γρήγορα 
βρέθηκε υποχρεωμένος νά κάμη τό θέλημα τών 
ίδικών του, καί νά π όρη γυναίκα τής εκλογής 
τού πατέρα του. Μετά τό γάμο του ξακολούθησε 
νά βάζη πρόσφορα μπροστά στήν πλάκα τής 
Ό -Τ έϊ ' καί ποτέ δεν έλειψε νά τή θυμάται μέ 
άγάπη. Λίγο-λίγο ομως ή είκόνα της έγεινε θολή 
στό θυμητικό του,— σαν δνειρο πού δυσκολεύε
σαι νά τό θυμηθής. Καί τά χρόνια περνούσαν.

Σ ’  8λα έκεΐνα τά χρόνια έπαθε πολλές συφο
ράς. "Εχασε τούς γονιούς του πού πέθαναν, — 
υστέρα τή γυναίκα του καί τό μονάκριβο παιδί 
του. "Ετσι βρέθηκε ολομόναχος στον κόσμο. 
Παράτησε τό ρημαγμένο σπιτικό του, καί ξεκί
νησε γιά μακρυνό ταξίδι, μέ τήν έλπίδα νά ξε- 
χαση τούς καημούς του.

» + *
Μια μέρα, Ικεϊ πού ταξίδευε, τον έβγαλε & δρό

μος στό Τκάο, — σ ’ ένα βουνήσιο χωριό, περί
φημο Ακόμα καί τώρα γιά τίς θερμοπηγές του 
και τήν:δμορφιά τών περιχώρων του. Στό χάνι 
τού χώριοΰ δπου πέζεψε, ένα κοΛίσι ήρθε νά 
τον ύπήρετήση· καί μέ τό πρώτο πού ξάνοιξε τό 
πρόσωπό της, ένοιωσε τήν καρδιά του νάντα- 
ριάζεται οπως δέν είχε Ανταριαστή ποτέ ώς τότε. 
Τόσο παράξενα έμοιαζε τής Ό -Τ έ ϊ  εκείνο τό 
κορίτσι, ώστε δ Ναγάο τσιμπήθηκε μόνος του, 
γι« νά βεβαιωθή πώς δέν ονειρευόταν. Καθώς 
εκείνη ή κόρη πήγαινε κ’ ερχόταν —  φέρνοντας 
φωτιά καί φαί καί συγυρίζοντας τήν κάμαρα τού 
ξένου — κάθε της στάσιμο και κίνημα ζωντά
νευε μέσα του κάποια χαριτωμένη ένθύμηση τής 
κόρης πού είχεν Αρραβωνιάσει στά νειάτα του.

1 Ό  βουδδιστικός όρος ζοκονμνο (ονομα  βέβηλον)
έννοεΐ τό κύριον δνομα, π ού  Ιχει κανείς όσο ζχ}, ενφ το
χαίβνο (Ιερόν δνομα) ή χόμνο (νομικόν ονομα) είναι τά
ονόματα πού παίρνει άφοδ πεθάνη — καί τοδ τά γρά
φουν άιτάνο στον τάφο, ή απάνω στή νεκρική πλάκα 
σιόν Ινοριακό ναό.

5 Βονδδιστικό εικονοστάσι τοΰ σπιτιού,

Τής μίλησε- καί αυτή τοΰ άπάντησε μέ μιά
φωνή απαλή καί γάργαρη πού ή γλύκα της τον
πίκρανε μέ τήν πίκρα τού παλιού καιρού.

Τότε, μέ άπορία μεγάλη, τή ρώτησε, λέγοντας.
—  «Τρανή ’Αδερφή, τόσο πολύ μοιάζεις μ’ένα 

πρόσωπο πού γνώρισα μιά φορά κ’  έναν καιρό, 
ώστε μέ ξάφνισες' σάν πραηομπηχα σέ τούτη 
τήν κάμαρα. Νά μέ συχωρής λοιπόν πού σέ
ρωτώ, ποιός είν’  ό τόπος πού γεννήθηκες, καί
πώς τό λένε τόνομά σου;»

Αμέσως — καί μέ τήν άλησμόνητη φωνή 
τής πεθαμένης — τέτοια, εκείνη τού έδωκεν 
άπόκριση.

— «Τδνομά μου είναι Ό -Τ έ ϊ ' καί σύ είσαι 
δ Ναγάο Τσοσέϊ άπό τό Έτσιγο, ό Αρραβωνια- 
στικός μου. Έ δώ  καί δεκαεφτά χρόνια, εγώ 
πέθανα στή Νιϊγάτα' τότε εσύ έκανες υπόσχεση 
γραφτή νά μέ πάρης, Αν ποτέ μπορούσα νά 
ξανάρθω σ’  αύτόν έδώ τον κόσμο μέ τό κορμί 
γυναίκας· καί σφράγισες τή γραφτή σου ύπό- 
σχεση μέ τή βούλλα σου καί την έβαλες στό 
βοντοονόάν, δίπλα στήν πλακίτσα πού γράφει 
τδνομά μου. Καί λοιπόν, ήρθα . .

Καθώς έπρόφερε τά τελευταία λόγια, έπεσε 
άναίσθητη. ^

Ό  Ναγάο τή στεφανώθηκε- κι’  δ γάμος τους 
ειταν ευτυχισμένος. Ό μ ω ς ποτέ πειά δέν μπό
ρεσε νά θυμηθή εκείνη τί τού είπε Απαντώντας 
στό ρώτημά του στό Ίκάο' ούτε μπόρεσε νά 
θυμηθή τίποτα άπό τήν πρώτη της ζωή. "Ο,τι 
θυμήθηκε άπό τήν αλλη γέννησή της— πού μέ 
τρόπο μυστηριώδη έφεξε στό νοΰ της τή στιγμή 
πού Ανταμώσανε — πάλιν ¿σκοτείνιασε, κ’  έτσι 
έμεινε Από τότε.

Ο Σ Χ Ι Δ Ο Ρ Ι

ΕΙταν ένας κυνηγός καί γερακάρης, πού τον 
έλεγαν Σόντζο καί ζοΰσε σέ μιά χώρα πού λέγε
ται Ταμούρα-νο-Γό, στήν Ιπαρχία Μούτσου. 
Μιά μέρα βγήκε νά κυνηγήση, μά δέ μπόρεσε 
νΑβρη κυνήγι. Γυρίζοντας δμως στό σπίτι του, 
σ’  έναν τόπο πού λέγεται Άκανούμα, είδε ένα 
ζευγάρι όσχιδόρι1 ̂ μανταρινόπαπιες), πού κολυμ
πούσανε μαζί σ’  ενα ποτάμι πού πήγαινε νά 
περάση δ  κυνηγός. Νά σκοτώσης όσχιδόρι, δέν 
είναι καλό- δ Σόντζος δμως έτυχε νά πεινφ 
πολύ, « ’  ερριξε στό ζευγάρι. Ή  σαίττα του τρύ- 
πησε. τό Αρσενικό, ή θηλυκιά έφυγε μέσ’  στά 
καλάμια στον πέράν δχτο, κ’  έγεινε Αφαντη. Ό  
Σόντζος πήρε τό σκοτωμένο πουλί στό σπίτι, 
καί τό μαγείρεψε.

Εκείνο τό βράδυ ονειρεύτηκε ενα δνειρο 
τρομερό. Τού φάνηκε πώς μιά δμορφη γυναίκα

1 Ά π ό  τά παλιά *ά χρόνια, στήν Περ’  'Ανατολή 
αύτά τά πουλιά τά είχανε γιά σύμβολον τής συζυγικής 
αγάπης.
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ήρθε στήν κάμαρά του, κ’  Ιστάθη σιμά στό 
μαξιλάρι του, καί Αρχισε νά κλαίγη. Τόσο^πικρά 
έκλαιγε ώστε θαρρούσε ό Σόντζος πώς τού σπα- 
ράζαν τήν καρδιά δσο τήν Ακούε. Κ’  ή γυναίκα 
τού φώναζε: «Γιατί, — ώ ! γιατί τονέ σκότωσες; 
τί έκανε, τί έφταιξε; .... Στήν Άκανούμα είμα
στε τόσο ευτυχισμένοι οί δυό μας,—  καί σύ τονέ 
σκότωσες!. . .  Τί κακό σου έκανε ποτέ; Ξέρεις 
κδν Ισύ τί έκανες; — ώ ! ξέρεις τί σκληρό, τί 
ελεεινό πράμα έκανες; . . .  Κ’  εμένα, μέ σκότω
σες μαζί, — γιατί Ιγώ δέ θά ζήσω δίχως τον 
Ανδρα μου! . . .  Μονάχ’  αύτό γιά νά σου πώ, 
ήρθα Ιδώ » . . . .  Τότε πάλι ξανάκλαψε δυνατά, — 
τόσο πικρά, ώστε ή φωνή τοΰ θρήνου της τρυ- 
ποΰσεν .ώς τό μελούδι τά κόκκαλα τού Ανθρώ
που δπου τήν ακούε' — κ’  είπε μ’  Αναφυλλητά 
τα λόγια Από τό τραγούδι τούτο:

XI κονρονρέμπα 
Σασοέσχι μόνο βό —
Άκανούμα νό 
Μακόμο νό κούρε νό 
Χ ιτόρ ι-νϊ ζό ούκι!

(Τό δειλινό τον κάλεσα μαζί μου νά ξανάρθη!— 
στής Άκανούμας τον ίσκιερό τον καλαμιώνα, 
μονάχη τώρα νά κοιμηθώ —  Αχ! συφορά μου 
Ανείπωτη!ι).

1 Είναι συγκινητικό τό διπλό νόημα πού υπάρχει 
στόν τρίτο στίχο· γιατί οί συλλαβές πού σχηματίζουν 
τό κύριον δνομα Άκανούμα (Κόκκινος βάλτος) μπορεί

Καί αμα είπε τούς στίχους τούτους, Ιφώ- 
ναξε: —  «Ά χ, δέν ξέρεις — δέν μπορείς νά ξέρης 
τί έκανες! Ό μ ω ς αύριο, σάν πφς στήν Ά κα
νούμα, θά δής,— θά δής. . .  .» Αυτά. λέγοντας 
καί κλαίγοντας λυπητερά πολυ, έφυγε ή γυναίκα.

"Αμα ξύπνησε δ  Σόντζος τό πρωΐ, τδνειρο 
αύτό έμεινε τόσο ζωηρό στό νοΰ του ώστε πολύ 
τον τάραξε. Θυμώτανε τά λόγια:— «Ό μω ς 
αύριο, σάν πφς στήν Άκανούμα, θά δής,— "θά 
δής». Καί αποφάσισε νά πάη Ικεΐ Αμέσως, γιά 
νά μάθη Αν τδνειρό του εϊτανε τίποτα παρα
πάνω παρά δνειρο.

"Ετσι πήγε στήν Άκανούμα' κ’  εκεί, σάν 
έφτασε στήν ακροποταμιά, είδε τή θηλυκιά τήν 
όσχιδόρι πού κολυμπούσε μοναχή. Καί τό πουλί 
τόν είδε τό Σόντζο, τήν ίδια τή στιγμή' δμως. 
Αντί νά κυττάξη νά φυγή, κολύμπησε ϊσια κατε
πάνω του, κι* δλο τονέ θωρούσε μ? έναν παρά
ξενο τρόπο. Καί τότε, μέ τή μύτη της, έσκισε 
Αξαφνα τό κορμί της τό ίδιο, καί ξεψύχησε 
μπρος στά μάτια τού κυνηγού.

Ό  Σόντζος ξούρισε τό κεφάλι του κ’  Ιγεινε 
παπάς.
[ Ά π ό  ι ό  άγγλικόν  ύ π ό  Ν . I1.J

ΛΕΥΚΑΔΓΟΕ ΧΕΡΝ

ν ά  διαβαστούνε καί άχάνον - μά, πού θ ά  πή «6 καιρός 
τοδ αχώριστου (ή όλόχαρου) δεσμού μας*· Ώ στε  τό 
ποίημα μπορεί ν α  εξηγηθή κ'ετσι ακόμα: « Ά μ α  άρχισε 
ν ά  νυχτώνη τόν κάλεσα μαζί νά πάμε! . .  - Τ ώρα πού 
πέρασε ό  καιρός τού όλόχαρου δεσμού μας, τί συφορά, 
νά κοίτωμαι όλομόναχη στών καλαμιών τόν ίσκιο I» — 
Τ ό μακόμο ε ί ν α ι  ε ν α  καλάμι, πού το κάνουνε καλάθια_

ST O  ΧΡ1ΣΟ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  Τ Λ Ε ΙΔ ΙΑ  ST O  Κ ΑΕΤΡΙ
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Εν των σπουδαιοτέρων έν ταΐςέπαρχίαις καταρ
τιζόμενων μουσείων είνε το των Θηβών. Έν 

αύτφ έχουσι συγκέντρωσή αί άρχαιότητες δχι 
μόνον των Θηβών, άλλα καί των Πλαταιών, 
τών Θεσπιών, της Άνθηδόνος, τοΰ Άκρακρνίου 
καί τοΰ Πτψου. Είνε δέ ποικιλωτάτης φύσεως, 
ήτοι έπιγραφαί παντός είδους, άρχιτεκτονικά 
μέρη έκ λίθου ή πηλού οπτού, γλυπτά έκ πώρου 
ή μαρμάρου και τέλος πλαγγόνες καί άγγεΐα 
κυρίως προερχόμενα έκ τών άνασκαφών τού 
νεκροταφείου τής αρχαίας Μυκαλησσοΰ.
'· Ευρύς κιγκλιδόφρακτος περίβολος εγκλείει τό 
μουσειον καί ένα .Ισχυρόν φραγκικόν πύργον 
έκτισμένον διά λίθων ληφθέντων εκ παλαιοτέ- 
ρων κτιρίων."Οπισθεν τού μουσείου ή δυτική 
καί ή βορεία πλευρά τοΰ περιβόλου άνυψούται 
σχηματίζουσα προς τά εντός στοάν, τής οποίας 
εν μέρος ύψηλότερον (υπέρ τά ίο  μ.) στεγάζει 
τό έκμαγμα τού Λέοντος τής Χαιρωνείας, τό δέ 
λοιπόν περιέχει τάς επιγραφάς. Μεταξύ τούτων 
είνε πλεϊσται σπουδαιοτάτου ιστορικού περιε
χομένου ώς ή περιλαμβάνουσα χρηματικός συν
εισφοράς τών Έλληνίδων πόλεων διά τον Ιερόν 
πόλεμον (356- 346), δν Ιπολέμησαν οί πλεΐστοι 
"Ελληνες καί μάλιστα οί Βοιωτοί κατά τών 
Φωκέων, ίεροσύλως καταλαβόντων τό μαντεΐον 
τών Δελφών. Διά την Ιστορίαν τής τέχνης Ιδιαι
τέρως άξιομνημόνευτος είνε βάσις καλλιτεχνή
ματος, έργου τού Πραξιτέλους ώς μαρτυρεί ή 
έπ’  αύτής έπιγραφή.

Τό κάτω πάτωμα τού μουσείου περιέχει τά 
γνωστά, έργα έντός πέντε αίθουσών. ’Αντιπρο
σωπεύονται δέ ένταύθα πασαι αί περίοδοι τής 
τέχνης άπό τής άρχαϊκής τού γ0” αΐώνος μέχρι 
τών έσχατων χρόνων τής καταπτώσεως κατά τόν 
3ου ή 4ου αιώνα μ. X. Οί. αρχαϊκοί «κούροι» 
τού Πτφου είνε εκ τών παλαιοτάτών έργων της 
τέχνης, οί άνάγλυπτοι ίππεΐς οί παριστάνοντες 
τον νεκρόν ώς ήρωα προ βωμού είνε έκ τών 
νεωτάτων. ’ Εν τη κεντρική αίθούση είνε έκτε- 
θειμένοι άξιολογώτατοί τινες λίθοι άποτελούντες 
τό αγλάισμα τού μουσείου: τρεις άκέραιαι Ιπι- 
τύμβιοι στηλαι Ικ μέλανος λίθου τού Κιθαιρώ- 
νος, έξελθοΰσαι, φαίνεται, έκ τού εργαστηρίου Ινός 
καί τού αύτοΰ τεχνίτου. Παριστάνουσιν έκαστη 
άνά ενα πολε[ΐιστήν κατά την στιγμήν τής έπι- 
θέσεως. Ό  Μνάσων καί ό 'Ρύγχων μάχονται 
διά τού δόρατος καί τής άσπίδος, κρατούντες 
συνάμα διά τής άριστεράς εγχειρίδιον έν κολεφ, 
ό Σωγένης μάχεται διά μαχαίρας καί άσπί
δος, ένφ τό δόρυ κατάκειται πρό τών ποδών 
αύτοΰ. Τοΰ 'Ρύγχωνος καί τοΰ Σωγένους αί 
άσπίδες είνε κατάκοσμοι έσωτερικώς, παριστά- 
νουσαι τόν Βελλεροφόντην έπιβαίνοντα τού Πη-

γάσου καί φονεύοντα τήν Χίμαιραν, τό τρισώ- 
ματον τέρας· τό αέτωμα τών στηλών δεικνύει 
άλλος παραστάσεις λατρευτικής σημασίας. Καί 
οί τρεις μαχηταί φοροΰσι κράνος κωνοειδές. 
Τού 'Ρύγχωνος δμως τό κράνος είνε Ιστεμμένόν 
διά κλάδων δάφνης· δι* όμοιων δέ κλάδων καί 
διά δελφίνων καί άλλων κοσμημάτων, κεντητών 
βεβαίως, είνε κατάκοσμος καί ή χλαμύς αυτού. 
Πολυτελέστατα έπίσης είνε τά σανδάλια αύτού, 
τά όποια Ικαλοΰντο ποτέ ίφικρατίδες. 'Η  στολή 
τού 'Ρύγχωνος παρεγνωρίσθη μέχρι τούδε, νομι- 
σθεΐσα άπλώς ώς πλουσία. ένδυμασία. Άλλ’  !ν 
θήβαις τά δάφνινα κοσμήματα ή σαν άπρκλει- 
στικον χαρακτηριστικόν τών ίερέων τού ‘ Ισμη- 
νίου ’Απόλλωνος, οΐτινες έκαλούντο δαφνοφό
ροι. "Οπως σήμερον μόνον είς τούς ίερείς ή 
αρχιερείς επιτρέπεται νά φέρωσιν Κρατικήν 
στολήν ή άρχιερατικήν, όύτω καί έν θήβαις τό 
πάλαι μόνον οί δαφνοφόροι έφερον τά δάφνινα 
εμβλήματα. Ή σαν δέ ούτοι παΐδες άμφιθα- 
λείς έκ τών αρίστων γενών, (καί δ Ηρακλής 
ύπηρέτησεν ώς δαφναφόρος), γνωρίζομεν δέ 
ίκανά περί τής συμμετοχής αύτών είς τήν θη- 
βαϊπήν τελετήν τήν δνομαζομένην δαφναφόρια. 
Σχετική προς τήν τελετήν ταύτην είνε ή παρά- 
στασις τού αετώματος τής στήλης τού 'Ρύγχωνος, 
δστις ΐσταται πρό τών γονάτων τού πατρός 
φέροντος τήν ίεράν βάβδον κωπώ, έν φ  όπι
σθεν κάθηται επί λίθου, ίσως τού λίθου τής 
Μαντοΰς, ή μήτηρ. Τοιουτοτρόπως έχομεν-έν τφ 
'Ρύγχωνι κύρωσιν των αρχαίων γραπτών μαρτυ
ριών και εικόνα αυθεντικήν δαφνοφόρου άνα- 
γομένην είς τό τέλος τού αίώνος π. X. Ή  
καλλιτεχνική δμως άξία τών μελαινών στηλών 
τού θηβαϊκού μουσείου είνε άσυγκρίτως μείζων. 
Έπι τής μελαίνης δψεως τού σκληρότατου λίθου 
έχαράχθη τό αριστοτεχνικόν περίγραμμα τής 
παραστάσεως μετά τών λεπτομερειών διά θαυ- 
μασίως σταθερός χειρός. Πλεΐστα. μέρη πάρι- 
στάνονται διά προοπτικής βραχύνσεως (πρβλ. 
τήν δεξιάν χεΐρα καί*ιόν δεξιόν πόδα τον-Μνά- 
σωνος) έγειρούσης καιάπληξιν πρό της καλλιτε
χνικής άντιλήψεως τού τέχνίτου, δστις πάντως 
ήτο καί ζφγράφος. Τό έδαφος πέριξ τής πα£ά- 
στάσεως έκεντήθη ή άπεξέσθη ελαφρώς ούτως, 
ώστε έσχηματίσθη άνώμαλος, ελαφρότατα βαθυ- 
τέρα έπιφάνεια, πρόσφορος πρός ύποθοχήν χρώ
ματος έξαίροντος τήν είκόνα, διατήρηθεΐσαν 
λείαν έν έπιπέδφ ήπιώτατα άναγλύφφ. Ούδαμού 
τού κόσμου υπάρχει έν μουσείοις τοιαύτη έργα- 
σία, πλήν ένός λίθου τού μουσείου τού Βερολί
νου έκ Χίου, νεωτέρου δμως καί κατωτέρου 
πολύ ώς πρός τήν έργασίαν. "Ο,τι είνε δ 'Ερμής 
τού Πραξιτέλους διά τό μουσειον τής ’Ολυμπίας
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καί δ,τι δ χαλκούς ήνίοχος διά τό μουσειον τών 
Δελφών, τούτ’ αύτό είνε διά τάς Θήβας αί 
μέλαιναι χαρακταί στηλαι. Ό  μελετών τήν αρ
χαιότητα κόσμος καί οί έχοντες έν γένει καλλι
τεχνικήν αΐσθησιν άνθρωποι, θά θαυμάζωσιν

δαΐος επίσης διά τήν καθ’  δλου 'Ελληνικήν 
ιστορίαν δ μέλος λίθος δ περιέχων τδν λόγον, 
δν έξεφώνησεν δ Νέρων κατά τά "Ισθμια τού 
6χ μ. X. άνακηρύττων τούς Έλληνας ελευθέ
ρους δήθεν καί?«άνεισφόρους».

Τό άνω πάτωμα τού μου
σείου άποτελεΐ δλόκληρον μίαν 
αίθουσαν περιλαμβάνουσαν τά 
έλαφρά άντικείμενα έντός ύα- 
λοφράκτων άρχαιοθηκών. Ε ν 
ταύθα άπόκεινται τά ευρήματα 
τών άνασκαφών, αΐτινες έγέ- 
νοντο ύπ’  έμού έν τινι μόνον 
μέρει τής οίκίας τού Κάδμου 
είς τό κέντρον τών σημερινών 
Θηβών. Διακρίνονται έν τού- 
τοις λείψανα τοιχογραφιών 
δμοίων πρός τάς τού τελευ
ταίου άνακτόρσυ τής Κνω
σού, άγγεΐα τινά τυπικώς μυ
κηναϊκά καί θραύσματα γλυ
πτού διακόσμου. Τόν πλεΐστον

ΕΙκ. ι. — Π ωρίνη έπιτύμβιος πλάξ τοΰ Μουσείου Θ ηβών. Ή  έπιγραφή. § ι ιω ς  ν ώ ρ ο ν  κ α τ α λ α μ β ά ν ο υ σ ι  
! παλίμψ ηστος». Π αλ α ω τέρ α : ο ν η ς ιμ Ο Σ. Ν εω τέρσ : μ ν α ς ε α Σ. τ ά  π ο λ υ ά ρ ιθ μ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ ώ ν

άγγλικών άνασκαφών τοΰ νε
κροταφείου τής Μυκαλησσοΰ. Τά κτερίσματα έκα
στου τάφου πήλινα ή μετάλλινα ώς καί τά δστά 
τών νεκρών συνελέχθησαν μετά τής δυνατής Ιπι- 
μελείας, καθαρίζονται, συγκολλώνται καί εκτίθεν
ται δμοΰ, ώστε θά δύναται δ έπιστήμων νά με-

ε ί ν α ι

αύτάς πάντοτε, δταν τελειουμένης τής κατατά- 
ξεως τοΰ μουσείου γνωρίσωσιν αύτάς.

’Αξιομνημόνευτοι είνε έπίσης έν τή αίθούση 
ταύτη τού μουσείου πώριναί τινες έπιτύμβιοι 
πλάκες παριστάνουσαι θριγκόν ναού μετ’  άετώ- 
ματος, έν τφ δποίψ είκονίζε- 
ται Ινίοτε δ τύμβος, (είκ. ι) 
έφ 'ού ήσαν ίδρυμέναι αί πλά
κες. Συλλαμβάνομεν ούτω τήν 
δψιν,ήν κατά μέγα μέρος είχον 
τά νεκροταφεία τά σύγχρονα 
πρδς τούς λίθους τούτους.
Όμοιους λίθους φαίνεται δτι 
έπέθετον επί τών τάφων οί 
Σικυώνιοι, άλλα γνωρίζομεν 
αυτούς νΰν μόνον έκ τής Βοι
ωτίας, ένθα δεν ήσαν μεμαρ- 
τυρημένοι ύπδ τών άρχαίων 
πηγών. Πολλαί τών πλακών Είκ- 2. — Πώρινη έπιτύμβιοι. πλάξ τοΰ Μουσείου Τανάγρας.^ Εν τφ  άετώ- 
διατηρούσι καί ζωηρά λείψανα μ « «  κράνος, μεταξύ δύο ασπίδων. Υπέρ τό άέτωμα γρυπές ως ακρωτήρια.
πολυχρωμίας, μία δέ αντί γλυ- .· ,
πτής εργασίας δεικνύει πάντα τόν θριγκόν διά λετφ καί διδάσκηιαι μετ άσφαλειας τινα αγγεία 
καθαρωτάτων μόνον χρωμάτων άπεικονισμένον. συγχρονίζονται πρός τίνος πλαγγόνας^ καί πρός
Καί έν τφ μουσείψ Τανάγρας ύπάρχουσιν δμοιαι 
πλάκες (είκ. 2). Έ κ τών εκλεκτών έπιγραφών 
τής αίδούσης ταύτης μνημονεύομεν τόν Ιπιτύμ- 
βιον κύβον τοΰ βοιωτάρχου Ξενοκράτους, δστις 
ήτο γνωστός συστράτηγος τού Έπαμεινώνδου 
κατά την δλεθρίαν διά τούς Λακεδαιμονίους μά
χην τών Λεύκτρων. Ό  λίθος είνε κατ’  άκολου- 
θίαν πρώτης τάξεως ιστορικόν κειμήλιον διά 
τήν ιστορίαν τών Θηβών κυρίως, ώς είνε σπου-

τίνα τοιαύτα σκεύη συνυπάρχονσιν ώρισμένου 
τύπου έπιγραφαί κεχαραγμέναι πολλάκις επί τών 
αγγείων. Είνε δέ άγγεΐα τινά και πλαγγόνες 
άξιολογώτατα και ένίοτε περιεργότατα έργα τέ
χνης καθ’  αύτά εξεταζόμενα. Ή  εργασία επί τών 
ευρημάτων τούτων θά διαρκέση άκόμη πολύν 
χρόνον καί δύναταί τις άπό τούδε νά εΐπη, δτι 
τό μουσειον πληρωθέν σχεδόν ήδη έξ δλοκλή- 
ρου θά γίνη άνάγκη νά μεγεθυνθή.

AKT. Δ. ΚΕΡΑΜ ΟΠΟΥΛΛΟΣ



ν :I ευρική άπό ιό σκοτάδι τής κάμαρας, πού 
Ιέβοήθησε τής μελαγχολίες της νά γιγαντώ

σουν εύκολα, Απαράλλακτα όπως ή σκοτεινή νο
τιά γιγαντόνει τάγριάγκαθα, πού είνε, όπως κα'ι 
δλες οί πειρακτικές κα'ι άγριες βλαστήσεις, οί 
νευρικοί παροξυσμοί τής γης, άνοιξε τή βαρειά 
πόρτα τού μπαλκονιού κι“ έπετάχθη έξω μέ τά 
μαλλιά λυμένα κα'ι τά μάτια υγρά καί κουρα
σμένα άπό τήν τραγικότητα ιών συλλογισμών.

Εμπρός της απλώνονται οι νυχτωμένοι άγροί 
σαν μαύρα κι’  Ατελείωτα βελουδωτά σεντόνια, 
πού τό χνούδι τους έδώ κι’  εκεί άφίνει μίαν., 
Ασύλληπτη γυαλάδα, κι’  αυτή ήταν τό Αντι- 
φέγγισμα τών Αστεριών πού επλέκονταν καί 
ξαναπλέκονταν στους προαιώνιους δικούς των 
χορούς.

Μά αυτή δεν είχε μάτια για την άντίληψι τών 
ωραίων καί τών Αρμονικών εκείνη τή στιγμή.

Καί παραπονεμένη δπωςήταν Από τής Ακαθό
ριστες αίτιες τής ψυχής, πού είνε οί χειρότερες, 
άκούμπησε τό κεφάλι·της στό ψυχρό καγκελωμα 
τού μπαλκονιού καί ράντιζε μέ δάκρυα τά σπαρτά 
πού. ήσύχαζαν.

Καί λες πώς ήταν μολυβένιες, Ασήκωτες, οί 
σταγόνες πού έπεφταν Απ’  τά μάτια της· έγερ
ναν τά σπαρτά.

Εκείνη.τότε Ακούμπησε τό φλογισμένο μέ
τωπο στό χέρι της κι’  εσυλλογίσθη με τά μάτια 
ψηλά στά Αστέρια πού έχόρευαν πάντα.

—  Έχει τόσο μεγάλο βάρος Ινα δάκρυ, πού 
είνε ό Αφρός τού πόνου καί τό ξεχείλισμα, ώστε 
νά μετατοπίζη τή στάσι τών πραγμάτων κι’  άπό

όρθά καί περήφανα νά τα κάνη σκυφτά καί 
ταπεινά και λυπημένα; Κ’  έκλαψε ό άνθρωπος· 
φαντάζομαι δν έκλαιγε εκείνος πού έφττασε τόν 
άνθρωπο καί τό δάκρυ! . . .

Είπε κ’  Ικούνησε τό κεφάλι νευρικά, σάν νά 
ήθελε νά διώξη από μπροάτά της όλόκληρη 
κΓ Ατέλειωτη σειρά Από σκέψεις κι’  Απορίες.

Τήν στιγμή δμως έκείνη αίσθάνθη κάτι σάν 
δάκρυ νά κυλρ στό μάγουλό της, καί κάτι πού 
δεν είχε τρέξη Απ’  τά μάτια της.
• Έκύτταξε ψηλά· Αραιά συννεφιά είχεν απλωθή 
καί τώρα τά Αστέρια Ιφαίνοντο σάν μάτια γλυκά 
καί λιγωμένα πού . εκύτταζαν μέσα άπό διά
φανη γάζα.

Ή ταν μιά σταγόνα βροχής.. . .
Καί τώρα Αδελφωμένα τά δάκρυα τούρανοΰ 

μέ τά δάκρυα τής ψυχής ,της πέφτουν μαζί στη 
γη, — πού ποιος ξέρ’ει Ικεΐ τί είδος παράξενα 
καί φαρμακερά φυτά θά φυτρώση.

Καί τά σπαρτά πού πριν έγερναν τής κορφές, 
τώρα ξαπλώνονται στό χώμα, σάν άνθρωποι 
θανάσιμα πληγωμένοι.

Άκούμπησε πάλι ή γυναίκα τό φλογισμένο 
μέτωπο στό χέρι της καί είπε στή ψυχή της.

— "Ωστε έχει κι’  ό ουρανός Αγωνίες;... .  Ναι 
καί δχ ι;. . .  Μέρα καί νύχτα;. . .  Έ ρω τα  καί 
μ ίσος;. .  . Μυστικές κι° άγνωστες θυσίες; . . .  
Πόθους ανεκτέλεστους, κι’ όνειρα πού δέν θά 
τολμήσουν νά μελετηθούν ποτέ;. . .

Κάτι θά τής Απάντησε σταθερά: ναίί
Γιατί έκρυψε τά μάτια της στά χέρια κι’έκλαψε 

δυνατά.. .  .
ΕΙΡΗ Ν Η  Η ΑΘΗΝΑΙΑ 

( Κυςί,α Π ο λ. Δη μητρακοπούλον)

·*■'

Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Ω Ν  Π Ρ Ι Γ Κ Η Π Ω Ν

Θ ά είνε εύχάριστον νά είνε κανείς πρίγκηψ, 
δχι βασιλεύς ή αύτοκράτωρ ( αυτοί έχουν 

παραπολύ βαρείας δουλείας, ιάν έχουν ίσως 
Ιντονωιέρας χαράς ΰπερηφανείας), Αλλά μεγι- 
στάν, φέρων μέγα Ιστορικόν δνομα, πρίγκήψ 
εν άπομαχίφ. είς δημοκρατίαν, καί, Ιάν θέλετε, 
Αορίστως μνηστήρ θρόνου. Έ ν πρώτοις, ύπάρ- 
χουν πιθανότητες δτι είνε εύνοϊκώτατα από τήν 
φύσιν προικισμένος, καί, κατά τά σωματικά καί 
πνευματικά χαρίσματα, ΰπεράνω τών κοινών 
Ανθρώπων. Δέν θά προβώ μέχρι τού νά είπώ 
ώς δ Λαβρυγιέρ « δτι, θεογέννητοι, Αποβαίνουν 
Ανώτεροι τών νόμων τής φύσεως, δτι ή Αξία 
παρ’  αύτοΐς προλαμβάνει τήν ήλικίαν καί on

ενωρίτερα ανδροΰνται παρ’  δσον οί κοινοί τών 
Ανθρώπων Αφίνουν τήν.παιδικήν ήλικίαν». 
Εύρέθησαν πρίγκηπες μηδαμινότητος άναμφι- 
σβητήτου καί δι’  αυτόν Ακόμη τόν ευλαβέστε
ρων τών παρατηρητών. Άλλ’  επί τέλους ιό 
παλαιόν γένος είνε, εν τφ συνόλφ αύτοϋ, μία 
επιλογή ή οποία Ιξηκολούθησεν έπί αίώνας.

Οί τήν καρδίαν καί τό πνεύμα Ιντελώς μέτριοι 
άποτελοΰσι, φρονώ, έν αύτφ την εξαίρεσιν καί 
οί δλιγώτερον προικισμένοι έχουν Ακόμη μίαν 
υπερηφάνειαν τού αίματος, μίαν Αντίληψη· τής 
παραδόσεως, τά όποϊα δίδουν είς αυτούς τήν 
δύναμιν νά είνε φρονηματίαι. Καί δσον Αφορφ 
Ικείνους οί όποιοι είνε καί οί περισσότεροι, οί
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οποίοι γεννώνται πνευματώδεις καί εύγενείς, θά 
έλεγε κανείς δτι αναγνωρίζεται είς αυτούς επί 
τούτφ περισσοτέρα χάρις ή είς τούς άλλους 
Ανθρώπους, αναμφιβόλως διότι τά χαρίσματα 
αύτά είνε είς αύτούς δλιγώτερον απαραίτητα' 
καί φαίνεται επίσης δτι είνε είς αύτούς εύκολώ- 
τερον άπό ήμάς νά κάμουν χρήσιν τού πνεύμα
τος αυτού διά νά διαχαράξουν είς τόν εαυτόν 
των βίον χαρίεντα καί ήδύτατον. Πλήν τούτου, 
δέν θά είνε μικρά εύχαρίστησις, καί είνε τουλά
χιστον είς λόγος διά νά ζή κανείς, τό νά γνω- 
ρίζη δτι συνεχίζει γένος επίσημον, ν’  Ανευρίσκη 
ν’  δνομά του πανταχού Αναμεμιγμένον μέ τήν 
ιστορίαν, ν’ Αναγνωρίζη προγόνους μεταξύ τών 
ίθυντόρων τών λαών καί μεταξύ τών πρωταγω
νιστών οί οποίοι έπαιξαν δημοσία τόν ρόλον 
αύτών επί τής σκηνής τού κόσμου. Ημείς οί 
άλλοι Αποτελοϋμεν συνέχειαν ενός πλήθους Ανω
νύμου, καί πλήθος Ανώνυμον θά είνε ή συνέ
χεια ήμών. Εϊμεθα, ώς νά εΐπωμεν, αποκομμέ
νοι Από τό παρελθόν, καί μόνον είς τό παρόν 
έχομεν συμφέροντα. Τό Ανωφελές και ματαιον 
τής ζωής γίνεται Ιναργέστερα καταφανές είς 
ήμάς οί όποιοι δν Ικπροσωπώμεν κάτι, τό

εκπροσωποΰμεν μετά εκατομμυρίων άλλων δντων. 
Αύτοί, δέν έχουν ή ν’  άφεθούν νά ζοΰν διά 
ν’  Αποτελέσουν μέρος τής ιστορίας. "Ο,τι οί λοι
ποί άνθρωποι δέν Ιπιτυγχάνουν ή διά τής μεγα- 
λοφυΐας, τού πλούτου ή άγώνος εξαιρετικού, 
τήν μνήμην τών μεταγενεστέρων γενεών, τήν 
μνείαν τών ονομάτων αυτών είς τά χρονικά τού 
μέλλοντος, οί πρίγκ.ηπες εξασφαλίζουν μέ μόνην 
τήν έλευσίν των είς τόν κόσμον, καί Ιάν τό παν 
είνε ματαιότης, καθώς δέν Αμφιβάλλω καθόλου, 
αυτό είνε ώς τόσον μία Από τάς.ματαιότητας 
τάς περιζήτητους Από τούς θνητούς. Τέλος 
κάποια εύλάβεια τούς περιβάλλει, σχεδόν Ακού
σια παρ’  Ικείνοις οί όποιοι τήν Ικδηλοΰσι προς 
αύτούς, αναγινώσκουν σχεδόν ανά πάσαν στιγ
μήν είς τούς οφθαλμούς, είς τάς κινήσεις, είς 
δλην τήν στάσιν Ικείνων οί όποιοι τούς πλησιά
ζουν, καί αύτών άκόμη τών. σημαντικότερων 
προσώπων, δτι Ανήκουσιν είς γένος άνώτερον 
καί προνομιούχον.

$ ί *
’Αλλά θά είνε επίσης πολύ δυσάρεστον νά 

είνε κανείς πρίγκηψ. Τ ’  δνομά των τούς κατα
πιέζει όσω καί τούς υποστηρίζει. Αί προς 
αύτούς Ικδηλώσεις εύλαβείας, δέν ήξεύρουν
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καθόλου ουτοι Εάν άπευθύνωνχαι είς τό γένος 
των ή είς τό άτομόν των. Έάν έχουν ύπερηφα- 
νείας τάς όποιας ήμεΐς δέν γνωρίζομεν, ύπαρ
χουν δμως Επίσης καί ύπερηφάνειαι είς την 
χαράν των όποιων δέν θά δυνηθοΰν ποτέ νά 
Εντρυφήσουν μέ ψυχήν Εντελώς ήσυχον. 'Οποια
δήποτε καί άν είνε ή αίγλη τής άτομικής των 
άξίας, ποτέ δέν γίνεται σαφής διάκρισις μεταξύ 
αυτής κα'ι εκείνης την οποίαν αντλούν από την 
καταγωγήν των. Έάν είνε μέλη 'Εταιρείας Επι
στημονικής, ποτέ δέν θά ήξεύρουν άκριβώς αν 
τό οφείλουν είς τά συγγράμματα των ή είς 
τ" δνομά των. Είνε οί δλιγώτερον ελεύθεροί 
άπό δλους τούς άνθρώπους. Υπάρχουν ώρι- 
σμένα αισθήματα τά όποια οφείλουν νά έχουν, 
ώρισμέναι γνώμαι τάς όποιας δφείλουν νά 
δοξάζουν, καί όταν άκόμη Ενδομύχως διαφω
νούν πληρέστατα. ’Αλλά. καί αυτό άκόμη δέν 
είνε είς αύτούς καθόλου δυνατόν, καί πολλάκις 
ή επιτακτικότης τού προσήκοντος είς την θέσιν 
αυτών διαμορφόνει καί αύτούς ακόμη τούς 
μυχίους λογισμούς των. Τά, όρια Εντός των 
οποίων ή. ίδία αύτών άντίλήψις. δύναται νά 
άσκήται καί ενεργή δημάσίρ έίνε πολύ στενά, 
καί επειδή ό'περιορισμός .αυτός είνε άναπόσπά- 
στος άπό τού μεγαλείου αύτών, μάλιστα δέ καί 
τό προφυλάττει, έγκαρχερούσιν ευκόλως εις 
αύτόν, ή μάλλον δέν ύπάρχει λόγος πρός έγκαρ- 
τέρησιν, διότι δέν τον θεωρούσιν ως περιρρι- 
σμόν. Άλλά, πραγματικώς, καί μολονότι δέν το 
αντιλαμβάνονται, πάντοτε, είνε άληθώς, ψυχή τε 
καί σώματι, δούλοι τού όνόματός των. Ή  μεγί
στη αδτη δουλεία Επιπροστίθεται δι’ αύτούς είς 
τάς δουλείας αί όποίαι Επιβαρύνουν πάντοτε 
τάς ανθρωπίνους κρίσεις.

Μόνον όσον άφορα τά ήθη θά ήδύναντο νά 
παράσχουν είς τον Εαυτόν των κάποιαν ελευθε
ρίαν, καί άλλοτε δφιναν ασμένως τό σώμα των 
νά Ιπδικήται διά τάς δουλείας τοΰ^πνεύματός 
των άλλά πολλοί άπό αύτούς άρνούνιαι ήδη 
είς τον Ιαυτόν των τήν παρηγοριάν αύτήν.— 
Ζώσι τέλος είς κόσμον λίαν περιωρισμένον δέν 
εύρίσκονται Ιπί τού αύτού' επιπέδου ή μετά 
εύαριθμοτάτων άνθρώπων δέν δύνανται δρα 
νά γνωρίζουν τούς άνθρώπους ή άτελώς. Δέν 
τούς βλέπουν κατά τό πλείστον ή ύπό λίαν 
Ιδιαιτέραν καί λίαν στενήν γωνίαν, καί είς στά
σιν εύλαβείας ή δυσπιστίας. Είς πρίγκηψ δέν 
δύναται νά ζήση έν μέση ανθρώπινη πάλη, 
νά ζήση εις τον δρόμον, νά πηγαίνη όπου θέλη, 
νά έρχεται όμαλώς είς συνάφειαν μέ άνθρώπους 
πόσης κοινωνικής τάξεως. — Είς πρίγκηψ δέν 
δύναται, είς ήλικίαν είκοσι ετών, νά δημοσίευση 
στίχους. Δεν έχει ‘ ούτε τήν ελευθερίαν, ούτε τά 
μέσα νά’ συγγράψη μυθιστορήματα νατουραλι- 
στικά, Ιμπρεσσιονιστικά, πεσσιμιστικά, άναλυ- 
τικά, ή άλλα. Δέν ήμπορεΐ νά είνε κριτικός. Ό

άτυχης δέν ήμπορεΐ νά συγγράψη ή μόνον ¿περί 
τής πολιτικής οικονομίας, τής διπλωματικής ή 
στρατιωτικής ιστορίας, καί είς αύτό άκόμη δέν 
έχει ποτέ πλήρη ελευθερίαν.

* # * «1 * '

Ναί, είνε μελαγχολικόν νά είνε κανείς πρίγκηψ · 
Ζή καί άποθνήσκει απομονωμένος άπό τήν 
άπειρον άνθρωπότητα. Δέν βλέπει, άπρ χήν 
μεγάλην κωμφδίαν, παρά μόνον τεμάχια Ιπι- 
τηδευμένως διασκευασμένα. Δέν έχει θεάματα 
κάπως περίεργα, δέν άνακαλύπτει πληρέστατα 
τούς άνθρώπους παρά μόνον !ν ώρρ στάσεως 
καί Επαναστάσεως. Τέλος, Ιάν είνε άληθές, καθώς 
φρονώ εγώ, ότι ή ζωή πού περισσότερον αξίζει 
νά ζήση κανείς είνε εκείνη ή όποία μάς επιτρέ
πει νά γνωρίσωμεν την άνθρωπότητα είς όλους 
αύτής τούς αναβαθμούς ύπό δλας αύτής τάς 
σκέψεις, ύπό όλας αύτής τάς γραφικός μορφάς 
καί είς όλα τά ηθικά αύχής άδυτα, τό καλλίχε- 
ρον είνε νά κατάγεται κανείς άπό τον λαόν καί 
άπό τόν πλέον μικρόν. Διότι εν πρώτοις είνε τό 
μόνον μέσον διά νά ϊδη άπό πλησίον τ-ά ήθη, 
τά αισθήματα, τάς ψυχάς τών ταπεινών, κάί τόν 
περί ύπάρξεως άγώνα ύπό τάς άπλουστέρας καί 
ιραγικωτέρας μορφάς του. Βλέπει κανείς ρυτω 
τήν ζωήν γυμνήν καί άποκτα καρδίαν εύσπλα- 
χνικήν. Μανθάνει συγχρόνως πόση Ινίοτέ πνευ
ματική καί ήθική πρωτοτυπία ύπάρχει ύπό την 
Εξωτερικήν άθλιότητα καί ταπεινοφροσύνην. 
Καί άπό ΙκεΙ, Ιάν έχη κανείς δλίγην καλήν τύ- 
.χην, ήμπορεΐ ν’  άνέλθη, νά περάση άπλώς άπό 
όλους τούς κόσμους ή καί νά ενόιατρίψη είς 
αυτούς άλληλοδιαδόχως, νά γνωρίση τούς άστούς, 
τούς Εμπόρους, τούς μποέμ, τούς καλλιτέχνας, 
τούς πολιτικούς καί Εκείνους τούς οποίους λέγουν 
άνθρώπους τοΰ κόσμου. Καί δέν εινε κακόν 
επίσης νά έχη κανείς Εκπαιδευθή άπό τούς 
κληρικούς, έπειτα άπό τό Πανεπιστήμιον, νά έχη 
λάβη Εκπαίδευσιν Εναλλάξ θρησκευτικήν καί 
καθαρώς λαϊκήν αύτό χόν ύποβοηθεΐ κατόπιν 
νά Ιννοήσή περισσότερα πράγματα. Ήμπορεΐ, 
κατ’  αύτόν τόν τρόπον, νά περισιΛλέξη εντυπώ
σεις σαφείς καί ποικίλας άπό πδν 0,τι Ενδια
φέρον παρέχει ή πραγματικότης, καί ήμπορεΐ 
άκόμη εύκολώτερα νά πράξη τούτο, εάν Επρό- 
σεξε νά διατηρηθή ελεύθερος καί ν’  άποφύγη 
χόν γάμον, ό όποιος, καθώς λέγει ό Λαβρυγιέρ, 
«επαναφέρει τόν καθένα είς τήν τάξιν του». 
Άλλά ή.φιλοσοφική αύτή περιοδεία άνά τά δια
μερίσματα τής άνθρωπίνου κοινωνίας δέν είνε 
δυνατή, ώς είπον, παρά μόνον Εάν όρμηθή κα
νείς άπό πολύ κάτω. Τό κατ’ άντίθετον διεύθυν- 
σιν ταξίδιον δέν γίνεται. Ό  συγγραφεύς ή δ 
ερασιτέχνης ό καταγόμενος άπό τόν λαόν, .ήμπο- 
ρεΐένίοτε νά ύψώση τήν παρατήρησίν του μέχρι 
τών ισχυρών, διατρέχων δλην τήν διάμεσον

μέσφ του πλήθους, δταν είνε επιτετραμμένον 
είς τήν κεφαλήν αύτήν νά κυκλοφορή Ελευθέρως 
άνάμεσα είς τό πλήθος αύτό, νά Ιτάζη χα μύχια 
αύτού καί νά τό άντικατοπτρίζη ολόκληρον ! 
Πρίγκηψ δέν ήμπορώ νά ήμαι, αστός δέν τό 
καταδέχομαι, φιλοπερίεργος είμαι.
[Μετάφβ- X . Θ. Δ.] ΙΟ ΥΛ ΙΟ Σ ΛΕΜΑΙΤΡ
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χώραν δ ισχυρός δέν Εξέρχεται καθόλου άπό 
τήν τάξιν του, Εκτός πλέον είς εξαιρετικός καί 
παραπολύ συνχόμους περιστάσεις, καί είνε κατα
δικασμένος. είς άρκεχά μεγάλην άμάθειαν,^ είς 
σχετικήν ένδειαν Εντυπώσεων. Μακάριος όσοι 
δέν είναι κατ’  άρχάς παρά μία κεφαλή εν τφ
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κατόν όλα έτη συμπληροννται κατά ιό  τρέχον έτος 
άπό τής έκδόσεως τον κλασοικοΰ έργου τού Ίωάν- 

νου Λαμάρκ τής «Φιλοσοφικής* αύτοΰ «Ζφολογίος· 
(1809), Ιν φ  έξέθηκε, μ « ’  εξαιρετικής πεποιθήσεως, 
τάς έναντίον τού αμεταβλήτου τών είδών θεωρίας 
αύτοΰ χαί παρουσίασε πλήρες, κατ' αύτόν, σύστημα 
τής έξελίξεως τών ζφϊκών μορφών. — ’Ακριβώς δέ την 
ήμέραν ταύτην Αντιπρόσωποι όλων τών πεπολιτισμέ- 
νων κρατών εύγνώμονες παρίστανται πρό τών Αποκα
λυπτηρίων» τοΰ άνδριάντος αύτοΰ, του έγερθέντος 
όιε&νεί εράνψ πρό τού Μουσείου τής Φυσικής Ισ τ ο 
ρίας εν Παριοίοις, Ιν φ  έδίδαξεν.

Μετά δέ τινας ήμερος έτερον μέγα γεγονός πανηγυ- 
ρίζεται ύπό τού διεθνούς έπιστημονικοΰ κόσμου έν τφ 
Πανεπιστημίφ τής Κανταβριγίας, ή έκατονταετηρίς 
τής γεννήσεως του μεγάλου Δάρβιν (1809) και ή πεντη- 
κονταετηρΐς τής έκδόσεως του ένδοξοτάτου αΰτού 
έργου περί «τής καταγωγής τών είδών* (1859), Ιν φ  
διετύπωσε τήν έπιλογικήν αύτοΰ θεωρίαν, δι' ής κυ
ρίως έθεμελιώθη διά παντός ή θεωρία τής.έξελίξεως 
τών όργανικών όντων. * * *

Τών μεγάλων καί ρηξικελεύθων ερευνητών τινές 
μεν διανσίγοντες νέους όρίξονΐας Ιν τή Ιπιστήμη 
σύρουσιν όπισθεν αυτών εύθύς άμέσως μέγαν Αριθ
μόν όπαδών καί θαυμαστών, άλλοι δέ μάτην παλαί- 
ουσι καί είς τήν Ιν μέρει Ιτι έπικράτησιν τών ιδεών 
αύτών. Τών παραγνωρισθέντων καί άδικηθέντων τού
των σοφών είς είνε καί δ Λαμάρκ. Άκμάσας είς χρό
νους, καθ’  οθς ή επιστήμη εύρίσκετο Ιν τοΧς σπαργά- 
νοις, καί παλαίσας πρός μεγάλος Ιπιστημονικάς αυθεν
τίας δέν κατώρθωσε νά έπιβάλη τάς Ιδέας αύτοΰ είς 
τούς Ιπιστημονικώς άπαρασκεύους συγχρόνους αύτοΰ, 
τούς κατεχομένους στερρώς ύπό τοΰ δόγματος τής 
σταθερότητος τών είδών· καί τό εργον αΰτοΰ εμει- 
νεν έν^τή λήθη. Ήδίκησεν όμως δμολογουμένως καί 
αΰτός εαυτόν· διότι θελήσας έν σπουδή νά παρουσίαση 
τέλειον σύστημα τής ζφικής έξελίξεως ΰπέπεσεν είς 
λάθη ούχί μικρά, πλήν δέ καί τών Ιν γένει έπιπο- 
λαίως ληφθέντων παραδειγμάτων πρός ύποστήριξιν 
τής θεωρίας αΰτοΰ τής διά τής έπιδράσεως τών έξω- 
τερικών όρων Ιπί τών όργανισμών έξηγήσεως τής 
παραγωγής τών είδών, μεγάλην σημασίαν Ιδωκεγ είς 
ψυχικός τινας, κατ’  αύτόν, καταστάσε,ις άπαντώσας 
παρά τοίς όργανισμοΤς, θι’ ών ούτοί;'ίδίρ βουλήσει 
άγουσι καί φέρουσι τά όργανα αύτών, προσαρμοζό- 
μενα συν  τφ  χρόνφ πρός τό εξωτερικόν περιβάλλον 
καί τάς Ιδίας αυτών άναγκας.

’Εάν δ  Λαμάρκ ήκμαζεν όλίγφ βραδύτερον, — καί 
Ιάν Ιτι δέν είχε προδρόμους ετοιμάζοντας τά πνεύ
ματα πρός υποδοχήν τών θεωριών, ώς είχε μεταξύ 
άλλων καί αύτόν δ Δάρβιν — οπότε ή έπιστημη ήρχι- 
ζεν άλματικώς προαγομένη, βεβαίως δέν θά ώμιλοΰ- 
μεν σήμερον περί δαρβινισμοί, έννοοΰντες τήν θεωρίαν 
έν γένει τής έξελίξεως τών όργανικών όντων, άδιαφό- 
ρως τοΰ πώς ταΰτα Ιξειλίχθησαν, άλλά περί λαμαρκι
σμόν, ένφ σήμερον τά πράγματα Ιχουσιν άλλως. Τό 
εργον τοΰ Δάρβιν ήγειρε τη αληθείφ Ικ τής λήθης τό 
Ιργον τοΰ Λαμάρκ — καί έν πολλοΐς ό Δάρβιν ήκο- 
λούθησεν αύτόν, —  άλλ’  ώς Ιρχόμενον πάνοπλον, βαθύ 
καί μεμετρημένον καί διανοΐγον δι’ άδιασείστων επι
χειρημάτων νέους ορίζοντας πρός ύποστήριξιν τής 
θεωρίας τής έξελίξεως, έπεκράτησε τούτου καί αύτή

Έκ της μ®τ* Ολίγον δημοσιευομένης μελέτης τοΰ κ. Άτίαν. Ε. ΤσαχαΙώτου «Ό Ί»άννης Λαμάρκ καί το έργον αύτοΰ*.

αΰτη ή θεωρία ελαβε τό όνομα τοΰ Δάρβιν. Σήμερον 
λέγονιες κοινώς öa.oßtrw/tüv έννοοΰμεν τήν εν γένει 
θεωρίαν τής έξελίξεως, ανεξαρτήτως &ν Ιν τή Ιπιστήμη 
καθιερώθη νυν νά λαμβάνεται υπό τό όνομα τούτο 
η θαυμασία αύτοΟ εαιλογική θεωρία, ήτοι Ιδίως ή έν 
τφ  περί ύπάρξεως άγώνι τών δντο>ν διά τής όπεροχής 
διατήρησις τοΰ ίσχυροτέρου. Λαμαρκισμόν δέ λέγοντες 
έννοοΰμεν κυρίως ταδε· ι) τήν θεωρίαν τής διά τής 
έπιδράσεως τών έξωτερικών όρων Ιπί τών όργανικών 
όντων καταγωγής τών είδώ ν  2) τήν θεωρίαν τής εμ
μέσου έπιδράσεως τών έξωτερικών όρων διά τής γενε- 
σεως έξεων, διά τών Ιξεων αναγκών, καί πρός πλήρω- 
σιν τών άναγκών τούτων καταλλήλου διαπλάσεως τών 
διαφόρων οργάνων, προσαρμοζομένων πρός τό  περι
βάλλον, τή ενεργείφ πάντοτε τής ψυχικής εκείνης, 
κατά τόν Λαμάρκ, δυνάμεως τής έσωτερικής αίσθή- 
σεως, έφ ’  ής καί σήμερον ψυχοβιολόγοι τινές στηρι- 
χθέντες 'ίδρυσαν τύν Νεολαμαρχιαμόν 3) τή ν  θεωρίαν 
τής κληρονομικότητος τών κατά τόν βίον τών άτόμων 
έπικτήτων ιδιοτήτων καί 4) τήν θεωρίαν τής τελειο- 
ποιήσεως καί σκοπιμότητος,έν τή οργανική φύσει.

* Λ *
Ό  Jean Baptiste Pierre - Antoine de M onet che va 

lier de Lamarck έγεννήθη τήν ιην Αύγουστου τοΰ 
1744 έν Bazentin, χωρίφ τής Πικαρδίας κειμένφ 
μεταξύ Albert καί Bapaume, ώ ς ενδέκατον τέκνον τοΰ 
Πέτρου de Monet, Ιδιοκτήτου τοΰ χωρίου τούτου καί 
γόνου άρχαίας άλλ’  ούχΐ πλούσιας οίκογενείας. Ό  πα
τήρ του προώριζεν αύτόν διά τό έπάγγελμα τοΰ ΐερέως 
καί τήν άνατροφήν του άνέθηκεν είς χεϊρας τών έν 
Άμιέν\-ρ ’Ιησουιτών, άλλ’ ό  νεαρός Λαμάρκ ούδεμίαν 
κλίσιν ησθάνετο πρός τά θρησκευτικά. Πλήν τούτου 
κατά τήν έποχήν εκείνην ή Γαλλία εύρίσκετο έν πολε- 
μικφ όργασμφ καί συνέταράσσετο υπό βαρέος καί 
μακροχρονίου πολέμου (τοΰ επταετούς, 1756 —  63). ’Εν 
τή οίκογενείφ αύτοΰ κύριον θέμα όμιλίας ήσαν αί πο- 
λεμικαί έπιχειρήσεις καί τά ήρωϊκά κατορθώματα τής 
ήμερος. Ό  πρεσβύτερος αύτοΰ άδελφός τότε μόλις 
έπέστρεφεν έκ τής πολιορκίας τοΰ Berg - op - 2 oon, 
δύο δ ’ έτεροι άδελφοί του εύρίσκοντο Ιτι έν τφ  στρατφ. 
Φυσικόν ήτο ό νεανίας νά ζητή καί αύτός πολεμικός 
δάφνας. Ό  πατήρ του άπέθνησκε τφ  1760. ’Αμέσως 
τότε, άνευ χρονοτριβής, λαβών συστατικήν επιστολήν 
τής γείτονός του Δεσποινίδος de Lameth, σπεύδει πρός 
τόν εν Westfalen, ούχί μακράν τής Lippstadt, ευρι
σκόμενον γαλλικόν στρατόν καί εμφανίζεται πρό τοΰ 
διοικητοδ. ’Εκπλήσσεται μέν οίτος βλέπων τόν μόλις 
I7etfi καί μάλιστα ασθενικού χαρακτήρος νεανίαν, 
άλλά προσλαμβάνει αύτόν. ’Ακριβώς τήν έπομένην 
ήμέραν έλάμβανε μέρος είς τήν πρώτην μάχην. Ό  
γαλλικός στρατός ήτο ύπό τάς διαταγάς τοΰ στρατάρ
χου de Broglie καί του κόμητος de Soubise, τοΰ περι- 
φήμόυ διά τήν ανικανότητα αύτοΰ, καί οί ήνωμένοι 
αντίπαλοι στρατοί ύπό τήν όδηγίαν τοΰ κόμητος Φερ- 
νάνδου τοΰ Braunschweig. Ά μφότεροι οί γάλλοι στρα
τηγοί ήττήθησαν, τό δέ σώμα έν φ  εύρίσκετο ό Λα- 
μάρκ έδεκατίσθη ύπό τοΰ έχθρικοΰ πυρός. Κατά τήν 
φυγή^ν έλησμονήθη τό σώμα τοΰτο, οί δ’  άξιωματικοί 
καί υπαξιωματικοί αύτοΰ εΐχον φονευθή άπαντες καί 
δέν εμενονή 14 στρατιώται, ών Ιπί κεφαλής έτέθη ό 
Λαμάρκ· είς τάς προτροπάς τούτων, όπως σωθώσι διά 
τής φυγής άπήντησε· «τήν θέσιν ταύτην μάς ένεπι- 
στεύθησαν, πρέπει νά παραμείνωμεν Ιν ταύτη, έως 
οθ μάς άνακαλέσωσιν». Πράγματι é  διοικητής άντελή- 
φθη τής απουσίας αύτών καί Ιπεμψεν Αγγελιοφόρον, 
διά κρυφίας όδοΰ, διατάσσων τήν επιστροφήν. Μετ
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ολίγος ημέρας προήγετο διά τήν ηρωικήν αύτοΰ ταύ
την πράξιν είς άξιωματικόν καί όλίγφ βραδύτερον είς 
ύπολοχαγόν. Μετά δέ τήν συνοαολόγησιν τής ειρήνης 
ΑπεστεΧλετο είς Τουλώνα καί Μοναχόν, άλλ’ Ασθενή- 
σας είχα καί Ιχων Ανάγκην έγχειρήσεως έπανήλθεν εις 
Παρισίονς. Παραιτηθείς έκ τών τάξεων τοΰ στρατού 
προσελήηθη έπί γλίσχρφ μισθφ παρά τινι τραπεζίτη 
τών Παρισίων.

ΒαθεΙα καί στοιχειώδης άγάπη τής φύσεως, άπό 
μικρός ήδη ήλικίας έρριζωμένη εν αύτφ, Ικανώς ηύ- 
ξήθη άπό τής εΙσόδου αύτοΰ είς τόν στρατόν καί Ιδίως 
κατά τήν έν Τουλώνι καί Μονακφ διαμονήν του διά 
τής θαυμασίας τών μερών τούτων βλαστήσεως. Κατά 
τάς ώρας τής σχολής αύτοΰ έν Παριοίοις Ιπεδόθη είς 
βοτανικός έκδρομάς ώ ς καί είς φυτικός Ιρεύνας έν τφ  
βασιλικφ κήπψ. ’Εντός Ιξ μηνών συνέγραψε, καί έξέ- 
διδε τφ  ΐ77*> τήν «Flore française* μετά κλειδός, 
δι’  ής πας αρχάριος ήδύνατο νά όρίση τό ονοματοΰ  
φυτού, όπερ κατεΐχεν. Ή  δεύτερα εκδοσις ταύτης ή 
γενομένη τφ  1815 ύπό τοΰ de Candolle άκόμη καί 
σήμερον θεωρείται κλασσικόν σύγγραμμα διά τήν 
γνώσιν τής γαλλικής χλωρίδος. Ή  πρώτη εκδοσις 
τοΰ τριτόμου τούτου Ιργου τοΰ Λαμάρκ έτυποΰτο 
μερίμνη τοΰ Buffon είς τό Βασιλικόν Τυπογραφεΐον, 
μετά Ιν δ ’  Ιτος έξελέγετο μέλος τής ’Ακαδημίας τών 
’Επιστημών.

Ά μ έσω ς μετά ταΰτα έπεχείρησε τή προτροπή τοΰ 
Buffon καί δαπάναις τοΰ Κράτους έπιστημονικήν 
περιοδείαν άνά τήν Γερμανίαν, Αυστρίαν, Ούγγαρίαν 
καί 'Ολλανδίαν, κατά τήν όποιαν μεταξύ άλλων συνε- 
δέθη μετά τών Gleditsch έν Βερολίνφ, Murray έν 
Γοτίγγη καί Jacquin Ιν Βιέννη. Έπανελθών δ ’  έπελή- 
φθη τής περιγραφής διά τήν «Μεθοδικήν Εγκυκλο
παίδειαν» τών d'Alem bert καί D iderot,— καί περιέ- 
γραψεν είς 4 τόμους — πάντων τών γνωστών φυτών 
άπό τοΰ στοιχείου A - Π άρχομένων- ή περιγραφή δέ 
τών λοιπών έγένετο βραδύτερον ύπό τοΰ Poirèt, ή 
δ ’  όλη εγκυκλοπαίδεια άπετελέσθη έκ 12 τόμων 
(1783— iS 17)· Είς ετερον δέ σπουδαιότερον ίργον 
(Illustration des genres), άποτελέσαν καί τούτο μέρος 
τής Ιγκυκλοπαιδείας Ιδωκεν ό  Λαμάρκ τά κύρια χαρα
κτηριστικά δύο χιλιάδων φυτικών είδών, κοσμηθέν 
καί δι’ ένεακοσίων χαλκογραφιών. Οίκοθεν εννοείται 
όποιους κόπους κατέβαλε διά τήν σύνταξιν τοΰ έργου 
τούτου.

Ά λ λ ' ή θέσις τοΰ Λαμάρκ οΐκονομικώς ήτο κακή- 
Ιζη έκ τών έργων του καί έπί ολόκληρον δεκαπενταε
τίαν έπάλαιε κατά τής δυομενείας τής τύχης. Εύτυχώς 
ένεκα τών προσπαθειών τοΰ Lakanal άποφασίζεται ή 
ΐδρυσις έν Παριοίοις «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας». 
Ό  Lakanal άνεγνώρισεν ότι είς μόνος καθηγητής διά 
τήν συστηματικήν κατάταξιν τοΰ όλου ζωϊκοΰ κόσμου 
δέν έπήρκει- Είς τόν Geoffroy Saint-Hilaire είχεν 
άνατεθή ή διδασκαλία τοΰ ιιαθήματος τής ζφολογίας. 
’Επειδή δ ' ούτος άνέλαβε να διδάξη μόνον τήν συστη
ματικήν τών άνωτέρων ζφων, τών σπονδυλωτών, ή 
διδασκαλία τών λοιπών άνετέθη είς τόν Λαμάρκ. Εύ- 
κόλως έννοεΐται ποίον χάος είχε ταξινογιήση δ  Λαμάρκ. 
Αύτός ό  Λινναίος πολύ όλίγον είχεν επεξεργαοθή τά 
ασπόνδυλα, άφοΰ άλλως τε είχε διαιρέσει ταΰτα είς 
δύο κλάσσεις, έντομα καί οκώλ-ηκας (Insecta, Vermes), 
διαίρεσιν βεβαίως κατά πολύ κατωτέραν τής τοΰ Ά ρι- 
σιοτέλους (μαλάκια, μαλακόστρακα έντομα, όστρακό- 
δεριι«). Ό  Λαμάρκ ήρξατο τών παραδόσεων αύτοΰ Ιν

τφ  Μουσείφ κατά τήν άνοιξιν τοΰ >794· ήτοι είς τήν 
ήλικίαν τών πεντήκοντα έτών, είσαγαγών άμέσως καί 
τήν σήμερον κρατούσαν Ιτι κυρίαν διαίρεσιν τών ζφων 
είς σπονδυλωτά καί άοπόνδυλα. Έ νφ  δέ διά τά σπον
δυλωτά έδέχθη τό ύπό τοΰ Λινναίου καθιερωθέν 
σύστημα ήτοι θηλαστικά, πτηνά, Ιρπετά καί ίχθΰς, 
διήρεσε τά ασπόνδυλα έπί τή βάσει τών Ιδίων αύτοΰ 
μελετών είς μαλάκια, έντομα, σκώληκας, άκτινωτά 
καί πολύποδα.

Πλήν τών μαθημάτων αύτοΰ όλοψύχως έπεδόθη καί 
είς τήν ταξινόμησιν τών συλλογών. Τ φ  ι8θί έδημο- 
σίευσε νέον Ιργον «Considérations sur l’ organisation 
des corps vivants», τφ  δέ 1809 τήν άθάνατον «Philo
sophie Zoologique» ώ ς  έπηυξημένην καί βελτιωμένην 
εκδοσιν τοΰ προηγουμένου συγγράμματος αύτοΰ. Κατά 
τά έτη ι8 ιό  — 1822 έξέδιδε τήν επτάτομον «Histoire 
des animaux sans vertèbres». Ή  φυσική αΰτη Ιστορία  
τών άσπονδύλων ζφων οδσα περιγραφική καί συστη
ματική έργασία μεγάλως έπεκροτήθη ύπό τών τότε 
σοφών, έν φ  ή «Ζφολογική» αύτοΰ «Φιλοσοφία» ούδε
μίαν προσοχήν ήγειρεν. 'Ωσαύτως μεγάλης έκτιμήσεως 
ετυχε «αί λίαν επιτυχής ήτο καί ή  τελευταία αύτοΰ ¿ρ- 
γασια, συστηματική καί αύτή άλλ’ έπί παλαιοντολογι
κών εόρημάτων στηριχθεΐσα, έπιγραφομένη «Mémoire 
sur les coquilles fossiles des environs de Paris».

Ά λλά  δεινόν τραύμα έπέπρωιο νά πλήξη τόν^μέγαν 
καί άκάματον φυσιοδίφην. Ή  έπίμοχθος έργασία, ή 
προβεβήκυΐα ήλικία,,ή ταξινόμησις τών συλλογών καί 
Ιδίως ή διά του φακοΰ καί τοΰ μικροσκοπίου έξέτασις 
ιών μικροσκοπικών ζφων Ιπήνεγκον Ιλάττωσιν σημαν
τικήν τής φύσει άσθενοΰς αύτοΰ όράσεως, έως ού καί 
άπώλεσε ταύτην τελείως.

Πατήρ επτά τέκνων άπώλεσε κατά τό γήρας καί τήν 
μικρόν αύτοΰ έξ οίκονομιών περιουσίαν, έμπιστευθείς 
ταύτην είς διαφόρους επιχειρηματίας. Μόνος ό  γλίσχρος 
μισθός Ισφζεν αύτόν έκ τής πενίας. Μάτην οί φίλοι 
του, καί αύτός ό Geoffroy Saint-Hilaire, προσεπάθη- 
σαν όπως Ιλθη ιό  κράτος άρωγόν είς τόν τυφλόν καί 
γηραιόν οικογενειάρχην, τόν διά τών έργων δοξάσαντά 
τό έθνος του.— Τ ά  τελευταία δέκα έτη τοΰ πολυμόχθου 
βίου του Ιζησεν ό Λαμάρκ έν τελείρ τυφλώσει καί είς 
Ικανώς βαρείας χρηματικός άνάγκας. Τόν γέροντα 
περιεποιούνιο μετ’ άσυνήθους αύτοθυσίας α ί . δύο 
αύτοΰ θυγατέρες. Ή  πρεσβυτέρα τούτων. έγραψε τή 
ύπαγορεύσει αύτοΰ μέρος τοΰ 6®ν «αί 7ου τόμου τής 
«Φυσικής ‘Ιστορίας τών ¿σπονδύλων ζφων». Άπέθανε 
τήν ι8ην Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1829 καί είς ήλικίαν 85 
έτών. — Διάδοχοι αύτοΰ έν τφ  Μουσείφ υπήρξαν οί 
Latreille καί Blainville. Δί’  ένα πλέον συστηματικόν ή 
περιγραφή τών άσπονδύλων ζφων ήτο αδύνατος καί ή 
έδρα άναγκαστικώς διηρέθη-

Λί δύο αύτοΰ θυγατέρες εζησαν έν πενίρ. «Είδον», 
λέγει ό βιογράφος τοΰ Λαμάρκ Ch. Martin, «ίδίοις 
όμμασι τήν θυγατέρα αύτοΰ Κορνηλίαν καταγινομένην 
έπί γλισχροτάτφ μιοθφ είς τήν άνάρτηοιν τών άπεξη- 
ραμενων φυτών τοΰ Μουσείου έπί λευκών φύλλων 
χάρτου. Συχνάκις βεβαίως είδη ταξινομηθέντα ύπό τοΰ 
πατρός της θ ά  διήλθον τών οφθαλμιών της καί ή άνά- 
μνησις αύτοΰ θ ά  ηύξανε πάντως τας πικρίας τών στε
ρήσεων της.— ’Εάν ήσαν θυγατέρες ύπουργοΰ ή στρα
τηγού, ήθελον τύχει συντάξεως παρά τής^κυβερνή- 
σεως· άλλ’  επειδή ό πατήρ των δέν ήτο είμή μέγας 
φυσιοδίφης, δόξα  τής πατρίδος αύτοΰ, εδει νά μείνω- 
σιν έν τή λήθη· καί έμειναν πραγματικώς».

ΑΘΑΝ. Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ
[Σκηνικός διάκοσμος Λ ίδιος]

(Σκοτάδι. Στό άνοιγμα τής αύλαίας ή Περουζέ άνή- 
ουχη κυιτάζει πρός τό βάθος· ή Μελάχρα κάνει τήν 
κοιμισμένη].

Σ Κ Η Ν Η  Α'

'  ΓΤΕΡΟΥΖΕ, ΓΙΑ ΣΑ ΡΗ Σ, ΜΕΛΑΧΡΑ

ΠΕΡΟΥΖΕ, [οάν κάτι νά ξεχωρίζη]. — " Α ! έ φ τ α σ ε ! 
έ φ τ α σ ε ! [πάει κοντά στή Μελάχρα καί κυττάει &ν 
κοιμάται]. Κ οιμ άται, [έπειτα πηγαίνει πάλι πρός τό 
βάθος, μά ή Μελάχρα ξαπλωμένη καθώς είναι, τήν 
κοροϊδεύει από π(σω· φαίνεται 6 Γιάσαρης. Ή  Πβ- 
ρουζέ άνησυχη] Κ αλώ ς τό  Γ ιά σα ρ η . [ή Μελάχρα 
κάνει Αμέσως πάλι τήν κοιμισμένη) τΗ ρ δ ε ς  ;

ΓΙΑΣΑΡΗΣ —  Ν αί, ή ρ θ α , μ ά  ά σ ’  τ α  τ ώ ρ α  αυτά 
καί έλα ν ά  φ ύγουμ ε μαζί.

ΠΕΡΟΥΖΕ — : Δ έν  τ ά  είπαμε, Γ ιά σ α ρ η ; Τ ό  στοί
χ η μ α '. . . |έν τφ  μεταξύ ή Μελάχρα όνοίγει γιά μιά 
στιγμήπά μάτια της, κυττάζει καί πάλι κοιμάται]·

ΓΙΑΣΑΡΗΣ —  Τ ί τ ά  θέλεις τ ώ ρ ά  τά  στοιχή
μ ατα, ά φ ο ΰ  έτσι κ’  έτσι θ ά  γίνης δική μ ο υ ! . . .  
Τ ί  τώ ρ α , τί έπ ειτα ;

ΠΕΡΟΥΖΕ — * Α ! Γ ιά σα ρη , βλέπ ω  φ ο β ά σ α ι ;
ΓΙΑΣΑΡΗΣ —  Έ γ ώ  φ ο β ά μ α ι ;
ΠΕΡΟΓΖΕ— Έ Ι . . .  σ ά  δέ  φ ο β ά σ α ι , καλή έπιτυ- 

χία. [τόν χαιρετάει καί άνεβαίνει τή σκάλα] Σ ’ άφ ίνω , 
ΙκεΤ κ ο ιμ ά τ α ι . · .  ξύπνησε την, μ π ορεί ν ά  τήν 
πλανέψ ης; καί σ ά  δέ  μπορείς, άρπ αξε την μέ 

' τή  δύ ναμ ί σου , δ ν  είσαι σ τ ’  άλή θεια  δυνατός. 
Κ αί στή  σπηλιά σου, Γ ιά σα ρ η , σέ  θ έλ ω  (μπαίνει 
στό σπίτι]·

ΣΚ Η Ν Η  Β'

Μ Ε Λ Α Χ Ρ Α , Γ ΙΑ Σ Α Ρ Η Σ✓
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [τά χάνει, έπειτα συνέρχεται. Κουνάει 

τό κεφάλι του πρός τά άπάνου σάν πρός τήν Περουζέ 
καί έπειτα περπατάει πάνω κάτω- ή Μελάχρα κάνει 
τήν κοιμισμένη). —  Χ ά )  χ ά !  χ ά !  (κ’ έπειτα σά  νά 
άπόφφσίζη, κάνει μιά χειρονομία δηλωτική τού <άς 
ιΧνΑ», τήν πλησιάζει καί τήν σκουντάει]. Μ ελάχ ρα !
Μ ελάχ ρα !

ΜΕΛΑΧΡΑ, Iσάν τόν κοιμισμένο πού ξυπνάει).— 
Χ μ ! . . .  χ μ ! . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ —  Ξύπνα, Ι γ ω  είμαι ϊ . . .
ΜΕΛΑΧΡΑ, (σά φοβισμένη τάχατες ξυπνάει]. — *Α  ! 

δ  Γ ι ά σ α ρ η ς ! . . .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ —  Ν αί, δ  Γ ιά σ α ρ η ς ! . . .
ΜΕΛΑΧΡΑ —  Κ αί τί θέλεις ά π ό  μ έ ν α ;
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [εΙρωνικά]. — * Η ρ θ α  γ ιά  ν ά  μ έ ξεγε- 

λ ά σ η ς . . .  Έ ! . . .  χίλιους σάν  κ α ί μένα έσυ 
κάνεις κ α λ ά . . .  "Ε λ α  λοιπόν, βάλε ’ μ π ρος  τις 
τέχνες σ ο υ ! . . .

* Τέλος- τεύχος Αύγουστου σελ. *59-

ΜΕΛΑΧΡΑ — Βάζω στοίχημα πώς ή Περουζέ 
θά  στά Α τ ϊ  αντά.

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [θυμωμένος, πάει κοντά της]. — Δέν 
συνειθίζω νά δίνω λόγο στις γυναίκες ποτέ μου !

ΜΕΛΑΧΡΑ — Καί δμως πίστεψες τήν Περουζέ, 
Ιγεινες παιχνιδάκι της!

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — ’ Εγώ δέ γίνουμαι καμιάς γυ
ναίκας παιχνιδάκι. -

ΜΕΛΑΧΡΑ — Μωρ’  τί μοΰ λές.
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [πολύ θυμωμένος πάει κοντά της καί 

τήν τινάζει). — Ά ο ’ τα αυτά, κι’ άπόή&.$άρθής 
στή σπηλιά μου. Δέ μοΰ γλυττώνεις. Καμιά 
γυναίκα ώς τώρα δέ μοΰ άρνήθηκε. . . .  καί 

ϊσποια δέ θέλει, εχω άλλον τρόπο. . .  μέ τό στα- 
'ϊηό τήν άρπάζω . . .  (τήν πιάνει άγρια). .
Υ' ΜΕΛΑΧΡΑ — Ά χ ΐ  τί,ώραία πού σφίγγεις. Νά 
ενας άντρας. Οί -άλλοι είναι ψόφιοι, δέν νοιώ
θεις τή δύναμί τους άπάνω σου . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [τήνάφίνει].— Κύτταξε καλά, γιατί!... 
[σηκώνει τό καμιτσίκι του νά τήν κτυπήση].

. ΜΕΛΑΧΡΑ —  "Α ! [κυττάζει καί σκύβει καλά πρός 
τό καμιτσίκι άντί νά φυλαχΟή] . . . τί σύμπτωσις! 
γιά δές παράξενο.

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [άγριος]. — Τ ί ;
ΜΕΛΑΧΡΑ — "Ιδιο σάν καί κείνο πού μοΰ 

έλεγε μιά αρχόντισσα.
- ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Ποιά άρχόντισσα ; Τί λές ;

ΜΕΛΑΧΡΑ — Ξέρεις «ώ ς  ήμουν θεατρίνα . .  .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ — "Ε ! κ’ έπειτα ;
ΜΕΛΑΧΡΑ — Μια ’μέρα πού περάσαμε άπό 

μιά πολιτεία, μιά άρχόντισσα μάς φώναξε στό 
παλάτι της νά παραστήσουμε, καί ξέρεις νά, μέ 
συμπάθησε. . .  Καί τότε άρχισε νά μοΰ λέη τί 
νομίζεις; δλη τή ζωή της, τούς Ιρωτές της . . . 
γιά φαντάσου! τί καταδεκτικοί, δέν έχεις Ιδέα ϊ...

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Μά τί μέ νοιάζουν έμένα αύτά!...
ΜΕΛΑΧΡΑ, (τάχατες δειλά]. — Μά γιά σ|να . . . 

μοΰ φαίνεται ή άρχόντισσα μοΰ είπε,.:... ή θέ
λεις νά πάψω; Καλά δέ λέω τίποτα . (μέ νάζι] 
άφοΰ τό θέλεις εσύ . . .  τό προστάζεις. . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ —  "Οχι, λέγε! . . ,
ΜΕΛΑΧΡΑ, [μέ νάζι] Ά φ οΰ  δέ θέλεις . . .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Μά θέλω.
ΜΕΛΑΧΡΑ — Είσαι άγριος καί φοβάμαι μή···
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [ήσυχος]. — Σέ παρακαλώ λέγε . . . .
ΜΕΛΑΧΡΑ — Κάποιος διαλεκτός, μάποιος δυ

νατός πέρασε μιά μέρα άπο ’κεϊ, μέ πόνο τδλεγε 
ή άρχόντισσα καί βούρκωναν τά μάτια της, καί 
είχε αυτός ένα καμιτσίκι μέ χρυσή λαβή καί 
πάνω σκαλισμένο ενα λιοντάρι, [κυττάζει τό καμι- 
τσίκι καί απλώνει τό χέρι της νά τό πάρη]- Μιά 
στιγμή . · ·

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [τό άφίνει νά τού τό πάρη κολακευ
μένος).

ΘΑΛΑ2 Ε0 ΓΡΛΦ1Α ΤΠΟ I. Φ· ΜΙΛΛΕ

ΜΕΛΑΧΡΑ —  Νά έτσι. . .  έτσι Απαράλλαχτα! ... 
[τόν κυττάζει πονηρά, ένώ αύτός μένει μακάριος, κο
λακευμένος]. Είδες σύμπτωσις!

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [δειλά]. —  Δηλαδή !
ΜΕΛΑΧΡΑ —  Δηλαδή εσύ δ ίδιος θά είσαι καί 

δέ θέλεις νά μοΰ τό πής. . .  "Ε ; έλα στοιχημα
τίζω . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Αύτά δέν λέγονται, Μελάχρα-
ΜΕΛΑΧΡΑ — Πονηρέ ! .  . ·
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [ύστερα άπό λίγο μαλακωμένος]. — Τί 

είπες λοιπόν της Περουζές εσύ γιά μένα ;
ΜΕΛΑΧΡΑ — ’Εγώ ή κακομοίρα, πώς νά τολ- 

μήσω νά πώ γιά τό Γιάσαρη τό δυνατό μας; 
Έκείνη μοΰ είπε . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Τ ί ;
ΜΕΛΑΧΡΑ — Χ ά ! χά ! Πώς ολο λές πώς ξε

πλανεύεις γυναίκες, μά αυτές σέ παίζουν.
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [μέ ύυμό αλλάζει ύφος].'—  Μά μοΰ 

λές άλήθέια ; . .  . Κύτταξε καλά
ΜΕΛΑΧΡΑ—Έ γώ  νά σοΰ πώ ψέματα; Τί 

περιμένεις άπό μιά γυναίκα, που ενώ τήν 
ποθούσες, έκείνη σέ καταφρονούσε. Γιά δλα 
είναι άξια . .  · Μά δέν έχουν δλες τή δική της 
τύχη . . , [ρίχνει κάτω τά μάτια της]. :

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Τί θέλεις νά π ή ς.. .
ΜΕΛΑΧΡΑ, (παίξει μέ τά νύχι« της], — ΤίπΟτα...
ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Μά καλά, τότε γιατί εσύ της 

ύποσχέθηκες ενα τέτοιο πράμα ;
ΜΕΛΑΧΡΑ, [μέ νάζι]. —  "Η θ ελ α  , , . ήθελα . . .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ,—  Πές λοιπ όν  ! . . .
ΜΕΛΑΧΡΑ — Μά τί νά πώ . . . άδικα λέω, έπύ 

δέ μέ πιστεύεις.
ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Σέ πιστεύω. ,
ΜΕΛΑΧΡΑ— Νά λοιπόν ήθελα νά βρω τήν 

ευκαιρία ν’ άνταμωθώ μαζί σου . . . καί . . . 
[χαμηλώνει τά μάτια].

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — ’Αλήθεια ; Μέ ήξερες λοιπόν 
ποιός είμαι ;

ΜΕΛΑΧΡΑ, [ντροπιασμένη. Ό  Γιάσαρης τήν ακούει 
κολακευμένος καί δσο πάει πιάνεται καί πέφτει ή 
δύναμί του]. — Δέ σέ ήξερα ! . . .  άπό τόν καιρό 
πού ήμουν μικρούλα, δταν άκόμα μάς έλεγε ή 
μητέρα σου τά παραμύθια, είχα νοιώση τή δύ
ναμί σου. "Επειτα σά μεγάλωσα καί ήμουνα 
μαχρυά σου, άπ’ όπου καί δν περνούσα άκουγα 
νά λέν γιά σένα . . . Πώς έκανες τοΰτο, πώς 
έκανες ¿κείνο . . .  Καί δσα άκατόρθωτα θυμώ- 
μουνα άπ’  τά παραμύθια, τούς δυνατούς πού
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σκοτώνουν φείόια με έφτά κεφάλια καί δλόκλη- 
ρες πολιτείες μέ τόνα χέρι τους άεροοκορποΰν, 
δλα αυτά τάκουγα πώς γίνονται Αληθινά καί 
άπό τό θικό σου χέρι [αλλάζει ύφος). Δέ μου λες, 
είναι Αλήθεια πώς πλάνεψες μια βασιλοπούλα;

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [σέ δύσκολη θέσι, δέν ξέρει δηλαδή νά 
πή ναι ή δχι, μήπως άν πή ναί, φανή σάν πολύ]. — 
Ναι δηλαδή. ._. ίσω ς .. .  κάπως τό θυμάμαι.

ΜΕΛΑΧΡΑ —“Ισως σάν πολύ μακρυνό. Λ Μά 
βλέπεις, έχεις κάνη τόσα πολλά, πού τώρα σου 
φαίνονται Απίστευτα.. .  Δέν μπορείς νά θυμη- 
θής, είναι τάχατες αληθινά, ή τά παραμύθια 
είναι πού σουλεγε ή μητέρα σου;

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [ζαλισμένος].—Τί παραμύθια λες!... 
είναι Αληθινά!... τά περισσότερα είναι άλη- 

, θ ιν ά ! . . ,  ( ·
ΜΕΛΑΧΡΑ — Πόιός τό είπε, δλα είναι Αλη

θινά. Καί δν είναι τίποτα κοντά στα τόσα σου 
άθλα παραμυθένιο, έ', καί ποιος μπορεί νά πή 
πώς δέ θά τδκανες [κουνάει τό χέρι τη4] δν σοΰ 
παρουσιαζότανεπερίστασις. Δέν έτυχε, καί γι’αύτό 
δέν τδκανες.

ΠΑΣΑΡΗΣ, [πηγαίνει κοντά της μέ όρμή]. — Είσαι 
ή μόνη γυναίκα πού βρήκα στη ζωή μου, οί 
άλλες δέ μέ νοιώθουν [πάει νά τήν άγκαλιάση],

ΜΕΛΑΧΡΑ — Ν ά  τό  π ισ τέψ ω ; (φεύγει μακρυά].
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, (άγριος άπό πόθο]. — Μά γιατί φεύ

γεις μακρυά; “Ελα στήν αγκαλιά μου [προχωρεί].
ΜΕΛΑΧΡΑ — “Οχι φωνές! . . .  Είπα φοβάμαι... 

Γίνου γλυκός άφοΰ είσαι καί γενναίος!
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, (στέκεται άπό τήν όρμή του]. — Ναί, 

δπως θέλεις, [ήσυχα] “Ελα λοιπόν, Μελάχρα, νά  
φύγουμε μαζί, δπου θέλεις ν ά  πάμε, δχι γιά  
Τ ίποτα  άλλο, μ ά  γιατί σ’ α γ α π ώ ! “Ο χ ι!. . .  δ,τι 
μοΰ είπε ή Περουζέ τά  ξέχασα.

ΜΕΛΑΧΡΑ —*Α! δχι έτσι.. .  οί βασιλοπούλες 
δέν έ'ρχουνται στούς πολεμιστάδες, οί πολεμι- 
σιάδες έρχουνται καί γονατίζουν μπροστά τους...

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [σάν νά του ξυνοφάνηκε. Συνέρχεται].— 
Γονατίζουν; Τί λες! . . .

ΜΕΛΑΧΡΑ —  Ναί, ναί-. .  Μά δχι στ’  Αλήθεια 
δμως. Έσύ νά γονατίσης μπροστά μου! τί λές!...

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Τότε τ ί ; . . .
ΜΕΛΑΧΡΑ — Νά, άφοΰ Ιγώ είμαι θεατρίνα, 

δς κάνο) τή βασιλοπούλα, ή Αγάπη θέλει καί 
παιγνίδια' έτσι δεν είναι; θυμάσαι μικροί σάν 
είμαστε πού παίζαμε; “Ελα· άμα Αγαπάει κανείς, 
ξαναγίνεται παιδί! . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Θυμάσαι μιά μέρα πού εσύ 
ήσουν βασίλισσα;

ΜΕΛΑΧΡΑ, [μέ μούρλια]. — Ναί, ή βασίλισσα 
τής Κουρελαρίας.

ΠΑΣΑΡΗΣ — Κ’  εγώ, λέει, ήμουν ληστής καί 
μέ πιάσανε καί μέ φέρανε μπροστά σου νά μέ 
δικάσης. .  . καί σύ μέ καταδίκασες τότε νά φάω 
χίλιες ξυλιές καί άρχισες τότε νά μέ χτυπφς, νά 
μέ χιυπφ;.. .

ΜΕΛΑΧΡΑ — Καί συ καθόσουν, θυμάσαι, σάν 
αρνάκι.,. .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Τί νά κάνω! . . .  μπρος στη βα
σίλισσα βλέπεις.. .

ΜΕΛΑΧΡΑ — Είδες τί ώραΐα περνούσαμε. . . 
“Ελα, έλα πάλι. . .  Αύτό [δείχνει] ας πούμε πώς 
είναι τό παλάτι.. .  έτσι. . .  Νά καί δ θρόνος τής 
βασιλοπούλας [δείχνει Ινα δένδρο καί θρονιάζεται]. 
Κ Ίσύ  ό πολεμιστής, δς πούμε πώς έρχεσαι νικη
τής άπ’ τή μάχη... 'Ελα σέ περιμένω, άντρειω- 
μένε μ ο υ !. . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — ’ Εμπρός! . . . [έρχεται καί γονατί
ζει προστά της. Φαίνεται άπό πάνω ή Περουζέ νά 
παραμονεύη] Βασιλοπούλα μου, στά. πόδια σου 
άφίνω δλη τή δύναμί μου ! . . .  Μαζί μου έλα 
γιά πάντα!

ΜΕΛΑΧΡΑ — Καί ή Περουζέ; [Ή Περουζέ δλο 
αύτό τό διάστημα λυσσάει].

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Τί σέ νοιάζει τώρα γι’  άύτήν; . . .  
“Ελα, βασιλοπούλα μου, έλα γιά πάντα μαζί μου. 
[Πάει νά τήν άγκαλιάση]. ;ί

ΜΕΛΑΧΡΑ, [τού φεύγει κοροϊδευτικά]. —  Ώραΐα 
τά κατάφερες. Καλά κάνεις τό μέρος σου!

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Μά γ ιατί;. . .  ποΰ π φ ς ;. . ,
ΜΕΛΑΧΡΑ —■ Μά νομίζεις πώς ήταν αλήθεια; 

παίζαμε. Ούτε Ιγώ είμαι βασιλοπούλα.. . ούτε 
σύ .. .  δηλαδή Ισύ βέβαια είσαι δ πολεμιστής! ·..

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, |τήν κυνηγάει]. — Μά δχι, εσένα, 
εσένα αγαπώ. “Ελα λοιπόν νά φύγουμε.

ΜΕΛΑΧΡΑ, [στήν πόρτο το® εργαστηρίου]. —  Μή 
κοροϊδεΐες! ’Εμένα τή φτώχειά, είναι δυνατόν 
Ισύ νά άγαπήσης; Άγαπφς τή βασιλοπούλα!

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Ναί, σ’ άγαπώ, πίστεψέ το, νά !... 
Σέ οένα μπροστά γονατίζω, [μισογονατίζει] “Οχι 
στη βασιλοπούλα, σέ σένα, έλα πάμε!

ΜΕΛΑΧΡΑ — Ψέματα, ψέματα.. .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [άγριος]. — Έ ! λοιπόν μή μέ παι

δεύεις πειά. [Όρμάει κατά πάνω της, μά βύτή άνοί* 
γει τήν πόρτα τού έργαστηριοΰ καί μπαίνει μέσα]·

ΜΕΛΑΧΡΑ, [άπό μέσα].
’Ανάθεμά σε κυνηγέ κ’ άχαμνοκυνηγάρη
Π’ άφισβς τέτοια πέρδικα άλλος νά σοΰ τήν πάρη.
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [πελαγωμένος στέκεται κοντά στήν 

πόρτα σέ κατάπληξι]. —“Ε ί . . [Ή  Περουζέ όλη 
φούρκα κατεβαίνει].

Σ Κ Η Ν Η  Γ '

ΠΕΡΟΥΖΕ, ΓΙΑ ΣΑ ΡΗ Σ, ΒΕΝΕΤΙΑ 
Ιπειτα ΝΕΔΟΣ καί Μ ΕΛΑΧΡΑ

ΠΕΡΟΓΖΕ — Πού είναι λοιπόν ή δύναμί σου; 
Αύτό ήταν πώς θά τήν έκανες δπως θέλεις; . . .  
“Ε ! σά σκύλο σέ σέρνει πίσω της.. .  Έ ! χίλιους 
σάν κι’  αύτόν.. .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [όρμάει στήν Περουζέ]. — “Ε ! πάψε 
καί σύ, μή σέ πιάσω καί σέ πνίξω! . . .

ΠΕΡΟΓΖΕ, [τρέχει). — ΤΑ ! σ’  εμένα ξεσπφς έ ; ·.. 
αύτή είναι λοιπόν ή άντρειά σου, φοβιτσιάρη; 
’ Εκείνη κάνε καλά.
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ΒΕΝΕΤΙΑ, (φαίνεται άπό τό βάθος μέ τή σκούπα].— 
“Ε ! ησυχία, ησυχία.. .  ή μεγαλείτερη τού κό
σμου ευτυχία, τώρα τό είδα στ’  άστρα δλο- 
φάνερο.

ΓΙΑΣΑΡΗΣ —  Πάψε καί σύ. [πάει στήν πόρτα 
καί χτυπάει] “ Ε ! άνοιξε, άνοιξε. . .

ΒΕΝΕΤΙΑ — Τί τρέχ ει;... τώρα ’γώ γύρισα 
άπ’  τό ταξίδι στ’  άστρα καί. . .  Τί συμβαίνει; 

ΠΕΡΟΓΖΕ, [στή Βενετιά]. —  Σ σ . . .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [σπρώχνει δυνατά τήν πόρτα]. —  “Ε, 

θά τή σπάσω, Ιπί τέλους άνοιξε . . .
ΝΕΔΟΣ, [βγαίνει μέ όρμή καί ρίγνει τήν πόρτα 

κατάμουτρα στό Γιάσαρη]. — “Ε, τί θέλεις, τι ζη - 
τφς ; [πίσω του κρύβεται ή Μελάχρα].

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Νά μή σέ νοιάζη  σένα  ·. · τόπ ο  
[τόν σπρώχνει γιά νά περάση πρός τή Μελάχρα].

ΝΕΔΟΣ, [μπαίνει μπροστά προχωρεί]. —  Κανείς 
δέν μπορεί νά βάλη χέρι άπάνω της, γιατί Ιγώ 
είμαι ’ δώ ! · · ·

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Χ ά ! χ ά ! . . .  εσύ ιά λες αύτά; 
ας γελάσω-

ν ε δ ο ς  — Ναί εγώ . . .  τράβα . .  .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Κανείς δέ μοΰ τό είπε Ιμένα 

αύτό ποτέ! · · ·
ΝΕΔΟΣ — Στό λέω  εγώ . . .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [το® δίνει μιά δυνατή σπρωξιά καί τόν 

παραμερίζει γιά καλά]. — Έ !  νά λοιπόν και συ—· 
ΝΕΔΟΣ, [όλος θυμό). — Τώρα σοΰ δείχνω Ιγώ 1 

[καί τρέχει γρήγορα στό έργαστήρι].
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [στή Μελάχρα πού Ιρχεται φοβισμένη 

στή μέση τής σκηνής τρέμει κοντά της καί τήν πιάνει 
μέ βία άπό τό μπράτσο]. Ελα 5ώ ιώρα σό ! . . .

ΝΕΔΟΣ, [βγαίνει γρήγορα μέ τό σφυρί στό χέρι].—  
Κάτω τά χέρια . . .  [καί σηκώνει τό σφυρί νά τόν 
κτυπήρη].

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [άφίνει τή Μελάχρα, κάνει μιά κίνησι 
πρός τά πίσω, βγάζει μαχαίρι καί είναι έτοιμος νά 
όρμήση). —  *Α ! τόν  . . . [ό Νέδος εχει τό σφυρί 
ψηλά σηκωμένο έτοιμος. Ή  Μελάχρα πέφτει άπάνω 
οτό Νέδο, ή Περουζέ καί ή Βενετιά πέφτουν στό 
Γιάσαρη].

ΒΕΝΕΤΙΑ, [τραβάει τόν Γιάσαρη]. Ά σ ’  τον ! Φα
σαρίες τώρα γυρεύεις ; έλα, έλα, πάμε μέσα · . .  
Θά σέ βάλουν στή φυλακή οί αλλόφυλοι σάν 
τόν πατέρα σου, αλλοίμονο.

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Έ γώ  δέν είμαι γύφτος σάν καί 
σάς! “ Εχω αίμα άπό τόν πατέρα μου. . .  Είμ’  δ 
γυιός τού τρομερού Ταμέρλου, πρόσεξε καλά . . .

ΝΕΔΟΣ — Τού κακούργου, τού ληστή . .  .
ΠΑΣΑΡΗΣ, [σπρώχνοντας τις γυναίκες]. —  “Ε 1 

ά φ ή σ τε  με ν ά  τόν  . . .
ΒΕΝΕΤΙΑ, [συγχρόνως τόν τραβάει]. — Πάμε, 

πάμε τώρα . . .
ΝΕΔΟΣ —  “Ελα ντέ, σέ περιμένω.
ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [ένφ τόν κρατούνε οί γυναίκες καί είναι 

πεσμένες μπροστά του ]. — Σάν σοΰ βαστάη να 
βρεθούμε μονάχοι μας νά παλαίψουμε ώς πού 
δ ένας νά ξεκάνη τόν άλλον . . .  δχι δώ, μπρο
στά στις γυναίκες ! . . .  δέν δέν είσαι γύφτος, φο- 
βιτσάρης, βρωμογενιά ! . . .

ΝΕΔΟΣ— Τά ξημερώματα, μόλις χαράξη, εγώ 
θά είμαι στον κάμπο !

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Τώρα θά πάω νά κυνηγήσω ! 
Δέν μπορώ νά κοιμηθώ, διψάω αίμα . . .  και τό



πρωΐ θά βρεθώ Ικεί, ύστερα άπό τά θεριά Ισένα, 
τό παληόκορμο ! δχι λόγια, κατσίβελε ! . . .

ΝΕΔΟΣ — Δέ βλέπ ω  πότε ν ά ρ θ ρ  ή ώ ρ α .
ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Καλά, τά βρίσκουμε, σοϋ δεί

χνω Ιγώ ! χμ ! χμ ! Κ ’  ετοίμασε μου, μητέρα, 
δλα τά ροϋχα μου κα'ι τουφέκια μου. Σάς βα
ρέθηκα Ιδώ πέρα1 ούτε θά ξαναγυρίσω πειά. 
Θά τον σκοτώσω και θά πάρω τά βουνά σάν 
ιόν πατέρα μου. {Μπαίνει μέσα).

ΒΕΝΕΤΙΑ^ [τόν ακολουθεί]. —  ’ Α λλοίμονο, άλλοί- 
μονο, π α ιδ ί μ ο υ .. . [ό Νέδος άφίνει τό σφυρί καί 
άποκαμωμένος ξαπλώνεται κατάχαμα].

Σ Κ Η Ν Η  Δ*

ΝΕΔΟΣ, ΜΕΛΑΧΡΑ, ΠΕΡΟΥΖΕ

ΠΕΡΟΓΖΕ, [σιήν Μελάχρα]. —  Βλέπεις τί κάνεις 
τ ώ ρ α ;

Μ ΕΛαχρα —  Έ σ ύ  φταίς γιά δ,τι και αν έγεινε.
ΠΕΡΟΓΖΕ — Ξέρεις πώς ό Γιάσαρης θά τόν 

σκοτώση. Ό  Νέδος είναι γύφτος' πού νά ξερή 
άπό τέτοια, θ ά  μάς τόν ξεκάνη, κακομοίρα. Οί 
γυναίκες μπορεί νά τόν κφ·ουν δπως θέλουν, 
μά στά χέρια έχει δύναμι περισσότερη άπό τόν 
αδύνατο τόν Νέδο.

ΝΕΔΟΣ — Νά μή σέ νοιάζη  σένα.
ΠΕΡΟΤΖΕ—"Οχι, όχι,Νέδο, πρέπει νά φύγουμε 

γιά νά γλυτώσης, πάρε μαζί σου. καί τή Μελά
χρα, δεν πειράζει, [πηγαίνει κοντά του] Συμπα
θήστε με. Ό ,τι καί δν έκανα, ναι, Ιγώ φταίω... 
έχε με μένα δούλα καί τή Μελάχρα Ιρώμένη 
σου.. .  Μαζί σου θέλω νά είμαι, αυτό θέλω, νά, 
μόνο.. .  [τόν πιάνει] Ναί, Νέδο μου, έτσι! . . .

ΝΕΔΟΣ— Έ !  Μ ή λες κου ταμ άρες! [τή σπρώχνει].
ΠΕΡΟΓΖΕ, [Ικετευτικά]· — ΙΙές  του καί συ, Με

λάχρα, πες του! . .  .
ΜΕΛΑΧΡΑ, [κοροϊδευτικά]. —  Ε ίναι λίγες δυό 

μ όνο  γυναίκες. ’ Ε γ ώ  λέω  ν ά  π άρη  κι’  άλλες. . . 
[άλλάζει ύφος] ’ Ε σύ  μπορείς ν ά  μ ά ς  β ο η θ ή σ η ς .. .  
Ισύ αν θέλης, άλλάζεις τ ά  π ρ ά μ α τ α ! . .  .

ΠΕΡΟΓΖΕ — Καί πώς; πές μου πώ ς! . .  .
ΜΕΛΑΧΡΑ — Ό  Γιάσαρης σ’  αγαπάει, παρ’ 

,τονε καί φύγε, πήγαινε Ισ.ύ στή σπηλιά του, 
πές τον νά ξεχάση 6,τι καί αν έγεινε, έννοια σου 
θά τό παραδεχθή.. .

ΝΕΔΟΣ, [μέ θυμό στή Μελάχρα]. — ’Έ  ! τί λ έ ς ; . .  .
ΜΕΛΑΧΡΑ —"Ο,τι είπα! . . .
ΝΕΑΟΣ — Θά τό παραδεχθή εκείνος! Δεν τό 

παραδέχομαι όμώς Ιγώ ! . . .
ΜΕΛΑΧΡΑ, [συγκαταβατικά].— Μή γίνεσαι καί συ 

Γιάσαρης... "Ασε τις ψευτοπαλληκαράς! . . .  Νό
μιζα πώς δεν είσαι σάν δλους.τούς άλλους άντρες.

ΝΕ402 —  Καί ’γώ νόμιζα πώς δεν εΐσαι σάν 
δλες τίς άλλες γυναίκες!'

ΜΕΛΑΧΡΑ — Μέ τά σωστά σου θέλεις νά πα- 
λαίψης;

ΝΕΔΟΣ — "Αν είναι καί μέ ξαναρωτήσης, καλ
λίτερα θά κάνης νά πάψης νά μ’  αγαπάς!

ΜΕΛΑΧΡΑ — Δέ λέω πώς θά σέ σκοΐώση, μά 
καί νά τόν σκοτώσης, πάλι χάνεσαι, πάλι σέ 
χάνω, στή φυλακή θά σέ ρίξουν οί άλλόφυλοι.

ΝΕΔΟΣ — Αυτός είναι δικός μου λόγαρισμός!
ΜΕΛΑΧΡΑ — Σκέψου καλά, Νέδο. Δεν άξίζει 

νά γείνουν δλα αύτά γιά ένα τίποτα. -
ΝΕΔΟΣ — Γιά ένα τίποτα! άχάριστη! γιά σένα 

δλα γίνονται.
Μ ΕΛαχρα — Γιά μ έ ν α ;. . .  Τότε σ’  εύχαρι- 

στώ, δέν είνα'ι καμιά άνάγκή.
ΝΕΔΟΣ — Δέν είναι καμιά άνάγκη. Χ μ ! χμ! . . .
ΠΕΡΟΓΖΕ — Καλά σου λέει, Νέδο, βέβαια δέν 

είναι άνάγκη.
ΝΕΔΟΣ, [τή σπρώχνει|.—"Ασε με! Δέν μπορώ 

νά σάς βλέπω στά μάτια μου. "Ολες ϊδιες εΐσα- 
στε 01 γυναίκες! [ ανοίγει τήν πόρτα του έργαστη- 
ριοθ γιά νά μπή μέσα].

ΜΕΛΑΧΡΑ, [λίγο πειραγμένη, μά κρύβει σέ είρω· 
νεία τό θυμό της]. — "Ολες μπρούντζινες είναι, μή 
νομίζης πώς θά βρής,άπό χρυσάφι.

Σ Κ Η Ν Η  Ε'

ΜΕΑΑΧΡΑ— "Ελα τώρα, Περουζέ, άσ’ τα αύτά, 
πάρε τό Γιάσαρη καί φύγε. . . .  Μή χάνουμε 
καιρό, πρέπει νά σωθή δ Νέδος.

ΠΕΡΟΓΖΕ, [Ασυναίσθητα σχεδόν καί αδύνατα ψιθυ
ρίζει).— Ναί, νά σωθή δ Ν έδ ο ς !...

ΜΕΛΑΧΡΑ — Λοιπόν θά φύγης μέ τό Γιά- 
σαρη;

ΠΕΡΟΓΖΕ, [τό ΐδιο[—  Τό Γιάσαρη! ,.. .
ΜΕΛΑΧΡΑ —  Ναί, πάρ’  τον καί φύγε.
ΠΕΡΟΓΖΕ — Τί λές!; . . .  τί λές! ; . . .
ΜΕΛΑΧΡΑ — Δέν μπορεί νά γίνη άλλοιώς, τό 

κατάλαβες; "Οπως πρίν τοΰ έβαλες στοίχημα νά 
μέ πάη στή σπηλιά του, τώρα βάλ’  του νά μή 
παλαίψη μέ τό Νέδο, γιά νά πφς μαζί του. Είναι 
ό μόνος τρόπος γιά νά σωθή δ  Νέδος. . .

π ε ρ ο γ ζ ε  — ‘Ο μόνος τρόπος είπες γιά νά 
σωθή δ Νέδος;

ΜΕΛΑΧΡΑ — Ν α ί .. .  Περουζέ, έσύ φταίς γιά 
δλα, τώρα έσύ πρέπει καί νά τά διόρθωσης. "Αν 
Ιού δέν έβαζες τό Γιάσαρη νά μέ πάη.στή σπη
λιά του, δέ θά μάλωνε μέ τό Νέδο.

ΠΕΡΟΓΖΕ, [συντριμμένη, νευρικά όμως]. — Έ γώ, 
ναί έγώ φταίω γιά δ λ ά . . . .  στό κεφάλι μου 
ξεσποΰν.. .  είναι ή αμαρτία φαίνεται, ή αμαρ
τία πού ήθελα ν ά . . .  ά ! άλλοίμονο. [χτυπάει τό 
κεφάλι της], Οί Μοίρες, οί Μοίρες πού είπες, Με
λάχρα, σ’  άκουσαν, έμάνιασαν καί μέ παιδεύουν! 
Τί ήθελα νά μπλέξω σε τέτοιες δουλειές, τί 
ήθελα,. . .  άλλοίμονό μου! . . .

ΜΕΛαχρα, [μέ υποψία]. —  Ποιες δουλειές;
• ΠΕΡΟΓΖΕ — Μή μέ συνερίζεσαι, δέν ξέρω τί 

λέω, τί νά κάνω τώρα, Μελάχρα;
ΜΕΛΑΧΡΑ — Νά φύγης είπα μέ τό Γιάσαρη.
ΠΕΡΟΓΖΕ, [φουρκίζεται καί Αγριεύει]. — Μ ά μ ή  

νομίζεις πώς θά βρής τήν ήσυχία σου; Είσαι
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πολύ γελασμένη. Τό Γιάσαρη θά τόν ξεμπερ
δέψω μια ώρα άρχήτερα· ή νομίζεις πώς φεύγω 
γιά νά -κάτσω. παντοτεινά μαζί του; Χ ά ! χά! 
"Αν φεύγω, έχω τό σκοπό μου.__[πολύ άγρια] 
Κ ’ έπειτα θάρθη ή σειρά σου, μικρούλα μου. 
καί δπου κι’  αν βρισκόσαστε, μιά ’μέρα θά ρθώ 
έκεΐ πού δέ μέ περιμένετε άξαφνα! . . .  Κ’  Ινφ 
θά κοιμάσαι δίπλα στό Νέδο σου ..-, θά σοϋ 
μπήξω μέσα κεϊ στην καρδούλα σου, πού γιά 
τό Νέδο χτυπάει.. .  τά νύχια μου! . . .

ΜΕΛΑΧΡΑ, [άφελως]. —  θέλεις ¿να σοϋ δώσώ 
μιά συμβουλή;

ΠΕΡΟΓΖΕ — Τ ί ;
ΜΕΑΑΧΡΑ — Νά κάτσης σιήν ήσυχία σου 

μαζί μέ τό Γιάσαρη και νά περάστε καλά καί 
μεΐς καλλίτερα.

ΠΕΡΟΓΖΕ —"Ετσι 8 ;.  . .  Σοϋ φαίνεται;
ΜΕΛΑΧΡΑ — Καί τί θά κάνης; Νομίζεις πώς 

δ,τι κανείς ονειρεύεται τό κάνει; Είσαι γελα
σμένη, Περουζέ. Τίποτα δέ θά μπόρεσης νά 
καταφέρης, μάύά κάτσεγιαζί μέ τό Γ ιάσαρη!.,.

ΠΕΡΟΓΖΕ, [Ιξω φρένων].— Χ ά! χά! σοϋ φαί
νεται ; . . .  Καί ποΰ νάξερες άπόψε; Δέν έκανες 
πώς έφευγες μαζί μέ το Γιάσαρη;

ΜΕΛΑΧΡΑ, [σάν κάτι νά ύποψιάζεται]. —  Τ ί;
, π ε ρ ο γ ζ ε  — Έ γώ  τό ήξερα !

ΜΕΛΑΧΡΑ — Τί ήξερες ; (δαγκώνει τά χείλη της 
καί μένει σέ σκέψι σάν κάτι νά βρήκε] τί νάξερες! 
]αΰτό τό λέει ψιθυριστά σάν άπό μέσα της μέ σκέψι 
καί ίξαφνά σάν έπίτηδες γιά νά πεισμώση τήν Πε
ρουζέ. Πολύ φανερά ότι τό κάνει έπίτηδες]· Καί τι 
μπορεί νά .κάνης; Έσύ τίποτα δέν μπορείς νά 
κάνης· δλοι σέ κάνουν δπως θέλουν χ ά ! χ ά ! 
Ή  Περουζέ, καί ποιος τή λογαριάζει τήν 
Περουζέ.

ΠΕΡΟΓΖΕ —  "Ας έφευγες κι’  έβλεπες! . . .  Έ γώ 
θά έκανα τό άδύνατο τό θάμα.

ΜΕΛΑΧΡΑ, [έπίτηδες]. — Τό άδύνατο τό θάμα, 
χά ! χά ! ας γελάσω. Καί τί μπορούσες έσύ νά 
κάνης χά ! χά !

ΠΕΡΟΓΖΕ — Τίποτα τίποτα . . .  έτσι στά λέω 
[τή χαϊδεύει] εγώ σ’  αγαπάω, δμυρφοϋλα μου, 
εγώ νά βάλω κακό στό νοϋ μου γιά σένα! 
μπά ! ποτέ . . .  δέ με πιστεύεις; Ακόμα δέν τό 
κατάλαβες πώς σ’  άγαπάω ;

ΜΕΛΑΧΡΑ, [τήν κυττάει σά φοβισμένη καί τά μά
τια της άστράφτουν]. — Ναί, τώρα τό καταλαβα... 
τό κατάλαβα. . .

ΠΕΡΟΓΖΕ -τ  Τί κατάλαβες ;
. ΜΕΛΑΧΡΑ— Νά πώς μ’ άγαπφς— πώςμ ’ άγα- 
π^ς, τίποτα άλλο.

ΣΚ Η Ν Η  Σ Τ '
Οί Ανωτέρω, ΒΕΝΕΤΙΑ, Γ ΙΑ ΣΑ Ρ Η Σ

(Άκούγονται άπό μέσα ξεφωνητά του Γιάσαρη καί 
τής Βενετίας].

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [άπό μέσα γρήγορα καί δυνατά]. — 
.Μά δέν ξέρω γώ, θέλω τό τουφέκι μου !

ΠΕΡΟΓΖΕ — "Ερχεται, έρχεται!
ΒΕΝΕΤΙΑ, [άπό μέσα].— Μά, παιδί μου, τό πήρε 

0 Άγκούπης γιά νά κυνηγήση μιά λαφίνα γιά 
τήν Περουζέ.

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [λέγοντας αύτά βγαίνει Αρματωμένος]. 
— Δέν ξέρω τίποτα, δέν έπρεπε νά τό δώσης, 
δέν τδχω τά τουφέκια μου γιά τόν Άγκούπη.

ΒΕΝΕΤΙΑ, [βγαίνοντας πίσω του). — Νά, ρώτα 
τήν Περουζέ, — έσύ δέ μού είπες νά δώσω τοΰ 
’Αγκούπη τό τουφέκι, γιά τή λαφίνα; . . . .  
ξέρω γώ . ,. .

ΜΕΑΑΧΡΑ, [σάν νά συγκεντρώνεται], — Γιά τή 
λαφίνα! . . .

ΒΕΝΕΤΙΑ, [στή Μελάχρα]—  Ναί, γιά μιά λα
φίνα κ’  ένα ζαρκάδι.

ΜΕΛΑΧΡΑ, [τό Ιδιο]. — Μιά λαφίνα καί ένα 
ζαρκάδι! ,,

ΠΕΡΟΓΖΕ, [φοβισμένη πηγαίνει στό Γιάσαρη καί 
πέφτει στήν άγκαλιά του]. — "Α ο' τα, δσ’  τα τώρα 
α ύ τ ά .. .τ ί  σέ νοιάζει γιά ένα παληοτούφεκο, 
άφοΰ θά μ’ έχης δική σου, Γιάσαρη! . . .  [Ή Βε
νετία τά βλέπει αύτά εύχαριστημένη].

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [παραξενεύεται]. —  Τί λές!. . .
ΠΕΡΟΓΖΕ, (μέ προσποίησή. —Ναί, ναί σ’ άγαπώ, 

σέ θέλω . . .  θέλω Ισένα άπόψε, δλους τους άν
τρες τούς συχάθηκα . . .  Νόμιζα πώς είσαι μόνο 
άγριος, τώρα σέ είδα πού πάλαιβες μέ τό Νέδο... 
είδα πώς είσαι καί τρομερός . . .  σ’  άγάπησα..  . 
θέλεις ; νά φύγουμε μαζί;

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Ποιος ξέρει τί θέλεις νά μοΰ 
σκαρώσης καί τά λές αύτά. Νομίζεις δέ σέ κατά
λαβα. Δέ μπλέκεται εύκολα ό Γιάσαρης στά 
δίχτυα ιών γυναικών.

ΠΕΡΟΓΖΕ — "Οχι, δχι θέ λέω ψέματα, αν θέ- 
λης τώρα άμέσως φεύγουμε, πάμε στή σπηλιάσου.

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [στή Βενετιά]. — Τί σοϋ είναι οί 
γυναίκες χά ! χά ! Κατάλαβες τί τρέχει; Νά πάω 
μαζί της στή σπηλιά γιά νά μή ξεμπερδέψω τά 
ξημερώματα χό Νέδο.

ΠΕΡΟΓΖΕ — Τό Νέδο. Ο ύφ! ποιος τόν λογα
ριάζει τό συχαμένο, τό φοβιτσιάρη, πού μόλις 
δκουσε πώς θά παλαίψετε τρέμει άπ’ τό φόβο του.

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Γι’  αύτό θέλεις νά τόν σώσης.. .
ΠΕΡΟΓΖΕ —  "Οχι, δχι. . .  εσένα θέλω νά σώσω, 

γιά_ τή ζωή σου φροντίζω.
ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Γιά τή ζωή μου! τί λές ! καλά 

είσάι;
ΠΕΡΟΓΖΕ —  Ποιος τό ξέρει ! . . .  Καμιά φορά 

ξέρεις πώς έρχονται τά πράματα; "Αν τά φέρη 
ό διάολος στραβά καί σέ σκοτώση ;

ΒΕΝΕΤΙΑ — Πές του τα, ντε !
ΓΙΑΣΑΡΗΣ —  Ό  Νέδος Ιμένα ; χά ! χά !
ΠΕΡΟΓΖΕ —  Ποτέ μή λές μεγάλα πράματα. 

"Ολα γίνονται, Γιάσαρη. Ποιος τώλπιζε έσύ δ 
Γιάσαρης νά γίνης παιγνίδι μιας . . .  Μελάχρας! 
Ισύ πού καί αρχόντισσες άκόμα πέσαν στά πό
δια σου.
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ΓΙΑΣΑΡΗΣ, (μένει σάν πελαγωμένος],
ΒΕΝΕΤΙΑ — Σώπα πού τό παιδί έγινε παι

γνίδι τής Μελάχρας, μιας ζοιιρλής τώρα .... 8,τι 
έγεινε, έγεινε για χάρι σου . . .  δς μή σ ’ άγα- 
ποΰσε και βλέπαμε ! . . . .  μοΰ τά είπε εμένα 

'δλα , εσύ τούβαλες στοίχημα... άμ’  γι’ αύτό, 
ειδεμή ό Γιάσαρης δεν ιδρώνει τ’ αύτί του άπό 
τέτοια.

ΓΙΑΣΑΡΗΣ—  Πές τα ντέ, μά ποΰ τά χωράει 
αύτά τής ΙΙερυυζές τό μυαλό;

ΠΕΡΟΓΖΕ — Τά χωράει τό μυαλό μου ! Νομί- 
ζεις πάςΊ-δέν κατάλαβα πώς δλα Ιγειναν για τήν 
άγάπη μου!

• 1 ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Τό παραδέχεσαι λοιπόν;
ΠΕΡΟΓΖΕ — Μά γι’  αύτό και γ ώ  σέ πιστεύω 

τώρα πώς μ’  άγαπρς, γ ι’  αύτό θέλω μαξί σου 
να φύγω. Πρίν, πώς νά σέ πιστέψω πού ολο 
στις αρχόντισσες-γύριζες·, Και γι’ αύτό σούβαλα 
και τό στοίχημά, κάτι νά κάνης για χάρι μου, 
κ’  έτσι νά σέ πιστέψω! . . .  Ιλα, έλα, Γιάσαρη! . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [άμφιβάλλαιν]. —  Καλά, βλέπουμε 
ϊσα μ’  αύριο.

ΠΕΡΟΓΖΕ, [φεύγει άπό κοντά του, κάνει πώς 
κλαίει]*— Μά μήπως δέ μέ θέλεις τώρα πειά, δέ 
μέ θέλεις τώρα έσύ; Ή ρθε ή σειρά σου τώρα, 
έχεις δίκηο! Θά φύγω. Συχώρα με, Γιάσαρη, για 
δ,τι καί δν σούκανα, θά πάρω τά βουνά.. .  'Ο 
Ινας δέ μέ θέλει, δ άλλος μέ διώχνει.. .  μ’  ένα 
γέρο νά μείνώ Ιγώ ή ομορφη Π ερουζέ;. .. 
Νά μείνω έτσι καταφρονεμένη... (κάνει πώς κλαίει).

ΒΕΝΕΤΙΑ, (σπρώχνει τό Γιάσαρη πού σάν νά θέλη 
νά πάη κοντά στην Περουζέ, μά δέν τολμάει). — 
“ Ελα, έ λ α , . . .  δέν τή λ υ π ά σ α ι ; . . .  ’ Ε σύ  είσαι 
μ ε γ α λ ό ψ υ χ ο ς !. . .  Ά φ ίν ε ις  μ ια γυναίκα νά  τυ- 
ραννιέται γ ια  σ έ ν α ; . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, [πάει κοντά] “Οχι, δέ σ ’  ά φ ίν ω
καταφρονεμένη! έννοια σου, σέ λυπάμαι, γι’ αύτό 
θά σέ πάρω μαζί μου! · · · Μά τό Νέδο σου 
δμως θά σκοτώσω τά ξημερώματα.

ΠΕΡΟΓΖΕ —  “Οχι, δχι, δέν π ρέάέι νά  π αλαί- 
ψης, δ έ  θ έλ ω  ν ά  σέ  χά σω , νά  σέ  βάλουν στή 
φυλακή και πάλι ν ά  μείνω  μονάχη ή κ ακο
μ ο ίρ α  ! .  . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Δέ μέ πιάνουν εμένα εύκολα. . .  
Παίρνω τά βουνά.

ΒΕΝΕΤΙΑ — Καλά σου λέει, τί γυρεύεις τώρα 
φασαρίες καί παλαίματα, πού ή μεγαλείτερη τού 
κόσμου ευτυχία σάς περιμένει! . . .  θυμήσου πώς 
πέθανε δ πατέρας σου. . . .  Στα σίδερα. Τώρα 
νά χάσω καί σένα ιό μονάκριβό μου! Έλα, 
Γιάσαρη, συλλογίσου τή μητέρα σου ! . . .

ΠΕΡΟΓΖΕ — Θά πάρης τά βουνά! τό ξέρω, 
τρομερός ληστής σάν τον πατέρα σου. Δέ θά 
μπορώ εγώ πάντα νά είμαι στο πλάϊ σου και 
θά τρέμω, καί θά φοβάμάι^γιά τή ζωή σου, 
Γιασαρη. [τόν &γκαλιάξει^θ$τός γλυκαίνεται) Χά
ρισε τή ζωή στό Νέδο, για χάρι τής άγάπης μας,

γιά τή μεγαλείτερη τού κόσμου εύτυχία πού μάς 
περιμένει.

ΒΕΝΕΤΙΑ — Ναί, Γιάσαρη! καλά σοΰ λέει.. .  
Κάν’  το σύ ό μεγαλόψυχος. 'Ο πατέρας σου, άμα 
μ’ άπόχτησε, λευθέρωσε ένα σωρό σκλάβους γιά 
νά χαροϋν καί ’κείνοι μαζί μας.“Ελα, παιδί μου!

ΓΙΑΣΑΡΗΣ— Έ τσι έ ; Καλά, δς είναι, αφού 
έτσι τάφερε ή τύχη, γιά χάρι σου, μητέρα.. . 
δς ζήση και αύτός μέσα στήν τόση μας χαρά. 
[κυττάζει τήν Περουζέ] Τού χαρίζω τή ζωή. . . . 
[πιάνει τή Περουζέ] καί τώρα στή σπηλιά μου! . . .  
(«τή Βενετιά) Καί γιά τό τουφέκι πές αύριο χωρίς 
άλλο νά μοΰ τό φέρη δ Άγκούπης, τό χρειάζο
μαι. . . [στήν Περουζέ άφελώς] Έσύ τδθελες γιά 
νά κυνηγήση;

ΠΕΡΟΓΖΕ, [ταραγμένη]—  Ναί, εγώ τό ήθελα... 
μά τί τά θέλεις τώρα αύτά; Περίμενέ με δμως 
μιά στιγμή.. .  τώρα έφτασα.. .  πάω νά πάρω 
μερικά ροΰχα νά μην έρθω μόνο μ’  αύτά πού 
φοράω . . . μιά στιγμή ! [πηγαίνει πρός τ’ απάνω],

ΜΕΛΑΧΡΑ, [πού όλο. αύτό τόν καιρό έχει τήν προ- 
σοχή της έντείνη], — Περουζέ, γιατί φεύγεις;. . .  
Έ ! γιατί αλλάζεις κουβέντα; . . .

ΠΕΡΟΓΖΕ, [ανεβαίνοντας], — Τί λέει; . . . Τί λέει 
αυτή; Δέν είναι κ α λ ά ... τώρα έφτασα, Γιά
σαρη 1 . .  .

Σ Κ Η Ν Η  Γ
Γ ΙΑ ΣΑ Ρ Η Σ —  ΒΕΝΕΤΙΑ -  ΜΕΛΑΧΡΑ

ΒΕΝΕΤΙΑ — Ποιός σάς· πιάνει τώρα τούς 
δυό σας!

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Τήν Ινίκησα επί τέλους, μητέρα...
ΒΕΝΕΤΙΑ — Ά μ ’  δέν τδξερες; Ποΰ θά πή

γαινε, στό χέρια σου θδπεφτε. . . τά μάγια μου 
βλέπεις! . . .

ΠΑΣΑΡΗΣ — Ά μ ’  μοΰ γλυτώνει εμένα γυ
ναίκα ;

ΜΕΛΑΧΡΑ, [προχωρεί καί πηγαίνει κοντά της οάν 
κάτι νάχη στό voö της. Στή Βενετιά]. — Βάζω στοί
χημα πώς δ Άγκούπης θά τό κλέψη τό του
φέκι καί δέ θά τό πάη αύριο τοΰ Γιάσαρη! . . .

ΒΕΝΕΤΙΑ —  Πώς σου ήρθε τώρα αύτό; . .  . 
Έ σύ τί άνακατεύεσαι;

ΜΕΛΑΧΡΑ — Χ μ ! χμ! θέλω νά μάθω τί του
φέκι ήταν αύτό, έτσι, γιά νά μ άθω .. .  “Εχω 
υποψίες.. .  δποψίες.. .  [έξαφνα άλλάζει ύφος] πώς 
ήταν ένα παληοτούφεκο καί δέν άξίζει ό  κόπος 
να γίνεται κουβέντα. [Ό Γιάσαρης άγριοκυττάζει].

ΒΕΝΕΤΙΑ — Μήν τή συνερίζεσαι, παιδί μου. 
Δέν είναι στα καλά της! . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Αλήθεια, μήν τό ξεχάσης αύριο, 
μητέρα. Μά δέν καταλαβαίνω. Τοΰ Άγκούπη 
πάλι έσύ πήγες νά δώσης τό τουφέκι μου;

ΒΕΝΕΤΙΑ — Μά, παιδί μου, σοΰ είπα, γιά νά 
κυνηγήση μιά λαφίνα καί ένα ζαρκάδι, γιά τήν 
άγαπημένη σου, είδε ένα δνειρο.. .  π ώ ς.. .

ΜΕΛΑΧΡΑ, (τήν διακόπτει καί σάν τρελλή]. — Χά I
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χά! . . .  Μια λαφίνα κ’  ένα ζαρκάδι.. .  Και πότε 
θ ’ άνταμωθης μέ τό ζαρκάδι σου, λαφίνα; τό 
είπε δ Άγκούπης.: , Γι’  αύτό έτρεμε σύγκορμη 
καί τις Μοίρες φοβότανε.. .  « Ή  άμαρτία μου, ή 
άμαρτία μου, Μελάχρα. Οί Μοίρες σδκουσαν καί 
μέ παιδεύουν...» . Καί ποια νάναι ή λαφίνα; . . .  
καί τό ζαρκάδι ποιός νάναι, Γιάσαρη; .  . .  Δε 
μόνοιασε μέ τή λαφίνα και τά ρουμάνια θά 
διαβή μέ τήν δχιίτάντάμα.. .  χά! χά! [στό Γιά
σαρη κοντά] Φυλάξου, ζαρκάδι, τήν δχιά φυλάξου, 
τό φαρμάκι της! Μοΰ τό είπε!’. . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, (καταφρονετικά). — Τί λέει αύτή ;
ΒΕΝΕΤΙΑ — Δέ ξέρεις, παιδί μου, τί ; . . .  Σάν 

τή μάννα της . .  Καί σύ τήν πήρες στα σωστά 
καί . . . .

ΓΙΑΣΑΡΗΣ, (κουνάει σέ οίκτο τό κεφάλι του]—  
Καί βέβαια, άμ’  λέω κ’  εγώ ! . . .  Μπρς κ’  έχασα 
τή δύναμί μου \ Μήνο μιά τέτοια μπορούσε.. . .

ΜΕΛΑΧΡΑ — Ναί, μόνο μιά τρελλή μπορούσε 
νά σέ πλανέψη, ζαρκάδι μου! [στή Βενετιά] “Ιδια 
κ’  ή μάννα μου πού διάβαζε στών άνθρώπων 
τά μάτια δσα έκρυβε 6 νοΰς τους. Ή  Ζουχραέ 
ή προφήτισσα. Τήν είπαν τρελλή σάν άρχισε νά 
διαβάζη τά ύπερκόσμια μυστικά. ("Ερχεται ή Πε
ρουζέ μ’ ένα σάκκο ροΰχα καί πίσω της ό Τεμελκος 
λυπημένος. Ή  Περουζέ τρέχει στό Γιάσαρη, οί'δλλοι 
κυττάζουν τόν Τεμέλκο].

Σ Κ Η Ν Η  Η '

01 ανωτέρω, ΠΕΡΟΥΖΕ, ΤΕΜΕΛΚΟΣ

ΤΕΜΕΛΚΟΣ, [δίαν κατέβη, κυττάζει τήν Περουζέ 
καί σέ λύπη μεγάλη]. — Κ ’ εγώ πού νόμιζα- πώς 
θά ξυπνούσα γιά νά γίνη τό θάμα! Κ ’  είχα 
κουρντίση τό βιολί μου! .  . .  Μέ τό Γιάσαρη νά 
φύγης, αύτό ήταν τό θάμα, Περουζέ! . . .

ΜΕΛΑΧΡΑ, [μυστικά καί σιγά σάν νά σκέπτεται).— 
Μέ τό βιολί ιό θάμα 1 .. . &! . .  . περιμένει τό 
σύνθημα δ Άγκούπης.. . αύτό ήταν τό σύν- 
θημα γιά .. .  ά ! χά! χά! χά! (στήν Περουζέ μέ 
θυμό] Δέν πιάνουν σήμερα τά μάγια, Περουζέ, 
είναι γοργές οί λαφίνες στά τρεξίματά τους! .  . . 
(στόν Τεμέλκο] Δέν γίνονται πειά θάματα, Τε
μέλκο ! . . .

ΤΕΜΕΛΚΟΣ —  Καί πότε γινσντουσαν ; Τό 
λένε . .  . Μά είναι άλήθεια ; Καί τότες μόνο 
μ’  ένα βιολί [στή Μελάχρα]. Μά σύ πού ήρθες 
εδώ έκανες τό θάμα σου . . .  μάς ’πηρρς ΐό 
Νέδο μας . . .  (στήν Περουζέ εΙρωνικά). Καί τωρα 
τί νά κάνουμε; χά! χά! Πήγαινε άφοΰ θέλεις, 
Περουζέ, μπορώ εγώ νά σέ κρατήσω ; Έ νας 
γέρος άδύνατος,εγώ δέν είμαι πειά γιά θάματα!... 
(τής δίνει τό χέρι], Δέ γίνονται στόν καιρό μας 
θάμαία ούτε μέ τό βιολί! . . .

ΠΕΡΟΓΖΕ — Σπάσ’ το τώρα πειά, σπάσ’ το τό 
βιολί, δέ σοΰ χρειάζεται . . .  ( χειρονομία έκδική- 
σεως γιά τό Γιάσαρη]. Μέ ιό σφυρί, μέ τό σφυρί, 
Ιγώ τώρα τό θάμα μου θά κάνω ! . . .

ΜΕΛΑΧΡΑ, (ειρωνικά]. —  Βέβαια, βέβαια, δέ 
χρειάζεται πειά!

ΓΙΑΣΑΡΗΣ — Πάμε λοιπόν, Περουζέ ! Γειά 
σας, γειά σου, μητέρα. (Ή  Βενετιά τούς φιλάει].

ΒΕΝΕΤΙΑ1—  Στό καλό ! στό καλό ! .  . . Και 
μεγαλειτέρα τοΰ κόσμου εύτυχία μαζί σα ς . .. 
[φεύγουν].

ΤΕΜΕΛΚΟΣ, [ένφ φεύγουν]—  'Η  Μοίρα νά σέ 
φυλάξη, Περουζέ, καί νά ’δής τόσα-καλά, δσα 
κακά μοΰ κάνεις [μενει λυπημένος καί κάθεται μέ 4 
τό κεφάλι κάτω].

ΒΕΝΕΤΙΑ, [πλησιάζει τόν Τεμέλκο]. — ,Μή λυπά
σα ι . . .  Γίνεται τής Μοίρας τό θέλημα ! . ...
Στ’  άστέρια ήταν γραμμένο, χά ! χά ! Ή  πειό 
μεγάλη εύτυχία! Πάω μέσα νά παρακαλέσω τις 
Μοίρες . . .  Φωτιά μεγάλη θ ’  άνάψω καί γύρω 
άπ’  τή φωτιά αύτές θέ νά χορέψουν καί λόγια 
θά μοΰ πουν τρανά ;γιά τά μελλούμενα τοΰ 
γυιοΰ μου καί τής Περουζές. Περιμένετε, περι
μένετε νά δήτε, νά δήτε ! . . .  [φεύγει].

ΣΚ Η Ν Η  Θ'

Μ ΕΛΑΧΡΑ, ΝΕΔΟΣ, ΤΕΜΕΛΚΟΣ 
καί ύστερα ΑΓΚ Ο ΥΠ Η Σ φ

ΜΕΛΑΧΡΑ, (ανοίγει τήν πόρτα τοΰ έργαστηριοδ).
—  Νέδο, άσε τούς θυμούς καί έλα έξω νά μά- 
θης τά καινούρια. Ή  Περουζέ έφυγε μαζί μέ 
τό Γιάσαρη! . . .  Έπί τέλους τόν άγάπησε, χά! χά!

ΝΕΔΟΣ — Καί τί μέ νοιάζουν εμένα δλα αύτά.
Τί σέ νοιάζουν καί σένα. Δέν πάν νά κάνουν 
δ,τι θέλουν.

ΜΕΛΑΧΡΑ, [τά χάνει λίγο]. — Δέ λέω πώς μέ 
νοιάζουν . . .  Μά τό ξέρεις, δχι πώς τόν παρα- 
κάλεσε κανείς, έπειτα άπό τό θυμό σου ποιός 
μπορούσε — μά μόνος του είπε πώς τώρα μέσα 
στή χαρά του δέ θέλει παλαίματα!

ΝΕΔΟΣ, [μέ θυμό). — Καί νομίζεις πώς δέ θά 
παλαίψουμε Ιπειδή. αύτός δέ θέλει; “Ετσι οοΰ 
φαίνεται; Γ}ά νά κάνη αύτός έπειτα, τόν κάμ
ποσο νά λέη πώς μοΰ χάρισε τή ζωή !

ΜΕΛΑΧΡΑ — Μά δέ θά είναι αύτός στόν κάμπο, 
τήν ώρα πού συμφωνήσατε I

ΝΕΔΟΣ — Μελάχρα, κύτταξε καλά σέ ποιόν 
μιλφς ! . . .  Καί δν δέν είναι στόν κάμπο, ξέρω 
’γώ πού είναι. Στή σπηλιά βέβαια, Ικεΐ θά πάω 
νά τόν βρώ, δέ θά μοΰ γλυτώση ..  .

ΜΕΛΑΧΡΑ — ’Επιμένεις λοιπόν ; Δέ λέω πώς 
είναι πειό δυνατός άπό σένα, καί θά σέ σκο- 
τώση, μά καί νά τόν σκοτώσης τό ϊδιο είναι. . .  
στά σίδερα χρόνια καί χρόνια θά σέ ρίξουν οί 
άλλόφυλοι I

ΝΕΔΟΣ — Είδες πώς μοΰ μίλησε ; Βέβαια δέν 
ήταν συνειθισμένος νά βρίσκη άντίστασι μπρο
στά του. Γι’  αύτό δλους μάς εβριζε παληόγυ- 
φτους, αύτός δ γυιός ένός ληστή. Ά π ό  καιρό 
κάτι έβραζε μέσα μου, καί δίαν τόν έβλεπα μοΰ 
’ρχότιχνε άπάνω του νά χυμήξω καί νά τόν σχίσω



μέ ι «  ,&υό μου τά χέρια. Μά, δέν ξέρω γιατί 
δεν τδκανα. .  . Ά μ α  ήρθες καί τόλμησε και 
σέν'ά νάπειράξή, ξέσπασε και χύθηκε δ θυμός 
μου ολόκληρο^: §χι, γιά σένά ίσως, άλλα γιατί 

.^ρέσύ μου ξύπνησες κάθε άρμη .π,όύ- χρόγια μέσα 
μου κοιμώτανε. . .  Καί δν είμαι κ’  έγώ γύ· 
φτος, μέσα μου δμως βράζει τό αίμα τής μητέ
ρας μου.

ΜΕΛΑΧΡΑ—  ‘ Όχι, μην πηγαίνης, Νέδο, δχι. . .  
Δε σοή φτάνει ή άγάπη μου ; Μή σέ νοιάζη 
για τίποτα άλλο ! . . .

ΝΕΑ02" ί -  Γιατί νάρθης τότε; τί ήθελες καί 
ήρθες.;, εσύ μ’ έκανες νά ξυπνήσω! (τή σπρώχνει] 
τότε καλλίτερα νά φυγής 1 ”Οχι δεν τήν θέλώ 
την άγ.άπη σου, άμα ή άγάπη σου είναι τέτοια! 
[τή σπρώχνει).

ΜΕΛΑΧΡΑ— Μέ διώχνεις λοιπόν τώρα κ’έμενα; 
δέ μ’ άγαπρς πειά ;

ΝΕΑ02 —  Σ ’_άγαπάω! Θυμάσαι δμως τί μοΰ- 
λεγες ; Θά σέ πάρω δταν σέ ’δώ  αξιο μολεμι- 
στη, καί άμα ’δώ  κάτω άπό τά πόδια σου, δλους 
τούς δυνατούς τής χώρας. "Αν δρν είσαι εκείνη 
πού στα μάτια μου φανερφθήκες έκείνη τήν 
ήμέρεφέή'ΐ, δέ σέ θέλω, καλλίτερα νά φύγης, νά 
μ’  άφισης, δέ σ ’  άγαπάω πειά !. . £■

ΜΕΛΑΧΡΑ — Δεν είμαι εγώ ή  άγάπη μένη σου; 
ΝΕΔΟΣ, [τή . σπρώχνει απότομα], -τ- Σοΰ είπα 

δέγ είσαι τίποτα για μένα, νάί ήσουνα κ’  έσβυ- 
σες, ήσουνα ή βασιλοπούλα, τώρα μάθε το δέ 
σ ’  άγαπάω πειά !

ΜΕΛΑΧΡΑ, [μέ μεγάλη ταραχή]· — Καλά αν δεν 
εί|ΐαι δμως βασιλοπούλα· είμαι τσιγκάνα. Θά 
σ ’  άφίσω νά πμς νά πάλαίψης, δέν είναι ώρα 
δμως άκόμα, δέν ξημέρωσε άκόμα, έχεις καιρό. 
Κάτσε άκόμα νά σέ *δό> λίγο ! Ποιος ξέρει τί 
μπορεί νά γίνη ; . . .  δν θα σέ ξάναΐδώ ! Κάτσε 
νά χαράξη ή ’μέρα, ποιος ξέρει ίσα μέ τότε τί 
μπορεί νά γίνη . . .  σού είπα είμαι τσιγκάνα καί 
ξέρω' νά διαβάζω. τά μελλούμενα,. .  είμαι ή 
κόρη τής προφήτισσας Ζουχραές ί&βι στόν Γε- 
μέλκο, μέ γλύκα τόν χαϊδεύει]. Δέ θ ά  :π«ίξης πειά 
βιολί, γέρο Τεμέλκο μου ; . .  /θ α  σωπάση τής 
Μοίρας τό βιολί· άπάνω του δέ θά  σύρης πειά 
τ ό  μαγικό δοξάρι;

ΤΕΜΕΛΚΟΣ — Χ μ ! χμ ! [γυρίζει τήν κυΐτάει πού 
έχει στάθή άπό πάνω τΟυ μέ τά χέρια στους ώμους 
του. — Πριν μιλήση τήν κυττάει καμπόσο]. "Αν ήξε- 
ρες τί,κακο μούκανες, δμορφούλα μου ! [τήν πιά
νει με κάποια βία καί τή φέρνει μπράς του καί τήν 
τινάξει καί δέν ξέρει κανείς από κακία η άπό χάϊδευμα, 
μά καί τά δυό μαζί]. Μά τί φτάίς εσύ, σάν σοΰ- 
δωσαν οί Μοίρες τέτοια δμορφ ιά .. .  καταστοφή 
άκόμα πειό μεγάλη άπ’  αυτή μπορείς νά φέρης, 
χειρότερη άπό κείνη πού λένε πώς έφερνε τής 
Μοίρας τό βιολί σάν γκρέμιζε πολιτείες Ολά
κερες !

ΜΕΛΑΧΡΑ — ’Αλήθεια, γέρο, πές μου ; τόση 
μεγάλη καταστροφή έφερνε τής Μοίρας τό βιολί;

[άκουμπαει σχεδόν στά γόνατά του καί τόν χαϊδεύει]. 
Μπορεί καί σήμερα νά γείνουν τά ίδια ;

ΤΕΜΕΑΚΟΣ — Τί τά θέλεις τώ ρα και τά 
ξεσκαλίζεις τά παλιά, εσύ καινούριο πράμα 
[τήν κυττάζει) χμ! χμ! Μοΰ τή διώξατε, είχατε 
δέν είχατε, [γυρίζει στό Ν«δο| ’Αχάριστε ! χά ! χά! 
Σέ πήρα άπό τό δρόμο, σοΰ έδωσα τή ζωή, τήν 
δμορφή μου γυναίκα! ΚιΆύτήν, κι’ αύτήν στήν 
έδωσα, δς τά πούμε τώρα καθαρά καί ξάστερα, 
καί νά τώρα ή πληρωμή! . , χ ά  ! χά ! . . .

ΜΕΛΑΧΡΑ —  Γιατί, Ιμεϊς στη διώξαμε; Αύτή 
δέν έπρεπε νά φυγή δ,τι καί δν τής κάναμε 
Ιμεΐς. Ν* άφίοη ίσένα πού ¿-ϊσαι .τόσο καλός;! 
[τόν χαϊδεύει) . . .  τήν άχάριστη. Δέν πρέπει δμως 
νά κακοκαρδίζεσαι. Καί γιά^ιό πείσμα της πρέ
πει νά παίξης τό βιολί ! . . .  Λαί δν Ικείνη έφυγε, 
τί θ ά  π ή . . .  Είμαστε εμείς εδώ πέρα. . .  Πρέπει 
νά δείξης πώς δέ σ ’ ένοιασε, ναί, καί θ ά  παί- 
ΙίΙ§ι [κουνάει ό γέρος άρνητικά τό κεφάλι του[ πρέ
πει νά παίξης, ναί, πήγαινε,. Νέδο, νά τό φέρης, 
πήγαινε, Ισύ ξέρ^^πρύ'είνάι κρυμμένο!
• ΝΕΑ0 2 , [δέν απαντάει). .

ΤΕΜΕΔΚ02—  Καί δν τό φέρη, δέ θά ξανα- 
παίξω, θά τό σπάσω καλλίτερα, τί νά τό κάνω 
πειά !..

¿ΙϊΛΑΧΡΑ—Χρειάζεται άκόμα, χρειάζεται πολύ, 
ας τό φέρη δ  Νέδος καί βλέπουμε! [άφίνειτό 
γέρο καί πηγαίνει κοντά στό Νέδο] Μά πήγαινε, 
κάνε μου καί μένα μιά χάρι, δς μή μ’  άγαπρς 
πειά, ποιος ξέρει, μπορεί νά είναι ή τελευταία, 
έλα ψέρ’  τ ο ! . . .

ΝΕΑ02— Τί τό θέλεις; .
ΜΕΛΑΧΡΑ, [γλυκά καί κοντά του μυστικά]. —  Δέ 

θέλεις νά μέ δής νά χορεύω; δέ μέ είδες ποτέ. 
Πρέπει, καί ποιος ξ έρει ! . . .

ΝΕΑ02 — Μά δέ θά παίξη ό γέρος...  τώ ρα ...
ΜΕΛΑΧΡΑ —  Τί σέ νοιάζει εσένα, πήγαινε 

[του δίνει μιά στόν ώμο] καί έγώ τόν καταφέρνω! 
[Φεύγει ό Νέδος]. ·

1ΈΜΕΔΚ0 2  —  Πηγαίνει δ  Νέδος νά φέρη τό 
βιολί;

ΜΕΛΑΧΡΑ, [πηγαίνει πάλι κοντά παιγνιδιάρικα, 
χτυπώντας τά χέρια της θριαμβευτικά ]. —  Καί βέ
βαια. . .  καί τί ώραΐα πού θά'παίξης. [πέφτει πάλι 
άπάνω του].
• ^ΕΜΕΛΚ02 —  Νά παίξω τώρα πού έφυγε ή 
γυναικούλα μου, νά παίξω καί νά. μην τή βλέπω 
νά χορεύη καί νά'θυμάμαι χ ά ! χ ά !  Τίλές !  τί 
λές! Μάγισσα δμορφούλα-μου,-τί ήρθες εδώ νά 
μάς κάνης; (τή χαϊδεύει] "Ετσι μοδρχεται, χμ! 
χμ! δμορφούλα μ ου .. . [μέ κακία καί καλωσύνη, 
καί τά δυό] νά σέ πάω, νά σέ πάω μέσα στο Ιργα- 
στήρι καί νά σοΰ κάψω δλο, δλο τό κορμάκι 
σου, μέ πυρωμένο σίδερο! Νά, έτσι ! . . .  έτσι, 
βαθειά στό κόκκαλο [τή χαϊδεύει, πού δεν ξέρει 
κανείς άν αστειεύεται ή λέει άλήθεια[. Είσαι δμως 
δμορφούλα.

Τ Ο  Σ Υ Λ Λ Α Λ Η ΤΗ Ρ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΙΑ Μ* Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

Πα?1 τό μνημεΐον ιά>  Ιερολοχιτών. — Διό τής όόοϋ ΠατηοΙιον. — ΚΙς τήν Πλατείαν τής Όμονοίας. — Ή  όςηωμοοίο.



\
300

μ ε λ α χ ρ α  — Χ ά! xc£! .  . .  τί ωραία! Μ  με
καψ η. . . [κάθεται σχεδόν άηάνω σιά γόνατά του] 
Τώρα ή Περουζέ έφυγε, παρηγορήσου, δ,τι νά 
κάνης δέν ξανάρχεται, τώρα δ,τι έγεινε, έγεινε. 
Δείξε πώς δέ σε νοιάζει. . .  πώς γλεντάει εκείνη 
με τό Γιάσαρη. Γλέντα καί συ με άλλη. . . Τό 
γλέντι σου δέν είναι τδ βιολί και δ χορός;

ΤΕΜΕΛΚΟΣ —  Ό  χορός είπες; . . .  Μά ποιά, 
ποια θά χορευη τώρα για μένα; Πού θά βρεδή 
χά ! χά! γιά μένα τό γέρο.

ΜΕΑΑΧΡά.·*— Είσαι γέρος! Μά τέτοιοι γέροι, 
μέ τόσες χάρες! ]τόν κυττάει στά μάτια] Κύττα με 
καλά! Κάποια θά χορέψη γιά. σένα! Έ γώ ή 
κοροΰλα σου! Πες πώς μ’  είχες κόρη· γιατί 
έστειλα τό Νέδο νά φέρη τό βιολί; [τόν χαϊδεύει].

ΤΕΜΕΛΚΟΣ, [πού άρχισε νά πείθεται).— Π ώ ς ;  
ε σ ύ ! . . .  Ισύ  θ ά  χορεύης α λ ή θ ε ια ; ξέρεις Ισύ  νά  
χ ορ εύ η ς ! χά ! χ ά !.

ηεαδχρα —  Π ώ ς ! "Ετσι μ’  έχεις; . . , Καλλί
τερα και άπό τήν Περουζέ. [μέ νάζι| "Ελα. . . 
έλα. . . .

ΤΕΜΕΛΚΟΣ —"Οχι, δχι». . .  καλλίτερα, γιατί 
Ικείνη τή λέγαν Περουζέ.. .  Δεν τό πιστεύω, 
δέν τό πιστεύω, χά! . . .  χά! .  . . [σά νά τήν φόβε- 
ρίζη] χορεύει λέει ή δμορφοΰλα μου καλλίτερα! 
Θά σοΰ δείξω, θά σου δείξω ,‘εγώ τώρα ποιά 
χορεύει καλλίτερα, θά δής, θά δής.. , πάμε, πάμε 
μεσα [τή σέρνει μέ τό ίδιο ύφος σά νά τή φοβερίζη, 
σά νά τή χαΐθεύη, πρός ιό Ιργαοτήρι].

ΜΕΛΑΧΡΑ — θ ά  μέ κάψης μέ τό σίδερο;
ΤΕΜΕΛΚΟΣ, (ένφ τήν τραβάει, σχεδόν 5μο>ς άπό 

άδυναμία σέρνεται, καί μέ τό  Ιδιο ύφος]. —  Ν αί, νάί, 
θ  ά  σέ  κάψ ω, θ ά  σ έ  κάψ ω, ν ά ρθ η  δ  Ν έδος νά 
σέ  β ρ ή . . . .  χά I . . .  χ ά ! . . .  τον  άχάριστο. Έ λ α . . .  
έλα, τ ώ ρ α  ή ρ θ ε  ή ώ ρ α  νά  σ ά ς  εκδικηθώ . [Μπαί
νουν μέσα και κλείνουν τήν πόρτα],

ΝΕΔΟΣ, [πού σέ λίγο άμεσος κατεβαίνει. Δέν τή 
βλέπει καί άπορεϊ). — Μελάχρα! Τεμέλκο! Μελά- 
χρα! Που εΐσαστε! ■

ΜΕΛΑΧΡΑ, [δυνατά άπό μέσα]. — Ά 'ί .  . . δ  I . .  . 
μέ σκοτώνει. . .  μέ καίει.. . δ ! Νέδο, βοήθεια! 
δ ! . . .  δ ΐ . . .

ΜΕΑ02, [τρέχει σαστισμένος στήν πόρτα]. — ...........
Μ ελ α χ ρ α  — Βοήθεια, Νέδο! . . .  βοήθεια! . . .
ΜΕΛΟΣ, [σπρώχνει τήν πόρτα μά δενάνοίγει: μέ 

πνιγμένη φωνή]. —  "Α νοιξε  ! . . . άνοιξε . . .
ΤΕΜΕΑΚΟΣ — ’Αχάριστε ! "Οσα κακά μου 

έκανες τώρα τά πληρώνεις !
ΜΕΛΑΧΡΑ — Μέ τό πυρωμένο σίδερο, τό κορ

μάκι μου ! . . .  Βοήθεια ! . .  . σώσε με ! . .  .
ΝΕΔΟΣ, [δυνατά στήν πόρτα]. —  Σ π ά σ ε , σπάσε 

επί τ έλ ο υ ς ! . , . (σπάει τήν πόρτα ανοίγει καί

μένει σάν κεραυνόπληκτος]. *Α ! ο ΰ φ  κ ’  εσύ ! .  . .
ΜΕΛΑΧΡΑ, [πού βγαίνει σύγχρονα μέ τό παρδαλό 

φόρεμα παιχνιδιάρικα]. — Χ ά ! χά! χά ! . . .  Τό πί
στεψες !.  . .  | τοδ πιάνει τόν ώμο ]. Δέν μ* αγαπάς 
λοιπόν πειά, έτσι δέν είναι;!

ΤΕΜΕΑΚΟΣ, [οτό Νέδο]. —  Καί τώρα δέν πι
στεύω νά μοΰ άρνηθής, δχάριστε ! . . .  δ,τι σου 
έδωσα θά μοΰ δώσης· έφτασε τώρα ό καιρός 
νά πλήρωσής τά χρέη σου !·κΚοντά στά άλλα 
σοΰ είχα δώστμ.ΐκαί τή γυναίκα μου, έτσι δέν 
είναι; Τώρα ή δική σου ή γυναίκα θά χορεντ) 
γιά μένα! Αυτή είναι'ή έκδίκησί μου! . . .  έλα . . .  
δός μου τό βιολί! σέ θέλω ! σέ θέλω, Μελάχρα. 
Νά δοΰμε δν θά χορέψης άλήθεια καλλίτερα 
άπό τήν Περουζέ [ό  Τεμέλκος παίζει βιολί καί ή 
Μελάχρα χορεύει].

ΤΕΜΕΑΚΟΣ, [ύστερα άπό κάμποοο[·— Γειά σου, 
Νέδο. Χαρά σ’  Ιμάς χά ! χά! τούτη είναι καλλί
τερη καί άπό τήν πρώτη μας γυναίκα !

ΜΕΛΑΧΡΑ, [ύστερα άπό^χάμποσο μέσα στό χορό]. 
— : Χ ά ! χ ά ! π ρομ η νύ μ ατα  κακά άκ όύγονται στον  
ά έρα  [δ Τεμέλκος όλο χαρά τήν κυττάει, αύιή δσο 
πάει χορεύει πιό τρελλά. ’Αφού χήρέψη κάμποσο 
άκούγονται δυό συνεχείς καί μακρυνοί πυροβολισμοί. 
*0 Τεμέλκος στέκεται μέ τό δοξάρι ξου άπάνω στό 
βιολί].!-

ΜΕΛΑΧΡΑ —  Έ ! ιί σ τά θ η κ ες ! Ε μ π ρ ό ς ! Ε μ 
π ρός  τ ώ ρ α  ! .  . . [μέ νευρικότητα γιά τό  φοβερό, καί 
μέ χαρά γιατί σώθηκε ό Νέδος]. Έ γώ  τό  είπ α  ! 
Δέ χ ορεύ ω  χ ω ρ ίς  γ ύ ρ ω  μ ου  ν ά  γ ίνω ντα ι κ α τ α 
στροφ ές  ! . . .  "Ο ταν  χορεύω  άστρά φ τει καί β ρ ο ν 
τάει γ ύ ρ ω  μου καί στά  π ό δ ια  μου πέφτουν 
κ α μ έ ν ο ι ! . .  .

ΤΕΜΕΛΚΟΣ —  Εμπρός ! . . .  Μελάχρα ! [πάλι 
παίζει, Ικείνη χορεύει].

ΜΕΛΑΧΡΑ, [χορεύοντας]. —  Πάει τό ζαρκάδι, τό 
έρριξε τό βόλι. Ή  λαφίνα δμως πηδάει, πη
δάει, στους κάμπους καί τ ά  Ρουμάνια . . .  έγώ 
είμαι ή λαφίνα . . . [χορεύει. Ύστερα άπό λίγο πη
γαίνει στήν πόρτα τής Βενετίας]. Έ γώ  είμαι, Βενε
τία, ή Μοίρα, καί γώ, δ,τι θέλω κάνω, [μέ με
γάλη χαρά] Νέδο! Νέδο μου! Είσαι τώρα δικός 
μου, πάντα δικός μου ! . .  . [χορεύει].

(Δέν Ιχει τελείωση άκόμα τά λόγια όταν φαίνεται 
ό Άγκούπης τρέχοντος καί λαχανιασμένος].

α γ κ ο π ιη ς  — Περουζέ ! Περουζέ !
ΜΕΛΑΧΡΑ, [γυρίζει χορεύοντας καί τόν κνττάζει]...
ΑίκΟΓΠΗΣ, [μένει σάν κεραυνόπληκτος]. —  Έ ! . . .
ΜΕΛΑΧΡΑ, [χαρούμενα]. —  Γειά σου, γέρο έκα- 

τόχρονε, μέ τ ό  χιλιόχρονο βιολί! Κι’  άλλες κατα
στροφές δς γείνουν, όλες γιά τήν άγάπη μου. . .  
Νέδο, είσαι δικός μου ! 'Εγώ είμαι ή κόρη τής 
Ζουχραές τής προφήτισσας ! . . .

ΑΥΛΑΙΑ — ΤΕΛΟΣ
Π ΑΝΤΕΛΗ Σ ΧΟΡΝ

ΑΠΟ Τ Ο Ν  ΒΙΟΝ ΚΑΙ Τ Α  ΕΡΓΑ Τ Ο Υ  ΣΟΛΩΜΟΥ*

• Κίρκνρα 27  ΊανοναρΙου Ε. Ν· 1845

Δέν ήλπιζα νά τόν χάσω, καί αυτός ό ίδιος μοΰ 
τό είχε βεβαιώσει είς μίαν Ιπιστολήν του. 

Τώρα μοΰ μένει μόνον ή μνήμη του, ή όποια 
έπλουτίσθη μέ παρηγόρους άνακαλύψεις, κατά 
τάς τελευταίας μάκρυνάς συνανάστροφάς. Αΰτός 
έξεδήλωσε πλείστας λογικάς βλέψεις είς πολύ 
λεπτά ζητήμώτα, καί ό τρόπος τοΰ κρίνειν τούς 
άνθρωπίνους λογισμούς έφαίνετο γονιμώτατος 
καί πρό πάντων τάς γυναίκας, τών όποιων τήν 
ένδόμυχον φύσιν συνέχεε μέ μερικά γεγονότα, 
διότι ευρεν αύτά συχνότατα. Είς τάς τόσας συν
ομιλίας, τάς οποίας έκαμνον περί πραγμάτων 
καί ανθρώπων διαφόρων τόπων καί χρόνων, 
έβλεπον αυτόν, ό όποιος ύπήρξε πάντοτε άγα- 
θός, νά γίνεται άριστος καί έχαιρον βλέπων φα
νερά τό βάθος τών σκέψεών του, τάς όποιας 
συνήθιζε μέ άπλοΰν τρόπον,'νά’ κρύβη άπό τούς 
δφθαλμούς τοΰ κόσμου. Τοιουτοτρόπως ό φίλος 
μας, μίαν στιγμήν προτοΰ νά άφίση τό θνητόν 
του μέρος είς τόν τάφον, άνέπτυξεν όλάς τάς 
δυνάμεις του, διά νά παρευρεθή έπαξίως είς τό 
βασίλειον τής άρετής καί τής άγάπης, οπου εκεί 
θά έξακολουθήση νά μάς είναι ωφέλιμος είς τά 
πράγματά μας τά πλέον εύγενή». 4 Σ

Άγνοοΰμεν τό δνομα τοΰ άποθανόντος, διά 
τόν οποίον έγραψεν αυτήν τήν Ιπιστολήν ό 
ποιητής.

Δέν φέρει ή κατωτέρω ήμερομηνίαν, ουδέ 
καθαρά είναι ή σφραγίς τοΰ ταχυδρομείου 20 
Αύγούστου τοΰ 1845 ή 1846. Ό  τελευταίος 
άριθμός δέν καλοφαίνεται.

«Καί διά σένα, Δημήτρη μου, καί διά τόν 
άξιώτατον νέον ευχαρίστως παραιτούμαι τής 
παλαιός μου συνηθείας καί θά Ινηργουν. ’Αλλά 
μάθε δτι οί συντρέχοντες είναι πολλοί, καί 
μεταξύ τούτων, κάποιος, διά τόν οποίον δ 
Μπάρμπας, διά πολλούς λόγους δέν δύναται νά 
λείψη. "Ωστε είμαι πρόθυμος νά ενεργήσω ύπέρ 
σοΰ άλλην φοράν. ’Αλλά σύ φρόντισε νά μέ 
είδοποιήσης εγκαίρως, διότι είναι Ιποχαί τινές, 
κατά τάς όποίας άποσύρομαι άπό Ηλους χαΐ άπό 
δλα. ’Αλλά και είς αυτήν τήν περέστασιν, άντί 
νά ένθυμίσουν τόν λόγον είς τόν Μπάρμπαν οί 
άλλοι, κάμε τρόπον νά τόν λησμονήση ό νέος».

Ό Αγαπητός βον
Δ.

Έταχυδρομήθη τή 4 Φεβρουάριου τοΰ 1849·
«Κάτι τι άκόμα διά τήν συμπλήρωσιν τής 

ησυχίας σου. Μάθε δτι άπό τφ λεχθέντα άπό

* Συνέχεια· -Παναθήναια» >5-3’ Αύγούστου σ. »6ι.

τόν Κ . . .  δέν έγράφη είς τά πρακτικά ούδέ μία 
λέξις, διότι έμεινε μόνος· Ιδού τό αίτιον δτι Ó 
ένχιμος φίλος σου δέν είδοποιήθη διά τά συμ
βάντα. 'Ó  φίλος είς τόν δρόμον τρεκλίζει ι. 'Ο 
δχίος δέν έχει όφθαλμούς διά νά "δη τάς μεγά- 
λα$ άρετάς του, άλλά βλέπει φανερά είς τήν 
Σπιανάδα, δποτΓκατοικεΐ, τίς φανέλες του γιομά
τες’ άπό μπαλώματα. Μετά τό συμβάν έλαβα 
άπό τόν Ποτέρή ελάχιστα, μέτρια καί μέγιστα 
δείγματα τής αυθορμήτου άγάπης του. Πολύ 
αξιοσημείωτα, καί έγώ άπήντησα σκεπασμένα 
δμως, μέ προσωπίδα, άλλά είς τρόπον νά έν- 
νοήση δτι κατανοώ καί τοΰ είμαι ευγνώμων. 
"Αλλως δέν θέλω νά εκλάβης διά άστείον τήν 
σκέψιν μου. Έ άν ό δφθαλμός μου δέν μέ άπατφ, 
ó Κ . . .  έχει τάσιν είς τήν φρενοβλάβειαν».

Ο  Δ . Σ Ο Υ

Ό  Κ . . .  ήτο τότε Γερουσιαστής Ζακύνθου.
"'Σ

Έταχυδρομήθη τή 27 Μαρτ. τοΰ έτους 1846.
« Ό  λοχαγάκης2 ό Ιπιφέρων τήν παρούσαν 

έκαμε τήν άνοησίαν νά μοΰ κάμη τήν συνήθη 
ομιλίαν τής φιλίας σου, άλλ’ είς κακήν στιγμήν, 
διότι πρό τινων ήμερων μ’  εβεβαίωσαν δτι 
αυτός είναι περίφημος νά κάμη τόν βλάκα όοά- 
κις τοΰ συμφέρει. "Οθεν Ιγώ καιθαρά, άλλά μέ 
αύξάνουσαν τρικυμίαν, άπήντησα δτι ποτέ δέν θά 
σοΰ γράψω περί τοΰ προκειμένου, παρά διά νά σέ 
ένθαρρύνω είς τήν πορείαν σου· δτι οί άξιότι- 
μοι υπουργικοί δέν καταδέχονται νά έξασφαλί- 
ζωνται μέ αύτόν τόν τρόπον· δτι δυστυχία είς 
τον κόσμον, έάν έγκαταλείψωμεν, κατά τάς άνάγ- 
κας των, τούς φίλους μας τούς όποιους ήμεΐς 
άληθινά νομίζομεν άθφους δτι αύτούς τούς 
λόγους τούς ήκουσα καί πρό τοΰ συμβάντος τοΰ 
ένεχειροδανειστηρίου' δτι, μέ δλα ταΰτα, εξεφρά- 
σθησαν εύχαριστίαι πρός τούς καλούς διά τάς 
καλάς των προθέσεις· άλλά, ώς πρός τους άλλους, 
τούς όποιους έγώ καλά γνωρίζω, δς σκεφθοΰν 
έάν δταν ήσαν τοποτηρηταί, έγέμιζαν τάς άναφο- 
ράς των άπό ψεύδη πολλά ή δλίγα καί Ιάν ήσαν 
μέχρι τοΰ λαιμού βυθισμένοι είς τάέγκλήματα· 
δτι ή διάθεσίς των ήτο νά σέ ταράξουν καί 
Ιν ή περιπτώσει άναλάβονν τό άξίωμα, θά τούς 
δείξω Ιγώ πώς Ινοχλοΰν καί δτι — άλλά ένας 
"Αγγλος τόν περιέμενε κατά μέρος καί δέν 
έλαβα τήν εύκαιρίαν νά τοΰ εϊπω κάτι τι, τό 
όποιον πολύ μ’  ένδιέφερε, δτι πρό ενός μηνός 
δέν έπρεπε νά σέ ένοχλήσουν διά κανένα λόγον, 
καί πρό πάντων διά Ινα μόνον ό όποιος είναι

' Τήν λέξιν ταύτην Ιλληνικά Ιγραψεν ό  ποιητής.
* Ό  ποιητής γράφει περιφρονητικός Capitanuzzo.



άπλούστατη οτι Ιϊσι θέλω ¿γώ. Έπροχώρησεν 
άπό τήν άμαξαν ή Τάσσιο, μέ έπρωτοχαιρέτη- 
σεν, άλλάτήν άπεδοκίμιισα και μάλιστα περι- 
φρονητικώς. · . . .

«Σήμερον (25) Ιπήγά δια νά εύρώ ιόν έντι
μόν φίλον, άλλ’ ούδέ τόν είδοποίησαν, διότι ήτο 
άδιάθετος καί Ιγώ άφήκα το Ιπισκεπτήριόν μου. 
Μή δίδης ποτέ τά γράμματα σου εις Ιπιβάτην 
διότι άργώ νά τό λάβω.

«Είς δλα" τά μέρη της γής «I Ιπαναστάσεις 
Ιπιπίάτουν ώς άγέλη στρουθιών. Μά ιήν άλή- 
θειαν είναι ωραία ή σκέψις τινών κυρίων νά 
Ιμποδίσουν τοΰ Θεού τάς άποκρύφους βουλάς 
διά τήν τύχην τοΰ άνθρώπου 1 Τί γλήγορα ποΰ 
κανουν διά νά φαίνωΥται καλοί, έ! ’Αλλά μέγας 
δ κυκεών, μεγάλος ό άγων! Τό ξέρομεν καί 
ήμείς, άλλ’  είς τό τέλος δ καρπός θά είναι ή 
έύεργεσία». ··* 0 Λ Χ0Υ

Έ κ τής σφραγίδρς φαίνεται δτι Ιταχυδρο- 
μήθη τη 21 Απριλίου τοΰ έτους 1846.

«Άγαπηιέ Μή/ιη,

«Εύχαριστήθην πολύ δτι σοΰ ήρεσαν εκεΐναι 
αΐ όλίγαι; λέξεις. Πραγματικώς Ιξήλθόν Ικ τής 
καρδίας. Άλλά ή σκέψις τάς είχε συλλάβει μέ 
άλλα τρία1 πραγματάκια,'δι’ Ιμέ μεγάλης άξίας, 
τά δποίά έπειτα παρέλειψά, διότι δέν ήρχοντο 
επί τοΰ χάρτου άφθόρμητα. Θά τά γράψω όταν 
έκ νέου μοΰ έλθη ή διάθεσις.

«Χθές Ιπέστρεψα άπό τήν εξοχήν — γράφω 
τή 20 ’Απριλίου. Ε. Ν. — καί εύρον τήν βερ- 
δέαν, ήτις είναι καλή· ’Επήγα εις τήν Ιξοχήν 
δκτώ ήμέρας πρίν, καί δκτώ ή Ιννέα μίλια 
μακράν τής πόλεως, άλλα καί εκεί έφθανε 
βροντοκοποΰσα ή θρησκευτική έκφρασις των 
ήμετέρων.

« ‘Ως πρός τόν φίλον, δκτώ ήμέρας μετά τήν 
άφιξίν του, ήλθε μίαν πρωίαν κατά τήν ώραν 
τοΰ πρώτου μου ΰπνου καί είπεν εις τόν Κάν- 
δυλάν δτι θά Ιδωθοΰμεν είς τόν δρόμον. -

«Δέν τόν είδον ποτέ.
« ’Από τήν βερδέαν Ιννόουν νά μοΰ στείλης 

δχι ενα βαρέλι, άλλα μία βαρέλα '. ’Αργότερα 
νά τό κάμης διά νά παλαίωση είς τάς φιάλας. 
Επιθυμώ νά μάθω δν είσαι καλά καί ευτυχής».

ο  Δ. ΣΟΥ

«Δέν συνήτησα κανένα άπό τούς Χαλδαίους 
μας είς τήν βραχεΐαν γραμμήν, τήν δποίαν διέρ
χομαι διά νά μεταβώ είς τό φρούριον δποιι 
ευρίσκω φίλους δύο, τριών καί τεσσάρων ετών. 
Τόν μόνον καταίδην είδον μακρόθεν μ* τάς 
χείρας δπισθεν διά νά δηλώση δτι άφοΰ έχασεν

302

1 Τάς Ιξη αύτάς λέξίις έλληνικά Ιγραψεν ό  ποιητής.

ολμ ϊά επίγεια μεγαλεία, τά- Ιγκαταλείπει. *0 
θεός νά τόν φι·λάξη».

Ή  παροΰσα Ιταχυδρομήθη τή 20 ’ Ιουνίου 
τοΰ 1846.

«Νομίζω πράγμα άναγκαΐον νά σέ ειδοποιήσω 
δτι αύτός δ κύριος Λόρενς, δ δποϊος έρχίται είς 
τήν Ζάκυνθον, είναι μεταξύ τών καλών Ά γ 
γλων δ καλλίτερος. ’Απ’  αύτον θά άκούσετε καί 
άλλα καί νά τοΰ είπήτε δλα.’ ''

«Χαίρει δλην τήν Ιμπιστοσύνην τοΰ Λόρδ 
τούτου - ώδ έχαιρε καί τοΰ αποθαμένου. Τόν 
παρεκάλεσε νά άφίση τήν Ιξοχικήν του μοναξιά 
καί νά δεχθή τήν θέσιν Ικείνην. Φρόντισε δπως 
πιστεύση δτι σύ δέν μεταχειρίζεσαι μαζί του 
τάς προφυλάξεις Ικείνας, τάς δποίας μεταχειρί
ζεσαι δΓ δλους». Δ Σ

-< Κίρχνρα 16 Όχιωβρίον ¡846

« ’Αγαπητέ μον. Αημήτρη,
«Όφείλω άπειρους εύχαριστίας διά τήν προσ

φοράν τήν γενομένην άπό τήν άγαθότητα τής 
ψυχής. Άλλ’  είναι εύχάριστον νά ϊδη τις, δτι 
τινές συμπτώσεις, κάίτοι παρατεινόμεναι, δέν 
ήδύναντο νά άνακόψωσι τήν ζωήν μου, κατά 
τόν τρόπον, πού Ιγώ θέλω. Τήν εύεργετικήν 
τάύτην βεβαιότητα έδοκίμασα επί πολλούς χρό
νους, συμπεριλαμβανομένης τής Ιποχής κατά 
τήν δποίαν εδώ ήτο είδος πανώλους. Μίαν 
ήμέραν Ιμέτρησα δώδεκα φέρετρα. Εύχομαι νά 
ζήσης υγιής καί ευτυχής».

'Ο Αγαπών «  σαν
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

’Εστάλη είς τό ταχυδρομείου τή 12 Δεκεμ
βρίου τοΰ 1847 δϊους.

«"Ελαβες τάς δύο λέξεις μου; Μέ αύτάς σοΰ 
είχον άναγγείλει διττώς, νομίζω, δτι τά πράγ
ματα τά κατάφερα καλά. Άλλά, διά νά στε
ρεωθούν, πρέπει σύ νά μέ πληροφορήσης σο
βαρά, δν υπάρχουν άμφιβολίαι.

. «Θά μοΰ γράψης συγχρόνως δτι είς τήν Συνα
γ ω γ ή ν ... ,  Στείλε μου δν δύνασαι ολίγα χρή
ματα; καί προσπάθησε νά προχωρήση ή υπό
δεσις μέ τήν κληρονομιάν τοΰ Γαλβάνη. Ή  
δημοπρασία δέν άναβάλλεται.Ύπάρχει δ Υπουρ
γός, δ όποιος τήν διέταξε. Έάν δ Μακρής προ- 
τάξη τήν μελετηθεΐσαν ύπόθεσιν, Ισκέφθην τόν 
τρόπον νά τήν άποσύρω. 0 Λ ΣΟΥ

Υ. Γ. «Έπεθύμουν Ιπίοης νά άποφασίσης 
νά μή άφίσης τήν γαλήνην σου είς τήν διάθε- 
σιν δλων τών συμβεβηκότων τής ήμέρας' είς 
τάΰτο νομίζω δτι σέ παρακινεί καί δ άγαπητό- 
τατός μας Αναστάσιος. Ό  θάνατος τοΰ μικροΰ 
παιδιοΰ, άναγινώσκοντος έμοΰ δυνατά, παρεμέ- 
ρισε μίαν τρομεράν παρεξήγ»|σιν, ή οποία άφοΰ

έπειτα Ιξωμαλύνθη, άφήκε τήν ψυχήν μου αδιά
φορου διά τό δυστυχισμένου μικρόν πλάσμα.

Έταχυδρομήθη τή 28 Δεκεμβρίου τοΰ 1847·
«Φρόντισε, αγαπητέ, τό ταχύτερον νά μοΰ 

στείλης δι* αυτόν" τόν γέροντα, τρείς χιλιάδες 
διακόσια κολλονάτα, διότΐίήναγκάσθην νά φύγω 
άπό τήν οίκίαν τΡύζίδιά κάτι τι άκατανόητον, 
τό δποίον δέν δύναται νά γρα<^|. 0 Δ ΣΟγ

Πρέπει νά σημεΐώίίΤωμεν ένταυθφ J n  τό 1849 
δ ποιητής ΙπαρασημΡφορήθη υπό'-τοΰ ’Ό θω - 
νος. Τά σχετικά διατάγματα εύρέθησαν είς τά 
έγγραφα τής οίκογενείας Λούντζη-Σολωμοΰ.

’ Ιδού ’αύτά:
Ο  Θ Ω  Ν

Ε Λ Ε Ω ι  B E O V  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α & Ο Σ

«Άπονέμομεν είς τόν κόμηταΆιονύσιον Σ ο 
λομοί1 είς Ζάκυνθον τόν,Χρυσοΰν ^¡ταύρον τών 
‘ Ιπποτών τοΰ Ήμετέροΰ Βασιλικού Τάγματος 
τοΰ Σωτήρος, κάί τόν διευθύνομεν πρός αύτόν 
διά τοΰ παρόντος δπως έχη καί φέρη αύτόν 
κατά τό άπό Α7)5 ’Ιουνίου αωλγ" ‘Ημέτερον 
Διάταγμα.

«Πρός κύρωσιν τούτου Ικδίδομεν τό παρόν 
ύπογεγραμμένον παρ’  Η μών καί προσυπογε- 
γραμμένον παρά τοΰ Ήμετερου Ιπί τοΰ Βασι
λικού Οίκου καί επί τών ’Εξωτερικών Υπουργού.

Έ ν ‘Αθήναις τήν 3 Φεβρουάριου 1849·
0Θ2Ν . (Τ. S.)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΝΤΟΣ

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ Ο  Ε Π Ι Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Α -  Ο Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Τ Ο Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ν  

Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ω Ν

’ Α ο ιΟ μ ός 403.

Πρός τό» Κόμητο Κύριον Διονύσιον Σολομόν

«Έχομεν τήν εύχαρίστησιν νά σάς κοινο- 
ποιήσωμεν, δτι διά τοΰ άπό 3 Φεβρουάριου 
Β. Διατάγματος Της, Ή  Αύτοΰ Μεγαλειότης δ 
Σεβαστός ήμών Βασιλεύς εύηρεστήθη, Ιπί τή 
προτάσει ήμών, νά σάς άπονείμη τόν Χρυσοΰν 
Σταυρόν τών Ιπποτών τοΰ Β. Αύτοΰ Τάγμα
τος τοΰ Σωτήρος, καθδ διακριθέντα διά τών 
έλληνικών αΙσθημάτων σας τών ίκφραζομένων 
είς πολλάς ύμών ποιήσεις, αΐτινες διήγειραν

ένθόνσιααμδν κατά τόν ΰπέρ τής 'Εθνικής άνε- 
ξαρτησίας 'Αγώνα.
ί «Συγχαίροντες ύμάς διά τό δποίον λαμβάνετε 

έντιμον τοΰτο δείγμα Β. Εύμενείας,. σάς διαβι- 
βάζομεν Ιν τφ παρόντι τό άπονεμηθέν ύμΐν 
.παράσημου ώς καί τό σΐινοδεΰον τοΰτο Βαοιλ. 
Δίπλωμα. '

«Δράττομεν δέ συγχρόνως τήν εύκαιρίαν διά 
νά σάς Ικφράσωμεν τά αισθήματα τής πρός 
δμάς διακρινομένης ύπολήψεώς μας.

Έ ν  Ά δήναις τήν Ιο Φεβρουάριου Ι8«ι$!' ’
Ό Ύπονργός

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο !  Λ Ο Ν Τ Ο Σ  I .  Β Α Ρ Λ Α Μ Η Σ

Ό  μακαρίτης φίλος μας λόγιος καί ποιητής 
Παναγιώτης Ματαράγκας μάς Ιπεβεβαίωσεν δτι 
•ή άπονομή τοΰ παρασήμου είς τόν Ιθνικόν 
ποιητήν, δυσηρέστησε τούς άδελφούς ποιητάς 
Σούτσου, διότι ενόμιζαν δτι δέν ήτο άξιος τοι- 
αύτης τιμής!

Συνεχίζομεν τώρα τάς επιστολάς.

“Ανευ ημερομηνίας, εστάλη τή 7 Απριλίου 
τοΰ έτους 1849 βΤς τό ταχυδρομεΐον..
. «Δέν θά ήργοπόρουν νά σέ γράψω δν Ινό- 
μιζον δτι θά Ιλυπόσονν. Τώρα Ιδού, σοΰ γράφω 
τήν ήμέραν τής γεννήσεώς σου, έπειτα άπό ολί
γον καιρόν καθ’ δν ή όρφανία μάς κατέλαβε 
καί μετ’ αύτής μία τρικυμία εΛανελθοΰσα προ
χθές, ήτις μάς ήπείλει τήν τελείαν καταστροφήν. 
‘Ο Θεός μάς έσωσε καί τάς δύο φοράς καί σέ 
έ'θεσεν άρχηγόν τής χώρας, καί ήνοιξες ευτυχές 
μέλλον. Ά ς  είναι, ή ζωή σου γιομάτη άπό ήμέ
ρας καί αί ήμέραι γιομάται άπό εύλογίας».

ο  Δ. SOY

«Έάν δέν προφθάνης νά μου στείλης μέ τό 
άτμόπλοιον τοΰτο μία βαρέλα1 άρίστης παλαιάς 
βερδέας, ή δποία νά μήν είναι γλυκειά, στείλε 
μου τέσσαρας φιάλας,· διότι μέ αύτάς πρέπει 
άμέσως είς μακρννήν Ιξοχήν νά σωθώ άπό τούς 
βαρβάρους θορύβους καί πυροβολισμούς τοΰ 
‘Μεγάλου Σαββάτου, οιτινες διαρκούν επί τρεις 
ήμέρας καί νύκτας».
(Συνβχεια) ΣΠ . ΔΚ ΒΙΑ ΣΗ Σ

1 ΑΙ 6ι3ο αδιαι λ4ξ«ις έγράφησαν έλληνικά.
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Τ ά Ικτυλισσόμενα κατά τάς τελευταίας αύτάς 
¿βδομάδας πολιτικά γεγονότα, άπρόοπτα μέν 

διά τους μή μελετώντας τήν κατάστασιν τοϋ 
κράτους και μή έχοντας πίστιν είς τά διδάγ
ματα τής Ιστορίας, φυσικαί δέ συνέπειαι τής πο
λιτικής Ιξελίξεο>ς των τελευταίων Ιτών διά τους 
βαθύτερον σκεπτομένους περι τών εσωτερικών 
μας πραγμάτων, φέρουν είς τήν μνήμην καθενός 
άνάλογα Ιστορικά συμβάντα, ξένα και ίδικά μας.

Πολλοί άναπολοΰν τάς ήμέρας τής Γαλλικής 
επαναστάσεως, άλλοι — πλησιέστερον αυτοί καί 
τοπικως καί χρονικώς άνατρέχοντες — Ινθυμούν- 
ται τά προ σαράντα δυο Ιτών διαδραματισθέντα 
π αρ ' ήμΐν καί τήν Ιπακολουθήσασαν Ιξωσιν 
του πρώτου Βασιλέως μας.

Καί, μολονότι είς πολλά σημεία δεν υπάρ
χουν αναλογία!, καί παραλληλισμός εύλογος υπό 
τινας Επόψεις δεν δυνατοί νά γίνη, δμως δεν 
είναι ίσως άσκοπον νά ρίψωμεν βλέμματα είς 
τό χθεσινόν αύτό, τό προ ίπενήντα περίπου 
Ιτών παρελθόν. ‘ Η ίστορία άλλως· τε καί ή 
γΐ|ραιοτέρα καί ή νεαρωτέρα, διδάσκει, φρονη
ματίζει, παραδειγματίζει, νουθετεί, συγκρατεΐ, 
Ενθαρρύνει, κατά τάς περιστάσεις καί τούς
άνθρώπους.

,·  # * *
Ή  δυναστεία τοΰ "Ο θωνος άπό πολλοΰ ήτον 

άσυμπαθής είς τον λαόν καί τούς στρατιωτι
κούς άρχηγούς τού Ά γώνος. ’Απολυταρχική πο
λιτική, συγκεντρωτικοί άρχαί, ίσχυρογνωμοσυνη 
συνηθέστατα άκαταδάμαστος, χαρακτηριστικά τής 
’Οθωνικής Βασιλείας, τόσον Ικυριάρχουν είς τήν 
ψυχήν τοΰ Βαυαροΰ ήγεμονόπαιδος, ώστε Ιξου- 
δετέρωναν ακόμη καί τήν υπό πάντων δμο- 
λογουμένην διάπυρον άγάπην του πρός τήν 
’ Ελλάδα και τόν ενθουσιασμόν τον διά τήν Με- 
γάλην ’Ιδέαν καί τήν μίαν Μεγάλην Ελλάδα. 
’Αρκεί νά υπενθυμίσω, δτι καί αύτάς τάς Ιπα- 
νειλημμένας υποδείξεις τής ’Αγγλικής πολιτικής 
περί διατηρήσεως τής είρήνης καί του καθε
στώτος Ιν Ανατολή καί Ιξουδετερώσεως πάσης 
πολεμικής παρασκευής τής Ελλάδος, πάντοτε 
μ’ ευψυχίαν άπεκρουσε, ούδέ κδν άπό τήν προσ
φοράν τής Επτάνησου υπό τοιουτους δρουζ, 
γενομένην ποτέ διά τοϋ Σπυρίδωνος Τρικούπη, 
δελεασθείς.

Είς τόν τοιοΰτον τών πνευμάτων διερεθισμόν 
συχνότατα σύνέτεινε και ή Βασίλισσα ’Αμαλία, 
Ιπεμβαίνουσα ένεργώς είς τά τής διοικήσεως, 
δημιουργούσα κλίκας καί διαιρέσεις, καί προκα- 
λοΰσα δυσαρεσκείας.

Πλήν τών αίτίων τούτων καί ή Ιλλειψις πολι
τικής μορφώσεως παρά τφ  λαφ, δ  όποιος κατό
πιν μακράς καί φρικτής δουλείας άπελάμβανε

*0 »ννταγματάβχη? Δ. ΠαααδιαμανιΑπονλο;, 6 έπονομαββίΐς 
Σ Τ Ρ Α Τ Ο Λ Α Ο Σ .

τάγαθά τής ’Ελευθερίας, συνέτεινεν, ώ ς  φανερόν, 
δχι ολίγον είς τήν Ισωτερικήν ανωμαλίαν, ή 
όποία ήτον ό  κλήρος τής πρώτης Βασιλείας τής 
Ελλάδος.

Αί άνωμαλίαι αύταί καί ποικίλαι άλλαι Ιξω- 
τερικαί περιπλοκαί, δλα μαζί, άπετέλεσαν κομ- 
βολόγιον στάσεων, συρράξεων καί διπλωματικών 
επεισοδίων;

Συνωμοσία κατά τής μοναρχίας, Έθνοσυνέ- 
λευσις, Ιπεισόδιον Μουσούρου, Ιπεισόδιον Π α- 
τσιφίκου, άποκλεισμός τών παραλίων, εκκλη
σιαστικοί έριδες (Καιρικά), ζήτημα διαδοχής τοΰ 
θρόνου, Καλαμπακικά, Σκιαθικά, Ναυπλιακά, 
Κνθνιακά καί τέλος ή Ιπανάστασις τοΰ 1862, 
ή δποΐα έθεσε τέρμα είς τούς άδιακόπους Ιμφυ- 
λίόυς πολέμους, κατέλυσε τήν Βαυαρικήν δυνα
στείαν καί άποκατέστησε τήν τάξιν έν τφ  Βασι- 
λβίφ είς στιγμήν άκριβώς κατά τήν οποίαν Ιξην- 
τλημένον πολιτικώς, άναιμον οικονομικώς είχεν 
απόλυτον άνάγκην γαλήνης καί Ισωτερικής 
τάξεως. * * *

Μετά τήν άποτυχίαν τής Ναυπλιακής Ιπανα- 
στάσεως (Φεβρουάριος 1862), κατά τήν όποιαν 
έρρευσεν αρκετόν αδελφικόν αίμα, πρός άποκα- 
τάστασιν τών σχέσεων μεταξύ πολιτών καί Βασι
λείας, ό Βασιλεύς "Οθων, κατά συμβουλήν τών 
περί αυτόν καί Ιδίως τής Βασιλίσσης, Ιπεχείρησε

περιοδείαν άνά τάς Ιπαρχίας. Έ ν φ  δέ τό βμσι-. 
λικόν ζεύγος εύρίσκετο είς τήν Ν. Πελοπόννη
σον, ή Ιπανάστασις, ή όποία ώργανώνετο δλο- 
νέν εν τφ  μεταξύ, Ιξέσπαοε. Ή  έπαναστατική 
σημαία ύψώθη πρώτον τήν . 4  ’Οκτωβρίου είς 
Βόνιτσαν τής ’Ακαρνανίας, δπου Ιστασίασεν ή 
φρουρά ύπό τόν στρατηγόν Θοδωράκην Γρίβαν, 
είς τό σύνθημα τοΰ οποίου δ Π. Λεωτσάκος, 
συλλαβών τόν διοικητήν τοΰ Ικεΐ τάγματος, ετέθη 
επί κεφαλής αυτού καί όδεύσας «υνηνώθη μετά 
τοΰ στρατηγού καί. ούτως ΐίσηλασαν πανη- 
γυρικώς είς τό Μεσο
λόγγι, συμποσούμενοι 
Ιν δλφ είς 7.000 α ν - 
δρας. Μετά δέ τήν 
εξέγερσιν τής ’Ακαρ
νανίας Ιπηκολούθη- 
σαν Επαναστατικά κι
νήματα είς Άχαΐαν,
’Ηλείαν καί Κοριν- 
θ ίαν.

Ή  κυβέρνησις μα- 
θοΰσα τήν Ιξέγερσίν 
ταΰτην, έχουσα δέ πλη
ροφορίας περί τής εξ- 
υφαινομένης εν Ά θ ή - 
ναις στάσεως καί θέ- 
λουσα νά καταπνίξη 
τό κίνημα, νά Εξασφά
λιση 6έ τό δημόσιον 
ταμεΐον, διέταξε μέν 
τήν φυλάκισιν εϊκοσι- 
τριών §κ τών νεωτέ- 
ρων καί θερμοαιμο- 
τέρων συνωμοτών, 
μεταξύ τών οποίων ό 
Ό δυσσεύς Ίάλεμος, ό 
Λεωνίδας Δεληγιώργης, ό Δ. Καλός, ό Νικολαΐ- 
δης, ό Χαρατζάρας κλπ., μετέφερε δέ διά νυκτός 
4.500.000 Ικ τοΰ δημοσίου θησαυρού είς τά 
άνάκτορα, άπέστειλε δέ τά άλλα 2.000.000 είς 
Ναύπλιον, διά νά χρησιμεύσουν, Ιάν ήθελε 
παραστή ανάγκη, είς τόν Βασιλέα. Συγχρόνως δέ 
διά πολεμικού πλοίου ειδοποίησε, περί τών Ιν 
ταΐς επαρχίαις συμβάντων καί περί τών τεκται- 
νομένων Ιν Άθήναις, τόν Βασιλέα, παραπλέοθτα 
τότε τάς άκτάς τής Μάνης επί τοΰ βασιλικού 
άτμοδρόμονος « ’Αμαλίας», διοικουμένου ύπό τοΰ 
γενναίου καί πιστού είς τούς Βασιλείς πλωτάρ
χου Λεωνίδα Παλάσκα. ’Εν τφ μεταξύ τούτφ 
οί Ιπαναστάται, οί όποιοι συνηθροίζοντο είς 
διαφόρους οικίας καί παρεσκενάζοντο, εξέλεξαν 
αρχηγόν αύτών τόν Δ. Βούλγαρην, άνέθεσαν δέ 
είς τόν ταγματάρχην τοΰ πυροβολικού Δ. Παπα- 
διαμαντόπουλον τήν στρατιωτικήν δργάνωσιν 
τοΰ κινήματος, τό όποιον άπεφασίσθη νά γίνη 
τήν νύκτα τής 10 ’Οκτωβρίου.

Σ τ ο λ ή  Α ξιω μ α τικ οί τ ο δ  Λυ^ο- βολικοΟ τού 02 
( Κ .  Α . Μ α ν ςο μ ιχ ά λ η ς )

Τήν 8 ιΙα μ. μ. τής 10 ’Οκτωβρίου ό Παπα- 
διαμάγτόπουλος παρέταξε τά πυροβόλα προ τών 
στρατώνων είς τάξιν εκστρατείας, τούς δέ στρα- 
τιώτας είς γραμμήν καί έδωκε τό σύνθημα τής 
Ινάρξεως τής Ιπαναστάσεως.

’Εντός μιας ώρας ό εις μετά τόν άλλον οί 
αξιωματικοί άνέφεραν είς τόν ύπόυργόν τών 
Στρατιωτικών Σπυρο - Μήλιον, δτι ή φρουρά 
έσιασίασε. ^

Συγχρόνως δλοι οί μεμυημένοί'έίς τό κίνημα, 
συγκεντρωθέντες άπό παντού μετά .πολλών πο
λιτών έσπευσαν, κατόπιν μικράς 4ντ1θτάσεωςί 
κ’ έτάχθησαν παρά τό πλευράν τ ^  Παπαδια- 
μαντοπούλου, είς τήν πλατείαν τής Παλαιάς Κ α
ζάρμας, παρά τό Μεταξουργείο^ δπου ήτον δ 
στρατών τοΰ πυροβολικού. Έκεΐ εύρον τόν Δ.

Ιίαλλιφρονάν καί 
άλλους, , καί Ινω - 
θέντές Ικραύγαζαν: 
«Ζ ή ιω  ή Ελευθε
ρία!».  Ούτως εξε- 
κίνησαν πρός τήν 
πλατείαν τού Συν
τάγματος καί τών 
ανακτόρων, δπου 
φθάσαντες μετά θο
ρύβου καί πυροβο
λισμών, Ιπετέθησαν 
κατά τών ανακτό
ρων,κλεισμένων καί 
φρουρονμένων έσω
θεν παρά σώματος 
στρατού ύπό τόν 
στρατηγόν Χάν, μέ 
σκοπόν νά παρα
βιάσουν τάς θύρας. 
Ό  Χ άν, βλέπων, 
δτι κάθε άντίστα- 

«Αητ το« «  ^  άνωφελής
(“Αντώνιο? Ποτβίτοη?) πλέον, και οτι η 

φρουρά δέν άνθί- 
στατο κατά τών επαναστατών, διέταξε ν’  άνοι- 
χθοϋν αί πύλαι.

Τότε ή φρουρά ένώθη μετά τοϋ λαού, πλήν 
ελάχιστων άφυπλισθέντων στρατιωτών καί χω
ροφυλάκων, 0 δέ στρατηγός, άπομείνας μόνος, 
άπήλθεν. Πάντες τότε μέ φωνάς καί άλλαλαγ- 
μούς καί πυροβολισμούς είσηλθαν είς τάνά- 
κτορα, δπου μόνον τά βασιλικά σήματα καί τάς 
εικόνας καί προτομάς τών βασιλέων κατέστρε
ψαν, τεθέντος τοΰ παλατιού ύπό τήν διοίκησιν 
Ιπιτροπής έπί ιών άνακτόρων, έκλεγείσης τήν 
στιγμήν εκείνην, ύπό τήν προεδρείαν τού Ν. I. 
Σαριπόλου.

Μετά ταΰτα Ιξελθόντες οί Ιπαναστάται, ¿βά 
δισαν έν σώματι, συμποσούμενοι τώρα είς·5·θθθ 
περίπου, πολίτας καί στρατιωτικούς · άναμίξ,

20
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Τύπ ον ίν δ υ μ ο ο ιδ ν  τ ρ ν  6ί.

προς τήν πλατείαν ’Όθωνος (Όμονοίας) και 
έκείθεν είς την πλατείαν τής Παλαιός Καζάρ
μας, δπου άνεγνώσθη τό έξης ψήφισμα, γρα- 
φέν ύπό τον Έπ. Δεληγεώργη μέ μολυβί Ιπί 
τεμαχίου χάρτου, επάνω είς πυροβόλον:

« Τά δεινά τής Πατρίδος έπαυσαι·. "Απασαι 
αΐ έπαρχίαι και ή πρωτεύουσα, οννενωΟεΐσαι 
μετά τον στρατόν, ίθηκαν τέρμα είς αύτά, ώς 
πιστή δέ άπόφασις του ’Ελληνικού έθνους όλο-, 
κλήρου, κηρύσσεται καί άποφασίζεται :

Ή  Βασιλεία τον ’Όθωνος καταργεΐται, ή άντι- 
βασιλεία τής * Αμαλίας καταργεΐται. Προσωρινή 
κυβέρνηοις συνιοτάται, δπως κυβέρνηση τό 
κράτος μέχρι τής σνγκλήαεως ’Εθνικής Σννε- 
λεύσεως, σνγκειμένη ύπό τών έξης πολιτών: 
Δ. Βούλγαρη, Κ. Κανάρη, Β. Ρούφον.

’Εθνική Σννέλενσις συγκαλειται άμέσως πρδς 
σύνταξιν τής πολιτείας καί εκλογήν ήγεμόνος. 
Ζήτω  τό "Εθνος, Ζήτω ή Πατρίς !

Έγένετ ο & Άθήναις, ίν  ξτει αωτηρίφ 1862, 
μην'ι ’ Οκτωβρίω, ή μέρα 10η■

* * *
'Ο  Βασιλεύς λαβών τήν εΐδησιν είς τό 

Λιμένι. τής Δ. Μάνης, διέταξε τόν Παλάσκαν νά 
πλεύση Ιπειγόντως πρός τόν Πειραιά, δπου ή 
« ’Αμαλία» έφθασε τήν μεσημβρίαν άκριβώς τής 
11 ’Οκτωβρίου, κ’  Ιστάθμευσεν υπό άτμόν έξω
θεν τοΰ προλιμένος· έκεϊ, άνελθών έπί τοΰ βασι
λικού πλοίου ό Γάλλος ύποναυαρχος Τουσάρ, 
κυβερνήτης τής Ιν Πέιραιεΐ ναυλοχούσης φρε
γάτας «Ζηνοβίας», άνεκοίνωσε τά συμβάντα τής 
προηγούμενης νυκτός και τόν σχηματισμόν τής 
προσωρινής κυβέρνήσεως, καί συνεβούλευσε τόν

Βασιλέα καί τόν Παλάσκαν ν’  άποχωρήσουν 
άπό τόν λιμένα, παραστήσας τους πιθανούς 
κίνδυνους εκ μέρους τών Ιπαναστατών! Τά αύτά 
συνεβούλευσαν καί ο! πρεσβευταί, επισκεφθέν- 
τες τό άπόγευμα τόν Βασιλέα καί παραμείναν- 
τες παρ’  αύτω μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλιου, δτε, 
πεισθέντος πλέον αύτοΰ, μεθωρμίσθη τό πλοΐον 
εις Σαλαμίνα, συνοδευόμενον άπό. τόν άγγλικόν 
άτμοδρόμωνα «Σκύλλα». καί.ΛΡ μικρόν γαλλικόν 
πολεμικόν, «Έλαφος».

’Εκεί έλαβαν χώραν τήν επομένην συγκινητι
κοί σκηναί μεταξύ τών άξιωματικών καί τοΰ 
Βασιλέως, ό όποιος είχε πλέον άποφασίση όρι- 
στικώς ν’  άναχωρήση άπό τήν Ελλάδα.

— 'Ενόσψ πατώ τό έλληνικόν έδαφος, οί 
Έλληνες δεν θά Ιννοήοωσι ποτέ, δτι ούδόλως 
πταίω εγά> είς όσα με κατηγορονσιν, έλεγε μέ 
πικρίαν, άλλα κ’  εύψυχίαν ό έκπτωτος πλέον 
Βασιλεύς είς τούς περί αύτόν συνηγμένους 
άξιωματικοΰς. ι, .

Τήν ι μ. μ. παρετάχθη, τό πλήρωμα καί οί 
άξιωματικοί τής « ’Αμαλίας» επί τοΰ καταστρώ
ματος· ό Βασιλεύς, φέρων τήν Ιθνικήν ενδυμα
σίαν, καί ή Βασίλισσα, με άπλοΰν όδοιπορικόν 
φόρεμα, άπεχαιρέιισαν δλους, άσπασθέντας εν 
συγκινήσει τήν χεΐρα τοΰ έκπτωτου 'Ηγεμόνος 
καί τής συζύγου του. Καταβαίνων δέ τήν κλί
μακα ό Βασιλεύς άνεφώνήσεν:

— Εύχομαι νά εντυχήση ή ’Ελλάς! καί επε- 
βιβάσθη Ιπί τής «Σκύλλας», άποδοΟεισών τών 
βασιλικών τιμών μέ κανονιοβολισμούς εκ μέρους 
τοΰ Ιλληνικοΰ τοΰ γαλλικού καί τοΰ αγγλικού 
πολεμικού.

’Από τήν «Σκύλλαν» Ιξέδωκεν ό Ό θω ν  ,προ- 
κήρυξιν πρός τόν λαόν, τήν δέ 9 τής εσπέρας 
άπέπλευσε τό άγγλικόν πολεμικόν καί, συνοδευό
μενον υπό τής «Έλάφου», κατεύθυνση είς Βε
νετίαν, όπόθεν οί έκπτωτοι Βασιλείς μετά τής 
συνοδείας των μετέβησαν είς Βαυαρίαν.

Ούτως άποκατέστη ή τάξις έν τφ Βασιλείφ 
κατέπαυσαν αί έριδες, καί Ιπανήλθεν ή γαλήνη.

Μολονότι δέ τό άποτέλεσμα τοΰ κλήματος 
ύπήρξεν άμεσον, όμολογειται άκόμη παρά πολ
λών επιζώντων επαναστατών, δτι ήτον άπολυτως 
άνοργάνωτον, ύπάρχουν δέ πλεΐστοι έκ τούτων, 
Ικφραζόμενοι μέ πικρίαν διά τήν Ινέργειάν των. 
εκείνην καί οίονεί μεταμελούμενοι.. .

Ή  δέ σατυρική μούσα, ή όποια ήτο τότε είς 
άκμήν, τό εχαρακτήρισεν ολίγον έπειτα διά 
τοΰ Δημ. Οίκονομίδου, μέ τούς Ιξής στίχους, 
τούς οποίους πολλοί κακώς άπεδωκαν είς τόν 
Μπίλλερ:

μ*§ νυκτλ καί μόν^, μή οδσης,
"ΕίΝ>Λνσαν Δςβιμανίως τούς φβνοΟς τής πφΦΤβυουοης.

Κι* 6 ς  τ6  χάλαι οί άςναΤοι νηή τ&ν Θβμιατοκλέα,
Έξε&ίωξαν και ούτοι τόν  ώπόντ« Βασιλέα.
Τ ω ν  Ψ α ςφ ώ ν  6  Π ο ν τ σ μ έ δ ω ν  κι* 6  ’ Α χ αϊκ ός κ Χ ίώ οδχ ος ,
Τοΰ Πανελληνίου όλου ό  πειό χάχας κι9 6  πβιό μπούφος* 

*Έκλ8|αν δέ πρόεδρόν τ ω ν  Ινα Τούρκον μέ τξονμ*έδ«ς,
Για νά  σ?<>νη άπό τή  μάχη τούς όνο  τούτους τζβ$τμέ&ς>.

ΟΗ ΤΑΣ

Η ΚΥΡΙΑ ΓΚΡΕΖ *Η Η ΣΠΑΣΜ ΕΝ Η ΣΤΑΜ ΝΑ*

Σχήν άρχή δλα Ιπήγαν καλά. Κατοίκησαν 
πρώτα στην όδόν Πετί-Λιόν, έπειτα στήν 

όδόν Σορβόννης καί κατόπι στήν όδόν Παβέ. 
“Ετσι, αγαπημένοι, ή έμορφη αΰτή γυναίκα καί 
ό έμορφος αυτός άνδρας δεν άργησαν νά κά
μουν καί έμορφα παιδιά: μιά τσούρμα παιδιά. 
'Η  λέξις — πού Ιπείραξε τόν Γκρέζ —  είναι τής 
κυρίας Ζοφρέν. Καί τόσο είναι άληθινή, οπού 
ευθύς πού άνοιξης τό ’Ημερολόγιον τοΰ χαράκτου 
Ζάν - Ζόρζ Ούΐλλε, τοΰ γείιονά τ ο ύ  στήν δχθη 
τών Όγκυστέν, θά ίδής δλα αΰτά τά ξανθά 
παιδιά, τά μικρά χερουβείμ μέ τά κατσαρά μαλ
λιά, μέ τά παχουλά μπράτσα, μέ τά τριαντα
φυλλένια χεράκια νά χαμογελούν. 'Ο  Ούΐλλε 
ήταν ένας καλός καί απλός άνθρωπος, περισσό
τερο άνθρωπος παρά καλλιτέχνης, πού είχε, 
εκτός άπό τό τάλαντόν του, καί μιά πολύ καλή 
γυναίκα. Μ’  δλη του τήν δψι τήν άπότομη καί 
τόν άλΰγιστο λαιμό του, και τους τρόπους ίου 
τούς λίγο βρεττανικούς πού ωραία Ιζωγράφισε 
ό Γκρέζ καί πού είδε τήν είκόνα του ό Διδερό \ 
ό Ούΐλλε είχε πονετική καρδιά. Ή ταν ’Άγγλος, 
βέβαια, μά πού θυμίζει τόν Στέρν, χαρούμενος 
και αγαθός, πού άγαποΰσε τά παιδιά τοΰ Γκρέζ 
δσο καί τά παιδιά τά δικά του, τόν Φρειδερίκο 
καί τόν Πέτρο - Αλέξανδρο. « Ό  κ. Γκρέζ, γρά
φει ό Ούΐλλε στο ’  Ημερόλογιόν του (στάς 19 
Σεπτεμβρίου 1763) ήρθε πολύ πρωΐ καί μέ 
πήρε μαζί τους, αύτός, ή κυρία Γκρέζ καί ό κ. 
Ντουαγέν, ζωγράφος, στο Σαμπινιύ, νά ίδοΰμε 
τό παιδάκι τους μέ τήν παραμάνα του. Έπήγα 
εύχαρίστως γιατί είναι πολύ φίλος μου καί, 
έχοντας εν« καλό αμάξι, γυρίσαμε πίσω στις 
έξι τό βράδυ». Καί έπειτα άπό ένα έτος (Μάϊος 
1764 στάς 15): «Ή  γυναίκα μου Ιβάφτισεένα 
κοριτσάκι τής κυρίας Γκρέζ. · Πήγα μέ τό γυιό 
μου τό Φρειδερίκο οτήν εκκλησία Σαίν - Μπε- 
νουά. Τοΰ έδωκαν τό δνομα τής γυναίκας μου 
καί τής κυρίας Γκρέζ, Λουΐζα-Γαβριέλλα8. ..»

Ζωγραφίζοντας χίλια μικροπράγματα, χίλιες, 
μικρούτσικες είκόνες μέ παιδιά, όπου βλέπεις 
προπάντων «Τό κακομαθημένο παιδί», τό «Κο
ριτσάκι μέ τό πουκάμισο» καί άλλα πολλά έργα 
πού μας δείχνουν παιδάκια παχουλά, μέ όλο- 
στρόγγυλα μάγουλα, μικρούτσικα μέτωπα, μικρά 
χεράκια, ό Γκρέζ φανέρωσε τήν καρδιά τοΰ 
πατέρα μέσα στο πινέλο τοΰ ζωγράφου. Κάθε 
φορά πάλι πού ζωγράφισε τή γυναίκα του, φαί
νεται ή αγάπη πού τής έχει. Ό  Διδερό γράφον

* Συνέχεια· τεύχος Αύγουστου σελ. 265.
1 Διθερό: Σαλόν: Γκρέζ, πορτραΐτο τού χαράκτου 

Ούΐλλε.
* Ντυπλεσί: ’Απομνημονεύματα καί 'Ημερολόγιου 

τού Ζάν - Ζόρζ Ούΐλλε (ι$$7)·

τας γιά τά πορτραίτα τής κυρίας Γκρέζ, λέγει 
(σαλόν 1765) : « Ό  ζωγράφος αύτός είναι βέβαια 
ερωτευμένος μέ τή γυναίκα ιόυ». Ό  Γκρέζ 
είναι περισσότερο παρά ερωτευμένος· είναι μεθυ
σμένος άπό τήν αγάπη της· είναι τρελλός^γι’  αύ- 
τήν. Αργότερα θά μισηθούν καί · θά μαλώνουν 
δεν θά ύποφέρη ό ενας τόν αλλόν πειό δύν.άτή, 
άπό τή σημερινή άγάπη, τυραννία, θά^τόν βα- 
.ρύνη έπειτα. Καί κατόπιν, έπειτα άπο χρόνια, 
δταν ή αχάριστη Ιγκαταλείψ.η τό σπίτι, θά 
βλέπη άκόμα ζωντανεμένο Ιμπρός του, πάνω 
στήν δθόνη, τό γλυκό και Ιλκυστικό πρόσωπο 
πού τόν είχε νικήσει. Θά βλέπη άκόμα τό τόσο 
λεπτό καί τρυφερό στρογύλεμ« του προσώπου, 
τό λαιμό τόν λίγο παχύ καί λευηό, τά ρουθού
νια τά ήδονικά και τά έμορφα χείλη! Θά βλέπη 
τά μάτια αύτά, όπου γεμάτα από άγνότητα δέν 
άφιναν νά φανή τό ψέμα- τά μάτια αύτά πού, 
άληθινά, είναι τά άδολα μάτια καί δπου ή ψευ
τιά άνάμεσα άπό' τά δάκρυα, άνάμεσα άπό τό 
γέλιο, άνάμεσα άπό τό γαλανό πέπλο τής γεμά
της άπό δνειρα ματιάς, ποτέ δέν φαίνεται. Τό 
ελκυστικό προσωπάκι της, τό λίγο πονηρό, τό 
λίγο κουρασμένο, ποτέ δέν θά παύση, ούτε στις 
χειρότερες στιγμές, νά έπίβάλλεται σάν αιώνιο 
δραμα, γεμάτο χάρι, έρωτα καί άγνότητα, στήν 
άφελή ψυχή τοΰ ζωγράφου. Τά γλυκύτερα δνό- 
ματα, τά πειό παθητικά, τά πειό χαϊδεμένα, τά 
πειό εύγενικά βρίσκει γιά νά δώση στά έμορφα 
πορτραίτα, στά νέα καί χαριτωμένα πρόσωπα 
πού ζωγραφίζει εμπνεόμενος άπ’  αυτήν. Αύτή 
είναι καί ή άνθοπώλις. καί ή μανοΰλα, καί ή 
μικρή πού διαβάζει, καί ή παραμάνα, καί ή γλυ- 
κειά ματιά τής Κολέττης· είναι δλα αύτά μαζί 
καί καθένα χωριστά.

Αύτή είναι'καί ή «Κόρη στήν ανέμη» ή 
«Έστιάς», ή «Μάνα Αγαπημένη»· είναι ή 
«Φιλοσοφία Αποκοιμισμένη», πού 0 χαράκτης, 
δταν τήν έχάραξε πάνω στο μέταλλο, έγραψε 
καί αύτός: «Ναί, είχε πολύ έμορφο πρόσωπο 
ή Μπαμπουτή!» Τό έμορφο αύτό πρόσωπο 
έφερε τή δυστυχία. Ό  ζωγράφος, μονάχα αυτό 
είδε· σκέφθηκε νά τό ζωγραφίση· αίσθάνθηκε 
βαθειά τή δύναμΐ του. Ή  ’Άννα - Γαβριέλλα 
είδε σ’  αύτό μιάν άνυπόφορη ματαιότητα. 'Ο 
Γκρέζ δμως έκαμε άριστουργήματα.!. Κυττάξετε 
τή «Φιλοσοφία κοιμισμένη», όπού ή κυρία 
Γκρέζ είναι ζωγραφισμένη, τήν ωρα πού κοιμά
ται σέ ανεπιτήδευτη στάσι. «Έ δώ , γράφουν οί 
Γκουρμόν, αισθάνεσαι τήν ήδονή μαζί- μέ τά 
νειάτα».

Τί έμορφη πού είναι, έτσι, αποκοιμισμένη! 
Και τί έμορφη έπίσης καί ως μάνα Αγαπημένη ! 
θαρρώ πώς τήν βλέπω τό πρωΐ, μέ τήν αύγοΰλα·
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είναι Ακόμα ατημέλητη' άπό το δέσιμο των 
μαλλιών ξεφεύγουν τά κατσαρά- μόλις επρό- 
φθασε νά φορέση τις ωραίες κάλτσες που σκε
πάζουν πόδι πειό έμορφο καί Από τής κυρίας 
Γκροντόν! Ή  κυρία Γκρέζ έχει μικρούτσικο 
πόδι, τόσο δά ποδαράκι, σαν τό ποδαράκι τής 
Φανσέτ, πού τ’  Αγαπούσε ό Ρετίφ. Πηγαίνει, 
έρχεται, τρέχει, τό ποδαράκι αυτό μέσα στην 
νόστιμη παντόφλα. Καί τώρα πειά ολοι ξύπνη
σαν. Νά, ό Γκρέζ μέ τά μαλλιά Ακατάστατα 
Ακόμα, άπό, τόν υπνο' νά, τά κοριτσιάκια τους' 
νά, καί τό σκυλάκι πού γαυγίζει καί πηδρ. Καί 
νά, και κάποιος πού έρχεται' δ Ούίλλε, ό καλός 
Ούΐλλε, δ αγαπητός γείτονας, αύτός πού γράφει: 
«Πηγαίνω στούκ. Γκρέζ πρωι πρωΐ, πού μέ έχει 
«αλέσει νά πιω σοκολάτα μέ την κυρία Γκρέζ1. 
Καλημέρα, γείτονα! —  Καλημέρα, γειτόνισσα!» 
Καί κοκκινίζει καί πηγαινοέρχεται βιαστική άπό 
τήν πιατοθήκη στο τραπέζι καί άπό τό τραπέζι 
στό μαγειρείο.

Νά, καί ή ίπηρέτρια μέ τά κατσαρωμένα μαλ
λιά, μέ τή ντανιελλωτή σκούφια. Ή  κυρία Γκρέζ 
παίρνει άπό τά χέρια της τό βούτυρο καί τό 
γάλα. Σερβίρει τόν άνδρα της καί τόν κ. Ούίλλε, 
έπειτα τόν εαυτόν της καί τά κοριτσάκια της. Τό 
λευκό της μπράτσο, τό τόσο καλοπλασμένο, λεπτό 
καί έμορφο, φάνηκε άπό τό μανίκι, λίγο τριαντα
φυλλένιο στον αγκώνα. ’Ά ! ή κυρία Γκρέζ δέν 
μοιάζει τις γυναίκες τού Σαρντέν2, πού έχουν 
σοβαρότητα καλογερική, βαρεία ζωγραφισμένες 
και πού δέν δείχνουν ποτέ ούτε τό δαχτυλάκι 
τους. Ή  "Αννα - Γαβριέλλα έχει τώρα παχύνει 
καί εΐναι πειό έμορφη, άπό τότε πού έγεινε. 
μητέρα. Καί σέ κάθε της κίνημα βλέπεις τό 
μπράτσο, τό λαιμό της, τό πόδι της. Αύτή ή 
Μπαμπουτή! Μοιάζει σχεδόν τώρα μέ Φλα- 
μανδή· ό κορσές, τό φόρεμά της, στενάζουν κάδε 
φορά πού κινείται' έχει Ανάγκην άπό ανάσα ή 
έμορφη αυτή πλούσια σάρκα, τό στήθος αυτό, 
αύτάτά μπράτσα, τό σώμα αυτό, λιγώτερο ευλύ
γιστο τωρα, πού έχει βαρύνει άπό τόν έρωτα, 
καί όπου 6 φιλήδονος Γκρέζ, απαράλλακτα δπως 
τήν πρώτη ’μέρα, πεθαίνει άπό πόθον μόλις 
τό σφίξη μέσα στα χέρια του. Τώρά ή κυρία 
Γκρέζ καμαρόνει, χωρατεύει, καί δ κ. Ούίλλε συλ
λογίζεται τή μικρά Ασημένια καφετιέρα πού 
σκοπεύει νά τής προσφέρη τήν πρωτοχρονιά' 
τά παιδιά γελούν κουνώντας τά έμορφα κατσαρά 
των. Ποιος άλλος είναι τόσο ευτυχισμένος σάν 
τόν Γκρέζ; "Εχει έμορφη γυναίκα, ένα φίλον 
καί έμορφα παιδιά' είναι καλός καλλιτέχνης καί 
έχει καί φήμη. Μια κρυφή καί μεγάλη δύναμις 
τόν σπρώχνει Ιμπρός, τού δίνει φτερά. Ή  μεγάλη 
του Ιπιθυμία είναι νά ζωγραφίζη δ,τι αγαπά.

«"Α, κύριε Γκρέζ, τού λέγει δ Διδερό, τί διαφο
ρετικός πού είσθε δταν τό πινέλο σας τό δδηγεΐ 
τό αίσθημα ή τό συμφέρον! Νά ζωγραφίζετε 
τή γυναίκα σας, τήν ερωμένη σας, τόν πατέρα 
σας, τή μητέρα σας, τά παιδιά σας, τούς φίλους 
σας' σάς συμβουλεύω δμως τούς άλλους νά τούς 
σιέλλετε στον Ρολέν ή στόν Μισέλ Βάν Αόο !» 
Ξεύρει δτι ό Διδερό, ό Αλλόκοτος αύτός καί 
τρελλός,. (δμως καρδιά μεγάλη καί μεγάλος νούς) 
έχει πάντα δίκηο. Καί Αμέσως, παίρνει τό πι
νέλο, καθίζει τόν Ούίλλε, τρία τέταρτα, στό φώς. 
Ζωγραφίζει, ζωγραφίζει μέ μανία. Νά, δ Αγα
θός αύτός άνθρωπος μέ τό λεκιασμένο πρό
σωπα «καί τό βελούδο, καί δ κανονές, και τά 
μανικέτια, τί. τέλεια ζωγραφισμένα!1». Τό πορ
τραΐτο τού γείτονα Αρχίζει νά παίρνη ζωή μέσα 
στό φώς' «είναι θαυμάσιο, άντάξιο ένός Ροΰμ- 
πενς καί ένός Βάν Ντΰκ *». ’Απαράλλακτος δ 
"Αγγλος! Κυττάξετε: νά, τά λεπτά χείλη του, τά. 
ζωηρά του μάτια, ή λαμπρή του όψη, ή λίγο 
αιματώδης. «"Οταν ϊδής αύτόν τόν Ούίλλε, γυρί
ζεις τή ράχη στά άλλα πορτραΐτα, -καί στού 
Γκρέζ Ακόμα» λέγει ό Λιδερό.

Άλλ’  εδώ ό Διδερό είναι ύπερβολικός: δέν 
γυρίζει κανείς τή ράχη στή «Φιλοσοφία αποκοι
μισμένη»' ούτε καί στή «Μάνα Αγαπημένη». 
Κυττάξτε τήν καλήν αύτή μάνα «οπού τό κε
φάλι της βγαίνει, μέσα Από τό στεφάνι, τών παι
δικών κεφαλών πού τήν πνίγουν μέ φιλιά3». 
Εΐναι άλλο έργον πειό δυνατό, μέ περισσότερο 
αίσθημα στή ζωή καί στήν τέχνη; Ό  Γκρέζ 
έδωκε ζωή, γύρω στήν "Αννα-Γαβριέλλα, στόν 
χορόν αύτόν Από ωραία παιδιά, άλλα μισόγυμνα, 
άλλα ντυμένα, ένα σωρό από μικρά γοητευτικά 
διαβολεμένα παιδιά. Καί προπάντων, ζωγραφί
ζοντας τή μάνα, έζωγράφισε τή γυναίκα του, τήν 
Ιρωμένη. Μάταια θέλει δ Γκρέζ νά ρίξη πέπλων 
Αγνό πάνω στή γυναίκα αύτή, νά τήν όνο- 
μάση Φιλοσοφία, "Εστιάδα ή Μάνα άγαπη- 
μίνν\. Πάντα τής Αγαπημένης ή εμορφιά δδη
γεΐ τήν τύχη του, πάντα ή Ιρωμένη' καί μέσα 
στήν αύστηρή δνομασία πού τής δίνει, βλέπεις 
τήν ψυχή πού πάλλεται, τό σώμα καί τή σάρκα 
πού λαχταρούν. Ό  Διδερό, πού καλά γνωρίζει 
τόν Γκρεζ καί πού τίποτε δέν τού ξεφεύγει 
Αης δ,τι σχετίζεται μέ τόν ζωγράφο, ήμπόρεσε 
νά ίδή αύτό τό αίσθημα. «Τό στόμα εκείνο τό 
μισοανοιγμένο, τά μάτια αύτά τά λιγωμένα, ή 
στάσις αύτή ή προκλητική, ό λαιμός αύτός δ 
παχουλός, τά δυο. μαζί αισθήματα τού πόνου 
καί τής ηδονής κάμνουν τίς τίμιες γυναίκες νά 
χαμηλώνουν τά μάτια καί νά κοκκινίζουν. Καί 
πλάϊ, ή ίδια θέσις, τά ίδια μάτια, ό ίδιος λαι
μός, τό ίδιο πάθος' καί καμιά γυναίκα δέν τό

' Ντυπλεσί: ’Απομνημονεύματα καί Ήμερολόγιον 1 Λιδερό: Πορτραΐτο του Ούΐλλε.
τού Ζ Α ν-Ζ όρζ Ούίλλε (1857)- 2 Τοϊ> ίδιου.

* Ό  μεγαλείτερον κολορίστας τού ι8»ν αίίόνος. Σ. Μ. 8 Λιδερό: «Μάνα αγαπημένη».
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παρατηρεί. "Ομως, δν οι γυναίκες περνούν βια
στικές μπρος άπό τήν εικόνα αύτή, οί άνδρες 
σταματούν επί πολύ' Ικεΐνοι βέβαια πού εννο
ούν καί εκείνοι πού, μέ τό πρόσχημα οτι έννο- 
οΰν, στέκονται ν’  απολαύσουν μιάν εκτάκτως 
ήδονική σκηνή, καθώς κ’  εκείνος πού, δπως 
εγώ, σταματούν και γιά τά δύο». Αύτό δέν 
εμποδίζει, τόν Διδερό νά διδάσκη τήν ήθικήν 
επάνω σ’  αύτή τήν εΐκόνα καί Ιπιτέλους νά 
δ&κρύζη.

ΕΙς τό Σαλόν τού 1765 εκθέτει ό Γκρέζ τό 
Πορτραΐτο τής κ. Γκρεζ δταν είναι έγκυος. 
Νά δείχνη κανείς τή γυναίκα του, έτσι στο κοι
νόν! χρειάζεται καί λίγη ντροπή. Καί αύτός 0 
Διδερό έφριξε. Καί τί μένει λοιπόν νά ζωγρα
φίση δταν θά ξανακάμη τό πορτραΐτο τής κυρίας 
Γκρέζ; Ό  ζωγράφος έσκυψε νομίζεις ν« είπή 
στόν θεατή τής είκόνος: «Κυττάξτε τό στήθος 
τής γυναίκας μου! — Τό βλέπω, κ. Γκρέζ. Μά 
είναι μαραμένο καί χλωμό' αν τής μοιάζη, τόσο 
τό χειρότερο γιά σάς, γιά κείνη καί γιά τήν 
εικόνα»Λ Καί μιάν Αλλη φορά γράφει μέ περισ
σότερη ειρωνεία, δταν δ Γκρέζ έστειλε στό 
Σαλόν ώς Έστιάδα τό πορτραΐτο τής γυναίκας 
αύτής πού είχε τόσα παιδιά γεννήσει: «Αύτή, 
Έστιάς! Γκρέζ, αγαπητέ μου, μάς περιπαίζεις!».

Τί συμβαίνει λοιπόν; Τί θέλει νά είπή δ 
Διδερό; Ή  κυρία Γκρέζ δέν είναι πειά φρό
νιμη ; Δέν είναι πειά έμορφη; Δέν είναι πειά ή 
άδολη γυναίκα πού είχε γνωρίσει μαζί μέ τόν 
μοναχόν καί τόν Ανεψιό τού Ραμώ τού μουσι
κού είς τήν δχθη τών Όγκυστέν ή στήν δδόν 
ΣαΙν-Ζάκ; Δέν είναι πειά ή γυναίκα πού 
γι’ αύτήν έγραψε: «Τήν Αγάπησα πολύ, Ιγώ, 
δταν ήμουν νέος καί τήν έλεγαν Δ5“ Μπαμ
πουτή ; 2» Δέν είναι πειά ή ίδια καλή μάνα καί

1 Διδερό: «Πορτραΐτο τής κυρίας Γκρέζ».
5 Διδερό: «Πορτραΐτο της κυρίας Γκρεζ».

νοικοκυρά; Τί έγεινε λοιπόν στό σπίτι αύτό; 
Έ πεσε δ κεραυνός επάνω του; Βέβαια. Καί 
μαζί μ’ αύτήν καί ξύλο. Νά, τί άκουοε μιάν 
ήμερα ένας αδιάκριτος (δ Ούίλλε ή δ Διδερό;) 
πού ήρθε νά τούς Ιδή, άπό τή μισοκλεισμένη 
θύρα, τή στιγμή πού ξεσπούσε ή θύελλα: —Καί 
θά πάρωμε πολλά λεπτά άπό τήν εικόνα αύτήν 
πού θά χαράξη δ Φλιπάρ; — Γιά ποιάν εικόνα 
θές νά πής; — Γιά τήν εΐκόνα τού «Παραλυτι
κού».— "0 Θεός νά διόση, μά δέν τό πολυπι- 
στεύω! — Γιατί, ξέρεις.. .  — Τ ί; —  Μού χρειά
ζεται ένας υπηρέτης καί τό Αμάξι πού βού είχες 
ύποσχεθή! — 'Αμάξι! ‘Υπηρέτη! Τό σκέφθηκες 
πρώτα; Ό  Ντουαγέν, 6 Βερνέ, δ Σαρντέν, 
έχουν υπηρέτες καί Αμάξια; — Μά δ Σαρντέν, 
δ Βερνέ, δ Ντουαγέν, δέν είναι Γκρέζ!— Μά, 
γυναίκα! — Καλά γιά τό Αμάξι! Μά δ υπηρέ
της, μού χρειάζεται Ινας υπηρέτης! — Μετά τό 
Πάσχα, δν πουλήσωμε τίποτε». Καί ή κυρία 
Γκρέζ κοκκινίζει, κιτρινίζει, δέν κρατιέται πειά, 
καί τό ωραίο της χέρι άστραψε πάνω στό πρό
σωπο τού Γκρέζ. Τόσο δυνατός ήτον δ μπατσος, 
πού τού φάνηκε δ ουρανός σφοντύλι- μά άναψε 
έπειτα κι’  αύτός καί ρίχνεται κατ’  επάνω της 
καί πληρώνει τόν μπάτσο λ Και νά, οί δυό τους 
μέ φωνές, μέ κλάματα, ρίχνουν κατακέφαλα δ,τι 
τύχη εμπρός τους, χωρίς νά τούς μέλη γιά τί
ποτε ! Κα! τότε, αύτός πού τά διηγείται — δ 
Διδερό πού ήρθε γιά τό πορτραΐτο του ή δ 
Ούΐλλε πού έφερε δώρον τήν έμορφη χρυσή 
καφετιέρα καί πού στοίχισε 200 φράγκα — δέν 
πέρασε τό κατώφλι, έφυγε βιαστικός, βέβαιος 
πώς ή στάμνα — ή συζυγική στάμνα τής ωραίας 
είκόνος — αν δέν έσπασε ακόμα, δμως έχει 
ραγίσει.
[ Μβτάφρ. Κ. Μ.) ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΠΙΛΟΝ

1 «’Αρχεία τής γαλλικής τέχνης
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Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ, — Μέ απασχολεί πολύ τάς ημέρας 
αύτάς δ  πλανήτης Ά ρη ς. Ή  προσέγγισίς του πρός τήν 
Γήν, αί παρατηρήσεις καί είκασίαι των αστρονόμων 
περί τής πιθανής ζωής, τά σχέδια πού προτείνονται 
πρός συνβννόησιν μέ τούς κατοίκους του, μου έκίνησαν 
ένα εξαιρετικόν ένδιαφέρον διά τό άστρον αύτό.

Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΓ. — Πιστεύετε ότι δλαι αύταί αί 
αγωνιώδεις προσπάθειαι θ ά  φθάσουν είς κανένα 
αποτέλεσμα;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  "Οπως γνωρίζετε, έγώ τά πιστεύω 
δλα καί τά μάλλον άπίστευτα. Δεν υπάρχει μεγαλυτέρα 
ήδονή άπδ τδ νά πιστεύη κανείς, όπως δέν υπάρχει 
μεγαλυτέρα δυστυχία άπό τήν απιστίαν..Ή διδασκα
λία τού Χριστού μου είναι προσφιλής, ακριβώς διότι 
μάς Ιδίδαξε νά πιστεύωμεν τά πλέον άπίστευτα πράγ
ματα, ΔΓ αύτό ζηλεύω τά παιδιά τά όποια πιστεύουν 
τό  ̂καθετί. Ή  δυστυχία των άρχίζει όταν παύουν 
πλέον νά. πιστεύουν. Πιστεύω, λοιπόν είς συνεννόησιν 
jii, τόν Ά ρη ν , όπως πιστεύω ότι 6 Κούκ καί ό  Πήρυ 
Ιφθασαν καί οί δύο εις τόν Π όλον. . .

Ό  ΜΑΘ. — Δέν έννοώ ποιαν ήδονήν σας δίδει ή 
πίσιις αύτή ;

'Ο  κ. ΑΣΟΦ.— Μου δίδει μίαν μεγάλην ήδονήν, διότι 
φαντάζρμαι τόσον ώραία πράγματα. Συλλογιοθήτε 
διι υ σ ^ ρ α  άπό ολίγον καιρόν, άντί νά όμιλούμεν διά 
Τά κοινά καί τετριμμένα πράγματα τής γής μας, θά  
συζηιούμεν τάς τελευταίας ειδήσεις, πού θ ά  μάς στέλ- 
λουν t>í κάτοικοι τού Ά ρ εω ς . Αί εφημερίδες θά  Ιχουν 
ειδικήν στήλην ανταποκρίσεων άπό τόν παρθένον πλα
νήτην καί ή στήλη αύτή ώρισμένως θ ά  είναι πλέον 
ενδιαφέρουσα άπό τήν στήλην των επαρχιακών αντα
ποκρίσεων. Καί είς τάς συναναστροφάς, άντί νά όμι
λούμεν αίωνίως διά τόν καιρόν, διά τάς έργασίας τής 
Βουλής καί διά τά νέα έργα τών θεάτρων, θ ά  συζη- 
τοΰμεν διά τήν πολιτικήν, διά τήν τέχνην καί διά τήν 
λοταρίαν τών Άρείων έθνών.

Ό  ΜΑΘ. — Καί φαντάζεσθε ότι,, είμπορούμεν νά 
μυηθώμεν τόσον γρήγορα είς τόν λαβύρινθον αύτόν 
μιας ζωής τόσον μακράς καί τόσον διαφορετικής άπό 
τήν ίδικήν μ ας;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. - -Δ έ ν  τό φαντάζομαι βέβαια. Καί διά 
νό είμαι ειλικρινής, σάς ομολογώ οτι δέν μ’  ένδιαφέ- 
ρει καί πολύ ή ιστορία καί ό πολιτισμός τού Ά ρεω ς, 
αφού δέν έλαβα ποτέ τήν υπομονήν νά χασομερήσω είς 
τήν Ιστορίαν ιο ί  ίδικού μας πλανήτου. Εκείνο πού 
μ’ Ινδιαφέρει άπό τόν Ά ρ η ν  είναι ένα πλήθος 
μικροπράγματα.

Ό  ΜΑΘ. —  Π οια άπάνω - κάτω ;
_Ό κ. ΑΣΟΦ. — Θά ήθελα π. χ. νά ίδώ γυμνόν ένα 

κάτοικον τού Ά ρεω ς. Θά ήθελα νά βεβαιωθώ δν 
είμπορούσα νάγαπήσω μίαν Άρειανήν καί νά μάθω 
με ποιον τρόπον γίνεται ό έρως είς τόν πλανήτην 
αύτόν. Θ ά ήθελα νά μάθω τί τρώγουν οί Ά ρειο ι καί 
δν ή μαγειρική των όμοιάζη μέ τήν ίδικήν μας. Θά 
ήθελα άκόμη νά ίδώ δύο Άρείους νά μαλλώνουν καί 
δύο Άρειανάς νά πιάνωνται άπό τά  μαλλιά. Θά ήθελα 
έπειτα νά πληροφορηθώ, άν ύπάρ’χουν λόγιοι είς τόν 
Ά ρη ν , δν γράφουν δρά[ΐατα, δν τά δράματα αύτά 
μαξιλαρόνωντσι καί δν οί συγγραφείς των υβρίζωνται 
είς τάς έφημερίδας ύστερα άπό μίαν παράστασιν. Kuí

κοντά είς τά άλλα θ ά  ήμουν περιεργότατος νά μάθω 
άκόμη Ιάν είς τόν “Αρην ΰπάρχη κανένα κρατίδιον, 
πού νά όμοιάζη μέ τήν Ελλάδα, καί δν ή άπενταρία 
τό δέρνη όπως τό Ιδικόν μας.-1'’ ·1

‘Ο ΜΑΘ. — Πώο έφαντασθήκατε ποτέ ότι είμπορεί 
νά ύπάρχη ενα πανομοιότυπον τής 'Ελλάδος έκεϊ 
επάνω;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Διότι είμαι πεπεισμένος ότι είναι 
άδύνατον νά ύπάρχη κυτοικημένος πλανήτης είς τόν 
όποιον νά μήν εύρίσκεται καί μία Ελλάς, Ό  θεός πού 
έπλαοε τούς. κόομους δέν θ ά  ήθέλησε νά στερήση 
κανένα έξ αυτών, άπό τήν ώραίαν αυτήν καί διασκε- 
δαστικήν ποικιλίαν. "Ενας πλανήτης χωρίς Ελλάδα, 
θ ά  ήτον άνάξιος νά στροβιλίζεται εις τόν. χορόν τών 
ουρανίων σωμάτων. ¡L,

Ό  ΜΑΘ. — Κατανιφ νά πιστεύσω, ότι έχετε δίκαιον. 
Υ π οθέτω  μάλιστα ότι ή πρώτη συνεννόησίς μας μέ 
τόν Ά ρ η ν  θά γίνη είς Ελληνικήν γλώσσαν. Δέν είξεύρω 
όμως άν θά  είναι είς καθαρεύουσαν ή δημοτικήν.
■ Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Βεβαίως είς καθαρεύουσαν.

Ό  ΜΑΘ. —  Διατί;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Διότι οί "Ελληνες τού Ά ρ ε ω ς  θά 

θελήσουν νά μάς κάμουν φιγούραν καί θ ά  βάλουν τόν 
Μί’στριώτην τους νά συντάξη τό πρώτον τηλεγράφημα.

Ό  ΜΑΘ. —Υποθέτετε ότι θ ά  ύπάρχη καί ένας Μι- 
στριώτης είς τόν Ά ρ η ν ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Είμαι βέβαιος.
Ό  ΜΑΘ. — Δέν έρχόμεθα είς εύβυμότερόν θ έμ α ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Έ χετε δίκαιον. Σάς έλεγα προτήτερα 

ότι θ ά  ήθελα νά γνωρίζω, αν θ ά  ήμπορούσα νά έρω- 
τευθώ μίαν Άρειανήν.

Ό  ΜΑΘ. — Φαίνεται ότι έχετε κακούς σκοπούς, έν 
περιπτώσει συγκοινωνίας μέ τόν Άρην.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Δέν τό αρνούμαι. Είμαι τρελλός άπό 
τώ ρα  διά μίαν Ιρωτικήν κατάκτησιν έκεϊ επάνω. Κάθε 
βράδυ πού κυττάζω τό ώραίον δοτρον νομίζω ότι 
βλέπω μίαν δροσεράν Άρειανήν, ή όποια άπλόνει τά 
μικρά της χεράκια είς τό ^άος καί θέλει νά κρημνι- 
σθή είς τήν άβυσσον καί να πέση μέσα είς τάς άγκά- 
λας μου. Έ άν μού έλθη σήμερα τήν νύκτα, θά  μέ 
χάσης, αγαπητέ μου, διά πολύν καιρόν.

Ό  ΜΑΘ. — ’Αλλά μήπως εΐξεύρετε τί είδους πλά
σματα είναι αί γυναίκες τού Ά ρ ε ω ς ; Είμπορεί νά 
είναι Ιπικίνδυνα θηρία. Καί τό τε ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Ησύχασε, φίλε μου- Δέν είμποροΰν 
ποτέ νά είναι πλέον επικίνδυνα θηρία άπό τάς γυναί
κας τής Γής. Καληνύκτα.

Ό  ΜΑΘ. —  Σάς εύχομαι καλήν διασκέδασιν. .
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Εύχαριστώ.

Π Α ΥΛ Ο Σ Ν ΙΡΒΑ Ν ΑΣ

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α
«Ν ίτσα · δρά μα σ ε  τέσερες π ρ ά ξες  υ π ό  Ζ . Φ ντίλη, 
Π όλη, 1 9 0 9 , τύπ ο ιξ  Α . Κ ορόμηλα , ο . 120 .

1-1 Νίτσα είνε ϊοως τό καλλίτερον δραματικόν έργον 
* * τού αρκετά πολυγράφου κ. Ζ. Φυτίλη. Καί ώς 
κατασκευή και ώς σκέψις, μαρτυρεί μίαν μεγάλην 
πρόοδον τού συγγραφέως. Ή  ήρωίς του είνε μία χει
ραφετημένη άληύινά, καί προάγει τό σύστημά της 
μέχρι τών εσχάτων του συνεπειών. Καί λύουσα κάθε 
δεσμόν μέ τήν οικογένειαν της, ή όποια ήθελε νά{τήν 
ύπανδρεύση 'πότε μέ τούτον, πότε μ’  έκεΐνον τόν άνά-
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ξιον, ή ώραία καί έλευθέρα Νίτσα φεύγει είς τό Πα
ρίσι. Έκεϊ, ή περιουσία της, τό πνεύμα της, αί Ιδέαι 
της, ή καλλονή της, δλα τής Ιπιτρέπουν νά ζήση μίαν 
ζωήν χαριτωμένην, έν τφ  μέσω ποιητών καί καλλιτε
χνών, τών οποίων γίνεται ή ερωμένη καί ή μούσα. 
Ά π ό  τήν ζωήν αύτήν έρχεται νά τήν άποσπάση ό 
Νίκος, πού τήν αγαπούσε . . .  Ά λλ ’  ή δύναμις τής Νί- 
τσας νικφ, καί ό Νίκος μένει μαζί της διά νά ζήοη καί 
αύτός τήν ιδίαν ζωήν. Τήν στιγμήν της συμφιλιώ- 
σεώς των, ένας άπό τούς προσκεκλημένους τής Νίτσας 
προπίνει: «Στήν ύγ%(ά, τής πιό φυσικής, τής πιό άλη- 
θινής, τής πιό τέλειας γυναίκας πού υπάρχει στόν 
κ όσμο!»  —  Πού δέν υπάρχει έπρεπε ^ά είπή καλλίτερα. 
Διότι ή Νίτσα είνε καθαυτό πλάσμα τής φαντασίας 
τού ποιήτοΰ. Παρουσιάζει τήν γυναίκα, όπως πρέπει 
νά είνε κατά τήν Ιδέαν του. Καί ή ίδέα του είνε θαυ- 
μασία διά μίαν μέλλουσαν κοινωνίαν, τελειστέραν άπό 
τήν σημερινήν. Νομίζομεν ότι τό δράμα αύτό, καλο
καμωμένων καθώς είνε, άν έπαίζετο είς τό θέατρον 
συχνά, θ ά  είχε μεγάλην επίδρασιν καί θ ά  ύπεβοήθει 
τήν κοινωνικήν εξέλιξιν, ή όποία μίαν ήμέραν θ ά  μάς 
δώση γυναίκας ώ ς τήν Νίτσαν.

«Μ αρία  Π εντα γιώ τισσα », δρά μα a i  μ ίρ η  τρία , έκδο- 
σις τ ή ς  «Ν έας Ζ ω ή ς», ’Αλεξάνδρεια, 1 9 0 9 , σ . 8 7 .

Ο  κ. Νιρβάνας τυπόνει όλονεν τά δράματά του καί 
κάμνει πολύ καλά. Διότι τά δράματα τού κ. Νιρ

βάνα κερδίζουν πολύ περισσότερον άναγινωσκόμενα 
παρά παίζόμενα «Ις τό θέατρον. Άνεγνώσαμεν τήν 
«Μαρίαν Πενιαγιώτισσαν» καί όμολογούμεν ότι μάς 
έφάνη άπείρως ώραιοτέρα, παρά όταν τήν εϊδα(ΐεν 
πέρυσι είς τήν «Νέαν Σκηνήν». Τότε τό δράμα έκριθη 
έκτενώς καί είνε περιττόν νά έπανέλθωμεν. Ή θελήσα- 
μεν άπλώς σήμερον νά σημειώσωμεν τήν Ικδοσίν του 
καί τό αναμφισβήτητου τούτο, ότι ό κ. Νιρβάνας πρός 
τό παρόν είνε μάλλον δραματικός τής βιβλιοθήκης. 
’Εντούτοις όλα τά ώραία  δράματα παίζονται! Καί 
ίσως, έάν εύρίσκοντο κατάλληλοι ήθοποιοί, κατάλλη
λος σκηνή καί έπαρκώς προητοιμασμένον κοινόν, και 
ή θεατρική επιτυχία τού κ. Νιρβάνα (μετρία μόνον ύπό 
έιοψιν αριθμού παραστάσεων καί εισπράξεων), θά  
ήμιλλάτο πρός τήν βιβλιοπωλικήν. Καί ό κ. Νιρβάνας, 
παρά τά λάθη του κάποτε καί τάς αδυναμίας του, εΐνε 
δ άγαπητός μας καί λαμπρός συγγραφεύς, πού τού αξί
ζει νά έχη όλων τών είδών τάς επιτυχίας, καί είς τόν 
μεγαλήτερον βαθμόν.

* ‘Α π ομ νη μ ονεύμ α τα  Κ όρ η ς» , «Δ ύο  τρ ιαντάφ υλλα ·,
* Τελευταίο γρά μμ α», διηγήμα τα  υ π δ  ’ Α θ α να σ ίο υ  
Μ ίχα. ΙΙειραιεύς, 19 0 9 , τ ύ π ο ις  Ν . Τ αρουσοπού- 
λου , σελ. 9 β .

Ε ΝΑ συμπαθητικώτατο βιβλιαράκι, μέ τήν εικόνα είς 
τήν άρχήν ένός παιδιού, πού φαίνεται δεκαεπτά, τό 

πολύ δεκαοκτώ χρόνων. Αύτός είνε ό  συγγραφεύς. 
Άλλά τά διηγήματα'του πολύ ανώτερα τής ήλικίας 
του. Σπανίως τωόντι «διαβάσαμεν ωραιότερα καί πλέον 
εύέλπιδα παιδικά πρωτόλεια. Καί άπό τά τρία, προτι- 
μώμεν τό πρώτον. Είνε ή πολύ συγκινητικά γραμμένη 
Ιστορία μιάς μικρούλας, πού' βασανίζέται άπό τήν μη
τέρα της επειδή αγάπησε Ινα ξανθό παιδί, όπως έπάνω 
κάτω καί ή Στέλλα Βιολάντη Ιβασανίσθη άπό τόν 
πατέρα της. Ά λλά δέν έχει καμίαν όμοιότητα. Δέν είνε 
μίμηοις, άλλ’  Ιμπνευσις άπό τήν ζωήν. Έ χει παρατή- 
ρησιν, άλήθειαν, κάπου-κάπου καίδυναμιν. Τ ό δεύτε
ρον διήγημα,— μέ ηρώα Ιπίσης παιδί, τής ήλικίας τού 
συγγραφέως, — πάρα πολύ ρομαντικόν, σχεδόν περιπε
τειώδες, άρκετά άπίθανον, μαρτυρεί περισσότερον τήν 
άπξίρίαν τού νεαρού διηγηματογράφου, ό  όποιος βέ
βαια δέν ήμπορεϊ νά ξεύρη ¿κό|ΐη τόν κόσμον.Έξαφνα 

'  ένας άρρωστος, ένας άλκοολικος, φεύγει άπό τήν Έ λ·

λάδα καί κερδίζει λεπτά είς μίαν μακρινήν χώραν άξε- 
νον, όπου οί άνθρωποι σκάπτουν τήν γήν καί βγάζουν 
χρυσάφι. Πολύ δύσκόλον πράγμα καί διά τόν ύγιέστε- 
ρον...’Εντούτοις τό διήγημα έχει Ιδώ  καί Ικεί εύμορφα 
μέρη, ζωηρές πινελιές, αληθινός ψυχικάς καταστάσεις, 
καί φανερόνει κάποιαν εύαισθησίαν καθ’  δλα ποιητι
κήν. "Οσον διά τό τρίτον, εΐνε ή τελευταία Ιπιστολή 
ενός αύτόχειρος, που δέν λέγει καί μεγάλα πράγματα. 
ΔΓ αύτό έπιμένομεν είς τό πρώτον, είς τ ’ « ’Απομνημο
νεύματα Κόρης». Μόνον αύτά θ ά  ήσαν άρκετά νά μάς 
πείσουν, ότι ό  κ. Μίχας έχει τάλαντον καί μίαν ήμέραν 
θάναδειχθή μεταξύ τών καλλίτερων μας διηγηματο- 
γράφων. Τ ο πρώτον του έργον είνε ήδη κάτι τί.

Κ Α Π Ο ΙΟ Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Ν έα Σ κ η ν ή : «Τ ά  Χ α μ ίν ια »  σατυρική  ή& ογραφία είς 
π ρ ά ξε ις  τρεις, i n i  I .  Δεληκατερίνη.

Ο  τίτλος καί ό  ύπότιτλος δέν λέγουν τίποτε. Ούτε 
περί χαμινίων άκριβώς πρόκειται, ούτε περί ηθο

γραφίας. Άλλά μόνον περί ένός νεαρού καί .τρομερού 
καί πολυμήχανου καί άσυλλήπτου λωποθυτάκου Πον
τική, ό  όποιος είνε ολίγον Ά ρσέν Λουπέν, ολίγον 
Ροκαμβόλ, δλίγον Φυσέκης, όλίγον άπ’  όλα, — και τού 
αμείλικτου διώκτου του, τού ύποδεκανέως τής χωρο
φυλακής Καρούμπα, ό  όποίος έπίσης δέν είνε ό τύπος 
τού έλληνος αστυνομικού. Έ ν τούτοις ή φάρσα πλέκε
ται Ιξυπνοτάτη, ζωηροτάτη, τεχνικωτάτη καί πολύ 
πολύ διασκεδαστική. Φιλολογική αξία όλιγίστη ή μηδα
μινή- άλλά θεατρική επιτυχία άπό τάς μεγαλειτέρας 
καί δικαιοτέρας. Διότι τό έργον, θεατρικώς, είνε κάτι 
πλήρες, άρτιον, σχεδόν τέλειον. Παίζεται δέ καί πολύ 
ώραία άπό τούς ηθοποιούς τής «Νέας Σκηνής», πρό 
πάντων άπό τήν Δ*“  Κοτοπούλη, ή όποία κάμνει τόν 
Ποντίκην, καί άπό τ ό ν  κ. Σαγιώρ, άμίμητον πάντοτε 
είς τούς κωμικούς «στρατιωτικούς» ρόλους. Τά «Χαμί
νια» παίζονται θριαμβευτικώς σχεδόν καθεκάστην.

Β α ρ ιε τέ :  T i  « 9 7 » , σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά  δρά μα ε ίς  π ρ ά 
ξε ις  τρεις, i n i  Γ . ’  Α σπ ρέα .

Τ Ο έργον είνε ιστορική σκηνογραφία. Ό  συγγραφεύς 
είς ακριβείς σκηνάς μάς παρουσιάζει τόν πόλεμον 

τού 97ι κ“ ί προσπαθεί νά δικαιολογήση τήν ήτταν, 
έπιρρίπτων αύτήν μόνον είς τά λάθη τού επιτελείου. 
Τ ά ερωτικά έπεισόδια, τά  όποία διανθίζουν τό ήρωΐ- 
κόν φόντο, δέν εΐνε μέ τήν Ιδίαν άκρίβειαν γραμμένα. 
Διά τούτο τό *97» δέν ήρεσε τόσον είς τούς θαμώνας 
τού «Βαριετέ», οί όποιοι έχουν άλλος άξιώσεις από εν 
έργον, καί δέν συγκινούνται εύκόλως μέ πατριωτικός 
εικόνας, όταν μάλιστα δέν τάς άναδεικνύη μία τελεία 
σκηνοθεσία. Διότι κατά τήν γνώμην μας, τό «97» τό 
όποίογ έν τφ  ουνόλφ είνε καλοσχεδιασμένον καί καλο- 
γραμμένον, έχει δέ καί μίαν γ ' πράξιν πολύ δραματι
κήν, θ ά  εΐχεν επιτυχίαν άν έδίδετο είς λαϊκώτερον θέα
τρον καί μέ τελειότερα σκηνικά μέσα.

Οί ήθοποιοί τού «Βαριετέ» έπαιξαν πολύ ώραία, 
όσον τουλάχιστον τούς έβοηθούσε τό έργον, τό όποιον 
δέν ήτο τής εϊδικότητός των. Ιδιαιτέρως κομψή καί 
ώραία ήτο ή K« Κυβέλη μέ τήν οτολήν τής νοσοκό
μου τού Ερυθρού Σταυρού- διεκρίθηοαν έπίσης ό  κ. 
Λεπενιώτης, ώς στρατιώτης πυροβολητής Ιπτανήσιος, 
καί ό  κ. Παπαγεωργίον ώ ς  γηραιός Ιατρός.

Β α ρ ιε τέ : Τ ο  ♦Χ α λα σμ ένο  Σ π ίτ ι» , δρά μα είς π ρ ά ξε ις  
τρεις, i n i  Σ π ό ρ ο υ  Μελά.

E INE ίσως τό σπουδαιότερου έργον τής Ιφετεινής 
περιόδου. Διά τούτο θ ά  μάς επιτροπή νά διηγη- 

θώμεν έν έκτάσει τήν ύπόθεσιν, καί διά το πιστότερον



μάλιστα, νάντιγράψωμεν τήν σύνοψιν, τήν όποιαν Ανε- 
κοίνωσεν εις μίαν εφημερίδα δ συγγραφ«ύς δ  Ιδιος.

Καθώς Ιπιστρέφει Από τήν ξενητειάν, όπου έκαμε 
τήν θητείαν του, δ Άναστάσης Τζίτζικας, δ  τελευταίος 
κλάδος τού δένδρου των Τζιτζικαίων, Ακολουθεί ιό 
οικογενειακόν επάγγελμα, γίνεται άμαξας, όπως δ 
πατέρας καί δ πάππος του, κι’ εργάζεται μέ μεγάλην 
ορεξιν στήν Αρχή, έπιθυμών νά ίδή τήν ευτυχίαν θρο- 
νιαομένην εις τό μικρό σπιτάκι του-

Ά λλ ’  άκριβώς επειδή τώρα είχεν άνδρωθή καί τά 
ταξείδια καί ή ξενητειά του έχάρισαν κάποιαν πείραν, 
του Ιπετράπη να ίδή τή>' πραγματική»’ κατάοτασιν τού 
σπιτιού του, αίτιος τής δυστυχίας τοΰ οποίου ή τον ό 
πατέρας τΟυ ό ίδιος, δ Μανώλης Τζίτζικας. Κατά τήν 
έπιθανάτιον άγωνίαν του δ πάππος τοΰ Άναστάση καί 
πατέρας τοΰ Μανώλη Τζίτζικα, δ ξακουστός Λιάπης 
Τζίτζικας ή Πολυλογάς, είς τά δύο παιδιά του, τόν 
Μανώλη και τόν Μάρκο, είπε μεταξύ βογγητών:

— Ξερετε δτι εγώ σπίτι δεν ¿κληρονόμησα άπό τόν 
πατέρα μου, πού καθώς ξέρετε έπέθανε στή φυλακή. 
Μολαταΰτα μέ άγώνα πολύν κατώρθωσα ν' άποσπάσω 
άπό τούς εχθρούς του, οί όποιοι τοΰ είχαν καταβρο
χθίσει ι. τήν μεγάλην περιουσίαν, ένα οίκόπεδο, έπάνω 
είς τό δποϊον έκτισα τό σπίτι μας αύτό έδώ καί τούς 
σταύλους. . .  Μάρτυς μου ό  Κύριος, έξηκολούθησεν, 
δτι ¿προσπάθησα νά το μεγαλώσω νά τοΰ δώσω άγέρα, 
άλλά τά πράγματα δέ |ΐ’ ευνόησαν. Σέ σάς άφίνω τήν 
κατάρα μου &ν δέν το κάμετε, όπως τό πόθησε ή 
ψυχή μου.

.'Ο  Μανώλης, ώς μεγαλείιερος άνέλαβε ιήν διεύθυ»·- 
σιν τοΰ σπιτιοΰ. Ό  δέ Μάρκος »|>υχή καί σώματι άφιε- 
ρώθη είς τήν εργασίαν του, τά κέρδη τής οποίας παρέ- 
διδεν είς τόν Μανώλην διά τήν έκπλήρωσιν τής πατρι
κής θελήσεως. Ό  Μανώλης ήτο Ασυνείδητος καί 
άπονος, ό Μάρκος άγαθός άλλ’  ανίκανος. Ό  Μανώλης 
ευθύς μετά τόν θάνατον τοΰ πατέρα του ένυμφεύθη 
τήν Ξενούλαν, μίαν έπιπολαίαν καί άρχοντοξεπεσμένην 
γυναικούλαν, ή όποία τόν ¿θάμπωσε μέ τά  λοΰσα της. 
Είς μάτην ό  Μάρκος άνθίστατο είς τήν έ»’ωσιν.

Ή  Ξενούλα, έννοοΰσα νά ζή κατά τρόπον, τόν 
¿ποιον δέν έπέτρεπαν τά οικονομικά τοΰ σπιτιού, τό 
¿χρέωσε σύντομα. Ό  Μανώλης ό όποιος τήν αγαπούσε, 
παρεσύρετο εύκολα άπό αυτήν. Κατ’ άρχάς εϊλικρινώς 
είργάζετο νά πραγματοποίηση τήν πατρικήν επιθυ
μίαν. ’Αλλ' είχε κακας συνήθειας. “Επινε»’, Ιπαιζε χαρ
τιά καί άργότερα, μετά τά πρώτα Ιτη του γάμου, ίγεινε 
κυνηγός γυναικών. Τά χρέη του σπιτιού όπερέβησαν 
τότε .τάς δυνάμεις τού Μανώλη. ’Εκείνος δέ άπηλπι- 
σμένος πλέον, άπίστησε πρός τήν πατρικήν θέλησιν. 
Έπαυσε νά σκέπτεται καθ’  ολοκληρίαν περί αύτής, 
όταν^ μάλιστα έχασε καί τήν ιδιόκτητον άμαξαν του, 
τήν οποίαν είχε κληρονομήσει.

“Οταν είχε^περιέλθη πλέον είς τήν ¿αχάτην ένδεια»·, 
παραδίδει. αύτήν τήν κόρην του καί τήν γυναίκα του 
είς τήν Ισχάτην διαφθοράν, μεταχειριζόμενος ώς πρό
σχημα τάς υποχρεώσεις, τάς όποιας είχεν απέναντι των 
δανειστών. Έκεΐναι ύπέκυψαν. Καί δ Μανώλης μέ τάς 
προσόδους των καθώς καί έκείνοις τοΰ Μάρκου καί 
κατόπιν τοΰ Άναστάση, γλεντοκοπφ, χωρίς καμίαν 
τύψιν συνειδήσεως, άφοΰ πλέον είχε χάση τελείως τό 
ήθικόν .ιου- Έψεύδετο δέ διαρκώς απέναντι των, λέγων 
ότι τά χρήματα τά δποία έλάμβανε, κατέθετε τακτικά 
εις χείρας τοΰ προϊσταμένου του. Ό  Άναοτάσης απο
καλύπτει κατ’ άρχάς τό ψεύδος τοΰτο, ζητεί εξηγήσεις 
άπό τόν πατέρα του, άλλ’ άντ’  αύτών κερδίζει μίαν 
καμουτσικιάν εις τό πρόσωπον.

’Επακολουθούν ραγδαίοι αί άποκαλύψεις. Ή  άδελφή 
ο υ  Καλλιόπη δέν εργάζεται εις καμίαν μοδίστραν, 
π ω ς  υπέθετε. Τήν παραμονήν τής Πρωτομαγιάς, όλί- 
ον καιρόν μετά τήν έπάνοδόν του, τήν βλέπει μέσα 
’ ενα αμάξι μεθυσμένην, μεταξύ ύποκειμένων ύποπτων.
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Επιστρέφει γρήγορα στό σπίτι του καί ευρίσκει μόνον 
τόν θειον του Μάρκον, μόλις Ιπιστρέφοντα άπό τήν 
κοπιώδη έργασίαν του. Έ κεϊ τοΰ έξιστορεί τά καθέκα
στα. Ό  Μάρκος, ό όποιος διά τής στάσεως τού άδελ- 
φοΰ του καί τής τυραννίας εί^ε χάσει κάθε αυτενέρ
γειαν, περιωρίζετο ν’  άκούη μονον. Κάποτε παρασυρο- 
μενος^άπό τήν όρμήν τοΰ άνεψιοΰ του, του άποκαλύ- 
πτει οτι αύτός γνωρίζει αύιήν τήν διαγωγήν τοΰ 
αδελφού του, αλλ’  ότι δύο ίοχυροί λόγοι ιόν ήμπόδισαν 
πάντοτε ν’ άντιστή: ότι δέν ήξευρε γράμματα διά 
ν’  άναλάβη αύτός ιήν έξομάλυνσιν τών χρεών τοΰ 
σπιτιού, οπως ό Μανώλης, καί ό  φόβος, διότι ή μητέρα 
του ή Λευτερίτσα, ή όποια ζή, πάσχουσα άπό μίαν 
παραλυσιν τών κάτω άκρων, ανέκαθεν είχε δυσμενώς 
διατεθή έναντίον του,—φόβος δικαιολογημένος άφοΰ ή 
μέγαιρα αύτή είχε σκοτώσει κατά τό παρελθόν τό 
πρώτο της παιδί, επειδή άκριβώς είχε περιέλθει είς 
τήν δυσμένειαν της.

"Οταν ή Ξενούλα γυρίζει τό βράδυ άπό τά εμπο
ρικά, ό Άναοτάσης ζητών λόγον τώ»’ πράξεων της, 
τής έπιβλεψεώς της, τής έπαγρυπνήσεο'ις της έπί τής 
διαγωγής τής κόρης της, πρώτην φοράν αντιλαμβά
νεται καθαρά τήν ήθικήν κατάστασιν τής μητρός του. 
Καταφθάνει μεθυσ^ιένη καί ή Καλλιόπη, ή διεφθαρ
μένη άδελφή του, εκεί δέ Αποκαλύπτεται ότι ό  πατέ
ρας δ  ίδιος παρέδωσε»’ είς τήν διαφθοράν τό πάν χάριν 
χρημάτων.

Ά λ λ ’ ώς νά μή έφθαναν αύτά, ή γρηά Λευτερίτσα, 
ή παραλυτική, όσφραινομένη διάλυσιν τοΰ σπιτιού, 
προνοοΰσα δέ διά τόν ¿αυτόν της, αρχίζει νά ζητια- 
νεύη. Ή  μικρά άδελφή τοΰ Άναστάση, ¿να τρελλό 
καί άρρωστο κοριτσάκι, ιό  όποιον έχει χάσει τήν αΐ- 
σθησιν της πραγμαιικότητος καί ονειρεύεται ότι κά
ποιο βασιλόπουλο θ ά  τήν πάρη διά νά τής δωρήση 
απέραντους τόπους είς μίαν περιοχήν, τής οποίας δε
σπόζουν επτά λόφοι, τήν προδίδει, φοβούμενη μήπως 
δ ύποτιθέμενος αρραβωνιαστικός της τήν Ιγκαταλείψη 
μανθά»·ων τήν κατάστασιν τοΰ σπιτιοΰ της.

Ό  Άναστάσης δέν έχει πλέον τίποτε νά περιμένη 
καί λαμβάνει τήν άπόφασίν του. 'Οπλίζεται καί Ιπι- 
τυγχάνει μίαν συνάντησιν με τόν πατέρα του, όπου μέ 
γλώσσαν αύσιηράν τοΰ Ιπιβάλλει νά έγκαταλείψη τήν 
διεύθυνσιν τών πραγμάτων τοΰ σπιτιοΰ. Ά λλ ’  ¿κείνος, 
έξω φρενών πρό τής Ιδέας ότι θά  παύση νά σπαταλξ 
καί νά Ασωτεύη, μετά τήν συνάντησιν αύτήν, τήν 
νύκτα, εισέρχεται μ’ Ινα μαχαίρι είς τό δωμάτιον τοΰ 
παιδιού του μέ τήν άπόφασίν νά τόν σφάξη. Ό  Ά να
στάσης όμως ήγρύπνει. Ήμύνθη, καί τό αποτέλεσμα 
ύπηρξε τό αντίθετον.

Έξυπνοΰν άπό τό»’ θόρυβον δλοι, μέσα εις τό  σπίτι. 
Ή  Ξενούλα ωρύεται εναντίον τοΰ παιδιού ϊης, τοΰ 
πατροκτονου. Ά λλ ’ δ Άναστάσης τής Αποκαλύπτει ότι 
γνωρίζει τήν προέλευσίν του, ότι γνωρίζει ότι είνε 
νόθος. Τ ό Αληθές όμως είνε, ότι δέν είνε διόλου 
βέβαιος γι’ αύτό. Ό ταν  όμως ή μητέρα του, συλλη- 
φθεϊσα πλέον, τό βεβαιώνει, ό Άναστάσης εύτυχής 
διότι τίποτε δέν τόν συνδέει μ’  ένα σπίτι διεφθαρμέ- 
νον καθ’ ολοκληρίαν, φεύγει έπιθυμών νά. γί»η τοΰ 
λοιπού άνθρωπος «καί δς είνε όπου ψήνει ο "Ηλιος 
τό ψωμί».

Τό δράμα είνε άλληγορικόν. Τ ό «Χαλασμένο Σπίτι» 
άλληγορεί καθαρώτατα τό Ρωμαίΐκο. Βεβαίως ή Αξία 
δέν έγκειται εις τήν άλλως εύφυά αύτήν άπεικόνισιν, 
ούτε τό λάθος του είνε ότι δ  ήρως, δ Άναστάσης, δ 
άντιπρόσωπος τής νέας γενεάς, έχει άνθρωπιστικόν 
μάλλον παρά εθνικόν ιδανικόν. Ή  άξια τοΰ έργου είνε 
οτι άποτελεί δράμα άρτιον καί δυνατόν μέ τεχνικήν 
κατασκευήν, μέ ωραίας σκηνάς, καί ότι τά πρόσωπά 
του Ικχειλίζουν άπό ζωήν, ώστε, μερικά τουλάχιστον 
έξ αύτών, νά λακτίζουν τήν άστείαν κάποτε άλληλα, 
γορίαν καί νάνάγωνται, αύτά καθ’ έαυτά, είς περιωπή»·
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συμβόλου. Έ ν  γένει τό «Χαλασμένο Σπίτι», ώς έργον, 
ήρεσε περιοσότερον άπό τά προηγούμενα τού κ. Μελά, 
σκληρόν όμως καί αύτό, άγριον, άποκρουστικόν, δέν 
είχε μεγάλην είς τό θέατρον έπιτυχίαν.

Ό  θίασος τού «Βαριετέ» διέπρεψεν είς τό έργον 
τούτο. ‘Ο  κ. Φύρστ, ώς Μανώλης, διέπλασεν ένα τύπον 
είς τόν δποίον όλοι έπρεπε νά τόν χειροκροτήσουν. "Ο 
κ. Παπαγεωργίου, ώς Άναστάσης, έδειξε ιωόντι_ τό 
ίξαιριαχόν, τό οποίον είχε μόνος αύτός έν τφ  μέσφ 
τής οίκογενείας του. *Η κ. Φύρστ τελεία ώ ς γρηά Λευ
τερίτσα. Έξαιρετνκώς-ώραία έπαιξαν ή Λ·ί Φιλιππίδη 
ώς Άνθούλα, ή κ. Σαπφώ Αλκαίου ώ ς  Καλλιόπη και 
ό κ. Βενιέρης, λαμπρός τύπος, ώς Μάρκος. Καί ή κ. 
Κυβέλη, ώ ς  Ξενούλα, μολονότι ό  γεροντικός ρόλος δέν 
ήτο τής ειδικότητάς της, ούδενός τών άλλων ύστέρησε 
καί έδειξε μεγάλην δύναμιν είς τήν γ ' πράξιν.

Γρ. Ξ.

Ν έα Σ κ η ν ή : * Ό  Κ ο ντο ρ ε β ιθ ο ύ λ η ς», κ ω μ ω δία  είς 
τρεις π ρ ά ξε ίς  ν π ό  Κ . Χ ρη στομ ά νου .

Ε ΙΝΑΙ δ  τίτλος τού προγράμματος, τόν όποιον χρησι- 
μοποιοΰμεν διά τήν παρούσαν κριτικήν, διότι αλη

θινά δέν άκούοαμεν είς τό θέατρον παρά δύο πράξεις 
καί τήν άρχήν τής τρίτης..'. Τ ό κοινό»·, τό δπωσδή- 
ποτε εκλεκτόν κοινόν τών πρώτων, άφού άρχισε ν’ άπο- 
δοκιμάζη ύποκώφως είς τήν πρώτην πράξιν, με άραιά 
σφυρίγματα κ’  έπιφωνήσεις είς ιήν δευτέραν, κατέλη- 
ξεν είς βοήν διαμαρτυρίας εύθύς άπό τήν άρχήν τής 
τρίτης πράξεως, ώστε ή αυλαία εκλεισεν άποτόμως 
καί — συνήθεια πρό ¿τών έν άχρηστείφ —  έγινε γεν- 
ναίον μαξιλλάρωμα είς ένδειξιν αγανακτημένης άποδο- 
κιμαοίας. —  Τ ό μαξιλλάρωμα (άτόπημα, πού τό καθι
στά ανεκτόν μόνον ή εύθυμος διεξαγωγή του) τό άπο- 
δοκιμάζομεν γενικώς μέν, μάλιστα δέ προκειμένου 
περί συγγραφέως έχοντος δπωσδήποτε κάποιαν προ
σωπικότητα, όπως ό κ. Χρηστομάνος. Τήν αποδοκιμα
σίαν όμως καί ήμεΤς, όπως ολος δ  φιλολογικός κόσμος, 
δ παρακολουθήσάς τό έργον, τήν επιδοκιμάζομε»’, 
εύρίσκοντες ότι έπρεπε νά είναι έντονωτέρα — είς 
λόγους εννοείται — άφοΰ άκριβώς έπρόκειτο περί τερα
τουργήματος, ό^ι μόνον άκρως Ακαλαίσθητου, Αλλά 
καί άηδώς Ανήθικου.

Ή  ύπόθεσις τής κωμφδίας συνήθης καί μέ πλοκήν 
έκ τών κοινότατων. "Ενας σοβαρός κύριος, πολιτικός 
αύτήν τήν φοράν, κάμνει Απιστίας είς τήν σύζυγόν του, 
ή δποία τόν γρινιάζει διαρκώς. Ό  γαμβρός του κάνει 
άπιοτίας είς τήν θυγατέρα των, ή δποία τό μανθάνει 
άπό ανώνυμον έπιοτολήν. Έ νας ιδιαίτερος γραμμα- 
τεύς —  έτσι είναι πάντοτε είς τάς λαϊκός φάρσας γραμ- 
ματεύς ή φίλος —  χρησιμεύει ώς έμπιστος δλω»·, διά 
ν ’ άκούη τάς εκμυστηρεύσεις των. Καί όνομα ήν αύτφ 
Κοντορεβιθούλης. Διατί; “Ισως διότι ετυχε νά ήναι 
κοντός ό  κ. Σαγιώρ, ό  πρώτος κ α ί . . .  τελευταίος διδα- 
ξας. Ό  Κο»·τορεβιθούλης άκούει άπό τόν προϊστάμενόν 
του, τήν έπιθυμίαν πού έχει »ά  κατακτήση μίαν κόρην 
τοΰ καφέ σαντάν μις Ντάλα καί οί δυό εκστρατεύουν 
εις τό καφέ σαντάν, όπου εΰρίσκονιαι είς τήν δευτέραν 
πράξιν καί δπου ένσκήπτουν ή γυναίκα τού πολιτικού 
καί ή κόρη του καί τον Ανακαλύπτουν έπί τής σκηνής 
μεθυσμένον. —  Είς τήν τρίτην πράξιν εύρίσκονται όλοι 
οί δράσται τής κωμφδίας μέσα εις τό ζυθοπωλεΐον 
«Πανελλήνιον» διά »·ά τρώγουν μακαρόνια, ν ’ αρχί
σουν ένα άνοστον διεξοδικόν διάλογον καί νά δώσουν 
έχει τήν λύσιν τοΰ έργου, τήν οποίαν οί θεαταί δέν 
είχαν τόσην ΰπομονήν άηδίας διά νά τήν ύποστοΰν.

Τ ά  πρόσωπα καί ό διάλογος τής πρώτης πράξεως 
ενθυμίζουν τόν παλαιικόν τρόπον τών κωμωδιών τοΰ 
Γολδόνη, έχουν δέ είς τό παθητικόν των πλήν τής 
άτέχνου μιμήσεως μίαν άνυπόφορον χαλαρότητα δια
λόγου, πού δέν χρηοιμεύει ούτε διά τήν πλοκήν ούτε

κδν διά ήθογραφικήν άνάλυσιν. ’Ιδιαίτερον Ιπιβαρυν- 
τικόν είναι ή προσπάθεια σπρωγμένων καί συχνά πολυ
γλώσσων καλαμπουριών, άπό ¿κείνα πού άκούει κάνεις 
μόνον άπό δεκαπενταετή κακομαθημένα παιδιά καί τό 
παραγέμισιια νπονοονμένων, ήτοι διπλής έννοιας ανή
θικων φράσεων. Έ ν  μόνον έπιτυχημένον πρόσωπον, 
μέ ύπερβολικότητα όμως σατυρισμοϋ καί όχι κωμικό- 
τητος, παρουσιάζεται ό τύπος τοΰ καθηγητοΰ, καί 
αύτός όλως διόλου Ιπεισοδιακός.

Ή  προσπάθεια τής ένισχύσεως τοΰ έργου, δι’ ερεθι
σμού τών Ανήθικων ένστικτων τοΰ θεατού, καταφαίνε
ται Ανυπόφορος είς τήν δευτέραν πράξιν. Έ κεϊ η 
δεσποινίς Κοτοπούλη—θλιβερόν παραστράτημα τοΰτο 
τοΰ καλλιτεχνικού της ταλάντου — παρουσιάζεται σαν- 
τέζα μέ τάς δύο καλοσώμους έπίσης άδελφάς της και. 
προσπαθοΰν διά προκλητικού ήμιγυμνου καί ένός άσέ-ι 
μνου χορού χ έ ϊ κ  ο ν ό χ  νά προκαλέσουν τήν εύχαρίστη- 
σιν τών θεατών. Είς ένα καμαρίνι, πού είναι δίπλα τής 
σκηνής, προαγγέλλει ή παντέτα καί ξεγύμνωμα, πού 
6έν έγινεν εύτυχώς, έκεϊ δ ’  εκτυλίσσονται καί σκηναί, 
άσχημόιατ’ ά»ήθικαι, έπιφωνήσεις μιας μαστρωποΰ 
καί διαπραγματεύσεις ιοΰ Κοντορεβιθούλη πού παίζει 
ρόλον μεσάζοντος καί λόγια τοΰ μπράβου ιών χαμαι
τυπείων, όχι άηδοΰς όπως είς τήν πραγματικότητα 
είναι, άλλ’ ύπό τύπον εύθυμον καθώς καί, αλλα πολλά 
προσόμοιο καί χειρότερα, χωρίς καμίαν σκηνικήν 
δράσιν, Αλλά πάντοτε μέ ύπονοουμένας αισχρολο
γίας καί Ασέμ»'ους στάσεις καί κινήσεις, όπως μία παν
τομίμα, Από τήν όποιαν ούτε τό κρεββάτι τοΰ ύπνου 
δέν λείπει. Μεταξύ τών άλλων — «μή στάξη ή ούρίτσα 
του» θ ά  έλεγε πρακτικώτερος κριτής διά τήν παρατή· 
ρησίν μας αύτήν —  ό κ. Χρηπτομάνος έλησμόνησεν είς 
τό παραστράτημά του καί τάς στοιχειωδέστερος σκηνι
κός συνθήκας. Διότι βάζει έπί τής σκηνής πρόσωπα, 
πού φυσικώς πρέπει νά ίχουν συνεχή δράσιν, θαμώνας 
τού καφέ σαντάν καί σαντέζας καί τούς πρωταγωνι- 
στάς του, τόν πολιτικόν καί τόν Κοντορεβιθούλην καί 
τού; άναγκάζει νά μιλήσουν καί νά κινηθούν ό  καθέ
νας μέ τήν σειράν του, σάν νά ήσαν όχι πρόσωπα 
κωμφδίας, άλλ’ ενα είδος φωτεινών προβολών. Εύκο- 
λον είναι νά φαντασθή κανείς τήν Ασυναρτησίαν, τήν 
άφυσικότητα καί τόν κυκεώνα, πού δημιουργουνται 
τοιουτοτρόπως. Ά λλ ’  ό κυκεών— τό confusio —  έχει 
σπρωχθή είς τό άπερίγραπτον καί είς τό άφάνταστον 
τη βοηθείφ τής συγγραφικής άδεξιότητος.

Μία προσπάθεια έφημερότητος (actualité) μία ίψ η- 
λοτάτη πανουργία συγγραφής θεατρικής έπιθεωρήσεως 
(δέν λείπουν ούτε τά σχετικά τραγούδια είς τήν δευτέ
ραν πράξιν) διαφαίνειαι Απ’ άρχής μέχρι τών σκηνών 
τού Πανελληνίου, όπου.διεκόπη τό έργον ή κυριολε- 
κτικώτερα τό τερατουργικόν πραξικόπημα.

Τοιουτοτρόπως ή μανία τής μπακαλικής ¿κμεταλ- 
λεύσεως τοΰ θεάτρου, ή επιδίωξις σημαντικών ποσο
στών ή άφθονων χειροκροτημάτων, κατρακυλίζουσα 
τής τέχνης τήν συνείδησιν (μόνον ;) καί τήν καλαισθη
τικήν άντίληψιν τών συγγραφέων, Ιρριψε τό Ελληνικόν 
θέατρον εως είς τόν σαπισμένον βούρκον, τόν όποιον 
μέ παράνοιαν έξέλαβαν ώς τής Κασταλίας τά \·ερά οί 
συγγραφείς τών διαφόρων θεατρικών εξαμβλωμάτων. 
Καί ό  κ. Χρηστομάνος έχει κατά τοΰτο ύπεροχήν ότι 
ήδυνήθη νά φθάση είς τό uec plus ultra καί νά κατά
δειξη διά τής ύπερβολής τοΰ άτοπου τήν επικίνδυνον 
συχαμερότητα αύτού τούτου τοΰ άτοπου. Καί τοιουτο
τρόπως είς τό θέατρον μας παρεισέφρυσαν διάφοροι 
ασυνείδητοι λογοκόποι — δέν πρόκειται περί τοΰ κ. 
Χρηστομάνου, τοΰ ά\'εγνωρισμένου λογογράφου— εκμε
ταλλευόμενοι πότε τήν «»ηθικόν τάσιν καί πότε τήν 
μουσικήν νηπιότητα τοΰ κοινού, πότε τήν ανευλαβή 
λαϊκήν σατυρικότητα καί πότε τά κούφια πατριωτικό- 
φανη λόγια, πότε ιά μειρακιώδη έρωτικά παραληρή
ματα καί πότε τάς φρενοπαθειακάς τών πνευματικώς
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έξαβρωμένων ανθρώπων τραγικότητας, χωρίς καμίαν 
Ιξαρσιν.καί άκόμη χωρίς καμίαν συναίσΟησιν άνέρω- 
πισμοδ, Τοιουτοτρόπως έπί πλέον οί ήθοποιοί μας, καί 
οίκαλήχεροι άκόμη, έστρεβλώθησαν καί στρεβλώνονται 
όλονενα περισσότερον εις άντίληψιν καί φυσικότητα 
καί ύπόκριοιν καί άπαγχελίαν, ώστε νά τείνουν είς 
μίαν ίσοπεδωσιν προστύχων έπαγγελματιών.

Ί σ ω ς  τό φαινόμενον είναι και αύτό συνέπεια τής 
πολίτικης καί τής κοινωνικής καταστάσεώς μας. Ά λλα  
καιρός είναι νά έκδηλωθή άπό τούς ΰγ8ΐεστέρους ανε
πιφύλακτος άγανάκτησις. Διότι κάθε έΟνική άναγέννη- 
οΐξ άρχίζει νά έκδηλώνεται πρώτον πνευματικώς καί 
μάλιστα φιλολογικώς.

Έφθάσαμεν είς τόσην γενικότητα έξ αιτίας τόσον 
μερικού συμβάντος, δποΤον είναι ή συγγραφή καί ή 

. έμφάνισις τού «Κοντορεβιθούλη», όχι τόσον διά νά 
κρίνωμεν τόν κ. Χρηστομάνον καί νά τόν κατακρίνω- 

,  μεν (δικαίως βέβαια) άλλ’  άκριβώς διότι άπεδώκαμεν 
είς τό τερατούργημα έξαιρετικήν σημασίαν, αφού διε· 
πράχθη άπό τόν συγγραφέα του «Βιβλίου τής Αύτο- 
κρατείρας» καί τόν άγορητήν τής προσλαλιάς τοδ 
Διονυσιακού θεάτρου καί τόν ιδρυτήν τής «Νέας Σκη 
νής» πού ή τον, δυστυχώς είς τήν άρ^ήν της μόνον, 
τοσον ευγενική προσπάθεια ύπέρ τού ελληνικού θεά
τρου. Αν ενας κ. Χρηστομάνος κατρακυλφ .εως εκεί, 
τί περιμένει κανείς άπό τούς ασήμαντους λογοκαπη- 
λους; Καί αν εως είς τόν «Κοντορεβιθούλην· Ιφθασε  
τό κατρακύλισμα, τί περιμένουν οί ολίγοι έστω έκλε- 
κτοί διά νά σύνέλθουν, θεατρικώς τούλάχιστον καί νά 
φανερώσουν τήν άγανάκτησίν τ ω ν ; ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ

Υ . Γ . Είχαν γραφή τά παραπάνω δταν άλλο κρεβ- 
βάτι ύπνου Ιφάνηκεν άπό σκηνής μέ τό άπιθανολογή- 
τω ς άνήθικον «Τ ό νού σου στήν Ά μέλια» είς τό θέα- 
τρον Βαριετέ, ό π ο υ  ή κ. Κυβέλη εμφανίζεται κρεβα- 
τωμένη μέ τόν κ. Λεπενιώτην παρακοιμώμενον. Ά λ λ ο  
έξάνθημα τής θεατρικής νοσηρότητος.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Άρτεμις Κυπαρίσοη

ΚΟΡΗ τού Παντοπούλου. Προικισμένη μέ τό τάλαν- 
ιον τής φωνής, τό όποιον έκαλλιέργησε συστηματι- 

κώς είσελθοΰσα ώς μαθήτρια είς τό ’ξίδείον Α θηνώ ν. 
Αφ ανής μέχρι πρό τίνος είς τόν καλλιτεχνικόν μας

ΑΡΤ8Μ ΙΣ ΚΤΠΛΡΙΣ£η ]

κύκλον. Ή  ορμητική θύελλα τής όπερεττομανίας μας 
τήν παρουσίασεν ένα βράδυ πέρυσι είς τό «Πανελλή
νιον» ώς πρωταγωνίστριαν είς τήν «Νυκγερίδα» τού 
Στράους. ’Αλλά είς τήν όπερέτταν, όπου ώ ς γνωστόν 
η σκηνική χάρις, τό σίκ, ή δροσιά καί αί χαριτωμένοι 
κινήσεις όμιλοΰν περισσότερον άπό τόν λάρυγγα, ή 
κ. Κυπαρίσοη, μία καλή μέχρι τότε νοικοκυροδλα στε-

ρουμένη αύτών τών λεπτομερειών, εύρίσκέτο κάπως 
εν παρενθέσει. Είς τό μελόδραμα όμως, όπου ενας 
καλός λάρυγξ είμπορεΐ νά σκεπάση μυρίας σκηνικός 
ελλείψεις, ή κ. Κυπαρίσοη εΐνε είς τήν θέσιν της. Τήν 
ήκουσα είς τόν «Ριγολέττον». Ή  φωνή της ωραία, 
διαυγέστατη, κρυστάλλινη είς μερικούς φθόγγους, 
άπαλή καί ελαφρά, μέ ά χ οντις  καλές άλλά καί μέ 
μπάσες ν ό η ς  συμπαθητικώτερες, μυρίζει άκόμη μαθη
τικόν έδώλιον τού ’φδείου, υπόσχεται όμως σταδιο
δρομίαν Ιπιτυχή, έρχομένης συγχρόνως αρωγού καί 
τής σκηνικής ύποκρίσεως. Τ^σον εύστροφος καί 
εύκαμπτος φων^ μάς κάμνει να έλπίζωμεν ότι θ ά  
ακούσωμεν μίαν καλήν «Μιρέϊγ», «Πουριτανούς» καί 
«Κουρέα τής· Σεβίλλης» τά δποία σπουδάζει.

Τ ό  κοινόν άθρόον τήν ύπεστήριξεν Ικθύμως. Δέν θ ά  
θεωρηθή ύπερβολή έάν εΐπω, ότι άπό όλας τάς μέχρι 
τούδε άκουσθείσας είς τό 'Ελληνικόν Μελόδραμα 
γυναικείας φωνάς, αύτή είναι ή καλλιτέρα καί ή πλέον 
ακριβής.

'Ρόξα ■ “Ερλιχ

Ε Ί Σ  τήν κομψήν αίθουσαν τού «Συνδέσμουτών Συν- 
ί—  τακτών» έδόθη πρό τίνος ή προαγγελθείσα συναυ
λία τής παρεπιδημούσης μικρός μέν άλλά διάσημου 
βιολιστρίας Δ °ι  ‘Ρόζας "Ερλιχ. Ή  AU ’ Ερλιχ μόλις 
δωδεκαέτις παρουσιάζει έν άπό τά τάλαντα τα προώ- 
ρως ανεπτυγμένα. Τεσσάρων ετών ήρχισε νά παίζη 
βιολί. Ό  μηχανισμός της είνε πολύ δυνατός καί η 
ευχέρεια τών δακτύλων της καταπληκτική. 'Εάν δέ 
κάπου ακούεται καμία δοξαριά οπωσδήποτε τραχεία 
καί χάποια άβεβαιότης είς μερικούς φθόγγους, τούτο 
δέν έχει πολλην σημαοίαν λαμβανομένου ύπ’  δψιν ότι 
τό βιολί είνε τό δυσκολώτερον καί στρυφνότερον τών 
οργάνων καί ότι ή καλλιτέχνις είνε μόλις δώδεκα έτών. 
Ή  ίδιοφυΐα της όμως υπόσχεται ότι προϊόντος τοδ 
χρόνου θ ά  γίνη μία άπό τάς πολύ καλάς έκτέλεστρίας. 
Επίσης ή πείρα καί ή βαθμιαία κοινωνική άνάπτυξις 
θ α  τής προσδωσαυν και τήν ατομικήν έκφρασιν καί τό 
αίσθημα πού χρειάζεται διά τάς έκτελέσεις της, τού 
όποιου κατά φυσικόν λόγον στερείται άκόμη. At κατά 
τήν προχθεσινήν συναυλίαν Ικτελεοθείσαι συνθέσεις 
ήσαν τό Concerto F a $  min τού Ernst, Ciaceona τού 
Μπάχ, Zigeunerveisen τού Σαραζάτ καί Le Streghe 
τοδ Παγανίνη.

Θ. 1. ΣΑ Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔΗ Σ

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α
Νέα ευρήματα έν Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ πρός τό ‘Υπουργείον τής Παιδείας 
ότι ό έφορος τών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ. 

Άρβανιτόπουλος έ|ακολουθών κατά τούς τελευταίους 
μήνας τάς έκεΐ λίαν Ιπιτυχεΐς άνασκαφάς, άνεκάλυψε 
τά Ι ξ ή ς :

ι) Είς τά Καλύβια υπέρ τάς Άλυκάς Βόλου εύρεν 
είς θεμέλια παλαιών τουρκικών κτιρίων πλείστας Ινε- 
πιγράφους αρχαίας πλάκας καί πολλάς στήλας· μεταξύ 
τών τελευταίων είνε τό ί|μισυ τής περιφήμου λεχούς 
τό όποιον φέρει τό έξής ωραΐον επίγραμμα.

«Λνπβόν έιρ’  Ή δίστυ  Motgcu τότε 6μ ’  άτ^άκτων
κλΦονν S ie ώ οίνος νύμφη όπηγτίασεν

βχειλίη ! ο ύ  γάρ ί μ ε λ λ ε  τ ό  νήπιον άνχαλιεϊσθαι 
μαστφ ό* ύφίξειγ χείλος έοΐο βςέφους.

” Εν γώρ ίσείδε φάος καί άπήγαγεν είς £να τύμβον . 
τούς δισσούς ώκ^ίτως τοίοδε μολούοα Τύχη».

"Η τοι κατά μετάφρασιν: «πολύ θλιβερόν διά τήν 
Ή δίστην νήμα ¿ξετύλιξαν αί Μοϊραι άπό τά άδράχτια 
των τήν ώραν ¿κείνην, όταν διά πρώτην φοράν ώς 
νύμφη άντίκρυσε τούς πόνους τοΰ τοκετού. Ή  δυστυ
χής ! πού δεν τής ήτο γραμμένο νά άγκαλιάση τό παι
δάκι της καί νά βάλη τά χείλη τοΰ βρέφους της κάτω
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άπό τόν μαστόν της. Καί είδε μιά στιγμή ένα φώς 
μαζί του καί αμέσως ή σκληρά τύχη, χωρίς καμιά 
διάκρισιν ¿τράβηξε καί μητέρα καί τέκνον είς ενα 
κοινόν τάφον.

*) ’Επίσης άνεκάλυψεν ό  κ. Άρβανιτόπουλος τήν 
άκρόπολιν τών Παγασών. Ή  Ιμπορικωτάτη ¿κείνη 
πόλις μεγαλειτέρα τών άρχαίων Α θη ν ώ ν , τό Α μ βού ρ 
γο* τής Βορείου 'Ελλάδος, είχεν άκρόπολιν έπίσης 
σπούδαίαν, τήν όποιαν μέχρι σήμερον οί πυκνοί θάμνοι 
καί πρίνοι άπέκρυψάν άπό τούς όφθαλμούς τών περιη
γητών καί Αρχαιολόγων. ’

Είναι δέ ένιός τής πόλεως ή άκρόπολις τών Παγα
σών Ιπί υψηλού καί βραχώδους λόφου μικροτέρα δλί- 
γον τής άκροπόλεως τών Α θη νώ ν.

Ό  κ. Άρβανιτόπουλος εύρεν ότι περιβάλλεται υπό 
ωραίου και Ισχυρού Ισοδομικοΰ τείχους τό όποιον 
κατεσκευάσθη περί τό 4° °  π- X -, άνεκάλυψε δέ έπάνω 
ίχνη πολλά ναού. Ιδίως αρχιτεκτονικά συντρίμματα 
έξόχου τέχνης, ή  όποια άμιλλάται πρός τά  κ οσμή(««α  
αύτοδ τοΰ Έρεχθείου.

Ύ π ό  τόν ναόν εΰρε προϊστορικόν πλούσιον συνοι
κισμόν τού 2.500 -  3-®οο π. X . μέ τά συνήθη χαρα
κτηριστικά άγγεΐα καί εργαλεία, τό δέ σπουδαιότερον 
μέ οικοδομήματα φθάνοντα είς ύψος ι σχεδόν μέτρου, 
τά  όποια έχουν μεγάλην άημασίαν διά τον προϊστορι
κόν πολιτισμόν· τό μεγαλείτερσν'τοιοΰτον οίκοδόμημα 
θά  ήτο άνάκτορον τού παμπαλαίου έκείνου ήγεμόνος.

Α ί άνασκαφαι δέν έξετάθησαν ¿φέτος πολύ, διότι 
δέν έχορηγήθησαν τά άπαιτούμενα μέσα· πιστεύομεν 
όμως ότι η  Αρχαιολογική Εταιρεία, ήτις άνεγνώριοε 
τήν σπουδαιότητα τών εργασιών τούτων θ ά  στερξη νά 
τά χορηγήση δι’  Ιργα τά όποια πολλήν τής περί- 
ποιούν τιμήν. «* *

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  Σ Ε Λ ΙΣ

' Ομαλή έξέλιξις.— Ό  κίνδυνος τών απογοητεύσεων.— 
Ειλικρινής εργασία πρός άνόρ&ωσιν.—Ανυπολόγι
στοι ζημίαι. — Πρός τήν γαλήνην. — Τό βασιλικόν 
παράδειγμα.

ΑΙΝΟΜΕΝΠΚΩΣ ή Ιξέλιξις τών πραγμάτων φέρει 
είς όμαλήν λύσιν. Ή  Κυβέρνησις παρουσιάζεται 

μέ πρόγραμμα ικανοποιούν τήν έξεγερθεΐσαν Κοινήν 
Γνώμην. Ό  βασιλεύς τό ¿γκρίνει. Ή  πλειονοψηη ία τής 
Βουλής τό άποδέχεται. Ή  άντιπολίτευσις δέν θ ά  αντί
πραξη. Γλυκείαι ήμέραι ομοφωνίας κοινής, άρχόντοιν 
καί άρχομένων. Εκατομμύρια περισσευμάτων άπό τάς 
οικονομίας, εκατομμύρια δαπανών διά τήν άμυναν 
καί τάς στρατιωτικός καί ναυτικός παρασκευάς τής 
χώρας. Τ ί ύπολείπεται ύστερα άπό τήν πραγματοποίη
σ ή  τοΰ όνείρου^ Ή  πικρά άφύπνισις τής αυριον. Τά  
παλάτια δέν ¿γείρονται μαγικώς σέ έδαφος χαλασμά
των. Ή  άνόρθωσις είνε έργον μακρών άγώνων ενφ η 
γαλβανισθεΐσα Κοινή Γνώμη ορέγεται νά Ιδή τήν επαύ
ριον τήν μεταβολήν τετελεσμένην, ώς τήν άπαλλαγήν 
¿φιάλτου. ’Η  ματαίωσις τοιούτων ¿λπίδων φέρει άπο- 
γοήτευσιν καί τούτο ώ θεΐ είς νέαν άναρχίαν.

Ό  κακός δρόμος πού Ιθεω ρήθη ώ ς τό μέσον τής 
σωτηρίας είνε πλέον άνοικτός. "Ο ταν δέν έννοήση ή 
Κοινή Γνώμη ότι ή μεταβολή έπέρχεται βραδέως, καί 
οί πολιτικοί ότι έπιβάλλεται είλικρινής καί σοβαρά 
άπόφασις πρός άλλαγήν συστήματος, τό όποΐόν δέν 
έπέρχεται διά ψηφίσεως άπλών νέων νόμων, τότε φε- 
ρόμεθα μοιραίος είς νέας άνωμαλίας καί είς νέας δει
νός δοκιμασίας. Ο ί κρατούντες τού κινήματος στρα
τιωτικοί διαιρούνται εις συντηρητικούς καί μή τοιού- 
τους. Ο ί δεύτεροι ο ίιο ι  έπιζητούν νά τεθούν είς τήν 
διεύθυνσιν τών πραγμάτων άποκαθιστώνιες τήν στρα- 
ΐοκρατίαν. 01 συντηρητικοί οί συναισθανόμενοι τό 
δυσχερές τοιούτου έργου, τό βάρος τοιαύτης εύθύνης 
καί τόν εθνικόν κίνδυνον τοιαύτης μεΥατροπής, είνε

πολυπληθέστεροι καί ύπάρχει μέχρι τούδε πασα καλή 
έλπίς ότι αύτοίθά έπικρατήσουν. ΕΙςτοιαύτην περίστα- 
σιν θ ά  έξακολουθήση μέν έπί καιρόν άνώμαλος πολι
τειακή έξέλιξις πραγμάτων, άλλ’  έλπίς τελικής έκβά- 
σεως θ ά  ΰπάρχη καί βαθμιαία άποκατάστασις τών  
οίκονομικών όριον θ ά  έπακολουθήση. Οί άνθρωποι τής 
παραγωγής καί τής εργασίας άόημονοΰν μέχρις δτου 
λάβουν όριστικήν καί ασφαλή κατεύθυνσιντά πράγματα. 
Ή  σημερινή κατάστασις τού έκνευρισμοδ, τών δια
δόσεων, τών φόβων δέν χαλαρώνει απλώς τήν εργα
σίαν καί τήν κίνησιν άλλά δυσχεραίνει σπουδαίως αύτό 
τό έργον τής άνορθώσεως. Ά π ό  τής 15 Αύγουστου είνε 
άνυπολόγιοτος ή ύλική ζημία ή έπελθοδσα είς τήν 
χώραν. Ο ί δεσπόζοντες οήμερον τών πραγμάτων δέον 
νά έχουν καθήκον τήν συναίσθησιν ότι μεγαλειτέρα 
ύποχρέωσίς τη>ν είνε ή ή ταχύτερα διαλεύκανσις τής 
καταστάσεώς καί ή άπόδοσις τής γαλήνης είς τάς ομά
δας τών εργαζομένων. Ή  θύναμίς των άλλως τε επι
βάλλει μεγαλειτέραν τήν μετριοπάθειαν καί τήν προσο
χήν διά τήν πρόληψιν παντός έκτροπου. Μόνον ύπό 
τοιούτους όρους ή ομοφωνία τής Κοινής Γνώμης είνε 
Αδιάσπαστος. Έγγύησις τώνέλπίδων τούτων είνε ό  διά 
τοδ κινήματος διαλάμψας χαραΚτήρ εύθύτητος καί 
άξιοπρεπείας καί συνέσεως τοδ αρχηγού τού κινήματος 
Συνταγματάρχου κ. Ζορμπα.

Ή δ η  ή Βουλή Ιπιλαμβάνεται τής συζητήσεως καί 
ψηφίσεως τών νομοσχεδίων στρατιωτικών και οίκο
νομικών. Ή  παρουσία τού κ. θεοτόκη και αί διαλλα
κτικοί αύτοδ, ώς άρχηγοδ τής πλειονοψηφίας διαθέσεις, 
καθιστοδν ομαλόν καί γόνιμον τό εργον τής συνόδου 
ταύτης τής Βουλής. Ή  ψήφιοις τών νομοοχεδίων 
κατ’  άρχήν είνε βεβαία. Ή  συζήτησις θ ά  διαφώτιση 
τήν τελειοτέραν διατύπωσιν αύτών. Καί ή κύρωσις ύπο 
τοδ Βασιλέως έδόθη προκαταβολικώς διά τοδ συγκρο- 
τηθέντος είς τά Α νάκτορα ύπό τήν προεδρείαν Του 
Ύπουργικοδ Συμβουλίου κατά τό όποιον έδήλωσεν 
άνευ τίνος Ιπιιρυλαξεως τήν ύψηλήν αύτοδ έγκρισιν είς 
πάντα τά νομοθετήματα τής Κυβερνήσεως. Ή  τελευ
ταία σκιά περί άντιπράξεως κατά τών μέτρων τούτων" 
έξέλιπε καί τό παράδειγμα τοδ Βασιλέως, ύποχωροδν- 
τος είς πάσαν άξίωσιν οπως έπαναφέρη ταχύτερον τήν 
γαλήνην είς τό Κράτος του είνε άξιομίμητον διά πάν- 
τας τούς άληθεΐς πατριώτας, τούς πονοΰντας τόν τόπον, 
δστις διέρχεται ήδη τήν όξυτέραν κρίσιν άπό τής άνε- 
ξαρτησίας του καί Ιντεδθεν.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η

ΔΓΟ δημοοιονράφοι, ό  Ινας παλαιός ό  άλλος πρω
τόβγαλτος, έγραψαν καί κατεδίκαοαν τήν δημοσίευ- 

οιν τώνέπιστολών τοδΣολω μοδ είς τά «Παναθηναια». 
Δέν εύρίοκουν, λέγουν, κανένα ένδιαφέρον νά διαβά
ζουν τάς καθημερινός έπιστολάς τοδ ποιητοδ —  ό  ενας 
μάλιστα φαίνεται ν’ άμφιβάλλη καί διά τήν άξίαν τοΰ 
Σολωμού.

Οί κύριοι αύτοί παίρνουν ώς μέτρον τού περιοδικού 
τό ατομικόν των γούστο. Τό τί θ ά  ή μπόρεσή νά χρησι- 
μεύοη μιά ελάχιστη πληροφορία, μία φρασις μονον, 
είς τόν μελετητήν τοδ ποητοδ, δέν τό καταλαβαίνουν 
ή δέν θέλουν νά τό καταλαβουν. Μ ά τί θέλουν λοιπόν; 
νά κάμωμεν λογοκρισίαν τών ¿πιστολών αύτών καί νά 
δημοσιεύσωμεν μόνον ό,τι νομίζομεν ότι θ ’ άρέση είς 
μερικούς; Κατε^άζομεν, λέγει ό  παλαιός δημοσιογρά
φος, τόν ποιητήν άπό τό βόθρον πού τόν έχει στήσει ό 
"Ελλην, μέ τήν δημοσίευσιν τών καθημερινών επιστο
λών του- Τί νά είποδμε σ’  α ύ τό ; Τόν θέλει φαίνεται 
τόν ποιητήν νά μήν τρώγη, νά μήν πίνη, νά κατοική 
στό πτωχοκομεΐον καί όχι σέ σπίτι, γιά νά μήν εχη 
δοσοληψίας χρηματικός κλπ. Καί νά τά γράφουν άύτά 
άνθρωποι τής πένας! Εύτνχώς εύρέθηκαν καί 5ι5ο λό·
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γιοι ό  κ. Ξενόπουλος και ό  κ. Νιρβάνας πού έγραψαν 
υπέρ τής δημοσιεΰοεοις ιών επιστολών.

Ν ά  τώρα καί ένα γράμμα πού έλάβαμεν άπό ένα 
φίλον μας σχετικώς μέ ιήν ύπόδεσιν αύτήν :

« Φίλταιέ. μου, σοΰ σιέλνω κάτι πολύτιμο γιά τό ζή- 
» τημα ιώ ν επιστολών τού Σολωμοΰ- Ό  Ά γγελος  
» Βλάχος στή μελέτη του γιά τόν ’Αλέξ. Σούτσο, γρά- 
» φει έπί λέξει: « Κλείομεν ενλαβώς τά  δμμαζα πρός τον 
» Ιδιω τικόν β ίον  τον  ποιητον. Έ ά ν  άχαρι πράττη Ιργον δ 
» π αρατηρω ν δια  τώ ν  κλείϋ·ρ<ον, αχαριτώ τατον βεβαίως
* πράττει ό  άνα ζη τώ ν νπ ό  το ν  ποιητήν τδν Ιδ ιώ τη ν». Ό
* Βλάχος εύρη με τό Ιξοχον αύτό μέσον τής παρασιω- 
» πήσεως, διά νά τόν ρεζιλέψη. ’Από τέτοια εύλάβεια 
» πρός τόν βίον τώνΔιοιητών, μά τόν Θεό, οΐ επιστολές
* πού δημοσιεύεις, είναι χίλιες φορές άβλαβέστερες».

Δικός σου 
* *

ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ή Ικδοσις τοϋτςπτου έτους 1910— 1911 
τού 'Οδηγού της ‘ Ελλάδος ΰπό τού κ. Νικολάου 

Ίγγλεση- Ύπεδείξαμεν άπό τής άρχής τού έργου αύτοΰ 
τήν πολλήν σημασίαν του καί τάς πρακτικός ύπηρεοίας 
πού είμπορεϊ νά παράσχη. Καί ή σημασία του αύτή 
άνεγνωρίσθη, καί ό 'Οδηγός τής 'Ελλάδος ευρίσκει 
πρόθυμον υποδοχήν. Α ν τί νέων συστάσεων αύτοΰ άνα- 
γράφομεν μόνον τά περιεχόμενα τού νέου τόμου, ό 
όποιος θ ά  είναι έτοιμος τόν Μάρτιον ή Απρίλιον τού 
ιρ ιο . Ό  'Οδηγός θ ά  έκδοθή καί εις χωριστήν εκδοσιν 
γαλλικήν. Ιδ ο ύ  τά περιεχόμενα: ι. Ά π α σ α  ή Ε λεύ
θερα 'Ελλάς. 2. Πλήρης οδηγός τής Κρήτης, Κύπρου, 
Σάμου. 3· 'Οδηγός άπάσης τής Μακεδονίας. 4· 'Οδη
γός τής Μικρός Ά σία ς καί τών νήσων τού ’ Αρχιπε
λάγους.

Α Γ Ο  έξερευνηταί, Αμερικανοί και οί δύο, έπέστρε- 
ψαν αυτόν τόν μήνα άπό τήν Βόρειον Κατεψυγμέ- 

νην Ζώνην, όπως λέγονται εις τάς έλληνικάς Γεωγρα
φίας αί χώραι καί θάλασσαι τού Βορείου Πόλου, διεκ- 
δικοΰν 6έ άμφότεροι τήν δόξαν δτι έπάτησαν εΐς τό 
πολικόν σημεΐον, δπου έστησαν «τά άστρα καί τάς 
λωρίδας» τής έθνικής των σημαίας. Ό  ένας των είναι 

. ό ίατρδς Φρειδερίκος Α. Κούκ, άπό τήν Νέαν Ύόρκην, 
πρόεδρος μιας Λέσχης Έξερευι-ητών καί γνωστός ως 
έξερευνήσας τήν ’Αλάσκαν, διά τήν όποιαν έγραψε 
καί βιβλίου, άλλά τό βιβλίον εκείνο άπεδείχθη περιέ- 
χον άρκετάς τερατολογίας. Ό  άλλος είναι ό άντι- 
πλοίαρχος Πήρυ, ό γνωστός εις τόν κόσμον εξερευνη
τής, ό̂  άφιερώσας τήν ζωήν του εις τήν πολικήν Ιδέαν, 
ό  κατέχων άπό τριετίας ήδη έν ρεκόρ τής προσεγγί- 
σεως εΐς τόν Βόρειον Πόλον, διότι κατ’ ’Απρίλιον του 
19°ό  είχε φθάσει εις πλάτος 870 6 !

Τήν I Σεπτεμβρίου —  μεταχειριζόμεθα έδώ τό γρη- 
γοριανόν καλενδάριον —  άπό τάς ιησούς τής Σχετλάν- 
δης, κείμενος βορειότερον τής Σκωτίας, ειδοποιήθη- 
σαν διάφορα άστεροσκοπεία δτι ό Δόκτωρ Κούκ, άφοΰ 
έφθασε τήν 21 Απριλίου 1908 εις τόν Βόρειον Πόλον, 
επεστρεφε διά δανικού άχμοπλοίου εις τόν πολιτιομέ- 
νον κόσμον καί μετέβαινεν εΐς Κοπενάγην. Ό  Κούκ 
μετά πέντε ημέρας άπεβιβάξεχο εις τήν πρωτεύουσαν 
τής Δανίας, δπου τόν άπεθέωνεν ό λαός. Ά λ λ ά  καί 
αυτός ήρχισε νά ξεθεώι-η τόν κόσμον μέ τάς καταπλη
κτικός ανακοινώσεις του —  τόσον καταπληκτικός, ώστε 
οί έπιστήμονες ήρχισαν νά εκφράζουν άμφιβολίας διά 
τήν καλήν του πίστιν. Καί ιδού, τήν έπαύριον 6 Σ ε
πτεμβρίου, ό  Ά γγλ ος Διοικητής τής Νέας Γής λαμ
βάνει μάρκονογράφη μα άπό τόν Ινδικόν “Ορμον τής 
Γής τοΰ Λαβραδόρ, σταλέν άπό τόν Πήρυ. Ό  Πήρυ,
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μέ αύτό καί άλλα τηλεγραφήματα, άνήγγελεν δτι εφθα- 
σεν εις τό βορειότατον σημεΐον τής ύδρογείου σφαί
ρας τήν 6 Απριλίου 1909- Καί δλος ό κόσμος έπίστευσε 
τόν Πήρυ.

Τόν επίστευσε, διότι αύτός τελείως προπαρασκεύα- 
σεν καί διοργάνωσεν τήν πολικήν του έκστρατείαν, μέ 
ώρισμένον πρόγραμμα καί δρομολόγιον- είχε μάλιστα 
ορίσει έκ τών προτέρων καί τήν εποχήν κατά τήν 
όποιαν περίπου θ ά  έπέστρεφεν. Ό  Κούκ δμω ς δέν 
είχε τίποτε άπό αύτά· χωρίς νά τό γνωρίζη κανείς ότι 
έταξείδευε διά τόν ̂ Ιο λ ο ν , έκαμε μίαν αυτοσχέδιον 
έκδρομήν, καί Ιπέστρεψεν άγγέλλων ό τι έξετέλεσε τδν 
αθλον τοΰ Πόλου. Εννοείται ότι ίρχισεν άμέσως ό 
καυγάς μεταξύ τών δύο άνταπαιτήτών τής δόξης; 
πρώτος ό  Πήρυ κατήγγειλε τόν Κούκ ώς απατεώνα, 
καί ό Κούκ άντικατηγγειλε τόν Πήρυ ώς κλέπτην τών 
σημειώσεων καί τών επιστημονικών οργάνων του, τά  
όποϊα άφησεν εΐς Ή τ α  τής Γροιλλανδίας.

Ά λ λ ά  συγχρόνως μέ τάς άντεγκλήσεις ήρχισαν πρώτα 
ό Πήρυ καί επειτα δ Κούκ, νά δημοσιεύουν ήμερολο- 
γιακάς διηγήσεις τών περιπετειών τών ταξέιδίων των. 
Ά λ λ ’ αί διηγήσεις αύταί είχον μάλλον χαρακτήρα 
ρεπορτερικής περιγραφής —  δίχως τήν ακρίβειαν τών 
επιστημονικών παρατηρήσεων. Άμφότεροι αναβάλλουν 
τήν δημοσίευσιν τής κυρίας έπιστημονικής εργασίας 
των. Καί δ κόσμος άρχίζει 'νά σχηματίζη ύπονοίας 
μήπως τόν γελούν καί οί δύο, —  αφού άλλους μάρτυ
ρας δέν έχει συτε ό  μέν ούτε ό δέ, παρά Έσκιμώους, 
τούς οποίους μάλιστα άφησαν είς τήν Γροιλλανδίαν.

Συμφωνούν δμως, πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, είς 
πολλά αί αφηγήσεις των. Κυρίως είς τά δτι δέν^πάρ- 
χει στερεά γή είς τδ πολικόν σημεΐον, άλλά παγωμένη 
θάλασσα. ’Επί τοΰ πάγου λοιπόν έστησα:’ τήν αμερι
κανικήν σημαίαν,—  τόν πάγον άνασκάψαντες έθαψαν 
τήν έκθεσιν περί τής επιτυχίας του —  καί ό ένας καί 
ό άλλος-

—  Ά λ λ ’  αφού δέν ηΰρατε στερεάν, έκάματε βαθομε
τρήσεις πέριξ τοΰ πολικού σημείου; —  τούς έρωτφ 
ενας Γερμανός επιστήμων.

Διότι φαίνεται δτι μόνον διά βυθομετρικών σημειώ
σεων θ ά  δυνηθοΰν νά έξακριβώσουν οί μέλλοντες έξε
ρευνηταί αν ό Κούκ καί ό Πήρυ είπαν τήν αλήθειαν.

Ά ς  περιμείνωμεν λοιπόν τάς Ιπιοτημονικάς απαν
τήσεις καί ανακοινώσεις των.

Τ Α  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α  Ν Ε Α

1 9 0 0 ,  Α ύ γ ο υ σ τ ο υ  1 5 .  —  Ε ρχομαι από ταξίδι. Β γαίνω  
Οτόν Π ειραιά κ* εύρίοκομαι σε άληδινήν Ιπανάοταοιν. 
Π ιά νω  τό  μολύβι και οημειώ νω  τα  καθημ ερινά  via— άλλά 
ιά μεγάλα, τά  σημαντικά. K ai τά ς  φ ήμας ακόμη. Κάποτε 
ή φ ήμη που διαψ ενδεται είναι ή μόνη  άλή&εια. ’  Αλλά 
ονντομ α , οάν τηλεγραφήματα ¿λληνικών εφ ημερίδω ν , πριν 
τά  φ ονακ ώ οη  ή φ ανταοία. "Ισ ω ς  χρησιμεύσουν καί είς 
άλλους τά  σημειώ ματα  μ ου  —  είς οσονς  φιλοδοξούν νά 
τνπ ώ οονν  ημερολόγια οτά  γεράματά  των . . .

[ Σ .  Π .  Α υ τ ή ν  τ ή ν  φ ο ρ ά ν  δημοβιεύομεν ά π ό τά  μ έ χ ρ ι τής  
15  Σ ε π τε μ β ρ ίο υ  κ α θ η μ ε ρ ιν ά  ο η μ ειώ μ α τα , άαα μ ό νο ν σχε
τίζο ντα ι μ ε  τό  κ ύ ρ ιο ν  π ο λιτ ικ ό ν  γεγονός τώ ν  δυο τελευ
τα ίω ν μ η ν ώ ν ].

ΤΗΝ νύκτα οί αξιωματικοί τής φρουράς τών ’Α θη 
νών έπήραν τά κανόνια καί τούς στρατιώτας κ’ έβγή- 

καν είς τό Γουδί, διότι ό  Πρωθυπουργός κ. Ράλλης 
δέν έδέχθη τό υπόμνημά των. Καί δμως χθές ακόμη 
δ ίδιος, ένδίδων είς τήν άπαίτησίν των, είχε συγκα· 
λέσει τήν Βουλήν διά τήν 31 τρέχοντος. Τ ό γεγονός 
είναι δτι τό κίνημα εξερράγη. ’Αρχηγός του άνεκη- 
ρύχθη δ συνταγματάρχης τού πυροβολικού κ. Ζορμπδς. 
Α ρ γ ά  μετά τό μεσοι-ύκτιον τό έμαθεν ό κ. Ράλλης —

πολύ άργά! Έ στειλε τόν Δήμαρχον Α θη ν ώ ν κ. Μερ- 
κούρην νά κάμη διαπραγματεύσεις- Α ποτέλεσμα: ό 
λαός συνεμερίσθη τό κίνημα —  ειρηνικά καί εορτά- 
σιμα — ό Ράλλης παρητήθη, καί έκλήθη ό κ. Κυρ. 
Μαυρομιχάλης νά σχη ματίση νέαν Κυβέρνησιν. Δεκτά 
όλα τά αιτήματα τών επαναστατών τό κυριώτερον: 
πραγματική στρατιωτική όργάνωσις τής χώρας καί 
κατάργησις τών προνομιούχων στρατιωτικών θέσεων  
τών βασιλοπαίδων. — Α κούω  φήμας : δτι οί πρίγκη- 
πες ήθελαν νά πείσουν τόν Βασιλέα νά παραιτ.ηθή καί 
νά φύγουν δλοι μαζί, δτι τήν νύκτα ή Βασιλική Οικο
γένεια κατέφυγεν ή ήτο έτοιμος νά καταψύγη είς τά  
άγγλικά θωρηκτά τά αραγμένα εις τό Φάληρον, κτλ. 
κτλ. —  Είς τάς 9 μ- μ- ώρκίσθησαν νέοι υπουργοί: 
Μαυρομιχάλης πρόεδρος καί τών Ε ξωτερικών, Ν. 
Τριανταφυλλάκος τών Εσωτερικών, I . Δαμιανός τών 
Ναυτικών.

1 6  Ιδ ιο ν .  —  Έ δόθη  άμνηστεία εΐς τούς έπαναστα- 
τήσαντας. Τό πρωΐ επέστρεψαν είς τούς στρατώνας 
των. Πλήρης τάξις.

1 7 . —  Εΐς τάς 1ι ,3θ’ ώρκίσθησαν άκόμη 3 υπουργοί: 
Ά θ .  Εύταξίας τών Οίκονομικών,Ά. Ρώμας τής Δικαιο
σύνης, Π . Ζαΐμης τής Παιδείας. \

1 8 .  —  ΟΙ Κρήτες συμμερίζονται τάς ϊδέας τοΰ κινή
ματος. —  'Υπουργός τών Στρατιωτικών δεχθείς όρκί- 
ζεται ό κ. Λεωνίδας Λαπαθιώτης, άντισυνταγματάρ- 
χης τοΰ πυροβολικού.

2 4 .  —  Ό  Διάδρχος Κωνσταντίνος καί ό πρίγκηψ 
Νικόλαος τίθενται κατ’ αίτησίν των είς διαθετιμότητα. 
—  'Ο  Σμολένσκης γίνεται Γενικός Διοικητής καί ό 
Ζορμπάς μέραρχος είς τάς Α θή νας.

2 5 .  — Ό  Διάδοχος άνεχώρησε διά Πατρών καί 
Ιίερκύρας είς τήν Γερμανίαν.

2 6 .  — Ή  διάβασις τοΰ Διαδόχου διά Πατρών καί 
Κέρκυρας ¿γέννησε ^θές επεισόδια· ένθουσιώδεις ύπέρ 
αύτοΰ λαϊκαί εκδηλώσεις’ τά τηλεγραφήματα βέβαιοί- 
νουν δτι ό Διάδοχος όμιλών έξεφράσθη κατά τοΰ κινή
ματος τών αξιωματικών. Είς τήν Κέρκυραν συνωμίλη- 
σεν ιδιαιτέρως επί δύο ώρας μέ τόν κ. Θεοτόκην.—  
‘Ο  πρίγκηψ Άνδρέας έλαβε 3” ^ έκπαιδευτικήν άδειαν 
διά Γερμανίαν.

2 8 .  —  Ά πεφαοίσθη νά μήν έπανέλθη ό  Διάδοχος Ιξ 
Ευρώπης πριν ή ή Βουλή άποφασίση έπί τών στρατιω
τικών πραγμάτων.

3 1 .  —  Ό  κ. Θεοτόκης είπε μεταξύ άλλων δηλώσεων 
του διά τό κίνημα δτι δέν υπάρχει πλέον Ικ Κρήτης 
κώλυμα διά τήν διάλυσιν τής Βουλής. Έ ν  τούτοις οί 
κ. κ. Μιχελιδάκης καί Βενιξέλος τηλεγραφούν είς τήν 
«Εστίαν» δτι,'ά ν  διαταχθοΰν έδώ έκλογαί, θ ά  πέμ- 
ψουν καί οί Κρήτες βουλευτάς εΐς τάς ’Αθήνας.

Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  1. —  Λέγεται δτι ό  Βασιλεύς έδήλω· 
σεν δτι θ ά  παραιτηθή, αν τυχόν έκδηλωθή τάσις πρός 
καταπάτησιν τοΰ Συντάγματος διά νομοθετικών πρά
ξεων Κυβερνήσεως άνευ Βουλής ή αν συγκληθή Έ θνο- 
συνέλευσις παρατύπως.

6 .  —  ’Αρχίζει διάσπασις τού θεοτοκικού κόμματος. 
’Αρχίζει καί συζήτησις εις τόν τύπον αν είναι σκόπι
μος ό σχηματισμός δικτατορικής Κυβερνήσεως, ώς 
έσυμβουλεύθη καί άπό τήν Κρήτην.

1 0 .  —  Συζήτησις είς τόν τύπον περί τού πιθανού 
συγκλήσεως Έθνοσυνελεύσεως πρός άναθεώρησιν τοΰ 
Συντάγματος.

13 . —  Άνεκοινώθησαν άπό τό Ύπουργεΐον τών 
Στρατιωτικών τά τοΰ σχεδίου τοΰ νέου στρατιωτικού 
όργανισμοΰ· βάσις αύτοΰ είναι: έλάττωσις θητείας, οί 
κληρωτοί θ ά  προσέρχωνται άπό τοΰ 19ου έπους, στρα
τιωτική προπαίδευσις τών εφήβων —  κάτι ένθυμίζον 
άπό μακράν τό έλβετικόν σύστημα.

1 4 . —  Συνεκροτήθη σήμερον μέγα λαϊκόν συλλα- 
λητήριον είς τό Πεδίον τού Ά ρ ε ω ς . Είς 6ο  .καί πλέον 
χιλιάδας υπολογίζονται οί μετασχόντεί αύτοΰ πολΐται
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τών 'Αθηνών « a i τοΰ Πειραιώς. Ή  μίλησε μόνρν ό 
πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου τών Συντεχνιών κ. Παπαφώ- 
της. Κατόπιν άνεγνώσθη τό δημοψήφισμα έπιδοκιμα· 
οθέν διά βοής καί περιέχον έννέα αρθρα, δι' ών εκ
φράζεται ή θέλησις καί ή άπόφασις τοΰ Λαού πρός 
άνόρθωσιν τών κακώς κειμένων, «ήν τό κίνημα τής 15 
Αύγουστου άνέλαβε νά πραγματοποίηση».Άρα ό Λαός 
έπιδονιμάζει τδ  κίνημα τών Αξιωματικών. 'Ορκίζεται 
τό πλήθος ύπό του έκ Μακεδονίας Π απά-Δράκου  
Ιερέως, νάγωνιοθή μέχρι τελευταίας ρανίδος τοδ αίμα
τός του είς τόν άνορθωτικόν άγώνα. Κατόπιν επιβλη
τική, άληθώς συγκινητική καί ενθουσιώδης ή διαδή- 
λωσις μεταβαίνει είς τά 'Ανάκτορα. 'Επιδίδει τό ψήφι
σμα είς τόν Βασιλέα, όστις άπαντφ εις τήν επιτροπήν 
τού Συλλαλητηρίου, κατόπιν δέ έξερχόμενος είς τόν 
εξώστην προσφωνεί δι’  ολίγων τό πλήθος. ’Ιδού al 
φράσεις τών βασιλικών δηλώσεων:

«"Ε χω  πλήρη πεποίθησιν ότι ή κυβέρνησίς μου, τήν 
όποιαν περιβάλλω διά της έμπιστοσύνης μου, ω ς επί
σης καί ή Βουλή τών άντιπροσώπων τοΰ Λαοΰ θ ά  
λάβωσιν υπό σοβαρωτάτην σκέψιν τά αίτήματά σας 
ψηφιζομένων τών καταλλήλων νομοθετημάτων. Κατά  
τό μακρόν διάστημα τής Βασιλείας μου ούδέν άλλο 
επεδίωξα παρά τό συμφέρον τοΰ "Εθνους, τό οποίον 
είνε καί συμφέρον τής Βασίλειος. Μή αμφιβάλλετε ότι 
6 Βασιλεύς ούδέποτε παρενέβαλεν ουδέ θ ά  παρεμβάλη 
πρόσκομμα είς παν μέτρον συντε3-οΰν είς τήν προαγω
γήν τοΰ "Εθνους Ιοωτερικώς καί Ιξωτερικώς καί είς 
τήν ευημερίαν τόΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ έντός πάντοτε 
τών όρίων τοΰ Συντάγματος, τό οποίον ώρκίσθην νά 
τηρήσω».

Τ ό πλήθος συνεπυκνώθη έπειτα πρό τής οικίας του 
Πρωθυπουργού. Ώμίλησε καί αύτός ένθαρρυντικως, 
ετόνισεν ομως ότι είναι άνάγκη ν’  άποφασίση ή Βουλή 
έπί τοιούτων θεμάτων. Καί τό συλλαλητήριον διελύθη. 
—  Ε ίς τάς κυριωτέρας πόλεις καί κωμοπόλεις τών 
έπαρχιών εγειναν έπίσης συλλαλητήρια ύπό τό αύτό 
πνεύμα.

1 5 .  —  Σχολιάζονται οί λόγοι τοΰ Βασιλέως, άλλά 
γενικώς έξαίρεται ή σημασία τού συλλαλητηρίου καί 
άπό τούς ξένους άκόμη. Τό παρηκολούθησεν ο  Ά γγλ ο ς  
πρεσβευτής Σέρ Φρ. Έ λλιοτ. Έ ν  τφ  μεταξύ μετανα- 
στεόομεν· έντός δώδεκα μηνών, άπό ι Ιουλίου ιροδ 
μέχρι 3® ’Ιουνίου 1909, άπεβιβάσθησαν είς τάς 'Η νω 
μένας Πολιτείας 20,262 "Ελληνες. —  Ζύμωσις πολιτική : 
ιδρύεται «Ριζοσπαστικόν Κόμμα» άπό παλαιούς καί 
νέους πολιτευόμενους.

1 6 .  —  Κρούσματα εύλογίάς είς τάς Α θή νας. —  Τό 
Κρητικόν ζήτημα έπί τοΰ τάπητος: οί Τούρκοι θέλουν 
Διεθνή Συνδιάσκεψιν, άλλά πιθανώτερον είναι, ως 
λέγουν τά τηλεγραφήματα, νά λυθή τό ζήτημα μεταξύ 
τών 4 μόνον Προστατίδων Δυνάμεων μέχρι τοδ Ιανου
άριου. — Ή  έπανάστασις είς τήν Ύεμένην έγενικεύθη-—  
Έ δ ώ  ό  κ. Ράλλης κάμνει πολεμικήν διά τό ζήτημα  
τού μέλλοντος ΙΙροέδρου τής Βουλής, είς δέ τήν Τουρ
κίαν ό Πατριάρχης διεξάγει άγώνα διά ιό  ζήτημα τής 
στρατολογίας, πού ένθυμίζει τό παλαιόν παιδομάζωμα.

1 7 .  —  Ό  Τούρκος δικτάτωρ Σεφκέτ πασοας, άφοΰ 
Ικαμε Iva γΰρον είς τήν Μακεδονίαν, έπήγεν είς τήν 
Γερμανίαν, παρέστη είς τά μεγάλα γυμνάσια τοΰ Γερ
μανικού στρατού (όπου ή ιο  καί ό Ιδικός μας πρίγκηψ 
Ανδρέας), καί άπό έκεΐ έφθαοεν είς τό Παρίσι. - -  Συ- 

νωμοσίαι άντιδυναστικαί είς τό Μαυροβούνιον καί είς 
τήν Σερβίαν. —  Έ δ ώ  πολύωρου υπουργικόν συμβού
λων διά νά εύρεθή κατάλληλος κυβερνητικός υποψή
φιος Πρόεδρος τής Βουλής· ό  κλήρος θ ά  πέση μεταξύ 
τριών ■ τών κ. Βοίιδούρη, Νέγρη καί Ρώμα.

1 8 .  —  Ό  Ιπίδοξος Διάδοχός μας πρίγκηψ Γεώργιος 
άνέλαβεν ύπηρεσίαν είς τό πρώτον πεζικόν σύνταγμα 
της αύτοκρατορικής φρουράς είς τήν Γερμανίαν,

1 9 .  —  Αύριον, 20, γίνεται ή τακτική έναρξις τών 
Ιργασιών τής Βουλής. — Ό  όμογενής κ. Μαρίνος Κορ- 
γιαλένιος Ιτηλεγράφησεν άπό τό Λονδίνον συγχαί- 
ρων τόν Βασιλέα διά τόν πατριωτισμόν του χάί προσ- 
φέρων 500,000 φράγκα ύπέρ τής εθνικής όργανώ- 
σεως. —  Τ ό «’Εμπρός -  Μ άρς 1 » Ιπίκαιρον στρατιω
τικόν δραμα τοΰ κ. Τιμ. Σταθοπούλου, παρασταθέν 
είς τό  «Πανελλήνιον* πρακαλεΐ ενθουσιασμόν, είδος 
θεατρικής διαδηλώσεως ύπέρ τοΰ κινήματος. —  Συνε
δρίασαν σήμερον τά  τμήματα τοδ Στρατιωτικού 
Συνδέσμου. Λ/

2 0 .  —  Σήμερον τό πρωΐ πανηγυρική έτελέσθη ή 
τυπική έναρξις τών εργασιών τής Βουλής. Παρευρί- 
σκοντο 93 βουλευταί έκ τών :ο ο  παρόντων είς τάς 
Α θή νας· 2οο περίπου άξιωματικοί έν σώματι συνεκεν- 
τρώθησαν είς τόν περίβολον. —  Ο ί Ισπανοί ύπέστη- 
σαν σοβαράν ήτταν είς τό Μαρόκον- —  ’Απόπειρα κατά 
τοΰ Τάφτ προέδρου τώ ν Η νω μένω ν Πολιτειών. —  Ό  
Ό ρ β ιλ  Ράϊτ, παραλαβών τόν Γερμανόν Κρόνπριντζ 
είς τό άεροπλάνον του, άνέβη είς ύψος 5° °  μέτρων 
(ρεκόρ).

2 1 .  —  Καί άλλη εθνική δωρεά αγγέλλεται σήμερον: 
2οο έκατομμ. φράγκων άπό τόν όμογενή κ. Ζαχάρωφ, 
άλλά διαψεύδεται άμέσως I —*  Ό  κ. Θεοτόκης, άφοΰ 
επί τρείς εβδομάδας έκράτησεν εις συγκίνησιν τό Ιλλη- 
νικόν μέ δηλώσεις διά τό κίνημα καί περί παραιτήσεώς 
του άπό τήν αρχηγίαν τοδ κόμματός του, άνεχώρησεν 
άπό τήν Κέρκυραν καί έρχεται είς τήν Βουλήν. —  'Ε ρ ι
δες είς τάς άθηναΐκάς εφημερίδας διά τό έγκυρον τής 
διερμηνείας τών γνωμών τοΰ Στρατιωτικού Συνδέσμου.

2 S t — Ά π ό  χθές δημοσιεύονται έκπληκτικαί δηλώ
σεις τοδ κ. Ράλλη είς τάς «Α θή νας*. Οί άξιωματικοί 
του Συνδέσμου, παρεξηγήσαντες φράσεις τινάς τών 
δηλώσεων, έστειλαν δύο έντολοδόχους των πρός τόν 
κ. Ράλλην, όστις έδωσεν Ικανοποιητικός εξηγήσεις. —  
Ό μ ά ς  Γάλλων κεφαλαιούχων έδάνεισεν 7 έκατομμύρια 
λίρας είς τήν Πύλην.

2 4 .  —  Τ ά  σχόλια έπί τών δηλώσεών του ήνάγκασαν 
τόν κ. Ράλλην νά δημοσίευση τό ύπόμνημα πού είχεν 
ύποβάλει τήν 6 ’Ιουλίου εις τόν Βασιλέα. —  Μ ετά προη- 
γουμένην ουνεννόησιν τοΰ κ. ©εοτόκη μέ τόν Π ρωθυ
πουργόν διά τά ζητήματα τον Προέδρου καί τοδ Κα
νονισμού τής Βουλής, έξελέγη σήμερον· Πρόεδρος 
αύτής ό  κ. Ä - Σ . Κ . Ρώμας διά ψήφων 119 έπί ι6ι 
ψηφοφορησάντων τής έκλογής προηγήθη άγόρέυσις 
τοΰ βουλευτοϋ καί συνταγματάρχου κ. Λιμπρίτη, έπι- 
κρίναντος δριμέως τό κίνημα.

2 5 .  —  ’Εκλέγει ή Βουλή τά λοιπά μέλη του Προε
δρείου της.

ΗΜΕΡΟΒΙΟΣ

ΠΡΟΤ ΟΜΗ Τ Ο Υ . Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ Σ

Τη π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  τ ώ ν  «Π α να # η να ία > ν*
— ά δ ε ια  τ ο ν  Ύ .π ο ν ρ γ ε ίο ν  —

Έκ προηγουμένων εισφορών . . . Δρ. 2.468.35
Νικόλαος Κλ. Λανίτης....................... » 5-—

Δρ· 2·473-3$

Τό άπαιτούμενον ολικόν ποσόν είναι 3.500 
περίπου. ‘Υπολείπονται περί τάς ι,ιοο. Καί τό 
ύπενθυμίζομεν είς δλους. "Ολοι έζησανκαί ζοϋν 
μέ τούς στίχους τοΰ ΰμνητοΰ τής έλευδερίας.

Αί εϊσφοραί στέλλονται είς τά γραφεία τών 
«Παναάηναίων», δδός Άριστοτέλους 35-
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Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  <PVS τ °ν  π λ η ΰ ν σ μ ο ν  «ατά τήν 2 7  ’ Ο κ τ ώ β ρ ιο ν  1 9 0 7
έπιμελείρ. Γεωργίου Χωματιανοΰ. Έ κ δοσιςτοΰ  Ύπουρ- 

• Κ α τά λ ο γ ο ς  τ ω ν  α ρ χ α ιο τ ή τ ω ν  τοΰ ‘Α & α ν α σ α κ ε ίο ν  γείου Εσωτερικών. Ά θή ν α ι Εθνικόν Τυπογραφείον. 
Μ ο υ σ ε ίο υ  Β ό λ ο ν  Π ρ ώ τ η  αίθουσα τ ω ν  Ζ φ γ ρ α φ ιώ ν
Π α γ α σ ώ ν · ,  ύπό Α . Σ . Άρβανιτοπούλλου εφόρου άρ- Ό  Ή γ ε μ ώ ν  Ν . Μακιαβέλλη, μετάφρ.^ Π . X ., καί
χαιοτήτων. Τ ό βιβλίον άριστα τυπωμένου τιμάται δρ. 2 Σ κ έ ψ ε ις  π ε ρ ί  τοδ 'Η γ ε μ ό ν α ς  Ν . Κ αζάζη. Ά θή ναι 
καί άποστέλλειαι ύπό τών « Παναθηναίων» ελεύθερον Τυπογραφείου Πετράκου. Δρ. ι.
ταχυδρομικών τελών είς τόν έμβάζοντα τό τίμημα.
Ά θή νά ι, Τυπογρ. «Ε στία* Μάϊσνερ καί Καργαθούρη. Ό  Φ ρ ειδερ ίκ ος  Ν ίτσ ε  ¿ν τ η  Φ ιλ οσοφ ιρ τ ο ν  Δ ικ α ίο υ

«α ί τ η ς  Π ο λ ιτε ία ς  Ν . Μ. Καζαντζάκη. ‘Ηράκλειον 
Στατιστικά Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ή ς  Γ ε ν ικ ή ς  ’ Α π ο γ ρ α -  Κρήτης Τυπογρ. Σ τ . Μ . ’Αλεξίου.

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α !  Τ Ο Υ  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

«Ά δή ναι- — Ή  άπάντησις ele τήν ίεοτοεική γοργόνα: «Ά-θήναι» — Ή  Βέντοβα ’Αλέγκρα — Εύβυμος χήρα.
Σάς τό είπα ότι 6 Μέγας ‘Αλέξανδρος πού τόν πιβά· "Πράξις χετάρτη, σκηνή μετάνοιας. — ’Επάνοδος τής

νατε ζΰ καί βασιλεύει. ,Εύύύμον χήρος* και οί άπιστοι έρασταί.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ Ο Υ  18ου Τ Ο Μ Ο Υ

ΑΓΡΙΙ1Π Α.
Πολίτικη Σελίς, ο. 22 1 , 2 6 8 , 315.

Ε ΙΡ Η Ν Η Σ  Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α ΙΑ Σ
Σ ταγόνες, ο. 2 8 4 .

Α Θ Η Ν Α ΙΟ Υ
Τά βιβλία, ο . 218 ,

Α . Μ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η  
Ή  οικονομική διοίκηοις τής 'Ελλάδος επί Τουρκοκρατίας 
■ο. 100, ¡3 2 .

Λ . ΑΝΔΡΕΪΕΦ
Ό  άγγελος, ο . 145-

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Α 3ΙΩ Τ ΙΔ Η
Το παρόν καί το μέλλον τού ’Ελληνικού ίθ ν ο ν ς , ο- 162. 

Γ . Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Α Κ Η
Ί ω α νν ία , ο . 03.

Μ Α Υ Ρ Ο Υ  Α Υ Ρ Η Λ ΪΟ Υ  μειαφρ. Α Γ- Θ Ε Ρ Ο Υ  
Ε ις έανιύν, ο . 112.

C A M IL L E  B E L L A IG U E
Σ οπ ίν , σ. 46 .

Σ Π . Δ Ε  Β ΙΑ Ζ Η
’ Α π ό  τόν  βίον καί τά  έργα τον  Σ ολ ω μ όν , ο . 14, 40 , 
113, 166, 2 6 0 , 301.
Τά βιβλία, ο. 171.

Ε . D E  V O G U É  
Ό  βίος καί το ίρ γ ο ν  τον  Γκογκόλ, ο. 78-

Β Ο Ρ Ε ΙΟ Υ  
Ί β ά γ  φ όν  Μ ύλλερ, σ. 48 .

Δ Η Μ . Ν- Β Ο Υ Τ Υ Ρ Α  
Ό  Γέρο Μ ονγας, ο . 7.

Π Α Υ Λ Ο Υ  Γ Ν Ε Υ Τ Ο Υ
Δημοτικά  τής Pódov, ο. 156, 27 8 .

ΣΤ Ε Φ . Γ Ρ Α Ν ΙΤ Σ Α
Χ ω ρια νά , ο . 131.

Χ Ρ . θ .  Δ Α Ρ Α Λ Ε Ξ Η
Έλληνικα'ι άποικίαι έν Γαλλίφ, ο. 97 .

θ ·  Δ Ο Σ Τ Ο Γ Ε Β Σ Κ Υ
Λ ευκές Ν ύχτες, ο. 21 , 51 , 87 .

Ε Μ Ε Ρ Σ Ο Ν  μετάφρ. Θ- X . Φ ΛΩΡΑ  
Ά ντισ τά θ μ ισ ις , ο . 3 4 , 81.
"Ε ργα  καί Ή μ έρα ι, ο . 2 2 5 .

I . Ζ Ε Ρ Β Ο Υ , Α Ρ Ε Τ Α
Νέοι Διάλογοι, ο. 158, 18 3 , 24 6 .

<70 Κ ακός Δ ρόμ ος», κριτική, 204.

θ .
Ή  Λ αϊκή Τράπεζα ο. 2 0 9 .

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Υ
θέατρον, ο. 313.

ΑΓ. Θ Ε Ρ Ο Υ
Δ ημοτικά τής Λ ακεδαίμονος, ο. 33 .

Α Υ Ρ Α Σ  Θ Ε Ρ Ο Υ
Μ ανώλης Καλομοίρης, ο . 163.
Ή  Δ ιδώ , σ. 59.

Σ Π . Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Κ οινω νική  πρόνοια, ο . 163.

Θ Η Τ Α
Ή  Έ π ανάστσοις το ν  6 2 , ο. 3 0 4 .

■ Ν. Κ Α Λ Λ ΙΚ Ο Υ Ν Η
Γενική αποψις τή ς  θεραπ ευτικής, σ . 2 7 3 .

Ε Λ Π ΙΔ Ο Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Έ πιοτολαί έκ Π αριαιω ν, ο. 174.

Κ Α Π Ο ΙΟ Υ
Τά βιβλία, ο . 2 7 , 91, 169, 2 6 7 , 310.

Α . Κ Ε Ρ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Té Μ ονοείον θ η β ώ ν  σ. 2 8 2 .

M A R Y  J A N E  C É R E  μετάφρ. Μ . Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η
Ε ψ έ ς  ιό  βρά δυ, ο. 197.

θ .  Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Υ
Ό  Χ ονχ ονλ ό  -  γ ιω ργας, ο . 129.
Έ λ λ . Ααογραψική Ε τα ιρ ία , ο. 172.
Τα 'Η ννιάδερφ α, ο. 234.

Σ Τ Α Μ Α Τ Η  ΙίΟ Υ Μ Π Α Ρ Η  (Φιλικού)
Α πομνημοΐ’ενμ ατα , απόσπασμα, 2 3 7 .

Σ . Α 
Ν. Μ έγγονλας, ο. 58 .

Ν ΙΚ . I. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η
Το Νεοελληνικόν θ έατρον άπο το ν  1844  -  1854, ο. 18.

I . Λ Ε Μ Α ΙΤ Ρ
Ψυχολογία τω ν  πριγκήπω ν, ο 2 8 4 .

Α Λ . Μ Α Υ Ρ Ο Υ Δ Η
Μ εοημέρι ο . 2 7 8 .

Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Μ Ε Λ Α
ϊ'ό Κ όκκινο πονκάμιοο. ο . 6 5 , 117, 159.

Κ ΙΜ Ω Ν Ο Σ  Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η
Γ '  έκθεσις τής ’ Ελλ. Καλλ. ’ Εταιρείας ο . 9.
Τά βιβλία, ο. 58 . 
θ έα τρ ο  ν, σ. 190, 219.
Σκέψ εις καί Ζ ω γραφ ιές  τα ξιδ ιώ του , ο . 2 4 0 .

Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ο Σ  
Ά β δ ο ν λ  Χ α μ ίτ . α. 61.
Σχολεία καί Γ λώ οοσ, ο. 198.

Π Α Υ Λ Ο Υ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α
Λ όγοι καί α ντίλογοι: ο. 2 6 , 5 7 ,  91, 124, 169, 218, 
2 6 6 , 310.
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ΣΤΕΦ : 2 Λ Ν Θ 0 Υ Δ ΙΔ ΙΙ  

Ό  ποιητής Σαχλίκης καί ο ί  δικηγόροι Κ ρήτης, ο . 177. 
Ί ο το ρ ία  τής Κ ρή τη ς, ο . 2 4 2 .

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  3 Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Διάλογος περί ζω ή ς  καί θανάτου κλπ. ο. 144. 
θ έα τρον , σ. 2 2 0 , 2 6 7 , 211.

Ο Μ Η Ρ Ο Υ  μετάφρ. ΙΑ Κ . Π Ο Λ Υ Λ Α  

Ό δύαοεια  Ζ , ο. 24 7 .

Σ . Π .
’ Ε θνικά  κειμήλια, ο . 74.

Ε. Π ΙΛ Ο Ν

Ή  κυρία  Γ κ ρ εζ  ή ή  Σπαομένη Σ τάμ να , ο. 211, 2 6 2 , 3 0 7 .

I. Π Ο Λ Ε Μ Η  

Ό  νπνος τού  δρόμ ον , Ο 40 .

Α . Π Ο Υ Σ Κ ΙΝ

Κιρχζαλής, ο . 2 0 0 .

Α. Π Ρ Ο Β Ε Λ Ε Γ Γ ΙΟ Υ

Ή  Γ ονή , ο- 72.
Α ί  δ ύο  θρηοχεΤαι, ο . 181.

ΕΜ Μ . Ρ Ο ΪΔΗ  

Τά εφήμερα , ο. 106.

θ .  I . Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η  

Ή  Α ιδώ  κ.λ.π., ο . 2 8 .

Σ Α Ν Τ Σ Ο Υ

Λ όγοι καί αντίλογοι, ο. 2 7 , 5 7 .
Γράμμα πρός τόν  Λ δν Κ ιχ& τον, α. 168.

Χ Ρ . Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ο Υ Ν Τ ΙΟ Υ
Ή  δίκη το ν  'Ιη σού, σ. 215._

Α θ .  Τ Σ Α Κ Λ Λ Ω Γ Ο Υ  
Ί .  Δ α μ ά ρκ , ο . 2 8 8 .

Α Λ Ε Κ Ο Υ  Φ Ω Τ ΙΑ ΔΗ
Ό  Ν ερόμυλος, ο . 6.

Γ .  Ν . Χ Α Τ Ζ ΙΔ Α Κ Ι
Σκέψ εις τινές περί τής συντά ξεω ς  το ν  έλλ. λεξικ όν, a. 1. 
Κ . Σ . Κ όντος, σ. 109.

Χ Α ΪΝ Ε  μετάφρ. Π . Γ Ν Ε Υ Τ Ο Υ
Τό άμαρτολούλονδο, 6 . 100.
Τραγούδια, α. 196.

Λ Ε Υ Κ Α Δ ΙΟ Υ  Χ Ε Ρ Ν  
ΊαπεονεΟκα Λαραμύιίια, ο. 27 9 .

Π Α Ν Τ Ε Λ Η  Χ Ο Ρ Ν  
Μ ελάχρα, ο. 1 8 5 , 2 4 9 , 2 9 0 .

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α  
Σελ. 61, 93 , 124, 2 2 1 . 315.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Κ Α Ι Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η
Σελίς 2 9 , 6 2 , 9 4 , 125, 175, 2 2 2 , 2 6 9 , 316.

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η
Ό  Χ ονχ ονλό  -  Γιοιργας, ο. 129.
Τά Η ννιά δερφ α , ο. 234.

'ίβδεΐον ’ Α θ η νώ ν , α. 60.
“Α ρτεμ ις Κ νπαρίοση , Ρ όζα  Έ ρ λ ιχ , ο. 314.

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α Ι

Κ ν ο ΰ τ  “Α κ ε ρ μ π ε ρ γ  :  Σ αρκοφ άγος, ο. 2 9 3 . 
Κ λ ε ο ν ίκ η ς  ‘ Α σ π ρ ιώ τ η  : ΠορτραΤτο, ο . 65 .

Σ π ονδή , ο, 143, 186.

Κ .  Β ικ ά τ ο ν  :  Σ π ονδή , ο. 8 0 .
Ν . Γ ε ω ρ γ α ν τ ή  :  Ό  "Α στεγος, ο . 82 .
Κ .  Ρ κ έ σ κ ο ν  : Φ ιλανθής, ο. 13.
Φ . Γ χ ό γ ια  :  Ή  Ν εροπουλήτρα, ο. 2 7 3 .
Α . Γ κ ό ς  :  Τό όρος Σ ερβέν, ο . 146, 147.

Τοπίον ’ Ελβετικόν, ο . 149.
I .  Γ κ ρ έ ζ  :  Ή  σπασμένη στάμνα, α. 2 6 3 .
Α . Ζ ά χ ο ν  : Κ ω δω νοατάσ ιον, σ . 2 3 8 .

Δ ιαχοσμητιχή  ε ίχώ ν, σ . 2 3 9 .
X .  θ ε ο δ ω ρ α χ ά χ η  : Δ ικαστικόν μ έγαρον, σ . 47 .
Δ . θ ε ο τ ο χ ο π ο ύ λ ο υ  :  Οΐ· 'Α πόστολοι, ο. 2 8 7 .
Β .  θ ω μ ο π ο ύ λ ο υ  :  'Α ρ χ ή  βιοπάλης, o . II. 
θ ,  θ ω μ ο π ο ύ λ ο ν  :  Φ νσ ιο γ ν ω μ ία ιΆ γ ις  θ έρος , σ. 17.

Ά γχ ία λ ο ς , ο . 33.
Ε .  Ί ω α ν ν ί δ η  :  Σ π ονδή , ο . 12.
Φ. Κ ά ο ν λ μ π α χ :  Ή  Γκουερέρω , σ. 25 5 .
Β ά ν  Κ λ έ β ε  :  ΠορτραΤτο, ο . 139.

Λ. Κογεβίνα : Κ ερκνραΐκή  β ρα δνά , ο. 15.
Χ αλκογραφ ία, ο. 192, 193.

Σοφίας Αασχαρίδη :  Τοπίον, ο. 172.
H . Α εμ α τέ σ η :  Κεφαλή, ο. 1.
I. Μιλλέ:  θαλασσογραφία, ο . 291.
Κάρλ, Μιλλέ: Κ όρη, ο. 1 8 7.
Α. Μπαϊχλιν ;  Τ ρίτω ν καί Ν ηρηίς, σ . 129.

Καλοκαιρινή ήμερα, ο. 177.
Β . Μ π ο χ α τ ο ιά μ π η  :  θαλααοογραφία, α. 39 . 
Γ .Ρ ο ϊ λ ο ν  : Ά νά μ ν η α ις  τον 1 9 0 7 , σ. 10.

Σαλαμινία νύμ φ η , σ. 43.
Ρ ο ΰ μ π ε ν ς : Σ π ουδή , σ. 2 2 5 .

Ο ί δύο  Σ ά τνρ ο ι, σ . 231.
Π . Ρ ο ύ μ π ο υ  :  Δ ημ οτικά  τραγούδια, ο. 50 .

Σ κ ίτσα , σ. 155 , 157.
Φ νοιογνω μίαι, Α ύρ α  θ έρ ον , σ . 199. 
Μ ετόπη Λ αϊκ ή ς Τραπέζης, α. 2 0 9 .'  

Ν . Φ ε ρ ε κ ύ δ η :  Σ π ονδή , ο . 42.

Γ Ε Λ Ο ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι

θ .  Ά ν ν ίν ο ν ,  ο. 61, 165.
Δ ιάφοροι, σ . 319.
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Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α Ι

E x  τω ν  άνα οχαφ ω * τής Σ π άρτης, σ. 125, 
θ ρ ό νο ς  Μ ίνω ος, ο. 243.
Ή  d ea  ζώ ν  ίφ ε ω ν  (Κ νω αοός), ο . 2 4 3 .
' Ε νδνμαοία  Κ ρη ιός  μεοαιω νιχαιν χ ρόνω ν, ο. 24 4 . 
Έ νδνμ α ο ία ι Κ ρ η οϋώ ν  μεοαιο>νιχά>ν χ ρόνω ν, ο. 244. 
Β υζαντινά  χοομήματα , μ ονοε ίον  θ η β ω ν , ο. 248. 
’ Ε π ιτύμβιοι πλάκες μ ονοε ίον  θη β & ν ο . 2 8 $ .

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ !

Ν . Παπαδόπουλος, ο . 29 .
Σ ουΐμ περν, ο. 31.
Β . Μ ποχατοιάμπης, ο. 44 .
Γ  Ρόελός, ο . 44.
Ε - Ρεω ργαντής, ο. 44. 
θ ω μ δ ς  θω μ όπ ονλ ος, σ . 44 .
Ν- Γεω ργανιής, σ. 44.
£ .  * Ιοιαννίδης, ο. 44.
Σ . Β ιχδτος , ο . 44.
X . θ εοδω ρα χά χη ς , ο. 44.
Λ - Κ ογεβίνας, ο. 45.
Jvif Φ. Τοίλλερ, ο. 45 .
Μ ά ξ Φραϊλιχ, 45.
Ί β ά ν  ψόν Μ νλλερ, ο. 48 .
Ν . Μ εγγονλας, ο . 59 .
Δ . Λ α νρά γχα ς, ο . 94. 
θ -  ΣαχελΧαρίδης, ο. 95.
Φρειδ. Μ ιατράλ, ο . 99.
Κ. Σ . Κ όν ιο ς , ο. 109. .

Κυβέλη ' Α δριανον, σ. 111, 115, 219.
Μ . Καλομοίρης, ο. 154.
Μ αρίχα  Κ οτοπούλη, ,Σ ιέλλα  Βιολάνιη·>. σ . 170.
Ό  ά ρ χ ιδ ο νξ  Σ αλβατώ ρ, ο. 172- 
Α . Γ χ ός , σ. 174.
Δ . Λ οβ ίρδος , ο . 2  0
Δ . ΠαααδιαμαντόπουΧος, Σ τρατόλάος, ¡στολή το ν  62), 
ο. 3 0 4 .
Μ ανρομιχάλης x a ί Π ειρίτοης (οτολαϊ το ν  6 2 ¡, ο. 305.- 
Κ ούχ  χα ί Π ήρυ, ο. $16.

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α Ι

Ό  Γονλιέλμος εις τη ν  Κ έρχνρα ν , ο. 18 χ α ί 19·.
Τό σπαθί χοΰ Μ ά ρκ ον  Μ πότοαρη, ο. 74.
Ή  θ έ α ς  Snov έπεαεν ό Μ . Μ πότααρης, ο . 75.
Ή  σφαίρα, ή όποια έφ όνενοε τον  Μ . Μ π ότοα ρη ν,α . 75. 
Π ανομοιότνπον απόσπασμα έχθέαεω ς περί τή ς  μάχης  
τον  Κ αρπενησιού, ο . 77.
Ό  Βασιλεύς εις Κ έρχνρα ν, ο. 92 . ■
Ί Ο ά χ η , ο. 97.
Δελφοί, ο . 105.
Ζεμενόν, ο . 107.
Π ορχαριά, σ . 2 0 1 .
'Ο δός  Σ π άρτη ς-Μ ιστρα , ο . 2 0 2 .
Κοπάδι π ου οταλλίζει, ο'. 2 0 5 .
Λ αϊχή  Τράπεζα, ο. 210 .
Χ ρισσό χ α ί Κ αστρί, ο. 211.
'Α π ό  την Σ τεμνίτσαν, ο. 2 8 5 .
Τό Σνλλαλητήριον τής 14 Σ επτεμ βρίου, ο.. 299 .
' Ε νδνμ το ία ι τον  6 2 , ο . 3 0 6 .


