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Οταν εΰρέθη δ  πνιγμένος, ακριβώς κάτω άπο 
τόν βράχον τού Κοιμητηρίου, ανάμεσα είς 

τήν Μεγάλην ’Άμμον κ’  εις τόν Ταρσανάν, ολί
γον ακόμα ήθελε νά βασιλέψη ό ήλιος, ή μάλλον 
νά κρυφθή ¿πίσω από τό γείζον βουνόν αντί
κρυ. Τότε αί άρχαί του τόπου — ό Ειρηνοδίκης 
τού πάλαι ποτέ ειρηνοδικείου, κι’ δ Νωματάρχης 
δ άστυνομεύων — , άπεφάνθησαν οτι έπρεπε νά 
μείνη όλονυχτί άταφος επειδή ή το άνάγκη νά 
τόν σχίσουν ο! γιατροί, διά νά βεβαιωθή δν 
ήιον πνιμμένος ή δεν ή τον.

Κ ’ ήτον καλής ψυχής άνθρωπος, δ συχωρε
μένος ο Κώστας του Σταματάκη. Φαίνεται, είχε 
τάξει είς τήν Παναγίαν τήν Κ’νιστριώτισσαν, νά 
τόν άξιώση νά ταφή είς τό χώμα τής μικράς 
νήσου του —  εκεί επάνω εις τόν θαλασσόπλη- 
κτον βράχοι1, όπου τά κύματα φαίνονται νά τρα
γουδούν μυστηριώδες νανούρισμα είς τούς νε
κρούς— κ’  ή Παναγία ή Κ ’νιστριώτισσα του 
παρεχώοησε τό ταπεινόν αίτημα, αφού από την 
στιγμήν πού έπλευσε ναυαγός είς τό κύμα, καί 
άπέδωκε τήν άπλοίκήν ψυχήν του πελαγωμένος 
είς τήν πάλην μέ τόν Χάρον τόν θαλάσσιον, δέν 
έπαυσε ν’ άντικρύζη τόν έρημον ναΐσκον της 
πέραν είς τό δυτικόν πλάγι τού χαριτωμένου νη
σιού. Έκεΐ λοιπόν άγνάντευε, κ’ ΙκεΙ ήτον προσ- 
κολλημένος δ πόθος του, μέχρι τής τελευταίας 
στιγμής του. Κ ’ έκεΐ άσπριζε« ακόμη τό παλαιόν 
έρημον μοναστηράκι, προκύπτον μέσα από βα- 
θεΐαν χλόην ανάμεσα είς τάς πίτυς και τάς 
καστανέας, όλίγον υψηλότερα από τήν ώραίαν 
θαλασσίαν αγκάλην τού ’Ασέληνου, δπου εβασί- 
λευε γλυκά σιγά δ ήλιος, ώς νά έκρυπτεν ολίγον 
κατ’ ολίγον τά χρυσά καί στίλβοντα στολίδια του 
μέσα είς τόν θησαυρόν του.

Κι’  δταν ή μικρή καμπάνα έκάλει τούς αγροί
κους βοσκούς τού βουνού είς τήν προσευχήν — 
οί δποΐοι δέν επήγαιναν, άλλ’ ίσως νά έκαναν

μακρόθεν ένα σταυρόν, άν ήξευραν άκόμα νά 
κάμουν τόν σταυρόν τους — κ’  εδιάβαζεν δ πά- 
τερΈφραίμ ό πνευματικός τόν Εσπερινόν, μαζί 
με τόν Μιχαίαν τόν υποτακτικόν του, κατέβαινε 
τά σκαλοπάτια δ γέρων έως τήν βρύσιν, διά 
ν ’ άπολαύση καί άπαξ ακόμη τήν γλυκεΐαν με
λαγχολίαν τής μοναξιάς μέσα εις τήν περιοχήν 
έκείνην, τήν οποίαν αυτός είχεν ονομάσει «γω
νίαν τού Παραδείσου.» Καί τής βρύσης τό μάρ- 
μαρον, τόν κρουνόν καί τήν λεκάνην, τά είχε 
φάγη τό νερόν. Καί μόλις εϊμπορούσε νά διά
βαση τις, μισοσβυσμένους, τούς ιαμβικούς στί
χους, τους οποίους είχε γράψει ποτέ επί τού 
μετώπου τής πηγής, δ διάσημος άσκητής, δ 
άββάς Διονύσιος' «Χείρας, πρόσωπα καί πόδας 
νίπτων άβρώς, όμού δέ καί διαυγές νύν υδωρ 
πίνων, τής καλλιρείθρου τήσδε τής κρήνης, ξένε, 
ψυχής τότε μνήσθητι Διονυσίου.»

Καί ’ψηλά είς τό πλάγι, σιμά εις τήν κορυ
φήν τού βουνού, 'ίστατο ακόμη όρθός δ χιλιετής 
πεύκος, όπου είς τούς κλάδους επάνω ανάμεσα 
στούς κλώνας του, είχεν ευρεθή ένα καιρόν 
αιωρουμένη ή λαμπρά Ειχών τής Παναγίας. 'Ο 
πεύκος ομοιάζει μέ άνθρωπον οπού δέν έκάρη 
τήν κόμην είς δλην τήν ζωήν του. ’Από τρια- 
κοσίων χρόνων καί πλέον κανείς δέν έξάμωσε 
νά κόψη ψύλλον από τό γιγαντιαίον δένδρον. 
"Ολοι οϊ κιονίσκοι, οί καρποί του πεύκου, μυ
ριάδες αναρίθμητοι, έξ αμνημονεύτων χρόνων 
Ικρέμαντο άνάμεσα είς τούς κλώνας του. Εινε 
βέβαιον δτι εκεί έπάναι εύρέθη μίαν πρωίαν, 
είς τά χίλια εξακόσια τόσα, ή Είκων τής Πανα
γίας. Ή το  ζωγραφισμένη ώς προτομή παιδί
σκης, χωρίς νά εχη τόν Χριστόν βρέφος είς τάς 
άγκάλας της, καί διά τούτο έσχετίσθη μέ τά 
Είσύδια, δταν προσεφέρθη «ώς τριετίζουσα 
δάμαλις» είς τόν ναόν τού Θεού. Καί δ ναΐσκος 
τού μικρού ασκητηρίου, όπως ήτο τότε τό ΰστε-
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ρον κτισθέν μοναστήριον, έτιμάτο ίπ δνόματι 
των Εϊσοδίων. Ή  εύρεθεΐσα παραδόξως τότε 
εικών, εφανη εις τούς Χριστιανούς τούς τότε 
ως νά ήτο αθώα κόρη ευαίσθητος, ήτις ένέδω- 
κεν είς την επιθυμίαν νά κάμη κούνια, νά λικνι- 
σθή αίωρουμένη επί των κλάδων τού δένδρου' 
καί διά τούτο έπωνομάσθη Παναγία ή Κουνί- 
στρα, η Κ νιστριώτισσα.

* * *

Εκείνο τό παλαιόν άσκητήριον, τό όποιον 
άσπροβολρ ανάμεσα είς την βαθεΐαν πρασι
νάδαν τής κοιλάδος, είς δλην τήν παραθαλασσίαν 
φάραγγα τήν πολυσχιδή από τής ράχες καί τής 
ρεμματιές, άντίκρυζεν 6 πνιγμένος νεκρός, όταν 
άρμένιζεν έπί ήμέρας διά νά πλεύση από τούς 
κρημνώδεις αίγιάλούς τών υπωρειών τής ’Όσοης 
καί τού Πηλίου είς τήν βάσιν τού θαλασσίου 
λοφου δπου λευκάζουν τά Μνημούρια τής μικρής 
πατρίδος του, έκει δπου προσκυνεΐ τούς βράχους 
το μόλις δαμασθέν μετά γογγυσμών καί υλακτούν 
κύμα. Καί τό μικρόν πλοΐον του, βάρκα μεγάλη, 
σκαμπαβία φορτηγός, επλεεν από Σαλονίκης είς 
Ζαγοράν καί εμπαλιν, φορτωμένον καί ξανα- 
φορτωμένον. Ή σαν οί δύο άδελφοί, ό Γιάννης 
κι’  ό Κωσταντής τού Σταματάκη, καί μαζί των 
έπεβαινεν 6 έμπορός των. Μήλα καί πατάτες 
καί κάστανα έκόμιζον προς τούς Εβραίους τής 
Σαλονίκης, διά νά τούς ξαναφορτώσουν οί 
Εβραίοι ΙκεΜεν αλλα $ϊδη, λ. χ. όσπρια άναχα- 

τωμένα, δλίγα πρόσφατα τής χρονιάς, δσον διά 
δεϊγμα, καί πολλά περυσινά ή προπέρσινα σα- 
πρακωμένα.

Ή  βάρκα ή τον ιδιοκτησία τού Γιάννη, τού 
νεωτέρου άδελφού, δστις καί έπλοιάρχει. Αυτή 
ήτον ή περιουσία του είς τον κόσμον. "Οσον 
διά τον Κώσταν, ούτος δέν εϊχεν άποκτήσει ποτέ 
τίποτε. Είχε λάβει γυναΐκά ποτε, καί είχεν άπο- 
κτήσει έν παιδίον. Είτα τό παιδίον άπέθανεν 
είς τόν μαζόν τής μητρός του, ή δέ γυνή Ιφο- 
νευθη, νομίζω, πεσούσα άπό τοΰ εξώστου, έν 
έκστάσει φρένων. "Εκτοτε έμεινεν έλεύθερος, 
τόσφ μάλλον, δσφ ήτο είς θέσιν νά εκτίμηση 
τήν ελευθερίαν του, καί νά μή τήν άπεμπολήση 
πλέον. "Εκυπτε τήν κεφαλήν, έκάπνιζε, έπινε 
καΦε> καί δεν ωμίλει. Ποτέ δέν έβγαζε λόγον 
άπο το στόμα του. Ή το  πλέον ή πενήντα ετών, 
κ’ εσυντρόφευε τόν νεώτερον άδελφόν του, κ’ έθα- 
λασσοπνίγετο προθύμως μαζί του, έν άκρρ 
υπακοή. 'Ο Γιάννης ήτο όλιγώτερον τών πενήντα 
έτών την ήλικίαν, είχε δέ οικογένειαν, σχεδόν 
μισήν δουζίνα παιδιά.

Ησαν και αυτοί θύματα τής τοκογλυφίας 
τών 36  τοίς εκατόν, καί «τό διάφορο κεφάλι», 
δπως και τοσοι άλλοι. (Τό όμοιοτέλευτον δέν το 
έκαμα εκ προθέσεως). Ό  τοκογλύφος, βίαιος 
επαίτης, (καί ένίοτε ό έπαίτης, ύπουλος τοκογλύ

φος·—  ποιον !κ τών δύο θηρίων είνε τό χαλε- 
πώτερον;) μέ τά «θαλασσοδάνεια», καί μέ τό $6 
τού; °/ο> είχε καταστρέψη προ πολλού τό ναυτι
κόν τού τοπου των, καί είχεν εξανδραποδίσει 
δλον τόν λαόν. Κλήρος και μοίρα καί προορι
σμός τών δυο αδελφών, δπως καί τόσων άλλων, 
ήχο νά θαλασσόνουν, νά παραδέρνουν, νά βασα- 
νίζωνται χειμώνα καιρόν μέ την ψυχήν στά 
δόντια, νά «θανατούνται δλην τήν ημέραν, ώς 
πρόβατα σφαγής.» Τέλος. . .  έσώθηκαν τά 
βάσανά του. Μίαν νύκτα, τήν προτελευταίαν 
τού Νοεμβρίου, ημέραν τού φεγγαριού, δπου 
ήτο φοβερά ταραχή καί τρικυμία . . .  καί τό μεν 
πρώτον κύμα έσάλευσεν έκ βάθρων, δηλ. έκ τής 
τρόπιδος, τήν βάρκαν, τό δεύτερον κύμα τήν 
έγέμισε νερά, διά νά πλέη ίσα μέ τήν επιφά
νειαν τής θαλάσσης, τό δέ τρίτον κύμα, τό σφο- 
δρότερον, τήν έσπλαχνίσθη, καί τής έδωκε τόν 
τελειωτικόν κτύπον· τήν κατεπόντισε.

* * *

Δέν απείχε μίλια άπό τήν στεριάν, τό μέρος 
δπου κατεποντίσθησαν. 'Ο Γιάννης ήτο δεινός 
κολυμβητής. Μέ τό ύποκάμισον καί μέ τήν 
«σκελέαν» έπλευσεν, έπλευσε, κ’  έφθασεν είς 
τούς βράχους τού γιαλού, είς μίαν άπότομον 
ακτήν τής 'Αγιας. Έκτύπησεν, έμωλωπίσθη, 
έπρήσθη, καί μιοοπνιμμένος, παγωμένος, έπάτη- 
σεν έπί τής ξηράς. ’ Ητο λυκαυγές ήδη. Άφοΰ 
έβυθίσθη η βάρκα, ύστερον ήρχισε νά γλυκοχα- 
ράζη ό ουρανός, διά νά «μετανοήση οποίος 
Ιπνίγη», ή ίσως, διά νά φωτισθοϋν τά ναυάγια. 
Ό  Γιάννης έκύτταξε παντού, δεξιά, άριστερά, 
προς τ’  άνω, πρός τά κάτω· δέν είδε. πουθενά 
καλύβην, ούτε άνθρωπον. Μισοπαγωμένος, ζαλι
σμένος δπως ήτον, ώς άλλόκοχον δνειρον αισθα
νόμενος τήν ζωήν, μή βλέπων αλλού που δρό
μον ούτε μονοπάτι, ήρχισε ν’  άναρριχάται τήν 
κρημνώδη άκτήν. Έγλίστρα, έπιάνετο μανιωδώς 
άπό τούς θάμνους, έπιπτεν, έσηκόνετο. Τέλος 
έφθασεν είς την κορυφήν τής άκτής. Οί άνθρω
ποι δσοι είδαν ύστερον τά ίχνη του, διά νά 
πιστευσουν όφθαλμοφανώς είς τήν άπεγνωσμέ- 
νην άναρρίχησίν του, έκαμναν τόν σταυρόν των. 
Εις δε νεαρός διδάσκαλος τοΰ γείτονος χωρίου, 
συγκινηθείς, έκλαιε μετά λυγμών. Ό  ϊδιος ό 
σωθείς ναυτίλος έβλεπε τά ίχνη τού ίδιου εαυτού 
του καί δέν έπίστευεν.

Εύρε φιλάνθρωπους βοσκούς καί ξενίαν πρό
θυμον είς τήν καλύβην των. Τόν έθαλψαν, τόν 
άνεζωογόνησαν, τού έδώκαν μίαν κάπαν καί 
βλαχόκαλτσες καί τσαρούχια. Οί καλοί άνθρωποι 
έψαξαν είς^δλους τούς γείτονας αίγιαλούς, μήπως 
εύρωσι πτώμα ναυαγού ή ναυάγιον, ή άνθρω
πον ζώντα άκόμη. Πουθενά τίποτε. Ό  έμπορος 
τοΰ φορτίου, ό κύρ Στάθης ό πραμματευτής, 
«ούτε ήτον, ούτ’ έφάνη».Ό  αδελφός τού Γιάννη,·
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ό Κώστας, ήτον καλός ναύτης, σχεδόν δσον καί 
δ άδελφός του, κ’  Ικολύμβα έξ ίσου καλά. Πώς 
δέν έφάνη; Κατά πού έβαλε πλώρην τάχα; 
"Οπως καί δν έχη, δν τυχόν έπνίγη, κ’  έσώθη 
αύτός (διελογίζετο άκουσίως, θρηνών μέσα του, 
ό Γιάννης δ διασωθείς) ή θάλασσα φαίνεται νά 
έκάμεν έπιεικώς καλήν κρίσιν τήν φοράν αυτήν 
διότι αύτός είχε γυναίκα καί πεντε η εξ παιδια, 
κ’  έκείνος δέν είχε «κανένα στον κόσμον! » . . .  
Τόν συλλογισμόν δέ τούτον έκαμαν μεγαλοφώ
νως πλέον ή χίλιοι άνθρωποι, ύστερον, δσοι 
ήκουσαν τό δράμα, κ’  έγνωριζον τας περιστά
σεις τών προσώπων.

"Οταν, μετά εννέα ή δέκα ήμέρας, έπέστρεψεν 
ό ναυαγός είς τήν πατρίδα του, καί άπηλαυσεν, 
ώς «ύστερόποτμος», οίονεί άπό τόν άλλον κό
σμον ερχόμενος, τό θάλπος τής πτωχικής του 
εστίας, τήν ιδίαν ημέραν, πρός εσπεραν, πράγμα 
όπωσοΰν παράδοξον συνέβη.

'Οδοιπόροι διαβάται, άπό τούς αγρούς επα
νερχόμενοι, περνώνιες τήν μακράν άμμον, πέραν 
τού δυτικού ναυπηγείου, και κατω άπό τον περί
βολον τοΰ Κοιμητηρίου τής πολίχνης, είδαν 
νεκρόν πνιγμένον, πτώμα φουσκωμένον,^ μισο- 
σφιγμένον άπό τήν άλμην, καί δχι πολύ οδω- 
δός. Ποιος ήτο; Ξένος τις, άγνωστος; “Οχι. Ητο 
πατριώτης, γνωστός· δλοι ο! ίδόντες τον άνε- 
γνώρισαν. “Ητον ό Κωσταντής, υίός τού Στα
ματάκη, άπό τόν Ε πάνω Μαχαλάν. ^

Έπήγαν και είπαν τήν εΐδησιν είς τους αδελ
φούς του' είς τόν Γιάννην, τόν μόλις άνασω- 
θέντα ναυαγόν, κ’  είς τόν νεωτερον Γιωργην, 
τόν εσχάτως παλινοστήσαντα εκ τής ’Αμερικής. 
Οί άνθρωποι έτρεξαν, τόν άνεγνώρισαν, τόν 
έκλαυσαν. ’Έκειτο έπί τού ρηχού ̂ αΐγιαλού, σιμα 
είς τούς χαμηλούς βράχους τής άκτής· οί ποδες 
του είχον άναπαυθή έπί τής άμμου,  ̂ ή κεφαλή 
καί τό στήθος του έλικνίζοντο άκόμη εις το 
κύμα. "Εστειλαν εΐδησιν εΐς τάς άρχάς, πριν τον 
θίξουν, παρήγγειλαν είς τούς οίκείους των να 
φέρώσι σινδόνια καί φορέματα διά νά συστεί- 
λωσι τόν νεκρόν.

Τέλος ήλθαν ό Νωματάρχης τής άστυνομιας, 
κι’  ό Είρηνοδίκης τού πάλαι ποτέ ειρηνοδικείου. 
Καί πλήθος περιέργων, ή_ καί ένδιαφερομένων 
ήκολούθησε τούς έν τέλει. Τότε ήρχισεν έκαστος 
νά έκφέρη τάς είκασίας του. Μήπως ό Γιαννης ο 
άδελφός του είχε φέρει τόν νεκρόν μαζί του, οταν 
έφθασε χθες πρωί, μέ τό βαποράκι τόν «Καφη- 
ρέα», καί τόν είχε ήίψει λάθρα έκεί είς τόν αϊγια- 
λόν. Πρώτη άτοπος ΰπόθεσις. Δευτέρα πιθανή 
υποψία' κάποιος ναυβάτης, αλιεύς ή πορθμευς, 
μέ πέραμα ή ιιέ βάρκαν, κάποια ψαροπούλα ή 
τράντα, θά εύρεν ίσως τόν πνιγμένον πλέοντα 
είς τό πέλαγος, μίλια μακράν, τόν φκτειρε, και 
ήθέλησε νά τόν φέρη έως εδώ, διά να τύχη

χριστιανικής ταφής ό άτυχης πονιοπορος. Και 
άφού τόν έφερεν έως έδώ, τόν άφησε σιμα 
εΐς τόν γιαλόν, έκθετον. Ιδού καί νεκρός Μ ί 
τος, ώς νά έλεγέ τις, βρέφος νόθον διά τόν 
άλλον κόσμον. ^

Καί διατί νά λάβη τόν κόπον να τον φέρη 
έως έδώ, κ’  ύστερα νά τόν άφήση λαθραίως καί 
νά φύγη; Τί είδος λαθρεμπόρων ήτον αύτό; 
Προφανώς, κατά την συλλογιστικήν μέθοδον 
τών ούτω σκεπτομένων, διότι έφοβείτο μην εύρη 
δ άνθρωπος τόν μπελά του με τας αρχας και 
εξουσίας πού εχομεν είς τόν τόπον αύτόν «Έ λα 
’δώ, βρε. Καί πού τόν ηύρες αύτόν^Καί πώς 
τόν έφερες έδώ ; Καί τί ξερεις να μάς πής; Και 
άπό τί θάνατον πάει; Καί είς ποιον μέρος τόν 
είδες, άκριβώς; Δέν ηύρες άλλο τίποτε; Καί 
ιιήντον έψαξες; Τί ηύρες επάνω του ; Δέν είδες 
άλλον άνθρωπον έκεί κοντά; Μήπως τόν έσκό- 
τωσε κανείς; Ά λλο τίποτε ξέρεις;. . .  Μά πώς 
τόν έφερες έδώ, έπί τέλους;» "Ολαιαί άλλεπαλ- 
ληλοι ερωτήσεις θάέφαίνοντο νά κρύπτουν περί
που τήν ενδόμυχον σκέψιν «Μήν τον έσκότω- 
σες, ή μήν τον έπνιξες;... καί τωρα μάς τον ̂ κου
βάλησες έδώ διά νά βγής λ ά δ ι;... Κύτταξε 
καλά. Μή θαρρής πώς θά μάς γελάσης. Ολοι 
‘Ρωμηοί είμαστε», κτλ.

# * *
Ή  απορία δέν έλύθη. "Ολοι οί πονηρευόμενοι 

δέν έπείσθησαν. Τό γνησιώτερον μέρος τού 
απλού λαού έπίστευσεν είς τό θαύμα. Καλός 
άνθρωπος ήτον. Μέγα πράμμα δέν Ιζήτησε. 
Καθώς έπνίγετο, παρεκάλεσε μόνον τήν Μητέρα 
τού Θεού νά τόν άξιώση νά ταφή είς τό χώμα 
τής πατρίδος του, καί νά μήν Ιπιτρέψη να τόν 
φαν τά ψάρια. Κ’ ή Παναγία, ή θαμματουργιά, 
δπου άντίκρυζεν δ πνιγμένος τό παλαιόν μονα
στηράκι της, καί τόν βαθυπράσινον λόφον με 
τά πεύκα τά γιγαντιαία, δπου τήν εύρόν ποτε 
έπί αιώρας νά λικνίζεται ώς αθώα παιδίσκη, 
τού παρεχώρησε τό ταπεινόν αίτημά του.

Ό  άνθρωπος άφήκε τήν τελευταίαν πνοήν 
υπό τό κύμα, δπου έβυθίσθη κατ άρχάς, είτα 
τό νεκρόν σώμα άνέδυ είς την  ̂Ιπιφάνειαν, 
κ’  έβαλε πλώρην, καθώς είπεν ό άδελφός του, 
φερόμενον ύπό τών κυμάτων, κατα τήν^νοτιαν 
καί άρμένισεν, άρμένισε πολλά μίλια εωσότου 
έφθασεν είς τό θαλάσσιον τριστρατον, τον πλα- 
τύν πορθμόν, τόν μεταξύ τού Αρτεμισίου, τής 
Σηπιάδος άκρας, τοΰ Παγασαίου κόλπου, καί 
τών Σποράδων. Έκεί έταλαντεύθη πολύ, συρό- 
μενον πότε άπό τά ρεύματα, πότε ωθουμε- 
νον άπό τ’  άπόγεια τής ξηράς και απο τας 
θαλασσίας αύρας, τέλος έβαλε πλώρην κατά τον 
λεβάντην καί τόν σορόκον. Διαποντιος νεκρός, 
χωρίς ποτέ νά γείνη υποβρύχιος. Τά κύματα ως 
νά φκτειρον τόν ποτέ ναύτην, μαλακά μαλακά 
τόν προέπεμπον είς τόν πένθιμον δρόμον του.
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Τά ψάρια τού άφρού επήδων τριγύρω του, 
εδοκιμαζον νά ιόν πλησιάσουν, καί πάλιν, ώς 
νά ηλαυνοντο άπο άόρατον δνν«μιν, εφευγον 
μακράν του^Τά δελφίνια τον παρέκαμπτον εύλα- 
βώς, αί φώκαι εκρυπτοντο εις τά υποβρύχια 
άντρα των, τά^ σκυλόψαρα ύπεχώρουν εις την 
δυαβασίν του. Ό  θαλασσοπόρος νεκρός, ώς νά 
ειχεν ακόμη πυξίδα καί πηδάλιον είς αυτό τό 
σκελεθρόν του, δέν έχασε ποτέ την κατεύθυνσίν 
του. Διέπλευσεν άκόμη οκτώ ή δέκα μίλια, δλον 
το νοτιον πλάτος τής μικράς νήσου του, και 
είτα Ιστράφη πάλιν. ’Έβαλε πλώρην κατά τόν 
βορράν, καί ήρχισε νά είσπλέη τόν λιμένα τής 
πατρίδος του . . .

Είχε διανΰσει περί τά σαράντα μίλια, είς 
τοσας πολλάς ήμέρας. Δέν ή το ταχΰς, άλλα βρα
δύς είς τον πλουν του. Δέν εβάδιξεν είς την 
λαί"·'ν,  του, έβαινεν είς την κηδείαν του. Καί 
δεν' ηδυνήθη νά προσέγγιση είς καμμίαν μεμα- 
κρυσμένην θαλασσίαν αγκάλην, δέν επήγε νά 
σταματήση είς κανένα άπόκεντρον δρμον, είς 
κανένα έρημον αίγιαλόν τής νήσου του. Δέν 
Ισταθη ν’ άναπαυθή είς καμμίαν ύφαλον, είς 
καμμίαν σύρην ή άμμον. Έπήγε κατ’  ευθείαν 
προς τόν θαλάσσιον λόφον τού Κοιμητηρίου 
εις τά δυτικά τής πολίχνης, καί προσωρμίσθη 
εις την_ μικράν άκτήν, κ’  ΙκεΙ έμεινε. Ή  ζωή 
του αθόρυβος, ταπεινή καί μετριόφρων. Είς τόν 
θανατον του δέν ήθελε νά δώση κόπον είς τους 
ανθρώπους. Πρός τί νά τόν κουβαλούν είς οικίαν, 
είς έκκλησίαν, καί νά τόν πομπεύουν διά τής 
άγορας; ’Αγοραίαν κηδείαν δέν ήθελεν. Ήρκει

ευρεθοΰν δυο χριστιανοί νά τόν άνεβάσουν 
ολίγα βήματα παραπάνω, ήρκει νά σκάψουν δυο 
τρεις σπιθαμές είς τό χώμα νά τόν καλύψουν, 
και θά ευρισκον  ̂ τό έλεος είς τήν ψυχήν των.

Παπά Στάμος ή ό Παπά Γληόρης ή καί 
ο πατερ Ιωακείμ άκόμη, δ μοναχός δ περιπλα-

νώμενος ήρχετο νά εΐπη τό Μετά πνενμά των, 
καλώς θα είχεν* άλλως 6 Θεός τά εϊξευρε.

* * *
Εντούτοις, αφού μετεφέρθη ό νεκρός Ιντός 

του περιβόλου των Μνημάτων, αί άρχαί άπε- 
φάνθησαν δτι, επειδή ήτο περί δύσιν ήλιον, δέν 
ήτο καιρός νά γείνη νεκροψία, διά νά βεβαιωθή 
αν ήτο πράγματι ^πνιγμένος δ νεκρός. "Οθεν 
επρεπε νά [ΐείνη δλην τήν νύκτα άταφος μέχρι 
τής πρωίας.

Τήν νύκτα, είς τό καφενεδάκι τού Άλέξη τού 
Μπαρμπαδημου μια παρέα εύθυμος συνεζήτει 
περι τάφων και νεκρών. 'Ο Ντάκης τοΰ Άγγούδη 
εβαλε_στοίχημα μέ τόν Τάκην τοΰ ΓΙατάκη, άν 
0 πρώτος ήτο ίκανός νά ύπάγη περί τά μεσά- 
νυκτα είς τό̂  Νεκροταφείου, νά εϊσέλθη όλομό- 
ναχος, καί νά μείνη επί μίαν ώραν είς τό ύπαι
θρον,^ πλησίον τοΰ πνιγμένου, τοΰ άταφου 
νεκρού. Διότι 6 άτυχος είχε, βλέπετε/μετά θάνα
τον την μοίραν τοΰ Αΐαντος τοΰ Μαστιγοφό- 
ρ°υ. Μετά τό δράμα τοΰ θανάτου, νεον δράμα 
επλέκετο περί τής ταφής. Ευτυχώς ή παρέα ήτο 
άπο εκεινας όπου μέχρι λόγων φθάνουσιν, άλλά 
και δεν νοοΰσιν όπόση ασέβεια ένυπάρχει εις 
τους λογους.

Τέλος άνέτειλεν ή πρωΐα, κ’ έπήγαν οί ιατροί... 
«Μη τοϊς νεκροίς^ποιήσεις θαυμάσια, ή Ιατροί 
άναστησουσι, χ α ι  εξομολογήσονταί σοι;» Μάτην 
διεμαρτύροντο^οί οικείοι τοΰ νεκρού, δτι ή αίτία 
τοΰ θανάτου ητο εδώ φανερά, αυταπόδεικτος, 
καί μεμαρτυρημένη.

Μετα δύο ωρας έλαβε τέλος τό ανωφελές βά- 
σανον, καί ό νεκρός άπεδόθη είς τήν γήν.Έτάφη 
είς τήν εσχάτην γωνίαν τοΰ περιβόλου, τήν πλη- 
σιεστέραν προς τήν θάλασσαν.
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Α . Π Α Π Α Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΖΩΗΝ*

Κύριοι,
Γ-Ις καμίαν άλλην εποχήν τής άνθρωπότητος 
Ε. ή πνευματική κίνησις δέν υπήρξε τόσον δρα- 
στηρίακαί τόσον θψηλή, δσον σήμερον, εναντίον 
τής ίδέας, πού πολλοί, μή^γνωρίζοντες ισως 
κατά βάθος τά πράγματα, έχουν, οτι σήμερον 
μεσουρανούν υλιστικά! τάσεις. Τοΰ σημερινού 
σας πολιτισμού αυτή ίσα - ίσα είναι, νομίζω, ή 
μεγαλυτέρα άξία, δτι, Ινώ όλοψύχως εργάζεται, 
διά νά κάμη άνετώτερον τόν υλικόν. μας_ βιον 
καί καθημερινώς εύρίσκει καί άπό έν μηχάνημα 
πρός τελειοποίησιν τής παραγωγής καί τής βιο
μηχανίας καί καθημερινώς καθιστά είς όλονέν 
περισσοτέρους άνθρώπους προσιτας τας υλικας 
άπολαύσεις τού βίου— αφού άκόμη δυστυχώς δεν 
κατώρθωσε νά τας κάμη προσιτά; είς δλους—, 
εντούτοις δχι μόνον δέν παραμελεί τήν πνευμα
τικήν ζωήν καί τών Ιδεών τήν καλλιέργειαν, 
άλλά τουναντίον έφερε τό άνθρώπινον πνεύμα 
είς ακμήν, είς τής οποίας όμοίαν ποτέ πριν δεν 
είχε φθάσει. Τήν τελειότητα βέβαια άκόμη δεν 
έφθάσαμεν ούτε ύλικώς ουτε πνευματικώς^ 
ποτέ ίσως δέν θά τήν φθάσωμεν! — άλλά δ,τι 
εως τώρα κατωρθώθη και ή ταχύτης_ ή τωρινή 
τής άνθρωπότητος πρός τήν τελειοποίησιν είναι 
άξια θαυμασμού. Δι5 ενα άπό τούς κλάδους — 
τούς ύψηλοτέρους — τής ένασχολήσεως τού αν
θρωπίνου πνεύματος άνέλαβα σήμερον να σάς 
εκθέσω συντόμως ολίγα: διά τα μαθηματικα και 
την τωρινήν παγκόσμιον μαθηματικήν κίνηαιν.

Α') ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ω Σ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ

"Εν άπό τά χαρακτηριστικά φαινόμενα —  τό 
παρηγορώτερον άπό δλα ίσως! — τού σημερι
νού μας πολιτισμού είναι ή έντονος προσπάθεια 
τής διαδόσεως τής πνευματικής κινήσεως^ καί 
ιών νέων Ιδεών εις τάς μάζας.  ̂ Τό τί εγινε 
καί γίνεται διά τόν σκοπόν αύτόν είς άλλους 
τόπους, δέν είναι τού σημερινού μας θέματος* 
καθείς δμως εύκολα έννοεΐ, οτι ο πολιτισμός 
τής άνθρωπότητος— καθώς καί καθε τοπου 
χωριστά — τόσον περισσότερον είνσι ά λ η θ ιν ό ς  
πολιτισμός, δσον περισσότεροι — αν δχι άκόμη 
δλοι! — λαμβάνουν μέρος, μεγαλύτεροι· ή μικρο- 
τερον, είς τήν κίνησιν τοΰ πνεύματος. Ο κλάδος 
έκεΐνος τών πνευματικών Ιδεών ό περισσότερον 
είς τό πολύ πλήθος προσιτός είναι βέβαια η 
λογοτεχνία καί αυτής ή έπίδρασις είς^τήν πνευ
ματικήν καί ι|/υχικήν άνάπτυξιν τών^ λαϊκών 
μαζών είναι σήμερον είς τόν πολιτισμένον κό-

* Διάλεξις γενορένη είς τόν «Μαθηματικόν Φοιτη
τικόν Σύνδεσμον» τήν ι^  Ίανουαρίοιι ' 9 ' ° .  |'έ μεφκας 
πςιοσθήκας

σμον πολύ μεγαλυτέρα καί βαθύτερα, παρ δσον 
συνήθως νομίζεται. Άλλά και άπο τας Ιπιστη- 
μας οχι δλίγον ποσόν γνώσεων καί ιδεών διοχε
τεύεται καθημέραν μέ τά παντοϊα βιβλία, τα 
περιοδικά, τά συνέδρια, τάς διαλέξεις,  ̂ τά λαϊκά 
μαθήματα είς όλονέν μεγαλυτέρους κύκλους τού 
λαού. Μόνον τά μαθηματικά έμειναν, έως είς 
τούς τελευταίους χρόνους, σχεδόν άγνωστα είς 
τούς πολλούς, ή, καλύτερα, άορίστως γνωστά ώς 
κάτιτι άκατανόητον, ώς τό βιβλίον με τάς επτά 
σφραγίδας.

Ά π ό τάς Ιπιστήμας, ή άνθρωπότης, καί πάν
τοτε μέν, προπάντων δμως σήμερον, θαμβω- 
θεΐσα άπό τάς μεγάλας υλικας εφευρεσεις, ζητεί 
τήν εξήγησιν τών μεγάλων τού κόσμου^προβλη- 
μάτων* καί επειδή τοιαύτην εξήγησιν αί Ιπιστη- 
μαι δέν ήμπόρεσαν νά δώσουν, ^εκηρύχθη (υπό 
τήν ήθικοθρησκευτικήν κυρίως δψιν τού ζητή- 
ματος) ή γνωστή ιχρεωκοπία τής επιστήμης» τοΰ 
Brunetière (banqueroute de la science)* καί 
δμως,ή έπιστήμη δέν έχρεαικοπησεν, απλουστατα 
διότι ποτέ δέν νπεσχέθη τήν εξήγησιν αύτήν 

Τί είναι, κύριοι, έπιστήμη ; Διά μέν τους πολ
λούς, τούς μή έπιστήμονας, ή Ιπιστήμη είναι έν 
είδος ύπερφυσικής ή θείας δυνάμεως καί σοφίας, 
άπό τήν οποίαν είναι φυσικώτατον νά ζητήσω- 
μεν τήν λύσιν τών αιωνίων προβλημάτων ̂ τής 
άνθρωπότητος* διά τόν Ιπιστήμονα δμως ή επι
στήμη δέν είναι τίποτ’ άλλο παρα μια προσπα- 
θεια — ώργανωμένη βέβαια καί συνεχής, προσ
πάθεια δμως μόνον πάντοτε — πρός κατανόησιν 
άληθειών ό νοΰς τού Ανθρώπου προσπαθεί να 
έννοήση τά αίώνια προβλήματα τού κόσμου καί 
νά τα λύση. «Άλλά δέν τα έλυσεν, ούτε τα λύει, 
ούτε θά τα λύση* δρα Ιχρεωκόπησε. Προπάντων 
δέ βέβαια έχρεωκόπησαν τά μαθηματικά, αφού 
δέν είμποροΰν νά μας διδάξουν τήν άπόλντον 
αλήθειαν είς τήν φύσιν, αύτή ή κατ’  εξοχήν άπό- 
λντος επιστήμη.» Αύταί είναι, κύριοι, επιπόλαιοι 
μόνον σκέψεις. Πρώτ’  άπ ολα: τί είναι μαθη
ματικά; Τά μαθηματικά είμπορεΐ κανείς γενι- 
κώτατα νά τα όρίση ώς εν σννολον σχέσεων 
μεταξύ ποσών, Αριθμητικών μέν ή άφηρημένων 
την Άνάλνσιν, γεωμετρικών δε τήν Γεωμετρίαν. 
Καθαρά θεωρία, χωρίς καμίαν Εμπειρικήν πρού- 
πόθεσιν, είναι μόνον ή Άνάλυσις. Δ αυτήν 
είμπορεΐ κανείς νά είπή, οτι εΐνα̂ ι τα κατ Εξοχην, 
τά καθαυτό μαθηματικά. Κάί αυτά βέβαια είναι 
τέλεια, — άλλά, διά νά βοηθήσουν αύτά είς τήν 
λύσιν τών παγκοσμίων προβλημάτων τής^φυ- 
σεως, πρέπει νά έφαρμοσθούν είς τόν χώρον 
καί είς τήν ύλην τότε προκύπτουν ή Γεωμετρία 
καί ή Μηχανική. Άλλά ή εφαρμογή αύτή δέν 
είμπορεΐ νά γίνη μέ άλλον τρόπον παρά με τήν
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πρόσληψήν μερικών Αξιωμάτων, τά όποια ή Ιπι- 
στήμη δεν είμπορεί νά τ’ άποδείξη, άλλα τά 
λαμβάνει άπό την εμπειρίαν. Εΐμεθα λοιπόν 
συνηθισμένοι, νά^θεωρούμεν τά άξιώματα αύτά 
ώς φανερα και αλάνθαστα, άπλώς, διότι ούτω 
τ’  άντιλαμβανόμεθα μέ τά αίσθητηριά μας. Πα· 
ραδεχόμεθα— διά ν άναφέρω εν παράδειγμα 
— ώς φανερόν, δτι κάθε σχήμα είμπορεί ν’ άλ- 
λάξη θέσιν εις τον χώρον, χωρίς νά πάθη κα
μίαν μεταβολήν τί φανερώτερον άπό αυτό διά 
τόν μή μαθηματικόν; και δμως διά τον μαθη
ματικόν είναι Ισα-ίσα φανερώτατον, §τι αύτό 
δεν είναι καθόλοτι φανερόν, αλλά οτι άποτελεί 
μίαν ύπόθεσιν: την ύπόθεσιν, δτι ό χώρος ό 
περικυκλών μας έχει παντού τό ϊδιον σχήμα. — 
«Υπάρχει ευθεία γραμμή;» άλλο πρόβλημα, 
πού προπίνεται είς^τά μαθηματικά νά λύσουν- 
« Απο εν σημεΐον έκτος εύθείας μία μόνον ή 
περισσότεροι παράλληλοι υπάρχουν προς αύτήν;» 
Πλήθος τοιουτων ερωτήσεων είμπορεί κανείς 
νά κάμη, Ιρωτήσεων, είς τάς όποιας τά μαθη
ματικά άδυνατούν ν’  απαντήσουν ναι ή δχι' 
Καί λοιπόν δέν Ιχρεωκόπησαν ; —  Καθόλου! 
άπαντα ό επιστήμων, άπλώς ζητείται άπό αυτά 
η λΰσις προβλημάτων, που δέν είναι τής δικαιο
δοσίας των. Ποία γεωμετρία παράγεται, άν 
παραδεχθή κανείς, δτι μία μόνον παράλληλος 
είμπορεί ν’  άχθη, καί ποία, αν δτι πολλαί, αντό 
είναι εργον καί δικαιοδοσία των μαθηματικών 
καί τό έργον των τούτο τά μαθηματικά τό έκτε- 
λούν τελειότατα και την άπάντησιν τήν δίδουν 
ίκανοποιητικωτατην, 'Η  λογική παραγωγή άλη- 
θειών πολύπλοκο» έρων άπδ άλλας δλίγας, 
άπλάς, αντό είναι των μαθηματικών τό εργον.

Μ ολα ταύτα, διά τούς πολλούς ή άξία τών 
θεωρητικών επιστημών, καί προπάντων τών 
μαθηματικών, Ιμίκρανε πολύ· δ,τι δέ τά σφζει 
είς τά μάτια τών πολλών είναι τό δτι έχουν 
τόσον πολλάς  ̂καί χρησίμους— ύλικώς —  εφαρ- 
μογάς, είς τας ¿φηρμοσμένας Ιπιστήμας, την 
μηχανικήν, την φυσικήν, την άστρονομίαν, τήν 
γεωδαισίαν κτλ. Καί δμως, ή άξία τής μαθημα
τικής έπιστήμης είναι εντελώς άσχετος μέ τάς 
έφαρμογάς καί πολύ άνωτέρα διά τόν πνευμα
τικόν και φιλοσοφούντα άνθρωπον τώρα, παρά 
άν, μίαν φοράν διά πάντα, έλυεν δλα τά παγ
κόσμια προβλήματα! Διότι κάμνει κάτι άκόμη 
μεγαλύτερου άπό τό νά λόη: θέτει προβλήματα! 
Μάς δεικνύει, πόσον πολύ πολυπλοκώτερα είμ- 
,ποροΰν να είναι τά παγκόσμια προβλήματα 
άπό 6,τι κοινώς νομίζομεν πόσον πολλαί δυνα
τότητες είμπορούν νά υπάρχουν Ικεΐ, δπου κατ’ 
«ρχάς μία μόνον δυνατότης φαίνεται· θά τό 
εξηγήσω αυτό αμέσως είς εν παράδειγμα: έν 
αποκτά πρώτα, στοιχειώδη προβλήματα, είς τά 
οποία σχίζεται το πρόβλημα τού σύμπαντος 
είναι τό Ιξής: « Ό  χώρος, τού σύμπαντος (τόν

οποίον ή ’Αστρονομία μάς άπέδειξε πολύ μεγα
λύτερου παρ’  δ,τι πρίν έφανταζόμεθα) είναι 
άράγε άπειρος ή πεπερασμένος;» ούτε πεπερα
σμένου, ούτε άπειρον άν τον . παραδεχθή τό 
άνθρώπινον πνεύμα, ικανοποιείται: Άπειρος;— 
πώς νά είναι άπειρος; και τί θά είπή άπειρος; 
Πεπερασμένος; — καί τότε πού σταματα; καί 
τί είναι πέραν άπό αυτόν; Έρχονται τότε τά 
μαθηματικά καί μάς προβάλλουν μίαν νέαν 
δυνατότητα, μάς άνοίγουν ένα νέον ορίζοντα, 
τόν όποιον ό μή μαθηματικώς 'σκεπτόμενος 
καθόλου δέν θά διέκρινε: «μήπως άράγε ό 
χώρος είναι καμπύλος καί Ιπομένως δχι άπειρος, 
άλλ’  άπλώς άπέρατος, δηλαδή χωρίς άκρα,·» Ό  
μη μαθηματικός σιωπηλώς, άαννειδήτως μάλι
στα, παραδέχεται, δτι ό χώρος είναι γραμμικός, 
δηλ. οτι ή ευθεία γραμμή εφαρμόζει παντού 
εντός αυτού, καθ’ δλας τάς διευθύνσεις· άλλ’  δν 
αραγε αυτό δέν συμβαίνη; Καθώς δηλαδή Ιπάνω 
είς τήν Ιπιφάνειαν τής γής νομίζομεν, δτι. έν 
μικρόν τεμάχιον γής είναι επίπεδον ενώ, κατ’ 
άλήθειαν, είναι σφαιρικόν, καμπύλην καί εύθεΧα 
γραμμή Ιπανω είς τήν σφαιρικήν επιφάνειαν 
καμία δεν υπάρχει, νομίζομεν δέ ώς ευθείας 
τόξα κύκλων Ιπιστρέφοντα είς έαυτά, καθώς 
δηλ. μέ άλλας λέξεις ή επιφάνεια τής γής (καί 
γενικώς κάθε σφαίρας) είναι δχι άπειρος, άλλα 
άπέρατος,^δηλ. χωρίς άκρα, ποΧος είμπορεί νά 
εγγυηθή, οτι το ίδιον δέν συμβαίνει καί μέ τόν 
χώρον; ή Ιμπειρία μάς δίδει μόλΌν τμήματα 
ευθειών γραμμών (π. χ. τάς όπτικάς άποστάσεις 
τών άστέρων)· λογικώς δμως, δηλ. μαθηματικώς, 
κανείς δέν είμπορεί ν ’  άποδείξη, δτι αί εύθείαι 
αυταί είναι πραγματικοί εύθείαι καί δχι καμπύ- 
λαι μέ τόσον μικρόν καμπυλότητα, ώστε διά τά 
αίσθητηριά μας (καί τά όργανά μας) νά είναι 
ενθεΐαι γραμμαύ είμπορεΧ μάλιστα μερικαί άπό 
αυτάς  ̂να είναι άληθιναί εύθείαι καί μερικαί 
καμπυλαι· να είναι δηλ. ό χώρος ανάλογος μέ 
μίαν Ιπιφάνειαν π. χ. κυλινδρικήν ή κωνικήν, 
τόσον' μεγάλην, ώστε κάθε γραμμήν της, είτε 
καμπύλην, είτε ευθείαν, νά  την άντιλαμβανώ- 
μεθα <ος ευθείαν. 1 Μέ δύο λέξεις: «Ή  εύθεΧα

‘  Τ ό  περίεργον είναι οτι, όσον αδύνατον είναι ν ’ άπο- 
δειξωμεν τήν ύπαρξιν τή ς  εύθ ιίας , άλλο τόσον εΤναι 
αδύνατον δειχθή ή ύπαρξις καμπύλω ν  γραμμών : 
είμπορεί εκείνο, που ημείς άντιλαμβανόμεθα ώς χαμ- 
πύλην  γραμμήν, νά είναι γραμμή τεθλασμένη  (en zigzag), 
μ ι  ευθείας πλευράς τόσον μ ικ ρός, ώ στε τό όλον νά  παράγη  
« ί  ημας τήν α ϊοθηαιν τον  καμπύλου. (Τό Ιδιον δέ και 
δια τάς καμπύλος Ιπιφανείας). Τί είναι εξω άπό ημάς 
ποτέ  δεν θ ά  τό μάθωμεγ, τ ί  άντιλαμβανόμεθα  14ÓVOV 

γνωρξζομεν! — Δέν είναι εδώ δ τόπος νά άναπτΰςωμεν 
και τό ζήτημα> τώ ν  τρ ιώ ν  διαστάσεω ν  τού χώρου μας· 
απλώς μόνον αναφέρω, δτι οί μαθηματικοί εύρηκαν 
τη ν  δυνα τότητα  χώρων μέ περισσότερός άπό τρεις  δια
στάσεις· ποιος είμπορεί ν’  άποδείξη, δτι τοιοΰτοι 
χώροι.δ ε ν  υπάρχουν,^  καί δτι ό ίδικός μας ό  χώρος δέν 
είναι απλώς μία  τομή  άλλων τοιούτων πολνπλοκω ζέρων

281

γραμμή, καί γενικώς ή Γεωμετρία καί ή Μηχα
νική, πού συνήθως κατασκευάζομεν, είναι τό 
απολύτως άληθές, ή μόνον πρώτη προσέγγιοις ;» 
Ή  οριστική άπάντήσις είς τήν έρώτησιν αύτήν 
είναι και θά είναι πάντοτε αδύνατος! Μόνον 
δτι ή πρώτη προσέγγιοις είναι δι’  υμάς plus 
commode (κατά τόν Poincaré), μόνον αύτό 
είμποροΰμεν νά βεβαιώσωμεν.

Τό παράδειγμα αύτό δεικνύει, πόσον ύψηλο- 
τέρας Ιρωτήσεις καί πόσον πολυπλοκώτερα προ
βλήματα θέτουν τά μαθηματικά, άπό δσα κοινώς 
παρουσιάζει ή εμπειρία. Δεν είναι εργον τών 
μαθηματικών νά μας είπούν, τι υπάρχει είς τήν 
φύσιν. Τό «tí ύπάρχει;» άλλωστε είναι ίσως είς 
«τρόπος τον λέγειν* μόνον οί άνθρωποι μόνον 
νποκειμενικώς άντιλαμβανόμεθα καί θ ’  άντι- 
λαμβανώμεθα πάντοτε τόν περιβάλλονχά .μας 
κόσμον, άντικειμενικώς ποτέ δέν θά τον ίδωμεν!

Δέν πρόκειται δμως τώρα, νά είσέλθω είς βα- 
θυτέραν άνάπχυξιν καί νά εξαντλήσω τά ζήτή- 
ματα αυτά, διά τά όποια έκτενώς πραγματεύε
ται ό μεγάλος Η. Poincaré είς τό νέον βιβλίον 
του: «L a  valeur de la Science» · 1 θέλω

χώρων ; Ή  λογική  τίποτε δέν Ιχει έναντίον τής ύποθέ- 
σεοκ αύτής, ή δε λμπειρία  άδυνατεϊ νά μας Απάντηση- 
προβολάς γεωμετρικά; τών ώ π ερσχη μ ά τω ν*  τούτων —  
τά όποια γεω μετρικώ ς  εΐΐ'αι καί πάντοτε θ ά  είναι άρνλ- 
ληπτα άπό τήν φ αντασίαν μα ς ·' —  προβολάς είς κοινούς  
χώρους' τριδιαστάτους έχουν κατασκευάσει οί μαθημα- 
τοω ί. — ’Ακόμη δέ μεγαλύτερα γίνεται ή αμφιβολία—  
ή αγνοιά  μας, καλύτερα —  δταν ελθωμεν είς τήν Μ ηχα 
νικήν- τώρα τελευταίον μία υπόδεσις  άρνεΐται^ την 
ύπαρξιν τής ύλης — ή, καλύτερα, παραδέχεται, δτι ή 
ύλη είναι μόνον ηλεκτρικών φαινομένων αποτέλεσμα 
(τήλεκτρομαγνητική  θεω ρ ία ν  τής ύλης)· κατ’ αύτήν κάθε  
μόριον  νλ.ης είναι εν είδος νεφ ελώ μ ατος  αραιότατου· άπό 
θετικόν ήλεκτρισμόν, μέσα είς τό όποιον εόρίσκονται 
Ιμβυθισμένα εν ή περισσότερα ιόντα  άρνητικοδ ηλε
κτρισμού (J. J. Thom son, «Phil. M ag.» 1904, 1906). 
Τήν ύπόθεσιν δμως αύτήν, διά τήν οποίαν και· εις 
ήμας εδώ έγινε πολύς λόγος, άπέδειξεν άπίθανον, αν 
δχι ¿ντελώς ίοφ αλμένην, ό  T . Levi -  Ci vita, ό όπόΐος 
κατόπιν προοθέτει : «Ν άύπ αχθή ή συνήθης μηχανική 
είς τήν ήλεκτρομαγνητικήν θεωρίαν σημαίνει : ν' Ανα
χώρηση κανείς άπό Αξιώματα ήλεκτ(?ομαγνητικα, ανε
ξά ρ τη τα , ή, τούλάχιστον, διαφορετικό άπό τό συνή θη  
άξιώ μ α τα  της μηχανικής  και έπειτα άπό τά πρώτα νά 
συμπεράνη τά άξιώματα της μηχανικής ώ ς όρικας περι
πτώ σεις. Έ νφ  είς τήν ήλεκτρομαγνητικήν Μ ηχανικήν, 
δπως σήμερον κατασκευάζεται, έπικαλοΰνται πρώτα 
εως είς εν σημεΐον αύτό τό θεμελιώδες άξίωμα τής 
Μ ηχανικής: δυνα μ ις  =  μ ά ζα  X  έ π ι τ ά χ ν ν σ ι ν ,  μόνον δτι 
κατόπιν Ιξισώνουν τό β ’ μέλος μέ τό 0. Ν ά  ζητή 
κανείε άπό τά άξιώματα αύτά ήλεκτρικήν εξήγησιν τής 
ύλης δέν μου φαίνεται ενθαρρυντικόν- ίίό ίλεγα μάλι
στα. , οτι δαφροίνεται κανείς τόν φαν).αν κύκλον. Θ ά γίνη 
άραγε δυ>·ατόν νά τον άποφύγωμεν, μέ κάποια.'· αλλα
γήν τής θέσεως τού ζητήματος; «L ’oneie délia prova 
incombe a  chi afferma» ( Ή  εύθύνη τής αποδείξεως 
πίπτει et; Ικεΐνον, πού βεβαιώνει)». (Τ. L evi-C ivita, 
Rivista.dï Scienza, 1907).

1 ΙΙρβ. τήν μελέτην τού κ. Ν . Κ α ζ α ν τ ζ α κ η  * Η  θπι- 
στήμη ίχρ εω κ όπ η α ε; » («Παναθήναια.,^τεΟχος ζιρ , I Ç 
Νοεμβρίου I9°9 )‘ οπανίως άνέγνωσα ελληνικήν μελε-

μόνον νά τονίσω τά εξής σημεία διά τά μαθη
ματικά :

αή Τά μαθηματικά είναι έν γένει ή σπονδή 
σχέσεων μεταξύ ποσών, τά οποία είμπορούν ή 
νά είναι Ιντελώς άφηρημένα ή νά έχουν γεωμε
τρικήν ή άλλην σημασίαν.

βή Α5 άλήθειαι τών μαθηματικών, δηλ. αί 
σχέσεις αύταί, είναι σχέσεις άπόλντοι (δηλ. Ανε
ξάρτητοι άπό τόν τόπον καί άπό τόν χρόνον) καί 
απολύτως άληθεΐς κατά τήν Λογικήν (άνεξαρτή- 
τως τής άληθείας ή μή τών τυχόν γεωμετρικών 
ή άλλων Ιμπειρικών προϋποθέσεων). ■

γ') Τά μαθηματικά είναι ή περισσότερον 
άφηρημένη άπό δλας τάς άλλας ένασχολήσεις 
τού άνθρωπίνου πνεύματος καί διά τούτο καί ή 
περισσότερον υψηλή· δι’  αύτόν δέ ακριβώς τόν 
λόγον καί ή όλιγώτερον προσιτή είς τούς Ιγκε- 
φάλους τών πολλών.

δ') Τά μαθηματικά είναι Ιπιστήμη αυτάρκης, 
δηλ. επαρκοΰσα είς έαυτήν καί είς δλα τά ζητή
ματα της. Καμιάς άλλης έπιστήμης δέν χρειάζον
ται τήν βοήθειαν, οντε τήν παραμικρά» Κ α ι  δχι 
μόνον αύτό- άλλ’  άντιστρόφως, χρησίμεύουσιν 
αύτά ώς σπουδαιόιατον δργανον καί ισχυρότα
τος μοχλός τής προόδου τών φυσικών επιστημών, 
άπό τάς οποίας πολλαί, π. χ. ή ’Αστρονομία, ή 
Φυσική καί τόσαι άλλαι, χωρίς τήν βοήθειαν 
τών μαθηματικών, δέν είμπορούν καν νά δνο- 
μασθούν ¿πιοτήμαι, δηλ. ώργανωμένον σύστημα 
γνώσεων  Ινφ χωρίς αύτάς τά μαθηματικά μέ
νουν ή Ιδία, ή τελεία επιστήμη, χωρίς καμίαν 
πρός έαυτά άντίφασιν 1 δτι δέ ενίοτε προβλή
ματα ΰπό τών φυσικών Ιπιστημών προτεινόμενα 
χρησιμεύουν ώς αφετηρία πρός οίκοδόμησιν 
νέων μαθηματικών θεωριών, αύτό βεβαίως μό
νον επιπόλαιος παρατηρητής είμπορεί νά τό 
θεωρήση ώς Ιξάρτησιν τών μαθηματικών άπό 
τάς φυσικάς Ιπιστήμας, άφού αύτό, τό πολύ- 
πολύ, ΙπίΓαχύνει μόνον ίσως τήν διαμόρφωσιν 
μιας μαθηματικής θεωρίας, ή όποια, καί χωρίς 
τό προταθέν φυσικόν πρόβλημα, είμποροΰσε 
Ιπίσης νά μορφωθη Ιξίσου τελεία.

Αύτή δμως ή τελευταία, ύλική, θς εΐπωμεν,

την μέ τόσην ο υ σ ία ν  ό κ. Καζαντζάκης μοθ φαίνεται 
πολύ διαυγής νους· μόνον μερικαί λεπτομερειαι τής 
διατριβή; του θέλουν διόρθωσιν (π· χ· ° ev υπήρξε 
κυρία  Lohatschefskij, άλλα κύριος  LobatschefSkij· μα
θηματικός ήτο ή κυρία Sonja Kowalcwski, πρόκειται 
προφανώ; περί συγχύσεω; τών ό'·ομάτω'·)· πρβλ. προ
πάντων τό τέλο ; τής μελέτης του κ. Καζαντζακη, αν 
καί είς μερικά σημεία  θ ά  είχον κάποιας αντιρρήσεις ^

1 “Οχι μόνον χωρίς τά ; φυσικάς έπιστημα;, «λλα  
και χοιρ'ις καν τήν προϋπόθεσιν τής έννοιας τής ύλης, 
χωρίς καν αύτή ν τήν προϋπόθεσιν τής ύπ ά ρξεω ς  ̂  τον  
χώ ρον , τά κυρίως μαθηματικά, δηλ. ή Άνάλυσις, θ  ανε- 
πτύσσοντο πάντοτε τά ίδια. Δηλ. καί δν ο άνθρωπος 
ήτο μόνον π νεύμα , πάλιν τά ίδια άφηρημενα  μαθημα
τικά θ ά  καΓεσκεύαζε, μόνον γεω μετρίαν  και μηχανικήν  
δέν θ ά  είχε φυοικά τότε.
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έκτίμησις της άξιος των μαθηματικών —  ίσως 
καί των θεωρητικών επιστημών γενικώς — δηλ. 
ό Απολογισμός τής άξίας των άναλόγως προς 
την χρησιμότητα των εις τάς Ιφαργιογάς — δν 
και αύτή καθ’  ¿αυτήν ίκανοποιητικωτάτη διά 
τά μαθηματικά, δεν άποτελεΐ όμως διά τόν Ιπι- 
στήμονα τήν άληι%νήν τφν μαθηματικών αξίαν 
ή αληθινη άξία των είναι ή πνευματική άπό- 
Χαναις — ή εις τούς πολλούς εντελώς άγνωστος— 
ή^μόνον είς τόν επιστήμονα αισθητή. "Αν γενι
κώς η καλύτερα τού πνεύματος άπόλαυσις είναι 
ίσα - ίσα ή ενασχόλησίς του μέ Ιργασίαν, ή 
απόλαυσις, πού παρέχουν τά μαθηματικά, είναι 
ίσως ή ωραιότερα από δλας! Ή  χαρά, πού 
αίσθάνεται, όποιος ευρίσκει μίαν νέαν μαθημα
τικήν άλήθειαν, ή ακόμη καί όποιος απλώς 
κατανοεί μίαν γνωστήν ήδη, — αύτή είναι ή 
αληθινή αξία τής επιστήμης διά τόν άνθρωπον! 
Την χαράν αυτήν βέβαια δεν είμπορεΐ κανείς 
ν’ άπαιτήση νά την αίσθανθή 6 μη μαθηματι
κός,— ούτε καν άπό τόν μαθηματικόν νά την 
απαιτήοη· διότι ή άπαίτησις προϋποθέτει καθή
κον, ενφ ή χαρά αύτή είναι δικαίωμα, υψηλό
τατου μάλιστα δικαίοηια!

Αλλά καί άλλην άξίαν έχουν τά μαθηματικά 
δια ολόκληρον τήν πνευματικήν άνάπτυξιν 6 
νους, που είμπορεΐ νά έννοήση τά μαθηματικά, 
είμπορεΐ νά έννοήση καί κάθε άλλο είδος θεω-

Δ  I  Π  Λ  Ω

Ρ ’χ« δοθή προσταγή νά γείνη ό άποκεφαλι- 
•ί-' σμος στον κήπο του 'γιααχίκη. Κ ’ έτσι τόν 
έφεραν έκεΐ τόν άνθρωπο, καί τόν έβαλαν νά 
γονατίση σ’ έναν πλατύν άμμοστρώμένο τόπο, 
σταυρωτά χαρακωμένο μέ λουρίδες λιθάρια, 
όπως ακόμα καί τώρα μπορείτε νά δήτε σέ 
ίαπωνέζικες τοπιογραφίες μέ περιβόλια. Τά χέρια 
του είταν πιστάγκωνα δεμένα. Οί δουλευτάδες 
φερανε σε μαστέλλα νερό, καί σακκιά ρυζιού 
γεμάτα μέ χαλίκια· καί στοιβάξανε τά χαλίκια 
γύρω στόν άνθρωπο τό γονατισμένο — σφηνώ
νοντας τον έτσι, ώστενά μήν μπορή νά σαλέψη. 
Ό^άφέντης ήρθε, καί είδε τις ετοιμασίες. Τ ις ' 
βρήκε καλά καμωμένες, καί δεν έκαμε καμιά 
παρατήρηση.

Εξαφνα ό κατάδικος ξεφώνισε καί τού είπε: 
«Τιμημένε κύριε, τό φταίξιμο πού μέ δικά

σανε δεν τδκανα ξεπίτηδες. Μονάχα ή πολύ 
μεγάλη μου βλακεία έφερε τό φταίξιμο. Μιά 
καί γεννήθηκα βλάκας, εξαιτίας τού Κάρμα μου, 
δεν μπορούσα πάντα νά κρατιέμαι καί νά μήν 
κάνω λάθη. Μά νά σκοτώσης άνθρωπο γιατ’

ρητικής άνθρωπίνης γνώσεως· άφού κανείς μίαν 
φοράν άσκηθή εις τήν κατανόησιν τών μαθη
ματικών, κάθε άλλος κλάδος τής γνώσεως είναι 
πλέον εύκολος δι’  αύτόν. Διά τούς 'Ρώσσους, 
είναι γνωστόν, ότι ευκολώτατα καί κατά βάθος 
μανθάνουν ξένας γλώσσας· ή αιτίά τού φαινομέ
νου αυτού είναι βέβαια άπλουστάτη : δι’  εκεί
νον, πού κατέχει μίαν γλώσσαν μέ 37 γράμ- 
ματα, μέ 6 πτώσεις, μέ 2 ένεστώτας καί μέ 
όλους σχεδόν τούς άνθρωπίνως δυνατούς φθόγ
γους, καθε άλλη γλώσσα, άκόμη καί ή σχετικώς 
διά τούς άλλους δυσκολωτέρα, φαίνεται ευκολω- 
τάτη! Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ. τά μαθημα
τικά: όποιος μίαν φοράν κατώρθωσε νά έννοήση 
τό λεπτόν καί άφηρημένον, μαθηματικόν οικο
δόμημα, ευρίσκει εύκόλον καί τήν κατανόησιν 
κάθε άλλου λογικού οικοδομήματος.— ’Αλλά δεν 
είναι μόνον αυτό! ό μαθηματικός, οδηγούμενος 
από τά μαθηματικά του, όχι μόνον εννοεί εύκολα 
τον δργανισμον άλλων κλάδων τής γνώσεως, 
αλλά καί κατορθώνει εύκολα, ν’ άποκτδ τήν διαύ
γειαν καί τήν βαθύτητα έκείνην τής σκέψεως, πού 
αμέσως διακρίνει το ούοιώδες άπό τό ¿ποναιώδες 
είς κάθε ζήτημα· 6 μαθηματικός μα&ηματικο- 
ποιεΐ, άν μου επιτρέπετε τήν λέξιν, τάς σκέψεις του 
και διά τά άλλα, τά μή μαθηματικά, ζητήματα 
καί άποκτά αυστηρότητα καί ταχύτητα σκέψεως, 
πού όχι. σπανίως δ μή μαθηματικός στερείται.
^ννέχε“ .] Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Χ Α Τ Ζ ΙΔ Α Κ Η Σ

«β·&ηγηχή̂  τοΰ »ανεπιστημίου

Μ Α Τ Ι Α

είναι βλάκας, αυτό είναι άδικο,— καί .τό άδικο 
αυτο θα πλερωθή. Ό σ ο  είναι βέβαιο πώς μέ 
σκοτώνεις, τόσο είναι βέβαιο πώς θά εκδικηθώ" 
— άπό τή χολή πού προκαλεΐς θά προέλθη δ 
έχδικημός· καί τό κακό μέ τό κακό θάνταπο- 
δοθή.» . . ,

"Αν ένας σκοτωθή, Ινόσφ είναι πικρά χολια
σμένος, δ βρυκόλακάς του θά είναι ικανός νά 
πάρη τό αίμα πίσω άπό τό φονιά. Τό ήξερε δ 
σαμουράης αυτό. Καί άποκρίθηκε πολύ ευγε
νικά,—  χαϊδευτικά σχεδόν:

«Έμεϊς θά σού έπιτρέψουμε νά μάς τρομά
ζ ω  όσο σ ' αρέσει, — σαν πεθάνης κ’ ύστερα. 
Μα είναι δύσκολο νά πιστέψουμε πώς τό λές 
μέ τά σωστά σου αυτό πού είπες. Δέ δοκιμά
ζεις νά μας δείξης κάποιο σημάδι τής μεγάλης 
σου δργής,— σάν κοπή τό κεφάλι σου κ’ ύστερα;»

«Βέβαια, καί θά δοκιμάσω», άποκρίθηκε δ 
άνθρωπος.

«Παει καλα», είπε δ σαμουράης, τραβώντας 
το μακρύ σπαθί του· — «εγώ θά σού κόψω τώρα 
τό κεφάλι. ’Ακριβώς μπροστά σου είναι ένα
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λιθάρι. Ά μ α  κοπή τό κεφάλι σου, δοκίμασε νά 
δαγκάσης τό λιθάρι. Ά ν  δ χολιασμένος σου 
βουρκόλακας μπόρεση νά σέ βοηθήση νά τό 
κάνης, μερικοί άπό μάς ίσως τρομάξουνε.. .  
Θέλεις νά δοκιμάσης νά δαγκάσης τήν πέτρα;»

«Θά τή δαγκάσω!» φώναξε δ άνθρωπος μέ 
θυμό μεγάλο, — «θά τή δαγκάσω! — θά τή 
δαγκάσω» —

Μιάν άστραπή, μιά βιτσιά, μιά πνιγμένη 
κοπανιά- τό δεμένο κορμί έσκυψε άπάνω στα 
σακκιά τού ρυζιού, — δυο μακρυά αίματοσιντρι- 
βάνια πετάχτηκαν άπ’  τόν κουτσουρεμένο λαιμό’ 
— καί τό κεφάλι κύλησε άπάνω στόν άμμο. 
Βαρυά πρός τό λιθάρι κύλησε- καί τότε, άξαφνα 
πηδώντας, άδραξε τήν άπάνω κώχη τής πέτρας 
άνάμεσα στα δόντια του, κόλλησ’ έκεΐ απελπι
σμένα μιά στιγμή, κ’  έπεσε άψυχο.

Κανένας δέ μίλησε' οί δουλευτάδες ομως κυτ- 
τάξανε μέ φρίκη τόν άφέντη τους. Αύτός φαι
νόταν Ιντελώς αδιάφορος. Άπλωσε μονο. το 
σπαθί του στόν κοντινώτερο υπηρέτη, κ’  Ιτοϋτος, 
μ’  ένα ξύλινο γαβάθι, έχυσε νερό άπάνω στη 
λεπίδα άπό τή λαβή ώς τή μύτη, « ’ ύστερα με 
προσοχή σφούγγισε τό άτσάλι πολλές φορές με 
φύλλα μαλακό χαρτί. . .  Κ’  έτσι πήρε τέλος τό 
τελετουργικό μέρος τής ίστορίας.

Για μήνες ύστερα, οί δουλευτάδες καί τού 
σπιτιού οί άνθρωποι ζούσαν μέ τόν άδιάκοπο 
φόβο μήν τούς φανερωθή βρυκόλακας. Κανένας 
τους δεν είχε άμφιβολία πώς θά ερχόταν ή

ταμμένη τιμωρία' καί δ παντοτινός τους φό
βος τούς έκανε νάκούνε καί νά βλέπουν πολλά 
πού δεν υπήρχαν. Κατάντησαν νά τρέμουν τόν 
ήχο τού Ανέμου μέσα στα καλάμια — νά τρέμουν 
καί τό σάλεμα τών ήσκιων μέσ’ τόν κήπο. Επι
τέλους, άφού τό συζήτησαν μεταξύ τους, άπο- 
φάσισαν νά προσπέοουνε στόν άφέντη τους νά 
βάλη νά κάμουν ένα Σέγακι - μνημόσυνο γιά 
τό έκδικηιικό πνεύμα.

«Εντελώς περιττό, είπε δ σαμουράης, άμα δ 
άρχιδουλευτής του ξεστόμισε τή γενική Ιπιθυ- 
μία . . .  «Καταλαβαίνω πώς ό πόθος τού ετοι
μοθάνατου γιά νά έκδικηθή μπορεί νά  ̂δώση 
αίτία γιά φόβουφ Σ ’ αύτή δμως τήν περίσταση 
δέν είναι κανείς φόβος.»

Ό  δουλευτής κύτταξε Ικετευτικά τον άφέντη 
του, δέν τόλμησε δμως νά ρωτήση τό λόγο τής 
ανησυχαστικής του άφοβίας.

«*Ώ, είναι πολύ άπλος δ λόγος», εξήγησε δ 
σαμουράης, μαντεύοντας τόν άφωνο δισταγμό. 
«Μόνο ή στερνή τελευταία θέληση κεινού τού 
ανθρώπου θά είταν επικίνδυνη· καί δταν έγώ 
τονέ προσκάλεσανά μού δείξη τό σημάδι, παρα- 

• στράτισα τό νού του άπό τόν πόθο γιά τήν 
εκδίκηση. Πέθανε μέ τόν τελειωτικό σκοπό νά 
δαγκάση τό λιθάρι- καί τό σκοπό αύτόν εστά- 
θηκε ικανός νά τόν ξετελειώση, καί τίποτ άλλο. 
"Ολα τάλλα πρέπει νά τά έχη λησμονημένα . . .  
"Ετσι δέν είναι άνάγκη νάχετε πιά καμιά άνη- 
συχία.»

— Καί πραγματικώς δ πεθαμένος δέν τούς 
ανησύχησε πιά. Δέ συνέβηκε απολύτως τίποτα.

| Ά π ό  ι ό  Α γ γ λ ι κ ό ν  Ν .  Π . ]  Λ Ε Υ Κ Α Δ Ι Ο Σ  Χ Ε Ρ Ν
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’Α λλοίμονο μου, έχάθηκες " Α δ ω ν ι ! 
Τ ην δψι, πού αγαπ ούσα  περσότερο 
ά π ’  τού  Ό λυμπ ου  την αϊγλη, 

την έχλώμιασε ή όργή τής Ά ρτέμ ιδος . 
Κ α ί ή μανία τού κάπρου, δταν έσχισε 
τ ’ ώ μ ο ρ φ ό  σου  τό στήθος, 

γιά τά μισά τού χρόνου μου έστέρησε 
τή χαρά, πού άναβρυούσε στά  στήθια  μου 
α π ’ την τό σ η  σου αγάπη.

«

Γ ιά  ίδές τώ ρ α  τά  λευκά μας τριαντάφυλλα, 
πού έπορφΰρεψαν μρλις τά έρράντισε 
τό καθάριο σου  γαΐμα. 

Κ α ί ίδέ εκεί, πού τά δάκρυα μου έστάλαξαν 
στά  χωράφια, π ώ ς άμετρες φ ύ τρω σαν  
ροδαλές άνεμώνες.

«

Ω ίμ έ ! μάταια στούς λόγγους ερεύνησα 
γιά νά  ευρώ  τό δεντρί, πού έβλαστάρω σε 
μιάν αυγή τό κορμί σου. 

Π ο ιό ς  ήξέρει; οί θνητοί τό  λοτόμησαν 
καί κιβούρια νεκρών ϊσ ω ς  έκαμαν 
με τά ευώδη του ξύλα. 

Γ ιά  τ ’ αυτό κι’ άκιβούριαστο σ ’ έθαψ αν 
κι’  ούτε σ ’  έπλυναν, ούτε τήν κόμη σου 
έξαγγλίσαν με μΰρα.

*

Κ  εις τον "φ-δη μού εύρίσκεσαι άκτέριστος, 
ώ ς  πού  ό. γύρος τού  χρόνου τήν άνοιξι 
γιά τ’  εμέ σέ άναστηση. 

’Αχνός θ ά σ α ι σάν τ ’ άσπρα τά σύγνεφα 
καί νερά θ ά  στραγγίζουν τού ’Αχέροντα 
ά π ’ τό  νηό τό  κορμί σου.

■■ *  ··

285

Μ ά  μέ όρμή τ ό τ ’ εγ ώ  μέσ’  σέ άνθότοπους 
θ ά  σέ σφ ίξω  γλυκά στήν άγκάλη μου 
σάν  τρελλή άπό λαχτάρα.

Κ ι ’ &ς φλογίζη με τότες τό  φίλημα 
τού τρανού κι’  άλογάριαστου  π όθ ου  σου.
Κ ’  είς τά  στήθια  σου επάνω

μέ σπ ασμούς ηδονής κι’ άπ οκ άρω μα 
δ ς  λ ιγώνω  θ ω ρ ώ ν τα ς  τ ά  ορά μ α τα  
τής πομπής τώ ν  ερώτων.

I. Ζ Ε Ρ Β Ο Σ  Α Ρ Ε Τ Α Σ

© I  Ζ Η Τ Ι Α Ν Ο Ι  Τ Ω Ν  Π Α Ρ Ι Σ Ι Ν Ω Ν  Δ Ρ Ο Μ Ω Ν

Είς τό γαλάζιο φώς πού έχει γλυκάνει 
τό σκοτάδι τού δρόμου, θά περάσουν 
οί ευγενικοί πού τραγουδούν ζητιάνοι.

Νά είποΰνε τό τραγούδι πού μας λένε 
πάντα τήν ώρα αυτή, κι* οί λογισμοί μας 
άκούγοντάς το, άπ’ τό μπαλκόνι κλαΐνε.

Νά μάς είποΰν τήν ήσυχη έλεγεία 
πού έναν καιρό σέ φωτεινό σαλόνι, 
τήν τραγουδοΰσεν ώμμορφη κυρία.

"Οπου κατόπιν μέ τά χρόνια, δίχως 
κανείς νά τό Ινοιαστή, σάν τήν άγάπη, 
σάν τή γυναίκα Ιγέρασε κι’  ό ήχος.

Καί τώρα ή βραδύνές, πού άκούονται μόλις, 
φωνές πολύ σκυφτών σακατεμένων, 
τον γυρίζουν στά τρίστρατα τής πόλης!

Τούς φτωχούς λυπηθήτε— άλλα τόν ήχο 
ελεήστε, πού πρόβαλε άπ τους τάφους 
μέ τόν παληό του σύντροφο τό στίχο.

Ναί, μοίρα πολυστέναχτη τών δντων, 
τούς άκοϋνε καί άργότατα σαλεύουν 
τά σβυσμένα κεφάλια τών γερόντων,

Θυμάμενα τήν άπειρη ευτυχία
ποτέ, πού ό ίδιος ήχος, ό ίδιος στίχος,
γεννούσαν τη γλυκειάν Ανησυχία

Στούς κόρφους, καί ή καρδιά με άρρυθμο χτύπο 
άπ’  τά γελοία φτερούγιζε στά δάκρυα 
σάν τό έλαφρό πουλάκι μέσ’  τόν κήπο.

Έπέρασαν ή άγάπες πεθαμένες, 
μέ τά κεριά τού πιάνου τά στημένα 
σέ αργυρά κηροπήγια φωτισμένες.

Μά δ σκοπός πού τής είχε συνοδέψει 
δε"- θέλει νά πεθάνη καί γυρίζει 
στής πόλης τή βοή νά διακονέψη

Τό δάκρυ, πού ή ψυχή μας πάντα άφίνει 
νά  στάξη άπ’  τό μπαλκόνι, στής καύμένες 
τής παληές μελωδίες ελεημοσύνη . .  .

Φάντασμα τραγικό τών περασμένων 
έτσι περνάς τούς δρόμους καί πλανάσαι 
στήν ατελείωτη λύπη σου πιστό,

Κι’  ό ζητιάνος θαρρώντας πώς Ικεΐνος 
είν’  ό σακάτης, πώς αυτόν ελεούμε, 
γυρίζει καί μάς λέει: εύχαριστώ.

Ζ . Π Α Π Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ
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Εχει και ή Ελλάς την Βενετίαν ιης, Δεν την 
ξευρετε; εινε το ηρωικό καί δαφνοστεφές 

Μεσολόγγι, τό όποιον κατά τό ήμισυ άπλώνε- 
ται, ή μάλλον άναδύεται σάν κύκνος ή σαν 
Τρίτωνας^άπό μέσα άπό την υγρή καί μυρωμένη 
αγκάλη τής Τουρλίδος— μιας μεγάλης είς έ'κτα- 
σιν καί ωραιότητας καί άναμνήσεις λιμνοθαλάσ- 
σης— μέ τάς νησίδας του καί τά μουράγια του, 
με τούς αύλακας καί τάς γέφυρας του, μέ της 
γονδολες — τα πριάρια, δπως λέγουν εκεϊ 'πέρα, 
καί τούς γονδολιέρους του, μέ τής βαρκαρόλες 
των ερωτύλων του καί τάς νυκτερινός του φαν
τασμαγορίας, τάς ένετικάς, κατά τάς οποίας 
φώτα^ διεσπαρμένα εδώ κ’ έκεΐ —  πριαΐς, δπως 
τας λέγουν, πλέουν καί άναδΰονται καί κολυμ- 
βοΰν καί αγκαλιάζουν τή γαλανή ’καί ήρεμη τής 
Τουρλίδος γοητεία καί διολισθαίνουν, θαρρείς, 
εις φωτεινός γραμμάς, μέσα είς τά γαλάζια νερά 
της, και τήν μεταβάλλουν είς ένα παράδοξον 
καί όλογάλανον ούρανόν, στολισμένον μέ αστέρια 
παραδοξότερα — αστέρια φωτεινά καί έπιμήκη, 
σελαγίζοντα φαεινάς άναλαμπάς καί μαρμαρυ- 
γας τρελλάς, όνειρώδεις . . .

* * *
Μια ωραία πρωία άνοιξιάτικη ήταν δταν 

πρωτόειδα τό Μεσολόγγι, ’πίσω άπό μίαν λεπτήν 
δνείρου ομίχλην, τής οποίας αί όλόχρυσαι του 
ηλίου άκτϊνες μάτην ήγωνίζοντο νά διασπάσουν 
το νεραϊδένιο πέπλο' τό είδα βυθ ισμένο είς μίαν 
£εμβώδη μελαγχολίαν — μελαγχολίαν ερωτευμέ
νης ψνχής, ένφ πέριξ αί εικόνες καί αί άπόψεις 
εξεχύνοντο μέ πλαστικήν άρμονία καί τά βουνά 
καί οί βράχοι διεγράφοντο μέ πλάσιμο ισχυρά 
τονισμένον, νευρώδες καί μέ καμπυλότητας τολ- 
μηρας και ελευθερας, πού δέν είχαν τίποτε τό 
μέτριο και το άμφιβολο, τίποτε τό συνειθισμένο, 
τό πρόστυχο . . .  Και θυμούμαι ακόμη τή συγ- 
κινησυ αλλά δεν θά λησμονήσω ποτέ τόν κλονι
σμό, πού αίσθάνθηκα, όταν διά πρώτη φορά 
επάτησα τό πόδι μου είς τό άγιο χώμα — χώμα, 
πού έζυμώθη μέ αίμα — αίμα αγνό, ελληνικό, 
το όποιον έπότισε ένα δένδρο, ούράνιο καί

υπερήφανο, πού έκεΐ πρώτα έφύτρωσε καί ύψωσε 
προστατευτικά τούς κλάδους του' επάνω σέ μιά 
ευτυχισμένη έλληνική γωνία — δένδρο, πού μόνο 
από αίμα γεννιέται, μ’  αίμα τρέφεται κι’ αυξά
νει. . . Έ νας άγων τότε — άγων ίερός καί τιτά- 
νειος — ό άγων τού 2 ΐ, μ’  άρπαξε είς τά φτερά 
του καί μ  ̂έρριξε είς τά παλάτια του τά μα
γικά' καί ήλθαν είς τό νού μου σκέψεις καί 
αναμνήσεις, πού δέν ήμπόρεσε νά τής σκεπάση 
τού χρόνου ή στάκτη, ούτε νά τής παρασύρη τής 
Λησμοσύνης τό νερό' κ’  έξετυλίχθηκαν εμπρός 
μου^είκόνες,  ̂πού δέν είνε συνειθισμένο τό μάτι 
— εικόνες ολοζώντανες καί φαντασμαγορικές,
εικόνες άλλου κοσμου καί άλλων άνθρώπων__
ανθρώπων, πού ζούσαν μόνον γιά τήν Πίστι καί 
γιά.τήν Πατρίδα, ένφ κάποιας λησμονημένης 
αρπας μουσική άρχισε νά μού ψάλλη τρελλές 
εποποιίες — τής εποποιίες τών υπέροχων ήρωϊ-

ΕΗΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 κ ί ι σ ο ,Ν έ « ι ο β ο ς  Βας,βέ^η

σμών καί τών μεγάλων αύταπαρνήσεων.. . Διότι 
τό Μεσολόγγι υπήρξε ή κονίστρα, πού έξετυλί- 
χ δη καν τά πλέον αίματωμένα δράματα κ’  έπαί- 
χθηκαν αί σπαρακτικώτεραι τραγοιδιίαι τής Ιλλη- 
νικης καρτερίας καί φιλοπατρίας*.. .  Ό  τόπος, 
πού ¿μαρτύρησε, άλλό κ’ έδοξάσθη ή Ελλάς· ό 
τόπος, πού κάθε γωνία του έγινε βωμός, άγιο 
βήμα μιας ύπερόχου θυσίας ή ενός ηρωισμού . . .  
Εκεί έτρεξε ό Μάρκος Βότσαρης μετά τήν δευ- 

τέραν πτώσιν τής αγαπημένης του πατρίδος, εκεί 
ο Μαυροκορδάτος, έκεΐ καί ό μεγαλόφτερος τής 
Αλβιώνος άετός, πού δέν τού ήρεσε, πού δέν τόν 

εχώρεσε ό άλλος κόσμος, άλλά μόνη ή πτωχή καί 
αίμάσσουσα Ελλάς έφάνηκε ή άξία χώρα τών 
μεγάλων, τών θείων του ονείρων, έτρεξεν έκεΐ 
εις τον βωμόν τού Μεσολογγίου — βωμόν τής 
ελληνικής έλευθεριας, νά προσφέρη τήν άγνή, τή 
μεγάλη του θυσία.. . Νομίζω δτι βλέπω ακόμη 
Γην ομηρική, τή μυριόνεκρη πάλη· οί ήρωες τής 
αθανάτου φρουράς, ωχροί καί κάτισχνοι, μέ μά
τια βαθουλωμένα, δύοντα, μέ πόδια άσταθή, ιρέ-
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τια βαθουλωμένα, δύοντα, μέ πόδια άσταθή,τρέ- 
μοντα, ’μοιάζουν μάλλον μέ φαντάσματα πλα- 
νώμενα . . .  ’ Από τάς ζωοτροφίας είχε σωθή καί 
τό τελευταΐον άπομεινάρΓ κι αυτα τα φυκη, 
ή γάτες καί οί ποντικοί είχαν έκλείψει. . .  Αί 
άσθένειαι έ&έριζαν αλύπητα, τά σπήτια είχαν 
καταπέσειή ή σαν άχρηστα άπό τής σφαίρες καί 
τής βόμβες τών εχθρών I Άλλα ποια ήταν η 
σκέψις εκείνη, πού τούς Ινεπνεε; ποΐο  ̂ ηταν το 
ύπεράϋλο αίσθημα, που τους ένεδυναμωνε με 
μιά ακατάβλητη καί υπερκόσμια δύναμι— δύ- 
νσμι, πού υπερτερεί τή δύναμι τών άνθρωπων 
κ’ ¿ξευτελίζει τόν ψυχρό υπολογισμό;
......................... 3 ’ τόν τάφο του κλεισμένο
Τό Μεσολόγγι σκέλεθρο, γυμνό, ξεσηκωμένο,
Δέν παραδίνει τ' άρματα, δέ γέρνει τό κεφάλι.. . 
ΚρατεΧ γιά νεκροθάφτη τσυ τό Χρηστό τόν Καψάλη.

* * *

Καί δταν ή κατάστασις έφθασε είς γο απρο
χώρητου καί έπρεπε νά δοθή .μιά λύσις εις το 
αιματηρό δράμα, τό όποιον τόσον καιρόν τορα 
επαίζετο είς τήν σκηνήν τού Μεσολογγίου, άπε- 
φάσισαν δχι νά παραδοθοΰν, ούτε καν νά συν
θηκολογήσουν, αλλά νά διασχίσουν τήν νύκτα μέ 
τά ξίφη είς τά χέρια τάς τάξεις τού εχθρού . . .  
Άλλ’ ή έξοδος —  άνάθεμα είς τό Βούλγαρο — 
άπέτυχε' καί τότε τό τιμημένο Μεσολόγγι έγινε 
ο δαφνοστρωμένος βωμός — ποιός είπε τάφος ; 
— πού έπεσαν μέ δόξα καί τιμή τάτρόμητα 
λεοντάρια του, άφοΰ καθένα επώλησε δσο ήμπο- 
ροΰσε άκριβώτερα τή ζωή του, τη ζωή του 
τή πολύτιμη . . .  ’Ώ  τί νύκτα ήταν ή νύκτα τής 
ιο  Α π ριλ ίου !.. Δέν ήταν νύκτα του Αγιου 
Βαρθολομαίου — ήταν κάτι τι άγριώτερο- δέν 
ήταν Σικελικός Ισπερινός — ήταν _κάτι τι φρι- 
κωδέστερο. Τί ήταν, ποιός ήμπορεΐ νά τό ειπή, 
ή νά τό περιγράψη; “Ισως κανένα πινέλο, σαν 
τό πινέλο τού Μπαΐκλιν, θά ήμποροϋσε να 
δώση μιά ιδέα ή μιά είκόνα τού τόπον τών 
νεκρών. . . .  ‘Ο Χάρος περπατούσε άγχαλια- 
σμένος μέ τή Δόξα' εκείνος ¿σκόρπιζε τό θά

νατο καί τήν Ιρήμωση κ’  ¿κείνη δαφνόκλαδα
κι’  αμάραντα . . .' * * *

Νομίζω δτι άκούω άκόμη τη λύσσα, μού  ̂φαί
νεται πώς βλέπω τήν όλοπαύτωσι, θαρρώ^ οτι 
παραστέκομαι είς τή θυσία τού Καψάλη και είς 
τόν καταπληκτικό ήρωϊσμο τού πυ^οβολητού 
Τζάρνα — ενός άγνώστου ήρωος, ό όποιος καί 
δταν άκόμη οί Τούρκοι εμβήκαν είς τήν πόλιν, 
δέν έννοούσε νά έγκατυλείψη τό αγαπημένο του 
κανόνι! Τό γεμίζει καί, δταν ¿πλησίασαν αρκετοί, 
’μπαίνει εμπρός καί βάζει φ ω τιά !. .

“Οταν ¿ξημέρωσε — κάλλιο νά μήν είχε ξημε
ρώσει— ή ιι  Απριλίου, τό Μεσολόγγι είχε 
μεταβληθή είς ένα σωρόν άπό έρείπια καπνί- 
ζοντα, εις ένα έκτεταμένο καί απέραντο νεκρο
ταφείο, πνιγμένο εις τό αίμα, πού τά σπήτια 
του έμοιαζαν, σάν μνήματα άραχνα καί βρυκο- 
λακιασμένα, Ινφ ¿πάνω τους τά ξύλα τών σκεπών 
έστεκαν, σάν μαύροι και αλιβανιστοι σταυροί 
στημένοι άπό τό Χάρο . . .

* * *
Ωραίος είνε ό θρύλος τού φοίνικος. Τόν 

λέγουν προϊόν άνατολίτικης φαντασίας' άλλά 
διατί δχι ελληνικής; ’Εγώ πιστεύω, ή μάλλον 
είμαι βέβαιος, δτι δν δέν τόν Ιπλαττον εκείνοι, 
θά τόν ¿γέννα χωρίς άλλο ή γόνιμος καί ποιη
τική φαντασία τών Ελλήνων. Διότι τι αλλο άπο 
τόν άναγεννώμενον άπό τήν στάχτην του φοί
νικα θά ήμποροϋσε ν’  άπεικονίση ζωηρότερα 
καί ποιητικώτερα τάς περισσότερός Ιλληνικας 
πόλεις και τόν Ελληνισμόν ολόκληρο; "Ετσι κ^Ιδώ 
μέσα άπό τήν στακτήν καί τα ερείπια τού 26 
ξεφύτρωσε σιγά-σιγά, σάν φοΐνιξ εύχυμος καί 
ζωηρός τό σημερινόν Μεσολόγγι, με τά μικρά 
καί περίκομψα σπητάκια του, πού τά μισά είνε 
σκορπισμένα επάνω είς τά όλοπράσινα βελούδα 
καί τή σμαράγδινη γοητεία μιας πλούσιας είς 
χλωρίδα πεδιάδος καί τά άλλα μισά ¿πάνω είς 
τήν άκρογιαλιά, τούς μώλονς και τάς προσχώσεις 
τής Τουρλίδος, πού θαρρείς πότε πώς είνε πολύ
χρωμα και παράξενα θαλασσοπούλια, πού ¿βγή
καν νά βοσκήσουν είς τήν άκροθαλασσιά, καί



πόιε κάτασπρα περιστέρια, 
πού πλανώνιαι εις ένα χλοερό 
και άνθόσπαρτο λειβάδι. . .

Έ να  κεντρικό σταυρο
δρόμι, σάν άρτηρία κεντρική, 
διασχίζει την χαριτωμένην 
πόλιν; δπου συγκεντροΰται 
και σφύζει όλη της ή κίνησις 
καί ή ζωή ή Ικλεκτή, μέ τήν 
μικράν καί κομψήν πλατείαν 
Βότσάρη καί τό εύμορφο 
παρκάκι της κοντά, πού ή 
φιλοκαλία Ινός άληθινά φι
λοπροόδου Δημάρχου, είς τον 
οποίον τόσα οφείλει τό Με
σολόγγι — τοΰ κ. Σωκράτους 
Στάίκου, έτοποδέτησεν έκεΐ. 

τό4γ«λμαιο®Β0β°>νος χ£, Μεσολόγγι δεν είνε άπό 
τάς πόλεις πού φυτοζωούν, 

διότι όλονέν άπλώνεται παντού, όλονέν μεγα
λώνει καί Ιξωραΐζεται μέ νέας οίκοδομάς, μέ νέα 
κτίρια και νέας εκκλησίας πλούσιας καί καλλι
τεχνικός. Μέ τά αφθονα τόρα καί γάργαρα νερά 
του, μέ τόν άπλετον φωτισμόν του τον Ιθνικόν, 
καί τό φιλοπρόοδον καί φιλόξενον των κατοίκων 
του, εύελπι δύναται ν’  άτενίζη πρός τό μέλλον, 
τό όποιον τοΰ στέλλει ανθισμένα μειδιάματα.. .  

* * *

Τό Μεσολόγγι έχει πολλά κειμήλια νά Ιπιδείζη 
—  κειμήλια, πού σκορπίζουν αΐγλην καί άπο- 
μνημονεύουν χρυσός ιστορικός σελίδας. Είνε τά 
δχυρώματα καί ή πύλη της εξόδου, ή πολυστέ
νακτη' είνε τό σπήτι'τοΰ Δεληγεώργη, τοΰ Δη
μοσθένη τής νέας 'Ελλάδος καί τό σπήτι τοΰ 
Τρικούπη, τοΰ ΰπερόχου καί άλησμονήτου πολι
τικού, πού τόσ§5 φορές, σ’  ήμερες δίσεκτες, 
ή 'Ελλάς ήσθάνθη την άνάγκην του καί δεν 
ήμπόρεσε ακόμη νά σκεπάση τό κενόν, πού 
άφήκε δπίσω του· είνε ή θέσις τοΰ σπητιοΰ τοΰ 
Βύρωνος, είνε άκόμη τό ήρφον —  ένας όλοπρά- 
σινος καί θελκτικός κήπος, μέ τάς θελκτικωτέρας 
συστάδας δένδρων καί μνημείων, πού γεμίζουν 
τήν ψυχήν μέ συγκίνησιν αρρητάν, μέ ποίησιν 
καί μεγαλεΐον. 'Ο κήπος αυτός, πού έπρεπε νά 
είνε τό πανελλήνιον προσκύνημα, περικλείει ό,τί 
σεβαστότερον καί ίερώτερον εχει ή Ιλευθέρα 
'Ελλάς — είνε τό πάνθεον τής νεωτέρας 'Ελλά
δος. Έκεΐ μέσα υπάρχει τό μα,υσωλεΐον των 
ηρώων— ποιος ξέρει ποίων καί πόσων αγνώ
στων καί δφανών, τό όποιον στολίζουν γύρω 
κανόνια εμπεπηγμένα είς τήν γήν — άπό τά 
δοξασμένα Ικεΐνα κανόνια, πού εβροντοφώνησαν 
τήν άνδρεία τοΰ Μεσολογγίου καί περιέσωσαν 
τήν τιμήν του. . .  Έ δώ  είνε τό μνημεΐον τοΰ 
Μάρκου Βότσαρη, δ τάφος τοΰ ήρωος τοΰ Βαλ
τετσίου καί τοΰ Φαναριού Κυριακούλη Μαυ-
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ρομιχάλη καί κοντά τοΰ στρατηγού Κώστα 
Βλαχόπουλου- άπ’  εκεί οί τάφοι των στρατηγών 
Γιαννάκη 'Ράγκου, Στάμου Στάϊκου καί Θεοδώ
ρου Γρίβα, τοΰ Ζαφειριού Βάλβη καί τοΰ Ε π α
μεινώνδα Δεληγεώργη. Έ δώ  μέσα στέκεται μαρ- 
μαρωμένη καί ή άγάπη καί εύγνωμοσύνη μας — 
ευγνωμοσύνη τής Ελλάδος, πρός τόν Τυρταίον 
τοΰ άγώνος της, τόν Βύρωνα.. .  Μέ τό ένα του 
χέρι- κρατεί κύλινδρον συμβολίζοντα τήν άφο- 
σίωσίν του πρός τάς Έλικωνιάδας, μέ τό δεξί 
τον'δέ δείχνει τό Μεσολογγίτικο χώ,μα, σάν νά 
λέγη: «εδώ έπεσα χάριν τής ελληνικής ιδέας, 
χάριν τής έλληνικής ίλευθερίας... ’Επάνω είς τό 
βάθρον ΰπάρχει τό επίγραμμα:

Βοεισνίης όμότιμον, αβρει σιάς, ξβίνε, Βνφηνα, 
"Ο ν περι κηρί ’φίλεον Μνημοσύνης θυγατέρες'
Τίιν δ ’ ευεργεσιών μνήσιιν οώζοντες άγήρω 

"Ελληνες, σιήσσν λαΐναν έξ έρανον  
Εΰ τε γάρ 'Ελλάς ¿γείρει’ Ιλευβερίης έν άέθλψ  

’Ή λ νθε  θαλπωρή, χάρμα τε μαρναμένης.

Άλλα πόσον καλύτερον θά ήτο νά έγραφαν 
τά λόγια— τά άραΐα καί ευγενικά Ικεΐνα λόγια, 
τά όποια είπε. άποθνήσκον «τό θειον, θείας 
γενεάς τέκνον», δπως τόν ώνόμασεν ό Λαμαρ- 
τΐνος: «Ελλάς μου, είπε, σοΰ έδωκα πάν δ,τι 
δύναται νά δώση άνθρωπος— τά πλοΰτη μου, 
τόν καιρόν μου, τήν υγείαν μου καί αΰτήν μου 
τόρα τήν ζωήν. Εϊθε ή θυσία μου νά άποβή 
πρός εΰτυχίαν σου . .  .» Ή το  δυνατόν νά συν- 
τεθη χαρακτηριστικώτερον καί εύγλωττότερον 
επίγραμμα;

* * *

'Ένας είνε δ ώραιότερος περίπατος τοΰ Με
σολογγίου —  ό περίπατος τής Τουρλίδος, τό 
ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό του, πού τό δια
κρίνει καί τό ξεχωρίζει άπό τάς άλλας πόλεις, 
δπως τή Ζάκυνθο ή πλατεία 'Ρούγα της, δπως 
τη Χαλκίδα ή Γέφυρά της, καί δπως τήν Κέρ
κυρα ή Σπιανάδα της. Φαντασθήτε ένα ώραΐον 
καί ευρύχωρον δρόμον άμαξώτόν νά είσχωρή 
είς άπόστασιν μιας καί πλέον ώρας είς τήν 
ύγράν άγκάλην τής Τουρλίδος, σάν ένα μεγάλο 
θαλάσσιο τέρας, πού προχωρεί καί κουλουριά- 
ζεται καί χάνεται είς τά πρασινόφεγγα βύθη 
τοΰ’ απείρου, ενψ έκατέρωθεν τά βαθυγάλαζα 
καί κάπου γαλακτώδη νερά τό περιλείχοτ’ν καί 
τό καταφιλοΰν μέ δροσόπνοα καί άφροστεφά- 
νωτα φιλήματα, σάν νά τοΰ φέρουν τούς χαιρε
τισμούς τοΰ άπειρου . . .  Κατά τάς ώρας τής 
δύσεως, τήν ώρα πού γίνεται καί ό περίπατος, 
ή Τουρλίς μεταμορφώνεται είς ένα μυθικόν 
χαμαιλέοντα, μέ γοργάς καί γοητευτικός Ιναλλα- 
γάς χρωμάτων, τά όποΐα άρμονίζονται μέ τήν 
ήρεμη καί γαλανή ώμορφιά της, πού ’μοιάζει 
σάν πρόσωπο νεανικό, τό όποιον δέν αύλάκωσε 
άκόμη τοΰ χρόνου τό άσπλαχνο άροτρο καί σοΰ 
θυμίζει μιαν άλλη υπέροχη καί αλησμόνητη
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λίμνη, πού ό Λαμαρτΐνος τής έψαλε αθάνατες 
στροφές.. . ΙΙόσες φορές θά εστάθη Ικεΐ 
κάπου ^εμβώδης ό  Βύρων καί πόσες φορές 
θά έβύθισε τό βλέμμα του είς τό γλυκύιερυν 
τής μεγάλης του καρδίας δνειρον — τό δνει- 
ρον τής απηλπισμένης του άγαπης, που ήλθε 
νά τό θάψη ς’ τόν τόπο «πού ή Δόξα ολό
λαμπρη μονάχη στεφανώνει τοΰ άνδρείον 
τήν κεφαλή» καί ν’  άνταλλάξη τής άκτίδες 
τοΰ έρωτα, πού ¿θόλωναν άκόμη τό. νοΰ τον 
μέ τού πολεμάρχου τή θανή καί τοΰ ήρωος 
τό φωτεινό στεφάνι. .  . Γύρω της άναζοΰν 
καί πτερυγίζουν άναμνήσεις θαυμαστοί καί 
άναδίδεται άπό τά σπλάχνα της έν’  άρωμ’ 
άσυνείθιστο, θεσπέσιο άρωμα, που περιβάλ
λει τάς άναμνήσεις μέ τής πάραδόσεως τό 
μυστήριο καί τής Δόξης τήν άλουργίδα. . .
Έ δώ  κοντά είνε τά ερείπια τοΰ σπητιοΰ 
ή τοΰ. μύλου, πού Ισκέπασε μ’  άθανασίας 
δάφνες τή θυσία τοΰ Καψάλη' άριστερά 
της ή άθάνατη Κλείσοβα, περαιτέρω τό 
ήρωϊκό Βασιλάδι καί έπειτα ό Ντολμάς καί 
τό Αΐτωλικό — τόσα ανεκτίμητα πετράδια, 
πού στολίζουν τό άφθαρτο κ’  αίμοβαφές 
τοΰ Μεσολογγίου στέμμα. . .

* **

Άλλά καί ή φύσις, ή οποία περιβάλλει τό 
Μεσολόγγι είνε γοητευτική, ονειρώδης, άμιλλω- 
μένη πρός τήν δόξαν του τήν θαλεράν καί 
άβαοίλευτην. Βουναλάκια άπ’  έδώ τορνευτά, 
σαν Ισπερίδων μήλα, νησίδες άπ' εκεί, σάν 
νεράιδες χαρωπές, νερά γύρω γαλανά καί ήρεμα, 
σάν όνειρα παιδικά, περιβόλια άπ’  επάνω όλο- 
πράαινα καί παραγωγικά, σάν τούς κήπους τούς 
κρεμαστούς. . . 'Υπεράνω ό Ζυγός, άδρός καί 
ύπερήφανος, σάν Μεσολογγίτης αγωνιστής, ύψώ- 
νει τή Δόξα του καί κατερχόμενος μαλακά κατά 
τό άνατυλικόν άκρον σπεύδει, θαρρείς, σάν 
ξετρελλαμένος Ιραστής, νά πέση είς τούς πρόπο- 
δας τής Βαράσοβας, ή όποία άπότομη καί μεμο
νωμένη, μέ τούς τρεις ύβους της, σάν καμήλα 
καθιστή, πνίγεται εκεί κάτω είς γραφικάς άντι- 
θέσεις καί φευγαλέων χρωμάτων έναλλαγάς. .  . 
Κατωτέρω ζαφείρια καί σμαράγδια άναλυμένα, 
υγρά, σάν νά έλυωσαν άπό τόν ορμητικόν χεί
μαρρον τόΰ ηλιακού φωτός καί αντίπεραν ό 
Πανάχαϊκός καί κοντά ή Φολόη, προβάλλουν 
όλο τό μεγαλεΐον των μέ τάς άποτόλμους υπερ
υψώσεις καί ταπεινώσεις των, είς τάς όποιας ή 
προοπτική σκορπίζει γραμμών χάριν καί καμπυ-

W H  Κ Β Ο Μ Γ Π - Τ Ο  ΗΡΟΟΝ, fa  « « τ ο γ β .

λοτητων άρμονίας.. .  ¡’Αριστερά τό Αίτωλικόν 
μέ μίαν γραφικήν άλυσιν νησίδων, ποΰ μεγαλύ
τερων και ποΰ μικρότερων, ποΰ υψηλών καί 
ποΰ επιμήκων, πού νομίζεις δτι τόρα άναδύονται 
άπό τά στέρνα τοΰ πόντου τά γαλακτώδη, σάν 
θεότητες θαλάσσιοι, έτοιμες νά στήσουν ανάλα
φρο χορό . . .  Υψηλότερα βουνά άπαλόγραμμα, 
στιβαγμένα, τών οποίων τό ένα είνε ύψηλότερο 
τοΰ άλλου, πού θαρρείς, οτι τά τελευταία ψηλώ
νουν, σηκώνονται είς τά νύχια διά νά Ιδοΰν καί 
ν’  άπολαύσουν τήν φαντασμαγορική σκηνογρα
φία, πού εκτυλίσσεται είς τό Μεσολόγγι πέραν 
καί γύρω του. Κατά τάς ώρας τής δύσεως αί 
κορυφαί των μεταβάλλονται εις αμέθυστους, πού 
λάμπουν είς τά μέτωπά των, τά διαυγή καί κρυ
στάλλινα, κ’ αΐματώνουν at κρ.οσσωταί των £άχεις 
καί αί κλιτύες των αί όλοσηρικαι γεμίζουν Ιως 
ίπάνω  μέ ρόδα άφθονα καί γιούλια Ικλεκτά.. . 
Κάτω ή Τουρλίς άπλώνεται τότε είς τά πόδια 
του, σάν όδαλίσκη εκλελυμένη άπό πόθο τρελλό, 
ή σάν λησμονημένος τής φιλάρεσκης ’Αμφιτρί
της καθρέφτης, πού καθρεφτίζεται τόρα μέ τόση 
χάρι καί φιλαρέσκεια ή εύμορφη καί θελκτική 
πόλις, |νφ πάντα ολόγυρά της χρυσόφεγγη κατα
χνιά πλανδται, σάν φωτοστέφανο πάναγνο, πού 
μυστικά κι’ αφάνταστα περιβα'λλει τό μαρτυρικό 
καί υπερήφανο μέτωπό της. . .

Ν ΙΚ . Σ . Γ Κ ΪΝ Ο Π Ό Υ Λ Ο Σ

I Σ-Λ,τοα Κεο'Οοος Βαβ̂ έβηί
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Εις μίαν άκτήν ήμιίταλικήν τής Μεσογείου 
μοΰ συνέβη ενα πρωί νά τόν ένθυμηθώ.
Ή  θάλασσα ήτο γαλάζια, ήξευρα άτι ήιο 

ζεστή καί, ενφ ήμουν έτοιμος νά βουχήξω, εκ 
τών προτέρων απελάμβαν« την πραότητα της.

’Από τήν ταράτσαν μιας γειτονικής Ιπαύλεως 
άντήχησεν έν μέσφ τής σιωπής ή φράσις τής 
«Νόρμας»· Ο di quai sei tu vittima.’ Hxo ένας 
’Ιταλός έργάχης. '¿¿τραγουδούσε με μίαν φωνήν 
έλαφράν, ενφ ιό  χέρι του, έπίσης έλαφρόν, έζω- 
γράφιζε επάνω εις τον τοίχον μίαν καμπυλοειδή 
άλλΐ)λουχίαν έγκάρπων, μίαν ζωοφόρον κοσμη
μάτων από καρπούς και άνθη μέ τον ρυθμόν 
τής πατρίδος του. Καί εκείνο τό όποιον έζωγρά- 
φιζε αύιό τό χέρι και έκεινο τό όποιον έιρα- 
γουδοΰσε αύτή ή φωνή, ή τοιχογραφία καί ή 
μελφδία, προσαρμονιζόμεναι τόσψ πολύ με τήν 
μιιλθακόιητα τοΰ ούρανού Hui μέ τήν νωχέλειαν 
τών ύδάτων, άνταπεκρίθησαν ήδύτατα είς τήν 
αΐσθησιν τής ευζωίας καί σχεδόν τής ηδονής, ή 
όποια ολίγον κατ’ ολίγον μέ κατελάμβανε.

Γοητευθείς από τήν αρμονίαν αύχήν, έπεθύ- 
μησα νά ξαναδιαβιίσω καί ¿ξαναδιάβασα τήν 
«Νόρμαν», τούς «Ιίουριχάνους», τήν «Έπνο- 
βάτιδα» (Σοννάμπουλαν), έπί πλέον δέ καί ενα 
τόμον άπό καμίαν πεντακοσαριάν σελίδας άφιε- 
ρωμένον είς τήν δόξαν τοΰ μουσουργού τής Σι
κελίας από ένα συγγραφέα ό όποιος φέρει τό 
όνομα εύφωνίας δλως βελλινείου, — Antonino 
Amore.

Άλλοίμονον, θά  Ικαμνα καλλίτερα νά  περιο- 
ρισθώ είς τό κάλλος τής φωνής, τού τοπίου καί 
τής ώρας, καί είμαι δυσαρεσχημένος τόρα μέ 
τόν Ιαυτόν μου διότι μετέβαλα τήν παροδικήν 
Ιντύπωσιν ή οποία ήτο γλυκύτατη, εις κρίσιν 
βασιμωτέραν καί στρυφνοτέραν.

Είς τόν γόητα μελφδόν μιας θερινής πρωίας 
δεν ευρον πλέον ή τόν άντιπρόσωπον μιας 
περιόδου παρακμής καί διαφθοράς, ένα άπό 
έκείνους, οί όποιοι κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 
αΪώνος εχαπείνωσαν ένα άνώτερον τύπον τέχνης 
καί οί όποιοι, ούτως ε’ιπείν, κατήργησαν τήν κα
τηγορίαν αύτήν τού ήχήεντος κάλλους, όποιον 
ήτο τό Ιταλικόν ιδεώδες· ’Από αυτούς μορφαί 
ύπέρτατα μεσταί καί εύφοροι οίονεί έκενώθησαν 
τοΰ περιεχομένου των και αυτής ταύτης τής 
ούσίας των. Έφόνευσαν οΰτοι τό πνεύμα καί 
τήν ι)»υχήν σώματος θείου.

Τήν «άριαν» (aria), λόγου χάριν, τόν μουσι
κόν αυτόν δργανισμόν τόν όποιον οί παλαιοί 
μουσουργοί, οί μεγάλοι μουσουργοί, εδημιούρ- 
γησαν τόσφ εύγενή καί τόσφ ισχυρόν, τόν 
όποιον το κλασικόν καί λατινικόν πνεύμα είχε 
θεμελιώση §π· τού ορθού λόγου δοφ καί έπί

τού Καλού, τί τήν έκαμαν αυτοί; Έ ν α  τύπον 
(formule) ανούσιον, έν μάταιον πλάσμα, μίαν 
ασκησιν άγονον χωρίς αλήθειαν καί χωρίς ζωήν. 
νΩ ! αί αριαι τοΰ Bellini. Ποιος θά ή μπόρεση 
νά έκφραση τήν πενιχρότηια τοΰ αΙωνίου an
dante τοΰ αιωνίως συνοδευομένου άπό τριόλια, 
τήν  ̂παρεμβολήν χορφδιών συλλαβικών καί 
γελοίων, τήν υποχρεωτικήν στάσιν τής «κορώ
νας» (point d’orgue) διά ν’ άφίνη είς τήν άοι- 
δόν καιρόν ν’ άναπνεύση καί νά έτοιμασθή, 
τήν φρικαλεότητα τέλος καί τό βάναυσον παρα
λήρημα τού «φινάλε», τό όποιον δέν συγκινεϊ 
ή δέν συγκλονεί άποτόμως παρά δ,τι έν ήμΐν 
τό ήττον εύγενές καί πλέον ταπεινόν.

Αυιη η ίδια ή μελφδία, αυτό τό πράγμα, σχε
δόν ήμπορώ να είπώ αυτό τό δν τό έξαισίως 
λεπτόν καί ίερόν, ή περισσότερον από κάθε 
άλλην λεπιή μορφή αύτη τού μουσικού κάλλους, 
οποίας προσβυλάς, όπυίας βλάβας δέν υπέστη 
άπό αύτόν. Αύιήν ή οποία «κυριαρχεί τοΰ πνεύ
ματος καί τήν όποιαν οί θεμελιωταί τού ιταλι
κού μελοδράματος, οί ίδανισταί μουσουργοί τής 
Φλωρεντίας καί αυτής άκόμη τής Βενετίας, ήθέ- 
λησαν κυρίαρχον τής διανοίας· αύτήν ή όποία 
δυνάμει προνομίου μοναδικού έν τώ βασιλείφ 
τής Τέχνης, φέρει τό περικαλλές όνομα ΐδέα, οί 
διάφοροι Βελλίνηδες τήν κατέσιτ|σαν δούλην 
τών αίσθήσεων, χορηγήτριαν άπολαύσεως φρού
δων καί επιπόλαιων ηδονών.

Μαζί μέ την εξωτερικήν αύτήν φιληδονίαν ή 
μελφδία τοΰ Βελλίνη συνενόνει μίαν αίσθημα- 
τικότητα ή όποία δέν είνε πάντοτε βαθύτερα 
άπό αυτήν. Είνε ενίοτε βαθύτερα καί δέν εννοώ 
νά παραγνωρίσω όσην φευγαλέαν χάριν αύτη 
ή έκείνη ή φράσις τής «Ύπνοβάτιδος» κατώρ- 
θωσε νά παρεμβάλη είς τήν «ύχμηρότητα τής 
ορμητικής ζωηρότητος (brio) τού 'Ροσσίνη. 
’Αλλά απέναντι ένός φθόγγου, Ινός ειλικρινούς 
στεναγμού, πόση ψευδής αίσθηματικότης! Πόσα 
ψευτοκλάματα απέναντι ένός άληθινοΰ δακρύου ! 
Piangere. . .  far piangere, αύταί αί λέξεις επα
ναλαμβάνονται είς κάθε σελίδα τής αλληλογρα
φίας τον Βελλίνη. Ή το  τό πρόγραμμά τον, ή 
το ιδεώδες του, καί ό νεαρός αύτός θρηνφδός 
αν άληθεύη δτι έμάλαξε τήν Ιδιοφυίαν τής 
φυλής του, άλλα περισσότερον έτι τήν κατέστη- 
σεν άνουσίαν καί τήν εξησθένησε. Καί έν τού- 
τοις προτιμώ τήν μελαγχολίαν του άπό τήν 
ευθυμίαν του, άπό τόν ήρωϊσμόν του, άπό αυτόν 
άκόμη τόν ενθουσιασμόν του, καί τήν πραγμα
τικήν ίου άδυναμίαν άπό τήν δήθεν §ώμην 
του. Έχει ζωηρότητας φρικτάς· Ινθυμηθήτε τό 
Suona la tromba, τήν διφδίαν τών βαθυφώ- 
νων τών «Πουριτανών*. Διττή καί άξιοθρήνη-

ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΙΛΟΝ
υ π ο  π .  τ ί ΐ Ρ ί Γ Ο Τ Η

ιος παρακμή της^Ιταλικής μελφδίας! ’Ιδού δτι 
αύτη εύρίοχεται αίφνης στερούμενη έξ ΐσον 
τών δύο άχροτάτων τόνων τής ψυχής. Προδίδει 
τά πάντα, αύτη ή οποία ήτο ίχανή τά πάντα νά 
διερμηνεύη. Ανίκανος πλέον νά έχη αληθή 
δύναμιν δσφ καί άληθή γλυκύτητα, εναλλάξ 
κλαυθμηρίζουσα ή προστύχως ζωηρά, δέν ήξεύ- 
ρει πλέον παρά νά ψευτοκλαίη ή νά θορυβή.

Είναι λοιπόν αδύνατον είς τήν πεπτωκυίαν 
αυτήν τέχνην νή συλλάβη τις εν τουλάχιστον 
ίχνος, μίαν τουλάχιστον τελειιταίαν ακτίνα κάλ
λους; ”0 x1, βέβαια, άλλά κάλλους μόλις μουσι
κού,— τουλάχιστον μουσικού είς τήν αρχικήν 
σημασίαν τής λέξεως. Κάλλους ηχηρού, τρόπον 
τινά υλικού καί τίποτε περισσότερον κάλλους 
τών ήχων αύτών καθ’  εαυτών, οί όποιοι εξηγ- 
γέλλοντο άπό φωνάς, «ί δποίαι, αύταί καθ’ έαυ- 
τας επίσης, υπήρξαν, φαίνεται, άπαράμιλλοι. Διά 
τάς φωνάς, διά μόνον αϋτάς, συνέθετεν 6 Βελ- 
λίνης. "Οταν συνέθετε τούς «Πουριτανούς» ή 
άλληλογραφία του μαρτνοοϊ περί τούτον —  έσυλ- 
λογίζετο δχι τά πρόσωπα τού μελοδράματος, 
άλλά τούς καλλιφώνους άοιδούς, πάντοτε τούς 
λάρυγγας, ποτέ τάς ψυχάς.

Δι’ αύτό, άπό τά πενιχρότερα του άσματα ώς 
καί άπό τάς πλουσιώτερα πολυκοσμήτους συν
θέσεις του, δταν αύταί καθώς καί έκεινα έμέλ- 
ποντο άπό φωνάς κρυστάλλινου διαύγειας ή 
άνεπέμποντο όρμηπκώς άπό φωνάς λιγυράς καί 
γοργάς, κάποιον κάλλος βέβαια καί κάποια άγαλ-

λίασις ενδεχόμενον ν’  άνεθρωσκον άλλά άγαλ- 
λίασις κατώτερα καί ύλική, ή στοιχειωδέστερα 
τήν οποίαν παρέχει ή μουσική· άγαλλίασις κα- 
θαρώς ακουστική, πολλάκις· Iviors άγαλλίασις 
τών αίσθήσεων άλλά άγαλλίασις τοΰ πνεύμα
τος ποτέ.

Ά π ό  τόν Βελλίνην ό όποιος άπέθανεν είς 
ήλικίαν έτών τριάκοντα ενός, άπό τήν φρούδον 
ταύιην ιδιοφυίαν τήν ένοικον σώματος σαθρού, 
τί άπομένει σήμερον; Κάποια ράκη φράσεων 
κάποιαι άρχαί ΙπιτυχεΤς· κάποια σκόρπια απο
σπάσματα, τόνοι (intonations) εύστοχοι, μία 
λέξις, ενα δνομα λεπτά τονισμένον. Καί έπειτα 
καί ίδίως, δύο σιλουέτται γυναικείοι' ή Άμίνα, 
ή όποία διά τάς κατ’  αυτής ύποψίας θέλει 
ν’  άποθάνη, καί ή Νόρμα, διαρρηγνύουσα τούς 
ιερούς δεσμούς. Ναι, είς τήν «Ύπνοβάτιδα» 
πρό τών φρικαλεοτήτων τοΰ τέλους, ήξεύρω ένα 
φσμα μελαγχολίας τό όποιον δέν θ ’  άπεκήρυττεν 
ό Περγολέζε τοΰ «Tre giorni son ehe Nina». 
Καί άπό τό φτμα «Casta diva» τά δέκα πρώτα 
μέτρα (mesures), πιθανώιατα δέν θά χαθούν.

Είνε ΐσως ή ώραιοτέρα έπίκλησις τήν οποίαν 
ήκουσε ποτέ ή σελήνη — καί ήξεύρετε πόσας 
ωραίας καί μή επικλήσεις έχει άκούση. Ποχέ 
τίποτε τό άγνότερον δέν της Ιτραγούδησαν, 
τίποτε τό πλέον νυκτερινόν καί τό πλέον ήμεροι-, 
τίποτε τέλος τό όποίον νά τής όμοιάζη περισ
σότερον. Μεταξύ τοΰ περιγράμματος τής μελφ- 
δίας, τοΰ δρέπανου τής θεαίνης καί «la faucille
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d’or dans les champs des étoiles1», τοΰ «χρυ
σού δρέπανου πού έρριψκν εις τούς αγρούς τών 
άστέρων ό θεριστής τού αΐωντου θέρους* tire 
δυνατόν να διακρίνη κάνεις κα'ι Ιγώ δεν ήξεύρω, 
ποιαν κοινήν χαμπνλην καί πο(«ν μυστηριώδη 
σχέσιν. Ενυπάρχει εί; α&τό το άσμα μία στιγμή
μεγαλοφυίας, μία στάσις θεία, Ισαεί άποκρυ- 
οταλλωμένη.

1 Βίκτωρ Ούγγφ.

Δεν χρειάζεται περισσότερον διά νά μή άπο- 
λεσθή ι ’ δνομα τον Βελλίνη,— αν μή το Έργον 
του. « Κΐνε αίμα τοΰ Έχτορος, άλλα είνε υπό
λειμμα πλέον *». Είνε το ωχρότερου ρόδον ενός 
στελέχους τό όποιον ύπήρξεν εκλεκτόν χιά επ'ι 
τοΰ οποίου εθαλον θαυμαστά, άθάνατα άνθη.

X. Θ, 4 }  C A H IL L E · B ELLkïG TJEr

«li est du sang d'Hector. Mais il en est le reste:

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΩΔΗ ΑιΣΜΑΤΑ ΕΚ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ*

14

[Ά ρχ ί]νη σα  την ή γ α π ώ  τούς πόνους μου νά δείξω  
μ ά  την  άλήϋεια ν|[ά την π ]ώ  τίποτες ν ά  μην κρύψω.
Β ολήν έκάμα, κόρη μου, νδλ& ω ν ά  σέ  φιλή|[σω] 
ίκ*] ¿ντρέπομαι νά σέ τό  π ώ , άλοί καί π ά ν ω  πίσω.
Γεράκι χρυσοπράσινο, παγώ|[νι ι]ιμημένο, ζ>
τ ί  σ ’ εφταισα  ό  ταπεινός καί στέκεις φ οβ ισμ έν ο ;

Γέγραπται τάνωτέρω κείμενον εν τη κάτω φρ: τοΰ φ. Ι2ή.β τοΰ ύπ’  άριίΐμόν 183 κωδικός τής 
• Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων. Ή  γραφή τοΰ κειμένου είναι βάναυσος και χρονολογικώς δύνα- 
ται νάναχθή εις -ιόν X V II  πιθανότατα αίώνα, καθ’  δν ίσιος έγράφη καί ό δλος κωδιξ. Τά ίν  
άγκυλαις [ I εχουσι δυστυχώς άποκσπή 5πό τής κοπίδος τοΰ σταχωτοΰ βαθύτερου κατενεχθείσης. 
Ώδηγήθην δ ’ εν τοσούτφ εις τήν συμπλήρωσιν των έλλειπόντων των τεσσάρων τουλάχιστον 
πρώτων στίχων κα\ εκ τής διαιτυπώσεως αυτών τής κείμενης έν φ. 73Ρ τοΰ αυτού κώδικος. 'Η 
διατύπωσις αύτη Ιχει εν πιστφ άντιγράφφ ώς έξης:

αρχηνησα την η γαπ ο τ8 ς  πον8ς μ8  να διξω  
μα  την αληθη[α  ν α  τη  π ο (π ο )τες  ν α  μην κρηψο 
βολήν έκαμα κορι | [μ]8  ναλίΐο ν α  σ ε  φδίλησο 
κ(αί) εντρεπομε να  σε το  | (πο| α λ ν  κε π α ν ο ___

'Ως φαίνεται το δλον μομα ήτο εκ τών καλούμενων άΧφαβήτων.

1 5

Τ ά  χείλη σου ’ναι τζίντζιφο, τό στόμ α  σου  κυ[δώνι]

Και πλέον ου. — Ή  άρχή αύτη δημοτικού τίνος άσματος άπαντμ, βαναύσως ως δοκίμων 
κονδυλίου γεγραμμένη κατά τόν X V II  -X V II I  αιώνα, εν τή εξω φρ τοΰ φ. 172β. τοΰ ύπ’  άριθ. 39 κωδικός τής Μονής Βαρλαάμ τών Μετεώρων.

Σηχ. 2 κ : αλη&ηαν—  4  κ ι κι παναπήπω, — 5 χ§ύοωπρδ«ινο

* Συνέχ€(Λ· «Παναθήναια» 3ι Ιανουάριου, σελ. an.
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[ΔΙατιχα Ζαχνν&ινά;]

Φ όντες σέ θ έλ ω  θύμη σή , τρέμει [ή] καρδιά  μου, τρέμει 
ώ σ ά ν  τό  φυλλοκάλαμο, πού τό  φ υσούν  οί άνεμοι.

Π ρέπει νά εχω υπομονή σά ν  πού πατούν τό χώμα, 
πού τό  πατούν καί δεν μιλει, γιατί δεν έχει στόμα.

Ώ ς  τρέχουνε τά σύγνεφα 1 και τον  καιρό, άκλουθούνε,
Ιτζι τρεχούν τά μάτια μου, όντες σέ tí τιμηθούνε.

"Εχεις δυο λαμπρούς φ ω στή ρας, μάτια θεωρετικά, 
άκτινοβολούν καί ρίχνουν σαϊτιές μεσ ’ [ς ]  τή[ν] καρδιά.

Τ ά  μάτια σου  τά  μώρικα, τά  μωροπλανευμένα,
πού πλάνευσαν τόσου ς πολλούς, τώ ρ α  πλανούν καί μένα.

Έ γ ώ  είμαι εκείνο τό πουλλί, πού έχει όνομ α  κανάρι, 
πού έχει τά  πτερά κίτρινα καί την καρδιά του  μαύρη.

Τά δίστιχα ταΰτα αντέγραφα Ικ τοΰ ύπ’  άριθ. I /  [7 9 ] κώδικος τής Φωσκολιανής βιβλιοθή
κης τής Ζακύνθου κατά τον χειμώνα τοΰ 1906. Καί δ μέν κώδιξ εγράφη προφανώς κατά τόν 
X I X  αιώνα, τά δέ δίστιχα κείνται Ιν φ. 9 α εξεπίτηδες έν αύτφ γεγραμμένα, πλήν τοΰ ιελευταίου, 
δπερ κείται Ιν φ. ιφθ

Καθ’ οσον άφορφ εις τό δίστιχον 20 σημειώ δπ είναι καί τανΰν γνωστόν έν Πελοποννήσψ 
και αλλαχού. Ά λλ ’ Ιν ιή ζώση άνιί μώρικα λέγεται αράπικα' καί ávtí μωροπΧανεμένα έν τή ζώση 
λέγεται: μυριοπλανεμένα Μ ύρους ώνόμαζον κατά τούς μέσους αΐώνας οί δυτικοί μάλιστα 
τούς Αιθίοπας καί δή τούς Σ<ιρακψ·ονς' κα'ι κανί πνα θεωρίαν, ασύστατοι' δ’ δμως, έκ τίνος 
άποικίας τών Μώρων τούτων, εγκαιασταθείσης, άδηλον πότε έν Πελοποννήσφ, έλαβε ή χώρα 
αύτη τό νεωτερικόν δνομα Μωρέας2. 'Οπωσδήποτε τδνομα Μώρος όπανιρ. σΐ'χνάχις εν τοΐς 
μεσαιωνικοϊς κειμένοτς' ουτω π. χ. έν τφ μεσαιωνικφ Ιπυλλίφ τφ καλούμενοι «έρωτική άπατη» 
ή «ρήματα κόρης κα'ι νέου» κείται: . .

Ά ρ ά π η δ ες  νά  σ ’ εύρουσιν καί Μ ω ρ ο ί νά  σέ σώσουν, 
κ ’ εΐς όχλον Σαρακήιακον τρεις μαχαιριές σ ο υ  δώ σου ν  8.

Ή  λέξις Μωρός (εκ τοΰ ίταλικοΰ moro, —  γαλλ. maure, ίσπαν. moro, γερμ. Mohr, Χατιν. 
M a u ru s=  Μαύρος, ή Μαυροΰσιος) ακούεται καί τανΰν ενιαχού τών Ίονίων νήσων καί τοΰ 
Αιγαίου, σημαίνουσα κυρίως μέν δν τι φανταστατικόν, άλλ’  έχουσα έν τισι δημοτικοί; χεψένοις 
καί Ιθνολογικήν σημασίαν, συνωννμυΰοα προς τό Σαρακηνός 4. Έν Ζακύνθφ άπανιρ καί ή 
παρομι.ιώδης φράσις ΣαρακηνοΙ καί Μ ώ ρ ο ι^ ω  άθρόοι, οί παντοδαποί, οϊ πανταχοθεν σπεύ- 
δονιες 5. Καί έπώνυμον τανΰν τό Μώρος έν Εδβοία καί Άργει καί αλλαχού έπ.
[Συνέχεια] ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗ Σ

' Ή  λέξις εν ιφ  κιόδικι. έν τφ διαστίχφ, άνιοΰεν διαγεγοαΜίά'ητ : τά μάτια μον
3 Ίδέ  προχείρΐ'ΐς Κ . ΙΙα π α ρ ρ η γο η ο ύ Ιο ν , 41ατΟρίαν τ«0  Ελληνικού "Εθνους. Έ κδοσις Β . Τ«ίμ. Ε'- Έν 

Άθήναις 1S87, σελ. 86.
" .É. Legrand, Recueil de chansons populaires grecques. Έ ν Παρισίοις 1874, σ. 32. — Τον αΰτρδ. 

Bibliothèque grecque vulgaire. Τόμ. II. Έν Παρισίοις ι88ι, σ. $6.
* ΙΙρβλ. Ν . Γ . Π ολίτου, Παραδόσεις. Μέρος Β '. Έ ν ΆΟήναις >904, Ο- ιο36 (πρβλ. καί σ. 1039).
6 Σ . Π . Λ ά μ π ρ ο υ , Νέος Έλληνομνήμων. Τόμ- Α ' (1904) ο. $ο6 - 7·



Μ  O  N  A  S  I  A  I  *
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O Ιπιστάτης είταν ένας άνθρωπάκος φαλα
κρός, μέ κόκκινο μούτρο' είχε ένα τ'ικ νευ

ρικό, καί μιοόκλεινε διαρκώς τό ένα Από τά 
σταχτια ματακια του. Φορούσε τα ντόπια νησιώ- 
τικα, είχε δμως Αρχοντικούς τρόπους. Ό  Σέβιος 
τονε θεωρούσε άνθρωπο μορφωμένο και ποντ]ρό, 
κατόρθωσε μδλαταΰτα νά ιόν ξεγελάση, σέρνον
τας τον εξοπισω του εδώ κ" εκεί στο περιγιάλι, 
χωρίς ποτε να τον αφήσει νά ζυγώση στήν κα
λύβα, ενφ ό άνθρωπάκος εύρι.οκε διασκέδαση 
ν« τόν Ιρεθίζη, μιλώντας του για την Ποττόη 
και κάνοντας χωρατά για τον αναγκαστικό τους 
αποχωρισμό.

—-Χτες είχε πάει στήν εκκλησία, — έλεγε, κα'1 
μέτό αδιάκοπο του παίξιμο τού ματιού θαρρείς 
και πήγαινε ό νούςτου σέ κακόβουλα υπονοού
μενα.— Είναι πολύ κολήτερα· είναι δμορφη καί 
δροσάτη σα λουλουδι. Ώ ς και ό παπάς, τήν ώρα 
που λειτουργούσε, γύριζε να ιήν κυττάη.

Ό  Σέβιος Ανεστέναξε.
— Μά, είναι κολήτερα αλήθεια;
~  2 ιή ζωή μου, σού λέω, είναι, περίφημα. 

Μοΰ παράγγειλε νά σού πώ, δν αργήσης νά γύ
ρισες εσύ. . .  θάρθή αυτή νά σ’  εύρη! .  ..

Ο Σέβιος^ δεν τό πίστευε τό χωρατό αυτό, 
απο σεβαόμό δμως πρός τον έπιστάτη έκανε 
πως φουρκιζότανε και φώναζε:

— Ή  Ποττόη θέλει ναρθη εδώ; "Ας έρθη, 
δς έρθη, Αφού δέν είν’ ευχαριστημένη μέ τήν 
κατάντια της. Νάρπάξη και θέρμες.

 ̂— Μά, τί θέρμες, τί θέρμες! ’Αφού εδώ είναι 
τόπος υγιεινότατος. Μέ τόν άέρα τής θάλασ
σας ! .  . .

Κ εντούτοις, είναι, μερικές μέρες πού δέν 
καταλαβαίνω τόν εαυτό μου καί τόσο καλά“ Εχω 
ζαλάδες, μέ πιάνει νύστα: τό κεφάλι μου έγεινε 
σάν άνεμόμυλος.

Ό  επιστάτης τόν κύτταζε, κ’ έπαιζε τό μάτι. 
“ έρεις τί είναι ή άρρώστια σου; Είναι 

αυτο που παθαίνουν οί γάτοι τήν άνοιξη.Άφησε 
νάρθη ή γυναίκα σου!

— Μπάρμπα Έ φιζέ! Μήν τά λέτε αύτά! — 
διαμαρτυρηθηκε πάλι ό Σέβιος, κοκκίνισε δμως 
λιγάκι.
e ~  Πάμε νά βγάλουμε τά τσουβάλια, — είπε 
ο Ανθρωπάκος, τραβώντας πρός τό μέρος τής 
σκεπής.

— Δυό είναι μέσα στήν καλύβα: μοΰ χρειά
ζονται γιατί κρυώνω τή νύχτα.

— Η γυναίκα σου. . . μπορούσε νά σέ ζε-

* Συνέχεια- «Παναύήναια» 15 Φεβρουάριου, σ. 248.

στάνη . . .  — έλεγε καί ξανάλεγε ,ό επιστάτης, 
ανασηκώνοντας τά τσουβάλια.

Ο Σ έβ ,ος  δμως δέν είχε δρεξη γιά χωρατά. 
Με το μυαλό του βρισκόταν έκεϊ πάντα, δίπλα 
στόν κακοσύστατο μουσαφίρη του. Κάμποσες 
φορές, ένφ οί ναύτες^πού κάνανε καί τούς βα- 
στάζους, φορτώνανε τό κάρβουνο στο ιστιοφόρο 
τό αραγμένο στό λιμανάκι, μπήκε αύτός στήν 
καλύβα καί άνασήκωσε δειλά-δειλά τις άκρες 
τού τσουβαλιού. Κάθε φορά θαρρούσε πώς 
θαβλεπε νά ξεψυχφ ό γέρος, πού δέν έσάλευε 
ουτε βογγούσε πια.

Τό Απομεσήμερο έφυγε ό Ιπιστάτης. Ό  Σέ- 
β_|ος τού παράδωσε τό γράμμα του «πρός τήν 
οικογένεια τού Νούφριου Σάννα» παρακαλών- 
τας τον νά τό ρίξη στό ταχυδρομείο άμα έφτανε 
στο χωριό, καί τού άνάθεσε νά πη τής Ποττόης 
νά τού στείλη αύγά καί γάλα.
< ^  ‘ " τι0ι:Ρ0ρο δέ θάφευγε παρά κατά τό 
ηλιοβασίλεμα' οι ναύτες δμως δέν έβγαιναν πιά 
έξω.’Από τό περιγιάλι 6 Σέβιος τούς έβλεπε νά 
πηγαινόρχονται άνάμεσα στά σκοινιά, τάρμενα, 
τις μεγάλες κόφες με τά κάρβουνα, σβέλτοι και 
άγριοι σαν κουρσάροι, καί τούς άκουε νά μι
λούνε σε μια γλωσσά πού δέν κατόρθωνε νά 
τήν καταλάβη. Ά μ α  ετοιμάσανε τή σούπα τους, 
ο καπετάνιος, γέρος Λιγουρίτης μέ πρόσωπο 
και μαλλιά πορτοκαλιά, προσκάλεσε μέ νοήματα 
τό Σέβιο νά πάη νά φάη μαζί τους. Ό  φύλα
κας άπαντησε όχι' κ’  επιασε τό μέτωπο καί τό 
σφυγμό του, γιά νά δείξη πώς είχε πυρετό.

Τότε δ καπετάνιος τού έστειλε μ’ ένα ναύτη 
μιά σκουτέλλα σούπα. Ό  Σέβιος τή δέχτηκε 
καταϋποχρεωμένος, παρακάλεσε δμως τό ναύτη 
να τού Αφήση τή σκουτέλλα' έλεγε νά φάη 
Αργότερα.

Συλλογιζότανε πάντα τόν πληγωμένο' ήθελε 
νά τού φυλιίξη τή σούπα. Ξαναμπήκε μέσα καί 
και άνασήκωσε τό τσουβάλι· καί μέ Απορία του 
μεγάλη ειδε πώς ή μορφή τού γέρου είχε ξανα- 
πάρει τό φυσικό της χρώμα: ό πυρετός είχε 
πεσει Αρκετά, δ  πληγωμένος κοι.μώτανε. Ώρες 
περάσανε· τό 'ιστιοφόρο έφυγε κατά τό βράδυ, 
με πρύμον αέρα' καί ό φύλακας, σάν έμεινε ξανά 
μόνος μέ ιοί’ αλλοιώτικο μουσαφίρη του, κατόρ
θωσε νά τόν κάμη νά ρουψηξη μερικές κουτα- 
λιες Από τό ζουμί των ναυτών, καθώς κ’  ένα 
δυό κόμπους ρακί. Τή νύχτα ξανάπιασε ή θέρμη 
τον πληγωμένο πού μιλούσε στό παραλήρημά 
του για τό άλογό του, γιά ένα δισάκκι γεμάτο 
σιτάρι, καί παρακαλούσε μιά γυναίκα, τή Μα- 
ριάννα, νά κόψη τό ράσο.

Τήν άλλη μέρα ήρθανε τά κάρρα μέ τά κάρ

βουνα, κι δ Σέβιος έμεινε δλη τή μέρα στήν 
Ακρογιαλιά. “Ενα Αγόρι έφερε καυτού έδωκε 
ένα μπουκάλι μέ γάλα καί αυγά που έστειλε η 
Ποττόη, καί μερικά χάπια κινίνο πού τού^έστελνε 
δ Ιπιστάτης. Πήρε τό κινίνο, μά πάλι.̂  ένοιωθε 
μιά βοή καί σφυρίσματα μέσα σταίιτια του, και 
πότε - πότε τού φαινόταν πώς ή θάλασσα κ η 
ξέρα είχανε τούς ίδιους κυματισμούς καί πως ή 
καλύβα κουνιώτανε σά βάρκα.

Ό  λαβωμένος καλητέρευε. Τήν τρίτη μερα_, 
κατά τό δειλινό, δ πυρετός έπεσε^ δλότελα, κι ο 
ξένος είπε νδφευγε. Εντούτοις, Ινώ έλεγε στο 
Σέβιο άπειρα ευχαριστώ, δέν τού φανέρωσε 
ούτε ποιος είταν ούτε ποιος τόν είχε χτυπήσει. 
Θαρρείς κ’  ένας στοχασμός πάντα τόν κυρίευε.

— Τό πουκάιιισο . .  . θά σού τό στειλω πίσω 
καινούργιο . . .  Θά βάλωνά τό ράψουνε γλήγορα.

— Ποιός θά τό ράψη; Ή  Μαριάννα; — 
ρώτησε δ Σέβιος.

— Καί πού τήν ξέρεις Ισυ τή Μαριαννα;
 "Ολο καί γιά δαύτη μιλούσατε διό-πέρα!
 Λοιπόν, είναι ή κόρη μου! Γιά ποιόν

άλλονε νά μιλ<Τ>; — άμοιρη δρφανούλα!
 Πώς, άμοιρη δρφανούλα; Ά φ ού  τόν εχει

τόν πατέρα της, καί τί πατέρα! » « ·»
— Ή  καημένη ή Μαριαννούλα !̂  ειπε δ λα

βωμένος, κουνώντας τό κεφάλι καί σά να μιλούσε 
μοναχός του! — Είναι χειρότερα κι άπό δρφανή 
Ακόμα!

— Είναι νέα;
 Θαναι τριαντατοιών, ώς τών Ταξιαρχών.
—  Τά χρόνια τού Χριστού μας! Μοΰ φαίνε

ται πώς μπορεί νά βγάλη καί ι.όνη της κανένα 
κομμάτι ψωμί χωρίς νάχη κανέναν Ανάγκη!

Ό  γέρος δμως δλο καί κουνούσε το κεφάλι, 
τό γυρτό Απάνω στό στήθος του, κι δλο μουρ
μούριζε ψυχοπυνετικά: ι

—  Καϋμένη δρφανή! άμοιρη χήρα!
—  Είναι καί χήρα; Ά μ ’  τότε δέν τής λείπει 

τίποτα! “Εχετε κι αλλα παιδια;
— “Οχι.
Ό  νέος, πού ώς τόσο κύτταζε νά^καμη τόν 

πληγωμένο νά οουφήξη κανέν’ αύγό, έκρινε πως 
καιρός είταν νά τόν είδοποιήση πως  ̂ είχε γρά
ψει στήν οίκογένειά του, δηλαδή στήν οικογέ
νεια τού Νούφριου Σάννα, γιά νά μάθουνε πού 
βρισκόταν δ ψευτοκαλόγερος πού κρατούσε 
Απάνω του τό δελτάριο τό επανωγραμμένο με 
τέτοιο δνομα.

Ό  γέρος έγεινε καταπράσινος.
— Μέ πρόδωκες! Δέν είμαι, εγώ δ Νούφριος 

Σάννας! Μέ σκότωσες! Τώρα φεύγω Από δώ- 
πέρα, τώοα κι δλα. ν ,

"Εκαμε δοκιμή νά περπατήση, τα γόνατα 
δμως τού λυγίστηκαν· ή λύσσα τής Αδυναμίας 
τόν κυρίεψε· Αναταράχτηκε, έδωκε μιά γροθιά 
στά ίδια του τά μούτρα, κ" ύστερα ξανάρχισε

τά κλάματα δπως είχε κλάψει τό πρώτο βράδυ.
Ό  Σέβιος πάσκισε νά τόν ήσυχάση, νά δικαιο- 
λογηθή.

—  Είσαστε σέ θέση άσκημη! Τί έπρεπε να 
κάμω; Καί, αν πεθαίνατε *δώ ; Καί, δν περ
νούσα κ" εγώ γιά συνένοχος δικός σας;^

Ό  λαβωμένος τό πήρε γιά προσβολή.
— Συνένοχος σέ τί; Μά θαρρείς λοιπον, Ισυ, 

πώς εγώ είμαι κανένας κακούργος, α ΐ ; Μέ μα
χαιρώσανε, μέ κλέψανε, καί συ τώρα . . . εσυ 
τώρα . . .  βρωμιάρη, θαρρείς . .  . _ ;

Καί τονέ φόρτωσε βρισιές: τού χτύπησε στα 
μούτρα ώς καί. πώς άφησε τή ντόπια φορεσιά 
γιά νά ντυθή μέ ντρίλλινα σά ζητιάνος.

— Ά ς  είναι, υπομονή! Κάνε τό καλό, να 
βρής τό διάολό σου! — είπε δ φύλακας άπό 
μέσα του.

Καί γιά νά ξεφύγη κανένα σοβαρώτερο καυγάς 
άφησε μόνο του τόν πληγωμένο καί πήγε νά 
φέρη ένα γύρο τριγύρω στους σωρούς τά κάρ
βουνά. Ά θελά του ένοιωθε μιά κρυφήν δργή 
Ινάντι.α στόν άγνωστο, πού δλο καί περισσότερο 
τού φαινότανε γέρο-κακούργος, Ασυνείδητος και 
Αχάριστος. . ,

 Κάνε τό καλό, Σέβιο μου, κανε το καλό,
κ’ ύστερα νά βρίσκης τό διάολό σου !̂ — ξαναεΐπε 
μοναχός του, καθώς στάθηκε στό φρύδι τού 
δρόμου, Αποφασισμένος νά ξενυχτήση έξω Από
τήν καλύβα.

Κάθησε Απάνω στο πέτρινο πεζούλι και σιγα 
σιγά ξεθύμωσε καί άρχισε άλλα νά συλλογίζεται.

Κόντευε πιά νά νυχτώση καλά. Τό φεγγάρι 
ψηλά στόν ούρανό τό διάφανο φώτιζε θάλασσα 
καί ξέρα. Φύσαε Αεράκι ελαφρό Από τα νοτιο
δυτικά κ" έφερνε τή μυρουδιά Από τά ρείκια 
καί τά καλάμια τού βάλτου. Ό  γκιώνης θρη
νούσε Απόμακρα. Δίχως νά τό θέλη και δίχως 
νά τό ξέρη, δ φύλακας ένοιωθε, τή γλύκα τήν 
κάπως θλιβερή καί κάπως ήδονική τής ανοιξιά
τικης ’ βραδνάς. Ξανάρχισε νά συλλογίζεται τή 
γυναίκα του σά νδταν ερωμένη του στήν ξενη- 
τειά, καί δ στοχασμός νά τήν· ξαναδή, καί δ 
πόθος νά τήν έχη σιμά του τού γέμισαν την 
καρδιά μέ. πόνον Ιρωτικό.  ̂ ^

Πατήματα Αλόγου αντήχησαν Απο μακρια, 
στήν ερημική δημοσιά. Ό  Σέβιος ξέφυγε Από 
τά όνειρά του, καί Αμέσως ένοιωσε κ̂άτι σαν 
προαίσθημα, ή μάλλον τόν πόθο καί μαζί τό 
φόβο πώς κάποιος Ιρχόταν νά βοή τόν πληγω
μένο. Σηκώθηκε, καί πήγε νάπαντήση το άλογο 
πού πρόβαινε άνάμεσα στή μαυρίλα τών βούρ
λων καί τήν Ασπράδα τής δημοσιάς.

— Είναι ή Μαριάννα, ή κόρη τού γέρου! — 
είπε μέ δυνατή φωνή, γιά νά τό πιστέψη θαρ
ρείς καί'ό ίδιος πώς δέν είχε λάθος.  ̂ ^
’Τ 'Η  μορφή πού καθότανε καβαλλικευτα σαν 
άντρας Απάνω στό ντουρί Αλογάκι εΐτανε πράγ-



μ«τι μορφή γυναίκας — χήρας, καθώς φαινότανε 
άπό χά μαύρα ρούχα καί τη μπόλια πού τής 
τύλιγε την κεφαλή καί τής εκρυβε σχεδόν δλο 
τό πρόσωπο.

Σαν εφτασε μπροστά στό Σέβιο τράβηξε τό 
γκέμι, σταμάτησε τό αλογό της καί ρώτησε:

— Καλέ μου άνθρωπε, εδώ είναι ή σκάλα 
τής Δελοΰναε;

— Ναί. Έσύ είσαι ή Μαριάννα τού Σέννα;
— Ναί, —  είπεν ή γυναίκα με. σταθερή φωνή.
— Είν’ |δώ <5. . . Ιγώ Ιστειλα τό γράμμα.
—  Ό  Θεός νά σρΰ τό πληρώση, — άποκρί- 

θηκε ή γυναίκα καί πέζεψε μέ σβελτωσύνη, βοη
θού μενη άπό τό Σέβιο,

Τραβήξανε πεζοί τό δρόμο, ώς τήν ακρο
γιαλιά.

Μουδιασμένη άπό τήν πολύωρη καβάλλα, ή 
γυναίκα άλαφροκούτσαινε, καί τό άλογο άκόμα 
πασπάτευε τον άμμο καί τιναζόταν δλο γιά νά 
ξεδώση άπό τήν κούραση τής στράτας. Έ νφ 
τής διηγώτανε τά περιστατικά τοΰ καλόγερου, δ 
Σέβιος κύτταζε τη Μαριάννα, πού είπανε ψηλή 
καί λιγερή, μά δεν κατόρθωνε νά βλέπη παρά 
τά μάτια της τά γλυκά καί φωτεινά, πού τό 
άσπράδι τους, στό άντιφέγγισμα τοΰ φεγγα
ριού, έμοιαζε σά σιντεφένιο. Καί τού φαινότανε 
πώς είχε ν ’  άλλη φορά άνταμωθή μ’ Ικείνη τή 
γυναίκα.

—  Τώρα δά, 6 γέρος μπήκε σέ άνησυχία· μοΰ 
φιόναζε πώς είναι αθώος καί μ° έβριζε πώς τον 
πρόδωσα καί τόν καταστρεψα, γιατί σάς είδο- 
ποίησα,— είπε τελειώνοντας τήν κουβέντα του,—  . 
τί έπρεπε όμως νά κάμω; "Ασκημα έκαμα;

— “ Εκαμες πολύ καλά· έκαμες δ,τι έπρεπε νά 
κάμη ένας χριστιανός. Καί ό Θεός μονάχος θά 
μπορέση νά σού τό άνταποδώση,— τοΰ Απάν
τησε εκείνη μέ συγκίνηση.

Σάν έφτασαν εμπρός στην καλύβα, 6 Σέβιος 
τή σταμάτησε καί τής είπε σιγανά:

— Θά τρομάξη, άμα σέ δή. Μπορεί νά τονέ 
βλάψη.. .  ' _ '

—  "Ας πρί νά τρομάξη ! — είπε ή γυναίκα 
σχεδόν άπότομα.

Καί άφησε νά πέση ή ακρη τής μπόλιας 
πού τής μισσκρυβε τό πρόσωπο. Τότε ό Σέβιος 
ενοιωσε κάτι σάν ξάφνισμα, σχεδόν όπως δταν 
ό ψευτοκαλόγερος τού φανερώθηκε μέ τήν Αλη
θινή του τήν δψη.

Ή  Μαριάννα^έμοιαζε μέτήν Τίοττόη. Τάϊδια
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γλυκά καί φωτεινά μάτια, ή ίδια χλωμάδα ή 
διάφανη, τά ίδια λακκάκια δίπλα στό- στόμα μέ 
τά φουσκωτά χείλη.

Ή  γυναίκα μπήκε μέσα στην καλύβα. Ό  Σέ
βιος έμεινε απέξω, υποταγμένος σ5 ένα άπροσ- 
δόκηιο καί κάπως δριμύ αίσθημα φλογερής 
συμπάθειας πρός τήν κοπέλλα, πού ερχόταν άπό 
μακρνά καί τού φανερωνόταν δπως ή γυναίκα 
του [ΐέσα στδνειρό του, γεμάτη μυστήριο καί 
Απροσπέλαστη.

Δίχως νάφήση τό γκέμι τοΰ Αλόγου, προχώ
ρησε ίσα μέ τό άνοιγμα τής καλύβας κ’ έσκυψε 
Ιμπρός νά κρυφακούση· όμως παραπάνω καί 
άπό τήν περιέργεια τον έσπρωχνε δ πόθος 
νάκούση άκόμα τή φωνή τής γυναίκας.

“Ελεγε Ικείνη μέ φωνή πού καμπάνιζε Από 
λύπη και δργή.

— "Αχ, μπαμπά, μπαμπά! Τί πήγατε καί 
κάνατε! Είχατε ανάγκη άπ’ αύτό; "Οχι, δχι, δέν 
είχατε καμιά Ανάγκη.. .  Ντροπή !

Ό  λαβωμένος δέν Απηλογήθη, καί ίσως τής 
έγνεψε νά προσέξη μήν τήν Ακούση ό φύλακας, 
γιατί εκείνη σώπασε μιά στιγμή, καί ύστερα, 
μ’ Αλλαγμένη φωνή, ρώτησε:

—  Π ώς είστε τώρα; Είστε σέ κατάσταση νά 
κάνετε τό ταξίδι; Τί λέτε;

— Ή ρθες μ’ άλογο;
— Ναί, έπιασα έ'ν’  άλογο στη Σινίσκολα: θά 

πάμε ώς εκεί καβάλλα· ύστερα θά πάμε μέ 
τάμάξι.

Εκείνος δέν αποκρίθηκε. Ή  κόρη του ρώτησε:
— Καί τό δικό σας τάλογο;
— Μού τό πήρανε. . . "Ολα.. .  δλα μού τά 

πήρανε... Πέσανε Απάνω μου σά διάβολοι. 
Φαίνεται πώς μέ είχανε παρμένο Απ’ τό κατόπι.

— Πόσοι είπανε;
— Δυό . . . Δέν είχα δπλο μαζί μου. Μά τούς 

αντιστάθηκα μέ ιό μπαστούνι· καί τότε μέ 
μαχαιρώσανε . . .

— "Ε, οί καλογέροι δέν πάνε Αρματωμένοι! 
— είπε ή Μαριάννα είρωνικά.

Τότε δ  Σέβιος έφερε τό χέρι στό στόμα, γιά 
νά πνίξη τά χάχανα. Τοΰ φάνηκε.πώς επί τέ
λους ξεδιαλυνότανε τό τραγικό καί γελοίο μυστή
ριο τής ιστορίας. Ό  ψευτοκαλόγερος θά γύριζε 
καθώς φαίνεται σιά χωριά ζητώντας ελέη, βά
ζοντας στό χέρι τή φτωχολογιά. Δυό παστρικοί, 
τολμηρότεροι του, πού ήξεραν ίσως ποιος εΐτανε, 
τόνείχανε γδύσει καί μαχαιρώσει... |Σννέ,Γ,α|
1Ά«ό -α> ΊιαΧϊΗΐ« ί*ι0 H. Π.] Γ Ρ Α Τ Σ ΙΑ  ΔΕΛ Ε ΔΔΑ
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'Ο  ΜΑΘΗΤΗΣ —  "Εχετε άπόφασιν νά νηστεύσετε;
Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ —  Τ ό ευρίσκω περιττόν είς τήν ήλι- . 

κίαν μου.
Ό  ΜΑΘ.— Καί όμω ς ε ι ς  τήν ήλικίαν σας οί άνθρω

ποι νηστεύουν περισσότερον. Και οί πλέον άπιστοι 
άκόμη, · προαεγγίζοντες ιάς πύλας τοΰ Παραδείσου, 
θεωρούν απαραίτητον νά κανονίσουν τούς λογαρια
σμούς των μέ τόν Ουράνιον Κριτήν καί νά έφοδοι- 
σθούν μ ’ ένα είσιτήριον καλής θέσεω ς είς τό θέατρον 
τής αιωνίου ζωής· Ή  μητέρα μου ένήστευε καί τό 
λάδι άκόμη δλην τήν σαρακοοτήν, μετά τά έζήντα της 
χρόνια.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ν ομίζω  ότι δέν υπάρχει πλέον άνό- 
ητον καν περιττόν πράγμα, άπό τό νά νηστεύουν οί 
γέροντες. "Α ν θέλετε άκόμη, ή νηστεία των γερόντων 
είναι έντβλώς ξένη καί πρός αυτό τό πνεύμα τής θρη
σκείας.

Ό  Μ Αθ. —  Δέν εννοώ διατί.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Θ ά σας τό έξηγήσω αμέσως. Ο ί γέ

ροντες καί όταν δέν νηστεύουν είναι ώς νά τηρούν τήν 
αύσιηροτέραν νηστείαν. Ό  σκοπός των καλογήρων, οί 
όποιοι ¿θέσπισαν τάς νηστείας, ή το  νά καταβάλουν 
τάς δρμάς τής σαρκός, νά έξασθενήσουν τόν όργανι- 
αμόν, νά καταβάλουν τό σώμα καί νά καταστήσουν 
τόν άνθρωπον πνευματικώτερον καί επιρρεπέστεροι· 
πρός τήν προσευχήν καί τήν κατάνυζιν. Α λ λ ά  ένας 
γέρος διατί θέλετε νά νηατεύση, άφοΰ καί χωρίς τήν 
νηστείαν, ή σάρξ του τείνει νά μεταβλητή ολόκληρος 
είς πνεύμα; Έ γ ώ  π. χ. καθώς τρέμουν τά πόδια μου 
καί καθώς πιάνεται ή αναπνοή μου. είναι ώς νά ¿νη
στέυσα σαράντα ήμερος, χωρίς νά περιμένω κανένα 
Πάσχα.

Ό  Μ Α θ .— θ ά  ήμουν περίεργος νά μάθω έν τού- 
τοις, αν ή κατάστασίς σας αύτή, ή παρεμφέροτισα, κατά 
τήν όμολογίαν σας, πρός ιήν κατάστασιν των νηστευ- 
τών, σάς έκαμε πνευματικώτερον καί συνετέλεσε είς 
τήν άνύψωσιν τής ψυχής σας, ύπεράνω των έπιγείοιν.

‘Ο κ. ΑΣΟΦ. —  Έντρέπομαι νά σάς είπώ ότι μου 
συμβαίνει τό έναντίον. Π οτέ δέν έπιθύμησα περισσό
τερον τά έπίγεια, όσον τώρα, πού είμαι ακατάλληλος 
νά τάπολαύσω. "Ο ιαν  ήμουν ισχυρός καί ρωμαλέος, τό 
πνεύμα μου άνυψοΰτο συχνότερα πρός τόν ουρανόν. 
Ή  άνύψωσις αύτή μοΰ συμβαίνει πολύ σπανίως τώρα. 
Έ |  εναντίας τό  πνεύμα μου φέρεται ;ι ί  όρμήν πρός 
τήν γην, ώς νά τού έψαλλίδισαν τά πτερά του καί 
πολύ συχνά, παρά τήν θέλησίν μου, τρυπόνει είς τά 
φορέματα των γυναικών. Οί άσκητσί υποθέτω, ότι 
πολύ συχνά έπάθαιναν τό ίδιον, παρηγορούμενοι μέ 
τήν ιδέαν ότι ό  Σατανάς τούς έπαιξε τό κακόν αύτό 
παιγνίδι. ΔΓ αύτό ΰποθέτω ότι ή νηστεία δΓ δλας τάς 
ηλικίας είναι μία άποτυχοϋσα μέθοδος έξηώλώσεως, ή 
όποία έπρεπε νά καταργηθή.

Ό  ΜΑΘ. —  Σ έ β ο μ α ι τ ή ν  πείραν σ α ς-  Ν ομ ίζω  όμως 
ότι ό λόγος, πού επέβαλε τήν όέσπισιν τών νηστειών 
δέν είναι άποκλεισιικώς ή καταστολή καί έκμηδένισις 
τής σαρκός. Οί Πατέρες, οί θεσπίσαντες τάς νηστείας, 
ήσαν σοφοί άνθρωποι καί έγνώριζαν ότι ή αλλαγή τής 
διαίτης καί ή περιστολή τής κρεωφαγίας, ήσαν πολύ
τιμα υγιεινά μέτρα, άξια νά περιβληθούν τό κύρος 
τής θρησκείας.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Γίνεσθε, χωρίς νά τό καταλάβετε, 
συνένοχος μιας κωμικής σοφιστείας. Μέ τό νά προο-. 
παθή κανείς —  όπως κάμνουν οί περισσότεροι —  να 
στηρίξη τά θρησκευτικά δόγματα μέ έπιθίημονικας 
θεωρίας, δέν προσφέρει καμίαν υπηρεσίαν ούτε είς 
τήν θρησκείαν, ουτε είς τήν επιστήμην. Ή  θρησκεία 
έχει άνάγκην μόνον τής πίστεως, έ νφ  διά τήν επιστή
μην ό μεγαλύτερος εχθρός είναι ή πίστις. Κ άθε από
πειρα συμβιβασμοΰ.έπομένως τών δύο Αντιθέτων αυτών 
πραγμάτων άποδεικνύει, δν δχι άλλο τίποτε, μιαν 
συγκινητικήν άφέλειαν.

Ό  Μ Αθ. — Ά ρνείσθε λοιπόν είς τούς Πατέρας.της
’Εκκλησίας κάθε ύγιει'ήν πρόνοιαν ; _

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Βεβαίως τήν άρνούμαι- Πρώτον 
διότι αί φροντίδες τής υγιεινής θ ά  ήσαν άσυμβίβάστοι 
μέ τό πνεύμα τών Πατέρων, μέ αύτό δηλαδη το 
πνεύμα τής Εκκλησίας, τό άποβλέπον είς τήν εκμη- 
δένισιν τής σαρκός καί τήν άπολύτρωτιν τής ψυχής 
έκ τών δεσμών της. Κ αί δεύτερον διότι είς την εποχην 
τών Μεγάλων Συνόδων, ή βιολογική χημεία εύρίσκετο 
είς τά σπάργανα καί ή διαιτητική δέν έγνωριζε τα 
κακά τής κρεωφαγίας. ’Εάν οί "Αγιοι Πατερες είχαν 
τάς σημερινά; ύγιεινάς γνώσεις θ ά  έπέβαλλον την 
κρεωφαγίαν, κατά τάς νηστησίμους ημέρας, και θάπη- 
γόρευαν ίσως τήν χρήσιν τού ελαίου καί οΛων των 
άλλων διεγερτικών αρτυμάτων, τά όποϊα έπετρεψαν 
έν τή Αθωάητί των. s , Γ

Ό  Μ Α θ.— “Οπωσδήποτε δέν νομίζετε, οτι καν η  ο τ ϊ - 
ρησις μερικών γαστρονομικών ήδονών, διά τής νη
στείας, είναι ένα έκ τών μέσων τής έξαϋλωσεως, που 
έπεδίοιξαν οί πατέρες; .  ,

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ούτε αύτό τό νομίζω. Πρώτον διότι 
διά τούς περισσοτέρους ή νηστεία άντί νάφαιρή γα
στρονομικός ήδονάς, προσθέτει νέας- Δεύτερον, διρτι 
καί δι’ εκείνους, τούς όποιους στερεί τών ήδονών, τας 
όποιας άνεφέρατε, δέν έκπληρόνει τόν προορισμόν της. 
*Η στέρησις μιας ηδονής εξάπτει περισσότερον την 
επιθυμίαν της. Καί ή έπιθυμία είναι ήδη μία αμαρτία, 
κατά τό θρησκευτικόν πνεύμα. Ό  έπιθυμών με μανίαν 
τό κρέας καί τά συναφή πασχαλινά, εδώδιμα και μή, 
αμαρτάνει περισσότερον άπό τόν καταλυοντα «υτα. 
Καί ή έπιθυμία αύτή. προσηλώνουσα τόν άνθρωπον 
ζωηρότερα καί διαρκέστερα είς τά εγκόσμια, τον καθι- 
ο τ§  ανίκανον νά ύψωθή πρός τόν ουρανόν.

Ό  Μ Αθ. —  Θέλετε νά εϊπήτε, ότι αί νηστεΐαι δεν 
προσέφεραν καμίαν ήπηρεσίαν είς τήν θρησκείαν ;

‘Ο  κ. ΑΣΟΦ- —  'Ε χ ω  τήν πεποίθησιν ότι δεν ηύξη- 
σαν ουτε κατά μίαν μονάδα τόν πληθυσμόν τοΰ 
Παραδείσου. Φοβούμαι μάλιστα οτι οί “Αγιοι Πατερες, 
θεσπίζοντες τάς νηστείας, έγιναν θΰμα κακής τρικλο
ποδιάς έκ μέρους τού Πονηρού.

Ό  ΜΑΘ. —  Φθάνετε έως έκεϊ ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Βεβαίως. Μόνον ό Γίονηρος ειμπο- 

ροΰσε νά φαντασθή δίαιταν άπό λαδερά, αρμυρά και 
ταριχευτά φαγώσιμα, διά σκοπούς τού ; οποίους αυτός 
γνωρίζει. Ά λ λ ’ έκιότ αυτού, ή ιδέα ότι, άμαρτάνων 
«άνείς, είμ-τορεΐ νά έξιλεωθή διά τής νηστείας, έμπι- 
πτων τοιουτοτρόπως είς ένα φαϋλον κύκλοι·, συνετε- 
λεσε νά διευκολύνη .τήν αμαρτίαν. Μόνον ό Πονηρός 
πάλιν είμποροΰσε νά έπινοήση παρόμοιον^τέχνασμα. 
’Ορισμένος οί θεοφόροι Πατέρες έπεσαν θύματα τής 
πανουργίας του.

Ό  ΜΑΘ. —  Πολύ φοβούμαι Οτι δεν έχετε άδικον.
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Νικολάου BaoiXetâSov : «¡Εικόνες Κωνσταντίνου· 
πόλεα>ς κ α ί  Α θη ν ώ ν» ε κ δ ιδ ό μ ε ν α ι υ π ό  Κ ι ο ν .  φ . 
Σ χ ό κ ο υ  (ε ίς  κ ο ιν ή ν  κ α ί  ε ις  χ α & α ρ ε ύ ο υ ο α ν ) . Έ ν  
Ά ή ή ν α ι ς ,  Τ υ π ο γ ρ α φ ε ίο ν  ι ’Ε α τ ία » ,  1 9 1 0 .

ρ  ΙΣ έ'να τόμον φιλόκαλα τυπωμένον Ιμαζεύθη δια- 
*— φόρων ίίδών δημοσιευμένη καί Αδημοσίευτος φιλο
λογική εργασία του κ. Ν. Βασιλειάδου, γνωστού εις 
την Κωνσταντινούπολιν λογίου. Μ ία σειρά φιλολογικών 
¿πιστολών, περιγραφαί άπό τήν Κωνσταντινούπολιν, 
εντυπώσεις  ̂άπό τάς ’Αθήνας, διηγήματα καί τέλος 
ιστορικοί εικόνες —  δλ’ αύτά γραμμένα μέ διαφοράν 
γλωσσικήν άναμεταξύ τους καί μ’  αισθητήν μεταβολήν 
υφους (style) —  υπάρχουν είς τό άξιανάγνωστον κατά 
τ αλλα βιβλίον.

'Ο  κ. Βασιλειάδης, Απολογητής τής νεωτέρας μας 
γλωσσης, πού άλλοι τήν θέλουν νά λέγεται δημώδης, 
άλλοι τήν ονομάζουν κοινήν, άλλοι καθωμιλημένην 
και άλλοι γλώσσαν τοδ λαού, "υπερασπίζεται, κατά τό 
σύστημα τού μακαρίτη Ροίδη, τον γλωσσικόν αυτόν 
τροπον γράφοντας ό ίδιος τήν ΰπεράσπισιν εις άλλο 
γλωσσικόν Ιδίωμα, ακριβώς έκεϊνο πού ζητεί νά πολε- 
μήοη, δηλαδή είς τήν καθαρεύουσαν- —  Εις τάς όκτώ 
πολυσέλιδους έπιστολάς του, ξεκινώντας μέ τήν πρό- 
θεσιν φιλολογικής, καί γλωσσολογικής κριτικής δέν 
κατορθώνει νά συναρμολόγηση παρά μόνον μίαν ιστο
ρικήν έπισκόπησιν, πολύ περιληπτικήν εννοείται καί 
ήαποτε όχι εξακριβωμένην —  κάτι πού ένθυμιζει, άνά- 
λογον γνωστήν εργασίαν τού ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή.—  
Είς τό άναμεταξύ παραθέτει κρίσεις ίδικάς του καί 
ξενας, γνώμας, Αξιώματα, πού δπως συμβαίνει συνή
θω ς είναι σωστά όσον αποβλέπουν είς τάς μερικότητας, 
καταντούν όμω ς σφαλερά καί γίνονται πλάναι λογικο- 
φανεϊς, όταν Ανάγονται είς τάς γενικότητας καί όταν 
χρησιμεύουν είτε ώς άφετηρίαι πρός έξήγησιν γενι
κών αίτίων είτε ώς βάσεις πρός αίτιολογίαν γενικών 
αποτελεσμάτων.

,Ά λ λ ' ό  κ. Βασιλειάδης δέν αποτελεί ώ ς πρός ' τό 
παθημα τούτο έξαίρεσιν. Ή  λεγομένη φιλολογική 
κριτική, ιδίως τού τόπου μας, μέ τόν τρόπον αυτόν 
γίνεται συνήθως —  τρόπον δικαιολογητικόν τών Αμέ
σων ατομικών εντυπώσεων (impressionisme) ή προσω
πικών συνθηκών καί ομοιογένειας ή έτερογενείας τού 
κρίνοντος πρός τά κρινόμενα ή απλώς καί μόνον παρε- 
ξηγητικόν μερικών προχείρων ή είδικών γνώσεων.

Διότι Αληθινά είναι κάτι σπάνιον καί μάλιστα πολύ
δυσκολον : ι»ν) ή^άπλή γνωριμία εαν) ή βαθυτέρα άντί- 
ληψις καί 3°ν)ή όρθή θέσιςγενικωτερων νόμωνδιά τήν 
έξερεύνησιν αίτίων καί τήν έξήγησιν αποτελεσμάτων 
είς_ κάθε μέν κλάδον τού επ ιστητόν, ιδίως όμως είς τό 
πλέον σύνθετον καί πολύπλοκον κοινωνικόν φαινόμε- 
νον,_ δηλαδή τήν καλλιτεχνίαν, μάλιστα τήν λογογρα- 
φικην. Καί ακόμη δυσκολώτερον καί σπανιώτερον είναι 
τό νά εύρεθούν μαζί» μέ τήν δύναιην αύτήν τής γενι- 
ίιοποιήσεως (faculté de généralisation) πλούσιοι φιλο
λογικοί γνώσεις, ενωμένοι πάλιν αύταί μ ' έμφυτον 
αισθητικότητα καί καλλιτεχνικήν ροπήν. — Διά τούτο 
και τό καλήτερον, πού έχουν νά κάνουν οί ασχολούμε
νοι όπωοδήποτε μέ τήν φιλολογίαν είναι τό νά μή  
γράψ ουν κριτικήν  κατά τύπον καί μέ αξιώσεις σοβα- 
ρότητος.

( Εντυπώσεις προσωπικός, διευκρινίσεις σύμφωνα μέ 
τήν προσωπικήν άντίληψιν, χαρακτηρισμούς έξ αίτιας 
μερικών παραλληλισμών καί συσχετίσεων καί περιλή
ψεις έστω ιδιότυπου« κάθε μορφωμένος άνθρωπος καί 
μάλιστα κάθε Ανεπτυγμένος καλλιτέχνης ήμπορεΐ νά 
γραψη μέ περισσοτέραν ή δλιγωτέραν επιτυχίαν. “Αλλο 
ομως αΰτό καί άλλο ή Αναλυτική, γενικευτική καί 
διδακτική κριτική.

‘Ο  κ. Βασιλειάδης, μολονότι λέγει είς τό τέλος ότι

γράφει Ατομικός γνώμας, ήθελησε νά γράψη κριτικήν. 
Και συνεπώς ώς πρός τόν κύριον αύτόν σκοπόν του Απέ- 
τυχε. Κατώρθωσεν δμως πολλά άλλα πράγματα- Δίδει 
π. χ. είς όσους δέν κατέγιναν φιλοπονώτερα πολλάς μέ 
χρονολογικήν σειράν στοιχειώδεις πληροφορίας διά 
τήν φιλολογικήν ιστορίαν τού Ελληνικού γένους, Ιδίως 
ως πρός τήν Βυζαντινήν έποχήν. Διατυπώνει συχνά 
δρθάς είς τάς μερικόιητας αντιλήψεις ίδικάς του καί 
ξένος καθώς καί κάποιους αξιοσημείωτους χαρακτηρι
σμούς. Πλέον ένδιαφέροντα Ιδίως είναι όσα ύπάρχουν 
είς τό 6°ν του βιβλίου κεφάλαιον περί τής εκκλησια
στικής μουσικής. Έ κ εί άκολουθών προφανώς τάς μεθο
δικός καί φωτισμένος είς τό ζήτημα τούτο γνώμας τού 
πρφην Πατριάρχου Κωνσταντίνου τού Ε ' ιστορεί όχι 
άδέξιατήν έξέλιξιν τής μουσικής μας είς τήν έκκλησίαν, 
φανερώνοντας τάς αρχικός πηγάς αυτής, τάς έπιδρά- 
σεις, που ελαβεν έπειτα καί τόν τρόπον, πού θ ά  ήτον 
ίσως δ̂  καλήτερος διά τήν συστηματοποίησιν καί τήν 
έκκαθάρισιν αύτής, ήτοι δι’ έργασίαν, πού ήμπορεΐ όχι 
μόνον νά σεμνύι-η καί ν ’ Ανάπτυξη τήν έκκλησιαστικήν 
καί τήν καθόλου μουσικήν μας άλλα καί νά καθορίση 
πολλά τού 'Ελληνικού μέτρου καί τής 'Ελληνικής 
προσφδίας σημεία διά τού παραλληλισμού τώνάρχαίων 
και εκκλησιαστικών μέτρων, πού συσχετιζόμενα κ’  ερ
μηνευόμενα μουσικώς, ̂ θά πλουτίσουν βέβαια τά μέλη 
καί τάς φωνητικά; Αρμονίας τής μοναδικής ισως 
γλωσσης μας.

"Ωστε —  διά νά Ιπανέλθωμεν είς τόν κ. Βασιλειάδην 
—  δι’ ολ’ αυτά τά κατά μέρος προτερήματα του αξίζει 
νά διαβασθούν αί έπιστολαί του. Καί μόνον ό  τύπος, τόν 
όποιον έδιάλεξε —  ό έπιστολογραφικός —  είναι κάποτε 
κουραστικός μέ τήν έπανάληψιν τών τυπικών εκείνων 
«σου έγραψα  — σον  εξή γη σα— βλέπεις, φίλε μ ο υ — άγαπη- 
τε μ ου »  κτλ. Ημποροΰοε πολύ καλά νά έχη γράψη τάς 
έπιστολάς αύτάς είς ενα φίλον, yà τάς διασκευάση 
όμως έπειτα, Αφαιρών τού; τύπους αύτούς προκειμένου 
νά τάς δημοσίευση.

Είς τό δεύτερον, τό δημιουργικόν, μέρος τού βιβλίου 
του, όπου προοπαθεΧ νά Ακολουθήση τήν λαϊκήν μας 
γλώσσαν, περιλαμβάνονται περιγραφαί τής Κωνσταν
τινουπόλεως αρκετά καλαί καί μετρημένοι καθώς καί 
ίστορικαί εικόνες. « Ή  στέψις τού φαναριώτου ήγεμό- 
νος Γκίκα»ε1ναι ή καλητέρα τών εικόνων αύτών, διότι 
έχει άναπαράστασιν προσώπων καί πραγμάτων μέ 
κάποιαν όμοιαλήθειαν καί άξιοσημείωτον περιγραφι
κότατα.—  Ά π ό  τάς Α θηναϊκός έντυπώσεις του ή 
ίστόρησις τής τρέλλας τού ποιητοϋ Βιζυηνοϋ έχει τήν 
Αξίαν καλού χρονογραφήματος. Καί Από τά διηγήματα 
του, πού διαπνέονται Από κάποιον εύχάριστον ανατολι
κόν τόνον «Τά μάγια» ίσως είναι τό καλήτερον.

Ή  τάξις τής έννοιας, μία εύρυθμία ενδεικτική συγ
γραφική; πείρας, κάποια αίσθηματικότης, συγγενεύουσα 
κάποτε μέ τόν ¿υρισμόν.καί καθόλου ή συμμετρία. 
Αποτέλεσμα ώριμου λογι.κότητος, χαρακτηρίζουν όλα 
τα γραφόμενα τού κ. Ν . Βασιλειάδου. Τό ύφος είς τάς 
εικόνας καί τά διηγήματα έχει όπωοδήποτε όμαλότητα, 
ύπάρχουν όμο>; είς αύτό κάποτε φράσεις ολωσδιόλου 
ξενικαί ή Ασχημάτιστοι, όπως π. χ. ή λϋεν  είς διάέλεοιν ή 
η άκολου&ία τής νίκης λαμποκοπούσα ατό χρυσοκέντημα  
η έγινα πιπέρι σ το ν  ϋ ν μ ο ν  η διεν& ΰνει το  άδελφάτον 
τοϋ  συμπλέγματος.

O scar W ilde : De proftindis, μ ε τά φ ρ α α η  A .  Γ .  Μ α ρ -  
π ο ν τ ξ ό γ λ ο ν .  Α ϋ -ή να , Τ υ π ο γ ρ α φ ε ίο  « ‘Ε σ τ ία » ,  1 9 1 0 .

Λ ΕΝ πρόκειται νά γίνη εδώ άνάλυσις τού «D e pro- 
_ fundís» τού τελευταίου είς πεζόν έργου, που τό 
έγραψε φυλακισμένος ό Oscar W ilde, ό  μεγάλος αυτός 
λυρικός τής σκέψεως. Διότι θ ά  ύπήρχεν Ανάγκη τότε 
νά παραουρθή κανείς είς γενικώτερα καί νά έκταθή 
είς έξακριβωμένην Ανάλυσιν διά νά δείξη πώς ό 
Οΰάϊλδ, μολονότι φαίνεται κοσμοπολίτικος, είναι ό
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κατ’  εξοχήν Ιθνικός ποιητής τής φυλής ̂ του — έκπρο- 
σώπησις καί φανέρωμα τής ψυχής τών “Αγγλων, πού 
φθάνει έως είς μυστικοπάθειαν η όξύτης τών Αντιλή
ψεων των, καί Ιγγίζει τόν πρακτικισμόν ό  δρίζων τού 
καλλιτεχνικού καί φιλοσοφικού αύτών ιδεώδους, καί 
συγγενεύει μέ τήν ταλαιπωρίαν ή κοινωνική των εΰ- 
ρυθμία, καί πλησιάζει τήν-σκαιότητα ή Απλότης^καί η 
ένάργεια τής σκέψεώς των. Καί θ ά  ύπήρχεν ακόμη 
Ανάγκη μεγάλης συνθετικής προσπάθειας διά νά φανε- 
ρω θή τό πώς εύρήκε συχνά ό  εξαιρετικός αύτός ποιη
τής καί πώς τούς εναρμόνισε το ύ ; πλέον εΰγενεΐς 
τόνους καθώς καί τά πλέον παραστατικά χρώματα 
τής ψυχής τού έθ νους του διά νά γίνη τοιουτοτρόπως 
θαυμάσιος έρμηνευτής καί ζωγράφος τών ροπών, τών 
αισθημάτων καί τών ιδεών ένός πολιτισμού. Καί πώς 
Ακόμη, Ιπειδή ό πολιτισμός αύτός εκπροσωπεί μίαν 
τών παντοτεινών λειτουργιών —  τήν ύλικωτέραν έστω  
—  τής όλης άνθρωπότητος, έφθασεν ό Οΰάϊλδ νά 
ήναι φωτεινόν μετέωρον είς τόν ούρανόν τής καθολι
κής σκέψεως, έστω καί χωρίς νά έξαρθή εως είς τα 
γαλήνια, ύπέροχα ιδανικά τή ς  Ελληνικής ψυχής.

—  Α ί όλίγαι μέ προσπάθειαν επιγραμματικής παρα- 
στατικότητος λέξεις αύταί. χρησιμεύουν ίσως διά νά 
δώσουν νύξιν τής ποιητικής σημασίας τοδ D e pro- 
fundis, προκειμένου νά γίνη έδώ κάποιος λόγος διά 
τήν μετάφρασιν τού έργου, τήν οποίαν έφιλοτέχνησεν 
ό κ. Μαρπουτζόγλους- Ή  μετάφρασις που έχει ύφος 
άπλοΰν, Αρκετά συγγενεϋον μέ τήν λαϊκήν γλώσσαν, 
Αλλά καί Ιπηρεασμένον Από τό ακαλαίσθητον έκεΐνο 
καί ξηρά γραμματολογικόν τυπικόν τής ηιυχαρικής 
εύρεσιτεχνίας, φθάνει Ιν τούτοις ν’  άποδίδη καθαρά 
τά νοήματα τοδ πρωτοτύπου, ένθυμίζουσα διά τήν 
όμαλότητα τήν καλήν γαλλικήν μετάφρασιν. Σημαν
τικόν αύτής προσόν είναι τό ότι δέν χαλαρώνει πολυ 
τό γοργόν λυρικόν ύφος τού Οΰάϊλδ ούτε κ’  Ιξαλείφει 
όλότελα τήν έντύπωσιν. τήν όποιαν ή τεχνοτροπία 
τού ποιητοϋ έπιζητεϊ, Ιναλλάζοντας διαδοχικά τήν 
Αποτομότητα μέ τήν σκολιότητα τής φράσεως καί 
πάλιν τήν σκολιότητα μέ τήν γενικότητα, πού μεταπί
πτει αΰτή πάλιν είς τήν Αποτομότητα, ώοτε νά σχημα
τίζεται τοιουτοτρόπως ένα σαγηνευτικόν καλειδοσκό- 
πιον είκόνων καί ίδεών. —  'Έ ν αλλο προτέρημα εις 
τήν μετάφρασιν αύτήν είναι τό ότι δέν σκοντάφτει ο  
Αναγνώστης δυσάρεστα είς Ακαλαίσθητα ή δασκαλικά 
δημιουργημένας λέξεις καί έξαιρέσει Ινός γαλλικά 
γραμμένου flâ n eu r , ένός νταντής  καί μερικών άλλο>ν 
όμοιων, προχ<»ρεΐ άβίαστα είς τήν Ανάγνωσιν, ένοχλού- 
μενος μόνον άπό μερικάς χασμψδίας καί άπό τού 
τονισμού τήν χαλαρότητσ. ΑΡΕΤΑΣ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Α ύ σ τ ρ ια κ ή  Σ χ ο λ ή . Σ ν ν ε β ρ ία σ ις  τ ή ς  1 0  Φ εβ ρ ο υά ρ ιο υ .

Ο εταίρος τής Σχολής κ. Πράσσνικερ ώμίλησε^ περί 
τών Ακρωτηρίων τού Παρθενώνος, ήτοι περί τών 

επί τών άκροτάτων μερών τώι Αετωμάτων αυτού τε
θειμένων διακοσμητικών έργων. ΟΙ μέχρι τοΰδε συγ- 
γράψαντες περί τού Παρθενώνος δέν Αναφέρουσιν 
είιιή Ιλάχισταπερί τών Ακρωτηρίων αΰτοϋ, διότι ολίγα 
μονον εκ τών διασωθέντων τεμαχίων Ιγνώριζον^καΐ 
ταδτα δέ δεν έσπούδασαν έπισταμέλ’ως ουδέ άνευ 
σφαλμάτων. Ό  κ. Πράσσνικερ συναγαγών πάντα τά 
διασωθέντα τεμάχια κολοσσιαίων Ανθεμίων καί έπιστα- 
μένοις σπουδάσας τήν πρός Αλλη λα θέσιν τώ>" τεμα
χίων τούτων έν συγκρίσει πρός πολλά Ανάλογα Ανθέμια 
καί άνθεμιοειδή κοσμήματα τής άρχαιότητος, κατώρ- 
θωσε νά εξακρίβωση τό σχήμα αύτών κατά τό πλεϊστον 
καί νά επιβεβαίωση ότι ταύτα ήσαν τεθειμένα έπί τής 
στέγης τού Παρθενώνος ώ ς ακρωτήρια. ‘Ομοίως καί 
Ιν Αίγίνη έπί τού ναού τής ’Αφαίας ήσαν τεθειμένα 
ανθέμια ώ ς ακρωτήρια, έν τφ  άκρωιηρίφ δέ τήςκορυ-

φής τοϋ ναού ύπήρχον εκατέρωθεν τού Ανθεμίου καί 
δύο γυναικεΐαι μορφαί. Τ ά  Ανθέμια τών κορυφαίων 
Ακρωτηρίων τού Παρθενώνος εχουσι μέγα ύψος ανα- 
λόγως πρός τό πλάτος τοϋ κατωτέρου μέρους αΰτών, 
δθεν χάριν τής συμμετρίας εΐνε αναμφίβολον δτι ΰπήρ- 
χον τινά παραπληρώματα εκατέρωθεν τού Ανθεμίου, 
ώς αί γυνσ.ικεΐαι*μορφοί Ιν τφ  άκρωτηράρ τοϋ  ̂ναοΰ 
τής ’Αφαίας- τίνα δμως ήσαν τά παραπληρώματα 
ταύτα, Αδηλον. "Ινα  μή δέ έγερθή αμφιβολία τις, 
μήπως τά έπί τής Άκροπόλεως ύπάρχοντα καί αυτόθι 
πλησίον τού Παρθενώνος εύρεθέντα τεμάχια Ανθεμίων 
δέν είνε Αληθώς ακρωτήρια τού Παρθενώνος, ό  κ. 
Πράσσνικερ παρετήρησεν δτι ταύτα είς οΰδέν αλλο 
οικοδόμημα τής Άκροπόλεως δύνανταινά Αποδοθώσιν, 
έπειδή τό μέν οικοδόμημα τών Προπυλαίων έμεινεν 
ήμιτελές. ώστε δέν έτέθησαν επ’  αύτοϋ Ακρωτήρια, γό 
δέ Έ ρέχθειον είνε σχετικώς μικρόν, έ\’φ τά είρημένα 
ανθέμια είχον ύψος περίπου 3 μέτρων καί Ιπομένως 
είς μόνον τόν Παρθενώνα άρμοζουσιν.

Κατόπιν ό διευθυντής τής σχολής κ. φόν Πρεμερ- 
στφιν ώμίλησε περί τίνος Α θηναϊκού ψηφίσματος 
γεγραμμένου επί μαρμάρινης στήλης τής οποίας τεμά- 
χιον εύρέθη πρό μικρού κατά τάς πρός βορςάν τής 
Άκροπόλεως Ανασκαφάς τής Αρχαιολογικής Ε τα ι
ρείας. Τ ό ψιήφισιχα τούτο Ιγένετο πρός τιμήν έμπορου 
τιϊώς μετοίκου εν Ά θή ναις, δσιις περί τό έτος ι?5  
π . X . έπώληοεν είς τήν πόλιν τών Α θη ν ώ ν σϊτον είς 
εύθηνήν τιμήν καί Ιν Αλλη περιστάσει, ένφ είχεν αγο
ράσει 15°ο  μετρητός ελαίου ( = 68,500 λίτρας) καί 
μετέφερεν αύτό εις τόν Πόντον πρός μεταπώλησιν καί 
αγοράν σίτου έκ τών μερών εκείνων, μαθών δτι Ιλ 
Ά θή να ις ύπήρχεν έλλειψις έλαίου έφερε καί Ιπώλησεν 
αύτό είς εΰθηνήν τιμήν αυτόθι Θυσιάσας τά κέρδη, 
Ατινα έμελλε νά Απόλαυση. Τ ό ψήφισμα τούτο, καίπερ 
ελλιπές, είνε λίαν σπουδαϊον διά τήν γνώσιν τής 
'ιστορίας τοϋ έμπορίου καί τών οικονομικών στενοχώ
ριών τής πόλεως τών Α θη ν ώ ν κατά τό πρώτον ήμισυ 
τού Β ' π. X . αίώνος, δτε ένεκα τών πολέμων τών 
ΤΡωμαίων πρός τόν βασιλέα τής Συρίας Ά ντίοχον καί 
πρός τόν Φίλιππον τόν Ε ' τής Μακεδονίας κατέστησα 1̂ 
δυσχερείς αΐ έμπορικαί συναλλαγαί καί έτ-έσκηψεν οι
κονομική κρίσις. ΟΙ ’Αθηναίοι τότε ήσαν φίλοι τών 
'Ρωμαίων καί διά τής ΰποστηρίξεως αΰτών ήδύναντο 
νά έμπορεύωνται Ασφαλώς είς τόν Πόντον, οπου εν πα- 
λαιοτέροις χρόνοις διεξήγον άκμαιότατον Ιμπόριοι·-

Γ ε ρ μ α ν ιχ ή  Σ χ ο λ ή . Σ ν ν ε β ρ ία σ ις  τ ή ς  1 7  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο ν .

ΕΝ Αρχή δ κ. Κάρω Λνεκοίνωσε τόν θάνατον τού 
Αρχαιολόγου Ά λτμ ανν, έν άκμαίφ ήλικίφ^ εΰρισκο- 

μένου καί Ικανού νά προσενέγκη σπουδαίας ύπηρεσίας 
είς τήν έπιστήμην, καί τοϋ διευθυντοϋ τοϋ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει αρχαιολογικού μουσείου Χαμδή-βέη,^ τοϋ 
μόνου μεταξύ τών Τούρκων αίσθανθέντος τήν Αξίαν 
της σπουδής τών αρχαιοτήτων καί πολλά πράξαντος 
ΰπέρ αύτής.

Α κολούθω ς ό κ. Λάττερμανν ώμίλησε περί τής 
Αρχιτεκτονικής κατασκευής τού έν Έλευσινι Τελεστή- 
ρίου καί τής είς αύτό άνηκούσης στοάς τής οίκοδομη- 
θείσης υπό τού Αρχιτέκτονοί Φίλωνος, τοϋ κατασκευά- 
σαντος καί τήν έν Πειραιεϊ Σκευοθήκην έπί Δημητρίου 
τοϋ Φαληρέως (313 π .Χ .) . Έ ξετάζω ν δ κ. Λάττερμανν 
νέαν έλευσινιακήν έπιγραφήν διαλαμβάνουσαν περί 
τής κατασκευής τής Φιλωνείας στοά ; καί ίδίοις περί 
τώ>" θεμελίων αύτής, Απέδειξεν δτι ή  σιοά αΰτη έχει 
κατασκευασθή συμφώνο»; πρός τούς δρους τής Ιπι- 
γραφής ταύτης.

Κατόπιν ό κ. Κάρω ώμίλησε περί τών πολυαριθμο- 
τάτων ε ν  Κρήτη καί έν τή λοιπή Έ λλάδι εόρεθέντων 
προϊστορικών σφραγιδόλιθων καί δακτυλίων, ζητήσας 
νά όρίση τήν χρονολογίαν αύτών έπί τή βάσει ώρισμέ- 
νων παραδειγμάτων, ών ή χρονολογία είναι βεβαία,
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ως εκ των τεκμήριων της άνευρέσεως αΰτών. Kar«rá£nc 
τά παραδείγματα ταΰτα συμφιόνως προς τόν Έ θανς  
, έ? Τ“  «Ο υ δ ο ύ ς,· ί,ν η μέν παλαιοτάτη (ή παλαιό- 
μινωικη) είναι παλαιοτερα του έτους 2,οοο π. X ., ό  δέ 
νεωτατη φθάνει μέχρι τ ο ν  ενδεκάτου «ίώνος λ  X  
καθω ρ,σ ; τόν τροπον της έξελίξεοκ τής οφραγιδογλυ- 
Φ'κης, τέχνης απο τών απλών συμβολικών σημείων 
ατινα. φερουσιν οί παλαιότατοι σφραγιδόλιθοι, μένοϊ 
της ακμής αυτής κατά τά μέσα τής δευτέρας π. X  
χιλιετίας και της κατόπιν παρακμής αυτής κατά τούς 
τελευταίους μυκηναϊκούς χρόνους, μεθ’ οής έπήλθεν 
ι * ™ 0ΟιΡη του προϊστορικού πολιτισμού διά τής 

εισβολής των Δοιοιεων , ,
ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΣ ΦΡΑΣΙΔΗΜΟΥ

ΑΠ Ο  τιν,ον ημερών έπανελήφθησαν ύπό της Άρναιο- 
λογικής εταιρείας αί άνασκι/φα! τοΟ Κεραμεικού 

οιευσυνοντος ως και κατά τό παρελθόν ετος τού σοφού 
αρχαιολόγου καθηγητοϋ A. Brückner, δστις πρό δεκα
πενταετίας περίπου είχε παρακολούθηση καί μελετιίση 
ομοιας φυσεως ανασκαφήν αρχαίου νεκροταφείου δχι 
μακραν του Κεραμεικού.

Η  άποκαλυψις τού γνωστού παρά τήνΆγίανΤριάδα  
είς το τέλος της οδού Πειραιώς Αρχαίου άττικού νεκρο
ί ώ Τ Τ ’ πρό Τ ^ ^ α ς  λεγομέι-ης πύλης
των αρχαίων Αθηνών παρά τό Δίπυλον, έν τφ  χ,όοω 
του αρχαίου Κεραμεικού, Ιγένετο πρό πενιηκονταετείας 
καί πλέον υπό της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

-  ,,1 % αι\  χ '° '§70 έγένετο έκ νέου άνασκαφή ύπό 
« 1ζ Αρχαιολογικής Εταιρείας πρός εύρυτέραν άποκά- 
λυψιν του χώρου- πρωτεργάται τών άνασκαφών τούτων 
ήσαν οι Στεφ Κουμανούδης καί Ά θ .  "Ρουσόπουλος. 

Εκτοτε τό Ελληνικόν δημόσιον καί ή ’Αρχαιολογική 
Λτοκρευτ περιωριοθησαν εις τήν φύλαξιν τών διά τών 

αναοκαφων τούτων τελείως άποκαλυφθέντων αρχαίων 
μνημείων, ατινα καί ώς έργα τέχιης είνε πολυτιμότατα 
και ω ς ευρισκόμενα είσετι έν τή άρχαία αυτών θέσει 
και παρεχοντα ακριβές καί μοναδικόν μαριύριον περί 
τ>|ς μ°Οφης και τού σχηματισμού τών άρχαίων νεκοο- 
ταφειων εχουσι μεγίοτην καί άνυπολόγιστον άϊίαν. 
t i r o  ομοις γνωστόν ότι ή άνασκαφή δέν είχε περα- 

™ « η , ^και προ πάντων δέν ήγνοεΐτο, δχι οί τάφοι 
εφ ων υψουντο τα αποκαλυφΟέντα γλυπτά μνημεία δέν 
Μ ''ν  π,έντ^  άνασκαφή- καί πρό ολίγων δ ’ ετών δ 
έφορος ΰ .  ¿.ταης είχεν έπιχειρήση μικράν άνασκαφήν

πρός ερευνάν τύμβου τινός κειμένου παρά  
ίήν "Αγίαν Τριάδα άντικρύ τού περίφη
μου μνημείου τού Δεξίλεω, καθ’ ήν εύρε- 
θηικιν αρκετοί τάφοι.

“Οπως τά πλεϊστα αρχαία νεκροτα
φεία, καί τό παρά τήν αγίαν Τριάδα  
Ικειτο εκατέρωθεν άρχαίας οδού, ήτις 
Αποτελούσα διακλάδωσιν της αρχαίας 
ιερός οδού έφερεν έκ τής ίερας πύλης εις 
τά έκτός τών ’Αθηνών χωρία.

Τ ά  πλείστα κα! άξιολογώτερα τών 
σφζομένων μνημείων κατεσκευάσθησαν 
κατά τόν τέταρτον π. X .  αιώνα.

Ό  σοφός καθηγητής κ. ΒΓΟοϊπβτ «α - 
τώ ρ θω σε νά έξακριβώση, δτι τό  έδαφος 
τού νεκροταφείου καί τής άρχαίας δδού 
ήτο κατ’ .¿κείνους τούς χρόνους κατά 2 
μέτρα βαθύτερου, ή  ώ ς είχε μετά τάς 
άνασκαφάς τής ’Αρχαιολογικής Ε τα ι
ρείας, τά δέ κρηπιδώματα, έφ’  ών είνε 
ιδρυμένα τά  γλυπτά μιημεία, καί άτινα 
πρό τής άνασκαφής έφαύ-οντο ώς ασή
μαντοι τοίχοι, άνεκαλΰφθη δτι ήσαν 
μεγαλοπρεπή κτίσματα περιβάλλοντα συ
νήθως όμάδας τάφων άνηκόντων εις 
χωριστός οικογένειας. Τήν έξοχωτέραν 
θέσιν κατέχουσι τά μιημεία τής οίκογε- 

νείας, είς ήν άνήκεν ό  τφ 394 έν Κορίνθφ θανών 
ίππεύς Δεξίλεω?. οΰτινος ή  ώρα,ία είκών είνε ίδρυιιένη 
έπί τής κορυφής έξεδροειδούς μνημείου άντικρύ ακρι
βώς τού έκκλησιδίου τής άγιας Τριάδος.

Δ ιά  προσεκτικής εξετάοευις χατωρθώθ-ι^ δια τής 
άνασκαφής νά έξακριβωθή δ τρόπος καθ’  ον Ιγένετο . 
κατά μικρόν ή έπίχωσις τού χώρου καί ή άνύψωσις 
τού εδάφους τής δδού ήδη εν τή άρχαιότητι.

Κατά τό παρελθόν ετος είχον άι·ασκαφή καί πολλοί 
τάφοι, άλλά τά έξ αύιών ευρήματα δέν ήσαν εκτάκτως 
πλούσια.

Διά τών Ανασκαφών τούτων θ ά  έχωμεν τώρα πρώ
τον γνήσιον εικόνα άρχο.ίου νεκροταφείου. ^

Λ /Π Ο  τού κ. I . Καρδαμάτη ΰφηγητού τώ ν νοσημάτων 
* τών θερμών χωρών έν τφ  έθνικφ. Πανεπιστημίφ έξε- 

δόθη έν βιβλιαρίφ δ εναρκτήριος λόγος τής δίδασκα- 
λίας- « δ ιο ύ  περί τφ? έν η }  ηπειρωτική Έ λλάδι έλονοβίας

Τό μνημβίον του Δτ?Ιλε<ο, Ας imôSérei ό x. Brückner 
δτι ειχε τό πάλαι. Σχίδιον K«Ç Η: KJdch
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κατά τή ν  παναρχαίαν εποχήν μέχρι τώ ν  μακεδονικώ ν  
χρόνων.

Έ ν  αύτφ δ  κ. Καρδαμάτης διά λίαν πειστικών έπι- 
χειρημάτων καταλήγει είς τό συμπέρασμα, δτι τόν 
τόπον μας έμάστιζον οί πυρετοί άπό τών προϊστορικών 
χρόνων (μέχρι καί τής $η? χιλιετηρίδος π. X .), έν άρχή 

ι̂έν ένόοφ ή χώρα ήτο πλήρης δασών όλιγώτερον καί 
«V ώρισμένοις τόποις, έν οΐς ύπήρχον λιμνάζοντα 
ύδατα, βραδύτερον δέ άποψιλουμένης δασών τής χώ
ρας περισσότερον, έν άντιθέσει πρός τόν “Αγγλον 
Jones, δστις έν τφ βιβλίφ αύτοΰ Malaria and Greek 
history Ισχυρίζεται, δτι πρό τού 500 π. X .  δέν ύπήρ- 
χον ελώδεις πυρετοί έν Έλλάδι.

Λίαν έπιτυχώς φέρονται πρός έπίρρωσιν τής ύπάρ- 
ξεως τών Ιλειογενών πυρετών και οί διάφοροι άθλοι 
τού Ή ρακλέω ς οί σχετιζόμενοι πρός έκκαθάρισιν τό
πων, έν οΐς ύπήρχον λίμναι, ώ ς έν Σιυμφάλφ καί έν 
Λέρνη, άπό δήθεν θηρίων λυμαινομέιων τόν τόπον, 
άτινα οΰδέν άλλο ήσαν ή αί άπό τών λιμναζόντων τού
των ύδάτων αναπτυσσόμενοι νόσοι καί δή οί ελώδεις 
πυρετοί. ’Αλλά καί αρχαιότατοι παραδόσεις περί δήθεν 
νοσηρότητος τών ύδάτων ποταμών τινων, ώ ς π. χ. τού 
Άνίγρου τής Ή λ ιδ ος σχετίζονται πρός τήν ΰπαρζιν 
τών ¿λειογενών πυρετών.

Έ ν τφ  X  τής Ίλιάδος δ Ό μ η ρ ο ς  παραβάλλει τόν 
Ολεθρον, δν δ  Άχιλλεύς προξενεί είς τούς Τρφας πρός 
ιόν αστερισμόν τού Ώ ρίωνος, δστις ών λαμπρότατος 
κατά τό φθινόπωρον επιφέρει δμως μέγιστα κακά είς 
τούς ανθρώπους καί μάλιστα διά τών πυρετών.

"Η δη  από παναρχαίων χρόνων έξετελέσθησαν διά
φορα έργα πρός έξυγίανσιν ώρισμένων τόπων, αξιοση
μείωτοι δέ είνε αί πρός άποξήρανοιν τής Κωπαίδος 
ηδη κατά τούς Μυκηναϊκούς χρόνους γενόμεναι άξιό- 
λογοι έργαοίαι. Κ

ΕΙΣ τήν Μακεδονίαν άρχαιολογικαί ανακαλύψεις. 
Παρά τήν Θεσσαλονίκην, έπί τής όδού τής άγοΰ- 

οης είς τάς Σέρρας, ήνοίχθη έκ σεισμικής καθιζήσεως 
είς τήν θέσιν Τούμπα (ϊοως έκ ιού τύμ βος  ούιω όνο- 
μαζομένηι-) όπή, όπό τήν όποιαν διεφάνη σπηλαιον. 
Τ ό σπήλαιον έχει δύο θαλάμους συγκοινωνούντας διά 
θύρας άπό λευκόν καθαρώτατον μάρμαρον, ύψους 2μ· 
«αί πλάτους ιρ- 5ο. Είς τό μέσον τής θύρας φεροΰσης 
πέριξ πλαίσιον έπίχρυσον υπάρχει πλάξ, ήτις ώς γρά
φουν αί έφημερίδες, φέρει έπιγραφήν «Μ έγας ’ Α λέ
ξα νδρος βαοιλενς τώ ν  Μ ακ τδόνω ν* . Είς τό εν δωμάτιον 
ύπάρχουν δύο σαρκοφάγοι έκ μαρμάρου άνευ τινός 
επιγραφής, είς δέ τό έτερον μαρμάρινον έπίχρυσον 
άγαλμα γυναικός. Έ κεΐ έπίσης εύρέθησαν καί τινα 
Ιπίχρυσα άντικείμενα, υπάρχει δέ 6πί| άγουσα είς άλλο 
ύπόγειον σπήλαιον. Ό  άποκαλυφθείς αρχαιολογικός 
τόπος φρουρεϊται ύπό χωροφυλάκων μέχρις δτου άπο- 
Φασίση τό τουρκικόν ύπουργείον τής Παιδείας περί 
τού πρακτέού.

έφορος τών αρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ. Ά ρβανι- 
τόπουλλος, ένεργών έρευνας άνά τάς συνοικίας τής 

Λαρίσης, άνεΰρε καί μετέφερεν είς τό φρούριον 
πο?'λούς άρχιτεκτονικούς λίθους καί επιτύμβιους έπι- 
γραφάς, ανεκδότους τάς πλείστας. Μεταξύ τούτων 
σπουδαιότερα είναι μία αναθηματική τεθραυσμένη 
πλάξ μαρμάρινη, φέρουσα ϊχνη βαφών έκ γραπτής 
«αραστάσεως, έφ ’ ής σώζονται τά γράμματα 

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι  Κ Α Ι  Κ Ο Ρ Η  Κ Α Ι  Δ Ε 

Σ Π Ο Τ Η  1 Ε Ρ Α Τ Ε Υ Σ Α Σ Α .

Δεσπότης Ινταύθα φαίνεται δτι νοείται ό "'^δης- 
Εύρέθη δέ ή επιγραφή αύτή ύπό τό τζαμίον Τουρχάν 
παρά τόν Πηνειόν, όπου, κατά εικασίαν έξενεχθεΐσαν 
«αί άλλοτε ύπό τού κ. Άρβανιτοπούλλου, φαίνεται δτι 
εκειτο ναός, πιθανώς τής Δήμητρος.

’Επίσης είς τό φρούριον τής Λαρίσης εύρέθη έντ.ε-

τοιχισμένον μέγα τεμάχιον μαρμάρινου τριγλύφου, τό 
όποιον έκ τού μεγέθους του εικάζεται οτι άνήκει είς 
δκτάοτηλον ναόν, πιθανώς τού ’Απόλλωνος.

ΜΙΑ συλλογή ιεολιθικών αρχαιοτήτων —  λίθινων 
τριπτήρωγ, εργαλείων και αγγείων πρωτοφανών —  

σπουδαίας τέχνης καί αρχαιολογικής άξίας, έδωρήθη 
ύπό τού κ. Μαρ. Άποστολίδη είς τό αρχαιολογικόν 
Μουσεΐον Βόλου. Τ ά  πανάρχαια εκείνα άντικείμενα 
συνελέγησαν παρά τό χωρίον Τσαγγλί, δπου εύρίσκον- 
ται ερείπια νεοελιθικού συνοικισμού.

ΕΙΣ τήν ’Αγγλικήν ’Αρχαιολογικήν Σχολήν ώμίλησε 
τελευταίως ό  κ. W ace διά τό «Μενελάειον» τής 

Σπάρτης καί τά έκεϊ άποκαλυφθέντα άρχαϊκά ευρή
ματα Κατά τήν αυτήν συνεδρίαν ό χ. Θόμψων Ιπραγ- 
ματεύθτ) περί τών άνασκαφών, α ΐιιν ε ς  έξετελέσθηοαν 
είς τόν προϊοιορικί»· ερειπιώνα  τής κοιλάδας τού Σπερ
χειού π αρά τό Λιανοκλάδμ δπου τάεύρεθέντα λείψανα 
κεραμικής διακρίνονται είς 3 σαφείς στρώσεις, τεσσά
ρων έν δλφ μέτρων.

ΠΑΡΑ τόν ανδριάντα τού Κολοτρώιη, είς τάς Ά θ ή -  
ν α ς  άπεκαλύφθησαι- λείψανα άρχαίον τείχους —  

πιθανώς άποτελούντος μέρος τών μακρών τειχών. 
Έ κ εϊ που υποτίθεται δτι. Ικειντο αί Άχαρναΐαι Πύλοι.

Ε νζα ντ ιο λ 'ο χ ικ ή  ’Ε τα ιρ ε ία

ΗΡΧΙΣΑΝ καί αί διαλέξεις αύτής, πού έχουν σκοπόν, 
κατά τό καταστατικόν τής Εταιρείας, τήν εκλαΐ

κευα ιν τών επιστημονικών πορισμάτων. Ό  κ. Γ . Τσο- 
κόπουλος γύρω είς ιό  όνομα τής βασιλόπαιδος Ά ννη ς  
Κομνηνής Ιδωκεν είς τούς άκροατάςτου ώραίαν εικόνα 
τού Βυζαντινού κράτους κατά τόν Ι Α ' τελευτώντα καί 
τόν άρχόμενον ΙΒ ' «ίώνα. Τ ό  άκροατήριον πολυπλη
θές, πληρούν τήν αίθουσαν τής ’Αρχαιολογικής 'Εται
ρείας, όπου γίνονται αί ανακοινώσεις και αί διαλέξεις 
τής Βυζαντιολογικής Εταιρείας, παρηκολούθησε μέ 
ενδιαφέρον τήν ιστορικήν έκθεσιν τού άγορητοΰ. Ό  
κ. Τσοκόπουλος μέ τήν ίδιάζουσαν έκείνην δύναμίν 
του είς τό νάναπαριστφ τά λησμοιημένα καί τά πα- 
λαιά έφάνη γνώστης καί εγκρατής τών τελευταίων πο
ρισμάτων τής Επιστήμης σχετικώς μέ τό ζήτημα πού 
έπραγματεύθη Προσεχώς διαλέξεις καί άι-ακοινώσεις 
τών κ. κ. Ζησίου, Κ. Μ. Ράλλη, Ιίωνσκιντοπούλου, 
Γούδα, Κούζη κλ. 2Τ

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

λ ή  θίασος τής Porte S* Martin έκ προσώπου δευτε- 
X S  ρευοντών έπιχειρήσας περιοδείαν μέ δραμαιολό- 
γιον περιωρισμένον είς δύο έργα τού Ε. Rostand, τόν 
«Συρανό» καί τόν «Σαντεκλέρ», διήλθε τών ’Αθηνών 
καί έδωσε τρεις παραστάσεις είς τό Β . Θέατρον. Τήν 
πρώτην Ισπέραν έπαίχθη ό «Συρανό^, τάς άλλας δύο 
ό «Σαντεκλέρ». Ο ί παρευρεθέντες είς τήν πρώτην 
παράσταοιν, οϊτινες ήσαν καί οί θεαταί τής δευτέρας, 
διότι τά εισιτήρια έπο,λούντο δμοδ εις τιμήν ΰπέρογ- 
κον, προητοιμάοθησαν διά μίαν- παταγο'ιδη αποτυχίαν 
τού «Σαντεκλέρ.» Κύρια καί δευτερεύοντα πρόσωπα 
υπήρξαν κατώτερα πά.οης κρίσεως καί ίσως ουδέποτε 
ύπό γαλλικού θιάσου παρουσιάοθη πενιχρότερος ό 
• Συρανό». Ή  προδιάθεσις δμως αύτή ουνειέλεσεί’ είς 
έπιεικεστέραν κρίσιν καί έντύπωοιν τής δευτέρας παρα- 
στάσεως. Συνετέλεοεν είς τούτο δμως καί ή αρκετά 
καλή ύπόδυσις τού «Σαντεκλέρ» ύπο τού ήθοποιού 
Dorival, δστις διά τού παραστήματος καί τής φωνής 
του ένεσάρκωσε μέ έπιτυχίαν τόν «Σαντεκλέρ».

’Επιτυχής είς τό σύνολον ύπήρξε καί ή μεταμφίεσις



ιώ ν ήθοποιόίν είς πτηνά. Αί δύο πρώτοι πράξεις γενι
κώς ήρεσαν,^ άπό^ τής τρίτης όμως έξεδηλώθη ή άνία 
της μονοτονίας, ή οποία εις την ιετάριην άπέβη είς 
«Αη|ιν. Α ι εύφυολογίαι, τά έξεζηιημένα λογοπαίγνια, 
αί ρητορικά! άποστροφαί άφθονοϋν καί εις τόν «Σαν- 
τεκλέρ», όοτις δύναται νά θεωρηθή φιλολογικώς ώς 
αμφιθαλής αδελφός τού «Συρανό». 'Υπάρχουν οκηναί 
αληθώς ποιητικοί καί τό όλον Ιργον Ινέχει επιτυχή 
συμβολισμόν, χωρίς εντούτοις νά εύρίσκειαι εις τό 
υψος τών ϊργων τά όποια άνακινοΰν ιδέας καί συν
αισθήματα.

Τό θέατρού πλήρες, άλλ’  οΐ τουαλέτται ιών κυριών, 
τουαλέτται απογευματινής, — όλίγισται προσήλθον 
έξωμοι, —  δέν Ιδιδον τήν έντύπωοιν τών μεγάλων 
π ρ ω τω ν  τού Β . θεάτρου.

^ Ά Ε Τ Α  τούς πρώτους ένθουσιασμούς ¡που ήλθαν από 
' *  τ ό  Παρίσι διά νά ενθουσιάσουν καί τούς ’Α θ η 

ναίους είς τόσον βαθμόν ώστε καί τά γραφή ότι είναι 
εργον ελληνικής εμπνεύσεως, μέ τεχνοτροπίας κλεμμέ
νος από τούς ’Αλεξανδρινούς ποιηιάς καί άλχημιστάς, 
και μέ ^φράσεις δανεισμένος άπό τούς πινδαρικούς 
υμνους, οπως άλλωστε κάθε μέγα Ιργον —  νά Ιξηγού- 
μ εθα : πρόκειται περί τοΰ «Σαντεκλέρ» πάνιοτε— ιδού 
και η ψυχρολουσία πάλιν άπό ιό  Παρίσι.

Είναι μία κριτική τοΰ κ. André Fontainas είς τόν 
«Ραλάιην Έ ρμήν», ιό  φιλολογικόν περιοδικόν. Καί τί 
δεν ψάλλει τρΰ Ροστάν t "Ο τι κατέληξε, μετά προσπά- 

*^ν *πΨ °λθον παραποιήσεως τής τεχνοτροπίας τών 
συμβολιστών, είς τήν οίκτράν σάχλαν τοΰ Σ α ν  τεκλέρ. 
9 “  τό_ θεατρικόν αύτό Ιργον δέν ίχεί-οΰτε δέσιν, 

ούτε δράσιν, οΰτε κίνησιν, άλλά «τουναντίον εκφαυλι
σμόν εκείνου τόν οποίον ό Ροστάν, διά νά φανή ευά
ρεστος είς τό πλήθος, θεω ρεί ώς ποίησιν. Συνονθύ
λευμα τετριμμένων εικόνων, απρόσωπων τρόπων, 
προσποιητών όρμων πρός τό κενόν, διά νά πέφτη 
έξαφνα, μέ τήν πτώσιν τοΰ στίχου πού προξενεί αΐσθη- 
σιν βαρεΐαν, εΰκολον καί χυδαίαν : τό όνειδος τής 
στιχουργίας, πού κάθε εΰγενες πνεύμα εύκολα τού άπό- 

™  βορβορώδες μόλυσμα. Κανείς πυρετός, 
καμία Ιξαρσις τής όμορφιάς- πάντοτε κατάχαμα, αισθή
ματα μέτρια, πουθενά ό  ηρωικός ελεος, οΰτε ίχνος 
πάθους μετβμορφώνοντος. Ό  παινεμένος λυρισμός 
του ϋ μ νον  ιτρός_ τόν  ήλιον άποτελεϊται απλώς από1 άξιο- 
θρήνητον συνάθροισιν φράσεων κοινών καί άτυχών.» 
Κ επεται ό  εξάψαλμος διά ιά  αδιάκοπα μέχρι φορτι- 
κοτητος λογοπαίγνια κ’  ευφυολογήματα, πού όχι μόνον 
ο  Κότσυφας άλλά καί όλοι οί πτερωτοί ήρωες τοΰ 

επιτηδεύονται νά λέγουν, —  διά ιά  γλωσσικά 
λαθη. «Περιφρόνησις πρός τήν γραμματικήν, άγνοια 
τής συντάξεως, χρήσις λέξεων μέ σημασίαν άμφισβη- 
τησιμον καί προβληματικήν, χωρίς νά λογαριάσω μεν 
τήν μέχρι καταχρήσεως προσφυγήν είς άδικαιολογή- 
τους ορούς καί ποικιλίας άπό τσ ρ γο α χ ά » , κτλ. κτλ. Καί 
τελειώνει :

'¡Ιδού  δλον τό τάλαντον τού κ. Ροστάν. Ή  δόξα 
που εχόριασε δέν έχρησίμευσεν αρκετά πλέον ώ ς νοό- 
μετρον τών Ευρωπαίων άστών, τών πλέον μορφωμέ
νων ; Εύρηκαν, είς τό πνευματικόν των επίπεδον, ένα 
μικροστιχουργόν άνθρωπον τού κόσμου, έπιδιώκοντα 
απληστως τήν μωράν καί θορυβώδη δόξαν- τόν έχει- 
ρυκροιησαν,^ διά ν’  αύιοχειροκροτηθοΰν, τόν ¿λιβά
νισαν, ιόν έκαμαν παγκόσμιόν τους καί κυρίαρχον 
Ποιητην. Τοΰ υπερενθουσιασμού αύτοΰ ό κ. Ροστάν 
είναι ο καρπωτής ή ό  μάρτυς ; Μ ετά τήν Ιξαρσιν ιών  
υπερρολικών έγκωμίων δέν θ ά  ύποσιή καμίαν ήμέραν 
τάς ύβρεις τής πλήρους μεταστροφής ; Οί συμβολισταί 
και ζηλοφθονοι ποιηταί θ ά  βλέπουν τότε τήν άγω- 
νιαν του, μέ χαράν όλιγωιέραν βεβαίως άπό τόν 
οίκτιρμόν.»

1Μ Ε  την γνωστήν του άπό περιωπής καί άμερόληπτον 
• '  4 γνώσιν τών Ιλληνικών γραμμάτων, ό  Δημήτριος 
Ά στεριώ ιη ς (κ. Φιλεας Λεμπέγκ) εξακολουθεί τήν 
περιοδικήν έπισκόπησίν των είς τόν «Γαλάτην Έ ρμήν». 
Τ ά  τελευταία έσωιερικά γεγονόια τού δίδουν αφορμήν 
νά φιλοσοφήση μέ καί διά τό γλωσσικόνζήτημα. Ά να - 
φέρων ιόν περίφημον άφορισμόν τού κ. Ψυγάρη «Δι
γλωσσία, διγνωμία», παρατηρεί ότι «όσάκις ζωηρεύει 
Ο κίνδυνος, φαίνειαι ή ελληνική ψυχή πώς άνακτφ τήν 
άλΐ|θινήν της συνειδησιν. Καί πράγματι, άπό πάνια 
συγκλονισμόν, ό Δη μοιικισμός αντλεί νέας δυνάμεις. 
Μ ε τήν μεγάλην ποιητικήν άνθησιν τών Ίονίων, κατά 
τήν άρχήν τού παρελθόντος έτους, συμπίπτει ό  άπελ- 
πιστικός άγών τών πολέμων τής ανεξαρτησίας. . .  » 
’Ανάλογος ωθησις έδόθη μετά τόν ιελευταΐον ελληνο
τουρκικόν πόλεμον, ίσως δέ καί τώρα τό έναγώνιον 
κρητικόν πρόβλημα καί όλαι αί μετ' αύτοΰ συνδεόμε
νοι δυσχέρειαι έχουν τήν αύτήν δύναμιν έξάρσεως.

Παρέχει δέ αφορμήν είς τόν Γάλλον κριτικόν ή 
εκδοσις τής «Επίτομου 'Ιστορίας ιής Κρήτης» τοΰ κ. 
Ξανθουδιδη νά · είπή ότι ή μελέτη του Κρητικοΰ 
παρελθόντος δύναται νά ένισχύση τήν πνευματικήν 
συνειδησιν τής ,Ελλάδος. «Παν ό,τι αυτομάτως ανα
βρύζει άπό ιό  πάτριον έδαφος, παν ό,τι συγγενεύει μέ 
τήν λαϊκήν παράδοσιν έχει τήν ιδίαν λυτρωτικήν 
δύναμιν. Ό  Γνευτός δημοσιεύει είς τάς οτήλας τών 
« Παναθηναίων» όη μ οιιχά  ροδιακά  άσματα, τών όποιων 
είναι ασύγκριτος ή έκφραστικόιης. Λιτότης γραμμών, 
πονετική ρώμη, εύλυγισία ρυθμού, κινούν τό ενδια
φέρον μας πρός ποιήματα ώς τό Ναυάγιο··. Έπανευρί- 
σκονται δέ αί θεμελιώδεις αύταί άρεταί τής έλληνικής 
Ιδιοσυγκρασίας είς τούς στίχους τών ποιητών πού 
έμειναν μακράν άπό τις ιιόδες. Παράδειγμα ό  Μαρ- 
κοράς τής Κέρκυρας, ό  ωραίος γέρων, «τού όποιου ό 
"Ο ρκ ος  είναι λυρικόν μνημείον πού έστήθη είς τήν 
δόξαν τών Κρητών προσφύγων». Ό  Μαρκοράς «έτρα- 
γούδησεν άποκλειστικώς μέ τήν γλώσσαν καί τόν 
ρυθμόν τού λαού». Καί είναι ή γλώσσα αύτή «απαραί
τητος σήμερον είς τούς "Ελληνας πρός νόησιν τών 
αριστουργημάτων καί τής άρχαιόιητος άκόμη». Π ρόσ
φατον παράδειγμα ή ιιετάφρασις τών -«'Επτά έπί 
θή βαις» τοΰ Αίοχύλου από τόν ποιητήν I. Γρυπάρην.

Τ ό άρχαίον θέατρον γίνεται είς τόν κ. Άστεριώτην  
γεφύρι διά νά κρίνη καί νά χαρακτηρίση τά τελευταία 
τυπωμένα έργα τών συγχρόνων δραματουργών μας —  
τών κ. κ. Μελά, Χόρν, Νιρβάνα, Φυτίλη, Σκίπη —  νά 
μνημονεύση δέ καί όσα βιβλία —  δράματα, ποιήμάτα 
καί διηγήματα— έλαβε κατά τήν τελευταίαν εξαμηνίαν, 
διά τά οποία θ ά  όμιλήση είς προσεχή κριτικήν του.

ΙΜ ΙΑάνακοίνωσις, τήν όποιαν έκαμε τήν 12 Φεβρουα- 
* * *  ρίου είς τήν αίθουσαν «Ιπποκράτης» τού Πανε
πιστημίου ό υφηγητής χειρουργός κ. Σκεύος Ζερβός, 
ελθων επίτηδες έκ Σμύρνης, συζητεϊταιζωηρώςάπό ιόν 
Ιατρικόν κόσμον τών ‘Αθηνών. Πρόκειται περί θερα
πείας τής φυματιώσεως τών πνευμόνων διά χειρουργι
κής έπεμβάσεως. Ό  κ. Ζερβός άνεκοίνωσεν ότι άψού 
δι’ έμβολιασμοΰ κατέστησε φυματικούς κύνας, τούς έθε- 
ράπευσεν είτα άφαιρέσας διά πλευροτομήσεων τά 

,προσβληθέντα μέρη τού πνεύμονος, άπό μερικούς 
μάλιστα καί όλόκληρον τόν ενα πνεύμονα. Οί κύνες 
έκείνοι,_τούς όποιους Ιφερεν ό κ. Ζερβός εις ’Αθήνας, 
ζώσιν έκτοτε ύγιέσιαιοι, άν καί μέ κολοβωμένους 
πνεύμονας. Ό μ οίαν  χειρουργικήν θεραπείαν έδήλωσεν 
ο Έ λλην Ιατρός ότι έξετέλεσε καί έπί φθισικής κόρης, 
ητις ζώ σα τώρα μ’  ένα καί ήμισυν πνεύμονα οΰδέν 
σημείον φυματιώσεως παρουσιαζει- 

Έ κ  χρονογραφικοΰ καθήκοντος άναφέρομεν ιό  
γεγονος τής άνακοινώσεως, διότι είς τούς Ιατρικούς 
μας κύκλους έκφράζονται μέ δυσπιστίαν διά τ ό  πρα
κτικόν οφελος τής χειρουργικής έπεμβάσεως είς τούς 
φυματιώντας. Έγειναν, λέγουν καί άλλοτε τοιαύτα
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πειράματα είς τήν Γερμανίαν, άλλ’  ή μέθοδος έγκατε- 
λείφθη ώ ς  επικίνδυνος καί ανωφελής. Έ ν  τούτοις ό 
κ. Ζερβός ύπέβαλεν αϊτησιν εις τήν Ιατρικήν Σχολήν 
τού Έ θ ν . Πανεπισκιρίου όπως δρίση επιτροπήν, ήτις 
νά Ιξελέγξη τά πειραματά του.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ή τ ο  επόμενον: Ό  «Σαντεκλέρ» γίνεται άπό τόν κ. 
Τ . Μωραϊτίνην παρφδια άθηναϊκή, ώ ς  είδος όρνιθο- 
πολιτική έπιθεώρησις, καί θ ά  παιχθή άπό ειδικόν 
θίασον τήν άνοιξιν.

'Εκπαιδευτικά νομοσχέδια μεταρρυθμιστικά ύπέβα
λεν είς τήν Βουλήν ό  υπουργός τής Παιδείας κ. Πανα- 
γιωτόπουλος: περί δργανώσεως τού ΤΙανεπιστημίου, 
τής μέσης έκπαιδεύσεως, τού υπουργείου, περί διδα
κτηρίων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως καί περί διδα
κτικών βιβλίων. Έ ν  νομοσχέδιον προνοεί περί ίδρύ- 
σειος Ιδρας τής Νεωτέρας Έλληνικής Φιλολογίας είς 
τό Πανεπιστήμιον.

Ίδρ ύ θη  Φ οιτητική Σ υντροφ ιά  είς τάς ’Αθήνας. Σκο
πός τ η ς : νά βοηθήση πώς νά καθιερωθή ή ζωντανή  
Ελληνική γλώσσα είς όλα τά εϊδη τού γραπτού μας 
λόγου. Ίδρυταί καί μέλη της φοιτηταί. ’Επιτροπή : οί 
φοιτηταί κ. κ, Φίλιππος Σ τ . Δραγούμης, Μάνος Βατά- 
λας, Μ ίλτος Κουντουράς- σί δύο τελευταίοι τής Φιλο
λογίας.

Ε στάλη είς τήν Κέρκυραν διά νά στηθή είς τό 
Άχίλλειον όρειχάλκινος άνδριάς τού ’Αχιλλέως. ’Αλλά 
καί είς τήν θέσιν τού έξορισθέντος αγάλματος ιού 
Χάΐνε, θ ά  στηθή μνημείον μετ’  άγάλματος τής αύϊο- 
κρατείρας Ε λισάβετ. Τ ό παρήγγειλεν ό Κάϊζερ είς 
τήν Βιέννην. Συγχρόνως όμως λέγουν ότι σκοπεύει νά 
έκποιήοη τό Άχίλλειον.

Μ έ πανηγυρικήν πομπήν εγετναν είς τήν Τρίπολιν 
τά έγκαίνια τού θεάτρου, τό  όποιον έκτίσθη έκεί 
χορηγούνιος ιού κ. Μαλλιαροπούλου, έξ οδ καί «Μαλ- 
λιαροπούλειον» έκλήθη. "Εναρξιν τών παραστάσεοιν 
έκαμαν δ  ελληνικός θίασος τού κ. Νίκα, μέ γαλλικόν 
όμως Ιργον —  τήν «Δεσποινίδα Σοκολάταν».

Ό  Ιλληνικός θίασος Κυβέλης καί Φύρστ έξηκολού- 
θησε μέ επιτυχίαν τάς παραστάσεις του είς τά Θέατρα 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Πλήν τών άλλων επαιξεν 
εργα τών κ. κ. Μελά καί Ξενοπούλου, καί τήν « ’Αντι
γόνην» τού Σοφοκλέους μέ τήν μετάψραστν τού κ. Κ. 
Μάνου, τήν «Τζοκόντα» τού Δ ’  Άννούντσιο, καί τόν 
«Φάουστ» τού Γκαίτε, καί νέον: τήν «Στάσα Σιδέρη» 
τού κ. ’Αγγέλου Σημηριώιη-

Ε ΐς  τό ‘  Α ύ κ ε ίο ν  Κάρνεγη -  τής Ν έας Ύ όρκης, θ ία 
σος άποτελούμενος άπό τό  ζεύγος Δόγκαν, τήν Κ ον 
Ε λένην Σικελιανοΰ καί τούς κ. κ. Διονύσιον καί 
Άνδρέαν Διβάρη, δίδει εκτάκτως παραστάσεις άρχαίων 
δραμάτων είς τήν άρχαίαν έλληνικήν. Παρέστησεν ήδη 
τήν «’ Αλκηστιν» τού Εύριπίδου καί τήν «Ήλέκτραν» 
τού Σοφοκλέους. Εί$ τό τέλος τών παραστάσεων ή 
Κα Δόγκαν τραγουδεί Ιλληνικά τραγούδια ιού βουνού 
καί ψάλλει μέρη τής Ικκλησιασπκής μουσικής.

Τ Α  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α  Ν Ε Α

Φ εβ ρ ο υά ρ ιο υ  13. Είς 22 ανέρχονται τά άρθρα ιού 
Συντάγματος όσα Ικρίθησαν άναθεωρητέα- ή  σχετική 
πρότασις διενεμήθη πρός μελέτην είς τούς αρχηγούς 
τών κομμάτ<Μν’ ο  Θεοτόκης προτιμή νό ψηφισθή τήν 
<8 τρέχοντος. Τ ό  νέον Προεδρείον τής Βουλής παρου- 
σιάσθη εις τόν Βαοιλέα, δστις μεταξύ άλλων είπεν ότι 
ώς τόν διεβεβαίωσαν οί αρχηγοί τών κομμάτων, ή  ψή·

φισις περί έθνοσυνελεύσεως θ ά  γίνη καθ’ όλους τούς 
ι-ομίμους τύπους. Ό  «'Εσπερινός Ταχυδρόμος» τού 
Μιλάνου δημοσιεύει άρθρον τού Σαμάρα, ίδόντος τον 
Διάδοχον. Επιτροπή Νεοτούρκων καί Τουρκοκρητών 
ερχεται πρός συννενόησιν μέ τόν Βενιζελον διά τό 
Κρητικόν ζήτημα.

14. Συννενοήσεις τών κομμάτων διά τό ζήτημα τής 
έθνοσυνελεύσεως- τροποποιήσεις τής προτάσεως. Τα  
μαθήματα τού Πανεπιστημίου διακόπτονται έως τήν 
Σαρακοστήν. Εξακολουθούν άνησυχαστικά τά τουρ- 
κοβουλγαρικά. Ό  Βενιζέλος άναχωρεΐ είς Κρήτην, 
όπου επίσης είναι ζήτημα έθνοσυνελεύσεως.

15. Ό  Μπάουτσερ αισιόδοξος διά τά έδώ.
16. Πλήρης ή συμφωνία τών έδώ κομμάτων ίϋιά τήν 

Έθνοουνέλευσιν. Φ ελλώ δεις συζήτησις έϊς τήν Βου
λήν διά τήν σύμβασιν τής Ρουμανικής άτμοπλοΐας. 
Κινητοποιήσεις τουρκικαί είς τά βουλγαρικά σύνορα. 
Οί "Ελληνες βουλευταί Τουρκία; μεταβάντες είς τά 
Πατριαρχεία διά νά συμβιβάσουν τούς διίσταμένους 
άπέτυχαν. Ό  βασιλεύς τής Σαξωνίας έπισκέπτεται τήν 
Κέρκυραν.

17. Τ ά  νομοσχέδια διά τήν χωροφυ/ιακην γενοΰν 
ζήτημα- Πρόεδρος τού δικηγορικού συλλόγου ’Αθηνών 
έκλέγετβι ο  κ- Ρακτιβάν, άντί τού κ. "Εσσλιν παραι- 
τηθέντος- 'Ησύχασαν τά τουρκοβουλγαρικά.

18. Ψηφίζεται ή πρότασις περί «διπλής άναθεοιρη- 
τικής Βουλής» μέ ψήφους 150 κατά ι ι ,  άφού είοηγήθή 
ό Δραγούμης καί ώμίλησαν οί ήγέται- τό Β.Διάγγελμα 
θ ά  έκδοθή τήν 8 Μαρτίου- ή Βουλή θ ά  έργαοδή έιος 
τάς 6 ΐδίου.

19. Ειρηνεύει ή  Κύπρος : ό Κιτίου Κύριλλος άνα- 
γνωρίζεται αρχιεπίσκοπος ΰπό τών άντιμαχομενων με
ρίδων. Άνακινεΐται ζω ηρώ ς τό αγροτικόν ζήτημα  
Θεσοαλίας. Φήμαι ότι παραιτεϊται ό Πετμεζάς- Συσκέ
πτεται ο Στρ. Σύνδεσμος διά τήν Ικκαθάρισιν. Ή  άπό- 
φασις τής Βουλής διά τήν Έθνοουνέλευσιν Ικαμεν 
εύάρεστον έντύπωοιν είς τό έξωτερικόν.

2 0 . Καί παραιτεϊται ό Πετμεζάς «διάλογους υγείας» 
καί διά τά χωροφυλακικά νομοσχέδια. Διορίζονται 
εφέται ώς εισαγγελείς έφετών. Ό  Διάδοχος είς Ρώμην 
παρά τφ  βασιλεϊ τής ’Ιταλίας·

21. Αιματηρά συλλαλητήρια είς τό Βερολΐνον κανί 
τού νέου εκλογικού νόμου.

2 2 . Ό  Μπάουτσερ, τηλέγραφων τά  εδώ, όνομαζει 
τόν Βεντζέλον «ήροκτ» τής ημέρας, διότι έντός βραχέος 
επέβαλε τό πρόγραμμά του είς τόν^Στρατ. Σύνδεσμον, 
τά κόμματα, τήν Βουλήν καί τό "Ε θνος όλόκληρον. 
'Ορκίζεται νέος ύπουργός τών Εσωτερικών ό κ. Μαυ- 
ρομμάτης, πρόεδρος τού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2 3 . Υποβάλλεται νομοσχέθιον πρός σύναψιν δανείου 
μέχρι 240 εκατομμυρίων πρός κατασκευήν δημοσίων 
έργων καί κάλυψιν Ιλλειμάτων, καθώς καί πρός άρσιν 
τής αναγκαστικής. Σύσκεψις τών πολιτικών άρχηγών 
διά τό θεσσαλικόνζήτημα.Ό  Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
ζη τεί έπίσπευσιν έκκαθαρίσεως. Ζωηρά συζήτησις είς 
τήν τουρκικήν Βουλήν διά τούς άμφισβητουμένους 
ναούς τής Μακεδονίας. Κατά τήν λονδίνειον «Σημαίαν» 
ή Πύλη ένέκρινε κατ’  άρχήν τήν ενωσιν τών σιδηρο
δρόμων τών Ιλληνοτουρκικών συνόρων.

2 4 . Ό  «Εσπερινός Ταχυδρόμος» τού Μιλάνου δη
μοσιεύει συνέντευξιν μέ τόν ύπουργόν Καλλέργην διά 
τό Κρητικόν ζήτημα καί είτα μέ τόν Πρωθυπουργόν 
διά τήν πολιτικήν κατάστασιν- Ψηφίζει ή Βουλή μας 
τό 8®ν ύπουργείον. Διορίζονται έπιτετραμμένοι εις τάς 
πρεσβείας- Επιτροπή τού Συνδέσμου απαιτεί έκτέλεσιν 
9 αιτημάτων άνορθωτικών πρό τής διαλύσεώς του. Ό  
Γρυπάρης διαμαρτύρεται, διότι οί Τούρκοι στρατο
λογούν άμφισβητουμένους υπηκόους.

25 . Ή  Βουλή συζητεΐ ευρέως τά Θεσσαλικά. Υ π ο 
βάλλεται νέος δργανισμός διά τό Πανεπιστήμιον. Ο  
Βούλγαρος ύπουργός Παπρικώφ δηλώνει ότι έπήλθε
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πλήρης ρωσσοβουλγαρική συμφωνία πρός διατήρησιν 
ιής ειρήνης εις ιόν Αίμον.

2 6 . Δημοσιεύεται, κατόπιν διαφόρων φημών, άνα- 
κοινωθέν ιού Στρατ. Συνδέσμου διι ή Ιίυβέρνησις 
Δραγοάμη, ήτις άνέλαβε τό άνορθωτικόν του εργον, 
άπολαύει τής πλήρους Ιμπιστοσόνης του.

ΗΜΕΡΟΒΙΟΣ

Μ ΙΚ Ρ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Π . Ο. Ή  βία δέν ωφελεί πάντοτε· άλλ’ άφού τόσον 
άνυπομονεϊτε, ώστε νά θεωρήτε πεθαμένον τόν Νορ
βηγόν συγγραφέα Μπγέρνοων καί νάπαιτήτε νά γράψω- 
μεν νεκρολογίαν του, σάς πληροφορυΰμεν ότι πραγμα- 
τικώς ένα τηλεγράφημα ήλθε προ πέντε εβδομάδων 
κ’ Ιλεγεν ότι είναι είς χά τελευταία του. ’Αλλά εις τά 
τελευταία των εόρίσκονται άπό καιρόν τώρα διάφοροι 
μεγάλοι τής γης, χωρίς και νά πεθαίνουν. Τό κακόν 
Ομως είναι ότι είδικώς διά τόν Μπγέρνοων έβιάσθη- 
σαν, όπως σείς, τά πολίτικα  φύλλα νά τόν νεκρολυγή- 
οουν, ενα ή δυό αθηναϊκά τά έμιμήθησαν, καί μία 
βολιώτικη εφημερίδα του έκαμε φιλοτιμότατα Αληθινόν 
φιλολογικόν μνημόουνον.— ’ ΟρνιΰόφΟ.ον. Τό εργον 
τής Κ“5 Αρσινόης. Παπαδοπούλου, ή «Παραμονή τής 
Πρωτομαγιάς» είναι φαντασμαγορικόν δραματάκι' δέν 
έπαίχθη είς τό Βασιλικόν θέατρον rore, διότι δέν ή το 
εΰκολον νά εΰρεθοΰν παιδάκια τόσον έξυπνα, ώστε νά 
νποκαι&οϋν τά πουλάκια, ίσως διότι όλα τά παιδάκια 
είναι σάν τά πουλάκια. . .  —  Γλω σσομαθή. Ώ ς  καί τό 
άτελέστατον «Λεξικό»' τής· χ α ύ ’  ήμδς  'Ελληνικής δια
λέκτου» τοΰ Βυζαντίου περιέχει τάς λέξεις πού πρω- 
τακούσατε· τό ά να σέρνω ,. μάλιστα κυριολεκτείται μέ 
τήν σημασίαν «βγάζω νερό άπό τό πηγάδι».— Ά ν η -  
πι<ευματιστήν. Μάλιστα· ή Rachilde έδημοσίευσε βρα- 
χείαν βιβλιοκρισίαν είς τόν « Γαλάτη ν Έ ρμήν» τής ι 
Φεβρουάριου (άριθ. 3°3), καί ή βιβλιοκρισία αρχίζει 
μέ τάς έξής λέξεις: «Δύο σοβαροί άνδρες άρεσκεύ-

θησαν νά μεταφράσουν φιλολογικώς τό Ιλληνικόν 
τούτο μυθιστόρημα, πού διεξάγεται είς τήν Τουρκίαν» 
κ τ λ .’Ιδού λοιπόν ότι τό άναφέρομεν i

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Τ  ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ

T fj π ρ ω το β ο υ λ ία  τ ω ν  « ϋ α ν α & η ν α ίω ν  »
—  ά δ ε ια  τ ο ν  ‘ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  —-

Έ κ  προηγουμένων «Ισφορών . . .. Δρ. 2,483.75

Τό άπαιτοΰμενον ολικόν ποσόν είναι 3;500 
περίπου. 'Υπολείπονται περί τάς ι,οοο. Κα'ι το 
ύπενθυμίζομεν είς όλους. "Ολοι εζησαν καί ζοΰν 
μέ τούς στίχους τοΰ ύμνητοΰ τής ελευθερίας.

AÎ είσφοραί στέλλονται εις τά γραφεία τών 
«Παναθηναίων», οδός Άριστοτέλους 35-

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

Ή  Λ ή π ν & ο ς ,  ποιήματα Πέτρου Ζη.τουνιότη. Ά θ ή -  
ν«ι, τυπογρ. «Ε στία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη, φρ. 3·

Ε ικ ό ν ε ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς  κ α ί ’ Α & η ν& ν, Νι
κολάου Βασιλειάδου, έκδιδόμεναι ΰπό Κων. Φ. Σκόκου. 
Ά θή ναι, τυπογρ. «Ε στία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν . Καργα
δούρη. Διά τήν ‘Ελλάδα φρ. ς , διά τό έξωτερικόν 
φράγκα 4-5°·

Ά π ό  τ ή ν  ’ Ι σ τ ο ρ ία ν  ε ις  τά  Ι Ι ρ ά γ μ α τ α  ¡M ovotxai 
Σημειώ σεις), Γ. Ά ξιώ τη . Ά θή να ι, Φεβρουάριος 1910.

De profu n dis, Oscar Wilde, μετάφρ. A. Γ . Μαρ- 
πουτζόγλου. Ά θή να ι, τυπογρ. «Ε στία» Μάϊσνερ καί 
Καργαδούρη, δρ. 2, φρ. 3-

Les M ignardises, poèmes, Charles Moulié. Paris, 
éd. du «Nain R ouge».

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ) .  T O V  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

«’ΑΦήναι» — Ό  Σαντίχλέρ είς τήν Έλίνίδα : ή Φαβικνή έξο ν σ ία . ( ‘ Υ π ό  Ή λ. Κονμετάκη )


