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ΗΡ0 ΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ — ΥΠΟ Α. ΖΑΧΟΥ

παρατήρησή' μας. Ή προβλεπτικότης πού σκέπει τόν σπόρον τού δένδρου μέ ξηρό φλούδι,
ή αύτή προητοίμασε διά τό ανθρώπινον φυτόν
τό στήθος τής μητρός καθώς καί τού πατρός
τό σπίτι. Καί βλέπεις Ικει τό βρέφος ξαπλωμένον, νά σού προκαλή μέ κωμικά κινήματα τήν
συμπάθειαν, σάν ένα πουλάκι μέσα εις τήν
φωλιάν το ν ή μικρούτσικη καί ίκετευτική αδυ
ναμία του έχει ώς Αντιστάθμισμα τό εύτυχισμένον καί προστατευτικό μάτι τής μητρός, πού
είνε δι* αυτό ένα είδος ύπερτάτης προνοίας.
Διά τούς γονείς <5 μικρός φωνακλάς είνε ουρα
νοκατέβατος, άνίκΐ|τος είς τήν αδυναμίαν του,
περισσότερον χεροδύναμος καί από τόν μεγαλείτερον πολεμιστήν, καί από τα χειλάκια του
στάζει ευγλωττία γλυκύτερη καί από τήν εύγλωττίαν τού Τσάταμ καί τού ΙΙερικλέους, είς τήν
ακμήν τής ήλικίας των. Τ ’ Απροσποίητα παρά
πονά του, δταν βγάζη τίς φωνές, ή, πιο συγκινητικώτερα, δταν μέ τό θλιμμένο προσωπάκι
του προσπαθή νά καταπνίξη τούς λυγμούς του,
— δαμάζουν ολας τάς καρδίας καί μάς κάμνουν
νά ύπακούωμεν προθύμως είς τάς θελήσεις των.
Ό μικρός τύραννος έχει τόσον όλίγας Απαι
τήσεις, πού καί ή φύσις καί ή λογική δεν διστά
ζει νά σταθή μέ τό μέρος του. Ή άγνοια του
έχει θέλγητρα περισσότερα παρά κάθε γνώσις,
καί τά μικρά του παραπτώματα μάς σαγηνεύουν
περισσότερον παρά κάθε αρετή. Τά σώμα του
είνε, σάν τό σώμα των αγγέλων, όλοζώντανο.
« Ή παιδική ηλικία, λέγει ό Κόλριιζ, μάς δει
κνύει τήν Ινότητα τού σώματος καί πνεύμα
τος· τό σώμα είνε δλον ψυχή». “Ολην τήν ήμέραν, είς τά διαλείμματα μεταξύ τών τριών ή
τεσσάρων ύπνων ίου, τρέχει άνω κάτω σάν τό
περιστέρι, Αναβράζει και σπινθηροβολεί καί
παίρνει κάποτε ένα σοβαρόν ήθος, καί δταν
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πεινφ δεν Αργεί ό μικρός φαρισαιος νά θέση
είς ένέργειαν τήν ήχηράν σάλπιγγά του. Τό
βράδυ είς τό φώς τής λυχνίας διασκεδάζει μέ
τάς σκιάς Ιπάνω είς τόν τοίχον, καί εις τό
φώ ς τής ημέρας μέ τά ζωηρά καί φαντακτερά
χρώματα. "Οταν πάλιν βρεθή έξω, — πτοείται
Από τό φώ ς καί Από τό μέγεθος τών Ιξωτερικών πραγμάτων καί μένει άφωνος. ’Αλλά μετ’
ολίγον Αρχίζει νά μεταχειρίζεται τά δάκτυλά του,
προσπαθεί νά δείξη τήν δΰναμίν του καί β αθ
μηδόν μανθάνει Ικεϊνα πού τόν διδάσκει τό
γένος του.
Κατ’ Αρχάς τά ιδιώματα τοΰ γένους του προδίδονται μέ άκακον τρόπον είς Αρχιτεκτονικός
κλίσεις. Μέ ξύλα καί μέ μαχαράδες καί μέ παι
γνιόχαρτα καί μέ κόκκαλα τοΰ δόμινου προσ
παθεί ν’ ανεγείρη τήν πυραμίδα του μέ ύφος
σοβαρόν σάν άλλος Παλλάδιος. Μέ τ’ Ακουστικά
του πάλιν Ιργαλεΐα, πού σιινίστανται Από κρό
ταλα καί συρίκτρας,. Ιρευνφ τούς νόμους ιής
Ακουστικής καί τοΰ ήχου. ’ Αλλά τά παιδία τών
ημερών μας, κατά προτίμησιν προσπαθούν
πάντοτε νά ευρουν έν νέον καί ταχύτερον μέσον
μετακομίσεως. Δέν εμπιστεύονται πλέον είς μό
νην τήν ικανότητα τών μικρών σκελών των καί
προτιμούν πάντοτε νά καβαλλικεύουν τήν όάχιν
καί τούς ώμους παντός Ιμψύχου. Κανείς δέν
έχει τό οθένος ν ’ άκτιστη είς τόν μικρόν μάγον
— ούτε ή Αξιοπρέπεια τής ήλικίας, ούτε ή επί
σημος σοβαρότης τοΰ χαρακτήρος- — θείοι καί
θείαι καί πάπποι καί μάμμαι, δλοι γίνονται
ύποχείρια δργανα τοΰ χαριτωμένου δεσπότουαύτός δέν συμμορφώνεται προς κανένα, Αλλ’ δλοι
συμμορφώνονται μ’ εκείνον, δλοι αστειεύονται
καί παίζουν καί χορατεύουν καί ξεκαρδίζονται
μαζί του. Διότι μόνος αυτός έχει τό δικαίωμα
νά σφίγγη υπό τά σκέλη του τούς πλέον ισχυ
ρούς ώμους καί νά τσουμαδή αλύπητα τήν
κόμην δαφνηστεφών κεφαλών.
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« Ή παιδική ήλικία, λέγει ό Μίλτων, προδίδει
τον άνδρα, άπαράλλακτα δπως καί ή πρωία
προδίδει την ήμέραν». Ή παιδική ηλικία διά
κάάε άνάρωπον ενσαρκόνει τάς πλέον άπομακρυσμένας άναμνήσεις τής μικρός τον ήλικίας
καί έτσι άναπληρόνει μίαν έλλειψιν τής ανατρο
φής μας, ταύτέστι μάς καθιστφ ικανούς νά ξαναζητήσωμεν πάλιν τήν άνεπίγνωτον Ιστορίαν
μας μέ τόσην άβρότητα αισθητικήν, σαν νά
επρόκειτο πραγματικώς περί ήμών των Ιδίων.
Γρήγορα, πολύ γρήγορα δια τήν πρεσβητικήν περιέργειαν των γονέων, πού άγρυπνοι
παρακολουθούν τήν μαγικήν χάριν τών βοστρύ
χων καί τών λακκίσκων των παρειών καί τών
άσυναρτήιων φράσεων,— μεγαλόνει δ μικρός
φαφλατάς καί γίνεται νεανίας. Κάδε ήμέραν καί
νέα θαύματα παρουσιάζονται εις τόν δρόμον
του' ιό πϋρ, τό φώς, τό σκότος, ή οελήνη, τά
άστρα, τά οίκιακά σκεύη, τό ζωγραφιστό ξύλινο
άλογο, οί δπηρέται πού τον περιποιούνται καί
τον θωπεύουν, τά πρόσωπα πού ζητούν νά τού
πάρουν Ι'να φιλί, δλα, τό έν μετά τό άλλο, κινούν
τήν προσοχήν του καί τό ένδιαφέρον του, αλλά
ό μικρός άτίθασσος μέ θέρμην καί μέ χάριν τά
ύποδουλόνει, χωρίς καί ό ϊδιος νά τό ήξεύρτγ ή
νέα γνώσις παραλαμβάνεται μέσα εις τήν ζωήν
τού σήμερα καί γίνεται καί αύτή μέσον πρός
αυξησίν της. Τό ρόδον πού άνθεΐ είνε νέον
συμβάν, ό κήπος πού έγέμισεν άπό ανθισμένα
λουλούδια, άναπαριστάνει διά τόν νέον Ά δ ά μ
ψηλαφητά τόν άπολεσθέντα παράδεισον ή
βροχή, ό' πάγος, ή πάχνη άποτελούν ξεχωριίπάς
έποχάς είς τήν ζωήν του χωρίς ν’ άναφέρω τό
πανηγύρι εκείνο τής πρώτης χιόνος, πού έχει
πρώιην φοράν τήν άδειαν ό μικρός άνθρωπάκος νά έξέλθη έξω.
Καί αργότερα είς τήν ζωήν μας ποία τέχνη
θά ήμπορέση νά ζωγραφίση ή νά χρύσωση έτσι
ωραία όποιονδήποτε πράγμα, καθώς ή φύσις
έστόλισε τό πρώτον άθυρμα τής παιδικής μας
ήλικίας; Ό ναός τού άγιου Πέτρου δεν ήμπορεΐ
νά έχη εκείνην τήν μαγείαν πού είχαν δι’ ημάς
τά κόκκινα καί χρυσωμένα καλύμματα τού πρώ
του εικονογραφημένου βιβλίου μας. Καί πόσον
έως τήν σήμερον άκόμη ή φαντασία μας είνε
προσκολλημένη είς τήν ζεστήν λάμψιν τού μικρο
τεχνήματος Ικείνου! Καί σάν τί άσχολίαι καί
διασκεδάσεις κάμνουν είς τόν μικρόν παρατηρη
τήν ιού κόσμου κάθε ήμέραν πλέον εύχάριστον
καί βραχείαν! Ό δρόμος τού φαίνεται μακρός
καί αιώνιος σάν τήν φύσιν, καί δλοι οί άνθρω
ποι, πού τόν διαβαίνουν, τού εμπνέουν σέβας.
Η φαντασία του στολίζει δλα τά πράγματα μέ
κυριακάτικα φορέματα. Ό φόβος του κάμνει
ρομαντικός καί στοιχειωμένας δλας τάς σκιεράς
γωνίας. “Ήκουσε νά ομιλούν γι’ άγρια άλογα
καί για κακά παιδιά, καί μ’ εύχάριστον αίσθημα

φρίκης περιμένει ¿πίσω άπό τήν θύραν τού
κήπου νά περάσουν τ’ άγρια ταΰτα δνια. Ή
πρώτη εκδρομή εις τήν έξοχήν, τό πρώτον λουτρόν είς τό τρεχάμενο νερό, τό πρώτον παι
γνίδι είς τόν πάγκον ή υπό τό φώς τής σελήνης,
τά βιβλία τού σχολείου είνε άλλα τόσα κεφάλαια
χαράς καί ευφροσύνης. «Τά παραμύθια τής Χαλιμάς», «Οί επτά ίππόται τής χριστιανοσύνης»,
« Ό Ροβινσών Κροΰζος» καί τόσα άλλα πού
άποτελούν δλην τήν εγκυκλοπαίδειαν τού παιδι
κού πνεύματος, είνε πηγαί ανεξάντλητοι Ιδεών
καί συγκινήσεων, είνε ίματιοθήκαι πού μέ τόν
πλούτον των ήμπορεΐ νά στολίση ολον τόν κό
σμον ! Καί ένφ μέ τάς ωραίας εκδηλώσεις τού
άναπτυσσομένου χαρακτήρος του, πού δν καί
άτεχνοι, φαίνονται δμως δτι είνε . τό άριστοτέχνημα τής σοφίας, άναζωπυρεί τήν άγάπην πού
τόν προστατεύει καί τόν χειραγωγεί, ό μικρός
τού κόσμου παροδίτης εξακολουθεί τόν δρόμον
του μέσα είς τήν φύσιν, πού τόν ήρχισε μέ
τόσην φαιδρόιητα. Καί δσον μεγαλόνει, άλλο
τόσον αποβαίνει ή χαρά καί τό στόλισμα τού
σπιτιού, τό δποΐον άντηχεΐ άπό τούς άλλαλαγμούς τής ήχηράς φωνής ίου.
Το σπίτι καί ή οικογένεια είνε ή εστία τού
άνδρός καθώς καί τού παιδιού. "Οσα μάς συμ
βαίνουν εκεί μέσα, μάς Ινδιαφέρουν περισσό
τερον καί μάς συγκινούν βαθύτερα, παρά δσα
έπιζητοΰμεν είς τήν Γερουσίανκαίείς τήν ’Ακα
δημίαν. Τά οίκιακά συμβάντα βεβαίως πρό
παντός άλλου ενδιαφέρουν ήμάς τούς ίδιους.
Έκεΐνα πού λέγομεν δημόσια συμβάντα, ήμποροϋν νά είνε καί νά μήν είνε ϊδικά μας. ’ Εάν
ένας άνθρωπος θέλη νά μάθη τήν πραγματικήν
Ιστορίαν τού κόσμου, νά έννοήση τό πνεύμα τής
έποχής, δέν πρέπει νά ύπάγη πρώτον είς τήν
Γερουσίαν καί είς τό δικαστήριον. Τό καθεαυτό
πνεύμα τής ζωής πρέπει νά ζητηθή είς γεγονότα
πού κεΐνται πολύ περισσότερον σιμά μας. Έκεΐνα
πού κάμνομεν ή ύποφέρομεν μέσα είς τό σπίτι
μας, έκεΐνα πού μάς διδάσκει ή ατομική μας
ίστορία άναλόγως μέ τήν σωματικήν μας καί
πνευματικήν ιδιοφυίαν, αυτά είνε καί πού έχουν
δι’ ήμάς τό βαθύτερον ένδιαφέρον. Ή πραγματικότης είνε άνωτέρα άπό τήν ποίησιν άρκεΐ
μόνον νά φθάσωμεν είς την καθαράν πραγμα
τικότητα. Καί πιστεύεις τάχα, δτι θά ήμποροΰσε
ποτέ καί ή καλλιτέρα ευγλωττία καί δλαι αϊ
ρομαντικαί ποιήσεις ν’ άποτρέψουν τό αυτί σου
άπό τόν προφητικόν άθίγγανον πού θ ά ήτον
εϊςθέσιν χωρίς περιστροφάς, νά σού είπή κατά.
προσωπον τάς πραγματικά; τύχας τού άνθρώπου, πού θά ήμποροΰσε τήν ήθικήν σου κατάστασιν νά φέρη είς άρμονίαν μέ τήν Ιστορίαν
τής ζωής σου, πού θά είχε τό χάρισμα νά σού
έξηγήση τήν ατυχίαν σου, τόν πυρετόν σου, τά
χρέη σου, τήν Ιδιοσυγκρασίαν σου, τάς συνη-

θείας τής σκέψεώς σου, τήν καλαισθησίαν καί
τάς κλίσεις σου καί είς κάθε εξήγησιν νά μή σέ
χωρίζη άπό τό σύνολον, άλλα νά σέ συνενώνη
μέ αυτό; Μή δέν είνε άληθές δτι δχι είς τήν
Γερουσίαν, ούτε είς τό δικαστήριον, ούτε είς τό
Ιμπορικόν Ιπιμελητήριον, άλλά είς τήν εστίαν
τήν ίδικήν μας πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά
διαγνώσωμεν τόν αληθινόν χαρακτήρα καί τάς
βλέψεις τής έποχής μας ; Τά πράγματα ταύτα
βεβαίως δυσκολώτερα έξιχνιάζονται. Εύκολώτερα
ήμπορούμεν νά έπιχειρήσωμεν τήν άπογραφήν
τών κατοίκων ή νά λογαριάσωμεν τήν έπιφάνειαν μιας χώρας· νά έπικρίνωμεν τό πολίτευμά
της, τά βιβλία της καί τήν τύχην της, παρά νά
μεταβώμεν είς τούς άνθρώπου; καί εις τάς εστίας
των καί άπό τόν τρόποι’ τής ζωής των νά μάθωμεν τόν χαρακτήρα των καί τήν ελπίδα των.
Έ ν τούτοις πάντοτε μέ κάποιον δισταγμόν
μεταχειριζόμεθα τόν καλλίτερον αύτόν τρόπον
πρός άνακάλυψιν τού μυστικού. Καί ύπό τήν
μίαν καί ύπό τήν άλλην μορφήν πάλιν είς αύτον
τόν τρόπον καταλήγομεν. Καί ναι μέν ή φυσιο
γνωμική καί ή φρενολογία τών ήμερων μας
απαιτεί μίαν ταχεΐαν καί μηχανικήν μέθοδον,
άλλά καί αί δύο στηρίζονται επί βάσεων «ί.ωνίων.
Ή άγνή καί καθαρά μορφή τού άνθρώπου βε
βαίως δέν βλέπεται είς τά ιδιότροπα καί κατηφή
αυτά προσωπεία (προσωπεία πού φέρομεν καί
πού συναντώμεν), είς τά φουσκωμένα αυτά καί
ζαρωμένα σώματα )τέ φαλακρός κεφαλάς, μέ
άρρωστα μάτια, μέ κομμένην αναπνοήν, μέ
χαλασμένην κ’ επισφαλή υγείαν καί μέ πρόωρον
θάνατον. Ζώμεν ώς ερείπια έν μέσφ ερειπίων.
Τά μεγάλα γεγονότα είνε Ιγγύς. Λόγος καί αίτιον
Ικείνου πού είνε τό σώμα, πρέπει νά ζητηθή
έν τώ πνεύματι. Ή ίστορία τής τύχης σου είνε
γραμμένη κατά πρώτον είς τήν ζωήν σου.
"Ας άφήσοηιεν λοιπόν τήν δημοσιότητα τής
άγοράς καί Ιμ.βώμεν είς τήν περιοχήν τού σπι
τιού. Ά ς ίδωμεν τί μάς λέγει τό δωμάτιον πού
καθή[ΐεθα καί ή όμιλία τού τραπεζιού καί εκείνο
πού δι’ αύτό οί σύγχρονοί μας εξοδεύουν τό
χρήμα των. Έ σύ λέγεις δτι τήν εποχήν χαρα
κτηρίζει μία ηύξημένη συνείδησις τής ψυχής.
"Ας κυττάξωμεν αν δχι μόνον είς τήν περιφέ
ρειαν, άλλά καί είς τόν εσώτατον πυρήνα τής
ζωής ή συνείδησις αύτή εδωκε τήν τάξιν της είς
τά άτομα. Υπακούει ή διαχείρισις τού οίκου
είς μίαν ιδέαν; Βλέπεις τόν άνθρωπον — τήν
ιδιαιτέραν του διάθεσιν, τό πνεύμα τον, τας
όρμάς του — είς τόν τρόπον πού διαχειρίζεται
τά τού οίκου το υ ; Είνε αυτός δ τρόπος διαφα
νής, φωτεινός πέρα καί πέρα; Εις τήν οικιακήν
του διαχείρισιν δέν έπρεπε νά ύπάρχη τίποτε
συγκεχυμένον και τίποτε πού νά προέρχεται
μόνον άπό τήν συνήθειαν, άλλά είς δλα τα
ΰπάρχοντά του πρέπει τό δαιμόνιον καί ή άγάπη

τού άνθρώπου νά φαίνεται τόσον καθαρά, ώστε
δ δφθαλμός πού τόν έγνώρισεν, ευθύς ν’ άναγινώσκη τόν χαρακτήρα τον εις τήν ιδιοκτησίαν
του, είς τάς γαίας του, είς έκεΐνα πού στολίζουν
τήν ζωήν του καί είς καθεμίαν άπό τάς δαπά
να; του. Ε ν ός άνθρώπου τό χρήμα δέν πρέπει
ν’ άκολουθή τήν διεύθυνσιν πού έλαβε τό χρήμα
τού γείτονός του, άλλά πρέπει νά τού παριστά
εκείνα τά πράγματα, τά όποια θά Ιπροτίμα νά
κάμη μέ αύτό. Έ γ ώ δέν είμαι ενα πράγμα καί
τά έξοδά μου αλλο πράγμα. Τά έξοδά μου
είμαι έγώ. Έ άν τά έξοδά μας καί 6 χαρακτήρ
μας είνε δύο διάφορα πράγματα, τό σφάλμα
έγκειται είς τήν κακίαν τής κοινωνίας μας.
Είί τά καταστήματα καί είς τά πρατήρια
έρωτώμεν τήν τιμήν πολλών πραγμάτων, άλλά
υπάρχουν μερικά πού δ καθένας τ’ αγοράζει
χωρίς δισταγμοί', έστω καί δν πρόκειται μόνον
διά γραμματόσημα, εισιτήρια πλοίων ή άμαξών,
εργαλεία διά τήν Ιργασίαν του, βιβλία πού
χρειάζεται διά τό επάγγελμά του κτλ. Καλλίτερα
νά μήν άγοράζη ποτέ τίποτε άλλο παρά μόνον
δ,τι τού χρειάζεται, ποτέ νά μήν ύπογράφη μι
μούμενος τό παράδειγμα άλλων, ποτέ νά μήν
δίδη άκουσίως. Έ τ σ ι δ πεπαιδευμένος είνε
κεφάλαιον διά φιλολογικούς σκοπούς. "Ολον του
τό χρήμα τό έξοδεύει διά τόν ’Αριστοτέλη, τόν
Φαβρίκιον, τόν Έ ρασμον και τόν Πετράρχην.
Μή ζητής άπό αύτόν νά βοηθήση μέ τάς οικο
νομίας του νεαρούς εμπόρους ύφασμάτων καί
αποικιακών είδών, νά υποστήριξή τό κατάστημά
των ή νά λάβη μέρος είς Ιταιρίαν πρός άνέγερσιν εργοστασίου ή έγκατάστασιν Ιχθυοτροφείου.
Καί αύτά τά πράγματα άπαιτεΐται νά γίνωνται,
δχι δμως μέ τήν συνδρομήν ανθρώπων ώς
αύτός. Π ώς άλλως θά ήτο δυνατόν νά φθάση
μέχρις ήμών έν βιβλίον σαν τούς διαλόγους τού
Πλάτωνος χωρίς τάς πολυτίμους οίκονομίας τών
πεπαιδευμένων καί τόν φαντασιώδη τρόπον πού
τάς διαθέτουν;
"Ενας άλλος πάλιν είνε μεγαλοφυΐα είς τήν
βιομηχανίαν, εφευρίσκει μηχανάς, είνε ναυπη
γός, — κεφάλαιον δηλαδή τής ναυπηγικής — καί
δέν θά κατώρθωνε τίποτε, έάν έχανε τόν καιρόν
του μέ βιβλία και μέ άλογα. Ά λ λος πάλιν είνε
γεωπόνος, γεωπονικόν δηλαδή κεφάλαιον, καί
άλλος χημικός, καί δ ίδιος κανών έχει κύρος
δι’ δλους. Μέ τό χρήμα μας χρεωστούμεν νά
μή προσποιούμεθα, άλλά νά τό έξοδεύωμεν μέ
απλότητα καί μέ ειλικρίνειαν καί ν’ άγοράζωμεν
Ικεΐνο πού μάς ελκύει είς σφαίρας ΰψηλοτέρας
καί δχι Ικεΐνο πού μάς σύρει είς στρώματα
κατώτερα.
Έ άν θελήσωμεν ποτέ νά επιθεωρήσωμεν τάς
οικίας μας ώς πρός τούτο, φοβούμαι δτι δέν θά
τάς εύρωμεν νά έχουν ένότητα και νά εκφρά
ζουν τήν άρίστην σκέψιν. Τίποτε τό ομογενές
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δεν υπάρχει βίς την οικιακήν διαχείρισιν, είς το οίκογενείας δπου υπάρχουν καί τά δύο, τά μέσα
Ιπάγγελμα, εις τάς φιλίας του Ανθρώπου. Τό καί ή καλαισθησία, διατηρείται ή Ακρίβεια είς
σπίιι του έπρεπε νά μας δεικνύη τό ειλικρινές Ικεΐνο πού Αρέσκεται ό οικοδεσπότης. Έ ά ν π. χ.
του, φρόνημα, εκείνο που Αποτελεί την ευεξίαν τά παιδία ένδύωνται καί τρέφωνται καλά καί
του, διαν Αναπαύεται μεταξύ των οικείων του έχουν δλας τάς περιποιήσεις, έάν καταβάλλεται
καί λησμονή πασαν προσποίηστν, πάσαν μίμ,η- δλη ή απαιτουμένη φροντίς διά τήν έκπαίδευσιν
σιν τής διαγωγής των Αλλων καί μάλιστα πάσαν καί τήν μόρφωσίν των καί έάν τήν παρέχουν οί
εντασιν τής θελήσεως. Είς τό σπίτι του φέρει γονείς κατ" οίκον,— θ ά πάθη ή φιλοξενία τού
από σκευή καί στολίσματα παν δ,τι Από ετών
οίκου· οι φίλοι θά φιλοξενούνται μέ όλιγωτέραν
του εφαίνετο ώραΐον καί έπιθυμητόν, καί ό χα- φροντίδα καί μέ αμέλειαν θ ά στρώνεται τό καθη
ρακτηρ του θά προδοθή Από αύτά τά πράγματα.
μερινόν τραπέζι. Έ άν πάλιν τό τραπέζι είνε είς
"Αλλά ποία ίδέα ΙπικρατεΤ είς τάς οίκίας μας;
τήν ώραν του, τά δωμάτια θά είνε είς Αταξίαν.
Έ άν τά λινά καί τά παραπετάσματα εΐνε έκλεΠρώτα-πρώτα ή χρησιμότης καί ύστερον ή Αναπαυτικότης καί ή άπόλαυσις. Ά φαίρεσε δλας κτά καί καθαρά καί τά σκεύη διατηρούνται είς
τάς στέγας κατά σειράν είς τούς δρόμους τής καλήν κατάστασιν, θ ά παραμεληθή ή αύλή, ό
πόλεως καί σπανίως θά εΰρής τόν ναόν ενός κήπος, ό φράκτης καί δ αυλόγυρος. Έ άν πάλιν
ληφθή φροντίς δι" δλα ταϋτα, ό οικοδεσπότης
Θεού Ανώτερου Από μίαν σώφρονα φειδώ. Ή
πρόοδος τής οικιακής ζωής έγκειται εις την καί ή οικοδέσποινα τόσον θ ’ Απορροφηθοΰν Από
καθαριότητα, είς τόν Αερισμόν, είς την υγιεινήν, αύτήν, ώστε θά παραμελήσουν τήν ίδικήν των
είς την ευπρέπειαν, είς Αναρίθμητα μέσα καί μόρφωσιν καί Ανάπτυξιν, ή οί Ανθρωποι θά
τεχνάσματα τής Ανέσεως, δηλαδή είς την χρησι- θεωρούνται ώς Αψυχα Αντικείμενα.
μοποίησιν είς κάθε σπίτι των ηνωμένων προϊόν
Αί δυσκολίαι πού έδώ Απαιτείται νά ΰπερνιτων όλων τών ζωνών τής γής. Τό σιγύρισμα κηθοΰν, πρέπει νά δμολογηθούν μέ, είλικρίνειαν
τών σπιτιών μας Αποβλέπει είς ταπεινά ώφελήείνε πολλαί καί είνε μεγάλοι. "Άλλως τε δέν
ματα. Τά σπίτια τών πλουσίων εΐνε ζαχαροπλα ήμποροΰν ν’ Αρθούν από τήν μέσην μέ όποιαν στεία, οπου σοΰ προσφέρονται ζαχαρωτά καί δήποτε έπίκρισιν ή μέ τήν έπανόρθωσιν λεπτο
κρασί, τά σπίτια τών πτωχών είνε Απομιμήσεις μερειών, έάν τάς διορθόνωμεν πάντοτε Από
Ικείνων, δσον τό έπιτρέπουν αί δυνάμεις τών καιρού είς καιρόν μίαν προς μίαν, Αλλά μόνον
κυρίων των. Οικιακή διαχείρισις πού τοιοΰτον
Ιάν διατάξωμεν τά τού οίκου πρός ένα τελικόν
σκοπόν επιδιώκει, δέν είνε τι ώραΐον· δεν ευφραί σκοπόν ύψηλότερον έκείνου διά τόν οποίον συ
νει καί δέν ύψόνει ούτε τόν ανδρα, ούτε τήν νήθως διασκευάζονται τά Ινδιαιτήματά μας. Καί
γυναίκα, ούτε τό παιδί. Δέν ευχαριστεί τόν ξενί- υπάρχει, έν γένει, συμφορά βαρύτερη, δυστύ
ζοντα ούτε τόν ξενιζόμενον, Αλλά πιέζει τάς γυ χημα πού νά μάς έπιβάλλη τήν έπανόρθωσιν του
ναίκας ώς εφιάλτης. Έ ά ν ή οικιακή διαχείρισις περισσότερον παρά τούτο; νά πηγαίνης Από
Αποβλέπη είς τήν οικονομίαν, Απαιτεί πολύν δωματίου είς δωμάτιον καινά μην βλέπης που
κοπον καί έργασίαν καί δέν παρέχει καμίαν Από- θενά ωραιότητα, νά μήν εΰρίσκης εις τούς συνοί
λαυσιν νά διαχειρίζεται δέ κανείς πάλιν τά τής κους καμίαν σκόπιμον προσπάθειαν, ν’ Ακούης
οίκίας του χάριν μόνον Ιπιδείξεως, είνε Αδύνα
μίαν Ατελεύτητον φλυαρίαν καί όχλοβοήν, νά
τον δι" δλας σχεδόν τάς γυναίκας, καί ή επιτυ
Αναγκάζεσαι είς επικρίσεις καί σχόλια, ν’ Ακούης
χία τών ολίγων πού τό κατορθόνουν εξαγορά
μόνον διά νά ήσαι Αντιθέτου γνώμης καί νά
ζεται μέ πολλάς θυσίας.
αισθάνεσαι Αηδίαν καί Αποστροφήν, νά μήν
Ή δψις τού ζητήματος τούτου, θεωρουμένη ευρίσκης καμίαν προθυμίαν δι" Ικεΐνο πού είνε
έκ του πλησίον, είνε Απειλητική. "Απαιτείται νά καλόν μέσα μας, καμίαν ύποδοχήν δι’ έκεΐνο πού
έχωμεν δλην τήν δύναμιν μιας ιδέας, διά νά εΐνε λογικόν καί φρόνιμον; — τοιαύτη θυσία θά
σηκώσωμεν αυτό τό βάρος, επειδή τό πλήθος ήτον υπερβολική πληρωμή πού θ ά έπρεπε νά
δλων τών πραγμάτων πού αύξάνει καθημερινώς δώσωμεν διά γλυκό ψωμί καί διά ζεστήν στέγην
καί πού έχομεν αυτών ανάγκην διά. τήν ευκο καί μάλιστα δταν γινώμεθα θύματα Απάτης ώς
λίαν μας, είνε παραίτιον συγχύσεως καί μάλιστα πρός τήν έσωτερικήν συγγένειαν, ώς πρός τήν
είς τά βορειότερα κλίματα. Καί ή πλέον σύντο-, ηρεμίαν, τήν φαίδραν διάπλαση' δλων τών δυνά
μεων καί τήν ενδόμυχον παρουσίαν τού κάλλους.
μος Αναγραφή τών Αναγκών μας εις τό δριμύ
αύτό κλίμα προκαλεΐ τήν φρίκην μέ τό ποσόν
Δέν εΐνε ολίγα τά παράπονα διά τόν τρόπον
τών δυσαποκτήτων αντικειμένων. "Εάν δέ Απο- τής ζωής μας καί βεβαίως δέν πρέπει νά κωβλέψωμεν είς τάς πολλάς λεπτομερείας, θά όμοφεύωμεν είς κάθε ειλικρινή Αναμορφωτήν, δτι
λογήσωμεν, δτι είνε αδύνατος μία πράγματι αί Αντιλήψεις μας περί οικιακής Ανέσεως, διά νά
καλή οικιακή διαχείρισις καί δτι ή τάξις είνε πραγματοποιηθούν, έχουν τήν σήμερον ανάγκην
δυσεύρετον κτήμα μεταξύ τών Ανδρών καί τών τού πλούτου. Δός μου τά μέσα, λέγει ή οικοδέ
γυναικών. Κύτταξε μέ πόσην πολυτέλειαν είς σποινα, καί τό σπίτι σου δέν θά πληγώνη τήν
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καλαισθησίαν σου καί δέν θ ά φθείρη τόν καιρόν χρηματικός Αξίας. Αύτά πού τά λέγ.ομεν άγαϋά
σου. “Οταν άκούωμεν τούτο, εννοοΰμεν πώς δέν είνε παρά μόνον ή σκιά τόΰ αγαθού. Νά
αν τά τα μέσα κατήντησαν νά γίνουν τόσον παν δίδης νόμισμα είς τόν πάσχοντα είνε μία υπεκ
φυγή. Εΐνε μόνον Αναβολή τής πραγματικής
τοδύναμα Ιπι τής γής. Καί τψ όντι, ή Αγάπη
πληρωμής, εΐνε ποσόν μέ τό όποιον εξαγοράζεις
τού πλούτου (ραίνεται κυρίως νά εΐνε ριζωμένη
μέσα εις τήν Αγάπην τού ώραίου καί Από αύτήν σιωπήν, πιστωτική πράξις καθ’ ήν μία έγγραφος
νά πηγάζη. Ό πόθος τού χρυσού δέν Αποβλέπει ύπόσχεσις πληρωμής έπέχει προσωρινώς τόπον
τής οριστικής έκκαθαρίσεως. Είς τόν Ανθρωπον
είς τόν χρυσόν. Δέν εΐνε τό πολύ σιτάρι καί τό
βαμβάκι καί τά έπιπλα πού έπιθυμούμεν, Αλλά χρεωστούμεν συνδρομήν Ανωτέραν Από τήν τρο
φήν καί τήν θέρμασιν. Είς τόν Ανθρωπον χρε
τά μέσα τής ανεξαρτησίας καί τής ευποιΐας.
Μισοΰμεν τήν ανεπάρκειαν τών μέσων καί θέ- ωστούμεν τόν Ανθρωπον. Έ ά ν είνε Ασθενής,
λομεν νά ήμεθα είς θέσιν νά έξασκούμεν μίαν Ανίκανος, Αναποφάσιστος καί σκαιός, είνε τοιαρχοντικήν ελευθεριότητα· έπιθυμούμεν νά μή ούιος, έπειδή τόσον ήτο τό ποσόν πού τόν
θέτωμεν τουλάχιστον περιορισμούς καί έμπόδια ήδίκησεν ή φύσις του. "Έπρεπε νά έλθης πρός
εις τούς γονείς μας, τούς συγγενείς, ξένους ή αύτόν είς τήν φυλακήν του μέ σοβαρόν Ιπίπληυπηρέτας- θ ά ήθέλαμεν νά έμφανιζώμεθα πρό ξιν διά τάς κακάς τάσεις, μέ Ανδρικήν ένθάρτών συμπολιτών μαςώς εύεργέται καί ώς Αρχον ρυνσιν δχι μέ δειλήν έκφρασιν τής λύπης σου,
τες είς τούς ξένους πρό τής θύρας μας, είς τούς δτι δέν έχεις χρήμα ή έχεις μόνον δλίγον νά
αοιδούς καί είς τάς ωραίας, είς τόν τεχνίτην καί τού προσφέρης, ώς μεγίστην εύεςγεσίαν, Αλλά
μέ τό ήρωϊκόν θάρρος σου, μέ τήν Αγνότητά
είς τήν εύγενή δέσποιναν, πού έρχονται νά ζητή
σου, μέ τήν πεποίθησίν σου. Πρέπει νά φέρης
σουν τήν φιλοξενίαν μας. Π ώς θά τό κατορθώσωμεν αύτό, έάν αί άνάγκαι κάθε ημέρας μαζί σου τό πνεύμα πού εΐνε φρόνησις, υγεία
μάς δεσμεύουν μέ τήν βιοποριστικήν έργασίαν καί αύτοβοήθεια. "Εάν άντ’ αύτής τού προσκαί μάς αναγκάζουν νά προσέχωμεν Ακαταπαύ- φέρης χρήμα τόν προσβάλλεις, δπως καί δ μνηστήρ πού προσφέρει χρήμα είς τήν μνηστήν του
στως μή παρασυρθώμεν είς έξοδα;
Αότε μας πλούτον και &ά ’έ χωμεν ίαιίαν. διά ν" Απαλλαγή από τάς υποχρεώσεις του. Οί
"Αλλ" αύτό εΐνε μία Ατελής καί Αδοξος λύσις μεγάλοι έμπιστεύονται είς τήν καρδίαν των καί
τού προβλήματος καί δι’ αύτό δέν εΐνε λύσις. δχι είς τήν σακκούλαν των. Τό ώραιότερον δέσι"Δότε μας π λ ο ύ το ν!» Πάρα πολλά ζητείτε. μον διά τούς αδάμαντας καί διά τήν Αρετήν εΐνε
"Ολίγοι έχουν πλούτον, δλοι δμως πρέπει νά Απλούστατος κρίκος — Από μολύβι καί ένδειαν.
έχουν έστίαν. Οί άνθρωποι δέν γεννώνται πλού ‘ Ο μεγαλείτερος ανήρ τής ίστορίας ήτο καί ό
σιοι, καί ένφ επιδιώκει τόν πλούτον ό Ανθρω πλέον πτωχός. Τι ήσαν οί Αρχηγοί καί οί σοφοί
πος πολλάκις θυσιάζεται, καί συχνά θυσιάζεται τής Ελλάδος καί τής Ρώμης, δ Σωκράτης καί ό
χωρίς επί τέλους ν’ αποκτήση τόν πλούτον. Επαμεινώνδας; Ό "Αριστείδης είχε διορισθή
Εκτός τούτου ή ορθή Απάντησις δέν ήμπορεΐ γενικός είσπράκτωρ τής Ελλάδος διά νά συλνά είνε αύτή, — Ιπειδή ΰπάρχουν ένστάσεις κατά λέξη τάς εισφοράς δλων τών πολιτειών εναντίον
τού πλούτου. Είνε μόνον μία διέξοδος. 'Ο φρό τών βαρβάρων. «Πτωχός ήτο, λέγει ό Πλού
νιμος Ανθρωπος έχει μόνην τήν Αξίαν του ως ταρχος, δταν ήρχισε καί πτωχότερος Απέβη μετά
δέλεαρ καί δέν μεταχειρίζεται κανέν υποδεέ τήν έπιτέλεσιν τού έργου! Τί ήσαν ό Αιμίλιος
στερον μέσον.Ό τρόπος πού μεταχειριζόμεθα τόν καί ό Κάτων; Τί σπιτικό είχαν ό Παύλος καί
πλούτον, εΐνε Ανάγκη νά έπιθεωρηθή έκ βά ό "Ιωάννης καί δ Μίλτων και δ Μάρουελλ, δ
θρων καί νά μεταρρυθμισθή. Ή μεγαλοψυχία Σαμουήλ Τ^δνσον, δ "Άδαμις είς τήν Βοστώνην
δέν συνίσταται είς τό νά δίδωμεν χρήματα ή καί δ "Ιωάννης Παύλος Ρίχτερ είς τό Μπάϊρόϋτ;
[Τό τέΧος είς ι ό π£οσεχές|

Η Λ Ι Ο Σ

Κ Α Ι

παιδιά τής γειτονιάς, Αφού Απόπαιξαν τό
Τάκλέφτικο,
κίνησαν, τδνα κοντά ταλλο, κιάνέ-

βήκαν, μέ τραγούδια, φωνές καί σφυρίγματα, στή
ράχη τού χωριού.Έκεί,κάθησαν σέ κύκλο σταυρόπόδι, καί μιλούσαν, μέ πείσμα, γιά πολλά. Ποιος
εΐνε δ καλλίτερος τού χωριού παλλήκαρος, ποιος
έχει τά περσότερα καί καλλίτερα γιδοπρόβατα, ή
τό δυνατώτερο καί γρηγορώτερο αλόγατο, καί
γιΑλλα πολλά τέτοια.

Μ ετάφρ. X . Θ - Φ Λ Ω Ρ Α

Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι
Τήν δμιλία τους αυτη, την ερριξεΑλλού, ή
μαγευτική θέα τού φεγγαριού, πού κοκκινωπό
κιόλοστρόγγυλο, έβγαινε πέρα στην κορφή τού
βουνού, γάλια, γάλια, καί φυλαχτά, σά νΑθελε
νά δή κάτι .χωρίς νά τό δοκηθούν,
— Ά ϊ , μ ω ρε! . . . δεν ήταν νδταν κεΐ κοντά
τό χωριό;
— Πού, ρέ Τ άσο;
— Νά, κεΐ πού βγαίνει τό φεγγάρι.
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— Κύστερα : · · ·
— Κύστερα; . . . Ν<4, θά πήγαινα μένα λου^νάν.\, τέτοια ώρα, -να ι ό κρατούσα, και θ ά τον
γύρευα δ,τ’ ήθελα.
— Ποιανού, τοΰ φεγγαριού;
— “Οχι, μωρέ, τοΰ Θεού.
— Τοΰ θ ε ο ύ ' . . . .
— Ναι γ ιά ! . . . δεν ξέρετε; . . .
Καί περίεργα, άλλαξαν τόπο, καί ζύγωσαν
πιό σιμά, γιά νάκούσουν άπό τόν Τάσο τάγνωστα σαύτά γιά τό φεγγάρι. Ή τα ν 0 Τ άσος με»
γαλήτερός τους' δέκα δύο χρόνων. Διάβαζε στο
Ψαλτήρι κέγραφε τά γράμματα συγκρατητά.
Βοηθούσε τόν παππά στό ιερό, έβγαινε μέ τό
θυμιατό καί τή λαμπάδα στάγια, έκοβε τήν
προσφορά, κείχε πατέρα πούκαμε ταχτικός, καί
μάλιστα στην καβελλαρία, δυο χρόνια στην
’Αθήνα. Μέ τέτοιες λοιπόν δυνατές γνώσες καί
μέ τέτοιο γονιό ό Τάσος, ήταν μέσα στους συντροφούς του πιστευτός κιάκουστός.
— Πού λέτε τό λοιπόν, αύτό κεΐ πέρα τό
φεγγάρι, είνε τό μάτι τοΰ Θεού πού γλέπει τή
νύχτα. “Οποιος, τό λοιπόν, τό κράτηση, τοΰ λέει
δ θ εό ς: τί θέλεις; καί τοΰ δίνει δ,τι γυρέψει.
— ’Αλήθεια;
— Ά μ δά , ψέματα;
** *
Την παρακάτου έξήγησι τοΰ Τάσου γιά τό φεγ
γάρι, τή διάκοψαν κάτι ξεκαρδιστικά γέλια πάκούστηκαν άπό παραπάνου. Ξαφνιασμένα, γυρίζουν
καί βλέπουν νά κάθεται λίγο παραπάνου, μέ τές
πλάτες ακουμπισμένες σένα ριζολίθι, ό παλαιι
κός πολεμιστής μπαρμπα - Σταύρος.
Ή τα ν ό μπαρμπα-Στανρος, ένας περίγερος
μεν« κορμί 6 ς κεΐ πόνου καί μέ κάτι πλάτες
σάν πλαστήρι. Μέ κατάλευκα μακριά μαλλιά καί
γένια. Μέ κάτι μεγάλα καί βαθουλά μάτια, πού
τά ήσκιωναν δυό δασιά καί καγγελωτά φρύδια.
Μδλα του τά βαρεία γεράματα, Ανέβαινε πολλές
φορές, έκεΐ στό ταμπούρι τού Μήτρο-Πέτροβα,
καθόταν σενα ριζολίθι, γέρνοντας τό κορμί ίου
στή ράβδα του, στήριζε κοφτά την παλάμα του
πάναν ’πό τά φρύδια, κι’ άγνάντευε την Καρύτενα, τήν Τριπολιτσά, την χράνα, κιουλα τά
διάσελα καί τά βουνά, πού στά νειάτα του
προπάτησε. "Ετσι, τοΰ φαινόταν πώς ζοΰσε
άκόμα στά περασμένα χρόνια, πώ ς ήταν άκόμα
σύντροφος τοΰ Κολοκοτρώνη, πώς ά'κουε τή
βροντερή φωνή του, πώς κυνηγούσαν άκόμα
μέσα στό Βαλτετσόρεμα μέ σπαθιά, φορτωτήρες,
καί κοτρώνια, τήν τούρκικη πεζούρα καί καβάλλα. "Ετσι, στοχαζόταν τήν περασμένη λεβεν
τιά, τά νειάτα. Καί μαύτό τό γυρισμό του, πίσω
στά παλιά, λες καί ξεγελούσε τό χάρο, καί τόν
παρατούσε άκόμα στή ζωή.
Ή τα ν πολύξερος καί κοσμογυρισμένος. Γιά
δαύτο καί τό χωριό, τόν είχε συμβουλάτορα
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κιδρμηνευτή. Στήν Έκκλησιά, είχε τό πρώτο
στασίδι" δ παππάς αύτόν πρώτα ματαλάβαινε,
καί σαύτόν πρώτα μοίραζε άντίδερο.“Οπου περ
νούσε, δλοι κιδλες σηκώνονταν και τόν ρωτού
σαν: πώς κρατειέτατ, πώς πορεύεται: Ή ταν 0
μπάρμπα-Σταύρος, δ αληθινός τού χωριθύ.“Ολοι
τόν φώναζαν παππούλη. Κιάλήθεια, τό μισό
χωριό, κρατειώταν άπό τη φλέβα τού γέρω-Κλοτσοπήδα.. .
** *
Τά παιδιά γύρισαν κεβλεπαν άλλαλα καί χαζά
τόν παππούλη τού χωριού. Έκεΐνος, μέ τή βρον
τερή φωνή του, τάκραξε σιμά του.
— Βρε, παιδιά μου, Ιλδτε δώ. . .
Δειλά, δειλά, σάν στή φωνή τού δάσκαλου,
πήγαν, κάθησαν σιμά του, καί τόν βλέπαν στά
μάτια καί στό στόμα.
— Ποιό άπό σάς μίλαγε γιά τό φ εγ γ ά ρ ι;...
— ’ Εγώ, παππούλη— άποκρίθηκε δ Τάσος— .
— Τό λοιπόν, παιδιά μου άκούτετο τό τήταν
καί τό τεΐναι κείνο πού βγαίνει κεΐ πέρα κάθε
βράδυ τώρα. «Μιά βολά, κεναν καιρό, ήταν ’να
όμορφο κι ακουστό άρχοντόπουλο, πόύ άλλο στόν
κόσμο δεν ήταν. “Αμα ήρθε στόν καιρό του, τού
πήγαιναν νύφες άπ ούλα τά χωριά καί τές πολι
τείες, μά καμιά δέν τούκανε. Βαρέθηκε κιαύτό
στά ύστερα τούς προξενητάδες, καί. βονλήθη
νά βρή μοναχό του τή νύφη. "Ετσι, τό λοιπόν,
σέλωσε τάλογό. του μέ τή χρυσή τή σέλα, τές
άσημένιες σκάλες, τά χαντρολαίμια καί τά διπλά
χαλινάρια, γιόμισε τά ντισάκκια του φλουριά,
στολίστηκε κιάτό του, έζωσε τάρματά του καί
τά φυλαχτά, καβάλληκε, καί ξεκίνησε μέ τήν
εύκή τής μάννας του καί των δικών.
«Πήρε γύρα τά χωριά καί τές πολιτείες, ψά
χνοντας καί ρωτώντας- γύρισε ’Ανατολή καί
Δύση, μά καμιά δέ ζήλεψε τό μάτι του. Ά π ό καμε πιά, καί πήρε τό πισάχναρο. Γυρίζοντας,
περνούσε πδναν κάμπο, πού τό μάτι χάνονταν.
Φτάνει σένα περβόλι. Πεινασμένος καί διψασμένος ποίταν άπό τόν κάματο καί τή λαύρα, μπήκε
μέσα. Στό έμπα του, φάνη μιά γριά· τούπιασε
τά χαλινάρια καί ξεπέζεψε.
* Ή γριά, άπό τήν όμορφάδα του καί ιά
στολίδια του, είδε πώς ήταν άρχοντόπουλο.
— Καλώς το τάρχοντόπουλο.

— Καλώς σευρα, Σταυρομάννα.
— Πούθε, μέ ιό καλό, κοπιάζεις, παιδάκι μου;
— ’Α π’ ’ Ανατολή καί Δύση— Νάσαι καλά, παιδάκι μου. Κόπιασε, δν όρίζης, στό καλύβι μου, νά σού στρώσω τραπέζι
νά γευτής, κύστερα άμα ξαποστάσης, παίρνεις
τή στράτα πάλε.
«Τάρχοντόπουλο γευόταν στό τραπέζι. Ή
Σταυρομάννα, δλόρθη, τό κερνούσε.
— Τί γύρευες, παιδάκι μου, *ς ’Ανατολή καί
Δ ύ ση ;

— Τό, καί τό, καί τό, Σταυρομάννα μου! Πά
τησα σοδλες τές πολιτείες καί σουλα τά χωριά
τής γης. Πέντε δλάκαιρα χρόνια γύρισα. Μά που
θενά δέν τήν σύντυχα. Μάϊτε σέ παλάτια, μάΐτε σέ
καλύβια, μάϊτε σέ βρύση, μάϊτε. πουθενά αλλού.
Κετσι, γυρίζω κατασκασμένος στή μάννα μου!...
— Μπά, παιδάκι μου ! . . . μή μαραγγιάζεις,
καί κείνη πού σού μοιάζει καί σοΰ παρομοιάζει,
θ ά βρεθή.
— Ά π ό τό στόμα σου και στού θεού ταύτί,
Σταυρομάννα μου.
— "Εγνοια σου, παιδάκι μου, έγνοια σου,
καί σού τό δίνω γραφτό καί κόμπο.
— Ά μ π ο τ ε !. .. Μά τώρα πουναι δροσιά, δς
κινήσω μέ τήν εύκή σ ο υ ...
«Πριν τάρχοντόπουλο ριχτή στάλογό του, ή
Σταυρομάννα τούδωκε μιά χεριά μαντζιονράνες.
Εκείνο, άμα τές πήρε καί τές μύρισε, παρσιάστηκε όμπρός του μιά Πεντάμορφη. Πέφτει
στήν άγκαλιά της, καί φιλιώνταν σάν αδέρφια
χωρισμένα.
— Ά χ ! Πεντάμορφη ! . . . πού ’ σουν κρυμμένη
κέψαχνα τόσα χρόνοι;
— Δέν ήξερε ή μάννα μου τή μάννα σου,
ούτε τή στράτα τού χωριού σου . . .
— “ Ελα, Πεντάμορφη, μην άργοποραμε!
Πάμε στή. μάννα μου, πού μάς καρτερεί.
«Κιάνέβη κείνη στή σέλα τάλόγου, καί κείνος
πίσω στά πανουμέρια, καί πήραν τή στράτα.
Κέντριζαν τάλογο κέφευγε σά σαΐττα. Φτάνουν
σεναν πλάτανο, πούβγαινε στή ρίζα του νερό,
κρύο σάν τό κρούσταλο, καί ξάστερο σάν τοΰ
κορτσιού τό δάκρυ. Κατέβηκαν, έφαγαν ψωμί
καί δροσίστηκαν άπό τήν κρυόβρυση.
— Πεντάμορφη, μή μοΰ χωλιάσης πού κάτι
θά σοΰ πω.
— “Οχι καλέ μου, δχι.
— Τόχω, σέ προσβολή, Πεντάμορφη, Ιγώ
τού τόπου μου ό πρώτος, νά σέ πάω έτσι στό
χωριό, σάν κλεφτή. Γιά δαύτο, συ νάνεβής στόν
πλάτανο νά κάτσης. Έ γ ώ θά τρέξω μπροστά,
νά πάρω τή μάννα μου κιούλο τό χωριό, νάρθούμε, πεζούρα καί καβάλλα, μέ παιχνίδια και
τραγούδια, νά «έ πάρουμε πώς σού πρέπει. Μά,
τό νοΰ σου, Πεντάμορφη, μήν κατέβης κάτου
πριν γυρίσω γώ.
«Τάρχοντόπουλο, πού λέτε παιδιά μου, κί
νησε βιαστικά γιά τό χωριό. Ή Πεντάμορφη
άνέβη στόν πλάτανο. Ή λαμπή, πούρριχνε ή
ομορφάδα της άπό πάνου, σκέπαζε κάτου τού
πλάτανου τόν ήσκιο. Σ έ λίγο, πέρασε μιά γύφτισσα. Ή π ιε νερό, πέκατσε νά ξανασάνη, γιατί
τό λιοπύρι έψενε τό ψωμί στό λιθάρι. “Εγλεπε
τόν τόπο γύρω της νά λαμπίζη, «έλεγε πώς
λάμπει ή όμορφάδα της. Μά δέν τό καλοπί-

στευε. Κάνει έτσι άπάνου, και γλέπει την Πεν
τάμορφη.
— Τί κάθεσαι φτού πάνου, Πεντάμορφη ;
Κατέβα κάτου. Μή σκιάζεσαι, έχω νά σοΰ πώ
κι’ άπό τή μάννα σου.
«Μέ τέτοια, κιάλλα λόγια μαΰλα, τήν ξεγέλασε
καί κατέβη.
— Π ώς βρέθηκες εδώ παραπεσμένη, Πεντά
μ ο ρ φ η ;...
— “Ετσι, κέτσι, κέτσι...
— Μήν πικραίνεσαι, Ιγώ θά πάρω την ίδια
στράτα, κιάν τόν συναπαντήσω θ ά τοΰ πώ νά
ξαναγκάση. Γύρε τώρα στήν ποδιά μου, νά σοΰ
ψάξω τό κεφάλι, νά λέμε καί τίποτα, ώς πού νά
δροσίση νά ξεκινήσω.
« Ή γύφτισσα, ζήλεψε τήν ομορφιά της καί
τήν τύχη της, καί κεΐ πού τήν έψαχνε, τής κάρ
φωσε τρεις βελώνες στό κεφάλι, καί ή Πεντά
μορφη χάθη άπό τήν ποδιά της. Στόν πλάτανο
άνέβηκε ή ίδια. Καμιά βολά έρχεται καί τάρ
χοντόπουλο, μούλο τό χωριό πίσω. Κάνει έτσι,
και γλέπει μιά γύφτισσα στόν πλάτανο.
— Π ώς γίνης έτσι, Πεντάμορφη; . . .
— Νά, άπό τήν πείνα καί τές σκασύλες πάργησες νάρθής.
«Έκεΐνος τήν πίστεψε, τήν κατέβασε άπό τόν
πλάτανο καί τήν πήρε στό χωριό. Ά πάνου στες
οχτώ μέρες τής είπε.
— Έμεΐς τόχουμε στόν τόπο μας, άπάνου
στες οχτώ μέρες, νά πηγαίνουμε στά πιστρόφια.
Τό λοιπόν ά'λλαξε τά νυφικά σου, νά πάμε στή
μάννα σου.
« Κείνη, τή φάγανε τά φείδια, κέκανε τόν
άρρωστο.
— Δέν πάω καλά, θ ά πεθάνω! . . I Σύρε νά
φέρης τή μάννα μου, πώχει τό βότανο νά μέ
γειάνη.
«Ρίχνεται στδλογό του καί φτάνει μέ τό έμπα
τού φεγγαριού στής Σταυρομάννας τό περβόλι.
— “Ώρα καλή σου, μάννα μου.
— Καλώς τον τόν ΰγιό μου.
— Μάννα! ειν’ άρρωστη ή Πεντάμορφη βαριά
γιά νά πεθάνη.
— Πάψε γιούλη μ’ μήν τό λες, καί μήν τό
ξαναγκρίζης! . . . Ποιά Πεντάμορφη είν’ άρρω 
στη; ποια κόρη μου πεθαίνει; Τήν κόρη μου
την ακριβή, τή μοσχαναθρεμμένη, τή μάγειραν
καί γένηκε στόν ούρανό φεγγάρι.
— Κάμε, μάννα μ’, τά μάγια σου καί γώ νά
πά κοντά της, μήν τύχη κιάνταμώσου με, πάλε
νά σού τή φ έ ρ ω ! . . .
«Κή Σταυρομάννα έκαμε τάρχοντόπουλο ήλιο,
καί τρέχει άπό τότες νά φτάση τό φεγγάρι. Νά,
πού λέτε, παιδιά μου, τό τήταν τό φεγγάρι, τό
τήταν καί 0 ήλιος...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δ. Κ ΛΗ ΡΟ Ν Ο Μ Ο Σ

{ Β Α Λ Τ Ε Τ ΣΙίίΤ Η Σ)
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝ ΑΣΚΑΛΕΥΤΕΙΣ
Ε ις τό βιβλίον αύτό, έκδοθέν πρό μηνός περίπου,
δ κ. Ρ όδος περιγράφει διάφορα μηχανήματα των
αρ χα ίω ν: άσιρόλαβον, αναφορικά ωρολόγια, σφαίρας
ή πλανετάρια καί δρομόμετρα κ α θώ ς καί τά χάλκινα
συντρίμματα τά εύρεθέντα εις τόν βυθόν τω ν ’ Αντι
κυθήρων, ! κ τής συσχετίσεως τω ν οποίων συνάγει συμ
περάσματα. Ε ις τδ τέλος προσθέτει, σημείωσιν περί
εύμεθοδου άνελκΰσεως των |ν τφ β υ θφ τής θαλάσσης
αντικειμένων έπί τή Ιλπίδι ότι ή ’Αρχαιολογική 'Ε τα ι
ρεία καί α ί ξέναι αρχαιολογικοί σχολαί θ ά ¿ννοήσουν
ότι ¿Τναι καιρός νά έρευνηθή συστηματικός ό βυθός
τής ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου, Τοΰ κεφα
λαίου αύτοΰ, πολύ ενδιαφέροντος, αποσπάσματα δίδομεν εις τά « Π αναθήναια».
άνασκάλευσις τού βυθοϋ τώ ν Α ντικυ θή ρω ν καί
ή έξ αύτοΰ άνέλκυσις τώ ν άρχαιοτήτων έγένετο
άνευ σχεδίου, άνευ συστήματος καί δι’ εντελώς προ
χείρων μέσων. Μ ικρά καί ενθραυσταάντικείμενα, ώς
τό «πλανετάριον τών Α ντικυ θή ρω ν» έξή λθον εις πολ
τόν μεταβεβλημένα, έτερα δέ, μεγάλα κ α ί ' βαρέα
κακώς άνασυρόμενα Ιξω λίσθη σαν καί κατεκυλινδήθησαν εις τάς άβύσσους. Α ί άνασκαλεύσει; του βυθοΰ,
— fouilles so u s-m a rin e s, — θέλουσι καί αύταί τάξιν
καί μέθοδον καί χρήζουσι συστηματικής μελέτης, συ
στηματικής παρασκευής καί διεξαγωγής τώ ν έργων.
Α ί παρά τήν Μ αχδίαν τής Τύνιδος, — τά δεύτερα
ταΰτα ’Α ντικύθηρα, — όμοιας φύσεως Ιργασίαι αΐτινες
έδώρησαν είς τήν άρχαιολογίαν π λή θος άξιολόγων
ευρημάτων, διεξήχθησαν καί αδται διά σχετικώς προ
χείρων μέσων βί καί άπό σχεδίου καί συστηματικώτερον. χάρις είς τόν πεφωτισμένον νοΰν τού διευθύναντος αύτάς Ά λ φ ρ έδ ο υ Μερλέν, παρά τήν έκ μέρους
αότοΰ έλλειψιν ειδικών γνώσεων.
. .
’Αποτελεσματικοί άνασκαλεύσεις καί ανελκύσεις
χρήζουσιν βύμεθόδου εργασίας, Ισχυρών καί καταλ
λήλων οργάνων καί πρό παντός διευθύνσεως τών
έργων ύπό δεξιού καί είδικοΰ μηχανικού «pour ren

Η

φέρον τροχούς ίνα κυλιέται έπί τοΰ βυθοΰ, καί τεχνικωιάτην θύραν διά τούς δύτας, ή «Ναυτική Σφαίρα»
τοϋΜ παλσαμέλλο, τό όποβρύχιον «Γαλλία» τοΰ Π ιάττι
Δ ά λ Π ό σ ο διά μεγάλα βά θ η έπί σκοπφ άνελκΰσεως
τώ ν λειψάνων τής περιβόητου «Ά λ α β ά μ α ς», τής καταβυθισθείσης κατά τόν ανθενωτικόν πόλεμόν ύπό τοΰ
«Κ ή ρ ζα ς» πρό του Χερβούργου. Ά λ λ ’ ή άνασκάλευσις
τοΰ λιμένος Β ίγο είχεν οργανωθή μετά πρακτικού νοϋ
καί τοιαΰτα πρέπει ή αρχαιολογία ν ’ άποκτήση δπλα,
δπ ω ς διεξάγη τήν άνασκάλευσιν τοϋ βυθοΰ τής θαλάσ
σης μεθ’ ή ς καί τό β ά θ ο ς τής γής συστηματικότητος.
Τ ά εργαλεία καί μηχανήματα τοΰ Βίγο έφθάρησαν,
έξηφανίσθησαν ϊο ω ς άπό έτών. Ο ί τύποι όμω ς αύτών,
ώ ς καί τό σύστημα καί αί μέθοδοι τών έργων τοΰ με-

ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
flouer sans détériorer» ώ ς άνεκοίνουν καί έν τφ
Ά ρχα ιολογικ φ Συνεδρίφ, διότι βεβαίω ς δέν εΐμεθα
πλέον είς τούς χρόνους τού δύτου Σκυλλίου. Ώ ς υπό
δειγμα τοιούτων εργασιών δύναϊαι νά χρησιμεύση ή
μεγάλη έν Βίγο άνασκάλευσις τού ι 8γε ύπό τόν επι
φανή μηχανικό'- Μ παζέν, καταρτίσαντα δλόκληρον σύ
στημα ύποβρυχίων ερευνών καί Ανακαλύψεων, Ούτος
τάς π ρώ τας αύτοΰ δόκιμός ΙποιεΤτο έ ξω τοΰ Λοριάν
τόν Ίο,ύλιον τοΰ 1865. Μ ε τ’ ολίγον τφ έδίδετο εύκαικαιρία νά έφαρμόοη τάς Ιπινοήσεις αύτοΰ Ιπί τών
πραγμάτων.
’ Εν ετει ιγ ο ί καί κατά τόν περί Διαδοχής καλούμενον πόλεμον, δν οΐ Ά γ γ λ ο ι ¿πολέμησαν κατά τών
Γάλλων καί Ισ π α ν ώ ν , είκοσιδύο θησαυροφορτίδες,
γκαλιόν, φέρουσαι κέρματα χρυσοΰ καί αργύρου άξίας
τετρακοσίων πεντήκοντα εκατομμυρίων φράγκων έκ
τώ ν ισπανικών αποικιών καί φεύγουσαι πρό τού άγγλοβαταύικοΰ στόλου παρέπλευσαν τάς πορτογαλλικάς
άκτάς καί κατέφυγον είς Βίγο. Έ κ ε ΐ βοηθείφ π ροσδρα ^ιούσης γαλλικής μοίρας ώχύρωσαν τόν εΐσπλουν αύτοΰ,
όστις όμω ς μετάτινας ημέρας Ιβιά σ θη ύπό τοΰ ναυάρ
χου Χ όψ ον καί πείσμων συνήφθη έν τφ λιμένι άγών.
Γάλλοι καί ‘Ισπανοί ήττώμενοι καί άπελπίσαντες κατεβύθισαν τά γκαλιόν, κατά τόν 'Ισπανόν ίστορικόν, μετά
τοΰ θησαυρού. ‘ Η ίστορ.ική αύτη είδησις, θεω ρ η θ εΐσ α
άκριβής, ώ θησεν είς συγκρότησιν μεγάλης Ε τα ιρ εία ς
πρός άνασκάλευσιν του βυθού τοΰ Βίγο καί ή διεύθυνσις τών έργων άνετέθη εις τόν επιφανή Γάλλον μηχα
νικόν Έ ρνέστον Μ παζέν, δστις κατά τόν ’Ιανουάριον
του ι87ο, είς πρώτην δοκιμαστικήν Ιξερεύνησιν, Ιξη κρίβου τήν θέσιν τώ ν θησαυροφορτίδων καί Ιξήγε
πέντε τεμάχια, πέντε μεξικανικάς τά ρ τα ς , καθαρού
άργύρου, ών εκάστη έζύγιζε τριάκοντα πέντε χιλιό
γραμμα. Έ ν έ τ ε ι 1872, ό Μ παζέν κατέπλευσε πάλιν είς
Βίγο, έπιβαίνων είδικοΰ σκάφους, τοΰ «δ /χ ο », καί
συνοδευόμενος ύπό επίλεκτων ναυτικών καί μηχανικών
καί δεκαπέντε ατρόμητων δυτών, οιτινες μετά καρτε
ρίας εΐργάσθησαν έπί οκτώ μήνας, κ α θ ’ οΰς άπταίστω ς καί άπροσκόπτως Ιλειτούργουν τά Ισχυρά μηχα
νήματα τοΰ Μ παζέν, οΐ έξελκυστήρες, οί μηχανικοί

Τ ό καιυπιευιήριοί’ Μπαζέν έν λειιουργιρ.

Τό κατοίΕτεντήςων

Μπαζέν είς τήν *Έιι4ρσιν τλΟ ι$7Λ

ρήκται, τά άνελκυστήρια καί τά βαρούλκα, ένφ αί
τορπίλλαι μετά κόπου Ιρρήγνυον τούς έκ κογχυλών καί
καχλήκων λόφους, ών πυρήνες ήσαν τά πρό έκατόν
έβδομήκοντα έτών καταθύσαντα σκάφη. Τεράστιοι
όγκοι έξειλκύοντο μετά θαυμαστής εύχεςείας έκ τοΰ
ΰδατος, ι ,4 7 1 κυβικά μέτρα χώ ματος μετετοπίσθησαν.
Ξύλα άκαζού, καμπές, καί άλλα, π ίθ ο ι πυρίτιδος, βλή
ματα, τηλεβόλα, άγκυραι, παντός είδους σκεύη καί
ολόκληρα τμήματα σκαφών άνειλκύσθησαν έκ τοΰ
βυθοΰ· μόνον οί π ίθοι του χρυσοΰ καί άργύρου δέν
άνευρέθήσαν. Ό Ιστορικός Ααφσυέντε είχε βασισθή
έπί μύθων. Ό ναύαρχος Βελάσκο είχε μεταφέρει τά
45» Ικατομμύρια είς τή ν ξη ρ ά ν πρό τής ένάρξεως τής
μάχης. Έ ν τούτοις ό μηχανικός Ιπανήρχετο είς τήν
ί ’ αλλίαν θριαμβευτικώς, φέρων μοναδικήν άπό άπόψ εω ς ιστορικής συλλογήν, θαυμασθεΤσαν έν τή Ικ θέσει του 1875 μετά τώ ν άνασκαλευτικών μηχανημάτων
του. Τ ό κατοπτευτήριον ήτο μέγας κύλινδρος Ι ξ ελάσ
ματος. Έ φ ε ρ ε ν άνω σφαιρικόν δοχεΐον πεπιεσμένου
άέρος, Ιπί δέ τών πλευρών παραφωτίδας καί δίθυρον
γιγγλυμωτήν έξοδον πρός τά κάτω. "Η βάσις τής κυλιν
δρικής ταύτης σκοπιάς, λήγει είς παχύτατον κρύσταλ
λον δι’ οδ έρευνφ τις τά βά θ η τών θαλασσώ ν βοηθείφ
ήλεκτρικοΰ λαμπτήρος. Ό μέγας έξελκυστήρ, οδ παρέχ ο μ ε ν τ ή ν είκόνα, έτερόν τι μέγα ρηκτικόν μηχάν*ιμα
δι’ οδ άπήλασσε τά ναυάγια τής άμμου καί τώ ν λίθων,
Ισχυρότατη ηλεκτρική λυχνία καί σκάφανδρα άντέχοντα
είς μεγάλης πιέσεις σννεπλήρουν τήν όλήν παρασκευήν.
Δέν δύναταί τις νά ίσχυρισθή, δτι ό μηχανικός Μ παζέν
μετέβη άοπλος είς Βίγο. Ά π ό τής εποχής αύτοΰ, παρά
τήν πρόοδον .τών καταδυτικών έν γένει μηχανημάτων,
συστηματικωτέρα τή ς έν Β ίγο έξερεύνησις £υθοΰ δέν
έγένετο, εί καί κατεσκευάσθησαν άριστα όργανα^ ό
υποβρύχιος Ιξερευνητικός σωλην τοΰ Ζ ομπ άρ, ό « ’Α ρ 
γοναύτης» τοΰ Σίμω νος Λαίηκ, καταδυιικον σκάφος,
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γάλου μηχανικοί?, είναι γνωστοί καί βϊναι εύχερές νΟν
μετά την ούγχςονον άνάπτυξιν ιώ ν καταδυτικών μέσων,
(υποβρύχιος πόλεμος, λιμενικά έργα, υποβρύχιοι θ εμ ε
λιώσεις, ναυαγιαιρεσιακαί επιχειρήσεις), νά κατασκευασ θώ σ ι τελειότεραι καί ισχυρότεροι συσκευαΐ, έπιτρέπουοαι τήν ύπό ιό ΰδώρ μακροιέραν διαμονήν των
δυτών και αύτών έτι των διευθυντών τώ ν έργων, —
ω ς έπραττε τοΰτο ό Μ παζέν έπί μακρόν παραμένων
έν τφ κατοπτευτηρίφ του, — καί τήν μ ε θ ’ ύπομονής
και τέχνης έξελκυσιν τών αντικειμένων έκ τού πηλού
καί τή ς άμμου ή τήν άποχώρισιν «ύ τώ ν άπό τών τερα
στίων συμπαγών δγκωγ, εϊς οΰς, έκ του ίδίου βάρους
καί τής έν τφ β υ θφ ακαμάτου ξω ϊκ ή ς καί φυτικής
δημιουργίας συμβοηθούσης, συμιρύρονται καί μαζοποιοΰνται οί σωροί τών ναυαγίων, τέλος δέ καί τήν
άνέλκυσιν αυτών εις τήν επιφάνειαν άνευ κινδύνων καί
φθοράς, Α ί πρός άπόκτησιν καταλλήλου καί έπαρχους
διά τό τοιοΰτον εγχείρημα υλικού καί προσωπικού δαπάναι, ίιπερβαίνουσι τάς δυνάμεις τής αρχαιολογικής
υπηρεσίας τής ‘ Ελλάδος, Τ ό αυτό δέ καί έπί ιδιωτικής
έπιχειρήσεως, ήτις προκειμένου περί εΰρυτέρων καί
γενικότερων υποβρυχίων ερευνών δένή θ ελ εν άναλάβει τό μακρόν καί δΰσκολον έργον άνευ δγκωδών απο
ζημιώ σεω ν, έχουσα ανάγκην νέου καί βαρυτίμου ειδι
κού υλικού. "Ε νω σις Ιν τφ έργφ τών ξένων Ινσ τιτού 
τω ν καί τή ς ήμετέρας ’ Αρχαιολογικής, εισφορά δ’ Ανά
λογος τών γινωσκόντων νά προάγωσι τάς έπιστήμας
καί τήν ιστορίαν κρατών θ ά Ιπέτρεπε τήν πρόσκτησιν
τώ ν χρησίμων είς υποβρυχίους άνασκαλεύσεις, α παρε
χόμενα έκάστοτε εις δεξιούς έργολήπτας, ή θελον δυνηθή ν’ άγάγωσι βαθμηδόν είς φ ώ ς δσα ή θάλασσα
κ αί ή άμμος έγκρύπτουσιν άκόμη καλλιτεχνικά Αντι
κείμενα. Τ ά ΰδατα τών ’Αντικυθήρων καί τής Μαχδίας
δέν είναι τά μόνα καλύπτοντα άρχαιότητας καί ή Ά ρ αιολογία καταλλήλως δπλιζομένη θ ά δυνηθή νά έκράμη είς τήν Σαλαμίνα καί είς τό νΑκτιον, είς τήν
‘ Ρόδον καί είς τήν Κνίδον, εις ’Αλικαρνασσόν καί είς
Τύρον, είς τό Μισηνόν τής Καμπανίας καί είς τόν κόλ
πον τού Τάραντος, είς Τ ά βεννα ν καί είς Συρακούσας,
εις Καρχηδόνα καί Καρθαγένην, πανταχού τέλος οπού
ύπάρχει Ιλπίς έπιτυχών άνασκαλεύσεων καί άξιων
λόγου ευρημάτων. Τ ή ς όργανώσεως τού έργου ήθελον
έπωφεληθή καί « I μεσαιωνικοί έρευναι καί αΰταί αί
άφορώσαι είς τήν συλλογήν Ιστορικών ενθυμίων νεωτέρων γεγονότων ώ ς τής έν Ναυαρίνφ ναυμαχίας- Διά
μέσου τώ ν αιώνων λιμένες κατεκρημνίσθησαν εϊς τήν
θάλασσαν, πόλεις ολόκληροι κατεποντίοθησαν, ίδιάξοντος ίσ ω ς χαρακτήρος καί πολιτισμού- Ναυμαχίαι
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αυτός κομήτης είναι, δπως λέγει
Ο περιοδικός
δ Αστρονόμος κ. ΰ τ ^ η ο η , τό περιφημότερον πιθανώς άστρον είς τήν Ιστορίαν τής
αστρονομίας. Είναι δ πρώτος κομήτης, πού έλογαριάσθη ή περίοδος τής περιφοράς του καί
πού έσημειώθη συχνά ή έμφάνισίς του, μολονότι
σχετικώς μέ τήν Ανθρωπίνην ζωήν γίνεται πολύ
Αραιά, ήτοι κάθε 75 χρόνους περίπου. Καί αυτός
μαζί μ’ ένα άλλον κομήτην, Ιλθόντες είς τήν
δπτικήν άκτίνα μας τό ι 68 θ καί 1682 , είναι οί
πρώτοι, πού έξετάσθησαν άστρονομικώς μέ τήν
νέαν τότε θεωρίαν τής ελξεως καί μάλιστα
Απ’ αύτόν τόν μεγάλον Νεύτωνα.

έγκατέσπειραν τόν βυθόν ναυαγίων καί ναυάγια άρπακχικών όλκάδιυν πολυάριθμα έγένοντο. Πανχαχοΰ έπί
τών γραμμών τής Ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας τών Αρ
χαίων καί τού μεσαίωνος, άπό Ίσσικού κόλπου μέχρι
Γαδείρων, περί τάς άκτάς τή ς Μεσογείου, τή ς Π ροποντίδος καί αύτού τού Εύξείνου Πόντου, περιστεφομένου ποτέ ΰπό σειράς ελληνικών αποικιών, τοιαΰται
ερευναι επιβάλλονται- Δέν ύπάρχει πλέον λόγος τήν
συστηματοποίησιν τών άνασκαφών νά μή ιταρακολουθ ή σ η ή συστηματοποίησις τώ ν άνασκαλεύσεων καί
δέον αύται νά γίνωνχαι δχι μόνον όταν τύχη σπογγα
λιευτικόν σκάφανδρον νά πρόσκρουση έπί σωρού τίνος
αρχαιοτήτων φθειρομένων έν τφ βυθφ , οΰδέ νά διεξάγωνται βαναύσως καί έκ τού προχείρου.
Ίδιάζουσαν δέ σημασίαν' αί τοιαΰται άνασκαλεύσεις
θέλουσιν έχει διά τά ς έρευνας τάς άφ ορώ σας είς τόν
ναυτικόν βίον τών άρχάίίον, ο ί πολλά σημεία Οέλονσι
διαφωτίσει εί καί, ώ ς είπομεν έν προοιμίφ , ή θάλασσα
δέν είναι έξ ίσου πρός τήν γήν καλή τών αρχαιολογι
κών θησαυρώ ν φύλαξ. Δ ιά τά ναυτικά ιδίως αντικεί
μενα σημειω θήτω μερικώτερον: ό χυτοσίδηρος καλύ
πτεται ταχέως ύπό στρώματος σκωρίας, σύν τφ χρόνφ
δέ, ώ ς και ό σφυρήλατος, ύφίσταται μείωσιν τών αρε
τών αύτού άντοχής. Τ ά χαλύβδινα αντικείμενα άντέχουσι π λειότερον εις έπαφήν πρός ξύλο δρυός ή χαλ
κόν δ σίδηρος φθείρεται ταχύτερον. Χ α λ κ ός όμω ς καί
ορείχαλκος διατηρούνται καλώς έν τή θαλάσση καί
έχομεν παράδειγμα πεντακοσίων ετών άβλα βού ς δια
μονής ΰπό τό ύδωρ, ’ Α λλά καί τά ξύ λ α διατηρούνται
άνέπαφα βυθισμένα έξ ολοκλήρου έντός τής Ιλύος τού
βυθού ή έν τή άμ μφ . Έ ξ ω δμως τούτων προβάλλοντα
προσβάλλονται παρευθύς ύπό τών θαλασσίω ν σκωλήκων, τής τερηδόνος, teredo navalis, καί τή ς limnoria
terebrans, τώ ν μόνων σχεδόν ξυλοφάγων τής Μ εσο
γείου. Ή καταστροφή επιταχύνεται έν τοΤς θερμ οΐς
τών κλιμάτων. Έ ν πάση περιπτώσει ή δρύς είναι όλιγώ τερον εύπρόσβλητος τής Ιλάτης. Ύ π ά ρχο υ σ ι καί
ξύλα σχεδόν άπρόσβλητα, άλλά ταΰτα είσήλθον κατά
τούς νεωτερους μόνοι' χρόνους είς τήν ναυπηγίαν καί
ήσαν άγνωστα εις τούς αρχαίους ώ ς .έκ τού Θεοφράστου συνάγεται. Οΰχ ή τον δμως ό πατήρ τής φυτολο
γίας παραδέχεται και έκ τώ ν γνωστών παρά τοΤς
αρχαίοις άοαπή- «άσαπή δέ φύσει κυπάρισσος, κέδρος,
έβενος, λω τός, πυξός, έλαία. . .
Π α ρ ά πάντα ταύτα αί τών βυ θώ ν άνασκαλεύσεις δέν
είναι δυνατόν ή πολλάς άκόμη νά έπιφυλάττωσι καί
εύαρέστους εκπλήξεις εις τε τόν άρχαιολόγαν καί τόν
ιστορικόν.
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Ό καταπληκτικός νους του μεγαλοφυούς Ικείνου μαθηματικού καί φιλοσόφου Ανασκαλεύον
τας τάς ιδέας Αρχαίων 'Ελλήνων φιλοσόφων,
πού ¿πίστευαν δτι οί κομήται είναι άστρα άνά•λογα με τούς πλανήτας καί έχουν καθένας ίδικήν
του περιφερικήν κίνησιν, Ανεγνώρισεν ώς όρθήν
τήν αντίληψιν ¿κείνην καί έσκέφθη εξακριβώ
νοντας διαφόρους θέσεις τών κομητών είς τον
ούρανόν νά σχηματίση έτσι τόξα τού κύκλου
τής περιφοράς αυτών καί λαμβάνοντας ώς βάσιν
τήν ταχύτητα καί τόν κύκλον τού καθενός νά
ύπολογίση τόν χρόνον τής έπανόδου του.— Τόν
πρώτον κομήτην, πού τού έπαρουσιάσθη (τό
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του, εύρίσκοντας δτι τό 1607 είχε σημείωση τόν
κομήτην δ Κέπλερ, τό δέ 153 1 ό Άπιανός καί
παλαιότερα τό 145 ^ κάποιος άλλος παρατηρητής
τών άστρων. Τό Ικδοθέν τότε βιβλίον-Από τόν
Χάλλεϋ (A stronom iae com eticae Synapsis)
επροκάλεσε τήν περιέργειαν καί τόν θαυμασμόν
δλου τού κόσμου.
** *

ΕώΜΟΝΔΟΣ ΧΑΛΛΕΥ

i 68 o) τόν έξέτασε κατ’ αύτόν τόν τρόπον, Ανε
γνώρισεν δτι ή περιφορά του έσχημάτιζεν ελλει·
ψ>ιν καί δτι ή κίνησίς του ήτο σύμφωνος μέ
τούς νόμους τής πλανητικής κινήσεως, ¿λογά
ριασε δέ δτι θά έπανέλθη κατά τό ειος 2280 ,
ήτοι μετά 600 χρόνια άπό τότε.—
Εννοείται δτι τόσο μεγάλη προ
θεσμία έπαληθεύσεως τής θεω
ρίας καί τών λογαριασμών δέν
ήμποροΰσε νά εμπνεύση πεποίθησιν είς τούς σκεπτικούς.'Ύστερ’
άπό δύο χρόνους δμως άλλος κο
μήτης φανερωθείς είς τό στερέωμα
τής γής, εξετάσθη καλά μέ τόν
τρόπον καί κατά τάς δδηγίας τού
Νεύτωνος Από ενα φίλον του καί
μαθητήν του τόν Αστρονόμον Χάλλεϋ, δ όποιος
καί κατέγινεν είς την έ'ρευναν δλων τών ¿ως τότε
γνωστών ώς έμφανισθένιων κομητών (ήτοι 24
ίστορικώς άναφερομένων). Ό κομήτης Ανεκαλύφθη τήν Ι5ην Αύγουστου 1682 άπό τόν Flam 
steed, βοηθόν τού Αστεροσκοπείου τού Γκρήνουτς. Τέσσαρες Αστρονόμοι τού τότε καιρού
παρηκολούθησαν τήν κίνησίν του- καί είς τάς
παρατηρήσεις αύιών έφαρμόζοντας ό Χάλλεϋ τήν
μέθοδον τού Νεύτωνος εύρήκεν δτι ή κίνησίςτου
ήτον ελλειπτική καί δτι ή περιφορά του θά Ιγίνετο κάθε 75 χρόνους περίπου — δχι είς τελείως
έξακριβωμένην χρονικήν περίοδον, διότι δ κομή
της επάθαινε διατάραξιν τής κινήσεώς του Από
επίδρασιν τής ελξεως τών πλανητών. Καί συμβουλευόμενος τόν κατάλογον, πού είχε κάμη τών
ίστορικώς Αναφερομένων πλανητών, έπαλήθευσε

Ή υπολογιστική μέθοδος τής περιφοράς καί
επομένως τής επανόδου ιών κομητών, ή θεμελιωθεΐσα ώς ε’ίπαμεν, ύπό τού Νεύτωνος καί
εφαρμοσθεΐσα ύπό τού Χάλλεύ, είναι ή αυτή,
πού εφαρμόζεται, καί διά τούς πλανήτας. Ή
διαφορά είναι δτι τών πλανητών ή έλλειψης
(ήτοι ό δρόμος τής περιφοράς των) είναι σχετι
κώς μικρά, Ινφ τών κομητών συνήθως είναι
πολύ μεγάλη, καί οί Απαιτούμενοι ύπολογισμοί
διά νά εδρεθ^ δ χρόνος τής νέας έπανόδου
είναι τοιούτοι, φστε δέν κάμνομεν μέγα σφάλμα,
εάν διά μερικούς δρους τών υπολογισμών θεωρήσωμεν οτι ή κίνησις κομήτου Αποτελεί ενα
τόξον, πού ανήκει είς καμπύλην παραβολ&ήν,
ήτοι είς καμπύλην, πού τά άκρα της συναντώνται (δι’ ήμάς) είς τό άπειρον— διά νά μεταχειρισθώμεν Ατελή ορισμόν Αντιληπτόν Από Αμυήτους είς τά μαθηματικά. Παραστατικώς ή ελλειψις ή τροχιά δηλαδή, πού Ακολουθούν είς τήν
κίνησίν των οί πλανήται είναι τοιοΰτον σχήμα:

E s tetiou

καί ή παραβολή, ήτοι ή παραβολική καμπύλη,
κατά τήν οποίαν λογαριάζομεν δτι κινούνται οί
κομήται έχει τοιοΰτον σχήμα:

Παραβολή

"Ωστε — κατά στοιχειώδη έξήγησιν — δταν πρό
κειται νά όρίσωμεν τήν τροχιάν ένός πλανήτου
ή ένός κομήτου, πρέπει νά Ιχωμεν μερικάς θέ
σεις τού άστρου αυτού είς τόν ούράνιρν θόλον,
εξακριβωμένα? δσον τό δυνατόν. Ή έξακρίβωσις
τών θέσεων αύτών είναι ή βάσις τού ύπολογισμοΰ. Γενικώς άρκούν τρία σημεία, είς αρκετήν
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δμως άπόστασιν μεταξύ των, άφοΰ ληφθή ώς
μία Ιστία τής ελλείψεως ό ήλιος. Καί διά μέν
τούς πλανήτας καθώς καί τούς κομήτας, πού
έχουν τροχιάν δχι πολύ ελλειπτικήν, ό υπολογι
σμός είναι εύκολος. Ά λλα διά τούς άλλους, δσοι
διαγράφουν πολύ επιμήκη ίλλειψιν παρουσιά
ζονται μεγάλαι δυσκολίαι. Διότι Ιξ αίτιας τοΰ
μεγάλου μήκους τής τροχιάς δεν μάς είναι δυνα
τόν νά παρατηρήσωμεν τόν κομήτην είμή πολύ
γειτονικά εις τόν ήλιον καί κατά συνέπειαν ένα
πολύ μικρόν μέρος τής τροχιάς του. "Ωστε άποβαίνε< δύσκολον νά όρισθή άκριβώς τό μήκος τής
Ιλλείψεως μέτό νάεχωμεν ώς βάσιντόσο μικρόν
τόξον καί επομένως άδύνατον νά ευρωμεν τό
μήκος τοΰ μεγάλου άξονος τής Ιλλείψεως καί
συναφώς τόν χρόνον τής Ιπανόδου του.
Τά δύο τμήματα τοΰ τόξου τά θεατά εκατέ
ρωθεν τοΰ ήλιου διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ
των καί συγχέονται αϊσθητώς είς τόξον παρα
βολής, ήτοι καμπύλης ώσάν εκείνην, πού άποτελεΐ τό 20ν ανωτέρω σχήμα. Πρός άπλοποίησιν
δέ των υπολογισμών, ήτοι πρός περιορισμόν
τοΰ σφάλματος, οϊ αστρονόμοι λαμβάνουν πάν
τοτε τό σημειωθέν τής τροχιάς τοΰ κομήτου
τόξον ώς τμήμα παραβολικής καμπύλης καί
Ιπομένως υπολογίζουν θεωροΰντες παραβολι
κήν έν μέρει τήν τροχιάν ενός κομήτου. Καί
δταν τά διάφορα τών υπολογισμών στοιχεία
προσδιορισθοΰν μέ τήν δυνατήν άκριβολογίαν
ζητοΰν τότε είς τόν κατάλογον τών παρατηρηιθέντων έως τώρα κομητών άν τά νέα ευρεθέντα
στοιχεία αντιστοιχούν με γνωστά τοιαΰτα άλλων

κομητών. Καί δταν αντιστοιχούν αύτά καθώς
καί τ’ άλλα τής τροχιάς στοιχεία ήτοι άνιών καί
κατιών δεσμός, κλίσις τοΰ επιπέδου κλτ. γίνεται
τότε πιστευτόν δτι πρόκειται περί κομήτου, ό
¿ποιος παρετηρήθη ήδη καί ό οποίος μάς
επανέρχεται. — Ά π ό μόνην μάλιστα τήν κλίσιν
τοΰ επιπέδου τής τροχιάς προκύπτει αρκετά
ασφαλής γνώμη δν πρόκειται περί κομήτου
περιοδικού ή μή. Ε λαφρά κλίσις, μικρότερα τών
15 μοιρών, δύναται νά θεωρηθή ώς ένδειξις
περιοδικότητος. Τοΰτο καί Ιμπειρικώς Ιπιστοποιήθη, διότι δλοι οί κομήται, πού έχουν βραχεΐαν περίοδον Ιπανόδου, έχουν κάί έλαφράν
κλίσιν, μή άπομακρυνόμενοι πολύ άπό τό Ιπίπεδον τής Ιλλειπτικής ήγουν τό Ιπίπεδον τής
γηΐνης τροχιάς.
•* *
'Η μέθοδος αύτή τού υπολογισμού τής τρο
χιάς κομητών, θεμελιωθεΐσα υπό τού Νεύτωνος,
εχρησιμοποιήθη είς τόν κομήτην τοΰ 1682 υπό
τοΰ Χάλλεϋ. Εξετάζοντας ίστορικώς εύρήκε τά
αύτά στοιχεία περιφοράς μέ τόν κομήτην τοΰ
ΐ6θ7 καί τοΰ 153 1 και τ°ύ ί45^· Καί γνωρί
ζοντας τήν περίοδον τής τροχιάς ήδυνήθη εύκολα
μέ τούς νόμους τοΰ Κέπλερ νά εύρη τόν μεγάλον άξονα τής Ιλλείψεως καί μερικά άλλα στοι
χεία αύτής, νά προείπη δέ συνεπώς τήν διάβασίν
του διά τό Ι75§ θ
ά&χάς τοΰ 1759·
"Οταν προσήγγιζεν ή Ιποχή τής δρισθείσης
Ιμφανίσεως ό επιστημονικός τότε κόσμος άνέμενε τόν κομήτην μέ ζωηρόν Ινδιαφέρον. Μά
λιστα, διότι Ιπρόκειτο νά βεβαιωθή δν ό κομήτης

θά ύφίστατο διατάραξιν τής κινήσεώςτου συνε «αί ή ταχύτης τού κομήτου, πού στρέφεται
πείς ελξεως τοΰ πλανήτου Διός, δπως είχε άντιθέτως τής γής, είναι. 1 70.000 τήν ώραν εις
προείπη ό Χάλλεϋ. Έ ν τφ μεταξύ ό Γάλλος στρογγυλούς άριθμούς.
μαθηματικός Κλαιρώ έκαμε κοπιώδεις σχετικούς
** *
υπολογισμούς ώς πρός τήν διατάραξιν τής κινήσεως τού κομήτου άπό τήν ελξιν τών άλλων ^ 3'Ως πρός τήν ύλην άπό τήν όποιαν άποιελεΐτοΰ ήλιακοΰ συστήματος σωμάτων, εξακριβώσας ται αύτός καί οί άλλοι κομήται έγιναν πολλαί
τάς διαταράξεις αύτάς ώς πρός τάς δύο προγεείκαοίαι, διότι ώς νπο&έσεις (Ιπιστημονικά δηλ.
νεστέρας εμφανίσεις καί συμπεράνας δτι δ μέν συμπεράσματα) δέν δύνανται νά χαρακτηρισθώπλανήτης Ζεύς θ ά ήργοπόρει τήν Ιπάνοδον τού σιν άκόμη ούτε αί θεωρίαι τού Bredikhine
κομήτου 5 1 S ήμέρας, δ δέ πλανήτης Κρόνος ούτε αί πλέον δλων παραδεκτοί παρατηρήσεις
ιο ο άκόμη ήμέρας, ώστε νά Ιμφανισθή εις τό τοΰ Schiaparelli, αί στηριγμένοι είς τάς φ ω 
στερέωμά μας τήν 13 Απριλίου 1759 · — Οί τομετρικός παρατηρήσεις τοΰ N ew com b και
υπολογισμοί τού Κλαιρώ δέν εδείχθησαν πολύ H arkuess διά τήν μάζαν τών διαττόντων αστέ
σφαλεροί, διότι ό κομήτης εφάνη τήν 12 Μαρ ρων, Τό φασματοσκόπιον δέν ήδυνήθη άκόμη
τίου 1759 ήτοι 30 ήμέρας πρό τής όρισθείσης νά μάς δώση τελείως άκριβή εξαγόμενα, καί
προθεσμίας. Ά π ό τήν κατόπιν εξέλεγξιν αύτών φωτομετρικοί παρατηρήσεις επάνω είς αυτούς
δμως άπεδείχθησαν πολλά σφάλματα, άμοιβαίως τούτους τούς κομήτας δέν Ιστάθη δυνατόν νά
Ιξουδετερούμενα. Καί άπό τάς μεταγενεστέρας γίνουν. "Οτι δέ λέγει ό αστρονόμος κ. Mascart
αστρονομικός εργασίας Ιφάνη δτι έπρεπε νά διά τούς θεωριολόγους τοΰ πλανήτου Ά ρ ε ω ς
ύπολογισθοΰν αί έλξεις τοΰ Ούρανού καί τοΰ ήμπορεΐ νά Ιφαρμοσθή διά τούς άρχαιοτέρους
Ποσειδώνος, ήτοι πλανητών, πού δέν ήσαν
μάλιστα είκαοιολόγονς τής ύλης καί τοΰ τρόπου
άκόμη γνωστοί είς τήν εποχήν τού Κλαιρώ.
τής συστάσεως τών κομητών: Άναλόγως τής
Ά π ό τότε οί υπολογισμοί τών έλξεων καί πνευματικής των ροπής έκαμαν συμπεράσματα,
παρέλξεων Ιξηκολούθησαν Ιδίως άπό τόν Γάλ είς τά όποια συνετέλεσε περισσότερον ή φαν
λον συνταγματάρχην τοΰ μηχανικού de Ponte- τασία παρά ή Ιπιστήμη. Ά π ό άλλους Ó πυρήν
coulant πριν τής νέας Ιμφανίσεως τοΰ κομήτου τοΰ κομήτου Ικρίθη στερεός, άπό άλλους υγρός
καί άπό άλλους άέριος. Καί ή ούρά άλλοτε
τό 1853 καί κατόπιν αύτής. Έ δω κ ε δέ άφορμήν ή τότε Ιπάνοδος του είς ιστορικήν έρευναν Ιχαρακτηρίσθη ώς οπτικόν φαινόμενον καί άλ
τών πολυμαθών ερευνητών H ind καί Langier, λοτε ώς άραιοτάτη κοσμική ούσία.
οί οποίοι κατήρτισαν πίνακα τής Ιμφανίσεως
"Ομως αί σχετικαί παρατηρήσεις τοΰ Σκιατοΰ κομήτου κατά τό παρελθόν. Τόν πίνακα παρέλλι παρουσίασαν πολύ πιθανήν τήν σχέσιν
τούτον εσυμπλήρωσαν τελευταίως οί Ά γγλοι τών κομητών μέ τούς διάττοντας άστέρας. Ό
άστρονόμοι Cowell καί Crommelin άνελθόντες διάσημος Ιταλός άστρονόμος βασιζόμενος είς τό
έως είς τό 2ψθ π. X. "Ωστε τώρα γνωρίζομεν
δτι οί διάττοντες κάμνουν περί τόν 'Ήλιον πολύ
29 Ιμφανίσεις τού κομήτου. 'Η πλέον βραδύΙπιμήκεις ελλείψεις, άναλόγους μέ τάς ελλείψεις
νασα έγινε τό 53° μ· Χ· (79 έτη καί 3 μήνες) τής τροχιάς τών κομητών, Ισυμπέρανεν δτι τά
καί ή πλέον ταχεία δπως προϋπολογίσθη καί σμήνη τών διαττόντων προκύπτουν άπό την άποέγινεν. είναι ή τωρινή (2 4 έτη καί 5 μήνες). σύνθεσιν (διάσπασιν) ύλης τών κομητών. Εύρήκε
Οί τελευταίοι υπολογισμοί κατά τόν τρόπ.ον τού δέ καί σχετικάς άντιστοιχίας. “Ή τοι τά στοι
Ponteculant, γενόμενοι κυρίως άπό τούς Cowell χεία τήςτροχιάςτών διαττόντων τοΰ Αύγουστου
καί Crommelin, τών όποιων καί Ιβραβεύθη
εύρήκεν άνάλογαμέ τά στοιχεία τής τροχιάς τοΰ
ή σχετική έργασία, άπεδείχθησαν πλησιάζοντες κομήτου Tuttle. Τά στοιχεία τής τροχιάς τών
πολύ την άκρίβειαν. 'Ο κομήτης άνευρέθη τήν διαττόντων τοΰ Νοεμβρίου εύρήκεν άνάλογα μέ
I I Σεπτεμβρίου 1909 (I. ν.) ΰπό τοΰ κ. Βόλφ,
τά στοιχεία τής τροχιάς τοΰ κομήτου Tem pel
διευθυντού τού άστεροσκοπείου Άιδελβέργης καί είδικώς τά στοιχεία τροχιάς τοΰ ομήνους τών
είς φωτογραφικήν πλάκα. Δύο δέ ήμέρας πρωδιαττόντων, πού έπεσαν τήν 27 Νοεμβρίου τοΰ
τήτερα είχε σημειωθή είς δύο φωτογραφικάς
1 877 κ®1 τήν 22 Νοεμβρίου τού 1886 εύρήκεν
πλάκας τού άστεροσκοπείου Γκρήνουϊτς, μή Ιξεάνάλογα μέ τά στοιχεία τής τροχιάς τού κομή
τασθείσας εγκαίρως.
του Biela, ό όποιος μάλιστα έπρεπε κατά τάς
Ή ταχύτης, πού έχει ό κομήτης τού Χάλλεϋ χρονολογίας εκείνας νά περάση διά τής τροχιάς
τρέχοντος είς τό διάστημα, δέν είναι άπό τάς τής γής καί ό όποιος δέν άνεφάνη άπό τό 1852 .
μεγάλος άστρονομικάς ταχύτητας, υπερβαίνει 'Ο ίδικός μας άστρονόμος κ. Αίγηνίτης είς τόν
δμως άρκετά τήν ταχύτητα τού πλανήτου μας. Β ' τόμον τών σπουδαίων άστρονομικών Χρονι
Μέ άριθμούς, πού μόνον ή συσχέτισις αύτών κών του, άφορμώμενος άπό την θεωρίαν τοΰ
μάς είναι συγκεκριμμένως άντιληπτή, ή ταχύτης Σκιαπαρέλλι περί καταγωγής τών μετεωρικών
τής Γης είναι ιοό.οοο χιλιόμετρα τήν ώραν ρευμάτων, δεικνύει δτι ό κομήτης τοΰ Biela
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άρχισε πρό χιλίων και πλέον ετών νά διαλύεται.
‘ Η Ιδέα λοιπόν δτι οί διάττοντες, 8ν δχι δλοι
άλλά τουλάχιστον οί άναφερόμενοι παραπάνω,
είναι άπομεινάρια διασπάσεως (διαλΰσεως) κο
μητών γίνεται όλοένα περισσότερον άποδεκτή.
Ή διάλυσις κομητών γίνεται κατά μεν τήν είκασίαν τού Bredekhine έξ αίτιας έκρήξεων τής
ΰλης τοΰ πυρήνος, κατά δέ τήν θεωρίαν τού
Σκιαπαρέλλι έξ αιτίας τής δυνατής έλξεως τοΰ
Ήλίου και τών παρέλξεων τών μεγάλων πλα
νητών. Μερικαι νέαι θεωρίαι, δχι άσχετοι πρός
τάς.χημικάς περί τής ΰλης τοΰ Ήλίου άπόψεις,
τείνουν νά ΰποβάλουν ώς αιτίαν τής διαλΰσεως
καί τήν άπο&ητικήν ιδιότητα τών άκτίνων τοΰ
ήλίου.— Είς τήν άποθητικήν αδτήν ’ιδιότητα άποδίδεται καί ό σχηματισμός τής ουράς τών κομη
τών πρός τό αντίθετον μέρος τοΰ ήλίου, πού
αυξάνεται καί μικραίνει είς τόν καιρόν τής διαβάσεως τών κομητών άπό τό στερέωμα τής γής
δείχνοντας μεγάλας διαφοράς.
Ωστε, δταν γίνη δεκτόν δτι μερικοί τουλάχι
στον διάττοντες. είναι προϊόντα τής διαλΰσεως
κομητών, προκύπτει τό συμπέρασμα δτι τών
κομητών καί τών διαττόντων ή Ολη είναι ή αύτή
(ή περίπου ή αυτή, διότι ενδεχόμενον νά γίνε
ται κάποια χημική άλλοίωσις τών διαττόντων είς
τήν γηΐνην άτμοσφαίραν).
Τήν υλην τών διαττόντων ¿ξεκαθάρισαν αί
φωτομετρικά! παρατηρήσεις τοΰ N ew com b καί
Harkness. Ή μάζα των είναι πολύ μικρά. Οί
περισσότεροι έχουν βάρος δλιγώτερον άπό ένα
κόκκον καί οί μεγαλήτεροι άπ’ αύτούς μόλις
φθάνουν τά 6 γραμμάρια. Περιβάλλονται δέ
δλοι άπό άέρια, ώς έπί τό πλεϊστον υδρογονάν
θρακα, πού εϊτε άπό ήλεκτρικήν είτε άπό άλλην
φωτογόνον ηλιακήν αιτίαν, γίνονται φωτεινά.
"Ωστε, σύμφωνα καί με τήν άρχικήν θεωρίαν
τοΰ Νεΰτωνος, εικάζεται δτι οί κομήται είναι
ωσάν σύγνεφα κονιορτοΰ καί άποτελοΰνται άπό
μικρά σωματίδια (δπως τά τών διαττόντων) πού
απέχουν πολύ άναμεταξύ των.
Τό φασματοσκόπιον Ινισχυει τάς είκασίας
αύτάς. Διότι τό φάσμα τών κομητών δπως καί
τών πλανητών δίδει γραμμάς νατρίου καί μα
γνησίου μαζί μέ άλλας τινάς γραμμάς.— Καί ή
οπτική δέ παρατήρησις βεβαιώνει τήν άραιάν

σΰστασιν τών κομητών, διότι παρατηρούνται διά
μέσου αυτών άστέρες χωρίς νά γίνεται διάθλασις. τών δπτικών άκτίνων.
Είναι φανερόν, κατά τήν πιθανήν ταΰτην
είκασίαν, δτι αί υΰραί είναι εκ τής αύτής ΰλης,
πολύ δμως άραιοτέρας παρ’ δ,τι είναι είς τόν
πυρήνα. Πώς δμως σχηματίζονται αί ούραί
αΰταί, αν είναι αποτέλεσμα τής άποθητικής δυνάμεως τών ηλιακών άκτίνων ή άλλης ή λιακής
Ιδιότητος ή καί μηχανικής τίνος αιτίας κινητικής
δέν έχει έξακριβωθή.
*« *
Ό κομήτης τοΰ Χάλλεΰ — διά νά έπανέλθωμεν είς αύτόν — δέν είναι δπως φαίνεται άπό
τούς μεγαλητέρους καί ή μάζα του είναι Ιπίσης
άραιοτάτη. Ή ουρά του, άλλά καί ό πυρήν του
άκόμη, παθαίνουν αυξομειώσεις. ΤόνΝοέμβριον
τοΰ 1909 δ πυρήν είχε πλάτος 20,000 χιλιόμε
τρα. Καί τόν Φεβρουάριον είχε 307,000 χιλιόμε
τρα, ή δέ οΰρά του μάκρος 8 Ικατομύρια χιλιό
μετρα, ώς τήν έμέτρησεν ό κ. Barnard καί αυξα
νόμενη ύπελογίζετο δτι ήμποροΰσε νά φθάση τά
24 ή 2 J Ικατομμύρια χιλιόμετρα. ’Ακριβώς δέ
άπό τόν υπολογισμόν αύτόν τής αύξήσεως Ισχηματίσθη καί ή Ιδέα δτι δταν τήν ΐ 9ην (ν.) Μαΐου
θά διέβαινε τήν τροχιάν τής Γής ήμτιοροΰοε νά
εύρεθή έν μέρος αύτής εις τήν άτμοσφαίραν
μας. Χωρίς δμως νά προλεχθή εξ αίτιας αύτοΰ
κανείς φόβος άπό τούς σοβαρούς άστρονόμους,
οί όποιοι άπεδείχθησαν άκριβεΐς είς τούς υπο
λογισμούς τών έλξεων καί παρέλξεων προειπόντες τόν χρόνον τής διελεΰσεως μέ πλήρη
σχεδόν ακρίβειαν καί οί όποιοι κατέγιναν κυρίως
είς αστρονομικός παρατηρήσεις σημαντικός βέ
βαια, χάρις είς τά τελειότερα σημερινά μέσα καί
τήν ευνοϊκήν θέσιν τοΰ κομήτου. Ί” άποτελέσματα τών παρατηρήσεων αυτών, πού είναι
περισσότεροι παρ’ ôaui έγιναν τελευταίως διά
τόν κομήτην M orehouse (1908 c), τόν κομήτην
Perrine ( 1 9 0 9 c), τόν κομήτην (Daniel 1 9 0 9 e)
τόν κομήτην H innecke (1909 d.) καί τόν κομή
την Innés (1910 a), θά μάς τά δώση προσεχώς ή
επιστήμη.— ’Άλλον κομήτην τό έτος τούτο άναμένομεν τόν άνακαλυφθέντα τό 1851 κομήτην
d ’Arrest, ό όποιος έχει περίοδον επανόδου 6 Χ/2
περίπου ίτών.
I. Σ. ΖΕΡ Β Ο Σ
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τό ελληνικό της μέτωπο καί τά ξανθά
Μέμαλλιά
της, μέ τά μεγάλα μαύρα της μάτια

καί τά παχέα κατακόκκινα χείλη προκαλοΰσε τόν
έρωτα ή δμορφη παρθένα τοΰ Σεραπείου. Μέ
τήν αγαθή ψυχή της καί τό πρώιμό της πνεύμα
— ώραΐο μάλαγμα ανατολικής μοιρολατρίας καί
ζωτικότητος ελληνικής — κινούσε τόν σεβασμό
ή νεαρά κόρη Μαρίας τής Εβραίας. Ε νωρίς
ορφανή ή Δώρα εστάλη άπό έναν θείο της ίερογραμματέα στο περίφημο 'Ιερό τής ’Αλεξαν
δρείας— ελληνικό άμβικιστήριο τής αιγυπτιακής
σοφίας — νά μυηθή στην Τίμια Τέχνη άπό τόν
μέγαν άρχιερέα Διόσκορο, τόν ξακουστό χυμευτή.
’Όχι μονάχα άπό άνατροφή, άλλά καί άπό
κληρονομικότητα ή κόρη τής διασήμου χυμευτρίας έβλεπε γΰρω της τόν κόσμο, πού έκλειε
μέσα ή ψυχή της, κόσμον άποκαλυπτικό, πού
μέ ζήλεια κρατούσε τά μυστικά του κρυμμένα
έξω ή φΰσις. Νόμιζε πώς τά πράγματα λένε
στσύς θνητούς ψεύτικη τήν ίστορία των, καί τά
λόγια ήταν γι’ αυτήν άλληγορίες.Έισι ένα φθο
νερό Πεπρωμένο θά είχε κλείση βαθειά στο

Π Τ Ο Λ ιΕ Μ Α ΪΚ Ω Ν

Χ Ρ Ο Ν Ω Ν

κάθε τι τόν άληθινό του χαρακτήρα, πού μιά
σοφία υπεράνθρωπη μπορούσε μονάχα νά ξεσκεπάση, καί μία άνόθευτη πίστις νά όδηγήση
στό άδυτο ίερό τοΰ Κ όσμου!
‘ Ολόκληρη τήν ήμερα πολλές φορές σκυμμένη
πάνω στόν κιτρινισμένο πάπυρο, γεμάτον άπό
σύμβολα χυμευτικά, προσπαθούσε νά Ιμβαθΰνη
στό κρυμμένο νόημα παλαιού φιλοσόφου τής
Τέχνης.
— Ά νθος. Είπεν άνθος ό Δημόκριτος. Ποιο
είναι τό άνθος; — ρωτούσε έξαφνα ανυπόμονη
ή Δ ώ ρα τόν Διδάσκαλο.
— « Ά π ό τά στερεά παίρνονται τά ΰδατα» —
άπαντοΰσε δογματικά εκείνος.
Καί τή νύχτα κάποτε ή ενθουσιώδης μαθή
τρια κοντά στα φώτα τής εστίας, μέ ξέπλεγα τά
μαλλιά, μέ κόκκινα τά μάγουλα, ανήσυχη καί
νευρική, κάρφωνε τό βλέμμα στο πυρωμένο
χύμα τού χωνευτηρίου, δπου περίμενε σάν άπο
λουτρό νά προβάλη ό χρνοάν&ρωπος — τό μυ
στήριο τής Χρυσοποιΐας. Γύρω οί φανταστικές
σκιές, πού έρριπταν στό κίτρινο φώ ς δύο μεγά6
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λων λυχναριών οί μασθωτοί άμβικες μέ τούς
μάκρους σωλήνας καί τά δέματα βότανών κρε
μασμένα στον τοίχο μέ νεκροκέφαλα ζώων,
λικνίζοντο διπλές, σαν να φυσούσαν δαίμονες
τή δημιουργική των δύναμι στη μυστική Ικείνη
στιγμή.
Τή σιωπή τού Ιργαστηρίου διέκοπτε μονάχα
ό θόρυβος τοΰ κονδυλιού τού Διδασκάλου, πού
καθισμένος στο τραπέζι, έγραφε αμίλητος, καί
τό σούσουρο, πού έκανε τό κουλουριασμένο
φεΐδι, τό σύμβολο τοΰ κόσμου, στο κατώφλιο
τής πόρτας . . . Μέσα σ’ εκείνη τή νέκρα δυό
μάτια τόξευαν μέ σπατάλη τή ζωή στό όμορφο
κορμί τής χυμευτρίας— τά μάτια τού Νικοθεου,
μικρόσωμου "Ελληνος ίερογραμματέως, πού
φαντάζετο να βλέπη στό άγαλματένιο Ανάστημα
τής Δώρας τήν αληθινή μορφή τής ’Ίσιδος, τόν
καιρό πού χάριζε τήν δμορφιά τΐ)ς στον Ό σιρι
καί τή ζω ή στή χώρα τοΰ Νείλου. ·
’ Από τήν πόρτα, πού έβγαινε στό 'Ιερό, ακί
νητος ό ίερογραμματεύς, Ιθαύμαζε, λαχταρούσε,
λυπατο, κι* έφευγε νά στοιβάση άφηρημένος
στή βιβλιοθήκη τοΰ Σεραπείου τά σοφά τυλι
χτάρια των παπύρων . ..

"Οταν τό βράδυ γύριζε ή Δώ ρα στό σπίτι
πρός τόν Πύργο τής Νεκροπόλεως, τή συνώδευε κάποτε ό Νικόθεος — περίπτωσις σπουδαία
για . τόν δειλόν ίερέα, πού περίμενε νάλθη μέ
χαρά καί πιθυμοϋσε πάλι νά ματαιωθή από
κανένα ξαφνικό έμπόδιο.
Βιαστικοί — βιαστικοί περνούσαν άπό τήν
αγορά, οπού πωλοΰντο δλων των χωρών τά πιό
πολύτιμα εμπορεύματα — απαρατήρητοι μέσα
στό πολύμορφο καί πολύγλωσσο πλήθος άπό
Αιγυπτίους τυλιγμένους σάν τούς θεούς των,
"Ελληνας γοργοφθάλμους, σοβαρούς γενάτους
Εβραίους καί Συρίους βεμβούς, καί τόσους
άλλους υπηκόους όλων τών Ουρανών — καί ή
Δώρα Αγαπούσε καμιά φορά νά στέκη μπροστά
σέ χρυσοχοείο, καί δείχνοντας χρυσό σκαραβαίο:
— Νά, ή πολύφημη χρυσοχοϊκή! Π οιά είναι
πιό όμορφα άπό τά έργα της, Νικόθεε;
— Τά χρυσά σου τά μαλλιά, Δώρα — Ιψι.θύριζεν Ικεΐνος . . .
*
5
* #*
Μια βραδιά, πού ειχεν άργήση λιγάκι σ’ εναν
άμβικιομό, δ ήλιος είχε βασιλεύση όταν πήραν
τόν δρόμο, ή Δώρα καί δ Νικόθεος, διά τόν

Πύργο. Περιπατούσαν σιωπηλοί. Τή Δώρα απα
σχολούσε κάποιο τής τέχνης πρόβλημα, και ό
Νικόθεος σεβότανε τή σιωπή της. Άφηρημένοι
πλανήθηκαν σέ μικρό δάσος άπό φοίνικας κοντά
στή Νεκρόπολι. Ή βραδιά ήσυχη. Ή Ατμό
σφαιρα χλιαρή καί μέ λιγώτερη υγρασία, ψηλά
ολα τά άστρα μαζωμένα Ανήσυχα κι’ ένα άσάλευτο δοξάρι τού φεγγαριού. Γυρτά τά φύλλα
τών χουρμαδιών φαίνετο σάν νά ράντιζαν κάτω
στή γή τήν άσημένια δροσιά, πού έπαιρναν
από τόν ουρανό. Πού καί πού άκοόετο τό τρί
ξιμο εντόμου ή τό σαλάγημα καμιάς σαύρας ή
νυφίτσας.. .
— Νικόθεε, έχει ζωή δ Κόσμος! Είναι σάν
κΓ έμας απαράλλακτα, Ν ικ ό θ ε ε !... Νά ψηλά
στόν ουρανό τό κεφάλι του. Νά χιλιάδες τά
μάτια του, πού μέσα των φαίνεται ν’ άναγαλια'ζη ή ψυχή του — ό μέγας Ό σ ιρ ις .. . Τώρα,
τώρα, Νικόθεε, ρίπτουν τά άστρα τή δύναμί
των στά σωθικά τής Γής καί γεννιώνται τά μέ
ταλλα. Βλέπεις τό σύμβολο τού αργύρου στά
ψ η λ ά ;... ”Ω, νά είχα τή δύναμι τών ματιών
τοΰ Τεχωβά, Νικόθεε!. ..
— Τών ματιών σου εγώ, Δώρα — Ιψιθύρισεν
εκείνος. .
Πέρα σέ μιά μικρή πλατεία ένα μεγάλο φ α 
νάρι φώτιζε μέ τό ωχρό του φώ ς ερειπωμένο
εκκλησάκι^ καί δίπλα του μικρή Σφίγγα άπό
συηνίτη λίθο αγρυπνούσε γεμάτη μυστήριο,
άσάλευτη, σάν νά σταματούσε τόν χρόνο στήν
άπέραντη Ικείνη Ιρημία. Σκεπτική ή Δ ώ ρα πλη
σίασε τό άγαλμα και Ιλαφρά στηρίχθηκε με τή
πλάτη πάνω στό πέτρινο στήθος τής θεάς.’Έγυρε
πρός τά.όπίσω, άφησε νά πέσουν τά χέρια της
κουρασμένα, καί άντίκρυσε μέ τά μάτια τόν
ουρανό ακίνητη. Έφαίνετο τό τέρας ν’ άγκαλιάζη τήν ωραία κόρη. Ό χιτών της είχε ξεφύγη
άπό· τόν ένα της ώμο καί ό άλαβάστρινος
μαστός άντανακλούσε τή λάμψι τού φαναριού.
Ό Νικόθεος, πνιγμένος στό αίμα του, σιγοέτρεμε άκίνητος. στή σκιά, μπροστά στήν ημί
γυμνη παρθένα, πού τά χείλη της τώρα άρχι
σαν σιγά - σιγά. νά ψιθυρίζουν οάν νά. διηγούντο
παραμύθι. Σάν νά μιλούσεν ή Δώρα. Σάν νά

μιλούσεν ή Σφίγγα στήν ερημία τής νύχτας.
— Μιά φορά κατέβηκαν άπό τόν ούρανό
άγγελοι. . . καί περιπάτησαν στή γή, και είδαν
τις άμορφες γυναίκες τών Ανθρώπων καί τις
Αγάπησαν . . . καί 5ι’ αντάλλαγμα τής άγάπης
των χάρισαν σ’ αυτές τά μυστικά τών μετάλλων,
τίς τίμιες τέχνες, καί τήν άφθαστη σοφία τω ν. ..
Ποιός άγγελος θά φανέρωση σ’ εμένα τό μυ
στικό αυτό τής ζωής στόν κόσμο; . . .
— ’ Εγώ, Δ ώ ρ α ! — άνέκραξεν ό δυστυχής
Νικόθεος, καί σέ μιά έκρηξι λαχτάρας, πού
τόσον καιρό είχε συμπύκνωση στήν ψυχή του
ή δμορφιά τής άνίκητης κόρης, ώρμησε σάν
άνεμος καί κόλλησε τά πυρωμένα του χείλη στήν
άλαβάσιρινη σάρκα . . . Στό αμαρτωλό αύτό
φίλημα τού συνοδού της ή Δ ώ ρα τινάχθηκε μέ
ορμή, έρριψε βλέμμα αύστηρό στόν νεανία, καί,
σύροντας έπειτα τόν χιτώνα της ήσυχα, απήγ
γειλε μέ φωνή ήρεμη μιά ρήτρα άπό τά ίερά
βιβλία τοΰ Έρμού, Ιν ώ ό πτωχός ίερεύς Ιξηντλημένος άπό την τόλμη του έγερνε σάν κατά
δικος τό κεφάλι άπελπισμένος.
— «Είναι ανώτεροι άπό τήν Είμαρμένη οί
ποιψαί», Νικόθεε. Δεν χαίρουν διά τήν ευδαι
μονίαν, διότι κρατούν τάς ήδονάς . . . Μήτε
λυπούνται διά το κακόν».
Καί προχώρησε μονάχη στόν δρόμο πρός τήν
Νεκρόπολιν μέ γρήγορο β ή μ α .. .
— *Ω Δ ώ ρ α ! . ..
** ·
Μία νύχτα άκούσθηκε κάτω στά μέρη τού
Έπτασταδίου μιά έκρηξις τρομακτική. Τό μικρό
Ιργαστήριο τής Δ ώ ρ α ς — δπου Ιργάζετο άμα
έδωσε τόν όρκο τού χυμευτοΰ στό Σεραπεΐό —
κρημνίσθηκε πάνω στίς φλόγες. · · Μόλις μπό
ρεσαν νά εύρουν τό πρωΐ μές στά ερείπια τό
αγνώριστο σώμα τής χυμευτρίας. Μονάχα τά
ξανθά της μαλλιά στού ήλιου τίς πρωινές άκτΐνες έλαμπαν άπείρακτα — τό μόνο χρυσάφι, πού
έδωκε τό Ιργαστήριο εκείνο τόσων δνείρων!....
‘Ο Νικόθεος τά έκοψε μ’ εύλάβεια, τά πήρε
μάζύ τον, καί άρχισε σιγά-σιγά ν’ άνεβαίνη
τήν δχθη τοΰ Νείλου, μέ τό βλέμμα άσάλευτο
στά θολωμένα ν ε ρ ά .. .
Μ ΙΧ Α Η Λ
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ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ BJÖRNSTJORNE BJÖRNSON
λεπτομερής δρισμός τής εις την διεθνή
λογοτεχνίαν θέσεως τού Björnson fl’ άπαιτήση άκόμη ολίγον καιρόν. "Οτι δμως, παρ’ δλον
τον έντόνως τοπικόν του χαρακτήρα, το εργον
του ανήκει είς την διεϋνή λογοτεχνίαν, είναι
βέβαιον τουλάχιστον είς τήν διεθνή λογοτεχνίαν
«ατά τήν σννή&η σημασίαν τής λέξεως' διότι
κυρίως διε&νής λογοτεχνία δεν ύπάρχει, δπως
δεν υπάρχει καί διε&νής ψυχή' έκεϊνο, πού συ
νήθως ονομάζομεν οίίτως, είναι κυρίως ή ψυχή,
δηλ. τά αισθήματα καί αΐ ίδέαι, μιας μερίδος
μόνον τής άνθρωπότητος, έκείνης, πού πρωτο
στατεί είς τόν έκάστοτε πολιτισμόν καί πρός
τήν οποίαν ζητεί (ή θέλει να φαίνεται, δτι ζητεί)
νά πλησιάση καί ή επίλοιπος άνθρωπότης·
τοιαύτη leading· μερίς τής άνθρωπότητος είναι
σήμερον άναμφιβόλως τ’ άγγλογερμανικά έϋνη,
ιδιαιτέρως δε ϊσως τά σκανδινανικά. Των λατι
νικών έθνών ή ψυχολογική λογοτεχνία έρχεται
έν γένει είς δεντέραν &έοιν, δπως καί τά ίδια
αυτά έθνη είς τό θέατρον τής άνθρωπΐνης ζωής·
άκόμη δέ δλιγώτερον διεθνή έπίδρασιν έχει
(πρός τό παρόν) ή ολανική λογοτεχνία Κ Ό
λογοτέχνης λοιπόν Ô άνήκων είς τήν ψυχικήν
ομάδα τήν επικρατούσαν, έχει άρχικώς πολύ
μεγαλυτέραν πιθανότητα έπιδράσεως επί τής
δλης άνθρωπότητος, πιθανότητα δηλ. διεϋνονς
άξίας, παρά τόν άνήκοντα είς αλλας ομάδας·
άλλ’ υπάρχει βέβαια καί ό άλλος παράγων τής
Ατομικής προσωπικότητος τού λογοτέχνου- καί
δπως πολλάκις καί κα&αρώς τοπικοί λογοτέχναι
άποκτοΰν με τήν Ισχυράν των προσωπικότητα
θέσιν είς τήν διεθνή προσοχήν (π. χ. δ Mistral),
ούτω καί άντιστρόφως, δσον ψυχολογικώς διε
θνές καί δν είναι τό εργον ενός λογοτέχνου,
διά νά στερεωθή δμως εις τήν διεθνή λογοτε
χνίαν προσαπαιτεϊται καί κάποια ότομικότης.
Τήν ατομικότητα δέ αυτήν τήν είχεν είς ίσχυρότατον βαθμόν ό Björnson. Διά τό λογοτε
χνικόν έργον τού Björnson έγραψεν αρκετά
εκτενές άρθρον δ γνωστός κριτικός H ans Brin
είς τήν « Πολιτικήν» τής Κοπεγχάγης (27 ’ Απρι
λίου iç io )· περίληψις αυτού είναι αί έπόμεναι
γραμμαί.
Ή πρώτη εργασία τού Björnson είναι τό

Ο

1 Πρόκειται διά τήν ψ υχ ολ ογικ ή ν λογοτεχνίαν· είς
τήν φ ιλ οσ οφ ικ ή ν, δηλαδή κυρίως τ ή ν μ ε λογοτεχνικ όν
έ ν δ υ μ α φ ιλ οσοφ ίαν περί ιώ ν γενικών μεγάλων άνΑρω·
πίνων προβλημάτων, ό Λ έω ν Τ ολ σ ιόϊ ανήκει βέβαια
είς τήν σειράν τών 5 - 6 μεγαλύτερων φιλοσόφων τοΰ
κόσμου. Είναι δμως αλήθεια, δτι καί ή μεταξύ ψ υχολο
γικ ή ς καί φ ιλ οσοφ ικ ής λογοτεχνίας διάκριοις δεν είναι
πάντοτε τόσον σαφής, δπ ω ς ϊσ ω ς οΰτε ό ίδιος ό όρι
σμός τής έννοιας λογοτεχνία.

διήγημα «Synnove Solbakken»· καί ναι μέν
έχει καθαρώς τοπικόν χαρακτήρα, διότι περιγρά
φει τήν χωρικήν νορβεγικήν ψυχήν, άπό τό
δυνατόν δμως ύφος καί τήν έντονον ατομικότητα,
που το χαρακτηρίζει, διακρίνει άμέσως κανείς,
δτι δέν πρόκειται περί απλής μονάδος μέσα
είς τήν ρομαντικήν λογοτεχνίαν τής χωρικής
ζωής. Τό 1858 έτελείωσε τό πρώτον του δράμα
«Μεταξύ τώ ν μαχών», δράμα μέ κάποιον αφελή
καί άπηρχαιωμένον χαρακτήρα τών παλαιών
δυναστικών παραδόσεων τής Νορβεγίας. Τά επό
μενα έτη παράγει ó Bjórnson άρκετά διηγήματα
καί τρία δράματα. Μέ τά διηγήματα δμιλεΐ διά
τόν λαόν καί προσπαθεί νά τόν κάμη νά γνωρίση τόν εαυτόν του' είς τά δράματά ίου δμως
άναπτύσσει δλην τήν μεγαλοπρέπειαν τής ψυχής
του' είναι ιστορικά δράματα: « Βασιλεύς Σβέρρε»,
«Σίγγονρδ Σλέμπε» καί «Χ ά λτε-Χ υνλ ντα ». Τό
τελευταίον, περιγραφή μιάς σκοτεινής, βιαίας
γυναικείας φΰσεως, τής όποιας τό σωματικόν
ελάττωμα (ή χωλότης) συμβολίζει τής ψυχής
τήν διαστροφήν, άπερρίφθη τότε άπό τόν κριτι
κόν τού Β. Θεάτρου τής Κοπεγχάγης Χάϊμπεργ.
Ό «Σίγγονρδ Σλέμπε-· Ιγράφη, άφού ήδη ό
Bjórnson είχεν άπομακρυνθή άπό τήν·νορβεγι
κήν πολιτικήν καί άπό τήν Νορβεγίαν, ιαξειδεύων είς τόν Νότον. Είναι έκφρασις τής λύπης
του, δτι είχεν εκδιωχθή άπό τήν ενεργόν πολιτι
κήν είς τήν τάξιν τών θεατών. Τό δράμα είναι
κάπως άτεχνον καί διηγηματικόν, άλλ’ ή μορφή
τού Σίγγουρδ Σλέμπε παρουσιάζει μίαν πρωτοτύπως ϊσχυράν ζω ή ν δέχεται τάς εντυπώσεις
τού περικυκλούντος αύτόν κόσμου μέ εντατικήν
προσληπτικότητα καί δύναμιν άλλ’ είς τό τέλος,
δταν δλα παρέλθουν, κλίνει τήν κεφαλήν ζητών
στήριγμα είς τό στήΑος μητρικής γυναικός καί
προσβλέπει τόν θάνατον — δπως άργότερα ό
Ίάρλος Σκονλε καί ό Πέερ-Γκύντ.
Μέ τήν "Μαρίαν Στούαρτ είς τήν Α γγλίαν»
τελειώνει μία περίοδος τής παραγωγής τού
Bjórnson. Καθώς ό «Σίγγονρδ Σλέμπε», είναι
καί τό δράμα τούτο πλήρες άπό πολιτικός Ρα
διουργίας,— διότι δ Bjórnson άκόμη δέν είχεν
άποβάλει έντελώς τήν πικρίαν, πού είχε δοκι
μάσει άπό τήν ενεργόν συμμετοχήν του είς τόν
νορβεγικόν πολιτικόν βίον μέ άφέλειαν περιγράφεται είς αύτό τών πολιτικών ή άσυνείδητος
μεταβολή Ιδεών καί ό άπεριόριστος έγωισμός·
καί είναι μέν ή μορφή τοΰ δλου αρκετά χαλαρά
(ό ίδιος ó Bjórnson άφήρεσεν ολόκληρον τήν
τελευταίαν πράξι.ν είς τήν Συλλογήν τών έργων
του), άλλ’ ή δραματική μορφή τής Μαρίας Στού
αρτ είναι έκτακτος' άστράπτουσα άπό καλλονήν
άπεικονίζεται ή νέα βασίλισσα μέσα είς έν περι

βάλλον άπό σκοτεινούς Σκώτους. *Η μεσημβρινή
της θερμότης είναι άπαύγασμα τής Ιπί τού βο
ρείου Björnson Ιπιδράσεως τού Ιταλικού ήλιου !
Ή σκανδιναυική καταστροφή τού 1864 (ή
ήττα τής Δανίας άπό τούς Γερμανούς και ή
άπόσπασις τού Σλέσβικ-Όλστάϊν), πού ήναψε
φλόγας κεραυνού είς τήν ψυχήν τοΰ Ibsen,
Ιπέδρασεν εντελώς διαφορετικά είς τόν Björnson,
αν καί, δχι δλιγώτερον άπό τόν Ibsen, είχε καί
αυτός προαγάγει τάς σκανδιναυικάς ίδέας. Τά
επόμενα έτη παρουσιάζουν κάποιον μετριασμον
εις τήν φλόγα τού Björnson. Τότε έγραψε τούς
«Νεοπανδρευμένους» (D e N ygifte), δραμάτιον
[ιέ πολλήν λεπτότητα καί μέ σημερινήν ΰπόθεσιν. ’ Αντί τού χειμάρρου τών συντόμων καί
κλειστών έκφράσεων, πού πότε-πότε στροβιλί
ζονται πέριξ ενός σημείου, δπως έχουν τά προη
γούμενα Ιστορικά δράματά του — τώρα ήσυχος
ήοή λέξεων καί ύφος εύκολον καί ευστροφον.
’Αλλά είς τά επόμενα διηγήματά του : « Η Ψαρο
πούλα» (Fiskerjenten) καί «Τό Τραγούδι τής
Νύφης» (Brudeslaatten) επανέρχεται εις τό
παλαιότερόν του ύφος. Είς δέ τά «Ποιήματα καί
"Ασματα·. καί τό «"Αρνλιοτ Γκέλλινε» έδειξε
νέον δρόμον είς τήν στιχουργίαν. Κανείς τήν
εποχήν Ικείνην δέν κατεΐχεν δσον αύτός τήν
δροσερότητα τής πνοής καί τήν γλυκύτητα συγ
χρόνως τής μουσικής τώ ν λέξεων. ’ Επανέρχεται
κατόπιν μίαν άκόμη φοράν είς τάς παλαιός
παραδόσεις μέ τόν «Σίγγουρδ Γιόρσαλφαρ».
Ό π ω ς ό Ibsen μέ τήν σκέψιν του, συζή Ó
Björnson μέ τούς άν&ρώπονς τών έργων του.
Και πριν άποχωρισθή άπό τούς παλαιούς Νορβεγούς Ίάρλους, μέ τούς οποίους τόσον καιρόν
είχε πνευματικώς συζήσει, μίαν φοράν άκόμη
κατέγινε μ’ αυτούς είς τό λαϊκόν αύτό δράμα
τό δμοιάζον,καιά τον ίδιον τόν Björnson, μέ τά
τοΰ Δανού Öhlenschläger.
Ά λλ’ οί καιροί μεταβάλλονται καί έρχεται νέα
εποχή* ή Ευρώπη άναμορφώνεται πολιτικώς
κατά νέας άρχάς Ισορροπίας. Ό G eorg Brandes
ώρμησε νικηφόρος είς τήν δανικήν πνευματικήν
ζωήν. Τότε έστρεψε καί. ό Björnson τό πνεύμα
του είς άλλην διεύθυνσιν έγινε λογοτέχνης τής
νέας σχολής καί έγκατέλειψε ιό ιστορικόν δράμα.
Περί τό 1 S70 ήρχισεν δ Björnson νά άσχολήται πάλιν μέ τήν νορβεγικήν πολιτικήν καί
ήσθάνετο πάλιν ενδιαφέρον — δχι χωρίς δυσα
ρέσκειαν — διά τά συμβαίνοντα. Τό έδαφος έδώ
ήτο γνωστόν του, διότι καί είς. τά Ιστορικά του
δράματα δ σημερινός πολιτικός έδρα υπό τό
μεσαιωνικόν ένδυμα- τής Ιποχής αυτής εργον
του είναι δ «Συντάκτης» (R edaktören). Μέ
τήν «Χρεωκοπίαν» (En Fallit) είσήλθεν έντε
λώς είς τό άστικόν κοινωνικόν δράμα. Κ ’ ενφ
άλλοτε είχεν δ Ibsen άκολουθήση τόν δρόμον
τού Björnson, άκολουθεί τώρα αύτός μάλλον

τόν Ibsen. Είς τήν «Αεονάρδαν», είς τό «Νέον
Σύστημα» και είς τό «"Ενα Γάντι» άναλυει μέρη
τού κοινωνικού δργανισμού· είς τόν «Βασιλέα»
άσχολείται μέ αύτήν τήν έπαλξιν τοΰ κοινωνι
κού συστήματος, τόν βασιλέα, καί έδωκεν είς
τήν παλαιόν άντίληψιν τής Μεγαλειότητος, τήν
κληρονομικώς μεταβιβαζομένην, έκτάκτως ισχυ
ρόν καί έπικίνδυνον κτύπημα — καί τούτο άπλώς
επιδεικνύουν τόν ήγεμόνα μέ τά σημερινά οικιακά
του ενδύματα. Πόση διαφορά άπό τόν μέ τούς
νορβεγούς βασιλίσκους άσχολούμενον Björnson
τόν προ τοΰ 1 8 7 0 ! Εις «Τό Νέον Σύστημα»
όρμά δ Björnson καί κατά τού ούρανίου Οχυ
ρώματος καί επιτίθεται κατά τοΰ ίδίου τοΰ Θεού’
κατά τόν συρμόν δμως τής εποχής κρύπτεται ή
επίθεσις κατά τής θρησκείας κάτω άπό έπίθεσιν
κατά τών σιδηροδρόμων.
Είς τό «"Ενα Γάντι» τονίζει δ Björnson τήν
ήθικήν άπαίτησιν τής άνδρικής άγνότητος προ
τού γάμον πρόβλημα, πού έπέφερε ζωτικόν
ερεθισμόν είς τήν ήμιανεπτυγμένην μάζαν τής
έποχής.
Ά π ό τό ίδιον έτος 1883 κατάγεται καί τό
«Ύπεράνω τώ ν Δυνάμεων», δπου ερευνά τήν
αποστολήν τού χριστιανισμού είς τούς σημερι
νούς χρόνους· καί μ’ δλην τήν εύλάβειαν, πού
δ ποιητής δεικνύει πρός τήν πίστιν τής νεανικής
του ήλικίας, — εύλάβειαν πού εκδηλώνεται είς
τήν εύγενή μορφήν καί τήν ώραίαν τάσιν
(S p an n u n g) τοΰ δράματος — τό συμπέρασμά
του είναι, δτι ή σημασία καί ή αποστολή, πού
δ χριστιανισμός διαρκώς θέλει νά διεκδική ώς
δδός πρός σωτηρίαν τής άνθρωπότητος, είναι
ύπεράνω τών δυνάμεων τού συστήματος.
Καί εκπίπτουν μέν αί παλαιαί άξίαι, άλλ* ή
πίστις τού Björnson μένει άκλόνητος· ή πίστις
του είς τήν άξίαν τής ζωής καί την πραγματι
κότητα τής προόδου τής άνθρωπότητος· δηλ. δ
όπτιμισμός του. Κ* εδώ έρχεται είς άντίθεσιν
πρός τόν πεσσιμιστήν Ib s e n : «δεν εχει δίκαιον*
6 Ibsen, πού Ισχυρίζεται, δτι. δ άνθρωπος είναι
άποτυχόν κατασκεύασμα καί δτι είναι άπό πρίν
προωρισμένον είς τήν άθλιότητα άπό τάς πατρογονικάς αμαρτίας. Είς τούς «Βρυκόλακας» (Gen
gangere) είχε τονίσει τήν Ιδέαν αύτήν δ Ibsen·
κατ’ αύτών λοιπόν άντεπεξέρχεται 0 Björnson
μέ τό Ισχυρόν του μυθιστόρημα «ΣημαιοφορεΙ
ή πόλις καί ό λιμήν» (D et flager i Byen o g
paa Havnen), τού οποίου καί δ τίτλος μόνος
άποτελεΐ θούριον. Ήμπορεΐ, λέγει δ Björnson,
δ άνδρας νά νικήση είς τόν άγώνα πρός τόν
ρύπον καί αί γυναίκες θ ά τον ενδυναμώσουν
καί θά έπαγρυπνήσουν άγγελικώς επάνω του.
Είς τήν κωμφδίαν « Γεωγραφία καί "Ε ρως»
(G eografi o g K ärlighed) ομολογεί εντούτοις
εμμέσως, δτι ύπερέβη ε!ς τήν διεύθυνσιν αύτήν
τήν πιθανότητα.

6ê
Κατά την δεκαετίαν 1 8 8 5 -9 5 ¿λίγη είναι ή son το διήγημα «M ary», που είς μερικά μέρη
λογοτεχνική παραγωγή τον Bjornson. Τό Ινδιαισως συμβολίζει μέ τόν ήράκλειον καί άγαθόν
φέρον του συγκεντρώνεται είς μεγάλα λαϊκά πρωταγωνιστήν του τήν νέαν Νορβεγίαν, καί
ζητήματα {ήθικότης, παγκόσμιος ειρήνη), διά τά τά τρία συνεχόμενα δράματα : «Laboremus»,
όποια όμιλεΐ και γράφει με δλην τήν όρμητικό«Σ το Στορχόβε» καί « Ή χώρα τον Φωτός».
τητα τής ψυχής του. Τής περιόδου αυτής είναι τό
Είναι θαυμαστή (δταν μάλιστα σκεφθή κανείς
μυθιστόρημα «Σ τον Θ εοντό δρόμο» (PaaG uds •τήν ήλικίαν τοΰ ποιητοΰ) ή δροσερότης καί ή
V eje) μέ ελευθερίας καί ίδανικάς βλέψεις διά νεανική σπινθηροβολία καί ή υψηλή επισκόπητήν άνθρωπότητα.
σις τής ζο>ής εις αυτά. Τήν Ιδίαν νεανικήν δρο“Από τό 1895 αρχίζει ή τελευταία συγγρα σερότητα έχει καί τό διήγημα «Mary».
φική περίοδος του Bjornson μέ τό δεύτερον
Έπισφράγισις τοΰ πολυσχιδοΰς έργου τοΰ
μέρος τού «Ύπεράνω τώ ν δυνάμεων», δπου
Björnson έρχεται ή τελευταία τουκω μφδία:
άπορρίπτει καί τό σύστημα τό τότε άκμάζον τοΰ .«N aar den ny vin blomstrer» (Στην ακμή
άναρχιομον, ώς μή δυνάμενον ούτε αυτό νά τοΰ καινούργιου κρασιοΰ), έροιτική εξομολόγηχρησιμεύση ως οδηγός τής άνθρωπότητος εις σις τοΰ γήρατος πρός τους νέους:.
τόν δρόμον τής ευτυχίας.
Εις τήν σύντομον αυτήν Ιπισκόπησιντοΰ έργου
Τό 1898 έξέδωκεν εν από τά ωραιότερα δρά τοΰ Björnson παραλείπω ν’ αναφέρω δλους τοΰ;
ματά του: τό « Πανλος Λάγκε καί Τόρα ΙΤάρο- λόγους, τάς διαλέξεις, τ’ άρθρα καί τάς διατριμηεργ», τοΰ όποιου τό δέμα έλαβεν από έν βάς του, μέ τά οποία όχι μικροτέραν ίσως έπίσύγχρονον σχεδόν γεγονός, άλλ’ ή θαυμασία δρασιν εξήσκησεν εις τους συγχρόνους του, άπό
σκηνή, τό κέντρον τοΰ δλου ποιήματος, είναι όσην μέ τά ποιήματα καί τά δράματά του.
τοΰ Bjornson παλαιά προσφιλής ιδέα: ή τής
Ή φυσιογνωμία τοΰ Björnson θ ά μ ε ίν η
γυναικός τής προστατευούοης τον άγαπώμεπάντοτε ώς κάτι λευκόν, κάτι. -στίλβον, κάτι
νον δνδρα.
ισχυρόν καί ευτυχές, κάτι αίωνίωςζωντανόν και
Κατά τόν εικοστόν αιώνα παρήγαγεν δ Bjorn- αιωνίως νέον.
Ά σ η -ν ο ι, 24/11 ΜοΧου ι9ιιι.
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τόν θάνατον, άλλα καλοδέχου
Μήτον,περιφρόνει
διότι καί αυτός μία από τής ψύσεως
τάς βουλάς είνε. Διότι όποιον είνε ή νεότης καί
τά γηρατεΐα, καί ή αΰξησις καί ή ακμή καί
τών όδόντων καί τοΰ γενείοτι καί των λευκών
τριχών τό φύτρωμα, και ή σπορά καί ή κυοφορία καί ή γεννοβολή καί τδλλα φυσικά ενεργή
ματα, όσα τής ζωής σου φέρουν αί ώραι, τοιοΰτον είνε καί ή διάλυσις. Καί λοιπόν είς κάθε
λογικόν άνθρωπον ταιριάζει οΰτε αποκλειστικά
οΰτε άποκρουστικά, οΰτε με καταφρόνησιν νά
συλλογίζεται τόν θάνατον άλλά νά τόν προσμένη ώσάν μίαν άπό τάς φυσικάς Ινεργείας·
όπως τώρα προσμένεις, πότε θά γεννηθή τέκνον
άπό τήν κοιλίαν τής γυναικός σου, οΰτωπώς νά
προσμένης τήν ώραν, όπου ή ψυχή σου θ ’ άποχωρισθή άπό τό σαρκίον αυτό. "Αν δέ θέλης
καί άπ’ άλλου έγκαρδίωσιν, θά σε προσοικειώση
πρός τήν ιδέαν τοΰ θανάτου ή άκριβής γνώσις
τών πραγμάτων, άπό τά όποια μέλλεις ν’ άποχωρισθής καί τών μετατροπών, μέ τάς οποίας
δέν θ ά είνε τότε πλέον ή ψυχή σου εις συνά
φειαν. Διότι δέν πρέπει ν’ άντιφέρεσαι πρός
αΰτάς, άντικείμενα καί τρόπους, άλλά ν’ άνέχεσαι
καί μέ γαλήνην νά τά ΰπομένης καί νά ένθυμήσαι ότι δέν θ ’ άποχωρισθής άπό δμογνώμονας
μ’ Ισένα ανθρώπους. Διότι μόνον έν πράγμα
θ ά είμποροΰσε νά μας κάμη νά γυρίσωμεν δπίσω
και νά συγκρατηθώμεν είς τήν ζω ή ν τό νά
είξεύρωμεν, ότι ό κλήρος μας είνε νά ζώμεν μαζή
μέ άνθρώπους, οί όποιοι έχουν τάς ’ιδίας γνώμας
μέ ημάς. Βλέπεις όμως τώρα τί κόπον μάς κάμνει ή δυσαρμονία τών στοχασμών τής ζωής,
τήν οποίαν ζώμεν μαζή όλοι, καί λέγεις: «*Ω
θάνατε, έλα όσον γρηγορώτερα είμπορεΐς, μην
τύχη καί λησμονήσω τόν Ιαυτόν μου καί ό
ίδιος Ιγ ώ !»
* **
Αυτά πρέπει πάντοτε νά έχης είς τόν νοΰν
σου: «ποία είνε ή φυσις τών όλων καί ποία ή
ίδική μου, καί ποίαν σχέσιν έχουν ή μία μέ τήν
άλλην, καί ποιον μέρος είνε ή Ιδική μου φύσις
άπό τό δλον;» καί ότι κανείς ποτέ δέν είμπορεϊ
νά σ ’ έμποδίση νά κάμνης καί νά λέγης όσα είνε
σύμφωνα μέ τήν φύσιν τής οποίας μέρος είσαι.
* **
Τοΰ άνθρωπίλ'ου βίου ό μέν χρόνος — στιγμή'
ή δέ ουσία— ρευστή'ή θέαϊσθησις — σκοτεινή'

ΕΑΥΤΟΝ
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τοΰ σώματός του ή συγκρότησις — υποκείμενη
είς τήν σήψιν ή ψυχή του — στρόβιλος' ή δέ
τύχη — πρόβλημα δυσκολόλυτον' ή δόξα του —:
κάτι άστόχαστον. Μέ μίαν λέξιν: τό σώμα του
δλον ποταμός· ή ψυχή του όνειρον καί ματαιότης· ή ζωή του πόλεμος καί ξένου' μισεμός’ ή
υστεροφημία του λησμοσύνη. Καί ποιος λοιπον
είμπορεϊ νά μάς κανονίζη τόν δρόμον μας; Έ ν
καί μόνον: ή φιλοσοφία. Καί φιλοσοφία είνε:
τό νά κρατής τόν μέσα σου Θεόν άνύβριστον
καί άτρωτον, άνώτερον άπό άπολαύσεις καί πό
νους, ώστε τίποτε νά μήν κάμνη τυχαϊον, οΰτε
ψευδές, οΰτε ύποκριτικόν, άλλά καί νά μήν έχη
άνάγκην άφ’ δ τι άλλοι κάμνουν ή δέν κάμνουν,
καί ακόμη τό ν’ άποδέχεσαι τά όσα συμβαίνουν
ή άπό τήν μοίραν σοΰ έπικλώθονται, ώς προερ
χόμενα άπό εκεί άφ’ όπου κ’ εσΰ προήλθες. Καί
προ πάντων τό νά προσμένης τόν θάνατον μέ
γαλήνιον τό πνεΰμα, στοχαζόμενος πώς δέν είνε
τίποτε άλλο παρά διάλυσις τών στοιχείων άπό
τά οποία κάθε ζφον άπαρτίζεται. Καί άφοΰ τά
στοιχεία τά ίδια δέν πονοΰν καθόλου μέ τό νά
μεταβάλλωνται άκατάπαυστα είς άλλα, διατί νά
φοβήται κανείς τάχα τήν τών όλων μεταβολήν
καί άποσύνθεσιν; τούτο εινε σύμφωνον μέ τήν
φύσιν — καί τίποτε δέν είνε κακόν, δταν με τήν
φύσιν σύμφωνη.
# ^#
’ Εμπιστεύσου τόν εαυτόν σου θεληματικά είς
τήν Κλωθώ καί άφίσου είς αυτήν νά σοΰκλώση
τών ημερών σου τό νήμα με τά πράγματα όσα
προκρίνει εκείνη.
’ Απ’ δλα τό τρανότατον εις τόν κόσμον νά
τιμάς' καί είνε αυτό, εκείνο τό όποιον είρίσκεται μέ δλα εις συνάφειαν καί τά διευθύνει όλα.
’ Εξίσου όμως τίμα καί τό τρανότατον άφ ’ όσα
μέσα σου ΰπάρχουν καί είνε αΰτό δμογενές μέ
τοΰ έξω κόσμου τό τρανότατον. Καί άληθινά
μέσα σου αΰτό εΰρίσκεται είς συνάφειαν μέ
όλα, καί όλα σου τά κυβερνά.
* 4*
Πρόσεξε νά μήν κάμης ποτέ νά πάθουν οί
έχθροί τής άνθρωπότητος, ό,τι αυτοί κάμνουν
νά πάσχουν οί άνθρωποι.
** *
“Ο,τι είνε άχρηστον διά τήν κυψέλην— καί διά
τήν μέλισσαν είνε άχρηστον.
Μ ετέφρ.
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. Ό κ. ΑΣΟΦΟΣ- — Τ ώ ρ α θάπ εφ άσιζα νά ξαναρχίσω
τήν ζω ή ν μου χωρίς επιφυλάξεις. Τίποτε δεν μέ ανη
συχεί πλέον.
Ό ΜΑΘΗΤΗΣ. — Τ ί ήτον αυτό πού σάς άνησυχοΰσεν έω ς τώ ρ α ;
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Ή ιδέα δτι θ ά έξαναπήγαινα εις τό
σχολεΐον. "Ο τ ι θ ά ήμουν Αναγκασμένος νά κλίνω τό
θ ρ ίξ, ρίς, ούς, αϊξ, σΰς καί τόσα άλλα παράξενα ονό
ματα καί νά σπ ά ζω τό κεφάλι μου διά νά μ ά θω δτι ή
μύτη μου, τό αύτί^ιου, ή τρίχα μου, ή κατσίκα μας καί
τό γουρούνι ρας έχουν καί άπό άλλο ενα όνομα, πού
είναι καμωμενον άποκλειστικώς καί μόνον διά νά γρά
φεται, νά τυπώνεται καί νά έκφωνηταί εις τάς επισή
μους περιστάσεις. Κ αί έπειτα πάλιν νά σπάσω τό κε
φάλι μου διά νά συνειθίσω πότε πρέπει νά μεταχειρίζω μ α ι τό ένα καί πότε τό άλλο. Ό τ α ν ήμουν μικρός
π. χ. έγραψα κάποτε εις τόν πατέρα μου, πού έλειπεν
εις τό ταξίδι, δτι έψόφησεν ή κατσίκα μας. «"Ο ταν ό
πατέρας μου Ιγύρισεν άπό τό ταξίδι του, μου έξερρίζω σ ε τό αύτί μου, έλεει νολογών τόν έαυτόν του διά τά
χρήματα πού έξώδευσε νά με μάθη γράμματα. Ό τ α ν
ψόφησε ή κατσίκα μας, μου είπε, τί μου έγραψες,
αγράμματε ;» — "Ο τ ι ψόφησε ή κατσίκα αας, τού
είπ α .»— «Δέν ήξερες νά τό γράψης αλλιώς ;» με ρώτησε
πάλιν τραβώντας μου δυνατώτερα τ ό αύτί. «Μ ά κ’ εσύ,
π ατέρα, αυτή τή στιγμή, τού είπα κατοπινών τά δάκρυά μου, έτσι τό λες.» *0 μακαρίτης ό πατέρας μου
εγινεν εξω φρενών. « Έ γ ώ τό λέω, μου είπε. Δέν τό
γράφω δμω ς. "Ο τα ν γράφη κάνένας γράφει α ϊ ξ . Πάρε
λοιπόν τ ' αύτί.σου στό χέρι γιά νά μ άθης άλλοτε νά
γράφης.» Μ έ τά δάκρυα εις τά μάτια έπήγα κ'έκ λείσθή κ α εις τό δωμάτιόν μου. Ή μητέρα μου δυστυχώς
έλειπεν εις τά λουτρά. 'Ε π ήρα χαρτί καί καλαμάρι καί
τή ς έγραψα τόν πόνον μου. *0 . . . πατήρ μου μοί εξερρίζω σε τό ούς», τής έγραφα μαζί μέ πολλά άλλα.
Ό τ α ν έγύρισεν ή μητέρα μου άπό τά λουτρά, άφοΰ
μ’ έφίλησε π ρώ τα κ α λ ά -χ α λ ά , άγρίεψεν ύστερα καί
μού είπε· « Ό τ α ν μοδ γράφης άλλοτε, νάχης τό νοΰ
σουί Μούγραφες πώς ό πατέρας σου έξερρίζωσε τό
ού ς. ΈμεΤς κανένα τέτοιο δένδρο δέν έχομε στό περι
βόλι μας Που είχες τά μυαλά σου καί μ’ έβαλες σέ
χίλιες δυό Ιδέες, νά νομίζω πώς 6 πατέρας σου ξερρίζ ω σ ε τήν συκιά μ α ς;» Ά ν ήξευρε ή καϋμένη ή μη
τέρα μου πώς ό πατέρας μου ξερρίσωσε τό αύτί μου,
θ α έπονοΰσεν δπ ω ς Ιπόνεσα χ ’ έγώ. Τ ό ούς δμ ω ς δέν
τήν έπόνεσε καθόλου, τό Ιπήρε γιά τή συκιά μας —
χ 'έ γ ώ ξαναβρήκα τόν μπελά μου. Ά λ λ ά μήπως ή σαν
μόνον αύτά τά βάσανά μ α ς ; Ό τ α ν έπαιρνα τήν πεννα
νά γράψω, μ° έπιανε τρομάρα. Διά κ άθε πράγ;ια πού
ή θ ελ α νά όμιλήσω, έτρεμα μήπως έχει καί άλλο όνομα
εξωτερικής χρήσεως άπό έκεΐνο πού είχε μέσα εις τό
σπίτι. Κάποτε μάλιστα θυμούμαι δτι άντί νά υπο
γράψ ω Παύλος, πού ήτον τό όνομά μου, υπέγραψα
Π έτρος, μέ τήν ιδέα οτι τό Παύλος, ήτο πρόστυχη
λέξις καί ότι ό Π αύλος βαθειά Ε λλη νικ ά λέγεται
Π έτρος, άφοΰ έβλεπα εις τόν Καζαμίαν μαζή τά δύο
όνόματα, δπ ω ς έβλεπα τό α ϊ ξ καί τό κ α τ σ ί κ α π λ ά ϊπ λάϊ εις τό άναγνωσματάριον. 'Εννοείτε πολύ καλά,
οτι δέν θ ά ή θελα νά ξαναγεννηθώ διά νά περάσω
πάλιν τά ίδια βάσανα. Τ ώ ρ α τούλάχιστον εύρέθηκαν

πέντε άνθρω π οι πού κάμνουν δπ ω ς άκούω, ένα σχολείον, δπου δέν θ ά κινδυνεύη κάνεις νά χάση τό a i t i
του έξ αιτίας ά π ό μιά π α λ ιο κ α τ σ ίκ α ·
Ό Μ Α®, — Δέν νομίζετε δμω ς δτι καταργοδντες τάς
α ίγ α ς , θ ά κινδυνεύοωμεν νά σ τερηθοίμεν τό γάλα τής
αρχαίας σοφίας καί δτι χωρίς τό ούς, πού έγινεν
άφορμή τών βασάνων σας, θ ά γίνωμεν άνίκανοι νά
ένω τιζόμεθα τά θ εία ρήματα τών προγόνων μ α ς;
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Δέν έννοώ τήν λογικήν σας αΰτήν.
Τήν άρχαίαν αίγα δέν θ ά τήν α ρ μ έξω είς τό δημοτι
κόν σχολεΐον ούτε θ ά μού χρειασθή τό άρχαΐον ούς
διά νά έν ω τισθώ τά ρήματα πού λέγετε, μέ τά κοντά
μου φουστανάκια. Ό τ α ν έλθη ό καιρός δι’ δλα αύτά,
καί άν έχω τήν διάθεσιν, θ ά π ρ ομ η θευ θώ τήν αίγα
καί τό ούς, πού μού χρειάζονται- Έ ν τφ μεταξύ μού
χρειάζεται νά μάθο) π ρώ τα νά γράφω είς τό χαρτί
αύτά πού λέγω μέ τό στόμα μου καί άκόμη νά μ ά θω
τί είδους πράγματα είνε αύτά καί είς τί μου χρησι
μεύουν. Μ έ άλλους λόγους π ρώ τα πρέπει νά μ ά θω τήν
γλώσσαν μου πού είναι ή γλώ σσα τών. ζω ν τα νώ ν καί
ύστερα τήν γλώσσαν τών Αποθαμένων.
Ό Μ Α Θ .— Ζητείτε δηλαδή καί σείς τόν χωρισμόν.
Ό κ. ΑΣΟΦ.— Φυσικά τόν ζη τ ώ . Ή άρχαία γλώσσα
είνε μία γλώσσα καί ή νέα είναι μία άλλη γλώσοα.
Κ α θεμ ία πρέπει νά σπουδασθή χωριστά. Π ρ ώ τ α ή μία,
πρό πάντων ή μία, καί ύστερα ή άλλη, "Ε ω ς τώρα
δμω ς γίνεται «να μοναδικόν πράγμα. Μ όλις πατήσωμεν εις τό σχολεΐον, μάς μαθαίνουν τήν γραμματικήν
καί τό συντακτικόν τής αρχαίας γλώσσης. Δέν μάς ύποχρεόνουν εννοείται ούτε νά τήν όμιλοΰμεν ούτε νά τήν
γράφ<ι»μεν, πράγμα πού έπί τέλους θ ά ήτο λογικόν ύπό
μίαν έποψιν. Μ άς αφίνουν όμω ς νά κάμωμεν καλά
μόνοι μας συμβιβάζοντες τόν άρχαΐον κανόνα μέ τάς
απαιτήσεις τής νέας ζωή<. Κ αθένας μένει κύριος νά
συμβιβάση τάσυμβίβαστα δπ ω ς είμπορεί καλύτερα.Καί
παθαίνει δ,τι παθαίνει εκείνος, πού τόν Αναγκάζουν
νά φορέση παπούτσια πού δέν είναι καμωμένα είς τό
π όδι του. "Α λ λ ο ς κουτσαίνει, άλλος τά σχίζει μέ τόν
σουγιάν έκεΐ πού τόν στενοχωρούν, άλλος σπάζει τά
έλάστιχα καί άλλος άφίνει ξεκούμπωτα τά κουμπιά.
Π εριπατεΐ μέν άλλ’ αύχός τό ξέρει π ώ ς-π ερ π α τεϊ.Ό τα ν
τύχη μάλιστα νά ξεπέση είς δύσβατοι· τόπον, άλλοίμονόν του καί τρις Αλλοίμονο»·. Αύτή είναι ή γένεσις,
ή φύσις καί ή θ εω ρ ία τής καθαρευούσής.
Ό ΜΑΘ. — Δέν ύ π οθέτω νά έχετε άπολύτως δίκαιοι·.
Ή καθαρεύουσα είναι καί αύτή μία γλώ σσα ομαλή
καί κανονική, τήν όποιαν υπάρχουν άνθρω π οι πού
γράφουν εις τήν Ιντέλειαν.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Έ ν πρώτοις δέν είναι μία γλώσσα,
διότι όχι μόνον κ άθε άνθρωπος πού τήν γράφει έχει
μίαν ίδικήν του γλώσσαν, πού είναι κράμα διαφορετι
κών Αναλογιών, Αλλά καί ό ίδιος άνθρωπος έχει δέκα
καί περισσοτέρας γλώσσας είς τό ίδιον εργον του
Ε π ο μ έν ω ς δέν είναι ούτε όμαλή, ουιε κανονική. Ή
συνήθεια μάς κάμνει νά τήν βλέπωμεν έτσι.
Ό ΜΑΘ. — 'Α λλά μήπως καί μέ τήν δημοτικήν δέν
συμβαίνει τό ίδ ιο ν ; Ή ιδία Αναρχία βασιλεύει κ’ εκεί.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Δέν τό άρνοϋμαι. Ά λ λ ’ αύτό ακριβώς
θ ά ελθη νά διόρθωση τό σχολεΐον. Κ αμία γλώσσα
γραπτή δει· είμπορεί νά γίνη όμαλή καί κανονική έάν
δέν διδαχθή μέ τήν γραμματικήν καί τό συντακτικόν
της. Τ ό σχολεΐον πού μάς υπόσχονται ο ί πέντε αύτοί
άνθρω π οι θ ά διδάξη τούς μαθητάς του ότι ή γλώσοα
πού έβύζαξαν μέ τό γάλα τής μητέρας των είναι μία

γλώσσα μέ νόμους καί κανόνας. Καί τούς νόμους
αυτούς καί τούς κανόνας θ ά τούς μάθη είς ιούς τρο
φίμους του. "Ο τα ν αύτοί έβγουν άπό τ ό σχολεΐον, δέν
θάφ εθοΰ ν νά κάμουν μόνοι τους τήν γλώσσαν κατά
βούλησιν. Θ ά έχουν ύπ’ όψιν τους τόν κανόνα, θ ά γνω 
ρίζουν τί είναι ορ θό ν καί τί εσφαλμένου, τί σόλοικον
καί τί Αδόκιμοι·, καί θ ά γράφουν μίαν γλώσσαν όμαλήν,
κανονικήν καί όμοιόμορφον. Κ αί Αφού μάθουν τήν
ζωνιανήν τους γλώσσαν, άν θέλουν Αργότερα νά μυη·
θοϋν καί εις τάς ήδονάς τής αρχαίας, θ ά τήν μάθουν
καί αύτήν χωριστά καί θ ά τήν μάθουν πολύ καλύτερα
άπό δτι τήν μαθαίνουν τώρα. Τ ό πράγμα είναι άπλούστατον. 'Α λ λ ά δσον ένα πράγμα είναι άπλούστερον
τόσον περισσότερον είναι άκατανόητον εις τήν Ε λ λ ά δ α .
”0 ΜΑΘ. — Καί δμως έμεϊς τ ώ ρ α αύτήν τήν στιγ
μήν, καί σείς καί έγω δηλαδή, δμιλοϋμεν μίαν γλώσσαν
ή όποια δέν είνάι ούτε ή άρχαία ούτε ή δημοτική.
Ε ίναι δμω ς μία «πραγματικότης».
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Οίκτρά πραγματικότης. Μ ή λησμο
νείτε δμω ς δτι έάν αύτήν τήν στιγμήν όμιλοΰμεν μέ
μίαν άπό τά ς εκατόν γλώσσας τής Ε λληνικής Β α βυ 
λωνίας, τό κάμνομεν διότι κάποιος μάς Ακούει άπό τήν
κλειδαρότρυπαν. Ε ίναι τό κοινόν πού έφυγε άπό τά
παλαιό σχολεία καί τό όποιον δ κ- Μ ιστριώτης έχει
κατατρομάξει μέ τόν μπαμπούλαν τού Μαλλιαρισμού.
Έ ά ν δέν έφ οβούμεθα νά ξαφνέσωμεν τό νευρικόν αύτό
παιδί θ ά όμιλούσαμεν δπ ω ς όμιλοΰμεν καί είς το
σπίτι μας. Διότι είς τό σπίτι μας δπως γνωρίζετε «μι
λούμε». Ό τ α ν παρουσιαζοίμεθα δμω ς είς τήν Αγοράν,
φοροΰμεν ένα ¿ μ ι κ ρ ό ν ώ ς καπέλλο καί ένα ν ϋ ώ ς ύποδημα καί «όμιλοΰμεν». Τ ά παιδιά μας πού θ ά φοιτή
σουν είς τό νέον σχολεΐον δέν θ ά Ιχουν αύτά τα
βάσανα.
Ό ΜΑΘ. — Καλά καί άγια δλα αύτά. Τ ό Κράτος
δ μ ω ς έχει ένα σχολικόν πρόγραμμα καί έξω άπό τό
πρόγραμμα αύτό δέν είμπορεί νά ζήση ένα σχολεΐον
διαφορετικόν άπό τά άλλα. Τ ί θ ά γίνη λοιπόν μέ τό
Π ρ ό τυ π ο Σ χολείο σ α ς ; Τ ό Κ ρά τος δέν θ ά τό αναγνώ
ριση καί ίσω ς δέν θ ά τό άνεχθή.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Δικαίωμά του νά μήν τό Αναγνώριση.
Ά λ λ ά δικαίωμα καί κ άθε πολίτου νά μορφώση τά
τέκνα του, όπ ω ς αΰτός κρίνει, καλύτερα.
Ό Μ Α Θ .— Θ ά εχωμεν λοιπόν κράτος Ιν Κ ρ ά τει;
Ό κ. ΑΣΟΦ-— Ό χ ι μόνον ένα πρέπει νά έχωμεν,
άλλά καί πολλά. "Ο τα ν μέσα είς τό Ε λληνικόν Κ ρ ά 
τος, γίνουν πολλά κράτη ανεπίσημα, καλύτερα άπό τό
επίσημον, υπάρχει ελπίς δτι καί τό επίσημον θ ά γίνη
μέ τόν καιρόν κάτι καλύτερον άπό δ,τι είναι τώρα.
Ά ς άρχίσωμεν λοιπόν άπό τήν παιδείαν. A b Jove
principium.
ΠΑΥΛΟΣ. ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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19. Κ α λ λ ικ ο ύ ν η , Κ α & η γ η τ ο ν τ ή ς Φ α ρ μ α κ ο λ ο γ ία ς κ α ί
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ς έ ν τ φ Έ & ν ι κ φ Π α ν ε π ι ο τ η μ ί ω κ .τ .λ .
« θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ». Τ ό μ ο ς Α ' . Λ ο ι μ ώ δ ε ι ς Ν ό σ ο ι κ α ι
Α φ ρ ο δ ίσ ι ο ι. Έ ν Ά & ή ν α ις , ε κ δ ο τικ ό ς ο ίκ ο ς Γ Φ έξη , 1Θ 1 0 .
Ι _ Ι 'Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου τών ’Α θηνώ ν,
έ ‘ ή έγκιιλουμένη έκάστοτε καί ίδίως κ α τ ά τάς τελευ
ταίας ταύτας ημέρας, ώ ς φω λεό κηφήνων καί ξυλοσχιστών, δέν φαίνεται τούλάχιστον κατοικουμένη, Απο·
κλειστικώς καί δσον αγωνίζεται νά τήν παραστήση ή
Ικκαθαριοτική φρενΐτις, άπό ασυνειδήτους μισθοφ ό
ρους καί έκτυφλιοτάς τής Ακαδημαϊκής νεότητος. Καί
δν παρατρέξη τις τήν άλλην σχετικήν πρόοδον, ως
πρός τήν πειραματικήν καί κλινικήν διδασκαλίαν, έν
σχέσει μέ τήν παλαιοτέραν κατάστασιν τής σχολής, τό
γεγονός μόνον ότι εκεί δπου μέχρι χΰ ές καί πρψην
έκυκλοφόρουν, ώ ς διδακτικά βιβλία, κιτρινισμένα χει

ρόγραφα καί λιθογραφημένα συμπιλήματα έπιστημοΐ'ΐκών γνοίσεων — έπιζώμεν άκόμη ο ί γευθέντες τήν
Αμφίβολον αύτήν σοφίαν — κυκλοφορούν σήμερον βι
βλία πλέον ή ευπρόσωπα καί άντέχοντα είς τήν αύστηροτέραν Αντιμετώπισιν, είναι ήδη αρκετά ενθαρρυν
τικόν καί παρήγορον. Κ α ί τά βιβλία αύτά, τά άνήκοντα κατά τό μέγιστον καί καλύτερον αύτών μέρος
εις τήν τελευταίαν δεκαετίαν, δέν είναι βεβαίως ούρανοπετή δώ ρα μακρυνοδ πλανήτου. Ε ίναι προϊόντα
Ιργατικότητος, γνώσεως καί φιλοτιμίας καθηγητών
Ε λλ ή ν ω ν, ορ θοδόξω ν χριστιανών καί κατοίκων ’Α θ η 
νών, προϊόντα ακριβώς τής νέας διδασκαλικής γενεάς
τού Πανεπιστημίου αύτοδ, του έγκαλουμένου καί δια
συρόμενου κατά τόν οίκτρότερον τρόπον. Ή Π α θ ο λ ο 
γία τ ώ ν Ν ε υ ρ ικ ώ ν κ α ι Φ ρ ενιτίδω ν Ν ό σ ω ν τού καθηγητοϋ
κ. Κατσαρά, ή Φ υσιολογία τού καθηγητοϋ κ. Νικολαΐδη,
ή ‘Α να το μ ικ ή τού καθηγητοϋ κ. Σκλαβούνου, ή Μ ικ ρ ο 
βιολογία τού καθηγητοϋ κ. Σ ά β β α , ή θ ε ρ α π ε υ τικ ή τώρα
τού καθηγητοϋ κ. Καλλικούνη, βιβλία πολύτομα, εύσυνείδητα, μεθοδικά, ένήμερα τών τελευταίων καταχτή
σεω ν τής διεθνούς επιστήμης, δσας έλλείψεις καί δσας
άτελείας καί δν παρουσιάζουν άνθρωπίνως, αποτελούν
οπωσδήποτε μαρτύρια εργασίας Ακαδημαϊκής, τήν
όποιαν δέν επιτρέπεται νά παρίδη κανείς, τίτλους τής
Ε λληνικής επιστήμης καί έργατικότητος τιμιωτάτους
καί συνηγόρους Ινός έθνικοδ Ιδρύματος, τού όποιου
ό διασυρμός δέν είναι Από τά μικρότερα τραύματα τά
καταφερόμενα Ι ξ οικείων έκάστοτε κατά τού σώματος
τής Ε λληνικής πατρίδος.
Δέν ύπήρχεν ίσως ανάγκη ρητορικού προλόγου διά
τήν μεμονωμένην αντιμετώπισιν τής νέας επιστημονι
κής εργασίας τού καθηγητοϋ τής Φαρμακολογίας καί
Θεραπευτικής. Ά λ λ ’ δ,τι όπωσδήποτε συνδέεται πρός
τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν τού Ε θ ν ικ ο ύ Πανεπιστη
μίου, εις στιγμάς Αλογίστου καί τυφλού διωγμού,
παρουσιαζομένου ύπό τήν εύφημίαν τού ελέγχου καί
τού καθαρμού, φρονώ δτι δέν δύναται νά κρίνεται ούτε
μεμονωμένος ούτε ξηρώς.
Τ ό ογκώδες βιβλίον, τό φέρον τό όνομα τού καθηγητοΰ κ. Ν . Καλλικούνη, τό όποιον είδε τό φ ω ς πρό
όλίγου, αποτελεί τόν πρώτον τόμον πεντατόμου μακράς
θ ε ρ α π ε υ τικ ή ς , μοναδικής ίσ ω ς είς τό είδος της. Έ κ
πρώτης όψεως αμέσως τό βιβλίον αύτό έπιβάλλεται
κατά τόν Α γα θότεροι 1 τρόπον. Ά ν α μ ετρ ώ ν τις δλην
τήν προαναγγελλόμενη ν έκιασίν του, δέν δύναται νά τό
φαντασθή ώ ς έργον ενός καί μόνου άι·θρώπου. Α ν ά 
λογα έργα τώ ν ξένων ιατρικών φιλολογιών άριθμοδσιν
Απειρίαν συντακτών διά τά διάφορα κεφάλαια τού
άπεράντου τούτου κλάδου τής 'Ιατρικής, τού συνοψίζοντος καί συνθέτοντος ώ ς είς κατακλείδα όλην τήν
Απέραντοι· ιατρικήν ύλην.
Κ α ί μόιη άρ α ή έπιβολή ενός έπιστήμονος, άναλαμβάνοντος καί διεξάγοντος τόσον κολοσσιαίου καί ποικίλην εργασίαν, μετά τής εύσυνειδησίας τή ς ελεγχόμε
νης έκ τού πρώτου τούτου μέρους τού όλου συστήματος,
προκαλεΐ καί εύλόγως, τήν έμπιστοσύνην τού Ανα
γνώστου.
Ή θεραπευτική, κλάδος σήμερον τής δλης ιατρικής
εμπλουτισθείς έκ τών μεγάλων καταχτήσεων τ ή ς .θ ε ω 
ρίας, τής παρατηρήσεως καί τού πειράματος, δλοιν έν
γένει τώ ν στοιχείων τής Ιατρικής γνώσεως, τών συναντωμένων άπό διαφόρων σημείοιν έπί τό αύτό, χάριν
τού τελικού σκοπού καί προορισμού τής συνόλης ιατρι
κής εργασίας καί φροντίδος, ή θεραπευτική ύπήρξεν
κατά τούς παναρχαίους χρόνους ή πρώτη καί ή δλη
ιατρική. Π ριν ή μελετηθή ή φύσις, ή γένεσις καί ή
ιστορία τώ ν νόσων, οί παλαιότατοι ιατροί ο ί χορηγήσαντες κατ’ έμπειρίαν τά π ρώ τα γαληνικά φάρμακα καί
έφαρμόσαντες τά π ρώ τα ιάματα έπί τών πασχόντων,
ύπήρξαν άπλοι θεραπευταί. Μ εταξύ τής πρώτης ταύτης
εμπειρικής καί τής σημερινής έλλογου καί εΰουνειδή-
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του Θεραπευτικής, ύψοΰται όλος δ τεράστιος κολοοοος
τής ιατρικής σοφίας τω ν αιώνων. Ή ανατομική, η
φυσιολογία, ή παθολογική Ανατομική, ή εσωτερική και
έξοπερική παθολογία, ή μικροβιολογία, όλοι οί απει
ροπληθείς ειδικοί κλάδοι τής Ια τρ ικ ή ς, άκόμη καί
πλεΐσται Αλλαι συναφείς φυσιολογικοί έπιστήμαι, έγεννήθησαν, άπέρρευσαν και έκαλλιεργήθησαν, εκ τής
ανάγκης τού θεραπεύεσθαι. Δέν εί»·αι δέ ίσω ς τολμη
ρόν νάποφανθή τις, ότι ή περιοχή τού άιθρωπίνου
Ιπιστητοΰ, θ ά ήτο Ασυγκρίτως στενωτέρα καί πενιχρό
τερα, έάν μή ή ερευνά καί ή σπουδή τώ ν μεγάλων
βιολογικών προβλημάτων δέν Ικεντρίζετο έκ τής ανάγ
κης αύτής τής έλαττώσεως καί τ ή ; απαλλαγής τών
πόνων καί τών κινδύνων τής ανθρώπινης ζω ή ς . Ή Αξία
επομένως τής θεραπευτικής, ώ ς π ρώ της καί τελευταίας
βιολογικής επιστήμης, δέν Αποτελεί μόνον Ιστορικόν
τίτλον τοΰ κλάδου τούτου, άλλά μαρτυρεί επιπλέον καί
τόν πλούτον καί τήν ανυπολόγιστον δαψίλειαν τής
συνθέσεώς του.
Ώ ς τοιαύτην ευτυχεί νά έμφανίση πρό ή μ ώ ν τήν
Θεραπευτικήν τό βιβλίον τοΰ καθηγητοΰ κ. Καλλικούνη· καί τό δτι παρέχει ήμίν άπτήν τήν ίδέαν τοΰ
θεραπευτικού οικοδομήματος ύπό τήν έννοιαν τούτην,
εις όλην αδτοΰ τήν μεγαλοπρεπή σύνθεσιν, είναι ή
κυριωτέρα άρετή τοΰ έργου αΰτοΰ. Τ ά έπίτομα καί
στοιχειώδη Ιγχειρίδια τής θεραπευτικής τά καταπλημμυροϋντα τήν διεθνή ιατρικήν φιλολογίαν, τάπαριθμοΰντα θεραπείας καί άναγράφοντα συνταγάς, οσον
καί άν είναι χρήσιμα εις τήν ιατρικήν ραθυμίαν, διά
τήν πρόχειρον θεραπευτικήν πρδξιν, αποβαίνουν άκριβώ ς διά τόν λόγον αυτόν, ολέθρια εις σπουδαστάς και
πρακτικούς ίατρούς. Κ αταργ οΰ 'τα τόν «τεχνικόν στο
χασμόν», τόν όποιον σννίστα ό παλαιός 'Ιπποκράτης
εις τούς χειριζομένους τά όπλα τής ίατρείας, εθίζοντα
τούς Ιατρούς εις τήν εμπειρικήν χρήσιν τώ ν φαρμάκων,
χαλαροΰντα τήν ιατρικήν σκέψιν καί καταλύοντα τήν
συνήθειαν τοΰ συλλογίζεσθαι παρά τήν κλίνην τών
άρρώοτων, ύποθάλπουοι τήν διαιώνισιν ιατρών Ιπ ικ ιν
δύνων μέν είς τάς εξαιρετικά; περιστάσεις τή ς ιατρι
κής πράξεως, αναξίων δέ ιώ ν τίτλων τώ ν επιστημονι
κών, τώ ν δποίων δικαιούνται μόνοι ο ί συνεχώς καί
άδιαλείπτως μυούμενοι είς τά δυσπρόσιτα «όργια τής
έπ ισιήμ ης». ίο ια ύ τ η ς όμ ω ς φ ύ σεω ; καί ούσίας βιβλίον
άπεψυγε νά παραδώση είς τάς χεΐρας τώ ν μαθητών
του ό Έ λ λ η ν καθηγητής. Καί δικαιούνται είς πάσαν
άναγνώρισιν τής Αγαθής του προαιρέσεως. Ή θ ε ρ α 
π ευτικ ή τοΰ κ. Ν . Καλλικούνη, έξ όσων δόναταί τις νά
κρίνη έ κ τοΰ πρώτου αύτής μέρους, αποτελεί συνοπτι
κήν άλλά πλήρη άνακεφαλαίωσιν όλης τής ιατρικής
ύλης. Έ ά ν ό εύσυνείδητος καί σοφός ιατρός, παρά τήν
κλίνην τοΰ αρρώστου άνακεφαλαιοϊ άναγκαίως ολην
τήν Ιατρικήν αΰιοϋ γνώσιν, διά νά μεταβή κανονικώς
Από τής διαγνώοεως είς τήν θεραπείαν, τοΰτ’ αύτό
οφείλει νάκολουθήση κ α ίτ ό βιβλίον τής θεραπευτικής,
τελευταίος αύτός σύμβουλος και οδηγός τοΰ πρακτικοΰ
ίατροϋ. Καί ταύτην τήν μ έθοδον ακολουθεί ή θ ε ρ α 
π ευτικ ή τοΰ καθηγητοΰ κ. Καλλικούνη μέθοδον λογι
κήν καί Αναγκαίαν.
Α ρ κ ε ί νά διατρέξη τις κατά τύχην, οίονδήποτε κεφάλαιον τών λοιμωδών νόσων, τάς όποιας διαπραγμα
τεύεται ό π ρώ τος οδτος τόμος, διά νά συλλαβή τό
εύμέθοδον τοΰ διδακτικού τούτου βιβλίου καί γάντι·
ληφθή τόν πολυσύνθετον πλούτον τής ύλης του. 'Η
είκών τής νόσου, σαφώ ς κ αί επακριβώς διαγεγραμμένη, προηγείται πάντοτε ώ ς παθολογική εισαγωγή
είς έκαστον κεφάλαιον. Έ π ο ν τ α ι είδικώτερον αί κλινικαί μορφαί αύτής καί αί Ιπιπλοκαί Ι ξ όλων ιώ ν συστη'τω ν καί ακολουθεί ώριμος πλέον ή θεραπευτική,
ινεμημένη κατά τήν αύτήν μεθοδικήν τάξιν, είς τήν
προφυλακιικήν, τήν κυρίως θεραπείαν, τήν υγιεινήν,
τήν διαιτητικήν, τάς διαφόρους Αγωγός έν πάση επι
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θυμητή λεπτομερείς, τήν θεραπείαν τώ ν μορφών και
Ιπιπλοκών καί τήν θεραπείαν άκόμη τής άναρρώσεως,
όπου παρέπονται δηλονότι μακραί καί πονηραί Αναρ
ρώσεις έπί τών λοιμωδών νόσων. ‘Ο πρακτικός Ιατρός,
ο καταφεύγων είς τό βιβλίον τοΰ κ. Καλλικούνη πρός
άνανέωσιν ή συγκέντρωσιν τών ιατρικών του γνώσεων,
ένώπιον τής κλινικής έμφανίσεως τής νόσου καί τής
θεραπευτικής ανάγκης, καί ό σπουδαστής ό άναζηιώ ν
είς αύτό διά πρώτην φοράν τά εφόδια καί τήν μέθοδον
τή ς θεραπευτικής τέχνης, κλείει τά ς σελίδας του αυ
τάρκης πλέον καί μή αισθανόμενος τήν Ανάγκην
νάνατρέξη.είς αλλας πηγάς καί βοηθήματα. Κ αί ιοΰτο
είνσι άρκειόν Είναι πολύ καί είναι ό,τι δύναται νά
ζητήοη τις Από τό βιβλίον οσάκις καταφεύγει είς
τοΰτο μεστός αποριών καί ερωτήσεων.
Έ λ έχθη ότι «μέγα βιβλίον μέγα κακόν». Τ ό γνωμικόν πιθανόν νά ίσχύη προκειμένου περί έργων οίασδήποτε Αλλης φύσεως. Τ ά βιβλία όμω ς τών Ιπιστημών
δέν είναι π ροορισμένα νά εξυπηρετούν ραθυμίας καί
φυγοπονίας καί νά παρασκευάζουν αυτοσχεδίους ερασιτέχνας. Ε ίναι προορισμένα νά φωτίζουν όσον τό
δυνατόν πληρέστερον, όσον τό δυνατόν έντατικώτερον
καί, μυοΰντα τούς κατηχουμένους είς τήν απειρίαν τών
γνώσεων καί τήν απειρίαν τών αγνοουμένων, νά παρα
σκευάζουν τούς στοχαστικούς επιστήμονας, διά τοΰ
«δκνου» τόν όποιον φέρει ό «λογισμός», κ ατά τήν
Θουκιδίδειον ρήσιν, τοΰ δκνου τοΰ Αποτελοΰντος τήν
συναίσθησιν τής άτελείας τώ ν άΐ'θρωπίνων γνωσεων
καί κεντρίζοντος είς άδιάλειπτον σπουδήν καί έρευναν.
Τ ά μεγάλα βιβλία, τά τρέποντα είς φυγήν τούς ράθυ
μους καί τούς άπεριέργους, έχουν τοΰτο τό Ιξαιρετικόν
προνόμιον. Ό κ. Καλλικουνης προσφέρει είς τούς σπου
δαστάς καί τούς πρακτικούς ίατρούς μέγα βιβλίον.Έ άν
κρίνη τις έκ τοΰ πρώτου αύτοΰ μέρους, εύελπίζεται να
πιστεύση δτι, άντιμετωπίζων Ιν καιρώ καί τούς πέντε
τόμους, τούς μέλλοντας νά συναποτελέσουν έργον πράγ
ματι έπιβλητικόν καί μνημειώδες, θ ά δύναται ν’άποφανθή ότι ό καθηγητής τής θεραπευτικής, προσέφερε
μέγα βιβλίον, Αλλά καί μέγα καλόν.
Δρ Π. Κ. Α Π Ο ΣΤΟ ΛΙΔΗ Σ Ε. Β. Ν.

© Ε Α Τ Ρ Ο Ν
'Ε λ λ η ν ικ ό ν { έ ί α τ ρ ο ν τ ο ν 1 9 1 0
ΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟΙ σάν χελιδόνια, διασκορπιζόμενοι έως
είς τά πέρατα τοΰ 'Ελληνισμού τόν χειμώνα οί
Έ λ λ η ν ες ηθοποιοί, μας έπιστρέφουν- νοσταλγοί τών
Α θ η ν ώ ν πάντοτε είς τήν άρχήν τή ς άνοίξεως.
Καί όλοι σχεδόν έπιστρέφουν μέ τήν ελπίδα νά μεί
νουν, νά παίξουν καί νά διακριθοΰν Ιδ ώ . Δ ιότι ή καλο
καιρινή 'Α θηναϊκή Σκηνή άποτελεΐ άκόμη τό μόνοι·
εθνικόν, τά έπίσημον, τό άναγνωρισμένον Ελληνικόν
θέατρον. Άναγνωρισμένον Από τούς συγγραφείς, Από
τόν τύπο»·, Από τούς ηθοποιούς καί Από τό κοινόν
κ άθε χώρας καί κ άθε παροικίας Ε λληνικής. Διάφοροι
κατά καιρούς Απόπειραι διά νά έχωμεν τδν χειμώνα
θέατρον Ελληνικόν, πλέον διωργανω^ιένον καί πλού
σιον καί συστηματικόν, έναυάγησαν πάντοτε.— Κ αί ας
έπαναλάβωμεν έδώ κοινόν μυρολόγι- Τ ό τελευταίον
καί μεγαλύιερον καί πλέον Αξιοθρή»·ητον ναυάγιον —
τό Βασιλικόν θέα τρ ο ν — μάς δείχνει, καί θ ά μάς δείχνη ίσως διά πολύ άκόμη, κατάκλειστον τόν άκαλαίσθη τον όγκον τοΰ κτιρίου του, σάν άσχημο μαυσωλειον τόσων τής τέχνης ελπίδων, πού έσβυσαν αδοξα
κ ’ έλεεινάέξ αιτίας κακήςεπιστασίας,κακής έκτελέσεως
κακής διευθύνσεως καί κακής πραγματοποιήσεως ενός
ωραίου σχεδίου.
"Ο ,τ ι έπρεπε νά χρησιμεύση οάν Αφετηρία μορφώσεως έθνικοΰ θεάτρου- (καί έχουν θέατρον εθνικόν
όλοι οί πολιτισμένοι λαοί)· ό,τι έπρεπε νά τεθή ωσάν
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βάσις μορφώσεως Ε λ λ ή ν ω ν ηθοπ οιώ ν διά Ιμπνευσμένων καί αληθινά πολυμαθών καλαίσθητων- ό ,τι κυρίως
έπρεπε νά γίνη μαγνήτης τής καλλιτεχνικής σκέψεως
τών δλίγων πτωχών μας συγγραφέων, διά προσφοράς
δικαιοκρίτου δόξης καί αμοιβής, αύτό ¿κατάντησε τώρα
όρμητήριον τών Ιργολαβικών Ιπιχειρήσεων τοΰ κ.
Βούρου καί τού κ. Κονταράτου — είδ οςτβίι^ ίιπ η ρεοπτοπιηι διαφόρων ξένων καλλιτεχνών, είς τούς όποιους
χρησιμεύει (ώς έπί τό πλείστον) διά τήν στερέωσιν
σαλευομένων οίκονομικών. Μ ολονότι εϊχαμεν καί διά
τούς αγαθοεργούς αυτούς σκοπούς κ α θ ώ ς καί διά κάθε
αρκετήν φιλοξενίαν περιηγουμένης δόξης εν αλλο
ακόμη θ έα τρ ο ν : τό Δ ημοτικόν,— Ε ίθ ε νά μή τριτώ
σουν ιά παγερά μαυσωλεία τής Ε λληνικής τέχνης είς
τάς ’Α θή ν α ς. Ε ίθ ε νά διατηρηθή τουλάχιστον ακμαία
ή καλοκαιρινή Ε θ ν ικ ή μας Σκηνή, έστω καί μέ τόν
αούντακτον, άνοργάνωτον καί δπερβολικά λαϊκόν χαρα
κτήρα, πού είχεν έω ς τώρα.

είς τό Παρίσι σημειώνονται είς τήν Απογραφήν 165,
χιλιάδες κοκκότες,είς δέ τό Λονδίνον 3 5 ° χιλιάδες, πλη
θυσμοί αρκετοί νά γεμίσουν μόνοι καί νά δικαιολογή
σουν πολλά Ανήθικα θ έα τρ α . Ά λ λ ’ έ δ ώ ; Έ χ ο μ ε ν τήν
«Ν έαν Σκηνήν», έχομεν τό «Βαριετέ» καί κανέν αλλο
Ακόμη θέατρον, όπου συχνάζουν αί γυναίκες, αί αδελ
φ οί, αί θυγατέρες, τά παιδιά όλων τώ ν Α θ η ν α ίω ν καί
άλλων Ε λλ ή ν ω ν — ή Ε λληνική δηλαδή οικογένεια, πού
είχεν έω ς τώρα μοναδικά στολίδια της τήν σεμνότητα
καί τήν τιμήν. Δέν είναι Ανάγκη νά γράφω ίσ ω ς περισσό
τερα διά νά έννοήση καθένας οτι κ άθε άνηθικόχης μιάς
διεθνούς π όλεω ς καταντρ εγκληματική, όταν γίνεται είς
πόλιν μικρόν καί ότι έπί τέλους μία κοκκότα συχνάζουσα ελεύθερα τά κέντρα τώ ν Α θ η ν ώ ν θ ά έκαταντοΰσε σκάνδαλον εγκαθιστάμενη είς τήν Κ όρινθον ή
είς τ ά Μ έγαρα.

***

Ό καλός μας διηγηματογράφος κ. Ξενόπουλος, πού
αί κριτικοί του δέν είιρίσκονται βέβαια είς τό ύψος τής
διηγηματογραφικής παραγωγής του, εύρήκε τώρα τελευ
τα ία καί μίαν δικαιολογίαν τών ή θοπ οιώ ν.Τ ά ξένα έργα
— γράφει κάπου— έχουν τέχνη»· καί λεπτότητα, πού δέν
έχουν τά Ε λληνικά. Ά λ λ ά , πρός Διονύσου, τί είδους
τέχνην ευρίσκει κανείς είς τούς Έ π ιΰ ε ω ρ η τ ά ς τ ω ν Σ ι
δ η ρ ο δ ρ ό μ ω ν , τά ς Ζ ω ζ έ τα ς καί τάς Λ ε ύ κ ά ς Σ ελίδας ; Ή
κομψότης των είναι τόσον χονδρική, όσο»· τά φα\·τακτερα φολιδόστικτα κοντοφούστανα, πού φορούν αΐ
χορεύτριαι τών καφέ σαντάν, ελκυστικά διά κακομαθημένα μειράκια καί απλοϊκούς ναύτας. Καί κ άθε ίοορροπημένος Ανθρωπος θ ά έπροτιμοΰοεν έστω καί ?»·α
μενιδιάτικο φόρεμα παρά ένα τέτοιο κο»·τοφούστανο·
έστω καί Ινα Ε λληνικόν Ιργον παρά Ι»·α τέτοιο άνηθικολόγημα. μεταφρασμένο»· μάλιστα, σ υ »ή θω ς καί είς
έπίμετρο»·, έλεεινά καί τρισάθλια Από τόν τυχόντα
μουντζουρογράφον.
Ά λ λ ά τάχα έλειψαν τά σχετικώς καλά ξ έ ν α ; Έ λ ε ιψαν τά υποφερτά 'Ελληνικά έ ρ γ α ; Έλειψα»· γλωσσο
μαθείς λογογράφοι μας διά νά μεταφράσουν ; Έ λειψ αν
οί παρακολουθοΰ»·τες τήν ξένην φιλολογίαν λόγιοι
διά νά ύποδείξουν, νά εκλέξουν, νά συμβουλεύσουν ;
Έ λειψ αν — δλίγοι βέβα ια — τωρινοί θεατρικ οί συγ
γραφείς μ α ς ; Κ α τά τήν τελευταίαν Ακόμη θεατρικήν
περίοδον έδόθησαν είς τό Ιταλικό»·, είς τό Γαλλικόν
καί είς τό Α γγλ ικ ό ν θέατρον — Αναφέρω όσ α έτυχε
κάπως νά παρακολουθήσω— πολλά έπαι»·εθέντα κ’ έπιτυχόντα έργα. Ε ίς τό Γερμανικόν θέατρον θ ά έφάνησαν
Ιπ ίσης καλά έργα. Κ α ί είς τήν καθόλου Ευρωπαϊκήν
φιλολογίαν τώ ν τελευταίων χρόνων ύπάρχουν Ακόμη
περισσότερα. — "Ο χ ι μόνον τραγικά καί δραματικά,
όχι μόνον σκέψεως καί λυρισμού, άλλά καί «ω μφ δία ι
καί φάρσαι, εύθυμα δηλαδή ά π λ δ ς καί διαοκεδαστικά.
Ά λ λ ά μήπως ίδικά μας, μέ αλληλοβοήθειαν κ’ επιμο
νήν συγγραφέων καί ήθοποιώ»·, δεν ήμποροΰσε νά
παραχθοΰν άρτιώτερα, κομψότερα, ού σιαστικώ τερα;
Δέν ή|ΐποροΰσε νά έπιβληθοΰν είς τό κοινόν, πού
Αρχιοε \·ά μήν ή»·αι τόσον εύ αίοθητονείς τούς νυγμού;
τής ξένης Α νηθικολογίας; Πρόχειρον έχομεν τήν επι
τυχίαν μιας ύποστηριγμέτης Από τούς ήθοποιούς φάρ
σας. Δέν έκαμαν βέβα ια μικρά»· σειράν παραστάσεων
«τά Χ α μ ίιτα » μία ξενική, καί μέτρια Αν θέλετε φάρσα,
γρ«μμέ»η όμω ς Από Έ λλη»·α. — Κ αί μήπως δέν ή μπο
ρούσαν Ινα — δύο μέ σατυρικόν τάλαντον συγγραφείς
μας νά παρουσιάσουν καλογραμμένους καί κομψούς
Αριστοφανισμούς είς τό είδος τών λεγομένων Ιπι&εωρήοεων; Ή εύμένεια του κοινού καί ή άνεκτικότης
του διά τόν «Κινηματογράφον» καί τά «Π αναθήναια»
δέν ήσαν, όπερμέτρως μάλιστα, ε»θο.ρρυντικαί, ώστε
νά μή παρασυρθοΰν ηθοπ οιοί καί συγγραφείς είς
έκτραχηλισμόν καί κατάπτωσι»·, άλλά είς βελτίωσιν
καί καλλιτέχνησιν τοΰ είδ ο υ ς; Κ αί ή επιτυχία τής
«Φωτεινής Σ άντρη» Ι ξ αιτίας μιας μόνον καλής οκη-

Ά λ λ ά τάχα θ ά διατηρηθή καί αύιή ; θ ά μάς δίδη
τουλάχιστον αύτή μερικούς ήθοπ οιούς καλούς καί
ολίγα ’ Ελληνικά έργα Αξια προσοχής ; Πολύ φοβούμεθα ότι καί τ ’ ολίγον αύτό τείνει, υπό τ ά ; σημερι
νός τούλάχιστον συνθήκας, νά καταστροφή. Διότι
ηθοπ οιοί και έργσλάβοι θεά τρ ω ν — αυτοί κυρίως —
έπήραν κακόν δρόμον. Ά ρ χ ισ α ν ν ’ Αποβλέπουν μέ
οφαλεράν πρακτικότητα π ώ ς νά Ιλκύσουν τό κοινόν
διά τοΰ σκανδάλου, διά τοΰ Ασέμνου θεάματος, διά
τοΰ χυδαίου Αοτείου. Κ ορδακιζόμενοι επάνω ε’ις τό
τίμιον σανίδι, — τίμιον τούλάχιστον πρέπει νά είναι —
τής Ε θ ν ικ ή ς σκηνής πρός Ικτέλεσιν χυδαίων συρραμμάτων έγχωρίου παραγιογής. Διότι δέν ήμποροΰν
νά κριθοϋν ούτε ώ ς κοινωνικοί διακωμωδήσεις, ούτε
ω ς σατυραι, ούτε ώ ς Αριστοφανισμοί, ούτε καν ώς
καραγκιοζισμοι τά μουσικοβωμολοχικά συνονθυλεύ
ματα, πού έπαράσυραν έδ ώ καί τρ ία -τ έσ σ α ρ α χρό
νια τό κοινόν, τούς ήθοποιούς καί μερικούς, όχι
μάλιστα κακούς, συγγραφείς μας. — Ξεσχιζόμενοι, μέ
συναγωνισμόν μάλιστα ασέμνου ύποκρίσεως πρός
παράστασιν άηοών κακοηθειών ξένης προελεύσεως.
Δ ιότι δέν ήμπ ορεϊ νά χαρακτηρισθοΰν ούτε ώ ς ρεαλιοτικαί είκόνες, ούτε ώ ς λαϊκαί κωμωδίαι, ούτε ώ ς πνευ
ματώδεις φάροαι όλα εκείνα τά κακομεταφρασμένα
εξαμβλώματα, πού έπι^ιένουν κάμποσον καιρόν τώ ρ α νά
μάς σερβίρουν οί καλύτεροι θ ία σ ο ί μας— παντός είδους
Χ ω ρ ισ τ ε ί κ ρ εβ β α τοχά μ α ρες, Κ υ ρ ίες το ΰ Μ α ξίμ , Ζ ω ζέ τες,
Α ε ν χ έ ς Σ ελίδες, Κ ορνηλ ίες καί Συντροφιές — συντρο
φιές άληθινά καμμόρας καί μαφίας, έπιβουλευομένης
τήν καλαισθησίαν καί τήν ποιητικότητα, ληστευούσης
τήν σεμνότητα καί τήν ηθικήν τής 'Ελληνικής ήωχής.

* **
Δέν είμαι Από τούς πιστεύοντας ότι κυβερνητικά
μέτρα ήμποροΰν νά προλάβουν Αποτελεσματικά καί νά
περιορίσουν πνευματικός καί ψ υχ ικ ός διαστροφάς. “Ισως
ούδέ κίνδυνος ζω ή ς θ ά μ ’ έπ ειθε νά ύπογράψω τήν
αϊτησιν τοΰ κ. Μ ιστριώτη πρός νομοθέτησιν έθνικής
γλώσσης ή νά ψηφίσο» τόν νόμον διορισμού λοχαγών
ποιητών πρός φρονηματισμόν τοΰ στρατού. Ά λ λ ά πι
στεύω ότι τιμωρία έκ τοΰ νόμου κ’ Ιπέμβασις υπό τής
αστυνομίας επιβάλλεται πρός παρεμπόδισιν άνηθίκων
θεαμάτω ν. Είς τό Παρίσι καί είς τό Λονδίνον — κέντρα
αληθινά προσωπικής έλευθερίας— εφαρμόζονται τοιούτου είδους τιμωρίαι καί παρεμποδίσεις σύμφωνα, εν
νοείται, μέ είσήγησιν καί ηθικήν ευθύνην Ανεπτυγμέ
νων λογοκριτών. Ά λ λ ά καί αν εκ εί δέν ύπήρχαν αΰτά
τά μέτρα, έδ ώ Απαραιτήτως έπρεπε νά ληφθοϋν. Διότι
Αλλοι κοινωνικοί όροι υπάρχουν έδώ . Ε ίς τό Π α ρίσι
ύπάρχουν 4 5 διαφόρων κοινωνικών κύκλων θ έα τρ α καί
είς τό Λονδίνον σχεδόν 70. Σ ο β α ρ ά ή κλασσικά ή κα·
θ α ρ ώ ς καλλιτεχνικά ή κωμωδιακά ή έλαφρά κ.τ.λ. Καί

***
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νής καί μιας καλής ίιποκζίσεως βέν είναι Αποδεικτική
τή ς προθυμίας του κοινού διά τά δραματικά Ι ρ γ α ;

*«*
“Επειτα δ,τι Ιγινεν Αλλού — εις τήν Γερμανίαν πα
λαιό τερα, εις τήν Ρωοσίαν, είς τήν Ν ο ρ β η γ ία ν — διά
τήν συντήρησιν καί χήν άνύψωσιν τού Ε θν ικ ού Θ εά
τρου, είναι φανερόν δτι πρέπει ν ά Υΐνη καί Εδώ- Τύπος
καί κριτική, συγγραφείς καί ηθοποιοί πρέπει νά ποδη
γετήσουν, νά συνειθίοουν εις τήν τέχνην τό κοινόν.
Κ α ί π ρ ώ τα -π ρ ώ τα πρέπει αυτοί νά καταλάβουν οί
Ιδιοι δτι τό θέατρον, δημόσιον κέντρον Αναψυχής,
άλλά καί μορφώσεως. δεν μπορεί νά εχη καμίαν οχέσιν μέ τά καφέ σαντάν καί μέ κ άθε άλλου είδους
έντενκτήριον άκαλαισθήτου άνηθικότητος.

Ή λ ο γ ο δ ο σ ία τώ ν π ρ ώ τω ν π α ρ α σ τά σ εω ν — το σ ο
ασή μαντω ν, άλλοίμονον — τής «Ν έα ς Σ κηνής» καί τοΟ
«Β α ριετέ» εις τ ό π ροσεχές.
ΑΡΕΤΑΣ
Υ . Γ . Είχαν τυπωθή τά παραπάνω, δταν έγνώσθη
δτι έμπόδισεν ή Αστυνομία τήν παράστασιν ασέμνων
έργων κ ' έπαράγγειλεν είς τούς διευθυντάς τών θ ε ά 
τρων νά υποβάλλουν είς τήν Αστυνομίαν δσα έργα
πρόκειται νά παρασταθοΰν. ’ Ιδού πάλιν μία κακή
εφαρμογή Ινός καλού μέτρου. *Α ν όπ ω ς άλλοτε Ασκηθή
ή λογοκρισία, βεβαιότατα θ ' άποτύχη. Κ α ί ήταν φανερά
είς τούς αστυνομικούς ή πρακτική σκέψις δτι όπως
διά τά χαλασμένα τρόφιμα χρειάζεται Ιατρός καί διά
τ’ άρρωστα ζ ώ α κτηνίατρος, δμοια κ ’ έπί τού προκειμένου χρειάζονται πραγματικής ιίδικοί.
Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η

ΖΩΗ

Ή Δ' Έχ&οαις τής Έ λΙ. Καλλιτεχνιχής Ε ταιρεία ς
ΟΛΟΒΩΜΕΝΗ αύτήν τήν φοράν. Ό Επαναστατικός
άνεμος, πού περνρ εφέτος έπάνω άπό κ άθε κλάδον τής ζω ή ς μας — καλός ή κακός ποιός ξεύρει! —
δέν ήμποροΰσε νά κάμη έξαίρεσιν έδώ. Ο ί καλλιτεχναι
δά, πού πάντοτε είναι παιδιά, — πρός έπαινόν των τό
λέγω· κ’ έγώ διεκδικώ αύτόν τόν τίτλον — θ ά ήσαν·
Αδικαιολόγητοι νά μήν ένθουσιασθοϋν καί πετάξουν
στόν Αέρα τή σκούφια των. "Ας~ διοικηθούν επιτελούς
μόνοι των. “Α ς δοκιμάσουν. Λέν πρέπει ή ζω ή νά βαδίζη με δόγματα. Ά ρ κ ο ΰ ν αί δέκα έντολαί. Τ ά άλλα,
δ ς Ιχωμεν τό δικαίωμα νά τά ρυθμίζωμεν σύμφωνα
μέ τήν σκέψιν μας. Τ ό μόνον πού εύχομαι, είναι νά
τελειώσουν μίαν ώραν Αρχύτερα καί νά έπαναληφθή
ή εργασία, έπειτα Από τό πανηγύρι. Ό , τ ι θ ά σαρώση
ή στάσις των, άς τό σαρώση γρήγορα.
Μ έ τέτοιον πρόλογον τί περιμένετε; Λ ίγα βέβαια
πολύ, θ ά ήναι τά Ιργα πού αξίζει νά άναφέρη κανείς,
Αφού, καί δταν είναι ένωμένοι οί καλλιτέχναι μας,
λίγα πάλιν είναι τά καλά. Μ έ τήν άνεμοταραχην λοιπόν
αύτήν έτρύπωσε είς τήν Έ κ θ ε σ ιν καί ή λεγομένη
’Εθνική Ζωγραφική. Μ ήν περιμένετε νά βγάλω έγώ
τό φείδι Από τήν τρύπα. Πηγαίνετε νά ίδήτε μόνοι σ α ς :
Σ η μ α ίες, τσαρούχια, φέσι, παπάδες κλπ. Καϋμένη ση
μαία. Κ αί δλα αύτά μ α ζί, τά Αγοράζετε γιά ιόοο δραχ
μές. Καί ή μέν ’ Επιτροπή τής Έ κ θ έ σ εω ς διαμαρτύ
ρεται, δέν Ακούεται δέ.

Κ

Π ρ ο χω ρ ώ λοιπόν. Ν ά , δ νέος Κογεβίνας, έργάτης
με Αγάπην πρός τήν τέχνην καί μέ Αληθινόν αίσθημα.
Ε ίς ?να του τοπίον εχει προσδώσει τόοην Αρμονίαν,
δπού καθετί είναι μια νότα Αχώριστη Από τό δλον. Καί
παίρνει έτσι τό εργον ενότητα, άς είπώ όντότητα γιά
νά φύγω τόν δρον πού ήμπορεί νά πειράξη ένα εθνικόν
κριτικόν πού πάντα έχει τό ζω νάρι κρεμασμένο. Είπα
όντότητα. Κ ρίμα δτι συχνά κατορθώνουν ο ι ζωγράφοι
μας νά λησμονούν τά δριά της καί νά μή ξεύρουν πού

νά σταματήσου'·- “Α ν ό κ. Κογεβίνας είς άλλα του το
πία μοϋ κινή όλιγώτερον τό ενδιαφέρον, δέν πειράζει.
Έ ν α Ιργον είναι αρκετόν. Κ αί εχει περισσότερα Από
ενα νά μάς δείξη. Ή μ π ο ρ ε ί προπάντων νά είπή δτι
είναι ζω γράφ ος καί δτι είναι καί καλλιτέχνης. Καί
ξεύρετε γ ια τ ί; Διότι δέν βλέπει μόνον μέ τά μάτια'
βλέπει καί μέ τήν ψυχήν. Κ αί μέ τέτοιον οδηγόν πάντα
εμπρός θ ά πηγαίνη.
“Επειτα, τί τούς θέλετε, έσεϊς οί άλλοι, τούς μεγά
λους δ ρ ό μ ο υ ς; Σ τ ό πολύ φ ω ς δέν αντέχουν τά μάτια
δλα. Π ά ρετε τά μονοπάτια. Α γα π ημένα μονοπάτια τής
τέχνης. Π όσους θησαυρούς κρύβουν. Μ ήπως αύτά δέν
βγαίνουν επιτέλους στόν μεγάλον δ ρ ό μ ο ν ; μήπως δέν
δίνουν τήν δ ό ξα ν ;
Ν ά ζωγραφ ίσης τήν φύσιν μέ αλήθειαν, πού νά
ξεχνούμε τήν φύσιν καί πάλιν, μέ τέχνην, πού νά μήν
ενθυμούμεθα πλέον τήν αληθινήν της εικόνα. Αύτό
τό δεύτερον κάμνει ό κ. Μ αθιόπουλος. Κ άτι χρωμα
τισμοί του, μερικαί γραμμαί του, κ άτι συνδυασμοί
του, είναι τόσον καλά βαλμένα, μέ χάριν, μέ δροσιά,
πού είναι χάρμα τών οφθαλμών. Ή προσωπογρα
φία νέας κόρης τών ’Α θη ν ώ ν έχει αύτά τά χαρί
σματα. Δέν ήμπ ορεί παρά νά δδηγήση σωστά τό χέρι
τού ζωγράφου έ'να δροσερό χαριτωμένο προσωπάκι.
Ε ίνάι άλλοι ζωγράφ οι πού τούς μιλεί πειό βα θειά τό
πρόσοιπον τό γεροντικόν. Σ τό ν κ. Μ αθιόπουλον όχι.
Τρελλαίνεται γιά τά νειάτα. “Ισ ω ς νά εχη δίκαιον. Ν ά
οεβασθή τό γήρας, εχει καιρόν. Ε ίναι ό ζω γράφ ος τής
νεότητος, τής χαράς, τής δροσιάς.
Έ χ ω καί τάς επιφυλάξεις μου 0 ά τού συνιστούσα
περισσοτέραν μελέτην είς μερικός λεπτομερείας. Θ ά
κερδίση πολύ, άς μέ πιστέψη- Ε ίμαι φίλος του, καί δέν
θέλ ω νά είμαι άνειλικρινής, νά περιορισθώ μόνον είς
τόν έπαινον.
"Α ν ήμουν ζω γράφ ος, θ ά έζω γρά φ ιζα μόνον τά
πρόσωπα πού θ ά μοΰ έλεγαν κάτι, πού θ ά μοϋ μιλού
σαν τήν γλώσσαν τής ψυχής. Βέβαια κ άθε μοντέλο
έχει τήν ψυχήν τήν ίδικήν του. Έ χ ω γράψει δτι καί
τά άψυχα έχουν ψ υχήν! Π ρέπει νά ξεύρη ή νά ήμπορή
κανείς, καλήν ή κακήν, νά τήν ευρη. Δέν είναι καί
τόσον εύκολον. Γ ι’ αύτό, είς κ άθε ήπιχήν πού ζω γ ρ α 
φίζει ό καλλιτέχνης — αύτό λέγεται ζωγραφ ική : Ή
ζωγραφική τού έγώ τού ανθρώπου, δχι τή ς μορφ ή;
όπ ω ς έξαφνα τό πορτραίτο τού Σιμοπούλου πού δ
δυστυχής θ έλ ει νά φωνάξη μέσα άπό τό πλαίοιον να
τόν ελευθερώσουν άπό τά καί μετά θάνατον δεσμά
— θ ά βρήτε ενα κομματάκι τού έγώ τού ζωγράφου.
Αύτό τό κομματάκι τού είναι του, τό βάνει έπάνω είς
τήν οθόνην διότι ή λ θε είς Ιπικοινωνίαν μέ τό έγώ τού
μοντέλου του. Τ ό άλλο μοντέλο, πού δέν κ ατώ ρθω σε
νά τό κάμη νά μιλήση, άπεδόθη μέ χρώματα μόνον.
Έ ν α άπό τά έργα τώ ν νέων ζωγράφ ων, έργασμένΟν μέ γούστο καί αρκετήν τέχνην, είναι τό «Π ό τι
σμα τών λουλουδιών» τού κ . Λ . Γεραλή. "Α ν είχαν καί
την ζεστασιά τώ ν τόνων, πού τήν ζητούν τά λουλούδια
του μαζί μέ τήν δροσιά πού τούς χα ρίζει εκείνη πού
κάνει τό πότισμα, θ ά ήταν μά τήν αλήθεια πολύ καλόν
Ιργον. Είναι καί τώ ρ α πολύ έμορφο. Ί σ ω ς καί νά
περισσεύουν τά πολλά λόγια.
Ο ί νέοι μέ τούς νέους. Π ερί τού κ. Δ . Δήμα θέλω
νά είπώ. Φ ώς, άπλετα χυμένον, παντού, μέσα στήν
εικόνα τής
Χ ό ρ ς, μεταγγίζεται είς τόν παρατηρη
τήν. Σ τα μ α τώ αρκετά έμπρός στό Ιργον τού κ. Δήμα.
Βλέπω ένα χέρι τεχνίτου, πού δταν τό όδηγήση καί
κάτι άλλο, πού θ ά έλθη Αργότερα, έκλεκτικόν, πνευματικώτερον, πειό συνθετικόν — ίσ ω ς είναι ή λέξις —
καί ακόμη πειό πεπειραμένον, θ ά δώση πολύ έμορφες
εικόνες. Ε ίμαι βέβαιος.
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Έ λ εγ ε ν ό Γ ύ ζη ς γιά τάς ’ Α θ ή ν α ς : Ν ά τήν τριγυρίσωμε μέ χρυσά καγκελάκια, καί νά μείνουν νά τήν
κατοικήσουν λίγοι μονάχα, οί εκλεκτοί, τήν μονα
δικήν πόλιν.
Μ έσα είς τούς ολίγους εκλεκτούς πού εννοούσε ό
Γύζης, θ ά ήτον χωρίς δισταγμόν μιά γνώριμός σας
οπού πολλές φορές έτίμησε τά «Π αναθήναια* μέ έργα
της, ή κυρία Φ λωρά-Κ αραβία. Θ υμήθηκα τά λόγια τού
διδασκάλου, γιατί πάντα εύγενικά μιλούν τά Ιργα της,
πάντα διαθέτουν πρός σκέψιν ή ρεμβασμόν.
Ά π ό τάς όλίγας Έ λληνίδας οπού μαζί μέ τήν Αφέ
λειαν έχουν καί βά θο ς, καί ευφυΐαν καί διαίσθησιν.
Τ ώ ρα , άπό τά ξένα, μακράν άπό κ άθε καλλιτεχνικόν
περιβάλλον, μάς οτέλλει μερικά πορτραΐτα καί σκί
τσα, οπου τους δίνει νοσταλγικά τούς τόνους πού εχει
θρέψ ει μέσα της φεύγοντας άπό τήν ζηλεμένη'· πόλιν
πού ολοένα τήν Αναπολεί, καί όπού κάποτε έρχεται
εω ς εδώ να βυθίση τήν ευγενικήν της σκέψιν είς τήν
χάριν ιού αττικού τοπίου, στό'· γελαστόν τό'· Σαρωνικόν ή στήν κατοικίαν τών Νυμφών, πού οί Θεοί τούς
έχάρισαν μέσα στά Τέπμη τά μαγευτικά.
Κ αί νά πού φ θά νω είς ενα ζω γράφ ον ό οποίος πολύ
προκαλεΐ τήν προσοχήν μου, καί μ ’ ενδιαφέρον τόν
παρακολουθώ καί περιμένω νά τόν ίδ ώ ν’ άνέβη μιάν
ώραν αρχύτερα τά σκαλοπάτια πού οδηγούν στις εύγενικώτερες κορυιρές τής τέχνης. Β α δίζει σιγά, σταματφ
σέ καθετί μέ αγάπην· καί τήν αγάπην του δέν τήν
εκδηλώνει μονομιάς μέ γραμμάς και μέ χρώματα.
Θέλει νά μήν τόν άνακόπτ^ κανένας δισταγμός δταν
ΰ ’ Αρχίση νά εργάζεται ενα εργον. Γ ι’ αύτό, μέσα στά
σκίτσα του θ ά βρήτε συχνά αριστουργήματα. Θέλει
π ρώ τα νά αίσθανθή τό θ έμ α του, νά τό ζήσ η , νά τό
κάμη δικόν του. “Ε τσι θ ά μάς δείξη μίαν ημέραν δ κ.
Ίω αννίδης Ιργα τέλεια είς θέμ α τα , είς σύνθεσιν, είς
σχέδιον. ‘ Ολοένα με χαράν βλέπω αύτό νά πραγματοποιήται.
Δέν γράφω σήμερα εντυπώσεις μόνον τής Έ κ θέσεω ςμάλλον χαρακτηρισμούς γενικούς, παρακολουθών τό
εργον τώ ν καλλιτεχνών μ α ς εν τφ συνόλψ. Ή με
λέτη τής φύσεως, τού σ ώ ματος τού Ανθρώπου, Αφού
αύτό σχεδόν Αποτελεί τό κύριον στοιχείον κ άθε ζω γρα
φικού έργου, Ας τόν άπασχολήοη πολύ, αδιάκοπα,
ακούραστα. Έ χ ε ι πολλά χαρίσματα εύγενικά ή τέχνη
του. Ή ρ ε μ η , Αριστοκρατική. Κ αί τό θ έμ α , κ αί δ χρ ω 
ματισμός καί ή γραμμή του, καθετί είναι άρμονισμένον
πρός τήν σκέψιν του. Τίποτε τό επιδεικτικόν. Δέν είναι
ζω γ ρ ά φ ο ; τού χρώματος. Βλέπει κάτι Αλλο βαθύτερα,
τόν δεσμεύει ή σιγανή φωνή πού ακούει μέσα στήν
ζω ήν, κάτι σάν ή χώ , πού δέν θ έλ ει νά τήν Αποκάλυψη
τελείως μή τυχόν καί χάση τήν έμορφιά της.
Μ ία είκών του, ενα του σκίτσο, πάντα γεννρ ενα
εύχάριστον συναίσθημα. Κ άτι σοΰ παίρνει από τό εγώ
σου μιά είκών τού Ίωαννίδη. Π άντα άπ οζητώ ενα
εργον του.
Ε ίς τό Ερχόμενον τεύχος θ ά γράψω διά τόν κ. θ ω μόπουλον, τόν κ. Χ α τ ζή ν καί Αλλους, μ α ζί μέ εικόνας
έργων τής έκθέσεω ς. Σήμερον σάς δίδω τρία σχέδια
τού κ. Ζάχου, τού καλλιτέχνου άρχιτέκτονος. Γρήγορα
μάλιστα θ ά δημοσιεύσουν τά «Π αναθήναια» καί τό
σχέδιον τού ναού ιού άγιου Νικολάου, όπού δ Βόλος
ανέθεσε είς τόν κ. Ζάχον καί είς τό όποΤο'· άπό καιρού
καταγίνεται
Είναι καί ό Ζάχος Από τούς Ιπαναστάτας τής Κ αλ
λιτεχνικής Ε τα ιρ εία ς Αν καί μέλος τής Ε π ιτροπ ή ς τής
Έ κ θ έ σ εω ς. Γ ι'α ύ τ ό καί δέν ήθέλησε νά έκθεση τίποτε
Εφέτος. Διεμαρτυρήθη μάλιστα κατά τής Ε ταιρεία ς.
Μ έρος τή ς κ αθαρώ ς δημιουργικής εργασίας του απο
τελούν τά τρία σχέδια πού δημοσιεύονται είς ιό τεύχος
αυ το: Hooyov Κτονοταντϊνον ΠαΧαιολόγον, Ώροοχέ&ιον τοΰ
ναον τον Άγ. Κιονοταντίνον ¿ν Βόλφ, καί Σχέδιον ναον.

’ Επιβλητικό'·, μεγαλοπρεπές τό Ή ρ φ ο ν , πάντα νά
ένθυμίζη, θειιελιωμένον Επάνω είς ενα βράχον, τόν
τελευταΐον αύτοκράτορα. Ε ίς τήν πρόσοψιν τό Αγαλμα
τού Παλαιολόγου· καί ΰψηλά ό Αγγελος τής παραοόσεως μέ τό σπαθί του τό πελώριον. “Ο λος ό θρύλος
τού Μ αρμαρωμένου Βασιληά ό αγαπημένος τού ελλη
νικού λαού, άπεδόθη έπάνω είς τήν πέτραν μέ πλούτον
καί μέ λιτότητα.
Κ1ΜΩΝ ΜΙΧ α ΗΛΙΔΗ Σ
Ξ Ε Ν Η

Ζ Ω Η

Έ&ουάρ&ος Ζ της ’Αγγλίας
Γ ) φημισμένος διά τήν κομψότητα του, διά τά νεανικά του επεισόδια καί διά τούς τρόπους του
βασιλεύς, άπέθανεν Απροσδόκητα. Ό χ ι νέος — ήταν
69 Ετών — ούδέ καν θαλερός είς τό γήρας, διότι πρό
καιρού επασχεν άπό ρευματισμούς, Από Αρθρίτιδα,
από βρογχικάς Ενοχλήσεις καί άπό άδυναμίον τής καρδίας, άλλά κατά τρόπον καί είς στιγμήν, πού κανείς

ΕώΟΥΑΡΔΟΧ z’ THS ΑΓΓΛΙΑΣ
δέν Επερίμενε τόν θάνατόν του. Μ ία όξεια πνευμονία
τόν ερριψεν είς χήν νεκρικήν κλίνην τρεΧς ήμέρας πρό
τού θανάτου, καί τόν κίνδυνον τής ζω ή ς του μόλις πρό
είκοσιτεοσάρων ω ρ ώ ν Εγνώρισαν οί υπήκοοί του.
Τόσον Απότομος θάνατος είναι κάτι δ ι’ ενα βασιλέα.
Κ αί συνετέλεσε βέβαια είς τό νά φανή ζω ηρότερα ή
λύπη τών κατοίκων τού Λονδίνου. Τ ό δέ φανέρωμα
ζωηροχέρας λαϊκής λύπης υπήρξε'· ενας άπό τούς μεγα
λύτερους παράγοντας διά τήν μεγαλοπρέπειαν τής
κηδείας, πού Ισημειώ θη ώ ς μοναδική είς τά χρονικά
τώ ν κηδειών. Μ ία πόλις Αχανής επτά εκατομμυρίων
Ιπαυσε διά μίαν ήμέραν Εργαζόμενη, δλα είς τά κέν
τρα καί είς τ ’ απόκεντρα έκλεισαν καί όλοι συνέρρευσαν είς τούς δρόμους πού θ ά διέβαινεν ή πομπή —
δεκάδες βασιλέων καί πριγκήπων, Εκατοντάδες υπουρ
γών καί Αρχόντων, χιλιάδες εύγενών καί στρατηγιών,
μυριάδες Αξιωματικών καί στρα τού . . .
Αύτή ήτον ή κηδεία τού βασιλέως. Καί ό κηδευό·
μένος ;
“Ενας καλόμοιρος θνητός, πού Επέρασε τήν ζωήν
του Αφθονα, πλούσια, Ανενόχλητα, εύτυχισμένα, μέ
τιμάς, δόξας καί μεγαλεία. "Ε να ς πού Εδοκίμασε τήν
Απόλαυσιν καί τήν ηδονήν τόσο πολύ, ώ στε νά του
μένη κατά τό γήρας σάν κατακάθι, μία λύπη αόριστη
διότι δέν ημποροϋσε νά τάς συνέχιση. Κ α ί ή αόριστη
λύπη είχε διαχυθή ώσάν γαλήνη καί ώσάν μεγαλεΐον
βασιλικόν είς τήν Εσιεμμένην μορφήν. Τοιουτοτρόπως:
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ΙΙρίγκηψ είχε τήν φήμην 8ι«σκ«δαστικού καί πολύ
κοσμικοί ανθρώπου. Βασιλεύς απέκτησε τήν ύπόληψιν
αξιοπρεπούς καί πράου ήγεμόνος. "Ο λ α τ ’ άλλα, δσα
τού άπβδωκαν, οι τίτλοι τού πολύπειρου πολίτικου,
τού έξοχου διπλωμάτου, τού μεγάλου είρηιοποιοΟ καί
ό,τι άλλο παρόμοιον εΤναι κολακείας έπαινοι ή θ α ιά του εγκώμια'. Κ αί πριν ξανανθίσουν γύρω εις τόν τά
φον του οί άνθοβόλοι θάμνοι, πού τόν σκιάξουν,
έπαινοι ν ' εγκώμια θ ά λησμονηθούν. Καί μία μόνον
άγαθή άνάμνησις θ ά μείνη,^ τον βασιλέας^ n o y Siv
ίπ ή ρ ξ ε κ ακός. Π ράγμ α ιο ύ ιο όχι μικρόν — αρετή σχε
δόν — δι’ «να ήγεμόνα.
Εΐν’ άλήθεια ¿ τ ι τό στερεωμένον πολίτευμα της
'Αγγλίας δέν δίδει εις τόν βασιλέα μεγάλην εξουσίαν,
ώ στε μέ όλους τούς εκατόν σχεδόν κυριαρχικούς τί
τλους του νά όμοιάζη περισσότεροί’ μέ συμβολαιογρά
φον παρά μέ έξουσιαστήν λαών. Συμβολαιογράφον
πιστοποιούντο νομίμως τάς πράξεις μεταξύ κυβερνήσεως καί λαού. Ά λ λ α καί ώ ς συμβολαιογράφος ήμπορεϊ νά διατυπώνη καλά ή όχι τάς συμφωνίας, νά
όδηγή φρόνιμα τούς συμβαλλόμενους καί νά ήναι
τελείως αμερόληπτος- Κ αί ώ ς πρός τούτο ό Έ δουάρδος, πού εξήντα χρόνια πρίγκηψ έσυνείθισεν εις τήν
απραξίαν ώ ς ήγεμών καί απέκτησε τήν πείραν ως
άνθρωπος, έδειξε πολλήν ικανότητα’ μάλιστα μέ τήν
βοήθειαν τής τύχης, πού δέν ¿παρουσίασε κοινωνικά
ή πολιτικά προβλήματα, εξωτερικός ή έσωτερικάς
συρράξεις, εις τήν ’ Αγγλίαν κατά τό διάστημα τών
έννέα Ιτώ ν τής βασιλείας του. Έ ν α μόνον ζήτημα,
ό πόλεμος τή ς Συγκλήτου τών λόρδων καί τής Βουλής
τών Κοινοτήτων άνεφάνη τάς παραμονάς τού θανάτου
του. Κ αί αύιό άπέμεινεν άλυτσν — τό μόνον παθητικόν
τής καλής καί πολυδόξου κληρονομιάς,^ τήν^όποίαν
Αφήκεν εις τόν διάδοχόν του Γεώργιον Ε ’. 0 1 "Αγγλοι
— πολιτικοί καί λαός — θ ά τό κανονίσουν καί αύτό
μόνοι τους, ευχόμενοι κατά βά θ ο ς δ νέος βασιλεύς νά
μήν εχη καμίαν αΰτοβουλίαν μεγαλυτέραν τού προκατόχου τουΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

ΤΕΧΝΗ
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ΕΡΙ τής καταγωγής τού Καραγκιόζη έγράψαμεν
άλλοτε είς τά «Π αναθήναια». Διά τόν ελληνικόν
Καραγκιόζην λέγει μερικά έμορφα πράγματα είς τήν
«Ε σ τ ία ν » δ κ . Σ . Μελάς. Ό Χ α τζή -Ά 'ίβ ά τη ς, δέν είναι
πλέον δ σοφός προσκυνητής, έξεφυλίσθη· Κατήντησεν
άπλώς γραμματικός σχολαστικός. Φωνάζει ώ ς έξης τόν
Καραγκιόζη : «Καραγκιόζη ! "Ε λ α έδ ώ βρέ παιδίον
μου '· >- Ά π ’ ένιιντίας, τά στοιχείο τ ά όποια έφερε μαζί
του άπό τόν τόπον τή ς γεννήσεώς του είς τήν 'Ε λλάδα
δ Καραγκιόζης, εύρήκαν έδαφος γόνιμον διά ν’ Ανα
πτυχθούν καί νά ιό ν μορφώσουν είς τύπον πραγματικώ ς άξιοσημείωτον. Ό ψετοπαλληκαρισμός, εΰρήκεν,
είς τάς ’Α θή ν α ς ιδίως, εΰρύτατον σιάδιον παρατηρήσεως καί καλλιέργειας- Ό Π έρσης μπεχλιβάνης έπολιτογραφήθη Π λακιώ της καί Ψ υρριωιης- Τ όν σπάζει δ
Βελή-Γκέκας είς τό ξύλο. ’ Εκείνος πτύει κατά γης,
κυττάζει καί μουρμουρίζει:
— "Α ν έφτυσα αίμα, κακομοίρη |ΐου, φεύγα.
Ή διαβολεμένη αυτή σκιά με τό_ Ανθρωποειδές σχήμα
έχει πνεύμα σπαρταριστόν πολλάκις και χυδαΤον. Ή
πονηριά τού Καραγκιόζη καί είδικώς εκείνη, τήν οποίαν
τού εμπνέουν αί ελπίδες τού κέρδους είναι τό δυνατότεοον οτοιχεΐον.

Π

Ό

κ. Δ . Γρ- Καμπούρογλους μάς γ ρ ά φ ει:

Κ ύ ρ ιε Α ιε ν θ ν ν ιά τ ώ ν *Πανα·&ηναίων*·
ΠΙΘΓΜΩ σήμερον νά καταστήσω άπλώς γνωστόν είς
τούς άναγνώστας σας, ότι τήν πρός έμέ καί μόνον
έκ τώ ν γραφόντων επιστολήν τού φιλτάτου μου Γιαν-
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νοπούλου ήναγκάσθην νά δημοσιεύσω, άφοΰ πρώτον,
διά τών είς Σκαραμαγκάν εύρεθέντων σημειωμάτων
καί τών άλλων πρός τούς οικείους καί φίλους αποχαι
ρετισμών, έγινε πασίγνωστος ό θάνατός του, ήρχισαν
δέ νά δημοσιίύωνται άνακρίβειαι καί αναζητήσεις
Αφορμών, καί ύποψίαι φ ά ρ σ α ς, προσβάλλουοαι τήν
Ιλληνικήν αρτιότητα μιας εύγενοθς, γενναίας κ αί ωραίας
ψυχής· άλλως θ ά ή το τούτο περιφρόνησις πρός^τήν
τελευταίαν θέλησιν νεκρού, καί πράξις ανίερος, όσον
τουλάχιστον καί ή δημοσίευσις τού σχετικού χρονογρα
φήματος τρύ φίλου κ. Ν ιρβάνα.
Λ. ΓΡ. ΚΑΜ ΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ
Καί δ κ. Ν ιρβάνας Απαντφ :
Φίλε Κύριε ά ιε νϋ -νν τά ,
ΙΧ Α Τ Ε τήν καλωσύνην νά μού Ανακοινώσετε τά
τυπογραφικά δοκίμια τής επιστολής πού σάς άπηύθυνεν δ αγαπητός μου κ . Δ η μ . Γ ρ- Καμπούρογλους εξ
αφορμής τώ ν τελευταίων « ’ Αντιλόγων». Μ ού έδώσατε
κατ’ αύιόν τρόπον τήν εύκαιρίαν νάπολογηθο') εγκαί
ρω ς άπέναντι τού κοινού φίλου καί τών αναγνωστών
τώ ν «ΙΧαναθηναίων*·.
Είς τό άρθρον μου εκείνο δέν είχα σκοπόν νά μεμφ θ ώ τόν κ. Καμπσύρογλουν διά τάς «ανθρωποειδείς»
εκδηλώσεις πέριξ τού νεκρού τού Περιπλέους Γισννοπούλου, είς τάς όποιας όπ ω ς λέγει, έξηναγκάοθη νά
συντελέσχι διά τής συνενιεύξεώς του καί τής δημοσιεύσεως της ιστορικής εκείνης επιστολής. Ά π λ ώ ς ή θ έλησα νά πιστοποιήσω τά γεγονότα, είς τά οποία μοι
ρ α ίο ς άνεμίχθη δ καλός μου φίλος, μέ όλην τήν ιστο
ρικήν ξηρότητα- Κ αί όταν διηγείται κανείς γεγονότα,
δέν υπέχει νομίζω καμίαν ευθύνην απέναντι τών
όπωοδήποτε συνδεομένων πρός αύτά.
Καθένας έχει τό δικαίωμα νάπολογηθή απέναντι τής
ιστορίας καί είναι εύτύχημα ότι ή ιστορία έπήλθε
τόσον γρήγορα, ώστε νά εύρη τόν κ. Καμπούρογλουν
είς την ζω ή ν καί νά τού δω ση τήν ευκαιρίαν μιας
άπολογίας- Καί αύτό ακόμη είναι μιά τύχη, τήν όποιαν
δέν έχουν πολλοί είς τόν κόσμον καί διά τήν όποιαν
μού οφείλει κάποιαν ύποχρέωσιν ό μοναδικός, όπως
μας βεβαιόνει, ένιολοδόχος καί αντιπρόσωπος μιας
ώραίας ψυχής έπί τής γης.
Ό κ. Καμπούρογλους όμω ς ευρίσκει τό χρονογρά
φημά μου ά νίερ ον. 'Ο μολογώ ότι δεν εχω καθαραν
ίδεαν περί τής φύσεως τών Ιεροτήτων. Έ ά ν όμως διέπ ραξα Ανίερον πράξιν, έχω κ’ έγώ πρόχειροί’ τήν ιδίαν
δικαιολογίαν, ότι έξηναγκάσθην νά την διαπράξω έκ
τώ ν «ανθρωποειδών» εκδηλώσεων είς τάς όποιας πάλιν
έξηναγκάοθη ό κατήγορός μου. Έ ά ν δέν τό έκαμνα,
νομίζω ότι θ ά διέπραττα κ’ εγώ μίαν πράξιν άνίερον,
όσον τούλάχιστον καί ή δημοσίευσις τής επιστολής
τού ωραίου καί προσφιλούς μου νεκρού τή ς Σαλαμίνός.
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Ίδιχύς σβς
Π Α ΥΛΟΣ ΝΙ ΡΒΑΝΑΣ
ΠΟ τήν «Ν έαν Σ ιώ ν » ειδήσεις Π αλα ιστινιακ οί:
Ο ί κ α τά τό 1 8 5 0 π ρ οσ χ νντμ α ί. — Έ ν τινι συνε
δριάσει τής 17 Μ αίου 1850 ό κ. J. Finn έξήτασε τά
περί τώ ν Ε λλ ή ν ω ν καί ’ Αρμενίων προσκυνητών καί
εΰρεν, ότι κατά τό έτος έκείνο έφΰασαν είς 'Ιερουσα
λήμ "Ελληνες μέν ίς ο ο , ’ Αρμένιοι δέ περί τάς 4 ° ο °
καί παρετηρήθη, ότι ό μέν άριθμός τών Ε λλή νω ν
προσκυνητών ή το μικρότερος τού μέσου όρου, ό δέ
τώ ν ‘ Αρμενίων ύπέρτερος. Ό σ ο ν δ ’ αφορά είς τήν
χάριν, ήν λαμβάνουσιν έκ τή ς έπισκέψεως τών άγιων
Τόποιν, οί μέν Έ λ λ η νες, λέγει, φρονούσιν, ότι δ κόπος
καί ή αΰιαπάρνησις διά μίαν τσιαύτην ίεράν οδοιπο
ρίαν συντελεί εις τήν καταπολέμησιν τής ήδονής, ήν
τις ανευρίσκει έν τή διαπράξει τή ς αμαρτίας καί Ιλπίζουσιν, ότι δ Θ εός θ ά εύσπλαγχνισθή καί συγχώρηση

Α

αύτούς. Ο ί δέ Α ρμένιος φρονούσιν, ότι συγχωρούνται
αι αμαρτίαι των καί ότι άντλούσι χάριν πρός νέαν
ζωήν. Προκειμένου δέ περί τώ ν περιορισμών είς οί)ς
υποβάλλονται, οί μέν Έ λ λ η ν ες δφείλουσιν άμα τή
δύσει τού ήλιου νά έγκλείωνται έν τφ μοναστηρίφ, οί
όε Α ρμένιοι κλειουσι τας πύλας τού μοναστηριού των
δύο ώ ρας μετά τήν δύσιν τού ήλίου μέχρι πρωίας. Δέν
έπιτρέπουσι είς τούς προσκυνητάς των νά μεταβαίνωσιν είς Ν α ζα ρ έτ καί Ίορδάνην μετά τών Ελλήνων.
Ν ε ώ τε ρ α ι σ υ ζ η τή σ ε ις π ερί ιού φ ρ έα τος τ ο ν ’ Ι α κ ώ β . —
Π α ρ ’ όλην τήν γενικήν ομοφωνίαν τώ ν ιστορικών καί
Αρχαιολόγων περί τή ς αυθεντικότητας τού έν Νεαπάλει
φρέατος τού Ι α κ ώ β , άνεςράνησάν τινες κατά τής γνησιότητος, κ α θ ώ ς καί νυν ο Ά σ ά δ Μανσούρ προτεστάντης ποιμήν, όοτις έπί ρητών χωρίων τή ς Παλαιός
Διαθήκης π ροσ π α θεί νά διαφιλονεικήση την αυθεντι
κότητα τού φρέατος κατά τρόπον όρθολογισιικόν καί
εν τελεί παρουσιάζει τήν προφορικήν μαρτυρίαν Σ α μ α 
ρείτου ίερέως τής Ν εαπόλεως, οστις είπεν : «Π α ρ ά τό
φρέαρ υπήρχε ναός το> Σαμαρειτών, όπου δ Ώ σ η έ
εστησε ιή ν σ κη ιή ντου. Μ ία βασίλισσα χριστιανή έπεθυμει νά καταλάβη τδ μέρος τούτο, άλλά δέν ήδύνατο
να έξαναγκάση τούς Σ αμα ρείτας. Δ ιά τούτο πρός
ικανοποιησίν της έπενόησε τήν περί τού φρέατος
παράδσσιν^καί ήγειρεν ύπεράνω τού φρέατος Ε κ κ λ η 
σίαν». Τ ί ώ ρα ΐος μ ύ θο ς!
Ή Ανοικοδόμησις τού Ναού τού Σ ο Ι ο μ ώ ν τ ο ς εν Ί ε ρ ο ν ααλήμ. — Ά π ό τής ματαίας άποπείρας τού Ίουλιανού
τού παραβάτου πρός άνέγερσιν τού ναού τούτου, ήδη
καί αύθις παρουσιάζεται το ζή τη μ α είς τό μέσο»1, καί
αί ενέργειας κυοφορούνται έν ’Αμερική. Έ ν Βοστώνχ)
τών Η ν ω μ έν ω ν Π ολιτειών οί Μ ασόνοι δραστηρίως
εργάζονται διά χρηματικών συνεισφορών, διαλέξεων
καί άλλων μέσων πρός ποαγματοποίησιν τού σκοπού
τούτου, άλλα δυσκολία παρουσιάζεται, έάν θ ά δυνηθ ώ σ ι νά Ιλ θ ω σ ιν είς διαπραγματεύσεις μετά τής Κυ
ριάρχου Δυνάμεως, ήτις τήν ζηιουμένην τοποθεσίαν
θ ε ω ρ ε ί ίεράν.
C I S μίαν άξιοσημείω τον συνέντευξιν, πού Ιλαβεν δ
Π ώ λ Ζέλ μέ τόν Ροντέν, συνέντευξιν συνυπογραφομένην άπό τόν Ιδιον καί είς τήν όποιαν 6 μέγας
γλύπτης Αναπτύσσει τήν αισθητικήν τού Φειδίου καί
τού Μ ιχ α ή λ ’Αγγέλου, μέ μίαν βαθυτάιην διείσδυσιν
είς τά μυστήρια τώ ν τεχνοτροπιών, δ Ά ν α τό λ Φράνς,
ο όπ οιος παρέτυχε τήν στιγμήν έκείιην, έρχόμενος
να Ιπισκεφθή τήν άρχαίαν συλλογήν τού Ροντέν, όμιλεϊ μέ τά επόμενα ώ ρα ία λόγια διά τήν Ελληνικήν
τέχνην.
— Πόσον^ οί "Ελληνες αγαπούσαν τήν ζω ήν, λέγει
εμπρός είς ένα Ιπιτύμβιον άνάγλυφον. Τ ίπ οΐε δέν εν
θυ μ ίζει τόν θάνατον είς τήν έπιιυμβίαν αύτήν πέτραν.
Η πεθαμένη εύρίσκεται άνάμεσα είς τούς ζωντανούς
καί φαίνεται συμμεριζομένη τήν θπαρξίν των. Μόνον
που έγινεν άσθενεστέρα καί Ιπειδή δέν ήμπορει νά
συγκρατηθή, πρέπει νά είναι καθισμένη. Ε ίναι τούτο
ενα άπό τά χαρακτηριστικά τώ ν νεκρών είς τά Αρχαία
επιτύμβια. Α ί κ ν ή μ α ιτω ν δέν τούς κρατούν στερεά
« α ί έχουν Ανάγκην νά στηριχθοϋν έπάνω είς μίαν
βακτηρίαν, νά άκουμβήσουν είς Ινα τοίχον ή συνηθέσ ιερ α ν ά καθίσουν. 'Υ π ά ρ χει καί μία άλλη άκόμη
λεπτομέρεια πού χαρακτηρίζει τοτ'ς νεκρούς ! Έ ν φ τά
ζω ντα νά πρόσω π α πού τους περικυκλόνουν, τούς κιτττάζουν μέ τρυφερότητα, οί ίδιοι πλανούν ιά βλέμ
ματά τω ν εις τό κενόν καί δέν τά προσηλόνουν έπάνω
είς κανένα. Δέν βλέπουν πλέον Ικείνους, πού τούς βλέ
πουν. Έ ζακολουθοϋν έν τούτοις νά ξούν ώ ς πλάσματα
α σ θειή κοντά είς εκείνους πού τους λατρεύουν. Καί
αυτή ή ήμιπαρουσία καί ή ^ήμιαπομάκρυνσις είναι ή
εκφρασις τή ς θλίψ εω ς τήν δποίαν τό φ ώ ς τής ημέρας
ένέπνεε κατά τούς άρχαίους, είς τούς νεκρούς.

C I S τήν συνέντευξιν αύτήν ό Ρ οιτέν όμιλεί ώ ς έξής
διά τήν ίδικήν του τέχνην, ΰστερ’ άπό μίαν έπίσκεψιν τών γλυπτικών αριστουργημάτων τού Λούβρου.
' — Έ ά ν μού επιτρέπεται νά δμιλήοω δλίγον δια τόν
εαυτόν μου, θ ά σάς είπώ ότι έταλαντεύθην κ α θ ’ όλην
μου τήν ζω ή ν μεταξύ τώ ν δύο μεγάλων τάσεων τής
γλυπτικής, μεταξύ τής άντιλήψεως τού Φειδίου καί τής
άντιλήψεως τού Μ ιχαήλ ’Αγγέλου. Ό ρ μ ή θ η ν άπό τήν
Αρχαιότητα άλλ' όταν Ιπεσκέφθην τήν Ιτα λία ν, κατεκτήθην άπό τόν μέγαν Φλωρεντινόν διδάσκαλον, καί τά
εργα μου «πηρεάσθησαν βεβαίως άπό τό π άθος αύτό.
Έ κ τ ο τ ε καί Ιδίως κατά τά τελευταία Ιτη, έπέσιρεψα
εις τήν Αρχαιότητα. Τ ά προσφιλή θ έμ α τα τού Μιχαήλ
Αγγέλου, τό β ά θ ο ς τής άνθρωπίνης ψυχής, ή άγιότης
τού άγώνος καί τής όδύνης έχουν έπιβλητικόν μεγαλεΐον. ’Α λλα δέν ονμμερίζομαι τήν περιφρόνηαίν χου
πρός τήν ζω ήν. Ή έπιγεία ένέργεια, όσον ατελής καί
άν είναι, πάντοτε όμω ς είναι ώραία καί άγαθή. Ά ς
αγαπήσωμεν τήν ζω ή ν ακριβώ ς δισ. τήν ενέργειαν, πού
είμπορούμεν νάναπτύξωμεν είς αύτήν. Έ γ ώ τούλάχιστον π ρ οσ π α θώ νάποδώσω όσον τό δυνατόν περισσό
τερον γαλήνιον τό όραμα τής ζω ή ς. Τ ό καθήκον μας
«Ιναι νά τείνωμεν προς τήν γαλήνην, άφού πάντοτε
θαπομείνχι μέσα μας Αρκετόν μέρος άπό τήν χριστια
νικήν Αγωνίαν έμπρός είς τό μυστήριον.
Λ
Christian D u e, ένας φίλος τού "Ιψεν, δγδοντάρης
ν- ^ τώ ρ α, διηγείται είς φυλλάδιον, που έξέδωκε τελευ
ταίως, τάς Αναμνήσεις του διά τήν νεότητα τού Ί ψ εν ,
δ όποιος ώ ς γνωστόν ήρχισε τήν ζω ή ν του, ά ς βοη θ ό ς
φαρμακείου. Δέν έβγαινε ποτέ έξω , λέγει. Ά π ό πολύ
νερς έτρεφε γενειάδα, πού ιόν «γερνούσε πολύ, Τά
μάτια του όμω ς είχαν μίαν λάμψιν, πού δέν θ ά λησμο
νήσω ποτέ- Ε^ς τό βλέμμα του έπροδίδετο ή Αστραπή
τής μεγαλοφυΐας. Ε ίχεν έναδω μάτιον είς τό β ά θ ο ς τού
φαρμακείου, ένα δωμάτιον όπου κ ά θ ε βράδυ εμ α ζεύοντο μερικοί φίλοι του, εύρίοκοντες έκτακτον εύχαρίστησιν είς τό μοναδικόν πνεύμα τού νέου αύ τοΰ .Τ ή ν
νύκτα είργάζετο. Ή φυοική καί διανοητική αντοχή
του ήτο καταπληκτική. Έ ο χεδ ία ζε γελοιογραφίας καί
τοπ ία μέ πολλήν χάριν. Έ λάτρευε τήν μουσικήν άλλά
δέν είμπορούσε νά τραγουδήση, διότι δέν είχε κ α θ ό 
λου αύτί. . .
I—I πριγκήπισσα Μ ατθίλδη τή ς Βαυαρίας, κόρη τού
1 διαδόχου Λουδοβίκου, ΰπανδρευθείσα τό 1900 με
τόν πρίγκηπα Λουδοβίκον τού Σάξ-Κ οβούργου, άπέθανεν είς τό Ν τα βό ς τής Ε λ β ετία ς, άπό βασανιστικήν
νόσον τό 1906. Ή άιυχής πριγκήπισσα άφήκεν Ανεκ
δότους στίχους, οί όποιοι Ιξεδόθησαν τώρα, ύπό τόν
τίτλ ον: «Τ ό όνειρον καί ή Ζ ω ή » . Ο ί στίχοι αύτοίέγράφησαν είς ώ ρας εύνοήτου μελαγχολίας. Ύ π ό μορφήν
Απλήν, κ ώ χω ρίς καμίαν έκζήτησιν, αισθάνεται κάνεις
είς τά ποιήματα τής φθιοικής πριγκηπίσσης τούςπ α λμούς^μιάς εύγενικης καρδίας. Κ αμία αισθηματολογία
εις αύτά, άλλά μία άληθινή ρητορική τή ς καρδίας, μέ
κραυγάς εκτάκτως σπαρακτικός ενός σπανίου τόνου.
Π ο τέ ίσ ω ς ή έ ρ η μ ί α τ ή ς καρδίας, είς ένα βαοιλικόν
περιβάλλον, δέν έγινεν αισθητή μέ όμοιον τρόπον.
Σπάνιοι είναι εκείνοι ή έκείναι που είς τάς βαθμίδας
τού θρόνου εϊμπόρεσαν νά «ίποΰν:
10 κ όσμ ος μ ε γέλασε κ α ί κ ά β ε μ έρα μ ο ν ε ίπ ε ενα ψ έμα /»

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Ή ’ Αθηναϊκή «Μ ανδολινάτα» είς τούς μουσικούς
διεθνείς αγώνας τής Κρεμόντις έπήρε τό Μ έγα βρα βείοΐ’ τής Τιμής, τρία π ρώ τα βραβεία, καί τό μετάλ
λ ω ν τής Βασιλίσσης. Τριάντα μουσικά σω ματεία διαγωνίσθησαν.

Μ
«Κυριακή του λαού» ώνομάσθη ενας Σύλλογος όπού
προχθές δ Αντιπρόεδρος κ. Κυπάρισοος Στέφ ανος μας
έκάλεσε ε'ίς τήν εορτήν τής ένά ρξεω ς-το ύ ευγενικού
έργου: Π ώ ς νά διευθύνη καλύτερα ΰπό κ άθε έποψην, ό
λαός τήν Κυριακήν αργίαν.
Συνήλθε ή έπιτροπή τών « ’ Ελευθερίων» πρδς κανο
νισμόν ιώ ν κατά τούς πρώτους αγώνας οΐ όποιοι θ ά
αρχίσουν έξω άπό τάς Π άτρας, τήν Κυριακήν 27
'Ιουνίου.
Μ ΙΚ Ρ Α

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

ά έα ν. Κ αί ναι καί δ χι, άρα δ ε ν Οά δημοσιευθή.—
Λ . ΛΤ, ένταν& α' Ά α τ έ ρ ιο ν , Ε Λ . Τ ϊα ρ ϊσν Β . Ε . Μ υ τι
λ ή νη ν. Ούτε δχι, επομένως ουτε ν α ι, άρ α καί αύτά δεν
θ ά δημοσιευθούν.
ΝΕΑΙ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

Σ η μ · Ε ιδ ικ ο ί βιβλιοκ ρισίαι δ η μ ο σ ιε ν ο ν ια ι διά τά β ι
βλία, τ ώ ν ό π ο ιω ν δ ύ ο ά π ίτ ν π α στέλλονται εις τά γρα φ εία
μ α ς. Τ ώ ν άλλων, ό π λ ώ ς αγγέλλεται ή εκδοαις.
Γ κ α ϊ τ ε : ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α έ ν Τ α ύ ρ ο ις , όραμα, μεταφρα
στής Κώσταντϊνος Χ ατζόπ ουλος- Τυβίγγη, τυπογρ.
Ε ρρίκου Αάουππ τού νεο)τέρου, ιρ ιο , Δ ρ. 2.
Ι Ι α ι δ ι χ έ ς Σ ε λ ί δ ε ς (Γ ιά χήν Π α τρ ίδ α — Ή καρδιά
τής Βασιλοπούλας), Π . Σ . Δέλτα. Λονδίνου, τυπογρ.
I’ . Σ . Βελώνη.
*Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ία ς ε ν Έ λ λ ά δ ι, Ούίλλιαμ
Μίλλερ, μετάφρ. Σπυρ. Π . Λάμπρου. Ά θ ή ν α ι, Έ λ λ .
Ε κδοτική Ε τα ιρ εία , εκ τού τυπογρ. « Ε σ τ ία » Μάϊσνερ
καί Καργαδούρη, τεύχος Η '. Δ ρ. ι.
Έ π ι·& εα> ρη σις, δεκαπενθήμερον περιοδικόν, ήρχισεν
έκδιδόμενον έν Τραπεζοΰντι. "Ε τ ο ς Α ', τεύχ. ι , Μ άρ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ!

-Ά<Μ )νοι

τιος 19ΐο. Διευθυντής Φίλων Κτενίδης, έκδοτοι Μ ιχαηλίδης καί Συμεωνίδης, έτηοία συνδρομή φρ. χρ. ιό.
Ά ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ε ι α , Ί ω ά ν ν ο υ Ά ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ λ ό γ ο ι,
π ρ α γ μ α τ ε ϊ α ι κ τ λ . μετ' εισαγωγής ΰπό Σ π υρ. ΓΙ. Λ άμ 
πρου- Ά θ ή ν α ι, τυπογρ. Π . Δ . Σακβλλαρίου, ιρ ιο.
Π ε ρ ί τόν Θ η σ α υ ρ ό ν τ ώ ν ’ Α ν τ ι κ υ θ ή ρ ω ν , Κωνστ. Ν .
Ράδου. Ά θ ή ν α ι, τυπογρ. «Πανελληνίου Κράτους»,
ιρ ιο , Δρ. 2.
ίΤάντος, μηνιαΐον περιοδικόν, δργανον τού έν Μ ερζιφοϋντι έλληνικού συλλόγου «Π όντος». Διευθυντής I.
Στατηρόπουλος. Έ τ ο ς Α ', τεύχος ι, Μ άρτιος, ιρ ιο.
Τιμή φύλλου γρ. 2.
Μ ε λ έ τ α ι Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή ς ' Ι σ τ ο ρ ί α ς , τεύχος Α ', Δημ.
I. Δ . Δρόοου δικηγόρου. Ά θ ή ν α ι, ι ς ι ο , τυπογρ. Ρ αφτάνη - Παπαγεωργίου, δρ- 2.
Σ τ ό " Α λ μ π ο υ ρ ο , μυθιστόρημα, Κ ώ στα Παρορίτη.
'Α θή να , ι ς ι ο , Δ ρ. 2.
” Ε μ μ ε τ ρ α κ α ί π ε ζ ά . (Π οιήματα, Διηγήματα, Μ ελέται,
Δράματα), Τυμφρηστού (Δ. Σ . Παπαδοπούλου), Κωνσταντινούπολις, içi>o, τύποις Α . Κορόμηλά, γρ. 15Π ο λ ι τ ι κ ή ’ Ε π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς , έβδομαδιαία, ήρχισεν έκδιδομένη έν Κων)πόλει. Διευθυντής Γ . Μ πούσιος, ιδιο
κτήτης Γ . Θεοχαρείδης. Συνδρομή έτησία φρ. 12. 50.
Ό Κ ο ι ν ω ν ι σ μ ό ς , όργανον τών νεοίδεατών, έβδομα·
διαίον, ήρχισεν έκδιδόμενον έν Ά θ ή ν α ις . Διευθυνταί:
Π ύρρος Γιαννόπουλος Ή π ειρ ώ τη ς καί Ά ν δ ρ . Θ - Μ άρκελλος. Τ ό φύλλον λεπτά ίο.
C h a n te cle r , pièce en 4 actes, en vers. Edm ond
Rostand. Paris, Eugène Fasquellc éditeur, 1910 , prix
3 fr. SO.
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