
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΟΠΛΧ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΕΜΙΟΥ $37— 558 
νΙδε οχβτικον dyftnnv

Α Λ Ν ^ Θ Η Ν Μ ^
ΕΤΟΣ I 1 5 -3 0  
ΙΟΥΝΙΟΥ 1910

o  r r p a j 'T O M x c 'r o p x c  (TpxrCÜAIX)
Ά φ α ρ ο ι μ ero o t o v  Ί δ α

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ -  ΣΜΑΡΑΓΔΑ — ΑΡΧΟΝΤΑΣ 
ΜΑΝΑ -  ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Χ ο ρ ό ς  θεριστάδιον :  Ά ν δ ρ ε ς  κ α ι  ν ΐ Ί ϊ χ ι κ ε ς

Χ ο ρ ο ί Μ α ο τό ρ ω ν :  Γ ύ φ τ ο ι  χ α ί  γ ν φ τ ο π ο ύ λ ε ς

Κάμπος. Πλατύς περνά ό ποταμός καί χάνεται ατά 
βάθη τής σκηνής. Πέρα, μακρυά, άνταρεμένες οί κορ
φές τών βουνών. Τό γιοφύρι κάτασπρο λαμποκοπά 
μέσα στον άπομεσημεριάτικον ήλιο.

ΟΙ μασιόροι στη ρίζα του γιοφυριού χορεύουν καί 
γλεντούνε-, γύφτισσες φαίνουντα· ανάμεσα τους νά παί
ζουνε τέφι καί καστανιέτες κ’ ύψώνοντας τά μπράτσα 
τους τά γυμχί, νά δίνουν τό ρυθμό..Μιά μουσική - τζιγ- 
γάνα, άγρια κι άντάρτισσα, ακούεται πριν ν ' ανοίξει 
ή σκηνή κ ’ εξακολουθεί, φόντο ήχινο, σέ δλα τά λόγια 
πού λέγουνται, άσότου ό Πρωτομάστορας φύγει άπό 
τούς μαστόρους του καί τρέξει στή Σμαράγδα-

"Αμα άνοίξειή σκηνή, μόνο ή μουσική γροικιέται καί 
θωρείς, στό βάθος, τούς μαστόρους μόνο πού χορεύουν 
κι άνάμεσά τους, τό '1 Πρωτομάστορα.

"Υστερ’ άπό λίγη ώρα, φαίνουιται οί θεριοτάδες νά 
διαβαίνουν τό γιοφύρι, σιγό-σιγά καί περίτρομα, κι ώς 
πατήσουνε τήν ακροποταμιά, τρέχουνε γρήγορα, σά νά 
γλυτώσανε άπό κανένα χαμό. Καί γεμίζουνε τή σκηνή, 
ήλιοκαμένΟι καί ξαγριεμένοι· ενας φόβος κ' Ινας θυμός 
τούς συνταράζει όλους· πηγαίνουν κ’ Ιρχουνται, σάν 
πουλιά τρομαγμένα άπό κανένα γεράκι πού στέκεται 
άποπάνω τους.

Μιλούν βαρειά κ ’ ύπόκωφακαί σαστισμένα. Καί πίσω, 
φόντο, ή άγρια τζιγγάνιι μουσική.

ΧΟΡΟΣ ΘΕΡΙΣΤΑΔΏΝ

— Σίδερο τό γιοφύρι! Σίδερο τό γιοφύρι.!
—  Είδες; Είδες; Γερό καί δυνατό, σά βρά

χος ! "Ολοι περνούσαμε άποπάνω του, κι αύτό δέ 
σάλευε!

—  Πόσο περήφανο καί κάτασπρο λαμποκοπά 
μέσα στόν ήλιο!

—  Κύταξε, μέ πόση δίψα και μέ πόση λα
χτάρα μπήχνει τις ρίζες του στόν ποταμό!

—  Λες η είναι πράμα ζωντανό!
— Λες κ’ είναι πράμα διψασμένο!
ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΘΕΡΙΣΤΗΣ —  " Α ! 9 ’  αρχίσει πάλι 

ν’  ανατριχιάζει καί νά τρέμει καί νά σειέται συ
θέμελο καί τή νύχτα θ ά  γκρεμιστεί πάλι, σωρός  
άπό πέτρες καί ξύλα κι ασβέστες !

— Χαχαχά! Σάν τή γριά θά σωρειαστεΐ καί 
θά ξεκοκκαλιάσει.

[Γελούνε μερικοί Iva γέλιο μοχθηρό κι άσχημο]
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΛΩΜΗ — Πώς γελάτε, Θεέ μου! 

Πώς γελάτε καί δέ φοβάστε σεις! Έ γώ  φο
βούμαι !

ΜΙΑ ΑΛΛΗ — Μή μελετάτε τό κακό, γιατί θά 
μάς ξανάρθει. Νά, τά σύννεφα πάλι άπό τις 
κορφές όρμοΰν άνταρεμένα κ’ έρχουνται.

[Περίτρομες οί γυναίκες κυτάζουνε τά σύννεφα 
κι άκοΰνε τή βοή τους]. — "Ερχουνταί!

— Παρθένα Μεγαλοδύναμη και σώσε μας!
ο ΓΕΡΟΣ — Τρεις φορές ώς τώρα τή βρα-

δέιά που τελείωνε τό γιοφύρι καί στήναν, σάν 
καί τώρα, χορούς καί γλέντια οί γύφτοι, Ó ποτα
μός ξεμανιασμένος φούσκωνε κ’  έπνιγε τό χω
ριό μας! Πού εΐτανε τότε ή Παρθένα σου, ή 
Μεγαλοδύναμη, νά μάς σώσει;

— Ώ ! Σώ π α! σώπα! Μήν άναστοράσαι τις 
φριχτές - φριχτές εκείνες νύχτες! . .

Η ΧΛΩΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ —  Τά γόνατά μου ακόμα 
τρέμουνε! "Αχ! τί νύχτα εΐταν εκείνη του τρίτου 
του γκρεμού! Στό σπίτι μου καθόμουνα καί 
βύζαινα τό παιδί μου καί ξάφνου άκούω απόξω 
άπό τό κατώφλι βούουου! νά μουγγκρίζουν τά 
νερά καί ν’  άνεβαίνουν. "Ολο τό σπίτι σάλευε, 
σά δεντρουλάκι. τρυφερό, πού χέρια δυνατά θένε 
νά ξεριζώσουν! Πετιοΰμαι εύτύς δξω, μέ τό 
παιδάκι μου στόν κόρφο καί παίρνω τά βουνά 
καί τρέχω, καί τά νερά τρέχουνε κι αυτά ξοπίσω 
μου, κ’  έκλαιγα και γελούσα σάν τρελή, κι άπό
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τρίχα νά πνίξω ιό παιδί μου, άπό τό πολύ το 
σφίξιμο!

—  Σώπα! Σώπα! Μέ κάνεις καί φοβούμαι!
[Έρχεται λαχανιασμένος καί χλωμός ενας χωρικός]
— ΤΑ ! νά δ Δημήτρης νά μάς πει, τί τοΰ- 

πενε ή Μάναΐ
— Μίλιε! Καινούργιες συμφορές τά μάτια 

σου μάς λένε!
— Τί προφητεύει πάλι ή Μάνα! Τί προφη

τεύει πάλι;!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ —  Άφανισμούς καί σύγκλυσες! 

Καθεται στήν ακροποταμιά καί δέρνεται και 
κλαίει καί καταριέται άπό τά φύλλα της καρδιάς 
της τον Αϊτιο. [Πέφτει κάτω, βαρειά θλιμένος καί 
σκύφτει[.

0 ΧΟΡΟΣ [έντρομος όλος],— Ώ ω ω !
ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ [έξω φρένων χυμδ νά φύγει]. —  Θά 

δώσω τών άματιών μου καί θά φύγω!
0  ΓΕΡΟΣ [τή σταματά].— Που θά πάς; Πού θά 

πάς; 'Ο Χάρος δέν είναι κανένας μαραζάρης καί 
κουτσός, είναι λεβέντης και είναι καβαλλάρης, 
κι ό μαύρος του άνεμοκυκλοπόδης είναι, κι οσο 
κιδν τρέχεις νά σωθ εις, σέ φτάνει καί σ’ Αδράχνει.

— Ώ ω ω !
— Παρθένα Μεγαλοδύναμη, άπλωσε άπάνω 

άπό τά κεφάλια μας τό χέρι σου καί καλοσκέ- 
πασέ μας.

0 ΓΕΡΟΣ —  Τί φωνάζετε; Τί φωνάζετε; Τρεις 
φορές ώς τώρα οί προφητείες τής Μάνας Αλή- 
θειες ξαστερώσανε! Καί τώρα πάλι, πριν νά βρα- 
δυάσει, θά φουσκώσει δ ποταμός καί θά σπάσει 
τούς φράχτες καί θά ρήξει κάτω τό χαλινάρι 
αυτό τής σκλαβιάς πού δ "Αρχοντας τόσον καιρό, 
πεισμώνεται νά τού βάλει καί θά πνίξει τά παι
διά μας καί τά πρόβατά μας καί θά σαπίσει τά 
σπαρτά.

— Ώ ! μην τό λές! Ώ ! μήν τό λές! Φο
βούμαι !

[Όρμούνε μέσα στή σκηνή τρέμοντας, ξεφρενιασμέ- 
νες άπό τό φόβο τους]

ΤΡΕΙΣ ΚΟΠΕΛΕΣ — [Κ’ οί τρεϊς κρατούνε τήν καρ
διά τους έντρομες καί σιγολένε) Θεέ μου! θεέ μου !

ΟΛΟΙ [τις περικυκλώνουν].— Τί τρέχει; Τί πά- 
θατε; Ποιος σάς κυνηγά;

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΠΕΛΕΣ — Εκείνος! Εκείνος!
— Ποιός Εκείνος;! ΙΙοιός; [Ά ξαφ να  εννοούν 

κι άποτραβιούνται έντρομοι). Ώ ω ω  !
ΟΙ ΤΡΕΙΣ — Ό  γέρο Ποταμός!
Η ΠΡΩΤΗ — Άκοΰτε τον πώς φοβερίζει καί 

βουά.
— Ναί, ναί. . .  θεριό σά νΑναι καί πιάστηκε 

καί μουγγρίζει.
Η ΔΕΓΤΕΡΗ — Τώρα πού περνούσαμε, σκύ

ψαμε άπό τό γιοφύρι νά τόνε δούμε.. .
Η ΤΡΙΤΗ — θεέ μου! ’Ακόμα τρέμουνε τά 

φύλλα τής καρδιάς μου!

Η ΠΡΩΤΗ — Φούσκωνε ξαγριεμένος καί πά
λευε με τό γιοφύρι καί τού δάγκωνε λυσσασμέ
νος τά πελέκια κι άφριζε κι άγκομαχουσε. . .

Η ΔΕΓΤΕΡΗ — Κι ώς νά μάςε δει άποπάνω 
του,-Αναστέναξε βαθειά καί λυπητερά, σά βόδι 
πού σφάζουνε.

— Ώ ω ω !
Η ΠΡΩΤΗ —  Κ’  οί γύφτοι γελούσανε. Καί δί

πλα τους ή Μάνα δέρνεται καί κλαίει καί κατα
ριέται τόν Αίτιο!

Ο ΓΕΡΟΣ [κουνεΤ θλιβερά τό κεφάλι του καί λέει:]
— Είμαι γέρος εγώ, κ’ είδανε πολλά τά μά

τια μου! !,Α ! αίμα θέλει δ ποταμός νά γαληνέψει 
καί νά μάς λυπηθεί!

— Α ίμα;! ["Ολοι άν«τριχιάζουν άπό τόν τρόμο].
—  Ο ΓΕΡΟΣ — Πεινά! Δέν τόν άκούιε πώς 

μουγκρίζει σά λιμασμένο θεριό;! Κορμί άνθρω
πον μάς ζητά, δέν τόν άκοΰτε;!

("Ολοι περίφοβοι άφουγκράζονται. Γροικιέιαι πέρα 
τό χόχλασμα κ' ή μάνητα τού ποταμού. Καί πιό σιμά 
ή μουσική ή  τζιγγάνα κ’ οί καστανιέτες κ’  οί χοροί. Οί 
γυναίκες περίφοβες τρέχουν άπ’  έδώ, τρέχουν άπ’  έκει 
κι άπλώνουνε τά χέρια τους καί ξεφωνίζουν: ]

— Πού νά φύγω; Τί θά γενώ; Βοήθεια!
— Σέ τίνος αγίου πόδια νά ρίξω τήν ψυχή μου;
— Τίνος λαμπάδα Ακριβή, τίνος νά πρωτο- 

τάξω;!
—  Φοβούμαι! Παρθένα, βοήθησέ μας!
— Μ άνα! Μ άνα! γιατί δέ μάς λυπάσαι;
0  ΓΕΡΟΣ [μαζεύει γύρω του τούς άντρες καί τους 

μιλεί υπόκωφα].
—  ’Ακούσετε! Ελάτε κοντά... Πιό κοντά! 

[Στις γυναίκες] Σταθείτε σείς άποκεί!. . .

Χωρίζουνται τότε τά πρόσωπα σέ δύο χορούς : 
ΑΝΔΡΩΝ καί ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο ΓΕΡΟΣ [στό Χορό τών Άντρών, Μιλεί μουγγά 
καί λαχανιασμένα άπό τήν πολλή τήν άγανάχτησι].

—  ’Ακούσετε! Τώρα θάρθει δ "Αρχοντας 
ν’  Ανταμείψει τόν Πρωτομάστορα, γιατί στερέωσε 
τό γιοφύρι. Κι άμα φύγει, τή νύχτα, παραμο
νεύομε Ιμείς . . [φρικίαση τού Χορού] Ά ! Μά δέν 
τό νοιώσατε λοιπόν Ακόμα πώς τόν Πρωτομά
στορα ζητά σφαχτάρι δ ποταμός;

ΧΟΡΟΣ ΓΤΝ., [προσπαθεί ν’  ακούσει· μισομαντεύει). 
Φοβούμαι! Φοβούμαι!

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ., [μιλούν ύπόκωφα]. —  Ναί, ναί! 
Μαύρη ώρα πού τό πόδι του πάτησε στό χω
ριό μας!

—  Κανένας δέ θά μάς δει! Κανένας!
—  Θδναι νύχτα... στήν Ακροποταμιά... μέσα 

στίς Αλυγαριές.. . Μήτε τό φεγγάρι δέ θά δει, 
μήτε τό φεγγάρι, τά έργα τά φριχτά . . .

—  θ ά  τού κρεμάσομε ύστερα μιά πέτρα 
στό λαιμό. . .

— Καί θά τόνε ρήξομε κομμάτι κρέας στό 
στόμα τού γέρο - ποταμού, πού πεινά καί μουγ- 
γρίζει.

—  "Αχ, νάτανε νά χόρταινε μέ τό κορμί του 
και νά σπλαχνιστεί εμάς καί τά παιδιά μας!

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. ΓΥποπτεύουν τί συνωμοτούνε. "Εντρο
μες απλώνουν το  χέρι« «πάνω άπό τά κεφάλια τους, 
σά νά θέλουν νά διώξουν κάποιον. Κοράκια κοπάδια 
περνούν τή στιγμή έκείνη απάνω άπό τό γιοφύρι καί 
κράζουν. Ό  Χορός άποτραβιέται περίτρομος).

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. —"Ακου ! "Ακου, κοράκια! τΩ ω ω !
— Πώς τρέχουνε! Πώς βιάζουνται!
—  Σά νά μυριστήκανε κανένα νεκρό.
— Είναι τά χελιδόνια τής Μοίρας. Είναι τά 

χαροπούλια!
— Αυτά πάνε μπροστά καί πίσω τους έρχε

ται πάντα ή Μοίρα — ή Μοίρα ή Μαυροφόρα!

[Έρχεται πασίχαρος 2ν«ς νέος ομορφος, χλωμός,— 
ό Τραγουδιστής, καί κρατεί τή φλογέρα πού επαιζε 
στό θερισμό. Τά μάτια του λάμπουνε άπό μίαν εκστα
τική χαρά].

ΜΙΑ ΓΓΝ. — Νά, δ  Τραγουδιστής! Νά δ Τρα
γουδιστής! θδδε πάλι τή Σμαράγδα καί θαμ
πώθηκε !

ΤΡΑΓΟΓΔ. |μή μπορώντας νά κρατήσει τή χαρά του]. 
—  "Ε ρ χ ε τα ι! "Ε ρ χ ε τα ι !

ΧΟΡΟΣ — Ποιός έρχεται; Ποιός;
0 ΓΕΡΟΣ — 'Ο "Αρχοντας! Ελάτε νά κάνομε 

πώς χορεύομε νά μή μάςε μαλώνει!
ΤΡΑΓΟΓΔ. —  Ή  Σ μ α ρ ά γ δ α ! Ή  Σ μ α ρ ά γ δ α !
ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. [ξεσπούνε μέ πείσμα καί φθόνο]. — 

"Α  ! ή κ όρη  τού  "Α ρχ ον τα  μ α ς ! ή Π ρ ιγ κ ιπ έ σ σ α !
— Τήν είδες πάλι καί μέθυσες!
— Τήν είδες κ’  έστριψε τό μυαλό σου, ανεραϊ- 

δοχτυ πημένε!
ΤΡΑΓΟΓΔ. —  Τήν είδα καί χίλιες χιλιάδες τρα

γούδια καί καημοί σηκώνουνε τά κεφαλάκια 
τους μέσα στή φλογέρα μου καί γλυκοσπαρτα- 
ρούνε, σάν πουλάκια στό κλουβί. Κι αναπεταρί- 
ζουνε καί θένε ν’ Ανοίξουν τά φτερά τους καί 
νά ριχτούν μπροστά της νά τήν καλωσορίζουν 
καί νά τήν προαπαντούν!

' ΧΟΡΟΣ — Χαχαχά! Σώπα, τρελέ! Σοΰ χτύπησε 
πάλι δ ήλιος!

— Ό  "Ηλιος κ’  ή Σμαράγδα!
— Κι άρχισες τό παραμιλητό!
— Τί τής ρέχτηκες! Νοικοκυρά δέν είναι, άρ- 

γατική δέν κάνει! Όλημερίς γυρίζει στά χωρά
φια καί στούς ήλιους. Κ’  εμάς δέν καταδέχεται!

ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ —  Σωπάτε! Σωπάτε! έρχεται! 
Νάτηνε! ’Αγκαλιές πάλι τά λουλούδια στά χέρια 
της! Κρατεί μας καί χαρίσματα! Κρατεί μας 
καί χαρίσματα!

[Φαίνεται άπό μαχρυά, στά πράσινα ντυμένη ή 
Σμαράγδα].

ΤΡΑΓΟΓΔ. [έκστατικός κυτάζοντάς τηνε], — Είμαι 
τό χελιδόνι! Ξοπίσω μου [δείχνει τή Σμαράγδα] νά, 
έρχεται ή "Ανοιξη! Τά μαλλιά της, τά μάτια της, 
τά χείλια της, οί φούχτες τών χεριών της, τά

λακκουδάκια πού κάνουνε τά μάγουλά της σά 
γελά, δλα της, δλα της ξεχειλίζουνε άπό άνθούς 
καί σπόρους τραγουδιών!

ΧΟΡΟΣ — Σώπα πιά, τεμπέλη ! Φτάνει πού μάς 
ξεκούφανες όλημερίς μέ τή φλογέρα σου. Σώπα, 
Αλαφροήσκιωτε, πού Αδικα καί παράδικα σού 
δίνομε καί τρώς! [τόνε διώχνουν σέ μιά γωνιά, άνά- 
μεσα στις γυναίκες].

ΤΡΑΓΟΓΔ. — Τί μέ μέλει; Τί μέ μέλει; Ό ταν 
σωπαίνω εγώ, τραγουδώ καί πιό πολύ, τραγουδώ 
καί πιό γλυκά...

[Καθίζει ήσυχα κατάχαμα καί διορθώνει τή φλογέρα 
του καί κάπου-κάπου ξεπετιέται μιά νότα γλυκειά στή 
χλαλοή τών έπομένων διαλόγων, τή στιγμή πού κανέ
νας δέν περίμενε μιά τόσο άναπάντεχη αρκαδική 
γαλήνη].

133

[Έρχεται ή Σμαράγδα, πεντάμορφη. Ξοπίσω της 
δυό κοριτσάκια κρατούνε δέματα χαρίσματα: Μαντή
λια, μπολίδες, βραχιόλια, κορδέλες, φορέματα. . .  Γε
λαστή ή Σμαράγδα τις γλυκοχαιρειά].

ΣΜΑΡΑΓΔΑ —"Ωρα καλή σας! "Ωρα καλή σας!
ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. — Καλώς τηνε τήν Άρχοντο- 

πούλα! Καλώς τηνε!
ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. [μεταξύ τους]. —  Πώς κ’  εΐτανε καί 

καταδεχτήκανε τά χείλια της νά μάςε χαιρε
τήσουν !

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Τί κάθεστε; Τώρα θάρθει ό 
πατέρας μου . . . Καί δέν Αρχίσατε Ακόμα τό 
χορό; Τό γιοφύρι νά τ ο !

Ο ΓΕΡΟΣ [μέ κακία]. — Περιμένομε, ’Αρχόν
τισσα. Περιμένομε νά ξαναγκρεμιστεί.

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. — Γι’ αύτό κ’  ή καρδιά μας είναι 
σφιγμένη !

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — ’Εμένα ή καρδιά μου ξεχειλίζει 
Από τή χαρά! Νά, Ιγώ, τώρα πού στάθηκε τό 
γιοφύρι, χαρίσματα σάς φέρνω ..  . Ελάτε. Γε
λάσετε λίγο.. . Ό ταν γλυκομελετούμε τήν ευτυ
χία, μάς έρχεται.

ΤΡΑΓΟΓΔ. — Σμαράγδα! Τί ’ναι αυτή ή χαρά 
πού έχεις μέσα στά μάτια σου! Φωτιά είναι, 
δέν είναι χαρά!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ —Σώπα, Τραγουδιστή μου! Σώπα! 
"Εχω κ’  Ιγώ τά μυστικά μου! [στό ίνα κορίτσι, 
πούτήνάκολουθεΤ). "Ελα, Μαριό μου, φέρε τά 
χαρίσματα.

(Σιμώνει τό Μαριό καί ξεσκεπάζει τό μπόγο πού 
κρατεί. . .  Φαίνουνται τά χαρίσματα].

ΣΜΑΡΑΓΔΑ (παίρνει μιά μπολίδα άσπρη. Σέ μιά 
γυναίκα τού Χορού]. — Πάρε, Ελένη μου Ισύ, αύτή 
τήν άσπρη μπολίδα, νά μή σού μαυρίζει ό ήλι.ος 
τήν δμορφιά.

Η ΕΛΕΝΗ [σιμώνει]. — Εύχαριστώ, Άρχοντο- 
πούλα μου, καί στίς χαρές σου! [Παίρνει καί βάζει 
εύιύς τή μπολίδα].

ΣΜΑΡΑΓΔΑ (κρυφά xai μέ χαμόγελο στήν Ελένη].— 
Τί θές νά χαρίσω τού Ά ντρέα; [ή Ελένη σκύφτει
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ολοκόκκινη. Δυνατά). Κα\ σό, Άντρέα, νά ενα κόκ
κινο μεταξωτό μαντήλι νά τό φορείς τά Κνρια- 
κοσκολα, καί νά περνάς κάτω από δνα παρα
θυράκι σταυρωτό καί νά γλυκοτραγόυδεϊς τά 
πάθη τής Αγάπης. |"Ολοι γελούν*. "Ενας νέος δλο- 
κόκκινος έρχεται και παίρνει τό μαντήλι).

ΣΜΑΡΑΓΔΑ—  Προχτές σ’ ακόυσα, Μαριγίτσα, 
νά λές στ'ις φιλενάδες σου, πώς σου αρέσανε τά 
σκουλαρήκια που φορούσα.. .  Σήμερα σοΰ τά 
φέρνω νά τά φορείς νά μου θυμάσαι.

ΜΑΡΙΓΙΤΣΑ [ή Μαριγίτσα χαρούμενη τρέχει καί τά 
παίρνει). — Πόσο είσαι καλή! Πόσο είσαι καλή!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Σε σένα, Τασούλα μου, ένα 
όμορφο βραχιόλι σοΰ κρατώ... Έ λα, εγώ ή ϊδια 
νά σοΰ τό βάλω νά μην πονέσεις. [Έρχεται ενα 
χλωμό κοριτσάκι καί τής βάζει Ινα βραχιόλι στα μπρα- 
τσάκια της). Καί ποΰναι ό πατέρας σου; ¡δείχνει 
μέ τό χέρι της ή Τασούλα τό Γέρο τού Χορού, πού 
κάθεται παράμερα, άγαναχτησμένος). ΤΑ I νά τονε! 
Αΐ, Μπαρμπα-’Γάσο. Μή στενοχωράσαι και δέ 
σέ ξέχασα. Έ να  βαρελάκι παλιό κρασί στο σπίτι 
σου έστειλα.. .  [γελά] Ό  ύπνος θρέφει τό μωρό 
καί τό κρασί τό γέρο.. .

Ο ΓΕΡΟΣ [με κάποιο πείσμα). —“Ας είσαι καλά, 
’Αρχόντισσά μου.

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [μοιράζει χαρίσματα. "Ολοι τρέχουνε 
καί παίρνουν μαντήλια, μπολίδες, ή ίδια ή Σμαράγδα 
βάζει στά μαλλιά^ των κοριτσιών καί στό λαιμό τους 
χρωματιστές κορδέλες. Μιά χαρά καί μιά γιορτή μετα
μορφώνει τό χορό).

ΤΡΑΓΟΓΔ. [κυτάζει Ικστατικός τή Σμαράγδα). — 
Τά χέρια σου, Σμαράγδα, αχ! πώς μοιράζουν τή 
χαρά, — σαν τό ζεστό ψωμί!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Καί σένα, Τραγουδιστή μου, τί 
θές νά σοΰ χαρίσω;

 ̂τ ρ α γ ο γ δ . —“Ενα ρόδο. Έ ν α  ρόδο Από τά 
χέρια, σου φτάνει νά μοΰ μοσκομυρίσει δλη μου 
τή ζωή. . .

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [γελά]. -  Πόσο εύκολα γεμίζει δλη 
σου ή ζωούλα, Τραγουδιστή μου! Κ’ Ιγώ πού 
σοΰ κρατούσα μιαν δλοκαίνουργη φλογέρα! 
[Βγάζει άπό τά στήθια της καί τού δίνει μια φλογέρα).

ΤΡΑΓΟΓΔ., [τής πιάνει καί τής γλυκοφιλεϊ τά χέρια]
— “Α ! ιά χέρια τά θαματουργά σου, πώς ξέ

ρουνε κι Ανοίγουν δλες τις πόρτες τής χαράς !

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. — Σ σ σ ! Ν ά  ό  Πρωτομάστορας! 
Έρχεται!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [πετιέται χλωμή). —  Ό  Πρωτομά
στορας !

ΤΡΑΓΟΓΔ. [μόνος του, συλλογισμένος). —  'Ω ς νά  
δεί ιή  Σ μ α ρ ά γ δ α  π αραίτη σε τραγ ού δια  καί 
χορούς κ ’  έκαμε φ τερ ά  στα  π όδια , φ τερ ά  καί 
στην κ αρδιά  καί τρέχει!

0  ΓΕΡΟΣ (σηκώνεται). — Παιζογελώντας έρχε
σαι, μέ κλάματα θά φύγεις!

ΜΑΣΤΟΡΟΙ [άπό μακρυά). — Πρωτομάστορα! 
Πρωτομάστορα!

)Ό  χορός τους παύει κ’  ή μουσική σπα. Ό λοι οί 
μαστόροι μαζεύουνται σέ ημικύκλιο κι’ άποτελούν Ινα 
ευρύτερο^ορό στά βάθη τής σκηνής, δίπλα στό γιο
φύρι. Μ’ ενα συγκρατημένο παράπονο φωνάζουνε τόν 
Πρωτομάστορα πού τούς άφήκε).

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [σιγά, προσπαθώντας νά συγκρατηθεΧ). 
Ώ ! κάθου μέσα μου ήσυχη, Ευτυχία, καί μή μέ 
πνίγεις!

ΤΡΑΓΟΓΔ. [τήν κυτάζει, σιγά). — Πόσο εΐναι 
χλωμή ! Πόσο είναι χλωμή ! Σά γυναίκα λιγω
μένη ύστερα άπό ένα μεγάλο Κρίμα !

ΜΑΣΤΟΡΟΙ [άπό μακρυά μέ έπίπληξι χα'ι παρά- 
πονο].— Πρωτομάστορα! Πρωτομάστορα!

ΤΡΑΓΟΓΔ. [πετιέται μπροστά απ’  όλους κι απλώ
νοντας χαρούμενος τά χέρια του, φωνάζει στόν Πρωτο
μάστορα πού φτάνει). — Γειά σου, καλέ, χαρά σου!

(Προχωρεί πασίχαρη κ ’ ή Σμαράγδα κιάπλώνουν- 
ται τά χέρια της, πολυαγαπημένα).

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [όλο του τό κορμί λάμπει άπό τήν 
ευτυχία). — Καί μένα τί μοΰ κρατείς, Σμαράγδα;

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Ρ όδα! Ρόδα ! [τόνε σκεπάζει άπό 
ρόδα. Σκορπίζονται του στά μαλλιά, στούς ώμους, 
χάμω).

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. (φιλεΐ μέ άπειρη τρυφερότητα τά 
χέρια της). — ΤΩ ! πόσο αγαπώ τά χέρια σου, πού 
αγκαλιές μοΰ φέρνουνε τά χάδια καί τά ρόδα !

[Προχωρούνε λίγο μπροσιά άπό τό χορό καί μέ συγ
κρατημένο πάθος οιγομιλοΰνε, τή στιγμή πού οί θερι- 
στάδες μοιράζουνται τά επίλοιπα μαντήλια· καί χαρί
σματα).

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ.— ’Αγάπη μου!'Αγάπη μου!Πόσο 
σέ πεθύμησα σήμερα όλημέρα! Τά χέρια μου τρέ- 
μουνε άπό τήν Ιπιθυμία, γιατί θυμούνται τό 
κορμί σου!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ (σά λιγοθυμισμένη άπό τήν άγάπη).— 
Πότε νά βραδυάσει! . . .  Πότε νά βραδυάσει!. .

 ̂ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Ώ ! μή μέ κυτάζεις έτσι! Δεν 
ξέρω . . .  Μουρχεται μπροστά σ’ δλον αύτό τόν 
κόσμο, να σ άγκαλιάσω, σφιχτά σφιχτά καί μέ 
τά δυό μου τά χέρια καί νά σέ φιλήσω απάνω 
στό στόμα!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Σώπα, μή μάς άκούσουν! Σώπα 
καί βραδυάζει! Νά, ό αποσπερίτης φάνηκε!. . .

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. —  Ό  άποσπερίτης! Αλήθεια! 
Ναί, ναί, βραδυάζει..  . Δέν ξέρω, τώρα πού 
στερεώθηκε τό γιοφύρι, σ’ επιθυμώ διπλά . . .  
Μιά στιγμή φοβήθηκα . . .

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [άξαφνα θλίβεται). — “Αχ ναί . . . 
Μήτε καί σύ δ ίδιος, δέν ξέρεις, Πρωτομάστορα, 
ποιόν Αγαπάς πιο πολύ — τήν. τέχνη σου, ή 
έμενα. . .

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [ταράζεται λίγο.. . Θέλει ν’  αλλάξει 
όμιλία). — Σώπα, Σμαράγδα, σώπα! Παιδίστικοι 
φόβοι άδικα ταράζουνε τήν ψυχή σου . . .  [πιό 
δυνατά, στρεφόμενος πρός τό γιοφύρι). Σήμερα τέτοια 
μέρα! Σίδερο τό γιοφύρι, σίδερο κ’  ή δύναμή 
μου! Έ , θεριστάδες;!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [φοβισμένα], —  Σώ πα! Μίλιε σι
γανά, Πρωτομάστορα! “Οταν λέμε πώς είμαστε

135

εύτυχισμένοι, πρέπει νά τό λέμε άπομέσα μας, 
μήν τύχει καί τό ακούσει ή Μ οίρα!

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ. [μέ Ασυγκράτητο μίσος).— Χαμή
λωσε τά φτερά σου, Πρωτομάστορα, μαζέψου 
καί θυμήσου! Τρεις φορές ώς τώρα γκρεμί
στηκε τό γιοφύρι σου! Τρεις φορές! Πολυ γρή
γορα τό ξέχασες!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [μέ ήρεμη περιφρόνησι). — Καλοί 
μου άνθρωποι, μή φωνάζετε! μή ιρωνάζετε! 
Έ τσι πάντα της άντιστέκεται καί σπαρταρά ή 
Νίκη, δταν πιαστεί σκλάβα στά χέρια μας μέσα 
καί τής κόβομε τά φτερά!

Ο ΓΕΡΟΣ — Νέε περήφανε, άκίνδυνα άκόμα 
δέν Αναποδογύρισε κανένας τούς νόμους τού 
Θεού.

—  'Ο Θεός έλεύτερο έκαμε, χωρίς γιοφύρι, τό 
γέρο ποταμό μας! Ποιος είσαι σύ, κι’  άπό ποΰ 
έρχεσαι καί τολμάς νά τόν σκλαβώσεις;

ΣΜΑΡΑΓΔΑ (περίτρομη ρίχνεται ανάμεσα τους:)
—  Σωπάτε! Σωπάιε!
0 ΓΕΡΟΣ — Καταραμένος καί σύ κ’  οί μαστο- 

ροι σου καί τά έργα τών χεριών σας!
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Γέρο, νά σκύφτεις εσύ χάμω 

στή γης, νά σπέρνεις, νά θερίζεις, καί ν’ άκλου- 
θάς τό μονοπάτι, τό χιλιοπατημένο, πού άκλου- 
θόΰνε τά κοπάδια καί νά μήν υψώνεις μέτωπο 
καί νά μήν υψώνεις μάτια καί νά μή μιλεΐς !

Ο ΓΕΡΟΣ — Έ γώ  γέρος δν είμαι, μ’  έμαθε 
δμως ή ζωή εμένα νά χαμηλώνω τό μέτωπο καί 
νά σταυρώνω τά χέρια καί νά σκύφτω και να 
φοβούμαι τή Μοίρα!

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ.— Τή Μοίρα δέν τή φοβάσαι 
σύ ;! Δέν τή φοβάσαι σύ ;!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Ή  Μοίρα, ώ  γυναικόπαιδα, 
είναι ζύμη μαλακιά στις Απαλάμες τών Ανδρών.

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ. και ΓΓΝΑ1ΚΩΝ. — Ώ  ω  ω .
ΣΜΑΡΑΓΔΑ [κυτάζει γύρω της, τρυφερά φοβι

σμένη).— Μή μιλεΐς έτσι! φοβούμαι!..· Αν σ 
Ακούσει; Κάπου πάντα είναι ή Μοίρα κι Αφουγ- 
κράζεται...

Ο ΓΕΡΟΣ [απειλητικά σειώντας τό δρεπάνι του] — 
*Α ! Δρεπάνι βαστά ή Μοίρα καί βγαίνει νά 
θερίσει ψυχές κάθε πρωΐ!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [στή Σμαράγδα], — Μά τί φοβά
σαι; Αυτούς τούς σκλάβους καί τούς ραγιάδες 
Ακοΰς; Δίβουλοι καί τιποτένιοι, θυμάσαι πόσα 
καί πόσα έμπόδια στριγμώξανε καί σώρειασαν 
μπροστά μου, για νά μή στήσω τό γιοφύρι! 
Καί τώρα λυσσοΰνε κι Αλυχτούν!

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ. [όλο καί πιό απειλητικός καί άγριος). 
Καί δέ θά τό στήσεις, όχι!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. )γελά).—Δέ θάτόστήσω;Χαχαχά!
ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ.— Μή γελάς! Μή γελάς! Ό  Θεός 

είναι. Αποπάνω μας και βλέπει.
ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ. —  Θά χαλάσει πάλι τή̂  νύχτα 

Απόψε, για νά μάθεις νά σκύφτεις καί νά υπο
τάσσεσαι.

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ'. [περήφανα προχωρεί ανάμεσα τους 
καί κυτάζει τό γιοφύρι).— "Όχι! Δέ θά χαλάσει! 
Δέν είναι τό πρώτο γιοφύρι πού ιά χέρια αυτά 
στερέωσαν. Ρωτήσετε. “Ολα τά γιοφύρια κ’  οί 
πολιτείες δλες, μέ γνωρίζουνε καί μέ καλούν 
Πατέρα, κι αύτό τό γιοφυράκι θά. φοβηθώ; 
Χαχαχά! Μά οποίος θέλει, δς είναι αποπάνω 
μας. Δέ θά χαλάσει!

Ο ΓΕΡΟΣ— *Α ! Νέε! Τά χρόνια ακόμα καί οί 
πίκρες δέ σοΰ μάθανε τήν υπομονή καί τήν 
ταπεινοσύνη! .  . .

— Είσαι άνθρωπος. Τίποτα παραπάνω. Τί 
φωνάζεις; Δέν είσαι, θεός!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Είμαι άνθρωπος. Τί παρα
πάνω θέλω ;

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ. καί ΓΓΝ. [περίτρομοι]. — Ώοηο ! 
Πουναι τ’  Αστροπελέκια σου, ουρανέ;!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [τρέμει άπό τό φόβο καί τήν τόλμη).— 
Ώ !  Μίλιε ακόμα! Μίλιε ακόμα!

ΤΡΑΓΟΓΔ. [έντρομος πετιέται πρός τή Σμαράγδα). 
Σώπα, Σμαράγδα, σώπα! Δέ φοβάσαι σύ;

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Δέν ξέρω . . . δέν ξέρω . .  . Τά 
γόνατά μου τρέμουνε. . . μά ή καρδιά μου! .  . . 
[Τά σύννεφα πυκνώνουν. Βροντή Ακαύγεχαι μακρυά)-

01 ΧΟΡΟΙ [τρομάζουνκαί σκορπίζουν).—"Ακόυσες; 
“Ακόυσες; Βροντά! [Άλαργαίνουν άπό τόν Πρωτο
μάστορα καί φρίσσουν). — Ή  γής θά σκιστεί καί 
θά σέ καταπιεί, παράνομε!

— “Ω ! τί θα γενούμε; "Ολους μικρούς μεγά
λους, θά μάςε πάρει στό λαιμό του!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. —  Τις βροντές φοβάστε τώρα;
ΣΜΑΡΑΓΔΑ — θεέ μου! Πόσο είναι δυνατό; 

καί όμορφος!
ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. —  Φωτιά θά πέσει καί θά σάςε 

κάψει καί τούς δυό!
—  Τό  στόμα σας ποτέ του δέ θά λυώσειί
ΣΜΑΡΑΓΔΑ [πετιέται περήφανη).— Ναί! ναί! Τό

νοιώθω! Τό στόμα μου ποτέ του δέ θά λυώσει!
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Σακάτηδες καί μισεροί!
ΓΕΡΟΣ—“Α ! μή βρίζεις! Λουρίδες - λουρίδες 

θά σκίσω τό κορμί σου.
[Ό γέρος χύνεται μέ τό δρεπάνι, άλλοι τόνε συγ

κροτούνε ... 05 μαστόροι τρέχουνε. Χλαλοη).
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Μή μ’ Αγγίζετε! Μή μοΰ λε

ρώνετε τά χέρια!
ΤΡΑΓΟΓΔ. — Βοήθεια! Βοήθεια!
ΣΜΑΡΑΓΔΑ —  Μ ακρυά, ρα γ ιά δες !

[Άκούγουνται σάλπιγγες.Όλοι τρομάζουν καί τοπο
θετούνται κάνοντας τούς αδιάφορους. Άπό μακρυά 
φαίνεται νά περνά τό γιοφύρι ό Άρχοντας).

— Ό  “Αρχοντας! Ό  ’Άρχοντας!
ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Ό  πατέρας μου! Στριγμωθήτε

τώρα, κοπάδια καί σκύψετε!
ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ. καί ΓΓΝ. [οτριγμώνουνται φοβισμέ

νοι). — Ό  “Αρχοντας!



ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Τί τρέχει; Γιατί δέ χορεύετε; 
Γιατί δεν τραγουδεΐτε;

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [τρυφερότατα τον άγκαλιάζει]. — Πα
τέρα μου! Πατέρα μου !

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [τή χ οδεύει]. —  ’ Αγάπη μ ο υ ! Έ δ ω -  
κες τά  χαρίσματα ; Ν α ί ; ν α ί; [τή χαδεύει].

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ.—  Καλώς ώρισες, άφέντη! Ό  
θεός νά κόβει τις μέρες μας και νά σοΰ τις 
γράφει χρόνους!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ —  Κάτι τρέχει εδώ μέσα ! Γιατί 
είστε ταραγμένοι; Είναι πανηγύρι σήμερα I Θέλω 
νά χορεύετε σήμερα για τό γιοφύρι πού στέ
ριωσε! Γι’ αύτό καί σάςε σκόλασα νωρίς άπό τό 
θέρος. Μίλιε έσύ, γέρο! Γιατί δέ χορεύετε;

ΓΕΡΟΣ — ’Αφέντη, εϊμαστάνε κουρασμένοι 
άκόμα—  Τώρα λέγαμε, την ώρα πού έρχόσουνε 
ν αρχίσομε τό τραγούδι καί νά στήσομε τόχορό, 
για νά γιορτάσομε τή σημερινή τή μέρα, δπως 
τής άξίζει, Ά φέντη!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Καί πού είναι ¿.Πρωτομάστο
ρας; [Ανοίγουν, οί χοροί καί τόν βλέπει. Πάει ό 
Άρχοντας καί τόν παίρνει άπό τό χέρι]. “Ελα κοντά 
μου... Είμαι ευχαριστημένος σήμερα μαζίσου, 
Πρωτομάστορα! Τώρα πού περνούσα άπό τό 
γιοφύρι απάνω, στάθηκα καταμεσίς καί κύταξα 
τον ποταμό άποκάτω μου [στρέφεται στόν ποταμό 
κ” υψώνει τό χέρι του]. Ά ! μούγγκριζε καί φώναζε, 
σά θεριό μέσα στά σιδερένια κάγκελα! Φρύμαζε 
σάν άτι άμέρωτο, πού γιά πρώτη φοράνοιώθει 
στο στόμα του χαλινάρι! Ά π ό  τή νύχτα πού 
επνιξες τό γυιό μου, δρκίστηκα σκλάβο νά σέ 
κάμω καί νά περνοδιαβαίνουν άποπάνω σου 
οι ανήμπορες γυναίκες καί τά κοπάδια τά πρό
βατά μοτι καί τά κοπάδια οί ραγιάδες μου καί 
νά λυσσάς ανήμπορος καί νά κλαίς! Ά !  μούγ- 
γκριζε! Φάε τά δόντια σου καί τά νύχια σου 
στις πέτρες! Τό γιοφύρι στέκει άποπάνω σου 
καί σέ κυριαρχεί, ασάλευτο σάν τό Θεό!

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ.— Τιμή καί δ ό ξα  σέ  σένα, Ά φ έ ν τ η , 
π ού  γ ιοφ ύ ρ ω σες  τόν  ά γ ρ ιο  π οταμ ό  καί δ έ  φ ο 
βού μ α στε  π ια  πνιγμούς καί σύγκλυσες!

ΧΟΡΟΣ ΑΝΑΡ.— Τ ’ δ ν ο μ ά  σου θ ά  τ ό  σκαλίσομε 
α π ά ν ω  σ τά  πελέκια του  βαθειά , γ ιά  ν ά  τό  θ ω -  
ρούνε κ ' α ίώ ν ια  νά  τό  βλογοΰνε ο ί μελλούμενες 
γενεές.

ΣΜΑΡΑΓΑΑ ] μόνη της]. — ΤΩ ! τιποτένιοι καί 
σκλάβοι!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Τί ’πες, Σμαράγδα μου;
ΣΗΑΡΑΓΛΑ — Τίποτα, πατέρα μου, τίποτα . ,..
ΑΡΧΟΝΤΑΣ [χαδεύει τόν Πρωτομάστορα]. —  Καί 

τώρα, Πρωτομάστορα, τί θές νά σού χαρίσω; 
"Ο,τι θές. Ζήτησε δ,τι θές, — θά τδχεις!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — θέλω νά χτίσω, Άρχοντα, ένα 
μεγάλο σπίτι στη μέση τού χωριού κ’ Ικεΐ μέσα 
νά στεφανωθώ τή γυναίκα πού διάλεξα!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Πράμα μικρό γιά πλερωμή μοΰ 
ζήτησες, Πρωτομάστορα, θ ά  τδχεις!
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[01 Μαστόροι σιμώνουν άνήσυχσι άκούγοντας τό 
θέλημα του Πρωτομάστορα].

ΜΑΣΤΟΡΟΙ—’ Εσύ θές νά παντρευτείς νά μπεις 
σέ σπίτι μέσα' κ’ εμάς πού μάς άφήνεις;

— Πώς θά χωρέσουνε ψυχή σάν την ψυχή σου 
οί τέσσερεις τοίχοι τού σπιτιού, Πρωτομάστορα!...

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ.— Σωπάτε! Έ δώ  θά ξαποστά
σομε λίγο. ’Έπειτα ξανακινούμε πάλι.. .  .

ΜΑΣΤΟΡΟΙ— Πρωτομάστορα! Πρωτομάστορα! 
Κανένα ξωτικό σού πλάνεψε τό νού!

— Γι αυτό καί πρώτη φορά τά εργα των 
χεριών σου, θωροΰμετα νά τρέμουνεκαί νά γκρε
μίζουνε’  Ιτσι. Πού άλλες φορές πού τό γιοφύρι 
τδστηνες κι ό Θεός δεν τό κουνούσε!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [παρακολουθεί μέ αγωνία καί συλ
λογισμένος ιά  λόγια των μαστόρων του].

ΤΡΑΓΟΓΔ [στόν Πρωτομάστορα].— Μήν τούς 
άκούς! Μήν τούς άκούς! Μείνε μαζί μας. Δεν 
υπάρχει γλυκύτερο πράμα άπό τή γλύκα τού 
χαμηλού σπιτιού. . .  Νά γυρίζεις τό βράδυ-βράδυ 
καί νά σέ περιμένει στο κατώφλι ή γυναικούλα 
σου, στά γόνατά της τά ζεστά κρατώντας τήν 
ευτυχία. . .

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Μείνε μαζί μας, Πρωτομάστορα. 
Κ ’  εγώ μέ έξοδα δικά μου δσο μεγάλο σπίτι 
θές σοΰ χτίζω . . .  Κ ' έγώ ό ίδιος, Πρωτομά
στορα, θέ νά σέ στεφανώσω.

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [μόνη τρέμοντας]. — Άκούωτήνκαρ- 
διά μου νά σπάσει άπό τή χαρά!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [στόν Πρωτομάστορα]. — Καί μέ τό 
καλό, ποιά ’ναι ή γυναίκα ή τυχερή πού διάλεξε 
ή καρδιά σου;

[Τή στιγμή πού ό Πρωτομάστορας κάνει νά προχω
ρήσει γιάνά δείξει τή γυναίκα πού διάλεξε, Αρχίζουν 
βροντές, τό γιοφύρι τρέμει, μιά κοπέλα πού περνούσε 
άπό τό γιοφύρι βάζει τις φωνές κ’ ερχεται κατάχλωμη 
καί πέφτει οτή σκηνή. Ό  καιρός σκοτεινιάζει. Ή  
μπόρα αγριεύει καί σιμώνει].

Η ΚΟΠΕΛΑ —  Τρέμει! Τρέμει! Παναγία μου ! 
Τώρα πού περνούσα, ό ποταμός και τό γιοφύρι 
παλεύανε.

|”Ενα σύθρηνο. Ό  χορός φωνάζει, οί βροντές πλη
σιάζουν καί πληθαίνοννε . . .  "Ενα κομμάτι γιοφύρι 
γκρεμίζεται μέ πάταγο . . . Οί μαστόροι τρέχουν* στό 
γιοφύρι απελπισμένοι - · .]

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ· [μέ άγανάχτησι ασυγκράτητη Ανατι
νάζεται. Ή  Σμαραγδα ψυχόρμητα τρέχει στόν Πρωτο
μάστορα σά νά θέλει νά τόν παρηγορήσει. Αυτός από
τομα τή σπρώχνει πέρα καί κυτάζει τό γιοφύρι], — 
Ά !  γκρεμίστηκες π άλι!

ΜΑΣΤΟΡΟΙ— Αλλοίμονο στούς κόπους μας, 
κρίμα στις δούλεψές μας!

— Όλημερίς νά χτίζομε, τό βράδυ νά γκρε- 
μιέται!

(Τρέχουν πρός τό γιοφύρι. Ό  Πρωτομάστορας θέλει 
νά πάει μαζί τους, μά στέκει καρφωμένος Από τήν 
ίκπληξι καί τό θυμό.

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. —  Παναγία μου ! Τώρα θά πέσει 
δ λ ο !

ΕΝΑΣΜΑΣΤΟΡΑΣ [Από μακρυάερχεται].— Ή  δεξιά 
καμάρα έπεσε!

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. —  Θεέ μου ! "Ολος ό κόσμος σειέ
ται! Χανόμαστε!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ· [συνέρχεται. Προχωρεί ενα βήμα 
οτούς έντρομους χορούς]. — Σ ω π ά τ ε ! Μή φω νάζετε! 
Κι αν πέσει, πάλι θ ά  υ ψ ω θεί . . .  [βροντή δυνατή· 
όλος ό χορός φωνάζει, ό Ά ρχοντας θέλει νά κλείσει 
τό στόμα τού Π ρωτομάστορα. Αύτός περήφανα έξακο- 
κουθεϊ μέσα στή βροντή]. Ν αί, θ ά  υ ψ ω θεί καί θ ά  
στεριοθεμ ελιώ σει ο σ ο  κι αν βρ ο ν τά  καί φ ω ν άζει 
Ε κ ε ίν ο ς  πού είναι ά π ο π ά ν ω !

ΧΟΡΟΙ [φρισσουν]. — * Ω ω ω !
[Φεύγουν έντρομοι καί θένε νά σκορπιστούν στόν 

κάμπο, δταν άξαφνα Από τά χαλάσματα τής δεξιάς 
καμάρας πετιέιαι μπροστά τους, ή γριά Μάνα, ή Αγία 
τοΰ χωριού, πού ζεί σ’  ενα σπήλιο τού ποταμού — σά 
στοιχειό του. Είναι γριά μέ κάτασπρα μαλλιά, ξαγριε- 
μένη κ ’ επιβλητική. "Ενα κοριτσάκι χλωμό τήν κρατεί 
Από τό χέρι καί τήν όδηγφ]

ΧΟΡΟΙ [τήν περικυκλώνουν μέ φόβο καί μ’ ελπίδα].— 
Ή  Μάνα! Ή  Μάνα!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ —  "Ελεος μάνα! ’Εσύ μονάχη τώρα 
παρηγοριά πομένεις στό λαό μου!

["Ολοι απλώνουνε τά χέρια τους καί τή θερμοπαρα- 
καλούνε).

μ α ν α  · Έσύ τά ξέρεις δλα ! ’Εσύ έσκυψες 
σ’  δλα τά βοτάνια απάνω, καί τά βοτάνια άνοί- 
ξανε τά φύλλα τους καί σοΰ ’παν τί άρρώστεια 
καθένα τους γιατρεύει!

—  ’Εσύ τό μεσονύχτι ρωτάς καί σού ξεμυ- 
στηρεύουνιαι τρεμουλιαστά τ’ άστέρια τό ριζικό 
τού καθενού μας.

ΤΡΑΓΟΓΔ. —  ’ Εσύ, δλα τά ξέρεις. Στδνα σου 
χέρι τό θάνατο κρατείς και στ’  άλλο τή ζωή. 
Σά δυό πουλάκια τρεμάμενα. Ά νοιξε τό χέρι 
τό δεξό σου καί χάρισέ μας, Μάνα, τή γλυκειά- 
γλυκειά ζωούλα!

•ΑΡΧΟΝΤΑΣ —  Μάνα, χρέος έχεις νά μιλήσεις 
και νά σώσεις τό χωριό μας! Χρέος έχεις, Μάνα !

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [προχωρεί λίγα βήματα, μέ περη- 
φάνεια], — Μή φωνάζετε! Τί φοβάστε; Είμ’  εγώ 
εδώ ! θάγινε καμιά άπροσεξία στό χτίσιμο. .  . 
Δέ ντρέπεστε! .  . .  Τή Μάγισσα τώρα θά κάθε
στε ν’  άκούτε;

[Ή  Μάνα προχωρεί κι αΰτή πρός τόν Π ρωτομά
στορα καί στέκουνται τώρα οί δυό τους πρόσωπο πρός 
πρόσωπο καί δεξόζερβα οί χοροί. Ή  Σμαράγδα θλι- 
μένη στέκεται. Σ τά πόδια της σωρειασμένος ό Τρα
γουδιστής].

ΜΑΝΑ [μέ μεγαλοπρέπεια κι άγανάχτησι ίερή]. — 
Ποιος είσαι συ, Νέε, πού τόσο παιδιακήσια καί 
τόσο άπόκοτα παίρνεις άπάνω στό λαιμό σου 
τόσες ψυχές ανθρώπων; Τρεις φορές ως τώρα 
μαυροφόρεσες τό χωριό μου, πνίγοντας τούς 
στρατολάτες πού περνούσανε άπάνω άπό τό

σαπιοθέμελο γιοφύρι των χεριών σου.. .  Ποιος 
είσαι σύ;

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Ποιος είμαι;! ( Σωπαίνει- 3ά- 
φνου ξεσπά μέ άγανάχτησι] Είμαι ό Ξανθός Λε
βέντης, πού έρχεται μια μέρα, άπό πού; Κανέ
νας δέν τό ξέρει! μήτε κι αυτός ό ϊδιος. Έ γώ 
ραγιάς.δεν είμαι, καλή μου γριούλα!—μή φοβε
ρίζεις! Εμένα γύφτοι μ* άναθρέψανε μέσα σέ 
τζαντήρια τρύπια καί κουρελιασμένα, δπου μπαί
νανε μέσα τά άστρα κ’  οί βροχές! Καί νοιώθω 
μέσα μου, ώ Μάνα αύτών των γυναικόπαιδων, 
μια γύφτισσα ψυχή, ώσάν τή θάλασσα. . .  Καί 
δέ φοβούμαι! Τοΰ κάκου φοβερίζεις, μάγισσα, 
δέ σέ φοβούμαι!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [μέ προσταγή). — Σώπα, Πρωτομά
στορα! Δέ φτάνει πού δέν μπορείς νά στήσεις 
τό γιοφύρι, μόνο βρίζεις καί μού καυχάσαι 
κιόλας!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [δειλή]. — Σώπα! Μήν τά,βάζεις 
μέ τή Mávu! Αυτή κρατεί στά χέρια της τά 
κλειδιά τού ριζικού μας!

ΜΑΝΑ [μέ πικρία καί μέ δύναμι]. — Μάγισσα 
έγώ, ώ Νέε αστόχαστε, δέν είμαι! Εμένα ό πό
νος μέ δασκάλεψε τά μυστικά τής ζωής, ’Εμένα 
τά δάκρυα καί τά χρόνια πετρώσανε μέσα μου 
κολόνα τό σταλαχτίτη τής σκλαβιάς! K? έρχεσαι 
πολύ άνεύλαβα, Νέε, καί μέ βρίζεις εμένα!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Μέσα μου υψώνεται1 "Ολυμ
πος γεμάτος Θεούς — ή Περιφρόνηση! [περιφρο
νητικά αφήνει τή Μάνα καί πάει πρός τό γιοφύρι].

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. (άκούγονχαι βροντές]· —  Βροντά! 
Βροντά! άκουσες; *Η μπόρα δπου - δπου καί 
ξεσπά! /

ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ — Μάνα, γλυκειά μας Μάνα! 
Κάτω στά πόδια σου τρεμουλιαστές στριγμώ- 
νουνται δλες μας οί Ιλπίδες!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Μάνα, περιμένω! Χρέος εχεις 
νά μάς πεις τί νά κάμομε γιά νά σωθούμε!

— Ποιος φταίει, Μάνα, καί δέ στέκεται γιο
φύρι; ποιός φταίει; Ποιός; Ποιος χαλά τό γιο
φύρι κάθε φορά πού στέκεται; ;

ΜΑΝΑ—Ό  Πρωτομάστορας! Νά ποιας φταίει! 
Νά ποιός χαλά τό γιοφύρι!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ— Ό  Π ρ ω τ ο μ ά σ τ ο ρ α ς ! [όλοςό χορό; 
άλλαλάζει άπό τή χαρά].

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Ψέματα! Είσαι ψεύτρμ!
ΑΡΧΟΝΤΑΣ [ξαφνιασμένος].— Σμαράγδα! Πώς 

μιλεις ϊισι; Ή  Μάνα δέ λέει ποτέ της ψέματα'; 
παιδί μου. ..

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [γυρίζει άπότομα καί προχωρεί πρός 
τή Μάνα. Μέ ειρωνεία).—Έ γώ  φταίω; ’Εγώ; Έ γώ 
χαλώ τό γιοφύρι; Χαχαχά!

ΜΑΝΑ —  Ναί, εσύ! έσύ! Έ σύ πού πριν νά 
σ.φιχτοζωστεΐς στή μέση σου, εφτά δίπλες τή σιδε
ρένια ζώνη τού πόνου, κατεβαίνεις νά παλέψεις 
στά αίματωμένα άλώνια της ζωής!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ—Σκοτεινά ’ν’ τά λόγια σου Μάνα! 
Γιατί φταίει; Πώς είναι μπορετό δ,τι αυτός

; 13?



1.9Θ

τη μέρη χτίζει, τό βράδυ αυτός δ ϊδιός νά χαλά; 
Μίλιε!

ΜΑΝα — Τή μέση του λυγίζει ή ευτυχία! Τά 
χέρια του πούτρέμουνε για τή γυναικεία σάρκα, 
τή μαλακιά και ζεστή, δεν είναι αγνά για τά 
μεγάλα τά έργα! Δεν είναι άγνός! Δεν είναι 
άγνός! Τά φιλιά τής γυναίκας τριανταφυλλένια 
ύφαίνουνε άντάρα μπροστά άπό τά μάτια του 
καί δέν τόν άφήνουν ν ' άγναντέψει καθαρά 
κι άλάργα!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ |μό\η). —  Μή ραγιστείς, μή ραγι
στείς, καρδιά μου! [αγκαλιάζει τόν "Αρχοντα τρεμά- 
μενη καί Θέλει νά τόν κάμει νά μήν ακούει]. Ό χ ι ! 
Ό χ ι ! Ψέματα! Μήν την άκοΰς, πατέρα!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [μέ τό θυμό τού ανθρώπου πού τοδ 
λεν άπότομα την άλήθεια|. Σώπά! Ψεύτρα! . . .

ΜΑΝΑ (με ασυγκράτητη άγανάχτησι], — Ψεΰτρα! 
[στούς χορούς μέ περιφρόνηση κ’ ειρωνεία]. Κυτά- 
χτε τον! Ό  Ή ρ ω α ς ! Ό  Ξανθός λεβέντης! 
Αυτός πού άπλώνει τά μπράτσα του· ν’  άδρά- 
ξουνε τή Νίκη, κι αυτά παραλυοΰν καί πέφτουνε 
στα ερωτικά κρεβάτια! Κυτάχτε τον! Τό κορμί 
τής γυναίκας όληνΰχτα υψώνεται καί λαμποκοπά 
μπροστά του, σαν Πύργος φιλντισένιος! Καί 
μικρές τού φαίλΌυνται οί νύχτες, κι ώς νά βρα- 
δυάσει ξημερώνει, καί τό σώμα του τρικλίζει 
άπό τήν επιθυμία, κ’  είναι τά μάτια του βαρειά 
κ’  είναι κι δ νοΰς του άλλου, κάθε πρωί πού 
έρχεται καί πιάνει δουλειά! Κυτάχτε τον! Κα
μαρώστε τον! Καί θέλει νά στερεώσει και γιο
φύρια ! [στόν Πρωτομάστορα). Μά στερέωσε πρώτα 
άπάνω σ’ άντρίκια γόνατα τόκορμίσου κ’  ύστερα 
έλα νά καταπιάνεσαι μέ τά μεγάλα τά έργα!

ΣΜΑΡΑΓΑΑ [κλαίει. Πέφτει κάτω καί κλαίει).
ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Κλαΐς;-! Γιατί κλαΐς; Μά τί σέ 

μέλει, ¿σένα, παιδί μου; Τί σέ μέλει; τόνε 
λυπ.άσαι;

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [μέ αγωνία). — Δέν είναι ή πρώ τη  
φ ο ρ ά  πού στερέω σ α  γ ι ο φ ύ ρ ι ! . . . Δέν είναι ή 
π ρ ώ τη  φ ο ρ ά  . . .

ΜΑΝΑ — Ναί, μά είναι ή πρώτη φορά πού δ 
κόρφος τής γυναίκας άνοιξε μπροστά σου τό 
γλυκό - γλυκό λιμάνι τοΰ χαμού! . . ,

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ- [αρχίζει καί νοιώθει κι άγωνιδ). — 
Σ ώ π α ! Σ ώ π α ! Δέν είναι άλήθεια! Σώπα . . .

ΜΑΝΑ [μέπικρή ειρωνεία). — Δέν είναι άλήθεια; 
[σιγή. "Επειτα άργά καί μέ πόνο]. Ό ποιος άνοίγει, 
Νέε, τις μεγάλες στράτες καί σκίζει τά βουνά 
καί σμίγει τίς θάλασσες, πηγαίνει μπροστά καί 
δέν κυτάζει πίσω, κι άποξεχνά γιά πάντα τό 
στενό - στενό, πού μόνο δυο χωρούνε, γλυκοή- 
σκιωτο μονοπάτι τής ευτυχίας . . .

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [σά νά παραμιλεΐ). — Σώπα . . . 
Σώπα . .. [ξάφνου, σά νά τοδ σκίζει μιά αστραπή τό 
νοδ του καί βλέπει). — Ό ω ! ’Άν έχεις δίκιο!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ (κλαίοντας). — Μήν τήν άκούς! Μήν 
τήν άκοΰς, Πρωτομάστορα!

ΠΡΩΜΑΣΤ. [σά νά παραμιλεΐ). — Ό !' αν έχει 
δίκιο! αν έχει δίκιο!

ΜΑΣΤΟΡΟΙ (άπό μακρυά, γερτοί στό χαλασμένο 
γιοφύρι). — Αλλοίμονο στούς κόπους μας ! Κρίμα 
στίς δούλεψές μας! Κρίμα, σέ σένα, Πρωτομά
στορα! Κρίμα σε σένα! . . .

ΜΑΝΑ —  Ά κούς; Έσύ 'σουν δ Πρωτομάστο
ρας δ ξακουσμένος, πού δταν σ’  άγνάντευαν τά 
διάσελα κ’  οί ποταμοί τρομάζανε, σαν τά περή
φανα τ’  άλογα δταν θωροΰν τόν καβαλάρη; Και 
τώρα! Νά, πού κατάντησες! (δείχνει τό χαλασμένο 
γιοφύρι καί τούς μαστόρους). Περίγελο των μαστό
ρων σου κατάντησες!
[Βροντές πάλι. Τ ό γιοφύρι σειέται. Ή  μπόρα έφτασε].

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Μάνα, τί νά κάμομε τώρα γιά 
νά σωθούμε; λέγε! Ή  μπόρα ήρθε καί στέκεται 
άποπάνω μας, μίλιε!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Λυπήσου μας, Μάνα! Λυπή
σου μας!

ΜΑΝΑ — Μιά θυσία μεγάλη χρειάζεται γιά νά 
στερεώσει τό γιοφύρι!

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. — Ώ ω  ! τί μού μέλλεται ν’ άκούσω! 
Φοβούμαι!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Λέγε, Μάνα! Ό ,τι θυσία κι δν 
είναι! Όχι, δέν καταντώ εγώ περίγελο ιού 
εαυτού μου!

ΜΑΝΑ — "Ενας άπ’  εδώ πρέπει νά σκοτωθεί.
—  ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ. ΚΑΙ ΓΓΝ. -  -  Ώ ο * !
ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Μίλησε καθαρά καί .ξάστερα, 

Μάνα! Ποιόν πρέπει νά δώσομε σφαχτάρι γιά 
νά σωθεί δ λαός;

ΜΑΝΑ — "Αρχοντα, μεγάλη θυσία ή Μοίρα 
ζητά . . .

ΑΡΧΟΝΤΑΣ —  ‘Ορκίζομαι οποίος κι δν είναι, 
κ’  εγώ δ ίδιος νάμαι, ¿κείνος πού αποθυμά ή 
Μοίρα, ορκίζομαι νά τόν παραδώσω μέ τά δικά 
μου τά χέρια στό θάνατο γιά νά σώσω τό 
χωριό. Καλύτερα νά χαθεί ένας καί νά σωθούν 
χιλιάδες! Χαρά σ’  ¿κείνον πού γιά ενα Λαόν 
δλόκληρο πεθαίνει! Ό  Θάνατος ώς τόν άγγίσει, 
άθάνατο τόν κάνει!. . . Πές τ’ δνομά του, Μάνα, 
καί μή φοβάσαι. Άπάνω στό κεφάλι τής Σμα- 
ράγδας μου δρκίζομαι, έδώ μπροστά σέ δλους, 
δέ θ ’ άντισταθώ, όποιος κι αν είναι! Μίλησε, 
Μάνα! Ποιος πρέπει νά σκοτωθεί γιά νά σω 
θούμε ;

(Σιγή κάμποσες στιγμές. Κανείς δέν τολμά νά πάρει 
. τήν άναπνοή του] . . .

ΤΡΑΓΟΓΔ. — Θεέ μου! θεέ μου! Ή  καρδιά 
μου πιάνεται! Μίλιε! Ό ,τι κι αν πούν τά χείλια 
σου, γλυκό ’ναι μπροστά στή σιωπή τους, τήν 
άβάστσχτη!.

ΜΑΝΑ [μιλεΐ σιγά καί λυπημένα). — Ή  Γυναίκα 
πού άγαπά τόν Πρωτομάστορα . . .

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [τήνε διακόπτει έξω φρένων). — 
Σώπα! Σ ώ π α !
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ΜΑΝΑ — Ή  Γυναίκα πού τόνε πλάνεψε καί 
δέν τόν αφήνει νά κοιμηθεί όληνύχτα. Αυτή 
πρέπει νά σκοτωθεί καί νά λείψει για νά λευτε
ρωθούν τά μπράτσα τού Πρωτομάστορα καί 
νά μήν τρέμουνε δταν χαράζουνε τό σχέδιο τοΰ 
γιοφυριού . . .

ΤΡΑΓΟΓΔ. — Μάνα! έλεος! Σκληρά ’ναι τά 
λόγια σου, σάν τό γραφτό τής Μοίρας!

ΜΑΝΑ — Καί πρέπει νά σκοτωθεί άπόψε, πριν 
νά βασιλέψει δ ήλιος! Αλλιώς τή νύχτα θα- 
χομε πάλι άφανισμούς καί σύγκλυσες! Κι όχι 
δπου λάχει, μά στά θεμέλια τού γιοφυριού 
άγκωνάρι νά χτιστεί . .  . Άπάνω στό κορμί της 
μόνο θά σιδεροχτιστεΐ γιοφύρι!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [ένα βήμα προχωρεί κατάχλωμη καί 
σάν αντίλαλος μιλεΐ). — Άπάνω στό κορμί της 
μόνο θά σιδεροχτιστεΐ γιοφύρι, Μάνα;

ΜΑΝΑ [μέ πικρότατη θλίψή.— Ναί, παιδί μου.
ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. [φρίσσουν]. — Ποια νδναι! Ποια 

ν ά ν α ι !
—  Ώ !  ποιανής τό αίμα θά χαροΰνε τά πε

λέκια !
ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Πές τ’  όνομά της, Μάνα!
ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Μήν τήν άκοΰς, Πατέρα μου! 

Μήν τήν άκούς!
ΑΡΧΟΝΤΑΣ [ ξεφεύγει άπό τό αγκάλιασμα τής 

Σμαράγδας- μέ προσταγή). — Πές τ’ δνομά της !
ΜΑΝΑ — Έ γώ δέν κάνει νά τό π ώ ! Πρέπει δ 

ίδιος δ Πρωτομάστορας, ή μονάχη της αύτή νά 
σοΰ τό μολοήσουν! Γιά ναχει αξία, πρέπει μέ 
τή δίκιά τους τή θέλησι νά γίνει δ σκοτωμός! 
[στό κοριτσάκι πού τήν τραβά). Πάμε παιδί μου. . . 
Πάμε! [Προχωρεί... Ξάφνου γυρίζει καί λέει στόν 
Πρωτομάστορα]. Ά ! Πρωτομάστορα! Πρωτομά
στορα! Σκίσε τά στήθια σου καί βγάλε τήν 
καρδιά σου καί βάλε την θΐμέλιο στό γιοφύρι, 
αν θές νά στερεώσει. Τίποτ’ άλλο δέν έχω νά 
σοΰ π ώ ! [στούς χορούς). Τίποτ’ αλλο δέν έχω νά 
σάς π ώ ! [φεύγει].

|Σιγή φριχτή. Ό  Ά ρχοντας προχωρεί πρός τίς γυ
ναίκες καί κυτάζε». "Ολες άποτραβιοΡνται καί τρέμουν. 
Είναι αλήθεια, ένας άητός άπάνο» σέ περιστέρια).

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ.— Ό  ω ! Ή  Μοίρα, ή Μοίρα απλώ
νει άπάνω άπό τά κεφάλια μας τά φτερά της, 
σά φτερά όρνιου άρπαχτικού!-

—  *Η Μοίρα, ή Μοίρα είναι άποπάνω μας 
καί διαλέγει!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Ποιά είναι; Κάπου εδώ θάναι ί 
Ποιά τρέμει πιό πολύ;!

[Ό  Άρχοντας πάει κ’  έρχεται καί τίς κυτάζει. Ξά
φνου στόν Πρωτομάστορα).

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Πρωτομάστορα! [σιγή] Δέ μιλεΐς; 
Ά Ι  δέ θές νά μολοήσεις! [σιγή, έπειτα σά νά πήρε 
μίαν άπόφασι καί στρέφεται στούς θερισιάδες] Νά 
πάει ένας νά μηνύσει, δλου τού χωριού οί κοπε
λιές ναρθουν έ δ ώ ! Πές τους πώς έχομε πανη

γύρι καί ξεφάντωμα. [φεύγει ένας θεριστής] Καί 
γρήγορα! Πριν νά βασιλέψει δ ήλιος! Ακόυσες 
τή Μάνα; ‘ Η νύχτα.δέν. πρέπει νά μάςε βρει 
χωρίτ τό σκοτωμό ! [φεύγει τρεχάτος ό θεριστής. Ό  
Ά ρχοντας στόν Πρωτομάστορα άπειλητικά :] Πρω
τομάστορα ! Σκέψου ! Ά ν  δέ μολοήσεις τή 
φταίχτρα, άπάνω σέ σέ τόν ίδιο θά βάλω τά 
θεμέλια! Σκέψου! [στούς χορού;) Σκεφθήτε καί 
σείς όλοι! ‘Ως νά γυρίσω άπό τό γιοφύρι, νάχετε 
αποφασίσει νά μού τήν μαρτυρήσετε! Ά ! δέ θά 
χαθούμε έμεΐς καί τά παιδιά μας γιά τό χατήρι 
μιας ξετσίπωτης καί ντροπιασμένης! Ό χ ι ! . . .  
(φεύγει.. . Στρέφεται στή Σμαράγδα καί λέει της τρυ
φερά! Καί σύ, Σμαράγδα μου, πήγαινε σ τ ό  σπίτι!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ— Όχι, πατέρα μου... Θέλω νά 
μείνω... Άφησέ με νά μείνω!
• ΤΡΑΓΟΓΔ., —  [απελπισμένος] Σμαράγδα! Σμα

ράγδα! Γιατί δέ φεύγεις;...

ΙΝΤΕΒΜΕΖΖΟ

[Δέν κατεβαίνει ή αύλαία. Μεταξύ α' καί β ' πράξεως 
μεσολαβεί τό ίηίεπηεζζο αύτό.Έρχουνται οίγύφτισοες 
χορεύτρες μέ τέφια, νταούλια, χαλκάδες. Δυό ήμιχόρια].

Α' ΗΜΙΧΟΡΙΟ [σωρειάζουνται κάτω και θρηνούν],

— Ώϊμένα! ώϊμέ! Τά χέρια σου, Πρωτομά
στορα, τά δυνατά σου χέρια, πού θένε νά μα
λάξουν, σάν άπαλό κερί, στις φούχτες τους τή 
Μοίρα, λιγοθυμούν σά θυμηθοΰνε τό σχήμα 
τών στηθιών, τής γλυκειάς-γλυκειάς Γυναίκας, 
Ώϊμένα! Ώ ϊμέ!

Β' ΗΜΙΧΟΡΙΟ (χαρούμενο, γοργά χορεύει],
—  Βαθειά τό αλέτρι τής άγάπης, οργώνει τά 

κορμιά μας κι όλες οί πίκρες σπέρνουνται, γεν- 
νοβολούν θεριεύουν καί τρώνε μας τήν καρδιά! 
Κ ’ έμεις πεθαίνομε-πεθαίνομε άπό τόν πόνο 
καί σκύφτομε καί λέμε: [σταματούν σά λιγωμένες 
άπό τήγλύκα] Γλυκότερο πράμα δέν υπάρχει άπό 
τόν άπάνω κόσμο! Γλυκότερο πράμα δέν υπάρχει 
άπό τόν άπάνω κόσμο!

Α' ΗΜΙΧΟΡΙΟ [πετιέται άπάνω καί χορεύει],
— Μήν άκούς! Μήν άκοΰς, Πρωτομάστορα! 

Λύσε άπό τή μέση σου τή ζώνη τής αρρώστιας! 
Ξέπλεξε άπό τό λαιμό σου τά χέρια τής Γυναίκας, 
τά χέρια τής Γυναίκας πού σέ γλυκοιραβοΰνε 
στόν γκρεμό! Έσύ ’σαι Πρωτομάστορας! Έσύ 
δέν ήρθες στή ζωή γιά νά χαρεΐς, μονδρθες γιά 
νά χτίσεις!

Β' ΗΜΙΧΟΡΙΟ
—  Χαχαχά! Ό λα  τά γιοφύρια, δλα τά γιο

φύρια δέν άξίζουν ¿να φιλί άπάνω στό στόμα! 
Ά ! καί τά δύο -μου τά χέρια άπλώνω κ’  ευλογώ 
καί προσκαλώ το ναρθει τό κρΐμα, πού μάς 
σφιχταγκαλιάζει καί μάς ρίχνει κάτω και μάς 
χαίρεται, άπάνο* στά κρεβάτια τά ζεστά!
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[Οί ΚΟΠΕΛΕΣ τοΰ χωοωΟ, πού Λκόύνί τις γύφιισσες 
ξαφνιασμένες καί κόκκινες).

— Ώ  μην το λές! ώ ! μην τό λες! Πόσο 
γλυκεία ’ναι. ή ’Αγάπη, όταν τής παραστέκει ή 
χάρη τοΰ Θεοΰ! Πέφτει άπάνω στα κορμιά μας, 
ώς πέφτουνε τά πρωτοβρόχια άπάνω στή διψα- 
σμένη γης! Τέτοια, Παρθένα, τέτοια αγάπη 
χάρισε μου!

[Γυρίζουν άπό τό γιοφύρι οί άνδρες. "Εχουν ερθει 
κι άλλοι].

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ [Θριαμβευτικά].
— Ά λάφ ρω σα ! άλάφρωσα! Φοβήθηκα μια 

στιγμή και είπα: Είναι μεγαλύτερος άπό μένα! 
Άλάφρωσα! "Ολοι, τό βλέπω τά>ρα, ωσάν 
τ άστάχια γέρνομε άνήμποροι μπροστά στο δρε
πάνι τής Μοίρας!

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
— Κ’  υστέρα όλοι, μικροί μεγάλοι, άπάνω 

σάλλο πέφτομε δρέπανο θερισμένοι,, στά χωμα
τένια άλώνια τοΰ Αφέντη μας τοΰ Χάρου!

ΧΟΡΟΣ ΑΝΑΡΩΝ
— 'Η  Μοίρα περνά άποπάνω μας και τρέ- 

μομε όλοι — σαν τά καλάμια τό δειλινό!
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

— Ή  Μοίρα περνά άποκάτω μας καί πίσω 
καί μπροστά μας, σά θάλασσα φουρτουνια
σμένη, τό μεσονύχτι, κ’ είμαστε βάρκες χωρίς 
φως, χωρίς τιμόνι, χωρίς κουπιά.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

—  ΤΩ "Ηλιε, πού χαμοπετάς αίματολαβω μέ
νος κι όπου-όπου πέφτεις, ώ  "Ηλιε, τί έργα 
φριχτά απόψε θά χρυσώσεις!

II
["Ολες πιά οί κοπέλες τού χωριού έχουν καταφθάσει 

γιορτοστολισμένες καί μιά βουή φρικιαστική πλανδται 
ανάμεσα στις γυναίκες καί στούς άντρες, πού σιγομι- 
λούν καί τρέμουν. Γυρίζουν άπό τό γιοφύρι. 'Ο  τρα
γουδιστής Ιχει πάλι σωρειαστεΧ στά πόδια τής Σμα- 
ράγδας].

ΤΡΑΓΟΓΔ. [σιγά καί παρακαλετά]. — Σμαράγδα ! 
Σμαραγδα ! [ή Σμαράγδα κυτάζει πρός τό γιοφύρι 
καί δέ μιλεϊ].

ΕΝΑΣ ΘΕΡΙΣΤΗΣ— Θεέ μου! Πόσο πυκνώθηκε 
ή.καταχνιά άπάνω στο βουνό!

ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ [άπ’  όσες στερνόρθανε). —  Παρ
θένα μου! Ό  χάρος μάς προσκαλεΐ σήμερα σέ 
πανηγύρι!

ΤΡΑΓΟΓΔ. [έρχεται συλλογισμένος ό Πρωτομάστο
ρας]-— Ώ ϊμέ! πώς άντικρυατήκατε σ ’ ένα ξα
φνικό γύρισμα τοΰ δρόμου εσύ κ ’  ή Μοίρα !

_ Ο ΓΕΡΟΣ [χαιρέκακα]. —  Ά ! Σκύψε τώρα, θές 
δέ θές, καί προσκύνησε τό χέρι τής Ανάγκης!

[Οί έπϊλοιποι έρχονται λαχανιασμένοι καί φωνάζουνε 
με φόβο].

— Ό  Άρχοντας! Ό  Άρχοντας!
[Βαρειά σιγή].

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [με Ιπίσημο καί βαρύ τόνο λέει].
— Ό  Θεός στά χέρια μου μπιστεύτηκε όλο μας 

τό χωριό, καί την άλλη μέρα έχω εγώ νά δώσω 
λόγο γιά τή ζωή όλου μου τοΰ. λαοΰ. Καί τό 
κακό πού ενα φυλλαράκι μόνο άβλαβο είναι στά 
στήθια τοΰ καθενοΰ σας, δέντρο γίνεται μέσα 
στά στήθια τά δικά μου καί φουντώνει καί καρ- 
πίζει καί ρίχνει άπλοκαμούς τις ρίζες καί τρώει 
μου όλα τά σωθικά. Καί γι’  αυτό εγώ σήμερα 
χιλιόδιπλα πονώ καί θέλω νά βρώ τή φιαίχτρα, 
που είναι αίτια κι άφανίζει μου τό χωριό! 
Ό ποιος άπό σάς τή γνωρίζει, τό κρίμα όλου 
τοΰ λαοδ νά είναι στο κεφάλι του άπάνω καί 
στο κεφάλι τών παιδιών του, βουνό κατάρα, αν 
δέ τή μαρτυρήσει! Ό ποια θέλει δς είναι! Καί 
κόρη του ας είναι κι αδερφή!

Ο ΓΕΡΟΣ — Εμείς, ’Αφέντη, όρκο στά παιδιά 
μας κάνομε, δέν ξέρομε τή φταίχτρα. Αύτή 
πάλι νά μολοησει, πώς είναι μπορετό; Είναι 
γλυκεία ή ζωή τοΰ άπάνω κόσμου, Α φέντη ! 
Τόν Πρωτομάστορα ρώτησε! Αύτός μόνο μπο
ρεί νά μολοησει γιά νά σώσει τή ζωή τον . . .

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [στόν Πρωτομάστορα πού στέκεται 
δρθιος καί συλλογισμένος]. — Πρωτομάστορα!

[Ό Πρωτομάστορας δέν άπαντά, κυτάζει μόνο τό 
γιοφύρι καί σωπαίνει].

ΤΡΑΓΟΓΔ. — Έ λεος! Έ λεος! Αφέντη! Λυ
πήσου τό κορμάκι τής όμορφης πλανεύτρας!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Δέν έχει έλεος! Σώπα, σύ Τρα
γουδιστή ! Δεν έχει έλεος. Καλύτερα νά σκοτωθεί 
ένας καί νά σωθούν χιλιάδες! [προχωρεί σέ μιά 
νέα χλωμή πού τρέμει πιότερο άπό τις άλλες]. Μήν 
είσαι συ πού τρέμεις σάν τό καλάμι; Σέ σένα 
μοΰ φάνηκε πώς σάλεψε ό Πρωτομάστορας!

Η ΝΕΑ [ξεσπδ σέ θρήνους καί σωρειάζεταιχάμω].— 
Ό χ ι! Ό χ ι! Στήν ψυχή μου όρκίζομαι, Ά ρ 
χοντα, όχι!

ΠΟΛΛΕΣ — "Οχι! όχι! Δέν είναι αυτή, Αφέντη!
Η ΝΕΑ— Είμαι εΐκοσι χρονών καί φοβοΰμαι 

τό Χ άρο! . . .
ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Μά αποδώ μέσα χωρίς άλλο 

θάυαι! ’ Εδώ είναι οί καλύτερες κοπέλες τοΰ 
χωριού . . .  Κάπου εδώ κρύβεται καί κλαίει!

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. [έντρομος]. — Ώ ω ω !
ΜΑΣΤΟΡΟΙ [Ιρχουνται μέ τά μυστριά στό χέρι].—Ό  

ήλιος βασιλεύει! Ό  ήλιος βασιλεύει! Δέν έχομε 
καιρό!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [ μέ άγανάκτησι καί πεισμωμένος]. — 
Σύρετε τότε τόν Πρωτομάστορα καί χτίστε τον! 
Ά !  δέ θέτε νά μολοήσετε! Θά σ’ άναγκάσω 
εγώ, Πρωτομάστορα, θές δέ θές νά σκύψεις καί 
νά πεϊς!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. (άλαργαίνει τούς θεριστάδεςπούθένε 
νά τόν άδράξουν]. — Μή μ’ αγγίζετε!
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ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡ. — Αυτός φταίει, αφέντη ! Αυτό; 
άφάνισε τό χωριό μας!

Ο ΓΕΡΟΣ — ’Εσένα άποζητά ό ποταμός σφα
χτάρι!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Μή μ’  αγγίζετε!
ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Μολόησε τή γυναίκα πού ή 

σάρκα της δέν σοΰ άφήνει νοΰ νά στήσεις ιό 
γιοφύρι, μολόησε δν θέςνά ζήσεις!

ΜΑΣΤΟΡΟΙ, [σιμώνουνε καί κάνουν ημικύκλιο πίσω 
άπό τούς θερισιάθες]. — Μολόησε! Μολόησε !

ΜΑΣΤΟΡΟΙ — "Ενας άρχηγός δέν ορίζει τή ζωή 
του, Πρωτομάστορα!

ΜΑΣΤΟΡΟΙ — Ξερίζωσε τήν καρδιά σου πού 
τρέμει καί ρίξε.την στον ποταμό καί πάμε!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [μέ άγωνία, μόνος], — Μήν άντι- 
στέκεσαι καρδιά μου καί μή φωνάζεις!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [μέ θυμό]. — Σύρετέτοννάχτιστεΐ! 
[στούς μαστόρους πού Απειλητικά σαλεύουν καί μουρ- . 
μουρίζουνε] Τί φωνάζετε σείς καί σαλεύετε; Είμαι 
ό Άρχοντας εδώ! Πηγαίνετε τον! Ά !  δέ θές 
νά μολοήσεις! δέ θές!

[Ή  Σμαράγδα δέν μπορεί πιά νά κρατηθεί.Παρακο- 
λουθοϋσε μέ άγωνία τόν Πρωτομάστορα καί πότε-πότε 
πετιότανε νά μιλήσει, προχωρούσε Ινα βήμα, σταμα
τούσε απότομα, ήθελε νά φωνάξει κ’ ύστερα πάλι συγ
κρατιότανε. Τ ώρα πιά δέν μπορεί. Πετιέται, σταματά 
τούς ανθρώπους πού τραβούν τόν Π ρωτομάστορα καί 
μ’  ένα θριαμβευτικό άνατίναγμα δλου της τοΰ κορ
μιού, φωνάζει].

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Σταθήτε! Σιαθήτε! Έ γώ  τόν 
άγαπώ!

["Ολοι ξεσταίνουνται ξαφνιασμένοι. Ό  Άρχοντας 
Απελπισμένος τρέχει κι αγκαλιάζει τή Σμαράγδα καί 
τής λέει μέ τρόμο].

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Παιδί μου! Σμαράγδα μου! Τί 
έπαθες;!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Σμαράγδα!
ΤΡΑΓΟΓΑ. [άγκαλιάζίιτά γόνατα τής Σμαράγδας].—

Σ ώ π α ! Σ ώ π α ! .  . .
ΣΜΑΡΑΓΔΑ [ξεφεύγει άπό τ’ άγκαλιάσματά τους, 

ασυγκράτητη].—Τόν άγαπώ! Φανερά καί ξέσκεπα! 
Πέρα καί πέρα! Ά ς  τό άκούσουν όλοι! [φωνά
ζει τούς μαστόρους) Ελάτε ! ’Ελάτε! Ά γαπώ τόν 
Πρωτομάστορα!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [μέ άγωνία]. — Σμαράγδα!
ΜΑΣΤΟΡΟΙ, [ Θριαμβευτικά). — Μολόησε! Μο

λόησε ! Άρχοντα, μήν ξεχνάς τόν όρκο σου!
ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Μήν ξεχνάς τόν όρκο σου, πα

τέρα! Έ γώ  ’ μαι πού τόν πλάνεψα καί τοΰκανα 
γητειές καί ξόρκια καί δέν τοΰ άφηνα δύναμι 
καί νοΰ νά χτίσει τό γιοφύρι! “Εχει δίκιο ή 
Μάνα! Πρέπει εγώ νά λείψω. Τί πειράζει; ’Αλή
θεια, δέν πειράζει. . . Είναι γλυκός ό θάνατος 
γιά ’κείνον πού αγαπούμε! . .  . [στούς μαστόρους 
πούέρχουνταινά τήνε πάρουν] Πάμε!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Σταθήτε! “Οχι! “Οχι! Δέ φτά
νει μόνο νά τόν άγαπά! Ή  Μάνα είπε πως

πρέπει καί τό κορμί της ό Πρωτομάστορας νά 
χαίρεται όληνύχτα! Κ’  ή Σμαράγδα μου είναι 
άγνή!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [σφίγγοντας Απελπισμένα τά στήθια 
της). — θεέ μου! θεέ μου !

ΤΡΑΓΟΓΔ. — Άλλη γυναίκα θάναι! Μήν παίρ
νετε άθώο αίμα στό λαιμό σας!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Νά συρθεί ό Πρωτομάστορας 
καί νά χτιστεί, άφοΰ δέ θέλει νά μολοησει!

[Άλλαλάζει πάλι ό χορός τών Θεριστάδων άπό τή 
χαρά καί κυκλώνει τόν Πρωτομάστορα].

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Σταθήτε! Σταθήτε! [στέκουνται. 
Σιγαλινά τώρα, σά λιγωμένα] ’Εμένα καί τό κορμί 
μου ό Πρωτομάστορας χαιρότανε όληνύχτα !

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [έντρομος].—Σμαράγδα!
ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Μή μέ κυτάζεις έτσι, πατέρα! 

Μή μέ κυτάζεις έτσι, πατέρα ! [σκύφτει καί κλαίει] 
Είναι άλήθεια!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ.— Είναι ψέματα! Μήν τήν άκοΰς, 
“Αρχοντα! Είναι ψέματα!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Βλέπετε; Ά ν  δέ μ’ άγαποΰσε 
θά φώναζε έτσι; Θά σώπαινε καί θά μ’ άφηνε 
νά πεθάνω γιά νά σώσει τή ζωή του καί τή ζωή 
τής γυναίκας πού άγαπά.

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [είναι Ιξώ  φρενών, πηγαίνει κ ' έρχε
ται, δέν ξέρει τί κάνει. Μέ τρόμο κ’  ελπίδα κυτάζει 
κατάματα τή Σμαράγδα).— ΙΙαιδί μου! Λυπήσου με!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Πατέρα μου, πατέρα μου ή καρ
διά μου ραΐζεται γιά σένα. . .

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Πές πώς δέν είναι αλήθεια! Πες 
πώς είναι όνειρο φριχτό πού βλέπω!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Δέν μπορώ, δέν μπορώ! Είναι 
αλήθεια.. .  Θυμήσου πόσες φορές δέ μοΰλεγες 
τό πρωΐ γιατί εΐμουνα χλωμή καί κουρασμένη...

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [τής φράζει τό στόμα άπελπισμένος].— 
Σ ώ π α !

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. [εξεγείρουνται καί γαυγίζουν]. — Ά  ! 
Εΐτανε άπό ιά  φιλιά του !

—  Έ γώ  συχνά τήν έβλεπα μαζί του μεσάνυ
χτα στόν ποταμό. . .

— Ναί, ναί, κ’  έγώ. — Κ’ έγώ ! —  Κ ’ έγώ !
ΣΜΑΡΑΓΔΑ— " Α ! φωνάζετε τώρα κι αλυχτάτε

σά σκυλιά γύρω στήν ετοιμοθάνατη άλαφίνα! 
Ναί, ναί, όλοι μέ είδατε, τί μέ μέλει! ‘Ως τά 
τώρα σάς έρριχνα κατάστηθα τήν όμορφιά μου 
καί μέ μισούσατε! Τώρα σάς ρίχνω καί τήν 
άγάπη μου! Μή φωνάζετε! Ό λ α  τά σημάδια 
τοΰ κορμιού μου τά ξέρει! Καί τί πώς θά πε
θάνω; Ό λος ο ποταμός δέ θά μπορέσει νά 
σβύσει άπό τό κορμί μου τά φιλιά του!

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. — Ό λος ό ποταμός δέ θά μπο
ρέσει νά σβύσει άπό τό κορμί σου τή ντροπή!

ΤΡΑΓΟΓΔ. — Θεέ μου, πόσο γλυκό ’ναι τό 
Κρίμα! Πόσο γλυκό ’ναι τό Κρίμα!

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝ. — Παραλυμένη ! —  Νυχτοφιλη- 
μένη ! — Ξαδιάντροπη!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ— Φωνάζετε! Φωνάζετε! Τί μέ 
μέλει; (ανοίγει τά χέρια της καί πλησιάζει στό χορό].
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Νά, σιμώσετε, βρ ίσετε  με, άγγίξετέ με, βάλτε τά  
χέρια σ α ς  μέσα  σ τ α  χέρια μου, τ ά  μ άγου λ ά  σας 
ά π ά ν ω  σ τ α  μ άγουλά μου, τ ά  χείλια σ α ς  άπ ά νω  
σ τά  χείλια μου, δέ  μέ μέλει! Ό σ ο  κι δ ν  μ ’  άγ - 
γίζετε, Λοτέ σ α ς  δέ  θ ά  μπορέσετε ν ά  λερώσετε 
τό  κ ορμ ί μου εμ έν α ! Τό κ ορμ ί μου έμενα μ ο 
σκ οβολά  σ ά ν  περιβόλι α νοιγμ ένο !

[Ό  "Αρχοντας δέν κρατιέται πιά καί χύνεται νά τή 
χτυπήσει, νά τής φράξει τό στόμα].

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Πελέκι π ιο  βαρύ  κι α π ’  δλο 
τό  γιοφ ύρι, ή κ ατάρα  μου ά π ο π ά ν ω  σού , Σ μ α -  
ρ ά γ δ α ! .

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [σωρειάζεται καί κατρακυλά χάμω σά 
νάτήν πλάκωσε βαρύ πελέκι].—"Λ α! [Θέλει νά συρθεί 
και νά πιάσει τό χέρι τού πατέρα της],

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [ άποτραβιέται]. — Μή μ’  άγγίζεις ! 
Ντρόπιασες τό σπίτι μου, τήν υπόληψί μου, 
τ’  δνομά μου! Στάχτη εκαμες καί λύχνισες στους 
τέσσερεις άνέμους τήν τιμή μου! Που θά σταθώ 
πιά καί πού θά πάρω;!

ΣΜΑΡΑΓΑΑ — Σώπα, πατέρα! Λυπήσου με!
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [πετιέται, δέν μπορεί νά κρατηθεί 

πιά]. — Σώπα, σώπα, Σμαράγδα, καί μήν κλαΐς! 
Τώρα μόνο νοιώθω πόσο βαθειά κι άμέρωτα 
σ’ άγαπώ! ’’Ανοιξα δρόμους, έσκισα βουνά καί 
θάλασσες καί γιοφΰρωσα ποτάμια, χύμησα κα- 
βάλλα άπάνω στ’  όνειρό μου, έσένανε ζητώντας! 
Τί φωνάζετε σεΐς; Πώς μπαίνετε άνάμεσά μας; 
Τήν άγαπώ και μ’  άγαπά καί δέν είχαμε ανάγκη 
νά πάρομε τήν άδειά σας, γιά νά χαιρόμαστε 
δλη τή νύχτα τά κορμιά μας!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [ άναντρανίζει, σηκώνεται πιό έτοιμη 
γιά τή θυσία]. — ’ β ! ευ χ α ρ ισ τώ ! ευ χ α ρ ισ τώ !

ΑΡΧΟΝΤΑΣ [σιόν Πρωτομάστορα].— Μ αύ ρη  ώρα 
κι άραχνη πού ό ήσκιος σου λέρωσε ιό κατώφλι 
τοΰ σπιτιού μου! Ξελογιαστής καί χαροκόπος 
φάνηκες, κουρσάρος μπήκες καί ρήμαξες τήν 
τιμή μου ! ]στή Σμαράγδα πού θέλει νά τόν παρακα- 
λέσει νά άωπάσει] Μ ή μ’  αγγίξεις! Κόρη δέν εχω 
πια! [άδράχνει τά στήθια του σά νά θέλει νά τά ξε
σκίσει] ’Απελπισία! Τί κοιμάσαι;! [στούς μαστό- 
ρους] Π ηγαίνετέ την! Δέν μπορώ νά τήνε βλέπω 
πιά.. . Τά μάτια μου τρέχουνε. . . ’Απελπισία! 
ξύπνα! Έσύ μόνο θυγατέρα μου τώρα μου 
άπομένεις!

[Κλαίει. Μερικοί θεριοτάδες παίρνουνε τόν "Αρχοντα 
γιά νά τόν πάνε σπίτι του κ ’ οΐ μαστόροι παίρνουνε τή 
Σμαράγδα. Στρέφεται ή Σμαράγδα καί κυτάζει τόν 
πατέρα της. Κι αύτός τή στιγμή εκείνη Ιστρεφε τό 
κεφάλι νά δεϊ τή Σμαράγδα. Χύνεται ή Σμαράγδα οτόν 
πατέρα της, πού τής άνοίγει τήν αγκαλιά του καί 
κλαίνε κ’  οί θυό].

ΣΜΑρΑγδα —  Πατέρα μου! Δώσε μου τό 
στερνό ίό φίλημα γλυκό, παρηγοριά νά τδχω 
γιά τήν άγύριστη τή στράτα. Πατέρα!

ΑΡΧΟΝΤΑΣ — Παιδί μου! Παιδί μου! [Τήνε 
φιλεΐ καί κλαίει].

ΜΑΣΤΟΡΟΙ— Ό  ήλιος βασιλεύει 1 Ό  ήλιος βα
σιλεύει ! Πάμε!

|Μέ δυσκολία τούς χωρίζουνε. Φεύγει ό "Αρχοντας. 
Κ’ ή Σμαράγδα σέρνεται στόν ποταμό, σιγά-σιγά, σά 
νύφη. Ό  Πρωτομάστορας πηγαίνει δίπλα της συλλο
γισμένος κι αποφασισμένος].

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — ’Αγάπη μου ! ’Αγάπη μου, μήν 
κλαΐς! [τήν άναβαστά καί τή βοηθά νά προχωρεί].

ΣΜΑΡΑΓΔΑ —· "Ελα κοντά μου, πιό κοντά μου, 
νά σέ νοιώθω άπάνω στην καρδιά μου, έτσι θά 
θαρρώ πως πάω Ν ύφη.. .  [ξεσπά σέ γόους, σά νά 
θυμάται ξάφνου] Ώ ω !  Ό  ποταμός άντρας μου 
καί κρεβάτι τού γάμου ή γης καί νυφικό στε
φάνι τά αίμιιτωμένα πελέκια! Ό  ω !

ΤΡΑΓΟΓΔ. Σμαράγδα! Δέν τό λυπάσαι συ τό 
δμορφο κορμάκι σου ;!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Χαρά μου πούχω δμορφο κορμί 
“και στόν άγαπώ τό δίνω!

ΤΡΑΓΟΓΔ. —  Σμαράγδα! Σμαράγδα! Τά μάτια 
μου δέν μπορούνε πιά τά δάκρυα νά σταίσουν... 
Και δέ συλλογάσαι πώς μαύρος είναι ό "Αδης 
κι άραχνος χωρίς γιορτές καί πανηγύρια καί 
χώρις ήλιο! Οί όμορφοι λεβέντες δέντρα ’ναι 
στόν κάτω κόσμο ξεριζωμένα κ’  οί λιγερές, πόρ- 
τες γκρεμισμένες είναι καί τά μικρούλικα παι
διά μήλα χλωμά καί μαραμένα !

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [ μέ τρόμο ]. — Σ ώ π α ! Σ ώ π α ! Μέ 
κάνεις καί φοβούμαι τό θάνατο! [Ξεσπά σέ κλά
ματα. Στέκεται.Στούς μαστόρους πού τή σέρνουνε] Μή 
βιάζεστε! Μή βιάζεστε! ’Αφήσετέ με άκόμα νά 
ζήσω μιά μέρα! Μιά μέρα μόνο! Δέν είδα καλά 
καλά άκόμα πώς ροδίζουν τά βουνά, σάν ξημε
ρώνει! Μήτε ποιό πουλί πρωτοκελαδεΐ τά γλυ
κοχαράματα, δέν πρόσεξα ποτέ μου ! “Ελεος ! 
Μιά μέρα μόνο! Μιά μέρα μόνο !

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Σώπα, Σμαράγδα, καί μήν 
κλαΐς! Ζήσαμε εμείς σέ μιά καί μόνο νύχτα 
χίλιες χιλιάδες χρόνια νοικοκυρίστικα και πρό
στυχα σάν τά δικά τους χρόνια! Τή ζωή άλά- 
καιρη τήνε φιλήσαμε έμεΐς στόμα μέ στόμα! 
Κ’  ήσυχοι καί χορτασμένοι πεθαίνομε !

ΣΜΑΡΑΓΔΑ— [χαμογελά μέ πικρία. Σά νά παρα- 
μιλεΐ. Σαλεύει].

«Ήσυχα πού “ναι τά βουνά, ήσυχοι πού ’ναι οί κάμποι 
Δέν καρτερούνε θάνατο,.γεράματα δέν έχουν!»

["Ενας μάστορας έρχεται τρεχάτος από τό γιοφύρι 
μέ τό μυστρί καί τό σφυρί στό χέρι].

— Κάνετε γρήγορα! Κάνετε γρήγορα! 'Ο 
ήλιος βασιλεύει! [δείχνει μέ τό μυστρί πίσω του τό 
ωραίο δείλι],

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [άνατινάζεται σύσσωμη]. —Ό  "Ηλιος!
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — Σμαράγδα μου! Σμαράγδα 

μου! . .  .
ΤΡΑΓΟΓΔ.— ΓΙώς βιάζεσαι, Πρωτομάστορα! 

’’Αφησε τηνε λίγο άκόμα νάχαρεΐ κι αυτή τόν 
ήλιο!
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ΣΜΑΡΑΓΔΑ [Απλώνει τά μπράτσα της στόν ήλιο, 
αχόρταγα. Τά μαλλιά της, τά μάτια της, τά χέρια της 
γεμίζουνε ήλιο. Σάν τή δαμασμένη γης τό κορμί της 
τόν άπορουφδ].

—  *Ω! "Ηλιε! Καί τήν ώρα τού χωρισμοί 
μας καί τού Μεγάλου Μισεμού, σέ νοιώθω 
άκόμα πιό βαρύ καί πιό γλυκό, σέ νοιώθω σά 
σώμα Άγαπητικού, άποπάνω μου! Γεμίζεις τις 
χούφτες των χεριών μου καί τά μαλλια μου, 
καί τά μάτια καί τις δίπλες τών φουστανιών 
μου καί νοιώθω νά σφιχταγκαλιάζεις τό ζεστό- 
ζεστό λαιμό μου καί νά κατεβαίνεις σά χρυσός 
σταυρός ανάμεσα στά στήθια μου ·— ώ "Ηλιε!

[Δέν μπορεί νά κρατήσει τά δάκρυα της, πού τρε- 
χουνε σιγά, σιγά κι αθόρυβα].

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ.— "Ελα! Μήν τρέμεις! Πώς τρέ
μεις, Σμαράγδα μου!

ΤΡΑΓΟΓΔ. [άνατινάζεται άπό τήν αγανάκτησή. — 
"Α ! δέ θές μήτε νά τρέμει! Τή θές νά σέρνεται 
στό χαμό καί νά γελά καί νά σού λέει: Είιχαρι- 
στώ! Ευχαριστώ! "Α ! κατάρα στά γιοφύρια σου, 
Πρωτομάστορα! Τί θ ’ άπογενούμε εμεΐς εδώ, 
όρφανεμένοι άπό τή Σμαράγδα; Μιά τρίχα ιών 
μαλλιών της άξίζει πιό πολύ άπ’ όλα σου τά 
γιοφύρια! Καλύτερα νά κάθομαι στήν άκροπο- 
ταμιά νά κλαίω καί νά δέρνομαι, νά μήν μπορώ 
νά προσπεράσω και ναρχεται ή Σμαράγδα νά 
μοΰ χαμογελά νά γιαίνω, παρά νάχω σιδερένια 
μπροστά μου τά γιοφύρια καί νά περνώ άπάνω 
τουςκαβάλλα! [στή Σμαράγδα]. Σμαράγδα μου! 
’Εγώ θά σπάσω τή φλογέρα μου και τή ρίξω 
στό γιοφύρι! (σπά τή φλογέρα του στά γόνατά του]. 
Ώ !  μεγαλομαρτυρη ’Ομορφιά, Ιγώ μόνο σέ 
νοιώθω καί σέ μυρολογούμαι! Σμαράγδα! Σμα
ράγδα! "Ελαμψες άπάνω άπό τά μαλλιά μας 
μιά στιγμή μόνο, — σάν άστρο πού χύνεται!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ —Σώπα, Τραγουδιστή μου, σώπα! 
ΤΩ ! "Ηλιε καί βουνά καί δέντρα καί θάλασσα, 
πού τόσο άγάπησα όταν Ιζοΰσα, έχετε γειά! 
"Αχ! Κανένας πιά δέ θά λύσει κάιω στό μαϋρο- 
μαύρο χώμα, τήν τριανταφυλλένια ζώνη τών 
είκοσι χρονών μου ! [στέκεται καί τρέμει],

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — ’Αγάπη μου ! ’Αγάπη μου! 
[έχουνε πιά φτάσει στό γιοφύρι]

ΣΜΑΡΑΓΔΑ —  Ώ ® ω  ! [Ό  Πρωτομάστορας σκυ
φτεί γιά νά τή φιλήσει. "Εντρομη ή Σμαράγδα απλώ
νει τά χέρια της] Μή μέ φιλήσεις 1 μή ! Δέ θάχω 
π ιά  τή δύναμι ν ά  πεθάνω ! [στούς μαστόρους] 
Πάμε! Κάνετε γ ρ ή γ ο ρ α ! [*ήν κατεβάζουν σιγά σιγά 
στά θεμέλια τού γιοφυριού]

ΤΡΑΓΟΓΔ. — Κλείσε τά μάτια σου, Σμαράγδα, 
κλείσε τά μάτια σου νά μή θωρεΐς τήν ομορ
φιά τοΰ άπάνω κόσμου!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [σκύφτει άποπάνω της]. — Σώπα ! 
Σώπα καί μήν κλαΐς! Έ γώ  σ’  άγαπώ! Σ ώ π α !

ΤΡΑΓΟΓΔ. [μέ γοερές φωνές]. — Έσύ μισεύεις, 
ομορφιά, καί μένα πού μ’  άφήνείς; ¡ρίχνεται 
άπάνω σιίς πέτρες].

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [σπρώχνει ιόν τραγουδιστή πού τού

έμποδίζει τόν τόπο}.—Στάσου άποκεΐ καί μή φ ω 
νάζεις! [στούς μαστόρους πού κουβαλούνε πέτρες 
κι άσβέοτη] Τέσσερα πελέκια άγκωνάρια βάλετε 
άντί γιά δυό ! [ή φωνή του δυνατή καί δακρυσμένη] 
Καί δέσετε τα μέ μολύβι καί μέ σίδερο!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ [άποκάτω]. —  Ώ ω ω  !
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. — ’Αγάπη μου ! αγάπη μου ! μήν 

τρέμεις ! [σκυφτός άποπάνω τής μιλεί[
ΜΑΣΤΟΡΟΙ [χαρούμενοι γιατί στερεώνει τό γιο· 

φύρι]· — Γειά σου! χαρά σου, Πρωτομάστορα!
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [γυρίζει Απότομος κι άγανακτησμέ· 

ν ο ς ]Σ ω π ά τ ε !
[Οί μαστόροι δουλεύουν. ’Ακούγουνται τά σφυριά 

μέ τά κλάματα τοΰ Τραγουδιστή. Τίποτ’ άλλο- Αύτό 
κάμποση ώρα. Κανένας δε μιλεΐ. Ξάφνου άπό τά θεμέ
λια γροικιέται πνιγμένη ή φωνούλα τής Σμαράγδας].

ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Σιγά! Σιγά! Πονώ!
ΕΝΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ — ΤΩ ! αν τρέμει τό γιο

φύρι, ώς τρέμει ή καρδούλα της, ώς τρέμει κ’  ή 
φωνή της!

ΕΝΑΣ ΑΔΔΟΣ [σκύφιει καί θωρεϊ και λ έε ι].— 
Σκυφτή δυό δίπλες κάθεται καί σφίγγει τά γό
νατά της.. .

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ— Τά μαλλιά της λυμένα πλένε 
σά φύκια άπάνω στά νερά. Καί σύγκορμη τρέμει!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [σκύφιει κι αΰτός καί φω νάζει].— 
Ώ ! μήν τρέμεις, μήν τρέμεις, Σμαράγδα μου! 
Σμίξε τά γόνατά σού καί κράτα τα σφιχτά-σφι- 
χτά καί μέ τά δυό σου τά χέρια, νά μή σαλεύουνε, 
άγάπη μου!

ΣΜΑΡΑΓΔΑ —  Ό ω ω !
ΜΑΣΤΟΡΟΙ — Στερεώνει.. .  Στερεώνει.. .  Δέν 

πολυτρέμει πιά!. . .
[Σκυπή.’Ακούγουνται πάλι οί μαστόροι πού χτίζουνε 

κι ό Τραγουδιστής πού κλαίει. 'Ο  Πρωτομάστορας 
άποπάνω φωνάζει καί τό κορμί του οειέται άπό τούς 
λυγμούς]-

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. —Σμαράγδα μου! Σμαράγδα μού!
[Άποκάτω ή Σμαράγδα μέ μισοπεθαμένη ψίλή-ψιλή 

φωνούλα[.
ΣΜΑΡΑΓΔΑ — Σώπα, καλέ μου, σώπα καί μή 

φοβάσαι.. . Σίδερο θά κάμω τήν καρδούλα μου 
σίδερο νά γενεΐκαί τό γιοφύρι. Σίδερο θά κάμω 
τά μαλλάκια μου, σίδερο νά γίνουν κ’  οί δια
βάτες, άγάπη μου!

ΤΡΑΓΟΓΔ· [συλλογισμένης].— Θεέ μου! Θεέ μου! 
Πιό δυνατή κι άπό τό θάνατο είναι ή άγάπη!

ΜΑΣΤΟΡΟΙ — Δέν τρέμει πιά! Δέν τρέμει! 
Σίδερο γίνεται τό γιοφύρι!

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. [φωνάζει]. — Σ μ α ρ ά γ δ α !
[Σιγή φριχτή. Μήτε αναστεναγμός δέν αποκρίνεται. 

Θλιμένος ξαναρωτά ό Πρωτομάστορας].
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤ. —  Σ μ α ρ ά γ δ α !

("Ολοι τής ρίχνουν πέτρες. Ό  Τραγουδιστής τής 
ρίχνει τή σπασμένη φλογέρα του καί κλαίει. Ό  Πρω
τομάστορας ρίχνει μιά μεγάλη πέτρα. Οί γύφτοι δου
λεύουνε εύθυμοι. Οί θεριοτάδες δλο καί ρίχνουν πέτρες.
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Ο καιρός γαλήνεψε κι δλα ήρεμα - ήρεμα τά χρυσώνει 
καί τά Αποθεώνει ή δύση τ ο ύ  "Ηλιου!·

ΟΛΟΣ 0  ΧΟΡΟΣ ΟΙ ΓΎΦΤΙΣΣΕΣ
—  Γειά σου, χαρά σου, Πρωτομάστορα!

ΤΟ Λ' ΗΜΙΧΟΡΙΟ
— Νικητής και καβαλλάρης πέρασες τά στενά 

τής νιότης, οπού δρθόστηθη παραμονεύει καί 
σκοτώνει ή Γυναίκα!

ΤΟ Β ' ΗΜΙΧΟΡΙΟ
—  Τά χέρια μου εγώ άπλωνα» κ’  ευλογώ τή 

Μοΐρα σου, Σμαράγδα. Σάν άητός, άπάνω από 
τά μαλλιά μου καμπανίζει, άκόμα και φτερο
κοπά τό μυστικό σου! “Αχ! δς είχαν νάτανε 
κ’  έγω, ώσάν κ’  Ισένα νά χαρώ, τή Ζωή καί τό 
Θάνατο!

ΟΛΟΣ Ο ΧΟΡΟΣ 01 ΜΑΣΤΟΡΟΙ
— Γειά σου, χαρά σου, Πρωτομάστορα!
— Εΐμαστεν εμείς οι γερανοί πού φέρνομε 

καί σπέρνομε από ψυχή σέ ψυχή κι άπό βουνά 
σέ κάμπους, τά μαύρα χελιδόνια τής "Ανοιξης 
τού Νοΰ!

|Ό Π ρωτομάστορας ασάλευτος τούς ακούε καί. 
θλιμένος. Ξάφνου πετιέται άπάνω].

— Σηκωθήτε! Ή  δουλειά μας εδώ τελείωσε. 
Π άμε!

[Τρέχουν καί μαζεύουν τά τζαντήρια, ετοιμάζονται 
νά φύγουν . .  . Σ ' ένα άγριο στροβιλισμό οί γύφτισσες 
μ* τά ντέφια καί τις καστανιέτες θριαμβευτικά άλλα- 
λάζουν].

— Γειά σου! χαρά σου, Πρωτομάστορα! 

[ 1908] Π € Τ ρ θ Ο  ψ Η Λ 0|’€ ΐΐΉ < ::

φ ρ ι δ ε ρ ι κ ο υ  ΝΙΤ2Ε— Ο Ι  Φ Ε Ο Ι  Τ Ο Υ  Ο Λ Υ Μ Π Ο Υ

Ά π ό τό ακουστόν εργον τοδ Φ. Νίτσε «Ή  γέννησις 
τής Τραγφδίας» δημοσιεύομεν χαρακτηριστικήν περι
κοπήν^ «Οί θεοί τοδ Όλυμπου». Περιλαμβάνεται 
αυτή εις τ’  αποσπάσματα έκ ιών έργων τοδ Νίτσε, 
όσα μεταφράσας Ιδωκεν είς ένα ώραϊον τόμον ό κ. 
Η. Ι-κιΙιΙβηόβ^βΓ. ’Απόδοσιν τοδ τόμου αότοδ είς τήν 
γλώσσαν μας έφιλοτέχνησεν ό συνεργάτης μας κ. I. 
Ζερβός (Άρέτας) διά νά περιληφθή είς τήν καλήν 
σειράν τής «Φιλοσοφικής καί Κοινωνιολογικής Βιβλι
οθήκης» τοδ έκδοτικοδ οίκου Γ . Φέξη. — Πριν νά 
δημοσιευθή τό βιβλίον θ ά  δώσουν άκόμη τά -> Π ανώ 
θήναια» είς τό επόμενον τεδχος καί περίληψιν τής 
ατομικής καί φιλολογικής βιογραφίας τοδ Νίτσε, τής 
γραμμένης άπό τόν κ. Ιλ Λ ίβ ιΛ β ^ β τ  ώς εισαγωγής 
τοδ βιβλίόυ.

Μ'¡ας χρειάζεται νά κατεδαφίσωμεν τρόπον 
τινά πέτραν πρός πέτραν τό’ ’ καλλίτεχνον 

αυτόν ναόν τής 'Απολλώνιου λατρείας, διά νά 
φέρωμεν είς φώς τά θεμέλια, Ιπάνω είς τά 
όποια βασίζεται.

Παρατηροΰμεν ευθύς εξ αρχής τάς περιλάμ- 
πρους μόρφάς τών θεών τού Όλυμπου, πού 
δρθώνονται είς τού ναού τάς μετώπας καί πού 
οί δθλοι των άναπαριστώμενοι ώσάν πρόγλυφα, 
άπό μακράν λαμποκοποϋντα, στολίζουν τάς ζψ- 
φόρους άύτοΰ. "Αν, είς τούς θεούς αύτούς ανά
μεσα, εύρίσκεται καί ό Απόλλων ώς ιδιαιτέρα 
θεότης μεταξύ πολλών άλλων καί χωρίς νά εχη 
άξίωσιν πρωτοκαθεδρίας, δεν πρέπει δμως νά 
παραπλαύηθώμεν Ιξ αίτιας αυτού τού γεγονό
τος. Τό ^αύτό ένστικτον, πού ένεσαρκώθη είς 
τόν Απόλλωνα, ύπήρξεν δμοια καί ή αίτια τής 
γεννήσεως δλου αύτοΰ τού κόσμου τού Όλυμ
πον καί· υπό τήν έννοιαν αδτήν δύναται νά 
κριθή άπό ήμάς δτι είναι ό πατέρας δλων τών

Ολυμπίων. Ό ποιος πλησιάζει τούς θεούς τού
τους έχων άλλην θρησκείαν είς τό βάθος τής 
καρδίας.καί ζητεΐ κατά συνέπειαν είς αυτούς τό 
ή δικόν μεγαλείον ή πρό πάντων τήν αγιότητα, 
ένα δηλαδή άϋλον πνευματισμόν, βλέμματα 
μεστά αγάπης καί οίκτον, αυτός δέν θ ’  άργήση 
νά στρέψη πρός αύτούς τά νώτα, ώργισμένος 
καί άπογοητευμένος. Είς τήν ύπόστασίν τους 
τίποτε δέν ενθυμίζει τόν ασκητισμόν, τόν πνευ- 
ματιστικισμόν, τό καθήκον. Αύτοί είναι μόνον 
ή Ικφρασις ζωής ίσχνροδυνάμου, θριαμβευτρίας, 
είπε μάλλον, πού κάθε πραγματικότης θεοποιεί
ται μέσα είς αύτήν, εϊτε είναι καλή είτε κακή 
ή πραγματικότης αυτή: "Ετσι ό θεατής αναμ
φίβολα θ ’ άπομείνη κατάπληκτος Ιμπρός είς 
τήν φανταστικά ύπεράφθονον ζωτικότητα καί 
θά Ιρωτήση τόν εαυτόν του τί μαγικόν φίλτρον 
οί πληθόχυμοι αύτοί άνθρωποι είχαν είς τό 
σώμα των, ώστε παντού δπου διηύθυναν τό 
βλέμμα τους νά δπτασιάζωνται μίαν Ελένην, 
ήτοι τήν ίδεώδη καί γλυκά φιλήδονον είκόνα 
τής Ιδίας των ύπάρξεως, ν’ άποκρίνεΐαι πρός 
αύτούς μειδιώσα. Είς τόν θεατήν δμως αύτόν 
έτοιμον πλέον νά στρέψη τά νώτα θά φωνάξω- 
μεν: Μή φεύγης, άλλ" ακούσε πριν έκείνο, πού 
ή λαϊκή σοφία τών Ελλήνων λέγει περί αύτής 
τής ιδίας ύπάρξεως, ή όποία έκτυλίγεται εδώ 
Ιμπρός σου μέ τόσον άκατανόητον γαληνότητα. 
Κάποιο συναξάρι παλαιόν άφηγειται δτι δ 
Μίδας είχε πολύν καιρόν κυνηγήση μέσα είς τό 
δάσος τόν Σιληνόν, τού Διονύσου τόν σύντρο
φον, χωρίς νά φθάση νά τόν συλλαβή. Καί 
δταν Ιπί τέλους τού επεσεν είς τά χέρια του,

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ

τόν έρώτησεν, δ βασιλεύς, τί είναι διά τόν άν
θρωπον τό πλέον υψηλόν καί πλέον επιθυμητόν 
αγαθόν. ’Ακίνητος καί βωβός δ ημίθεος μένει 
σιωπηλός εως δτου επί τέλους έξαναγκασθείς 
άπό τόν βασιλέα φωνάζει, γελώντας στρηνά : 
«ΤΩ γένος αθλίων εφήμερων, υίέ τού ττιχαίου 
και τού κόπου, διατί μέ αναγκάζεις νά σού 
είπώ δ,τι δέν θά σ’ εύχαριστήση, δταν τό άκού- 
σης; Τό ύπ,έρτατον άγαθόν, διά παντός άφθα- 
στον άπό σέ, είναι τό νά μην είχες γεννηθή, τό 

‘ νά μήν υπήρχες, τό νά μήν είσαι τίποτε. Τό 
κατόπιν ερχόμενον άγαθόν διά σέ είναι τό 
ν’  άποθάνής γρήγορα».

Ποία σχέσεις ΰφίσταται μεταξύ τής λαϊκής 
αύτής σοφίας καί τού κόσμου τών ’Ολυμπίων 
θεών; Ή  αύιή πού ύπάρχει μεταξύ τής Ικστα- 
τικής οπτασίας τού μάρτνρος καί τών βασάνων, 
πού πάσχει.

Καί Ιδού πού άνοίγετ’  εμπρός μας τό μαγι
κόν βουνό τών ’Ολυμπίων καί μάς φανερώνει 
τάς ρίζας του. Ό  “Ελλην εγνώριζε κ’  αίσθάνετο 
μύχια τούς τρόμους καί τάς φρικαλεότητας τής 
ύπάρξεως. Καί διά νά δυνηθή τουλάχιστον νά 
ζήση, επρεπε μεταξύ τών δεινών τούτων καί τού 
Ιαυτού του νά θέση τό λαμπρόχρωμον αύτό 
άνθος τού δνείρου — τούς θεούς τού Όλύμπου. 
Εναντίον τής παμμεγίστης άπειλής τών τιτα
νίων δυνάμεων τής φύσεως, εναντίον τής

κυριάρχου Μοίρας, πού άνηλεής εύρίσκεται ΰπερ- 
άνω τού αντιληπτού σύμπαντος, εναντίον τού 
ορνέου αύτοΰ, πού κατασπαράττει τόν ΓΙρομη- 
θέιι, τόν μεγάλον φίλον τών ανθρώπων, εναν
τίον τής φρικαλέας αύτής τύχης τού συνετού 
Οίδίποδος, Ιναντίον τής άράς, πού βαρύνει τό 
γένος τών ’ Ατρειδών καί άναγκάζει τόν Ό ρί- 
σιην νά φονεύση τήν μητέρα του, Ιναντίον 
δλης Ικείνης τής φιλοσοφίας τού δασοβίου θεού 
μέ τά μυθικά του σύμβολα, εναντίον τής άπαι- 
σίοδόξου Ικείνης φιλοσοφίας, ύπό τό βάρος τής 
όποιας ΰπέκυψαν οί μελαγχολικοί Έτροΰσκοι, 
οί "Ελληνες επρόβαλαν άκατάπαυστα νέαν άντί- 
στασιν χάρις είς τό διάμεσον αύτδ βασίλειον 
τών ’Ολυμπίων. "Η τούλάχιστον τήν απαισιοδο
ξίαν τήν εσκέπασαν μέ πέπλον, εύρήκαν τρόπον 
νά τήν άποκρύψουν από τό βλέμμα. — Διά νά 
ήμπορούν νά ζούν οί "Ελληνες, κινούμενοι άπό 
ανάγκην άπόλυτον, εχρειάσΰηοαν νά δημιουργή
σουν τούς θεούς τούτους. Καί τήν δημιουργίαν 
αύτήν δφείλομεν, ώς φαίνεται, νά τήν άναπα- 
ραστήσωμεν τοιουτοτρόπως: ’Από τήν θείαν 
τάξιν τών Τιτάνων, βασισμένην επί τού τρόμου, 
άνεπτύχθη Ιξ αίτιας τού Απολλώνιου ενστίκτου 
ώραιότητος καί κατά διαβαθμίσεις άνεπαισθή- 
τους ή θεία τάξις τών ’Ολυμπίων, θεμελιωμένη 
Ιπί τής χαράς. Έ τσι τά ρόδα προβάλλουν άπό 
θάμνους άγκαθωτούς. Πώς άλλέως; δ λαός αύτός 
έχοντας τήν εύαισθηοίαν τόσο λεπτήν, τούς πό-
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3 ους τόσον δρμητικούς, δ  λαός αυτός 6 προικι
σμένος μέ τόσον εξαιρετικός Ιδιότητας προς τό 
νά ηάοχΐ) θά  ήμποροΰσε νά ύπομείνη τήν 
ύπαρξιν, δν δέν Ιπαρουσιάζετο αύτή με την 
δψιν τών θεών ωσάν περιβαλλομένη άπό λαμ
πρόν φωτοστέφανον; Αύτό τό ίδιον ένστικτον, 
πού γεννφ την Τέχντ|ν, διά τής όποιας ή ζωή 
συμπληρωμένη καί πανηγυρισμένη μάς φανε
ρώνεται άξία νά την ζήσωμεν δσον τό δυνατόν 
περισσότερον, αυτό ανθοβόλησε καί τόν κόσμον 
τών ’Ολυμπίων, πού είς αυτόν, ωσάν εις θαυ
μαστόν κάτοπτρου «ή θέλησις του ζήν», ή 
Ελληνική, Ιδυνήθη νά καθρεπτίση τήν Ιδίαν 
αύτής μορφήν μειαμορφωμένην καί μακαρίαν. 
"Ετσι δικαιολογούν οί θεοί τήν ζωήν τών άν- 
θρώπων ζώντας αύτήν οί ίδιοι — μόνη θεοδικία 
τούτο άληθινά Ικανοποιητική! Ή  ζωή, φεγγο- 
βολημένη άπό τήν άκτινοβόλον θερμότητα τοιού- 
των θεών, παρουσιάζεται άπό τότε ώς τό Ιπι- 
θυμητόν άγαθόν, καθ’  εαυτό, καί ή θλΐψις, είς 
τόν 'Ομηρικόν άνθρωπον, γεννάΐαι άπό τήν 
άνάγκην τής Ιγκαιαλείψεως τής ζωής, κυρίως

δέ μάλιστα Ιξ αίτιας της προώρου Ιγκαταλεί- 
ψεως. Καί τόσον καλά Ιτέθη τούτο, ώ ς  πρός 
αυτούς, ώστε θ ά  ήμποροΰσε κανείς νά εϊπη άνα- 
στρέφοντας τό άπόφθεγμα τού Σ ιληνοί: «Τό 
υπέρτατου κακόν είναι δι’  αυτούς τό ν’  άποθά- 
νουν είς τό άνθος τής ηλικίας των. Τό καιόπιν 
Ιρχόμενον κακόν είναι ή άνάγκη τού ν’  άποθά- 
νουν κάποτε». Τό παράπονόν τους, δταν τυχόν 
άντηχή, τείνει νά θρηνήση τάς τόμον πρόωρα 
κοπείσας ήμέρας τού Άχιλλέως ή τό διαβατικόν 
τών άνθρωπίνων γενεών πού διαδέχονται ωσάν 
τά φύλλα ή μία τήν άλλην ή τό τέλος τής 
ήρωϊκής Ιποχής. Καί δεν κρίνεται άνάξιον τού 
μεγαλύτερου τών ήρώων τό νά εύχεται νά ζήση 
δσον τό δυνατόν περισσότερον, έστω και σάν 
πτωχός μεροδούλης. "Ετσι ή «Θέλησις' τού ζήν» 
κατά τήν Ιποχήν τής ’Απολλώνιου περιόδου 
ποθεί τόσον όρμητικά τήν Ιπί γής ύπαρξιν. 
Έ τ σ ι  δ  'Ομηρικός άνθρωπος αισθάνεται δτι δ 
εαυτός του αποτελεί μαζί μέ τήν «θέλησιν τού 
ζήν» ίν α  δλον, ώστε καί αυτοί οί θρήνοι του 
νά μεταστρέφωνται είς ύμνον τής ζωής.

Ά π όδοσις . 1 . ΖΕΡΒΟΥ

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  E S  Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α Σ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΔΡΟΜΟΥ “ Ν. Μ1Α0ΥΛΗ „ — ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ

A ρέσκομαι έσχάτως Ιδιαζόντως νά στρέφω τό 
βλέμμα μάλλον πρός τό παρελθόν ή πρός τό 

μέλλον. "Εν άπό τά σημεία είς τά όποια στα
ματώ, είναι καί δ  δλλανδικός κόσμος.

'Ο  πόθος νά έπιδείξωμεν τήν σημαίαν πέραν 
τών Γαδείρων, τά όποια είχεν άτυχώς ύπερβή ή 
ή φήμη τού τελευταίου μας πολέμου, έκόλπωνε 
τά ίστία τού ευγράμμου σκάφους τό όποιον 
Ι’φερε τό ήρωϊκόν δνομα τού Μιαούλη.

Μετά τόν διάπλουν τής Διώρυγος τού Kie] 
ή δποία άπέτμησε τήν Δανίαν είς νήσον, δ 
«ΝαύαρχοςΜιαούλης» είσέπλεε τήν ZuyderSee, 
τήν νοτίαν τούτέστι θάλασσαν, ούτω κληθείσαν 
είς άντίθεσιν πρός τήν γνωστήν παρ’  αύτήν 
Βορείαν θάλασσαν. Είς βραχίων τής Zuyder 
See, καλούμενος Υ  ή Ij, δδηγεΐ εις τήν πόλιν 
τού "Αμστερδαμ ή ώς θά εγραφεν δ Κοραής 
Άμστελόδαμον, διά μέσου ρηχιών, επί τών 
δποίων κατεσκευάσθη διώρυξ μέχρι τής πόλεως, 
προστατευομένη υπό σειράς προχωμάτων, dam 
καλουμένων, μέχρι τής συμβολής τού ποταμού 
"Αμστερ ή "Αμστελ.

Είνε γνωστόν δτι « ί  δλλανδικαί άκταί πρός 
βορρδν Ιδία είνε ταπεινότεροι τής στάθμης τής 
θαλάσσης— Ιξ ου καί τό δνομα Κάτω Χ ώραι—  
άπό τήν είσβολήν τής όποιας καί κατάκλυσιν

προστατεύονται ύπό σειράς, δν δέν άπατώμαι 
τριπλής, προχωμάτων — dam —  άτινα έστοίχισαν 
κολοσιαΐα ποσά, ύπέρ τά 300,000,000 φράγκων, 
νομίζω. Διά τούτο ή επιφάνεια τής θαλάσσης 
είς τήν διώρυγα τήν οποίαν διέπλεεν ο «Ναύαρ
χος Μ ιαούλης», σχηματιζομένην ύπό δύο dam 
ύφ’  ών ή θάλασσα συγκροτείται άπό τού νά 
κατακλύση τό παρ’  αύτήν ταπεινότερον όλλαν- 
δικόν έδαφος, είνε υψηλότερα τών εκατέρωθεν 
ακτών, ούτως ώστε ιό  πλοίου διέσχιζεν αύτήν 
σάν νά Ιταξίδευεν Ιπί εναερίου σιδηροδρόμου.

Ουδέποτε είχα φαντασθή δτι εις τάς παγε- 
ράς άκτάς τής βορείου Εύρώπης θ ά  συνήντων 
μίαν νέαν Βενετίαν. Διότι ή πόλις τού "Αμστερ
δαμ πράγματι, κτισμένη επί τών άμμωδών 
ρηχιών, καί επί πασσάλων Ιμπεπηγμένων είς 
τήν ίλύν ώς ή Βενετία, σχηματίζεται κυρίως 
άπό 9 °  περίπου νησία μέ 290 γέφυρας καί 
κανάλια καί νομίζει κανείς δτι έκτίσθη διά νά 
άποτελέση είς τόν βορράν τό άντίρροπον τής 
ένετικής καλλονής.

Πράγματι δέ καί 0 εϊσπλους διά τής διώ 
ρυγος είς τόν λιμένα τού "Αμστερδαμ, καί ή 
θέα τής πόλεως ταύτης τήν δποίαν διαυλακούν 
πολυάριθμα κανάλια διοχετεύοντα ώς άρτηρίαι 
τήν ζωήν είς τήν πόλιν, μοΰ παρουσίασαν Ικπλή-

Μ Α Δ Η Μ Α  A N  A T O M  I Α Σ  —  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Ν  Χ Α Γ Η Γ —  L A  Η Α Υ Ε ΡΕΜΠΡΑΝΤ

ξεις, αϊχινες ήσαν άσυγκρίιφ λόγφ μεγαλύτεροι 
άπό πάσαν άλλην τήν δποίαν ήδύνάντο νά 
παρουσιάσουν χά οικοδομήματα ή δ χαρακτήρ 
τού λαού αύτής.

'Η  άπειθάρχητος καί ποικιλόμορφος άρχιτε- 
κτονική τής πόλεως έχούσης σχήμα ήμισελήνου 
τής όποιας τό δυτικόν μέρος κατέχει ή νέα πόλις, 
χαρακτηρίζεται άπό τόν ’ιδιόρρυθμον δλλανδικόν 
ρυθμόν, δ όποιος δέν είνε είμή παραλλαγή τού 
γοτθικού και τού οποίου ίδέαν παρέχει τό μεγαλο
πρεπές ταχυδρομικόν μέγαρον μέ τάς περιέργους 
στέγας του καί τούς αιχμηρούς πύργους του.

Τ ό Dam, ή κεντρική πλατεία, εινε τό μέρος 
τής πόλεως είς τό οποίον είνε ίσως ή μεγαλύ- 
τέρα κίνησις, Ικεί δ ’  εύρίσκονται αξιοσημείωτα 
οικοδομήματα, τά άνάκτορα, οΐκοδομηθέντα τφ 
1648, ή Beurs, τό χρηματιστήριου δηλαδή, 
παρεκτός τών αλλαχού Ιν ifj πόλει ευρισκομέ
νων άξιολόγων οικοδομημάτων, τού μεγάρου 
τών Δικαστηρίων, τού μητροπολιτικοΰ ναού μέ 
τόν περίφημου άμβωνα, ξυλουργικόν άριστοτέ- 
χνημα, καί τόν τάφον τού de Ruytev. Τό 
ώραΐον πάρκον δπερ φέρει τό δνομα τού V on - 
del, τής φιλολογικής ταύτης δόξης τής Όλλαν-

δίας, κατασκευασθέν Ιδιωτική δαπάνη δπως 
δωρηθή είς τό κράτος μέ τό Ρ1αηΙααά_μο, τόν 
βοιανικόν δηλαδή καί ζωολογικόν κήπον μετ’ 
άξιολόγου Ινυδρείου, άποτελοΰν τούς τερπνούς 
τού "Αμστερδαμ περιπάτους.

Τό κλίμα τής πόλεως ταύτης, ήτις είνε ή 
πρωτεύουσα τής'Ολλανδίας καίτοι ή Χάγη είνε 
ή βασιλική καθέόρα, λέγεται δλίγον ύγιεινόν 
ένεκα τής καιρικής άσταθείας.

Ά λλ ’  εκείνο τό όποιον καθ’  δλην μέν τήν 
'Ολλανδίαν, ϊδίφ όμως εν "Αμστερδαμ δύναταί 
τις νά άποθαυμάση, είνε αί υπέροχοι δύσεις. Τό 
γλυκύ καί μελαγχολικόν φ ώ ς τό όποιον δ  ήλιος 
ρίπτει διά μέσου τού βεβαρυμένου ουρανού πριν 
βυθισθή είςτό χάος, φαίνεται σάν ύστατος γλυκύς 
άποχαιρετισμός, είς ΗείανΙπιθανάτιον λειτουργίαν.

'Υπάρχει παρά τφ  έλληνικψ λαφ ή Ιδέα δτι 
απαθέστερος καί ψυχρότερος είς τήν Ι’κφρασιν 
λαός τής ύφηλίου είνε δ γερμανικός. Πράγματι 
δμως υπάρχει έτερος λαός ακόμη ψυχρότερος, 
καί ούτος είνε δ δλλανδικός. 'Η  άπάθεια τού 
λαού τούτου φθάνει μέχρις αδιαφορίας. 'Ο 
γέλως, ή έκφρασις αύτη τής ψυχικής ευχάριστή-
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σεως, είνε δι" αυτούς πράγμα σπάνιον. Ε νθυ
μούμαι μίαν ήμέραν συνήντησα μίαν κηδείαν 
καθ’ οδόν. Ό  νεκρός Ιφέρετο σχεδόν τροχάδην, 
κεκαλυμμένος, άνευ εξωτερικής τίνος Ιπιδείξεως. 
Άλλ’  εκείνο τό όποιον μού εκαμεν Ιδιαιτέραν 
έντύπωσιν είνε δτι Ικ τών διαβατών κανείς ούτε 
έβράδυνε τό βήμα, ούτε άπεκαλΰπιετο, ούτε 
καν έστρεφε νά ΐδη χάριν περιεργείας τήν κη
δείαν, ώσανεί ό νεκρός νά μή διέφερεν ουδόλως 
άπό τούς όρθιους διαβάτας τής όδοΰ, ούτως 
ώστε μετ’  έκπλήξεως παρετήρησα δτι εάν ύπήρξε 
πρός στιγμήν κάτι τό όποιον έπέσυρε τήν προ
σοχήν διαβαιών τινων, τούτο δεν ήτο ή κηδεία 
τού συμπολίτου των, άλλ’  εγώ καί ό έτερος 
συνοδεύων με συνάδελφός μου οί όποιοι εχό- 
μενοι τών πατρίων παρειάχθημεν και άπεκαλΰ- 
φθημεν εύλαβώς πρό τής σωρού τού άγνωστου. 
Μετείχε τό πράγμα ποιάς τίνος περιφρονήσεως. 
Δέν γνωρίζω άν αύτη άπηυθύνετο πρός τόν θάνα- 
τον ή πρός τήν ζωήν. "Αλλως τε ήτο τό ϊδιον.

“Αλλοτε πάλιν Ιδίδετο παράστασις πρός 
τιμήν τών Ελλήνων ναυτικών οιτινες πρωτην 
φοράν Ιπεσκέπτοντο τήν 'Ολλανδικήν γήν, είς 
τό Grand Théâtre d’Amsterdam, άρχαΐον 
θέατρον είς τό όποιον διετηρούντο τοιχοκολλη- 
μένα είς άνάμνησιν προγράμματα διδασκαλίας 
τού Don Zuan τού Mozart τώ 1796 και άλλου 
τίνος έργου τφ ι82ΐ, καθ’  ήν Ιποχήν τα ελλη
νικά βουνά καί αί θάλασσαι άντήχουν άπό τήν 
μουσικήν τών δπλων. Ή  παράστασις εκείνη 
περιελαμβάνετο είς τό πρόγραμμα τής ύποδοχής 
τό όποιον κατήρτισεν ό εύγενέστατος γενικός 
πρόξενος τής Ελλάδος Ικεϊ κ. Rud. Lehmann. 
Μέ έξέπληξε πάλιν ή μέχρις άδιαφορίας ψυχρό- 
της μεθ’  ής έδέχθη τόν Ιλληνικόν ύμνον άνα- 
κρουόμενον τό όλλανδικόν κοινόν, παρά τήν 
έμφυτον ευγένειαν αύτοϋ καί έν άντιθέσει πρός 
τόν ενθουσιασμόν ό όποιος εδείχθη Ιπί τών 
Ιλληνικών μορφών κατά τήν revanche. 'Η 
φυσική αυτών άπάθεια ήδίκησε πολλάκις τούς 
Ολλανδούς, παραστήσασα αύτούς είς τα δμματα 
τών ξένων, μάλιστα τών μεσημβρινών, οί όποιοι 
αποδίδουν έξαιρετικήν σημασίαν είς τάς εξωτε
ρικός Ικφράσεις ιών ψυχικών αυτών διαθέσεων, 
ώς άδιαφόρους πρός τούς ξένους, ως άξενους. 
’ Εάν ποτέ 'Ολλανδός άπώλεσε τήν ψυχραιμίαν 
καί τήν απάθειαν του, ούτος βεβαίως θά ήτο 
μόνος ό σκληρός Van Trom p ό οποίος κατα- 
συντρίψας τούς “Αγγλους καί έπανακάμπτων είς 
την πατρίδα του, άντί νά άναμείνη νά άναφέρη 
μετά τόν κατάπλουν του ίεραρχι.κώς τό αποτέλε
σμα τών αγώνων τού στόλου του, έσπευσε νά 
Ιπάρη έπί τού μεγάλου ίστοΰ τής ναυαρχίδος 
εν μέγα σάρωθρον, ινα μακρόθεν άκόμη πληρο- 
φορήση τήν άπαθή 'Ολλανδίαν δτι ίσάρώσε 
τούς “Αγγλους άπό τάς θαλάσσας.

Οί 'Ολλανδοί διακρίνονται άνέκαθεν διό τό

τίμιον καί είλικρινές τού χαρακτήρος των καί 
τό φιλελεύθερον τού φρονήματος, ώς άλλως τε 
μαρτυρούσιν οί ήρωϊκοί άγώνες. των ίδίρ κατά 
τών ‘ Ισπανών, ώστε ένίοτε νά κατηγορούνται 
οτι πολλάκις λησμονούσιν δτι έν πάση πολιτείφ 
ό πολίτης έχει ού μόνον δικαιώματα, αλλά καί 
υποχρεώσεις. ’Επί πλέον οί 'Ολλανδοί είνε ό 
κατ’  εξοχήν λαός τού ύπολογισμοϋ, γερμανικώ- 
τερος καί τών Γερμανών. Παρ’ δλην τήν μεγά- 
λην βιομηχανίαν τής 'Ολλανδίας, ό 'Ολλανδός 
πάντοτε ώς καί είς πάσαν εν τφ βίφ του έπι- 
χείρησιν, προβαίνει μετά πάσης περισκέψεως καί 
ύπολογισμοϋ.

Είς τό “Αμστερδαμ, πόλιν μεγάλην καί βιο
μηχανικήν, άποκρύπτεται άπό τών δμμάτων τών 
ξένων ή παροιμοιώδης ολλανδική καθαριότης. 
Έ ν τοϋτοις εις τούς ξένους επιδεικνύεται τό 
χωρίον Brock, είς τό όποιον μάς ώδήγησεν ή 
φιλόξενος μέριμνα τού κ. Lehmann ώς υπό
δειγμα άμεμπτον καθαριότητος, έξασκουμένης 
άληϋώς μέχρι σχολαστικότητος καί ωθούσης τούς 
κατοίκους νά προφυλάσωσι τάς κλίνας των 
εντός έρμαρίων Ιν τφ τοίχφ καί νά διατηρώσι 
τά βουστάσιά των υπό έποψιν καθαριότητος 
είς περιωπήν αίθουσών. Δύναταί τις δμως νά 
παρατηρήση δτι ή καθαριότης αύτη ύπερβάσα 
τά Ισκαμμένα παρουσιάζεται ύπό μορφήν επαγ
γελματικήν, άφοΰ βλέπει τις έκει έκτίθειμένα 
βιβλία δπως οί περιηγηταί έγγράφωσιν είς άνά- 
μνησιν τό δνομά των.

Ή  ψυχραιμία καί ή άπάθεια, ήιις είνε έν τών 
άπαραιτήτων στοιχείων τής ναυτικής τέχνης έν 
πελάγει, έπέτρεψαν είς τούς 'Ολλανδούς νά άνα- 
πτυχθώσιν ναυτιλιακώς είς βαθμόν ώστε νά 
άποκτήση τό κράτος αποικίας αξίας λόγου καί νά 
άποδώση είς αύτούς τόν έπίζηλόν ναυτικόν χαρα
κτήρα δστις έδημιούργησε τούς στόλους τού 
Van Trom p καί τού de Ruyter, τούς κοσμή- 
σαντας τό στέμμα τού βασιλικού θρόνου μέ 
άφθιτον ναταικήν δόξαν. Και σήμερον άνα- 
γνωρίζει τις τόν ναυτικόν χαρακτήρα τού λαού 
άκόμη καί είς τάς γυναίκας τάς οποίας βλέπει ώς 
λεμβούχους ενίοτε νά χειρίζονται βαρείας λέμ
βους μετ’  άκρας δεξιότητος. Είς τό Marken, 
τό ώραΐον και γραφικόν χωρίον είς τό όποιον 
ώδήγησεν ημάς ένθους ό κ. Lehmann καί τό 
όποιον κατοικείται μόνον άπό άλιείς, δέν εύρο- 
μεν είμή μόνον, γέροντας ύπεργήρους, παλαιούς 
ναυτικούς καί γυναίκας, δλων τών άνδρών άπο- 
δημούντων πρός αλιείαν. Ό  κατά τόν περίεργον 
τούτον τρόπον συντεθειμένος πληθυσμός, ό 
όποιος έφαίνετο σάν νά έκήρυττεν δτι μέσα είς 
τήν θάλασσαν υπάρχει ζωή περισσοτέρα άπό 
έκέίνην ιήν οποίαν συνήθως άντλεΐ έξ αυτής 
ό άνθρωπος, ύπεδέχθη ήμάς Ιν περιβολή έορ-

τής, μέ Ινθουσιασμόν ό όποιος ένόμιζε κανείς 
δη  άπεδίδετο μάλλον είς τό ναυτικόν Ιπάγγελμά 
μας., Είς τά δμματά των έφαινόιιεθα μάλλον 
κομισταί χαιρετισμού άπό τούς προσφιλείς των 
τούς όποίοτις λικνίζει ή θάλασσα, ή μεγάλη ίσο- 
πολιτεία, ήμεθα ναυτικοί είς τήν ξενητειά, δπως 
κάπου εκείνην τήν στιγμήν θά ήσαν ξενητευμέ- 
νοι οί άγαπητοίτων.

Είς τό “Αμστερδαμ βλέπει κανείς ζωντανήν τήν 
ναυτικήν δόξαν τής 'Ολλανδίας. Είς τό βΟιτεί- 
jers ίΟΓβη, τόν πύργον δηλαδή τού κλαυθμού, 
είς τό τέρμα τής Ο β ^ ο ΐιε  Κσάβ, όπόθεν άπέ- 
πλεον άλλοτε, περί τό 1482 τά ολλανδικά πλοία 
διά τά πέρατα τών ωκεανών, νομίζει κανείς δτι 
ακούει άκόμη τούς συγκινητικούς άποχαιρετι- 
σμούς μητέρων, τέκνων, συγγενών, άγαπητών 
άποχαιρετώντων τούς γενναίους ναυτίλους. Καί 
άμφιβάλλω αν ύπάρχη έτερον Μουσεΐον είς τόν 
κόσμον τό όποιον νά έσχε τήν τιμήν νά φιλό
ξενή τόσον άφθονα αγγλικά ναυτικά λάφυρα,

δπως τό εν Trippenhuis τού “Αμστερδαμ, είς 
τήν αίθουσαν τών λάφυρων τού όποιου παρά 
τάς όλοκυάνους με λευκόν σταυρόν, ώς αί ελλη
νικοί, ϊσπανικάς σημαίας εύρίσκονται άγγλικά 
λάφυρα, σημαΐαι, τό στέμμα τών άκροστολίων 
τού Royal Charles καταληφθέντος ύπό τού 
de Reyter, τού ναυτικού έκείνου ήρωος, τού 
μόνου δστις καταναυμαχήσας τους “Αγγλους 
έτόλμησεν άκόμη καί τόν Τάμεσιν νά άναπλεύση!

Καί σήμερον άκόμη οί 'Ολλανδοί έχοντες μι
κρόν άλλ’  ισχυρόν καί άριστα συγκροτημένον 
στόλον, ναυπηγούσιν είς 'Ολλανδίαν, πάντα τά 
πλοία των καί έχουν ναύσταθμον τελειότατον, 
έφοδιασμένον άκόμη καί διά τής πρός μέτρησιν 
τής άντιοτάσεως τής γάστρας, πρός ύπολογισμύν 
τής κινητήριου δυνάμεως Ιπί τών Ικ παραφίνης 
προτύπων τών πλοίων άπαιτουμένης δεξαμενής 
καί μηχανήματος, ή όποία έν τούτοις ελλείπει 
άπό πλείστους ναυστάθμους μεγάλων ναυτικών 
κρατών.
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Δέν δύναμαι δμως νά άναμνησθώ τοΰ “Αμ- 
στερδαμ χωρίς νά ΐδω εΐς τήν φαντασίαν μου 
πάλιν την ώραίαν φλαμανδικήν ζωγραφικήν, τήν 
όποιαν εϊδον καί έν ’Αμβέρση, Βρυξέλλαις, Μο- 
νάχφ, ως έπίσης καί αλλαχού.

Ή  'Ολλανδία καί γενικώς αί Κάτω Χώραι 
εΐνε Ικ τών προνομιούχων τόπων εις τούς οποί
ους έθεραπεύθη ή ζωγραφική ιδιαιτέρως, εινε ή 
πατρίς τής άποστιλβούσης καί περιπαθούς φλα- 
μανδικής σχολής, ή όποία άπετύπωσε τήν αΐσθη- 
σιν τοΰ καλού, ώς φαίνεται άληθώς έν τή φύσει 
καί προπάντων vito τήν λαϊκήν άντίληψιν αυτού. 
Πράγματι, λέγουν, εΐς Φλαμανδός Χριστός, εΐς 
Χριστός εν τή αποκαθηλώσει τοΰ Rubens, δέν 
εΐνε πάσχων θεός, άλλ’  άνθρωπος τού όποιου 
τό μαρτύριον εΐνε θειον. Μία παρθένος έν τή 
ενταφιάσει τού Van Dyck δέν είνε ή ευτυχής 
θεία μήτηρ τών ’Ιταλών, άλλ’  ή όλοφυρομένη 
μάνα τοΰ λαού, τής οποίας τά πλήρη στοργής 
δάκρυα καί ή δδύνη υπερβαίνουν τήν άντοχήν 
τής ανθρώπινης ψυχής. Είνε πραγματική, αλη
θέστερα δσον καί παθητική ή σχολή αύτη. ’Επί 
πλέον άντιπροσωπεύει τό λαϊκόν φρόνημα τής 
εποχής εκείνης, ούτως ώστε μόνον τό Repas 
de la Milice Bourgeoise τού Van der Hels 
καί ή Ronde de nuit τού Rembrandt, τά 
όποια κοσμούν τό έν Trippenhuys μουσεΐον 
τού "Αμστερδαμ, αποτελούν εικονογραφημένος 
σελίδας τής ολλανδικής ιστορίας.

Εΐς τήν σχολήν άφ’  έτέρου εκείνην άνήκουν 
καλλιτέχναι μεγίστης άπολύτως άξίας. Ό  Jean 
Van Eyck μέ τάς ελαιογραφίας του, ό Rubens 
μέ τήν ύπέροχον δραματικήν σύνθεσιν, τήν 
λαμπρότητα τού χρώματος, τήν άμεμπτον έκτέ- 
λεσιν, πού γεμίζει τάς ώραιοτέρας αίθουσας τής 
Alte Pinakotek τού Μονάχου, ό μαθητής 
αύτοΰ Van Dyck μέ τήν γοητευτικήν αυτού 
χάριν, τού οποίου έτνχαμεν νά ίδωμεν έκθεσιν 
τών έργων !ν Άμβέρση, Ó Holbein μέ τάς προ
σωπογραφίας του, ó Van der Heist, ó Franz 
Hals, ó Ruysdaels, ó Jordaens καί τόσοι 
άλλοι καί τέλος δ κατ’  εξοχήν ζωγράφος τού 
ολλανδικού κόσμου, ό Rembrandt, ό ζωγράφος 
τού φωτός, εΐνε ύψίστης άπολύτου άξίας προνο
μιούχοι φύσεις.

Δέν δύναμαι δμως νά άποκρύψω τήν ιδιαι
τέραν άγάπην τήν όποιαν αισθάνομαι διά τά 
έργα τού Rembrandt, τού οποίου πολλά έκ 
τών αρίστων τών έργων του εύρίσκονται έν 
"Αμστερδαμ ένθα άνεπτύχθη ή σχολή του καί 
ένθα ό ζωγράφος άπέθανε πάμπτωχος! Έ θεω- 
ρήθη ούτος ανέκαθεν ώς ό δεύτερος μετά τόν 
Rubens Φλαμανδός ζωγράφος, ό όποιος, καί 
δταν άκόμη ήτο παραγνωρισμένου τό έργον του, 
έκρίθη ώς ό τελευταίος δι’  ου κλείεται ή σειρά 
τών μεγάλων διδασκάλων.

Είναι άναμφισβήτητον δτι έργον τι δέν 
δύναται νά θεωρηθή ώς αληθώς καλλιτεχνικόν 
δταν τά διάφορα μέρη του, δσφ καί αν εΐνε 
τέλεια, στερούνται συνδετικού τίνος δεσμού. Ό  
δεσμός ούτος εΐνε ή αρμονία ή όποία πρέπει νά 
διέπη πάσαν έκφανσιν δημιουργίας άπό τής 
ζωγραφικής, τής ποιήσεως, τής μουσικής, τής 
γλυπτικής, μέχρις άκόμη τών βαναύσων στρα
τιωτικών επιχειρήσεων. Καί ό κόσμος δταν εις 
τά έργα τοΰ W agner καί τού Beethoven άνευρε 
τήν άρμονίαν ταύτην καί άντελήφθη τήν θείαν 
αυτής δύναμιν, έζήτησε νά άνευρη αυτήν καί 
εΐς τήν ζωγραφικήν. Καί τήν άρμονίαν έν τφ 
έργφ τοΰ Rembrandt άνεκάλυψεν ό κόσμος εΐς 
τόν έξοχον φωτισμόν, τόν όποιον ό μέγας διδά
σκαλος άνεύρεν εις τό μαγικόν φώς τό οποίον 
ό ήλιος ρίπτει διά μέσου τού σκιερού δλλανδικού 
ουρανού. Μέ ουρανόν νεφελώδη, έκαστον χρώμα 
διασώζει τήν άξίαν του, ένφ μέ τό λάμπον φώς 
τού ήλίου χάνεται μέρος τού χαρακτήρας εκά- 
στου χρώματος. Εινε τό φώς τό leit motiv τών 
έργων τού Rembrandt, τό φώς τό όποιον κατά 
τό μάλλον ή ήττον διακρίνει τήν φλαμανδικήν 
σχολήν, άλλα τό όποιον κατέστησε τόν Rem 
brandt τόν κατ’  εξοχήν Φλαμανδόν άριστοτέ- 
χνην, τόν ζωγράφον τού φωτός, ό όποιος τόσον 
παρεγνωρίσθη ζών. Τίς είδε τήν Ronde de 
nuit ή τούς Syndics des Drapiers !v νΑμ- 
στερδαμ, τούς δύο φιλοσόφους εΐς τό Louvre, 
τά Leçons d’anatomie, τούς Pèlerins d’Em- 
maüs εις τά όποία ή ζωή φαίνεται σαν νά 
γεννάται. μέσα εΐς τόν άγώνα τοΰ φωτός πρός 
τήν σκιάν, καί δέν κατεθέλχθη άπό τήν μυστη
ριώδη μαγείαν τού φωτός;

Τό άριστοτέχνημα τού Rembrandt; ή Ronde 
de Nuit ή όποία καταλαμβάνει ολόκληρον 
τόν τοίχον μιας ιών αιθουσών τού Trippen- 
liuys, εις τό βάθος ενός διαδρόμου, συναγωνι- 
ζομένη πρός ιούς μικροσκοπικούς. φιλοσόφους 
τού Louvre, παράγει τήν έντύπωσιν ζώντων 
ανθρώπων, καί μάλιστα συγχρόνων. Εΐνε άγνω
στον πόθεν έρχεται τό μυστηριώδες εκείνο φώς, 
αν έκ φανού ή έκ παραθύρου εκτός τήςεΐκόνος, 
τό όποιον έκ τής άριστεράς πλευράς προσπίπτει 
εΐς τήν ξανθήν μικράν έβραιοποϋλαν τήν δρχου- 
μένην μέσφ τών στρατιωτών καί άντανακλάται 
επί τού άξιωματικούτοΰ προηγουμένου δεξιόθεν. 
'Η  Ronde de Nuit μόνη, τήν όποιαν ήθέλησε 
νά μιμηθή δ Δανός ζωγράφος τής Frederiks- 
bary, εΐνε άξια ταξιδιού μέχρις “Αμστερδαμ, 
παρεκτός τών λοιπών έξοχων φλαμανδικιών έρ 
γων τά όποία εινε εγκατεσπαρμένα εις τάς δια
φόρους άλλας, πινακοθήκας εκεί.

Εΐς εμέ μαζί μέ τάς γλυκείας μελαγχολικάς 
δύσεις θέλει πάντοτε έπιζήσει ή άνάμνησις τής 
Ronde de N uit

Π ΕΡΙΚ ΛΗ Σ Δ· ΡΕΔΙΑΔΗ Σ
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’Εχθές όπου δ "Ηλιος άργά Ιπέθαινε 
εΐς τών ματιών σου έκύτταξα τά βύθη 
καί εΐδα τοΰ ’Ονείρου μου τό θρίαμβο 
όπού άργά στό φώς τους άναστήθη.

Καί σήμερα πού ή ζωή σου έσβύστηκε 
κυττώ τό μαραμένο μέτωπό σου 
λουλούδι αχνό πού ό θάνατος τό φίλησε — 
καί βλέπω άναστημένο τ’  όνειρό σου.

Μ ΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟ Υ ΡΟ Σ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΣΟΛΩΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΒΟ

"Ω Πνεύμα,
πού άπό τό μάκρος τών αιώνων άρπαξες 
τή δάδα τού Προμηθέα, [κι άναψες

— κι άστραψες στό πηχτό σκοτάδι, 
πού ή Ελλάδα Σου έκοιμόταν 
τής σκλαβιάς τόν άξύπνητον.

"Ω Πνεύμα,
πού ό Ιρχομός Σου έσήμανε τήν άναγέννησι 
τής Ελληνικής ’Ομορφιάς,

— κι άνοιξες τό δρόμο τοΰ αληθινού 
στά Ιδανικά τά μεγάλα.
. . .  ταπεινός προσκυνητής καί πιστός Σου 
βάρβαρος Ιγώ, φωτισμένος [λάτρης,
άπό τήν άστραπή τής ’Ιδέας Σου,— 
έρχομαι στον ίερό τό βωμό Σου, 
νάρδο καί σμύρνα καί λίβανο ν’  άποθέσω, 
θυμιάματα ευλαβητικά τής ψυχής μου, 
δτι τό ξύπνημά της, ώ Πνεύμα, 
στό σάλπισμά Σου τό Ιγερτήριον έγνώρισα.

"Ω Πνεύμα,
ώ  Μεγάλε Δημιουργέ κι ’Απολογητή 
τού Νεοελληνικού ‘Ωραίου- 
δέξου τήν ταπεινή δέησί μου, 
δτι μόνη δέν έρχεται- 
τη συντροφεύει θύμα καί σφάγιον 
Ιξιλασμοΰ άκριμάτιστον 
στής Υψηλής Σου Θρησκείας 
τή θυμέλη-—
μυσταγωγός τοΰ ηρωικού Σου κηρύγματος, 
άναμάρτητος μάρτυρας 
τή συντροφεύει γλυκός αδερφός.

*Ώ Πνεύμα, ώ  Προφήτη- 
στό ήλιόχαρο νησί, δπου ή Σκιά Σου 
στη Σκιά χεροπιασμένη

* Τ ό ποίημα Ιδιάβασβ ό  ποιητής εις τό σεμνόν 
μνημόσυνον που έκαμαν τού Σπηλιού Πασαγιανι-η, 
τάς 6 Ιουνίου 19 τ °- Κυριακή όειλινόν, Ζακυ'θινοί 
λόγιοι εΐς τό Δημοτικόν θέατρο'· Ζακύνθου, κοντά 
στοΰ Σολωμού τό άγαλμα.

τού όμογάλαχτου άδερφοϋ Σου, 
τού Πινδαρικοΰ,

— δπως στό Βάϊμαρ τοΰ Γκαΐτε καί τού Σίλλερ,— 
τόν Παρνασσό tó Νέο έστήσανε
στήν άναγεννημένη τήν Ελλάδα,

— νά άναπαύση ήλθε κοντά Σας 
τής ώραίας ψυχής του τόν πόνο, 
νικημένος άπό τή Μοίρα τον,
ό άξιος μαθητής- 
καί νά! μέ αγκάθια 
στεφανωμένος στό ξανθό μέτωπο, 
μέ ένα κλαδί σπα
σμένο δάφνης
άπ° τά φαράγγια τού δαιδάλεου Ταΰγετου 
στό χέρι,— 
νά τον, εκεί!
σκυφτός, σιωπηλός άνεβαίνει 
τόν ίερό Παρνασσό Σας, 
ταπεινά άκολουθώντας 
τίς Σεπτές Σας Σκιές. . .
. . .  καταδεχθήτε τον στη σεμνή Συντροφιά

[Σας, ώ  Μεγάλοι- 
τιμήσετέ τον, ώ  Τιμημένοι, στήν ίερή προσ

τασία Σας- 
δτι τό ’ιδανικόν του στή ζωήν άνώτερο 
άπό τήν κάρπιμη προσπάθεια του Ιστάθη- 
δτι τό έργο του στήν Τέχνη, μέ τό δικό Σας

[παράδειγμα,
άπό τήν αντιποιητικήν έποχή του έπροπο-

[ρεύθη.

”Ω Μεγάλες Σκιές, ώ  Τερές Σκιές, 
πού καί μόνο γιατί Σάς Ιγέννησε, 
νά ξαναγεννηθή ή Ελλάδα μας άξιζε-

— γονατιστός στά Προπύλαια τού Ναού Σας, 
δέομαι.. .
εισακούσετε τή δέησί μου-
τά δάκρυα τής ψυχής μου
τό ίερό τό κατώφλι Σας βρέχουν.. .
Είσακούσετε τήν ταπεινή δέησί μου-
δτι άγιος ό Πόνος καί πρός τήν κορυφή Σας

[υψώνεται.

ΚΩΣΤ. Π ΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Σ
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Περί τού βίου τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου δεν 
γνωρίζομεν πολλά πράγματα. Ευτυχώς γνω

ρίζομεν περισσότερα περί τοΰ καλλιτεχνικού του 
έργου. ’Αλλά πότε έγεί'νήθη; Ποΰ καί πώς 
άπέθανεν; "Οτι ή το ’Αθηναίος, ότι Ó πατήρ 
του Ικαλεϊιο Χαρμίδης, δτι έτιμήθη διά τής 
φιλίας τοΰ Περικλεούς καί εΰρεν άφθονα 
τά μέσα ν’ άναδείξη τήν ιδιοφυίαν του, αυτά 
είναι πράγματα βέβαια, ως έπίοης δτι κατε- 
διώχθη όγρίως υπό τών εχθρών τοΰ μεγά
λου πολιτικού ομοίως μέ τον ’Αναξαγόραν καί 
τήν ’Ασπασίαν. Έξηκριβωμένον είναι ακόμη 
δτι ή Παρθένος Άθηνά έστήθη τό 43$ μειά 
τήν Λη'μνίαν καί τήν Πρόμαχον, αλλά πρό τοΰ έν 
Όλυμπίφ Διός. Τέλος δτιένφ ή μεγαλοφυΐα του 
καί ή δόξα του εΰρίσκοντο είς τό ζενίθ, εσύ- 
ρετο έξαφνα έκ τοΰ εργαστηρίου του, Ιρρίπτετο 
είς τάς φύλακας, έδικάζετο καί άπαλλαγείς προς 
ώραν εφευγε πρός τους Ήλείους μεθ’ ών είχε 
φαίνεται προηγηθή συμφωνία διά τήν κατα
σκευήν τοΰ Διός, δστις Ιτελείωσε τό 432> έτος 
κατά τό όποιον λέγεται δτι άπέθανε καί ό Φει
δίας. Περί τοΰ διωγμού τοΰτου όμιλεΐ καί ό 
Πλούταρχος, αποδεχθείς τον θρύλον άνευ πολ
λής λεπτολογίας. Ό  Φειδίας κατηγορήθη δτι 
ΰπεξήρεσε μέρος τοΰ διά τό άγαλμα τής Παρ- 
θένο» προωρισμένον χρυσοΰ καί έπειδή τοΰτο 
δέν απεδείχθη, κατηγορήθη κατόπιν Ιπί άσεβεία 
ως παραστήσας εαυτόν καί τόν Περικλέα επί τής 
άσπίδος τής θεάς. Ώ ς μΰθος πρέπει νά θεωρη θή 
καί ή παράδοσις δτι μετά τήν συντέλεσιν τοΰ 
’Ολυμπίου Διός οί Ήλεΐοι έθανάτωσαν τόν καλ
λιτέχνην ή 6τι τοΰ άπέκοψαν τάς χεΐρας καί τόν 
άπέδωκαν ήκρωτηριασμένον είς τάς ’Αθήνας. 
Περί τοΰ διωγμού τούτου άκριβώς έρχεται νά 
φωτίση ήμάςό έν τριμέτρψίαμβικφ τών ποιητών 
τής νεωτέρας κωμφδίας συνταχθείς πάπυρος, ή 
μάλλον τμήμαια αύτοΰ τοΰ παπύρου,τά ΰπ’ άριθ. 
265 καί 264 τής !ν Γενεύη συλλογής, τών 
οποίων παραθέτομεν εικόνας εκ φωτογραφίας 
και τά οποία περιλαμβάνουν λείψανα τών χρο
νικών τοΰ ’Απολλοδώρου, τά όποια με μεγάλην 
επιτυχίαν άνέγνωσεν, ήρμήνευσε καί έδημο- 
σίευσε πρό τινοςόκαθηγητήςτοΰ Πανεπιστημίου 
τής Γενεύης ’ Ιούλιος Νικόλ, δστις είχε πέρυσιν 
άγοράσει έν Αίγύπτψ τόν πάπυρον, προελθόντα 
έκ τών γερμανικών άνασκαφών τοΰ Έσμονίμ 
— Hermopolis m agna—.

Δέν έφαντάζετο βέβαια τήν χαράν τήν οποίαν 
ήθελε προξενήσει είς τούς έρευνητάς Ó υπομο
νητικός αίγύπτιος χαρτοποιός δταν πρό τόσων

αιώνων επέθετε προσεκτικά τήν μίαν επί τής 
άλλης σταυροειδώς τάς λεπτάς λωρίδας τών πολυ
τίμων μονοκοτυλήδονων φυτών τών τελμάτων 
τής Άβυσσινίας καί τής Αίγύπτου, βάπτων 
αύτάς διά κεδρελαίου κατά τών σητών καί τής 
■υγρασίας, δταν μέ τό βαρύ πλήκτρον διεπλάτυνε 
τό Ιί αύτών πλέγμα καί Ιξωμάλυνε καί έστίλ- 
βωνε διά τοΰ ελέφαντος ή τοΰ ¿γάτου τήν επι
φάνειαν έφ’  ής θά εγράφοντο τά χωρία άύτά 
τοΰ ’Απολλοδώρου, τεμάχιον προφανώς άνήκον 
είς τούς «επιφανών άνδρών βίους», μεταξύ τών 
οποίων καί ό τοΰ Φειδίου.

Ό  πάπυρος όρίζει τόν χρόνον τών γεγονότων 
μαζύ 44·° και 4-39· "Ε π ’  άρχοντος Μορνχίδου». 
Έ ν πρώτοις γίνεται λόγος περί τής γλαυκός, έργου,

Τβμάχιον παπύςον τής ονλΧο\ΐ\ς ττ\ς Γενβίτν; 2Κ3
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τοΰ Φειδίου, τήν 
οποίαν οί’ Αθηναίοι 
είχαν τοποθετήσει 

- επί τοΰ σημείου 
δπου τό ίερόν πτη- 
νόν ήλθε, καλός οιω
νός,. νά καθίση τάς 
ημέρας τής είς Σ ά 
μον στραχείας δταν 
έκινδύνευεν ή ναυ
τική των ήγεμονία. 
Κατόπιν ό, ’Απολ
λόδωρος όμιλεΐ περί 
τήςπόλεως’Αδούλης 
Ιπί τής αίθιοπικής 
άκτήςτής Έρυθρδς, 
περίφημου άγοράς 
ελεφαντόδοντος καί 
πρόκειται βεβαίως 
περί πλοΰ τών ’Αθη
ναίων πρός έφοδια- 
σμόν τοΰ Φειδίου 
διά τό: χρυσελεφάν- 
τινον άγαλ|ΐα διακό
σια δλα έτη πρό τοΰ 
Πτολεμαίον τοΰ Φι- 
λαδέλφου, καί μετά 
τοΰτο περί τών έρ
γων τής μεταφοράς 

' τοΰ άγάλματος έκ 
τοΰ έργαστηρίου τοΰ 
καλλιτέχνου είς τόν 
Παρθενώνα, εύθύς 
6’  άμέσως περί τής 

• καταγγελίας τοΰ δυ- 
. στυχοΰς Φειδίου ύπό 
τοΰ μαθητοΰ ή τε

χνίτου του Μένωνος, μετοίκον, μισθίου δργά- 
νρυ τών εχθρών τοΰ Περικλεούς: Έ κ  τοΰ παπΰ-

Τίμάχιον Λοηύ^ου τής συλλο· 
γής τής Γ^νβύης ág. 2«4

ρου καί έξ Ιπιγραφής δημοσιευθείσης άλλοτε ΰπδ 
Φουκάρ, ώς και υπό τοΰ Λόλλιγκ φαίνεται ότι 
κλέπται είσδύσαντες είς τήν οίκίαν τοΰ Φειδίου, 
(ΐσιος καί επίτηδες σταλέντες), ήρπασαν μέγα 
μέρος τόΰ ίλέφαντος τοΰ προορισμένου διά τήν 
Παρθένον. Ούδέν έν τφ παπύρφ περί όσων 
λέγει 0 Πλούταρχος, περί κλοπής δηλαδή χρυσοΰ, 
ούτε περί είκόνος άσεβώς δήθεν χαραχθείσης 
επί τής άσπίδος. Ό  κατήγορος Μένων προσφυ
γών είς τόν βωμόν όμολογεΐ τρόπον τινά τήν 
ίδιαν συνενοχήν, δεξιά επινόησις τών σκευω- 
ρούντων κατά τοΰ φίλου καλλιτέχνου τοΰ Πε- 
ρικλέους διά νά καταστή ευχερέστερον πιστευτή 
ή κατηγορία. Ούδέν ώρισμένον έν τούτοις 
κατηγγέλλετο, διότι μόνον δύο βραδύτερον έτη, 
έπί Εύθυμένους άρχοντος, καθωρίζετο τό ποσόν 
τοΰ κλαπέντος έ.λέφαντος. Διά τοΰτο ή έκκλησία 
ήρκεϊτο νά διορίση ζψ ψ άς. πρός ενέργειαν 
ανακρίσεων συνεπεία τών οποίων ό Φειδίας 
προεφυλακίζετο. Ή  διαγωγή αδτη πρός τόν 
μεγάλον καλλιτέχνην δυσηρέστει βαθέως, κατά 
τόν πάπυρον, τό Ικλεκτότερον μέρος τής κοι
νωνίας τών ’Αθηνών: «τοΐς μέν γάρ άστοϊς 
τοΰτ’  αγενές φαίνεται». Τότε Ιμφανίζονται οί 
Ήλεΐοι προσφέροντες τεσσαράκοντα τάλαντα 
εγγύησιν δπως απαλλαγή τής προφυλακίσεως. 
’Από τοΰ 457  ̂ ναός τοΰ-Διός άνέμενε τό άξιον 
άγαλμα τοΰ θεοΰ έκ τών χειρών τοΰ μεγίστου 
τών γλυπτών. Επετράπη λοιπόν είς τόν Φει
δίαν νά μεταβή είς ’Ολυμπίαν.. Οί. Ιχθροί Ιν 
τούτοις τοΰ Περικλέους δέν έκουράζοντο, καί 
είς πρώτην ευκαιρίαν κατώρθωσαν νά δικασθή 
δ Φειδίας ερήμην καί νά καταδικασθή είς θά
νατον. Τοΰτο τόν ήνάγχασε νά μείνη πλέον έν 
Ή λιδι καί οί Ήλεΐοι έχασαν τά τεσσαράκοντα 
αύιών τάλαντα. Άπέθανε δέ ό καλλιτέχνης Ιν 
"Ηλιδι όπου έτιμήθή δι’  ίσοιελείας καί δέν 
άπέθανεν έν φυλακή, ούτ’  άπεκόπησαν αί θεΐαι 
αύτοΰ χείρες.

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ

Á  Ñ  Τ  I  Λ  Ο  Γ  I  A  I

"Ενας είς τούς χιλίους Ιπρόβλεπε τήν νίκην τών 
’Ιαπώνων κατά τών Ρώσσων. Αύτό άποδεικνύει τήν 
αξίαν τής «δημοσίας γνώμης».

*
Είσαι μισάνθρωπος; Δέν είσαι λοιπόν ευχαριστημέ

νος από τόν έαυτόν σ ο υ ; *
«Δεσπόζειν τών παθών»—Ανοησία ψυχολογική καί 

έτυμολογική. #

Ό  άνθρωπος πρώτα κάμνει κάτι. "Υστερα μαστο
ρεύει τάς αιτίας τής πράξεώς του.

*
Ή  κριτική πού «πιστοποιεί» είναι άχρηστος. ’Εκείνη 

πού διορθόνει θέλει ξύλο.

‘Ο πόλεμος είναι ένα γεγονός. Καλόν ή κακόν; 
’Εκείνοι πού άνακινουν αύτό τό ζήτημα δέν πολέ
μου ν ποτέ. «

Οί περισσότεροι ποιηταί αγαπούν μονον τους στί
χους πού κόμνουν οί ίδιοι. Κατ’  αΰτο ομοιάζουν μέ
τούς μαγείρους. #

Ό  «φεμινισμός» δέν Ιχει άλλην δικαιολογίαν άπό 
τήν ασχήμιαν τών θηλυκών οπαδών του- 

#
"Ενας άνθρωπος, πού είναι μόνον πολυμαθής, μ’ έν- 

διαφέρει όλιγώτερον άπό μίαν καλήν βιβλιοθήκην.
#

Έχ τών προτίρων: ή γυναίκα μου είναι ενάρετη' η 
γυναίκα σου είναι άπιστη.

ΟΗΑΚΧΕβ ΕέβΙβΜΑΝβΕΤ



Η  Α Γ Ι Α

ΛΛνημεϊον άντΑξιον τοΰ καλλίστου καί μεγαλειοτά- 
*Υ» τον ναοΰ της Ά γιας Σοφίας άφιέρωσεν 6 κ. Ευγέ
νιος Μιχαήλ Άντωνιάδης ό  Κωνσταντινουπολίτης εις 
τό περιφανές τοΰτο Αριστούργημα Ανθεμίου τοδ Τραλ- 
λιανοΟ καί ’ Ισιδώρου τοδ Μίλησίου, τό διά τήν δλην 
χριστιανικόν Τέχνην, καί ίδίφ τήν Ιλληνικήν χριστια
νοσύνην, άλλά καί διά τήν παγκόσμιον αρχιτεκτονικήν, 
μεγαλοοήμαντον καταπληκτικώς. Είναι δέ τοΟτο ή είς 
δύο πολυτελεστάτης έκδόσεως τόμους είς μέγα 4ον 
"Εχφ^ααις της Άγιας Σοφίας», ήτοι μία μετά πάσης 

έπιστημονικής Ιμπειρίας καί ευσυνειδησίας μελέτη 
συνθετική καί αναλυτική ύπό έποψιν αρχιτεκτονικήν, 
αρχαιολογικήν καί ιστορικήν τοδ πολυθαυμάστου ναοδ. 
Είς τούς δύο αύτούς τόμους ών ή έκτύπωσις όφβίλεται 
είς τήν γενναιοδωρίαν τοδ αειμνήστου Μαρασλή καί 
των κ. κ. Παντολέοντος καί Θεοδώρου Μαυρογορδά· 
των καί οιτινες κοσμούνται δι’  δπερπεντακοσίων σχη
μάτων καί όγδοήκοντα εικόνων όλοσελίδων, περιέχε- 
ται ή κτίσις καί τό Ιστορικόν τοδ ναοδ καί πληρέστατη 
καί μέχρι τών έλαχίστων λεπτομερειών περιγραφή 
των γειτόνων οίκοδομών, τής γενικής τού κτιρίου δια- 
τάξεως, τοΰ Ωρολογίου, τοΰ Βαπτιστήρος, τοΰ Αί
θριου, τών Προπυλαίων, τού Νάρθηκος, τών Βασιλι
κών Πυλών, τοδ κυρίως Ναοδ, τοΰ Ά μ βω νος, τής 
Σολέας, τοΰ Άγιου Βήματος, τών στοών καί τοΰ 
Μητατωρίου, τών Ύ περωων καί τών Κοχλιών. "Ολος 
αύτ0£ ό ναός, δστις εχαρακτηρίσθη ήδη ώς «οιραίος 
καί ωραίων ωραιότερος»' ό  τόσον δικαίως κατά τήν 
ημέραν τών έγκαινίων του έμπνεύσας είς τόν κτίτορά 
του ’Ιουστινιανόν τήν υπερηφάνειαν Ινός θριάμβου 
καί θέσας είς τά έξαλλα χείλη του τήν ήήσιν «Νενί- 
κηκά σε, ώ  Σολομών!»· ό πολυχρωμότατος καί δμως 
άπό τούς σεμνοπρεπεστάτους· ό  πολυτελέστατος καί 
ωσαν τρυφών είς πάντα πλούτον ΰλης καί Ιν ταύτφ 
πνευματικώτατος· τό ύπέρτατον αΰτό Αρχιτεκτονικόν 
« Ά ν ω  σχώμεν τάς καρδίας!» δλης τής Οικουμένης 
αναλύεται ούτω μέχρι καί τών έλαχίστων μονογραμ
μάτων καί τών Αχειροποιήτων είκόνων ή άνασυντί- 
θεται με δλην αύτοΰ τήν όπερφυά λαμπηδόνα καί 
μεγαλειότητα! Καί, καθώς συμβολίζει μιας δλης 
μακραίωνος εποχής τοΰ έλληνισμοΰ τήν ούρανοβά- 
μονα εύσέβειαν, τό κράτος καί τήν μεγάλην δόξαν, 
επαναφέρει ακοντα τόν αναγνώστην είς τάς λαμπράς 
ήμέραί τής μεγάλης Ιλληνικής αυτοκρατορίας' είς τάς 
Ιπί νίκαις κατά βαρβάρων δοξολογίας- τόν "Ελληνα 
Ιδίως άναγνώστην ό όποιος πλαναται βέβαια έπί 
μακρόν έπειτα, χαρακτηριστικώτατα ¿εμβός, είς τά 
απέραντα τοδ μεγάλου ναού ύπερφα τα δποΐα κατά 
τόν συγγραφέα « άφοΰ είδον διαδραματιζόμενα έν 
εαυτούς, έπί ένεακόσια ολόκληρα έτη, τοσαΰτα καί 
τόσον ποικίλα τής βυζαντιιής ιστορίας συμβάντα Ιγυ- 
μνώθησαν τέλος τοΰ πάλαι ποτέ κόσμου αυτών, άπο- 
βάντα ή κατοικία φρικώδους έρημίας καί σπαραξικάρ
διου σιγής». * « *

 ̂Ά π ό  τάς όλίγας γραμμάς τάς όποιας άφιεροΰμεν είς 
τήν περιοπούδαστον συγγραφήν, δέν πρέπει βέβαια 
να παραλειφθώσιν όσα τόσφ  εύγνωμόνως άναγράφει ό 
ουγγραφεύς περί τής υπέρτατης ευλαβείας ήν έπέδει· 
ξαν πάντοτε οί ‘Οθωμανοί πρός τόν ναόν τής Ά γιας 
Σοφίας. « Ό  Αρχαιολογικός κόσμος δέον νά μή λησμονή 
δτι κύριον μέλη μα τών ΣουλτΑνων τής ’Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας ανέκαθεν όπήρξεν ή διηνεκής τοδ τε
μένους συντήρησις. Αί δέ πολυδάπανοι Ιπισκευαί, αί 
τόσον έπιτυχώς έκτελεσθεΐσαι ύπό τοδ Πορθητοΰ, ώς 
καί ύπό τών Σουλτάνων Σελήμ του Β’ , Μουράτ τοΰ 
Γ', Μαχμούτ τοΰ Α', Ά βδούλ Μετζίτ καί Ά βδούλ

Σ Ο Φ Ι Α

Χαρήτ, σχετιζόμεναι τρ σήμερον άσινεΐ τοΰ κτιρίου 
ύπαρξει, παρίστανται ημϊν ώ ς τρανά τεκμήρια τής 
άναμφιλδγου έκείνης Ιστορικής Αλήθειας». « ‘Ο νικη
τής έσεβάσθη καί αύτό τό τής έκκλησίας δνομα, άπο- 
καλέσας αύτήν Τζαμιι Ά γ ια  Σ όφια  κεαπίρ, ήτοι μέγα 
τέμενος τής Α γίας Σοφίας. Καίτοι η μωαμεθανική 
θρησκεία αύστηρώς Απαγορεύει τήν παράστασιν τής 
Ανθρώπινης μορφής, δ πορθητής ού μόνον δέν κατέ
στρεψε τάς μωσαϊκά; τής Ά γιας Σοφίας είκόνας, 
άλλ’  Ιτι Αφήκεν έλευθέρας τοΰ κονιάματος πολλάς έξ 
αύτών . . .  Τ ό αίτιον τής πρός τήν Α γίαν Σοφίαν τι
μής τοΰ πορθητοΰ καί τών διαδόχων του πρέπει νά 
άποδώσωμεν Ισως είς τόν σεβασμόν μέ τόν όποιον 
όμιλεϊ αυτός ό Μ ωάμεθ περί τοΰ Χριστού καί τής 
Θεοτόκου. Τ ό δνομα αύτοΰ, λέγει τό Κοράνιον, έσται 
Χριστός Ίησοΰς, δ  Υίός τής Μαρίας, έντιμος Ιν τφ 
κόσμφ τούτφ καί έν τψ μέλλοντι κόσμφ καί είς έκ 
τών πλησιαζόντων είς τήν παρουσίαν τοΰ ©εόΰ. Οδτος 
ήν δ  Ίησοΰς, δ Υίός τής Μαρίας, δ  Λόγος τής αλή
θειας. Τήν Θεοτόκον ό Μωάμεθ Αποκαλέΐ γυναίκα 
Αλήθειας — προσθέτων δτι οί Ε βραίοι ώμίλησαν 
κατά τής Μαρίας λνπηράν συκοφαντίαν, —  παραδεχό
μενος δέ τό Αγνόν τής Παναγίας, παριστφ Αγγέλους 
λέγοντας αύτή : Ό  Θεός έξέλεξέ σε, καί έκάθηρε, καί 
εξήρεν ύπέρ πάσας τάς γυναίκας τοΰ κόσμου.»

Θλίβεται κανείς Αληθώς μή δυνάμενος.νά είπη τά 
αυτά καί διά τούς έφη μέρους εκ τήςΔύσεως δυνάοτάς· 
έξεναντίας ό  χριστιανικός ναός τής Α γίας Σοφίας, μετά 
τοΰ; σεισμούς ών τά καταστρεπτικά επ’  αΰτής Αποτελέ
σματα Ικτίθενται εν πόση λεπτομερείς, δέν είδε μεγα
λύτερους καταστροφεΐς άπό τούς χριστιανούς αύτούς. 

* * *
ΕΙνε γνωστόν δτι ή 'Αγία Σοφία άνηγέρθη είς τόν 

τοπον οπου ήγείρετο δ ναός Θεοδοσίου του νεωτέρου, 
6 όποιος έπυρπολήθη ύπό τών Ούϊκτοριανών κατά 
τήν φρικώδη στάσιν τοΰ Νίκου «Έπεχώρει δέ αύτοϊς 
δ θεβς διαπςάξασθαι τό άσέβημα, προειδώς, εις δσον 
τό κάλλος τοΰιο τό ίερόν μεταστήσεσθαι έμελλε.» 
(Περί τών τοΰ Δεσπότου Ιουστινιανού Κτισράτων, 
Ικδ. Βόννης, σ. 173)· Ά λλ ’  ή πυρπόλησις αύτή εγένετο 
περί τά μέσα Ίανουαρίου τοΰ 532- Ή  δέ έναρξις τής 
κτίσεως έγένετο, κατά τόν Κεδρηνόν, τή 23 Φεβρουά
ριου τοΰ ίδιου Ιτους. «"Ωστε ή οικοδομή ήρξατο φαί
νεται, γράφει δ κ. Άντωνιάδης, τριάκοντα εννέα μόνον 
ημέρας μετά τήν πυρπόλησιν. Ά ν  τούτο άληθεύη, 
τοτε ο  ’Ιουστινιανός, ούτινος τό φιλοικόδομον ήτο έμ
φυτον βέβαια, έσχεδίαζε πρό πολλοΰ τήν Ιγερσιν 
μεγίστου ναοΰ, συλλέγων έπί τούτφ τά πρώτιστα τών 
ύλικών καί έξόχως τούς ύψηλοτέρους τών μονολίθων 
κιόνων. Ά λ λω ς αΰτό τό θαύμα τοΰ οχεδίου τής Αγίας 
Σοφίας δέν ήδύνατο νά είνε προϊόν ταχείας συλλήψεως. 
Τ ό διανοεΤσθαι, έν διαστήματι πέντε μόνον Ιβδομά- 
δων, τόν κορυφαΐον τής μηχανικής θρίαμβον, έν δλοις 
αΰτοΰ τοΐς πολυπλόκοις καθ’  Ικαοτα, είνε έργον άνώ- 
τερον καί αΰτής τής ύψίστης μεγαλοφυΐας. Moi φαί
νεται δθεν άναμφισβήτητον δτι δ  ’Ανθέμιος, προαι
σθανόμενος τήν ένδεχομένην έγερσιν τοιούτου οίκοδο- 
μήματος, άνέλυε διά πολυετούς συνεχούς καί επιμόνου 
μελέτης, τό τε σχεδιάγραμμα καί τούς λεπτούς δρους 
ισορροπίας τοΰ αερίου καί άπαραμίλλου αύτοΰ Αρι
στουργήματος. Καί οδτως ή Αξιομνημόνευτος Ικείνη 
ήμέρα τής 23 Φεβρουάριου τοΰ 532 εύρε καί ύλικόν 
έτοιμον η γνωστών τούλάχιστον διαστάσεων πρός 
οίκοδόμησιν τής μεγάλης έκκλησίας καί αρχιτέκτονα 
βλέποντα διανοητικώςτό μέλλον κτίριον μετά τής διαύ
γειας τοΰ άνωτέρου νοΰ».

Ό  θαυμαστός διά τό μέγεθος καί τό κάλλος αύτοΰ
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ναός οδτος Ικτίσθη καί «έμου-| 
σειώθη έντός τού βραχύτα
του διαστήματος πέντε έτών, 
δέκα μηνών καί τεσσάρων 
ήμερων καί τάέγκαίνια αύτοΰ 
έτελέσθησαν τήν 27 Δεκεμ- 
βρίου 537 1 Ό  τών χειρών 
τοΰ Αθανάτου Έλληνος άρχι- 
τέκτονος οδτως Ιξελθών ναός, 
ήτο οικοδομή άνωτέρσ, καί 
σημαντικφ τ φ  μέτρφ, τής 
νυν όρωμένης. Καί πρώτος 
μέν δ δόλος, έστερημένος τής 
έξωθεν βαρείας κυβικής αύ- 
τοΰ βάσεως, ήτο πολύ χθαμα- 
λότερος τοΰ σημερινού, καί 
κατά συνέπειαν, άσυγκρίτως 
τολμηρότερος τοΰ τφ  5^3 
οίκοδομηθεντος. "Επειτα τό 
θυριδωτόν τειχίον τών πρός 
άρκτον καί μεσημβρίαν μεγά
λων αψίδων εύρίσκετο, ώς 
θαυμασίως άπέθειξεν ό ήμέ- 
τερος Σκαρλάτος ό Βυζάν
τιος, έπί του έξωτερικοΰ τών 
τόξων γύρου, μή συναπτόμε- 
νον, ώς νδν, τή εσωτερική 
τών λώρων επιφανείς. Ή  δε 
έλλειψις τών μεγάλων έκείνων 
άντιτειχισμάτων, τώνδχρι τής 
βάσεως τοΰ θόλου Ιξικνου^ιέ- 
νων, συνετέλει τέλος τά  μέγι
στα είς τό χαρίεν καί αύτης 
ακόμη της εξωτερικής τοΰ 
ναοΰ δψεως».

** *
Τήν Απόπειραν παραστά- 

σεως τής τότε θέας τήςΆγίας 
Σοφίας ήν Ιπεχείρησεν ό  ουγγραφεύς άνατυποϋμεν είς 
τήν πρώτην σελίδα τοΰ τεύχους τούτου.

Ή  Ιδέα τοΰ αύτοκράτορος ήτο κατά τόν Ανώνυμον 
τοΰ «άνοικοδομήσαι ναόν ο Ιος ούκ Ικτίσθη άπό τοΰ 
Ά δάμ », δπερ καί πραγματοποιήθη, τοΰ Ιουστινιανού, 
κατάτόνκ . Άντωνιάδην, «νικήσαντος εύκόλως διά τοΰ 
περιφανούς αύτοΰ τεμένους πάσας τάς αρχιτεκτονικός 
προσπάθειας, ού μόνον τών πρό αύτοΰ, άλλά καί δλης 
ακόμη τής νΰν πεπολιτισμένης Εύρώπης». Ά λλά  μόνον 
κατά τόν κ. Άντωνιάδην; «Δια τών βασιλικών πυλών, 
γράφει ό Ιδιος, μεταβαίνομεν νΰν είς τό φωτοπερίχυ- 
τον'Ισωτερικόν τοΰ τεμένους, δπερ Απ’  αΰτής ήδη τής 
φλιας τοΰ μεγάλου πυλώνος έκτυλίσοεται Ιν -όλη αύτοΰ 
τή άχανεΐ έκτάσει. Λέν ύπάρχει δ ' έν τφ  κόσμφ οικο
δόμημα οίτινος ή έσωτερική θέα νά είνε τοσοΰτον 
Ικπαγλος καί θαυμασία.

Τό δέ κατ’ έξοχήν άερώδες έκεΐνο, προϊόν τής 
Ουνεχοΰς τών έρεισμάτων ύποχωρήσεως, συνδυαζόμε- 
νον τφ  παρά τόλμην γιγαντιαίφ, ώ ς καί τή τοΰ υλικού 
πολυτελείς, ανέκαθεν διήγειρε τήν έκπληξιν, τό οέβας 
καί τόν θαυμασμόν Απάντων τών έπισκεψαμένων τό 
Αθάνατοι· τούτο αριστούργημα τής μεσαιωνικής έλλη- 
νικής διανοίας. Τ ό  μέγα δημιουργικόν τοΰ Ανθεμίου 
έργον διέμεινεν ώς εΐκός άμίμητον.»

Χ ωρίς νά ένδιατρίψωμεν είς τούς παλαιοτέρους, 
άμιλλωμένους ποιος λυρικώτερον καί μεγαλορρημονέ- 
στερον νά έξυμνήση τό «πάσης τής γής άγαλλίαμα», 
ό  Δαλλαουαί παρατηρεί τφ 1795 δτι «τόν ναόν καλύ
πτει έκτασις ορόφων, ήτις είνε θαύμα τής τέχνης και 
ήτις έχει ύπεράνθρωπον θέαν μεγαλοπρεπείας.» Ό  
Σάλτζεμβερ εύρίσκει αύτόν κατά τό τολμηρόν τών 
οροφών καί τήν εκθαμβωτικήν θέαν τοΰ έσωτερικοΰ 
ύπεβάλλοντα Απάσας τάς τε προγενεστέρας καί μετα-

Ε Σ Λ Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ν  ΤΗΣ Α Π Α Σ  Σ Ο Φ Ι Α Σ

γενεστέρας έκκλησίας.» Ό  Θεόφιλος Γωτιέ γράφει 
τφ  1854· «Π αρά τούς παντοίους έξευτελισμούς οθς 
ύπέστη ή Α γία  Σοφία ύπερτερεΐ είσέτι Απάντων τών 
χριστιανικών ναών οθς είδον· καί δέον νά εΐπω δτι 
έπεσκέφθην πολλούς.» Ό  Φέργγυσον. «Τ ό συμπέρα
σμα επιβάλλεται ώ ς  άναπόφευκτον δτι η Ά για  Σοφία 
είνε ή τελειοτέρα καί περικαλλεστέρα έκκλησία ήτις 
ήγέρθη μέχρι τοΰδε ύφ’  οίουδήποτε χριστιανικού 
λαού.» Ό  Λύβκε βλέπει έν τή Ά γ ίς  Σοφία «τό κορυ- 
φαϊον υπόδειγμα ολων τών μελλόντοιν χροιών.» Τέλος 
ό ’Αλέξανδρος βάν Μίλλιντζεν, έν έπιστολή πρός τόν 
συγγραφέα (ΐ9° 4) φρονεί δτι «κατά τήν έλαστικότητα 
άναπχύξεως, τήν χάριν καί τό μεγαλεΐον τής πρός τά 
άνω αύτής πορείας, τήν έκτασιν, καί τήν ευχέρειαν 
μεθ’  ής άιήρτηται Ιν τφ  άέρι, δέν ύπάρχει στέγη οΐα 
ή θολωτή οροφή ήτις έκτυλίσοεται άνωθεν τοΰ χώρου 
τοΰ έκτεινομένου από τών βασιλικών πυλών άχρι τοΰ 
θυσιαστηρίου τής Ά γιας Σοφίας. Άνολογιζό|ΐενθι δέ 
δτι κρατείται έν Ισορροπία έφ ’ αψίδων καί κιονών, δτι 
μετεωρίζεται άπό τριπλών κογχών είς ήμιθόλιον, καί 
πάλιν άπό ήμιθολίου είς θόλον, άεί τολμηρότερον, Αεί 
ύψηλότερον, καί Αεί μάλλον καί μάλλον συγκλίνουσα, 
καί δτι καταλήγει άνωθεν στεφάνου τεσσαράκοντα 
παραθύρων, δι’  ών αναφαίνεται ό λαμπρός Ούρανός, 
δέν Αποροΰμεν δτι παρέστη ώς στερέωμα ουράνιον, 
καί δτι έπί πλείονας τών δεκατριών εκατονταετηρίδων 
οί άνθρωποι προσηυχήθησαν ύπ’  αύτήν ένδομύχως 
αισθανόμενοι δτι «Αίτη είνε τφ  όντι ή κατοικία τοΰ 
ΘεοΌ 1» * * * ·

Θά ήθέλομεν ήδη νά ήτο δυνατόν νά έξακολουθη- 
σωμεν άντλοΰντες έκ τής δντως άνεξαντλήτου είς πο
λυτίμους είδήσεις συγγραφής- θ ά  ένδιετρίβομεν τότε
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ενταύθα εις τόσα και τόσα άκόμη, θαυμαστότερα τά 
μέν τών δέ· είς τάς συναφείς μέ τήν 'Αγίαν Σοφίαν 
ωραίας παραδόσεις- δχι τόσον Ιπειτα είς τόν Αμφίβο
λον Αριθμόν τής εικαζόμενης διά τήν άνέγερσιν αότής 
δαπάνης, όσον είς τό γεγονός ότι «όσον υπέρογκος 
και Αν φαίνεται ή δαπάνη αΰτη των 3*5>000>000 χρυ
σών δραχμών θά ήτο γελοίως Ανεπαρκής πρός Ιγερσιν 
Αλλης 'Αγίας Σοφίας· διότι έν τοίς Απορρώζι τής Νει- 
λιόης Θηβαΐδος βριίχοις δέν εύρίσκονται πλέον τά 
πελώρια εκείνα τεμάχια βυσσίνου πορφυρίτου, ένφ τά 
περιφανή τής < Θεσσαλίας λατομεία έξηντλήθησαν 
παρασχόντα τους γιγαντιαίους Ικείνους κίονας»· θά  
έφέρομεν ούτως όμματα θελγόμενα καί θαμβοϋμενα 
επί τό έδαφος τού ναού όπερ διά τήν ποικιλίαν των 
λείο>ν μαρμάροιν «δίκην θαλάσσης έφαίνετο»· Ιπί τήν 
μυθώδους καλλονής έγχρωμον καί πολύχρωμον όρθο-

£αρμάρωσΐ'',καθ' ήν κατά τόν Προκόπιον «νικρ ή τών 
ίθων αυγή άνταστράπτουσα τφ  χρυσφ»· Ιπί τά χρυ

σαυγή μωσαϊκά «χρυσφ μέν άκιβδήλφ κατείληπται ή 
όροφη πάσα, κεραννϋσα ιόν κόμπον τ φ  κάλλει»' επί 
την Αγίαν Τράπεζαν, ήν ό Ιουστινιανός «έποίησεν 
υπέρ χρυσιον κρείττονα καί πολυτελή, Ιμβαλών είς 
χωνευτήριον λίθους τίμιους παντοίους καί μαργαρίτας 
άναμίξμετά μετάλλων»· θ ά  Ιμένομεν επί Αρκετόν ρεμ- 
βώδειςπρό τών στασιδίων τάόποία  είχον σχήμα νεκρο-

κραββάτου Τνα Ινθυμίζωσι διαρκώς είς τόν χριστιανόν 
τόν θάνατον άλλά θ ’  Απηυθΰνομεν νοσταλγικά βεβαίως 
βλέμματα πρός τούς ψάλτας οΐτινες «ϊσταντο ορθοί, 
πλουσίως ήμφιεσμένοι' είχον άλουργίδας τού μήκους 
και εύρους τών φαινολίων, φέροντες απαντες ζώνας· αί 
θέ χειρίδες τών άλουργίδων αυτών ήσαν αί μεν δαμα- 
σκηνωιοί, αλλαι μεταξωτοί σύν «πωμίοις κεκαλλωπι- 
σμέναι χρυοφκαίτριχάπτφ, καί ό προϊστάμενος ιώτ&ν 
ή ιο  άνήρ θαυμασίας καλλονής καί ή κόμη αυτού λευκή 
ώς χιών»· θ ά  έφερόμεθα...

’Αλλά 6 χώρος δέν έπαρκεΐ· καί μόλις ίσως θ ά  περι- 
λάβη όλα όσα  ό κ. Άντωνιάδης παραθέτει περί τής 
θαυμαστής φωτεινότητος τού ναού. « Ό  « . Φοσσάτης 
ϊέγει, όσον Αφορφ είς τήν θέαν τών μωσαϊκών τής 
'Αγίας Σοφίας, ότι τό φώς Ανιαν«κ?ω>μενον έπί τών 
χρυσών και ψηφιδωτών εκείνων θόλων φαίνεται δια- 
περων αυτούς ώς νά ήσαν διαφα\-εΐς. Ό  δέ Προκόπιος, 
περί τής Ιν γένει φωτεινότητος, φαίης Αν ούκ εξωθεν 
καταλάμπεσθαι ήλίφ τόν χώρον, Αλλά τήν αϊγλην Ιν 
αύτφ φύεσθαι, τοιαύττι τις φωτός περιουσία είς τούτο 
δή τό ίερόν περικέχυται. Καί είχε δίκαιον ό ιστορικός, 
διότι ή  φαεινότης τού ναού ή ιο  μεγίστη, τών τοίχων 
φερόντων Απανταχού πλήθος όλον θυρίδων, όπερ 
Αλλως Απετέλει μέρος τού πρός τό λεπτόν καί Αέριον 
τού άρχιτέκτονος προγράμματος. . . »

X. ΘΕΜ. Λ.

Ν Ε Κ Ρ Ι Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι

Α Π Ο  Τ Α  Μ Υ Κ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α

Λ '

Ή  ΚΚνταιμνήστρα προς τόν Αΐγισ&ον

’Αξιότιμε Κύριε, Μνκηναι

υπήθηκα πού άπουσίαζα δίαν ήλθατε χθες. 
ι Δέν επίστευα πώς σκοπεύατε σοβαρά, νάρ- 

θήτε. “Ολη τήν Ιρχόμενη Ιβδομάδα θά έχω 
άσχολίες. Μάς έρχονται ή Ελένη καί 5 Μενέ
λαος κ«ί πρέπει νά ετοιμάσω τά τής διαμονής 
των. Ό  Όρέστης ήτον κατευχαριστημένος μέ τό 
κύπελλο καί τή σφαίρα. Τόν κακομαθαίνετε.

Μέ εΙλικρινη φιλίαν 
Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

'Αξιότιμε Αΐγια&ε,
Δυό λόγια, γιά νά σάς έίπώ δτι έλαβα τό 

γράμμα σας καί δτι μ’  ευχαρίστησε πολύ, εκτός 
τής τελευταίας φράσεως. Σάς παρακαλώ, μή 
ξαναγράψετε αύτά τά πράγματα, διότι θά κατα
στρέψετε τή φιλία μας, δπού τόσον Ιβασίσθηκα 
σ’  αυτήν. „ .  . .'  Μβ*ηΑΙΚ(ΗΥή φιλίαν

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

’Αξιότιμε Λΐγιο&ε,
'Ωραία τά άνθη. Τί καλός πού είσθε νά 

θυμηθ-ήτε τά γενέθλιά μου. Τρ γράμμα σας 
δμως είναι πολύ κακό . . .

(Τό παρακάτω λείπει)

’ Α ξ ι ό τ ι μ ε  Κ ύ ρ ι ε ,  Μ ν* ή ”αι

Πρέπει, νά σάς γράψω πώς αν έξακολουθήτε 
νά μέ παρεξηγήτε καί νά μή θέλετε νά προσέ
ξετε εις δ,τι σάς λέγω, ή άλληλογραφία μας 
άναγκασπκώς θά παύση. Γιατί νά θέλετε νά 
υποβιβάσετε δ,τι ήμποροΰσε νά ήναι τόσο με
γάλο καί τόσο θαυμάσιο; Μέ φαίαν

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ

’ Α ξ ι ό τ ι μ ε  Α ϊγ ισ & ε , Μ νκηναι

Πολύ μ’  Ισυγκίνησε τό γράμμα σας. θ ά  σάς 
δώσω λοιπόν άκόμα ένα δείγμα άφοΰ τόσο 
ταπεινά καί τόσο συγκινητικά τό ζητείτε.

Ό  Πάρις έφθασε. Δέν ήξέρω αν τόν γνωρί
ζετε. Είναι 6 δεύτερος υίός τον βασιλέως τής 
Τροίας. Παντρεύθηκε μίαν ΟΙνώνην, κόρην 
κάποιου θαλασσίου θεού, δχι τόσον καλοφημι- 
σμένου. “Ατυχος γάμος. Είναι πολύ έμορφος 6 
Πάρις γιά κείνους πού αποβλέπουν σ’  αυτό τό 
είδος τής Ιμορφιάς. Γιά μένα δχι. Ντύνεται 
άλλόκοτα καί φαίνεται σάν θεατρίνος. “Επειτα, 
συχαίνομαι τούς κατσαρομάλληδες. “Εχει μερικά 
προτερήματα. Είναι καλός σκοπευτής καί παίζει 
τόν δίαυλο πολύ πολύ καλά γιά Ιρασιτέχνην. 
Είναι δμως τελείως ασήμαντος καί, τό χει
ρότερον, άνοικονόμητος. Τής Ελένης δμως τής 
άρέσει. Λεν είναι παράδοξον, πάντα νά τής
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αρέσουν τέτοιοι άνδρες; Κάθονται ώρες δλό- 
κληρες χωρίς λέξι νά είποΰν. Δέν μέ μέλει 
καθόλου πού δέν μέ προσέχει— τοΰ χρωστώ 
μάλιστα χάρι πού δέν είμαι ύποχρεωμένη νά 
τοΰ μιλώ· δμως ή συμπεριφορά του μου φαί
νεται Ανάρμοστη πρός Ικείνην πού τόν φιλοξενεί.

Ή  Ελένη εφέτος είναι έμορφότερη παρά 
ποτέ- έξακολουθεΐ δμως νά ντύνεται μέ πολύ 
έπιτηδευμένην απλότητα, πού προξενεί άηδία. 
Δέν ήξέρω πόσον καιρό θά μείνη μαζί μας. Δέν 
μέ πειράζει ή παρουσία τον, δμως καί αύτός καί 
ή 'ΕΓλένη καταντούν άδιάκριτοι. Κάθονται στο 
σαλονάκι μου σάν νά ήταν δικό τους καί ποτέ 
δέν σκέπτονται πώς ήμποροΰσε νά τό χρειά
ζομαι. “Επειτα μέ θέλουν μαζί τους στον περί
πατο καί ολοένα βαδίζουν Ιμπρός καί μένω 
Ιγώ πίσω μέ τόν Μενέλαο' είναι άλήθεια πώς 
Ιγώ τόν αγαπώ πολύ, αύτός δμως μέ βαρειέται. 
“Αδιάκοπα μιλεΐ γιά ιπποδρομίες και δισκοβο
λίες. “Ας καμαρώνη ή βασίλισσα ή Εκάβη τήν 
άνατροφή τοΰ υίοΰ της. Ό  Πάρις, δπως ξέρετε, 
άνατράψηκε άπό ένα βοσκόν, επάνω στήν “Ιδη. 
Κ’ έτσι οΐ τρόποι του είναι άπαίσιοι. Ή  Ελένη 
δέν τό βλέπει. Τί περίεργο! ’Αλήθεια μέ τά παι
διά είναι καλός. Ό  Όρέστης τόν άγαπρ.

ΕΙλιχςινής φίλη «ας 
Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

Α ξ ι ό τ ι μ ε  Α ϊγ ιο & ε , Μ υκ^ αι

Είμαστε άνω-κάτω. Σάς είχα γράψει πώς ή 
Ελένη αίσθανόταν πολλήν έλξι πρός τόν Πάρι. 
Εμείς βέβαια δέν εκακοβάλαμε, γιατί ή Ελένη 
πάντα εκομψεύετο μέ τέτοιους χυδαίους ανθρώ
πους, καί τή φιλαρέσκειά της τη νομίζαμε άπλή 
διασκέδασι γι’ αύτήν οπού1 ήταν καί θά είναι 
πάντα ένα κορίτσι ρομαντικό.

Φανιασθήτε τή σάστησί μας και τήν απελ
πισία μας! Ό  Πάρις καί ή Ελένη έφυγαν μαζί 
στήν Τροία! Ή  'Ελένη άφησε ένα γραμματάκι 
στον Μενέλαο λέγοντας του δτι αισθάνεται πώς 
ή ζωή της ήταν ψεύτικη, δτι μισεί τήν υποκρι
σία καί δτι τό θεωρεί πιό τίμιο νά φυγη. Ό τι 
θά τόν άναπολή πάντα μέ άγάπη. Ό  παύμένος 
ό Μενέλαος είναι άπελπισμένος, άλλά καί ήσυχος.

Ό  ’Αγαμέμνων είναι έξω φρενών. Αίσθά- 
νεται βαρεία τήν οικογενειακή αίσχύνη καί είναι 
γεμάτος όργή. Ό λοι είμαστε άξιολύπητοι. Ό  
’Αγαμέμνων λέγει πώς ή οικογενειακή τιμή πρέ
πει νά ίκανοποιηθή δπως-δπως, καί πώς θά 
Ικστρατεύση Ιναντίον τής Τροίας, νά πάρουν 
πίσω τήν Ελένη. Αύτό μοΰ φαίνεται πολύ 
άστεΐο. Καμιά εκστρατεία, κανένας πόλεμος δέν 
ήμπορεΐ νά ξεκάμη δ,τι έγεινε. Είμαι βεβαία 
πώς θά συμπονέσετε στην άτυχία μας. ’Αλήθεια, 
τό γεγονός αύτό δέν είναι καθόλου καλό γιά τά 
παιδιά μου. Δέν θά μ’  έπείραζε τόσο πολύ αν 
ή ’ Ιφιγένεια ήταν άκόμη μικρούλα.

Ή  Ήλεκτρα έχει κοκκύτη, πηγαίνει δμως 
καλύτερα. Είμαι άνω-κάτω μέ τήν Ελένη. Πάντα 
της ήταν έτσι άνόητη. εαρινής «ος

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

’ Α ξ ι ό τ ιμ ε  Α ϊγισ& ε, ΜνΗ^ αι

’Ατελείωτη είναι ή στενοχώρια μας καί τό 
πήγαινε - έλα. Ό  Όδυσσεύς, δ βασιλεύς τής 
Ιθάκης, έφθασε μέ τή γυναίκα του τήν Πηνε
λόπη. ’Από τό πρωί έως τό βράδυ συζητούν 
γιά τήν Ικστρατεία, καί έγώ μένω μόνη μέ τήν 
Πηνελόπη. Μοΰ ζήτησε τό μόνο μου τελάρο 
και κεντρ παντόφλες γιά τόν άνδρα της. θά  
τοΰ ήναι πολύ μικρές, τουλάχιστον δύο άριθμούς. 
Μιλεΐ άδιάκοπα γιά τό άγόρι της, τό σκύλλο 
της, τις αγελάδες της καί τόν κήπο της καί 
καταντά επιτέλους άνυπόφορη. Μ’ έθύμωσε 
πολύ χθες λέγοντας μου πώς έχω καπομάθει τόν 
Όρέστη καί πώς μιάν ήμερα θά μετανοιώσω. 
Όλοένα μοΰ ρίχνει κατά πρόσωπο τήν άνατροφή 
τοΰ Τηλέμαχου της. Κάθε φορά όπού γείνη 
λόγος γιά τήν Ελένη, τό πρόσωπό της σοΰ λέει: 
Δέν θέλω ν’  άκούω. εο« « « *  00?

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

'Α ξ ιό τ ιμ ε  Α Ι γ ισ ϋ ε ,  ' Μνκηναι

Οί φόβοι μου πραγματοποιούνται. Ετοιμά
ζονται νά Ικστρατεύσουν δλοι εναντίον τής 
Τροίας. Σέ δλα αυτά βλέπω τήν ούρά τοΰ 
Όδυσσέως. Δέν ήξέρετε πόσο τόν συχαίνομαι. 
“Ολοι οί ήγεμόνες θά συνεκστρατεύσουν, άλλ’  ό 
στόλος χρειάζεται δύο χρόνια νά έτοιμασθή καί 
έτοιέλπίζω έν τφ μεταξύ νά παρουσιασθή κανένα 
εμπόδιο.

‘ Η ’ Ιφιγένεια μαθαίνει νά κάμνη Ιπιδέσμους 
γιά ν’ άκολουθήση, λέγει, τό στράτευμα. Έ γώ  
βέβαια δέν τό θέλω- τό νομίζω άνόητο. Δυστυ
χώς δ πατέρας της τήν άφίνει νά κάνη δ,τι τής 
άρέσει. Ή  μόνη μου παρηγοριά είναι δτι ό 
πόλεμος δέν θά διαρκέση περισσότερο από μίαν 
Ιβδομάδα. Οί Τρωαδίτες δέν έχουν τακτικό 
στρατό. Είναι μ ια φούχτα άπό άμάθητους γεωρ
γούς, καί ή πόλις δέν ήμπορεΐ νά άντισταθή σέ 
πολιορκία. Πολύ κακά έκαμε ή Ελένη νά άνα- 
στατώση δλο τόν κόσμο. ΕιΧ« βινή? σ«5

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

Υ. Γ. Ό χι βέβαια, δέν τής έγραψα. Γιά μένα 
ή Ελένη είναι πεθαμένη.

(Μ ετά δύο ετη)
, Μνκηναι

Α γ α π η τ έ  μ ο ν  Α ιγ ιο σ ε ,

’Επιτέλους μάς ήλθαν είδήσεις. Ό  Στόλος 
έφθασε στήν Αύλίδα καί περιμένουν ευνοϊκόν 
άνεμο νά προχωρήσουν. Πρός τό παρόν μένουν
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άπρακτοι. “Ολοι είναι καλά. Ή  Ιφιγένεια γρά
φει δη  είναι κατευχαριστημένη. Συλλογίστηκε 
τουλάχιστον νά πρόσθεση δτι μ’ έπεθυμησε. Δεν 
κοιμήθηκα οΰιε μια βραδεία καλά άπό τότε πού 
έφυγαν.

Ε ι λ ι κ ο ι ν η ς  φ ί λ η  ο α ς  

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α
’ Αγαπητέ μου φίλε,
“Ελα σέ παρακαλώ άμέσως. Είμαι παραπολύ 

ανήσυχη. ’Από τό τελευταίο γράμμα του Ά γα- 
μέμνονος κατάλαβα πώς κάτι τρέχει, κάτι πού 
μοΰ τό κρύβει. Σήμερα μου γράφει <5 Κάλχας 
καί μοΰ Αναγγέλλει μέ σκαιόν τρόπο μιά φρι- 
κιαστική τραγωδία, ένα άγριο, τρομερό καί Ανό- 
σιον έγκλημα! Έθυσίασαν τήν αγαπημένη μου 
’Ιφιγένεια —  στήν Άρτεμι, σ’ αυτήν άπ’  8λεςτίς 
άλλες θεές! για νά στείλη ευνοϊκόν άνεμο στον 
προκομενο τό Στόλο τους! Είμαι συντετριμμένη. 
Δεν ήμπορώ λέξι νά γράφω περισσότερο. Σέ 
παρακαλώ έλα γρήγορα. ,Η βου

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ

( Έ π ε ι τ α  ά π ό  δ ύ ο  μ ή ν ε ς ) .

Δεν βλέπω γιατί νά μην έρθης· είναι δικαίωμά 
μου νά έχω ζητήσει τη συντροφιά πού μοΰ Αρέ- 
σει. “ Ελα τό ταχύτερο· αισθάνομαι πολλή μονα
ξιά χωρίς Ισένα. Τώρα πού δεν εχω αλληλο
γραφία μέ τον Άγαμέμνονα, παράγγειλα.σιήν 
Ελένη νά μοΰ γράψη τά νέα, καί τό γράμμα 
μου τό έδωκα σ’ έναν έξυπνο μεταξέμπορο, 
πού είναι βέβαιος πώς θά τά καταφέρη νά μπή 
μέσα στην Τροία. Έ λα  ευθύς πού λάβης τό 
γράμμα μου. Κ

Υ. Γ. Ό  ’Αγαμέμνων μοΰ γράφει ολοένα, μά 
έγώ ούτε τοΰ άπαντώ. Πιστεύίϋ πα'ις οί Τρώες

θά νικήσουν. ’Αποφάσισαν νά πολεμή.σουν. Οί 
Αρχηγοί μας θά εξακολουθούν νά μαλώνουν. 
‘Ο Άχιλλεύς καί ό ’Αγαμέμνων ποτέ δεν τά 
πάνε καλά. Καί τοΰ Άχιλλέως 6 θυμός είναι 
φοβερός.

( Έ π ε ι τ α  ά π ό  τ ρ ε ι ς  μ ή ν ε ς )

Δέν ήμπορώ νά συνειθίσω τ'ις μικρές αυτές 
επισκέψεις καί τούς μακρυνού; χωρισμούς. Είς 
τό έξης θά μείνης εδώ χωρίς διακοπή.

Έγραψα τοΰ Άγαμέμνονος τόν περασμένο 
μήνα μέ Αξιοπρέπειαν δτι μόνον Ανδρική Ιπί- 
βλεψις θά μας σώση άπό τήν καταστροφή. Τοΰ 
είπα για σένα. Τώρα έφθασε ή απάντησις. Είναι 
σύμφωνος καί τό θεωρεί πολύ φρόνιμο.

Ό  Όδυσσεύς μοΰ έγραψε έ'να πολύ παράξενο 
γράμμα. Μοΰ λέγει δτι δλα εύρίσκονται σέ χάλια 
καί δτι δ μεγαλύτερος υιός τοΰ Πριάμου είναι 
δ καλύτερος πολεμιστής των δύο στρατοπέδων. 
Ελπίζει δτι θά νικήσουν άλλ’ δχι τόσο εύκολα 
δπως Ινόμιζαν. “ Ελα τό ταχύτερο, πολυαγα- 
πημένε. , .,Γ Δική οου

Κ .

*11 Ελένη π$6ς ΐήν Κλνχαιμνήοτ(>άν 
( ’Έηδίτα άπό δέκα χρόνια)

Ά/απητή Κλυταιμνήστρα, · Τρώα
Τά σπάνια γράμματά σου μέ ανακουφίζουν 

αληθινά. Τίποτε δέν αλλάζει εδώ. Είναι τό 
δέκατον έτος τής πολιορκίας καί δέν βλέπω 
πώς ήμπορει νά τελείωση. Πολύ φοβούμαι 
πώς οί “ Ελληνες δέν θά κυριεύσουν ποτέ τήν 
Τροία.

Δέν ήμπορώ νά σοΰ γράψω πόσο ή ζωή μας 
είναι μονότονη. Κάθε ήμερα τά ίδια πράγματα
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καί οί ΐδιοι άνθρωποι. Ξέρομε καθετί πού συμ
βαίνει στο Ιλληνικό στράτευμά καί ζοΰ(ιε μέ 
τη συζήτησι χαίτην κακογλωσσιά, πού είναι νά 
πεθάνη κανείς. Έχεις πολύ δίκαιο σέ 6,τι γρά
φεις γιά τόν Πάρι.Ήταν λάθος φρικιό, έξ αιτίας 
τής ’Αφροδίτης. Τώρα έχει γίνει Ανοικονόμητος. 
Είναι Ακόμα πολύ έμορφος· παραβαλλόμενος 
δμως μέ τόν Μενέλαο είναι πολΰ κατώιερρς καί 
είναι καί γκρινιάρης. Ό  Έ κτωρ είναι πολύ 
καλός αλλά θλιβερά μελαγχολικός. Ό  βασιλεύς 
καί ή βασίλισσα, καί οί δύο πολύ αγαθοί, ή 
Κασσάνδρα δμως Ανυπόφορη.'Ολοένα προμαν
τεύει φοβερά πράγματα πού ποτέ δέν πραγμα
τοποιούνται. Είπε, π. χ. πώς θά χάσω τήν Ιμορ- 
φιά μου καί πώς θά ταξιδέψω μακρυά στην 
Αίγυπτο. Φαντάσου νά ταξιδέψω άπ’  Ιδώ στήν 
Αίγυπτο! “Οσο γιά την εμαρφιά μου, τό ξέρεις, 
Αγάπη μου, πώς ποιέ δέν ήμουν ματαία. Ναί; 
Αυτό δμως σοΰ λέγω πώς, αν δχι τίποτε άλλο,

είμαι πολύ έμορφότερη τώρα, καί- μπροστά στίς 
Τρωαδίτισσες, πού είναι τέρατα καί δέν νοιώ
θουν πώς νά ντυθούν, είμαι βασίλισσα. Ή  ’Αν
δρομάχη έχει νόστιμο πρόσωπο καί μοΰ Αρέσει 
αληθινά' τό σώμα της δμως μοιάζει μέ τοΰ έλε- 
φαντος· τά πόδια της είναι Ατελείωτα καί τά 
χέρια της κόκκινα καί χαλασμένα άπό τό. ράψιμο. 
Δέν μεταχειρίζεται καν δαχτυλήθρα! Ή  Κασ
σάνδρα πάντα μαυροφορεμένη. Δέν καταλαβαί
νομε γιατί, Αφοΰ κανένας δικός της δέν έχει 
σκοιωθή.

Ό  μόνος άνθρωπος στο παλάτι πού μπορώ 
νά τοΰ μιλήσω, είναι ό Αινείας, ένας άπό τούς 
Αρχηγούς. Είναι πολύ εύχάριστος. ’Ιδιαιτέρως 
μ’  Αρέσει δ καλός τρόπος όπου μιλεϊ γιά τούς 
γονείς του.

Οί Έλληνες τρώγονται δλοένα περισσότερο. 
'Ο  Άχιλλεύς δέν έννοεΐ νά πολεμήση καθόλου 
έπειδή δ ’Αγαμέμνων τοΰ πήρε τήν Βρησηΐδα
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ή οποία είναι αξιαγάπητη. Τέτοιος δεν ήταν 
πάντα ό ’Αγαμέμνων; Πιστεύω νά μή ζηλέψης 
γι’  αυτό, άγάπη μου, γιατί πάντα έτσι ήσουν 
μαζί. του. "Ολοι εδώ μέ περιποιούνται καί τίποτε 
δεν μου λείπει. "Ολοι μοΰ φέρνονται καλά, 
δμως αυτό μέ πειράζει κάπως. Κάθε ήμερα π. χ. 
τήν ώρα πού είμαστε δλοι μαζωμένοι για τό 
γεύμα, ό Πρίαμος μέ Ιρωτφ: Τί κάνει σήμερα 
ή μικρούλα μας ή δραπέτις;» Καί λέγει κάθε 
ήμερα, δέκα χρονιά τώρα, τό ίδιο άστεΐο.Έπειτα, 
πάντα μιλούν για τη δειλία καί τήν ανικανότητα 
τών Ελλήνων, γιατί νομίζουν σοβαρά πώς Ιπειδή 
παντρεύθηκα Τρωαδίτη έγεινα κ’ Ιγώ Τρωαδί- 
τισσα. Αυτό είναι μεγάλη τους Ιλλειψις νά μην 
καταλαβαίνουν τά αισθήματα μου.

Είμαι βέβαια άστατη, μά τό φιλελληνικόν 
κόμμα μέ ερεθίζει άκόμα περισσότερο. "Εχουν 
άρχηγό τον Πάνδαρο, καί εύχονται νά νικη
θούν διότι, λέγουν, 'έπχεπε νά μέ Αποδώσουν 
αμέσως καί προλάβουν τον πόλεμο- άλλ’ ή άλη- 
θινή αφορμή τού πολέμου ήταν οί Αιγύπτιοι 
έμποροι.

Κατορθόνω νά λαβαίνω κρυφά ελληνικά υφά
σματα καί νά μαθαίνω από τούς εμπόρους 
επάνω-κάτω τί φορούν στάς Μυκήνας' Ιδώ δμως 
δέν ήξέρουν νά ράψουν τής προκοπής. Ή  
’Ανδρομάχη δλα της τά φορέματα τά ράβει 
στο σπίτι γιά οίκονομία. Τώρα μέ τόν πόλεμο, 
λέγει, πρέπει νά ξεύρη κανείς νά θυσιάζεται. 
Έ γώ  βέβαια δέν ήμπορώ νά κάμω τό ίδιο, 
μολονότι πολύ τό θέλω, διότι οί Τρωαδιτες μέ 
θέλουν ωραία καί θά τούς πειράζη πολύ νά 
μέ βλέπουν κακοντυμένη.

“Αν ήμποροϋσα νάβλεπα μιά φορά τόν 
Όδυσσέα, θά βρίσκαμε ισως τρόπο νά μπουν 
οί "Ελληνες μέσα στην πόλι.

Τί γίνεσθε εσείς έκεΐ κάτω; ’Εδώ ή λογοκρι
σία είναι πολύ αύστηρή, καί πρέπει τά γράμ
ματά μας, πριν τά στείλωμε, νά τά ύποβάλωμε 
στον Άντήνορα. Έ γώ βέβαια δέν τό κάνω. Μοΰ 
φαίνεται δμως πώς πολλά σου γράμματα τά 
κράτησαν άφοΰ μόνον πέντε δικά σου ελαβα 
από τήν αρχή τής πολιορκίας, εφέτος μάλιστα 
κανένα. Φίλησέ μου τά παιδιά.

Θά σέ ξαναϊδώ άρα γε ποτέ; Θά κάνω 8,τι 
μπορώ νάρθώ πίσω στο σπίτι.

*Η άδβλφή σον πού ο 9 άγαπα 
ΕΛΕΝΗ

Ή  Κλυταιμνήστρα πρός ζην Ελένην

*Αγαπητή μον ‘Ελένη, Μνχήναι

"Ελαβα τό τελευταίο σου γράμμα. Σέ παρα
καλώ πρόσεξε πολύ σέ δ,τι κάνεις. ’Ελπίζω μέ 
δλη μου τήν καρδιά πώς θά παύση γρήγορα ή 
πολιορκία- καί δν παύση δμως, δέν μοΰ φαίνεται

πολύ φρόνιμο νά επιστρέψης άμέσως, Βλέπεις 
δλοι εδώ είναι άνόητοι. Δέν έννοοΰν δτι δ ’Αγα
μέμνων καί δ Όδυσσευς, αυτοί έχουν τήν εύθυνη 
γιά τόν. απερίσκεπτου αυτόν πόλεμο. Ό  ’Αγαμέ
μνων βάνει τούς ανθρώπους του νά ρίχνουν τήν 
εύθύνη σέ σένα, κ’  έτσι έχουν Ιρεθισμένο τόν 
λαό εναντίον σου. Αυτά δέν είναι τά καμώματα 
τών άνδρών; Είχα πολλή μοναξιά γιατί δλοι οί 
φίλοι μας λείπουν. Ό  Αΐγισθος μένει.εδώ γιά 
νά έπιβλέπη τό σπίτι καί τό άστυ. Μά δέν τόν 
λογαριάζω. · "Επειτα έχει τόσες άσχολίες, δπού 
λίγο τόν βλέπω. "Εχομε κ’  εδώ φιλοτρωϊκόν 
κόμμα. Λένε πώς δ πόλεμος «ύτός ήτον άδικος, 
πώς είναι πόλεμος πειρατικός· καί νά σόΰ πώ, 
πολύ δύσκολα μπορεί κανείς νά τούς άντιλέξη. 
“Αν άκούσης τίποτε πώς τελειόνει δ πόλεμος, 
γράψε μου σέ παρακαλώ άμέσως. Ή  Ήλέκτρα 
μεγάλωσε καί έγινε ένα έμορφο κορίτσι· μά δέν 
έχει τή χάρη τής παύμένης τής ’Ιφιγένειας,

Ή  άδελφή σου πού σ ' Δγαπς 
Κ Λ Υ Τ Α ΙΜ Ν Η ΣΤ Ρ Α

Ή  Πηνελόπη πρός τόν Όδυσσέα

’Αγαπημένε μον,

Πώς ήθελα νά ήταν τό γράψιμό σου πιο 
καθαρό' μέ χίλιες δυσκολίες διαβάζομε τά γράμ
ματά σου.

Πότε θά παύση αυτή ή καταραμένη πολιορ
κία; Επιτέλους είναι σκληρό αυτό πού κάνετε 
δλοι σας τόσον καιρό. Καί νά συλλογίζεται 
κανείς πώς έφυγατε γιά ένα μήνα μόνον, δπως 
έλεγες τότε. Σκέψου νάρθής πίσω ευθύς πού 
τελείωση, καί νάρθής κατ’ εύθεΐαν, από τήν 
Αύλίδα.

Ή  χώρα είναι μιά χαρά. "Εχτισα ένα και
νούριο σπιτάκι γιά τόν χοιροβοσκό, γιατί έγκρί- 
νιαζε πώς έτρεχαν τάνερά τής στέγης. Τού χρό
νου θά χρειασθοΰν καινούρια κάγκελα γύρω στόν 
κήπο, γιατί μπαίνουν τά παιδιά καί κλέβουν τά 
μήλα. ’Εφέτος δέν μπορούμε νά τά καταφέρωμε. 
Οίάνθρωποι δέν καταλαβαίνουν τί θά πή τιμιό- 
της καί κλέβουν. Ό  Τηλέμαχος είναι πολύ καλά. 
Διαβάζει καί γράφει ώραια, μά είναι πολύ πίσο) 
στήν άριθμητική. Ρωτφ γιά τόν πόλεμο καί 
σημειώνει μέ σημαιοΰλες επάνω σ’  ένα χάρτη, 
πού τόν έσχεδίασε δ ίδιος, τις θέσεις τών στρα
τευμάτων.

Δέν ήξέρω τί νά είπώ γιά τόν άχάριστΟ τρόπο 
τού Άχιλλέως. “Αν ήμουν αυτού θά τού έδινα 
νά καταλάβη. Πιστεύω νά έπαυσαν τά νεύρα 
τού Αΐαντος. Έπήρε κανέλλα καί φύλλα μυρ
τιάς βρασμένα; Πρέπει νά τά παίρνη κανείς 
τρεις φορές τήν ήμέρα μετά τό φαΐ. Τά νέα 
τών Μυκηνών είναι ελεεινά. Ή  Κλυταιμνήστρα 
είναι τελείως άδιάντροπη καί ά'καρδη. ‘Ο Αϊγι- 
σθος τώρα μένει φανερά στό σπίτι. "Ολοι οί

φρόνιμοι άνθρωποι έκοψαν τή σχέσι των. Είχα 
μερικές έπισκέψεις δλες άσήμαντες.

Σου κεντώ ένα χαλάκι γιά τήν κρεβατοκά
μαρά σου. Ελπίζω νά τό έχω τελειωμένο δταν 
θά επιστρέψης. Πιστεύω πώς δταν πέση ή 
Τροία, ή Ελένη θά τιμωρηθή αύστηρά.

Έμάθαμε τόν "Αργο νά γαυγίζη δταν άκούη 
τό δνομα τού "Εκτορος. Τής Ελένης τό δνομα 
ένοεΐται πώς δέν έπιτρέπω νά τό προφέρουν 
μέσα στό σπίτι μου. Ό  Τηλέμαχος σέ φιλεΐ μέ 
άγάπη καί μέ σεβασμό. Σου γράφει δ ίδιος 
άλλ’ άκόμα δέν τελείωσε τό γράμμα του.

*Η άφοσκομένη γνναίκα ο  ου 
Π ΗΝ ΕΛΟΠ Η

Ή  'Ελένη πρός την Κλυταιμνήστραν

’ Αγαπητή μον Κλνταιμνήστρα, Σούνιο?

’Έπειτα άπό το  τελευταίο μου γράμμα πολλά 
σοβαρά έγειναν. Τόν "Εκτορα τόν σκότωσε χθές 
δ Άχιλλεύς. Θλίβομαι πολύ μαζί τους. Μόνον 
αύτά τά λόγια είπε ή Κασσάνδρα: «Σάς τό είχα 
είπή!» Τί άκαρδη πού είναι. Κατώρθωσα επιτέ
λους νά συνεννοηθώ μέ τόν Όδυσσέα· βρήκαμε 
ένα πολύ καλό σχέδιο γιά νά μπούν οί "Ελληνες 
στήν πόλι. Μήν τό πής σέ κανένα, θ ά  γυρίσω 
στό σπίτι μέ τόν Μενέλαο. Μήπως δέν είναι 
αυτός δ δνδρας μου; θάρθώ  κατ’  εύθεΐαν στάς 
Μυκήνας. Δέν πιστεύω νά προφθάσω νά σού 
ξαναγράψω. Σού στέλνω τό γράμμα μου μέ τόν 
Αίνείδα. Είναι πολύ καλός ταχυδρόμος.

Σέ παρακαλώ νά μοΰ έχης έτοιμα δείγματα 
νά διαλέξω.Έλπίζω σ’ ένα μήνα νά είμαι αυτού.

Ή  Δδ&λφή σου πού σ* άγαχΑ 
ΕΛΕΝΗ

Ό  Α γα μ έμ νω ν  πρός τή ν Κλυταιμνήστραν

’Αγαπητή μον Κλυταιμνήστρα, Σούνιον
Έκάναμε ωραίο ταξίδι. Θά φθάσω στάς Μυ

κήνας άντιμεθαύριο τό πρωΐ. Σέ παρακαλώ νά 
μοΰ έχης έτοιμο ζεστό λουτρό. Φέρνω μαζί μου 
τήν Κασσάνδρα. Προτιμρ τό βορεινό δωμάτιο, 
γιατί δέν άγαπ$ τόν ήλιο. Είναι πολύ νευρική 
καί ταραγμένη καί πρέπει νά τής φερθής μέ
καλωσυνη. Ό σύζυγός σου κού σ’ Λγαπ4

ΑΓΑΜΕΜ ΝΩΝ

Ό  Ό δυοοενς  π ρός τήν Πηνελόπην

’Αγαπητή μον Πηνελόπη, Ωγνγια
Έφθάσαμε εδώ κατακουρασμένοι άπό τό τα

ξίδι. Δέν θά σού γράψω λεπτομέρειες πού είναι 
καί πολλές καί κουραστικές. Τό άποτέλεσμα είναι 
δτι δ γιατρός τού τόπου λέγει νά μήν εξακο
λουθήσω τό ταξίδι πριν άναπαυθώ τελείως. Ό  
τόπος είναι ευχάριστος, μά δέν έχω άλλη συν
τροφιά έκτος άπό τήν παύμένη τήν Καλυψώ. 
Είναι πολύ καλή καί φιλόξενη· φαντάζεσαι δμως 
πόσο μέ πειράζει αύτή ή άναβολή και ή πλήξις 
τής αναγκαστικής αύτής αργίας. Φίλησέ μου τόν 
Ιηλέμαχο. ,0 οον Χού 0’ άγαιφ

Ο Δ Υ Σ Σ Ε Υ Σ

Ή  Κλυταιμνήστρα πρός τόν Αΐγισ&ον

Σού γράφω μέ ταχυδρόμον. "Ελα άμέσως. 
Περιμένω τόν Άγαμέμνονα άπό στιγμή σέ 
στιγμή. Οί φωτιές φαίνονται άπό μακρυά. Σέ 
παρακαλώ φέρε μαζί σου ένα καλό δυνατό δίχτυ 
καί μιά κοφτερή άξίνη. Θά σού τά εξηγήσω δταν 
έλθης. Βλέπω πώς μισά μέτρα δέν ώφελούν.

| *Απ6 τό Αγγλικόν, μηάφ®, Κ. Μ.] ΜΩΡΙΣ ΜΠΕΡΙΝ

Τ ά  νέα  μεταλλικά μονόό^αχμα σχβδιασθένια θ βό  το ν  κ. Γ. Ίακ ω βίδη . Ε ργασία  λβπτοτάτη «α ρου σ ιόζου σ«  τόν  κ. 
Ίακ ω βίδην Αριστοτέχνην βΐς τή ν  πλαστικήν. Ή  ύπισθία πλτυ.ρΑ Αλ6 &<>χαϊον νόμισμα, Λα^ιστφ τήν ©έτι&α έηάνω 

ι ΐ ς  θαλάσσιαν Χλλου φέ$ονσαν π^ός τόν  ^ χ ιλλέα  τήν άσπίδα «ο υ  έχάλκευσβν ό  "Η φαιστος.
(Φβτογφ. ΞανθοΛσύΧον)
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Τ Α  Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α  —  ( ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ)

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Χαρακτηρισμός έλλ. S&vovg και ¿λλ. φιλοσοφίας

. . .  Μόνη ή φιλοσοφία τού Πλάτωνος, απαύγασμα 
φαεινόν και ειλικρινές τοϋ ύπερτάτου νοϋ και λόγου 
και ΙκμαγεΙον καθαρόν κα! γνήσιον τής ανθρώπινης 
ψυχής, τής μόνης έν ήμίν αθανάτου καί λογικής ου
σίας ή το καί εΐνε ή άΐδιος φιλοσοφία, ή perennis, κατά 
τόν Λεϊβνίτιον, philosophia απάντων τών χρόνων, ή 
κατ’ εξοχήν φιλοσοφία τής ανθρωπότητας.

Ή  φιλοσοφία αύτη έγεννήθη άπό τοϋ θ α υ μ α σ μ ό ν ,  

δ\' ένέπνευσεν εις τάς ψυχάς τών πρωτοτόκων καί γνη
σίων τέκνων τών αθανάτων θεών, ιών εις άκρον 
εύμούσων καί εδφαντάστων Ελλήνων, τό μεγαλοπρε
πές τής φύσεως θέαμα καί μάλιστα ή θεωρία τού ούμ- 
παντος καί ή Ιν αύτφ διαφαινομένη αρμονία καίτάξις- 
«Ούδεμία άλλη άρχή φιλοσοφίας, είπεν δ  Πλάτων έν 
Θεαιτήτφ ή τό θαυμάζειν· μάλα γάρ φιλοσόφου τούτο 
το πάθος». Χαριέντως δέ άμα καί θαυιιασίως ήρμή- 
νευσε τό αίσθημα τούτο καί τό πάθος τής άπολλωνείον 
ψυχής τών Ελλήνων ό  κλεινότατος τών φιλοσόφων 
τής Ιωνίας, δ τόν Νουν πρώτος εις τήν φιλοσοφίαν 
καί τό σόμπαν είσαγαγών, καί ώσπερ νήφων έν μέσφ 
τών άλλων είκή λεγόντων, κατά τόν Άριστοτέλην, έπι- 
φανείς, δ πατήρ τής κοσμολογίας, ο ’Αναξαγόρας, 
άποκριθείς πρός τόν έρωτήσαντα, »τίνος ενεκεν αυτός 
ήθελε προτίμηση τήν ύπαρξιν ταύτηνκαί τήν ζωήν»,— 
τά θαυμάσια ρήματα- «ίνα θεωρήσω τόν ούρανόν καί 
τήντάξιν καί αρμονίαν τού σύμπαντος». Καί αότός δέ 
δ  Κάντιος, κατά μίμησιν ίσως τού φιλοσόφου τής ’Ιω 
νίας, ομολογεί ότι »δύο τινά πληροΰσι θαυμασμού τήν 
ι|ιυχήν, δ. άστερόεις ουρανός ύπεράνω τής κεφαλής καί 
ο  ήθικός νόμος εις τά βάθη τής ήμετέρας ψυχής».

Έκγονον άρα τού θαυμασμού τούτου πρός την τάξιν 
καί αρμονίαν τού κόσμου καί πρός τόν Ιν αΰτφ δια- 
φαινόμενον ΰπέρτατον Νουν καί λόγον ή έλληντκή 
φιλοσοφία καί μάλιστα πάντων ή φιλοσοφία τού Πλά
τωνος, αΰτό τούτο »περιαγωγή τής ψυχής» οΰσα, κατά 
τά ρήματα τής «Πολιτείας», άπό τών αισθητών ειδώ
λων καί μιμημάτων Ιπί τά νοητά καί άΐδια παραδείγ
ματα», δέν εΐνε, πολλού γε καί δεΧ, τεχνητόν ή αΰθαί- 
ρετον δημιούργημα ένός φιλοσόφου, ώ ς  δέν εΐνε τεχνητή 
ή ποίησις τού Όμηρου μέν μάλιστα, Ιπειτα δέ καί 
τών άλλων Ελλήνων έν άντιθέσει πρός τε τούς Ρω
μαίους καί τά νεωτερα εΰρωπαϊκά εθνη καθόλου, άλλ’ 
εΐνε αύτή ή ζωή τού πνεύματος καί ή νπαρξις, ή 
ενέργεια αύτοΰ καί ή εντελέχεια, ώ ς  θ ά  Ιλεγεν δ  ’Αρι
στοτέλης, ή καθαρά καί ειλικρινής νόησις, ώς άποφαί- 
νεται ό Πλάτων, ή «δι’  αΰτής τής ψυχής αυτών τών 
Ιδεών» θεωρία, καθ’ ά  ό Σωκράτης άξιοι Ιν τφ περί 
ψυχής διαλόγφ, τφ  Φαίδωνι.

"Ισως ούδείς τών πολυωνύμων θεών τού Ελληνικού 
έθνους άπετύπωσεν οΰτω γνησίως καί είλικρινώς τόν 
ενδόμυχον χαρακτήρα τής ψυχής καί τού πνεύματος 
τών 'Ελλήνων, ώς ό αίγλήεις θεός τοϋ φωτός του 
ουρανίου, ό  ’Απόλλων, καί ή έκ τής κεφαλής τού · 
ύπατου τών ούρανιώνων έκπηδήσασα πάνοπλος παρ
θένος, ή θεά τής Σοφίας, ή οέ Άπολλώνειος περίοδος 
ώ ς έποχή καθαρού καί άπλέτου φωτός ούρανίου Ιν τή 
ίστορίρ, τής άνθρωπότητος, έν μόνη τή πατρίδι τού 
’Απόλλωνος καί τής ’ Αθήνας έξέλαμψε καί άπήοτραψε 
μέ αΐγλην θεσπεσίαν καί άπαράμιλλον. Ά λ λ ’ έάν ιό 
ελληνικόν έθνος, οΰ ot Ικγονοι ώσπερ ημίθεοι Ιν μέσφ 
θηρίων τών άλλων έθνών τής άρχαιότητος έπεφά'ησαν, 
κατά τήν βαθυγνώμονα ρήσιν τού μεγάλου ’Αλεξάν
δρου, όστις έγένετο τό φαεινότατον καί άριπρεπέστα-

τον σύμβολον τής Ιλληνικής εύμουσίας κάί χάριτος, 
της αίγλης τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος, τής έλληνικής 
ενεργεοίας καί άρετής, ώς «δυνάιιεως εύεργετικής πολ
λών καί μεγάλων», ώς έλεγεν δ  ’Αριστοτέλης, παρα- 
βαλλόμενον πρός τά λοιπά έθνη τής άρχαιότητος καί 
τούς έξημερωθέντας διά τής παιδείας αύτοϋ λαούς τής 
Εσπερίας Ευρώπης, εΐνε τό κατ’  εξοχήν έθνος τής 
ποιήσεως, τής τέχνης, τής φιλοοοφίας Ιν τή καθαρω- 
τάτη αύτών μορφή, αν αΰτό εΐνε τό έθνος τού φωτός 
καί τής αίγλης τής αίθερίας, τό *ήλιοειδέστατον>, κατά 
Πλάτωνα είπείν, καί τό ' εύοφ ύαλμότυτον άπάντων 
τών έθνών τής ΰφηλίου, κατά τήν εδστοχον παρατή- 
ρησιν αρχαίου φυσιογνωμικού, ή πρώτη περίοδος τού 
Ιστορικού τής Ελλάδος βίου μέχρις Άριστοτέλους καί 
’Αλεξάνδρου, ή περίοδος τής προκοτυπίας, τής θαυ
μάσιος πνευματικής άκμής καί εΰρωστίας, ή περίοδος 
τής τών Μουσών καί Χαρίζιυν έπαινοίας εΐνε ή κυρίως 
καί κατ’ εξοχήν εποχή τής ’ Απολλεονείου αίγλης τού 
Ελληνικού "Εθνους. Ό  Φοίβος ’Απόλλων, ό  θεός τού 
Δελφικού χρηστηρίου, ό  πρφην Ιθνικός θεός τών 
Ίώνων, καί μετά τήν δωρικήν κάθοδον καί τήν έν 
εύνομίφ σύσταοιν καί έδραίωοιν τοϋ πολιτικού βίου 
τής Λυκουργείου Σπάρτης καί τών Δωριέων έθνικδς 
θεός γενόμενος, υπέρ πάντα άλλον θερν ύπ’ αυτών 
τιμώμενος εν τε ειρήνη καί έν πολέμψ, εΐνε τδ φαανό- 
τατον σύμβολον τοϋ Ιωνικού, τού δωρικού καί τού άττι- 
κοϋ πνεύματος διά της Σοφοκλείου μάλιστα τραγφδίας 
καί τής πλατωνικής φιλοσοφίας εις θεσπεσίαν καί 
μοναδικήν αΐγλην άναλάμψαν. Οΰδέποτε κατά τήν 
περίοδον ταύτην τού ελληνικού βίου έκρύβη ό  ουρανός 
τής πατρίου χώρας είς σκότος ζοφώδες, ουδ’ έπαυσαν 
οί οφθαλμοί τών Ελλήνων θαυμάζοντες τό στερέωμα. 
Π ώς ήδύναντο ν’ άπαρνηθώσιτό ήλιοειδες αύτών δμμα, 
άφ ’ ού οΰδέποτε άπηρνήθη αύτους ό ουρανός, οΰδ’ δ 
Φοίβος Απόλλων τό τέθριππον αύτοΟ άρμα είς νπιρ- 
βορείονς ήλασε χοίρος τήν φίλην διά παντός άποχαιρε- 
τίσας έστίαν ¡ Ό  μουσηγέτης ’Απόλλων, έξάρχων τού 
χορού τών Πιερίδων Μουσών έν Όλύμπφ, ή Παλλάς 
Ά θηνα, ή θεά της σοφίας, ή παρθένος Ά ρτεμ ις  καί 
ή ουρανία ’Αφροδίτη κυριαρχοϋσι κατά τήν λαμπράν 
ταύτην περίοδον τής ψυχής τών ‘Ελλήνων, ώς υπέρτα
τοι κυβερνηται καί ηγεμόνες, τήν »πολύστροφον 
φρένα» καί τήν καρδίαν αυτών εΰθύνοντες καί άγλαΐ- 
ζοντες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ

H<og ίγεννή&ηααν οί πρώτοι πρόσκοποι

Πατρίς των είναι ή Αγγλία, όπου τούς άπεκάλεσαν 
μπόν οκάουτς (Boy Scouts), τό δποίον σημαίνει 

παιδικαί περίπολοι- Έ κεΐ δέν έδημιουργήθησαν άπό 
ιδιοτροπίαν στιγμιαίαν ή άπό άλλην τινά άκατανάητον 
φαντασιοπληξία!', άλλ'υπήρξαν γέννημα στιγμής υπέρ
τατου καί φοβερού κινδύνου. Καί ίδου πώς :

ΕΙς τά 1897. διαρκοϋντος τού πολέμου τής 'Αγγλίας 
πρός τούς Βόερς, ή μικρά πόλις Μάφεκιγκ, είς τήν 
νότιον ’Αφρικήν, περιεκυκλώθη άπό πολυάριθμον στρα
τόν Τρανσβαλινών. Αΰτή καθ’  Ιαυτήν ή πόλις ήτο 
άσήμαντος καί εως τότε κανείς δέν έφαντάζετο οτι 
θ ά  Ιπολιορκείτο ποτέ ΰπό τοϋ εχθρού, άπαράλλακτα 
καθώς καί τώ ρα  κανείς άπό τούς άναγνώστας μας δέν 
φαντάζεται, δτι ή πόλις ή τό χωρίον, δπου κατοικεί, 
δύναταί ποτε νά πολιορκηθή άπό έχθρικόν στράτευμα.

Ά λλά ή πολυχρόνιος έκείνη και στενή πολιορκία 
τού Μάφεκιγκ πρέπει νά χρησιμεύση εις τόν καθένα
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μας ώ ς παράδειγμα, δτι ή πόλις ή τό χωρίον τής 
γεννήοεώς μας απαιτείται δχι μόνον Ιν καιρφ ειρήνης 
νά παρασκευάζεται πρός πάντα κίνδυνον, αλλά καί νά 
περιμένη τούτον ώς ενδεχόμενον, όσον απίστευτος καί 
άν φαίνεται. ’Οφείλει λοιπόν πας νεαρός Έλλην πο
λίτης καί μέλλων στρατιώτης νά προετοιμάζεται δι’ 
ένδεχόμενον πόλεμον καί νά μή όκνή νά γυμνάζεται 
καταλλήλως, ΐνα έν δεδομένη στιγμή καταστή Ικανός 
νά ύπηρετήση τήν πατρίδα του, καθ’  δν τρόπον ύπε· 
ρήσπισαν τό γενέθλιον έδαφος οί νεαροί εκείνοι πρό
μαχοι τοϋ Μάφεκιγκ.

Ό  στρατηγός Μπάδεν - Πάουελλ ήτο τότε συνταγμα
τάρχης καί διοικητής τής πόλεως. ΕΙχεν ύπό τάς δια- 
ταγάς του 7° °  περίπου άοτυφύλακας καί έθελοντάς, 
είς τούς όποιους προοετέθηοαν άργότερα' καί 3° °  
περίπου πολίται. Μεταξύ αύτών όλίγιστοι ήσαν οί 
χειριζόμενοι τό δπλον, έν φ  οί πλεΐστοι, νεαροί έμπο
ροι καί όπάλληλοι, ποτέ δέν εΐχον άσκηθή ούτε είς τόν 
στραιιωτικόν βίον, ούτε είς τήν σκοποβολήν. Και όμως, 
όποϊον αίσθημα απελπισίας καταλαμβάνει τόν άνθρω
πον έκείνον, ό όποιος εΰρίσκεται άπέναντι έχθρού έπι- 
βουλευομένου τήν ζωήν του, έν φ 'θ  ίδιος ήξεύρει δτι 
οΰδέποτε έδοκίμασε νά πιέση κάν τήν σκανδάλην ένός 
δπλου !

Μέ τοιαύτα λοιπόν στοιχεία είς τήν μικράν εκείνην 
πόλιν άπετελέσθη όπωοδήποτε έν σώμα έκ ιοοο άν- 
δρών, τό δποίον έπρεπε νά υπεράσπιση 6οο λεύκάς 
γυναίκας καί παιδία καί Τ,οοο Ιθαγενείς κατοικοϋντας 
έντός περιφερείας όκτώ περίπου χιλιομέτρων.

Εννοείται δτι ύπό τοιοΰτους ορούς ή ζωή καί ένός 
μόνου άνδρός ήτο πολύτιμος καί έφ ’  δσον ό θάνατος 
καί τά τραύματα ήραίωνον τάς τάξεις τών πολεμισ
τών, Ιπί τοσοϋτον καί ό  άγών καθίστατο καί έπιπονώ- 
τερος διά τούς έπιζώντας, αναγκαζόμενους τήν ήμέραν 
νά μάχωνται κατά τού έχθρού, τήν δέ νύκτα νά περι- 
πολοϋν καί νά προλαμβάνουν πάσαν αίφνιδίαν έπίθε- 
σιν. Είς τήν κρίσιμον ¿κείνην ώραν ό  Μπάδεν-Πάουελλ 
διέταξε τόν άρχαιότερον άξιωματικόν του, τόν λόρδον 
Έδουάρδον Σέσιλ, νά συγκαλέση δλα τά παιδία, καί 
νά καταρτίση δι’ αύτών μικρόν στρατιωτικόν σώμα. 
Έ φόρεσαν δλα όμοιόμορφον στολήν, έγυμνάσθησαν 
καί μετ’  δλίγον άπετέλεσαν μικράν μέν, άλλ’ άξιόλογον 
δύναμιν. "Εως τότε αί βοηθητικαί ύπηρεοίαι, τά προ
στάγματα καί αί ειδήσεις είς μακράς αποστάσεις ήσαν 
ανατεθειμένοι είς τούς πολεμιστάς, άλλά μετά τόν 
καταρτισμόν τού παιδικού λόχου δλας αύτάς τάς φρον
τίδας άνέλαβον τά παιδία, έν φ  οί άνδρες ¿χρησιμο
ποιούντο άποκλειστικώς είς τήν γραμμήν τού πυρός. 
Ύ πό τήν αρχηγίαν τού μικρού λοχίου των παρέοχον 
άνεκτιμήτους ύπηρεσίας καί μετά τό πέρας τοϋ πολέ- 
λέμου δλοι ήξιώθησαν τιμητικού μεταλλίου, μέ τό 
δποίον ή ’Αγγλική Κυβέρνησις ¿κόσμησε τά στήθη 
των. Πολλά παιδία ήσαν ποδηλάται καί δι’  αύτών δι- 
ωργανώθη τακτική ταχυδρομική υπηρεσία, διά νά

δύνανται οι κάτοικοι νά στέλλουν τάς ¿πιστολάς των 
είς μακράς αποστάσεις χωρίς νά ριψοκινδυνεύουν οί 
ίδιοι τήν ζωήν των. Είχαν μάλιστα έπινοήση καί 
ιδιαίτερα γραμματόσημα, σπανιώτατα καί δυσεύρετα 
τήν σήμερον, τά όποια έφερον τήν εικόνα ποδηλάτου 
καί τ’  αρχικά γράμματα τού ονόματος τής βασιλίοσης 
Βικτωρίας καί έν μέσφ τήν επιγραφήν «Πολιορκία 
Μάφεκιγκ».

Μίαν ήμέραν ό Μπάδεν - Πάουελλ συνήντησεν ένα 
τών ποδηλατών τούτων, καθ’ ήν στιγμήν διέσχιζε τδ 
πϋρ τοϋ έχθρού καί είσήρχετο είς τήν πόλιν.

— Θά τήν πάθης εσύ, είπεν, έάν έξακολουθής νά 
περνάς μέσα άπό τήν φωτιάν.

— Τρέχω γρήγορα, κύριε συνταγματάρα, άπήντησεν 
ό  μικρός, καί δεν μέ’προφθάνουν τά βόλια.

Κανείς δέν ¿φοβείτο τάς σφαίρας καί όλοι ήσαν 
πρόθυμοι είς τήν εκτέλεσιν τών διαταγών τών άνωτέ- 
ρων των, μολονότι είς πάσαν στιγμήν έξέθεταν τήν 
ζωήν των είς προφανή κίνδυνον.

Αύτοί ήσαν οί λεγόμενοι μπόϋ οκάουτς, οί "Αγγλοι 
πρόοκοποι, τούς όποιους έμιμήθησαν κατόπιν οί 
Γερμανοί.

Σύ δέ, τέκνον τής ώραίας καί δοξασμένης Ελλάδος, 
ενθυμούμενος τά κατορθώματα τών προγόνων σου, θά  
έδίσταζες νά κάμης δ,τι τά παιδία τών "Αγγλων καί 
τών Γερμανών;

Έ άν έλθη αίφνης δ έχθρδς καί καταλάβη τώρα τόν 
δρόμον αύτόν, θ ’  άρνηθής νά μεταφέρης είς τδ γειτο
νικόν χωρίον μίαν διαταγήν τοϋ άξιωματικού σου ή 
τοϋ διδασκάλου σ ο υ ; Ποτέ. Δέν πρέπει νά ύπαρξη 
άμφιβολία δτι θ ά  τό κάμης.

Ενδέχεται δμως ν ’ άνελάμβανες τό έργον μέ όλιγώ- 
τερον ζήλον παρ ' δσον θά  είχες έάν ήσο γυμνασμένος 
καί ουνηθισμένος είς τοιαύτας επιχειρήσεις. Τό ίδιον 
παρατηρείται καί εις ψυχρολουσίαν. Ό  συνηθισμένος 
είς τά  ψυχρά λουτρά θά όρμήση χωρίς διοταγμους είς 
τό νερόν, έν φ  δ άσυνήθιστος καί νά τό συλλογισΟή 
μόνον θ ’  άρχίση νά τρέμη.

Κατ’ ούδέν διαφέρει είς τούτο καί δ  νέος, δ οποίος 
Η άρχής έουνήθισε νά ύπακούη καί νά πειθαρχή. Δέν 
συλλογίζεται τόν κίνδυνον, άλλά μόλις λάβη τό πρόσ
ταγμα σπεύδει νά τό έκτελέοη χωρίς ν’ αναλογισθή 
τάς συνεπείας καί τό μέγεθος τού κινδύνου, ένφ δ μή 
ουνηθίσας νά ύπακούη, πρώτον θ ά  διατυπώση τάς 
άντιρρήοεις του, κατόπιν θά  συλλογισθή, θ ’ άφίση νά 
παρέλθη ή εύκαιρος στιγμή καί έπί τέλους θ ά  φανή 
άνανδρος έπιούρων έφ ’ εαυτού τήν περιφρόνησιν καί 
τήν αποστροφήν καί αύτών τών πρφην φίλων του.

Δέν άπαιτείται δμως νά έκραγή πόλεμος. Καί έν 
καιρφ ειρήνης ήμπορούμεν άνά πάσαν στιγμήν νά 
φανώμεν χρήσιμοι είς τήν πατρίδα καί είς τούς 
όμοιους μας.

[Έπονται κεφάλαια: Τί πρέπει νά μάθη καί νά 
πράξη τις διά να γίνη πρόσκοπος κ.λ.π.].

Κατά τό ν  ’Ά γγ λον  στρατηγόν Μ Π Α Δ Ε Ν  · Γ Ι Λ Ο Υ Ε Λ Λ
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ρχεσαι άπό τό θέρο;
—  Ναί. Θέρισα ένα βέρστι κ’  έβγαλα ένα 

καπίκι! Οί δουλιές πάνε άσκημα. Πολλοί δου- 
λευιάδες, βλέπεις. Μαζεύτηκαν οί πεινασμένοι 
καί ξεπέσανε ιά μεροκάματα. Εξήντα καπίκια 
δίνανε στό Κουμπάνι. Ποΰναι τα χώρα! Καί 
άλλοτες, δπως λένε, τρία, τέσσερα ρούμπλια καί 
πέντε ακόμα.

— “Αλλοτες! . . .  “Αλλοτες μόνο για νά κυτ- 
τάξη κανένας έναν άληίΗνό Ρούσσο, πλήρωνε 
τρία ρούμπλια. Έ δώ  καί δέκα χρόνια, εγώ έκανα 
εμπόριο μέ τούτη τη δουλειά. Πήγαινα σ’  ενα 
χωριό κ’ έλεγα: «Έ γώ  είμαιΡούσσος!» ’Αμέσως 
μέ κυττάζανε, μέ ψάχνανε, κάνανε τό σταυρό 
τους — καί νά σου τρία ρούμπλια'στην τσέπη 
μου. Μέ ταΐζανε μάλιστα καί μέ ποτίζανε. Καί μέ 
καλούσανε νά κάτσω δσο θέλω στά σπίτια τους.

Ό  παίδαρος, άκούοντας τόν Τσελκάς, άρχισε 
νάνοίγη τό στόμα του, δείχνοντας μέ τ’  ολο
στρόγγυλο πρόσωπό του ολάκερο τό θαυμασμό 
του. ’’Υστερα δμως κατάλαβε πώς αυτός δ κου
ρελιάρης τόν κοροΐδευε, έκλεισε τό στόμα του 
καί σε λίγο έμπηξε τά γέλια. 'Ο  Τσελκάς κρα
τούσε τό σοβαρό, κρύβοντας τό χαμόγελό του 
κάτω άπό τό μουστάκι του.

— Κατεργάρη! Μοΰ κόβεις κοΰρες κ’  έγώ 
κάθομαι καί σ’  άκούω καί σέ πιστεύω. ’Αλήθεια 
δμως, άλλοτες Ικεΐ κάτω.. .

— Ά μ ’ τί σοΰ λέω κ’  Ιγώ ; Δέ σοΰλεγα πώς 
άλλοτες Ικεΐ κάτω...

—  Ξεφορτώσου με! είπε δ παίδαρος, σηκό- 
νοντας τό χέρι του. Παπουτσής είσαι, δέ μοΰ 
λές, γιά ράφτης;

— Έ γ ώ ; ρώτησε δ Τσελκάς. Συλλογίστηκε 
λιγάκι καί είπε: Έ γώ  είμαι ψαράς.

—  Ψαράς; ’Αλήθεια. Καί τί ψαρεύεις; ψάρια;
—  Γιατί νά ψαρεύω ψάρια; Έ δώ  οί ψαρά

δες δέν ψαρεύουνε τίποτ’  άλλο άπό ψάρια. Έ γώ 
ψαρεύω πνιγμένους, παλιές άγκουρες, βουλιαγ
μένα καράβια —  άπ’  δλα τελοσπάντων! Ξέρεις, 
έχουνε άρμίδια Ιπίτηδες γι’  αύτό τό ψάρεμα.

— Κατέβασε ακόμα άπ’  τό ξερό σου, κατέ
βασε! “Ισως είσαι άπό κείνους τους ψαράδες, 
πού λένε μοναχοί τους:

Έμεΐς τά δίχτυα ρίχνουμε 
’Απάνω στή στεριά 
Στούς σταύλους καί στ’  Αλώνια 
Μιά χαρά.

—  Έχεις δή ποτέ σου άπ’  αΰτοίις τού ψαρά
δες; ρώτησε δ Τσελκάς, κυττάζοντάς τον είρω-

* Συνεχεία' «Παναάήναια» 3* Μαίου, α. ιιο,

νικά καί βάζοντας μέ τό νόύ του την κουταμάρα 
του καλοΰ παιδιού.

— “Οχι, δέν έχω ίδεϊ. “Εχω άκουστά δμως,
— Σ ’  άρέσουνε;
—  Γιατί δχι; Είναι άνθρωποι άφοβοι και 

λεύτερος
—  Καί τί τή θέλεις Ιού τή λευτεριά; Σ ’ άρέ- 

σει ή λευτεριά;
—  Γιατί νά μή μ’  άρέση. Είναι κανένας 

αφέντης στον Ιαυτό του, πάει δπου τ’  αρέσει, 
κάνει δ,τι θέλει. Γιατί τάχα; “Οταν βγάζει τό 
ψωμί του καί δέ3> έχει τή θηλειά στό λαιμό, — 
είναι μοναδικό πράμα. Γλεντάει δσο θέλει, φτά
νει νά μήν ξεχάνη καί τό Θεό.

Ό  Τσελκάς έφτυσε κάτω μέ καταφρόνια, 
γύρισε τις πλάτες του καί δέ ρώτησε άλλο τίποτε.

— Κύττα μ’  εμένα άξαφνα . .  . είπε δ άλλος 
μέ καινούργια ζωηρότητα. "Οταν πέθανε δ πατέ
ρας μου δέν άφισε μεγάλα πράματα. Ή  μάννα 
μου ήταν γρηά, τά χωράφια κουρασμένα, τί μού 
μένει νά κάνω; Πρέπει νά ζήσω ώστόσο. Π ώ ς; 
Ξέρω κ’ Ιγ ώ ; Θάθελα νά μπω γαμπρός σέ κα
νένα καλό σπίτι. “Αν δώση τό μερδικό της στήν 
κόρη πάει καλά. “Αν δμως δ διάολος 0 πεθε
ρός δέ θέλη νά κάνη τη μοιρασιά; Τότε πρέπει 
νά δουλεύω γι’  αυτόν χρόνια καί χρόνια. Βλέ
πεις πώς είναι οί δουλιές; “Αν είχα δμως στήν 
μπάντα έκατό, Ικατοπενήντα ρούμπλια, άλλον 
άέρα θά είχα. Θά μπορούσα νά μιλήσω στο 
γέρο: «Δίνεις τό μερδικό της στη Μ άρθα;» Δέν 
τό δίνει; «Καλά, γέρο, είναι κι’ άλλα κορίτσια, 
δόξα σοι δ Θεός, στο χωριό». Καί θάμουνα λεύ
τερος νά κάνω δπως ξέρω, θά εξούσιαζα .τόν 
εαυτό μου. Ν α ί!— δ παίδαρος άναστέναξε.— 
Τώρα δέ μού μένει άλλο παρά νά μπώ σ’  ενά 
σπίτι. Συλλογίστηκα πώς αν πήγαινα στό κου
μπάνι, θάβγαζα σιγά-σιγά διακόσια ρούμπλια. 
Καί ή δουλειά τέλειωνε. Θάμουνα κ’ Ιγώ. κάτι τί. 
Τώρα είμαι καραβοτσακισμένος! Πρέπει λοιπόν 
νά μπώ σέ σπίτι, νά γίνω σκλάβος, γιατί δέν τά 
βγάζω πέρα μ’  αυτά πούχω.. . τών. άδυνάτων 
άδύνατο! Έ ! . . .

Ό  παίδαρος δέν τό πολυήθελε νά μπή σώγαμ
προς σέ πλουσιόσπιτο. Κατέβασε τά μούτρα του 
καί κουνούσε χέρια καί πόδια, καθώς ήτανε ξα
πλωμένος. Ό  Τσελκάς, πού τά λόγια τοΰ παιδιού 
τόν είχανε βάλει σέ συλλογή, ήρθε στόν εαυτό 
του. Δέν είχε καί πολλή δρεξη νά μιλήση, ωστόσο 
ρώτησε.

— Και τώρα πού θά πάς;
— Πού θά πάω; Στό σπίτι μου. Πού θέλεις 

νά πάω;
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—  Γιατί τάχα; Δέν μπορούσες τάχα νά πφς 
καί στήν Τουρκία;

— Στήν Τουρκία; είπε συρτά δ παίδαρος. 
Πάνε οί χριστιανοί στήν Τουρκία; Τί κάθεσαι 
καί μού λές;

— Έ !  ρέ βλάκας πού είσαι! άναστέναξε δ 
Τσελκάς καί τού ξαναγύρισε τ'ις πλάτες. Δέν 
τούκανε πια δρεξη νά μιλήση μέ τέτοιο μπου
νταλά. *0  νταβραντισμένος αύτός χωριάτης ξυ
πνούσε μέσα του κάποια σκοτεινά πράματα.

Έ ν α  μπερδεμένο αίσθημα ξάναβε σιγά-σιγά 
μέσα του, κάποιο πείσμα τάραξε τήν ψυχή του 
καί δέν τόν άφινε νά συμμαζέψη τό νού του 
καί νά συλλογισθή τί είχε νά κάνη αύτή τή 
νύχτα.

Ό  παίδαρος, πού τόν είχε βρίσει, μουρμού
ριζε κάτι μέσ* άπ’  τά δόντια του καί τούριχνε 
πού καί πού λοξές ματιές. Τά μάγουλά του 
είχανε φουσκώσει παράξενα, τά χείλια του πρι- 
στήκανε καί τά μάτια του παίζανε μ’  ενα τρόπο 
πού ήτανε νά ξεκαρδίζεσαι. Δέν τό περίμενε 
άλήθεια, ή κουβέντα ίου μ’  αυτόν τόν μουστα
καλή νά τελειώση τόσο γρήγορα καί μέ τέτοιο 
Ιξευτελιστικό τρόπο.

Ό  παίδαρος ήθελε τώρα νά βγάλη τό άχτι του.
— Έ !  βρέ ψαρά! Δέ μοΰ’ λές; τό παθαίνεις 

συχνά ή είσαι μεθυσμένος;
Έ τσι άρχισε νά τού μιλή, μά την ίδια στιγμή 

δ ψαράς γύρισε μονομιάς καί τόν ρώτησε.
—  "Ακου δώ, ρέ βυζανιάρικο! Θέλεις νά 

δουλέψης μαζί μου τή νύχτα; Έ ; λέγε γρήγορα.
—  Τί δουλειά νά κάνω; ρώτησε διατακτικά 

δ παίδαρος.
— Εκείνο πού θά σού .πώ εγώ . . .  Ν ά ! θά 

ψαρέψουμε. ’Εσύ θά τραβάς κουπί.
—  “Αν είναι έτσι, μπράβο. Δουλεύω μιά 

χαρά. . .  Φτάνει μοναχά νά μή βρω κανένα 
μπελά κοντά σου. Γιατί δέ μοΰ πολυαρέσεις μέ 
μέ τά μισά σου λόγια . . .

*0 Τσελκάς ένοιωσε ένα κάψιμο στό στήθος 
του καί λυσσώντας μέσα, τουπέ μέ δυο λόγια.

— Μή μιλάς Ισύ δταν δέν καταλαβαίνεις τί 
σού γίνεται. Ειδεμή σού κατεβάζω μιά κατα
κέφαλα καί σού λαμπικάρω τό μυαλό σου, 
ώρα - ώρα.

Πήδησε άπ’  τ’ άγκωνάρι πού καθότανε, τρά
βηξε τό μουστάκι του μέ τό ζερβί χέρι, κ’  έσφιξε 
τή γροθιά του, γεμάτη άπό φλέβες κομποδεμένες 
καί σκληρή σά σίδερο. Τά μάτια του αστράψανε.

Ό  παίδαρος τά χρειάστηκε. Έρριξε μιά μα
τιά δλόγυρά του καί σηκώθηκε δειλά άπάνω. 
Κύτταξε δ ένας τόν άλλον άποπάνω ώς κάτω, 
δίχως νά πούνε λέξη.

— Λοιπόν; ρώτησε αυστηρά δ Τσελκάς.
“Εβραζε καί λύσαζε γιά τήν προσβολή πού

τοίχε κάνει αυτό τό βοϊδάκι, πού ούτε τό λογά
ριαζε τήν ώρα πού τού μιλούσε καί πού τώρα

τό Ιχθρευότανε γιά τά καθάρια του γαλανά 
μάτια, τό γερό καί ήλιοκαμένο του πρόσωπο 
καί τά κοντά καί δυνατά του μπράτσα, κΓ άκόμα 
γιατί κι’  αδτός είχε κάπου Ικεΐ κάτω ενα χωριό 
κ’  ένα σπίτι μέσα στό χωριό, καί τούχανε πει 
κΓ αύτουνοΰ κάποτε νά μπη γαμπρός σ’  ένα 
καλό τζάκι καί παραπάνω άπ’  δλα αυτά γιατί 
αυτό τό πλάσμα, πού ήτανε παιδί μπροστά του, 
κοτοΰσε νάγαπάη τή λευτεριά, δίχως νά ξέρη 
τό τί άξίζει καί δίχως νά τού φελρ σέ τίποτε.

Ό  παίδαρος κύτταζε τόν Τσελκάς κ’ ένοιωθε 
πώς ήταν κοπέλι του..

—  Μά . . . είπε, άς είναι! τό θέλω. Έ γώ  δου
λειά γυρεύω. Γιά ποιόνε θά δουλέψω, γιά σέ- 
νανε ή γιά άλλονε δέ μέ νοιάζει. Ό ,τι είπα 
τώπα γιατί, δέ μοΰ φάνηκες γιά δουλευτής. . .  
είσαι παραπολύ κουρελιάρης. 'Ωστόσο καταλα
βαίνω πώς καθένας μπορεί νά καταντήση έτσι. 
Πρώτη φορά μου είναι τάχα πού βλέπω μπε
κρή; Άχούχα! έχουνε ίδεΐ τά μάτια μου καν 
καί κδν καί χειρότερους άκόμα άπό σένα.

— Καλά! λοιπόν έρχεσαι; ρώτησε μαλακώ- 
τερα τώρα δ Τσελκάς.

—  Έ γώ  βέβαια, μετά χαράς σου. Πόσα 
δίνεις;

— Κατά τή δουλειά που θά γίνη. Κατά τό 
τί θά κάνουμε καί κατά τό τί θά πάρουμε. 
“Ισως καί νά σούρθουνε πέντε ρούμπλια στό 
μερδικό σου. Κατάλαβες;

Τώρα δμως πού ήτανε δ λόγος γιά παράδες, 
δ χωριάτης ήθελε καθαρές κουβέντες, ξάστερους 
λογαριασμούς. Κοντοστάθηκε πάλι κάί μούδιασε.

— Δέ μέ συμφέρει, άδερφάκι, δπως τά λές. 
Έ γώ  θέλω τά πέντε ρούμπλια στό χέρι.

Ό  Τσελκάς μπήκε τώρα στήν τέχνη του.
— Πολλά είπαμε καί σώνει. Πάμε ώς τήν 

ταβέρνα.
Τραβήξανε πλάϊ-πλάϊ. 'Ο Τσελκάς μέ δλο τό 

σοβαρό του, σά μάστορης στρίβοντας τό μου
στάκι του, δ παίδαρος σάν υποτακτικός του, 
φοβισμένος καί δίχως εμπιστοσύνη.

— Χάρισέ μου τδνομά σου! είπε δ Τσελκάς.
— Γαβρήλος, άποκρίθηκε τό παιδί.
Καθώς μπήκανε στή βρώμικη καί καπνι

σμένη ταβέρνα, ό Τσελκάς ζύγωσε στό μηεζσ- 
χιά  καί παρήγγειλε μέ τό ελεύθερο μιά μποτί- 
λια βότκα, σούπα μέ λάχανα, κρέας ψητό, τσάι 
καί άφού λογάρισε τήν παραγγελιά του, είπε 
ξερά: «Γράφτα!» 'Ο κάπελας έγνεψε μέ τό 
κεφάλι του, χωρίς νά βγάλη τσιμουδιά. Τότε δ 
Γαβρήλος γέμισε άπό σεβασμό γιά τόν άφέντη 
του, πού μολονότι έδειχνε ένας παλιάνθρωπος, 
ήτανε τόσο γνωστός καί είχε τά πιστά παντού.

— Νά λοιπόν! Θά φάμε μιά μπουκιά κ’ ύ
στερα θά τά πούμε. Περίμενέ με μιά στιγμούλα. 
“Εφθασα.

Έφυγε, κΓό Γαβρήλος έρριξε μέ ματιά διό-
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γυρά του. Ή  ταβέρνα ήτανε ύπόγειο, υγρή, 
σκοτεινή, ποτισμένη άπό καπνό, κατράμι καί 
ξυνίλα. “Αντίκρυ στο Γαβρήλο, σε άλλο τραπέζι 
ήταν ένας μεθυσμένος μέ ναυτική φορεσιά, 
κοκκινογένης, μουντζουρωμένος άπό κάρβουνα 
και κατράμι. Μουρμούριζε, μ“ ενα άδιάποπο 
ρέψιμο, κάποιο τραγούδι, πού δεν ένοιωθες τί 
έλεγε, πότε σφυριχτά και πότε άναστεναχτά. 
Ροΰσσος δεν ήτανε βέβαια.

Πίσω του ήτανε δυό Μολδαβές, κουρελιάρες, 
μελαχροινές, ήλιοκαμένες, πού κάποιο τραγούδι 
μουρμουρίζανε κι’  αύτές. .

Μακρύτερα ξεχωρίζανε στό σκοτάδι άλλα 
μούτρα, ξεμαλιάρηδες δλοι, μισομεθυσμένοι όλοι 
κουνώντας χέρια και πόδια αδιάκοπα.

Ο Γαβρήλος άρχισε νά φοβάται μοναχός του, 
οπως ήτανε. Δέν έβλεπε την ώρα νά γυρίση ό 
άφέντης του. "Ολοι οί κρότοι τής ταβέρνας 
σμίγανε καί γινόντουσαν ενα. Έλεγες πώς μου
γκρίζει ενα θεόρατο θηρίο μέ χίλιες φωνές, πού 
δερνότανε λυσσασμένο μέσα στό πέτρινο αυτό 
κλουβί καί δεν ευρισκε άπό πού νά ξεφύγη. 
‘Ο Γαβρήλος ένοιωθε πώς τό κορμί του όλο 
ποτιζότανε άπό ενα σπίρτο παράξενο, πού τού- 
φερνε ζαλάδα καί τού θάμπωνε τά μάτια, μο
λονότι εΐχε περιέργεια νά κυττάξη τό τί γίνεται 
γύρω του.

Ό  Τσελκάς ξαναγύρισε. “Αρχίσανε τό φαγο
πότι καί τήν κουβέντα. “Απ’ τό τρίτο ποτήρι δ 
Γαβρήλος ήτανε στα πράματα. Έκανε κέφι καί 
ήθελε νά πή κάποιο καλό λόγο στον άφεντά- 
θρωπο, πού τούκανε τό κέρασμα, πριν νά Ιδή 
άκόμη τή δούλεψη του. Μά τά λόγια τού στε
κόντουσαν μπερδεμένα στό λαρύγγι.

'Ο Τσελκάς τον κύτταζε καί χαμογελώντας 
ειρωνικά τού είπε:

— Είσαι στό καντίνι, βλέπωI... Κουράγιο! 
Μέ πέντε ποτηράκια μονάχα; Πώς θά τά κατα- 
φέρης λοιπόν νά δούλεψης;

— Μή φοβάσαι, άδερφάκι, είπε τσεβδά δ 
Γαβρήλος, μή φοβάσαι καθόλου. Θά Ιδης πώς 
θά σέ δουλέψω. Έ λ α  νά σέ φιλήσω τώρα. Έ ;

— ‘Ωραία, ω ρα ία !.. Τραβάς άκόμη μία;
Ό  Γαβρήλος έπινε. Τά πράματα άρχίσανε 

νά στριφογυρίζουνε γύρω του. "Αρχισε νάνα- 
κατώνεται. Τό πρόσωπό του γίνηκε σά χαζό. 
θέλοντας νά μιλήση τέντωνε παράξενα τά χεί
λια του καί μούγκριζε. Ό  Τσελκάς τόν κύτταζε 
στα μάτια, σαν κάτι νά θυμότανε, έστριβε 
ολοένα τό μουστάκι του καί χαμογελούσε μέ 
έναν τρόπο τώρα γρουσούζικο καί κακό.

Ή  ταβέρνα ήτανε γεμάτη άπό μιά χλαλοή. 
*0 κοκκινοτρίχης δ ναύτης κοιμώτανε, άπουμπι- 
σμένος άπάνω στό τραπέζι.

— ”Ας τού δίνουμε άποδώ. Είπε δ Τσελκάς 
καί σηκώθηκε.

Ό  Γαβρήλος έκανε νάσηκωθή, μάδέν τά κατά-

φερε. Έρριξε μιά τρομερή βλαστήμια κ’ έσκασε 
στά γέλια, ηλίθια γέλια μεθυσμένου.

—  Μούγινες στά καλά! Είπε δ Τσελκάς, ξα- 
ναπαίρνοντας τή θέσι του άντίκρυ άπ“ τό Γα
βρήλο. “Εκείνος γελούσε δλοένα καμαρόνοντας 
κουτά τόν άφέντη του. Ό  Τσελκάς τόν κύτταξε 
μ’  ένα μάτι πού τόν περνούσε πέρα - πέρα. 
"Εβλεπε μπροστά του έναν άνθρωπο, πού τού 
κρατούσε τή ζωή στά νύχια του. "Ηξευρε τώρα 
πώς είχε τή δύναμη νά κάμη ο,τι θέλει. Μπο
ρούσε νά τόν διπλώση σά χαρτί. Καθώς ένοιωθε 
πώς ήτανε πασσάς άπάνω σ ’ ένα άλλο πλάσμα, 
ή καρδιά του γινότανε περιβόλι καί συλλογιό
τανε πώς ποτέ τό χωριατόπαιδο αυτό δέ θά- 
δειαζε τό ποτήρι πού τόν πότισεν αύτόν ή 
Μοΐρα. Τό ζήλευε καί τό λυπότανε τό παλλι- 
κάρι αυτό, καί πάλι τό ψυχοπονούσε μέ τήν 
Ιδέα πώς μπορούσε νά ξαναπέση σέ χέρια σαν 
τά δικά του. ΚΓ όλα του αυτά τά αισθήματα 
γυρίσανε σ’ ένα. Τοΰ'φαινότανε πώς ήτανε πα
τέρας του κ’  έξουσιαστής του. Τό λυπότανε τό 
παιδί καί όμως τό παιδί αυτό τού χρειαζότανε. 
Τότες δ Τσελκάς πήρε τό Γαβρήλο άπ’ τό χέρι, 
τόν ξέβγαλε ήσυχα-ήσυχα άπ’ τήν ταβέρνα καί 
τόν έκατσε στον ήσκιο, κάτω άπό ένα σωρό 
ξύλα. Ό  Γαβρήλος ταράχτηκε μιά στιγμή, βόγ- 
γησε λιγάκι καί άποκοιμήθηκε.

* * *
— Λοιπόν; Είσαι έτοιμος; ρώτησε σιγαλά δ 

Τσελκάς τόν Γαβρήλο, πού στερέωνε τά κουπιά.
— Στη στιγμή! "Ενας σκαρμός κουνιέται. 

Νά τόν χτυπήσω μέ τό κουπί;
— "Οχι! Δέ μάς χρειάζονται κρότοι! Ζούλα 

τον μέ τό χέρι σου καί θά μπή στη .θέση του.
Κ ’ οί δυό μαζή μανουβράρανε τή βάρκα, 

πού ήτανε δεμένη στην πρύμη Ινός καραβιού. 
"Ητανε ένα σωρό ιστιοφόρα έκεΐ φορτωμένα 
μέ βαλανιδόφλουδα καί τούρκικες φελούκες μι- 
σογεμάτες άπό ξυλεία λογής-λογής καί χοντρούς 
κορμούς κυπαρισιών.

Ή  νύχτα ήτανε σκοτεινή· στον ουρανό κυ
λούσανε βαρειό κουρελιασμένα σύννεφα κ’  ή 
θάλασσα ήτανε ήσυχη, μαύρη καί πυκνή σά 
λάδι. "Εβγαζε μιά υγρή μυρουδιά άρμΰρας καί 
φλοίσβιζε σιγαλά χτυπώντας άπάνω στά πλευρά 
των καραβιών καί τών μώλων καί σαλεύοντας 
άπαλά τή βάρκα τού Τσελκάς. Σέ μεγάλη άπό- 
σταση ξεχωρίζανε άπάνω άπ’  τή θάλασσα οί 
σιλουέτες τών καραβιών, πού φυτεύανε τά 
μυτερά τους κατάρτια, μέ τά χρωματιστά φανά
ρια, στόν ουρανό. ‘Η θάλασσα καθρέφτιζε τά 
φώτα καί φαινότανε σπαρμένη μέ κίτρινα ση
μάδια, πού τρέμανε στόν άπαλό βελουδένιο 
κόρφο της, μαύρο, μουντό πέρα - πέρα, πού τόν 
άργοσάλευε μιά βαθειά άναπνοή. Ή  θάλασσα 
κοιμότανε μέ τό γερόν ύπνο τού Ιργάτη, τού 
άποκαμωμένου άπ’  τή δουλειά τής ημέρας.
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—  Ά β ά ρ α ! είπε δ Γαβρήλος, βουτώντας τά 
κουπιά του.

— Τ ρά β α . . .
Ό  Τσελκάς μέ μιά κουπιά έσπρωξε τή βάρκα 

ανοιχτά ανάμεσα σέ δυό άλλες βάρκες. Πήρε 
δρόμο άπάνω στό γλυστερό νερό, πού καθώς 
τό σχίζανε τά κουπιά φεγγοβολούσε μ’  ένα 
γαλάζιο φωσφόρισμα. Μιά μακρυά φωτεινή 
γραμμή, σπιθόβολη, άκολουθοΰσε φιδωτά τή 
βάρκα.

—  Λοιπόν, σέ πονάει άκόμα τό κεφάλι; ρώ
τησε δ Τσελκάς μέ καλωσύνη.

— Τρομάρα! Μού κουδουνάει σαν καμπάνα. 
Θά ρίξω λίγο νερό . . .

— Τί νά σοΰ κάνη τό νερό. Βρέξε τά μέσα 
σου καλύτερα καί θά σοΰ περάση πιο γρήγορα.

Κ ’  έδωκε μιά μποτίλια στό Γαβρήλο.
— Λές; Ό  Θεός βοηθός!
"Ενα γλυκό γλουγλούκισμα άκούστηκε.
— ’Έ ! το παραξήλωσες! Φτάνει! φώναξε ό 

Τσελκάς.
Ή  βάρκα προχώρησκε βουβά γλυστρώντας 

άνάμεσα στά καράβια. ’Άξαφνα ξέφυγε άπό 
κοντά τους, καί ή θάλασα ή άπέραντη, ή δυνατή, 
ή λαμπερή ξετυλίχτηκε μπροστά τους. Χανότανε 
στά γαλάζια μαύρη, όπου άπ’ τά νερά της 
ανεβαίνανε στόν ουρανό σύννεφα σταχτοπόρ- 
φυρα, περιτριγυρισμένα άπό κίτρινο χνούδι, 
πρασινωπά σαν τό νερό τής θάλασσας ή μολυ- 
βόμαυρα, μελαγχολικά, πού ρίχνανε τις βαρείες 
έκείνες σκιές, πού πλακόνουν τις ψυχές καί τά 
συλλογικά τού άνθρώπου. Τά σύννεφα σέρνον
ται σιγά τώνα άπάνω στό άλλο καί τώρα σμί
γανε καί γινόντουσαν ένα και τώρα σκορπίζανε 
τώνα μακρυά άπ’  τ’ άλλο. ’Ανακατώνανε τά 
χρώματα καί τά σχήματά τους, σβύνανε καί 
ξαναφαινόντουσαν πάλι μέ καινούργια σχέδια, 
μεγαλόπρεπα καί πένθιμα. Τό άργοκίνημα αυτό 
τών άψυχων όγκων είχε κάτι τι μοιραίο. Φαι
νότανε πώς έκεΐ κάτω, στά σύνορα τής θάλασ
σας ,ήτανε άναρίθμητα τέτοια, πού θά,νέβαιναν 
σέρνοντας άδιάφορα στον ούρανό, μέ τόν κακό 
καί ήλίθιο σκοπό νά μην τόν άφίσουνε νά 
φωτίση πιά την κοιμισμένη θάλασσα μέ τά 
Ικαιομμύρια τά χρυσά μάτια, τών πολύχρωμων 
αστεριών του, πού ζούνε κΓ ονειρεύονται καί 
ξυπνάνε τις εύγενικές επιθυμίες στά πλάσματα, 
πού στέκονται λατρευτικά μπροστά στήν ιερή 
καί καθαρή τους λάμψη.

— Δέν είναι ώμορφη ή θάλασσα; ρώτησε δ 
Τσελκάς.

— Δέν είναι άσκημη! Μόνο πού φοβάται 
κανένας σαν τή ταξιδεύη, είπε δ Γαβρήλος.τρα
βώντας τό κουπί του στρωτά καί δυνατά. Ή  
θάλασσα μόλις φλοίσβιζε, ξέφευγε άπαλά κάτω 
άπ’  τά μακρυά κουπιά κ’ έλαμπε δλοένα, μέ τά 
γαλάζια καί θερμά φωσφορίσματά της. -

— Φοβάται λέει; Κοπρίτη! . . .  μουρμούρισε 
δ Τσελκάς ειρωνικά.

Αύτός, δ άδιάντροπος κλέφτης, άγαπούσε τή 
θάλασσα. Μέ τό φυσικό του, πού ήτανε όλο 
φωτιά καί δέ χόρταινε νά βλέπη καί νάκούη, δέν 
είχε καί τώρα χορτασμό νά καμαρώνη τό άπειρο, 
τό έλεύθερο καί δυνατό αύτό στοιχείο. Καί τού 
κακοφάνηκε νάκούση τέτοια άπάντηση, όταν. 
ρώτησε γιά τήν ώμορφιά τής θάλασσας, πού 
τόσο τήν άγαπούσε. Καθισμένος στο τιμόνι κύτ
ταζε ήσυχα μπροστά του καί θάθελε νά μήν 
τελείωση ποτέ τό ταξίδι του στό βελουδένιου 
αύτόν κάμπο.

"Οταν βρισκότανε στη θάλασσα, μιά πλατειά 
καί θερμή συγκίνηση τόν κυρίευε, γέμιζε τήν 
ψυχή του καί τήν καθάριζε λιγάκι άπ’  τις βρώ
μες τής ζωής. Τού άρεσε ή εντύπωση αύτή καί 
τόν εύχαριστούσε νά βλέπη τόν εαυτό του καλύ
τερο, άνάμεσα στά κύματα καί τόν άέρα όπου 
οί στοχασμοί τής ζωής γλυκαίνουν κ’  ή ίδια ή 
ζωή χάνει τήν άξία της. Τή νύχτα μες στή θά
λασσα, ή κοιμισμένη άναπνοή τού νερού, σκορ
πάει τόν άνάλαφρον ήχο της, καί τό ατέλειωτο 
αύτό μουρμούρισμα βαστάει τις κακές δρμές καί 
γεννάει δυνατά όνειρα στήν τ|»υχή τού άνθρώπου.

— Καί τά δίχτυα πού είναι τα; Έ ;  ρώτησε 
άξαφνα δ Γαβρήλος, ρίχνοντας μιά ματιά στή 
βάρκα.

Ό  Τσελκάς άνατρίχιαοε.
— Τό δίχτυ είναι έκεΐ, στό τιμόνι.
— Τί λογής δίχτυ είναι αύτό; ρώτησε δ Γ α

βρήλος, σάν νά τού μπήκανε ψύλλοι στ’  αύτιά.
— ’Απόχη καί. . .
‘Ο Τσελκάς όμως ντράπηκε πιά νά πή ψέματα 

στό παιδί αύτό, γιά νά κρύψη τάληθινά του σχέ
δια, λυπήθηκε μάλιστα τούς στοχασμούς του και 
τά αισθήματα, πούχε λίγο προιύτερα και πού 
τό παιδί, ρωτώντας τον, τού τάδιωξε. Θύμωσε. 
Έ νοιωσε στό στήθος του εκείνη τήν κοίλα, 
πού τή γνώριζε καλά' κάιι τυΰσφιξε σά θηλειά 
τό λαιμό. Είπε άγρια στό Γαβρήλο’

— Κάτσε στ’  αυγά σου καί μήν άνακατεύεσαι 
έκεΐ πού δέ σέ σπέρνουν. Σέ πήρα νά τραβήξης 
κουπί. Τράβα λοιπόν καί συμμάζεψε τή γλώσσα 
σου γιατί δέ θά σού βγή σέ καλό. Κατάλαβες;

"Ενα λεπτό ή βάρκα παρακύλησε καί σταμά
τησε. Τά κουπιά σταθήκανε άκούνητα μέσα στό 
νερό πούβραζε ολόγυρά τους, καί δ Γαβρήλος 
σάλεψε άνήσυχα άπάνω στό σκαμνί του.

— Τράβα κουπί!
Μιά χοντρή βλαστήμια τράνταξε τόν άέρα. 

‘Ο Γαβρήλος ξαναβούτησε τά κουπιά. Ή  βάρκα 
σάν τρομασμένη, προχώρησε μέ ξεκομένα, νευ
ρικά τινάγματα, σκίζοντας μέ ταραχή τό νερό.

—  Πιο ζωντανά!
Ό  Τσελκάς σηκώθηκε άπ’ τό τιμόνι καί στύ

λωσε τά μάτια του άπάνω στό χλωμό πρό
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σωπο, με τά τρεμουλιαστά χείλια, τοΰ Γαβρή- 
λοτι. Καθώς εσχυφιε καμπουρωτά, φαινότανε σά 
γάτος έτοιμος νά πηδήση. Έ ν α  τρίξιμο δοκών 
και ενας ήχος κοκκάλων άκουγότανε.

— «Α ΐ! της λέμβου!»
Τό αθστηρό ρώτημα άντηχησε στη θάλασσα.
— "Ω ! διάβολε I τράβα λοιπόν! χωρίς ταραχή! 

θά σέ σκοτώσω βρωμόσκυλο! τράβα λοιπόν, 
Μία, δύο! . . .  Μή βγάλης τσιμουδιά, κακομοίρη! 
γιατί σ’ έσκισα σάν την σαρδέλα ! . . .  σφύριξε 
ό Τσελκάς.

— Χριστέ καί Παναγία! μουρμούρισε ό Γα
βρήλος, τρέμοντας καί άποκάμωμενος άπ’ τό 
φόβο καί την κούραση.

Η βάρκα προχώρησε μαλακά κατά τό λιμάνι, 
οπου τά καραβοφάναρα κάνανε ένα πολύχρωμο 
σμάρι καί τά κατάρτια ξεχωρίζανε σά ζωγρα
φιστά στον ουρανό.

—  «Α ΐ! τής λέμβου!» Ξαναρωτήσανε άλλη 
μια φορά. Τώρα ή φωνή ήτανε μακρυνότερη 
και ό Τσελκάς ήσύχασε.

— Φώναζε οσο θέλεις τώρα, άδερφάκι.! εΐπε 
κατά τή φωνή. Καί γυρίζοντας κατά τό Γα- 
βρήλο πού μουρμούριζε Χριστούς καί Πα
ναγίες :

—  Είχες τύχη, μάτια μου, τοΰ είπε. Ά ν  μάς 
παίρνανε πόδι αυτοί οϊ διάβολοι, ήσουνα χαμέ
νος. Ακοΰς; Θά σ’ έστελνα νά κάνης συντροφιά 
των ψαριών . . .

Τώρα πού <5 Τσελκάς μιλούσε ήσυχα καί μέ 
καλωσύνη, ό Γαβρήλος, τρέμοντας δλοένα άπ’ 
τό φόβο του, άρχισε τά παρακάλια.

—  *Ά«ου, νά σοΰ πω. Ά φ ισέ  με νά φύγω ! 
•Στο Χριστό σου, άφισέ με. Βγάλε με στη στεριά. 
"Ωχ, ώχ, ωχ, είμαι χαμένος 8 κακομοίρης. "Αφισέ 
με γιά τό Θεό! Τί μέ θέλεις εμένα; Δεν μπορώ 
νά κάνω τέτοια πράγματα εγώ, ποτέ μου δέν 
τάκανα. Πρώτη φορά είναι, άφέντη μου! Χα
μένος άνθρωπος είμαι. Πώς μέ τύλιξες έτσι, 
άδερφάκι; Π ώς: Είναι έμαρτία καί στο θεό. 
Μέ κόλασες. Τί δουλιές είναι τούτες!

— Τί δουλιές; ρώτησε αυστηρά ό Τσελκάς. 
Τί θέλεις νά πής; Μίλα. Τί δουλιές;

Έκανε χάζι μέ τήν τρομάρα τού παιδιού. 
Τού άρεσε μάλιστα νά βλέπη πώς αυτός ήτανε 
ή άφορμή.

—  Μπερδεμένες δουλιές, άδερφάκι μου . . .  
"Αφισέ με γιά τό Θεό. Τί σοΰ είμαι Ιγώ ; "Ελα, 
καλά. . .

—  Σιωπή! Σά δέ σέ είχα άνάγκη, δέ θά 
σ’  έπαιρνα μαζί. "Ακόυσες; Σκασμός τό λοιπόν!

— ’Αφέντη ! άναστέναξε μ’  άναφυλλητά 6 
Γαβρήλος.

— Σώνει πιά!
Ό  Γαβρήλος τώρα δέ βαστιώτανε πιά καί 

πνιγότανε στα κλάματα. Έκλαιγε, ταραζότανε 
στον. πάγκο του, τραβούσε δμως κουπί δυνατά, 
άπελπισμένα. 'Η  βάρκα πετοϋσε. Πάλι σιό 
δρόμο τους φανήκανε κατάμαυρα τά ψηλά 
καράβια, κ" ή βάρκα χάθηκε άνάμεσά τους, στρι
φογυρίζοντας σά σβούρα.

— Έ  ! άκου ’δώ. "Αν μάς μιλήση κάνένας, 
αν άγαπάς τό τομάρι σου, νά μή βγάλης τσι
μουδιά. Κατάλαβες;

— Αλλοίμονο μου! άναστέναξε αποκομισμέ
νος ό Γαβρήλος. Γραφτό μου ήτανε νά χαθώ.

— Μήν ούρλιάζης έτσι! τουπέ στ’ αύτΐ ό 
Τσελκάς. Τά λόγια τούτα τόν άποκάνανε τό 
Γαβρήλο. Δέν ένοιωθε πιά τίποτε, -λ ήτανε σά 
χαμένος, περιμένοντας ψυχρά τώρα κάποια 
συφορά. Βουτούσε στά κουτουρού. τά κουπιά, 
τά τραβούσε πίσω του, τάβγαζε άπ’  τό νερό, 
τά δούλευε πάλι, μέ τά μάτια καρφωμένα στά 
χοντροπάπουτσά του.

Ή  κοιμισμένη βοή των κυμάτων ήτανε τρο
μαχτική. Νότο τό λιμάνι.. .  Πίσω από ιό  γρα- 
νιτένιο τοίχο, άκουγόνιανε ανθρώπινες φωνές, 
παφλασμοί τής θάλασσας, τραγούδια καί σφυ- 
ριγματιές.

— Μόλα τά κουπιά, μουρμούρισε ό Τσελ
κάς! Πιάσε μέ τά χέρια σου στόν τοίχο! Σιγά 
διάολε !

‘Ο Γαβρήλος πιάνοντας τις γλυστερές πέτρες 
έσυρε τή βάρκα σύρριζα μέ τόν. τοίχο. Ή  βάρκα 
προχωρούσε βουβά ξύνονιας τά φύκια τού 
μώλου.

— Βάστα, δός μου τά κουπιά! Φέρτα εδώ! 
Καί τό πασαπόρτι σου πού ΐώβαλες; Στό 
σάκκο σου ; Φέρε τό σάκκο εδώ. Γλήγορα ! Κι* 
αυτά γιά νά μή μού τό σκάσης, φιλαράκο 
μου . . .  Τώρα σ’  έχω δεμένον. Δίχως τά κου
πιά μπορούσες νά μού τό σκάσης, μά δίχως τό 
πασαπόρτι δέ σοΰ βαστάει. Περίμενε τό λοιπόν. 
Καί ξέρε το καλά πώς δν βγάλης τσιμουδιά, 
δέ μού γλυτόνεις ούτε στής θάλασσας τόν πάτο.

Στη στιγμή γαντζώθηκε κάπου μέ τά χέρια δ 
Τσελκάς καί πετάχτηκε ψηλά- χάθηκε άπάνω 
στόν τοίχο.
|*Ε««ται.τ6 téXoç) ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΥ
[Μίΐαφ(>αοτϊ|ς Π. Ν.|

Τ Ο  ί 5 . « Κ ^ Π 6 Ν Θ Η Μ 6 Τ Ο Ν

Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Τ& άλλο Κεφάλαιο*

Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ. —  Λοιπόν αί Ελληνικοί άξιοι εύρί- 
σκονται είς εκπεσμόν.. .

*0 ΜΑΘΗΤΗΣ. — ’Από πότε άρχισενάσδςένδιαφέρΉ 
τό χρηματιστήριον ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν όμιλώ διά τάς άξίας τού χρημα
τιστηρίου, μολονότι όλη ή ζωή κοτήντησε χρηματι- 
στήριον. 'Ομιλώ διά τάς άξιος τής Ιπιστήμης, τής 
σοφίας, τής γνώσεως, δι όλας αύτάς τάς άξίας οϊ 
όποϊαι ποτέ δέν ύπέστησαν είς τάς ’Αθήνας παρόμοιον 
άνεβοκατέβασμα, όσον τάς ημέρας αυτός. Δέν είδατε, 
δέν βλέπετε τί γίνεται;

‘Ο ΜΑΘ. — Τέτοιαν καταιγίδα θά τήν έβλεπα κσί θά 
τήν άκου ο , ακόμη καί άν ήμουν τυφλός καί κουφός-“

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Τό θέαμα είναι πράγματι μοναδι
κόν. Δέν ήξεύρω δν ό κομήτης εχη τήν σύράν του εις 
τήν περίστασιν αύτήν, τό βέβαιον όμως είναι ότι ήξιζε 
νά ζήση κάνεις διά νά ίδή ό,τι γίνεται γύρω του τάς 
ήμέρας αύτάς. Πράγμα δέν εμεινεν είς τήν θέσιν του. 
Σοφοί, ένδεδυμένοι τήν σοφίαν τους, ώς τήβεννοί', 
σύρονται άπό τά σκυλιά τοΰ δρόμου, γυμνοί καί τετρα- 
χηλισμένοι. Ή  σοφία των άπεδείχθη δανεική, κλοπι
μαία, πλαστή, νοθευμένη ώς τά βούτυρα πού κυκλοφο
ρούν είς τήν αγοράν. ’Ιατροί άπό τούς οποίους έπερι- 
μέναμεν τήν σωτηρίαν μας είς μίαν στιγμήν κινδύνου, 
μάς παρουσιάζονται ώς χειρότεροι άπό τούς πλανο
δίους πωλητάς εμπλάστρων καί βοτάνων. Συγγραφείς 
ογκωδών βιβλίων, έπάνω εις τά όποια έπάτησαν κ ’ εμ- 
βήκαν είς τό Πανεπιστήμιον, καταγγέλλονται ώ ς οί 
τελευταίοι λωπο&ύται τής ξένης πνευματικής ιδιοκτη
σίας. 'Αστρονόμοι, άρχαιολόγοι, φυσικομαθηματικοί, 
διά τούς όποιους ή αίθουσα ,τής Σιναίας ’Ακαδημίας 
τρέφει, πρό τόσου καιρού, τάς άράχνας καί τους σκό
ρους της, παραπέμπονται είς τό δημοτικόν σχολεΐον 
διά νά μάθουν τήν βάσανον τοΰ πολλαπλασιασμού, τόν 
νόμον τοΰ Μαριότου καί τάς γενικάς ιδιότητας των 
σω μάτων.. .  Είναι φοβερόν !

Ό  ΜΑΘ. —  Σεισμός μέσα είς κατάστηθα ύαλικών, 
όπως έλεγεν ό μακαρίτης Ροΐδης, δέν θ ά  εφερνε παρο- 
μοίαν καταστροφήν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Μίαν καταστροφήν όμως πού όμοιά- 
ζει μέ τήν τελευταίαν σκηνήν Ιπιτυχημένης, χονδροει
δούς φάρσας. Διότι σάς βεβαιώ ότι δέν υπάρχει δια- 
σκεθαστικώτερον θέαμα, άπ’  αυτό, είς τό οποίον μάς 
άξίωσεν ή τέχνη νά παρευρεθοϋμεν. Φαντασθήτε ότι 
τό μικρό μου άνεψάκι —  προχθές έμβήκεν είς τά  οκτω 
του χρόνια —  άφήκε τά παιγνίδια του καί καταγίνεται 
νά εύρίσκη λάθη είς τά βιβλία.. .

Ό  ΜΑΘ. — Των διδασκάλων του.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Τώνκαθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, 

όσα εΰρίσκονται είς τήν βιβλιοθήκην μου. Καί σάς 
βεβαιόνω ότι ευρίσκει πολλά. Ή  ύπηρέτριά μου γελφ 
κατάμουτρα είς τούς καθηγητάς, πού Ιπισκέπτονται έν 
συμβουλίφ μίαν γειτόνισσαν μας καί μέ τήν δπηρέτριαν 
τού άλλου σπιτιού χύνουν τά ιατρικά τής πασχούσης 
άπό τό παράθυρον. Ό  παλαιοπώλης μου, ό οποίος 
άγόραζεν είς καλήν τιμήν τά Ιπιστημονικά βιβλία, πού 
ξεκαθαρίζω κάθε τόσον άπό τήν βιβλιοθήκην μου, 
ζητεί νά τάγόράση τώ ρα  μέ τήν οκαν' καί είς τιμήν 
μικροτέραν άπό έκείνην πού προσφέρει διά τό χαρτί 
τών παλαιών έφημερίδων. Καί προχθές τήν νύκτα είδα

μ’  έκπληξίν μου τρεις άνθρώπους νά κάμνουν είς τά 
προπύλαια τοΰ Πανεπιστημίου ό,τι κάμνουν συνήθως 
είς τήν περιοχήν τών άπεριτειχίοτων οικοπέδων.. ,

Ό  ΜΑΘ. — Δέν μοΰ φαίνεται δικαιολογημένη ή 
ευθυμία σας. Ό  πανελλήνιος αυτός Ιξευτελισμός δέν 
είμπορεΤ παρά νά έχη αποτελέσματα, καί άποτελέ- 
σματα θλιβερά.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν συμμερίζομαι καθόλου τήν απαι
σιοδοξίαν σας αυτήν. ’Εξ Ινάντίας νομίζω οτι η έντύ- 
πωσις τοΰ φαινομένου τών ήμερών αυτών είναι έκτα
κτος άνακουφιστική.

Ό  ΜΑΘ. — ’Ανακουφιστική ; Δέν έννοώ κατά ποίον 
τρόπον.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Θά τά  έννοήσειε άμέσως. Αί μεγάλαι 
άξίαι είς τάς Ιπιστήμας καί τά γράμματα είναι έπίοης 
τυραννικαί καί επίσης άδικοι, όπως οί τίτλοι καί τό 
κεφάλαιον εις τήν έν γένει κοινωνικήν ζωην. Ή  συγ· 
κέντρωσις τών πνευματικών κεφαλαίων είς ολίγους 
προνομιούχους, δημιουργεί κεφαλαιούχους καί προλε
ταρίους, κυρίους καί δούλους. "Ολοι έμείς οί κοινοί 
άνθρωποι, οί στερούμενοι υλικών καί ηθικών κεφα
λαίων, δουλεύομεν μίαν διπλήν δουλείαν. Ά φ ’  ενός είς 
τούς πλουσίους, καί άφ ’  έτέρου είς τούς σοφούς. Τιμα
ριούχους καί τούς μέν καί τούς δέ, διαφορετικής φύ- 
σεως, άλλά τιμαριούχους πάντοτε. Ή  παρουσία των μάς 
¿ξευτελίζει, ό  όγκος των μάς ουντρίβει, ή ύπαρξίς των 
μάς κάμνει νά βλέπομε'1 μέ μελαγχολίαν, ότι δέν Ιχο- 
μεν κάνένα άλλον λόγο'1 είς τήν ζωήν παρά να κυλίω- 
μεν τόν λίθον τοΰ Σισύφου, έρημοι άπό χρήματα, έρη
μοι άπό σοφίαν, έρημοι άπό δόξαν, είλωτες ταπεινοί 
τής ζωής άπό τήν οποίαν περνοΰμεν, χωρίς νάφίσωμεν 
άλλα ίχνη, άπό τά ίχνη τοΰ αίματος, πού χύνομεν είς 
ένα δρόμον γεμάτον άπό άκά 'θας καί τριβόλους. Δέν 
νομίζετε λοιπόν ότι τό πνευματικόν κεφάλαιον είναι 
Ιπίσης άποτρόπαιον καί άδικον, όσον καί τό υλικόν ;

Ό  ΜΑΘ. — "Οπως τό παριστάνετε...
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Σάς βεβαιώ λοιπόν ότι είναι άποτρο- 

παιότερον καί άδικώτερον άκόμη άπό έκείνο. Επιτέ
λους καθένας μας ελπίζει ότι είμπορεΐ νά κερδίση μίαν 
ήμέραν ενα λαχεΤον καί νά γινη πλούσιος άπό μίαν 
στιγμήν, είς άλλην. Ά λλά πώς είμπορεΐ νά έλπίση 
κάνεις, ότι ή τύχτ| θ ά  τόν εδνοήση ποτέ νά γίνψ ώς 
έκ θαύματος, μέγας παθολόγος, μέγας φυσιολόγος, 
μέγας χειρουργός, μέγας φυσικός ή μέγας αστρονόμος ;

Ό  ΜΑΘ. — Διατί όχι ; Κανείς δεν πρέπει νάπελπί- 
ζεται καί μάλιστα όταν ζή είς τήν 'Ελλάδα. Ή  τύχη 
είναι τυφλή καί τό μέλλον αόρατον·

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Ά λλά  διατί νά περψένη κάνεις τό 
μέλλον καί τήν τύχην ; Αύτό πού γίνεται^ τάς ήμέρας 
αύτάς είς τάς ’Αθήνας είναι τό πρακτικώτερον. "Εως 
ότου άποφασίση δ Σοσιαλισμός νά κατάργηση τήν τυ
ραννίαν τών πνευματικών κεφαλαίων, ό έξευτελισμός 
των άπό και.ροΰ εις καιρόν είναι σωτηριωδέστατος- 
’Ανορθώνει τό ηθικόν μας καί μάς δίδει τό θάρρος νά 
ζήσωμεν. Βλέπομεν ότι ό δείνα καί δ  τάδε σοφός δέν 
άξίζει περισσότερον άπό τόν χειρότερόν μας καί ότι 
όλη του ή οοφία δέν είναι άλλο τίποτε, παρά άπάτη 
καί δόλος. Κυττάξετε πόσον ουμπαθής είναι δ Σωκρά
της καί ή σοφία του. Είχε τήν εύγένειαν νά λέγη μόνος 
τού : «Ιν οϊδα ότι ούδέν οΐδα». Καί ή σοφία του δέν 
ένοχλούσε καί δέν προσέβαλλε κάνένα. Οί σημερινοί 
σοφοί δέν έχουν τήν ευγένειαν αΰτήν. Καί άφοΰ δέν 
τήν έχουν πρέπει νά τούς τήν διδάξωμεν έμείς καί νά 
τούς αποδείξωμεν ότι δέν γνωρίζουν ούτε τό πού
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εγνωριζεν ό  Σωκράτης. Αύτό έκάμαμεν, καί σήμερον 
άναπνέομεν δλοι πλέον ελεύθερα.

Ό  ΜΑΘ, —  Δυστυχώς δμως δέν θάναπνεύσωμεν διά 
πολυ. Εις τήν θέσιν τών παλαιών τυράννων θά μάς 
έλθουν άλλοι, τυραννικώτεροι ίσως άπό ιούς πρώτους.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Αύτό οβς άνησυχβΐ; Θά κάμωμεν 
και εις τούς νέους δ,τι έκάμαμεν ε(ς τούς παλαιούς. 
Θά δημεύσωμεν τά πνευματικά τους κεφάλαια καί...

Ο ΜΑΘ. —  Θ ά τά μοιραοθοΟμεν αναμεταξύ μας ; 
Υ π οθέτω  δ,τι δέν θά  έχωμεν πολλά πράγματα νά μοι- 
ρασθοΰμεν, ούτε άπό τούς παλαιούς ούτε άπό τούς 
νέους.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Ό ς πρός αΰτό έχετε δίκαιον'καί είναι 
θλιβερόν δτι έχετε. ’Εννοείται δμως δτι μέ δλα αύτά 
δέν παύω νά βυρίσκωμαι Ιν τφ  δικαίω.

Ό  ΜΑΘ· — Π ώς ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Τά πνευματικά κεφάλαια, κα'ι δταν 

άκόμη είναι φανταστικά, άποτελοΰν μίαν τυραννίαν. 
Ί σ ω ς  μάλιστα μίαν τυραννίαν περισσότερον καταθλι- 
πτικην και περισσότερον δυσβάστακτοι’.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Τ Α  Υ Π Ε Ρ  Κ Α Ι  Τ Α  Κ Α Τ Α

ΑΛΟΝΟΝ ό_ αδελφικός πόνος είμπορεί νά δικαιολο- 
_ γήση, όσα παράδοξα καί ανέλπιστα γράφει ό 

φίλος κ. Κώστας Πασαγιάννης είς τάς « Μ ούσας» 
τής Ζακύνθου έξ άφορμής τού θανάτου του αδελφού 
του. Διότι δέν ύποθέτομεν νά εξύβρισαν την μνήμην 
τού ποιητοΰ οι κ. κ. Παλαμάς, Βενόπουλος καί Νιρ
βάνας, μόνον καί μόνον διότι δέν ένεκρολόγηοαν τόν 
άτυχή αύτόν νέοι’. Τό νά γράψη ή νά μή γράψη κανείς 
δι’  ένα άνθρωπον ή ένα βιβλίον, δίαν μάλιστα δέν 
έξασκεϊ τήν κριτικήν ώς έπιτεταγ(ΐένην ύπηρεσίαν, 
δέν έξαρτάται πάντοτε άπό κακήν θέλησιν ούτε προ
δίδει κανένα είδος δυσμενείας. Είμπορεί κάνεις νά Ιχη 
δλην τήν καλήν διάθεσιν νάφιερώνη όλίγας ή πολλάς 
γραμμάς εις τόν άνθρωπον ή τό έργον του καί νά μήν 
τό κάμη, είτε διότι τού έλειψεν ή ευκαιρία, είτε διότι 
δέν είχε πρόχειρα τάναγκαΐα στοιχεία, είτε άπλώς 
διότι άνέβαλε νά κάμη αργότερα δτι δέν είμπόρεσε 
νά κόμη σήμερον. 'Οπωσδήποτε κάνεις δέν έχει τήν 
ύποχρέωσιν νά δίδη λόγον εις κάθε περίστασιν τών 
φιλολογικών του έκτιμήσεων, ούτε είνε δίκαιοι· νά 
κρίνεται χωρίς νά δμιλήση καί νά καταδικάζεται 
διότι^. . . , έσιώπησεν. Ό  κ. Πασαγιάνιης προσπαθεί 
νά εύρη διά τόν καθένα Ικ των τριών κυρίων, τούς 
όποιους καταγγέλλει είς τήν κοινήν γνώμην καί τούς 
όποιους άπειλεϊ μέ χειρότερα, καί άπό ένα λόγον τής 
επιταφίου σιωπής των. « Ό  κ. Νιρβάνας έγραψε»’ ένα 
«Χελιδόνι», ό άδελφός μου τό έπέκρινε, αρα ο κ. Ν. 
Ιχρωματίσθη καί έσιώπησεν εις τόν θάνατον τού 
άθελφού μου». 'Αλλά τό νά λαμβάνη κάνεις τό δικαί
ω μα νάποδίδη παρομοίας μικρότητας καί εύτελείας 
είς ανθρώπους άνωτέρους τών μικροτήτων αύτών είναι 
όμολογουμένως παραπολύ. Θά άφίναμεν τό πράγμα 
άσχολίαστον, αν δέν άπαντοΰσε ό κ. Παλαμάς διά τού 
«ΝουμΔ». Ά λλ ’  αφού οπωσδήποτε έγινε λόγος, τά 
«Πανάθήναια» είχαν καθήκον νά όμιλήσσυν έστω καί 
διά νά καταδικάσουν ένα φίλον καί συνεργάτην των.

IVAE τήν πρώτην Ιμφάνισιν τών πρωτοτύπων Ιργων 
‘  “ 1 είς τά θέατρα, οί χρονογράφοι διαμαρτύρονται διά 
τήν αδιαφορίαν τού κοινού καί τήν ειρωνικήν του στά
σιν άπέναντι τών Ελληνικών έργων. Είς τάς ίδιας εφη
μερίδας καί ολίγον παρακάτω διαβάζει κανείς δτι τό 
κοινόν έπευφήμησεν, ¿χειροκρότησε καί έκάλεσε δεκά
κις επί τής σκηνής τόν συγγραφέα τού πρωτοτύπου έρ
γου. Καί δέν είξεύρει κανείς τί νά πιστεύση. Τ ό βέβαιον 
είναι δτι τά Ελληνικά έργα σπανίως περνούν τήν δευ- 
τέραν παράστασιν. Κατ’ αύτό τούλάχιστον έχουν κοι

νήν τήν τύχην πρός τά ξένα άριστουργήμαΐα. Είναι 
δμως τούτο αρκετός λόγος παρηγοριάς διά τούςΈλλη- 
νας συγγραφείς; ’ Ιδού μερικά προβλήματα θεατρικά 
καί κοινωνικά, τών όποιων ή λύσις δέν είναι καί πολύ 
απαραίτητος.

^ΊΓΖΗΤΟΥΝ ακόμη διά τήν ανάγκην τού «Προτύπου 
“  Δημοτικού Σχολείου». Οίάντίθετοι ύποστηρίζουν 
δτι ή γλώσσα, τήν όποιαν θέλουν νά εισαγάγουν εις τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν οίίδρυταί τού σχολείου είναι 
μια διάλεκτος καί δτι ή καθαρεύουσα είναι ή πανελλή
νιος γλώσσα. Καί μάς φέρουν χίλια επιχειρήματα. Έν 
τψ μεταξύ δλη ή φιλολογία κατεκτήθη άπό τήν δημοτι
κήν. Τ ό θέατρον, τό μυθιστόρημα, τό ποίημα, τό διή
γημα γράφονται άποκλειστικώς είς τήν δημοτικήν. 
Είναι πιθανόν άραγε δτι δλοι οί ουγγραφείς ένός τό
που άπεφάσισαν νά γράφουν είς μίαν διάλεκτον, άντί 
τής κοινής γλώσσης τών Ελλήνων; Είναι ή μόνη άπο- 
ρία πού θά ήθέλαμεν νά μας λύση ό  φίλος κ. Σκιάς.

I—I καλλιιεχνική στήλη τών «Παναθηναίων » προ-
* * καλεί κάθε τόσο, καί κάτι άπροσδόκητον, δταν 
τά πράγματα, τά έργα δηλαδή, άπαιτούν κριτικήν 
αύστηράν. Τ ό πειό συνειθισμένον σύμπτωμα είναι δτι 
ό καλλιτέχνης σού κόβει τόν χαιρετισμόν. Ά λλοι καί 
άλλαι— επειτα άπό τό τελευταΤον των ταξίδι —  άφί- 
νουν κατά μέρος τά μισά μέτρα καί σού λέγουν δτι δέν 
δέν καταλαβαίνεις άπό τέχνην εσύ ό  «ή ζωγράφος ή ό 
μή γλύπτης. Αύτό λέγεται ελληνική αβρότης καί ελλη
νική λογική... Μά, εύλογημένοι άνθρωποι, δτάν τά 
εργα σας δέν αξίζουν, δέν φθάνει πού στρώνομε χίλια 
μαξιλάρια, κατά τήν εκφρασιν τού φίλου μας κ. Ψηλο
ρείτη, μήν τύχη καί σάς πόνεση ή κριτική ; Τί θέλετε; 
Ν ά σπάσωμε τήν πέναν; Έσεΐς νά έχετε τό δικαίωμα 
νά πλάττετε θεούς ή άγγέλους κατά τό γούστο σας, ή 
νά ζωγραφίζετε δ,τι σάς τύχη. Κ ’ έμεϊς νά κύπτωμεν 
έμπρός είς τό μεγαλεΐον σας. Θεοί πού κατοίκησαν 
τοσον υψηλά καί έπί αιώνας έκράτησαν τόν κεραυνόν, 
κατέβηκαν, όταν ήλθε ή στιγμή, χά σκαλοπάτια τού 
θρόνου χωρίς νά στραβομουριάσουν. Εσείς- δέν έπιτρέ- 
πετε νά κατεβάσωμεν άπό δύο μέτρων ύψος, ούτε Ινα 
μαρμαρένιον άγγελον.

ΓΙΑΝΤΑ μέ τά ταπεινά μάτια τού συμφέροντος —  τού
* 1 ονψέρον θ ά  έγραφε αύτός — ή μέ τά μάτια τής 
κουτής ξυπνάδας βλέπει καθετί «ό Νουμάς«. Καί έτσι 
είς τό προτελευταΐον του φύλλον γράφει: *ό Μιχαηλίδης, 
Ξενόπουλος καί λοιπή βιομηχανική καί εμπορική συν
τροφιά», διότι γράφομεν όπως γράφομεν καί όχι κατά 
τήν σοφήν μέθοδον τήν ίδικήν του καί τού δασκάλου 
του. Ά λλ ’ ό μέν Ταγκόπουλος έμαθε όχι νά συζητή ή 
νά πολεμφ άλλά νά ύβρίζη. Ό  δέ Μιχαηλίδης τραβά 
τον δρομον του, καί άς γαυγίζουν πίσω του δσοί θέλουν 
νά γαυγίζουν. ΤΑ ,,ΠΑΝΑΘΗΝΑΓΑ>

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

«Η  φιλοσοφία του Πλάτωνος» είς σύστημα, έρμη· 
νευομένη όπά Ίωάννον ’Ολυμπίου, διδάχτορος φιλο
σοφίας, τέως γυμνασιάρχου Μυτιλήνης Τόμος Λ'. 
Ή διαλεκτική τών ιδεών ή ή καιίαρά Ιδεολογία. 
Έν Μυτιλήνη, τνπογραφεΐον δ «Άστήρ», Μ. Νικο- 
λαιδου 1910.

Γ ΙΡ 2 Τ0 ΤΓΠ0 Ν σύγγραμμα μεταφυσικής φιλοσοφίας
* * ήμπορεΐ νά όνομασθή τό ογκώδες αΰτό εργον τού 
κ. I. 'Ολυμπίου. Διότι μέ φιλολογικήν ευρυμάθειαν, μέ 
συστηματικήν ταξινόμησιν καί συναρμολόγησιν τών 
Πλατωνικών Διαλόγων, μάλιστα δέ μέ άναλυτικήν μέ
θοδον τών Ιδεών τού μεγάλου φιλοσόφου καταρτίζει 
ό κ. 'Ολύμπιος καί αποδίδει διάγραμμα όλης τής
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χαλαρός Ιδεολογίας τού Πλάτωνος, συσχετίζων συνάμ’ 
αύτήν μέ τήν νεωτέραν μεταφυσικήν και τήν ερμηνευ
τικήν τού Κάντ κυρίως τού "Εγελ καί τού Φουγιέ. 
"Ωστε είς τήν πτωχήν φιλοσοφικήν βιβλιοθήκην τής 
νέας Ελλάδος ν’  άποτελή τό εργον τούτο σπουδαίαν 
είοφοράν. Οί διάφοροι διδάσκαλοι μας καί καθηγηταί 
φιλοσοφίας άπό τής ίδρύσεως τού Πανεπιστημίου έως 
τώ ρα  σπάνια εΐργάσθησαν ώ ς συγγραφείς, καί τό πε
ρισσότερον άρκέσθησαν ν’  αντιγράψουν κακώς ή νά 
μεταφράσουν — κατά κανόνα όχι τά δοκιμώτερα — 
ξένα συγγράμματα, σχετικά μέ τήν φιλοσοφίαν ή μέ 
τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας. "Ετσι ούτε οί νεώτεροι 
ώς ό  Ντεκάρτ π.χ. καί ό  Λέϊβνιτς, ό  Βάκων καί δ Σπι- 
νόζας, ό Κάντ καί ό "Εγελ, ό Χάρτμαν καί ό Σοπε- 
νάουερ, άλλ’  ούτε καί οί παλαιοί, οί "Ελληνες φιλόσο
φοι, Ιρμηνεύθησανείς τήν γλώσσαν μας έστω καίκατα 
στοιχειώδεις περιλήψεις. Έ νφ  θ ά  ήτο δυνατόν ώς 
πρός τούς άρχαίους τουλάχιστον, έχοντες τόσα καί 
τόσον σπουδαία ξένα βοηθήματα, πλεονεκτοΰντες δέ 
κατά τήν αίοθησιν τής γλώοσης καί κατά τήν άντίλη- 
ψιν συνεπώς τής έννοιας, ν’ αποδώσουν οι ίδικοι μας 
φιλοσοφούντες τάς αρχαίας φιλοσοφικός θεωρίας είς 
τήν σημερινήν γλώσσαν καί τόν σημερινόν τρόπον 
σκέψεως· ώστε, κατά τό άρχαΐον ρητόν, νά τραπ ώ σιν  
είς έννοιαν μα&ήσεως οί πολλοί καί πλη&ννθρ ή γνώοις.— 
Τ ώ ρα  τουλάχιστον δ κ. I. ’Ολύμπιο; έπεχείρησε τούτο 
ώς πρός τόν Πλάτωνα ήτοι τόν φιλόσοφον, πού τό 
σύστημά του μάς διεσώθη κατά τήν Ιδέαν καί κατά 
τήν μορφήν άρτιώτερον παρ’ όλα τ ’ άλλα. Καί ή μέθο
δος μέ τήν οποίαν είργάσθη, ή ευσυνείδητος· ή άντί- 
ληψις, τήν όποιαν είχε συγγράφων, ή έξηκριβωμένη· ή 
παραστατικότης τού ύφους του, ή μετριάζουσα τήν 
γυμνότητα τής φράσεως τών άφηρημενων Ιδεών — 
όλ’  αύτά καί άλλα άκόμη προσόντα έκαμαν τό βιβλίον 
του προσιτόν είς πολλούς κ’  εύχάριστον πρός ανάγνω- 
σιν. —  Μίαν παρατήρησιν θ ά  είχαμεν μόνον ώς πρός 
τήν γλώσσαν, ή όποια είναι πολύ έπιμελημένη καθα
ρεύουσα όχι τόσον είς τό λεκτικόν όσον είς τό σχοινο
τενές καί μαιανδρικόν κάποτε τής φράσεως. Ά λλά  και 
ή παρατήρησις αύτή δέν πρέπει νά τονισθή καί ν’ άνα- 
λυθή εκτενέστερα, διότι τής ελαττώνουν τήν σημασίαν 
τά τόσα προτερήματα τού συνόλου.

Θά ήτο ανάγκη μακράς άναλύσεως άν έπεχειρούμεν 
νά δώσωμεν περιλήψεις ή έστω καί νύξεις τών καθέκα
στα κεφαλαίων, είς τά όποια κατανέμεται ή ύλη τών 
τριών τού έργου βιβλίων (Βιβλίον Α’ . Ή  Ιδέα έν τοΐς 
διαλόγοις.—Διάγραμμα τής όλης Πλατωνικής φιλοσο
φικής. Βιβλίον Β'. Τής Διαλεκτικής ’ Ιδεολογίας ή κα
θαρά Διαλεκτική. Βιβλίον Γ '. Τής καθαρά; ’ Ιδεολο
γίας. — Ή  Διαλεκτική Γνοισιολογία). Καί δια τούτο 
άρκούμεθα μόνον νά σημειώσωμεν ότι είς δλα τα κε
φάλαια πλήν τών φιλολογικών παραθέσεων τού Πλα
τωνικού κειμένου καί Ιστορικών πληροφοριών ύπάρ- 
χουσι καί συσχετίσεις τών Ιδεών τού Πλάτωνος προς 
αρχαίας καί νεωτέρας φιλοσοφικά; δοξασίας, ωστε και 
άπό έγκυκλοπαιδικής άπόψεως νά παρέχη τό εργον 
πολλάς πληροφορίας είς τόν άναγνώστην. Ή  μεταφυ
σική Γερμανική σκέψις ιδίως ύπήρξεν επίκουρος είς 
τόν συγγραφέα. Καί ίσως — ή γνώμη είναι ολωσδιόλου 
προσωπική — θ ά  ήτο καταφανεστέρα αίσθητικώς η 
Πλατωνική ιδεολογία, άν ώς αφετηρία τής ερμηνείας 
καί τής συστηματοποιήσεως έλαμβάνετο όχι ό μεταφυ- 
σικισμός, άλλ’ ό μαθηματικός τρόπος τής σκέψεως τού 
Πλάτωνος — ή κατά διαφορικόν λογισμόν άνάλυσις και 
διατύπωσις καί ή κατά όλοκΧήριοοιν κάποτε συγκέντρω- 
σις τών άντιλήψεων, τών εννοιών καί τού συνδυασμού 
τών Ιννοιών είς τούς Πλατωνικούς διαλόγους. Διότι ό 
Πλάτων, ό υπέροχος είς είκονικότητα, ό  υπέρτερος είς 
τέχνην, ό  θαυμαστότατος είς ύφος, ήτο κυρίως μαθη
ματικός — μέγας τών πρό καί τών ιιετά αιώνων γεωμε- 
τρης καί όξύς χειριστής τού κατ’  έπαγωγή ν καί καθ’

ύπαγωγήν συλλογισμού, ίσως δέ καί δ πρόδρομος τής 
διαφορικής καί τής δλοκληρωτικής μεθόδου σκέψεως. 
Ά λλά τοιαύτη άφετηρία θ ά  ήτο πολύ νεωτεριστική, 
ξένη δέ ολωσδιόλου πρός τήν άπό καθέδρας διδασκα
λίαν τού Πλάτωνος, τήν όποιαν σαφώς δλην καί μεθο- 
δικώς περιέλαβεν δ κ. I. ’Ολύμπιος είς τό έργον του̂ , 
συναρμόσας καί τήν άτομικήν αύτοΰ σκεψιν, ωστε ο 
αναγνώστης νά αποκτά επαρκή γνώσιν τής Πλατωνι
κής φιλοσοφίας σύμφωνα μέ τήν κρατούσαν έρμηνευ- 
τικήν άντίληψιν.

"Εμερσον: ¡Λόγια τής ψυχής καί τής άγάπηςι.
Μεχάφρασις καί προλεγόμενα O. X . Φλώρα. Τύποις 
’Αδελφών Γεράρδων, έν Κωνσταντινουπόλει 1910.

Ο κ. Θ· X . Φλωράς, πού. άπέδωκε τόσα εκλεκτά 
δοκίμια τού "Εμερσον είς τήν 'Ελληνικήν διά τούς 

άναγνώστας τών «Παναθηναίων», δημοσιεύει είς ένα 
τόμον μέ τόν ανωτέρω τίτλον διαφόρους μελέτα; τού 
Ιξαιρέτου ’Αμερικανού συγγραφέως. (Ή  ψυχή τού κό
σμου 1841· —  Ή  άγάπη 1841- — Δύναμις 1867. —  Ό  
φιλόσοφος 1838. — Ό  αναμορφωτής 1838. — Όνειρο- 
πωλήσεις 1867)· "Οποιος έδιάβασε κάτι τού "Εμερσον, 
δέν ήμπορεΐ παρά νά διατηρή ζωηράν πάντα τήν 
έντύπωσιν τού γοητευτικού ύφους του καί τής πρακτι- 
κιστικής ιδεολογίας του- Ώ ραίαι κοινωνιολογικά! Αντι
λήψεις, προχωρημένοι ήθικολογικαί γνώμαι, προσιτά 
μολονότι μεταφυσικά φιλοσοφήματα, λεπτή καί τό κυ- 
ριώτερον σαφής αίσθηματικότης—όλα είς ύφος γοργόν, 
είκονικόν, χαριτωμένα παρεκβατικό»', έφεραν τόν'Εμερ- 
σον παράλληλα μέ τόν Καρλάϋλ είς την κορυφήν τής 
συγγραφικής παραγωγής τού ’Αμερικανικού λαού. Καί 
τόν κατέστησαν παγκοσμίως γνωστόν καί γενικώς 
άγαπητόν είς τού; φίλους τής σκέψεως. Βέβαια δέν 
εύςίσκεται είς τό ύψος τού Νίτσε ούτε είς λυρισμόν 
ούτε καί είς βαθύτητα ή γενικότητα οκέψεως, όπως 
είς τόν πρόλογον τής μεταφραστώ; του μάς λέγει ό  κ. 
Φλωράς καί όπως όχι βαθείαι κριτικοί μελέται θά  
ήμπορούσε νά ύποστηρίξουν, άφορμώμεναι τάχα άπό 
την πληροφορία»' ότι ό  μεγάλος Γερμανός ποιητής 
πιστεύει είς τόν ερχομόν τού «Υπεράνθρωπου» καί ο 
"Εμερσον περιμένει ένα «Μεσοίαν» Ινα τέλειον δηλ. 
άνθρωπον. Ούτε καί είναι δυνατόν νά γί»·η κανείς 
παραλληλισμός μεταξύ τών δύο συγγραφέων άπό οίασ- 
δήποτε άποψεως. — ’Απομένει δμως πάντοτε καί ό 
Αμερικανός συγγραφεύς ένας άπό τούς πλέον σημαν
τικούς καί τούς πλέον αισθητικούς συγγραφείς τού 
περασμένου αίώνος, είναι δέ κάθε του έργον άληθινά 
εύχάριστο»’ καί συχνά γοητευτικόν. "Ώστε καθε μετα- 
φρασις αύτού έπιμελημένη καί καλαίσθητος — όπως 
είναι τού κ. Φλωρά ή μετάφρασις —  νά άποβαίνη 
ώφέλεια καί άπόκτημα τής φιλολογίας μας.

Ch. D ie h l:  <·Τ6 σκευοφυλάκων και ή βιβλιο&ήχη 
τής Πάτμου κατά τάς άρχας του ιγ' αίώνος». Κατά 
μετάφρασιν Σταύρον I. Τηλιακοΰ. Έν Ά&ήνοις ¿κ 
του τυπογραφείου Άϋ-αν. Γ. Δεληγιάννη 1910.

Ο λαμπρός βυζαντιολόγος κ. Diehl, ό γνωστός είς 
τους πολλούς καί άπό τό μεταφρασμένον ’Ελληνι

κόν έργον του «Αρχαιολογικοί Ικδρομαί» — μεταξύ 
τών πολλών σοβαρών μελετών, δσας ¿δημοσίευσε περί 
τής βυζαντιακής καθόλου Ιστορίας, έχει γράψη άρτίαν 
μονογραφίαν μετά διασαφηνιστικών σημειώσεων και 
παραπομπών περί τής βιβλιοθήκης^ τής Πάτμου, δίδων 
τό υπόδειγμα μονογραφιών, τάς οποίας συμβουλεύει 
οί είδικώς ασχολούμενοι νά συγγράψωσι περί τών 
άλλων άρχαίω»’ καί ιστορικών μονών τής 'Ελληνικής 
’Ανατολής. — Τήν μονογραφίαν αυτήν, εύχάριστον 
είς άνάγνωσιν καί κατά πολλά ωφέλιμον, μετέφρασεν 
ό κ. Τηλιακός μέ ακρίβειαν, μέ γνώσιν τών είδικών 
όνοιιασιών καί είς ύφος όχι άποκρουστικόν.

APETAS
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Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Ι  Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ο Μ Ι Α Ι

'Ιωάννης ' Ολύμπιος

ΛΙΑΒΑΣΕΤΕ είς τήν στήλην των «Βιβλίων» διά τήν 
Φιλοσοφίαν τον Πλάτωνος τού κ. ’Ολυμπίου. 'Ακόμη 

καλύτερα, διαβάσετε τδ βιβλίον του- θ ά  μοΰ χρεωσ- 
τήτε χάριν δπού οάς τδ συνιστώ, προπάντων θά χρεω- 
στήτε χάριν τοΰ συγγραφέως πού έμελέτησε, είργάσθη, 
¿φιλοσόφησε διά νά δώση ενα εκλεκτόν καί βαθυ 
εργον είς εκείνους πού ζοΟν μέ τήν σκέψιν.

Θρεμμένος, ποτισμένος μέ τδ πνεύμα τών αρχαίων 
συγγραφέων, δχι μέ κανόνας μόνον άλλά φωτεινά, 
δπως είναι φωτεινή ή διάνοιά του, ¿νωτίσθη τήν 
φωνήν, εΤδε τδ φως, ήοθάνθη τδ κάλλος, τδ βαθύτε- 
ρον, τής τέχνης των. Τόν ¿γνώριζα πριν, από άλλα του 
δημοσιεύματα, προπάντων άπδ μερικά άποσπάσματα 
τής ’Αντιγόνης ωραία Ιρμηνευομένης. Τώρα, μέ τδ 
νέοντου εργον, τόν γνωρίζω πλατύτερα.

Παρέτεινα τήν ομιλίαν μας δταν ήλθε νά μ ' έπι- 
σκεψθή. "Ηθελα δλοένα νά τόν άκούω. "Ο,τι Ιλεγε, τδ 
Ιλεγε οδραία, φιλοσοφημένα, ποιητικά. Είδα πραγμα
τικήν τήν εικόνα τών λόγων τού αρχαίου φιλοσόφου, 
δπού Ινα Ιργον, τότε αξίζει, δταν διδάσκεται μέ τήν 
φωνήν, μέσα είς τήν ψυχήν γραμμένον. Ή  έλληνική 
μόρφωσις, τδ ελληνικόν πνεύμα οδηγούν τόν κ. Όλύμ- 
πιον είς τήν πλήρη νόησιν τών άρχαίων, φιλοσόφων 
καί τραγικών. Ή  ομιλία του άναβλύζει άπδ τήν σκέ
ψιν καθαρά καί ποιητική διότι είναι γραμμένη μέσα 
είς τήν ψυχήν.

Σαρανταπέντε ετών περίπου, μάλλον κοντός. Μορφή 
συμπαθητική. Τ ά μάτια βλέπουν ήρεμα καί βαθειά 
Ιως τήν ψυχήν τών πραγμάτων. Μάτια φιλοσόφου καί 
ποιητού. Θερμή καί κυματιστή φωνή έξωτερικεύει τήν 
σκέψιν μέ τόνους ζωηρούς κάποτε, τόσον μόνον, όσον 
έπιτρέπουν τά δρια τού καλλιτεχνικού αισθήματος. 
Τρεχει ή ομιλία σιγανή ώστε νά τόν παρακολουθής 
άκόπως· δέν προσπαθεί νά συναρπάση μέ τδ ζωηρόν 
χρώμα τής λέξεως· μεταδίδει τήν συγκίνησιν καί τόν 
Ινθουσιασμδν τόνήρεμον καί βαθύν.

Έ π ί  τ ρ ί α  χ ρ ό ν ια  ά φ ή κ ε  τ ή ν  δ ιδ α σ κ α λ ικ ή ν  έ δ ρ α ν  
δ ι ά  ν ά  ά φ ο σ ι ω θ ή  ε ξ  δ λ ο κ λ ή ρ ο υ  ε ίς  τ δ  β ιβ λ ί ο ν  του . 
Τ ωρά ε π ι σ τ ρ έ φ ε ι  π ά λ ιν  ε ίς  τ ή ν  Ι π ί σ η ς  α γ α π η μ έ ν η ν  τ ο υ  
δ ιδ α σ κ α λ ία ν , μ έ  τ ή ν  σ υ ν α ίσ θ η σ ιν  τ ο ύ  έ π ι τ ε λ ε σ θ έ ν τ ο ς  
κ α θ ή κ ο ν τ ο ς , τ ο ύ  υ ψ η λ ο ύ , ό π ο ύ  τ δ  ¿ π ιβ ά λ λ ε ι  μ ιά  έ ν δ ό - 
μ υ χ ο ς  ά ν ά γ κ η , μ ιά  Ο ρμ ή  ευ γεν ικ ή , π ο ύ  δ ίδ ε ι  τ ή ν  δύ · 
ν α μ ιν  κ α ί  τ ή ν  τ έ χ ν η ν  ε ί ς  τ ο ύ ς  ο λ ίγ ο υ ς  ν ά  φ ω τ ί ζ η  τ ή ν  
ζ ω ή ν  κ α ί  τ ή ν  σ κ έψ ιν  τ ώ ν  ά λ λ ω ν .

Κυρίως δέν νομίζει δτι ¿περάτωσε τδ εργον του δ 
έρμηνευτής τού Πλάτωνος. Συναισθάνεται τήν έκτα- 
σιν πού άπαιτεϊ. Καί θ ά  έπανέλθη ίσως. Τ δ  Ιλπίζομεν. 
"Ομως, εν τφ  μεταξύ δφείλει νά Ιργασθή ώς γυμνα
σιάρχης είς τήν Μιτυλήνην. Ά ς  τδ είπούμε καθαρά: 
δ  Έλλην δέν Αγαπφ τδ βιβλίον. Τ ό παίρνει μόνον άν 
τού επιβληθή. Είναι άχάριστον δι’  Ινα συγγραφέα. 
Τρία ετη Ιργασίας, είναι σχεδόν τρία ετη χαμένα, 
ένόσφ έμεΐς οί άλλοι δέν αίσθανόμεθα τήν Ανάγκην 
τού βιβλίου. Χαμένα ύλικώς. ’Ηθικώς τού άρκεΐ ή 
συναισθησις δτι Ικαμε τό καθήκον του.

Ά λ λ ’ ας τιμηθη ό  συγγραφεύς δπως τού άξίζει. Ά ς  · 
τόν τιμήση τδ Κράτος μέ τόν Σταυρόν. Τ δ υποβάλλω 
είς τδ Ύπουργείον τής Παιδείας. Καί άλλο ακόμα. Αί 
Άθήναι δέν Ιχουν πολλούς καθηγητάς τής φιλοσοφίας, 
τής ο%ίας τού κ. 'Ολυμπίου. Ούτε πολλούς ούτε όλί- 
γους. Αυτοί πού ήμπορούν νά γείνουν πραγματικώς 
ώφέλι^τοι διδάσκοντες είς τδ Πανεπιστήμιον, άς κλη
θούν εδώ. ’Εδώ είναι ή θέσις των, "Εχομεν καθήκον 
καί προς αύτούς καί πρός τήν νεολαίαν πού σπουδάζει 
νά τούς φέρωμεν είς τήν έδραν τοΰ Καθηγητού. Νά 
τιμήσουν τό Ελληνικόν Πανεπιστήμιων άφού τιμούν 
τήν ’Επιστήμην.

ΚΙΜΩΝ Μ ΙΧ Α Η Λ Ι4 Η Σ

Θ  Ε  A Τ  Ρ  Ο  Ν

ΕΠΤΑ πρωτότυπα Ελληνικά έργα έδόθησαν άπδ τδ 
Βαριετέ καί τήν Νέαν Σκηνήν είς διάστημά δλι-

Ϊώτερον τού μηνός. Ά λλά κανέν δέν είχε θεατρικήν 
πιτυχίαν,^ μολονότι δλα ήσαν άξια κάποιας προσοχής. 

Μάλιστα εν ή δύο άπ’  αύτά ήσαν, δυνάμεθα νά ί δ ω 
μεν, άξια καλής ύποδοχής. —  Φαίνεται δμως δτι τδ 
θέατρον ¿φέτος δέν εχει τύχην. Έ ω ς  τώ ρα  τουλάχι
στον. Καί οί συγγραφείς άνάγκη ίσως νά άρκεσθοΰν 
είς τάς επιδοκιμασίας στενού φιλολογικού κύκλου . . .

« Ή  ατμόσφαιραν τού κ. Γ. Τσοκοπούλου, χρονολο- 
γικώς πρώτη, έπαίχθη είς τήν Νέαν Σκηνήν. Τ ό φιλο- 
λογικώς γνωστόν ονομα τού συγγραφέως έξησφάλισε 
μίαν καλήν πρώτην. Δέν ήρκεσεν δμως νά έξασφαλίση 
καί μίαν δευτέραν Ιπιτυχή καί μίαν τρίτην. Διότι δέν 
ήτο εργον σκηνικώς ελκυστικόν. Ούτε καί πρωτοτύπως 
ενδιαφέρον. Μία κόρη τιμία γεννάται μέσα είς οίκο- 
γένειαν άτιμων καί Ανήθικων. Ά λλ ’  ή τιμία αυτή 
άγαπφ ένα ύπανδρευμένον. πού τδν θέλει ό συγγραφεύς 
εύγετή καί νοήμονα, Ινώ αφήνει τήν γυναίκα του νά 
συχνάζη τακτικά είς τδ άτιμον ¿κείνο σπίτι, εως ότου 
συντελεσθή τής γυναιχός του ή ατιμία καί άνακαλυφθή 
τυχαίως άπ’ αύτόν. Χωρισμός τότε, διαζύγιον, μετα
μέλεια τής συζύγου, απορφανισμός τών παιδιών, επέμ- 
βασις τής τιμίας κόρης ύπέρ τής απίστου συζύγου — 
είδος έρώτικής της αυτοθυσίας — μέριμνα τού άπα- 
τηθέντος διά νά ΰπανδρευθή ή άπιστος τδν έραστήν 
της καί τέλος ίκανοποίησις τής ήθικής κόρης — κά- 
θαρσις τοΰ Ιργου —  διότι ό άπατηθε'ις τήν εκλέγει ώς 
σύντροφον τού βίου του μέ μίαν τελευταίαν φράσιν 
ήκιοτα θεατρικήν: τοΰ παιδιού «τδ γάλα θ ά  τδ δώση
ή Λιλή».

”Ολ’ αύτά μέ διάλογον κάποτε κομψόν, μέ λογι
κήν μετρημένη!·, άλλά χωρίς δραματικήν πνοήν, χωρίς 
λυρικήν εξαρσιν καί μέ σκηνικάς άτελείας, διότι διά 
τήν είσοδον τών προσώπων γίνεται κατάχρησις τοΰ 
κωδωνίσκου τής Ιξωθύρας. Ά ν  ό κ. Τσοκόπουλος 
ήθέλησε νά δείξη δτι μέσα είς ατμόσφαιραν άνηθι- 
κότητος βγαίνουν κάποτε υπάρξεις ήθικαί — αληθινόν 
αύτδ διότι ή φυσική όρμή είναι πάντοτε άνωτέρα τής 
κοινωνικής ανατροφής — δέν τό έδειξεν άρκετά, ούτε 
ποιητικά, ούτε φιλοσοφικά. Ό  τύπος τιμίας κόρης πού 
ήθέλησεν νά μας παρουσίαση άσχημονεΐ συχνά, δέν 
πάσχει δραματικά τήν πίεσιν τού περιβάλλοντος, δέν 
εχει τραγικά έπαναστατικήνψυχήν. Ά ν  πάλιν ήθέλησε 
να σαρκαση ρεαλιστικά τήν άνηθικότητα, πού εισχωρεί 
είς τήν κοινωνίαν μας, δέν Ιπήρε τάς γενικάς Ικδηλώ- 
σεις τής άνηθικότητος αύτής, τήν ψυχικήν μας άτολ- 
μίαν, τό πνευματικόν μας καρκινοβάτημα, τήν αύξά- 
νουσαν οκνηρίαν μας, τήν πλαστότητα τών κοινωνικών 
μας θέσεων, τήν οικογενειακήν απονιά, τήν ελλειψιν 
Ιδεώδους είτε θρησκευτικού, είτε έθνικού, είτε καλλι
τεχνικού κ.τ.λ. Έπήρε μίαν οίκογένειαν φαυλόβιον, 
χαρτοπαικτικήν καί μαστρωπεύουσαν — ίσως δέν είναι 
ούτε δέκα τέτοιοι — καί αύτής πάλιν τά ηθικά της 
έλκη δέν τά εδειξε δσον Ιπρεπε δραματικά. Έ τσ ι τό 
έργο»’ δέν είχε ηυιχήν, ούτε καί τέχνην άξίαν τού κ. 
Τσοκοπούλου, πού εχει γράψη άλλα πολύ καλύτερα.

( Ό  κ. X. Δαραλέξης, ψυχή ποιητικώς λεπτή, μας εδωκε 
τήν «Ίόνην·. Δράμα τρίπρακτου, πού έπαίχθη είς τδ 
Βαριετέ μέ σκηνικήν Ιπιμέλειαν, άλλ' όχι καί μέ τεχνι
κήν ύπόκρισιν τών ήθοποιών —  τής κ. Κυβέλης έξόν.

Ή  υποθεσις τού έργου είναι ωραία καί δεκτική 
δραματικής άναπτύξεως, πρόσφορος διά κοινωνικήν 
σκέψιν καί άνθεκτική είς λυρικήν Ιξαρσιν. Ή  Ίόνη 
όρφανή άπδ μητέρα, κόρη τοΰ άλλοτε πλουσίου Ά τα - 
λάνη, πτωχού τώ ρα  διευθυντοΰ άτμοπλοΐας είς τήν 
“Ανδρον, δέν γνωρίζει τήν πτωχείαν τού πατρός της. 
Είναι εύαίσθητος καί εύγενική. Ό  Φίλιππος, μόνος 
απόγονος μεγάλης οικογένειας, άπορος σχεδόν καί
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αύτός, είναι φίλος τού Άταλάνη καί τής κόρης του, 
μέ τήν οποίαν θερμή αμοιβαία άγάπη τόν σενεδεσε.

Αύτός μέ δ,τι τού άπεμεινεν άπδ τήν περιουσίαν του 
Ικτισεν εις τδν κήπον τοΰ Άταλάνη μίαν «Αίθουσαν 
Ίω ν » , διότι άγαπρ μέχρι μονομανίας τούς μενεξέδες, 
καί τήν μονομανίαν του τήν μετέδωμεν είς τήν Ίόνην. 
Κάποιος πλούσιος άπδ τδ εξωτερικόν ζητεί διά σύζυ
γον τήν Ίόνην. Προτείνει τότε αύτή είς τδν Φίλιππον 
νά τήν νυμφευθή, άλλά συγκρατών τήν αγάπην του δ 
Φίλιππος, άρνεΐται μή στέργων νά τήν κάμη δυστυχή 
καί αποκαλύπτει είς τήν κόρην τήν πτωχείαν τού πα
τρός της καί τήν ίδικήν του- Τήν σπρώχνει μάλιστα 
νά δεχθή τήν πρότασιν τού πλουσίου ξένου. Αποχωρι
σμός τραγικός επακολουθεί, πού διά νά τόν συσκότιση 
μέσα είς τήν ψυχήν του δ  Φίλιππος, μάταια θέλει νά 
διασκέδαση μέ κάποιες Βιεννέζες αρτίστες — πώς Ιτυ- 
χαν είς τήν Ά ν δ ρ ο ν ; — καί μετά δύο ετη σύζυγος 
καί μητέρα πλέον ή Ίόνη ξανάρχεται είς τδ νησί. Ό  
Φίλιππος τήν άγαπρ, πάντα, άλλ’ αύτής ή δροσερά 
ψυχή Ιχει βγή άπδ τάς φλόγας τού τραγικού σπαραγ
μού σχεδόν Απανθρακωμένη. Δέν άγαπρ πλέον η Ίονη 
κανένα· ούτε τδν Φίλιππον, ούτε καν τό παιδί της. Καί 
δταν αύτός βεβαιώνεται διά τήν καταστροφήν, πού ό 
ίδιος ¿δημιούργησε, σκοτώνεται, χωρίς ούτε καί άπό 
τδν θάνατόν του νά συγκινηθή παθητικά ή Ίόνη, 
«Τώρα, λέγει, κανείς μας πειά δέν μπορεί ν ’ άγαπρ 
τόν άλλον. Τ ώρα καί οί δυδ είμεθα πεθαμένοι». Ή  
σύγκρουσις αύτή τής εύγενικής ιδεολογίας πρός τήν 
σκαιάν πραγματικότητα — ή Αντίθεσή τοΰ αισθήματος 
καί τής Ανάγκης —  τόσον γενική καί ολονέν τραχυτέρα 
δσο γίνονται δυσκολώτεραι αί συνθήκαι τής ζωής — 
είναι θέμα ευτυχές καί δέν έσυμβολίσθη άδέξια άπδ 
τόν κ. Δαραλέξην. Καί ή κρίσις δτι ό πρακτικισμός 
φέρνει τήν καταστροφήν, ψυχικήν ή σωματικήν, κάθε 
αίσθαντικής ύπάρξεως, δταν θελήση αύτή νά τού ύπο- 
ταχθή καί νά τόν έφαρμόση, είναι κρίσις όρθή καί 
βναλμένη άπδ τήν Αλήθειαν τής ζωής. Τ ά παραστρα
τήματα, οί αποτυχημένοι προορισμοί, ή Αντικοινωνική 
Ασυνέπεια, ή Ασυμπλήρωτος εργασία τόσων καί τόσων 
ευγενεστέρων Ανθρώπων Ιτσι συμβαίνουν. Καί ό  συγ
γραφεύς μέ κάποιαν άπλήν, ρομαντικήν δμως, δραμα
τικήν πλοκήν ¿παρουσίασε προσιτά είς τήν κοινήν 
άντίληψιν δχι δμως γενικά καί σπαρταριστά σύμβολα. 
Μολαταύτα θ ά  Ιφθανεν εστω καί Ιτσι νά έμψυχώση 
μέ δραματικήν δόνησιν τδ Ιργον του, άν κάποια Ιδιαι
τέρα τής ψυχής κλίσις εις ρομαντικήν παραστατικό
τητα καί κάποια έπιμονή του είς συνηχητικότητας δέν 
έκυριάρχουν τόσον, ώστε νά Ιλαττώσουν αίσθητα τήν 
εϋρωστον Ιντύπωσιν, πού ήμπορουσε νά ύπαρξη άπό 
τδ-Ιργον. Ή  υπερβολή Αφθονίας μενεξέδων, οί θρό
νοι διά νά άνεβασθή είς αυτούς ή αγαπημένη γυναίκα 
καί Ιως έκεί νά ύψωθή τής αγάπης τό θυμίαμα,_ αί 
άδόκητοι Ιμφανίβεις αρτιστών είς τήν "Ανδρον χάριν 
τής τραγικής είρωνείας, τόση λεκτική χρησις τών ΐων 
καί Αμέθυστων, Αντί νά περιβάλλουν μέ καλλίτεχνον 
πλαίσιον τδ δράμα, τοΰ έσκίασαν πολλάς ωραίας γραμ- 
μάς του καί Απεικονίσεις. Έκινδύνευσε μάλιστα μέ τήν 
σύμπραξιν τής άδεξιότητος μερικών ηθοποιών νά 
παρασύρουν είς παραστράτημα τό κοινόν, πού εύτυχώς 
δμως ικλιχτον δσο καί πυκνόν άντελήφθη τέλος κ ' ¿χει
ροκρότησε τήν εΰγενή προσπάθειαν τού συγγραφεως.

Ή  Άδολφή τής κ. Σακελλαρίου, ΙμφανισθεΤσα Ιπί- 
οης άπό τής σκηνής τού Βαριετέ, είναι εργον κυ
ρίας, πού πρώτην φοράν μάς παρουσιάζεται ώς 
συγγραφεύς. Καί κάποια επιείκεια κρίσεως θ ά  επεβάλ- 
λετο, Ακόμη καί αν τδ  Ιργον ήτο τελείως άδέξιον. Είς 
τοιαύτην περίπτωσιν — εύτυχώς δχι Ιπί τοΰ^ προκει- 
μένου — θ ά  ήτο Αξιοκατάκριτος ό  θίασος πού θ ’  άνε- 
βίβαζεν ενα τοιούτον εργον κερδοσκοπικώς παρα ο 
εύγενής καί συγγνωστός πόθος μιάς κυρίας άγαπώσης 
τήν φιλολογίαν. Εϊπομεν δμως· εύτυχώς δέν ύπάρχει

άνάγκη ούτε Ιδιαιτέρας έπιεικείας ούτε κατακρίσεως 
τού θιάσου έπί τού προκειμένου. Διότι « Ή  άδελφή» 
παραβλητικώς πρός τά συνήθη Ελληνικά Ιργα ήμπο- 
ρούσε να σταθή είς τήν σκηνήν. —  Μία Ινάρετος χήρα 
35 έτών, πού Ιχει άδελφήν νεωτάτην Αναλαμβάνει νά 
ηθικοποίηση, χάριν τής καλής του μητρός μάλιστα, 
τόν Στέφην, Ινα νέον παραλυμένον. Εκείνος αισθα
νόμενος έρωτα ήθικοποιείται. Ή  Έ λλη βαθμηδόν 
τδν άγαπρ καί αύτή, άλλ’  έκδήλωσις δέν άποτολμάται 
ούτε άπδ τδν ενα ούτε άπό τόν άλλον. Π ώς τωρα δυο 
άνθρωποι μέ νούν καί με πείραν δέν κατόρθωσαν νά 
εννοήσουν τήν άμοιβαίαν αγάπην των δέν μάς τδ έξηγεί 
ή συγγραφεύς. Μεταχειρίζεται μόνον συμβατικώς τδν 
δισταγμόν καί τήν άγνοιαν διά νά σύνθεση τήν δευτέραν 
πράξιν καί νά δώοη δραματικάς σκηνάς είς τήν τρίτην. 
Διότι ή μητέρα τού Στέφη συνεννοείται μέ τήν άδελ
φήν τής "Ελλης — τήν Ιουλίαν — ώστε νά φανή τάχα 
ή τελευταία αύτή ώς άγαπώσα τόν Στέφην καί άντα- 
γαπωμένη, διά νά προκληθή Ιτσι ό  ψυχικός σπαραγ
μός τής Έ λλης καί νά φανερωθή ή άγάπη ττ ς̂. Τδ 
τέλος είναι πρόδηλον: ¿ξήγησις αμοιβαία καί ενωσις 
τών δύο άγαπωμένων. — Ύπόθεσις χωρίς αξιώσεις, 
πλοκή χωρίς δραματικά απρόοπτα, διάλογος άφελής 
καί μετρημένος άν καί είς πολύ καθαρεύουσαν, σκη
νική οικονομία δχι κακή τοΰ Ιργου τής νεοφανερώτου 
συγγραφεως.

Μίαν μσνόπρακτον κωμωδίαν τού κ. Ν. Λάοκαρη 
εδωκεν έπίοης τό Βαριετέ. Είναι «ΊΓ σύζυγος· ή 
ή οποία διά πρώτην φοράν έπαίχθη είς τάς ’Αθήνας 
καί Ιχει συνεπώς δικαίωμα μνείας. Πολλά πρόσωπα 
(έπτά) ολίγη ή δράσις. Χαρακτηριστικόν τούτο παντο- 
τεινόν τού κ. Λάσκαρη. Διάλογος μ’  ευφυολογίας, 
τεχνική είσοδος καί έξοδος τών ηθοποιών. Ά λ λ α  δύο 
χαρακτηριστικά επίσης τού κ. Λάοκαρη. «Ή  ούζυγος» 
είναι ένδς. θεατρικού συγγραφέως, ό όποιος τήν παρα
μελεί. "Ενας φιλογύνης πολιορκεί τήν καρδίαν τής 
παραμελημένης Ιπί οκτώ δλόκληρα ετη — δέν είναι 
πολλά; — καί άφού γίνη μία σκηνή μεταξύ τών δύο 
συζύγων, έμφαντική τής άθλιας Αδιαφορίας τού άνδρός, 
κατόπιν είς νέαν έπίθεοίν του ό έραοτής λαμβάνει Ινα 
ράπισμα. Ό  σύζυγος έπερχόμενος, έννοών καί υπερασ
πιζόμενος τάχα τήν τιμήν του λέγει είς εκείνον, που 
τήν έπεβουλεύθη: «Ά θλιε». Καί ή διπλοαδικημένη 
γυναίκα φωνάζει τό τε : «ΕΙσθε άθλιοι καί οί δύο » — 
Καλή φράσις διά τήν όποιαν έγράφη, φαίνεται, δλον 
τό Ιργον, χωρίς πολλήν φροντίδα διά τά προηγούμενα 
τού τέλους καί χωρίς επιμέλειαν.

Ό  κ. Π. Χόρν είναι άπό τούςεκλεκτούς καί ευσυνεί
δητους δραματικούς συγγραφείς μας. Πρδ> τριών 
έτών «οί Πετροχάρηδες του» ¿σημείωσαν εύθύς ¿ξ 
Αρχής εύνοϊκά τήν έμφάνισίν του. Τ ό εργον, πού εδωκεν 
Ιπίσης καί αύτός είς τό Βαριετέ, « Ό  ¿ν&ρωπός μας· 
δέν ελαττώνει καθόλου τήν καλήν περί αυτού έκτίμη- 
αιν. Ά π ’  εναντίας δυναμώνει τήν πεποίθηοιν εις τό 
δραματικόν τού τάλαντον, μολονότι ώς πρός τήν έκτέ- 
λεσιν. φανερώνεται πού καί πού κάποια συγγραφική 
σπουδή. — « Ό  άνθρωπός μας», πού δέν παρουσιάζεται 
είς τήν σκηνήν, είναι κάποιος πλούσιος, έκτιμημένος 
άπό τούς άιθρώπους διά τάς Αγαθοεργίας του, διεφ
θαρμένος δμως καί ανήθικος. Διαφθείρει, βιάζει μάλ
λον μίαν άθώαν κόρην — τήν Π ανώρηα—  θυγατέρα 
μιάς καλής πτωχής χήρας καί ένός τιμίου αδελφού. 
Ό  άποθαμένος είς πατριωτικόν άγώνα άδελφός τής 
Πανώρηας εΐχεν άπατήση μίαν πτωχήν, πού εύρίσκε- 
ται τώρα ώσάν ψυχοκόρη είς τό σπίτι τής χήρας, άφο- 
σιωμένη είς αύτό, χωρίς καμίαν έλπίδα. Μία γρηά 
δυστυχισμένη έξ αιτίας «τού ανθρώπου μας» προλέγει 
είς τήν χήραν τόν κίνδυνον τής κόρης της. Ά λλ ’  ή 
δυστυχία της κάί ή θρηνολογούσα γλώσσα της έκαμαν 
νά τήν εκλαμβάνουν όλοι δια τρελλήν τήν γρηά Σουρ-
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λουλούδαινα. Ή  μητέρα της Πανώρηας δέν τής δίδει 
προσοχήν,“Εχει κατά νοδν μόνον τόν επικείμενον άρρα- 
βώνα τής κόρης.της. Καί όμως ή πρόρρηαις τής γρηάς 
-1-  πού ¡ιός ενθυμίζει αρκετά τής αρχαίας τραγωδίας 
τον προλογον — δέν άργεΐ νά πραγματοποιηθή. Ή  
Πανώρηα επιστρέφει σπίτι της άπατιιμένη άπό «τόν 
άνθρωπό μας» κλαίει, έρωτφ άδέξια τήν ψυχοκόρην 
διά τάς συνεπείας τής άτιμώσεως, δίδει εις ιόν αδελ
φόν της τάς πεντακοσίας δραχμάς πού ό διαφθορεύς 
τής έβαλλεν είς τήν τσέπη της καί αποκαλύπτει πρός 
αύτόν έτσι τήν άτίμωσίν της τήν στιγμήν ακριβώς, 
πού ή μητέρα των ανήξερη τελειώνει τούς άρραβώνας 
τής Πανώρηας καί γυρίζει χαρούμενη. Ή  κατάρα τής 
αμαρτίας, ή κατάρα άπό τήν έξαπάτησιν τής Γιαννού- 
λας ύπό τού ενός άδελφοΰ, πίπτει αμείλικτος έπάνω 
είς δλην τήν οικογένειαν. “Ετσι Ιχει κάποιαν Διονυ
σιακήν πνοήν ή δραματική άντίληψις τού ουγγραφέως. 
— Τ ώρα άπομένει τό άνεπανόρθωτον. Μόνον ή έξά- 
γνισις του κακού άπόκειται είς τών ανθρώπων τήν δύ- 
ναμιν. Κοινωνική τούτο άντίληψις, όμοια Ελληνική, 
είς τούς όρίζοντας τής συνολικής άλληλεγγύης καί 
τών εξυγιαντικών ήθικών νόμων — πέραν κάθε άτο- 
μιστικής συμβιβαστικότητος καί μακράν κάθε Ιλαράς 
διευθετήσεως τών ανθρωπίνων συμφορών. Ό  αδελφός 
ξεχωρίζοντας τό θύμα άπό τόν διαφθορέα, διά νά 
έκδικηθή καί διά νά καλύψη τήν άτιμίαν φονεύει «τόν 
άνθρωπόν μας». Τ ό ανόμημα τιμωρείται. ’Αλλά ή συμ
φορά δέν οταματφ. Ή  άπατημένη κόρη ζητεί καί εύρί- 
σκειμόνη τόν θάνατον, έ νφ τόνάδελφόν της τόνκομμα- 
τιαζουν οι δούλοι τού φονευθέντος. Καί ώσάν άπόπρο- 
άγγελον τής αρχαίας τραγωδίας ή δυστυχισμένη μητέρα 
των μανθάνει τάς συμφοράς της άπό τήνγρηά, πού είναι 
σαλευμένον, όπως προφήτιδος, τό λογικόν της. Δέν 
έπταιοε διά νά ύποστή τόσας συμφοράς ή δυστυχισμένη 
μητέρα. Ά λ λ ' είναι τάχαάνάγκη νά σκοντάψη ό  άνθρω
πος διά νά βρεθή ΰπό τούς τροχούς τού μοιραίου ; μάς 
έραπφ ή τραγική οκέψις. — ’Απότομος παραφροσύνη 
τής έρημης μητέρας άποτελεΐτήν τελικήν κάθαρσιν τού 
έργου. Αί δυστυχίαι τών ανθρώπων έτσι σβύνουν μ’ ένα 
τελειωτικόν χαμόν τών δυστυχών.

Αύιή είναι ή ΰπόθεσιςκαί ή έρμηνεία συνάμα τού 
ώραίου δράματός τού κ. Χόρν, Ή  έκτύλιξις όμως άπό 
τής σκηνής, μολονότι έχει διάλογον ώραϊον καί γορ
γόν, δέν είναι είς τό αύτό ύψος μέ τήν ύπόθεσιν. 
Συχνά ή φράσις δεν είναι όσον πρέπει δυνατή καί τά 
έπεισόδια συσσωρεύονται μέ βίαν καί ή δράοις χωρεϊ 
κςνηματογραφικώς, πυκνωμένη καί συγχρονιστική, ώστε 
θ ά  ήτο δυνατόν νά κριθή τό όλον ώς τέλειον προσχε
δίασμα (σκίτσο) ωραίας τραγωδίας — ένφ απομένει 
μολαταύτα καί τό καλύτερον άπό τά δοθέντα φέτος 
και έως τώρα θεατρικά έργα.

Είς τό θέατρον Νεαπόλεως είχε σειράν παραστάσεων 
η 'Μαρία ή Πτνταγιώτιααα* δράμα τών κ. κ. Κυριά
κού καί Σταθοπούλου, ύφασμένον κατά ρομαντικήν 
μέθοδονκαίμέείδυλλιακο-αγροπκά σχεδιάσματα έπάνω 
είς τήν γνωστήν λαϊκήν παράδοσιν. Ό  είς τών συγγρα
φέων, ό  κ. Σταθόπουλος έχει δώση λογογραφικώς 
δείγματα πρωτοτυπίας καί ύφους εύρώστου. “Ωστε θά  
ήδύνατο πιθανώς καί είς τό θέατρον νά παρουσίαση 
πλέον καλλιτεχνικήν καί πλέον λεπτήν, τήν λογογρα-, 
φικήν, Ιδιοφυίαν του. Κάποιος όμως σφαλερός πρα- 
κτικισμός καί ή άξίωσις τής εύκολου επιτυχίας τόν 
παρέσυραν, ώστε νά συνεργασθή είς δράμα τού λεγο
μένου λαϊκού τόπου.

Διά τόν «Κομήτην τον Χάλεϋ» τού κ. Μωραΐιίνη είς 
τό προσεχές. α ρ ε τ α ς

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

ΛΝΑΣΚΑΦΑΙ καί Ιν γένει άραχαιολογικαί έργασίαι 
^  δαπάνη τής ’Αρχαιολογικής Ε ταιρείας: Έν Ά θή- 
ναις εν μεν τφ  Κεραμεικφ ύπό τού Γερμανού κ. ΒγΟ-

ckiier, καθηγητού Γυμνασίου Ιν Βερολίνφ, κατά δέ 
τήν Π. ’Αγοράν ύπό τού κ. Α. Φιλαδελφέως βοηθού 
τού κ. 11. Καστριώτου. Έ ν Θήβαις άνασκάπτει ό κ. 
Κεραμόπουλος όπου καί προπέρυσιν εύρε μυκηναϊ
κού ανακτόρου λείψανα. Ό  κ. Κουρουνιώτης εν Έρε- 
τρίφ- ό κ. Άρβανιτόπουλος διαυλακώνει, ώς γνωστόν, 
τήν Θεσσαλίαν, Προσεχώς ό κ. Β. Λεονάρδος θ ά  άνα- 
σκάψη ώς πάντοτε έν τφ  Άμφιαρείφ τού Ώρωποΰ- 
Έπί τής Άκροπόλεως έπανελήφθησαν « ί  σπονδαϊαι 
έργασίαι τής άναστηλώσεως τών Προπυλαίων, διευθυ- 
νόμεναι ύπό τού μηχανικού κ. Μπαλάνου.

’Ιδού καί δλίγα έκ τών ευρημάτων τών άναοκαφών 
τού Κεραμεικοΰ- Σπουδαιότατον έδώ  εύρημα ήτο τό 
ιερόν τών Τριτοπατρέων, θεότητος περιέργου λατρευο- 
μένης μόνον έν. Άθήναις. Οί Τριτοπάτορες ή Τριτο- 
πατρεΐς είναι οί πρόγονοι, οί τρίτοι, -,δηλ. πρώτοι, 
πατέρες ιού άνθρωπίνου γένους, πρός αυς προσηύ- 
χοντο υπέρ γτντοτως παίόων. Εκτός τούτου διά την 
τοιαύτην φύσιν αύτών οί Τριτοπατρείς ήσαν εύλόγως 
προστιίιαι τών νεκρών καί ώς θεότητες τού "ψδου 
έτιμώντο. ’Εντεύθεν ή έμφάνισις αύτών έν τφ παρά 
τόν Ή ριδανόν νεκροταφεΐφ τού Κεραμεικοΰ είναι πλη
ρέστατα δικαιολογημένη. Ά φ ’ ετέρου τό ιερόν ίδρύθη 
παρά τήν ίεράν δδόν τήν άγουσαν είς Ελευσίνα καί 
είναι πολυ φυσικόν οί άποτελοΰντες τήν ίεράν πομπήν 
τών Έλευσινίιον θεών νά ¿στομάτων έδώ  πρώτον έξερ- 
χόμενοι τών ’Αθηνών, ΐνα δεηθώσιν ύπ'ιρ αύξήστως 
καρπών και ανδρώπκον οπορας.

Τό ιερόν τών Τριτοπατρέων, μαρτυρούμενον διά 
τριών άρχαίων επιγραφών όροσήμων, άποτελεΤ καί 
καθ’  όσον μέχρι τούδε άπεκαλύφθη, δηλ. τόν τραπε
ζιοειδή περίβολον αύτού, σπουδαιον εύρημα διά τήν 
ιστορίαν τής άρχαίας θρησκείας. Ά λ λ ’ εκτός τούτου 
υπάρχει είσέτι έλπίς ότι άφιεροιματα άνήκοντα εις τό 
ιερόν θ ά  εΰρεθώσι.

“Αλλα εύρήματα έγένοντο έκ τάφων άξιόλογα. ’Αλλά 
ταύτα δέν είναι έκ τών έξοχων καλλιτεχνημάτων. 
“Εχουσι μάλλον πραγματικήν άξίαν ώς διδάσκοντα τόν 
τρόπον τής ταφής καί τής λατρείας τών νεκρών έν 
τούτφ τφ  σπουδαιοτάτψ τών Αθηνών τόπψ. p

C IS  τήν Λευκάδα, είς τήν θέσιν Στενό τού Νυδρία 
Ι-* άνεκαλύφθη ΰπό τοϋκ. Δαϊρπφελδ βασιλικός τάφος 
Μυκηναϊκής έποχής, εχων διάμετρον 9 μέτρων. Ό  
τάφος διατηρείται καλώς φαίνεται δέ ότι δέν έχει συ- 
ληθή. Είς τό κέντρον εόρέθη δυμάτιον μήκους 2-50 μ. 
καί πλάτους ι.8ο καί έντός αυτού όκλαδόν σκελετός 
άνθρώπου. Επίσης έπτά άγγεϊα πήλινα, εν άγγεΐον 
χαλκοΰν καί δώδεκα μαχαιρίδια εξ όψκινού λίθου.

Κάτωθι τον τάφου εόρέθη πίθος καί έντός αύτού 
ετερος σκελετός άνθρώπου καί αΰτός όκλάζων. Παρά 
τόν σκελετόν περιδέραιον έξ 79 χρυσών σφαιριδίων. 
’Επίσης άργυρούν ψέλλιο'-,

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο Ν

Βτρνάρδος Κύβλτρ — 'En i xfj 7 5ττηρίδι του

λ/ΠΑΡΧΟΓΝ δύο κατηγορίαι φιλελλήνων- ή τών ίδα- 
■ νικών καί ή τών θετικών.Τήνπρώτην άποτελούσιν 

οί έξ ιδιοσυγκρασίας ή έξ άκρατου ενθουσιασμού πρός 
τά μεγάλα καί θαυμαστά εργα τών άρχαίων, παραφό- 
ρως άγαπώντες τήν Ελλάδα καί μέ αισιοδοξίαν, εξ 
Ιστορικών προλήψεων προερχομένην, παρακολουθούν 
τες τήν καθόλου σταδιοδρομίαν τού νέου Ιλληνισμού 
Είς αυτούς υπαγορεύει τήν συμπάθειαν ή χαρδία. Καίτοι 
άναγνωρίζομεν εύγνωμόνως τά αισθήματα τών άνδρών 
τούτων, όφείλομεν ούχ’  ήττον νά όμολογήσωμεν ότι 
πολλοί έξ αύτών—παρά τήν αγαθήν αύτών πρόθεσιν— 
έβλαψαν μάλλον ή ώφέλησαν τό έθνος, δικαιολογή- 
σαντες άντί νά καυτηριάσουν τάς ήμειέρας Ιθνικάς
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έλλείψεις καί τά ήμέτερα σφάλματα. Είς τούτοι^, έξε- 
τάσαντας καί παραστήσαντας τά καθ’ ήμας ύπό τό 
πρίσμα τής φιλικής προκαταλήψεως, δφείλεται κατά 
μέγα μέρος τό γεγονός ότι ή έννοια «φιλελληνισμός» 
άπώλεσε σύν τφ  χρόνψ τό κύρος καί τήν^ αρχικήν 
αΰτής οημασίαν. Οί άνδρες ούτοι άλλως τε εκλείπουν 
όσημέραι, Βύρωνες δέ καί Λουδοβίκοι καί Θείρσιοι 
δέν Αναφαίνονται είς τούς χρόνους τούτους τού θετι
κισμού καί τής ύλοφροσύνης. Τήν άλλην κατηγορίαν 
άποτελούσιν δσοι —  χωρίς νά «πηρεασθούν διόλου 
ύπό προκαταλήψεων — έσχον ή έπεδίωξαν τήν εύκαι- 
ρίαν νά γνωρίσουν τήν Ε λλάδα καί ν’  αναστραφοΰν 
μέ τούς “Ελληνας, έκ τής άναστροφής δέ ταύτης άπε- 
κόμισαν δικαίαν συμπάθειαν πρός τόν σύγχρονον Ε λ 
ληνισμόν, έκτιμήσαντες τήν Ιδιοφυίαν, τόν χαρακτήρα, 
τήν πρός τά γράμματα όρμήν αυτού καί εϊτινα άλλα 
προσόντα έχη. Είς αυτούς τήν συμπάθειαν ύπαγορεύει 
δ νους. Τοιοΰτοι φίλοι· είναι άνευ αμφιβολίας χρησιμώ- 
τεροι, διότι όταν έπιστή ή κατάλληλος στιγμή δέν δι
στάζουν νά εϊπουν φανερά μερικάς πικράς άληθείας, 
ίκανάς όπως καταστήσουν ήμας σωφρονεστέρους και 
προθυμότερους είς τήν άναγνώρισιν καί διόρθωσιντών 
κακώς κειμένων.

Είς τήν δευτέραν ταύτην κατηγορίαν άνήκει ό Βερ
νάρδος ΗΟΜετ ό διακεκριμένος τού Βερολινείου Πα
νεπιστημίου καθηγητής. Τ ά φιλικά αύτοΰ αισθήματα 
διετράνωσε πολλακις, διετύπωσε δέ σαφώς πρό τριε
τίας είς μίαν ώραίαν επιστολήν πρός τόν Ιν Κωνσταν- 
τινουπόλει ’Ελληνικόν Φιλολ. Σύλλογον, όστις έπί τή 
εύκαιρίφ της έβδομηκονταετηρίδος τού νομοδιδασκά
λου έταξεν αύτόν είς τήν χορείαν τών έπιτίμων τού 
σωματείου εταίρων.

«Συναισθάνομαι, έγραφε τότε μεταξύ άλλων, ότι ή 
τιμή αΰτη, ήν μού απονέμει ή διασημοτάτη επιστημο
νική εταιρεία τής Ανατολής, δέν άφορφ μόνον τό πρό- 
σωπόν μου, άλλ’  ότι δφείλω ν’  άποδώσω ταύτην είς 
τόν στενόν σύνδεσμον, όστις ένώνει άμοιβαίως τήν 
επιστήμην τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως. Ή  συναί- 
σθησις τής ενότητος ταύτης έκδηλοΰται πρό πολλού 
είς τρόποι-, δν μετά χαράς χαιρετίζομε;- ένταΰθα, διά

τής φοιτήσεως τής Ιλληνιχής νεολαίας είς τά γερμανικά 
πανεπιοτήμια καί μάλιστα τό τού Βερολίνου. .

«Ό π ω ς  ή μετά τών έν ’Ανατολή κέντρων τού Ελλη
νισμού Ιπικοινωνία φιλοπόνων νεαρών συναδέλφων 
καθίστα πάντοτε ιδιαζόντως τερπνόν τό καθηγητικόν 
μου στάδιον, ούτω καί νύν ή ύφ' Υ μ ώ ν  γενομένη μοι 
τιμητικωτάτη διάκρισις προσδίδει νέαν άξίαν είς τόν 
άκαδημαϊκόν μου βίον.» .

Ό  Χύβλερ έγεννήθη τή 25 Μαΐου ι835> έν τή πρω
σική πόλει Kottbus. Μετά λαμπράς άνωτέρας σπουδάς 
έν Γενεύη καί Βερολίνφ, είσήλθε τφ  1859 είς τήν 
δικαστικήν υπηρεσίαν τής Πρωσίας, μετεπήδησε δέ 
τφ  ι868 είς τό άκαδημαϊκόν στάδιον γενόμενος τακτι
κός καθηγητής τών δικαίων είς τό Πανεπιστήμιον τού 
Φρειβούργου.

Τ φ  1870 είσήλθεν ώ ς  συνοδικός σύμβουλος είς τό 
πρωσικόνύπουργείον τών Εκκλησιαστικών, ένθακατέ- 
λαβεν έν ταχείφ διαδοχή τά ύπατα άξιώματα. Κατά τά 
έτη 1879- ι88ο, άντιπροοωπεύων τήνπρωσικήν κυβέρ- 
νησιι-, διεξήγαγεν έν Βιέννη ώς δεξιός διπλωμάτης 
τάς πρώτος έκκλησιαστικοπολιτικάς διαλλακτικός δια
πραγματεύσεις μετά τού προνουντσίου τού Πάπα, τού 
περίφημου Καρδιναλίου Jacobini.

Ά π ό  δέ τριακονταετίας περίπου αποτελεί έπίλεκτον 
μέλος τής νομικής σχολής τού Βερολίνου ’ .

Ό  Χύβλερ ύπήρξεν άναμφιβόλω; μία άπό τάς μάλ
λον χαρακτηριστικός μορφάς (charakterkôpfe), αΐτινες 
έφιλοσόφησαν άπό τών σεμνών Ιδρών τού βερολινείου 
Πανεπιστημίου καί «χειραγώγησαν τήν cupidan legum 
juventutem είς τά ιερά τής Ιπιστήμης.

Ά π ό  τίνος χρόνου δέν διδάσκει πλέον, όχι διότι 
έγκατέλιπον αύτόν αί σωματικοί καί πνευματικοί δυνά
μεις, άλλά διότι δικαιούται ν ' άπολαύση έν ήρεμίφ τό 
λυκόφως τού έπιστημονικοΰ αύτού βίου.

Ή  ΰπό άργυρολεύκου κόμης καί γενειάδος πλαισιου- 
μένη ώραία καί άγχίνους κεφαλή, μέ τούς λάμποντας 
οφθαλμούς τού έπιστήμονός, τού έχοντος μάλλον μορ
φήν διπλωμάτου, Ιπαυοε πλέον κοσμούσα τάς αίθού- 
οας τού Πανεπιστημίου. Ά λ λ ’ ή γλυκεία φυσιογνωμία 
τού διδασκάλου μένει άλησμόνητος είς τήν μνήμην τών 
μαθητών του, ή δέ σκιά τού ευθυτενούς γέροντος 
πλανάται άκόμη, νομίζεις, είς τούς διαδρόμους τής 
aliha mater berolinetisis . . .
[ΒεροϊΙνον] ΒΟΡΕΙΟΣ

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  -  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  -  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

ΑΙ Ά θήναι κατ’  αύτάς φιλοξενούν παλαιόν καί προσ- 
φιλέστατον γνώριμον, τόν Ιν Παρισίοις νεοελληνι

στήν καθηγητήν κ. Hubert Pernot, διά τό εργον τού 
όποιου πολλάκις τά «Παναθήναια» ώμίλρσαν. Α π ε
σταλμένος δι’ έπιστημονικάς μελετάς άπό τήν Γαλλικήν 
κυβέρνησιν ό  κ. Pernot θ ά  παραμείνη είς τήν Άνατο- 
λήν τέσσαρας περίπου μήνας. Είς τήν Χίον, όπου 
έπειτα άπό όγίγας ήιιέρας πηγαίνει, θ ά  εξακολούθηση 
τάς σπουδάς του δια τήν μορφολογίαν τής δημοτικής 
χιακής γλώσσης. Ή  μορφολογία τού χιακού ιδιώματος 
θάποτελέση τόν β ' τόμον τών Etudes linguistiques 
néo - helléniques τού κ. Pernot, έργου βραβευμένου 
άπό τήν Γαλλικήν Ακαδημίαν τών ’Επιγραφών (pris 
Chénier) καί άπό τόν Σύλλογον πρός διάδοσιν τών

1 Kaxà xô iwikçOv è*iox»i»ovixèv a&xov otà&iov ö HGbler 
«iUtoxa ow éY ça fc ôUYvgéii|xata, iv  olç xà Kaxioxiijco· de 
natura ac jure concovdatorum (I863), zur Revision der Lehre 
von der rechtlichen Natur der Konkordate (1865), die Kon- 
stanzer Reformation und die Konkordate von 1418(1867), die 
Eigenthümer des Kirchenguts (1868). Eheschliessung und 
gemischte Ehen in Preussen (1883), Kirchenrechtsquellen 
(1888, névxs ¿x&öcgiq), die religiöse Erziehung der Kinder 
aus gemischten Ehen im Gebiete des preuss. Landrechts 
1888), die Organisation der Verwaltung in Preussen und 
m deutschen Reich (1898), die Magistrature«! des völker

rechtlichen Verkehrs und die Exterritorialität (1900).
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ελληνικών γραμμάτων έν Παριοίοις (Prix Zographos). 
Κατόπιν ό  κ. Pem ot θά ύπάγη είς Κρήτην διά σπου- 
δάς επίσης γλωσσικός καί βιογραφικάς. Τέλος είς τήν 
Επτάνησον θάσχοληθή είς τήνσυμπλήρωσιν τού έργου 
του Bibliographie Ionienne έπισκεπτόμενος πρός τόν 
σκοπόν τούτον τάρχεΐα καί τάς βιβλιοθήκας τής Κερ- 
κύρας, Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας. Είς τόν καλόν 
φίλον εύχόμβθα τελείαν επιτυχίαν είς τό ώραίον έςιγον 
του, έργον καθαρώς είς τήν ζωντανήν Ε λλάδα απο- 
βλέπον. Κ. A. Β.

Ο Μώρις Μπέριγκ, άκολουθών τό παράδειγμα τού 
Λουκιανού καί τού Φενελόν, έφερε τούς νεκρούς 

είς· τό νέοντου βιβλίον τό τιτλοφορούμενον «Νεκρικαί 
Έπιστολαί» όχι πλέον νά ομιλούν μεταξύ τους ή μαζί 
μέ τούς ζωντανούς, άλλα νάλληλογραφούν με τους προσ- 
φιλείς των. Καί φαίνεται δτι βπέτυχεν. Μεταξύ ιών 
νεκρικών αύτών έπιστολών ύπάρχουν έπιστολαί τής 
Κλυταιμνήστρας πρός τόν Αΐγισθον, τής 'Ελένης πρός 
τήν Κλυταιμνήστραν, τής Πηνελόπης πρός τόν Όδυσ- 
σέα, ενός Καρχηδονίου σιραιιώτου πρός φίλον του, 
τής Λαίδης Μάκβεθ πρός τήν Λαίδην Μάκδουθ κτλ. 
τό ΰφος τών έπιστολών είναι σύγχρονον καί αυτό άπο- 
τελεί, κατά τούς κριτικούς τήν μεγαλυτέραν χάριν τού 
βιβλίου αύτοδ, είς τό όποιον πρόσωπα πού ή παράδο- 
σις μάς κάμνει νά τά βλέπωμεν πομπώδη καί άνιαρά, 
μάς παρουσιάζονται υπό μίαν μορφήν θελκτικήν καί 
γεμάτην άπό ζωήν. Αί έπιστολαί αί σχετικοί πρός τήν 
Μεσσαλίναν, τόν Νέρωνα καί τόν Μάρκον Αύρήλιον 
κρίνονται ώς κυριολεκτικώς άξιοθαύμαστοι, έν γένει δέ 
τό βιβλίον τού "Αγγλου ουγγραφέως θεωρείται άπό τά 
ώραιότερα πού είδαν τό φώς κατά τά τελευταία Ιτη. 
Τ ά  «Παναθήναια* προσφέρουν άπό σήμερον είς τούς 
άναννώστας των τάς καλυτέρας άπό τάς έπιστσλάς 
αύτάς.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι 2

Τή πρωτοβουλία των « Πανα&ηναίων »
— άδεια τον 'Υπουργείου —

Έ κ προηγουμένων εισφορών . . . Δρ. 2,587.05
Δράκος Μορίου Μελισσηνός . . . .  » 5·—
Α. Σ . Άναστασιάδης, Σμύρνη . . .  » I.—
Στέφανος Szüts καθηγ. γυμν. . . .  » 4·*5
Ιω σή φ  Földy » » . . . »  4·35
'Ιω σή φ  Szalay » » . . . »  1.05
Ευγένιος Darkô υφηγητής . . . .  » 4·35
Οί μαθηταί τής 5*15. 6η« καί 7ηΐ τά-

ξεως του γυμνασίου................................ » 9-65
Δρ. 2,617.10

Τό άπαιτούμενον ολικόν ποσόν είναι 3>5°° 
περίπου. Υπολείπονται περί τάς 9°°· Καί τό 
ύπενθυμίζομεν είς δλους. “Ολοι Ι'ζησαν καί ζοΰν 
μέ τους στίχους τοΰ ύμνητοΰ τής Ιλευθερίας.

Αί είσφοραί στέλλονται είς τά γραφεία τών 
«Παναθηναίων», οδός “Αριστοτέλους 35-

"Ενας τοσούτσικος Ζακυνθινός, μαθητής τοΰ Ελλη
νικού Σχολείου, ό Δράκος Μορίου Μελισσηνός έδιά- 
βασε τήν προκήρυξιν τών «Παναθηναίων» διά τήν 
προτομήν τοΰ Σολωμοΰ καί μάς γράφει:

Κύρη Αιιν&νντά,
Είμαι συμπατριώτης τοΰ Μεγάλου Εθνικού Ποιη- 

τοϋ καί στελλω διά τήν προτομήν του αύτό τό μικρό 
ποσόν δραχμάς 5> διότι είμαι καί εγώ μικρός καί δέν 
εχω πολλά. ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Κατά τούς {λτρινονς μήνας Ιούνιον, Ιούλιον, 

Αύγουστον, Σεπτέμβριον τά <Μαναύήναια> εκδί- 
δονται είς τδ τέλος μόνον τον μηνάς είς τεύχη διπλά.

Σημ, Είδικαί βιβλιοκρισία! δημοσιεύονται διά tà βι
βλία, ιων οποίων δύο άντίτνπα οιέλλονται είς τά γραφεία 
μας. Των άλλων απλώς, άγγέλλεται ή έχδοαις.

Ή ρχισε πρό §ύο Ιβδομάδων τάς παραστάσεις του 
είς τό «Θέατρον Άρνιώτη» τό Ελληνικόν Μελόδραμα. 
Ό  κ. Λαυράγκας, ό  Λγαπητός διευθυντής τής ορχή
στρας, ολοένα μάς παρουσιάζει τελειότερον τόν θία- 
ασον. Ό  κόσμος παρακολουθεί μέ ένθουσιασμόν τήν 
πρόοδον. Καί χειροκροτεί όλοψύχως τήν κυρίαν Ά ρ -  
τεμιν Κυπαρίσση, τόν Μωραΐτην, τόν Άγγελόπουλον, 
τόν Βλαχόπσυλον, τόν Χατζηλουκάν.

Ό  «Σύνδεσμος Ελλήνων Καλλιτεχνών» έπροκήρυξε 
διαγωνισμόν μεταξύ τών μελών του διά τό δίπλωμα 
τοΰ σωματείου.

Είς τό τεύχος τοΰ "Απριλίου - Μ αΐου-’Ιουνίου τοΰ 
γαλλικού περιοδικού Vers et Prose, δημοσιεύεται με- 
τάφρασις τοΰ πρός τόν Μωρεάς έλεγείου τού κ. Μ. 
Μαλακάση, πού έδημοσιεύθη είς τά «Παναθήναια».

Έ φ ορος  τής Πινακοθήκης ’Αθηνών, δίωρίσθη ό κ. 
Γ. Ίακωβίδης, καί επιμελητής ό  κ. Γ .  Χατζόπουλος:

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Φαρμακευτικόν Δελτίον, υπό τού Φαρμακείου Σ. 
Δ. Κρίνου. Τεύχος Iου Ά θήναι όδ. Αιόλου ΐ7·-

Προκήρυξες τής «Φοιτητικής Συντροφιάς». Ά θ ή 
ναι Μάης ιριο.

Οί Μέλλοντες Στρατιώται κατά τόν άγγλον στρα
τηγόν Μπάδεν - Πάουελλ. Άθήναι, Σύλλογος ώφελί- 
μων Βιβλίων’, τυπογραφείον «Ε στία» Μάισνερ καί 
Καργαδούρη, δρ. ο,8ο.

θρύλοι, Χρίστου Βαρλέντη, ποιήματα, Άθήναι, τυπ. 
Διαλησμά σελ. 117, δρ. 2.

Ή  ‘Ιλιάς τον Όμηρου, περίληψις καί έντυπώσεις, 
Κωνστ. Π. Λουμάκη. Άθήναι, τυπογρ. Λεώνη δρ . 3-

Ή  έλέαις τής γυναιχός êv ταΐς ύρησχείαις καί 
Ιδίως έν τφ Χρκχτιανισμφ, Δημ. Σ . Μπαλάνου. Ά θ ή 
ναι Έφημ. «Άθήναι».

’  Οβιδίου Μεταμορφώσειον Βιβλία Πεντεχαίδεχα, 
έμμετρος μετάφρ. Αλεξάνδρου Σ . Κάσδαγλη. Α λε
ξάνδρεια.

Ή  Νεανική Ζωή, τού- ιατρού Συρβλέδου μετάφρ. . 
Δημ- X- Δανιήλ. Βάρνα.

Ό  «Καλλιτέχνης» μηνιαΐον περιοδικόν έν Άθήναις. 
Διευθ. Γεράσιμος Βώκος. Έγγραφή έτησία δρ. 8, φρ. 
ίο, τυπογρ. «Εστία» Μάισνερ καί Καργαδούρη.

Α ί  «ΔΤονσαι» ΐ5ήμερον περιοδικόν ανάγνωσμα, έν 
Ζακύνθφ. Διευθ. Λεωνίδας X . Ζώης. Νέα περίοδος.

Les Son d es Armes, études littéraires par Théo
dore Cotelle. Paris, E. Sansot & C°, fr. 3,SO.

Anthologie Populaire d e  la Grèce M oderne par
Hubert Pernot. Paris, éd. Mercure de France fr. 3,50.

Lucien par Binet-W alm er. Paris. Paul Ollendorf 
fr. 3.50.


