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Ville auguste, cerveau du inonde, orgueil de V homme» 
Ruche immortelle des esprits,

Phare allumé dans ('ombre oà sont Athènes et Rome, 
Astre des nations, Paris ! ;

LECOl-te CS List,·

Οταν σταθή το τραίνο καί κατέβη δ ξένος εΐς 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, δυο αίσθή- 

ματα πλημμυρίζουν την ψυχήν του. Μέσα είς 
τόν θόρυβον καί τήν κίνησιν, όπου κανείς δεν 
τον γνωρίζει καί κανείς δεν τον λογαριάζει, 
συλλογίζεται τήν μακρινήν πατρίδα, καί φαντά
ζεται τήν φυσιογνωμίαν του τόπου πού επι- 
σκέπτέται πρώτην φοράν. Είναι δύο αισθή
ματα πού μοιάζουν καί διαφέρουν. Είναι κάτι 
σαν θλϊψις καί σαν εύχαρίστησις είς τήν αυτήν 
στιγμήν.

"Ετσι τά μέρη καί τα πράγματα τά πλέον 
απομακρυσμένα συναντώνται σέ μία παράξενην 
αναλογία. Στό μέρος δπου εύρίσκεσαι τώρα, 
άναπολεΐς τήν χαράν ενός τόπου δπου εΰρέθης 
άλλοτε.

Είς τήν σύντομοι χαρά πού μάς Ιμπνέει τό 
παρόν, βλασταίνει πάντα δ σπόρος τής άναμνή- 
σεως καί γεννιέται τό αίσθημα μιας χαράς περα
σμένης· πού μάς· φαίνεται γλυκύτερη άπό τήν 
τωρινή.

Άλλα δ ξένος πού φθάνει είς τό Παρίσι 
έρχεται μέ τό ό’νειρον ενός τόπου πού τον Ιφαν- 
τάσθη μέ τες ωμορφιες τοΰ πόθου καί μέ τά 
μάγια της ήδονής.

Είς το Παρίσι έρχονται, δπως έπήγαιναν είς 
τήν άρχαίαν Κόρινθον, διά νά γνωρίσουν δλους 
τούς πυρετούς των αισθήσεων, διά νά χορτά
σουν δλην τήν δίψαν τοΰ πνεύματος, ' διά νά 
αισθανθούν ολην τήν φλόγα τής ήδονής.

"Ετσι ενα φθινοπωρινό πρωΐ έφθανα είς τό 
Παρίσι πού εξυπνοΰσε κουρασμένο άπό τήν 
ήδονή καί τή διασκέδαση άπό τήν εργασία καί 
τήν άθλιότητα.

MàgKO Maÿtivéyyo

*0 ήλιος Ιπρόβαινε άνάμεσα άπό τήν δμίχλη 
καί ¿σκόρπιζε παντού τόν σπινθήρα τής ζωής.

Καί καθώς έτρεχε τό αμάξι, άπό τόν σιδηρο
δρομικό σταθμό πρός τή λατινική συνοικία, 
έσυλλογιζόμην δτι δέν είχεν άδικον δ Φραγκί
σκος δ A ' δταν έλεγε : -
«Paris n’est pas une ville, c’est un monde».

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Ά ν  τό Παρίσι θεωρήταί ώς τό πνευματικόν 
κέντρον τοΰ κόσμου, τό Quartier latin είναι τό 
πνευματικόν κέντρον, δ έγκέφαλος του Παρισιού.

Ή  άρχαία αυτή συνοικία είναι γεμάτη άπό 
Ιστορίαν καί αναμνήσεις διά τόν ρόλον δπού 
έπαιξεν εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν δχι μό
νον τής Γαλλίας, αλλά δλου. τοΰ κόσμου. Όλοι 
δσοι διεκρίθησαν καί έδρασαν ύστερα εις τήν 
πατρίδά των, είχαν, περάσει ένα μικρόν μέρος 
τής νεότητός τωγ είς αύτήν τήν συνοικίαν. Όλοι 
έρχονται νά βαπτισθοΰν είς τήν κοσμοπολιτι- 
κήν αύτήν κολυμβήθραν τού Σιλωάμ, κατά τήν 
στιγμήν πού ή νεανική μας σκέψις ρωτάει τόν 
εαυτόν μας πού νά στραφή καί μέ τί τρόπο 
ν’  άντιμετωπίση τής ζωής τόν άγώνα.

Είς αύτήν τήν συνοικίαν συναντά κανείς δ,τι 
έχουν είς πνεύμα, είς τέχνην, είς θέλησιν ot νέοι 
των άλλων Ιθνών. "Ερχονται Ιδώ άπό κάθε 
γωνίαν τοΰ κόσμου, δπως οΐ έμποροι διά νά 
προμηθευθοΰν τά εΐδη τού καταστήματος των, 
αυτοί διά νά πλουτίσουν τό διανοητικόν των 
Έ γώ, διά νά προμηθευθοΰν τά πνευματικά 
έκεΐνα εφόδια τά δποια τούς ύπόσχονται τήν 
έπιτυχίαν είς τό εμπόριον αύτής τής ζωής.

Εύλογημένη συνοικία! Τά πανεπιστήμια, αί 
σχολαί σου, αί βιβλιοθήκαι, τά σπίτια τής ήδο
νής, τά καφενεία καί οί δρόμοι σου έγνώρισαν 
τούς έκλεκτούς δλου τοΰ κόσμου. Καί εδώ ή
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σκέψις στρέφεται προς άλλους δρίζοντας, πρός 
όλους τούς ¿ρέοντας. - , ■ .

’Εδώ είναι το μέρος όπου γενναίοι και Ανα
πτύσσεται ή ψυχή τής ανριον, το θερμοκηπίου 
τών διανοητικών δυνάμεων ολου τοΰ κόσμου.

Είναι εδώ ή συνοικία τής φλογερός νεότητος 
όποή εργάζεται καί διασκεδάζει, όπου Ιγκολ- 
ποΰται όλας τάς νέας Ιδέας, όπού Ιμπνέεται άπό 
το πνευματικόν φώς.

’Από την άνι’|σιιχην αυτήν νεότητα θά προ
βάλουν, νοτερά άπό καιρόν, οι άνθρωποι που 
θα τιμήσουν ιήν πατρίδα των, οί σοφο'ι ιατροί, 
οι βαθείς νομολόγοι, οί μεγάλοι ποιηταί.

’Αλλά άπό τό Quartier latin δεν περνρ 
μόνον ή αΐωνία νεότης. ‘Εδώ ζοΰν καί οί γέροι 
πού ή ζωή των όλόκληρη έπέρασε μέ τήν μελέ
την καί τήν ερευνάν διά νά προετοιμάσουν τήν 
Ιπιατημονικήν πρόοδον.-όπου οί σημερινοί μα- 
θηταί τών, οί αυρινοί διάδοχοί των, θά προσ
θέσουν εις τήν διαρκώς 'άΰξανομένην, "άλλα πάν
τοτε ατελή συλλογήν τής Ανθρώπινης γνώοεως.

Τούς θαυμάζω καί τούς βλέπω πάντα με 
σεβασμόν αυτούς τούς γέρους σοφούς πού έζη - 
σαν, χωρίς ήδονή, μία παρθενική ζωήν, ωραία 
σαν δνειρο, μέ τήν αγάπη τοΰ πνεύματος κυτ- 
τάζοντας πάντα τό μέλλον.

Τήν άγαπώ αύτή τήν στινοικία μέ τούς πα
λαιικούς- δρομίσκους, μέ τούς πράσινους κήπους, 
μέ τά χάλκινα αγάλματα. . ,

Μού αρέσει να συναντώ εις τές βιβλιοθήκες 
τούς νέους μέ τα άχνά μέτωπα καί μέ τά φωτι
σμένα μάτια, τούς νέους πού δεν πηγαίνουν στο 
καφενείο, άλλα περνούν τά βράδια τους σκυμ
μένο t Ιπάνω σ’  ένα βιβλίο, μ’ ένα πόθο για τήν 
κατάκτησιν ένός μακρινού îôavtxof’.

Α γαπ ώ  δμως καί τούς νέους όπού περιφρο- 
νοΰν καί τήν επιστήμην καί τήν φιλολογίαν, καί 
καταγίνονται μόνον είς τήν άπόλαυσιν. Αυτοί 
ίσως νά έχόυν περισσότερον δίκαιον άπό τούς 
άλλους καί ϊσως νά είναι εΰτυχισμένοι.

Ο ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Μέσα εις τήν παρισινήν ταραχήν ένα ώραΤον 
ειρηνικό μέρος είναι δ κήπος τοΰ Λουξεμβούρ
γου, μέ τό άνάκτορον όπου είναι σήμερα ή 
Γερουσία.

'Ο κήπος αυτός έχει μίαν ξεχωριστήν φυσιο
γνωμίαν, εύρίσκεται είς τό διανοητικόν κέντρον 
τοΰ Παρισιού, εις τήν λατινικήν· συνοικίαν, δπον 
υπάρχουν τά Λύκεια, αί Μεγάλαι Σχολαί, τό 
Πανεπιστήμιον.

Είς τούς ήσυχους δρομίσκους τοΰ κήπου τοΰ 
Λουξεμβούργου πηγαίνουν οί γέροι διά νά 
σκεφθοΰν καί νά Ονειροπολήσουν, καί τά παι
διά διά νά πιάςοι>ν, οί ερωτευμένοι καί οί καλ- 
λιτ-έχναι.·

Τές ίδιες συνηθισμένες ώρες βλέπει κανείς είς 
αύτό τόν κήπο κόρες, παιδιά, γέρους, νέους. 
"Οσοι κατοικούν είς τούς γειτονικούς δρόμους 
ευρίσκουν εκεί τό συμπαθητικό μυστήριο καί 
τήν έλξι πού έχουν τά οίκογενειακα μέρη.

Έκεΐ έπέρασαν ωραίες στιγμές τής ζωής των. 
"Επαιζαν όταν ή σαν μικρά παιδιά, έπεριπά- 

τησαν όταν ήσαν σπουδασταί είς τά χρόνια 
τής αγάπης καί τής αμέριμνης χαράς, ύστερα 
ήλθαν σκεπτικό) οίκογενειάρχαι, γεμάτοι φρον
τίδες, νά άδηγήσσυν τά παιδιά τους, καί τέλος, 
άν ζήσουν, σύρουν τά γεροντικά κορμιά τους 
για νά τά ζεστάνουν στό θάλπος τοΰ ήλιου, 
μες τήν πρασινάδα τής φύσεως πού δεν έγε- 
ρασεν αίτή.

"Ετσι άπό γενεάς είς γενεάν, ΐά· φυλλώματα 
τών παλαιών δένδρων εσκέπασαν πιίντα τά ίδιά 
παιγνίδια, τούς ίδιους Ανθρώπους, τά ίδια πράγ
ματα. Καί τά δέν’δρα πού άνθίζουν άπό αίώνα 
είς αίώνα, κρατούν μέσα τους κάτι άπό δλας 

. τάς άνοίξεις τοΰ μέλλοντος.
‘Εκεί μές τά πράσινα δένδρα τοΰ κήπου τοΰ 

Λουξεμβούργου, χτυπούν στά μάτια μας πλιό 
δυνατά οί γελοίες εικόνες τής ζωής, ενφ ή ψυχή 
τής φύσεως μας .φανερώνεται άπό κάθε μέρος 
καί μέ χίλιες μορφές διάφορες. Ό  άνθρωπος, 
υποταγμένος σ ’  έναν άγνωστο νόμο, κλεΐ μές τό 
εγώ του κάποια κρυφά συναισθήματα, δυνάμεις 
πόύ συγκοινωνούν μέ τήν ήμερα, μέ τή νύχτα, 
μέ τήν τρικυμία, κάτι πού μοιάζει σαν μία άπό- 
κρυφη συμμαχία τής ψυχής μας μέ τήν φύσι 
πού μάς περιβάλλει. Αιά τοντο είναι στιγμές πού 
άναζητοΰμε τά πλέον μοναχικά μέρη διά νά μή 
συναντήσουμε άλλον άνθρωπο' ένας άνθρωπος 
άσχημίζει πάντα ένα Αραιόν τοπίον.

Μ’ αυτά τά αισθήματα μοΰ άρεσε, τά καλο
καιρινά δειλινά, νά πλανιέμαι δνειρευτής διαβά
της κάτω άπό τά πυκνά φυλλώματα τών καστα
νιών καί τών πλατάνων, τήν ώρα πού αΐ τελευ
ταίες άχτϊδες έσβεναν κοκκινόχρυσες έπάνω στά 
ψηλά κλαδιά, ενφ άντηχοΰσε τό μελαγχολικό 
τραγούδι τοΰ άηδονιοΰ μές τήν σιγή τοΰ κήπου.

Αί μαρμαρένιες βασίλισσες, ονειρεύονταν κάτω 
άπό τή σκιά τών μεγάλων δένδρων, ένφ στά 
πόδια τους άνθιζαν αί ροδοδάφνες. Έστέκσνταν 
μέ τήν μεγαλόπρεπων ακινησία ιών  άγαλμάτων, 
σαν νά Ικύιταζαν μέ περιφρόνησι καί μέ λύπη 
τήν σημερινή ζωή.
' Στόν κήπο του Λουξεμβούργου θαυμάζει 

κανείς τήν ωραία και γόνιμη φύσι, τήν μητέ
ραν αύτή τής ζωής, πού μας συμβουλεύει τήν 
ηδονική δημιουργία καί τήν αγάπη,

Ή  φύσις δεν έχει τήν στρεβλωμένην ήθική 
τοΰ ανθρώπου. Τά άνθη περιμένουν τήν μυστι
κήν Αγάπη τής πεταλούδας, καί οί κάλυκες Ανα
τριχιάζουν στήν ήδονική στιγμή τής δημιουργίας.

‘Η  ψυχή τοΰ ξένου άθελα σέ τέτοιες στιγμές
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πλημμυρίζει άπό τήν άνάμνησι τής μακρινής 
πατρίδας καί κάθε πεθαμένης αγάπης.

Καί, δέν ήξεύρω διατί, γυρίζουν είς τήν σκέψι 
μού επίμονοι αυτοί οί στίχοι πού έχω διαβάσει 
κάποτε :
E t je  songe que c'est un grand enfantillage 
de désirer ainsi l’amour et le voyage.

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Ό  ξένος φοιτητής, πηγαίνει νά ζητήση τήν 
αγάπην είς tà καφενεία τών σπουδαστών τής 
Λατινικής συνοικίας.

Τριγύρω στά τραπέζια φοιτηταί καί γριζέιε; 
συζητούν γιά κάθε πράγμα, de omni re sci- 
bili, et quibusdam aliis, καί νομίζει κανείς 
εδώ on  ή ήδονή άντί νά έξασθενίζη τό πνεύμα 
Απεναντίας τό κεντρίζει.

“ Ενας χλωμός καί αδύνατος φοιτητής, απέ
ναντι μου, καπνίζει καί προσπαθεί νά ψάλλη 
μέ τήν βραχνή του φωνή :

Je n'ainie que les courtisanes 
doctes ès-sciences charnelles.

Μία γριζέτα, μέσα σ’  ένα όμιλο νέων, ψάλ
λει σιγά:

Ma vie est très régulière:
Je rentre dans la nuit,
je  dors jusqu’à midi
avec mon Paul ou mon Pierre.

‘Ο φίλος της τήν κυττάζει σιωπηλός, σάν νά 
ονειρεύεται τήν άποθέωσιν τής παρισινής σαρ- 
κός, όταν θά ξεπροβάλλη ή κόρη γυμνή άπό 
τόν δαντελλένιον άφρόν. τών ρούχων της, άπα- 
ράλλακτα δως ή Αφροδίτη άπό τό κΰμα.

Ή  ωραία γυναίκα- τό κομψό, τό χαριτωμένον 
ήδονικό κτήνος, πού μάς εμπνέει τή μεγάλη 
τρέλλα καί τή μεγάλη ντροπή, έπλάσθη μόνον 
διά τήν άγάπη πού είναι δύναμις καί άδυναμία 
τής ζωής. Τό κρανίο της είναι άδειανόν άπό 
εγκέφαλο, ή ψυχή της χωρίς αισθήματα καί 
μόνον είς τό κορμί της κυκλοφορεί, σάν ένα 
ρεύμα ήλεκτρισμοΰ, ή ήδονή.

Μέσα είς τά ζεστά νυχτερινά εκείνα καφε
νεία, σάν σέ θερμοκήπια, βλασταίνουν τής αμαρ
τίας καί τής διαφθοράς οί καρποί.

Έσηκωθήκαμε οί λίγοι φίλοι κ'εύγήκαμεέξω.
Δέν είναι πλέον νύχτα καί δέν ήλθεν άκόμη 

ή χαραυγή. Μιά λεπτή άραιά βροχή, πού μοιά
ζει σάν πάχνη, κάμνει τούς ξενύχτηδες πού περ
νούν νά φαίνωνται σάν περίεργα τέρατα, σάν 
παράξενες μορφές. Καί καμιά άμαξα πού περνρ 
μέ Αναμμένα φανάρια, μοιάζει σάν φανταστικό 
κτήνος πού κινείται μές τό σκοτάδι.

Ά π ό  μιά γωνία τον δρόμου ξεπροβάλλει ένα 
παληό καροτσάκι, φορτωμένο σακκιά γεμάτα

άκάθαρτα κουρέλια. Τό σέρνει μιά οίκργένεια· 
είναι ρακοσυλλέκτες.

Ά π ό  τή σκιά τού πλαγινού δρόμου προχωρεί 
ένας νέος άνθρωπος. Είναι Ιργάτης; είναι άερ
γος ; είναι άπάχης ; Ούτε αύτός δέν τό ξέρει. Μία 
μορφή Απροσδιόριστη, ένα κοινωνικό σκύβαλο 
άπό τά τόσα πού πλημμυροΰν τό Παρίσι.

Χαιρετίζει τούς ρακοσυλλέκτες, πού τόν ρω
τούν αν κρυώνη. Εκείνος θυμάται πώς έπέρασε 
τό βράδι του κάτω άπό μιά γέφυρα τού Ση
κουάνα. I

— Ça ne fait pas chaud de loger sous 
les ponts

Άπαντφ μ’ ένα κυνικό φλέγμα, καί χάνεται 
μέσα είς τήν πρωινήν όμίχλη, Ιμπρός, χωρίς νά 
ξέρη πώς θ’  άρχίση τήν ήμερα του, χωρίς νά 
τόν μέλη πώς τθά τήν τελειώση.

Παραπέρα οί άνθρωποι πού σαρώνουν τούς 
δρόμους σύρονται είς την άκρη τού πεζοδρο
μίου καί σκουπίζουν τά λασπωμένα νερά. Δέν 
άκούεται παρά τό φλικ-φλάκ τής σκούπας πού 
βουτάει μές τές λάσπες, καί ό πνιγμένος κρότος 
πού άψίνουν επάνω στό πλακόστρωτο τ ά  χον
δρά ξύλινα ύποδήματα;

Μακριά άντηχούν τά θρηνητικά γαυγίσματ« 
χαμένου σκύλου. Μές τήν ¿μίχλην οί Αλλόκοτες 
σιλουέτες κινούνται καί οί ψηλές σκούπες δια
γράφουν παράξενα σχήματα στόν Αέρα κ’ επάνω 
στό λασπωμένο δρόμο.

"Οπως περνούμε κοντά άπό τούς άνθρώπους 
πού σκουπίζουν, ένας άπ’  αύτούς ψιθυρίζει σάν 
νά μιλή μέ τόν Ιαυτό του καί σάν ν ’  αποτείνε
ται καί σ’  εμάς·

— Chien de temps.
Κυττάζω τούς βασανισμένους αΰτους σκλά

βους τής ζωής, καί καθώς περνώ συλλογίζομαι:
— Τι άσχημη πού είναι ή ζωή.

SAINT JULIEN LE PAUVRE

Πρός τό Quai Saint Michel, στό τέλος τή5 
δδού τοΰ Αγίου ’ Ιακώβου καταλήγουν κάποιοι 
μικροί παράξενοι δρομίσκοι πού διαγράφουν 
Ακανόνιστες γραμμές σάν ρυάκια, δρόμοι στενοί 
καί σκοτεινοί, παλαιικοί καί άκάθαρτοη πού 
Ανακαλούν εις τήν μνήμην τό παλαιό Παρίσι, 
τούς. χρόνους των eschoüers καί τών ribauds.

’Εμπρός άπό τάς παλαιάς αύτάς Αναμνήσεις 
δέν ήμπορεΐ κάνεις νά περάση Αδιάφορος.

Πρός τόν μικρό δρόμο τού Hôtel Colbert, 
στό βάθος μιας αύλής, σώζεται άκόμη μέ τούς 
δωρικούς στύλους καί μέ τάς λατινικός επιγρα- 
φάς, τό άμφιθέατρον τής ιατρικής σχολής τών 
Παρισίων κατά τόν 15 αιώνα.

Λίγα βήματα παραπέρα, είς τό βάθος μιας 
άλλης αύλής, υπάρχει ένας μικρός περίεργος 
ναΐσκος.
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Είναι "Αγιος ’Γουλιανός ό Πτωχός. ΕΙς τό 
μέρος έκεΐνο υπήρχε τόπος καθιερωμένος είς 
την προσευχήν κατά του; πρώτους ακόμη χρό
νους τού Χριστιανισμού. Το σημερινόν οικοδό
μημα τοΰ ναοΰ έκτίσθη κατά τό 1 170, άλλα 
ναός ύπήρχεν άπό τοΰ έτους ξ8ο. Ό  "Αγιος 
’Γουλιανός ¿θεωρείτο προστάτης των ξένων, των 
προσκυνητών και των πτωχών.

Saint Julien 
qui héberges les chrestiens,

καθώς λέγει κάποιο παρισινό μεσαιωνικό τρα
γούδι.

Κατά τό τέλος τοΰ 12 αΐώνος άνοικοδομήθη 
ό ναός αύτός, ό όποιος είναι ενα μνημεΐον 
καθαρού γοτθικού ρυθμού.

Ά π ό τού 12 αΐώνος εΐς τον ναόν τού 'Αγίου 
’Γουλιανού συνεδρίαζαν οί σπουδασταί και οί 
διδάσκαλοι τού Πανεπιστημίου, οί όποιοι είχον 
πολλά προνόμια κα'ι άπετέλουν Ιδιαίτερον σώμα, 
διαιρούμενοι είς εθνικότητας. Κατά τάς άρχάς 
τού 13 αΐώνος έκεΐ πλησίον ύπήρχεν ή λεγομένη 
σχολή τής Κωνσταντινουπόλεως ή ελληνική σχολή.

Έκεΐ Ιπήγαιναν ν’  άκροασθούν μαθήματα 
σπουδασταί άπό κάθε μέρος τής γης,

Είς τόν ναόν τού Αγίου ’Γουλιανού, κατά 
διετίαν, ό δήμαρχος Παρισίων ώρκίζετο να 
σεβασθη τα προνόμια τού Πανεπιστημίου, καί 
οί άντιπρόσωποι τών σχολών εξέλεγαν τόν κο
σμήτορα. Τό Ι'θιμον τούτο κατηργήθη υπό τής 
Βουλής κατά τό 1 534 διότι είς μίαν συνεδρία- 
σιν συνεπλάκησαν σπουδασταί και καθηγηταί· 
καί κατέστρεψαν πολλά πράγματά τής εκκλησίας.

'Ο άρχαιότερος συγγραφεύς πού άναφέρει 
τόν ναόν τού Αγίου ’Γουλιανού, είναι ό άγιος 
Γρηγόριος de Tours Ó όποιος κατά τό 587 
ταξειδεύων εις τό Παρίσι διενυκτέρευσεν είς τόν 
ναόν τούτον και περιγράφει την νυκτερινήν 
ακολουθίαν οπού έψαλε κατά τό μεσονύκιον 
μέ τόν ίερέα καί πέντε κληρικούς.

Ά π ό ένα δίπλωμα τοΰ βασιλέως Ερρίκου 
τού I προκύπτει ότι ό ναός έπυρπολήθη κατά 
τό 1050 υπό τών Νορμανδών.

Ό  άρχαιότατος αυτός ναός Ιχρησιμοποιήθη, 
κατά τήν άτιμον έποχήν τού 1 7 9 2 - 1805, ώς 
άλαταποθήκη, καί τέλος άπό τού 1889 άφιε- 
ρώθη είς τήν έλληνοκαθολικήν λατρείαν, καί 
τελείται ή ιερουργία όπως πρό τού σχίσματος.

Τόν ναόν αύτόν τού Αγίου ’Γουλιανού ήθέ- 
λησα να επισκεφθώ μίαν ήμέραν. Καί Ινώ έβά- 
διζα πρός τά εκεί, είς τον στενόν δρόμον de la 
Boucherie, εσυλλογιζόμην τούς αίώνας πού 
Ιπέρασαν, γεμάτοι θρησκείαν καί καιάνυξιν, 
κάτω από τούς θολούς του.

Έπέρασα τήν ταπεινήν αυλήν, καί Ιμπήκα 
είς τόν χαμηλόν ναόν με τούς τρεΐς άψιδωτούς 
θόλους, μέ τάς ωραίας εικόνας καί τά άγάλματα.

Ή ταν ή μελαγχολική ώρα Ινός φθινοπωρινού 
δειλινού, καί άπό τά υαλόφραχτα παράθυρα 
Ιστάλαζε χλωμό λίγο ήλιακό φώς. Μία άχτίδα, 
σαν χαϊμένη ψυχή μες τό ήμίφως τής έκκλησίας, 
έπαιζεν επάνω είς τό πήλινον άγαλμα τού Κα
ρόλου τού Μεγάλου, καί έπάνο» άπό μία μαρ
μάρινη Παναγία, πού έμοιαζε, σαν πετρωμένη 
Νιόβη, Ιπλανδτο τό πνεύμα τοΰ πόνου.

Άναζούσε μες τήν σκέψι μου δλη ή Ιστορία 
αυτού τού ναού, τόσους αίώνες όπίσω. Καί εΐς 
τήν ώραν εκείνην τής Ισπερινής προσευχής εξυ- 
πνούσεν άθελα στήν ψυχή μου κάποιος βαθύς 
πόθος σαν ανάμνηση τής μακρινής πατρίδας ή 
σάν νοσταλγία μιας θρησκείας.

Κάτω άπό τόν ίερό θόλο οί πρώτες σκιές 
άρχισαν ν’ άπλώνωνται.

Ή  μυρωδιά τού λιβανιού ξαναφέρνει στη 
μνήμη χίλιες περασμένες άναμνήσεις, πρόσωπα 
άγαπητά πού Ιπέθαναν, μορφές συμπαθητικές 
πού είδα μόνον μιά φορά σέ κάποιαν εκκλησία 
καί όμως θά τές θυμούμαι πάντα.

Κάτω άπό τό μαρμάρινον άγαλμα τής θλιβε
ρά; Παναγίας στέκει μιά γυναίκα γονατισμένη, 
έχει χαμηλωμένα τά μάτια, καί άργοκινεΐ τά 
χείλη στήν προσευχή. Μες τό ήμίφως φαίνεται 
σάν βυθισμένη σ’  ένα θεϊκόν όραμα πού πλημ
μυρίζει τήν ψυχή μέ θρησκευτικό μυστικισμό.

Λίγα κεριά τρεμοσβένουν εμπρός στες είκό- 
νες, καί ό επιστάτης τού ναού μέ μιά μονότονη 
φωνή ειδοποιεί πώς θά κλείση τή θύρα,

Ή  γυναίκα πού προσεύχεται σηκώνεται. Σάν 
φάντασμα σιγά, άργά, θλιβερά προχωρεί καί 
χάνεται πίσω άπό τή θύρα.

Βγαίνω έξω καί συλλογίζομαι:
— Υπάρχουν άκόμη σιό Παρίσι άνθρωποι 

πού μπορούν νά προσευχηθούν; ψυχές πού 
έρχονται κάθε εσπερινό στούς ναούς γιά νά 
δεηθούν ;

ΑΝΘΟΠΩΛΙΔΕΣ

Ή  γρηά πού πουλεΐ άνθη. Τό μικρό χειρο
κίνητο καροτσάκι της είναι σάν ένας ανθισμέ
νος βωμός όπού κυλάει μες τούς λασπωμένους 
δρόμους τού Παρισιού, καί σκορπίζει τήν απα
λήν ευωδιά του μές τήν καπνιά τών τραίνων 
καί τών αύτοκινήτων. Σάν μιά μοσκοβολισμένη 
συμφωνία χρωμάτων, σάν ένα μικρό όραμα 
ίής Άνοίξεως κάτω άπό τόν συγνεφιασμένον 
ουρανόν.

Τό άνθος, πού μόνον είς τήν μέλισσα δίνει 
τό μέλι του, τό χαριτωμένον αυτό δημιούργημα 
πού συνδυάζει τό χρώμα καί τήν ευωδίαν, είναι 
ένα μικρόν Ιμπόριον. Δεν πεθαίνει κανείς άπό 
τήν πείναν όταν κρατεί άνθη στά χέρια. Οί δια
βάτες θά τ’  αγοράσουν. Τά ωραία λουλούδια 
είναι ένας πόρος ζωής διά τά γηρατειά τών γυ
ναικών στό Παρίσι.
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Γυναίκες μέ άσπρα μαλλιά, πού δέν Ονει
ρεύονται πλέον τήν άγάπη καί δέν προσπαθούν 
νά σαγηνεύσουν, πουλούν άνθη στό δρόμο.

"Ισως ήσαν έμορφες μιά φορά. Είναι παληά 
ιστορία καί τήν έχουν λησμονήσει. Έστάθησαν 
άνθη τής ήδονής άλλά τές Ιμάρανεν ό χρόνος 
πού μαραίνει τάνθη καί τές ώμορφιές.

Τώρα πλέον τί ή μπορεί νά δνειρευθή καί νά 
ποθήση ή γρηούλα;

Μ” Ινα γλυκό χαμόγελο στό ζαρωμένο πρό
σωπό της, βλέπει τούς Ιρωτευμένους νά περνούν 
καί τούς προσφέρει τ’  άνθη πού ευωδιάζουν καί 
ξοϋν όσο καί ή άγάπη.

Καί συλλογίζεται τή ζωή της, πικρή καί βασα
νισμένη ζωή.

—  'Ο  άνδρας της ; Έ ζησε χωρίς δουλειά, 
έδερνε τή γυναίκα του καί τά παιδιά του, Ιμε- 
θοϋσε μέ άψέντι καί έπέθανε στο νοσοκομείο.

— Ή  κόρη της ; ’Εμπορεύεται τό κορμί της.
— 'Ο γυιός της; Πρόσεξε μη τόν άπαντήσης 

ύστερα άπό τά μεσάνυχτα σέ απόκεντρο δρόμο...
Καί τώρα εκείνη σπρώχνει τό καροτσάκι της 

καί πουλεΐ δνθη.
— F leu rissez-vou s, M essieurs et dames- 
Ή  κόρη, πού προσφέρει τάνθη μ’  ένα χαμό

γελο κα'ι μέ μιά γλυκεία ματιά, πλανάται όπου 
ΰπάρχει ή διασκέδασις καί ή ήδονή. Πηγαίνει 
είς τους δημοσίους χορούς καί είς τά νυκτερινά 
καφενεία. Τοποθετείται είς τές γωνίες τών βου
λεβάρτων, μές τήν ¿χλοβοή τών δρόμων.

Προσφέρει τ’  άνθη της πάντα μ’ ένα χαρι
τωμένο χαμόγελο, μ’  ένα γλυκό βλέμμα, μ’  ένα 
διφορούμενο μορφασμό, μ’ ένα λογάπι έξυπνο:

— ’ Επιτρέπει ό κύριος νά τόν κάμω Ιππότη 
τής Άνοίξεως;

Μ’  ένα βλέμμα προσκαλεΐ τόν διαβάτη. Μαζί 
μέ τ’ άνθη προσφέρει καί τήν έφήμερην ώμορ- 
φιά της.

Είς τό Παρίσι, είς αδτή τήν μεγάλην άγορά 
όπού πωλοΰνται καί άγοράζονται όλα τά πράγ
ματα, όποιος πληρώνει 50 λεπτά γιά ένα τριαν
τάφυλλο, 2 φράγκα γιά μιαν άνθοδέσμη, μπορεί 
νά δώση καί κανένα ναπολεόνι γιά τήν ωραία 
κόρη πού τά πωλεΐ.

Συχνά μία μικρή κόρη σέ πλησιάζει καί σού 
προσφέρει μίαν άνθοδέσμη. Άπλή πρόσκληση 
στόν διαβάτη διά νά έπιθυμήση τό νέο κορμί, 
δροσερό σάν τ’  άνθη της.

Αύτές τές κόρες τές βλέπει κανείς παντού. 
Περιδιαβάζουν στό μάκρος κάποιων καφενείων. 
Στέκονται εμπρός στά τραπεζάκια σέ όποιον 
νομίσουν ότι είναι πιθανόν νά δεχθή τήν προσ
φορά τους. Προπάντων σταματούν εμπρός σέ 
πλούσιους γέρους.’Έχουν πονηρά μάτια πού λαμ
πυρίζουν, κορμιά πού λιγίζουν σάν φίδια, καί 
κάτι έκφραστικά κινήματα τών χεριών.

Άργά, ύστερα άπ’  τά μεσάνυχτα, πίσω άπό 
ένα κιόσκι τού δρόμου ξεπροβάλλει ένα λιγνό 
κορμί, ένα άχνορόδινο πρόσωπο στεφανωμένο 
μέ πολλά καστανά μαλλιά.

Μιά κόρη πού πωλεΐ άνθη.
Προχωρεί καί μ’ ένα χαριτωμένο κίνημα σού 

προσφέρει τήν άνθοδέσμη.
Δέν σού λέγει· τίποτε. Στό στόμα της άνθίζει 

ενα γλυκό χαμόγελο, σάν νά σέ προσκαλή, σάν 
νά σέ ειρωνεύεται, σάν νά σέ παρακαλή . . .

Καί τό βλέμμα της σέ μαγνητίζει.
Τά μάτια της πού είδαν όλα τα πράγματα, 

τά μάτια της πού γνωρίζουν ολα τά πράγματα, 
ξεύρουν πώς τό Παρίσι δέν χορταίνει ποτέ άπό 
ήδονή καί άπο άνθη . . .

ΣΤΗ ΜΟΝΜΑΡΤΗ

Κάθε ξένος πού φτάνει σιό Παρίσι άπό τά 
πέρατα τής γης διψασμένος διά τήν μάθησιν ή 
διά τήν ήδονή, ή καί διά τά δύο μαζί, γνωρίζει 
τήν Μονμάρτη. Έ δώ  δέν υπάρχει ήσυχία, ή 
σιγή είναι άγνωστη.

Αύτό τό μέρος τό πλημμυρίζουν οί πλούσιοι, 
οι έρωτευμένοι καί οί ανέστιοι, άκόμη καί όταν 
ή νύχτα άπλώση τή γαλήνη της είς τές άλλες 
συνοικίες.

Περνούν νέοι τοΰ συρμού καί ζητιάνοι, πλού
σιοι και εργατικοί, γριζέτες μέ προκλητικό χαμό
γελο καί μέ δυό μάτια πού έχουν μαύρα ημι
κύκλια γύρω. Χρυσάφι καί λάσπη, κουρέλια καί 
πορφύρες, πρόσωπα κουρασμένα άπό τήν ήδο- 
νήν ή άπό τήν άθλιότητα.

‘Κ  Αφροδίτη έδώ είναι κυρίαρχος, χωρίς 
συνθήκας καί χωρίς προλήψεις. Έξυπνρ ή ορμή 
πού σέ κάμνει κτήνος καί σέ κάμνει θεόν, ή 
ίδια άρμη όπού σύρει είς άγριας ενώσεις τά 
θηρία μέσα είς τά δάση, τά πουλάκια είς τές 
φωλιές τους, καί τά φυτά είς ένα γόνιμον φί. 
λημα είς τήν πνοήν τον άνεμου.

Έ δώ  έρχονται νά ζητήσουν τήν ηδονήν οί 
άνήξεροι νέοι πού είχαν δνέιρευθή μίαν άγάπην 
μέ ροδοστόλιστρ μαλλιά καί γλυκοφίλητα χείλη.

Έ δ ώ  έρχονται γέροι σακάτηδες και άνίκανοι, 
θλιβερά λείψανα μιας άμαρτωλής ζωής, καί 
σύρονται ξεφρενιασμένοι, (.ιέ αχόρταστη δίψα, 
πίσω άπό τό λάγνον όραμα τής ήδονής.

"Ολος ό κόσμος άγαπρ, ή άγάπη είναι ό αιώ
νιος νόμος, ή μόνη ύποχρέωσις τοΰ άτόμου.

Ή  χάρις τής γυναικός έδώ άνθίζει σάν κά
ποια εξωτικά λουλούδια τών τροπικών.

'Η  μοδίστα καί ή κοκότα, ή φοιτήτρια καί ή 
κόρη τοΰ λαού, ή υπηρέτρια καί ή dem i-m on
daine έχουν μίαν μαγευτικήν Ιλαφράτητα είς 
τάς σκέψεις, είς τάς πράξεις, εΐς τήν ομιλίαν. 'Η 
γυναίκα Ιδώ είναι τό ήδονικόν φίλτρον τής 
λήθης, είναι παρηγορία και διασκέδασις.
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Ά π ό  την πλατείαν τής Βαστίλλης ως τό δάσος 
τής Βουλώνης ή αΐωνία γυναίκα παρουσιάζεται 
μέ χίλιες μορφές, μέ δλην την ποικιλίαν των 
τύπων, μέ δλας τάς αποχρώσεις τής σαγηνευτι
κής ώμορφιάς.
' ΕΙς τά βουλεβάρτα, δπως και στόν άπόκεν- 

τρο δρόμο, τά ίδια σατανικά μάτια σέ σκανδα
λίζουν. Καί την ϊδια Φρικιαστικήν άγάπη ξέρουν 
νά δώσουν εις τον ξένον ή φανταχτερή κοκότα 
πού φτερουγίζει στά φωτολουσμένα πεζοδρόμια 
των βουλεβάρτων μέ τή διεφθαρμένη κόρη πού 
περιμένει or. μια σκοτεινή γέφυρα τού Σηκουάνα.

Εις τά κεντρικά πεζοδρόμια τών μεγάλων 
βουλεβάρτων καί εις τούς έρημους δρόμους 
περνούν at κόρες τής ηδονής σάν νυχτερινά 
πουλιά πού χτυπούν ήδονικά τά φτερά καί τά 
ράμφη τους εμπρός σέ κάθε διαβάτη.

Έτοιμες διά τήν μάχη ρίχνονται στόν ερω
τικόν άγώνα καί ονειρεύονται τήν χρυσήν νίκην, 
ένα δείπνο, μία θέσι στό θέατρδ καί μίαν 
άφαίμαξι βτό πορτοφόλι.
' Καί προσφέρουν τήν ήδονή μέ ύπερτίμησιν 

εις τους μεγάλους δρόμους καί μέ έκπτωσιν είς 
τές άπόκεντρες συνοικίες.

Έ ν α  βράδι είς τον πολυτάραχο δρόμο τής 
Μον μόρτης μ’  έβεβαίωνεν ένας φίλος μου δτι 
κάποιος άρχαϊος παρισινός χρονογράφος ανα
φέρει πώς εις τά 944 μία φοβερά θύελλα εξέ- 
σπασεν επάνω είς τήν Μονμάρτην καί εγκρέ- 
μισέ σπίτια, εξερίζωσε δένδρα. Βεβαιώνει δέ δ 
άξιόπιστος εκείνος χρονογράφος οτι οι κάτοικοι 
είδαν είς τόν αέρα νά πετοΰν πολλά δαιμόνια 
έπάνω σε άλογα, νά συνταράζουν τούς τοίχους 
τής Ικκλησίας καί νά ξεριζώνουν τ ’ άμπέλια 
τού λόφου.

Δεν ήξέρω άν, τώρα, πού είναι, τόσο πυκνά 
κατοικημένα αυτά τά μέρη, εξακολουθούν νά τά 
Ινοχλουν οί δαίμονες, ύποθέτω δμως δτι δέν 
θά δυνηθοΰν ποτέ νά κάμουν περισσότερον θό
ρυβον άπό δσον κάμνουν τα τραίνα, τ’  άμάξια 
καί τ" αυτοκίνητα.

Είς τήν Μονμάρτη κατοικεί ένας πληθυσμός 
πολύμορφος καί πολυσύνθετος. Καλλιτέχναι, 
ζωγράφοι, γελοιογράφοι, ποιηταί, άοιδοί, άν
θρωποι των γραμμάτων καί τής αργίας, τών 
διασκεδάσεων καί τής στερήσεως. Παραγνωρι
σμένες μεγαλοφυΐες, άνθρωποι, μέ μακριά μαλ
λιά καί μέ μεγάλα καπέλλα, μέ περίεργα ρούχα 
καί μέ παράδοξες ιδέες. 'Η φιλοδοξία τους δέν 
αναγνωρίζει κανένα έξω άπό τόν έαυτόν τους, 
καί έχουν ώς άρχήν ·.
Nul n’aura de l’esprit hors nous et 110s amis.

Πέριφρονοΰν τούς αστούς τής ζωής καί τούς 
άστούς τής σκέψεως, καί καλλιεργούν το χιούμορ, 
αυτήν τήν τέχνην τού νά λέγουν μέ σοβαρότητα 
πράγματα άσιεΐακαί ευχάριστα. Είναι οίποιη- 
ταί τής μπύρας καί τού κρασιού. Τούς Ιμπνέει

ΐό  άλκοόλ καί ή ζωή, καί περνούν τήν ζωή τους 
είς τά ζυθοπωλεία καί είς τά καφέ-κοντσέρτα.

Είς τά νυκτερινά κέντρα βλέπει κανείς δλον 
αυτό τόν πολυσύνθετο κόσμο. "Οσοι κυνηγούν 
τήν ήδονήν, ή δσοι είναι πνιγμένοι, από τόν 
κόρο, πηγαίνουν εκεί. Παρισινοί, επαρχιώτες, 
ξένοι, γέροι, νέοι.

Ή  ατμόσφαιρα γεμάτη καπνό καί σκόνη σκε
πάζει τήν οσμή τού μόσκου πού σκορπίζουν τά . 
γυναικεία σώματα.

Έ ν α  ' φουστάνι, φρού-φρού, τρίβεται στο 
πανωφόρι σου.

Μία κόρη τής ήδονής σού λέγει :
— M’emnièues-tu chez moi, chéri?
Τής άρνεΐσαι μέ τόν εύγενικώχερο τρόπο.
— Conduis-moi prendre une chartreuse, 

an bar?.
Τής άρνεΐσαι καί πάλι.
— Alors o îfre -m oi un bock, je  crève 

de soif.
Δέν ήμπορεΐς πλέον ν’  άρνηθής. Είναι μία 

ωραία κόρη, καί στέκει μπροστά σου γελαστή.
Παρουσιάζεται διά νά σέ κάμη νά λησμονή- 

σης μια στιγμή ιό  νοσταλγικόν δραμα της μα
κρινής σου πατρίδας. "Εχει ώραΐα κινήματα, 
γλυκά μάτια καί ξέρει νά κερνφ στό πΟτήρι τής 
ήδονής τό κρασί τής λήθης.

"Εχει ενα έξυπνο τάκτ, καί ξέρει τί λόγο πρέ
πει νά πή «τόν καθένα. Τούς ανθρώπους πρίν 
τούς γνωρίση τούς διαισθάνεται, καί τά πράγ
ματα τά μαντεύει.

Είναι πολλές αί γυναίκες αύτού τού είδους 
είς τό Παρίσι. “ Εχουν ένα πνεύμα δξύ καί χαρι- 
τωμένον, λέγουν πράγματα πού δέν γράφονται. 
Όμιλοΰν μέ μίαν ώμότητα διεγερτικήν καί 
αίαθάνονται τήν άκατανίκητην άνάγκην τον έρε- 
θισμού τής ψυχής δπως καί τής σαρκός.

At άγρυπνίαι τής ήδονής, ·ή κοΰρασις τής 
διασκεδάσεως τούς δίνουν μία βραχνή φωνή, 
ένα παράξενο χρώμα; μία ξεχωριστήν εκφρασι.

ΕΙς τό πρόσωπό τους ζωγραφίζονται αί φρι- 
κιάσεις τής σαρκός, αϊ άπολαύσεις τής στιγ
μής, πού περνούν καί δέν άφίνουν τίποτε άλλο 
παρά τήν σωματική αδυναμία καί τήν ψυχική 
κατάπτωσι.

Αί περισσότερες είναι μικροκαμωμύνες καί 
λιγνές, λεπτοφυείς καί ευλύγιστες σάν γάτες.

. "Εχουν τά μάτια καί τήν ψυχή τής γάτας, είναι 
εφτάψυχες καί άκαρδες.

Δέν γνωρίζουν τί θά πή υποταγή, καί δέν 
άναγνωρίζουν κανένα, σάν τό πουλί πού έπέ- 
ταξεν έξω άπ' το κλουβί του. ΓΙαραπλανημενες 
άπό τόν πόθο τής ήδονής καί τού χρήματος 
άφησαν χά εργαστήριά των ή τούς συγγενείς 
των καί· έφυγαν, σάν πεταλούδες πού τές σύρει 
τό φώς τής λάμπας.

Τές κυττάζω ένφ άρχίζει μέ τούς ήχους τής
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ορχήστρας δ τετράχορος. Τά πόδια κινούνται 
είς τόν αέρα δσο μπορούν πλέον ψηλά. Τά 
φουστάνια άνασηκώνονται ώς πού νά σκεπά
σουν ιό πρόσιοπο, καί τό χέρι είναι πάντα 
έτοιμο νά κράτηση τές άσπρες δαντέλες πού 
κυματίζουν σάν άφροί.

"Οσοι δέν χορεύουν, μιλούν μέ τές κουρασμέ
νες χορεύτριες. ’Ακούει κανείς άνάλατα χαριτο
λογήματα, άνοστους άστεϊσμούς, ηλιθιότητες πού 
ευφραίνουν τόν δχλον τού πνεύματος δπως καί 
τον δχλον τού γένους.

"Ενας πέπλος ψεύτικης ήδονής σκεπάζει ιήν 
ήθική τής λάσπης, τά αισθήματα τής πόρνης 
πού εναρμονίζονται μέ τήν άρρωστημένη ιμυχή 
τών θεατών.

Καί αισθάνεται κανείς μίαν άπέχθεια, μία βα- 
θειά περιφρόνησι δι’  αυτήν τή ζωή.

Ένψ τά πόδια κροτούν άρμονικά τόν ύμνον 
τής Τερψιχόρης, Ιγώ βγαίνω έξω.

Ή  νύχτα είναι παγερή, χωρίς άστέρια.
Καθώς φεύγω γλήγορα, ένα σχήμα γυνμικός 

άργοπερνά άπό κοντά μου. Άκουμπφ στόν 
τοίχο καί μοιάζει σάν νά σέρνεται, δχι σάν νά 
περιπατή. Τό πρόσωπό της είναι άχνό καί 
ζαρωμένο. Λίγα μαλλιά, άσπρα καί λερωμένα 
σκεπάζουν τό μέτωπό της. Μία μορφή πόνου 
καί δυστυχίας.

Έστάθη ν’  άκούση τούς ήχους τής μουσικής, 
"ίσως είς τά νεανικά της χρόνια νά ήτο μία 
άπό τ£ς ώραΐες κόρες πού εχόρευαν εκεί μέσα, 
και τώρα πού άκούει τήν μουσική μπορεί νά 
βλέπη μέ τά μάτια τής ψυχής της αυτό τό δνειρο.

Μόνο μία στιγμή τήν άντίκρυσα, άλλα στό 
πρόσωπό της έμπόρεσα νά διακρίνω δλη τήν 
άγωνία, τά βάσανα, τήν απελπισία τής άθλιό-, 
τητος.

Έκεΐ επάνω ή ορχήστρα σκορπίζει άρμονικά 
κύματα.

Ή  Φρύνη χορεύει.
Ή  Δυστυχία περνά σκυθρωπή,
Καί έγώ φεύγω μακριά καί άπό τές δύο μέ 

γλήγορα βήματα. *'* *

Είναι βράδι καί περνώ άπό τά εξωτερικά 
βουλεβάρτα. Τά σύγνεφα πυκνά σκεπάζουν ένα 
μολύβδινον ουρανό. Έ νας ψυχρός αέρας σκορ
πίζει άνατριχίλες μέσα ε’ις τά γυμνά κλαδιά τών 
δένδρων. Κάποιες στιγμές ένα σύγνεφο παρα
μερίζει καί φαίνεται τό φεγγάρι άχνό, άοημένιο, 
μελαγχολικό.

Μακριά, ψηλά, πέρα δλόγυρα, ανακατώνονται 
καί χάνονται σάν μία αβέβαιη σκηνογραφία τά 
σπίτια τού δρόμου, σπίτια πού σκεπάζουν τήν 
άμαρτία, τήν αθλιότητα, τήν ήδονή, τό έγκλημα. 
Χαμηλές πόρτες, στενοί καί·.μακρινοί διάδρομοι 
πού δδηγοΰν σέ μικρά δωμάτια ψηλά, ψηλά 
κάτω άπό τή σκεπή, πλιό κοντά στόν ουρανό.

Σέ μιά πόρτα λάμπει ένα φώς σάν τό μάτι 
κάποιου κακού κτήνους. Στό πεζοδρόμι ορθή, 
βαδίζει αργά μονότονα μιά γυναίκα, καί άνιηχεΐ 
δ μονότονος ήχος τών βημάτων της Ιπάνω στό 
πλακόστρωτο.

Ηλικία καί μορφή άπροσδιόριστη. Κάτι πού 
μοΰ κινεί τήν άπέχθεια καί τήν άποστροφή 
οτήν γυναίκα.

Δέν .είναι άσχημη, ϊσως νά είναι ώραία, άλλα 
είναι άντιπαθητική.

Φαίνεται σάν δργισμένη καί σάν απελπισμένη.
Κανείς δέν τήν προσέχει, έπέρασαν δλοι οί 

συνηθισμένοι πελάτες της άδιάφοροι καί σάν 
περιφρονητικοί μέσα είς τή παγερή σκιά τής 
νύχτας.

Καί ή γυναίκα πού πουλεΐ τήν ήδονή, δ θ η- 
λυκός Διογένης.πού ζητά νά εύρη τόν άνθρωπο, 
θά σκέπτεται:

—  Δέν υπάρχει λοιπόν πλέον άγάπη;
’Αλλά έρώτησε ποτέ τόν εαυτό της τί θά πή 

άγάπη; ..
Οί βιαστικές σιλουέττες τών άνθρώπων πού 

περνούν, χάνονται είς τό βάθος τού δρόμου.
Καθώς περνώ, κυττάζω. τό πρόσωπό της σκυ

θρωπό, τά χείλη σφιχτά κλεισμένα άπό αγα- 
νάκτησι.

Περνώ γλήγορα απ’  εμπρός της πριν προ- 
φθάση νά μού μιλήση.

Πρίν σιρήψω τό δρόμο γυρίζω. 'Η μελαγχο
λική σιλουέττα τής γυναικός τού πεζοδρομίου 
χάνεται άργά καί μελαγχολικά μέσα σέ μία άκά- 
θαριη πόρτα ενός μαύρου σπιτιού.

Ψηλά είς τόν ουρανό ένα σύγνεφο παραμε
ρίζει καί τό φεγγάρι άχνό, σκληρό, άδιάφορο 
κυτιάζει μέ ειρωνεία τήν κόρη τής ήδονής πού 
μπαίνει στό σπίτι της μοναχή καί άπελπισμένη 
νά κοιμηθή σέ άνερώτευτο κρεβάτι.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΡΓΗΝ

Μιά Ιπίσκεψις στή Μόργη, στό ξενοδοχεΐον 
αυτό τών άγνωστων νεκρών, γεμίζει φρίκη τήν
ψυχή-

"Οσους ευρίσκουν νεκρούς στους παρισινούς 
δρόμους χωρίς δνομα καί χωρίς γνωριμία τούς 
φέρουν Ιδώ. Ή  Ιπιστήμη μαζί καί ή φιλανθρω
πία κάμνουν τό χρέος τους.

Μέσα είς τό πλυντήριο βλέπει κανείς ολα τά 
ρούχα αυτών τών νεκρών, πλυμμένα, κρεμα
σμένα, σάν βεστιάριον ενός φοβερού θεάτρου.

Μέσα σιήν αίθουσα, επάνω σε μιά μαρμά
ρινη πλάκα, ένα παιδάκι νεκρό έχει στά χείλη 
του τό πρώτο καί τό στερνό χαμόγελο. Μοιάζει 
σάν ένα Χερουβείμ, άπό εκείνα πού έζωγράφι- 
ζεν δ Μιχαήλ "Αγγελος.

Μία ώραία κόρη είναι ξαπλωμένη παραπέρα. 
"Ολο τό κορμί της είναι γεμάτο μαύρα στίγ-
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ματα. Τά μακριά κασεανά μαλλιά της, δλόπυ- 
κνα, απλώνονται γύρω στην μαρμάρινη πλάκα. 
Στη μορφή της έσβυσεν ή άχτίδα τής ζωής, καί 
τα κλειστά της μάτια δεν φανερώνουν ποιος 
τήν ¿σκότωσε. Τά μαύρα σημάδια τού κορμιού 
της δείχνουν πώς θά έμεινε νεκρή από πολλά 
χτυπήματα.

Ισως 6 φίλος της, κανένας παρισινός άπαχης, 
τής ¿πήρε μαζί τά χρήματα καί τη ζωή της.

Απέναντι σ’ ένα μεγάλο μαρμάρινο τραπέζι 
είναι άπλωμένο τό πτώμα ένός άνθρωπον. Τά 
περιποιημένα γένεια, τά ώραϊα χτενισμένα μαλ
λιά, τά κομψά δάχτυλα δείχνουν πώς δεν θά 
ήταν κοινός άνθρωπος ό νεκρός αύτός. Τά μά
τια του τρομασμένα καί όλάνοιχτα Ικφράζουν τή 
μεγάλη φρίκη. Σάν νά κυττάζη άπελπισμένος 
τόν κακούργο πού θά εύρήκε στο δρόμο τον 
άργά τη νύχτα. Δυό μαχαιριές, άνοιχτές ματω
μένες, σάν κόκκινα ρόδα, τού ξεσχίζουν τά στήθη.

Γυρω ακόμη άλλοι νεκροί, άγνωστα θύματα 
τών κακουργών τού Παρισιού, περιμένουν 
επάνω στά μαρμάρινα τραπέζια, νά γνωρισθούν 
ή νά ταφούν άγνωστοι.

ΤΟ  ΠΑΛΑΤΙ TOV ΘΑΝΑΤΟΥ

Εκαιεβήκαμε μια στενή κυκλική σκάλα, μέ 
πολλά σκαλοπάτια, γιά νά φθάσουμε εις τές 
παρισινές κατακόμβες. Θά εΐμεθα εως τριακό
σια άτομα, άλλοι μέ κεριά, άλλοι μέ λαντέρνες. 
Έπεράσαμε ένα στενό μακρινό κυκλικό διά
δρομο καί έφθάσαμεν εμπρός είς τήν οστεοθή
κην. Τό μέρος πλαταίνει άπότομα, μία μαύρη 
πόρτα φαίνεται μέ τήν Ιπιγραφήν :

M EM ORIAE MAJORUM

"Αλλοι άπό τή συνοδία είναι σοβαροί, άλλοι 
φαίνονται γελαστοί, άλλοι άδιάφοροι.

Τά κεριά καπνίζουν πένθιμα σέ μιά μακρινή 
γραμμή.

Βαδίζουμε στή νεκρική γαλαρία.
Δεξιά καί άριστερά of τοίχοι είναι κοσμημέ

νοι άπο κρανία καί κόκκαλα σκελετών.
Έ δώ, ανάμεσα στους πέτρινους στύλους ανα

παύονται τά κόκκαλα πού ¿ξέθαψαν άπό τούς 
ναούς καί τά κατηργημένα κοιμητήρια.

Εδώ είναι οί σκελετοί στρατηγών καί στρα
τιωτών, άπό τάς πρώτας έπιδρομάς τών Νορ- 
μανδών, μέχρι τών τελευταίων πολιτών καί 
προλεταρίων, προ ένός αίώνος.

Κοιμάται εις μίαν δημοκρατίαν τού θανάτου 
καθετί πού έζησε καί έδρασεν εις αύτό τό 
Παρίσι, πλήθος σκελετών χωρίς διάκρισιν, μεγά
λοι άνδρες καί άγιοι καί κακούργοι

Μέσα είς τήν α?ωνίαν σιγήν, εις τήν άβυσσον 
αύτήν τού θανάτου, οί σκελετοί είναι παρατε- 
ταγμένοι δεξιά καί άριστερά. Τά άνθρώπινά

κρανία δείχνουν μέσα είς τές κόγχες τών ματιών 
το παγερό σκοτάδι τής ανυπαρξίας.

Παντού είναι εντειχισμέναι Ιπιγραφαί μέ στί
χους διά τό θάνατο καί διά τήν άθανασία.

Έ νας γέρος άπό τή συνοδιά μας στέκει 
μπροστά άπό μίαν επιγραφή καί διαβάζει :

Memento hom o quia pulvis es 
et in pulverem reverteris.

Κρατεί ύψωμένο στο χέρι του ένα φανάρι, 
καί τά χαρακτηριστικά τής μορφής του φαίνον
ται άλλοιωμένα άπό τό στοχασμό τού θανάτου.

_ Ό  γέρος προχωρεί άργά εμπρός μου, καί τό 
βήμα του κλονίζεται. Φαίνεται βυθισμένος σέ 
σκέψεις.

Είναι σάν άφηρημένος, σέ κάθε βήμα σκον
τάφτει καί κινδυνεύει νά πέση. Πίσω άπό τά 
ματογυάλια του καρφώνει τό βλέμμα του τρο- 
μασμένο καί κυττάζει τά κρανία τών νεκρών.

θ ά  σκέπτεται δτι πολύ γλήγορα καί αύτός 
θά γίνη όμοιος, καί αυτή ή σκέψις στήν ήλικία 
του δεν θά είναι πολύ εύχάριστη.

Παραπέρα βαδίζει μία ωραία κόρη κοντά 
σ Ινα νέο, καί νομίζει προτιμότερο νά κυττάζη 
Ικεΐνον παρά τούς σκελετούς. Κάθε τόσο τού 
μιλεί, λέγει έξυπνα πράγματα μέσα είς τούς 
σκοτεινούς αύτούς διαδρόμους τού θανάτου. Τό 
στήθος της πάλλει σάν νά τό πλημμυρίζη ή 
φλογερή ορμή τής νιότης.

Αλλα καθώς περνάμε, κάποιος χαιρέκακος 
στέκει κοντά στήν κόρη, ΰψώνει τό κερί του 
πρός τό μάρμαρο μιας έπιγραφής καί διαβάζει 
δυνατά :

Ainsi il passe sur la terre 
esprit, beauté, grâce, talent 
telle est une fleure éphémère 
que renverse le moindre vent.

Εκείνη τόν κυττάζει μ’  ένα χαμόγελο περι
φρονητικό, καί περνάει περήφανη ανάμεσα άπό 
τά κρανία τών σκελετών.

Τά νεκρικά κεφάλια, σάν πρόσωπα ζωντανών 
άνθρώπων, είναι άλλα συμπαθητικά, άλλα αντι
παθητικά, άλλα μαύρα σκοτεινά, άλλα λευκά. 
Κάποια κρανία δλόλευκα μού άρέσει νά φαντά- 
ζωμαι ^πώς θά ήσαν τά κεφάλια καλών άνθρώ- 
πων, άλλα δλόμαυρα μού φαίνονται πώς θά 
ήσαν κεφάλια κακούργων. Τόσοι νεκροί καρφω
μένοι. στους τοίχους!

Τούς κυττάζω χωρίς λύπη, μ’ ενα αίσθημα 
πού μοιάζει σάν εγκαρτέρησις στήν ΕΙμαρμένη.

Οί άδειες κόγχες τών ματιών τους είναι πλημ
μυρισμένες άπό νεκρικό σκοτάδι, σάν νά μάς 
κυττάζουν μέ χαιρέκακην αδιαφορία, σάν νά 
λένε: δυστυχισμένα πλάσματα, πόσο περιφρο- 
νούμε την άνθρώπινην ύπαρξι, γιατί εμείς
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τώρα δέν γρικούμε ούτε πόνον, ούτε θλϊψι. . . 
Φθάνουμε πρός τό τέλος.
’Ανεβαίνουμε τή σκάλα πού δδηγεΐ πρός τό 

φώς καί πρός τόν άέρα.
Καί τώρα ιδού ¿μπρος μου τό Παρίσι, ή ζωή, 

δ θόρυβος, ή κίνησις. Περνώ καί κυττάζω τούς 
ανθρώπους μέ τό ίδιο άσυγκίνητο βλέμμα πού 
έκύτταζα πρό μιας στιγμής τούς σκελετούς κάτου 
εκεί εις τήν άβυσσο τών νεκρών.

Ό  ήλιος λάμπει καί διώχνει άπό τόν νού μου 
τήν ιδέα τού θανάτου. ’Αλλά καί ή ίδεα τής 
ζωής δέν άρκεΐ νά μέ κάμη εύτυχισμένον.

BOUQUINISTES

"Οταν περνώ άπό τήν προκυμαία τού Ση
κουάνα, στέκομαι Ιμπρός στάξύλινα κιβώτια τών 
bouquinistes καί κυττάζω τά παλαιά βιβλία. 
Κληρικοί, γέροι σοφοί, νέοι ανήσυχοι διψασμέ- 
νοι γιά τή μάθησι, οί άνθρωποι πού αγαπούν 
τά βιβλία, λησμονούνται. Ικεΐ μέ τό πρόσωπο 
βυθισμένο στές παληές ξεθωριασμένες σελίδες, 
Ινφ ή ψυχή τους πλανάται σέ κάποιο μακρινό 
παρελθόν ή σέ καμιά μεταφυσική σκέψι.

Λίγα βήματα παραπέρα τό Παρίσι οργιάζει 
μέ θόρυβο.

"Ολα αυτά τά κιβώτια μέ τά παλαιά βιβλία, 
μέ τά μικρά μετάλλινα άγαλματάκια, μέ τας 
μικρογραφίας καί μέ τά ειδώλια βλέπουν το φώς 
τής ημέρας, άφοΰ θά έμειναν λησμονημένα καί 
άχρηστα γιά πολλά χρόνια, κλεισμένα σέ σκο
τεινές κάμερες, σέ άραχνιασμένα υπερώα.

"Ενα μυστικό πνεύμα τού Καιρού, κάτι σάν 
άπό τήν ψυχή τής Ιστορίας φτερουγίζει Ιπάνω 
άπό αυτά τά κιβώτια πού στολίζουν σάν στε
φάνι τές δχθες τού Σηκουάνα. Σηκώνεται σάν 
αναθυμίαση τό πνεύμα τών αψύχων καί πλημ
μυρίζει μέ χίλιες σκέψεις τήν φαντασίαν δαων 
ζούνε μέ όνειρα.

Καί τό περιβάλλον δλόγυρα, άπό τό Λούβρον 
έως τήν Παναγίαν τών Παρισίων, διηγείται 
δλην τήν ίστορία τής Γαλλίας. Μαζί μέ τή σκόνη 
τού δρόμ0  ̂ Αναπνέω καί τή σκόνη τής Ισ το 
ρίας, τάς αναμνήσεις τών Ιποχών. Βλέπω και 

'αισθάνομαι τήν εργασία τών γενεών πού έπέ- 
ρασαν, τά Ιχνη ένός λαού.

Αύτό τό θέαμα κάμνει τήν ψυχήν μας νά περι- 
φρονή τά πράγματα τού κόσμου.

Κοντά είς τά νεκρά αυτά βιβλία, δπως μέσα 
εις ένα κοιμητήρι, αίσθάνομαι τή θλιψι πού 
μάς Ιμπνέει τό μοιραίο πέρασμα τής ζωής καί 
τών πραγμάτων.

Αύτά τά βιβλία δπού πωλούνται γιά λίγες 
πεντάρες, μάς δίνουν τό πλέον πικρό μάθημα 
μιάς Απελπιστικής σοφίας.

Μιά ξεθωριασμένη ψυχή φωλιάζει μες τές 
σκονισμένες σελίδες των, μία θλιβερή γεροντική 
ψυχή, ένα σιωπηλό πνεύμα τού πόνου.

Καί μιά γλυκεία είρηνική θλΐψις πλημμυρίζει 
τήν ψυχή γι’  αύτό τό γραμμένο χαρτί πού μάς 
δείχνει τήν ματαιότητα τής εφήμερης επιτυχίας, 
τήν Ιργασία πού περνά άκαρπη καί άγνώριστη, 
τήν περιττή προσπάθεια πού χάνεται. . .

Πόσοι άγνωστοι συγγραφείς! ’Ονόματα πού 
δέν τά είδα ποτέ, δνόματα πού ποτέ δέν τά 
ακόυσα. Ποιός τούς ξέρει, καί ποιός τούς θυμά
ται τούς ευλογημένους αύτούς Ανθρώπους πού 
¿θυσίασαν τά ωραιότερα χρόνια τής ζωής των 
σέ μίαν έργασία χαϊμένη καί άσκοπη, σ’  ένα 
μάταιο κόπο !

Επάνω, τά δένδρα είναι δλοπράσινα άπό τούς 
χυμούς τής Άνοίξεως, καί στά κλαδιά γλυκοκε- 
λαϊδοΰν τά πουλιά. Κάτω δ Σηκουάνας κυλ.ά τά 
θολοπράσινα νερά του. Καί εγώ, μέ θλιμμένη 
ψυχή, συλλογίζομαι δλους αυτού; τούς λησμο
νημένους συγγραφείς, πού κοιμούνται άγνωστοι 
τόν αιώνιον ύπνο.

Τό βαθύ πικρό αίσθημα πού νοιώθω μοιάζει 
σάν συμπάθεια καί σάν εγωισμός.

Σκέπτομαι τί τάχα άξίζει νά πρόσθεση κανείς 
λίγες σελίδες ή λίγα βιβλία είς τήν άπειρη πλη
θώρα τού τυπωμένου χαρτιού.

Γυρίζει είς τόν νοϋν μου ή Ιδέα πού ¿βασά
νισε σχεδόν δλους δσοι ¿ζήτησαν νά διαιωνί- 
σουν ( !)  τήν σκέψιν τους επάνω.είς τό χαρτί.

Ό  γέρο-bouquiniste δέν βασανίζεται άπ’ 
αυτή τή σκεψι'καί μοιάζει σάν νά είναι εύτυ- 
χισμένος. Δέν θά συλλογίζεται τήν φτώχεια του 
καί δέν θά λογαριάζη τήν ήλικία του. Κάθεται 
εμπρός στά βιβλία του και δταν δεν̂  τά πωλή 
τά διαβάζει. Ζή μέ Ιγκαρτέρησι καί κυττάζει 
δλα τά πράγματα μέ τό παρατηρητικό άλλα 
ψυχρό καί άδιάφορο βλέμμα τού φιλοσόφου.

Βλέπει τήν παρισινή ζωή πού περνφ όλη τήν 
ή μέρα άπ’  Ιμπρός του, καί στη μορφή του ζω
γραφίζεται αύτή ή σκέψις:

—  Τίποτε δέν μέ συγκινεί, τίποτε δέν μέ 
ενθουσιάζει. Έσυνήθισα τή θλίψι κ’  ¿λησμό
νησα τή χαρά.

Προχωρώ γιά νά φύγω, καί κυττάζω τούς δια
βάτες. "Αλλοι περνούν βιαστικοί καί αδιάφοροι 
Ιμπρός άπό τά βιβλία. "Αλλοι στέκονται, και τά 
κυττάζουν. Φαντάζομαι πώς τό λησμονημένο 
βιβλίο άναιριχιάζει άπό ηδονή, νοιώθει χαρά 
νά τό χαϊδεύουν τά δάχτυλα ενός αγνώστου.

Καί τώρα σκέπτομαι πώς "σως νά μήν είναι 
άχρηστα τά καϊμένα τά παληοβιβλία . . .  Ή  ψυχή 
κάποιου διαβάτη μπορεί νά θελχθη άπό. τήν 
πλέον άνόητη φυλλάδά, δ καθένας μπορεί ̂ νά 
εύρη εις αύτή μίαν Ιδέα, μία σκεψι του, ενα 
γεγονός πού νά τόν Ινθουσιαση η να τον πα
ρηγόρηση.

Έ νφ  φεύγω, μιά ωραία κόρη πού βαδίζει 
Ιμπρός μου, μέ κάμνει νά λησμονήσω τό ξεθω
ριασμένα βιβλία καί τές μαύρες ίδέες.
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Ή  ξανθή κόμη της αστράφτει κάτω από το 
■φώ;, καί είς τό φωτεινά χαμόγελο του ήλιου 
λάμπει ή αίωνία νεότης τής φύσεως.

SACRÉ COEUR

’Ανεβαίνω, Ιπάνω άπό την Μονμάρτη, προς 
την Ικκλησία της Sacré Cœur.

Είμαι 104 μίτρα επάνω από τήν· επιφάνεια 
τού Σηκουάνα. Μακριά σαν νό κυματίζουν φαί
νονται οί λόφοι, τά μικρά χωρία, τα μεγάλα 
Ιργοστάσια, οί σιδηρόδρομοι. Όπίσω τό Πα
ρίσι Απλώνεται σαν ένας ώκεανός.

Στέκομαι κοντά είς την εκκλησία τοΰ "Αγίου 
Πέτρου, διά να επισκεφθώ την κρυπτή τοΰ 
‘Αγίου Τάφου. Κατεβαίνω τά σκαλοπάτια υπό 
τό έδαφος. "Ενα ώραΐον άγαλμα τοΰ Χριστού 
είναι ξαπλωμένο έπάνω σ’  ένα πέτρινο τραπέζι, 
ανάμεσα σέ στεφάνια καί τάματα. ’Από ενα 
φεγγίτη σταλάζει τό φως χλωμό.

Τό μέρος είναι σιωπηλό καί κατανυκτικό. Τό 
περιβάλλον γεννφ μίαν Ιντύπωσιν πού μοιάζει 
σαν φόβος ή σαν συγκίνησις. Ή  ψυχή γροικφ 
τήν φρικίασι τής πίστεως καί δ λογισμός σαν 
νά προσηλώνεται σέ κάποια θρησκεία.

Ψηλά, πρός ένα πράσινο λοφίσκο τελειώνει 
6 δρόμος τοΰ σταυρού. Εμπρός σ’ ένα σταυρόν 
Από γαλάζιο γρανίτη είναι τό μέρος τής προ
σευχής. 0 1  προσκυνηταί δεν είναι σπάνιοι. 0 Î 
πιστοί πηγαίνουν πρός τόν γιγάντιο ναό που 
υψώνεται είς τό άλλο μέρος τοΰ τοίχου. ’Ε,κεϊ 
είς τόν πελώριο νάρθηκα βλέπει κανείς, κάποτ.ε 
τήν Κυριακή, μερικούς αμαρτωλούς πού έρχον
ται νά μετανοήσουν. Φορούν τό μαύρο ράσσο, 
μέ τόν κόκκινο σταυρόν στό στήθος, μέ τή λαμ
πάδα στό χέρι καί περνούν σαν δράματα μιας 
άλλης Ιποχής.

Αυτό τό προσκύνημα πού καλεϊ τούς πιστούς 
ώς εδώ εις τήν κορυφήν τοΰ λόφου, είναι μία 
άγνωστη καί περίεργη γωνία μέσα είς τήν 
παρισινήν ζωήν. Μία όλόκληρη συνοικία είναι 
κτισμένη εδώ διά τούς προσκυνητάς. Νομίζω 
πώς εύρίσκομαι σέ καμιά μικρή Ιπαρχία δπου 
ή λατρεία ενός ίεροΰ λειψάνου έσυρε τούς 
πιστούς.

ΕΪς τούς δρομίσκους τά μαγαζειά πωλούν 
Αντικείμενα πίστεώς.

Ή  ψυχή πλημμυρίζει Από τάς θρησκευτικός 
Αναμνήσεις τής παιδικής μας ήλικίας.

Πανοράματα δπου βλέπει κανείς τήν 'Ιερου
σαλήμ καί τήν Ίουδαίαν. Τά πάθη τοΰ Χριστού 
εΐς κέρινα αποτυπώματα. Παντού είς τούς δρο
μίσκους, είς τές αύλές σταυροί, μικρό Αγαλμάτια 
είς τά παράθυρα. ’Αναπαυτήρια διό τούς προσ
κυνητάς πού έρχονται νό καθήσουν καί νά πιουν 
λίγο κρασί.

Έπάνω Από τήν Απόμερην αυτήν συνοικίαν

περνά μία μεγάλη πνοή πίστεως καί ελέους. Οί 
δρόμοι είναι ήσυχοι, τό σπίτια χαμηλό τριγυρι- 
σμένα Από περιβόλια.

Είναι ή μεγάλη ειρηνική σιγή τοΰ προαστείον.
Λίγα βήματα παραπέρα, κοντό είς τό κοιμη- 

τήρι, Αντηχεί είς τό καπηλεία δ  θόρυβος των 
μεθυσμένων εργατών . .  .

Αύτοί οί έργάται κινούν τήν Απέχθεια.
Πόσον ευτυχισμένος όπού είσαι, χωρίς νό 

τό γνωρίζης, ώ άνθρωπε τών κάμπων, μές τήν 
Ιλεύθερηζωή τής φΰσεως.

Πόσον Ανώτερη είναι ή ζωή σου Από τήν 
Ακάθαρτη ζωή τού Ανθρώπου πού δουλεύει 
χάίμένος καί Ικμηδενισμένος μέσα είς τήν κοσμο
πλημμύραν μιας μεγάλης πόλεως. Είσαι κοντό 
είς τήν φύσιν, είς τήν αγίαν αύτήν μητέρα.

Πόσον συλλογίζομαι τήν ζωήν τής Ιξοχής 
δταν περνώ Από τούς βρωμερούς δρόμους τών 
λαϊκών συνοικιών δπου εργάζεται ή δυστυχία, 
δπου φωλιάζει τό έγκλημα, δπου βασιλεύει ή 
αρρώστεια καί ή Αθλιότης.

Ακαθαρτα σπίτια πού τό σκοτεινό τους 
χρώμα καθρεφτίζει δλη τήν μαύρη ζωή τών 
Ανθρώπων πού ζοΰν έκεϊ μέσα μές τήν ήθική 
λάσπη.

Είχε δίκαιον δ Θεόφιλος Γκωτιε δταν γι’ αυτό 
τό σπίτια έγραφε τούς στίχους:
Rien n’est plus triste à voir, dans ce vilain

[Paris
entre le ciel tout jaune et le pavé tout gris 
que ne sont ces maisons laides et recliignées.

"Ενας Απόκληρος τών κάμπων είναι ευτυχής 
εμπρός εΐς έναν Απόκληρον μεγαλουπόλεως.

Αν μού έμελλε νά γεννηθώ καί νό ζήσω σόν 
σκλάβος τής ζωής, σόν έργάτης καί σόν βιοπα
λαιστής, ώ  Θεέ μου, θό ήθελα χίλιες φορές νό 
ήμουν ένας σκαφτιάς τών κάμπων, παρά ένας 
Ιργάτης τού Παρισιού.

Αύτοί οί άνθρωποι, αλκοολικοί καί διεφθαρ
μένοι, γεννούν τήν Απέχθεια, καί δεν μπορεί 
κανείς νό αϊσθανθή τόν παραμικρόν οίκτο 
γι’  αυτούς.

Δίκαιοι καί πάλιν οί στίχοι αύτοί τού Γκωτιε, 
Tout malheureux qu’ ils sont, moi pourtant

[je  les hais, 
et je  dis anathème à cette race impie.

ΦΑΥΛΟΒΙΟΙ

Έκτος άπό τό Παρίσι τών Champs Elysés 
καί τών μεγάλων βουλεβάρτων είναι ένα άλλο 
Παρίσι, ταπεινό καί Απαίσιο, παράδοξο καί επι
κίνδυνο. Μιό νυχτερινή έπίσκεψις εις τές λαϊκές 
ταβέρνες, τά caboulots, πρός τήν συνοικίαν 
τών Halles, μάς παρουσιάζει · τήν κόλασι τοΰ 
παρισινού δχλου.
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"Υστερα Από τά μεσάνυχτα βλέπει κανείς είς 
τές Απόμερες γωνίες, είς τούς ερημικούς δρόμους 
τές νυχτερινές σιλουέτες τών λωποδυτών καί 
τών άπάχηδων. "Ανθρωποι σκοτεινοί καί Απαί
σιοι, ξεσχισμένοι καί σκυθρωποί, προχωρούν σέ 
μίαν ασκοπηπεριπλάνησι ή στέκονται μέ ύπο
πτη στάσι, δεν ξέρεις από πού έρχονται καί πού 
πηγαίνουν.

Είναι γνωστό τό κέντρα τους, πρόστυχα κα
φενεία, ελεεινές ταβέρνες, δπως τό Caveau εις 
τήν rue des Innocents. Εΐς τούς τοίχους είναι 
σκαλισμένες διάφορες έπιγραφές καί καρδιές 
τρυπημένες Από συμβολικά τόξα. "Εγραψαν 
έκεΐ τό ονόματα τους οί μεγάλοι κακούργοι καί 
οί φαυλόβιοι τού Παρισιού.

Έπάνω στό ελεεινό τραπέζια καί στ5 Ακά
θαρτα καθίσματα Αναπαύονται κλέφτες, λο>πο- 
δύτες, ζητιάνοι μέ άσπρα γένεια, νέοι άπάχηδες 
μέ μακριά χτενισμένα μαλλιά, ρακοσυλλέκτες, 
Ανέστιοι, κουρελιάρηδες, Ακάθαρτες γυναίκες τής 
πλιό πρόστυχης ήδονής, τεμπέληδες, μέθυσοι 
καί κάθε κοινωνικό σκύβαλο τού Παρισιού.

"Αλλοι άκουμπούν τό κεφάλι καί κοιμούνται, 
άλλοι πίνουν, άλλοι συζητούν καί άλλοι σκυθρω
ποί συλλογίζονται τό έγκλημα.

"Ενας βραχνός τραγουδιστής τών δρόμων 
κάθεται στή μέση καί, συντρυφευμένος από ένα 
πιανίστα, τραγουδάει τήν Marche des Ca- 
brioleurs, πού προκαλεΐ τόν ενθουσιασμόν τών 
Ακροατών.

On arrive la nuit 
sur le coup de minuit 

chez une douairière peu bégueule; 
mais quelle déception, 
rien dans la maison!

Je trouve la vieille toute seule.
Alors elle me dit :
Monsieur le bandit 

vous devez être déconfit 
car pour tout revenu 
je  n’ai que ma vertu, 
je  vais vous la donner,
Je réponds sans tarder:

«Merci, j ’ veux pas vous en priver!».

Ό  Ακάθαρτος αυτός κόσμος ζή τή νύχτα κυ
λισμένος στό μεθύσι καί στή διαφθορά.

Πρέπει νό περάση κανείς Απ’  Ικει διά νό 
ίδή δλη τήν Αθλιότητα τής φτώχειας καί τής 
διαφθοράς, την πλιό βακχική παραφορά τής 
ήδονής σ’  αυτό τό Ιλεεινό πλάσματα πού ή 
αρρώστεια καί δ  θάνατος τό παραμονεύει έξω 
Από τα νοσοκομεία, σέ κάθε. γωνία τοΰ δρόμου.·

Φθάνουν έκεΐ, παραπλανημένες Από τό νυ
χτερινό τους δρομολόγιο, διά νό ψαρέψουν 
τόν άνθρωπον, αί γυναίκες πού προσφέρονται 
σ’  οποίον τύχη καί δπως λΑχη, αί γυναίκες πού

χρησιμεύουν σόν boîtes à plaisir. Στολισμένες, 
Ακάθαρτες, Αντιπαθητικές, Αρρωστημένες, πη
γαίνουν εις τό νυχτερινό αυτό καταγώγια διό 
νό ζητήσουν τό Αλκοόλ πού φλογίζει καί τήν 
ήδονή πού παρηγορεΐ.

Έπάνω στό ξύλινα τραπέζια, άνδρες καί γυ
ναίκες, πίνουν αδιάκοπα καί καπνίζουν.

Πάντοτε μερικοί Αστυφύλακες πηγαίνουν νό 
έπαγρυπνήσουν είς αυτό τό μέρη, πού συνά
ζονται οί Ιπίφοβοι ξενύχτηδες, τ’ Ανθρώπινα 
καθάρματα πού ζοΰν μες τό σκοτάδι.

"Οσο προχωρεί ή νύχτα, τόσο αύξάνει ή 
πελατεία αύτών τών κέντρων. Φθάνουν λωπο
δύτες καί μαχαιροβγάλτες, δειλοί κλέφτες καί 
άκαρδοι φονιάδες, ήρωες πού σκοτώνουν τόν 
άοπλο διαβάτη πού επαραστράτησεν ώς έκεΐ, 
καί Αναζητούν τές χλωμές γυναίκες τής Αμαρτίας 
,μέ τό.χρωματισμένα χείλι) καί μέ τ’ αρρωστη- 
μένα μάτια.

Ή  βρωμερή πελατεία τους ήταν οί εργάτες 
καί οί άεργοι, οί Απάχηδες καί οι ρακοσυλλέκτες.

Εις αυτές τές γυναίκες ή αστυνομία δρίζει 
ένα μέρος τοΰ τάδε πεζοδρομίου ή τού δείνα 
δρόμου.Έκεΐ εξασκοΰν τό επάγγελμά τους. Περι
πατούν μέ σιγά βήματα Ιπάνω-κάτω, καί περι
μένουν. "Οταν ίδούν διαβάτη τόν πλησιάζουν 
καί τοΰ ψιθυρίζουν :

— Montes-tu chez moi, mon chéri? je  
serai bien gentille.

Δέν τούς έπιτρέπεται νό εύγουν πρίν νυχτώση, 
ούτε νό περάσουν τό ώρισμένο σύνορο τοΰ δρό
μου, διότι Ικει εύρίσκονται αί άλλαι συνάδελφοι.

"Ετσι έζησαν πάντα καί έτσι πεθαίνουν. Θό 
τές ευρουν κανένα χειμωνιάτικο βράδι νεκρές 
μές στό δρόμο Από πείνα ή Από κρύο.

’Από πατέρα σέ παιδί έζησαν τή ζωή τής 
διαφθοράς καί τής Αμαρτίας. "Ηπιαν κρασί, 
Ανέπνευσαν τόν Ακάθαρτον Αέρα τής ταβέρνας, 
Ιγνώρισαν τήν εξάντλησι καί τήν Αθλιότητα, 
έσιχάθησαν τή ζωή πού περνφ χωρίς σκοπό καί 
χωρίς φίλτρο.

'Ιέρειες τής ’Αφροδίτης, πού δέν είναι πλέον 
νέες, πηγαίνουν Ικει νά ενθυμηθούν τούς έρω
τες τής νεότητος καί νό παρηγορηθούν μέ κανένα 
αψέντι. Πίνουν καί μεθούν διό νό παρηγορή
σουν τήν άσχημη ζωή τους πού δέν τήν φωτίζει 
καμιά Αχτίδα ώμορφιάς.

Καί τραγουδούν, μές τόν βακχικόν οργασμό:
J’allais à vingt ans 

dans le cabaret rire et boire.

T O  A R G O T

Τό argot ή jargon είναι μιό διεφθαρμένη 
συνθηματική διάλεκτος τών αλητών καί τών 
κλεπτών, έν είδος κορακίστικα, μία φρασεολο
γία τών τάξεων Ικείνων πού ζοΰν έξω' Από την 
κοινωνίαν.
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Φρασεολογίαι αυτού του είδους υπήρξαν πάν
τοτε εις δλας τάς Ιποχάς και είς δλους τούς 
τόπους. Οί ιερείς τής αρχαίας Αίγυπτου είχαν ένα 
Ιδιαίτερον λεξιλόγιον, τό όποιον δέν έγνώρισαν 
ποτέ οί άμύητοι, κάτι παρόμοιον μέ τάς μασ- 
σώνικάς λέξεις. Είς τήν άρχαίαν Ρώμην οί πλη
βείοι καί οί μαστρωποί ώμίλουν μίαν ξεχωριστήν 
διάλεκτον. "Ολοι οί λαοί τής Ευρώπης καί τής 
Άσίας, άπό τούς Βοημούς καί τούς ’Αθιγγά
νους μέχρι τών παριών τής Ινδίας, έχουν ένα 
ίδικόν των χαρακτηριστικόν τρόπον έκφράσεως.

Είς τήν Γαλλίαν τό γλωσσικόν τούτο Ιδίωμα, 
τό όποιον ακμάζει σήμερον είς τόν παρισινόν 
δχλον, χρονολογείται άπό τοΰ 15 αΐώνος, καί 
οφείλει τήν γέννησίν του είς τάς συμμορίας 
τών έπαιτών καί τών κλεπτών τής Ιποχής εκεί
νης, οί όποιοι έχρησιμοποίουν τήν ιδιωματικήν 
φρασεολογίαν διά ν’ άναγνωρίζωνται μεταξύ των,

Είς τό μεσαιωνικόν Παρίσι υπήρχε μία Ιδιαι
τέρα συνοικία, la cour des Miracles, δπου 
ευρισκον ασυλον οί κλέπται, οί ζητιάνοι καί οί 
κακούργοι. Τό μέρος αυτό ήτον έπισήμως άνε- 
γνωρισμένον, καί κανείς δέν έτόλμα να πέραση, 
ούτε στρατιώτης ούτε αστυνομικόν δργανον. 
Έκεΐ Ιδιδάσκετο είς τούς νεοφύτους ή μυστική 
φρασεολογία τού argot.

Τό λεξιλόγιον αύτό, διά μέσου τών αίώνων, 
έπαθε πολλάς μεταμορφώσεις. Ό  σκοπός καί ό 
λόγος τής ύπάρξεώς του ήτο τό ακατάληπτου 
τής σημασίας του. Κάθε λέξις πού εγίνετο γνω
στή είς τούς αμυήτους έπρεπε ν’  άλλάξη.

’ Αργότερα αί άκαδημίαι αΰται τών κλεπτών 
καί τών κακούργων Ισχημάτιζον τάς λέξεις των 
είς τάς φύλακας. Διά τούτο ίσως είς τήν γλώσ
σαν των Collège σημαίνει φυλακή.

Τώρα τό argot μεταβάλλεται καί πλουτίζεται 
από τούς άπάχηδες.

Οί μικροί αυτοί κακούργοι τών παρισινών 
δρόμων, δπού έχουν έμφυτον τό γλωσσικόν αί
σθημα, φαντάζονται, τό έγκλημα μέ τάς πλέον 
παραδόξους μορφάς. Ή  σκέψις των γίνεται λέξις 
καί έτσι πλουτίζουν καί διαιωνίζουν τήν φρασε
ολογίαν των, τής δίνουν νέους χρωματισμούς 
καί τήν Ικφραστικήν δύναμιν μιας άληθινής 
γλώσσης.

"Ενας γλωσσικός πόλεμος διεξάγεται μεταξύ 
αυτών καί τών αστυνομικών δργάνων δπού Ιπι- 
ζητούν νά μάθουν τήν μυστικήν αύτήν φρασεο
λογίαν. ’ Αλλά οί άπάχηδες διαρκώς αλλοιώνουν; 
δίδουν νέας σημασίας. Αί διαρκείς αύταί μετα- 
βολαί τών λέξεων καί αί μεταφορα'ι τών εννοιών 
κάμνουν τό argot ένα γλωσσικόν Πρωτέα.

Ή  φρασεολογία αύτή τού παρισινού όχλου 
είναι ζωηρά καί έλαφρά, δπως δ λαός πού τήν 
όμιλεϊ μέ πνεύμα καί μέ άναίδειαν, δημιουργη- 
μένη είς τάς στιγμάς τού Ιγκλήματος ή τής 
ηδονής.

Ή  φρασεολογία αυτή είναι διαδεδομένη είς 
την κάτω κοινωνικήν τάξιν, δπου ή άθλιότης 
Ιγγίζει τήν διαφθοράν.

Ό  λωποδύτης καί ή πόρνη διαγκωνίζονται 
καθημερινώς μέ τούς τιμίους ανθρώπους,— δ 
δρόμος ανήκει είς δλον τό κόσμον, είς τό καφε
νείου δ άπάχης κάθεται είς τό ίδιο τραπέζι μέ 
τόν εργάτην. Διά τούτο τό argot διαδίδεται. 
"Οσοι τό άκούσουν τό συγκροτούν, διότι ή όρμή, 
ή δύναμις, ή παραστατικότης τής λέξεως άπο- 
τυπούνται βαθειά είς τήν μνήμην.

Αύτό συμβαίνει, ύποθέτω, είς δλους. Μάς 
τυχαίνει νά λησμονήσωμεν μίαν άγνωστον λεξιν 
πού εΐδαμεν είς έν άρχαΐον βιβλίου, αλλά θά 
ένθυμούμεθα πάντοτε μίαν περίεργον λέξιν πού 
έτυχε ν’  άκούσωμεν άπό ένα λαϊκόν στόμα είς 
τό καφενείου ή είς τόν δρόμον.

Εκτός τοΰ argot τού δχλου καί τών άπάχη- 
δων ΰπάρχει καί ή φρασεολογία τών εργατών, 
οί όποιοι ζητούν νά Ικφράσουν πράγματα δπού 
δέν έχουν δνομα είς τήν καθημερινήν γλώσσαν 
ή έχουν μίαν όνομασίαν άχαρακτήριστην καί 
ανακριβή.

Αί λέξεις είναι είκόνες ή σύμβολα σκέψεων ή 
πραγμάτων, είς τό argot δμως αί λέξεις εκφρά
ζουν έννοιας ανυπάρκτους είς τήν ώμιλημένην 
γλώσσαν, ή σιρεβλο>μένας ή μέ άλληγορικον 
χαρακτηρισμόν.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον είς τά σιδηρουργεία, 
τά τυπογραφεία, τούς στρατώνας καί τά διά
φορα εργαστήρια δημιουργείται ένα συνθημα
τικόν κατασκεύασμα άκατάληπτον δι’  δλους δσοι 
είναι άμύητοι.

Οί κτίσται, οί ναύιαι τού Σηκουάνα, οί πω- 
ληταί τών δρόμων, οί πλανόδιοι Ιργάται, οί 
ρακοσυλλέκται και οί φαυλόβιοι είναι οί δημι
ουργοί τών περιέργων αυτών γλωσσικών ’ιδιω
τισμών.

Λεξιλόγιον πενιχρόν καί άνύπαρκτον δταν 
πρόκειται νά έκφραση διανοήματα, πλούσιον 
καί ζωντανόν δταν όμιλή διά τήν μέθην, διά 
τήν πορνείαν, διά τήν κλοπήν καί τά παρόμοια.

Οί άπάχηδες καί οί φαυλόβιοι έχουν δέκα 
λέξεις διά νά Ικφράσουν τό ρήμα τρώγω, είκοσι 
διά τό πίνω, είκοσι διά τό κτυπώ, καί 4 °  διά 
τήν μέθην. ’Υπάρχουν 1 5 λέξεις διά νά χαρα
κτηρίσουν τόν θάνατον, 14 διά τήν κλοπήν καί 
12 διά τόν άστυφύλακα δ όποιος ευρίκεται 
διαρκώς είς τήν σκέψιν των καί είς τήν φρα
σεολογίαν των. Καί χαρακτηρίζουν κατά 8ο 
τρόπους τήν γυναίκα πού εμπορεύεται τήν 
ηδονήν.

Τό argot δέν έχει' σύνταξιν διότι δέν είναι 
γλώσσα ύπό τήν καθαράν έννοιαν τής λέξεως, 
ούτε διάλεκτος, είναι μεταφορικοί τρόποι έκ
φράσεως, καί ή αλληγορία άποτελεΐ τό ούσιω- 
δέστερον στοιχείου των.
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Τά μέσα τοΰ σχηματισμού της δανείζεται άπό 
τήν άρχαίαν γαλλικήν γλώσσαν ή άπό ξένας· 
συγκόπτέι, μεταμορφώνει, συγχωνεύει, άναγραμ- 
ματίζει είς έν άκροβατικόν παιγνίδι εκφράσεων, 
είς μίαν αυθόρμητον δημιουργίαν λέξεων χωρίς 
Ιτυμολογίαν καί χωρίς παραγωγήν.

Τό argot είναι ένα λεξιλόγιον γεμάτον άπό 
απαίσιας άλλα δυνατάς εκφράσεις, άκάθαρτον 
καί οδυνηρόν άλλα μέ χρωματισμόν καί πνεύμα.

Τό argot έκφράζει είς λαμπράς μετωνυμίας 
λέξεις κυνικάς δπού ένοχλούν τόν σεμνότυφου, 
άλλά εμπνέουν τόν ποιητήν. Έ δώ  σπινθηρίζει 
τό πνεύμα, έκεΐ παρουσιάζεται γυμνόν τό άκά
θαρτον νόσημα πού βασανίζει τόν κοινωνικόν 
οργανισμόν.

Τό argot είναι ένα είδος άν&ρωηίνον όοκον- 
μέντου, ένα σκοτεινόν γλωσσικόν μνημείου διά 
τήν άνέγερσιν τού δποίου κάθε άπόκληρος τής 
τύχης, κάθε κοινωνικόν σκύβαλον, δ κακούργος 
καί ή πόρνη, δ εργάτης καί Ó παρίας Ιπρόσφε- 
ραν τόν πνευματικόν οβολόν των, κατέθεσαν 
τόν λίθον των.

Είναι ή άσυνείδητος καί λανθάνουσα γλωσ
σική εργασία μιας τάξεως ανθρώπων.

Τό λεξιλόγιον αύτό είναι ένας μεταμφιεσμός 
τής σκέψεως, τό παρισινόν πνεύμα διατυπώνει 
τάς πλέον ποταπάς έκφράσεις μέ μίαν χαριτο
λογίαν πού τάς κάμνει άνεκτάς.

’Εκφράσεις πού φωτίζουν μέ ένα παράξενου 
φώς τά βάθη τής άθλιότητος, τής διαφθοράς 
τοΰ έγκλήματος. Λέξεις πού φανερώνουν γυμνά 
τά αίσθήματα τών άνθρώπων εκείνων πού 
ζούν είς τό περιθώριον τής κοινωνίας.

ΤΑϊΕΙΔΙ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ

Τό σημερινό πρωΐ έχει κάτι άπό τήν διαύ
γεια τού άττικού ούρανού, Ó ήλιος δέν είναι σκε - 
πασμένος άπό σύγνεφα.

Είς τή γέφυρα τής Γρενέλλης μπαίνω είς ένα 
άπό τά μικρά πλοία πού διαπλέουν τό Ση
κουάνα. Έ δώ  άρχίζει τό Παρίσι. Επάνω στή 
γέφυρα στέκει τό γιγάντων άγαλμα τής ’Ελευ
θερίας πού φωτίζει τόν κόσμον. Κρατεί, ώς σύμ- 
βολον, ύψωμένην τήν χάλκινην λαμπάδα σαν 
νά φωτίζη τόν ύγρόν δρόμον πού άκολουθεί 
τόνερό τού ποταμού, προς τό μακρινόν μέλλον, 
προς τήν θάλασσαν τού ’Αγνώστου.. .

Έκεΐ κάτω, είς τήν άλλην άκρη τής πόλεως, 
τό πνεύμα τής ’Ελευθερίας, έπάνω στήν στήλη 
τήςΒαστίλλης, άνοίγει τά φτερά του σάν νά θέλη 
νά πετάξη πλιό ψηλά πρός τόν άπειρον ούρανό.

Τό πλοίο διαπλέει τό Σηκουάνα.
Τό θέαμα είναι μεγαλοπρεπές.’Αρκεί ν’ άνοι

ξης τά μάτια καί ν* άναπολήσης τό παρελθόν.
Τό μεγάλο Παρίσι, δπως τό είχε πλάσει άπό 

παιδί ή φαντασία μου, ξαναζή τώρα είς τήν

μνήμην μου καί μού διηγείται τήν θαυμαστήν 
Ιστορίαν του.

Ό  κήπος τού Κεραμεικού φαίνεται σάν νά 
άπλώνη επάνω στές δχθες τά δενδροστόλιστα 
άνδηρά του.

Παραπέρα τό Λούβρου υψώνεται μέ τήν σκυ
θρωπήν του μεγαλοπρέπειαν.

Έ δώ  δ Σηκουάνας πλαταίνει, καί άνοίγει τό 
θαυμάσιο πανόραμα τής πόλεως. Τό Pont-Neuf 
ενώνει τές δύο δχθες τού Παρισιού.

Διηγούνται δτι κατά τόν Ι7°ν αίώνα ήτον 
αδύνατο νά πέραση κανείς αύτήν τήν γέφυρα 
χωρίς νά συναντηθή μέ τό λευκόν άλογο Ινός 
ίππότη, μέ κάνένα καλόγηρο καί μέ γυναίκες 
τής ηδονής καί τής άμαρτίας. Τώρα δν αί δύο 
πρώται συναντήσεις έχουν έκλείψει ένιελώς, αί 
τελευταίαι δμως δέν είναι καί τόσον σπάνιαι...

Ά π ό αύτήν τήν γέφυραν, είς τό πέρασμα 
τών αίώνων, παρήλασεν ή αίωνία κωμψδία τής 
παρισινής ζωής.

Είς την άλλην δχθην ύψώνεται τό σεμνόν 
οικοδόμημα τής Γαλλικής Ακαδημίας. ’Εμπρός, 
άπέναντι άπό τήν προκυμαία, στέκουν τά άγάλ- 
ματα τού Βολταίρου. καί τού Κονδορσέ. Καί 
σκέπτομαι πόσες φορές οί δυό φιλόσοφοι θά 
έπεριπλανήθησαν σιωπηλοί είς αύτό τό μέρος... 
καί βέβαια δέν θά Ισκέπτοντο πώς, ύστερα άπό 
χρόνια, στήν ίδια θεσι θά είχαν στηθή τά χάλ
κινα δμοιώματά τους.

Τό πλοίο προχωρεί καί είς τές δυό δχθες 
καθρεφτίζεται ολη ή Ιστορία τοΰ Παρισιού, 
μία ιστορία ένδοξος καί κακούργος, ώραία καί 
άπεχθής. Παντού μνημεία καί κτίρια, μεγαλο
πρεπή καί μελανά δπού σού ένθυμίζουν δλας 
τάς Ιπαναστάσεις, δλην τήν αίγλη ν καί δλην τήν 
άθλιότητα. . .

Φθάνουμε στή γέφυρα τής Άουστερλίτς. 
Πρός τά δεξιά είναι rè jardin des Plantes, 
κατοικημένον άπό τά άγρια θηρία καί άπό τά 
έρπετά πού εύρίσκονται στό Παρίσι. Μακριά 
πρός τό βάθος κυριαρχεί ή Σαλπετριέρη δπου 
κλείουν έκείνες τές γυναίκες πού είναι περισσό
τερον τρελλές άπό τές άλλες.

* * *
Ό  Σηκουάνας έχει τό πλέον ωραίο καί χαρού

μενο θέαμα είς τό μέρος δπου άφίνει τό Παρίσι.
Μία γέφυρα όπου είναι ένα γιγάντιο θαύμα 

άρχιτεκτονικής, φαίνεται εκεί σάν ένα μεγάλο 
πέτρινο σύμπλεγμα.

Τό μέρος έδώ είναι γραφικόν καί άφίνει μίαν 
Ιντύπωσιν τέλους. Le P oin t-d u -jou r είναι 
μία γραφική συνοικία. "Ενα βουλεβάρτον έρημο. 
"Ενας δρόμος φραγμένος πού τόν φυλάσσουν 
τελωνοφύλακες.

Είς τό μέσον τού ποταμού τό ωραίο νησάκι 
Robinson.

Γύρω μία πλούσια βλάστησις άπό θαλάσσια
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χόρτα δπου οί Απρόσεκτοι κολυμβηταί βρίσκουν 
συχνά τόν θάνατον.

Ά π ό κάτθε μικρό πλοΐο πού αράζει βγαίνει 
ένα πλήθος Ανθρώπων, πού έρχονται νά περί- 
πλανηθούν την ώρα πού τό Παρίσι εργάζεται, 
διασκεδάζει, σπαράζει από ζωή καί άπό θάνατο.

Μερικοί "Αγγλοι βαδίζουν κοντά μου, καί 
έχουν είς τά πρόσωπά τους μίαν σοβαρόν ηλι
θιότητα. Φαίνονται σαν ευχαριστημένοι καί σαν 
υπερήφανοι.

Αί Απολαύσεις πού ευρίσκει κανείς είς αυτό 
τό μέρος δεν ήμποροϋν, μά την αλήθειαν, νά 
συγκριθοΰν καθόλου μέ έκείνας πού υπόσχεται 
είς τούς εκλεκτούς 6 Μωάμεθ, Ικανοποιούν δμως 
δλα τά γούστα καί δλα τά πορτοφόλια.

Είς τό μάκρος τής όχθης απλώνονται καπη
λεία, μικροξενοδοχεία, κιόσκια.

Υπαίθριες συναυλίες, σκοπευτήρια, πατάτες 
τηγανιστές, ψωμάκια καί γλυκίσματα. Τί άλλο!

Τά παιδιά τού δρόμου προεξάρχουν.
'Ο ένας Απλώνει ένα κουρέλι κατά γης μέ 

τά τρόφιμά του, ό άλλος έχει μικρές σφυρίχτρες. 
"Αλλοι πωλοϋν γαρίδες, ξηρά αμύγδαλα, μικρές 
πίπες καί χίλια άλλα πράγματα πού άρκούν διά 
τήν εύχαρίστησιν των μικρών παιδιών καί των 
μεγάλων άνθρώπων.

Παραπέρα οί άοιδοί τών δρόμων συνοδεύουν 
είς τήν κιθάρα τους ένα χορόν. Καί ξαναρχίζουν 
μίαν αντιστροφήν, πάντα τήν ίδιαν.

Καί δλοι φαίνονται ευχαριστημένοι.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΨΑΡΕΥΟΥΝ

Ή  μεγάλη χαρά διά τούς ταπεινούς Ανθρώ
πους πηγάζει άπό τάς μικράς απολαύσεις: Με
ρικοί άνθρωποι έδώ στό Παρίσι νομίζουν δια- 
σκέδασι νά στέκουν μ8 ένα καλάμι έπάνω σέ 
μιά γέφυρα τού Σηκουάνα καί νά ψαρεύουν.

Ό  άνθρωπος πού ψαρεύει είναι σοφός έξ 
ένστικτου, ευχαριστείται είς τό βάσανο τού πό
θου πού δεν θά πραγματοποίησή. Αυτή ή φιλο
σοφία φωλιάζει είς τήν ψυχήν του.

Κάθε Κυριακή πρωί τόσοι άνθρωποι τοπο
θετούνται είς τές γέφυρες τού Σηκουάνα, «οπλι
σμένοι μέ ένα καλάμι και μέ υπομονήν.

Μέ μίαν θαυμαστήν Αδιαφορίαν περιφρονούν 
τάς Απολαύσεις τού Παρισιού. Βυθίζουν τό 
βλέμμα τους είς τά νερά τού ποταμού καί φαί
νονται ευτυχείς.

Τό ψάρεμα είναι μία ηδονή διά τόν μισάν
θρωπον, είναι ένας κόσμος διά τόν γέροντα που 
δέν έχει ούτε σπίτι, ούτε οικογένειαν.

Είς τήν σκιάν μιάς δενδροστόλιστης όχθης, 
μέσα είς τήν πολυκοσμίαν καί τήν οχλοβοήν 
τής Κυριακής, γεμάτος πάθος καί μανία, στέκει 
δ Ανθρωπος πού ψαρεύει. Φαίνεται Αναίσθητος 
είς τήν γραφική σκηνογραφία πού Απλώνεται

μπροστά του, Αδιάφορος είς τή μυρτόφωνη συμ
φωνία πού Αντηχεί τριγύρω του.

Χαϊμένος Ανάμεσα είς χό πλήθος τών όμοιων 
του, ζή σκυμμένος, βυθισμένος είς τόν εαυτόν 
του. Τό όνειρό του εύρίσκεται εις τήν άκρη τού 
ψαρευτικού του Ιργαλείου. ’ Ελπίζει καί περι
μένει. ’Αντικρίζει τήν αιωνιότητα με αδιαφορίαν 
καί μέ γαλήνην. Περισσότερον ένδιαφέρεται διά 
τό ψάρι πού θά πιάση, παρά δι’  δλον τόν 
κόσμον.

"Οταν κινείται τό καλάμι, μία συγκίνησις 
χαϊδεύει τήν ψυχήν του.. .

Ό ταν βλέπω αυτό τό είδος τού ανθρώπου, 
ενθυμούμαι ένα μύθον πού λέγει, δτι ένας Ανα
τολίτης ήγεμών ήθελε νά Απόκτηση τό πουκά
μισο Ινός ευτυχισμένου ανθρώπου. Έπί τέλους 
εύρηκαν τόν ευτυχισμένοι1 άνθρωπον, ή τον ένας 
ζητιάνος, Αλλά δέν είχε πουκάμισο.

"Αν έβρισκαν τόν άνθρωπον πού ψαρεύει 
στήν δχθη τού Σηκουάνα, θά Ικανοποιείτο ή 
Ιπτθυμία τού ήγεμόνος έκείνου τής ’Ανατολής, 
διότι αυτός δ άνθρωπος είναι ευτυχής καί έχει 
καί πουκάμισο. . . :

Τί άλλο μπορεί νά επιθυμήση κανείς είς αυτόν 
ιόν κόσμον;

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η

"Ασχημο καί Αντιπαθητικό θέαμα είναι οι 
δρόμοι τού Παρισιού τήν Κυριακή τό Απόγευμα.

*0 δχλος διασκεδάζει.
Τό πλήθος περιπλανάται χωρίς σκοπόν, μέτό 

πνεύμα αποκοιμισμένου, μέ τήν σκέψιν έκμηδε- 
νισμένην,

Ό  μικροϋπάλληλος μέ τή γυναίκα του καί μέ 
τά παιδιά του, δ Ιργάιης πού τριγυρίζει παντού 
δπου πουλούν οινοπνεύματα, κάποιοι γέροι πού 
περιπατούν σαν νυσταγμένοι, οί άεργοι πού 
στρέφουν παντού λαίμαργα μάτια, γεμίζουν 
θλίψη καί περιφρόνηση τήν ψυχή μου.

"Ολοι αυτοί περνούν αδιάφοροι κοντά από 
τήν’Ιστορία καί άπό τήν Παράδοσιν. Ή  ήλικία 
τών παλαιών κτιρίων δέν τούς ενδιαφέρει, δέν 
γνωρίζουν ποιους ποριστούν τά αγάλματα. Περι
διαβάζουν χωρίς σκοπόν ή περνούν βιαστικά .̂

Ό  εργάτης σπρώχνει τόν πρίγκιπα καί περνά. 
Ό λος δ κόσμος φορεί τήν προσωπίδα τής Ανω
νυμίας. Ό ποιος καί νάσαι περνρς ΑδιΑφορος 
καί δέν σέ λογαριάζει κανείς.

Ό  δχλος καθρεφτίζεται μέ τάς διαθέσεις του, 
μέ τά αισθήματα του, μέ τά ένστικτά του, μέ 
τάς επιθυμίας του εις τάς Ιμποροπανηγύρεις 
(foires). Τό Παρίσι εφύλαξε τήν παράδοσιν 
αυτών τών διασκεδάσεων. .·

’Αντιλαμβάνεται κανείς τήν ψυχήν ίού πλή
θους, δν διαιρέξή τό μάκρος τών λαϊκών βου
λεβάρτών καί τών λεωφόρων. Ανάμεσα είς τόν 
καπνόν καί ε’ις τήν σκόνην ούρλιάζουν τά δργανα
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σαν Ιπιληπτικές δρχήστρες, σαν δαιμονισμένη 
συμφωνία.

Αί Αγοραί στολισμένοι μέ σύμβολα καί σή
ματα σύρουν τό πλήθος

"Ερχονται νά ΐδουν διάφορα θεάματα: Τό 
εσωτερικόν μιάς ειρκτής, ενός νοσοκομείου ή 
τής κολάσεως. Μία χειρουργική έγχείρησις, ένα 
τέρας αί πλέον Αποτρόπαιαι πληγαί τού Ανθρω
πίνου σώματος εις κέρινα αποτυπώματα, αί 
εΰφυΐαι τών σαλτιμπάγκων πού άναπαριστούν 
τά τελευταία γεγονότα.

Είναι ή μεγάλη λαϊκή έορτή δπού Αντηχούν 
τά γέλια Ακράτητα, Ανάμεσα σέ πυκνά σύγνεφα 
σκόνης καί καπνού.

"Ολος δ κόσμος είναι εύχαριστη μένος.

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

Έ ν α  φθινοπωρινό πρωΐ ή ένα δειλινό Ανοι
ξιάτικο, ενφ τό φώς χλωμό καί σάν διϋλισμένο 
Αγκαλιάζει δλα τά πράγματα..μ’ ένα πέπλο με
λαγχολίας, δ ξένος πού άγαπρ τήν Παράδοσιν 
ας περιπλανηθή στούς έρημους δρομίσκους καί 
στες παλαιικές συνοικίες τού Παρισιού, καί ας 
αναπλάση στή φαντασία του τή σκηνογραφία 
τού περασμένου καιρού.

Πρέπει νά ξέρη κανείς δλα τά δράματα πού 
εξετυλίχθησαν είς τούς μικρούς αυτούς δρόμους, 
καί τότε, οταν περιπλανάται εδώ κ’  Ικεΐ, είναι 
σάν νά περιπατή ανάμεσα άπό άναμνήσεις.

’Ερημικοί καί ήσυχοι δρομίσκοι οπου οί χίλιοι 
θόρυβοι τού Παρισιού φθάνουν σάν μακρινός 
σβυσμένος ρόχθος μιάς θάλασσας πού τήν χωρί
ζει ένα δάσος.

Μαύρα, σιωπηλά, έτοιμόρροπα κτίρια, σέ στε
νούς σκοτεινούς δρόμους, δπου έζησαν οί άνθρω- 
ποι μέ τό δυνατό πνεύμα καί μέ τήν μεγάλην 
θέλησιν, οί άνθρωποι πού Ιπηρέασαν τήν επο
χήν τους κάί άφησαν τά ίχνη τους είς τό μέλλον. 
Τά ταπεινά αυτά σπίτια τά στολίζει δ φωτοστέ
φανος τών Αναμνήσεων, καί μέ τήν γλώσσαν 
τών Αψύχων διηγούνται, είς δσους ήμποροϋν 
νά τά εννοήσουν, πώς ή παρισινή ζωή ¿ναι 
ένα δράμα χωρίς διακοπή, μία σκληρή κωμψδία, 
τραγική καί αιματηρά.

Κατά τήν εποχήν τής τρομοκρατίας είς αύτά 
τά εΙρηνικά μέρη έπήγαιναν οί προγεγραμμένοι 
νά ευρουν άσυλον, νά κρυφθούν καί νά ξεφύ- 
γουν τόν θάνατο καί τήν Αγχόνη.

Άλλα καί Από αυτές τές συνοικίες ή έπανά- 
στασις Ιπέρασε σάν μία τρικυμία. Τά μοναστή
ρια έκλείσθηκαν διά νά μην ανοίξουν ποτέ πλέον, 
καί αί Ικκλησίαι μετεβλήθησαν είς ναούς τών 
Αστικών Αρετών, μερικοί έπεστράφησαν είς τήν 
λατρείαν τών πιστών, άλλαι πέριήλθον είς ιδιω
τικήν κατοχήν καί τάς Ιγκρέμισαν.

Καί ξαναπαριστφ ή φαντασία τό θέατρον

δπου έπαίχθησαν αί μβγάλαι σκηναί τού τρα
γικού έκείνου δράματος, οπου είς τά περισ
σότερα μέρη του είναι Ακόμη ένα αίματηρό 
στίγμα διά τούς Γάλλους. Ενθυμείται κανείς 
τήν επανάστασιν, αύτό τό διάφραγμα πού χωρί
ζει τό παρελθόν άπό τό παρόν τής Γαλλίας.

Τέτοιες περιπλανήσεις γεμίζουν τήν ψυχή τού 
ξένου μέ ένα βαθύ Απροσδιόριστον αίσθημα.

Περνώ τό Σηκουάνα πού κυλφ αίώνια τά 
σιωπηλά νερά του γεμάτα άπό τή θλϊψι τών 
πεθαμένων αιώνων.

Μακριά Από τό θόρυβο καί τήν ταραχήν Ανα
ζητώ κανένα Ιρημικό δρομάκι όπου νά δίνη είς 
τήν ψυχή μας τό αίσθημα τής γαλήνης, σάν ένα 
Αναπαυτήριο μακριά Από τόν βάρβαρον δχλο.

Τά βουλεβάρτα, οί μεγάλοι δρόμοι σέ απομα
κρύνουν Από τήν έργασία σου, σοΰ δίνουν 
κάπως τήν έμπνευσι, καί μέσα είς τό βιαστικό 
πλήθος πού σέ σπρώχνει Αδιάφορο καί περνφ, 
γροικάς μεγαλύτερο τόν πόθο και τή δύναμι 
τής ψυχής πού σέ ρίχνει πρός ένα έργο, πού σέ 
κρατεί είς ένα σκοπό.

Ά ν  είσαι ποιητής παντού μπορείς ναυρής 
τήν έμπνευσι, Από κάθε μέρος μπορείς νά τρα- 
βήξης τό χρυσάφι τής ’Ιδέας, καί ν’  Ακούσης 
τήν Αρμονική μελφδίά τού τραγουδιού.

Ό  άνθρωπος πού πωλεΐ έφημερίδες, ή έργα- 
τική γυναίκα, ή υπηρέτρια πού τρέχει βιαστική, 
δ υπάλληλος, δ άεργος, ή κόρη τής ήδονής, 
περνούν από εμπρός σου σάν ενας Ανθρώπινος 
καταρράκτης.

Καί μέσα είς τήν ταραχή τής κοσμοπλημμύ
ρας, είς τήν κίνησι τών Ανθρώπων αισθάνεσαι 
τήν γέννησι τής Ιδέας. Μέσα είς τόν πυρετό τής 
έργασίας Αντώαμβάνεσαι τόν τόνο καί τόν χρω
ματισμόν αυτής τής ζωής.

Είς μίαν μεγαλούπολιν, σάν τό Παρίσι, υπάρ
χει μία κοινωνική φιλοσοφία, μία διδασκαλία 
τής ζωής δπού αν μάς δείχνη πώς εΐμεθα τιπο
τένιοι, μάς κάμνει δμως πλέον δυνατούς, πλέον 
σκληρούς πρός τόν έαυτόν μας. Ήμπορεΐ κανείς 
τότε νά έννοήση καί ν’  άντιληφθή, είς δλην της 
τήν έκτασι, τήν μηδαμινότητα τού Ατόμου, καί 
σχηματίζει εύκολότερα έδώ τήν φιλοσοφίαν του 
παρά είς μίαν μικράν επαρχίαν. Είς τάς μικράς 
πόλεις ή καρδία πάλλει πλέον σιγά, οί μεγάλοι 
πόθοι δέν κεντρίζουν τήν ψυχήν μάς, άλλα εύρι- 
σκεται κανείς πλέον κοντά πρός τό Απατηλόν 
δραμα μιάς Αμέριμνης ευτυχίας.

4 * *
Περισσότερον από τά βουλεβάρτα καί τούς 

μεγάλους δρόμους μού αρέσουν τά μέρη δπου 
τά κατοικούν αί αναμνήσεις τού παρελθόντος 
καί δεν τά συχνάζουν οί άνθρωποι.

"Οχι μακριά άπό τό βουλεβάρτο τού Σάν- 
Μισέλ πού τό πλημμυρίζει ή ζωή τών νέων, 
εύρίσκεται τό έρημο μέρος δπου ήσαν τά Ανά
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κτορα.τοϋ Ρωμαίοι1 αύτοκράτορος Κωνσταντί
νου τοί5 Χλωρού. Τώρα σφζονταί μόνον τά 
έρείπια των λουτρώνων, αί θέρμαι. Άλλα ή 
Μοίρα τών πεθαμένων αιώνων πλανάται είς 
την νεκρικήν ώμορφιά τών ερειπίων, ανάμεσα 
είς τά ναυάγια τής 'Ιστορίας.

“Ενα άγαλμα τού αύτοκράτορος ’ Ιουλιανοΰ 
στέκει ¿πιβλητικό μες τή σιγή. Πόσοι άναμνή- 
σεις βαρύνουν έδώ τήν παρισινήν ατμόσφαιραν!

Έκάθησα επάνω εις τά άρχαΐα λιθάρια πού 
τά εσκέπαζεν ή άνοιξιάτικη βλάστησις, καί ή 
σκέψις μου ονειροπολούσε τούς περασμένους 
αιώνας, τήν Λουτηκίαν, τό άρχαΐο Παρίσι ΰπό 
τό ρωμαϊκόν κράτος.
• Έσυλλογιζόμουν Ίουλιανόν τον Αποστάτην 
καί Κωνσταντίνον τόν Χλωρόν όπού ¿πάτησαν 
αυτά τά μέρη, καί έβλεπα τόν αιώνιον ήλιον, 
να στολίζη μέ μίαν άθάνατον αΐγλην τά ερει
πωμένα ανάκτορά των.

Κοντά μου έφτερούγιζαν τά σπουργίτια, σαν 
άληθινοί καί αΙώνιοι κυρίαρχοι αύτοΰ.τοΰ μέ
ρους άπό γενεάς εις γενεάν. Ή  δυναστεία των 
εδώ, άπό χιλιάδων ετών, δεν έπαυσε νά βασι- 
λεύη, νά κελαϊδή, νά διαιωνίζεται.

“Ολα περνούν, αλλάζουν καί χάνονται· μοναρ- 
χίαι καί βασίλεια, φιλοδοξίαι καί μίση. Σβύ- 
νονται οι θρίαμβοι καί ξεψυχούν οί θρήνοι, τών 

. νικημένων, άλλα τά μικρά σπουργίτια τώρα 
έπάνω στά έρείπια κελαϊδούν καί φτερουγίζουν 
όπως καί είς τήν Ιποχήν τών ρωμαίων αύτο- 
κρατόρων.

Φεύγω άπό τό έρημον αύτό μέρος τών ανα
μνήσεων καί τά βήματά μου μέ φέρουν είς τήν 
place de la Concorde.

Είς τό μέσον υψώνεται μεγαλοπρεπής ό οβε
λίσκος ό όποιος έστόλιζε τόν ναόν τού Λούξορ 
είς τάς άρχαίας Θήβας τής Αίγυπτου, κατά τόν 
14 αιώνα π. X.

Καί τώρα μέσα είς . τόν θόρυβον τής παρισι
νής αύτής πλατείας στέκει σάν νοσταλγός, καί 
θά βλέπη τήν Αίγυπτον σάν ένα δραμα άπό 
γρανίτη. Εμπρός είς τόν Σηκουάναν θά ονει
ρεύεται τόν Νείλον μέ τούς ίπποποτάμους καί 
τούς κροκοδείλους. Ασυγκίνητος καί μέ περι- 
φρόνησι κυττάζει τό πλήθος πού περνά.

Επλανήθηκα στούς παρισινούς δρόμους.Έπέ- 
ρασα άπό τήν πλατείαν τής Βανδόμης. Επάνω 
είς τήν στήλην στέκει μέ τραγικήν ΰπερηφάνειαν 
δ Ναπολέων, σάν αετός μέ τήν άστραπή στά 
μάτια, σάν νά κυρίαρχη άκόμη τή Μοίρα, τούς 
βασιλείς, τούς άνθρώπους.

Καί μια στιγμήν δπως Ικύτταζα ψηλά, μοΰ 
ήλθε, σάν σέ παραλήρημα, νά ρωτήσω τό άψυχον 
άγαλμα:

—  'Υπερήφανε κατακτητή, πιστεύεις άκόμη 
στή Δύναμι;
. Καί, δταν εφθασα είς τήν αύλή τού παλαιού

Λούβρου, ή σκιά τής νύχτας είχεν άπλωθη τρι
γύρω μου. Ή · βασιλική άύλή ήταν έρημη καί 
σιγαλή. Ό  παρισινός θόρυβος δέν μέ ενοχλού- 
σεν εδώ. Έκύτταζα μέσα είς τάς μετό.πας. τ,ά 
μάρμαρα πού τά έσκάλισεν ή Τέχνη καί τά έκα- 
τοικοΰσεν ή Δόξα.

Ανάμεσα άπό τά σύγνεφα, σέ μιαν άκρη, 
έπρόβαινε ματωμένο τό φεγγάρι, καί έσκόρπιζε 
τό παγερό του φώς.'Ή ρωες καί ήμίθεοι έπαιρ
ναν κάποια παράξενα σχήματα. Σάν ένα μυθι
κόν δραμα Ισάλευαν οί περασμένοι αιώνες γύρω 
άπό τόν μαΰρον δγκον τού Λούβρου, κάτω άπό 
τήν άργύρόχρυσην άνταύγεια τού φεγγαριού.

Οί βασιλείς, οί αύτοκράτορες καί ό παρισινός 
λαός, άπό έποχής είς εποχήν, ¿στόλισαν μέ μίαν 
άνάμνησι, με ένα όνομα, μέ μίαν χρονολογίαν, 
μέ ένα έμβλημα τόν πέτρινον αύτόν γίγαντα.

Ή  Ειμαρμένη σκληρή καί μεγαλόπρεπη στέ
κει Ιπάνω άπό άύτό τό οίκοδήμημα.

"Υστερα άπό τόση λαμπρή δόξα, τόσους φό·. 
νους, τόσα πένθη, τώρα τό έρημικό παλάτι, 
κατοικημένον άπό τής Τέχνης τά έργα, φαί
νεται σάν νά δνειρεύεται κάτω άπό τό φώς τής 
Φόίβης.

Καί καθώς φεύγω, άπό τό Λούβρον έως τόν 
Κεραμεικόν, αισθάνομαι είς τήν νυκτερινήν γα
λήνην, δλην τήν ζωήν όπού έσβυσε, νά ξαναζή 
είς ένα δνειρον, καί νά σαλεύη μες άπό τήν 
σκιάν τής λήθης.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Στέκω εμπρός είς τήν Παναγίαν τών Παρι- 
σίων. Τί έχει νά Ινθυμηθή κανείς καί τί νά 
άναπολήση εμπρός είς αύτό τό μαΰρον οικο
δόμημα!

Ή  ψυχή τής Γαλλίας φτερουγίζει κάτου άπό 
τούς θόλους αύτοϋ τού ναού, δπου έπέρασαν 
αναρίθμητες εθνικές τελετές, βασιλικοί γάμοι, 
κηδεΐαι αύτοκρατόρων.

Έ δώ  ύψωσαν επάνω είς βωμόν τήν θεάν 
τού Λογικού, καί άναψαν τήν λαμπάδα τής 
Αλήθειας καί έκαψαν τήν Παλαιάν καί τήν 

Καινήν Διαθήκην. ’Εδώ οί Παρισινοί έλάτρευ- 
σαν είς τά 1793 Madame la Raison, τήν θεάν 
τού Λογικού, ή όποία τούς ήρνείτο τά δώρα 
της τήν στιγμήν όπού τήν ¿πανηγύριζαν. ’Αλλά 
ό θρίαμβος τού Λογικού εδείχθη, μίαν φοράν 
άκόμη, εφήμερος καί ό ναός του πρώτα ¿νοι
κιάζεται είς ένα έμπορον καί ύστερα μένει κλει
σμένος ώς τά ι 8θ2.

Καί ό ξένος μπαίνει μέ ένα αίσθημα θαυ
μασμού είς τήν μεγάλην αύτήν μητρόπολιν άπό 
τήν όποιαν ¿πέρασαν δλαι αί χαραί καί τά 
πένθη, δλαι αί περιπέτειαι καί αί έορταί τού 
Παρισιού. .

Οί άνθρωποι πού έκτισαν τόν πέτρινον αύτόν
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γίγαντα δέν υπάρχουν, 
άλλα ή Παναγία τών 
Παρισίων υψώνει, άπέ- 
ναντι άπό τόν Σηκουά
ναν, τόν μαΰρον δγκον 
της όπού συνδυάζει τό
σους άρχιτεκτονικούς ρυ
θμούς,άπό τού ρωμαϊκού 
μέχρι τού γοτθικού.

Ό  χρόνος έχει άπλώ- 
σειείς τάς προσόψεις τόν 
σκοτεινό πέπλο τών περα
σμένων αίώνων. Οί δύο 
πύργοι ύψώνονται πρός 
τόν ουρανό σάν παρα
κλητικά χέρια. Μπαίνω 
μέσα. “Ενα φώς γεμάτο 
μυστικισμό σταλάζει άπό 
τά ύαλόφραχτα παρά
θυρα. Τό παρελθόν ζή 
έδώ μέσα καί δίνει μιάν 
άνατριχίλα οτήν ι|ηιχή.

Οί μεγάλοι αιώνες πού 
κοιμούνται έδώ, μιλούν 
χωρίς ήχον.

Ανεβαίνουμε τήν ¿σω- 
τερική κυκλική σκάλα τού 
πύργου πού στρέφεται 
σάν ένα πέτρινο φίδι. Ό πίσω μου άκούω τά βή
ματα τών άλλων πούάνεβαίνουν,καί άσθμαίνουν 
σάν νά γροικούν τό αίσθημα κάποιας άγωνίας.

Φθάνουμε. Ψηλά άπό τόν πύργο φαίνεται τό 
πανόραμα τού Παρισιού. Στά πλευρά καί στές 
κορυφές τής έκκλησίας είναι σκαλισμένα φαντα
στικά ζφα καί τέρατα. Παραδόσεις καί ίστορίαι 
τών καιρών πού έπέρασαν γραμμένες επάνω 
στήν πέτρα.

Μονόκεροι καί λυκάνθρωποι, χίμαιραι καί 
δράκοντες, πτηνά καί σεραφείμ. Φύλακες άπό 
γρανίτη στημένοι εκεί πρό αίώνων. Στέκονται 
σάν σκεπτικοί καί όνειροπόλοι φρουροί.

Καί γιά μια στιγμήν ή φαντασία μου λησμονεί 
τόπο καί χρόνο, περνφ τό διάστημα, καί νομίζω 
πώς εύρίσκομαι είς τόν πύργον τής Βαβέλ.

Καί κιπτόζω. σ(*ν δνειρον, όλόγυρά μου 
νά άπλώνεται σάν πέτρινος πέπλος, σάν δαντελ- 
λωτές άράχνες άπό γρανίτη, δλος ό κόσμος τών 
φανταστικών τεράτων.

Μακριά καί όλόγυρα ξανοίγω τό μεγαλόπρεπο 
καί άπελπιστικό θέαμα τού Παρισιού.

'Ο  Σηκουάνας σάν ένα μεγάλο Υ  διασχίζει δλο 
τό Παρίσι καί κυλάει τά σιωπηλά νερά του κάτω 
άπό τόσες γέφυρες πού ενώνουν τές δύο δχθες.

Τά μεγαλύτερα μνημεία τού Παρισιού, μάρ
τυρες τής Ιστορίας, άπό τό Πάνθεον ως τό 
Κεραμεικόν, ξεχωρίζονται άνάμεσα στά σπίτια 
πού πλημμυρίζουν σάν άπειρη θάλασσα. Μα

κριά,κάτω, πέρα,χαμηλά, 
τά σπίτια άλλα υψώνον
ται, άλλα γέρνουν καί 
μοιάζουν μέ φανταστικά 
κύματα. Οί πύργοι φαί
νονται σάν γιγάντιοι λαι
μοί δρνέων.

'Ο ίλιγγος τού ύψους 
σού κυριεύει τήν ψυχή, 
καί θαρρείς πώς είσαι 
ένα πουλί στο κλαδί τού 
πλέον ψηλού δένδρου.

Λίγα θεάματα είς τόν 
κόσμον θά είναι τόσον 
μεγαλοπρεπή καί τόσον 
άπαίσια. Δέν είναι μία 
μεσημβρινή πόλις όπού 
αναπαύεται είς τάς άγκά- 
λας τής ειρηνικής φύ- 
σεως. Είναι τό θέαμα τής 
άγωνίας, τού πυρετού.

Αυτοκίνητα, σιδηρό
δρομοι, τραίνα, άνθρω
ποι- Έ ν α  σπασμωδικό 
.τρέξιμο πρός τήν άβυσσο 
τού θανάτου. Ή  νέα γε
νεά θέλει νά ζήση γλή- 
γορα, νά φθάση γλή- 

γορα, νά ψύγη γλήγορα. Αυτή ή ζωή είναι ένας 
ίλιγγος, μία'μεθυσμένη όρμή.

Παντού^ φαίνεται ή μεγάλη, ή άπελπιστική 
καί ματαία προσπάθεια τού ανθρώπου.

Μία εργασία σκληρά καί άδιάκοπη, ένα πόνος 
καί μία χαρά, ή δίψα καί ή ήδονή, τό χρυσάφι 
καί ή λάσπη τής κοινωνίας. “Αγρυπνος καί 
άρρωστημένος, αχόρταγος καί άκούραστος ό 
άνθρωπος δλο άγωνίζεται, δλο ονειρεύεται μία 
νίκη, πάντα κυνηγφ μία χίμαιρα. Είς τόν αιώ
νιον άγώνα τής δράσεως καί τής προόδου ζήτα 
ό ένας νά καταβάλη τόν άλλον, νά κερδίσουν 
μίαν λωρίδα τού μέλλοντος.

Αιώνια αδιάκοπα μακριά άπλώνονται οί δρό
μοι τού Παρισιού.

Δρόμοι μεγάλοι καί δρόμοι στενοί. Σπίτια, 
μνημεία, αγάλματα, εκκλησίαν Μία άνθρώπινη 
άβυσσος πλατεία καί βαθεϊα. Τόσες πέτρες, τόσα 
κτίρια, τόση συνάθροισις ΰπολογισμού καί έργα- 
σίας, μού δίνει τήν ιδέα Ινός πολέμου διαρκούς, 
μοχθηρού, αίωνίου, πού διεξάγεται σώμα πρός 
σώμα, μέ δλα τά μέσα, μέ δλας τάς έφευρέσεις 
τού άνθρωπον.

Είνε άπειρον τόάνθρώπινον οικοδόμημα έδώ 
στό Παρίσι. Τό άτομον χάνεται, πνίγεται μέσα 
είς αυτήν τήν θάλασσαν δπου καταλήγουν δλαι 
αΐ πηγαί τού πλούτου, τού πνεύματος, τού πο
λιτισμού.

Τό έμπόριον, ή βιομηχανία, ό πληθυσμός^
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παν δ,τι είναι ζωή και δύναμις, ψυχή ενός έθνους, 
εχει συναθροισθή Ιδώ από αιώνων.

Καί τό Παρίσι πάσχει από μίαν συμφόρησι 
πολιτισμοί), από μίαν υπεραιμίαν, έχει άπορρο- 
φήσει δλην τήν Γαλλίαν. Πριν κατέβω άπό τον 
πύργο τής Παναγίας των ΙΙαρισίων ρίχνω ενα 
τελευταίο βλέμμα πρός τα κάτω.

Τό δραμα άπλώνεται φαντασμαγορικό. Ό  
ήλιος ρίχνει επάνω στό Παρίσι μία φλογερή 
πορφύρα, καί σάν πλούσια πυρκαίά άντιφέγγει 
μες τήν άνταύγεια τοΰ Σηκουάνα. Ό  θόρυβος 
τοΰ πλήθους φτάνει ώς εδώ σάν τόν χείμαρρο 
πού ορμητικός ξεσπάει άνάμεσα στους βράχους 
καί χύνεται στην άβυσσο.

Ή  βοή, μεγάλη καί πολυσύνθετη, αντηχεί 
σάν μακρινή συμφωνία.

Δέν διακρίνεις ποιο είναι, τό γέλιο τής χαράς, 
ποιος ό θρήνος τοΰ πόνου. Ή  βλαστήμια καί 
ή κραυγή νής ά π ελ π ια ία ς  πνίγεται άπό τήν ίαχή 
τής νίκης. Τό τραγούδι τής ήδονής καί τής 
μέθης σκεπάζει τήν κατάρα τής όργής.

*0 αιώνιος ύμνος τής παρισινής ζωής άντη- 
χεΐ αδιάκοπα, σάν γιγάντια. συμφωνία άπό κά
ποια δαιμονισμένην ορχήστρα, μές τήν τρικυμία 
τοΰ πλήθους πού αφρίζει ό τρυγητός τής ζωής 
καί τοΰ θανάτου.

Παρίσι, γή τής Δόξας καί τής Ήδονής, γή 
τών πόθων καί τής απελπισίας, είσαι ωραίο καί 
είσαι άπαΐσιο! Μές τήν ψυχή μου βαθειά γροικώ, 
σάν μιιριόφωνην αρμονία, τή μεγάλη, τήν απέ
ραντη, τήν ώκεάνεια ζωή σου.

(Ποβίοι ιοοδ-ιεω) Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ

“ Ο Π Ο Ι 0 Ν  Π Α Ρ Η ι  Ο Χ Α Ρ Ο Σ , ,

Τά παλληκάρια τών Ελληνικών βουνών πού 
δέν Ιγνώρισαν τί θά ’πή φόβος, δέν ήρκοΰντο 

εΐς τά άνδρικά παιγνίδια τοΰ πηδήματος καί 
τοΰ λιθαριού, άλλ’ είχαν καί ένα φονικόν παι
γνίδι, είς τό όποιον εξεδηλοΰτο εξόχως ή πρός 
τόν θάνατον περιφρόνησις, άλλά καί ή μοιρο- 
λατρεία των.

Τριγύρω άπό ενα λείον μάρμαρον, τοποθετη- 
μένον είς άνάλογον ύψος, ή ταψί τοποθετημέ- 
νον είς τραπέζι τοΰ φαγητού (τάβλα), έκάθηντο 
πεντέξ παλληκάρια.

“Επαιρναν ένα κουμποΰρι γεμισμένον, έσή- 
κωναν τόν λύκο, τό άκουμβοΰσαν ορθόν επί 
τοΰ λείου εδάφους καί ένας έξ δλων, διά κλή
ρου βριζόμενος, έστρεφεν αυτό διά τής δεξιάς 
χειρός επί τοΰ κοπάνου του δσον ήδύνατο ταχύ
τερα. Έ νφ  τό κουμποΰρι περιεστρέφετο, αυτοί 
τραγουδούσαν. Τέλος έπιπτε καί συνήθως έπιανε 
φωτιά.. “Οταν δέν κατωρθοΰτο τούτο, ήρχετο 
η σειρά τοΰ δευτέρου παλληκαριοΰ, καί ούιω 
καθ’  §ξής μέχρις αποτελέσματος. 'Η σφαίρα κά
ποιον άπό όλους έπαιρνε. Έάν έξέπλινε, τούτο 
ήτο έκτακτος εύνοια τής τύχης.

.Συνήθως τό παιγνίδι τοΰιο τό Ιπρότεινεν 
κάποιος νέος πρός τούς άλλους, οί όποιοι, Ιπειδή 
άπετέλει ζήτημα τιμής, άπεδέχοντο αυτό ευχα
ρίστως. Ποιος ξέρει τί μικροδράματα επιδείξεως' 
υπεροχής είς ανδρείαν, ή ποιοι λόγοι Ιρωτικής 
ή άλλης άντιζηλίας νά προυκάλουν έκάστην πρό- 
τασιν διά τό παιγνίδι τούτο! . . .

Είς §ν είδυλλιακόν δράμα ημών «Στην Ιτιά 
άπο κάτω», νεαρός ποιμήν ούτω διηγείται τό 
πράγμα πρός μίαν κόρην:

ΔΡΟΣΙΑ

«Μπά! τί σημάδι είν’αύτό όπ’έχεις στό λαιμό σου; 

ΓΙΩΤΗΣ

Πέντ’ έξη τσοπανόπουλα μια μέρα στό λιβάδι 
παίζαμε τών άρματωλών τό ξακουστό παιγνίδι 
νά δούμε δν θά φοβηθή κανείς κΓ αν θά

[δειλιάση.
“Ολοι καθήσαμε στή γή τριγύρω άπό μιά πλάκα 
καί γρήγορα γυρίζαμε απάνω ένας-ένας 
κουμποΰρι, μέ όλάνοιχτον τό λύκο, τραγου-

. [δώντας:
«Χάρε δέ σέ φοβούμαστε κι’  δποιον διαλέξης

[πάρε*.
ΔΡΟΣΙΑ 

Καί τό κουμποΰρι;. . .
ΓΙΩΤΗΣ
“Επιασε φωτιά.. .
ΔΡΟΣΙΑ

Καί πήρε; . . .
ΓΙΩΤΗΣ

Εμένα-
ΔΡΟΣΙΑ - ,

ΚΓ αν πέθαινες";
ΓΙΩΤΗΣ 

"Ωρα. καλή!
. . ' . ΔΡΟΣΙΑ ■ “

Τσοπάνος είσαι ή δράκος;!»
Δ. ΓΡ.-Κ·.

Η  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

Τ ό θέμα είναι πλέον ή ενδιαφέρον διά τάς ’Αθήνας. 
Ό  κ Βλατσιώτης προθύμως ήκουσε τήν παράχλησίν 
μας νά δώση είς τούς άναγνώστας τών «Παναθήναίων» 
τό πόρισμα τής γενομένης εργασίας. Μηχανικός, !ρ -  
γαζόμενος είς Βιέννην παρά τ φ  κ. Κίνζερ, ήλθε μαζί 
του είς τήν Ε λλάδα, χαί έπάνω είς τό διάγραμμα 
τοΰ ξένου μηχανικού έξεπόνησε τήν ιιελέτην τής 
ύδρεύσεως καθ’ όλα τά στάδια τοΰ έργου.

Τά  νερά τής Στυμφαλίας, τά όποια άπό 
δεκαετηρίδων σχεδόν φέρονται είς τά δι- 

ι|>αλέα χείλη τών Αθηναίων χωρίς νά έχουν 
κατορθώσει άκόμη νά τά δροσίσουν, αποτε
λούνται κυρίως άπό τά νερά τών πηγών 
Κιόνια, αϊ όποίαι πηγάζουν εΐς τούς πρόπο- 
δας τοΰ δρους Κυλλήνη (Τζίρια) καί χύνονται 
είς τήν λίμνην τής Στυμφαλίας. Τά ίδια νερά 
ό Άδριανός εχρησιμοποίησε διά τήν ύδρευσιν 
τής παλαιάς Κορίνθου, ΰποδείξας τρόπον τινά 
τόν δρόμον τόν όποιον οί μεταγενέστεροι ήμπο- 
ροΰσαν ν’  ακολουθήσουν δν ήθελαν νά μετα
φέρουν ταΰτα είς τάς ’Αθήνας.

Ά π ό τό 1889 ό κ. ζίιιείΐεησσίζ, μηχανικός 
τής Γαλλικής άποστολής, εΐργάσθη διά τήν 
μεταφοράν τών ύδάτων ιχύτών είς τάς ’Αθήνας. 
“Εκτοτε εγένοντο διάφοροι προμελέται υπό 
διαφόρων τό 1899 μετεκλήθη ώς γνωμοδό
της ό γάλλος αρχιμηχανικός κ. Βεοϊιιηαηη' 
μέχρι τοΰ 1907 όλαι αί ενέργειαι περιωρίζοντο 
είς προμελέτας μόνον κατά τό μάλλον καί ήττον 
λεπτομερείς.

Μελέτη λεπτομερής ήρχισε κυρίως τό 1908, 
τήν εκπόνησιν τής οποίας άνέλαβεν ή ’ Εθνική

Τράπεζα τής Ελλάδος δΓ ειδικής συμβάσεως 
μετά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Ή  Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης μετεκά- 
λεσε πρός τούτο τόν κ. Κΐπζβι-, άνώτερον τεχνι
κόν σύμβουλον τής πόλεως Βιέννης, ό όποιος 
διηύθυνε τήν μελέτην καί διευθύνει τώρα 
τήν κατασκευήν τοΰ εν τφ περατοΰσθαι εδρι- 
σκομένου δευτέρου υδραγωγείου τής Βιέννης, 
τό όποιον θά διοχετεύη είς τήν Βιέννην, εκ ιών 
“Αλπεων τής Στυρίας εξ άποστάσεως 183 χιλιο
μέτρων 200,000 κυβ. μέτρα νερού ήμερησίως.

Συμφώνως μέ τάς υποδείξεις καί όδηγίας τοΰ 
κ. Κίπζεί' καί Ιπί τή βάσει τών υποδειγμάτων 
τοΰ υδραγωγείου τής Βιέννης έγεινε και ή 
μελέτη τής Στυμφαλίας, μικρότερος άδελφός 
τών τέκνων τοΰ ίδίου δημιουργού.

Ά ναγκ αιονσα  ποσότης ϋδατος. — ‘Ως βά-
σις Ιλήφθησαν 8ο  λίτραι ήμερησίως κατ’ άτομον 
διά πληθυσμόν 5 20,000 κατοίκων. ’ Επί τή 
βάσει τής σημερινής αύξήσεως τοΰ πληθυσμού, 
αί Άθήναι καί ό Πειράιεύς θ ’ αριθμούν 520, 
000 κατοίκων τό ! 9 $7< όπότε θά χρειάζωνται 
αί δύο πόλεις ήμερησίως ψΐ,όοο κυβ. μέτρα. Ή  
ποσότης αύτη κατανεμομένη είς τόν τωρινόν 
πληθυσμόν άναλογεΐ πρός ι 8θ λίτρας κατ’ άτο- 
μον ήμερησίως.

Παροχή τώ ν Π ηγών. — Αί ?πί τής παροχής 
παρατηρήσεις είνε σχετικώς ελάχιστοι. Ή  πα
ροχή κυμαίνεται μεταξύ μεγάλων ορίων. Ούτω τόν

ΑΙ εικ όνες α ΰ τ α ι  το ΰ  ΰ δ ρ α γ ω γ είο υ  τ ή ς  Β ιέννη ς ή μ ίίορ οΰν  κ άλλιο  ία  ν ά  ου ν οδεύ οου ν  τ ή ν  μελέτην το ΰ  κ. Β λ α τ σ ιώ τ η  περί το ΰ  
οχ εδια ζομ β νου  ΰ δρ α γ ω γ είου  τ ώ ν  ’ Α θ η ν ώ ν , π ρ ό ς  μ ε τα φ ο ρ ά ν  τ ώ ν  ν ε ρ ώ ν  τ ή ς  Σ τυ μ φ α λ ία ς . Τ ά  ϊδ ια  τεχ ν ικ ά  έ ρ γ α  ό π ο υ  δγειναν 
έκ εί θ ά  γ ε ίν ον ν  κ α ι έ δ ώ  ώ ς  έκ τ ή ς  σ ν ο τ ά σ ε ω ς  τ ο ΰ  εδά φ ου ς- Ή  είκ ώ ν  α ΰ τή  δείχνει Ιρ γ α τ α ς  έρ γ α ζο μ ε ν ο υ ς  εΐς τ ο  ά ν ο ιγ μ α  

θ π ο γ ε ίο ν  οή ρ α γ γ ο ς  κ α ι π λ α γ ίω ς  τ ό  οη μ εΐον  όπ ου  τ ό  ΰ δ ρ α γ ω γ ε ίο ν  θ ά  π εράοη  έπ ά ν ω  είς γέφ υ ραν .
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γεΐον, τού δποίου τά ίχνη εις πολλά σημεία καί 
είς άρκετά μεγάλον μήκος ή μπορεί κανείς νά 
ΐδη καί παρακολούθηση· άπό του Ά γ . Βασι
λείου γο υδραγωγείον πλησιάζει τά χωρία Κλέ- 
νια καί Άθήκια καί καταλήγει είς τό Όνειον 
δρος, δπου Ιγκαθίσταται καί ή πτώσις 26ο  πε
ρίπου μέτρων. 'Η  δύναμις τής πτώσεως θά 
μετατροπή είς ήλερκτικήν ενέργειαν, ή οποία 
θά χρησιμεύση διά νά άνυψώση άργότερον το 
νερό εις την πρώτην δεξαμενήν τοΰ Δαφνίου, 
οΰιως ωστε τό νερό τρόπον τινά θ ' άνυψώνε- 
ται άφ’  εαυτού.

Ε’ι; τους πρόποδας τοΰ Όνείου θά γείνη ή 
Ιγκατάστασις τοΰ ήλεκτρικοΰ εργοστασίου· άπ° 

ΑΙ πηγαΐ Κιόν^α, «οθ χύνβνταί εις 5ήν λίμνην Σνυμφαλίαν έδώ τδ ύδραγωγεΐον άρχίζει V.“ Αναπτύσσεται είς 
«οι τ®ν ίποίων τά νά διοχίτευβοΰν εΐξ χόν κάμπον τής Κορίνθου καί φθάνει είς την

διώρυγα τής Κορίνθου, την όποιαν διασχίζει,
Σεπτέμβριον 1899 δ *· β α β ίΐ « !« *  χατεμέτρησε έ'ν Ζ'λ,όμετρον ,̂ιακρύτερα _ άπό την
1500 λίτρας τό δευτερόλεπτου, τον δέ Όκτώ- «παρχουσαν  ̂γέφυραν του σιδηροδρόμου προς
βριον 1899 ά κ. Βεοΐιιηαπη. μόνον 203 λίτρας· το^μερος^του αρωνικου.
τόν ’ Ιούλιον τοΰ ιρ ιο  Ιρρεον 800 λίτραι. Ή  Επί τής διώρυγος οί δύο σωλήνες θά είνε
Ιλαχίστη παροχή παρουσιάζεται πάντοτε κατά τοποθετημένοι επάνω είς σιδηράν κρεμαστήν
τους φθινοπωρινούς μήνας ’ Οκτώβριον καί γέφυραν 8ο μέτρων.άνοίγματος· θά είνε ή πρώτη
Νοέμβριον. έν Έλλάδι κρεμαστή γέφυρα. Τούς πολυπλόκούς

Αί πηγαί τών Κιονίων κεϊνται 6ΐθ  μ. ύπε- υπολογισμούς, τά σχέδια καί τόν προϋπολογι- 
ράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης. ' «μόν ταύτης έξεπόνησεν δ γνωστός είς τόν εδώ

κύκλον τών μηχανικών εμβριθής Ιπιστήμών κ.
Χάραξις. — Ή  δλη χάραξι.ς διά τής διώρυγος Σνάϊδερ. 

τής Κορίνθου υποδιαιρείται σχεδόν εις τό μέσον Ά π ό τής διώρυγος τής Κορίνθου τό ύδραγω-
εις δύο τμήματα· τό Ιν τή Πελοποννήσφ καί τό γεΐον αναπτύσσεται είς ΐάς υπώρειας τών βου- 
έν τή στερεά Έλλάδι. Καί τό μέν πρώτον 
ήμισυ αποτελεί τό υψηλόν μέρος τοΰ υδρα
γωγείου,'τό δε δεύτερον τό χαμηλόν είς τό 
δποΐον καταλήγει τό υψηλόν μέ πτώσιν 
26ο περίπου μέτρων.

Τό υδραγωγείον τό δποΐον θά διοχε- 
τεύη τό νερό, θ ’  άποτελήται:

ι) Κατά τό μεγαλύτερον μέρος άπό 
κτιστόν ύδραγωγεΐον σχήματος ωοειδούς 
μέ βάσιν σχεδόν Ιπιπέδου, .πλάτους ένός 
μέτρου καί ύψους ι.6ο μέτρου’ ή κορυφή 
τοΰ υδραγωγείου τούτου θά εύρίσκεται 
τουλάχιστον έν μέτρον ύπό τήν έπιφάνειαν 
της γής ούτως ώστε νά μη τό έπηρεάζη ή 
έξωτερική θερμότης.

2) Ά π ό αρκετά μεγάλο τμήμα σηράγ
γων δπού τό ύδραγωγεΐον θά είνε ύπο- 
γείως τοποθετημένον.

3) Ά π ό τό σωληνωτόν τμήμα, τό όποιον 
εινε καί τό μικρότερον. Είς τό τμήμα αύτό 
θά τοποθετηθούν δύο σωλήνες παράλλη
λοι, έκαστος διαμέτρου 700  χιλιοστών.

Τό πρώτον τμήμα τοΰ υδραγωγείου 
κατά μέγα μέρος άπό τών πηγών μέχρι 
τοΰ χωρίου Ά γ . Βασίλειος βαίνει παρα- 
πλεύρως μέ τό παλαιόν Άδριάνειον άγω- Η ν6φ' ’β"

1. Τ ό  χ βνόν  μ*τα|ύ τ ώ ν  δ * ό  οη μ βίω ν  τ ώ ν  $>δο«γωγ8(ώ ν ^Τναι ή  γέφ υ ρ α  Ι π Ι τ ή ς  όπ ο4ας ·&ά τ ό  έλλβίπ ον  ^έρα§ δ ιό  ν ό γ ί ν η
■.* ή  8 ν ω «ις . — 2. Σ ω λ ή ν ε ς  τοΦ  όδ ρ α γ ω γ β ίο υ  τα η ο^ β τη μ έν α ι εϊς τ ή ν  χ ο (τ η ν  π οταμ οΟ .

1 . Σ ίφ ίογες ή  οω Χ η ν ω τόν  δ δ ρ α γ ω γ β ϊο ν  τοπ οθ ετη μ έν ο ι. είς τ ό  (λάθος $ ε ύ μ * το ς , άν τιχ α θ ιοτ& ν τες  τ ό  χτίσ*μ ον γ έ φ υ ρ α ς  χάρι,ν 
ι * /  „  ο ικ ονομ ία ς. — Γ έ φ υ ρ α  έπ ί τ ή ς  οπ ο ία ς  διέρχ ετα ι τ ό  ύ δ ρ α γ ω γ ε ΐο ν .

νών Ιπάνω άπό'τό Καλαμάκι καί τους Α γί
ους Θεοδώρους, εισέρχεται είς τό δάσος τής 
Κινέτας βαΐνον σχεδόν εντεύθεν παραλλήλως μέ 
τόν σιδηρόδρομον,, διασχίζει ύπογείως Ιντός άλ- 
λεπαλλήλων σηράγγων τους κρημνούς τής κακής 
Σκάλας καί παρουσιάζεται όπισθεν τών Μεγά
ρων, διατρέχει τήν παιδιάδα τών Μεγάρων καί 
τής Έλευσΐνος καί' καταλήγει είς τό Δεμερτζή 
παρά τήν λίμνην τοΰ Κουμουνδούρου δπου έγκα- 
θίστανταί αί άντλίαι αί όποΐαι θ ’  ανυψώσουν 
τό νερό ί ι ο  μέτρα υψηλά είς τήν δεξαμενήν 
τον Δαφνίου. Αί άντλίαι θά κινούνται μέ τόν

ήλεκτρισμόν δ δποΐος θά διοχετεύεται άπό τόν 
ήλεκτρικόν σταθμόν τοΰ Όνείου ορούς.

Ή  δεξαμενή τοΰ Δαφνίου θά τοποθετήθή 
σχεδόν πίσω άπό τά υπάρχοντα χάνια τοΰ 
Δαφνίου.
1 Ά π ό  τήν δεξαμενήν αυτήν άναχωρόΰν δύο 

σωλήνες, δ είς διά τάς ’Αθήνας καί 6 δεύτερος 
διά τόν Πειραιά. Καί οί δύο σωλήνες ακολου
θούν ιήν ίεράν δδόν. Παρά τήν Πυριτιδαπο
θήκην χωρίζονται, καί δ σωλήν τών ’Αθηνών 
διαμέτρου, 700  χιλιοστών, καταλήγει είς τόν 
λόφον τοΰ Στρέφη δπού θά κτίσθή δεύτερα
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δεξαμενή, ό δέ τοΰ Πειραιώς, διαμέτρου 425 
χιλιοστών, είς την Υπάρχουσαν δεξαμενήν τής 
Καστέλλας ή οποία θά παραμείνη.

'Η  ποσότης τοΰ νερού ή όποία θ ’  άνυψωθή 
εις τό Δαφνί είνε ζοο  λίτρ. το δευτερόλεπτου, |κ 
τών οποίων 3 5° προορίζονται διά τάς ’Αθήνας 
και 150 διά τον Πειραιά.

’Εντός τής πόλεως τών ’Αθηνών θά κτισθοΰν 
4 δεξαμεναί, έκαστη τών όποιων θάτροφοδοτή 
ίδίαν ζώνην έκ τούτων ή πρώτη θά είνε είς τον 
λόφον Στρέψη 120 μ. άνω τής Ιπιφανείας τής 
θαλάσσης, και θα εξυπηρετή την ζώνην ή ¿ποία 
περιλαμβάνεται μεταξύ τών υψομέτρων 90, μέχρι 
6ο  μ. Παρά την δεξαμενήν τοΰ Στρέφη θά Ιγκα- 
τασταθή δεύτερος σταθμός αντλιών ó όποιος 
άπό αυτών θ ’  άνυψώνη τό νερό είς την δεξα
μενήν, ή οποία θά τοποθετηθή επί τοΰ Λνκα- 
βητοΰ είς τό Υψόμετρον ιδο μ. κάτω δπό τον 
"Αγ. Σιδέρη' αΰτη θά εξυπηρετή την ζώνην τήν 
Υψηλότέραν, ή όποία φθάνει μέχρι τοΰ Υψο
μέτρου 90 μ. Ή  τρίτη θά τοποθετηθή παρά τό 
άστεροσκοπεΐον είς τό Υψόμετρον 90 μ. Ή  ζώνη 
αΰτη θά περιλαμβάνεται μεταξύ τών υψομέτρων 
6ο  και 30. Ή  τετάρτη δεξαμενή θά τροφο- 
δοτή τήν χαμηλήν ζώνην τών Φαλήρων. Έπί 
τοΰ παρόντος θά κτισθοΰν αί τρεις ,πρώται 
δεξαμεναί.

Ή  χωρητικότης τών δεξαμενών υπελογίσθη 
ούτως ώστε νά έπαρκή διά μίαν «αί ήμίσειαν 
ημέραν έν περιπτώσει βλάβης τοΰ Υδραγωγείου. 
Ό λαι αί δεξαμεναί δμοΰ θά περιέχουν 65,000 
κυβ. μέτρα νεροΰ, ήτοι 10,000 κυβ. μέτρα ή

ενδιάμεσος δεξαμενή τοΰ Δαφνίου, 4θ,°θθ κυβ. 
μέτρα δλαι αί δεξαμεναί τών Αθηνών καί 
15,000 κυβ. ή δεξαμενή τοΰ Πειραιώς. Οί σω 
λήνες τής πόλεως Υπελογίσθησαν οδτως ώστε 
νά δύνανται νά επαρκέσωσιν είς πυρκαϊάν χω
ρίς έκ τούτου νά διαταραχθή ή Υδροληψία τών 
γειτόνων.

Τό δλον μήκος τοΰ Υδραγωγείου άπό τών πη
γών μέχρι τής δεξαμενής τοΰ Δαφνίου άνέρχεται 
εις τον στρογγυλόν αριθμόν 159  χιλιομέτρων, 
άπό Δαφνίου δέ μέχρι Στρέφη είς 11 χμ. ήτοι 
έν δλφ 170 χιλιόμετρα, έκ τών όποιων περίπου

105 Χ1̂ · ε ν̂ε Ητιστόν Υδραγωγείου 
49 χιλ. σήραγγες^
17  χιλ. σωληνωτόν.

Αί δαπάναι δλον τοΰ έργου θ ά  άνέλθουν 
περίπου είς 3 1 έκατομμύρια χωρίς τάς απαλ
λοτριώσεις. Ύπό εΥνοϊκάς συνιθήκας τό έργον 
ήμπορεΐ νά άποπερατωθή 4  &η μετά τήν έναρ- 
ξιν τής κατασκευής.

Έλπίζομεν δτι μέχρι της προσεχούς συνόδου 
τής Βουλής αί μελέται θά έχουν άποπερατωθη 
τελείως, ούτως ώστε έπί τη βάσει αυτών νά 
ψηφισθή ή σύμβασις καί νά είνε δυνατόν τό 
έρχόμενον έτος ή μέλλουσα έταιρία νά προβή 
είς τήν έκτέλεσιν τοΰ τόσον άναγκαίου έργου.

Αί έκ της κατασκευής τοΰ Υδραγωγείου τής 
Βιέννης ληψθεΐσαι είκόνες 5ς χρησιμεύσουν τρό
πον τινά ώς είκόνες τοΰ μέλλοντος Υδραγω
γείου τής Στυμφαλίας καθ’  δσον ή μελέτη 
τούτου επί τή βάσει τών ιδίων τύπων έγεινε.

ΑΛΕΞ. ΒΛΑΤ2 ΙΩΤΗΣ

Σ ΟΦΟΙ  ΚΑΙ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ — ©  Κ Ο Υ Ρ Υ

Ο Κουρύ Υπήρξεν άπό τους έπιστήμονας, έπί 
τών όποιων ή έπιστήμη Ιστήρίζε πολλας 

ελπίδας. Ό ,τι έδωκεν έως τήν στιγμήν αυτήν 
ήτο μία άπλή Υπόσχεσις, τήν οποίαν, έάν έμε- 
νεν είς τήν ζωήν, δεν θά διέψευδε βεβαίως. 
"Ενα βράδυ πρό τοΰ θανάτου του εδριικόμην 
μαζί του· μοΰ ώμιλοΰσε διά τά σχέδιά του καί διά 
τάς Ιδέας του και εγώ έθαύμαζα τήν γονιμότητα 
καί τό βάθος τής οκέψεώς του, τάς νέας άπό-, 
ψεις τών φυσικών φαινομένων, διαβλεπομένων 
δια μέσου ενός πνεύματος πρωτοτύπου καί 
διαυγούς, καί ένόμιζα οτι κατανοώ τώρα καλύ
τερα τό μεγαλεΐον της άνθρωπίνης διανοίας. 
Τήν επαύριον, είς μίαν στιγμήν, ολα αδτά Ιξε- 
μηδενίσθησαν· ένα τυχαΐον καί ήλίθιον γεγονός 
ήλθε νά μάς Υπενθυμίση βαναυσότατα, πόσον 
μηδαμινή είναι ή σκέψις άπέναντι τών χιλίων 
τυφλών δυνάμεων πού συγκρούονται άδιακόπως

μέσα είς τον κόσμον, συντρίβουσαι τό πέη’ είς 
τό πέρασμά των, χωρίς νά γνωρίζουν αί ΐδιαι 
πού πηγαίνουν.

Οί φίλοι τον καί οί συνάδελφοί του έννόησαν 
άμέσως τήν σημασίαν τής απώλειας που Υφί- 
σταντο- άλλά τό πένθος έξηπλώθη μακρύτερα 
άκόμη. Οί διασημότεροι ξένοι σοφοί όμοφώνως 
εξεδήλωσαν τήν εκτίμησιν των πρός τόν συμ
πατριώτη»’ μας, ενώ είς τήν Γαλλίαν δεν υπήρ
ξεν άνθρωπος, δσον άμαθής καί δν ήτο, που 
νά μην αίσθανθη έστώ καί συγκεχυμένως, πολύ 
ή ολίγον, ποίαν δύναμιν έχασεν ή πατρίς καί ή 
άνθρωπότης.

Ό  Κουρύ εφερεν είς τήν σπουδήν τών φυ
σικών πραγμάτων κάποιαν αΐσθησιν λεπτοτά- 
την, πού τον έκαμνε νά μαντέύη αναλογίας, τάς 
όποίας κάνείς δέν είχεν Υποπτευθή έως τώρα, 
καί τοΰ έπέτρεπε νά προσανατολίζεται, έν μέσφ
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ενός δαιδάλου περίπλοκων φαινομένων, δπου 
άλλοι θά δίχον ώρισμένως παραπλανηθή. Ό  
κόσμος παρουσιάζεται Ινώπιόν μας ώς σειρά 
ποικίλων καί ευμετάβλητων είκόνων, διαδεχο- 
μέν<ον άλλήλαςμ'ε παραδόξους Ιδιοτροπίας. "Ολοι 
οί φυσικοί γνωρίζουν δτι αί φευγαλέαι αΥταί 
επιφάσεις καλύπτουν ένα βάθος ακίνητον δέν 
γνωρίζουν δμως δλοι νά τό άνακαλύψουν."Αλλοι, 
δπως τό παιδί πού κυνηγφ μίαν πεταλούδαν, 
προσηλόνονται είς τά Ιφήμερα τοΰ φαινομένου, 
χωρίς νά διακρίνουν τάς σχέσεις τάς Υπαρχού- 
σας μεταξύ εκείνον πού προηγήθη καί εκείνου 
πού Ιπεται. "Αλλοι πάλιν δέν βλέπουν παρά 
τήν ίδίαν των σκέψιν καί κλείουν τούς δφθαλ- 
μούς πρός τάς αντιρρήσεις τής φύαεοις. Οί αλη
θείς φυσικοί, δπως ό Κουρύ, δέν βλέπουν ούτε 
μόνον μέσα των ούτε μόνον τήν Ιπιφάνειαν 
τών πραγμάτων. Γνωρίζουν νά βλέπουν Υπό τά 
πράγματα.

Οί μαθηματικοί άποτελοΰν κάποτε ένα πρόσ
κομμα ή καί ένα κίνδυνον άκόμη, είς τάς φυσι
κός έρεύνας, καί με τήν άκριβολογίαν τής γλώσ- 
σης των μάς ώθοΰν νά βεβαιόνωμεν πράγματα, 
πού δέν γνωρίζομεν. ’Εκείνοι πού έχουν τό 
ένστικτον, περί τοΰ όποιου ώμίλησα πρό δλίγου, 
γνωρίζουν νά τό μεταχειρίζωνται καλύτερα. 
ΕΥρίσκουν έν αύτφ τό μέσον, διά νά Ικφρά- 
σουν τήν συμμετρίαν τών πραγμάτων, πού 
αισθάνονται οΐ· ίδιοι. Διά τοΰ αισθήματος 
αυτού τής συμμετρίας ώδηγήθη ό Κουρύ είς 
τήν άνακάλυψιν τής πιεστικής ήλεκτρικότητος 
τών κρυστάλλων, μίαν έργασίαν εις τήν δποίαν 
άπεκαλύφθησαν διά πρώτην φοράν αί σπάνιαι 
Ιπιστημονικαί το%> άρεταί.

Ή  προσοχή του έστράφη τοιουτοτρόπως πρός 
τά κρύσταλλα. Ποιος είναι ό  μυστηριώδης λόγος, 
πού δίδει είς τά σώματα ταΰτα τήν καταπλη
κτικήν των γεωμετρικήν κανονικότητα; Διατί 
άναπτύσσονται πάντοτε συμμετρικώς καί παρου
σιάζουν τήν.ΐδίαν μορφήν, τήν όποιαν αναλαμ
βάνουν, άκόμη καί δταν τήν διαταράξωμεν, 
άρκεΐ. μόνον νά Ιξακολουθη ή άνάπτυξίς τω ν ; 
'Ο  Κουρύ !ψ’  δλων αυτών τών ζητημάτων είχε 
πρωτοτύπους βλέψεις, τάς όποίας ό θάνατος 
δέν τοΰ άψήκε τόν καιρόν νά Ιξακρίβώση.

Έ πί ένός μαγνητικοΰ πεδίου, ό σίδηρος μα
γνητίζεται ίσχυρώς· άλλά καί τά άλλα σώματα 
δφίστανται επιδράσεις άν«λόγους, έστω καί 
άσθενεστέρας κατά πολύ, είτε κατά τόν αυτόν 
τρόπον είτε κατ’  άντίθετον. Γενικώς έπιστεύετο 
δτι Ινταΰθα πρόκειται περί βαθμολογικής δια
φοράς μόνον. Ό  Κουρύ μάς άπέδείξεν δτι ή 
άντίληψις- αντη είναι εσφαλμένη καί. δτι ία 
«ΐτια, είς τά όποια οφείλεται ό μαγνητισμός τοΰ 
σιδήρου καί τοΰ νικελίου, δέν έχουν καμία»’ 
σχέσιν προς τά αίτια, πού παράγουν είς’ άλλα 
σώματα ομοιογενή φαινόμενα. Καί τφόντι ή

Ιπίδρασις τής »θερμοκρασίας είναι Ιντελώς δια
φορετική είς τάς δύο περιστάσεις.

Αί πρώται αΥταί έρευναι τοΰ προσεπόρισαν 
τόν θαυμασμόν ειδικών είς τά ζητήματα αΥτά 
φυσικών, άλλά μισών τήν έπίδειξιν έμεινεν 
άγΐ’ωστος είς τό πολύ κοινόν. Μια καταπληκτική 
άνακάλυψις τόν έκαμε γνωστόν έπιτέλους, καί 
άπό τήν μίαν ημέραν έως τήν άλλην τόν κατέ
στησε διάσημον. Υπάρχει είς τήν Βοημίαν 
μεταλλείου, έκ τοΰ όποιου έξάγεται μετάλλευμα, 
περιέχον πολυάριθμα και ποικίλα στοιχεία, με
ταξύ τών όποιων μερικά Ιθεωροΰντο σπανιώ- 
ταια. Έ ξ  αυτών ?ν ήτο σπανιώτερον άκόμη καί 
κάνείς δεν τό είχεν ίδεί. Είς ένα τόνον μεταλ
λεύματος δέν περιείχοντο παρά τμήματα μόνον 
τοΰ χιλιοστοΰ τοΰ γραμμαρίου εξ αύτοΰ. Ή το  
τό ράδιον. Ό ταν  ό Κουρύ καί ή σύζυγός του 
άπεμόνωσαν καί συνεκέντρωσαν τό νέον αύτό 
μέταλλον, είδαν δτι κατείχε τάς καταπληκτικω- 
τέρας ίδιότητας. Απέλυε δηλαδή συνεχώς άκτι- 
νοβολίας, τάς όποίας είμπορεΐ κάνεις νά προσο- 
μοιάση, πρός ρεΰμα ίσχυρώς ήλεκτρισμένων 
σωματίων, εμ·ψυχουμένων άπό ταχύτητα τόσον 
μεγάλην, οσον σχεδόν καί ή τοΰ. φωτός. Τά 
σωμάτια ταΰτα είναι, δπως πιστεύεται, τόσον 
έλαφρά ώστε τό ράδιον δύναται νάπρλύη τοιαΰτα 
έπί δισεκατομμύρια έτών, χωρίς τό βάρος του 
νά έλαττωθή σημαντικώς. Προσπίπτοντα έπί 
τοΰ ήλεκτροσκοπίου τό εκκενόνουν. Προσπί
πτοντα έπί ώρισμένων σωμάτων, τά φωτίζουν· 
καί τό φώς αΥτό, έκ πρώτης όψεως, φαίνεται 
αίώνιον, δφοΰ ή πηγή τόυ φαίνεται επίσης 
άστείρευτος.

Τά σωμάτια ταΰτα πραγματοποιούν ταχύτη
τας, άγνώστους μέχρι τοΰδε, καί ή σπουδή τών 
κινήσεων των μάς αποκαλύπτει μίαν νέαν μη
χανικήν, ή όποία κατά τούς ένθουσιωδεστέρους, 
μέλλει συντόμως νάνατρέψη τήν παλαιάν μας 
μηχανικήν, ίκανήν τό πολύ - πολύ διά τάς άθλιας 
μηχανάς μας, καί τούς οκνηρούς πλανήτας, οί 
όποιοι μόλις έχουν χιλιοπλασίαν ταχύτητα άπ’ 
αύτάς. Καί ή νέα αυτή μηχανική δέν άφίνει 
τίποτε όρθιον μάς άναγγελλουν ήδη δτι δέν 
Υπάρχει πλέον Υλη κα) δτι έκεΐνο πού ο»’ομά- 
ζομεν υλην δέν είναι παρά μία παραίσθησις 
ήλεκτρικής φύσεως.

Τό ράδιον, παράγον φώς, έπρεπε νά παράγη 
καί θερμότητα. 'Ο  Κουρύ τό άπέδειξε καί μια 
νέα έκπληξις Ιγεννήθη. Μήπως πρόκειται τάχα 
περί τοΰ άεικινήτου; Μερικοί έσπευσαν νά τό 
βεβαιώσουν, μολονότι μας λέγουν τώρα δτι τό 
ράδιον Ιξαντλεϊται εντός χιλίων διακοσίων ετών.

Σύμφωνα μέ τόν Υπολογισμόν αΥτόν, τό 
ράδιον περικλείει Ικατόν χιλιάδας φοράς περισ- 
σοτέραν θερμότητα, ίσου βάρους λιθανθράκων. 
Έ πί τή βάσει αΰτή, άπέδωκαν τήν έσωτερικήν 
θερμότητα τής γηΐνης σφαίρας ή καί τήν θερ-



μότητα τού Ήλίου Ακόμη, εις Απόκρυφους 
ποσότητας ραδίου.

“Οσον Ιμελετδτο τό νέον σώμα, τόσον έπα- 
ρουσιάζοντο νέα άσπροσδόκητα γεγονότα, τά 
όποια εφαίνοντο διαψεύδοντα ό,τι μέχρι τοΰδε 
επιστεύαμεν δη  γνωρίζυμεν περί της {ίλης. 
Μυστηριώδεις αναθυμιάσεις Ιφάίνοντο. Απολυό- 
μεναι έξ αύτοΰ, είς τάς διαδοχικάς μεταμορφώ- 
σεις των όποιων Απεδίδετο ή παραγομένη θερ- 
μότης, καί αί δπόϊαι έπιτέλους κατέληγον είς τό 
ήλιον, Αέριον Ιλαφρότατον Ανευρεθέν Ιν τφ 
Ήλίφ, πολύ πριν ή συναντηθή έπί της Γης. 
Τό δνειρον λοιπόν τών παλαιών Αλχημιστών 
¿πραγματοποιείτο; ΕδρισκόμεΘα Ινώπιον μιας 
μεταμορφώσεως τών στοιχείων; Οί τρομάζοντες 
πρό τών νεωτερισμών, θά είχαν άδικον νά τα* 
ραχθούν.πολύ γρήγορα. Είναι πιθανόν οτι οί 
χημικοί θά επιτύχουν |ν τέλει νδι υπαγάγουν τά 
παράδοξα αύτά φαινόμενα είς την δικαιοδοσίαν 
τω ν  δλα τά πράγματα τακτοποιούνται καί, δν 
τά στοιχεία είναι, κατά τόν δρίσμόν, παν δ,τι παρα
μένει Αναλλοίωτον είς δλας τάς μεταμορφώσεις 
τής ύλης, κατ’ Ανάγκην θά παραμένουν τοιαΰτα. 
Όπωσδήπίμε ένιαΰθα πρόκειται περί Αντιδρά
σεων, πολύ διαφορετικών, άπό τάς γνωστάς μας 
μέχρι τοΰδε καί αί όποϊαι θέτουν είς ενέργειαν 
Απίστευτους ποσότητας ένεργείαζ. Έ άν Ισπευ- 
σαν μερικοί εις πρόωρα συμπεράσματα, άφ* δσα 
δμως ώνειρεύθησαν θά παραμείνουν Αρκετά 
διά νάνασιατώσουν ολην τήν Φυσικήν.

Δεν θά ομιλήσω Ιδώ περί τών Ιατρικών Ιφαρ- 
μογών. Δεν μου Αρέσει νά Ιπιλαμβάνωμ&ι πρα
κτικών ζητημάτων, διότι θεωρώ τόν Ιαυτόν μου' 
ολίγον Αδέξιον είς τά ζητήματα αυτά καί φο
βούμαι πάντοτε μήπως διαπράξω Ακατάλληλον 
ρεκλάμαν .ή υπηρετήσω ακουσίως κάνέν Ιμπο- 
ρίκόν τραστ. ’ · · · · ·

Τά εξαγόμενα ταϋια, πού θΛμβόνουν τό κοι
νόν, πρέπει νά θεωρούνται Ακόμη πολυτιμότερα 
Από τούς γνωρίζοντας με πόσον μακράν ίιπο- 
μονήν καί μέ ποίαν θαυμαστήν επιμέλειαν 
εξηγοράσθησαν. Ύψηλαΐ καί δίκαιοι άμοιβαί 
Ιδιπλασίασαν την δημοτικότητα του Κουρύ' ό 
καθημερινός τύ.πος διεσάλπισε τό όνομά του 
καί, χωρίς νά τό θέληση ό ϊδιος, εγινε τοΰ συρ
μού. Ή  φήμη, ή δποία συνήθως δέν σπεύδει 
προς τούς μή Ιπιζητούντας αύτήν, τόν κατε- 
δίωξέ μέχρι τής σκιάς, δπου Ικρύπτετο. Τόσος 
θόρυβος έτρόμαξε τόν άνθρωπον αυτόν, τόν 
τόσον μετριόφρονα, δ όποιος ήγάπησε την Ιπι- 
στήμην δι’ αύτήν καί μόνην, καί ή θορυβώδης 
αυτή έπισημότης, δέν θά ήτο δΓ αυτόν παρά 
δυσάρεστον συμβεβηκός, εχθρικόν τής έργασίας

τον καί τής Αναπαύσεώς του,, εάν'δέν ήσθάνετ.ό 
ότι δλη αυτή ή δόξα . δέν άνήκε μόνον είς αυτόν, 
αλλ’  Αντανέκλα |φ’  δλης τής Γαλλίας.

“Οσοι τόν έγνώρισαν, ήξεύρουν πόσον ευχά
ριστος καί σοβαρή ταυτοχρόνως ήτο :ή συνομι
λία του, ποίον θέλγητρογ άβρόιατον Ανεδίδετο 
Από τήν γλυκεϊαν . του, μετριοφροσύνην, τήν 
πρωτογενή του. ευθύτητα, τήν λεπτότητα τού 
πνεύματός του. Πρόθυμος, πάντοτε νά έξαλέί- 
φεται Ιμπρός είς τούς ί.δικούς του. τούς φίλους 
του καί τούς Αντιπάλους,του ακόμη, ήτον, όπως 
λέγομεν «ένας Απαίσιος ύπο<|ιηφιος ,̂ (Σ.Μ,. Πρό
κειται περί τής ’Ακαδημίας τών Επιστημών) 
Αλλά .είς τήν δημοκρατίαν μας ο.ί υποψήφιοι 
δέν λείπουν. . '

Ποιος θά έπίστεύεν εντούτοις ότι, υπό τόσην 
γλυκύτητα, εκρύφιειο μία Αδιάλλακτος ψυχή; 
’Αδιάλλακτος είς τάς γενναίας Αρχάς, μέ τάς 
οποίας είχε τραφή, είς τό ιδιαίτερον ήθικόν 
ιδεώδες, «ού εΐχε διδαχθή νΑγαπά, τό. ιδεώδες 
αύτό τής Απολύτου έίλικρινείας, πολύ υψηλής 
ϊσως διά τόν κόσμον,, είς τόν όποιον ζώμεν. 
Δέν Ιγνώριζεν αύτός τάς χιλίας μικράς ευκολίας, 
μέ τάς όποιας ευχαριστείται ή Αδυναμία μας. 
Δέν Ιχώριζεν άλλως τε τήν λατρείαν τού ΐδεώ 
δους αυτού, από τήν λατρείαν του προς τ,ήν 
Ιπιστήμην, καί μάς Ιδειξέ μ’  ενα λαμπρόν παρά
δειγμα, πόσον υψηλή αντίληψις.τού καθήκοντος 
είμπορεΐ ,ν.ά πρόκυψη άπό τόν Απλοΰν καί Αγνόν 
έρωτα τής Αλήθειας. ’Ολίγον σημαίνει ποίον 
Θεόν λατρεύει κανείς. Τά θαύματα δέν τά κά- 
μνει, δ Θ.εός, Αλλά ή πίστις.

Δέν είναι δυνατόν νΑνακαλέσωμεν Τήν μνή
μην τού Κουρύ, χωρίς ή σκέψις μας νά πετάξη 
προς τήν θαυμαστήν εκείνην γυναίκα, ή ύπόία 
δέν ύπήρξε μόνον δι* αυτόν Αφωσιώμένη σύν
τροφος, Αλλά πολύτιμος σύνεργάτρια. Αί Απεί- 
ρως Ιλάχισταί αύταί ποσότητες, τής ύλης, αί 
διεσπαρμέναι καί σχεδόν χαμέναι, μέσα είς Απει
ρον. όγκον, πόση υπομονή, φροντίς καί προσοχή 
Ιχρειάσθη, διά νά μή διαφύγουν κατά τά μόλις 
όρατά ίχνη των κ’ Iπέιτα νά συγκεντρωθούν χωρίς 
καμίαν Απώλειαν' καί' επιτέλους νά συλλεχθοϋν 
είς δλίγους κόκκους πλούσιας κόνεως; “ Αλλως τε 
ή συνεργασία αύτη, είς τήν οποίαν «ί φυσικοί 
Αρεταί τού Ανδρος καί τής γυναικός 'συνεδύά- 
σθησαν τόσον ευτυχώς, δέν υπήρξε μόνον ανταλ
λαγή Ιδεών. 'Υπήρξεν Ανταλλαγή ένεργείας, τό 
ισχυρότερου δηλαδή φάρμακον κατά τών παρο
δικών Αποθαρρύνσεων, είς τάς οποίας εκτί
θενται συνήθως δλοι οί έρευνηταί. ΓΙαρομοι« 
ήθική πράξις είναι Ανεκτίμητος καί δέν Ιχομεν 
ζυγόν διά νά τήν ζυγίσωμεν.
[Μβτηφρ. II. Α. | Α Ν Ρ Υ  Π Ο Υ Α Γ Κ Α Ρ Ε  

Γ α λ λ .  Ά χ α δ η μ ί α ς
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[ Βράδυ. ’Στό ιδιαίτερο σαλονάκι της, ή Αγγέλα 
Παπαστάμου ¿γευμάτισε ολομόναχη, γιατί πρό ολίγου 
έπιασε τόν άνδρα τής νάγκαλιάζη τήν καμαριέρα της 
Καλλιόπη καί είνε άποφασισμένη νά toíj «βαότάξη 
μούτρα» τούλάχιστσν |να μήνα. Ίσως καί όκτώ μόνο 
’μέρες, όπως τή συμβουλέυσε ή μητέρα της, αλλά 
λιγώτερο ποτέ · -. Όπωςδήποτε, η άπιατία τοίί Νί
κου της, πού ποτέ δέν τόν θεωρούσε Ικανό γιά τέτοιο 
πράγμα, την ερριξέ από τά σύννεφα. ΕΙνβ αληθινά 
λυπημένη καί, άπό τό κακο της, άρχισε τώρα να τής 
πον$ καί ιό δόντι. Κουκουλόνεται κωμικοτραγικά μέ 
τή μπέρτα της καί κάθεται κεϊ, μπροστά ατό τραπε
ζάκι όπου άπόφαγβ, καί κάθε τόσο βογγμ, δέν ξέρεις 
πιά άπό ποιό πόνο. ... Άλλά τό άγαπημένο αντρόγυνο 
έχει μιά τρυφερή συνήθεια παληά: Ό Νίκος καί ή 
Αγγέλα πίνουν καφέ μαζί, άπό τό ίδιο φλυτζάνι. 
’Απόψε, γιά πρώτη1 φορά, έφαγαν χωριστά. Χωριστά 
θά πάρουν καί τόν καφέ τους; . . .  'όχι· ό Νίκος πού 
κατά βάθος λατρεύει τήν Αγγέλα τον, καί είνε μετα- 
νοιωμένος γιά τήν ήπιστία της στιγμής, καί δέν έννοεΤ 
γιά τόσο πράγμα vá¡ μείνουν μαλωμενοι ούτε μιά μέρα, 
εισβάλλει, άπό τήν τραπεζαρία όπου έφαγε μέ τούς 
άλλους, στό σαλονάκι, άποφασισμένος νά έκβιάση τή 
συμφιλίωσι. Καί ακριβώς ελπίζει στή βοήθεια τής 
παληάς τρυφερής σμνήάειας . . .

Κάνει τόν θυμωμένο, και άνοίγονιας άπότομμ τήν 
πόρτά τοΟ σαλονιού, πριν μπή, φωνάζει πρός τήν τραπεζαρία:]

NIKOS— Τον καφέ μου 0«  τόν πάρω Ιδώ... 
έδώ νά μου τόν φέρετε! (Μπαίνει).

ΑΓΓΕΛΑ, κατάπληκτη, σηκώνεται μέ όρμή. — Ά , 
μά ή άναίδειά του δέν έχει δρια! [Κάνει νά φύγη].

ΝΙΚΟΣ, στέκεται μπροστά της καί τήν εμποδίζει.— · 
Έ,-γιά, που;

ΑΓΓΕΛΑ — Ά ρε με!
NIKOS, αυστηρά- — Ποΰ πας;
ΑΓΓΕΛΑ — Ό^ου θέλω.
ΝΙΚΟΣ, επιτακτικά. — Πίσω! πίσω γρήγορα! 

στήθέσισου! (
ΑΓΓΕΛΑ, ΰποχώρεΐ στή βία τού Νίκου. — “Αλλο 

τονιο πάλι! ορίστε μας!. .. (Γυρίζει, κάθεται στή 
θέσιτης καί κουκουλόνεται περισσότερο· σιγά]. Θά μέ
τρελλάνετε σείς σήμερα!

ΝΙΚΟΣ, δυνατά. — Έσεΐς θά μέ τρελλάνετε! 
Δέ μου λες, σέ : παρακαλώ, τί ήταν τάποψινά 
καμώματα τής μητέρας σου; 1 “Ετσι, νά μέ 
κάμη ρεζίλι ’ς δ)ιο τόν κόσμο; Νά μάς φωνά
ξουν άπό τό δρόμο «οΰ, νά χαθήτε!»; . . . Ποΰ 
είμαστε;.,. Ά ί  μά δσο τό συλλογίζομαι! δε 
μπορώ νά τό χφνέψω! [Σουλατσάρει). Κατάστα- 
οις! .  . τς! . . .

ΑΓΓΕΛΑ, σιγά. — 'Ορίστε! φωνάζει ό κλέφτης 
γιά νά φύγη ό νοικοκύρης.

1 Υπαινιγμός ογήν τελευταία σκηνή τής υ' πράξειος. 
"Οταν ή μητέρα τής ’Αγγέλας έπιασε ιό γαμπρό της 
κάτω, ςτεήν κάμαρα τής Καλλιόπης, τούς έφώναξε δλους καί τόν ¿ρεζίλεψε.

ΝΙΚΟΣ, δυνατά. — Καί βέβαια πού πρέπει νά 
φύγη δ νοικοκύρης! Μήπως μου μένει δλλο 
παρά νά πάρω τό καπελάκι μου καί νά φύγω; 

ΑΓΓΕΛΑ — Θά μέ υποχρέωσης . . .
ΝΙΚΟΣ — Ά ,  γιά νά σου πώ! Μή μέ προ

κοίλης καί συ, γιατί έγώ δέν παίζω. “Εχει χάζι 
νά έπιδοκιμάζης καί ή εύγενεία σου τή διαγωγή 
τής μητέρας σου! . . .

ΑΓΓΕΛΑ, σιγά. — “Α, μά τοΰτο! . .  . καλέ, γυ
ρεύει καί ρέστα I . . .

ΝΙΚΟΣ — Ήταν πράγματ' αυτά πού έκαμε, 
ε; “Ετσι κάνουν οί καθώς-πρέπει άνθρωποι 
σέ τέτοιες περιστάσεις, έ; Άντίς, κι’  &ν έβλεπε 
τίποτα, νά τάποσκξπάοη, αυτή, χωρίς νά Ιδη 
τό παραμικρό, αναστάτωσε τό σπίτι. “Ως καί 
τό ναύτη μου φώναξε στην παράστασι! 1 Πώς 
δέ βγήκε καί στό μπαλκόνι νά βγάλη τις φωνές, 
άπορώ κ’ εγώ. Τς! . . .

ΑΓΓΕΛΑ, άπό μέσα της. — Καλέ τούτος τρελ- 
λάθηκε!

ΝΙΚΟΣ, εξακολουθεί, πνιγμένος τάχ’ άπό θυμό καί. 
κυιτάζοντας τήν ’Αγγέλα. — Γιατί έπιτέλους τί, τί 
στοχάστηκε ή κυρία πεθερά μου, έ ;!! [έξαφνα, 
σά νά βΐδε τώρα τά χάλια της ’Αγγέλας, άλλάζτν ύφος 
καί τή ρο)τφ μέ ηρεμία). Μά γιατί είσαι έτσι κου
κουλωμένη ; μή σοΰ πόνεσε πάλι τό δόντι;

ΑΓΓΕΛΑ, γυρίζει άλλου τό κεφάλι της γιά νά μή τού άπαντήση.
ΝΙΚΟΣ, τρυφερώτερα. — Λέγε μου λοιπόν. Σοΰ 

πονεΐ τό αναθεματισμένο; . . .  I ; . . .  [Σέ λίγο, μέ 
καινούριο θυμό). Μή σώσης καί μιλήσης! (Σουλα
τσάρει). Νά μή μιλήσης ποτέ σου!...  “Ωχ, άδελφέ! 
πού θά φάω εγώ εδώ-μέσα τη ζωή μου! Νά 
μέ κάνετε Ιτσι— δλοι σας— σά νά έχω κι’ άλλον 
άπό σας στόν κόσμο! . . .  2 ’Επιτέλους, κυρία, 
ποΰ θέλεις νά πάω νά κάμω τά παραπονά μου; 
ποΰ νά πάω εγώ νά κλαφτώ; Στη μάννα μου; 
ή στόν πατέρα μρυ; πού είνε είκοσι χρόνια 
πεθαμένοι;

ΑΓΓΕΛΑ, μέ κακία. — Κάτω! κάτω, σέ παρα
καλώ, στην κάμαρα της Καλλιόπης! Δέν έφυγε 
άκόμα!

ΝΙΚΟΣ, μέ ψυχρό παράπονο. — “Α, Ιτσι; . . . . 
Αυτά θά μοΰ λές τώρα;. .. Ιτσι ώραΐα θά μου 
άπαντφς; Αύτή τήν ωραία ζωή θά ζήσουμε 
μεϊς;

ΑΓΓΕΛΑ — Καί ποιός φταίει;... ’Ε γ ώ ;... 
ΝΙΚΟΣ, άμέσως, μέ προσποιητή έκπληξι. — ‘Ορί

στε !! λες καί τής είπα πώς φταίει αύτή! [Χειρο
νομεί ζωηρά). Μά εγώ, ’Αγγέλα μου, έγώ! Κανέ-

1 Ό Νίκος είνε ύποφροντιστής τού Ναυτικού καί 
έχει στό σπίτι του ύπηρετη τόν ναύτη Κοσμά.

* ‘Ο Νίκος είνε σώγαμπρος ’ςτοδ άρεοπαγίτη Γεωρ- γιάδη.
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νάς άλλος δέ φταίει άπό μένα. Τ’  άρνήθηκα 
αυτό; “Α, όλα κΓόλαί Έγώ δέν είμαι άπό κεί
νους. Τώκαμα; τό λέω! .

ΑΓΓΕΛΑ, άπό μέσα της.— ’Αναίδεια! [Γυρίζει 
άλλο® τό κεφάλι, σά νά μή θέλη νά τόν βλέπη).

ΝΙΚΟΣ, εξακολουθεί- — *Αμή τ ί ; σάν χό 
Γεώργο1, πού εΐπε πώς τή χαΐδεψε παιοιπώς;  
ή σάν τούς παληούς Γεζουΐτες, πού όταν τούς 
έπιαναν νά φιλούν καμμιά γυναίκα, έλεγαν ’ςτόν 
άντρα της πώς τό κάνουν γιά νάγιάση,· “Α, αχι ■' 
υποκρισίες δέν ξέρω! Ειλικρίνεια! Τώκαμα καί 
τό λέω. Τώκαμα καί τό μετανοώ. ’Άνθρωπος 
δέν είμαι κ’ έγώ; [Κάθεται αντίκρυ τής ’Αγγέλας, 
σέ απόστασή. “Εκανα ένα λάθος, τελείωσε. Μιά 
φορά κ’ έγώ νικήθηκα άπό τόν Πειρασμό. Είνε 
τίποτα; Τά λάθη γιά τούς άνθρώπουςκ’ ή μετά
νοια Ιπίσης. Είπες έκείνη τή στιγμή πώς αίσθάν- 
θηκες τόση δηδία, σά νά κατάπιες σαΰρα*. Έ ί  
κ’ έγώ λοιπόν σέ βεβαιώ πώς αίσθάνθηκα τόση 
αηδία, σά νά κατάπια κροκόδειλο, Ιπποπόταμο, 
ελέφαντα, θέλεις αλλο τίποτα; Συχώρα με ίπί 
τέλους. Δέ θά πεθάνουμε τώρα γιά ενα λάθος. 
[Σηχόνεται καί σουλατσάρει). “Ελα λοιπόν, θά μι- 
λήσης;. . .  θέλω, θέλω κ’ έγώ νά μάθω τί σκέτ 
πτεοαι.

ΑΓΓΕΛΑ — Δέν ξέρω.
ΝΙΚΟΣ — Πώς δέν ξέρεις; Δέ γίνεται νά μήν 

ξέρης!
ΑΓΓΕΛΑ, μέ λύπη παραπονιάρα. — Δέν ξέρω 

παρά μόνο πώς είμαι μιά δυστυχισμένη γυ
ναίκα. . . πώς έχασα διαμιάς.τό ’Ιδανικό μου... 
πώς μοΰ λασπώθηκε δ,τι αγνότερο καίίερώτερο 
είχα! Άλλο τίποτα δέν έχω νά σοΰ ’πώ [τήν πιά
νει τό παράπονο] καί άφισέ με, σέ παρακαλώ, γιατί 
μοΰ πονεΐ καί τό δόντι μου! [Ρίχνει τό κεφάλι 
της, κουκουλωμένο πάντα, ’ςτή ράχη τού διβανιού, καί 
σιγοκλαίει).

ΝΙΚΟΣ, σέ λίγο, μέ ήρεμία. — Λαμπρά! “Ωστε, 
σά νά λέμε, σονκαμε μεγάλη έντύπωσι, φοβερή 
ένιύπωσι... Καταστροφή, I ; .. . [Σέ λίγο, σιγώ- 
τερα] Μήπως θέλεις καί νά χωρίσουμε; ή δέ 
φτάνεις ώς εκεί;

ΑΓΓΕΛΑ, σηκόνει μιά στιγμή τό κεφάλι της. — 
Δέν ξέρω.. . πολύ πιθανόν.

ΝΙΚΟΣ, βάζει Ιξαφνα τά γέλια. — Όρίστε! . .  . 
Μά είνε νά μή γελάση κανείς;. .. Όρίστε ή 
κιιρία, πού ώς προχτές μού'λεγε πώς άξίζει κά
που.κάπου καί μιά μικρή άπιστία, Ιτσι «σάν 
ξυπνητήρι τής αγάπης*! . . .

ΑΓΓΕΛΑ, διακόπτει μέ θυμό. — Μέ συγχωρεΐς!

1 Ό Γεωργός Δροχκάς, σύγγαμπρος τού Νίκου, πού 
είχε κάμη πριν τά Ιδια μέ τήν Ιδια καμαριέρα Καλ
λιόπη.

2 Στήν τρίτη πράξη όταν βλέπη τόν άντρα της ’ςτήν 
κάμαρα τής Καλλιόπης, ή ’Αγγέλα επαναλαμβάνει τήν 
αλλόκοτη αύτή φράσι, που είχε ’πή πρίν, ’ςτή δική της 
περίστασι, ή αδελφή της Πολυξένη.

Τό θυμούμαι καλά· αυτό τό είπες εσύ, δέν τό 
είπα έγώ! 1 ;

ΝΙΚΟΣ, προσποιείται κατάπληξι. — Καλέ, μέ τά 
σωστά σου;! ’Εσύ ή ίδια δέ μούλεγες πώς τώ- 
χες καυμό νά μέ ίδής νά κάμω λίγο κόρτε, νά 
ξεμόυχλιάσω;

ΑΓΓΕΛΑ, μέ περιφρόνησι. — Κόρτε! . . . ωραίο 
κόρτε έκαμες! μέ μιά δούλα!. . . “Ω, κι’ αν τό 
είπα ποτέ, δέν εννοούσα βέβαια αύτό.

ΝΙΚΟΣ, μέ μεγαλύτερη έκπληξι. -— Μέ μιά δούλα;!
. . .  “Ακου ’κεΐ! μέ μιά δούλα Π .. Καλέ, σύ ή 
ίδια δέν έλεγες πώς εινε πλάσμα; σύ ή ίδια δέ 
μ’ έκαμες προσεκτικό ’ςτήν δμορφιά της καί 
δέ μ’ έλεγες «άκαλαίσθητο» πού δέν τή θαύ
μαζα μαζί σου; Τά ξέχασες;

ΑΓΓΕΛΑ — Ναί, μά Ιννοοναα χαλλπίχνιχδχ· 
δχι έτσι!

ΝΙΚΟΣ, μέ ειρωνεία. — Ά , ήθελες νά τή θαυ
μάζω «καλλιτεχνικώς». [Άπό μέσα τον). Ό  ενας 
«πατριπώς», τούτη ’δώ «καλλιτεχνικώς». [Πρός 
τήν ’Αγγέλα, θριαμβευτικά). Βλεπεις λοιπόν πόσες 
προφάσεις, δν ήθελα, θά είχα; Βλέπεις πώς θά 
μποροΰσα νά τά δικαιολογήσω μιά χαρά καί 
θά βγω λάδι; Μά δχι! Έγώ δέν καταδέχομαι 
Ιτσι! έγώ λέω τήν άλήθεια. Τουλάχιστον αύτό 
δέ σέ συγκινεΐ;

ΑΓΓΕΛΑ, μέ πεσμένο κεφάλι. ■— ’Εμένα τώρα 
δέ μέ συγκινεΐ τίποτα . . .  παρά τό δόντι μου 
πού μοΰ πονεΐ τόσο δυνατά. “Ασε με!

ΝΙΚΟΣ — Νά περιμένω λοιπόν ώς που νά 
περάση τό δόντι; Καλά. Βάλ’ του δμως λίγο 
ριγανόλαδο! ’ . . .

ΚΟΣΜΑΣ, ό ναύτης τού Νίκου, μπαίνει άπό τήν 
πόρτα τής τραπεζαρίας· κρατεί ενα δίσκο μέ δυο φλυ- 
τζάνια. — ‘Ο καφές σας.

ΝΙΚΟΣ, στόν Κοσμά- — Φέρε ’δώ. Ένα φλυ- 
τζάνι μόνο . . .  τό δλλο πάρ’ το. [Παίρνει τό ένα 
φλυτζάνι καί τάφίνει ’ςτό τραπέζι).

ΑΓΓΕΛΑ, ζωηρά. — “Οχι, δύο! . . . Άφισε ’δώ 
καί τδλλο!

νικος — Όχι, ένα φτάνει. Φύγε!
ΑΓΓΕΛΑ, ’ςτόν Κοσμά- — Δόσέ μου ’δώ τό αλλο! 

[στό Νΐκο| Μέ συγχωρεΐτε, κύριε, θά πιω κ’ έγώ
καιρέ. ¡

ΝΙΚΟΣ, επιτακτικά. — Όχι, είπα. “Ενα φτάνει, 
θά πιής! . . .  Κοσμά, φύγε!

[Ό Κοσμάς, σαστισμένος, δέν ξέρει τί νά κάμη).
ΑΓΓΕΛΑ, δυνατά ’ςτόν Κοσμά. -·- Μά, Κοσμά!...

1 Στή δευτέρα πραξι. Πραγμαύκώς, ή φρασις είνε 
τού Νίκου. Άλλά καί ή Αγγέλα τό παραδέχθηκε, γιατί 
είχε καί συμβούλευε κάτι τέτοιες, ελεύθερες ταχα 
ίδεες γιά τή συζυγική πίστι, πού τις ξεχασεομως 
άμέσως αμα επιασε τόν άντρα τής νάπιστ|| και ειοε 
πώς έπρεπε νά τις έφαρμόση καί ’ςτόν εαυτό της. 
Αύτή είνε καί ή άέσις τού έργου. Άλλά πόσο πίσω 
είμαστε *ς αύτά! Άπό τόσους κριτικούς πού μίλησαν 
γιά τόν «Πειρασμό», μόνον ένας τό παρατήρησε.
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ΝΙΚΟΣ, 8uva«<ótee<» 'ςτον ΚοαμΟ. — Φύγε, σε 
διαταττω! [Τόν σπρώχνει καί τόν βγάζει !ξω μέ τό 
δίσκο ical μέ τό άλλο φλυτζάνι]·

ΑΓΓΕΙΛΑ, φουρκισμένη. — Όρίστ’ έκεϊ! αύτό 
πάλι;. . ..

ΝΙΚΟΣ, σέ λίγο, γυρίζει κατά τήν ’Αγγέλα, ήρβμώ- 
τερα- ·— Είσαι. μέ τά σωστά σου πού θάπινες 
καφέ μοναχή σου; Και γιατί, σέ παρακαλώ, θά 
χαλούσαμε τώρα τό συνήθειο μας, τό ώραΐο μας 
τό συνήθειο, που δέν τ’ Αφίσαμε ούτε μιά μέρα.... 
από τήν πρώτη εκείνη;.. .  Θυμάσαι;.... [Παίρνει 
όρθιος τό φλυτζάνι του άπό τό τραπέζι] Εδώ καί 
τριάμίσυ χρόνια. . Είμαστ’ ακόμα Αρραβωνια- 
σμένοι.. .

ΑΓΓΕΛΑ, τόν διακόπτει απότομα, σά νά κινδύνευε 
νά συγκινηθή]· — Ου, Νΐκο, πάψε! σέ παρακαλώ, 
πάψε!. . . Δέ θέλω νά μου θυμίζης τα περα
σμένα σέ τέτοια στιγμή. Αύτό, έπιτέλους, καταντρ 
σκληρότης, Απανθρωπιά! [κλαυτά] "Αφισέ με'· 
μου πονεϊ, σου είπα, καί τό δόντι μου' ! [Κουκου
λώνεται περισσότερο καί παίρνει ύφος πού φανερόνει 
άπόφαοι νά μήν ξαναμιλήοη).

ΝΙΚΟΣ — Καλά ντέ, τό δόντι σου! μάς τό 
είπες ! Πιέ τώρα μια ρουφιά... θά σοΰ περάση. 
[Πλησιάζει καί τής ζύγόνει τό φλυτζάνι ’ςτό στόμα],

ΑΓΓΕΛΑ, τοΟ γυρίζει τό πρόσωπο. — Ασε με!
ΝΙΚΟΣ, μέ έγκαρτέρησιJ.— Καλά! .. . [ΪΧίνετ μιά 

μικρή ρουφιά]. ’Αφού δέ θέλεις, δέ θά σέ βιάσω. 
Σέ βεβαιώ δμως, πώς αυτό με πικραίνει πάρα 
πολύ. [Σοβαρά]. ΕΙνε ή πρώτη φορά που θά πιώ 
’ςτό σπίτι μου καφέ μοναχός μου. Φθάνει που 
δέ φάγαμε Απόψε μαζί... ”Α, είνε φοβερό!. . . 
[Ξαναπίνεψ Καί γιατί; για τό τίποτα! Καααλά! 
[Ηαναπίνει[. Θά ¿προτιμούσα ό',τι θές, μά δχι 
αύτό. [Μισοαστεια, μέ παράπονο]. Νά, τώρα χάνω 
κ’ εγώ τό ’Ιδανικό μου καί μου λερόνεται ο,τι 
αγνότερο καί ίερώτερο είχα: ένα φλυτζάνι καφέ 
πού τό μοιραζόμουν πάντα μέ τή γυναίκα μου! 
[Μέ τρυφερότητα, ξαναπλησιάζει καί τής προτείνει τό 
φλυτζάνι, παρακαλεστά]. Έ λ ’ ’Αγγέλα! . . .  ας τα 
τώρα.. , πιές.
• ΑΓΓΕΛΑ, όπως προιήτερα.—’Όχι!

ΝΙΚΟΣ, επιμένει. — Μά γιατί; Έγώ δ καϊμέ-

νος σόΰ τάπα, σοΰ γύρεψα συγγνώμη, τί άλλο 
θές; · . . "Ελα ! [Τής ξαναδίνει].

ΑΓΓΕΛΑ, όπως προτήτερα. — Οίί! , . .
ΝΙΚΟΣ, μέ τόνο φοβέρας.—Αγγέλα1· άλλη μιά 

φορά θά "ςτό πώ.
ΑΓΓΕΛΑ — Μή μέ σκοτίζης!
ΝΙΚΟΣ, δυνατώνερα, μέ στόμφο. —Αγγέλα! !ν 

όνόματι τού Νόμου, σέ προσκαλώ νά συμμερι- 
σθής μετά τοΰ συζύγου σου τό κύπελλον τοΰτο 
τοΰ καφέ, ως δείγμα τής άγάπης σου, τής συγ
γνώμης σου καί τής άφοσιώσεώς σου! [Τής ξανα
δίνει]· ’'Ελα!

ΑΓΓΕΛΑ, σφικτοκλεΐ τό στόμα καί τόν κυττάζει ’ςτά 
μάτια σά νά ιόν λυπάται πού τρελλάθηκε . · . Έπειτα 
πλησιάζει λίγο τά χείλη της ’ςτό φλυτζάνι, σά νά δι- 
στάζη, καί διαμιάς άποτραβιέται μέ «πόφσσι.—Ό χι!

ΝΙΚΟΣ, μέ θυμό, πολύ οοβαρά. — Δέ θέλεις, έ; 
δέν πίνεις, έ ; Λοιπόν καλά! [Άφίνει τό φλυτζάνι 
’ςτότραπέζι]· Έτελείωσε! Έγώ φεύγω! ’Αγγέλα, 
ξέρεις: έγώ δέν είμαι Από κείνους πού έρχονται 
σε τέτοια. Τό ζήτημα είνε νά μή γίνη μιά φορά. 
"Εγεινε; Πάει! τό κάνω δριστικό καί τελειω
τικό. θά  πάρω τό καπελάκι μου καί θά φύγω· 
[διευθύνεται πρός τήν πόρτα τοΰ διαδρόμου] καί δρκί- 
ζομαι ’ςτήν ψυχή τής μάννας μου πώς δέ θά 
μέ ξαναΐδής ποτέ! ’Αντίο! [’Ανοίγει τήν πόρτα}·

ΑΓΓΕΛΑ, πού ’ς όλο αύτό τό διάστημα τόν έκύτ- 
ταξε μέ τό Ιδιο ύφος, μέ περίλυπα καί φοβισμένα 
όλάνονκιυ μάτια, κουκουλωμένη όπως ήταν, και παρα
κολουθούσε άφωνη όλα του τά κινήματα, τόν άφίνει 
νά σωπάση, καί όταν άνοίγη τήν πόρτα, έτοιμος πιά 
νά βγή, άξαφνα τού φωνάζει]. — Μά τί; ζεματιστό 
ήθελες νά τόν πιώ;!

ΝΙΚΟΣ, γυρίζει μ’ εκπληξι, μέ χαρά, μέ γέλια. — 
ΤΑ, κατεργάρα!... έκαιγε, έ ; ... [Όρμφ τήν άγκα- 
λιάζει καί τήν καταφιλεΐ]. ’Έλα, συχώρεσέ με! . . .

ΑΓΓΕΛΑ, κλαίει ’ςτήν Αγκαλιά του. — Δέ μΑγα- 
πφς πιά!

ΝΙΚΟΣ, τρυφερά, — Έ γώ ; εσε'; τήν ’Αγγέλα 
μου; - . . τόν άγγελό μου; . . . [Τήν ξαναφιλεΐ καί 
χωρίς νά θέλη τής ρίχνει τή μπέρτα], "Ε, σχάσου- 
[Κάνει νάτήςτήνξαναφωρέοη]· Σοϋπεσεή μπέρτα... 
τό δόντι σου; . . .

ΑΓΓΕΛΑ, μέ χαμόγελο μες ’ςτά δάκρυα. — Δέ με 
πονεΐ πιά!

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ε Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ο  Τ Ο Μ  Κ Γ  Ο  Μ Π Ο Μ Π

Εκείνη τη βραδυά τό τσίρκο ήτανε γιομάτο. 
Τό πλατύ αμφιθέατρο — κατάμαυρο Απ’ τόν 

πολύ τόν κόσμο — ήτανε βουτημένο μέσ° τά πιό 
παράξενα καί χ,μαιρικά χρώματα· ένα πλήθος 
εκλεκτό, πού σκόρπαγε χαμόγελα καί μυρουδιές, 
πλημμυροΰσε τούς εξώστες καί τής γαλερίες.

, Χίλια στόματα φλυαρούσανε, καί μιαν άναρ
θρη βουή άνέβαινε, Ανακατωμένη καί χαρούμενη, 
κατά τόν ουρανό. · . .
. ’Απ’ τό πρωί, τά πελώρια κίτρινα καί πρά
σινα .προγράμματα, τοιχοκολλημένα σ’τούς δρό
μους, είδοποιούσανε τό σεβαστό κοινόν πώς τήν 
ίδια νύχτα, είχανε τήν εύεργετική τους ό Τόμ 
κι’ ό Μπόμπ, τά δυό χαϊδεμένα παιδιά τής 
κομπανίας, καί παρακαλούσανε τούς θαμώνες 
νά τιμήσουνε,τό τσίρκο.
, «Γέλια, γέλια, γέλια,» — έτσι έλεγε ιό πρό
γραμμα . . . .

Κι’ ολη τήν ημέρα μιά νευρική ταραχή ανα
στάτωνε τό ξύλινο ιπποδρόμιο : σκοινιά, λου
λούδια, γιρλάντες κι’ άνθρωποι, δλοι μαζύ' 
στριφογυρίζανε από δώ κι’ Από κεΐ, στολίζοντας 
καί σκεπάζοντας τής σανίδες μέ. πράσινες μυρ
τιές καί μέ μεγάλα χαρτένια τριαντάφυλλα’ καί 
μέοα σέ κάθε τριαντάφυλλο ήτανε κ’ ενας γλό
μπος ήλεκτρικός’ κ’ έτσι θά ήτανε μιά φαντασ
μαγορική άνθησι Από. φώτα, -μιά φωτοχυσία 
Από κόκκινα τριαντάφυλλα.

Κάρα φορτωμένα μέ άμμο σταματούσανε 
Απ’ δξω· έπρεπε τό χώμα νά είναι νωπό καί 
φρέσκο- τό στρώνανε μέ φτυάρια καί τό ποτί
ζανε, κ’  ύστερα τό πατούσανε μέ τά πόδια, νά 
στρώση καί νά γίνη πιό, στερεό.

'Ο διευθυντής τοΰ ιπποδρομίου — ενας πα
χύς καί μεγαλόπρεπος σαραντάρης — στο καμα
ρίνι του, προετοίμαζε τό φράκο του καί τά 
γάντια του.

Κι’ δλ° αυτά για τόν Τόμ καί για τόν Μπόμπ.
Ό  Τόμ κι’ δ Μπόμπ ήτανε δυό καλά παιδά

κια, τώνα δεκάξη χρονών καί τ’ άλλο δεκαοχτώ.
'Ο Τόμ ήτανε μελαχροινός, μέ δυό μεγάλα 

φωτερά μάτια πού κυλούσανε μαλακά ανάμεσα 
Από σκοτεινά ματόκλαδα· ψηλός καί παχουλός,, 
μέ ίσια κορμοστασιά, ήτανε δ Βενιαμίν τού 
τσίρκου- ή κυρίες μάλιστα ξετρελλαινόντουσαν 
μαζύ του καί τοΰ στέλνανε κουφέτα καί ζαχα
ρωτά.

Κ’ Ικεΐνος χαμογελούσε μέ τό λυπημένο γέλιο 
του πού σούρωνε πικρά τά δυό χειλάκια του 
στής κώχες.

Ό  Μπόμ — δ πιό μεγάλος — δέν έμοιαζε τοΰ 
Τόμ· είχε κορμάκι πιό λιγνό, μέ κάστανά μαλλιά* 
καθώς περπατοΰσεν, έλεες πώς ήτανε κανωμένος 
Από κρέμα, τόσο φειδωτά λιγούσανε ή γραμμές

τοΰ κορμιού του. Τά μάτια του — μάτια άτονα 
καί βαθειά — είχανε τό χρώμα πού έχει τό μέλι 
βγαλμένο σ’τόν ήλιο: έναν ξανθό και γλυκό 
χρωματισμό, παράξενο και βαθύν.

’Από μικρά παιδάκια παίζανε, μαζύ, στό ΐδιο 
θέατρο— μιά παράγκα σέ κάποιο χωριουδάκι 
— κ’ έτσι δέσανε τή ζωή τους γιά πάντα, Αδερ
φωμένα κι’ Αγαπημένα.
. Κανένας δέν ήξερε Από πού βαστούσε ή σκού
φια τους· τόν Μπόμπ τόν είχε βρει μιά γυναι
κούλα — τόσα χρόνια τώρα — πεταμένο σ τά 
σκαλοπάτια τοΰ σπιτιού της· ήτανε καλόκαρδη 
καί πονετικιά, καί τόν πήρε γιά παιδί της" μά 
ή γυναικούλα πέθανε καί τόν άφησε πέντε χρο
νών σ’τά χέρια μιας σκοινοβάτισσας πού τήν 
περιποιήθηκε σ’τήν Αρρώστια της κ’ έκείνη τόν 
Ανάθρεψε και τοΰμαθε τήν τέχνη της· τοΰ μαλά
κωσε τό κορμί του μέ τοΰμπες καί γυμναστικές, 
κ’ έτσι·—μιά μέρα τόν έβγαλε Απάνου στη σκηνή.

Όμως ό Μπόμπ ήτανε πολύ δυστυχισμένος* 
δλομόναχος, τριγυρίζοντας ανάμεσα Από βαμ
μένα μούτρα καί βάναυσα υποκείμενα, περνούσε 
μιά πολύ Ασκημη ζωή· τό φαί του ήτανε λίγο 
καί κακομαγειρεμένο* μιά φέτα ψωμί μέ λίγο 
τυράκι καί καμπόσα βερύκοκα, ήτανε τό πιό 
συχνό του δείπνο.

Τής νύχτες — ύστερ’ Απ’ τήν παράσιασι — 
ποΰβγαινε ν’ άνασάνη λίγον καθαρόν αέρα, 
κύτταζε τό φεγγάρι, καί τότες ή ψυχή του σφιγ
γότανε καί παραμιλούσε μέσ’ τή μοναξιά' ξα
πλωνότανε χάμου καί μύριζε τό βρεμένο τό 
χώμα, καρτερώντας μίαν απολύτρωσιν ώρες — 
ώρες καθότανε σιωπηλός, Ανοίγοντας τά μεγάλα 
του χρυσαφένια μάτια,, κΓ ακούγοντας καμιά 
τρομερή Ιστορία πού ένας μεθυσμένος Κλάουν 
διηγότανε σ’τήν παρέα του’ καί τά λόγια τού 
παληάτσου είχανε μιαν Ακατανόητη σημασία γιά 
τήν ψυχή του, σάν λόγια προφητικά πού Ανοί
γανε σέ κάποιο δνειρο· αύτό ήτανε δλη του ή 
διασκέδασυ κ’υστερα—έμενε σιωπηλός καί Αμί
λητος για μέρες.

Περάσανε άπό τότες χρόνια καί χρόνια.
Μιά βραδυά πού κόντευε νά τελειώση ή 

παράσταση ΙχεΙ πού χρυφοκύταγε πίσω απο τής 
σανίδες τόν πρόστυχο κόσμο πού κακάνιζε καί 
χασκογελούσε ’στούς πάγκους τής πλατείας, είδε 
καί δυό ματάκια πού γυρίζανε θαμπωμένα κ’ |π- 
στατικά, μέ παιδιακίσα περιέργεια στά φώτακαί 
’στής γιρλάντες...  κ’  ήτανε ένα παιδάκι τά δυό 
λυπημένα ματάκια· ένα μικρό παιδάκι κύτταζε 
τό Μπόμπ πού Ανεβασμένος σέ μιά καρέκλα 
λιγούσέ τό κορμί του σαν μαλακό προζύμι.

Μιά στιγμούλα τά μάτια τους συναπανιηθή- 
κανε...
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Αυτό ήτανε.
Τό μικρό δεν είχε μαννούλα, ούτε πατέρα- 

μια κακή τύχη βάραινε καί σ ’τούς δυο- μιλήσανε 
ώρες άκουμπώντας σ’  Ινα βαρέλι — ώ ! πόσο τό 
θυμάται — και χαμογελώντας ό ένας στόν άλλον.

.— Και πώς σέ λένε;
—  Τόμ- κ’  Ισένα;

• — Μπόμπ. . .
Κ’  έτσι ό Τόμ γνωρίστηκε μέ τόν Μπόμπ, κι’  Ó 

Μπόμπ γνωρίστηκε με τόν Τ όμ . . .
* * *

Περάσανε άπό τότες χρόνια καί χρόνια.— 'Η 
ζωή έτρεχε, χωρίς νά περιμένη.

Μεγαλώσανε πλάϊ-πλάϊ και γινήκανε κ’οί δυό 
κοτζάμ παλληκαράκια. . .

Κι5 άρχινήσανε νά κάνουνε θαυμαστά πρά
ματα άπάνου σ’τό σκοινί- κ’  ενας θεατρώνης 
άπ’  τους πιο περιζήτητους κι’ δνομαστοΰς, τά 
πήρε σ’τήν κομπανία του πού θάκανε ένα με
γάλο γύρο σ τής πολιτείες.

’Έ τσι μπήκανε σέ δρόμο κι’  άνοιξε ξαφνικά 
κι’ άνέλπιστα τό στάδιό τους.

Σ ’  έξη μήνες τ’  ονομά τους μαθεύτηκε σ’δλο 
τόν καλό τόν κόσμο- ή κυρίες τής αριστοκρατίας 
καί τών σαλονιών δείχνανε ξεχωριστή συμπάθεια 
στά δυό άδερφάκια — γιατί ό  κόσμος τά θαρ
ρούσε γι’ άδερφάκια.,

Ό  Τόμ κι’  ό Μπόμπ, ήτανε πια μεγάλοι: é Τόμ 
κι’  ό Μπόμπ, ήτανε τό καμάρι τού τσίρκου . . .

Τή βραδύά που θά δίνανε τήν ευεργετική 
τους, σωστό πανηγύρι γινότανε δλόγυρά τους- 
ο! άλλοι σκοινοβάτες, μαζωμένοι σ’τήν καμαρή 
τους, άγωνιζόντανε ποιος νάν τούς πρωτοντΰση 
και ποιος νά τούς στολίση.

Βάλανε τά £όζ μαγιώ μέ τής ασημένιες πού
λιες καί χτενιστήκανε προσεχτικά, ρίχνοντας μιά 
μποΰκλα λοξά άπάνου στο μέτωπο- πασαλείψανε 
με πούδρες τά μάγουλά τους κ’ ήτανε ώμορφα, 
ώμορφα σάν άγγελούδια — σαν τ’ άγγελούδια, 
ώμορ,φα.

’ Αμίλητα καί κερωμένα, καρτερούσανε τήν 
ώρα πού θά παρουσιαζόντουσαν- ή μουσικές 
αρχίζανε, δ κόσμος χειροκροτούσε, μα Ικεΐνα 
στεκόντουσαν άμίλητα κάτου άπό τής σημαίες 
κ’  ή καρδούλες τους ήτανε πικραμένες.

* * #
Τότες δ Μπόμπ φώναξε τόν Τόμ, καί τού 

■ είπε αύτά:
— Τόμ, άπόψε θά σ ’  ανοίξω τήν ψυχή μου 

γιά πρώτη φορά. Μή θές νά μοΰ κρυφτής' 
άρκετόν καιρό ρίχναμε δ ένας στάχτη στα μάτια 
τού άλλουνού. Ξέρω τί καύμός σέ τρώει έσένα 
καί ξέρ εις κ’  Ιού τί καύμός έμενα μέ τρώει. .  .Τόμ, 
χρυσέ μου Τόμ, θά σού μιλήσω σδν άδερφός 
καί θέλω τά λόγια μου τούτα νάν τ’  ακούσης, 
νάν τά φυλρς πάντα βαθειά μέσ’ τό μυαλό σου,

τόν καιρό πού Ιγώ δέ θδμαι πιά. ’Αγαπάς τή 
Γιολάντα, Τόμ, δέν είν’.άλτ'ιθεια·,

— Μπόμπ ! . . .
. —  Σώπα, μή μού λες τ’  δχι, γιατί- δέ θάν: τό 
πιστέψω. Άγαπρς τή Γιολάντα κ° είσαι τρελλός 
γι’ αύτήνε κι’  ολη τή νύχτα σου τήν περνρς 
άπ’  όξω άπό τό καμαρίνι τής Γιολάντας- εγώ 
τώξερα άπό καιρό, καί δέ σοΰλεγα τίποτα- τώρα 
ήρθε ή ώρα νά σού τά φανερώσω δλα — μιά 
καί καλή. ’Αγαπάς τή Γιολάντα, καί σ’  άγαπάει 
κ’  έκείγη . . .

— Μπόμπ! . . .
—  Σ ’  άγαπάει κ’ εκείνη, Τόμ, τό ξέρω καλά. 

Έ ! λοιπόν, αύτό δέ μπορούσε νά βαστάξη- είμαι 
δυό χρόνια μεγαλύτερος σου καί είδα τόν κό
σμο καλύτερα άπό σένα- τά χρόνια μας δλα 
περάσανε σκοτεινά καί θλιμμένα- μονάχα δ 
Τόμ ευρισκε παρηγοριά σ ’ τόν Μπόμπ, κι’ δ 
Μπόμπ παρηγοριά σ’ τόν Τ ό μ . . .  Ή  Μοίρα 
μάς είχε δεμένους σ’  τό ίδιο μαγκανοπήγαδο, 
κ’  έπρεπε, μέρα καί νύχτα, νά δουλεύουμε σά 
σκυλλιά γιά τό ψωμί μας. . .  Τώρα όμως τελευ
ταία σδ νά βούλιαξε κάτι άναμεταξύ μας καί 
μάς χώρισε. Τόμ, τή Γιολάντα, τήν άγαπάω 
κ’  εγώ ! .  . .

— Μπόμπ ! . .  .
—  Ναί! τήν άγαπάω κ’  εγώ, Τόμ, τήν άγα

πάω, δσο μπορεί ένα παιδί στήν ήλικία μου 
ν ’ άγαπάη καί νά ποθή. ’Εμένα δμως ή  Γιο
λάντα δέ μ’  άγαπάει. . .  Τό βλέπω γραμμένο 
στα μάτια της, κ’  ή θλίψη μου είναι μεγάλη ... 
Τής πρώτες μέρες πού κατάλαβα πώς κ’  οί δυό 
είχαμε $ίξει τής ματιές μας στήν ίδια τή με
ριά, δοκίμασα νά σού τήν πάρω- τώρα συχώρεσέ 
με γιά τήν τρέλλα πούκανα, Τόμ, γιατί ή μετά
νοια μου είναι πικρή . . .  "Ημουνα τυφλωμένος 
άπό ’Αγάπη, Τόμ, τυφλωμένος άπό ’Αγάπη. 
"Υστερα σιγά-σιγά προσπάθησα νά τήν ξεχάσω- 
αύτό ήτανε χαμένος κόπος. Κ’  έτσι άρχίνησε 
γιά μένα μιά ζωή μαρτυρική, άπελπισμένη, γιο
μάτη πονηρές Ιδέες καί πικρίες άνείπωτες- αύτό 
δέ μπορούσε νά βαστάξη : έπρεπε κάπως νά 
τελείωση, καλά ή κακά. Έπήρα κ’  εγώ μιάν 
άπόφασι, σαν άντρας, μιάν άπόφασι τελευταία, 
σού τή λέο) μοναχά γιά νά  μέ θυμάσαι, γιά νά 
θυμάται δ Τόμ τόν Μπόμπ, τόν καιρό πού 
εκείνος δέ θάναι πιά στή ζωή I Γιατί έγώ θέλω 
νά μέ θυμάσαι, γιατί έγώ ήμουνα δ άδερ
φός σου καί σούχα δομένη τήν καρδιά μου, 
κ’ ήσουνα, Ισύ,ή μόνη χαρά διά τόν Μπόμπ.

Καί τά μάτια τού Μπόμπ κυλούσανε χοντρά 
δάκρυα.

— Πάλαιψα μέ τόν έαυτό μου καί σ’  τό τέ
λος τόν νίκησα. "Ως που νά πάρω Ιτούτη τήν 
άπόφασι, έβγαλα αίμα άπ’  τήν ψυχή μου. Έ γώ, 
άπόψε, θά πεθάνω- μην κάνης έτσι— δέν είναι 
καί τόσο φριχτό, δσο σού φαίνεται- άμα θ ’ άνε-

βούμε στής κούνιες, την ώρα πού θά κάνουμε 
ιό μεγάλο πήδημα, έγώ δέ θά πιαστώ καί θά 
πέσω κάτου- κανένας δέ θά τό πιστέψη πώς έγώ 
θέλησα καί σκοτώθηκα. Θά πούνε πώς ή τα
ραχή τής βραδυάς μας θά μοΰ παράλυσε τά χέρια 
καί δέ μπόρεσα ν’  αρπαχτώ' εσύ ομως να μή 
μέ κλάψης- εσύ θά μεγαλώσης, θά γίνης ξακου
σμένος, καί θά πάρης τή Γιολάντα- έτσι ολοι 
θά γίνουμ’  εύτυχισμένοι. . .  Τόμ, μήν κλαΐς-. 
σον  λέω πώς είμαι άντρας. "Εχω θέλησι άντρί- 
κια κάτου άπ’ τό παιδιακίσο μου κορμί. . .  Τόμ, 
χρυσέ μου Τόμ, μήν κλαίς. — ώ ! μήν κλαΐς. . .

Καί τά δυό παιδιά άγκαλιαστήκανε μ’ όλο- 
λυγμούς καί φιλιόντουσαν.

Κι’ άπ’ δξω δ κόσμος χτυπούσε τά πόδια γιά 
ν’ άρχινήσουνε, κ’  ή μουσικές ξεφωνούσανε 
κ’ οί κλάουν κάνανε τούμπες, κ’  ή κυρίες ξεκαρ- 
διζόΐ'τουσαν άπ’ τά πολλά τά γέλια.

* * *

Έπί τέλους —  τ’  άσημένιο κουδουνάκι σή-
μανε, κ’ ένα παρατεταμένο Σσσσσς χύθη-
κεν άπ’  τούς εξώστες κι’  άπ’  τής γαλερίες.

Δυό σειρές άπό άντρες καί γυναίκες; ντυμένες 
σάν άμαζόνες, με κόκκινες φλοττάν γραβάτες, 
ήρθαν και παραταχτήκανε δεξιά κι’ άριστερά άπό 
τήν είσοδο, χαμογελώντας Ιπιδειχτικά, καί χτυ
πώντας μέ τράκες τά κίτρινα μαστίγια.

Ό  κόσμος σταμάτησε τό κουβεντολόι καί περί- 
μενε σιωπηλός.

Μιά γρηά κυρία μόνο έσκυψε σ’  τή διπλανή 
της καί τής ψιθύρισε μέ μάτια ύγρά άπ’  τή 
συγκίνησι κι’  άπ’  τήν ανυπομονησία:

—  Τά καύμένα.
Ή  κόκκινη κουρτίνα άνασηκώθηκε μαλακά- 

μαλακά καί τήν ώρα πού ή μουσική σέ μεγαλό
πρεπο καί ιερόν τόνο, άρχίνιζε τό θούριο τής 
Άϊντάς, προβάλανε τά δυό «άδερφάκια» καί 
θριαμβικά προχωρήσανε ’στο κέντρο τον ίππο- 
δρομίοτι.

Κατακλυσμός άπό χειροκροτήματα καί φωνές 
τά υποδέχτηκε· ή βεντάλλιες τών κοριτσιών φι
λικά τούς γνέφανε καί μιά βροχή άπό λουλούδια 
γιόμισε τόν αγέρα.

Περιστέρια δεμένα μέ γαλάζες κορδέλλες — 
άσπρα κατρακυλούσανε άπό πάνου, καί πέφτανε 
βαρειά μέσα ’στο στίβο .........

Τά δυό «άδερφάκια» ήτανε πιο χλωμά καί 
πιο ώμορφα. . . .

Ό  Μπόμπ φοροϋσεν ένα βόξ μαγιώ σφιχτά 
κολλημένο ’στο κορμί του, καί ’στήν περπάτησα 
του είχε κάποιο φέρσιμο ηγεμονικό. Τά μάτια 
του ήτανε πιο μεγάλα καί φέγγανε καί πιο κί
τρινα κι’  άχνά τά μάγουλά του.

Προχωροΰσεν ίσιος κ’ ήσυχος, ρίχνοντας πίσω 
τό κεφάλι, περίφανα κυττώντας πρός τ ’  άστέρια- 
ένας θρίαμβος άφραστος ανάβρυζε άπό τό λευκό

τον τό κορμί- καί μιά φωνή, διάτορη καί γοερή, 
σάν νά ύψωνότανε μυστικά άπό μέσα του:

—  AVE, C/CSAR IMPERATOR,
MORITURI ΤΕ  SALUTANT. . .

Χαμογέλασε άλαζονικά κ' ύποκλίθηκε ’στο 
κοινόν.

Ό  Τόμ ήτανε πλάι του, κοντούλης καί συμ- 
μαζωμένος, σάν λείψανο- μιά χλωμάδα κέρινη 
καί θανατερή ήτανε χυμένη ’ στό άχαμνό του 
πρόσωπο- τά μάτια του ήτανε βαθουλωμένα καί 
σκαμμένα σαν άπό άρρητον τρόμο . . . .

Πήρε τό χέρι τού Μπόμπ κ’  έγυρε τό κεφάλι 
πρός τόν κόσμο . .  ..

— Τά καύμένα!
Κι’ άρχινήσανε άμέσως τή δουλειά τους.
"Ενα σύρμα τεντωμένο άπάνου σέ δυό σκάλες, 

τόσο λεπτό κι’  άδιόρατο, πού μέ τό μάτι δέ φαι
νότανε.

Ό  Μπόμπ ανέβηκε πρώτος άπό τή μιά τή 
σκάλα καί πήρε δυό μπουκέτα άσπρα τριαντά
φυλλα 'στα δυό του χέρια.

"Υστερα δοκίμασε ν’ άκουμπήση τό πόδι άπά
νου σ’  τό σύρμα, δισταχτικά καί μαλακά, σα νά 
ήτανε νά πέση μέσ’  τή θάλασσα.

Κ ’  έτσι, άφέθηκε σιγά-σιγά, κρατημένος άπώ- 
ναν ήσκιον ισορροπίας καί ¿υθμικά σαλεύοντας 
τά χέρια μέ τά τριαντάφυλλα.

Κ’  ήτανε σάν μιά εναέρια παγοδρομία μέσ’ τό 
κενόν.

Ό  Τόμ, αντίκρυ του, έκανε τά ίδια.
Σ ’  τά χέρια του βαστονοε δυό μπουκέτα κόκ

κινα τριαντάφυλλα.
Σκαρφαλωμένος σ’  τήν κίτρινη σκάλα μέ τά 

χρυσά κρόσσα, πάτησε σιγανά άπάνου σ’  τό σύρμα 
κ’ έκεΐνο τρεμούλιασε κάτου άπό τά γυμνά πόδια 
του- καί, παραδομένος σέ μιάν αίώνια ταλάντωση 
έφθασε ώς τή μέση, άντιμετωπίζοντας έτσυτό 
Μπόμπ.

"Επρεπε —  γιά νά τελειώση τό παιχνίδι, — 
μετεωρισμένοι κ’  οί δυό σ’  τό χάος, ν’  άλλάξουνε 
μπουκέτα, χέρι μέ χέρι, καί νά πάρη δ Μπόμπ 
τά κόκκινα τριαντάφυλλα καί νά πάρη δ Τόμ 
τ’  άσπρα τριαντάφυλλα.

Έ ,  έτσι κ’  έγινε.
Μέ χίλιες προφυλάξεις άλλάξανε λουλούδια 

καί γυρίσανε σ’τή θέσι τους, μέσα σέ μιά θύελλα 
άπό φωνές κ’  έπιδοκιμασίες. "Επειτα — κάνανε 
χίλια δυό πράματα.

Ό  Μπόμπ είχε μεγάλην δρεξι.
Τό μούτρο του έλαμπε δλο φώς καί τά μάτια 

του πετούσανε σπίθες.
"Εκανε τούμπες σέ πράσινα μακρυά χαλιά, 

κυλώντας τόν Τόμ, καί μπερδεμένοι σδν κουβά
ρια, κατεβήκανε σαν αστραπή μιά’γυριστή σκάλα 
πού ολόγυρά της ήτανε μπηγμένα δρθια λαμ
περά μαχαίρια. Μέ τά φειδίσα τους κορμιά,
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πού διπλονόντουσαν καθώς ιό λάστιχο, κάνανε 
ύστερα, τρομαχτικά συμπλέγματα.

Και πότε μοιάζανε σδ θηρίο μέ δυο κεφάλια 
και μ’ δχτώ πόδια' πότε γράφανε σάρκινους 
χύκλονς καί πλεκόντουσαν καί γυρίζανε σά 
σβούρες.

Ό  κόσμος βράχνιαζε Απ’ τά μπράβο.
Κ’ ή μουσική έπαιζε τώρα ένα σιγαλό θλιμ

μένο κομμάτι πού Αντήχησε θανατερά μέσ’ την 
καρδιά του Μπόμπ.

Κ ’ ήρθε ή στερνή του ώρα.
"Ενα παιδάκι ντυμένο σα τζόκεϋ, μ’  άσπρες 

κίτρινες μπότες και κόκκινο κασκέτο, βγήκε 
κρατώντας μιά μεγάλη επιγραφή μέ χτυπητά 
μαύρα γράμματα:

SALTO MORTALE

Ά φ ’ ου στριφογύρισε τά γράμματα καλά- 
καλά, για νάν τά Ιδουνε δλοι, ξαναμπήκε μέσα.

"Ενα ώ ω ω ω ω ’. άκούστηκε τότες Απ’  τή μιάν 
ακρη ώς τήν άλλη.

Ή  κόκκινη κουρτίνα Ανασηκώθηκε, τά φώτα 
μισοσβύσανε.

Τ α  δυο παιδάκια μπήκανε μέσα-
"Ετσι πέρασε κάμποση ώρα σιωπηλής καί 

πένθιμης προσδοκίας.
Τό «Πήδημα τού Θανάτου» ήτανε ή μεγα

λύτερη «Αττραξών» γιάτό κοινόν πού Αγαπούσε 
τής σφοδρές συγκινήσεις.

’Απ’  δλα τά μέρη ξεκινούσανε οί φιλοπερίερ-' 
γοι νά ’ρθούνε, μόνο κα'ι μόνο γιά νά περά
σουνε λίγες ώρες τρόμου κι5 Αγωνίας:

Πολλές κυρίες λιποθυμούσανε- δμως ερχόν
τουσαν καλά καί σώνει γιά. νά λιποθυμήσουνε.

Ή  εφημερίδες γράφανε στήλες δλόκληρες, 
εκθειάζοντας τή μοναδική τέχνη των παιδιών 
πού νικούσανε τό θάνατο, έτσι, γιά γούστο, 
χωρίς νά λείψη ούτε στιγμούλα τό χαμόγελο 
Απ’  τά χείλια τους.

Ή  μουσική Αρχίνησε νά παίζη τή «Danse 
Macabre» τού S ain t-S aën s...

Τώρα τό τσίρκο ήτανε κατασκότεινο καί μέσ’ 
τή βαθειά τή σιωπή άκουγότανε καί τό πέταμμα 
τής μύγας.

"Υστερα — τά δυο παιδάκια φανήκανε ντυ
μένα σ’  τά μαύρα.

Σ ’  τά στήθεια τους ήτανε κεντημένο κ1 ένα · 
λευκό κρανίο.

Μιάν Ακούσια κρυάδα χύθηκε σ’ δλο τό αμφι
θέατρο, κι* δλα τά μάτια μέ μιας τεντωθήκανε.

Τά μαύρα £οΰχα τους ήτανε σκισμένα Απ’  τή 
μιά μεριά, κι’ δ ένας ώμος τους φάνταζε δλόα- 
σπρος σ ’ τό σκοτεινό φόντο, γιομίζοντας φώς 
τον άλαλον Αγέρα.

Προχωρούσανε βαρεία κι* Αθόρυβα, σά σκιές.

Τά μάτια τού Μπόμπ ήτανε μισόκλειστα-. . .
Μιάν Ακαμψία μαρμάρου στύλωνε τό ίσο 

κορμί του καί τά πόδια του υπνοβατικά περπα
τούσανε δπάνου σ ’ τον άμμο.

Κ ’ ή μουσική δλο έπαιζε, σιγαλά, τόν «Χορό 
τών Πεθαμένων» μέ τής πικρές τής νότες και 
τά κόκκαλα πού τρίζουνε καί χτυπάνε, παραδο- 
μένα σ’  τό νεκρικό ξεφάντωμα . . .

Καί μιά πνοή κοιμητηρίου Απλωνότανε — 
μιά βαρειά πνοή κοιμητηρίου, μέ κυπαρίσσα 
και μέ δεντρολίβανα . . .

Ό  Μπόμπ Ανέβαινε τώρα τό σκοινί πρός 
τής ψηλές τής κούνιες' σέ κάθε κίνησι κ’  οϊ 
μυώνες τού χεριού του φούσκωναν κάτον Από 
τ’  άσπρο κρέας καί γράφανε αύλάκια σκιερά 
μεσ’  τά δυο μπράτσα του. "Εφτασε ώς Απάνου, 
σκαρφαλόνοντας μηχανικά κι’  Αλύγιστα, και πιά
στηκε Απ’  τό σίδερο τής κούνιας . ..

‘ Ο  Τόμ ανέβηκε Από πίσω του γρήγορα — 
γρήγορα, σάν γάτα, καί πιάστηκε Από τήν Αντι- 
κρυνή τήν κούνια.

Μία τρεμούλα ανάδευε τά χέρια τους' καί 
καθώς ήτανε κρεμασμένοι, έτσι, δέκα μέτρα 
απάνου άπό τό χώμα, νανουριστά κυλώντας 
¿δώθε κ’ εκειθε, σ’ ένα μαλακό και κανονικό Ανε- 
βοκατέβασμα, έλεγες πώς ναρκωθήκανε κι’ απο
κοιμόντουσαν μέσα σ ’  ωραία δνείρατα.

Ή  κούνια δμως σιγά — σιγά δυνάμωνε καί 
τώρα σπαρταρούσανε κ’ οί δυο σάν τά ψάρια, καί 
πότε Αγγίζανε, πότε Αφινόντουσαν πίσω καί ξα- 
ναπήγαιναν καί ξαναρχόντουσαν, δίνοντας φόρα 
μέ τά πόδια καί σκίζοντας τόν ήσυχον Αέρα.

"Υστερα ό Τόμ παράτησε ξαφνικά τήν κού
νια του κι? Αρπάχτηκε απ’  τά πόδια τού Μπόμπ.

Κ’ έτσι, κάνοντας μιάν Αλυσσίδα, κρεμαστή
κανε κ’  οι δυό— σάν σταλαχτιτες.

Κ’  ή καρδούλα τού Μπόμπ ήτανε πικρα
μένη κ’ ένα χαμόγελο Αρρωστο κέρωνε τά μά
γουλά του.

Καί θυμήθηκε τόν καιρό πού ήτανε μικρό 
παιδάκι κι’  άκουγε τής ιστορίες τού Κλάουν 
πίσω Απ’ τής γέρικες σανίδες' κ’ ύστερα θυμή
θηκε τό μουτράκι τού Τόμ πού κύτταε τά φώτα 
καί τής γιρλάντες. . .

—  Πώς σέ λένε;
— Τόμ’ κ’  ¿σένα;
—  Μπόμπ.
Κ’  ύσιερα θυμήθηκε τά μάτια τής Γιολάντας 

— τά μεγάλα τά μάτια τής Γιολάντας,
Κι“ Από κάτω του ό Τόμ, πιασμένος Απ’  τά 

πόδια του, σπάράζε Από σιγανά κλάματα' καί 
τά κλάματα τού Τόμ, σιγανά σδ μοιρολόι, Ανε
βαίνανε ώς τήν ψυχή του, καί τή μαραίνανε. ..

Κ° ή μυρουδιά τού βρίμένου άμμου Ανέ
βαινε καί πλημμυροΰσε τήν ψυχή του μέ πικρά 
δράματα τών παιδιακίσων χρόνων.

"Επειτα δ Τόμ ξαναπήγε σ’τήν κούνια του.
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Κ ’ ετοιμαστήκανε γιά τό τελευταίο νούμερο... 
Σ ’τούς έξώστες καί σ’τής γαλερίες δ κόσμος 
δλος βαστοϋσε τήν αναπνοή του.

Ή  μουσική έπαψε.
’Αντίκρυ,' τά δυό «Αδερφάκια* «υτταζόντον- 

σαν καλά —  καλά σ’τά μάτια.
— "Ε να!
Έπρεπε, κάνοντας μιά τοΰμπα σ’ τόν Αγέρα, 

ν’ αρπαχτούνε, καθένας, απ’  τήν κούνια τού 
Αλλουνού.

— Δ ύο!
'Ο  Μπόμπ σφίχτηκε Απάνου σ’τό, σίδερο καί 

καρτερούσε' χαμογελούσε ήρωϊκά στ’ «Αδερφάκι» 
τον  κι’ Από τά μάτια του πέφτανε χάδια, χάδια 
καί τρυφεράδες γιά τ’  «αδερφάκι τον, γιά τό 
χρυσό του τ’  «Αδερφάκι» του, πού ιονγε §ρμένη 
τήν καρδιά του όλη, κ’ ήτανε, αυτός, ή^μόνη 
χαρά γιά τόν Μπόμπ . . .

Η  Μ Α Ρ Σ

ταν ένας τιποτένιος.
Είχε καρδιά λαγού καί υπομονήν αξίππα- 

στη καί πεισμωτική φορτηγού ζώου.
"Οταν ή κακή καί ειρωνική τύχη μάς τόν 

έρριξε στις σκοτεινές συντροφιές μας, στή φυ
λακή τής εξορίας, ¿σκάσαμε τά γέλια σάν τρελ- 
λοί. Τόσο  μάς φάνηκε τό  λάθος κουτό καί 
Αστείο.

’Εκείνος ιρυσικά έκλαιε. Σ ’ δλη μου τή ζωή 
δέν Απάντησα άνθρωπο, πού νάχη δπως αυτός 
τά δάκρυα στή διάθεσί του, και νά ταφίνη έτσι 
θεληματικά νά τρέχουν Από' τά μάτια, άπό τή 
μύτη, άπό τό στόμα. Παρομοίαζε σάν ένα 
σφουγγάρι νεροποτισμένο καί πάντα στεγνό. 
Πολλές φορές Ανάμεσα στονς άλλους μας, είδα 
ανθρώπους νά κλαίνε' μά τά δάκρυά τους ήταν 
καφτερά, πού θά συγκινοΰσαν κ’  ένα δήμιο. 
ΤΑνδρικά αυτά δάκρυα κάνουν τά πρόσωπα νά 
γεράζοννε καί ξανανεκόνουν τά μάτια. "Οπως 
ή λάβα πού από τής γης τά φλογισμένα σπλά
χνα ξεχύνεται, άφίνουν κ’  εκείνα αίιλακιές ανεξά
λειπτες καί σαβανώνουν Από κάτω τους σωρούς 
από επιθυμίες άθλιες καί χυδαίες φροντίδες. Μά 
όταν αυτός δ ευλογημένος έκλαιγε, ή μυτίτσα 
του ¿κοκκίνιζε καί τό μαντηλάκι του ¿μουσκευό
ταν. Χωρίς άλλο θά τό στέγνωνε έπειτα, άπό 
ένα σχοινάκΓ γιατί που στον άνεμο θαίίρισκε 
τόσα μαντήλια πού ¿μούσκευε;

"Ολες τις ή μέρες τής εξορίας του ¿πήγαινε 
κοντά στούς υπαλλήλους- δλους ¿κείνους τούς 
υπαλλήλους στην υπηρεσία πού μπορούσε νά 
τούς κάνη τά παράπονά του. Έκανε βαθυούς 
χαιρετισμούς, έκλαιγε, δρκιζόταν δτι ήταν αθώος,

— Τρία . . . .
"Εκλεισε τά μάτια καί τινάχτηκε πρώτος, 

μ’  Απλωμένα τά χέρια· έκανε τή μεγάλη τοΰμπα 
κ’  ύστερα, άντίς ν’  Αρπαχτή Από τήν κούνια, 
στριφογύρισε καί σφεντονίστηκε δλοισα . . . .

Ό  κόσμος έμπηξε ένα γοερό μουγκρητό.
Καί τό κορμάκι τού Μπόμπ πήγε καί χτύπησε 

σαν τόπι. Απάνου ο’  τά ξύλα, κ’  ύστερα μικρούλη 
τσακισμένο σ’  τά δυό, σά μικρό πουλάκι πεθα
μένο, λοξεύοντας δεξιά, μέ μίαν Ασύγκριτη γρη
γοράδα, ξεβροντήστηκε τρίψαλα χάμου. . . .

"Ετσι πέθανε 6 καύμένος δ Μπόμπ.
Κι* δ Τόμ, Απάνου σ’  τήν κούνια, ίσιος, μέ 

τά νύχια μπηγμένα βαθειά .μέσ’  τό σίδερο, καί 
μέ τούς βολβούς δξω άπ’ τής κόγχες, μέσα 
σ’  τά γοερά ξεφωνητά καί σ’ τ’ Αναφιλητά τού 
κόσμου, ώνειρευότανε βαθειά τά μάτια τής Γιο
λάντας—  τά μεγάλα τά μάτια τής Γιολάντας.

Ν Α Π Ο Λ Ε Ω Ν  Λ Α Π Α Θ 1Ω Τ Η Σ
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Ικέτευε νά λυπηθούνε τά νειάτα του, υποσχόταν 
δτι δέν θάνοιγε πιά τό στόμα σ’  δλη τή ζωή του, 
παρά γιά νά εύλογά») τούς ευεργέτες τον. Οί 
υπάλληλοι γελούσαν μαζί του, δπως κ’  εμείς. 
Τόν ¿κράζανε «φτωχό γουρουνάκι», καί τού 
φωνάζανε:

—  Έ ,  σύ ί έλα δώ !
’Έτρεχε μέ υποταγή στο κάλεσμά τους. Κάθε 

φορά ήλπιζε νάρπάξη κανένα καλό νέο’ τήν 
άδεια, χωρίς άλλο, νά γυρίση στον τόπο του.

Μά οι έπιστάτες τόν περιγελούσαν. "Ηξεραν 
καλά, δπως κ’  εμείς, δτι ήταν Αθώος. Άλλα 
ελπίζανε νά φοβίσουνε μ’  αύτή του τήν τιμωρία 
άλλα φτωχά «γουρουνάκια». Σ ά  νά μήν ήταν 
τάχα αυτά Αρκετά δειλά Από φυσικά τους! ·

Μάς έκανε φιλοπροσωπίες, σπρωγμένος Από 
τόν ζωώδη φόβο τής απομονώσεως. Άλλα εύ- 
ρισκε σκληρά καί κατεβασμένα τά πρόσωπά μας. 
Θορυβημένος τότε μάς ¿φώναζε:

— ’ Αγαπημένοι σύντροφοι καί φίλοι Γ. . .
’Εμείς ¿κουνούσαμε τό κεφάλι, λέγοντάς του:
— Πρόσεξε! Μπορεί νά σ’  Ακούσουν! . . .
Κι αυτός, ετσι κλεφτά, έρριχνε μιά γοργή,

γλυστερή ματιά κατά τήν πόρτα.
Ποιος μπορούσε νά μείνη σοβαρός βλέποντας 

τον; Έγελούσαμε κ’  εμείς μέ ξεφωνητά πού 
ξεσυνήθισαν τό γέλιο. Τότε αύτός θαρρεμένος, 
παρηγορημένος ¿σίμωνε πιο κοντά μας, κι ανα
στενάζοντας μιλούσε γιά τά προτιμημένα του βι
βλία, πού Απόμειναν σπίτι του, στο τραπέζι 
του Απάνω, γιά τή μαμά του, γιά τά μικρά του 
ταδέρφια, πού δέν ήξερε δν ζούσαν ακόμη, ή δν 
πεθάνανε Από τό κακό τους.



"Υστερα τον ¿διώχναμε.
"Οταν έμεϊς ¿βαλβηκαμε νάρνηθούμε κάθε 

τροφή, τον επιασε ¿νας φόβος -Αλογάριαστα 
κωμικός. ΈπιΟνμοΰσε πολύ νά φάη ¿ κακομοί
ρης, κ’ ¿φοβόταν τούς Αγαπημένους συντρόφους 
του, δπως και τούς έπισιάτες· τά θύματα δπως 
καί τούς μπόγηδες.

Έστριφογύριζε Αναμεταξύ μας σά χαμένος, 
κ’  ¿σφούγγιζε τό μέτωπό του Ακατάπαυτα.

Μ’ ¿να τόνον Ανήσυχο, μ’  Ιρώτησε διατακτικά·
— Θά νηστέψετε πολύν καιρό;
— Ναί, πάρα πολύ! τοΰ Αποκρίθηκα μέ σκλη

ρότητα.
—  Και-δε θά φατε τίποτα, καθόλου, μήτε 

κρυφά; ·
—  Ή  μαμά μάς ¿στείλε κάτι πτί - πατέ, τοΰ 

είπα, χωρίς νά γελάσω.
Μέ καλοκύταξε δύσπιστα, ¿κούνησε τό κεφάλι 

καί Απομακρύθηκε Αναστενάζοντας.
Τήν Αλλη μέρα, χλαηίός Από την ταραχή του, 

για κείνο πού ερχότανε νά είπή, μάς διαλάλησε:
—  ’Αγαπητοί μου σύντροφοι! Θέλω νά νη

στέψω μαζί σας!
‘Ομόγνωμα τοΰ Αποκριθήκαμε:
—  Νήστεψε ολομόναχος!
Κι Αληθινά ¿νήστεψε. Εμείς δεν τό πιστεύαμε 

περισσότερο Από σάς. Έστοχαζόμαστε δτι θδ- 
φάγε κρυφά. Οϊ δεσμοφύλακες είχαν τήν ϊδια 
γνώμη. Καί όταν, για νά τελείωση ή δυσπιστία 
μας, τον έπιασε ό τυφοειδής πυρετός, ¿σηκώ
σαμε μόνο τούς ώμους:

—  Φτωχό γουρόυνάκι !
Άλλά ένας Από μάς — ¿κείνος πού ποτέ δέ 

γελούσε— είπε μέ τόνο σκυθρωπό:
—  Είναι ?νας σύντροφος. Πάμε κοντά του.
Έπαραμιλοΰσε. Τασυ νάρτητα δνειρα τουήτανε

τό ϊδιο συμπαθητικά δπως σ’  όλόκληρη τή ζωή 
του. Έλάλει δπως καί τήν προηγούμενη μέρα, 
γιά τά μικρά προτιμημένα του βιβλία, γιά τή 
μαμά, γιά τάδερφάκια του. Έζητοϋσε πτί- πατέ- 
όρκιζόταν δτι ήταν Αθώος, καί παρακαλοΰσε 
πολύ νά τοΰ δοθή χάρη. Έμελέταε την πατρίδα 
του τή δύστυχη τή Ρωσσία, ¿φώναζε τήν Αγα

πημένη τή Γαλλία, πού τά παιδιά της ¿πλήρω
σαν μέ τό αίμα τους τήν έπανάστασι καί τήν 
¿λευθερία. ’Ώ, καταραμένη, Αδύνατη καρδιά τοΰ 
Ανθρώπου! Αύτή ή φωνή— «αγαπητή Γαλλία!» 
μάς έσπάραζε τήν ψυχή.

Είμαστε δλοι στό νοσοκομείο τή στιγμή τοΰ 
θανάτου του. Ή  διαύγεια τοΰ ξανδρθε πρό τής 
Αγωνίας.' Έκοίτετο Αδύνατος, μικρός, τριγυρι- 
σμένος Από τούς συντρόφους.

Τότε μάς είπε:
— "Οταν πεθάνω νά τραγουδήστε τή Μαρ· 

σύλιέζα πάνω στον τάφο μου!
Μιά Αναφώνησι μάς ξέφυγε. Έτρέμαμε Από 

χαρά καί θυμόν καινούργιο.
— Τί είπες;
Έξανάειπε:
—  "Οταν πεθάνω νά τραγουδήστε πάνω στον 

τάφο μου τή Μαροάλιίζα /
Γιά πρώτη φορά τά μάτια του έμειναν ξερά. 

Κ’  έμεΐς έκλαίγαμε δλοι χωρίς έξαίρεσι. Τά δά
κρυα μας.¿φλόγιζαν δπως ή φωτιά πού φοβίζει 
τάγρίμια. !

Έπέθανε κ’  ¿τραγουδήσαμε τή Μαρσιλίιέζα. 
Οί νεανικές δυνατές φωνές μας ¿ζωντάνευαν 
τόν μεγαλόπρεπον ύμνο τής ¿λευθερίας, συνο- 
δευμένες Από τή βοή του ’ Ωκεανού, πού στις 
κορφές των καμαρωτών κυμάτων του συνέπαιρνε 
προς τήν αγαπητή Γαλλία, τή φρίκη τή χλωμή 
καί την αίματωμένη ελπίδα.

Έ τσι ¿κατάντησε σημαία μας γιά πάντα ή 
εικόνα αυτού του τιποτένιου, στό κορμί λαγού 
καί στήν καρδιά ανθρώπου.

Γονατισμένοι εμπρός στόν ήρωα, σύντροφοι 
καί φίλοι!

Έτραγουδήσαμε.
Τά τουφέκια μάς παραφύλαγαν, τά κοντάκια 

τους ¿κροτούσαν, Απειλητικές οί Ατσαλένιες μύτες 
τών λογχών εφερμάριζαν προς.τις καρδιές μας.

Τό τρομερό τραγούδι Αντηχούσε πιό πολύ 
δυνατό καί χαρούμενο.

Κρατημένο στά αθλητικά χέρια φίλων τό 
μαύρο φέρετρο ¿κατεβάστηκε αργά σιγά.

Έτραγουδήσαμε τή Μαροιλλτέζα.
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φθινόπωρον . ..
Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ. —  Ή  Αγαπημένη μου έποχή 1 Χαϊρο  

μαι πού Ιζησα νΑ τήν χαιρετίσω Αλλην μίαν φοράν. 
Αί πρώται πνοαί τοΰ φθινοπώρου σαρώνουν μέσα μου 
τά τελευταία λείψανα τής καλοκαιρινής μελαγχολίας 
καί αί πρώται σιαγόνες της βροχής, πού έπεσαν προ
χθές Από τόν ούρανόν, ίδρόσισαν τήν ψυχήν μου, 
ώ ς ουράνιον βάλσαμον. Είμαι είς τήν διάθεσίν σας 
τώρα, νά όμιλήσωμεν θΓ  ολα τά εύθυμα πράγματα 
τοΰ κόσμου.

*0  ΜΑΘΗΤΗΣ. —  Μου φαίνεται παράξενον. Λησμο
νείτε λοιπόν τόν Μ ιλβουδ, τά φύλλα πού πέφτουν, τούς 
Ανθρώπους πού ακολουθούν τήν τύχην τών φύλλων 
καί δλα τά , μελαγχολικά πράγματα, πού περιέγραψαν 
οί ποιηταί είς τούς.φθινοπωρινούς των στίχους;

Ο  κ. ΑΣΟΦ· —  Τ ί νά τούς κάμω τούς ποιητάς ^ Οί 
ποιηταί είναι δύο ειδών. Αύτοί πού κλαίουν καί αυτοί 
πού γελούν. Οί πρώτοι κλαίουν είς δλας τάς έποχάς, 
Αδιάφορον Αν είναι δνοιξις, καλοκαίρι, φθινόπωρον ή 
χειμώνας καί οί δεύτεροι πάλιν γελούν διαρκώς, χωρίς 
νά προσέχουν τό βαρόμετρον καί τόν Καζαμίαν. Καί 
έτσι πρέπει νά γίνεται. Κατά τήν ώραν του καί τήν 
διάθεσίν του εκλέγει καθένας τόν ποιητήν πού θ ά  δια- 
διαβάση. Μερικοί δέν διαβάζουν κανένα καί αύτοί 
κάμνουν τό καλύτερον πράγμα τού κόσμου.

Ό  ΜΑΘ. —  Ά λ λ ά  οί ποιηταί ερμηνεύουν τήν γενικήν 
ψυχήν. Καί τότε Ακριβώς είναι μεγάλοι.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ο ί ποιηταί ερμηνεύουν τήν ατομικήν 
τους ψυχήν. Καί δι' αύτό ακριβώς είναι μεγάλοι. 
’Αλλέως θ ά  ήσαν υπάλληλοι τής ξένης αίσθηματο- 
λογίας.

Ό  ΜΑΘ. —  Έ ν  τούτοις όλοι οί ποιηταί ¿θρήνησαν 
μέ τό φθινόπωρον καί δέν υπάρχει ποιητής, πού νά 
είδε, μέ οτεγνόν μάτι, νά πέφτουν τά φύλλα, ξηρά και 
μαραμένα, από τά κλαδιά τους.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ε ΐσθε κακά πληροφορημένος- Ό  
Λεοπάρδης έβλεπεν όλον τόν χρόνον νά πέφτουν τα  
φύλλα καί έγώ βλέπω τά δένδρα νά πρασινίζουν τό 
φθινόπωρον καί νάνθοϋν τόν χειμώνα. Τ ό θέαμα, 
δπως λέγει ή Γαλλική παροιμία, εύρίσκεται ^έσα  είς 
τόν θεατήν. Έγνώρισα είς τήν νεότητά μου ενα χλω
μόν ποιητήν, ό οποίος έγραψε τούς σιίχους αΰτους, 
διά νά συνοδεύση όλίγα τριαντάφυλλα πού έστειλεν είς 
τήν ερωμένην του :

Και οε τα  δίό<ο- ώ ς α ντά  δέν &ά βλαοτήαονν πλέον,
Είναι τό  έαρ μ ον  Ααρρώ αντο  τό  ιεΧενταΐον·

Ο ί στίχοι είναι Ασχημοι, άλλά Λ ποιητής τούς έγρα- 
ψεν είς τήν Ιποχήν, πού Ανθίζει ή φύσις, καί ό ποιη
τής άπέθανεν, δπως τό έπροφήτευσεν. Σας επαναλαμ
βάνω δτι οί στίχοι αύτοί δέν έγράφησαν τό φθινόπωρον.

Ό  ΜΑΘ. — Έ γράφησαν όμως τόσοι άλλοι. Καί δλοι 
μελαγχολικοί καί δακρυσμένοι. Τ ό  <ρθινόπωρον ολό
κληρος ή φύσις Αναστενάζει καί μελαγχολεί, ως 
νάντικρύζη τόν θάνατον.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν Ιννοώ, διατί θέλετε καί καλά 
νά μέ αναγκάσετε νά μελαγχολήσω; Καί διαιί θέλετε 
νά μέ πείσε εε δτι ό θάνατος πλανάται ¿»άνω  Από τήν 
φύσιν τάς ημέρας αύτάς; Σάς λέγω λοιπόν, δτι τίποτε 
δέν τόν ενθυμίζει τόσον, δσον τό καλοκαίρι. Ό  ούρα-

νός ακίνητος, νεκρός, μονότονος, συμβολίζει ίσως την 
αιωνιότητα, άλλ'όχιποτέ τήνζω ήν. Τ α  νερά Ασάλευτα. 
Τ ά  δένδρα ζωγραφισμένα έπάνω ε ίς τ ό ν  όρίζοντα. Ή  
Ατμόσφαιρα λιμνάζουσα. "Ο λη ή φ ύ σ ιςτό  καλοκαίρι 
κρατεί τήν Αναπνοήν της ώ ς νά περιμέιη κάτι τι το 
φοβερόν . .  -

Ό  ΜΑΘ. —  Έ νφ  τώ ρ α ; , „
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Τ ώ ρα τά σύννεφα κυνηγουν το ενα 

τό άλλο έπάνω είς τόν ούρανόν, τά  δένδρα σαλεύουν 
τά κλαδιά τους καί Αγκαλιάζονται, τά κύματα φουσκο
νουν καί τρέχουν καί κάμνουν χίλια παιγνίδια μέ τό 
φώς. Ή  Ατμόσφαιρα ζωντανεύει. Ο ί κοιμισμένοι ήχοι 
ξυπνούν. *0 ούρανός βροντά, ή θάλασσα παφλάζει, τά  
δάση βουίζουν, ή βροχή παίζει τό ντέφι της είς τά  
παραθυρά μας, δπως εΐπεν ό  ποιητής^ καί ολα τα  
στοχεΐα έξυπνοϋν άπό τόν βαθύν τους ύπνον και μάς 
προσκαλοΰν νά ζήσωμεν μαζί τους.

Ό  ΜΑΘ. —  Καί δμως κυττάξετε αύτό το δενδρον, 
Ιξω  άπό τό παράθυρον. Παρακολουθήστε, τά φύλλα του 
τά κίτρινα, πού πέφτουν τό ένα άποπίσω Από τό Αλλο, 
καί τά στροβιλίζει ό Ανεμος καί τά σκορπίζει καί τά 
στέλνει νάποθάνουν καί νά σαπίσουν Ιπάνω είς τήν 
γην. Είναι, ένα θέαμα πού φέρνει τά δάκρυα.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Σ ά ς είπα νομίζω καί Αλλοτε, οτι δεν 
είδα φαώρότερον χορόν άπό τόν χορόν αύτόν τών 
φθινοπωρινών φύλλων- ’Εάν Ιπρόκειτο ένας μουσικός 
νά σύνδεση τόν ρυθμόν, μέ τόν οποίον χορεύουν, βε- 
βακοθήτε δτι δέν θά Ιγραφεν ένα πένθιμον εμβατή
ριου, Αλλά τό εύθυμότερον βάλς, πού έγράφη ποτέ 
είς τόν κόσμοι1- 'Υποθέτετε λοιπόν δτι γνωρίζετε ια  
μυστικά τής »ρύσεως; Ειμπορείτε νά μαντεύσετε πότε 
χαίρεται καί πότε λυπεΐται; Ε ΐσθε τόσον Αφελής ; _

Ό  ΜΑΘ. —  Διατί νά μήν τό υποθέσω; Ή  φύσις 
όμιλεί είς τήν ψυχήν μου καί ή ψυχή μου υποθέτω  
δτι έννοεί τή'· γλώσσαν της.

Ό  κ, ΑΣΟΦ. —. Ά λλοίμ ονον! Δέν γνωρίζετε τα 
μυστικά τής ίδιας σας ψυχής καί φαντάζεσθε _ότι 
κατέχετε τά μυστικά τής φύσεωο. Ή  φύσις δέν έχει 
καμίαν Ανάγκην νά όμιλήση είς τήν ψυχήν σας. 
Ό μ ιλεί διά τόν εαυτόν της καί σάς συμβουλεύω νά 
μήν ζητήτε ποτέ νά μαντεύσετε τήν γλώσσαν της, 
διότι θ ά  ματαιοπονήτ,ε αιωνίως. Ζήσετε σείς μέ τόν 
εαυτόν σας καί άφίσατε τήν φύσιν νά κάμη τό ίδιον.

Ό  ΜΑΘ. —  Ά λ λ ά  καί σείς ακριβώς^ μήπως δέν κα- 
μνετε αύτό, άπό τό όποιον μέ άποτρέπετε^; Προσπα
θείτε ¿ ι ό  τό ίδιον φθινόπωρον, άπό τό οποίον έγώ 
Αντλώ τήν μελαγχολίαν μου νάντλήσετε τήν χαράν 
σας. Κ αί είναι τό ίδιον. ,

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Έ γ ώ  δέν. προσπαθώ καθολου. Αυτή 
είναι ή διαφορά. Δέχομαι Απλώς τήν ευθυμίαν πού 
μου έρχεται <ίπό τήν ωύσιν. Καί μοΰ έρχεται άκριβως, 
διότι δέν βλέπω τά σύννεφα, ώς κρέπια, μέ τά οποία 
σκεπάζονται , αί χήροι, καί τά φύλλα πού πέφτουν δεν 
μοϋ ένθυμίζουν τούς φθισικούς, πού ξεκολλούν τήν 

. εποχήν αύτήν <ίπό τό δενδρον τής ζω ής. Δέν έχω τήν 
συνήθειαν νά προσβάλλω τόν ούρανόν, τά  δένδρα και 
δλα τά πράγματα γύρω μου, μέ τάς ελεεινός παρο
μοιώσεις, πού έφευρήκαν οί ποιηταί- Τ ό  φθινοπώρου 
μέ γεμίζει ευτυχίαν. Δέν τρέχω νά ζητήσω τήν Αδειαν 
τού Μιλβουά, διά νά δεχθώ τήν ευτυχίαν πού μού 
προσφέρεται- Καί πιστεΰσατέ με δτι . .  . Ά λ λ ά  δεν 
θέλω νά είπώ μεγάλου λόγον.

Ό  ΜΑΘ. —  Ό χ ι . Ν ά  τόν είπήτε!
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Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Πολύ φοβούμαι λοιπόν ότι ή  κακο
στομαχιό ενός ποιητοϋ κάμνει κάποτε χιλιάδας ανθρώ
πων νά βλέπουν μέ τά δάκρυα εις τά μάτια ένα 
πράγμα, τό όποιον καθ’ εαυτό δέν Ιχει τίποτε μελαγ- 
χολικόν έπάνω του.

'Ο  ΜΑΘ. —  Έ φ θάσαμε είς τά όρια τής υπερβολής, 
Δέν είναι ένας ποιητής. Ό λ ο ι  οί ποιηταϊ εκλαυσαν 
έπάνω είς τά φύλλα του φθινοπώρου.

'Ο  κ. ΑΣΟΦ. —  Τ ί  σημαίνει; Είναι βεβαιωμένου δτι 
όλοι οί ποιηταϊ έχουν έλεεινά στομ ά χια .. .

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

Τ Α  ΥΠΕΡ ΚΑΙ Τ Α  Κ Α ΤΑ

ΛΑ νομίζει κάνεις, ότι συνώμωσαν νά κάμουν 
δυσκολωτέραν την θέσιν των κριτών του Ά β ερ ω - 

φείου. Δέν φθάνουν οί ψίθυροι περί προκαταβολικών 
βραβεύσεων, τά διάφορα μυστικά καί φωναχτά, περί 
έκδεδηλωμένων δήθεν συμπαθειών καί άν^παθειών 
τών κριτών, ή ά νη λ εη ς  χα'ι ενοχλητική π οψ αχολού- 
θησις τών άνθρώπων αύτών εις τήν Ι|άσζησιν ένός 
άνιαροδ καθήκοντος, άπαιτοδντος Ίώ βιον υπομονήν! 
Ά λ λ ά  καί τίποτε δεν τούς βοηθεΐ, τίποτε δέν τούς 
ένθαρρύνει.' Τ ό  κοινόν χειροκροτεί καί έπευφημεί όλα 
τά έργα αδιακρίτως μέ μίαν καλοσύνην παραδειγμα
τικήν, χωρίς εννοείται νά πατή τό πόδι του είς δευ- 
τέραν παράστασιν, ούτως ώστε νά παρουσιάζεται 
τό μοναδικόν φάινόμενον έργων θριαμβευσάντων, τά 
όποία μέ κόπον περνούν τάς δύο παραστάσεις. Αί 
εφημερίδες έ| άλλου —  καί Ικείναι άκόμη πού είχαν 
εως πέρυθτ τά δυσκολώτερα γούστα —  υμνολογούν 
όλα τά έργα αδιακρίτως κ’  εόρίσκουν είς τό καθένα 
τήν αρετήν του. Ο ί θιασάρχαι πάλιν άνεβάζουν είς 
τήν σκηνήν, χωρίς πρόφασιν ή δυσκολίαν, όλα τά χει
ρόγραφα πού τούς προσφέρονται. Κάνεις δέν θέλει νά 
«χη είς τήν συνείδησίν του ό τι. , . « Ικοψε τό ψ ω μ ί» 
ένός ταλαίπωρου συγγραφέως. Έ ν α  χάος δημιουργεί- 
ται κατ’  αυτόν τόν τρόπον γύρω από τούς κριτάς. 
Και δέν λέγω μέν, ότι τό χάος αύτό είναι ενδεχόμενον, 
νά σκοτίστηκα! τήν άντίληψιν τριών άνθρώπων πού 
είμπορούν οπωσδήποτε νά ξεχωρίσουν τό καλόν άπό 
τό κακόν. Ά λ λ ’  ό  σκοπός τού Άβερωφείου, όπως 
διωργανώθη, ή το νά δώση και τό μέτρον τής θεατρι
κής έπιτνχίας. ’Αλλά που^ είναι τό μέτρον αύτό; "Ο λα  
τα έργα έθριάμβευσαν έφέτος έξ ίσου καί κάθε συγ- 
γραφευς θ ά  Ιχη τό δικαίωμα νά έπικαλεσθή τόν θρίαμ
βον του άπέναντι ιώ ν κριτώ ν.Ό  Θεός νά τούς λυπηθή!

I—ΙΚΟΤΣΘΗΣΑΝ έ ν  τ φ  μεταξύ καί άραιαί φωναί, ότι 
1 1 ό Άβερώφειος έχρεωκόπησεν, όπως καί οί μακα- 
ρίφ τή λήξει προκάτοχοί του. Τ ό περίεργον' είναι ότι 
τήν χρεωκοπίαν αύτήν έκήρυξαν εφημερίδες, αί όποΐαι 
επανηγύρισαν τήν θριαμβευτικήν έπιτυχίαν τού Ινός 
τρίτου τουλάχιστον τών παρασταθέντων έργων. ’Αλλά 
διατί έχρεωκόπησεν επιτέλους ό δυστυχής διαγωνισμός; 
Υ π ή ρχε λοιπόν κάνεις πού Ιπερίμενε σοβαρώς τό 
θαύμα άπ’ αύτόν; Διά ποίον λόγον; Διά τάς δύο του 
χιλιάδας; ’Αλλ’ έάν δύο χιλιάδες δραχμαί είχαν τήν 
δυναμιν νά δώσουν είς ενα τόπον τόν ’ϊψ εν, τόν Μά- 
τερλιγκ καί τόν Χάουπτμάν του, θάξιζε τόν κόπον νά 
νηστεύσωμεν όλοι μας άπό μίαν ημέραν διά νά χαρί- 
σωμεν π«ρομοίας_ δόξας είς τόν τόπον μας. Δυστυχώς 
αί δυο χιλιάδες ένός διαγωνισμού, ώς μόνον βέβαιον 
αποτέλεσμα έχουν νσύξάνουν τόν αριθμ ό'’ τών μετριο
τήτων. Έ ά ν  ήσαν έκαιόν χιλιάδες, ή Ε λλ ά ς θ ά  έγέμι- 
ζεν άπό κακούς συγγραφείς. Καί ό  "Ιψεν δέν θ ά  έφθανε 
ποτέ. "Α ς  μή ζητούμε'· λοιπόν άπό ένα διαγωνισμόν 
ο,τι τού είναι φυσικώς αδύνατον νά μάς δώση. Καί άς 
μή κηρύσσωμεν πρό πάντων τήν χρεωκοπίαν· του. 
Χρεωκοποΰν μόνον όσοι είχαν κάτι νά χάσουν. . .

Ι - Ι  μόνη βέβαια χρεωκοπία, είς όλην αύτήν τήν ίστο- 
■ ρίαν, είναι ή διατρανωθεϊσα χρεωκοπία τού γον -  

στου εις τάς Α θή νας. Τ ό  περιούσιον κοινόν τού άστεως 
¿χειροκρότησε καί επευφήμησε τήν περίοδον αύτήν, 
μεταξύ ‘ όλϊγωιη καλών έργων, φρικαλεότητας, τάς 
όποιας μόλις θ ά  έπετρέπετο καί είς τόν Καραγκιόζην 
αυτόν, νά  ̂παρουσιάση ένώπιον κοινού καννιβάλων. 
Καί όμως ή μυρωμένη αριστοκρατία τών ’Αθηνών, αί 
κυρίαι μέ τις α ντρα β ί φούστες καί οί κύριοι μέ τούς 
άμεμπτους λαιμοδέτας καί τά άνασηκωμένα πανταλό
νια, ¿λιγώθηκαν πλέον ή άπαξ άπό τήν συγκίνησιν 
έπάνω είς τά μαξιλάρια τών διακεκριμένων θέαεων. 
Διά μίαν στιγμήν ένόμιζε κάνεις ότι τό κοινόν τών 
θεάτρων τ ο ν  Θησείου, του Μεταξουργείου καί του 
Πασσαλιμανιού, είχε μεταναστεύσει είς τά θέατρα, τά 
διαγωνιζόμενα διά τήν δάφνην Ινός φιλολογικού άγώ- 
νος. Μακάρι νά ή το ! Έ ά ν τό κοινόν.αύτό ζητή τάς 
ώμάς συγκινήσεις καί τάς βιαίας συγκρούσεις τών 
παθών έπάνω είς τήν σκηνήν, δέν ανέχεται τούλάχι- 
στον τήν φιλολογικοφανή φλυαρίαν, πού, θαμβόνει 
τους χαζούς καί τούς ψευτο/ιορςρωμένους. Παρόμοιες 
ααλάτες χυδαιότητος καί ξεθωριασμένης φιλοσοφίας 
μόνον άπό στομάχια μπουρζουάθων είμπορούν νά 
χωνευθούν. Καί_ όταν, μέσα είς τούς άποτροπαίους 
θεατρικούς θριάμβους τού καλακαιριού αύτού, μόνον 
ένας Ό σ κ α ρ  Ούάϊλδ δέν εύρήκε χάριν καί μόνος αύτός 
έκαυτηριάοθη άπό τόν τύπον, δέν χρειάζεται τίποτε 
περισσότερον, διά νά κηρύξη κανείς τήν χρεωκοπίαν 
τού 'Αθηναϊκού γούστου. Κ ’  έπειτα τά βάζομεν μέ 
τους _ διαγωνισμούς. Τί μάς πταίουν; Ζητούμεν άπ’ 
αΰτους νά μάς ζώσουν τούς μεγάλους μας συγγραφείς- 
’Αλλά τί γά_ τούς κάμωμεν; Μ άς φθάνει διά τήν ώραν 
ή Ταρατατά. Τ ί φρονεί καί ή θεατρική μας συνεργά- 
τις, ή κυρία Πετρούλα Ψ ηλορείτη; Λέν είναι έτσι; 
Ταρατατά, Ταρατατά, ψυχή μου Ταρατατά!

Τ Α  «Π Α Ν Α Θ Η Ν  ΑΙΑ *

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ν . Κ υ η α ρ ία α η  Δ . Φ. α ρ χ α ιο λ ό γ ο υ  « Κ α λ ό ν  Φ νσ ις  
Τ έ χ ν η » . Ά ϋ -ή ν α ι  1 9 1 0 .

ΕΓΛΚϊΣΤΙΚΟΣ δ τίτλος· άλλ’  δ συγγραφεύς έχάραξε 
_ή ή&έλησε νά χαράξη δρόσημα μόνον, όπου αύτός 

ή ένας άλλος θ ά  τοποθετούσε τό έργον του περισσό
τερον έκτεταμένον, περιεκτικόν, μελετημένοι'. Μ ά τότε 
ήτο περιττή τχεκδοσις, θ ά  μου είπητε. Ναί· άλλά καί 
δέν είχε τήν ύποχρέωσιν ό  συγγραφεύς νά μάς ρω- 
τηση, εμάς.

Π ά ντα ,  καλόν ή κακόν, ή μπορεί νά προκαλέση με- 
ρικάς σκέψεις ενα βιβλιαράκι περί τέχνης. Κ ’  Ικδίδον- 
ται τόσον ολίγα είς τήν Ε λλάδα. Ε μ ένα  μου δίδει 
άφορφήν νά γράψω με^ικάς σημειώσεις είς την στήλην 
αύτήν, χωρίς οδ ι’ εγώ νά ήμαι ύποχρεωμένος νά 
ρωτήσω κανένα.

Φυσικά λοιπόν, είς ένα τέτοιο πλαίσιον όπως τό 
βιβλιαράκι αύιό, δέν η μπορεί νά είπή κανείς μεγάλα  
πράγματα. Πρόχειρον υλικό'· μόνο'’, πού άν είς τά 
δικά μας τά μάτια ήμποροΰσε νά φανή παιδαριώδες, 
πολύτιμον θ ά  είναι διά τόν συγγραφέα. Κάπου Ιρωτφ: 
«Διατί γοητεύει ήμδς τό Ιπίχαρι βλέμμα παρθένου 
άγνής; Τί Ινοικείέν  α ύ τφ ; Τί ένοικεΐ Ιν τφ άνθει; 
Τ ί έν τή φύσει π άση ; ’Αγνοώ. Τούτο μόνον γινώσκω, 
διότι τούτο μόνον βλέπω: ότι πανταχού καί πάντοτε 
πέριξ ήμών ύπάρχουσι τά μυστηριώδη ίχνη ύπατης 
σφραγίδας!». Καί όμως τόσα καί τόσα έχουν γράψει 
δι’  αυτά ό  Χπένσερ, ό  Ταίν.

’Αλλού, προσπαθεί νά καθορίση τά πράγματα μέ 
υφος κουραστικόν καί στρυφ'’όν.

Δέν ήμπόρεσε ό συγγραφεύς νά δώση χάριν είς τό 
γράψιμόν του διά νά μάς άναγκάση νά θεωρήσωμεν
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κάπως δικαιολογημένον τόν πόθον του νά γράψη διά 
τό κοινόν όλίγας σκέψεις του περί τέχνης. Τή ν χάριν 
αύτήν έν τούτοις επιχειρεί νά τήν όρίση ·. « Ή  χάρις 
είναι, δύναταί τις ν ά  είπη, κάλλος έν κινήσει, ή ηπιχη 
ταυ κάλλους, όπερ άνευ αύτής ψυχρόν φαίνεται, οΰδε- 
μίαν έντύπωσιν προξενούν». Δέν ένθυμούμαι καλά άν 
καί δ Λέσσιγκ ή άλλος έδωκε αύτόν τόν ορισμόν. 
Έ νόσφ ό κ. Κυπαρίσσης όμιλεί περί χάριτος καί είς 
τήν τέχνην καί είς τήν ωύσιν, ό ορισμός είναι^άτελης. 
’Αποκλείει τήν χάριν άπο τήν αρχιτεκτονικήν όταν τήν 
περιοριζη είς τήν κίνησιν. Καί όμως μία άπλή γραμμή 
έχει χάριν άνάλογυν πρός τήν χάριν τής ζω ή ς καί τής 
κινήσεως. Είναι τόσον έπικίνδυνον νάέπιχειρή κανείς 
νά δίδη ορισμούς διά καθετί. Τ ί τ ο ν  θέλομεν ιόν  
δρισμόν; Μ ία είκών άναλυτική καί λεπτομερής είναι 
πολύ προτιμοτέρα άπό ένα δρισμόν. Ά πόδειξις και ο 
ορισμός τής καραβίδας ΰπό τής Γαλλικής Α καδη
μίας. Τόν γνωρίζετε: petit poisson rouge, qui marche 
à reculons.

Έ λ εγα  λοιπόν παραπάνω ότι ένα βιβλίον περί τε- 
χιης γεννφ τόσος σκέψεις. ΙΙώ ς νά παραδεχθώ με 

' κλειστά μάτια τήν γνώμην αύτήν τού κ. Κυπαρίσση ; 
«ο ί νεωτερισταί όρμηθέντες άπό τής ¿σφαλμένης 
γνώμης ότι ό  άνθρωπος ούδέν μή έν τή φύσει ύπαρ
χον νά παραγάγη δύναται, ταύτην πιστώς αντέγραψαν 
έν τοίς έαυτών εργοις καί μάλιστα τάς κακάς όψεις 
αύτής· ούτω 8έ παρήχθη ή πραγματική _ λεγομένη 
σχολή». Ά λ λ  ή πραγματική σχολή ύπήρξεν άπλή άντί- 
δρασις κατά τής στενής έννοιας τής τέχνης καί κατά 
τής σχολαστικότητος. Καί κάθε άντίδρασις φέρει είς 
τά άκρα. Ή  φύσις, άιπιγραφομένή. είναι απλώς τό 
περιβάλλον μέσα είς τό όποιον δ τεχνίτης θ ά  εργασθή  
τό έργον του. Είναι δ παράγων διά τού όποιου θ ά  
δδηγήση τόν θεατήν ή τόν άναγνώστην είς τήν σκέψιν 
του, τήν όποιαν πάλιν άπό τήν φύσιν έχει έμπνευσθή 
ή αμέσως ή έξ υποκειμένου- Ά λ λ ’  ο ϊ  άνθρωποι συχνά 
βλέπουν τάς λεπτομέρειας καί όχι τήν Ιδέαν ή παίρ
νουν ώ ς Ιδέαν τό έργον τού όχλου τών τεχνιτών. 
Έ τ σ ι Ιπιπολαίως δέν επιτρέπεται είς ένα μελετητήν 
νά καταδικάση μίαν σχολήν. Έ κτος άν κατεβάση είς 
τήν σειράν αύτήν τόν Ζολά εις τήν φιλολογίαν,, τόν 
Μενιέ είς τήν γλυπτικήν κλπ. "Ο σον καί άν έπέμειναν 
οί καλλιτεχνία αυτοί είς τήν άπεικόνισιν τής πραγμιι- 
τικής ζω ής, κουραστικά ίσως κάποτε, μέ δύναμιν όμως 
απαράμιλλου, ήοαν καί θ ά  είναι ποιηιαί, δημιουργοί 
ίδικοΐ των άνωτέρου κόσμου.

Ό  ρεαλισμός δέν είναι σημερινός. Πάντοτε ύπήρξε. 
Είναι ή βάσις τής τέχνης, ή πηγή ή αληθινή άπό τήν 
οποίαν παίρνει ζω ήν ή τέχνη.

Θ ά  έγραφα δύο λέξεις διά τήν γλώσσαν τού βιβλίου· 
άλλ’ είναι χαμένος κόπος. Μά τόν θεόν , τέτοιοι καθα
ρευουσιάνοι ήμπορούν νά πηγαίνουν πλάί-πλάϊ μέ τόν 
Ψυχάρην. Κ ΙΜ Ω Ν  Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ

H u b e r t  P e r n o t :  A n t h o l o g i e  P a p u l a i r e  d e  l a  G r è c e  
M o d e r n e .  P a r i s  1910.

Οχ. Περνό, δ  γνωστός γλωσσολόγος καί νεοελληνι
στής, τόν οποίον αί συνεχείς έργασίαι του έπί τής 

νεοελληνικής γλωσσολογίας, τάσσουν είς τήν^πρώτην 
γραμμήν τών ερευνητών-καί έρμηνευτών τής ιστορίας 
καί φυσιολογίας τού νέου μας γλωσσικού ópyávou, μάς 
προσφέρει τώρα μίαν νέαν καί εξαιρετικήν υπηρεσίαν. 
‘ Η  «Λαϊκή Α νθολογία τής Νεωτέρας Ε λλάδος», πού 
έξέδωκε τάς ήμέρας αύτός, είναι ενα βιβλίον, πού έρ
χεται νά γνωρίση είς τούς ξένους τούς ποιητικούς θη 
σαυρούς τής Ελληνικής λαϊκής Μούσης, θησαυρούς 
όχι όλιγώτερον πολυτίμους, άπό έκείνους πού έκθά- 
πτει ή  σκαπάνη τών αρχαιολόγων καί παραδίδει είς 
τόν θαυμασμόν τού πολιτισμένου κόσμου. "Ενας συμ
πατριώτης τού κ.. Περνό, ό Λαγκυγετιέρ, άπό τό 1676

εΐχεν είπεϊ ήδη, ότι τά δημοτικά τραγούδια τής Ε λλά
δος, άξίζουν νά παραβληθούν μέ τά καλύτερα άρχαΐα 
ποιητικά προϊόντα. Έ κ το τε , πολύπροτύτερα από έμδς, 
οί ξένοι άρχισαν νά προσέχουν, νά περισυλλέγουν καί 
νά θαυμάζουν τόν ποιητικόν αύτόν πλούτον. Αί πρώ- 
ται έκδόσεις καί αί πρώται μεταφράσεις έγιναν άπό ξέ
νους. Α ί συλλογαί τού Π ά ο ο ο β  καί τού Λεγκράν είναι 
γνωσταί είς όλους. Ά λ λ ’  αί συλλογαί αύταί χωρίς σύ
στημα αί περισσότεροι καί λαογραφικήν τάξιν, γεμάται 
άπό παραφθοράς τών δημοτικών στίχων, εξ  άλλου 
όφειλομένας είς τόν λογιωτατισμόν τ& ν  Ελλήνων  
άντιγραφέων, καθώς καί αί σύγχρονοί των μεταφρά
σεις, φιλοτεχνημέναι άπό άνθρώπους μή κατέχοντας 
κατά β ά θ ο ς ’ τά μυστήρια μιας νέας και άγράφου 
γλώσσης, δέν εϊμποροΰσαν νά ικανοποιήσουν τελείως. 
Περιμένομεν πάντοτε μίαν Ικδοσιν επιστημονικήν, 
πλήρη καί μνημειώδη ή όποία θ ά  έλθη άργδ ή Υθή; 
γορα. Αύτή πρέπει νά προέλθη άπό τήν Έ λλαδα, η 
όποία έχει ένα Πολίτην καί απέκτησε τελευταίως μίαν 
Λαογραφικήν Εταιρίαν, ίίολύ καλά θεμελιω|ΐένην. Ο  
κ. Περνό έν τφ  μεταξύ μάς έδωκε μίαν εκλογήν μετα
φράσεων. Τ ά  ωραιότερα δημοτικά τραγούδια —  θα  
μάς έχρειάζετο πολύς χώρος νά τάπαριθμήσωμεν —  
ευρίσκονται μεταφρασμένα είς τήν συλλογήν αυτήν, 
Ικλεχθέντα καί καταταχθέντα μέ τάξιν, μέθοδον καί 
Ιπιστήμην. Ά λ λ ’  ό,τι κυρίως πρέπει νά έξαρθή είς τάς 
μεταφράσεις αύτάς είναι ή πιστή καί ταυτοχρονως 
ή ποιητική άπόδοσις είς έννοια'· καί ύφος. Αί λεπτότε
ροι αποχρώσεις τής δημοτικής μας^ γλώσσης δέν δια
φεύγουν τόν μεταφραστήν,, Κατορθόνει και τας αποδί
δει μέ μίαν άξιοθαύμαστον άκρίβειαν. Τ ό χρώμα τής 
γλώσσης, ή δύναμις τού ύφου£, τά κυλήματα_ τού 
ρυθμού άκόμη νομίζει κάνεις πως δέν χάνουν τίποτε 
είς τήν ξένην γλώσσαν. Αί μεταφράσεις τού κ. Περνο 
είναι έργον γλωσσολόγου καί ποιητού. Καί είναι ωρι- 
σμένως αί άνώτεραι άπό όσας.είδαμεν εως τώρα. Ή  
δημοτική ποίησις, άν Ιπερίμενε τόσον καιρόν, διά νά 
εύρη τόν άξιόν της μεταφραστήν, δέν έπεριμενε μα- 
τα ίω ςι'Ό  * · Περνό Ιγινεν δ συνεργάτης τών ανωνύμων 
ποιητώόή πού ¿τραγούδησαν τόσον ύπέροχα τήν ζωήν, 
τήν άγάπην καί τόν θάνατον είς τά έΐ,ληνικά βουνά, 
διά νά θέση τούς εύγενικούς ήχους ένός _μαγεμενου 
αύλοΰ, πέραν τών βουνών καί τών θαλασσών, παντού 
όπου υπάρχουν άνθρωποι γνωρίζρντες νά γευθούν είς 
τήν παρθενίαν τού τραγουδιού τά θέλγητρα τών 
ωραίων, άρχεγόνων ψυχών. ν .

Ίαχ . X. Δραχάτοη : « Τό θίμ ιστόκλειον». Έ ν Ά&ή- 
vaig, 1 9 1 0 .

Ο γνωστός άρχαιολόγος κ. Ία κ . X .  Δραγάτσης ό 
ένασχοληθείς ιδιαιτέρως καί έπί μακράν σειράν 

έτών, περί τήν τοπογραφίαν τού αρχαίου Πειραιώς, 
καταγίνεται πρό πολλού νάποδείξη ότι ό τάφος τού 
μεγάλου ναυάρχου τής άρχαιότητος δέν είναι εκεί, 
όπου έτεθη μέχρι τούδε άπό τούς άλλους άρχαιολό- 
γους καί όπου γενικώς πιστεύεται ότι ΰπήρξεν, δεξιά 
δηλαδή τφ  εΐσπλέοντι είς τόν λιμένα τού ΙΤειραιώς. 
Τήν γνώμην ταύτην τού κ. Δραγάτση Ινίσχυσεν ή 
άνεύρεσις παρ’  αύτού είς τήν άντικρυνήν άκριβώς 
άκτήν καί κατά τόν Κάβον — Κράκαρη εΐιμεγέθους, 
βωμοειδοΰς κρηπίδος, τής όποιας έκσκαφείσης ήλθεν
είςφ ώ ς καίμαρμαρί'η κάλπη,περιέχουσακόνινόστέων. 
Ό  τάφος αύτός, συληθείς προφανώς είς μακρυσμένην 
έποχήν, ώς έμφαίνεται καί έ χ  τής υπάρξείος κατά 
τό μέρος εκείνο θραυσμάτων άγγείων_ νεωτέρων χρό
νων·, θεωρείται ώς ό πραγματικός τάφος τού Θεμι
στοκλέους άπό τόν κ. Δραγατσην. Ή  θέσις τού τάφου, 
τό τυμβοειδές αύτού, όλα ένγένει τά τοπργραφικά του 
γνωρίσματα, προσαρμόζονται κατά τήν νέαν_ ερμη
νείαν, τελείως πρός τάς άρχαίας περιγραφάς καί Ιδίως
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πρός τό περίφημον επίγραμμα Πλάτωνος τοΰ Κωμι
κό®. Η  μελέτη τοδ κ. Δραγάτση είναι επιμελώς τεκμη
ριωμένη καί πειστική ύπό πάσαν έποψιν, έπεξηγουμένη 
διά τοπογραφικών πινάκων, σχημάτων καί εικόνων 
τοΰ εκσκαφέντος, τή επιμελείς τοΰ ίδιου, χώρου καί 
των άνευρεθέντών τεκμηρίων. Ele τούς ειδικούς άπό- 
κειται, λαμβάνοντες ΰπ’  οψιν τάς παρατηρήσεις τοΰ κ. 
Δραγάτοη, συγκεντρωμένος ήδη είς βιβλιον, νάποφαν- 
θώσιν όριστικώς έπί τού αμφισβητούμενο« άκόμη 
ζητήματος. Προκειμένου περί άρ^αιολογικοδ θέματος 
τόσης σπουδαιότητος, ή τελειωτική γνώμη περί αότοδ, 
δέν είναι δυνατόν παρά νά προοδοκάται μ ’ έξαιρετικόν 
ένδιαφέρον. ¡j.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Ν έα  Σ κ η ν ή :  -Δ ο λ ίτ α *  ε ίς  μ ί α ν π ρ α ξ ι ν  ν π ό  Κ ο λ ο ·  
κ ο τρ ώ ν η .

Α  Φίλιππος, πενηντάρης, άνόπανδρος, κάθεται μίαν 
χειμωνιάτικην νύκτα σπίτι του λυπημένος, γιατί 

συλλογίζεται την ζω ήν του, πρύ άδικοπηγε χωρίς νά 
- Χ“ θή- Ούτε γυναίκα εχει ούτε παιδιά πού νά τού όμορ- 

φήνουν τά ύστερα χρόνια του.
Ή  γρηά υπηρέτρια, ή Χρηστίνα, είναι κι’  αύτή 

θλιμμένη διά τήν κατάστασιν αύτήν, καί δλο μιλεΐ 
του κυρίου της γιά τό δ,τι μπορούσε νά ήταν τώρα τό 
σπίτι άν είχε iva δυό παιδάκια, καί μίαν κυρίαν νέαν, 
δμορφην. —  Καί φεύγει ή Χρηστίνα νά πάη νά Ιτοι- 
μάση τό τραπέζι καί λέει τού κυρίου της νά μπή νά 
φάη. * 0  Φίλιππος όμως δέν εχει δρεξιν. Συλλογίζεται 
τώρα τον φίλον του, ιόν Κώσταν, πού βρίσκεται αύτές 
τ’ις ημέρες έδώ γιά υποθέσεις. Αύτός είναι εύτυχής μέ 
τήν γυναίκα του, τήν Λολίταν, πού τόσο αγάπησε ό 
Φίλιππος στήν νεότητά του. Καί νά, ή πόρτα χτυπά 
κ’ ερχεται άκριβώς ο  Κώστας μέ τήν γυναίκα του. 
Έρχονται νά τόν άποχαιρετίσουν έπειδή φεύγουν 
άπόψε. Θέλει νά τούς κράτηση στό τραπέζι. Ό  Κώσ
τας δέν ήμπορεί νά δεχθή- ή Κυρία, κ’ Ικείνη· διστάζει 
γιατί τό βαπόρι θ ά  φύγη- έπειτα ό  Κώστας εχει ενα 
γράμμα πολύ βιαστικό γιά τόν δικηγόρον του.— Τέλος 
πάντων μέ τά πολλά δέχονται νά μείνουν, άφοδ μπορεί 
ό Κώστας νά περάση στό γραφείον τού Φιλίππου νά 
γράψη τό γράμμα του. Καί μένουν μόνοι ό Φίλιππος 

■ μέ την Λολίταν, κι' άρχίζει Ινας παραπολΰ μονότονος 
διάλογος διά τήν νεότητά των, γιά τις έκδρομές των, 
για τις παπαρούνες πού κόβανε, γιά τις φωτογραφίες 
πού βγάζανε. Κ ’ ή Λολίτα συγκινείται, πού τόν ακούει. 
Ή  συνομιλία αύτή βαστά ώρες —  πού όχι μίαν σημεί- 
ωσιν, όλόκληρην εφημερίδα θ ά  πρόφθαινε κανείς νά 
γράψη. —  Κ ' ερχεται ό σύζυγος καί μάς δίδει νά κάτα- 
λάβωμε πώς άντελήφθη τί συμβαίνει. Τώ ρα γιατί; 
άφοδ άπό αύτό δέν προκύπτει καμιά σκηνή, ούτε καν 
ενας υπαινιγμός: Τέλος φεύγουν, καί μένει πάλιν μο
νάχος ό  Φίλιππος μέ τήν Χρηστίναν πού μπήκε νά τού 
πή πώς τό τραπέζι είναι Ιτοιμο. Ό  Φίλιππος άρνείιαι, 
ή Χρηστίνα έπιμένει, καί τελειώνει τό δράμα μέ μίαν 
σπαρακτικωτάτην κραυγήν τοδ Φιλίππου «Δέ θ ά  φάω 
απόψε, 8έ θ ά  φ ά ω ! » πού γίνεται άφορμή νά πέση 
ή λάμπα άπό τά χέρια τής Χρηστίνας.

Αυτό είναι τό δράμα τού κ. Κολοκοτρώνη. Δέν εχει 
καμίαν σημασίαν. Π ρ ώ τα — πρώτα τό θέμα είναι τόσο 
κοινόν, τόσο πολυτριμένον, πού παραξενεύεται κανείς 
πώς,_ Ινας νέος, έτσι δουλικά καί στείρα, τραβιέται άπό 
παρόμοιες κοινοτυπίες, καί δέν ήμπορεί νά ΰψωθή σέ 
κάτι «όπω ς πρωτοτυπότερον, έστω καί άμελέτητον 
καί ρητορικόν.

Ό  διάλογος μονότονος, κουραστικός, γυρίζει καί 
ξαναγυρίζει στόν ίδιον κύκλον, δέν προχωρεί λιγάκι, 
δέν ζωντανεύει— Λέγει καί ξαναλέγει τα ίδια πράγ
ματα. Έ π ειτα , καί λίγο νά έντείνη τήν φωνήν του ό 
συγγραφεύς, έκεΐνα πού λέγει δέν προξενούν παρά

άστείαν έντύπωσιν. Ξεχνά πώς οί ήρωές του, είναι 
γέροι καί τούς βάζει να λέγουν φλογερά αισθήματα. 
’Ιδίως ή Λολίτα πού συγκινείται είς τήν άνάμνησιν 
τής μαμάς της, —  καί μιλεΐ γι’  αύτήν σάν νάναι κορι
τσάκι είκοσι έϊώ ν —  κ ’ εχασε πρόωρα τή μαμάκα του-
—  Ό μ ο ια  κ ’ η τελευταία κραυγή τού έρωτος αστειό
τατα μεταφέρει τήν δραματικήν συγκίνησιν άπό τήν 
καρδίαν είς τόν στόμαχον.

Ν έα  Σ κ η ν ή  :  Ε ν α  - Μ α ρ ία  'Ε λ ένη  - Σ α λ ώ μ η  ν π ό
Μίλ. Τοϊόήφ.

1—1 Ά ν ν α , (Ευα Μαρία), είναι ή κόρη πού παραδίδεται 
* 1 σ’  εκείνον πού άγαπφ, τόν Άνδρέαν Ράλμον.— Τό  
γεγονός αΰτό τό μαθαίνομεν, άπό τήν έξομολογησίν 
της είς τήν φίλην της, τήν Ρίταν (Έλέ'-ην Σάΐωμην). 
Ή  Ρίτα στό άκουσμα αύτό ταράσσεται φρικτά γιατί 
άγαπά κι’  αύτή τόν Άνδρέαν Ράλμον, —  αναγκάζεται 
όμως καί υποχωρεί πρό τής άνάγκης πού επιβάλλει 
στόν Ράλμον να πάρη εύθύς τήν "Άνναν δίχως αναβο
λήν. Είς τήν άνάγκην αύτήν προστίθεται ή απειλή του 
άδελφοδ τής ’Άννας. Ή  Ρίτα έν τφ  μεταξύ παντρεύε
ται κ' εκείνη μ’  ενα ήλίθιον πού διαρκώς λέει άνοη- 
σίας καί αρχίζει νά ξετυλίγεται τό δράμα ανάμεσα σέ 
άηδώς άποκρουστικές κουβέντες. Ή  Ά ν ν α  κατόπιν 
συμβουλής τής Ρίτας, άρνείται νά δοθρ στόν σύζυ
γόν της, ό  όποιος ένεκα αύτοδ ύποφέρει φοβερόν 
μαρτύριον. Καί είνε σάν τρελλός. Είς αύτήν τήν κατά- 
στασιν τόν παραλαμβάνει η-Ρίτα. Συναντώνιαι είς ενα 
χορόν πού δίδει ό Ράλμος σπίτι του — κ’ εκεί άκρά- 
τητος πιά ό σύζυγος τής Αννας λέγει πώς τήν επιθυμεί
—  μάς τό-λέει καθαρά μή τυχόν δέν ιό  έννοήσωμεν —, 
πώς τό σώμα της τόν κάνει παράφρονα κ τλ .Ή  Ρίτα τόν 
εξάπτει περισσότερον περιγράφουσα πώς θ ά  τού ζη - 
τοδσε τόν έρωτα —  πού φθάνει στό σημεΐον.ό Ράλμος 
νά παραίτηση τήν γυναίκα του καί τό παιδί του —  καί 
νά πάη μέ τήν Ρίταν.

Πηγαίνει μέ τήν Ρίταν ό Ράλμος, μά κ’  έκεί ιόν 
περιμένει τό ίδιο βάσανο. Άρνείται καί ή Ρίτα, όπως 
καί η Ά ν ν α  κάθε σχέσιν —  ώ ς πού ό δυστυχισμένος ό 
Ράλμος καταφεύγει είς τήν μορφίνην. Είς κακήν κατά- 
στασιν πιά βγαίνει στήν τελευταίαν πράξιν κ’  εκλιπαρεί 
καί πάλιν τήν Ρίταν —  ή όπόία έπί τέλους εχει σκοπόν νά 
ένδώσρ, άλλά άφοδ πρώτα τής τραγου.δήση τό τραγούδι 
πού έλεγε μιά φορά στής Ά ννα ς τό σπίτι. Μπαίνει ό 
Άνδρέας, συμμαζεύει όσας δυνάμειςτοδ άφήνειή άκα· 
τανόμαστη άγνεία —  καί ή  μορφίνη —  νά τραγουδήση, 
κ ’ έκεί ερχεται ή “Αννα. “Εχει γίνει καλογρηά, ήκουσε 
δέ φαίνεται στό Μοναστήρι τά βάσανα τού συζύγου 
της —  κ’ έρχεται νά παρακαλέση τήν Ρίταν νά καμφθή 
έπί τέλους. Καί ακούει τό τραγούδι τού Ά νδρέα —  καί 
μένουν έκστατικαί αί δυό γυναίκες, ώ ς ότου.ενας πυ
ροβολισμός τάς μεταφέρει στήν πραγματικότητα— ό 
Άνδρέας εχει αύτοκτονήσει.

Πριν ή άρχίαη ή παράστασις 6 προνοητικός συγ
γραφεύς ¿φρόντισε νά μάς μηνύση μ’  ενα φρακοφορε- 
μένον ήθοποιόν νά μή τρομάξωμεν, διότι τό Ιργον του 
θ ά  είναι «θρασύ». Ά κρ ιβώ ς έτσι γίνεται καί διά τά 
φουρνέλλα: Μ ιά οτιγμή πρό τής έκρήξεως, ενας εργά
της φωνάζει :  «Β άρδα !  »

Καί είχε δίκαιον. Τ ό εργον αύτό δέν είναι μόνον 
θρασύ άλλά καί αηδές. Κ ι’  αύτό λησμόνησε νά τό 
πρόσθεση είς τήν αυτοκριτικήν του ό συγγραφεύς. 
Κάποτε θλίβεται κανείς, άλλά καί κάποτε αγανακτεί, 
όταν παρακολουθή, τά φετεινά θεατρικά μας κατρακυ- 
λίσματα. Έ ν α  άπό τά δ ύ ο : “Η , ή ιδέα θάναι πολυσυ- 
νηθισμένη, κοινοτάτη καί αγοραία, καί ή Ικτέλεσις 
ύποφερτή, ή ή ιδέα θάχη κάποιες ανάπηρες τάσεις 
πρωτοτυπίας, καί τότε ή εκτέλεσις θ ά  είναι παιδαριω- 
δώς ά τεχν η .Ή — κι αύτό είναι τό συχνότερον—  κι αύτό 
συμβαίνει στήν τετραλοίαν. τοδ κ. Ιω σ ή φ  —  καί ή Ιδέα 
είναι χιλιοειπωμένη, καί ή εκτέλεσις παιδική, θ έλ ει δ
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κ. ’Ιωσήφ, νά μάς παρουσίαση τούς δύο συνολικούς 
τύπους τής γυναίκας : Τήν σεμνήν, τήν καλόγνωμην 
νέα.ν άνήξερην, στήν Εδαν Μαρίαν —  καί τήν σατανι
κήν, πολυθέλγητρον καί δλεθρίαν στήν Ελένην Σαλώ- 
μην. Κοινοτοπίες τόσο γνωστές, πού μήτε σέ κουβένταν 
άνεπτυγμένων ανθρώπων επιτρέπονται. Καί ή ιδέα 
αύτή ξετυλίζεται χωρίς ψυχολογίαν —  αν καί επίτηδες 
μετεκλήθη χάριν τοδ δράματος ειδικός καθηγητής 
Ψυχολογίας, .ό κ. Β όλδα ς— χωρίς |νδιαφέρον, χωρίς 
κανένα χαρακτήρα, χωρίς συγκίνησιν, μέ όλα τά  συζυ
γικά μαρτύρια καί γυμνάσια τοΰ δυστυχισμένου Ράλ- 
μουί Έ χ ε ι κάτι τό άηδώς νοσηρόν ή Τερατολογία  αύτή 
τοδ κ. Ιω σή φ , τό μαρτύριον αύτό, πού ό  Τορκουεμά- 
δας — ’Ιωσήφ, έφεδρε γιά νά ξεκάμη  τόν ήρωά του. 
Μήτε καν άσεμνον δέν elvui. “Εχει κάτιτι τό πνικτικόν, 
τό  στυγνόν καί χυδαΐον. Μήτε κάν ν’  άσεμνολο^οδν 
δέν έμαθαν άκόμη, οί συγγραφείς μας —  ωραία σαρ
κικά λόγια θέλουν νά πουν, καί καταντούν σε βαρείες 
άνατολίτικες βωμολοχίες.

Ν έα  Σ κ η ν ή :  «Οί  Σ κ λ ά β ο ι·, δ ρ ά μ α  ε ίς  3  π ρ ά ξ ε ι ς  
ν π ό  Σ π . Ν ικ ο λ ο π ο ύ λ ο υ .

ΤΙΠΟΤΕ δέν ήμπορεί πιά νά σταματήση τήν κατασ
τροφήν στό σπίτι τοδ Σπόρου Βλασσίδη. ‘Η  κυρία 

Βλασσίδου, ξιππασμένη καί σπάταλη καί Απαιτητική, 
έφερε τήν κατάστασιν αύτήν μέ τά μεγάλα της έξόδα. 
—  Ό  γυιός, ένας διεφθαρμένος ξενύχτης, αποτελειώνει 
τό έργον τής μητέρας ίου. —  Παίρνει δαχιυλίδια 
κρυφά καί τά πουλεί, καί γίνεται αιτία καί Αποσύρει 
ή κυρία Βλασσίδου κάτι χρήμαΐα πού είχαν βάλει 
στήν Τράπεζαν, προορισμένα γιά προίκα τής Αγνής, 
τής κόρης των.

“Εχουν σπίτι ανοιχτό πού μπαινοβγαίνουν χίλιοι-δυό, 
μεταξύ τών όποιων κ’ ενας νέος, ό  Γ ιώ ρ γ ο ; Χορ^ιάδης 
πλουσιώτατος, πού ή κυρία Βλασσίδου πολύ θ ά  ήθελε 
νά τόν κάμη γαμβρόν. Γ ι' αύτό παρακαλεί τήν κόρην 
της τήν Α γ ν ή ν — ενα κορίτσι πολύ σεμνό καί άξέ- 
βγαλτο —  νά τοδ άποσπάση μίαν ύπόσχεσιν γάμου- 
άφοδ άλλως τε λέγει ότι τήν αγαπά- Σ ' αύτό τό σχέ- 
διον πολύ συμφωνεί καί ό  Πέτρος Πατρόπουλος, φίλος 
τής οίκογενείας καί ερωμένος τής κυρίας Βλασσίδου, 
υποκείμενον πολύ άμφιβόλου ήθικής, πού ερχεται συχνά 
καί άνακατώνεται στά οικογενειακά —  χωρίς όμως_ καί 
νά φαίνεται ποτέ, φανερά ή ίδιότης του, ώ ς έρωμένου 
τής κυρίας Βλασσίδου. ι

Ή  κόρη στήν άρχήν άρνείται. αισθάνεται, δέν τόν 
άγαπφ μέ όπισθοβουλίαν τόν Γιώργον. —  Έ π ί τέλους 
όμως τό άποφασίζει άλλά δέν προφθάνει νά Ικτελέοη 
την συμβουλήν ίής μητέρας της —  κι’ ό  Γιώργος τής 
αναγγέλλει ότι είναι αναγκασμένος νά παντρευθή άπό 
τήν επαρχίαν, έπειδή έτσι τοδ τό επιβάλλει ό θείος, του 
καί ό  πατέρας του. —  Κ ’  εύρισκόμεθα είς τήν τελευ
ταίαν πράξιν —  στό σπίτι τοδ Βλασσίδη κατά τά ξημε
ρώματα. Ό  Σπάρος Βλασσίδης δέν ήρθε καθόλου ολη 
νύχτα- ή  καταστροφή έχει συντελεσθή. Έλλειματίας, 
τρέχει, προσπαθεί νά δανεισθή τό  ποσόν, νά τό κατα -̂ 
θεση καί νά  μή φυλακισθή —  άπό τό άλλο μέρος —  ή 
Α γ ν ή  άπελπισμένη, άπογοητεύεναι άπό τήν διαγωγήν 
τού Χαριάδη —  δέχεται καί πηγαίνει είς ενα δημόσιον 
χορόν μέ τάς άδελφάς τοδ Πατρόπουλου— κάτι διε
φθαρμένα κορίτσια.— Σ τό  σπίτι μένει μόνον ή μητέρα 
καί περιμένει τόν Βλασσίδην —  πού τόσον άργεΐ.

Ό  Βλασσίδης ήρθε —  άπελπισμένος —  χρήματα δέν 
βρήκε καί άπό στιγμήν εις στιγμήν περιμένει τούς χωρο
φύλακας. Έ ρ χετα ι καί ό γυιός —  είναι πληγωμένος 
άπό τόν Χαριάδην. Τ οδ ζητούσε τήν ίκανοπσίησιν τής 
οίκογενειακής των τιμής, κι’ ό  Χαριάδης^ περιφρο
νητικά τοδ είπε νά τοδ έπιστρέψη πρώτα τά χρήματα 
τά όποια τού έδάνειζε όσον καιρόν ελεγε ότι άγαποδσε 
τήν αδελφήν του- —  Ή ρ θ α ν  στά χέρια —  πληγώθηκε

—  καί τώρα συντριμμενος μετανοιώνει γιά όλην του 
τήν ζω ή ν .—  Έ κεί ερχεται κι’  ή Α γνή , μεθυσμένη.
—  Τόσον μεθυσμένη πού ούτε κάν αντιλαμβάνεται τί 
γίνεται γύρω της, καί μόνον όταν οί χωροφύλακες 
ήλθαν νά πάρουν τόν Βλασοίδην— ήλθε καί τό άνήγ- 
γειλε ή ύπηρέτρια— καί δ Βλασσίδης πηγαίνει νά 
παραδοθή, ή Α γνή  ξάφνου —  βάζει κάτι γοερές 
κραυγές «πατέρα!» «πατέρα!» καίτελειώνει τό δράμα.

'Αλήθεια, δέν ξέρει κανείς: τόσον άρόρφωτοι είναι 
άρα γε κι’ ακαταστάλακτοι, οί τύποι αυτοί οί κοινωνι
κοί μα ς; Τόσον χονδρές οί γραμμές τών καί βαρειές 
χωρίς χάριν κ’  εύλιιγισίαν αί χειρονομίαι των ή έχουν 
τάς λεπτότητας, καί τάς αποχρώσεις, τών βιολογικώς 
ξετυλιγιιένων τύπων, μά οί συγγραφείς μας, άνίκανοι 
είναι να τάς διακρίνουν, ή  διακρίνοντές τας, νά τάς 
διατυπώσουν, πιστά καί καλλιτεχνικά είς τό εργον εων;

Παραβάλετε τό «Σάν τά φύλλα» τοδ Τζακόζα μέ 
τούς «Σκλάβους» τοδ κ. Σπ . Νικολοπούλου, πού τόσον 
πολύ, περισσότερον ίσω ς άπό όσον πρέπει, μοιάζουν. 
Έ κ εί ό διάλογος είναι γοργός, άβίαστος, ευλύγιστος, 
πολιτισμένος. Έ δ ώ  βαρύς, δυσκίνητος, άδέξιος. Έ κεί 
ή οικογένεια άποσυντίθεται μέ χαμόγελα καί άφρον- 
τισίαν, μέ σπαρακτικήν έλαφρότητα, χωρίς φωνές καί 
μεγαλόρρημοσύνες, κι’ αύτό ακριβώς δίδει τόσην δρα- 
ματικότητα είς τήν μοιραίαν άποσύνθεσιν. Έ δ ώ  άπ’ 
άρχής μέχρι τέλους, μία αγέλαστη επαρχιώτικη στυγνό- 
της. Φράσεις ποιητικαί καί παραμύθια καί παράφωνα, 
κομπασμοί καί ξεφωνητά, λόγια γιά τή σκλαβιά, γιά 
τις κοινωνικές συνθήκες, καί στό τέλος, Ικμετάλλευσις 
τοδ ταλάντου μιάς ήθοποιού κατά τρόπον αληθινά 
πρωτόγονον. Έ κ εί ή έξωιερίκευσις τής ιδέας, τελεία 
σχεδόν είς όλα τά πρόσωπα— έκτος τοδ Τόμη καί τής 
Νενέλλας —  άρχίζουν, συμπλέκονται μέ τά γεγοι-ότα, 
καί ξετυλίζονται 'καί πέφτουν αρμονικά καί σφιχτοδε· 
μένα. Έ δ ώ  ή ηιυχή των άπ’ άρχής ή  ίδια, καμιά έοο>· 
ιερ ιχή  δραοις, κανένα ψυχικόν προχώρημα. Δέν παίρνει 
ώρισμέ\’ους χαρακτήρας νά τούς τοποθέτηση άπέναντι 
σέ ώρισμένα γεγονότα, καί σύμφωνα μέ αΰτά. οί χαρα
κτήρες αύτοι νά δράοουν καί ν’ άντιδράσουν καί νά 
ξετυλιχθούν, άλλά τούς παίρνει μονοκόμματους, έτοι
μους, ξύλινους, καί χωρίς νά τούς φυσηση πνοήν ζωής, 
τούς σαλεύει έτεροκίνηνους καί άνδρεικελλικούς. 
Γι αύτό καί τόσον άουγκίνητους μάς αφήνει ϊό  δράμα 
τοδ κ. Νικολοπούλου. Μετουσίωσις δημιουργική .δέν 
κατορθώθη νά γίνη. Ή  ζω ή  ή άληθιιη, καί τό δράμα 
δέν έρχονται είς καμίαν έπαφήν. Ό σ ο ν  καί άν σωριά
ζονται δυστυχίες κ</ι δυσιυχίες, όμως καμίαν συγκίνη- 
σιν δέν μάς προκάλοδν γιατί αίσθανόμεθα πώς όλα 
έκεί μέσα είναι τεχνητά κι’ ανύπαρκτα.

Καί όμως, εύρισκόμεθα είς τόσην θεατρική'· έφέτος 
κατάπτωσιν είς τόσην δημιουργικήν στείρωσιν, πού 
άναγκαστικά οί «Σκλάβοι»'τοδ κ. Νικολοπούλου, ά'·ά- 
£ΐεσα στά άλλα, Ανέρχονται τήν βαθμίδα τοδ μέτριου 
έργου.

Ψ-
Ν έα  Σ κ η ν ή  : « Ή  Τ ζ έ ν η  μ ε  τ ό  γ έ λ ιο  τ η ς » ν π ό  ά·»- 
Ε ν γ ε ν ία ς  Ζ ω γ ρ ά φ ο ν .

ΔΥΣΤΓΧΩΣ δέν παρευρέθηιιεν τήν βραδειάν έκείιην 
είς τό θέατρον καί άδυνατοδμε'’ νά γράη’οιμεν 

κριτικήν.

Ν έα  Σ κ η ν ή  : ·Δ ιό  τ ό  Χ ρ ή μ α -  ό ρ α μ α  μ ε γ ά λ ο ν  ‘Ε λλ η 
ν ικ ό ν  έ ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς  ν π ό  I .  Δ ελη κ α τερ ινη .

ΕΙΝΑΙ ντροπή. Καί Νιάμ — Νιάμ νά ήμεθα, καί 
πάλιν ένας συγγραφεύς θά δυσκολεύετο νά παρου- 

σιάση μπροστά μας τέτοια έργα- Ό χ ι  πιά αηδίαν μά 
άγανάκτηση· αισθάνεται κανείς. Τόσο λοιπόν πίσω  
εύρισκόμεθα, καί τόσο ραγιάδες είμεθα, ώστε έπί όλο- 
κλήρους ώρας νά καθήμεθα ήσυχοι, άνβκτικοί καί



-268

ίωβιοι, καί κανείς νά μή σηκωθή, νά διαμαητυρηθή, 
να <(ΐ ο»>·<<ξ-ο ;

Είναι νά τρέμη κανείς συλλογιζόμενος τήν έρημιά 
του δίαν, τήν στιγμήν πού αύιός έτσι ζή και αισθά
νεται, δίπλα του ένας intellectuel τάχατε, ένας ·Α 6 -  
ytos ‘ , τόσο.διαφορετικά καί όττενιότια αντιλαμβάνεται 
άκόμα τήν Τέχνην καί δίπλα μας —  καί πίσω κά'ι 
μπροστά μας —  παντού μάς περιζώνει ενας δχλος πού 
ωρύεται καί χειροκροτεί.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α  Ψ Η Λ Ο Ρ Ε Ι Τ Η

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α  

Ά ν α α κ α φ α ί  I» Θ ή βα ις

Π Λ Η Σ ΙΟ Ν  τού νεκροταφείου των Θηβών έπί τού 
* * πρδς Β αύιοΰ συναφούς λόφου ήρχισεν ά τό  τής 
ι6 Αύγουστου άνασκαφάς δ  έφορος τών αρχαιοτήτων 
κ. Α . Κεραμόπουλος δαπάνη του ιδιοκτήτου τού χώρου 
κ. Σπ , Ίγγλέση.

Σκοπός τών άνασκαφών είνε ή άποκάλυψις τού Ιπι- 
φανούς τών θ η β ώ ν  Ιερού καί μαντείου τού Ίσμηνίου 

/Απόλλωνος, περί ού έπιοτεύειο ήδη ενεχ α  τοπογρα- 
; φικώνένδείξεωνκαί ευρημάτων προσφάτων, δτι έπρεπε 

να κείται αυτόθι. Αί άνασκαφαί άπεκάλυψαν ήδη έπί 
τού φυσικού βράχου έγκοιταζόμενον θεμέλιον πάχους 
τριών μέτρων, έκτισμένον εις μέν την κατωτάτην 
στρώσιν έκ μαλακών λίθων, ους καλουσι κοινώς τσι- 
τσέρι, εις δέ τάς δύο άνωτέράς (μέχρι τόΰδε τρεις 
δόμοι ήτοι σειραί λίθων εύρέθησαν) έξ εύθρυπτων 
κροκαλοπάγων λίθων. 'Ο  στυλοβάτης καί αί βαθμίδες 
λείπουσιν. Οί λίθοι τής κατωτάτης στρώσεως δει» 
κνύουσιν έργασίαν μαρτυρούσαν δτι οδτοι άνήκον εις 
άλλο κτίριον καί άλλην θέσιν, πριν τεθώσιν εις τά 
άνασκαπτόμενα θεμέλια. Π αρά τό έξω πρόσωπον τών 
θεμελίων έν τφ  βάθει υπάρχει στρώμα πλήρες λειψά- 

. νων καί ένδείξεων ισχυρός πυρκαίάς. Μεγάλοι άνθρα
κες δεικνόουσιν, δτι Ικάησαν έδώ παχέα ξύλα άνήκοντα 
είς οικοδόμημα έκτισμένον διά πλίνθων καί τεμαχίων 
(πελεκουδίων) μαλακού λίθου, οίος ό  τής πρώτης 
στρωσεως. ΑΧ ώμαί πλίνθοι έπυρακτώθησαν μέχρις 
άποσκληρύνσεως. ’Αναρίθμητα εΧνε τά τεμάχια αγγείων 

. τά εύρισκόμένα έν τφ  στρώματι τούτψ, πάντα δ ’ άνή- 
κουσιν είς τήν λεγομένην γεωμετρικήν περίοδον. Μετ' 
αύτών εύρέθη καί πήλινον ΐππάριον.

Ή  άνασκαφείσα έν μέρει Ν  άκρα τού θεμελίου δει
κνύει, οτι τούτο κάμπτεται καθέτως, έπί τής σχηματι- 
ζομένης δέ γωνίας κατάκεινται βεβλαμμένοι 4 άρρά- 
βδωτοι σπόνδυλοι πώρινοι κίονος καί έν, ραβδωτόν 
τούτο, κιονόκρανον δωρικόν, επίσης πώρινον. Ή  
διάμετρος ενός σπονδύλου είνε περίπου μέτ. ι ,6ο, άνα- 
λόγου δέ πάχους είνε καί τά λοιπά κιονικά λείψανα. 
Τ ό κιονόκρανον είνε του 4ου αίώνος π. X . Ά ξιοση- 
μειωτον εΧνε, δτι ό λόφος έφ’  ού γίνονται αί άνασκαφαί 
αύται, διατέμνεται ύπό θαλαμοειδών μυκηναϊκών τά
φων, ών ένα διατέμνει τό άνασκαπτόμενον θεμέλιον. 
Οδτος πρόκειται νά έρευνηθή κατ' αΰτάς.

Τ ά  μέχρι τοϋδε έμφανισθέντα πράγματα πείθουσιν, 
δτι ή άρχαιολογική σκαπάνη έπεσεν άκριβώς έπί ιού 
κτιρίου, δ Αναζητεί, ή δέ ίστορί«,.τούτου κατά τάς 
μέχρι τοόδε ενδείξεις δύναται νά άναπαρασταθή έν 
συντόμψ ώς έξής.

Έ π ί τού λόφου, ον ή μυκηναϊκή περίοδος έχρησι- 
μοποίησεν ϊσως μόνον ώς νεκροταφεϊον, 'ίδρυσαν Οι 
Θ ηβαίοι κατά την άμέσως έπομένην περίοδο'1, τήν 
γεωμετρικήν, τό διάσημον γενόμενον έ/ιειτα μαντείον 
τού Ίσμηνίου Ά πόλλω 'Ό ς. Τ ό  πρώτον τούτο κτίριον 
ήτο έκτισμένον διά πλίνθων, λατύπης καί άφθονου 
ξυλείας. Ό  τρόπος ούτος τής κτίσεως ιερών εύρέθη 
καί Αλλαχού, μαρτιιρείται καί ύπό τών Αρχαίων συγ
γραφέων, δεικνύει δέ καί κληρονομικήν έν Θήβαις

διατήρησιν μεθόδων οικοδομικών, έπέιδή καί εις τό 
άνάκτοροντού Κάδμου έν Θ ήβαις παρετηρήθη όαύτός  
τρόπος κτίσεως- Τ ό ούτώ έκτισμένον Ιερόν διαρκούσης 
τής γεω'ιιετρικής περιόδου έκάη, άγνωστον διατί, άντι- 
κατεστάθη δέ δι’ άλλου, είς δ πιθανώς άνήκον οί μα
λακοί λίθοι τού κατωτάτου δόμου τών θεμελίων. Τό  
δεύτερον τούτο όλόλιθον πιθανώς κτίριον, περί ού 
ούδεμίαν λεπτομέρειαν Ιδίδαξαν μέχρι τοϋδε αί άνα
σκαφαί, διετηρήθη μέχρι τού 4ου αίώνος π. X ., δτε 
καταλυθέν άντικατεστάθη ύπό τρίτου, - ούτινος Ανα
σκάπτονται τά θεμέλια νύν. Δύναται νά θεωρηθή ώς 
πιθανώτατον, άν μή βέβαιον, δτι ή τρίτη αύιη οίκο- 
δομία τού ναού έγένετο κατά τήν ιστορικήν Ακμήν τών 
Θηβών έπί Έπαμεινώνδου καί τών συγχρόνων.

Τ φ  33^ οί Θ ηβαίοι περιήλθον είς τήν εξουσίαν τού 
Φιλίππου τής Μακεδονίας τφ  δέ 33^ καιεστράφηοαν 
υπό τού Αλεξάνδρου καί τών Βοιωτών συμμάχων του. 
Π ρό τής έν Λεύκτροις μάχης (371 π- Χ ·) τό φρόνημα 
τών Θηβαίων δέν είχεν άφορμάς πρός ίδιάζουσαν 
Ιξαρσιν, έν φ  γινώσκομεν, ότι τά κράτη καί αί πόλεις 
μετά τινα πολιτικήν ή πολεμικήν εύδοκίμησιν σεμνύ- 
νονται καί καλλωπίζονται. Μ ετά ιό ν  Ιερόν πόλεμον 
(35ό · 340 π.' X .)  οί Θηβαίοι ίδρυσαν έν Δελφοΐς θ η 
σαυρόν είς άνάμνησιν τής έπιτυχοϋς συμμετοχής των 
είς τόν πόλεμον έκείνον. Είτε τότε είτε καί πρότερον, 
μετά τήν έν Λεύκτροις πάντως μάχην, φαίνεται δτι 
ανοικοδόμησαν καί τό Ιερόν τού Ίσμηνίου 'Απόλλωνος. 
Αί πολίτικα! περιπλοκαί καί αί πολεμικά! έπιχειρή- 
σεις, αιτινες άπέσπασαν τήν προσοχήν τών Θηβών έν 
τφ μεταξύ χρόνφ (371 -  33^ π. X .) Ιρμηνεύουσι διατί δ 
ναός τού Ίσμηνίου έμεινεν ατελής ήτοι μετ’  άρραβδιό- 
των κιόνων. Ή  λάξευσις τών ραβδώσεων ήτο εργασία 
γινόμενη μετά τήν εξοικονόμησήν τού δλου κτιρίου. 
Ο ί Θηβαίοι δέν παρέβησαν τόν οικοδομικόν τούτον 
κανόνα, άλλ’ ή τφ 33^ έπελθούσα κατασκαιρή καί 
καταστροφή της πόλεως αύτών, καταστροφή, έξ ής 
ούδέποτε έπειτα άνέκυψεν, Ικώλυσε διά παντός τήν 
εξεργασίαν τών κιόνων καί ούτως άτελή περιέσωσεν 
αύτόν μετά τών άλλων θηβάίκών ιερών καί τής οικίας 
τού Πινδάρου, ή θρυλουμένη ευγένεια τού Α λεξάν
δρου, άτελή δέ εΰρεν αύτόν καί τό κατά τούς έσχατους 
ρωμαϊκούς χρόνους (δ περιηγητής Παυσανίας είδεν 
αύτόν λήγοντος τού β’  μ. X . αίώνος) έπελθόν τέλος. 
Ο ί Ιρειπωθέντες ή κρημνισθέντες τοίχοι αύτού ύπήρ- 
ξαν λατομεϊον έπί μακρόν χρόνον, πιθανώς δέ ή τελευ
ταία Ικμετάλλευσις αύτού εγένετο δτε έπί τού πρός Β  
πλησίον λόφου είχε κτισθή τουρκικός τεκές, δστις, ώς  
λέγεται, είχε καταλάβει τήν θέσιν παλαιοτέρας χρι
στιανικής εκκλησίας.' Έ π ί τών εις βάθος κατασκα- 
φέντων τοίχων τού Ίσμη''ίου ίσοπεθώθη τό έδαφος, ή 
δέ πρόοδος τών άνασκαφών θάποδείξη άσφαλέστερον 
τόν χρόνον τής ίοοπεδώσεως ταύτης· διότι ό λόφος 
εΧνε κατεσπαρμένος ύπό βυζαντιακών τάφων έν τοΐς 
ύητηλοΐς χώμασιν αύτού, αλλά δέν εύρέθη ακόμη τά
φος τις κείμενος άκριβώς έπί τής γραμμής τών τοίχων 
τού ναού.

Ό  Ανασκαφείς τοίχος εΧνε πιθανώτατα τό 'κρηπί
δωμα τής κιονοστοιχίας μιας τών στενών πλευρών καί 
έπειδή κείται παρά τήν δυτικήν όφρύν τού λόφου 
διευθυνόμενος βορειονοτίως, ανήκει βεβαίως είς τόν 
οπισθόδομον —  ή  πύλη τού ναού βεβαίως δέν ήνοί- 
γ.ετο εις τό πρανές τού . λόφου. Έ π ί τού κρηπιδώματος 
τούτου ήδνναντο νά εΰρωοι θέσιν 6 κίονες, όσοι άπη- 
τούντο κατά κανόνα είς τάς στενάς πλευράς τών περι
πτέρων ναών. Τ ό μήκος τού ναού πρέπει νά ύπερβαίνη 
τά 40  μέτρα, υπάρχει δέ χώρος Ιπάρκής έπί'τοΰ λόφου 
πρός τούτο καί πρός τοποθέτησιν βωμού προσέτι 
κατά τήν πρόσοψιν τού ναού, ήτις κατά τανωτέρω 
έβλεπε πρός άναιολάς.

Τ ό εύρεθέν κιονόκρανον φέρει είς τήν υποκάτω, 
τήν κεκρυμμένην ποτέ επιφάνειαν του, επιγραφήν διά
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καλλίστων γραμμάτων τού 4<ιυ αίώνος, λέγουσαν, ΕΞΩ 
(= έ ξ ω ) . Αύτη δηλοϊ. πιθανώς, δτι τό κιονόκρανον 
ανήκει είς τήν ί ξ ω  κιονοστοιχίαν ήτοι είς τήν π ερίοια - 
οιν. Ό  ναός ένεκα τών διαστάσεων του είχε βεβαίως 
καί έοωτερικούς κίονας ύποβαστάζοντας τήν στέγην 
έν τφ  σηκφ, άλλ' έπέιδή οί κίονες οδτοι ήσαν μικρό
τεροι τών έξω , ή έπιγραφή τού κιονοκράνου δέν έτέθη 
βεβαίως Χνα διασιείλη αϋτό πρός τά κιονόκρανα τού 
σηκού άσύγχυτα δντα. ΕΧνε πιθανόν δτι ή έπιγραφή 
επιζητεί νά διακρίνη τό κιονόκρανον τούτο καί τά  
λοιπά τής περιστάσεως άπό τών κιονοκράνων τού 
όπιάθοδόμου καί τού προνάου ίσως, άτινα άπετελουν 
εσωτερικήν κιονοστοιχίαν ΰποβαστάζουσαν την ορο
φήν ένδοτέρω παρά τάς οτενάς πλευράς τού σηκού- 

Αί άνασκαφαί έξακολουθοϋσι.
·!' ' Α Μ Υ Ν Τ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  ΕΙΣ Τ Α  Ξ Ε Ν Α  

Έ π τ α ν ή σ ιο ς  δ ια π ρ έ ψ α ς  . έν ' Ιτα λ ία

ΠΟΛΛΟΙ Έπτανήσιοι έδρασαν έν Ίταλίφσυνδέσαντες 
τό δνομά των μέ. τά Ιταλικά γράμματα καί έπι- 

στήμας. "Αλλοι έδίδαξαν εύδοκίμως είς Ιταλικά πανε
πιστήμια καί άλλοι, έπ’ Αρκετόν χρόνον διαμείναντες 
έν Ίταλίφ, άφήκαν φωτεινά ίχνη τής διαμονής των διά 
τών άξιολόγων αύτών συγγραμμάτων καί μεταφράσεων.

Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται καί ό  Διονύσιος Σ ί 
γουρος, δστις άπέθανεν έν Φλωρεντίφ κατά τόν ’Απρί
λιον τού παρελθόντος έτους ΐ9 °9 ·

Ό  Διονύσιος Σ ιγοΰρος  έγεννήθη έν Ζακύνθφ τή 24 
Αύγούστ,ου τού Ιιους «836 έκ πατρός Μαρίνου Σίγου
ρου ιατρού' καί μητρός Ε λένη ς Μακρή. Καί αί δύο 
οίκογένειαι αύται είναι έκ τών εύγενών τής Ζακύνθου 

,τώγϊγγεγραμμένων έπί Βενετοκρατίας είς τήν Χ ρνοήκ  
Βίβλον. '

Τ ά  πρώτα έγκύκλια μαθήματα,δΔιονύσιος Σιγοΰρος 
έδιδάχθή «ν Ζακύνθφ ύπό τού ιστοριογράφου Π . Χ ιώ - 
του διά τήν Ελληνικήν καί ύπό τού Ιταλού λογίου 
Ιγνατίου Μ αρτζώκη διά τάς ξένος γλώσσας. Νεώτατος 
μετέβη είς τήν Ιταλίαν. Έ κεί ήκολούθησε μαθήματα 
ελληνικής, λατινικής καί Ιταλικής.

Έσπούδασε τά νομικά είς τό Πανεπιστήμιον τής 
Σιένης καί τφ  1S59, έλαβε τό δίπλωμα ιού δίδάκτορ'ος. 
Δέν ήθέλησεν δμως ευθύς νά έπιθοθή είς τήν έξάσκη- 
σιν τού δικηγορικού επαγγέλματος, άλλά χατέγεινεν 
είς τάς προσφιλείς αύτού φιλολογικά? μελετάς-

Έντριβέστατος περί τούς "Ελληνας συγγραφείς, 
διωρίσθη τό i 860, καθηγητής τής Ελληνικής γλώσσης 

-κάί φιλολογίας είς τό λύκειον καί γυμνάσιον τής Πε- 
ρουγίας, όπου παρέδωσε μαθήματα μονον έπί έν έτος, 
παραιτηθείς κατόπιν, δπως καταγίνη είς τάς Λ·ομικάς 
του μελετάς.: Έπιστρέψας είς τήν Σιένην έδίδαξε Π ο 
λιτικήν οικονομίαν είς τό Collegio Convitto dei Nobili 
Tolom ei.

Τ φ  ι866 διωρίσθη καθηγητής τσύ ’Εμπορικού δι
καίου είς τό πανεπιστήμιον τής Σιένης, τφ δέ 1870 
τού Διεθνούς δικαίου είς τό τής Πάρμας, καί τφ  ι$8ο 
είς τό τής Macerate του Συνταγματικού δικαίου. 
Μ ετ’ ολίγον όμως παρητήθη τής θέσεώς του εκείνης.

■Ύπήρετησεν ώ ς πρόξενος τής 'Ελλάδος έν Λιβόρνφ  
καί γενικός πρόξενος ένΦλωρεντίφ καί έπειτα έν 'Ρώμη, 
δπου έγκατεοτάθη διαρκώς άπό τού 1883.

Έ ν  Φλωρεντίφ τότε διέμενε καί δ  ποιητής Ιούλιος 
Τυπάλδος καί άλλοι διαπρεπείς Έπτανήσιοι, οί όποιοι 
συνηντώντο πάντοτε (»ετά τού Σιγούρου, δπως όμιλή- 
σωσι διά τήν μακρυνην αύτών πατρίδα.

Ή  ζω ή τού’ Σίγουρου υπήρξε πλήρης δράσεως καί

ένεργείας. Συνεδέθη διά στενής· φιλίας μετά πολλών 
σοφών, Ιν οΧς συγκατελέγοντο κάί ό πατήρ Θωμάς Π έν
τολα?, καί ό Κομπαρέτης, δ σοφός ούτος Ιταλός τόν 
όποιον έβοήθησεν είς τάς μελέτας του περί τής Ε λ 
ληνικής φιλολογίας καί 'ιστορίας.

Έ ν  Σιένη διαμένων ό Σίγουρος, ίδρυσε μετά τινων 
διαπρεπών ’Ιταλών τήν '.Εταιρείαν τής Ί ο ιο ρ ία ς  τω ν  
ιταλικώ ν έπαρχιών, ήτις ακολούθως τόσον Ιλαβεν επι
τυχή διάδοσιν καί τοσον ώφέλησε τήν Ιστορικήν επι
στήμην διά τής τακτικής δημοσιεύσεως έγγραφων πολυ
τίμων καί σοφών μελετών. Εΰ^ής έργον θ ά  ήτο καί 
παρ’ ήμίν νά ίδρύετο τοιαύτη ειαιρεία, ήτις, τή συ'·- 
δρομή τών δήμω'· καί τώ'· εύπορων καί τή υποστηρί
ξει τής Κυβερνήσεως, τακτικά νά δημοσιεύη ο,τι δύνα- 
ται νά χρησιμεύση είς τόν μέλλοντα ερευνητήν τής ίλ- 
ληνικής Ιστορίας-

Ό  Σιγοΰρος ΰπήρξεν είς τών Ιδρυτών τού φιλολογι
κού συλλόγου τής Φλωρεντίας. Έ ν  'Ρώμη άπετέλεσε 
μέλος τού διοικητικού Συμβουλίου d e i G ia r d it ii  e d u - 
c a t iv i , ύπήρξε πρόεδρος τής S o c ie t à  d i  P u b b l ic a  A s 
s i s t e r a  καί διεκρίθη ώς νομομαθής καί δικηγόρος.

Έδημοσίευσε δέ τά έξής βιβλία :
—  P r o lu s io n e  a l c o r s o  d i  le t t e r a tu r a  fa tta  a  P e ru 

g ia , i8 6 0 ,
—  I t it r o d u z io n e  a l io  s tu d io  d i  D ir i t t o ,  o s s ia  e n c ic lo 

p e d ia  g ia r id ic a . S ie n a  1863.
Τ ό κατά τόν χρόνον εκείνον έν Ά θή ναις έκδιδόμε- 

νον περιοδικόν Χ ρνοαλλίς  έγραψε κριτικήν έξ ής άπο- 
σπώμεν τά έξη ς: « Ό  κ. Διονύσιος Σιγοΰρος τήν διδα- 
» σκαλίαν τής Ιγκυκλοπαιδείας τού δικαίου προτιθέμε- 
» νος.έδημοσίευσε τά μαθήματα του άτινα, ώ ς ό ϊδιος 
» έν τή μετριοφροσύνη του αναφέρει, είναι δσα είς τούς 
» φοιτητάς τής νομικής σχολής τής Σιέννης παρέδωκε. 
» Ή  σαφήνεια τής έκφράσεως, ή καθαρότης τών Ιδεών, 
» ή έντελής γνώσις τής επιστήμης, αί έπί ιώ ν διαφό- 
» ρών συστημάτων κρίσεις αυτού, ή κανονική τής ύλης 
» διαίρεσις καθιστώσι τό έργο'· τούτο παντός έπαίνου 
*· άνώτερο'·» ‘ .

—  C o r s o  d i  d ir i t t o  c o m m e r c ia le  s e c o n d o  l 'o r d in e  
d e l  c ó d i c e  d i  c o m m e r c io  d 'l t a l ia .  S ie n a  1867.

—  D e l  g o v e r n o  in  g e n e r a le , s u e  v a r ie  fo r m e  e  d e lla  
n io n a r c b ia  c o s t í t u í io n a le  in  p a r t ic o la re .

Τ ό έργον τούτο έδημοσιεύθη έν περιλήψει καί Ιλλη- 
νιστί έν Ζακύνθφ τφ  1867, ύπό τήν έπιγραφήν : Περί 
τού πολιτεύματος έν γένει, ίδίφ δέ περ'ι τού κατά σύν
ταγμα μοναρχικού πολιτεύματος.

—  P r o lu s io n i  e  l e z io n i  p r e l im in a r !  al c o r s o  d i  d i 
r i t t o  in te r n a z io n a le . F ir é n z e  1870 .

Τοιαϋτα είναι τά έργα τού Σιγούρου, τά όποια είναι 
είς γνώσίν ημών.

Είς περιοδικά δέ καί Ιφημερίδας τής ’Ιταλίας ¿δη
μοσίευσε, κατά καιρούς, διαφόρους πραγματείας άξίας 
λόγου. ΣΠ ΔΕ β ια ζ η ς

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

ΑΚΟΜΗ μία έπανάστασις, κοινωνική δμως αύτήν τήν 
φοράν καί κατά τών γελοίων κοσμικών προλήψεων. 

Ή  έπαναστάτις ή Κυρία "Ο λγα Παπαδιαμαντοπούλου, 
ώπλισμένη μέ μίαν σημαίαν νέων ιδεών καί μέ ένα 
ψευδώνυμον «Ρεβέκκα», ¿ξεκίνησε άπό τό νοικοκυριό 
της τής &δοΰ Γ ’ Σεπτεμβρίου καί έγκατεοτάθη είς τό 
«Πανελλήνιον». Τ ά  παιδιά της παρηκολούθησαν τήν 
θαρραλέαν αύτήν έξοδον καί τήν συνώδευσαν μέχρι 
ιού βωμού. "Ο σοι Ιτυχε νά Ιδοϋν αύτήν τήν μεταπή- 
δησιν τής οικογένειας είς τό πενιχρόν καμαρίνι τού 
θεάτρου, δ.έν κατώρθωσαν νά πνίξουν μίαν συγκίνηση1, 
ή όποια ήτο μέν εύλογος, —  διάβολε ! Ποία έπανά- 
στασις δέν έχει συγκινήσεις ! —  Αλλά καί ή όποίά άμε-

1 Π ε ρ ί  x o l ·  τ ο ύ τ ο υ  l b $  G a z z e t t a  d « g H  S t a t i  U n i t í
d «U e  is o le  jo n ie .  I l  Δβχ«μβρ4ον 1M1. I  «Χ ρ ύ ο α λ λ Ι«» , Ι τ ο ς  γ '-  ib Μ α ρτίου  1865 φυΧ. 58, οβλ- 14Ô,
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σω ς μετετράπη είς θαυμασμόν άπό έκείνους, οί όποιοι 
έκριναν τό πράγμα μέ τό μέτρον τής Ιδέα ς.

. Τ ο  κοινόν πολυπληθέστατον, —  έλειψαν 8ά και 
μερικοί-μερικοί ένδιαφερόμενοι διά τήν Ελληνικήν 
Τέχνην! —  ζωηρότατα ένδιαφερόμενον κατείχετο άπό 
συνκίνησιν, ή οποία άπετέλεσε τήν εύνόΐκωτεραν προ- 
διαθεσιν είς τάς κρίσιμους' οτιγμάς τάς πρό τής άρσεως 
τής αυλαίας. Πραγματικός ήκουε κανείς πολλούς να 
έκφράζωνται έκείνο τό βράδυ προκαταβολικός τόσον 
εόμενώς καί μετά τόσου θερμού ενδιαφέροντος, ώς 
εάν έπρόκειτο περί ατομικής των όποθέοεως. Καί 
μέοα είς δλον αύτό τό περιβάλλον των συμπαθειών 
διεφαίνοντο πέντε - Ι ξ  οιλουέτται σοβαραί, ακαμπτοι, 
αγέλαστοι, αύστηραί. Ή σ α ν  οί κριτικοί.

‘Υπό αυτός τάς συνθήκας ήρχιοε ή παράοταοις μέ 
τήν μελψδικήν «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Μασ- 
κάνη. Ό  ¿όλος τής Σαντούτσας είναι άπό τούς δρα- 
ματικωτέρους. Ή  έγκαταλειφθείσα κόρη άγαπρ. άκόμη 
τόν έραστήν της, ιόν θέλει, τόν προσκαλεΐ, τοδ-γλυκο- 
μιλεΐ, κλαίει. "Ο λα  αύτά θέλουν ήθοποιίαν μεγάλην. 
Προσθέσατε τώρα καί τήν μουσικήν φράοιν. Π ροσθέ
σατε καί τήν μπαγκέτταν ή όποία ρυθμίζει βήματα 
καί χειρονομίας, ή όπόία εργάζεται σαν ώρολόγι, τό 
όποιον δέν είμπορεϊ νά σταματήοη ούτε έπί ένα δεύτε- 
ρόλεπτον, διότι τότε θεωρείται χι^ασμένον.

Π όσα καί πόσα είχε ή πρωτόβγαλτη καλλιτέχνις 
νά υπερίτηδήση. ’Αλλά ή ίδιοφυΐα' δέν λογαριάζει δυ- 
σχερείας. Κ αί η Ρεβέκκα εύθύςμέ τήν έξοδόν της είς 
τήν οκηνήν μάς εδωκε δείγματα τής τέχνης της, καί 
της ήθοποιίας καί τού άσματος. Ά π ό  τά πρώτα ρετσι
τατίβο μετέδωσε τόν Ισωτερικόν σπαραγμόν τής άπέλ- 
πιδος κόρης. Καί είχε πολλήν τρυφερότητα ή συνομι
λία της μέ τήν μαμά Λουτσία, πολύν λυρισμόν ή 
φράσις ■· Mamitla L u cia . . .  vi supplico piangento. .  .» 
(δέν ένθυμοΟμαι καλά τήν ελληνικήν μετάφρασιν) πολύν 
τόνον ή ερώτησις «dore Turiddu, ditemi perpietà», 
πολύν σπαραγμόν ή άφήγησις είς τόν Ά λφ ιον  δτι ό 
Τουρίντου τής άφήρεσε τήν τιμήν «mi toise l’onore., 
καθώς καί τό θυυμάσιον ντουέιτο « . . .  rimani, rimani 
a n c o r a ...«  ’Επίσης είς τούς «Παλιάτσους» ή μεγάλη 
άρια «φωτιές είχε στά μ ά τ ι α . . .»  ή ρομάντσα τών 
πουλιών, αότός 0 λαβύρινθος τών τόνων καί τού ρυθ
μού, ή νοργότης τού όποιου δέν έπιτρέπει είς τόν 
εκτελεστήν μήτε αναπνοήν νά πάριι, καθώς καί uí 
σκηναί τής κωμψδίας Ιξετελέσθησαν μέ πολλήν Ακρί
βειαν καί λεπτότητα. Ή  Ρεβέκκα έπαρουσίασε τύπον 
ιδικόν της. Ή  βαθεία αισθητική μελέτη τής τό επέ
βαλλε. ’Απέφυγε κάθε φωνητικήν δημοκοπίαν καί 
ηρκέσθη είς ένα χρωματισμόν λεπτότατον, είς ένα 
σόττο-βότσε είς μερικά μέρη νανουριστικόν, πράγμα 
σπανιώτατον άλλα καί συγχρόνως άκατάληπτον άπό 
τό πολύ κοινόν. Δέν λέγω οτι ή  φωνή της είναι άπό 
έκείνας αί όποίαι εΐμποροΰν νά καταπλήξονν μέ μίαν 
κορώναν πού νά σχεπάοη καί ορχήστραν καί όλα. 
Ά λ λ ’  αύτό δέν χρειάζεται πάντοτε. "Ο πω ς ύπάρ- 
χουν έργα διά τούς φωνασκούς καί τούς κορωνομανείς, 
ούτω ύπάρχουν καί έργα, τά όποια άπαιτούν λεπτό
τητα καί μελιχρότητα. Τώ ρα, διά νά είμαι ειλικρινής — 
προκεψένου περί Ιπαναστάσεως, βλέπετε, «ανάγκη 
ειλικρίνειας»— πρέπει νά είπώ δτι παρετηρήθησαν 
μερικά σφάλματα. Δηλαδή μερικαί όπερβασίαι τονου 
καί ρυθμικά τοιαδτα, καί συγκεκριμένος είς τό ντου- 
έττο Σαντούτσας —  Ά λφ ιου  τής «Κα_βαλερίας» καί 
περί τό τέλος τών «Παλιάτσων» « . . . ο χ ι  δέν θ ά  τό 
πώ, προδότης δέν θ ά  γίνω». Έ ν  πρώτοις τά λάθη 
αύτά δέν τά έκαμε ή Ρεβέκκα. Τ ά  έκαμε έν μέρει ή 
συγκίνησις καί τα νπεστή ριξε  καί ό  κ. Λαυράγκας. Καί 
έξηγοΟμαι. Ο ί γνωρίζοντες μερικός Ιδιαιτέρας λεπτο
μέρειας, μεταξύ τών οποίων καί ό  ύποφαινόμενος, 
βεβαιοΰμεν δτι ή Ρεβέκκα τούς ρόλους τής Σαντού- 
τσας καί τής Νέδδας τόσον καλά τούς κατέχει ώστε

είμπορεί καί νά τού ; γράψη. Ά λ λ ά  ή σκηνική έκτέλε- 
σ ι ; καί ή καλώς εννοούμενη εύρνθμία τής όρχήστρας 
Απαιτεί μερικός ύποχρεώσεις. Π ώ ς λοιπόν ή  θέλατε νά 
ήτο ή καλλιτέχνις κάτοχος αύτών τών ύποχρεώσεων 
άφοΰ μόνον μία  πρόβα έγινε μέ τήν όρχήστραν καί 
μόλις κατόρθωσε μέ τό  κλάματα νά πείση τόν κ. 
Λαυράγκαν νά κάνη καί δευτεραν. * 0  κ. Λαυράγκας 
έπρεπε νά μή φεισθή ό 1 ίγων χρηματικών θυσιών, 
άφοδ άλλωςτε καί ή  Ρεβέκκα εθυσίαζε εκείνο τό 
βράδυ πολλά πράγματα. Ό  αγαπητός μου μαέστρος 
δέν κατόρθωσε, χαριν οίκονόμίας καί χάρις είς τήν 
κλασικήν Αδιαφορίαν, ή  όποία τόν διακρίνει, νά’  ηής 
έμπνεύση τήν πεποίθησιν πού έχρειάζετο, άναδειχθείς 
άκόμη μίαν φοράν γίγας τής άδιαφορίας, πρός βλάβην 
πάντοτε τού Έλληνικοδ Μελοδράματος. Αύτά δσον 
πικρά καί άν τά νομίση, είνε δμως έπάναγκες νά γρά
φουν διά τούς μή γνωρίζοντας τά πράγματα καί νομί
ζοντας δτι ή Ρεβέκκα άνέβη είς τήν σκηνήν οχη νιχ ώ ς  
προετοιμασμένη.

Έ ν  τούτοι; επειδή όλοι τήν έκριναν ύπέρ τό δέον 
αΰστηρώς καί Ιπειδή τήν παρεξήγησαν είς πολλά, 
νομίζω ότι δέν είνε άκαιρον νά Ικφρασω καί έγ ώ ιή ν  
ταπεινήν μου ιδέαν. Έ ά ν διά νά άνθηση ένα άνθος 
χρειάζεται περιβάλλον άνάλογον, οΰτω καί τό λεπτόν 
αίσθημα καί τό χρώμα τής χαριτωμένης πράγματι 
αυτής φωνής θέλει καί τό περιβάλλον της. Επανα
λαμβάνω δτι δέν πρόκειται περί καταπληκτικού .όγκου 
φωνής. Ά λ λ ά  ούκ έν τφ  πολλφ τό εδ. Ή  χάρις, ό 
λυρισμός, ή λεπτότης, τό χρώμα της τήν θέλουσι είς 
ένα περιβάλλον λεπτότερον, ευγενέστερον. Τήν θέλω  
νά τήν Ακούσω είς τήν Ό π ερά Κομίκ, είς μίαν «Αακμέ» 
είς μίαν «Κάρμεν» έκεί δπου κυριαρχεί ή χάρις πού 
τήν διακρίνει, τά λεπτά αισθήματα και όχι τα σφοδρά 
πάθη τής «Τραβιάτας», τής «Λουκίας» καί τής «Nife- 
μας», έκεί δπου υπάρχει τό απαλόν φωνητικόν μει
δίαμα καί λείπουν αί cadenze καί τά δημοκοπικά 
καχαρίσματα. Διότι επαναλαμβάνω ή φωνή τής Ρεβέκ
κας έχει χαρακτήρα δημιουργικόν. Καί τό σταδίον τής 
ένεργείας δέν θά τό εύρη είς έργα παλαιωμένης 
έποχής τά όποια έπλάσθησαν επάνω, είς ώρισμένον 
καλούπι, άλλ’  είς νά νεωτεριστικά τοιαδτα δπού κυρι
αρχεί ή λογική ψυχολογία- καί η τελεία διαγραφή 
χαρακτήρων. Αυτή είνε ή ταπεινή μου Ιδέα. Τώ ρα  
πώς θ ά  κατορθωθή ή σύμπηξις ένός τοιούτου έλλη- 
νικοδ θιάσου, αύτό είνε ιό  πρόβλημα. Ή  έπανάστασι; 
τής 2οήί Αύγούστου είς τό «Πανελλήνιον» ελπίζει έπί 
τόν αρχηγόν της. Ά ν  αύτή κατήρτιζε ένα θίασόν . . . .  
τής Έ παναστάσεω ς. . . .

Θ . 1 . Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  Σ Ε Λ ΙΣ

Α[ έκλογαί τής 8 Αύγούστου παρουσίασαν πράγματι 
μίαν έκπληξιν. Ε ίς δλας τάς έπαρχίας τοΰ Κράτους 

Ιξελέγησαν λαϊκοί καί ανεξάρτητοι ύποψήφιοι. Ό .τ ρ ό 
πος δέ μέ τόν όποιον Ιξελέγησαν μαρτυρεί, δτί.-η 
ψήφος δέν έδόθη είς τά πρόσωπα άλλ’  είς τήν Ιδέαν. 
Είς ‘Ιδέαν όχι θετικήν καί άποκρυσταλλωμένην άλλ’ 
Αρνητικήν. Ό  λαός εσκέφθη: «Προκοπή δέν είδαμε 
άπό τά κόμματα· πάμε στούς άλλους, τούς άχρωματί- 
στους όποιοιδήποτε καί άν είνε.» Ό  τρόπος ουτος της 
ένεργείας έχει ένα καλόν καί ένα κακόν Αποτέλεσμά.' 
Τ ό καλόν είνε δτι ξυπνά τό δημόσιον φρόνημα. "Ο τι  
δίδει τιναγμό, οτι προκαλεΐ ζύμωσιν, δτι άνοίγει τό 
πεδίον τής δράσεως είς νέα στοιχεία καί ύποβοηθεΐ 
τήν άλλαγήν είς τήν μέθοδον τής πολιτικής. Τ ό δυσά- 
ρεστον είνε ότι ή άντίδρασις δέν ευρίσκει είς τό άλλο 
στρατόπεδον, τό αντικομματικόν, τίποτε άργανωμένον 
καί συστηιιατικόν. Ά ντιθέτω ς μάλιστα ή όμάς τών 
Ανεξαρτήτων άποτελείται άπό ολίγους συνετούς οίκο- 
κυραίους, άπό έτι όλιγωτέρους άνδρας πολιτικής 
ίκανότητος καί άπό πολλούς θερμόαιμους ριζοοπάστας
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πού θ ά  έμφανισθούν κάπως εξημμένοι άπό τό  λαϊκόν 
ψήφισμα πού τούς άνεσυρε άπό τήν άφάνειαν. Στοι
χεία εις τό σύνολον άνόμοια, τά όποία δέν είνε εύκο- 
λον καθ’  έαυτά νά άποτελεσουν κοινοβουλευτικήν 
όμάδα, έκτος έάν έπάνω είς αύτά έπιβληθή τό δυνατόν 
^έρι Ισχυρού πσλιτευτοδ. Έ ξ  έμφύτου ή  Κοινή Γνώμη 
ανεζήτησε τόν Ισχυρόν αύτόν αρχηγόν καί τόν άνεδρεν 
είς τό πρόσωπον τοδ κ. Έ λ . Βενιζέλου. Ό  μεσημβρι
νός ήλιος συνεπλήρωσε τό Ιργον καί Ιξήγειρε τήν 
φαντασίαν πέριξ τής μορφής τοδ Κρητός πολιχευτοΟ. 
Ο ί λαοί καί εύδαιμονοδντες προσμένουν πάντοτε ένα 
Μεσίαν. Έ ά ν εκείνος, είς τόν όποιον έναποτίθέται ή 
Κιβωτός τόσων έλπίδων, δέν βαδίοη άπ’  άρχής μέ 
σταθερόν βήμα ύπερνικών κάθε Ιμπόδιον και-πρόσ- 
κομμα καί συγκρατών ύπέρ αυτού άκμαϊον τό δημόσιον 
φρόνημα,. τότε θ ά  χάση μέ μεγαλυτέραν ταχύτητα 
παρ’ όσην απέκτησε την έμπιστοσύνην τοδ λαοΟ καί θά  
εδρεθή χωρίς τό κεφάλαιον τούτο είς τό μέσον δεινοδ 
άγώνος. Είνε επικίνδυνον λοιπόν ή άποθέωσις άτόμου 
όταν τοδτο δέν έχει ανάστημα έπιβλητικώς υπερέχον 
τοΰ κοινού μέτρου. Είνε τό Ισχυρόν τούτο πρόσωπον 
ό κ. Έ λ ευ θ . Βενιζέλος όστις με άσύντακτον κοινοβου
λευτικήν όμάδα, χωρίς τήν συνδρομήν τών έμπειρων 
κοινοβουλευτικών ανδρών, τούς οποίους μέ όρμητικήν 
χειρονομίαν παραγκωνίζει ή όμάς τών λαϊκών αντι
προσώπων είς Κράτος ευρισκόμενον είς δεινήν κρίσιν, 
νά δυνηθή νά θέση είς αρμονίαν τάς δυνάμεις τοΰ 
Κράτους καί νά θεμελιώση ιό  στερεόν ελληνικόν οικο
δόμημα; Τ ά  πράγματα μόνον ήμπορεί νά τό δείξουν. 
Ή  φορά δέ τών πραγμάτων φαίνεται οδηγούσα τόν κ. 
Βενιζέλον εις τήν άρχήν. 'Οπωσδήποτε όμως καλόν 
είνε νά έπικρατήση μετριοπάθεια ή όποία καί αύτόν 
τόν μέλλοντα κυβερνήτην τής χώρας νά διευκολύνη καί 
νά μή σχηματίζονται ελπίδες άνώτεραι εκείνων τάς 
οποίας τά πράγματα είνε δυνατόν νά έπαληθεύσουν.

Ή  χώρα εΰρίσκεται είς κρίσιν τής όποιας δεινοτέραν « 
δέν έγνώρισε άφ’ ής έθεμελιώθη τό ελεύθερον τούτο 
Βασίλειον. Ά λ λ ’  όσον μεγάλη καί άν είνε ή κρίσις, 
καί άκριβώς επειδή είνε μεγάλη, επιβάλλει τήν συγ- 
κέντρωσιν τών ηθικών δυνάμεων τών υγιών στοιχείων 
τής χώρας διά τήν καλήν εκβασιν. Έ άν τό Κράτος 
παλαίη είς τόσην αμηχανίαν, αί δυνάμεις τού έθνους 
είνε μεγάλαι καί ή αρμονική όργάνωοίς των είνε δυ
νατόν νά έπαναφέρη τά πράγματα είς καλόν δρόμον» 
Μεγαλουργίας δεν πρέπει νά περιμένωμεν- άλλ’ ή μπο
ρεί τό Κράτος νά περιέλθη είς ύλικήν καί ήύικήν 
ίσσοροπίαν ώστε νά προστατεύη έπαρκώς είς τήν 
Ε λλά δα  τόν έργάτην και εις τήν ξένην τόν άπσικον.

Α Γ Ρ Ι Π Π Α Σ

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ -Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  — Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ

ΑΠΟ τόν συνεργάτην μας κ. Γρηγόριον Ξενόπουλον 
έλάβαμεν τό ακόλουθον γράμμα:

Φίλταχε Μ ιχαηλίδη,

Σού  στέλλω, καθώς εΐπαμεν, νά δημοσίευσης είς τά  
«Παναθήναια» μίαν σκηνήν άπό τόν «Πειρασμόν». Οί 
άναγνώσται θ ά  ίδοδν άπό αύτήν δτι τό Ιργον μου δέν 
είνε, όπως είπαν μερικοί κριτικοί, φ άρσα— καί μάλιστα 
χοντροκομμένη ! —  ούτε καθαυτό κοιμφδία- άλλ’  άκρι
βώς Ικεϊνο πού λέγουν οί Γάλλοι σοιηέάίε, δηλαδή 
φαιδρόν κ’  έλαφρότατον δραματάχι, μέ τούς μικρούς 
του πόνους κρυμμένους βαθειά μέσα σέ γέλια. Ά ν  
κατά τήν κοινότατη σήμερα καί γνωστότατη γαλλική 
τεχνοτροπία (« ’Αριστερό Χ έρι», «Νύφη μου», «Σύζυ
γοι τής Λεσντίνης» κτλ. κτλ.) έχη καί δ «Πειρασμός» 
μου δυό-τρείς σκηνές ας πούμε φαρσοειδεΐς (’ςτήν προ
τελευταία πράξι κατά τόν κανόνα), καί άν ’ς αύτές οί 
ηθοποιοί κάμνουν καί δύο-τρία σκέρτσα παραπάνω, ό

καλός κριτικός δέν μπορεί νά στηριχθή ’ς αύτά γιά νά 
χαρακτηρίση τό έργο, γιατί τότε δείχνει πώς δέν ξέρει 
νά ξεχωρίζη τά διάφορα θεατρικά είδη.

Όπωςδηποτε,'είτε φάρσα, είτε τραγφδία, τό γεγονός 
είνε ότι ό «Π ειρασμό;» είχε ’ςτό άριστοκρατικώτερο 
θέατρο τών Α θη ν ώ ν τι] μεγαλύτερη έπιτυχία. Έ παί- 
χθη 12 φορές έντός 15 ημερών, καί θ ά  παιχθή άκόμη 
πολλές. Αύτό θ ά  ήταν αδύνατο άν είχε καμιά σχέοι 
μέ τή «Σύζυγο τού Λουλουδάκη», μέ τάς «Νυκτερινά; 
Συνεντεύξεις» καί μέ τάς ταινίας του Κινηματογράφου. 
”Η  καί άν είχε, θ ά  ’πή πώς έχει καί χ ά η  δΧΧο άκόμη, 
πού μερικοί κριτικοί του όέν μπόρεσαν ή δέν ήθέλη- 
σαν νά τό ίδούν.

Μέ άγ&την 
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Η Ε Ν Ο Π Ο ν Λ Ο Σ

Ό  άγαπητός συνεργάτης μας, πειραγμένος άπό τήν 
κριτικήν τών « Π αναθηναίων», προσπαθεί νά μάς 
κάμη νά (δούμε τόν «Πειρασμόν» όπως τόν είδε ό 
ίδιος πριν τόν γράψη. Δέν ήθέλαμεν βέβαια —  αύτό 
τό ήξεύρει —  νά τόν κιικοκαρδίοωμεν. μέ ττ[ν αύοτηράν 
κριτικήν. Ά λ λ ’  ή έπιείκεια θ ά  ήτο κάτι ανάξιον πρός 
συνεργάτην σάν τόν κ. Ξενόπουλον. Δέν έξαρτώμεν τήν 
φιλολογικήν του αξίαν άπό μίαν αποτυχίαν. Καί δήμο- 
σιεύομεν εύχαρίστως τήν σκηνήν τής τελευταίας πρά- 
ξεως πού μάς δίδει, ή  όποία έχει καί φυσικότητα καί 
τέχνην. ;

ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΑΙ όλοένα έν Κρήτη νέα έκδοσις τοΰ 
Έρωτοκρίτου, ύπό τοΰ συνεργάτου μας κ. Στεφά

νου Ξανθουδίδη. Τ ό Κρητικόν έπος Ιπί τή βάσει τοΰ 
έν Λονδίνφ μοναδικού χειρογράφου καί τών δύο πρώ
των ένετικών έκδόσεων θ ά  ξεκαθαρισθή άπό καθέ 
|ένον στοιχείον. Ή  γνώσις τοΰ κρητικού ιδιώματος, 
υπό τού Κρητός έπιστήμονος, είναι τό σπονδαιότερον 
κεφάλαιον διά τήν έργαοίαν αύτήν. Πλείστα. χωρζμ 
τού κειμένου θ ’ άποκατασταθοδν είς τόν γνήσιον τύπόν. 
των καί πολλά θ ά  κατανοηθοΰν. Τήν έκδοσιν θ ά  
συνοδεύσουν είσαγωγαί σημειώσεις κάί γλωσσάριων 
καί θ ’ άποτελεσθή ούτω βιβλίον 8οο Περίπου σελίδων 
έπιστημονικόν. Ή  μόνη δυσκολία τήν όποίαν εύχό- 
μεθα νά ύπερπηδήσουν οί έκδόται, είναι ή οικονομική, 
άφού ή όλη εργασία θ ’ άπαιτήση περίπου ίο χιλιάδας 
δραχμάς.

Η«Έπιθεώρησις» τοδ Τωρινού Καιρού» δημοσιεύει 
τάς έξης πληροφορία; διά τά πρώτα παρισινά 

χρόνια τού Ζάν Μ ωρεάς, όφειλομένας είς τήν χήραν 
τοδ Ροδόλφ Σαλίς.

Ό  Μωρεάς είσήχθη είς τό Σ ά  - Ν ουά ρ  τής λεωφόρου 
Ροσεσουάρ τό ι88ζ. Τόν έφερεν έκείό Έ μίλ Γκουντώ, 
συνοδευόμενον άπό τόν Σαμαίν, τόν Ντενίς, τόν Πελ- 
λαδάν, τόν Ετυμπού καί τόν Χαρωκούρ. Ό  Γκουντώ 
ήτο τότε Ιδρυτής καί πρόεδρος τοΰ ομίλου τών ’  Υδρα- 
πα&ών. Ό  Μωρεάς λοιπόν έπαρουσιάσθη απ’  αύτόν 
καί έγινε δεκτός άπό τόν Σαλίς, ύπό συνοδείαν κυμ
βάλων. Συνειργάοθη είς τό Σ ά  -  Νουάρ καί άπήγγειλλε 
στίβους. Ή  μεγαλυτέρα του έπιτυχία ήτο τό  ποίημα 
που άρχίζει:

Τό ααμοβάρι βράζει στό Χάχινο τραπέζι,

καί τό όποιον άπήγγελλε θαυμάσια μέ τήνύπόβραχνην, 
ξεκομμένην φωνήν του. Μίαν ήμέραν ή κ. Σαλίς τόν 
«ρώτησεν τί Ικαμνεν είς τάς Α θή ν α ς, πριν έλθη είς τό 
Παρίσι. Τής άπεκρίθη υπερήφανα. «Κυρία μου, είς 
τήν Γαλλίαν είμαι ποιήτής. . .  πρός χάριν σας, είς τήν 
Ε λλάδα όμως ήμην άρχοντόπουλο!» Νέος ό  Μωρεάς, 
προσθέτει ή κ. Σαλίς, ήτο πολύ αδύνατος, γενειώδηςκαί 
μέ μίαν κατατομήν άρπακτικοΰ πτηνού, πού ένέπνευσεν 
είς τόν ζωγράφον ’Αντώνιον Ντέλα-Γκανταρά τήν γνω
στήν, διασκεδαστικήν γελοιογραφίαλ’ του. Ή  συνεργα-

/
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σία τοΰ Μωρεάς είς Σά-Ν ουάρ έπαυσε το 1884 καί εις 
τό νέον Σά·Νουάρ τής όδοδ Βικτόρ-Μαυσέ έσύ χναζε 
σπανίως. Λιετήρησεν όμως φιλικωτάτας σχέσεις μέ τον 
Ροδόλφον Σαλίς.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

£Γβτά τούς θερινούς μ ή ν α ς  'Ι ο ύ ν ιο ν ,  'Ι ο ύ λ ιο ν ,  
Α ύ γ ο υ σ τ ο ν ,  Σ ε π τ έ μ β ρ ιο ν  τ ό  «Π αναγι/ναι«» έκ δ ί- 
δ ο ν τ α ι  τ ι ς  τ ο  τέλ ο ς  μ ό ν ο ν  τ ο ν  μ η ν ό ς  τ ις  τε ύ χ η  δ ιπ λ ά .

Σ η μ . Είδικα'ι βιβλιοχρισίαι δημοσιεύονται διά  τά  β ι
βλία, τών όποιω ν δύο  άντιτνπα  οτέλλονται είς τα  γραφεία  
μας. Τ ώ ν άλλων άπλώς, άγγέλλεται η εκδοσις.

Ό  «Σύλλογος τών 'Ελλήνων τεχνιτών» ’Αλεξάν
δρειάς προκηρύττει Παναιγύπτιον Έ κ θεσιν  βιομη
χανίας καί χειροτεχνίας διά τήν ις  Νοεμβρίου.^ Ή  
εκθεσις θ ά  διαρκέση δύο μήνας, θ ά  περιλάβη Ιργα 
ελληνικής πρωτοβουλίας κατασκευασθέντα έν Αίγύπτφ.

Ό  Γυμναστικός "Ο μιλος Κυδωνιών ό  «Αιολικός» 
προκηρύττει τούς Γ ' Αιολικούς Α ' Παμμικρασιατικούς 
Α γώ νας διά τήν 12, 13, 14 προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Ή  βερολίνειος «W ochenschrift für Klassische Philo
logie» τής is  Αύγούστου δίδει έν μεταφράσει τήν γνώ
μην τοΰ κ. Άρβανιτοπούλου, περί τής κόρης τού 
Ά ν το ιο  πού Ιδημοσιεύθη είς τό τεύχος 2ΐ8 τών «Πα- 
ναθηναίων». Ή  μετάφρασις συνοδεύεται άπό πολύ 
τιμητικά λόγια διά τόν συνεργάτην μας.

Ο ΐ Κύπριοι ετοιμάζουν νά προσφέρουν είς τήν 
Ε λλά δα  μίαν πυροβολαρχίαν. Ό  Διδασκαλικός Σύλ
λογος Ιχει είσπράξει περί τάς aooo λίρας καί εξακο
λουθεί ολοένα τό πατριωτικώτατον έργον.

"Ηρχισε νά έκδίδεται είς τήν ’Αλεξάνδρειαν ύπό του 
κ. Ν . Καραβία ή Έ φ η μ ιρ ίς . ‘Ο  κ Καραβίας έπί έτη 
είργάσθη ως αρχισυντάκτης τού Κάιρου. ΕΙνε πένα 
δοκιμασμένη μέ δύναμιν, μετριοπάθειαν καί εύγένειαν. 
Προσόντα πού ασφαλώς Θά τόν όδηγήσουν είς τόν 
λιμένα τής επιτυχίας.

Ν Ε Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

Π ρ ω τ ο μ ά σ τ ο ρ α ς ,  τραγφδία Πέτρου Ψηλορείτη. 
ΆΘήναι εκδοσις «ΠαναΘηναίων» δρ. ι.

Ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς  ά π ά  τ ό  Παρίσι, Μαρίνου Σιγούρου. 
ΆΘήναι, εκδοσις «ΠαναΘηναίων» δρ. ι.

Τ ό  θ τμ ισ τό κ λ ε ιο ν ,  Ίακ. X . Δραγάτση. ΆΘήναι, τυπ. 
Ραφτάνη ·  Παπαγεωργίου σελ. 38, δρ. 2.

Ο τα ν  σ π ά σ η  τ ό  δ ε σ μ ό  τ ο υ ,  δράμα Παύλου Νιρ
βάνα. Αλεξάνδρεια, Ικδοσις «Νέας Ζωής» δρ. : .2θ

Αβιλινά,ποιήματα‘Ελένης Σ . Σβορώνου Σάμος, ι c, 10.

Ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ία ς  έ ν  Έ λ λ ά δ ι, Ούΐλλιαμ 
Μίλλερ, μετάφρ. Σπ . Λάμπρου, τεΰχος ι ι - ΐ 2 δρ. ι 
έκαστον. ΆΘήναι, Έ κδοτ. Ε ταιρεία ιριο,

Ο Ιδ ίπ ου ς  Τ ύ ρ α ν ν ο ς  Σ ο φ ο κ λ έ ο ν ς ,  άπόδοσις Στέλιου 
Σεφεριάδη. Σμύρνη ιριο, φρ. 2,50.

Διάλεξις π ε ρ ί  τ ο ν  Κ ρ η τ ικ ο ύ  Π ο λ έ μ ο υ  (1645 · ιάδρ), 
Γ . Ν . Χατζιδάκι καθηγ. τοΰ Πανεπιστημίου. ΆΘήναι 
ΐ9 'ο , τυπ. Σακελλαρίσυ, δρ. ι.

Ν εο ελ λ η ν ικ ό  Γ . Ν . Χατζιδάκι, άνατύπωοις « Α θ ή 
νας » ιριο.

Λ ό γ ο ς  έ ιτ ιμ ν η μ ό σ υ ν ο ς  ε ίς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Κ ύ ν τ ο ν  
Γ . Ν . Χατζιδάκι, άνατύπωσις «Ά θη νδς» ιριο.

Χ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ή  Ά κτις ή τ ο ι  χ ρ ο νο λ ο γ ία  τ ή ς  Π α λ α ιό ς  
Δ ια & ή κ η ς  υπό Παπαίωάννου Μακούλη. Λάρναξ, τυπ. 
«’Εφημερίδάς τού Λαού» ιριο, φρ. 5-5°-

Ή λ ύ σ ια , ποιήματα Τάσου Βιδούρη. Κων/πολις ιριο, 
τυπ. «Ανατολή» φρ. ι.

Κ α λ ό ν  Φ ύσ ις  Τ έ χ νη  Ν . Κυπαρίσση. ΆΘήναι, ιριο.

ψ υ χ ο λ ο γ ικ ό  Π α ρ ά δ ο ξ α  Μ άξ Νορδάου, μετάφρ. 
Ν . Κουντουριώτου. ΆΘήναι, Φιλοσ. καί Κοινωνιολ. 
Βιβλιοθ. Φέξη, δρ. 3-

Μ ο υ σ ικ ή :  Τ ρ α γο ύ δ ια  γ ιά  μ ια  φ ω ν ή  μ ε  π ιά ν ο .  
Πατινάδα, ‘ Ο  ήλιος λάμπει πάλι, 0 /  γειιότοι μ ή  μας  
δούνε  (γι’  άψηλή φωνή), 'Μ  Μ παγιαντέρα, ’ Α γαπιόνταν, 
01 δνό  διαλαληιάδες (γιά μεσιακή φωνή) Μανόλη Κα
λομοίρη. τυπ. Μπραϊτκόπφ καί Χέρτελ Λειψία, φρ. 5-

Κ ο μ μ ά τ ια  π ιά ν ο υ  :  Ν υχτιάτικο, Πατινάδα, Μανόλη 
Καλομοίρη, τυπ. Μωραϊτκόπφ καί Χέρτελ, Λειψία, 
Φράγ. 4-

Γ Ε Λ 0 Ι 0 Γ Ρ Α Φ 1 Α 1

Πώς toö μ$ΐ|χ& στή μύτη — «Πατρίς».

Ή  Φρςαμβευτική είσοδος Όλ6 Ήλία Κονμβτάκη —


