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Τρίτη μέρα πόνο» στο βουνό . . .  Κουράστη
κες, γλυκά σκαρφαλόνοντας στους βράχους. 

Καμιά κούραση δεν είναι έτσι ώμορφη, σάν 
τον κόπο του γεωργού, πού σκάβει τό χώμα, 
σάν τον αγών« του κυνηγού πού λαχανιάζει 
στις κακοτοπιές, σάν τόν Ιδρώτα τού υλοτόμου, 
πού κατεβάζει τό τσεκούρι απάνω στους μεγά
λους γέρικους κορμούς. Κάδε άλλη κούραση, 
κάδε κόπος άλλο& κάδε ιδρώτας πού χύνεται 
στήν πολιτεία μέσα, είναι άγώνες άσχημοι, ξένοι 
στή φύσι τού ανθρώπου. Ό  θεός στέλνει τόν 
γλυκύτατον ύπνο, βάλσαμο και παρηγοριά στους 
ανθρώπους πού άκολουθάνε τόν νόμο του καί 
αγωνίζονται στά. έργα, πού τούς προστάζει τό 
θέλημά του. Μονάχα σ’ αυτούς...

Πόσο γλυκά κοιμήθηκες κάτω άπ’ τόν ήσκιο 
τών έλάτων! Τό δροσερό αεράκι, ψυχή του 
λόγγοι1, πού πλανιέται μέσα στις θαμπές πρα
σινάδες, ήρθε καί σοΰ χαΐδεψε τό ιδρωμένο 
μέτωπο. Άργοπέρασε σά χάϊδι καί σά φιλί 
άπάνω.στά βλέφαρά σου, σά χάϊδι τής μητέρας 
σου καί σά φιλί τής αγάπης σου. Κι’  από τά 
πράσινα κλαδιά ένα βάλσαμο γλυκό άρχισε νά 
στάζη μέσα στήν ψυχή σου. Κι5 αποκοιμήθη
κες. Χρόνια είχες νά χαρής τέτοιον υπνο. “Ισως 
άπ’ την αγκαλιά τής μάννας σου, ίσως άκόμα 
κι5 απ’  τήν άγκαλιά τής μεγάλης μάννας πού 
μάς κραιεΐ πριν γεννηθούμε. Έ ν α  αηδόνι οέ 
ξύπνησε αυγήν - αυγή, μέ τό τραγούδι του. “Ενα 
σάλεμα τών κλαριών σοΰ είπε: «Σήκ ω »! Μιαν 
αχτίδα τοΰ “Ηλιου, δροσερή καί πρωτόλουβη, 
πέρασε όνάμεσα άπό ιά φύλλα καί σούνιψε τό

πρόσωπό σου μέ τό φως τοΰ ούρανοΰ. «Ξύπνα! 
Ή  ζωή ξαναρχίζει. . .»

Αυτή είναι ή ΖΩΗ.
Μά γιατί κάθεσαι τώρα συλλογισμένος; Ή  

ψυχή σου δέ γεμίζει άκόμα πλέρια άπ’  τήν 
πρασινάδα καί τό φώς. Μιά δίψα σέ φλογίζει 
άκόμα. Μπροστά στά δρθάνοιχτα μάτια σου 
περνούνε φαντάσματα, διαβαίνουν καί χάνονται 
σκιές, άκολουθώντας ένα μονοπάτι, πού δέν τις 
φέρνει σ ’ εσένα. Τις προσκαλείς μέ τή σιωπή 
σου, τή δυνατή καί μεγαλόφωνη σιωπή. Μ’  αυ
τές τραβούνε περήφανα καί σιγαλά τόν δρόμο 
τους. Φεύγουν καί χάνονται καί ξαναφαίνονται 
πάλι άπ’  τό άλλο μονοπάτι, ολοένα μακρΰτερα, 
όλοένα άχνότερα, και πάλι σβύνουν καί χάνον
ται. Καί σύ καρφώνεις τά μάτια σου στον άέρα. 
Σούρχεται νά κλάι^ς καί σούρχεται νά τραγου- 
δήσης. ...

'Η  μάννα σου, μέ τά κάτασπρα, τ’  ασημένια 
μαλλιά καί τά γλυκά γαλανά μάτια, είναι χρόνια 
τώρα πεθαμένη. Γιατί δέν τό πιστεύεις καί γιατί 
τήν προσμένεις ολοένα; Ή  άγάπη σου είναι 
φευγάτη χρόνια, χρόνια χαμένη. ’Απ’  τις χαρές 
σας κι’ άπ’  τις λύπες σας, δέν άπόμεινε παρά τό 
θλιβερό σάλεμα τοΰ ά'σπρου μαντυλι.οΰ ¿πάνω 
άπ’  τά κύματα τού λιμανιού . . . .  Τί γυρεύεις 
τώρα ; Δέν ξέρεις τό λοιπόν τί απομένει άπό μίαν 
άγάπη;

Ό  ήχος μιάς φλογέρας φτάνει στ’ αυτιά σου 
άπ’ τά βάθη τής ρεματιάς. Ό  μικρός βοσκός 
τραγουδεί τόν πόνο τής άγάπης του. Καί συ 
θαρρείς πώς τραγουδεί τόν πόνο τόν δικό σου. 
Θαρρείς πώς τά δένδρα άναστενόζουνε μαζί σου, 
πώς τό άεράκι τραγουδεί τούς καΰμους σου, πώς 
ή βρύση σιγοκλαίει, μέσα στά ήσκιερά πολυτρί- 
χι.α, τή δική σου τή Μοίρα. Καί σούρχεται νά 
κλάψης, καί σούρχεται νά τραγουδήσης. Καί τό
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άηδονάκι, πού σέ ξύπνησε αυγήν - αΰγή, ξανάρ
χισε τις γλύκες του τρίλλιες άπάνω σχό κλαδί. 
"Απούσες τί σοΰ λέει; «Τραγούδησε μαζί μου, 
κλάψε μαζί μου!»  .

Έ δώ  τελειόνει ή ΖΩΗ κι’  εδώ άρχινάει ή 
ΤΕΧΝΗ.

Μά δεν θά ξεχωρίσης ποτέ που άρχινάει ή μια 
καί ποΰ τελειόνει ή άλλη. Τό τραγούδι είναι τώρα 
δλη ή ζωή καί. τώρα πάλι ή ζωή είναι μοναχή 
της ένα τραγούδι.. Μή γυρεόης νά τά ξεχωρίσης. 
Κάνε δπως κάνει ή πηγή κι“ δπως κάνει τό αη
δόνι, ποΰ δέν ξέρουν ποια είναι ή ζωή τους καί 
ποιο τό τραγούδι τους.

13 ’Ιουλίου 19. . .  (Βράδυ)
Γύρισες στο καλύβι σου. Απάνω στο τραπέζι 

σου είναι κάποια βιβλία. "Ανοιξε τό παράθυρό 
σου, σχίσε τα φύλλο - φύλλο, σκόρπισε τα στον 
άνεμο. Τί σοΰ χρειάζονται; Νά θέλης νά μάθης 
τί μίλησε ή Φύσις όλόγυρά σου, μιά μακρυνή 
μέρα, σ’ έναν παλιό ποιητή, είναι άνόη'τη περιέρ
γεια. "Ισως νάνε κι’ άδιακρισία. Κάθε δέντρο, 
κάθε χορτάρι, κάθε πέτρα έχουνε άλλα λόγια νά 
σοΰ ποΰνε, άλλα τραγούδια νά σοΰ τραγουδή
σουνε, άλλα παραμύθια νά σοΰ άνιστορήσουν. 
Πήγαινε νά τ ' άκούσης. Τό ρυάκι ποΰ τρέχει 
βιαστικό, άνάμεσα στήν πρασινάδα, είδε και
νούργια πράματα στο πέρασμά του, φίλησε 
νεοβγαλτα λουλούδια, έπαιξε ¡ιέ νέες άχτίδες. 
Πήγαινε καί κάθισε σιμά του νά μάθης τοΰς 
καινούργιους του καϋμοΰς μέ τον παλιό σκοπό 
του.Ό γκρεμισμένος μύλος, πού σέ κυττάζει άνά
μεσα άπ’ τό μικρό σου παραθυράκι, δέν τάπε 
άκόμα δλα του τά μυστικά. "Εχει κι’ άλλα, έχει 
πολλά ποΰ δέν τάνιστόρησε άκόμα. Κύττα ένα 
σύννεφο. Τώρα σηκώθηκε άπ“ τά θεμέλια τού 
οΰρανοΰ κΓάπλόνει τά μαΰρα. του πανιά στον 
άέρα καί ταξιδεύει καμαρωτό, σαν τρικάταρτη 
φρεγάδα. Ρώτησέ το πούθε έρχεται καί ποΰ 
πάει.. .  Πες του νά σέ πάρη μαζί του I Νά θέ· 
λης νά μάθης τί είπε τό δέντρο, τό ρυάκι καί 
τό σύννεφο, μιά μακρυνή μέρα, σ“ ένα παλιόν 
ποιητή, είναι Ανόητη περιέργεια.

16 ’Ιουλίου 19 ·..
Κάθισες στην ψηλή πέτρα, απάνω στήν κορφή 

τοΰ βουνού. Καί κοιτάς κάτω σου τον συλλογι
σμένο λόγγο πού ξυπνάει καί πρασινίζει, κυττρς 
μακρυά τον ήμερο κάμπο μέ τά σπαρτά του, 
πέρα τή θάλασσα την ερωτιάρα, ποΰ αγκαλιάζει 
τις ασάλευτες στεριές, Αντίπερα τά ψηλά βουνά, 
τ’ Αντρειωμένα. "Ολα μαζί πλέουν άκόμα σέ μιά 
θαμπή καταχνιά. Τό δνειρο τάχει σφικτυδεμένα 
καί δέν τά χώρισε άκόμα ή ζωή. "Ομως Ισΰ τά 
ξεχωρίζεις Αδιάκριτα. Ή  στενόχωρη ψυχή σου 
δέν τά χωρεΐ δλα μαζί, σάν ένα μεγάλο θαΰμα.

Καί λες: «Νάμουνα ζωγράφος νά τά ζωγρα
φίσω Καλύτερα ποΰ δέν είσαι. Κάθε ψυχή 
έχει τον τρόπο της νά δείξη τον θαυμασμό της 
σέ κάθε τι πού τή συγκίνησε βαθειά. "Αλλος 
τραγουδεΐ, άλλος παίζει τή φλογέρα, άλλος άπι- 
θόνει άπάνω στό χαρτί, στο μουσαμά ή στο 
μάρμαρο τό είδωλο τής λατρείας του, κΓ άλλος 
μονάχα αναστενάζει, δακρύζει ή σωπαίνει. “Εσύ 
δέν έκανες τίποτε άπ’  αΰτά, τίποτε άπ° δσα είναι 
σύμφωνα μέ τή φύσι σου καί τή δύναμί σου. 
Ζήλεψες μονάχα τήν ξένη τέχνη, ποΰ δέν τήν 
έχεις. Γύρεψες νΑσαι ζωγράφος γιά νά ζωγρα
φίσης. Σοΰ ορκίζομαι πώς θάκανες μίαν άσχη- 
μην εικόνα. “Απαράλλαχτα δ ζωγράφος, ποΰ 
θάλεγε: «"Ας ήμουνα ποιητής νά τραγουδήσω 
αυτή τήν ώμορφιά», είναι βέβαιο πώς δέν τήν 
ένοιωσε βαθειά μέσα του. Κι“ δν ήτανε ποιη
τής, δπως τό θέλει, θάκανε ένα άσχημο ποίημα.
Ελα πάλι, έλα ξανά καί κάθισε στήν ψηλή πέ

τρα. "Αν άπό τά σπλάχνα σου άναβρύση ένα 
τραγούδι, τραγούδισέ το. Είδεμή κατέβα καί μήν 
ξανανεβής πιά. Τίποτα δέ θά φελοΰσε νάσουνα 
ζωγράφος. Τίποτα, σέ βεβαιόνω.

ι6 ’Ιουλίου 19 · · ·
Μανία έχει δ κόσμος νά ζωγραφίζη. Μανία 

νά περιγραφή. Ή  ζωγραφική κ’ ή περιγραφή 
είναι ή μεγαλύτερη πληγή τοΰ αίώνα μας. Λίγες 
περιγραφές, οσο μπορείς. Περίγραψε μονάχα 
εκείνο πού είδες ξεχωριστά εσύ καί ποΰ είσαι 
βέβαιος πώς τό είδες. Δέν είναι άνθρωπος στον 
κόσμο, πού νά μήν είδε ένα δάσος, ένα βουνό, 
ένα ποτάμι, ένα περιγιάλι. "Ισως νά τό είδε 
καλύτερα άπό σένα. Γιατί θέλεις νά τοΰ χαλά- 
σης τήν παρθενική του έντύπωσι; "Αν είναι 
Απλοϊκός θά σέ πιστεψη εσένα—γιατ'ι οί απλοϊ
κοί πιστεύουνε καθετί, πού είναι γραμμένο—καί 
θαλλάξη μιαν ώμορφη εικόνα, ποΰχει μέσα του, 
μίαν εικόνα σύμφωνη μέ τή φύσι τον, μέ μιάν 
άλλη, άσχτηιότερη ίσως καί ξένη γιά τήν ψυχή 
του. "Ετσι χαλούμε ιήν ώμορφη ποικιλία των 
ψυχών. Εκατό άνθρωποι βλέπουνε τώρα έξ 
αιτίας μας ένα θαΰμα μ“ έναν τρόπο, ένφ μπο
ρούσανε νά τό ϊδοΰνε μ“ εκατό. Γιατί τό βλέ
πουνε μονάχα, δπως τό είδες, κΓ οπως τό άσχη- 
μοεΐδες ίσως έσύ. "Ενας κυττάζει μιά ώμορφιά 
τοΰ τόπου του, μιάν Αληθινή γνώριμή του ζω 
γραφιά, καί τοΰ φαίνεται ψεύτικη. Γιατί; Γιατί 
είδε τήν ίδια ώμορφιά—ένα λόγγο, ένα ποτάμι 
— κάποιου ξένου τόπου, ζωγραφισμένη άπό ξένο 
τεχνίτη. "Ενας λόγγος μονάχα, ένα ποτάμι είναι 
πιά στόν κόσμο γι’ αΰτόν: Ικεΐνο πού πρωτο- 
εΐδε ζωγραφισμένο. Κάθε άλλο τοΰ φαίνεται 
ξένο, ψεύτικο, άτεχνο κΓ δς είναι τό Αληθινό. 
Γιατί νά μπαίνωμε άνάμεσα στις ψυχές καί στή 
φύσι, θταν δέν είμαστε βέβαιοι πώς άξίζει νά 
μποΰμε; Γιά νά δείξωμε τήν τέχνη μας ή γιά νά

δείξωμε τήν έπιτηδειότητά μας; Παιδιακίσια 
φιλοδοξία! "Ας σεβασθόΰμε τήν Φύσι. Είναι ό 
μόνος τρόπος νά τής δείξωμε τήν άγάπη μας. 
Κάνένας δέν καταπιάνεται, δίχως νΑναι σίγουρος 
γιά τήν τέχνη του, νά ζωγραφίση τήν Ιρωμένη 
του. Ό λοι πασχίζουνε όμως νά περιγράψουνε 
ένα δέντρο, ένα σύννεφο, ένα κύμα, πριν μά
θουνε νά σέρνουνε άκόμα τό κοντύλι άπανω στο 
χαρτί. "Ετσι γίνηκε μιά φιλολογία γεμάτη άπό 
άνόητη περιγραφή, μιά φιλολογία γιά πέταμα.

Ή  άσχημη αΰτή μανία είναι γεμάτη κωμι- 
κότητες. Θυμάσαι σήμερα τό πρωΐ; "Ανοιξες 
θλιμμένος τό παραθύρι σου. Δέν ξεχώρισες τίποτα 
μπροστά σου, τίποτε άλλο πάρεξ λίγες πινελιές 
πράσινο, λίγες πινελιές γαλάζιο. "Ενα Αεράκι 
φύσηξε στά μάτια σου καί σοΰ άνακάτωσε και 
τις λίγες αΰτές πινελιές. "Ενα γλυκό, γυναικείο 
πρόσωπο πέρασε τότε μπροστά σου. Τίποτε άλλο 
δέν είδες πιά άπό τό παράθυρό σου, πάρεξ αΰτό. 
Καί κάθισες στό τραπέζι νά γράψης. Έβαλες 
τόν εαυτό σου στό παράθυρο καί τόν έκανες νά 
ίδή δέντρα, βράχους, νερά, τόν γκρεμισμένο μΰλο 
τοΰ μακρυνοΰ λόφου, κ’ ένα κοράκι άκόμα, ποΰ 
άπλωνε τά φτερά του άπάνω άπ’  τό ρημάδι. 
Γιατί δέν είσαι Αθώος καί τίμιος; Τί τ’ ώφελος; 
Ό λ α  τά πράματα πού είδε τάχα δ άνθρωπός σοΰ 
είναι ψεύτικα, άσχημα, κρύα, ξερά καί τιποτέ
νια. θέλεις νάκούσης τή συμβουλή μου; Λίγες 
περιγραφές, όσο μπορείς λίγες. Τίναξε άποπάνω 
σου τήν άσχημη αυτή μανία, ποΰκανε στον 
καιρό μας την τέχνη τοΰ ποιητή νά μοιάση, σέ 
μιάν Απέραντη έκταση μέ τήν τέχνη τοΰ συμ
βολαιογράφου, πασχίζοντας νά μοιάση μέ τήν 
τέχνη τοΰ Ό μήρου!

2ΐ ’Ιουλίου ·9  · - -

Ά π ό  ψηλά βλέπεις τή ζωή σου. Σάν νάναι τό
πος δ καιρός καί τό ψηλό βουνό κορφή του, 
Απλώνεται ή ζωή σου κάτω άπό τά πόδια σου. 
Μιά θλιβερή λιτανεία περνάει. Θλιβερό τό πέ
ρασμά της Αλήθεια. Των περασμένων ξαναπέ- 
ρασμα. Ό ,τι φαντάστηκες αίώνιο, σβύστηκε σάν 
καπνός- ό,τι πίστεψες παντοτεινό, πέρασε σά 
φρύγανο στή συρμή τοΰ ποταμού. 'Η  άγάπη 
πέρασε πρώτα άπό ολα. Μά λέγοντας δλα, τήν 
άγάπη λέμε. Ό ποιος κλαίει τά περασμένα του, 
τις Αγάπες του κλαίει, χωρίς νά τό νοιώθη. Ά ν  
δέν ήτανε ή Αγάπη στον κόσμο, κάνένας δέ 
θάκλαιγε τήν χαμένη του ζωή, κ’  οί γέροι δέ 
θάναστενάζανε, τόσο πικρά, γέρνοντας τό άσπρο 
τους κεφάλι στό χώμα, τήν ώρα τοΰ δειλινού.

Ά π ό ψηλά βλέπεις τή ζωή σου. ΚΓ δλη σου 
ή ζωή οί Αγάπες σου είναι. Ποιος σοΰπε πως 
πεθάνανε; Ό λ α  σβύνουνε, δλα χάνονται, ή 
άγάπη μένει. Πήγαινε καί στάσου κάτω άπό τό 
ψηλό δέντρο. "Ενα παληκά'ρι Αγκάλιασε κάποτε 
μιά λυγερή κάτω άπ’  τόν ήσκιο του καί τή φί

λησε γλυκά στό στόμα. Οί Αγαπημένοι πιστέ
ψανε πώς τό φιλί τους αΰτό δέ θΑχε τέλος: 
Κ ’  ύστερά γελάσανε μέ τόν έαυτό τους. Ό ,τι πι
στεύει δμως κάνένας στις μεγάλες στιγμές τής 
ζωής, είναι ή μόνη Αλήθεια. Οί Αγαπημένοι χω
ριστήκανε, τό παληκάρι ξενητεύτηκε, ή λυγερή 
πήρεν άλλον άνδρα. Τό Αγκάλιασμά τους ώστόσο 
καί τό φιλί τους ζή αιώνια κάτω άπ’  τόν ήσκιο 
τοΰ ελάτου. Τό πήρε ή Φύσις καί τό βαλσάμωσε 
καί τό χρυσόδεσε καί τώκανε δικό της. Δέν μπο
ρεί νά τής τό πάρη πίσω μετανοιωμένη ή λυ
γερή, νά τής τό κλέψη θυμωμένο τό παληκάρι, 
νά τό σβύση ζηλιάρης δ καιρός. Στάσου στόν 
ήσκιο τοΰ ελάτου, κλείσε τά μάτια σου, κύτταξε 
κΓ άφιγκράσου μέ τήν ψυχή σου. Θά ίδής τό 
παλιό Αγκάλιασμα καί θάκούσης τό χιλιόχρονο 
φιλί. Γεμάτη είναι ή φύσις άπό τέτοιες ώμορ- 
φιες καί κανείς δέν τό καταλαβαίνει.

Θυμάσαι τώρα τήν άγάπη σου καί κλαίς! 
Νύχτα ερχότανε, λαχταριστή μες τό σκοτάδι, νά 
σ ’ Αντάμωση. "Ετρεμε δ άέρας άναμεσό σας, 
ώς πού νά πέση στήν Αγκαλιά σου. Τό φεγγάρι 
σοΰ άχνόδειχνε τά κάλλη της καί σοΰ τά χάριζε 
δικά σου. "Υστερα τήν έχασες. Πρώτα σοΰ πήρε 
τό κορμί της. "Υστερα πάσχισε νά σοΰ κλέψη τή 
θύμησή της. Τήν είδες μιά μέρα στό δρόμο. Σέ 
κύτταξε σάν νά σουλεγε: « Τί άπόμεινε άπ’  τά 
περασμένα μας; Τίποτα. "Ενα φιλί, ένα Αγκά
λιασμα. Τάσβυσε κΓ αυτά δ καιρός». Πάρ’ τηνε 
άπ’  τό χέρι καί φέρ’  τηνε στή μακρυνήν αμμου
διά. Καί πές της : « Μάταια ζητρς νά σβύσης 
δ,τι δέ σβύνει. ποτές. Τό φιλί δέν είναι πιά δικό 
σου, τό Αγκάλιασμα δέν είνε δικό μου. Είναι τοΰ 
φεγγαριού, τής αμμουδιάς, τοΰ άέρα. Κανείς μας 
βλέπεις δέν μπορεί νά τά πάρη πίσω. Τά κρα- 
τάει ή Φύσις χρυσοδεμένα στόν κόλπο της. 
"Υστερ’  άπό χιλιάδες χρόνια κΓ αν περάση τό 
φάντασμά σου άπ’  τήν στοιχειωμένην Αμμου
διά, ή Αγκαλιά μου θά τό σφίξη. "Υστερ’ άπό 
χιλιάδες χρόνια κΓ δν περάση τό φάντασμά 
μ.ου, τά χείλια σου θά τό φιλήσουν στό στόμα. 
Ναί! Οί καρποί τής,αγάπης μας πέφτουνε σα- 
πημένοι στό χώμα, τά παιδιά μας πεθαίνουν 
καί τά παιδιά των παιδιών μας. Τά λουλούδια 
της δμως δέν μαραίνονται ποτές». Αΰτά νά τής 
πής καί νά φύγης μέ τό κεφάλι ψηλά, περήφα
νος σάν κατακτητής.

Ό λ α  σβύνουν, κΓ ή άγάπη πρώτα-πρώτα. 
Έ τσι λέει ή παλιά ιστορία. Έχει λάθος. Οί 
Αγαπημένοι περνούν. Αΰτή μένει. Πήγαινε λοι
πόν καί στάσου στόν ήσκιο τοΰ γέρικου ελά
του. Κλείσε τά μάτια σου, κύιταξε κΓ άφιγκρά
σου μέ τή ψυχή σου. θ ά  Ιδης ένα χιλιόχρονο 
Αγκάλιασμα, θάκούσης ένα χιλιόχρονο φιλί. 
Ά ν  έχη ώμορφιές γύρω μας ή Φύσις, τις όίφισε 
περνώντας άπάνω της ή Άγάπη. Ράντισε τώρα 
μέ ροδόσταμο ιό μέτωπό σου, άντρειέψου, λιγο-



θυμισμένη ψυχή, καί γέμισε Ακόμα γύρω σον, 
δσο σου μένει πνοή, γέμισε μ’  ώμορφιές καί 
μ° άλλες ώμορφιές τή Φύσι.
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Μακρυά Απ’  τούς Ανθρώπους, τούς Ανθρώ
πους συλλογίζεσαι. Τίποτε δέν είναι ή Φύσις 
χωρίς τον "Ανθρωπο. Κι* άν τό θαρρής, πώς 
ζώντας στό βουνό, ζής μέ τον Ιαυτό σου καί 
μέ τή, φυσι, και περηφανεύεσαι για τή μοναξιά 
σου, σέ γελάει δ Ιγωϊσμός σου. Τίποτε δέν 
μπορείς νΑγαπήσης γύρω σου, αν δέν του φυ- 
σήξης Ανθρώπινη ψυχή. Τό θεόρατο πλατάνι 
πού σαλεύει ταντρειωμένα του κλαριά στον 
Αέρα είναι δ γίγαντας, δ δυνατός κι’  6 περήφα
νος, τό πνεύμα τό αψηλό, ή θέληση ή αδάμα
στη, πού παλεύει μέ τούς ανέμους καί τούς 
κεραυνούς. Τό γαλάζιο λουλουδάκι, πού φυτρό- 
νει στον ήσκιο του, είναι ή ήμερη γλυκεία ψυ
χούλα, πού τή σαλεύει τό άπαλώτατο φύσημα 
τής αύρας καί χορταίνει μέ μίαν αχτίδα τού 
ήλιου, 'Η  κρυμμένη πηγή, πού σιγοκλαίει μές 
στό  ̂σκοτάδι, μιά νεράϊδα είναι μέ τά μαλλιά 
λυτά στον ώμο, πού ξαναλέει τό πονεμένο τρα
γούδι. τής Αγάπης της. Ρυάκια, ποταμοί, δέντρα, 
λουλούδια, βράχοι, δλα μέ την Ανθρώπινη ψυχή

τους σοΰ μιλούνε, μέ τάνθρώπινα κινήματα 
τους σέ σκλαβόνουνε. Έ νας κόσμος βγαίνει από 
μέσα σου καί γεμίζει τό βουνό. Φεύγοντας 
Απ’ τήν πολιτεία γιά να τον Αφίσης πίσω σου, 
μαζί σου τόν έφερες καί τόν σκόρπισες γύρω 
σου καί τόν ξαναλατρεύεις, θαρρώντας πώς τόν 
μισείς  ̂ καί τόν ξεχάνεις. Σ τ ’ Απόσκια τού δά
σους έκρυψες τις ώμορφες γυναίκες πού σέ προ- 
δώκανε κι’  Αρχίζεις ξανά καινούργιες Αγάπες 
μαζί τους. ’Απάνω στον ψηλό βράχο έστησες τόν 
δυνατόν άνθρωπο, πού τού μίσησες τή δύναμί 
του, καί πέφτεις γονατιστός καί τόν ξαναπρο- 
σκυνφς. Στή δυνατή πνοή τού βορρηά σκόρπι
σες τις μεγάλες καί σκληρές Αλήθειες, πού σού 
πλακόνανε χρόνια τήν ψυχή, καί τώρα Ανοίγεις 
διάπλατα τά στήθια σου νά τις ξαναδεχθής 
στοΰ είναι σου τά βάθια. Τίποτα στον κόσμο 
δέν αξίζει περισσότερο τό -θαυμασμό μας Απ’ 
τό γλυκό παρθενικό πρόσωπο, Από τό ώραΐο 
δροσερό πνεύμα, Απ’  τήν ακατάλυτη δύναμί 
τής ψυχής. Κουρασμένος Απ’  τήν αγάπη, άφισες 
πίσω τή βασανίστρα τής ψυχής σου, κ’ έφυ
γες μακρυά, γιά νά τή μισήσης δυνατώτερα. 
Στ’  αλήθεια ήρθες στήν κορφή τού βουνού νά 
τή λατρέψης καλύτερα. Μακρυά απ’ τούς Ανθρώ
πους, μέ τούς Ανθρώπους ζής. "Π Φύσις τίποτα 
δέν είναι χωρίς τόν "Ανθρωπο.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ
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Ο γλυκύς εαρινός ήλιος περιλούει μέ τό άφθο- 
νόν του φώς τά Ανατολικά βυζαντινά τείχη 

τής Θεσσαλονίκης, δσον μέρος αυτών είναι 
Ακόμη δρθιον, οσον μέρος αύτών έσεβάσθησαν 
οί μακροί αίώνες καί τού σημερινού ανθρώπου 
η καταστρεπτική χείρ.

Είς μερικά μέρη τά τείχη κατέπεσαν Από σει
σμούς ή Από άλλας ψυσικάς επηρείας, είς τάς 
οποίας δέν ήδυνήθησαν νά Αντιστοΰν, Απόκα- 
μόντα πλέον νά ισιανται καί ύποκύψαντα είς 
τον φυσικόν κλονισμόν, οπως υποκύπτει τέλος 
τό βεβαρημένου Από τά μακρά έτη σώμα καί 
είς έλαχίστην προσβολήν. ’Αλλαχού τά εκρήμνι- 
σεν ή Ανθρώπινη χείρ, ή δποία πρό αΙώνων 
τά Ανήγειρεν. Τά εκρήμνισε δέ μέ τήν Ασέβειαν 
καί τήν υποκρισίαν, ή δποία διακρίνει κατ’ εξο
χήν τόν σημερινόν κερδοσκοπικόν πολιτισμόν.

Ά λλ’  ϊστανται Ακόμη κατά τό πλεΐστον όρθια* 
Έκρημνίσθη μόνον πρό Ιτών τό πρός τήν θά
λασσαν τείχος. Έκρημνίσθη μέγα μέρος τού 
ανατολικού, όπου σήμερον ύψοΰνται τά χαμι- 
τικά οίκοδομήματα. Κατέπεσαν Ιδώ καί Ικεΐ, 
καθ’ δλην σχεδόν τήν περιφερικήν των γραμμήν

μέρη έξ αύτών Από σεισμούς ή διηνοίχθησαν 
διά νά συγκοινωνήση ή πόλις Ανετώτερον μέ 
τήν τριγύρω της χώραν. Τά άλλα μέρη τών 
τειχών διασώζονται, Ακέραια σχεδόν, όπως 
ύψούντο καί πρό αίώνων. Ύψοΰται λοιπόν Ακέ-
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ραιον μέγα μέρος τού ανατολικού, ολόκληρον τό 
βόρειον καί ολόκληρον σχεδόν τό δυτικόν, καί 
περιβάλλεται καί σήμερον, όπως πρό αιώνων, 
ή άκρόπολις τής πόλεως πανταχό&εν ύπό τών 
τειχών.

Τα τείχη ταΰτα είναι σήμερον άχρηστα. Δια
κηρύττουν όμως είς τάς Ιπαλλήλως έπερχομένας 
γενεάς τάς μακράς και πολυτίμους, τάς δποίας 
προσέφεραν εις τήν πόλιν, ύπηρεσίας. Καί είναι 
λοιπόν τά τείχη τής Ιστορίας τής πόλεως οί 
μεγαλοφωνότατοι κήρυκες.

Σώοι καί ακέραιοι είναι καί σήμερον Ακόμη 
οί πύργοι τού τείχους, οί κατά διαστήματα τής 
περιφερικής γραμμής αύτοϋ άνερχόμενοι εις 
ύψος μέγα. Καί δ παρατηρών αυτούς Ικ τών 
κάτω καί άναμετρών μέ τό βλέμμα του τό ύψος 
των καί κατορθώνων νά Αντιληφθή τόν χώρον 
τόν δποίον κατέχουν, καί τό πάχος τών τοίχων 
των, καταλαμβάνει δπωσδήποτε πώς κατώρθω- 
σεν ή πόλις νά Απόκρουση κατά τούς μεσαιω
νικούς χρόνους έπιτυχώς τόσας φοράς τάς προσ- 
βολάς τών επιδρομέων καί πώς δέν ΰπέκυπτεν 
εύκολα είς τάς μακράς καί αλλεπαλλήλους πο
λιορκίας.

Τήν Ιδίαν έντύπωσιν κάμνουν καί τά τείχη, 
τά ύψούμενα καί αύτά ύπερηφάνως. τά άμιλ
λα) μεν α τρόπον τινά νά ύπερβούν ιών πύργων 
τό ύψος. Περιθέονται Από παράλληλα, πλίνθινα, 
διαζώματα, τών 
οποίων τήν Ιρυ- 
θρότητα κάμνουν 
καταφανεστέραν 
τού Ιαρινού ήλιου 
αί κατάλευκοι ακτί
νες. Φέρουν εδώ 
καί Ικεί, Ιπιγρα- 
φάς, τών οποίων 
τά γράμματα σχη
ματίζουν πλίνθοι,
Ιντειχισμένοι κατά 
τήν συνήθειαν τών 
βυζαντινών. Κο
σμούνται, εδώ καί 
Ικεΐ, μέ μαρμάρινα 
ανάγλυφα, παλαιοτέρων τής οίκοδομήσδώς των 
χρόνων, ή μέ μάρμαρα, τά όποια φέρουν Ιπι- 
γραφάς τών προχριστιανικών χρόνων. "Εχουν 
εντειχισμένους σταυρούς, Αψευδή τεκμήρια τής 
χριστιανικής εύσεβείας τών ιδρυτών ιων, καί 
αρχικά γράμματα καί συμπλέγματα γραμμάτων, 
είς τούς Απειροτέρους Ακατανόητα.

Τείχη δέ καί πύργοι, τελειώνουν είς Ιπάλξεις, 
επί τών οποίων πρασινίζει, σήμερον ή χλόη καί 
ανθούν τά άγρια χόρτα. ’ Από αύτάς άλλοτε 
προέτασσον τά στήθη των οί γενναίοι ύπερα- 
σπισταί τής πόλεως. ’Από αύτάς ή ανδρεία, ή
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τόλμη, ή συναίσθησις τής τιμής καί τού καθή
κοντος άπέκρουον τούς Ιπιδρομεΐς.

Καί οί κάτοικοι τής πόλεως πόσους δέν είδαν 
βαρβάρους νά πίπτουν ενώπιον ιών τειχών της, 
είς θύματα οίκτρά τής ιδίας των κακίας καί 

Αδικίας. Πόσην δέ λύσσαν 
αγανακτήσεως θά ήσθάνοντο 
οί βάρβαροι τού βορρά, μή 
δυνάμενοι νά Ανατρέψουν τά 
τείχη ταΰτα καί βλέποντες 
νά ματαιιόνωνται αί υπεράν
θρωποι προσπάθειαί των!

Βεβαίως πολλά θά είχαν 
νά διηγηθοΰν οί λίθοι ούτοι, 
άν ήτο δυνατόν νά λαλή- 
σουν. Θά μάς διηγούντο τάς 
επανειλημμένος τρομακτικάς 
συγκινήσεις της πόλειος, τά 
φρικτά της παθήματα, τήν 
γενναιότητα τών υπερασπι
στών της, τό άφθονον αίμα, 

τό οποίον είδαν νά ρέη έμπροσθεν των, τάς 
βλασφημίας καί κατάρας τών Απερχομένων από 
τήν ματαιωθεΐσαί1 έφοδον βαρβάρων.

’Αλλά καί πάλιν, όπως ϊστανται βωβοί καί 
άλαλοι οί λίθοι ούτοι, πόσα δέν μάς Ιξαγγέλ- 
λουν! Ίο  ύψος των, τό πάχος των, ή στερεά 
οικοδομή των, ή Ιπιμελής διά μέσου τών αιώ
νων διατήρησις καί συμπλήρωσι.ς και επισκευή 
των μαρτυρούν καί βεβαιώνουν πολλά.

Πολλά άλλα θά μάς εξαγγείλουν διά τού 
στόματος τών σοφών μελετητών, όταν ούτοι 
μάς άποκαλύψουν τά πολλά μυστήρια, τά δποία 
άκόμη περικαλύπτουν τούς προαιώνιους τούτους
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λίθους, καί μας λύσουν τάς πολλάς άπορίας, τάς 
όποιας γεννρ ή θέα των, καί μάς εξηγήσουν 
πολλάς ακόμη Ιδιότητάς των, τάς οποίας πιθα
νόν είναι νά μήν ήμποροΰμεν ακόμη σήμερον 
νά διΐδωμεν.

Καί ή δόξα, ή οποία θά περιβάλη τούς σο
φούς μελετητάς, δεν θά άκτινοβολή όλιγώτερον 
άπό την δόξαν των γενναίων υπερασπιστών των 
και των προνοητικών ίδρυτών των.

Οί χωρικοί παρέρχονται τά τείχη άπαθεΐς. 
Οί σοφοί προσπαθούν νά τά εννοήσουν. Οί 
άμαθεΐς ιερείς καί αί εύλαβεις γραΐαι σταυρο- 
κοπούνται, όταν βλέπουν είς πολλά μέρη το 
σημεΐον τού σταυρού, έντειχισμένον. Τού "Ελ- 
ληνος δμως την ψυχήν, τού παρατηρούντος τά 
τείχη τής Θεσσαλονίκης, μόνον πόνος άπερίγρα- 
πτος καταλαμβάνει, διότι δέν κατώρθωσαν τέλος 
νά διαφυλάξουν την Ιλευθερίαν τής πόλεως. 
Δέν διασώζεται μόνον με^ίσχυρά τείχη ή Ιλευ- 
θερία, αναγκάζεται, νά άναφωνήση .μελαγχολών.

θ ά  ελθη πιθανώτατα Ιποχή — μετά αίώνας— , 
κατά τήν όποιαν κανένα ίχνος δέν θά άπομείνη 
των τειχών τούτων. "Ας έλπίσωμεν δμως ότι 
ούτως ή άλλως θά διαμείνη άπήχησίς τις. έστω 
καί άσθενής, οίαδήποτε καί δν Ιπέλθη μετα

τροπή είς τάς σκέψεις καί είς τούς πόθους των 
άνθρώπων, δτι δΓ αύτών ή πόλις Ιπί αίώνας 
άπέβη άκαιαγώνιστος καί άπέκρουσε την θρασύ- 
τητα των επιδρομέων. Διότι θά ήτον άδικον καί 
σκληρόν τόσοι άγώνες, διεξαχθέντες άπ’  αύτών, 
καί τόσαι θυσίαι καί τόσον χυθέν αίμα καί τόση 
άνδρεία νά σβυσθοΰν διά παντός καί νά μήν 
άφήσουν δπίσω των έστω καί μίαν άμυδράν 
άνάμνησιν, ή οποία νά έπισύρη των άπωτάτων 
άπογόνων μας τήν προσοχήν είς τήν πόλιν ταύ- 
την, τής οποίας ό μεσαιωνικός βίος είναι μία 
ατελεύτητος τραγφδία.

Ό  Ιαρινός ήλιος ζωογονεί τήν φύσι.ν καί 
χύνει είς τά στήθη τού ανθρώπου τήν αισιο
δοξίαν καί τήν χαράν.

Μόνον ή θέα ιών τειχών κινεί είς μελαγχο
λίαν τόν άνθρωπον, τον βυθίζοντα δι’  αυτών το 
βλέμμα τής ψυχής του είς τό περιπετειώδες καί 
τραγικόν παρελθόν τής πόλεως.

Οί δέ σπαρακτικοί κρωγμοι των κορωνών, 
αί όποΐαι ή κάιθηνται επάνω είς τάς Ιπάλξεις ή 
πετούν τριγύρω γοργώς, φαίνονται ώς μία, δια
κοπτόμενη θρηνφδία διά τήν Ιξαφανισθείσαν 
δόξαν τών τειχών, τής πόλεως και τοΰ μεσαιω
νικού ελληνικού μεγαλείου της.

Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ  Μ . Κ Ο Ν Τ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ

Άσπιλη, άμόλυντη, άχραντη 
ή Ώμορφιά, καθισμένη 

στο θρονί της τ’ όλόψηλο, 
μια θυσία προσμένει.

Κι’ άπ’ τά πλήθη τ’ άταίριστα, 
πού ενας πόθος ταιριάζει, 

ό ποιητής δαφνοστέφανος 
λειτουργός της, μεριάζει

Η Ο Ν Ω Ρ Φ Ι Λ
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τών ηρώων τις φάλαγγες, 
τών δειλών το κοπάδι, 

καί τής φέρνει στα πόδια της 
μιάς θρησκείας σημάδι,

για σφαχτό, πωχ ή πρόστυχη 
καταφρόνεση αγιάσει, 

τήν καρδιά του ολοζώντανη 
σ’ ενα ολόχρυσο τάσι.

Π Ρ Ω Τ Η  Α Γ Α Π Η

Πάντ’ αύτό τό παράθυρο !
καί πάντα, σέ λιγάκι, 

γελαστό μέσα στ* άνοιγμα, 
τό ιδιο προσωπάκι.

Κ’ ιδιο τρέμει κι’ όλόανθο, 
στις αύρες τό κλωνάρι, 

πού άργαπλώνει τό χέρι της, 
εν’ άνθό νά τοΰ πάρη...

”0 !  τήν πρώτην άγάπη μου!
—"Ασπλαχνο πούν άγρίμι, 

στής ψυχής τά χαλάσματα, 
πάντα καινούρια ή μνήμη!

ΑΓΓΕ Λ Ο Σ ΣΗ Μ Η ΡΙΩ ΊΉ Σ

Ν Ε Α  Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Α Ρ Ε Ω Σ

Εκ τών πλανητών τού πλανητικού μας συστή
ματος άναμφιβόλως ό Α ρ η ς  προσείλκυσε 

περισσότερον παντός άλλου, εκτός βεβαίως τής 
γης μας, τό ενδιαφέρον τής άνθρωπότητος. 
Τούτο δφείλεται κυρίως είς τό δτι πλεϊστοι, έξ 
ών καί τινες τών μεγαλύτερων τού “Αρεως 
Ιρευνητών, ώς οί Flammarion και Lowell, 
πιστεύουσιν είς τήν επί τοΰ πλανήτου τούτου 
υπαρξιν δντων Ικτάκτως νΟημόνων. Μεγάλαι 
περιουσίαι Ικληροδοτήθησαν μέ σκοπόν νά 
θέσωσιν είς επικοινωνίαν τούς κατοίκους τής 
γής μετά τών καθ’  ύπόθεσιν ύπερτέρων Ιπί τού 
Α ρεω ς συναδέλφων των. Έ ν τφ “Αρει έβλεπον 
τήν πραγματοποίησιν τοΰ ωραίου δνείρου, δπερ 
έφερε τόν Giordano Bruno ( f  1600) είς τήν 
πυράν.

Καί τώρα εύρισκόμεθα, φαίνεται, είς τήν 
άνάγκην νά παραιτηθώμεν τού ποιητικού τού
του δνείρου. “Ηδη πρό 20 περίπου Ιτών ό 
Christiansen έν Κοπεγχάγη ύπελόγισεν δτι ή 
ήλιακή άκτινοβολία δέν Ιπήρκει νά διατηρήση 
υπέρ τούς— 37°£ τήν θερμοκρασίαν τοΰ “Αρεως. 
'Ομοίως υπολογίζεται ή μέση θερμοκρασία τής 
γής είς 6°,5 δπερ "υπολείπεται πατά 9o C τής 
άληθούς τιμής. Ήδύνατό τις λοιπόν νά άνα- 
μένη δτι ή θερμοκρασία τού “Αρεως θά ήτο 
πραγματικώς υψηλότερα κατά τι τής λογισθεί- 
σης· δύσκολον δμως εφαίνετο νά παραδεχθή τις 
δτι ή διαφορά τής άληθούς άπό τής λογισθεί- 
σης θερμοκρασίας θά άνήρχετο 3 °-4 °°C · Μό
νον τό γεγονός δτι ή παρά τούΐ πόλους τού 
“Αρεως παγωμένη έκτασις Ιξαφανίζεται κατά 
τό θέρος έν φ  συγχρόνως ή παρακείμενη «θά
λασσα» προσλαμβάνει χρώμα κυανοϋν, δπερ 
μόνον ώς Ιξ υγρού ύδατος προερχόμενου ήδύ- 
νανιο νά Ιρμηνεύσωσι, συνέτεινεν εις τήν παρα
δοχήν θερμοκρασίας επί τού "Αρεως Ιξ ίσου 
περίπου υψηλής δσον καί Ιπί τής γής. “Ινα 
καταστήσω τούτο καταληπτόν πως υπέδειξα δτι 
δυνατόν ή άτμόσφαιρα τού “Αρεως νά περιέχη 
μέσα ποσόν δυσθερμαγωγών άερίων, προπάν
των ανθρακικόν οξύ.

’Αλλά την ύπόθεσιν τής ύπάρξεως μεγάλων 
Ικτάσεων ύδάτων ή πάγων, δηλ. θαλασσών μετά 
ή άνευ Ιπιπάγου, διαμφισβητεΐ τό γεγονός δτι 
οδδέποτε παρετηρήθη άντανάκλασις τού Ήλιου 
επί τών εύνοϊκώς πρός τούτο κειμένων υποθε
τικών θαλασσών τοΰ “Αρεως. "Οθεν τήν Ιπι- 
φάνειαν αυτών δέον νά παραδεχθώμεν τραχεΐαν 
ώς άμμος.

Ό  Slipher, Ιργαζόμενος Ιν τφ εν καταλλήλφ 
θέσει κειμένψ καί άρτίως εφωδιασμένφ άστερο- 
σκοπείφ τοΰ Ινθερμοτέρου Άρεωδίφου Lowell, 
Ιπεχείρησε, τόν ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον

τού 1908, Ιρεύνας περί τής παρουσίας ΰδρατμών 
Ιν τή άτμοσφαίρρ τού πλανήτου τούτου. Πλεΐ- 
σται τοιαύται έρευναι, καθ’  δς εξετάζεται αν τό 
φάσμα τού υπό τού “ Αρεως άνακλωμένου ήλια- 
κού φωτός δεικνύη τάς χαρακτηριστικός ταινίας 
τού υδρατμού, είχον ήδη γίνει προηγουμένως 
καί αί μεγαλύτεροι αύθεντίαι ώς οί Huggins, 
Janssen καί V ogel άπεφαίνοντο δτι αί μετρή
σεις αυτών άπεδείκνυον τήν παρουσίαν ΰδρα- 
τμών Ιν τη άτμοσφαίρρ του. Πρέπει τις ενταύθα 
νά λάβη ύπ’  δψιν δτι αί ταινίαι αύται τού υδρα
τμού άπαντώσι πάντοτε εν τφ ήλιακφ φάσματι 
διότι τό φως έχει διέλθει καί διά τής δγράς 
άτμοσφαίρας τής γής. Παρ’αβάλλούσι λοιπόν τό 
φάσμα τοΰ φωτός τής Σελήνης, παρ’  ήν ουδείς 
υπάρχει ύδρατμός, πρός τό φάσμα τού “Αρεως 
ή άλλου Ιρευνωμένου πλανήτου- αν αί ταινίαι 
τού ύδρατμού παρουσιάζωνται Ιν τφ φάσματι 
τού “Αρεως Ιντονώτεραι τών Ιν τφ φάσματι 
τής Σελήνης, δύναταί τις νά συμπεράνη δτι ή 
άτμόσφαιρα τού "Αρεως περιέχει "υδρατμούς.

Παρατηρήσεις δμως τινές διημφισβήτησαν 
καθ’  όλοκληρίαν τά εξαγόμενα τών άνω αυθεν
τιών. Έξετελέσθησαν υπό τών Άμερικάνών 
Campbell καί Keeler καί τού γάλλου Mar- 
chand μέ τήν βοήθειαν τών καλλιτέρων δργά- 
νων καί υπό τάς εύνοϊκωτέρας άτμοσφαιρικάς 
συνθήκας, δηλ. Ιν άτμοσφαίρρ ήτις περιεΐχεν 
Ιλαχίστους υδρατμούς, δπως λόγου χάριν συμ
βαίνει είς υψηλά δρη. Οί διαπρεπείς ουτοι 
αστρονόμοι δέν ήδυνήθησαν Ιν τούτοις νά εύ- 
ρωσι διαφοράν μεταξύ τών ταινιών τούτων τού 
Σεληνιακού καί τοΰ ’Αρείου φάσματος. Ό θεν 
ή υπαρξις αίσθητης ποσότητος υδρατμών Ιν τή 
άτμοσφαίρρ τοΰ Α ρ εω ς  ήτο λίαν προβληματική 
καί Ικ τούτου κατέστη αμφίβολος καί ή Ιπί τού 
πλανήτου παρουσία δντων ών ή υπαρξις προϋ
ποθέτει υδρατμούς.

’Αλλ’  ό Slipher ήλθεν είς βοήθειαν τών 
κινδυνευόντων ΰποστηρικτών τού εύνοΐκοΰ κλί
ματος τού “Αρεως. Κατέδειξεν εκ νέου καί δή 
δι’ άκριβεστάτων, ώς άπεδείχθη, παρατηρήσεων 
δτι ή ποσότης τών υδρατμών εν τη άτμοσφαίρρ 
τού “Αρεως ήτο περίπου διπλάσιά της Ιν τή 
περιοχή τού άστεροσκοπείου Flaggstaff, δπου 
είργάζετο, εν τή Ιρήμφ τής Arizona, παρατη
ρούμενης. Έ κτών Ιξαγομένων τού Slipher δύνα- 
ται νά ύπολογισθή δτι ή ποσότης τών υδρατμών 
Ιπί τής επιφανείαςτούΆρεως ε!ναΐ2, ι περίπου 
γραμμάρια άνά κυβικόν μέτρον. Είς έξήχως 
■υγρόν, θαλάσσιον κλίμα (άήρ κεκορεσμένος 
υδρατμών), άντιστοιχεΐ ή ποσότης αύτη είς θερ
μοκρασίαν— to°C  περίπου, είς δέ ξηρόν, αύχμη- 
ρόν κλίμα, ώς είναι κατά τό θέρος το κλίμα
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τού Salt Lake City εν Utah (υγρασία 31 %), 
είς +  5°, 3 C.

Κατά τάς παρατηρήσεις ταύτας τά τηλεσκό
πια διηυθύνοντο προς τό μέσον τοΰ δίσκου τοΰ 
Ά ρεως, οπου ό ήλιος ιστατο είς τό Ζενίθ. Τά 
Ιξαγόμενα ταΰτα δεν ήσαν, φυσικφ τφ λόγφ, 
λίαν εύχάριστα διά τούς θιασώτας τής Άρείου 
άνθρωπδτητος· Ιν τούτοις ήδύναντο ούτοι νά 
επιμένωσιν οπωσδήποτε είς την γνώμην των 
περί τοΰ κατοικήσιμου τοΰ πλανήτου.

'Η  τελευταία προσέγγισις τοΰ Ά ρεω ς κατά 
τά τέλη τοΰ θέρους τοΰ παρελθόντος έτους1 ή το 
Ιξαιρετικώς κατάλληλος διά τάς παρατηρήσεις 
διότι ό “Αρης δέν θά πλησιάση τόσον την γην 
παρά μετά 17  έτη πάλιν. Τής περιστάσεως τού
της Ιπωφελήθησαν οί Άρεωδϊφαι. Οΰτως δ 
Campbell Ιμελέτησε -τό φάσμα του Ικ τοΰ ΰψη- 
λοτέρου σημείου τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
τοΰ δρους W hitney έν Καλιφορνία (ύψος 4420 
μέτρα). Έφήρμοσεν, ώς και ό Slipher, την 
φωτογραφικήν μέθοδον, οΰτως ώστε μετά την 
κατ’ , οίκον Ιπιστροφήν ήδύνατο νά μελετήση τά 
είδωλα άνέτως. "Οσον άφορφ τάς ταινίας τοΰ 
ύδρατμοΰ οΰδέν ίχνος διαφοράς άνευρε μεταξύ 
τ<ρν φασμάτων τής Σελήνης καί τοΰ Άρεως. 
Τά Ιξαγόμενα τοΰ Slipher εξηγεί εκ τοΰ δτι 
ό Sliplier τον μέν Ά ρη ν έφωτογράφει την 7ην 
περίπου τής εσπέρας, Ιν ώ  τήν Σελήνην κατά 
τό μεσονύκτιον, δτε ή εις υδρατμούς περιεκτι- 
κήτης τοΰ άέρος είναι πολύ μικροτέρα, ώς δει- 
κνύουσιν αί. παρατηρήσεις τοΰ Campbell. Τήν 
περίπτωσιν ταύτην δέν είχε λάβει υπ’  δψιν ό 
Slipher· δθεν ενταύθα Ινυπάρχει διδακτικώτα- 
τον παράδειγμα τών καλουμένων συστηματικών 
σφαλμάτων παρατηρήσεως.

Ή  είς υδρατμούς περιεκτικότης τοΰ άέρος 
ήτο κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Campbell τρ'ις 
περίπου μικροτέρα τής κατά τάς παρατηρήσεις 
τοΰ Slipher. Ύπελόγισα δτι ή τάσις ιών υδρα
τμών.πρέπει κατά τά Ιξαγόμενα τοΰ Campbell 
νά είναι έπί τοΰ Ά ρεω ς  κατά 0.4 γραμμ. περί
που ή καί δτι μικροτέρα, κατά κυβικόν μέτρον. 
Είς αύχμηρόν κλίμα μέ υγρασίαν 3 1 % , ή αντι
στοιχούσα θερμοκρασία είναι— 17° C. Τοΰτο 
ίαγνει διά τήν καυστικήν περίοδον τοΰ θέρους 
καί είναι πιθανώς ή μέση θερμοκρασία τής 
ήμέρας, κείται δέ 20° περίπου υπέρ τήν ύπό 
τοΰ Christiansen ΰπολογισθεΐσαν μέσην θερ
μοκρασίαν τοΰ ’Άρεως. Έπί τής γής ή άντίστοι- 
χος'διαφορά μεταξύ τής'^μεγίστης μέσης“θερμο- 
κρασίας τοΰ ’ Ιουλίου (28°, ι C) καί τής υπό τοΰ 
Christiansen ύπολογισθείσης μέοης θερμοκρα
σίας τοΰ έτους (6°, 5 C) είναι περίπου ή αυτή, 
δηλ. 2 1°, 6 C. Ή  συμφωνία αΰιη συνηγορεί

1 Τή ι 8β (ν.) Σεπτεμβρίου 1909· έλαχίσιη άπόστα· 
Λίς άπό τής Γής 57.8j 6.OO0 χιλιόμετρα. Σ .  τ . Μ.

υπέρ τής κατά προσέγγισιν δρθότητος τών υπο
λογισμών Ιπί τή βάσει τών δεδομένων τοΰ 
Campbell.

Είς αυχμηρόν κλίμα ή διαφορά τής θερμο
κρασίας τοΰ άέρος μεταξύ ημέρας καί νυκτός, 
δύναται νά άνέλθη είς 3° °Q  ή καί ετι πλέον. 
Ή  θερμοκρασία τοΰ Ιδάφους δύναται νά κυ
μαίνεται κατά τό διπλάσιονή καί περισσότερον. 
Είναι λοιπόν πιθανόν δτι ή θερμοκρασία τοΰ 
εδάφους Ιπί τοΰ “Αρεως δύναται κατά τάς 
μεσημβρινάς ώρας νά άνέλθη άρκούντως υπέρ 
τό ο°, εξ ής, υπό τήν χαμηλήν άτμοσφαιρικήν 
πίεσιν, ήν ό Lowell υπολογίζει είς όφ χιλ., δηλ. 
τό δωδέκατον τής άτμοσφαιρικής πιέσεως τής 
γής, είναι δυνατόν νά έπελθη ταχεία Ιξάτμισις 
ή καί τήξι.ς δγκων πάγου.

"Οάεν ό "Άρης είναι άναμφιβόλως κόσμος 
νεκρός. Αί διώρυγες καί αί οάσεις δέν κατε- 
σκευάσθησαν επομένως υπό νοημόνων κατοί- 
κων· άναλογοΰσι μάλλον πρός σεισμογενή ρήγ
ματα παρ’ ήμίν. Τά ρήγματα ταΰτα διήκουσιν 
εύθυγράμμως, ή περίπου τούλάχιστον, ανεξαρτή
τως τής ποικιλίας τών τοπογραφικών δρων τής 
χώρας. Τό αύτό Ισχύει καί διά τά ακτινωτά 
ρήγματα καί τάς ρωγάδας επί τής Σελήνης 
καθώς καί διά τάς διώρυγας τοΰ “Αρεως. Είς 
τά σημεία τομής τών διωρύγων, άφ’  ών αύται 
έκτείνΟΥται, άκτινοειδώς, κεΐνται τά επίκεντρα 
συνιζήσεων, τά βαθύτερα μέρη τής Ιπιφανείας 
τοΰ “Αρεως. Τοιαύτην συνίζησιν παριστδ Ιπί 
τής γης, μεταξύ Σικελίας καί Καλαβρίας, τό 
Τυρρηνιχόν Πέλαγος. Έπί τής Σελήνης τά άκτι- 
νοηά ρήγματα χατεχώσθησαν υπό ψαθυρόν καί 
Ιπομένως άνοικτοΰ χρώματος κονιορτόν. “Αν ό 
“Αρης ήτο κατεψνγμένος από άκρου είς άκρον 
οΰτως ώστε τά έγκατα αύτοΰ νά μή συσιέλλων- 
ται πλέον, θά ΐσχυεν άναμφιβόλως παρόμοιόν τι 
καί περί αύτοΰ. Βραδεία δμως καί κατά δια
λείμματα κατολίσθησις κατά μήκος τών ρηγμά- 
των Ιμποδίζει τήν πρόσχωσιν είς τοΰτο συντε- 
λοΰσι πιθανώς καί τά εκεί Ικλυόμενα αέρια, ώς 
υδρατμοί, άνθρακικόν δξΰ, ατμοί θείου, υδρο- 
χλώριον, άτινα εκφεύγουσιν, ενεκα τής ψύξεως, 
τών εγκάτων τοΰ “Αρεως, καθώς οφείλει τις 
νά συμπεράνη Ιπί τή βάσει τών γηίναιν συνθη
κών. 'Ως εκ τούτου τό ΰδωρ καί τό άνθρακικόν 
δξύ διαφεύγουσι, τήν Ιντελή, συνεπεία τής άπο- 
σαθρώσεως, από τοΰ “Αρεως εξαφάνισιν.

Κατά μήκος τοιούιων γηίνων ρηγμάτων 
άπαντώσι συχνότατα, π. χ. Ιν Σκανδιναυΐφ, οει- 
ραί λιμνών. Κατά τον Cerulli αί «διώρυγες» 
τοΰ “Αρεως ούδέν άλλο είναι ή σει.ραί σκοτει
νών κηλίδων, ών τά είδωλα, άν αί συνθήκαι 
τής παρατηρήσεως δέν είναι εκτάκτως εύνοϊκαί, 
συγχωνεύονται «ν τφ όφθαλμφ είς εύθεΐαν γραμ
μήν. Τήν γνώμην ταύτην τοΰ Cerulli Ιπεβε- 
βαίωσε κατά τόν παραδοξώτερον τρόπον, τό
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παρελθόν φθινόπωρον, δ πασίγνωστος Έλλην 
πλανητοδίφης Άντωνιάδης, παρατηρών Ιν Meu- 
don καί Juvisy παρά τούς Παρισίους.

Περί τών λεγομένων ήπειρωτικών λιμνών Ιπί 
τοΰ “Αρεως, ας 6 Lowell θεωρεί ώς δάσεις καί 
αιανες κατά τήν γνώμην μου είναι Ικτάσεις 
συνιζήσασαι, άπέδειξεν δ Άντωνιάδης δτι οΰδε- 
μίαν κέκτηνται κανονικότητα, Ινφ ο Lowell 
διισχυρίζεται δτι είναι εντελώς κυκλικαί. Ό  
Άντωνιάδης διαμφισβητεί επίσης καί τήν άπό- 
λυτον ευθυγραμμίαν καί τήν κανονικότητα εν 
τή διανομή τών διωρύγων. Ή  «γεωμετρία» 
(δηλ. τό γεωμετρικόν κανονικόν σχήμα) τών επί 
τοΰ Ά ρεω ς  αντικειμένων, Ιφ’ ής έβάσισαν τήν 
ΰπόθεσιν τών νοημόνων κατοίκων τοΰ Ά ρεως, 
είναι κατά τόν Άντωνιάδην καθαρά «illu 
sion» 1. Πάντες σχεδόν είναι σύμφωνοι οτι αι 
ερυθραί εκτάσεις αΐτινες άποτελοΰσι τό πλεί- 
στον τής Ιπιφανείας τοΰ “Αρεως καί προσδί- 
δουσιν είς τόν πλανήτην τό πύρινον χρώμα τον, 
είναι εκτεταμένοι έρημοι. Τά δροπέδια ταΰτα 
εχουσιν άναμφιβόλως — άπό γεωλογικής άπο
ψ ή ς — μεγίστην ηλικίαν, πιθανώς μεγαλυτέραν 
καί τής τών βαθυτάτων θαλασσίων βυθών Ιπί 
τής γής. Αί άβυσσοι αύται τών ωκεανών μας 
κεΐνται τόσφ μακράν τών ακτών τών ηπείρων 
ώστε εκεί ούδεμία αίσθητή ποσότης ίλύος άπο- 
τίθεται. Είς τά μεγάλα αυτά βάθη εΰρίσκονται 
εν τούτοις μετεωρΐται ή δγκοι μετεωρικής κό- 
νεως, οϊτινες εν τή παρελεύσει τοΰ χρόνου ήδυ- 
νήθησαν νά άποτεθώσιν άκωλύτως εκεί. Προ
φανώς τό αύτό ισχύει καί διά τάς γεωλογικώς 
παναρχαίας Ικτάσεις, τάς ηπειρωτικός ερήμους 
τοΰ Άρεως.

Ή ΰ λ η  τών μετεωριτών είναι λίαν σιδηρού
χος—  πολλοί μετεωρΐται άποτελοΰνται σχεδόν 
άπό καθαρόν σίδηρον. Ά φοΰ τά τεμάχια ταΰτα 
τοΰ σιδήρου πέσωσιν επί τοΰ “ Αρεως, δξειδοΰν- 
ται υπό τοΰ δξυγόνου, δπερ άναμφιβόλως υπάρ
χει, ώς καί δ Slipher φασματοσκοπικώς άπέ- 
δειξεν, έν τή άτμοσφαίρφ αύτοΰ. Οΰτω παράγειαι 
δξείδιον σιδήρου, ουσία ήτις μεταβάλλει χρώμα 
μετά τοΰ μεγέθους τών κόκκων. Ή  λεπτοτάτη 
κόνις είναι κιτρίνη, οί άδρομερέστεροι κόκκοι 
έχουσι τό γνωστόν πορτοκαλέρυθρον χρώμα τής 
ώχρας, δπερ είναι τό χαρακτηριστικόν τοΰ Άρεως, 
δι’ δ καί δ Dross παραδέχεται τό δξείδιον τοΰ 
σιδήρου ώς αίτίαν τοΰ χρώματος τών ήπείρων 
του. “Ετι μεγαλύτερα τεμάχια είναι καθαρώς 
ερυθρά Ινφ οί μεγαλύτεροι κρύσταλλοι κλίνουσι 
πρός τό ίώδες.'Όσψ δ κόκκος μεγαλύτερος τόσφ 
καί τό χρώμα βαθύτερον· ΰγρανσις δέ επι.δρφ 
καθώς καί ή μεγέθυνσις τών κόκκων, διά τής

1 ΑΙ πεςύ ών ένταΰθα δ  λόγος εργασία· το ί κ. 
Άντιονιάδου Ιδημοσιεύθηοαν έν τφ  Bulletin de la 
Société Astronomique de France (Novembre 1 90 9  et 
Janvier 1910). Σ . τ . M .

μειώσεως τοΰ διαχύτως άνακλωμένου φωτός. 
Πολλάκις παρετηρήθη δτι επί μεγάλων εκτάσεων 
τής Ιπιφανείας τοΰ Ά ρεω ς αί λεπτομέρειαι 
καλύπτονται υπό πέπλου κίτρινου, δπερ προφα
νώς μαρτυρεί άνεμους παρασύροντας κονιορτόν 
τών ερήμων, ώςήρμήνευσε τοΰτο καί δ Lowell. 
Ύπό τοΰ αραιού άέρος παρασύρεται βεβαίως 
μόνον ή λεπτοτάτη κιτρίνη, ενίοτε πορτοκαλό- 
χρους, κόνις.

"Οταν διώρυξ Ιξαφανισθείσα, Ιμψανίζεται 
πάλιν Ικ νέου, παρατηρεΐται πολλάκις, καθώς 
λέγει ό Schiaparelli, δ ρηξικέλευθος Ιρεννητής 
τοΰ Ά ρεω ς, κατ’ άρχάς σκοτεινότερα, ερυθρά 
γραμμή εν τφ μέσφ τής ρΟδοχρόου περιοχής, 
Προφανώς ή άμμος τής ερήμου ύγράνθη πριν 
ή ύπερισχύση ή χαρακτηριστική βαθυπράσινος 
τών διωρύγων χροιά. “Αλλοτε δύναταί τις νά 
ΐδη φαιάν δμίχλην κολύπτουσαν τάς εκτάσεις 
Ικείνας, αΐτινες βραδύτερον, μετο. τήν εξαφάνισιν 
αυτής, εμφανίζονται ώς διώρυγες. "Οθεν προ
φανώς αί διώρυγες κεΐνται είς βαθύπεδα πρός 
άτινα κατέρχεται, καθώς καί επί τής γής, δ ψυ
χρός δμιχλώδης άήρ. Καί εν τή περιπτώσει 
ταύτη λοιπόν ελάχιστη ΰγρανσις δίδει άφορμήν 
πρός σχηματισμόν τών διωρύγων πρός τοΰτο 
δέν άναγκαιοΰσι σημαντικοί ποσότητες ΰδατος.

Νέφη επί τοΰ “Αρεως είναι σχετικώς σπάνια· 
εν τούτοις Ιξηκριβώθησαν πλεΐσται άσφαλείς 
περιπτώσεις καθ’  ας παρετηρήθησαν τοιαΰτα. 
Πολλάκις πλησίον τών πόλων παρατηρούνται 
λευκά σημεία, προφανώς παγετώνες οϊτινες 
δμως διατηρούνται βραχΰτατον χρόνον καί είναι 
επομένως λεπτότατοι. Τοιαΰτα φαινόμενα πορα- 
ρατηροΰνται καί παρά τόν ’ Ισημερινόν τοΰ 
Ά ρεως, δπερ μαρτυρεί τήν Ικεΐ επικρατούσαν 
χαμηλήν θερμοκρασίαν. 'Ο  Schiaparelli παρε- 
τήρησε τό 1882 άριθμ.όν τινα σπειροειδών παγε- 
τώνονν, οϊτινες άπό τοΰ Β. πόλου Ιξετεινονιο 
μέχρι καί πέραν τοΰ Ισημερινού- δπου αί λωρί
δες αύται διεσταυροΰντο πρός διώρυγας, διεκό- 
πτοντο, προφανώς διότι δ πάγος Ιτήκετο Ιν τή 
υγρασία αυτών.

“Οθεν Ιν τή ερήμψ τοΰ “Αρεως οί̂  τυχόν 
υπάρχοντες ρύακες άποξηραίνονται ταχέως Ιξ- 
αφανιζόμενοι εντός τής άμμου. Αί λίμναι αϊτι- 
νες σχηματίζονται Ικεΐ, είς τά βαθύπεδα, παρά 
τά ρήγματα τών άκτών είναι. Ιπομένως, ώς επί 
τής γής αί λίμναι τών ερήμων, λίαν άβαθείς μέ 
ίσχυρώς αλμυρόν ΰδωρ, άποξηραινόμεναι πολ
λάκις Ιντελώς. Κατά τήν άποξήρανσιν τοιούτου 
τέλματος άποβάλλονται κατά μήκος τών άκτών 
τά δυσδιάλυτα κατ’  άρχάς άλατα καί ύπό τήν 
χαμηλήν Ικείνην θερμοκρασίαν τοιαΰτα είναι 
τά θειικά καί τά άνθρακικά. Περαιτέρω, βαθύ
τερον, κρνσταλλοΰνται μαγειρικόν άλας καί 
χλωριοΰχον μαγνήσιον καί τέλος είς τά. βαθύ
τατα μέρη τό ύγροσκοπικώτατον τών άλάτων
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χλωριούχον άσβέστιον. *Η άποξήρανσις αύτη 
δύναται νά είναι συνέπεια και τής πήξεως, μέ 
την αΰξησιν τοΰ ψύχους κατά τον χειμώνα. 
Πραγματικώς μετά τήν Εμφάνισιν τοΰ παγετού 
ul διώρυγες βαθμηδόν Εξαφανίζονται.— Ό  βαθ
μός πήξεως τών διαλύσεων των άλάτων κεΐται 
ύπό τό o°C , διά κεκορεσμένος δέ διαλύσεις, 
μαγειρικού μέν άλατος είς— 22°, χλωριούχου 
δέ άσβεστίου είς— 55° C. — Τότε άποβάλλονται 
κρύσταλλοι έκ πάγου και άλατος δηλ. σώματα 
άτινα δέν σχηματίζουσι λείαν επιφάνειαν. Τό 
αυτό ίσχύει διά τάς λεγομένας δάσεις αΐτινες 
είναι κυρίως, ώς αί άλιτενείς στέππαι τής γής, 
μεγάλοι πεδιάδες μέ λίαν άλατοΰχον έδαφος.

Έ κ τών κρυσταλλικών τούτων συσσωματω
μάτων εξατμίζονται Ενεκα τής μεγάλης ξηρα
σίας οί παγοκρύσταλλοι ών τό ύδωρ καταπίπτει 
είς τά ψυχρότερα μέρη τής Ιπιφανείας τού 
“Αρεως, δηλ. είς τον πόλον αύτοΰ τον βυθισμέ- 
νον είς την χειμερινήν νύκτα. "Οταν έπειτα 
ελθη τό θέρος μέ ύγρούς εκ τών τηκόμενων 
πάγων τοΰ πόλου άνεμους, τά Εντός τών άπο- 
ξηρανθεισών λιμνών άλατα άπορροφοΰαι τό 
ύδωρ, υγραίνονται και {ήδη υπό θερμοκρασίαν — 
55° C) αί διώρυγες Εμφανίζονται. "0 σφ ή ύγρα- 
σία μεγαλυτέρα τόσφ περισσότεροι λωρίδες άλα
τος υγραίνονται, δηλ. τόσφ πλατυτέρα Εμφανί
ζεται ή διώρυξ.Ή ύγρανσις αύτη τών διωρύγων 
προχωρεί άπό τοΰ πόλου προς τόν ’Ισημερι
νόν ό Lowell ύπελόγισεν είς 52 ημέρας τόν 
χρόνον δατις άπαιτεΐται πρός ύγρανσιν τής 
Εκτάσεως άπό τής J2 μοίρας πλάτους μέχρι τού 
Ίσημερινοΰ. Βεβαίως οί υδρατμοί εκτείνονται 
καί πέραν τού ’ Ισημερινού, ούτως ώστε καί έπί 
τοΰ ετέρου ήμισφαιρίου Εμφανίζονται αί διώ
ρυγες καί ή πρόοδος αύτη τών υδρατμών Εξακο
λουθεί μέχρις ού μέρος αύτών καταπέση Επί τοΰ 
πόλου τοΰ βυθισμένου εις τήν χειμερινήν νύκτα, 
δπου δυστυχώς αί παρατηρήσεις είναι άδύνατοι. 
“Οταν πάλιν εχη θέρος ό πόλος ουτος, ή πλημ
μύρα τών υδρατμών λαμβάνει χώραν κατ’ άντί- 
θετον διεύθυνσιν καί αί διώρυγες εμφανίζονται 
κατά τάξιν άντίστροφον ή πριν.

Επειδή κατά τόν Lowell αί λεγόμεναι με
σόγειοι λίμναι ή οάσεις είναι βαθύπεδα, τοιαύιη 
τις κίνησις τοΰ ρέοντος υγρού είναι σχεδόν 
αδύνατος. Τινές πράγματι παραδέχονται δτι οί 
μηχανικοί Επί τοΰ Ά ρεω ς  εχουσι κατασκευά
σει τεραστίας υδραντλίας πρός άνύψωσιν τών 
ύδάτων. Ένεκα τής άποσαθρώσεως καί τής 
δι’  άμμου λεάνσεως Εξέλιπον βεβαίως επί τοΰ 
Ά ρ εω ς  αί άπότομοι Ιδαφικαί άνωμαλίαι εξ ού 
Εξάγεται δτι ματαίως δ Lowell Εζήτει σκιάς 
τών όρέων, Έκ τούτου συμπεραίνει ούτος δτι 
Επί τού Ά ρεω ς δέν ΰπάρχουσιν όρη Εξέχοντα 
πλέον τών 6θθ — 9° ° μ' ύπέρ τήν πέριξ χώραν 
άλλαι παρατηρήσεις δγουσιν δμως τόν Campbell

είς τήν παραδοχήν όροσειρδς 150 περίπου χιλ. 
μήκοτις καί 3 χιλ. ύψους. 'Οπωσδήποτε ύπάρ- 
χουσι μεγάλαι διαφοραί ύψους, αί δέ διώρυγες 
άπαιτούσιν, ΐνα τό ύδωρ δύναται νά ρέη Εν αύταΐς 
καί κατά τάς δύο διευθύνσεις, άπολύτως δμαλήν 
Επιφάνειαν, ήτις είναι τόσον άπίθανος ώστε δέν 
δύναται νά ληφθή ύπ’ δψει. "Οτι ή πρόοδος τών 
υδρατμών δέν δύναται νά άναχαιτισθή σημαντι- 
κώς ύπό υψωμάτων βραδέως καί βαθμηδόν άνυ- 
ψουμένων, είναι βεβαίως άφ’  Εαυτού φανερόν.

Ενίοτε αί διώρυγες καί αί διασταυρώσεις 
αύτών φαίνονται διπλαΐ, τοΰτο δμως άπεδείχθη 
διά 12 περίπου μόνον εκ τών ιοο  διωρύγων. 
Παράλληλα ρήγματα γής είναι συνηθέστατα και 
σειραί λιμνών κείμεναι κατά μήκος τοιούτων 
ρηγμάτων άπαντώσι π. χ. συχνότατα Εν Σκαν- 
διναυίφ. ’Αλλά τό πάχος δύο παραλλήλων μετα
πτώσεων δύναται νά ποικίλη πολύ, ώς επίσης 
καί ή σπουδαιότης καί ή εκτασις τών παρ’  αυ
τός λιμνών. Συνεπώς δύναται τις νά άναμένη 
δτι εκ δύο διδύμων διωρύγων, ή μία, καί δή 
πάντοτε ή αύτή, πρέπει νά εμφανίζεται Εναργέ- 
στερον τής άλλης, δπερ καί άπέδειξεν ό Lowell 
συμβαΐνον πραγματικώς. Ενίοτε Εμφανίζεται 
εύκρινώς ή μία μόνον τών διδύμων διωρύγων.

Έπί τοΰ ’Άρεως ύπάρχει κυρίως μία καί 
μόνη παγκόσμιος θάλασσα, δ Επί τού νοτίου 
ήμισφαιρίου Νότιος Ωκεανός (Mare Australe). 
Τό μεγαλύτερον δμως μέρος αυτού πληρούται 
άπό νήσους ή άβαθεΐς Εκτάσεις, αΐτινες, άπο- 
χωρούντος Ενίοτε τού ύδατος, άποκαλύπτονται 
καί προσλαμβάνουσι τότε χρώμα ύπέρυθρον. 
Είς τήν πραγματικότητα είναι πιθανώς αύται 
μεγάλαι έρημοι εξ άλατος, αΐτινες δτέ μέν άπορ- 
ροφοΰσιν ύδωρ, δτέ δέ άποξηραίνονται, εν μέρει 
ή εντελώς, δτε καί προσλαμβάνουσιν ύπέρυθρον 
κατά τό μάλλον ή ήττον χρώμα. Τό Επίλσιπον 
άσήμαντον τμήμα τής θαλάσσης, δπερ περιβάλ
λει τόν Νότιον πόλον, είναι παγωμένον μέχρι 
τού βυθού ή τουλάχιστον μέχρι βάθους ενός 
χιλιομέτρου καί πλέον. Τό θέρος πιθανώς γεν- 
νώνται διά τήξεως μικρά τενάγη, άκριβώς δπως 
καί επί τών πολικών πάγων τής βορείας πολι
κής θαλάσσης μας. Τά τενάγη τούτα καθώς καί 
τάς μεσογείους λίμνας πληροΰσι πιθανώτατα 
συμπυκνωμένοι διαλύσεις αλάτων.

Καί Εν τή θαλάσση ταύτη άνεΰρεν δ Lowell 
διώρυγας, δπερ διά τάς «άβαθεΐς Εκτάσεις» 
είναι βεβαίως φυσικώτατον. Παρειηρήθη επί
σης δτι κατά τήν τήξιν τής πολικής παγοζώνης 
διωρυγοειδεΐς τινες γραμμαί Ελευθεροΰνται άπό 
τούς πάγους ταχύτερον τής λοιπής περιοχής. 
"Αν τις παραδεχθή Εκλυσιν άερίων Εκ τών Εγκά
των τού "Αρεως διά τών ρηγμάτων, εστω καί 
άσθενή, ώς ύδρατμών, άνθρακικοϋ καί ύδρο- 
χλωρικοϋ δξέος, τό φαινόμενον τούτο ουδόλως 
θά εφαίνετο παράδοξον ώς ουδέ ή αίφνιδία
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Ιμφάνισις διωρύγων τινών επί τής ξηράς, δπου 
βεβαίως πρόκειται κυρίως περί έκλύσεως ύδρα
τμών. Αίτιον τής σκοτεινής χροιάς είναι, εκτός 
τής ύγρασίας, πιθανώς εν μέρει καί αί άναγω- 
γικαί Ιδιότητες τών εκλυομένων θειωδών άτμών, 
οΐτινες μεταβάλλουσι τό δξείδιον τοΰ σιδήρου είς 
πράσινον ύποξείδιον ή μέλανα θειούχον σίδηρον.

Κατά τήν έξάτμισιν τής πολικής παγοζώνης 
βλέπει τις πολλάκις περί αύτήν μεγάλος ομι
χλώδεις μάζας αΐτινες μαρτυρούσιν δτι δ αήρ 
Εκεΐ είναι κεκορεσμένος ύδρατμών. Τά πλησίον 
άλατοΰχα τενάγη τοΰ Ωκεανού άπορροφοΰσι 
τήν ύγρασίαν, διαστέλλονται καί τότε Εμφανί
ζονται μέ βαθυκύανον χρώμα. Ή  κυάνωσις 
αύτη τοΰ Ωκεανού έθεωρήθη πάντοτε Ιμφαί- 
νουσα τήνύπαρξιν ύδάτων τηκομένων εις ο° Ο. 
‘Ως εΐπομεν δμως άνωτέρω μίγμα χλωριούχου 
άσβεστίου καί πάγου τήκεται ήδη είς— 
Παρατηρητέον δ'τι συμπυκνωμένοι διαλύσεις 
αλάτων, (π.χ. περιέχουσαι πλέον τών 3 %  μαγει
ρικού άλατος) άρχονται πηγνύμεναι άπό τού βυ-

©  Α Ν Τ Ρ Ε
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τσι μιλάνε στο χωριό.
Τά Κορπιάνικα, άπό τόν καιρό πού θεμε- 

λιώθ’ δ κόσμος, δέν τάσκαψε άλέτρι, ούτε τά 
βόσκησε ζωντανό. "Οσοι πήγαν νά τά βοσκή
σουν ή νά τά σπείρουν, ρονφήχτηκαν όλάκαιροι 
άπό τό Δράκοντα, πούχε τή φωλιά του Εκεί 
στην τρούπα, στήν πλεύρα τοΰ βουνοΰ. Μέσα 
στα φαρμακερά ξεράγγαθα καί τάλλ’ άγγελωτά 
χαμόκλαρα, πού σκέπαζαν τή λάκκα τών Κορ- 
πιάνικων καί τήν πλευρά τοΰ Καλογεροβοννι, 
σούρνονταν καί περπατούσαν λογιών-λογιών 
φείδια, δλα άδερφοξαδέρφια τοΰ Δράκοντα. 
ΚΙτσι τά Κορπιάνικα, σαράντα στρέμματα τό
πος, Εμεναν χέρσα, άσπαρτα, κι άβόσκητα.

Ό  Δράκοντας είχε μαυροφορεμένο τό μισό 
χωριό. Είταν άμέτρητες ή μάνες καί ή άδερφές 
πού κλαίγαν τούς άντρες καί τούς αδερφούς. 
Μά σάν τόν Πλάκα καί τήν Πλάκενα, πού τούς 
κατάπιε μονόμερα κι άράδ’ -άράδα δώδεκα μι
κρά παιδιά, άλλοι γονέοι στο χωριό δέ χλίβον- 
ταν, δέν κλαίγαν.. . * ·  #

“Ετσι μολογάνε οί γεροπαλαιίκοί. . .
Ή  Πλάκενα, άμα ξεφούρνισε τό ψωμί, είπε 

στό τρανώτερο παιδί της.
Άστέρη μου, Ελα, παιδάκι μου, νά σύρης 

ψωμί τοΰ πατέρα σου στό χωράφι.
— Μά δέν ξέρω, μάννα μου, τή στράτα.

θοΰ, διότι τό μέγιστον τής πυκνότητός.των κεΐται 
κάτω τού βαθμού πήξεως, ήτοι πήγνυνται άντι- 
στρόφως ή αί γλυκέος ύδατος λίμναι."Οθεν είς τά 
τετηκότα άλατοΰχα τενάγη, Επί τής παγωμένης 
νοτιάς πολικής θαλάσσης τοΰ "Αρεως, δ πάγος 
άποχωρίζεται, ύπό τό μέγα ψύχος, κατ’ άρχάς είς 
τόν βυθόν, εν φήπυκνή αλατούχος διάλυσις παρα
μένει είς τήν Επιφάνειαν, μέχρις ού παγή είς κρυ
σταλλικόν συσσωμάτωμα πάγου καί άλατος.—

Διά τών άνωτέρω προσεπάθησα νά δώσω 
μίαν Ιδέαν τών ιδιορρύθμων επί τοΰ "Αρεως 
συνθηκών βασιζομένην καθόλου Επί των Επί 
τής γής γνωστών φυσικών καί χημικών νόμων. 
Τοιαύτη τις άπόπειρα είναι βεβαίως προτιμη
τέα ή ή διά τής παραδοχής έξόχως νοήμονος 
Άρείου άνθρωπότητος διδόμενη Ερμηνεία, δι’ ής 
δυναταί τις βεβαίως τά πάντα νά «Εξηγήση», 
άλλ’  Εν τή πραγματικότητι τόσον ολίγα Εξηγεί, 
δσακαί μέ τήνύπότινων Ιπιχειρηθεΐσαν ωσαύ
τως επίκλησιν άγνωστων μέχρι τοΰδε φυσικών 
καί χημικών δυνάμεων.

' S V A N T B  A R R H E N IU S  
{ Ά π ό  τ ό  γ β ςμ α ν Μ όν  ύπ ό Σ .  Χ Α Τ Ζ 1 Δ Α Κ Ι )

Ι Ω Μ Ε Ν Ο Σ

μ ύ ϋ ·  ι —

— Θά πάρης, γιούλη μου, τάχερο τάχερο, 
πώχει ριμμένα ’πίτηδες δ πατέρας σου στη 
στράτα, καί κείνο θά σέ βγάλη στό χωράφι.

Μέ τόν Άστέρη γύρεψαν, μέ μιά φωνή, νά 
πάνε καί τάλλα Εντεκα άδέρφια του.

— Καί μεις, μάννα, θά πάμε κοντά νά ίδοΰμε 
τόν πατέρα, νά τού βοηθήσουμε κιδλα στό 
ξελιθάρισμα, νά προγκάμε καί τά πουλιά νά μή 
μάς τρών τό σπόρο . . .

— Μά είν’ άλάργα, παιδάκια μου, κεΐσαστε 
μικρά, καί θάποστάσετε.

— "Οχι μάννα, δχι, δέν άποστένουμε.
"Ετσι, ή Πλάκενα, τά πόδεσε καί τάστειλε

δλα, μέ χαϊδέματα, εύκές καί φιλιά.
—  Σύρτε, παιδάκια μου, καί τό νοΰ σας μή 

χαζέβετε στή στράτα καί χάσετε τάχερο . . .
***

Ή  μάννα, ξέβγαλε καί συντρόφεψε μέ τό 
μάτι τά παιδιά της, ώς πού σκαπέτησαν πέρα 
κεΐ στήν χοραχοφωλιά. ’Εκείνα τδνα κοντά τάλλο, 
πήραν τάχερο, γιά νά φτάσουν στόν πατέρα 
τους. Μά τάχερο ταχερο, τάβγαλε στή δραχό- 
τρονπα, καί δ Δράκοντας, πού τά καρτέραγε, 
Ενα-Ενα, τά κατάπιε όλάκαιρα.

Τό βράδυ δ γέρω - Πλάκας, γύρισε στό καλύβι 
του, νηστικός καί πεισμωμένος.

— Γιατί δέ μούστειλες ψωμί, γρηά;
— Πώς δέ σοΰστειλα!
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— Μέ ποιόνε, καί πότε!
—  Μέ τά παιδιά, καί πριν ιό γιώμα! . .  .
^  Κρίνε καλά, γ ρ η ά !. .  . Ούΐε παιδιά είδα, 

οΰτε ψωμί έφαγα! . ...
—  Τί λές, γέρο μου! . .  . έτσι, κέισι, κετσι!..

* * *

Δεν άργησαν ο! άρρίζικοι νά νοιώσουν τό 
μεγάλο κακό ιίού τούς βρήκε! “ Ετσι, άγκαλια- 
στήκαν, κεκλαιγαν σά βυζασταρούδια. Τά δά
κρυα τους, μαζώνονταν σιάλα - στάλα σένα λαΐνι. 
Ή  γρηά - Πλάκενα, δίψασε καί γύρεψε νερό νά 
δροσίση τό στεγνωμένο λάρυγγα της. Ό  γέρω- 
ΓΙλάκας, σήκωσε τό λαΐνι, πυύχε τά δάκρυα 
μέσα, και τήν πότισε.

Κέγειναν τά δάκρυα στα σωτικά τής γρηά- 
Πλάκενας, σάρκα καί ζωή. Κι’  άπάνω στους 
Ιννιά μήνυυς, παιδοκόμησε άντρειωμένο παιδί. 
Τό δείχναν ή μαύρες καί χοντρές τρίχες πυύταν 
σοΰλή του τή ράχη, καί ή νούρά, πού.κρέμονταν 
πίσω του, σά δίκοφτο μικρό λεπίδι. Κειχαν οί 
γονέοι του κρυφά τά σημάδια του άπό άν&ρώ- 
πονς, μέρα καί νύχτα, ως πού πάτησε σιά 
δώδεκα χρόνια, καί δέν τό μάτιαζε βάσκανο μάτι.

Ό  Άντρειωμενος, μεγάλωσε κέμαθε πώς είχε 
δώδεκα αδέρφια, καί τάφαγε δ  Δράκοντας τής 
τρούπας. “Ετσι, πήρε μια σιδερένια ράβδα, σα
ράντα οκάδες, καί κίνησε μια μέρα νά πάρη τό 
αίμα τον πίσω. Φτάνει στά Κορπιάνικα μεσονύχτι.

— Πρώτα πρώτα νά ξολοθρέψω τά φείδια του.
’Έτσι ανάβει ενα προσάναμα, καί βάνει φ ω 

τιά στά Κορπιάνικα Απ’  ουλές τές μεριές. Τά 
ξεράγγαάα, ή άγριάδες, τά βάτα καί τάλλα ξερό
χορτα καί χαμόκλαρα, άναψαν άραδίς καί καίον- 
τ«.ν μετά φείδια μέσα, τριζοβολώντας σάνάπεψτε 
χοντρό χαλάζι άπάνου σέ πύργου γιάλινη σκεπή.

Ό  Δράκοντας άπό τό τρομαχτό τρίξιμο τών 
κλαριών, καί τά σκιαχτδρά· σφυρίγματα τών 
φειδιών, ξύπνησε στά κατάβαθα τής φωλιάς του, 
καί ξεβγηκε μέ κάτι βρόντους καί βουές, σαν 
κείνους πάπούουνται στά ουράνιό, δταν ό Θεός 
καταδιώχνει ιό  Σατανά μ’  Αστροπελέκια, γιατί 
τον πειράζει τονς άν&ρώπονς τον.

Ό  Άντρειωμενος, πού τόν καρτερούσε στο 
στόμα τής τρούπας, άμα ξεφάνη, τόν χτύπησε 
κατακέφαλα μέ τή ράβδα του. 'Η  ράβδα καμ
πύλωσε, κι δ Δράκοντας σωριαστή κατά γης 
μένα βόγγικο ώχ!

—  Χτύπα, μάννας γυιέ; δεύτερη καί τρίτη!..
— Μια βολά γεννήθηκα μια βολά θέ λά 

πεθάνω, μιά βολά σέ ράβδιασα.
'Ο  Δράκοντας γκρεμίστη στον καταρράχτη 

βογγώντας και μουγκρίζοντας. Τό. βουνό, τρε- 
μοσύχτη, πέρα δώθε, τρεις φορές. “Υστερα, 
άνοιξε στά δύο, ξέβγαλε μιά Πεντάμορφη, καί 
ξανάκλεισε. Ό. Άντρειωμενος, θαμπιόθη άπό 
τή λαμπράδα της καί γονάιισε δμπρός της.

— Κρίνε μου, Πεί'ΐάμορφη, σέ0ρει('ε μάννας 
κοιλιά, γιά βρέθης άγέννητη στόν κόσμο;

— Άντρειωμένε μου, γονιούς δέ θυμήθηκα!. 
ούτε ξέρω πώς βρέθηκα κάτου στάνήλια κι 
άνάερα τού Δράκοντα παλάτια! . .  .

— Μολόγα μου, Πεντάμορφη, αν μέ λατρεύης 
σαν καί Ιγώ εσένα; .

— Σέ λατρεύω, σάν ό σκλάβος τό λατρευϊή του.
’Έτσι, δ Άντρειωμενος, γύρησε στό χωρώ μέ 

την Πεντάμορφη, καί ζούσαν σάν άντρόγενο . .  . 
* * *

Περνούσαν ή μέρες κ’  ή Πεντάμορφη μαράγ
κιαζε. Χαλνούσε ή λαμπράδα της, κόβονταν τά 
δέματά της, καί τό κορμί της σώνονταν. “Ολο 
στο στρωσίδι, δλο κεφαλόδέιη. Κέλεγαν ή γιά- 
τρισσες: όεν τη σηκώνει & τόπος, τό νερό. Ό  
Άντρειωμένος, πάντα στό πλάι της, κι άπανουθέ 
της, τή ρωτούσε.

—  Μαρτύρα μου, Πεντάμορφη, γιατί χλω- 
μιάζεις καί μαραίνεσαι; . . .  Μάρτυρα μου τού 
βοτανιού τό φύτρο, πού είναι φυτρωμένο; στον 
κάτου κόσμο, στής γής τήν άκρη; κρΐνε μου νά 
τρέξω νά στό φ έ ρ ω !. . .

— Άντρειωμένε μου, τό βοτάνι μου εΐνε ’δώ 
κοντά. Τό κρατώ στά χέρια μου, τό σφίγγω 
στήν άγγαλιά μου, τό φιλώ στά χείλη μου, μά... 
σκιάζουμαι νά τό γυρέψω! . .  .

— Πεντάμορφη, τά λόγια σου δέ νοιώθω! 
Γιά κρΐνε μου πιό ξάστερα, πιό άνοιχτά. . .

— Καλέ μου, αν βυζάξω, λίγο αίμα άπό τη 
μεριά τής καρδιάς σόυ, τότε θά γιάνω!. . .  
Άντρειωμένη τότε καί γώ θά γένω, κιάντρειω- 
μένα παιδιά θά γεννηθούν. Έτσι, τή νύχτα, 
μου μίλησε τδνειρό μου! . .  .

* * *
Κείνη τή νύχτα ή Πεντάμορφη, κέντησε μέ 

μιά βελόνα τή ζερβή ρόγα τού Άντρειωμένου, 
καί ροφούσε λαίμαργα τό αίμα· του.

— Έ , Πεντάμορφη! . . .  νοιώθεις τώρα μέσα 
σου καλό; . . .

— Ξεσκέπασε, καλέ μου, άπό τά μάτια σου 
τό μαντύλι μου νά δής πογεινα σάν καί πρώτα!

— Μά . . .  δέ δύνουμαι νά σηκώσω τά χέρια 
μου, νά σείξω τό κορμί μου . . .  Σέ καλό μου, 
τέπαθα; . . .  Σά νάμαι καρφωμένος κατά γής, σά 
νάμαι ξελυμένος!

Ή  Πεντάμορφη σήκωσε τό μαγικό μαντύλι 
. της άπό τά: μάτια του κι ό Άντρειωμενος βρέθη 

όμπρός στό Δράκοντα.
—  “ Ε, Άντρειωμένε μου, δέ γένηκα σάν καί 

π ρώ τα ;...
—  ! . .. Δράκοντα! νίκησα τήν. άντρειότη σου, 

μά δέ νίκησα τά μαγικά σου! “Ημουν άνθρω
πος εγώ, κεισουν.Ισύ στοιχειό ! Αλύγιστος έγώ 
στή δύναμι, κιάβρόχιάστος εσύ στά πονηρέματα 
καί μηχανέματα! Δράκοντα, μέ ξεγέλασες!

Θ Ε Ο Δ. Δ. Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Σ  
Β Α Λ Τ Ε ΐ Σ Ι Ω Τ Η Σ
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; Τέχνη δέν έχει εχθρούς, ούτε θά την παρα- 
'γνωρίση κανείς, αν δ καλλιτέχνης άσχοληθή 

άποκλειστικώς με τό έργον του. Αληθινά, ή 
Τέχνη διά ιόν καθέναν είναι ήδονή καί πραγ
ματική ήθική ωφέλεια: διώχνει την έμφυτον 
βαναυσότητα. Άκούσειέ το καλά: οί άνθρωποι 
γεννώνται ζώα, καί πόσοι πεθαίνουν δπως γεν
νήθηκαν, σακιά πού έχρησίμευσαν μόνον ώς 
αποθήκη τροφής! *0 άνθρωπος γεννδται κακός, 
δμως γρήγορα καταλαβαίνει τό συμφέρον του 
νά γείνη φρόνιμος. Πόσοι θά δολοφονούσαν 
τόν άνιαγωνιστήν των και θ’  άρπαζαν άπό τόν 
πλησίον των ο,τι τούς χρειάζεται, αν δέν έφο- 
βούντο τά αντίποινα ή τόν νόμον!

"Οταν άπορριφθή ή θρησκεία, έμπόδιον είς τήν 
μανίαν τών παθών, ό «Μυστικός Δεϊπνος» μου 
θά όμιλή ακόμη, καί εϊς τούς πιο απίστους, διά 
τήν παντοδυναμίαν τού θεού! Καί δν ποτέ 
κακούργοι ώρμοΰσαν νά καταστρέψουν τάς 
έκκλήσίας, θά σταματούσαν, αυτοί δπού δέν τούς 
έφόβισεν ή ίεροσυλία, εμπρός εις τό κάλλος καί 
τήν τέχνην τών αγίων είκόνων.

Ή  τέχνη μας εξηγεί τά μυστήρια καί κάμνει 
τά σκοτεινά δόγματα άπλά καί αισθητά. ”0  θεο
λόγος, ολοένα Ιρμηνεύει τήν Μητέρα-ΙΙαρθένον. 
"Αν εμείς τήν ζωγραφίσωμεν, όλοι τήν νοιώ
θουν καί τήν τιμούν. Καί δμως κανέναν άπό τήν 
συντεχνίαν μας δέν έκαμαν άγιον, ούτε κάν τόν 
Φρα - Αγγελικόν.

Τήν αγάπην τήν γεννρ ή γνώσις· καί οσον 
βαθ^ιά είναι αύτή, τόσον μεγαλυτέρα γίνεται ή 
άγάπη. Καί ό καλλιτέχνης, πού άδιάκοπα άτενί- 
ζει τήν Δημιουργίαν, τιμά ολοένα τόν Δημιουρ
γόν. Πού άλλού νά ζητήσωμεν τόν Θεόν παρά 
εϊς τόν άνθρωπον, έργον εκείνου; Καί ποιά 
καλύτερα προσευχή παρά ή ζωγραφική πού 
προσπαθεί ν’  άναλύση καί νά άναπαρασιήση 
τήν εικόνα τού Θεού! Ό ποιος ατενίζει τόν 
θαυμαστόν ρυθμόν τής φυσεως καί τήν μονα
δικήν τέχνην τής κατασκευής τού άνθρωπίνου 
σώματος, γνωρίζει άληθινά τόν δημιουργόν κάθε 
ζωής καί τόν άγαπρ δπως οφείλει νά τόν άγαπρ, 
σκεπτόμενος διι τό σώμα δέν είναι τίποτε 
Ιμπρός είς τήν ψυχήν πού κατοικεί ένα τέτοιο 
οικοδόμημα καί ή οποία, άγνή ή άμαρτωλή, 
είναι κατιτί θειον.

Μία ωραία είκών υμνεί τόν “Υψιστον - Καλ
λιτέχνην, διότι μάς άναγκάζει νά κυττάξωμεν

μέρος τής ισχύος του. Χωρίς Ιμάς, οί άπλοι δέν 
θά έννοούσιιν τά δόγματα: εμείς δίδομεν σάρκα 
είς τά πνεύματα καί δείχνομεν είς τόν άνθρω
πον τούς άγγέλους μέ ζωήν καί μέ χαμόγελο.

Δύο ρεύματα, τό ένστικτον καί ή Ιπιθνμία, 
ενεργούν μέσα μας ώς κινητήρια: είς τό ένα 
εΐμεθα υποτακτικοί. ’Έχομεν ανάγκην άπό τρο
φήν, ύπνον, ένδύμητα. Δέν είναι όμως ταπεινόν 
νά άπασχολή τό πνεύμα μας δ στόμαχος; Καί, 
δταν χορτάσωμεν, νά καταφεύγωμεν είς τόν 
ύπνον, πού μοιάζει μέ τόν θάνατοι1; Εύγενεΐς 
πόθοι είναι οί πόθοι οί πνευματικοί: μόνον ή 
άρετή καί ή γνώσις τούς Ικανοποιούν.

Ό  πόθος τού ώραίου μάς άπομακρύνει άπό 
τήν λαγνείαν ή όποία τόσους αποκτηνώνει. 
Ό ποιος διατηρεί είς τήν μνήμην του τά ωραία 
γυμνά τής τέχνης, θά αποφυγή τάς έταίρας, αί 
όποίαι δέν είναι ίκαναί νά τού δώσουν τήν τε
λειότητα, πού παραμένει, ζωντανή είς τήν σκέψιν 
του. Δέν διαφθείρουν αί είκόνες τά ή θη : τά 
έξυγειαίνουν.

Θά ώμιλούσα επ’  άπειρον υπέρ τής Τέχνης. 
Είνάί φύσεως θείας: δημιουργεί. Κάμνει δραιά 
καί διαρκή τά άόρατα καί τά πλέον φευγαλέα. 
Τό γλυκό γυναικείου χαμόγελο πού έγοήτευβε 
δλην τήν ζωήν τού Δάντε, ήμποροΰμεν νά τό 
δείχνωμεν επί αίώνας. Ό ,τι είς τήν πραγματι
κότητα διαρκεί μίαν στιγμήν, τού δίδομεν εμείς 
τήν μακροβιότητα. "Ετσι, εΐμεθα κύριοι τού 
χρόνοι·.

Ή  ποικιλία τών γλωσσών, διαρκής πύργος 
Βαβέλ, αποτελεί έμπόδιον είς τήν συνεννόησιν 
τών ανθρώπων. Ό  Ούγγρος, ό Σλάβος· δέν 
εννοούν τό Πάτερ ημών δίαν λέγεται τοσκανικά. 
ίΗ ζωγραφική, γλώσσα τών ματιών εις δλους 
κοινή, είναι καταληπτή καί άπό ιόν Τούρκον καί 
άπό τόν Λομβαρδόν. ’Αναγκάζουν τό παιδί νά 
μάθη γράμματα, καί κλαίει. Δείξετε του μίαν 
εικόνα· τήν διαβάζει χωρίς κόπον. Εκτός άπό 
ιό άνάγλυφυν, ή γλυπτική δέν όμιλεΐ τόσον 
καθαρά' έπειδή δέν έχει χρώμα ούτε τήν φωτο- 
σκίασιν, άποδίδει μάλλον τήν κίνησιν τού σώμα
τος παρά τής ψυχής.

Είς τάς άρχαίας κεφαλάς βλέπομεν ενα ομοιό
μορφον γνώρισμα’ δλαι αί θεαι ομοιάζουν, έχουν 
τό ίδιον κάλλος, τήν ίδιαν νεότητα. Ή  άρχαιό- 
της άπέδωκε τό κάλλος τού σώματος τόσον τέ

λειον πού δέν ήμπορεΐ ν’  άποδοθή καλύτερα. 
Άλλ’ άφότου ενας άνθρωπος άπέθανεείς τήν 
’Ανατολήν, καί ή Δύσις κατά Παρασκευήν τόν 
θρηνεί, μιά νέα έμορφιά άνεφάνη μέ ιήν αλή
θειαν. Μία ψυχή Ικυριάρχησε είς τόν κόσμον 
μέ μόνην τήν έμορφιά της. Έγνώριζαν οί άνθρω
ποι μόνον τήν δρμήν τών παθών ή τήν γαλήνην 
τών Θεών καί νά τώρα, ενας θεός κλαίων, καί 
πάθη ήρεμοϋντα. Μέγα θαύμα, άπό τό όποιον 
Ιβγήκε ή νέα τέχνη εφάμιλλος τής άρχαίας. Τό 
κωδωνοστάσιον τού Τζιόττο είναι άνώτερον τού 
’Οβελίσκου. Μητέρα ιών τεχνών, τά παρήγαγε 
ή άρχιτεκτονική· άλλ’  ή άπαράμιλλος κόρη της, 
ή ζωγραφική, ήτο προώρισμένη νά χωρισθή άπό 
αυτήν καί νά γείνη αύτή μνημειώδης, χωρίς τάς 
διαστάσεις «κείνης, με μόνην τήν έκφρασιν.

Μερικοί άπό σάς μέ συνώδευσαν είς τό 
Μπορνιέττο, διαν ζητούσα τόν τύπον τού ’Ιούδα, 
καί άπορούσαν, διότι ήξευραν διι είχα διαφόρους 
τέτοιους τύπους·—είναι εΰκολον νά ζωγραφίση 
κανείς τό άσχημον. ’Αλλ’  δσον ταπεινός καί δν 
ήτο εκείνος πού Ιπώλησε τόν Κύριόν του, έπρεπε 
νά μήν είναι είς δυσαρμονίαν μέ τούς άλλους 
μαθητάς, δπως ταιριάζει είς ψυχάς πού συνή- 
νωσε ή θεία σκέψις. “Ενας άγιος έβεβαίωσε δτι 
ό Ίησοΰςήτο άσχημος: «άπό ταπεινοφροσύνην», 
είπε, «ήθέλησε νά φάνή ό είδεχθέστερος τών 
θνητών!» *Ώ, βλακεία Ιερατική! Είναι νόμος 
τού Ύψίστου, τό σώμα νά ήναι έργον τής 
ψυχής" ή ψυχή, αύτή τού δίδει τήν μορφήν καί 
τό σφυρηλατεί έκ τών έσω πρός τά έξω δπως δ 
χρυσοχόος Ιργάζεται τό έκτυπον. Θά μ’  Ιρωτή- 
σετε: διατί, άφοΰ ό ’Ιησούς ήτο τόσον ωραίος, 
δέν ήσθάνθησαν οί Εβραίοι πρός αύτόν σεβα
σμόν καί άγάπην; Οί άνθρωποι αυτοί δέν Ιγνώ- 
ριζαν άπό τέχνην: ή θρησκεία των δέν έπέτρεπε

O  A N A

Κατά πάσαν Κυριακήν έσμιγαν πάντοτε ό 
καπετάν Πέρρος τής Κωνσταντοΰς κι’  ό 

Μήτρος ό Σπανός. Τρίτος ήρχετο συχνά, καί 
τούς έκαμνε συντροφιάν δ γέρο - Μπουλατζάνας. 
Ένταμώνοντο συνήθως στην ταβέρναν τού 
Σμυρνηοΰ, τού Κορδωμένου, δπου άρχιζαν τάς 
συνήθεις σπονδάς, εύθύς μετά τήν άπόλυσιν τής 
λειτουργίας. Κατόπιν ¿συνέχιζαν τάς διαχύσεις 
είς τό διπλανόν μαγαζί τού Άλέξη τού Κρητικού, 
άκολούθως στού Νικολοΰ τού Κουρκούμπα; Τέ
λος, δλίγον πρό μεσημβρίας έπέστρεφαν πάλιν 
είς τού Σμυρνηοΰ, διά νά τελειώσουν δπόθεν 
ήρχισαν.

'Ο Πέρρος τής Κωνσταντοΰς, δ λεγόμενος

τήν άπεικόνισιν ούτε τών ούρανίων ούτε τών 
γηΐνων. Τά μάτια των, τά δποΐα είναι παρά
θυρα τής ψυχής, ήσαν κλειστά- δέν είδαν τό φως 
τών σχημάτων. Χωρίς τήν τέχνην δέν ήμποροΰ
μεν νά γνωρίσωμεν τό κάλλος διότι μόνον ή 
τέχνη τό φανερώνει. Ό σο ι λοιπόν είναι άμαθεΐς, 
δπως οί ’Εβραίοι, είναι κακοί, καί τό πνεύμα των 
δέν έχει δημιουργικότητα. Οί οπαδοί τού Μωά
μεθ είναι δεισιδαίμονες και άγριοι διότι, δπως 
οί ’ Ιουδαίοι, δέν γνωρίζουν άπό ζωγραφικήν.

’Υπάρχουν τρείς βαθμοί είς τήν ζωγραφικήν: 
ή άπόδοσις ή ζωική ή τυπική- ή κίνησις τού 
πάθους καί ή πνευματική ύπόστασις. Ό σοι 
περιορίζονται είς τά δύο πρώτα μένουν μακράν 
άπό τήν τέχνην.

Διά νά άποδώσωμεν τήν δμοιότητα ένός προ
σώπου, πρέπει νά κινήσωμεν τήν ψυχήν τού 
μοντέλου- είς τήν γυναίκα νά όμιλήσωμεν περί 
έρωτος, είς τόν πολεμιστήν περί μαχών. “Ενα 
ώραΐον πορτραΐτο δεσμεύει καί γοητεύει τόν 
θεατήν: δς βλέπη δ καλλιτέχνης μέ τά μάτια 
τού μοντέλου του καί δς δίδη έτσι είς τά έργα 
του κάτι άπό τήν ίδικήν του διάνοιαν.

Τό ώραΐον πρόσωπον πρέπει νά όμοιάζη μέ 
μουσικήν σκέψεων άρμΟνικών καί άορίστων. 
“Ενας σκοπός μουσικός μάς φαίνεται θλιβερός 
ή εύθυμος άναλόγως τής στιγμής πού μάς 
ενθυμίζει- καί ένα πρόσωπον αρέσει διαφορο- 
τρόπως: κανείς δέν τό βλέπει μέ τά ίδια μάτια.

Αί Ιπιστήμαι είναι οί στρατιώται τής τέχνης. 
Χρησιμεύουν διά νά έκφραση ή τέχνη μέ αύστη- 
ρότητα τά πλέον άδιόρατα καί άσύλληπτα 
γνωρίσματα τού πνεύματος.
[Μβτώφβ. Μ .) Λ Ε Ο Ν Α Ρ Δ Ο Σ  Δ Α  Β ΙΝ Τ Σ Ι
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κοινώς Τουρκανάκατος, τόν παλαιόν καιρόν 
είχεν άποκτήσει μίαν γολέτταν, κατόπιν έξέπεσεν 
είς βρατσέραν. “Ητο πολύ δραστικός καί επίμο
νος άνθρωπος. Ό λ α  τά πράγματα έπρεπε νά 
γίνωνται δπως τά ήθελεν αύτός. Μίαν φοράν 
δπού είχε ξενυχτίσει κατόπιν πότου, τόν χειμώνα, 
είς τό ύπαιθρον, έμβήκεν είς τόν νάρθηκα τής 
Ικκλησίας τόν άφρακτον, καί, ϊσως διότι ένύ- 
σταξε, τού ήλθε νά ’μβή μέσα στό ξυλοκρέββατον, 
τό όποιον είχεν άφιερώσει δγ έρ ο -Π α ν α ς ,— 
διά νά εκφέρωνται οί τεθνεώτες άπό τής οΐκίας 
μέχρι τού ναού καί τού τάφου, δπου είχε κατα- 
τεθή ή Ιδιαιτέρα σορός τού νεκρού —  μάλλον 
διότι ήθελε νά σκιάξη τόν παπάν, δστις θά
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ήρχετο νύκτα— εξημέρωνε Δευτέρα—νά σημάνη 
τήν καμπάνα, καί ν’  άνοιξη την εκκλησίαν, διά 
νά.ψάλη τον δρθρον. ’Ανερριχήθη λοιπόν ενά- 
μισυ μπόϊ ψηλά στον τοίχον, δπου άνέκειτο επί 
Ιξεχόντων πασσάλων τό μέγα φέρετρον, ανεκλίθη 
Ιντός «ύτού, κ’  έκαμνε τον άποθαμένον. 'Ο 
παπάς έφθασε, άλλα δεν Ιτρόμαξε και πολύ, ό)ζ 
είδε το άλλόκοτον θέαμα, έκαμε τον σταυρόν τον, 
εκυτταξε με μικρόν φόβον καί με πολλήν απο
ρίαν. Τότε πάραυτα συνέβη, καί 6 Πέρρος άνε-

ΚΥΒΕΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ E ll  TON ‘  ΚΛΕΠΤΗΝ,,

πνεύσε δυνατά, Ιπτερνίσθη, Ιμνχθισεν. 'Ο  παπά; 
τόν άνεγνώρισε, έκαμεν έκ δευτέρου τό σημεΐον 
τοΰ σταυρού, καί είπε. *Τί; ζωντανός βρυκολά- 
κιασες; ’ σε καλό σου, καπετάν Πέρρο».

Ό  Πέρρος, καθ’  όλα τά φαινόμενα, ήτο φίλος 
τού παπά, διότι ούτως, δταν ό πρώτος ήθελε νά 
υπανδρευση την κόρην του μ’  ένα χηρευμένον, 
δστις ήτο άμα τρίτος θείος τής νύμφης (άπεΐχεν 
επτά βαθμούς έξ αίματος), καί προσέτι ή άπο- 
θανοΰσα συμβία του ήτο δεύτερα έξαδέλφη τής 
μελλονύμφου (Ιξ βαθμούς έξ άγχιστέας), τότε δ

ίερεύς οντος, ώς ενορίτης τής οίκογενείας, έδω- 
κεν. «εγγυητικόν», δτι δ' γάμος δέν κωλύεται. 
Ό . έπισκοπικός επίτροπος,, γελασθείς,. Ιξέδωκεν 
άδειαν γάμου. Πλήνήτο άπλοϊκός, καί δέν,ήξευρε 
καλά δν Ιπετρέπετο ή Ικωλύετο τόουνο.ικέσιον, 
Ή  νέα «οικονομία», τήν οποίαν είχε κάμη διά 
τοπικής Συνόδου, περί τά τέλη τοΰ ΙΗ ' αιώνος, 
δ Οίκ. Πατριάρχης Σαμουήλ ό Χαντζερής,συνε- 
χώρει τόν γάμον είς τόν βαθμόν τούτον- αί πα
λαιοί διατάξεις τόν άπηγόρευον. "Αλλοι είπαν 
δτι δ αείμνηστος εκείνος, Ιπειδή ιίσως ήτο Φα- 
ναριώτης αυτός, καί καθότι οί Φαναριώται, 
φιλοτιμούμενοι νά μιμώνται τούς «πρίγκιπας» 
τής Δυτικής Ευρώπης, συνήθιζαν τοιαύτας αιμο
μιξίας μεταξύ τω ν  διά τούτο, έλεγαν έκαμε τήν 
Σύνοδον εκείνην ο. Σαμουήλ, δι’  εύκολίαν καί 
σκέπην, καί χάριν των Φαναριωτών. ”Ας μέ 
συγχωρήσωσιν άί σκιαί, διότι έμνημόνευσα 
ολα ταΰτα.

Ό  παπ’  ’Αλέξανδρος λοιπόν, εδρεθείς είς.τό 
δίλημμα τούτο, διαβάζων τό Πηδάλιον, καί μή 

' εννόών «ύτό, επεθύμει νά φυλάξη τά παλαιά, 
καί ήθελε ν’  αποφυγή τάς καινοτομίας. «Πάντα 
τά καινοτομηθέντα, καί τά μετά ταΰτα πραχϋ-η- 
α ό μ ε ν α ,  ανάθεμα τρίς,» είχε θεσπίσει ή Ζ ' 
ΟΙκουμενική. Ήκουε λόγια, εισηγήσεις Ιντεΰ- · 
θεν κ’  έκεϊθεν, και καταρχάς έδωκεν άδειαν, 
ειτα μεταμεληθείς Ιστειλεν έγγραφον καί τήν 
άνεκάλει, άπηγόρευε δηλ. τόν γάμον. Μέ δύο 
άστακοουράς, καί μέ μίαν δαμετζάναν μοσχάτου, 
τό ζήτημα θά ήδύνατο νά λυθή ευνοϊκούς είς 
τήν έδραν τής επισκοπής (επειδή τότε ακόμα 
δεν είχεν άκριβήνει, πρός τοίς άλλοις, καί ή 
σιμωνία, καί δεν είχον διορίσει οί «δεσποτάδες», 
άνά τό θεόσωστον βασίλείον, πρωτοσυγκέλους 
εργολάβους, οϊτινες ν’ απαιτούν εκατοστάρικα 
είς πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν). Πλήν άπείχε 
πολύ ή πρωτεύουσα τού νομού, καί τά συμπε
θερικά ήσαν έτοιμα, δ μπακλαβάς είχε ψηθή, 
και ή νύμφη ήτον στολισμένη, δ έφημέριος λοι
πόν χαριζόμενος, ή πιεσθείς, δεν ήνοιξεν δλως 
τό δεύτερον έγγραφον, καί προέβη τολμηρώς είς 
τήν τελετήν τοΰ γάμου. Τήν έπαΰριον, ευρίσκει 
δ καπετάν Πέρρος τόν επίτροπον τού Δεσπότη, 
καί τοΰ λέγει μέ υπερφίαλον θράσος- «Κόπιασε, 
δέσποτα, νά Ικτιμήσης. . .»

* * *
Είχε περάσει χρόνος, κ’ Ινφ δ Πέρρος δέν 

έπαυσε νά μνησίκακη κατά τού Ιπιτρόπου, παρα- 
δόξως καί άπισχεύτως δπως είχεν αρχίσει νά 
μή χωνεύη πολύ καί τόν άλλον τόν παπά-Στα- 
μέλον, δστις έτέλεσεν ύπ’  εύθύνην του τόν 
γάμον. Διότι, άργά τού ήλθεν ή γνώσις, κ’  έλεγε, 
καθώς είχεν ακούσει, δτι «τέτοια άνδρόγυνα δέν 
προκόβουν.» Τό βέβαιον είναι δτι τά προικιά 
τού έφάνηκαν πολλά, ν.’  Ιν μαγαζεΐον κτήμα 
του, τό όποιον είχεν ύπυσχεθή προφορικώς,

τόν άνθρωπον τοΰ παρακαίρου βαπτισμού. Ευ
τυχώς, δταν συνέβη τούτο, είχε διαπραχθή 6 
γάμος προ πολλοΰ καί τό άνδρόγυνον ήτο «στε
ρεωμένοι» πλέον, δσον καί αν τού εκακοφάνη 
τού γαμβρού διά τό πάθημα τού θείου του.

# # *
Ό  μόνος μέ τόν όποιον τά έταίριαζαν δ κα

πετάν Πέρρος ήτο δ Μήτρος δ Σπανός, καί 
κατά δεύτερον λόγον δ γέρο - Μπαλουτζάνας. 
Είχαν τόσες άγάπες ώστε, Ινφ σχεδόν πάσαν 
Κυριακήν Ιμάλωναν μεταξύ το>ν, τήν άλλην 
Κυριακήν ανελλιπώς έσμιγαν. ’Αφού έφερναν 
τήν συνήθη βόλταν είς τάλλα καπηλεία, κεπέ- 
στρεφον τελειωτικώς είς τοΰ Σμυρνηοΰ, διά νά.

ΚΥΒεΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΩΕ ΡΑΧΗΛ

¿προσπαθεί, άθειών τόν λόγον, του, νά τό πώ
ληση, διά νά οίκονομηθή αυτός, "Οθεν υπήρχε 
πολύς γογγυσμός μεταξύ τού γαμβρού, τον πεν- 
θεροϋ, καί τής κόρης του. Διά τούτο καί δ 
παπάς εκείνος τού έφαίνετο ώς εχθρός. Καί 
άρα εμβήκε στο ξυλοκρέββατον τών νεκρών διά 
νά τόν τρομάξη.

Άλλά καί μέ τόν συμπέθερον, τόν γέρο-Κα- 
λοειδήν, δέν τά είχε καλά. Ούτος ήτο πρός πα- 
τρός θείος τού γαμβρού, κ’  ένόμιζεν δτι είχε 
δικαίωμα νά είνε «στό ποδάρι τοΰ πατέρα», 
τού άποθαμένου άδελφού του. Ό  γέρο-Κα- 
λοειδής ήτο επίσημον πρόσωπον. Είχεν υπάγει 
είς πρεσβείαν !κ μέρους τών κατοίκων τής νή
σου, κατά τά έτη τού Άγώνος, καί πλησίον τοΰ 
Καπετάν Πασσά, καί είς "Υδραν καί είς Ναύ- 
πλιον. Είχεν ομιλήσει μέ τόν Λάζαρον Κουντου- 
ριώτην, δστις τοΰ είπεν. «Έσύ είσαι νοικοκύρης». 
Αύτόν λοιπόν, τόν τόσον σεβάσμιον προεστόν 
τοΰ τόπου, δταν ¿λογομάχησαν μιρ τών ημερών 
έξωθεν τοΰ μαγαζείου τοΰ Κρητικού, δ Πέρρος, 
πολύ νεώτερος καί εύρωστος, τόν ήρπαξεν από 
τά γόνατα, τόν άνέτρεψεν επί τοΰ εδάφους, καί 
τόν έσυρεν έκατόν καί πλέον βήματα τόν κατή
φορον, άνά τήν παραλίαν, μέχρι τής άποβάθρας, 
διά νά τόν ρίψη στην θάλασσαν. Καί μόλις 
παρενέβησαν οί παρευρεθέντες, καί άπήλλαξαν ΚΥΒΕΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΩΖ ΚΡΟΥΖΤΑΛΛΩ



έπισφραγίσουν τάς §ευστάς θυσίας· έκεΐ λοιπήν 
ό Πέρρος ήριζχε πολλά λόγια, τόσα πολλά, ώστε 
δέν είχε τελειωμόν πλέον, καί δέν αφηνεν ίιπό* 
θεσιν όπου νά μην την θίξη, πηδών άτάκτως 
από θέμα είς θέμα- άλλα καί δέν έπέτρεπε την 
έλαχίστην διακοπήν, όπως όλοι οί ρήτορες. Τότε 
ό Σπανός, δστις ήθελε καί αυτός νά εΐπη σχεδόν 
άλλα τόσα, έχανε τήν υπομονήν.

— Μά δλα εσύ τά ξέρεις, διάολε! . . .
— Σιώ πα! σκάσε, έκραξεν έν Ιξάψει δ Πέρ- 

ρος. Σοΰ είπα, δέν θέλω νά μιλής.
— Μ πράβο! στοιχειό είσαι νά μου πάρης 

τη μιλιά μου; Τολοιπόν, όπως θέλεις εσύ θά 
γίνεται;

— Ά μ ή  ’πώς; δπως σ’  άρέσει Ισένα; Και 
τί ξέρεις Ισύ, βρέ Σπανέ;

— *Α, εσύ τά ξέρεις όλα ; Μπα, είσαι ζόρι- 
κος, δέν ύποφέρεσαι πλειά.

— Ά ν  δέν σ ’  αρέσω, δείξε μου τήν πλάτη 
σου, βρέ Σπανέ.

—  Μωρέ σκάσε, βρωμόσκνλο! άγαρηνό σκυλί, 
πού μυρίζεις χαοανΰς.

ΕΙς τοιαύτας περιφράσεις κατέφευγεν ό Σπα
νός εν τή άγανακτήσει του, μή θέλων νά εΐπη 
τό καθαυτό έπίθετον, τό «Τουρκανάκατε», μέτό 
όποιον Ικοσμε,Ιτο συνήθως ό ΓΙέρρος, έπειδή 
καί του Σπανού άναβε τό αίμα του μέ τό ρευ
στόν πυρ, τό οποίον άφθόνως έπινεν, όπως 
άναβε καί τού φίλου του. Τότε ό Πέρρος, μή 
ευρίσκων πλέον έπίθετον διά νά στολίση τόν 
Σπανόν, εδρισκε πρόχειρον τό ρακοπότηρον 
εμπρός του, έπί τής ιραπέζης, τό ήρπαζε και τό 
έρριπτε κατά τής κεφαλής τού Μήτρου. Συγχρό
νως ό Σπανός έσήκωνεν έν σκαμνίον ή καρέ
κλαν πρός άμυναν, καί αν δέν άπέτρεπε τό κτύ
πημα, τό έκοπτεν όμως καί τό ήμβλυνε κάπως. 
“Αλλως τό κρανίον του έφαίνετο νά είνε πολύ 
παχύδερμον, καί σχεδόν δέν ήσθάνετο τόν κτύπον.

Κατόπιν ό Πέρρος έ'δραχνε τήν ράβδον τού 
γέρο - Μπονλατζάνα, καί τήν κατέφερε κατά τής 
κεφαλής τού Σπανού. Τότε ό γέρων Ισηκώνετο 
μέ τραγικήν στάσιν ήπλωνε τάς χεΐρας πρός 
τούς μαχομένους.

— Γιά όνομα Θεού, τάδέρφια I. . .  Πώς κά- 
νετ’  έτσι, βρέ παιδιά; σας πρέπει Ισάς νά δέρ- 
νεσθε μέσ’  τό καπηλειό, σαν νδσθε χαληοδέρες, 
τσουπλακιές. . .  κουλελέδες.

— ’Εσύ είσαι τσουπλακιά, χαληοδέρα, βρέ 
παλιάνθρωπε, τού άπήντα δ Πέρρος. ’Σ έ  ποιόν 
μιλείς έτσι, καί μου κορδώνεσαι. . .  θά ντραπώ 
τά μούτρα σου γλέπεις!

— Πώς μέ προσβλήνεις έτσι, καπετάν Πέρρο, 
έλεγεν ίκετικώς ό Μπουλατζάνας. ’Εγώ δέν σάς 
είπα λόγον βαρύν.. .  Πολεμώ νά σάς είρηνέψω.

—  Καλλίτερα ειρήνευε, κι’  άφησε τους νά 
πολεμούν, είπε μιάν φοράν ό οίνοπώλης.

Καλά σοΰ τά λέει, γέροντα, ό καπετάν Πέρ

ρος, έκραζεν ό Σπανός. ’Αφού εμάς μάς αρέσει 
νά μαλώνουμε, τί ανακατώνεσαι συ;

Έ ν φ  έλεγε ταΰτα δ  Μήτρος, συγχρόνως έτρωγε 
δύο ή τρεις ραβδισμούς είς τό κρανίον, και 
άλλους τόσους είς τούς ώμους καί.τά πλευρά. 
Άλλ’  όμως γελών, καί λίαν Ιπιδεξίως, τού 
έστραμπούλιζε τήν χεϊρα, καί τού άπέσπα τήν 
ράβδον, καί τήν ύψωνε κατά τού Πέρρου. Ούτος 
οπισθοχωρεί ολίγα βήματα, καί ήρπαζε μίαν 
φιάλην γεμάτην οίνόπνευμα άπό τό κυλικεΐον. 
’Αλλά τότε έσπευδε νά Ιπιμβή δ οίνοπώλης.

—Έ !  γέρο-Πέρρο, τήςμποτίλλιες δέν τής έχω 
γιά τούς παλαβούς, τής έχω γιά τούς γνωστικούς.

Ό  Σμυρνηός άπέσπα τήν φιάλην άπό τάς 
τρεμούσας χεΐρας του Ιϊέρρου.

—  Καί μάς έχεις γιά παλαβούς εμάς; έκρα
ζεν δ Σπανός.

— Βρίσε μας καί σύ, βρέ Σμυρνηέ, έφώνα- 
ζεν δ  Πέρρος, που ήρθες νά χόρτασης καί συ 
ψωμί στό στραβό τό χωριό μας! θά πώ τό 
καΐκάκι πόύ σ’  έφερε καί σένα.

Ό  Πέρρος έλεγε ταϋτα διά νά εΐπη τι, καί 
μή υποχώρηση άποτόμως. ως θρασύδειλος σκύ
λος δστις εξακολουθεί άκόμη, καί μετά τό ξύλον, 
νά γαυγίζη. Ό  Σπανός έτριβε τάς χεΐρας του, 
έξυνε τήν κεφαλήν του. Ό  Μπουλατζάνας έφερνε 
βόλτα κατά τήν θύραν, καί ήτο έτοιμος νά δώση 
τό σημεΐον τής φυγής. ’Επί τής θύρας ταύτης, 
ώς καί διά των δύο παραθύρων τής προσόψεως, 
προέκυπτον κεφαλαί παιδιών. "Ολα τ’  άγυιό- 
παιδα τής άγοράς είχον συναθροισθή διά νά 
ίδοΰν καί ν’  άπολαύσουν τόν καυγάν. Είς τήν 
επάνω θύραν, τήν πρός τόν δρόμον τής άγοράς 
Ιφαίνοντο μανδηλωμένα κεφάλια, καί λεΐα 
άτριχα μούτρα λαθραίως κυττάζοντα. *Ησαν 
γυναίκες όπου είχον άκούσει τόν θόρυβον, καί 
κατέβησαν άπό τ’  άνώγεια ή Ιξήλθον άπό τά 
χαμόγεια διά νά ίδοΰν τί συμβαίνει πάλιν.

Ό  Σμυρνηός <5 κάπηλος, άφσΰ έρριψε μίαν 
κανάταν νερόν, καί περιέλουσε τούς μικρούς 
μάγκας, διά νά τούς τρέψη είς φυγήν, ήρχετο 
επίκουρος είς τόν γέρον Μπουλατζάναν.

—  Δέν θάχουμε σαματά καί μαζώματα κάθε 
λίγο ’δώ μέσα. Πηγαίνετε στά σπίτια σας νά 
μαζωχθητε· είνε μεσημέρι, καπετάν Πέρρο.

Ό  Πέρρος, καθώς άπεμακρύνετο, έρριπτε 
τήν άποστροφήν ταύτην πρός τόν Μήτρον, φεύ- 
γοντα κατ’  άλλην διεύθννσιν.

— Νά φχαριστρς πού είσαι σπανός, βρέ πα
λιάνθρωπε, γιατί, άν είχες μουστάκια, θά  σοΰ 
τά μαδοΰσα καύμένε, τρίχα τρίχα.

• * *
Άλλ’  ή γραΐα Βαρσάμω, μία πολυπαθής γει- 

τόνισσα, διετύπωσε τόν Ιπίλογον ώς εξής.
—  “Αχ, τί λογάτε, τί θάμα! Κάθε Κυριακή 

νά δέρνωνται, καί κάθε Κυριακή νάναι πάλι 
άγαπημένοι!

Α . Π Α Π Α Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ
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Η Ικατονταετηρίς τού Καβούρ άποτελεΐ ένα 
σταθμόν είς τήν ιστορίαν τή ς ’Ιταλίας, καί 

άπό τό στόμα τής Ιστορίας αντηχεί δοξασμένου 
τό δνομά του είς δλον τό Ιταλικόν μέλλον.

Τό δνειρον, ή σκέψις καί ή προσπάθεια τού 
Καβούρ είναι τό φωτεινόν μεσουράνημα είς τόν 
πολιτικόν ουρανόν τής ’Ιταλίας, πού φωτίζει 
και δδηγεί πρός τούς δρόμους τού μέλλοντος.

Ή  ’ Ιταλική ψυχή προσωποποιεί τά εθνικά 
ιδεώδη της είς τήν τριάδα τού Γαριβάλδη, τού 
Ματσίνη καί τού Καβούρ. Προσατενίζει πάν
τοτε πρός τούς τρεις αυτούς ήρωϊκούς δημιουρ
γούς τού νεο'ίταλικοΰ μεγαλείου ώς είς έν όραμα 
τού ενδόξου παρελθόντος έκ τού δποίου θά 
άρύεται τήν φωτεινήν συνείδησιν τού μέλλον- 
τός της διότι ή άνάμνησις των ήρώων καί δ 
εορτασμός τής μνήμης των δίδει είς τούς λαούς 
τόν μεγάλον ένθουσιασμόν καί τούς εξυψώνει 
είς τήν Λντίληψιν τής άποστολής των.

* « *

Είς τήν ίταλικήν Ιστορίαν δ Καβούρ παρου
σιάζεται. ώς διάδοχος τού Ματσίνη. Κάπως άργά 
ενηγκαλίσθη τήν Ιθνικήν Ιδέαν, άλλα τήν ίπε- 
ρησπίσθη είς τά συνέδρια τής Ευρώπης, τήν 
έσωσεν άπό τάς λαΐκάς Ιπαναστάσεις κάί τήν 
έκαμε νά θριαμβεύση μέ τά δπλα των Ινωμέ- 
νων στρατών καί μέ τά όπλα τής διπλωματίας.

0? οπαδοί τον Ματσίνη τόν κατηγόρησαν ότι 
ένφ κατ’  άρχάς είρωνεύθη τήν ΐδέαν μιας έλευ- 
θέρας Ιταλίας, κατόπιν τήν ίδιοποιήθη διαστρε- 
βλών αυτήν. Άλλα κάθε Ιδέα πού πραγματο
ποιείται γίνεται διαφορετική εις τήν αλήθειαν.

*0 Ματσίνης εκήρυττε τήν δημοκρατίαν ώς 
τήν πατρίδα τής επαγγελίας των ίσων καί τών 
Ιλευθέρων. *0 Καβούρ άπεναντίας Ιγκαινίαζε 
τό βασίλειον τής ’ Ιταλίας άνεγείρων μίαν δυ
ναστείαν. Διά τούτο καί οί δημοκρατικοί άκόμη 
έδείχθησαν φιλοβασιλικοί, Ιπιφυλασσόμενοι είς 
άλλην ευκαιρίαν νά εκφράσουν τά δημοκρατικά 
των φρονήματα.

“Αλλος εργάτης τού νεοΐταλικού κράτους 
ύπήρξεν δ Γαριβάλδης.

*0 Ματσίνης ύπήρξεν ή έμπνευσις, δ Γαρι- 
βάρδης ή τόλμη καί ό Καβούρ ή συναίσθησις 
τού σκοπού καί τών μέσων τής επιτυχίας.

Καί Ιδώ άκριβώς προεξάρχει ή μορφή τού 
Καβούρ, δ οποίος Ιτοίμασε τόν πόλεμον τού 
1 859, άφού ήδη είχε προετοιμάσει διά τόν πό
λεμον τό ιταλικόν έθνος, συγκεντρών επί τό 
αυτό όλους τόύς δπαδούς τών άντιφρονούντων 
κομμάτων. Ή  φρόνησίς του, τό θάρρος του καί
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ή πίστις του τού επέτρεψαν νά σύρη πρός τάς 
άρχάς του τόσους δντιφρονοΰντας, ν’ αφομοιώση 
το πνεύμα καί τήν \|ηιχήν τών άντιπάλων του.

Ή  [ιορφή τού Καβούρ Ινεργητική καί μεγάλη 
καταντά ένα σύμβολον είς τήν δημιουργίαν τού 
Ιταλικού κράτους. Επέθεσε τήν σφραγίδα τής 
πολιτικής του μεγαλοφυΐας είς τήν άναγεννηθεϊ- 
σαν Ιταλίαν.

Φαίνεται άπίθανον Ιντελώς πώς δ νεαρός 
άνθυπολοχαγός όστις είχεν άποσυρθή τής υπη
ρεσίας καί επί 1 5 έτη κατεγίνετο είς τήν καλ
λιέργειαν τών κήπων του, κατώρθωσεν άποτό
μως νά γίνη είς τών μεγάλων πολιτικών άνδρών.

Καί όταν ή ώρα της δράσεως παρέστη, πόσος 
δ ζήλος, ή τόλμη, ή έτοιμότης πρός εκτέλεσιν 
μιάς μεγάλης Ιδέας.

Ή τον εικοσαετής δ  Καβούρ, όταν, είς τά 
18 31 έγραψεν είς μίαν επιστολήν του ότι ονει
ρεύεται νά κυβέρνηση τήν πατρίδα του, νά διευ- 
θύνη τάς τύχας της Ιταλίας. Είς άλλην τού Ιπι- 
στολήν έγραψεν: « ευτυχής ή δυστυχής ή πατρίς 
μου θά έχη δλην μου τήν ζωήν?.

Ά π ό  τού 1848 δ Καβούρ ήρχισε νά πολι
τεύεται. Κατά τά 1850 ήτο ‘Υπουργός τής 
Γεωργίας καί Εμπορίου καί όλίγον βραδύτερον 
πρωθυπουργός.

Τοιουτοτρόπως τού έδόθη ή ευκαιρία είς τήν 
έσωτερικήν καί Ιξωτερικήν πολιτικήν νά πραγ
ματοποίηση τό σχέδιον τής πολιτικής ένώσεως 
της ’Ιταλίας διά τών ιδίων της δυνάμεων καί 
διά συμμαχικής Ιπικουρίας. Τό Πεδεμόντιον 
θά ήδύνατο μαζι μέ τά άλλα φιλελεύθερα κράτη 
τής ’Ιταλίας νά πολεμήση τήν άντίστασιν τών 
’ Ιταλών ήγεμόνων, άλλά κατά της Αυστρίας 
ύ.τήρχεν άνάγκη Ιξωτερικής συνδρομής.

Τούτο κατενόησε καί επεδίωξεν δ  Καβούρ 
καί είς τούτο τόν εβοήθησαν αί περιστάσεις 
τής χρονικής εκείνης περιόδου.

Τό ιταλικόν έθνος ήτο άνίκανον μόνον νά 
ελευθερωθή άπό τής κυριαρχίας τών ξένων, ό 
Καβούρ δμως τό κατώρθωσε πραγματοποιήσας 
την άρχήν τού Ματσίνη: «νά προηγηθή τής 
ελευθερίας ή Ινότης».

Ό  Καβούρ άνέμενε τήν κατάλληλον περίστα- 
σιν. ‘Ο Κριμαϊκός πόλεμος έδωσεν άφορμήν είς 
τό Πεδεμόντιον νά συνάψη συμμαχίαν πρός 
τήν Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν καί νά · στείλη 
είς τήν Κριμαίρν 1 5 χιλιάδας στρατού.

Ό  Καβούρ ήθέλησε τήν άποστολήν τού στρα
τού τού Πεδεμοντίοιι είς τήν μάχην τής Κρι
μαίας, όπου ήγωνίζοντο διά τήν ευρωπαϊκήν 
Ισορροπίαν, καί καθ’  ήν εποχήν δέν ύπήρχεν
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άκόμη 'Ιταλία. Και παρ' δλην χήν άντίδρασιν 
τής Βουλής καί τής κοινής γνώμης τό κατώρ- 
θωσε. Παριστών την ανάγκην δπως τό Πεδε- 
μόντιον φανή προ τής Ευρώπης άξιον τής 
άποσχολής του καί των σκοπών τους όποιους 
Ιπεδίωκεν.

Τό σχέδτον τοΰ Καβούρ ήτο δπως διά τής 
συμμετοχής αυτής Ιξυψωθή ή πολιτική καί 
ήθική ΰπόληψις τοΰ Πεδεμοντίου Ιν τή διεθνεΐ 
πολιτική τής Ευρώπης.

Τοιουτοτρόπως τό Πεδεμόντιον παρίστατο 
ώς δυναμις ευρωπαϊκή συμμεριζομένη τά γενικά 
συμφέροντα τής Ευρώπης.

Εις την έπακολουθήσασαν Παρισινήν σύνο
δον προς συνομολόγησαν τής ειρήνης σνμμετέ- 
σχε καί τό Πεδεμόντιον ώς μία των έμπολέμων 
δυνα'μεων, καί ό Καβούρ άντεπροσώπευσε τό 
βασίλειον τής Σαρδηνίας, κατορθώσας νά ε’ισα- 
γάγη είς συζήιησιν καί ιό Ιταλικόν ζήτημα, 
ύποστηρίζων δτι ή Εύρώπη έπρεπε νά άναγνω- 
ρίση ιήν εθνικήν Ινόιητα τής ’Ιταλίας.
. Ό  Καβούρ κ.ατώρθωσε νά φανή δτι δμιλεΐ 

υπο πνεύμα ευρωπαϊκόν καί συντηρητικόν,
Οδχως άποδεικνύεται μίαν. άκόμη φοράν δτι 

Ινας μέγας. πολιτικός ήμπορεΐ νά. δώση τήν 
πρέπουσαν. κατεύθυνση- εϊς ιά γεγονότα τής 
εποχής του. Τά ρεύματα τής κοινής γνώμης ή 
αί. πολεμικαι συγκρούσες είναι δι’  αυτόν τά 
δπλα τά όποια ήμπορεΐ νά μεταχειρισθή.

"Ολοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντες τον Κα
βούρ είς τό Συνέδριον τών Παρισίων, καθήμε- 
νον παρά τό πλευρόν τών άντιπροσώπων τών 
μεγάλων Δυνάμεων, καί τολμώντα νά άναφέρη 
το δνομα καί τά δικαιώματα τής ’Ιταλίας εκεί
νης τήν όποιαν ό Μεττερνΐχος είχεν αποκαλέσει 
« άηλονν γεωγραφικόν όρον >.

Ή  φωνή τοΰ Καβούρ αντήχησε παντού. Και 
αυτή είναι ή Ινδοξοτέρα περίοδος τής ζωής του. 
“Έθεσε τό Ιταλικόν ζήτημα είς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τής διπλωματίας, έσυρε προς τό μέρος 
του τήν Γαλλίαν καί τον Αύτοκράτορα. Οΰιως 
ώστε τήν 12 Απριλίου 1856 έγραφε πρός τον 
συνυπουργόν χου Rattazzi: «πρέπει νά έτοι- 
μασδώμεν κρυφά, ν’  άπευθύνωμεν δνα τελεσί- 
γραφον είς τήν Αυστρίαν τό όποιον fia είναι 
άπαράδεκχον, καί νά αρχίσωμεν τον πόλεμον. 
Ό  αύτοκράτωρ δέν θά άντιστή είς αυτό'' τον 
πόλεμον, κατά βάθος τόν επιθυμεί».

. Αί άναμνήσεις δμωςτού Κριμαϊκού πολέμου 
ήσαν τόσον πρόσφαχοι ώστε ή Γαλλία δέν 
εσκέπτετο νά διεξαγάγη νέον πόλεμον. Ό  Κα
βούρ έγνώριζεν δτι- έν κράτος δέν δημιουργεΐ- 
ται μόνον διά μιας Ιδαφικής έπεκτάσεως. Είχε 
τήν θλιβερόν γνώσιν τού παρελθόντος δταν ο! 
ξένοι άπεφάσιζον περί τού διακανονισμού καί 
τής αύξομειώσεως τών ορίων τών Ιταλικών 
κραιών.-

Ύπεκίνησε κάθε δύναμιν εθνικήν καί ξένην 
διά τόν Ιταλικόν πόλεμον. Δέν άπέκλεισε ούτε 
δσους διέκειντο εχθρικώς πρός τήν δυναστείαν, 
διότι Ιπίστευεν δτι δ καλλίτερος τρόπος διά νά 
μεταπείση κανείς τούς άνθρώπους είναι νά μή 
τούς άποκλείη. Είχε τήν μεγάλην άντίληψιν τών 
πραγμάτων καί Ιπίστευεν δτι δέν χωρεΐ δυσπι
στία δι’ ένα ζήτημα τό όποιον βαδίζει πρός τά 
εμπρός καί κατακτφ έδαφος. Διά τούτο δέν εφο- 
βεΐτο νά έχτ) παρά τό πλευρόν του είς τόν κατά 
τής Αυστρίας πόλεμον καί τούς άντιδυναστικούς 
καί τούς δημοκράτας.

Άφότου ό Ναπολέων Γ '  άνήλθεν είς τόν αύ- 
τοκρατορικόν θρόνον τής Γαλλίας, ό Καβούρ 
Ινόησεν δτι ό άνθρωπος εκείνος ό όποιος είχεν 
ώς πολιτικόν πρόγραμμα τήν καταστροφήν τοΰ 
ύπό τοΰ συνεδρίου τής Βιέννης κατά τό 18 15 
δημιονργηθέντος καθεστώτος, θά Ιγίνετο κατ’ 
άνάγκην σύμμαχος τού ΙΙεδεμοντίου, τό όποιον 
είχε πολλά νά ώφεληθή εκ τής καταστροφής 
εκείνης. Κατά τόν Σεπτέμβριον τού 1852 ευρι
σκόμενός ο Καβούρ εν ΙΙαρισίοις έγραφε πρός 
ένα φίλον τον. «από.τής Γαλλίας πρό πάντων 
Ιξαρτάχαι ή τύχη μας, μαζί της πρέπει νά εϊ- 
μεθα κατά τόν μεγάλοι- αγώνα δ όποιος θά 
διεξαχθή έν Ευρώπη».

Μέ χήν πεποίΟησιν τού μέλλοντος αΰχ.οΰ άγώ- 
νος ό Καβούρ καχεβαλεν δλας του τάς δυνάμεις 
δπως προετόιμάση οίκονομικώς, στρατιωτικώς 
καί ήθικώς τό Πεδεμόντιον. Έξήγειρεν ?ν Ίχα- 
λίρι μεγα εθνικόν ρεύμα, προετοίμασε ιάς συμ- 
π.αθείας τής διπλώμα,χίας υπέρ χού ιταλικού 
ζητήματος.

Ό  Καβούρ μετεχειρίσθη καί όλα τά μέσα 
τής.επαναστατικής προπαγάνδας τού 'Ματσίνη. 
Ή  Ιδέα τής ένώσεως, ο  σπόρος τόν. όποιον 
εσπειρεν 6 Ματσίνης από τού 1830 έμελλε νά 
καρποφορήοη υπέρ άλλων — sic vos non vobis 
—  καλλιεργούμενος υπό τοΰ Καβούρ.

Μετά τόν νικηφόροι- κατά τής Αύστρίας 
πόλεμον, ό Καβούρ άναλαμβάνων ιήν αρχήν 
μεχεχειρίσθη δλον του ιό θάρρος, καί χήν ενέρ
γειαν, τήν τόλμην καί χήν πονηριάν διά νά 
άντιμετωπίση - περιστάσεις of όποιοι ουδέποτε 
πλέον θά έπαρουσιάζοχ'ΐο. "Επρεπε νά δημιουρ- 
γήση τήν ’Ιταλίαν έξεγείρων ή συγκρατών, άνα- 
λόγως τών περιστάσεων πόχε τόν βασιλέα, πότε 
τόν Ναπολέοντα, πότε τόν Γοριβάλδην ή τόν 
Ματσίνην, ολους άι-χιμετωπίζων, πρός δλους 
σύμφωνων, ούδένα άκούων είς μερικός στιγμάς 
καθ’ δς θά έκρίνετο τό πολιτικόν, μέλλον τής 
πατρίδος του. - -

“Έδωσε τήν Νίκαιαν καί τήν Σαβοΐαν εις 
την Γαλλίαν οπως ή σύμμαχος τού .1859  μή 
γίνη πολέμιος καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά 
προσαρτηθή καί τό βασίλειον χ.ής Νεαπόλειος.

Είναι αληθές δτι πολλά συνέτρεξαν πρός ούμ-
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• πηξιν τού Ιταλικού κράτους, θϋσίάι καί ήρωϊ-
• σμοί καί αυταπαρνήσεις άτόμων καί κομμάτων, 
οί οπαδοί τοΰ Ματσίνη, οί πιστοί τού βασιλέως, 
οί γενναίοι στρατιώται τού Γαριβάλδη, καί προ 
πάντων χά ίχαλόφιλα αισθήματα τοΰ Ναπόλέον- 
τος Γ '  καί ή μεγάλη θέλησις τού Καβούρ. ’Αλλά 
κατά τό ι86ι τό μέγα Ιταλικόν έργον ήδύνατο 
νά τεθή έν άμφιβόλφ ώς έκ τής καταστάσεως 
τής κοινής γνώμης έν Εύρώπη, τών αύστριακών 
συμφερόντων |ν Βενετία; καί τών παπικών εν 
Ρώμη, δν Ιπί κεφαλής τού ιταλικού βασιλείου 
δέ»’ εύρίσκετο δ Καβούρ, ή τόλμη καί ή ϊκανό- 
της τού όποιου ήσαν μία υπόσχεσις δτι ή δη- 
μιουργηθεΐσα ’ Ιταλία ήτο τό μόνον έργον όπου 
έπρεπε ν ’ άποδεχθή ή Ευρώπη.

Ύπελείπετο ή Ρώμη, καί είς μίαν άγόρευοίν 
του έν χή Βουλή δ Καβούρ ελεγεν δτι: «ή αίω-

νία πόλις, επί της οποίας είκοσιπέντε αιώνες 
συνήθροισαν κάθε είδους δόξαν, έπρεπε νά 
γίνη ή λαμπρά πρωτεύουσα τού ιταλικού βα
σιλείου ».

Ό  Καβούρ ήλθεν είς τόν εύθετον χρόνον καί 
έγνώρισε νά Ιπωφεληθή τήν κατάλληλον στιγ
μήν. "Αλλως είναι ζήτημα δν θά υπήρχε σήμε
ρον Ιταλικόν κράτος όποιον υπάρχει. Βραδύτε
ρου ή Αυτοκρατορία έδυσεν Ιν Γαλλία, τά δπλα 
καί τά μέσα τού πολέμου Ιτελειοποιήθησαν 
άπελπίστικώς, ή δλη κατάστασις τής Ευρώπης 
έλαβεν άλλην παγιωτέραν μορφήν καί άνεφύη- 
σαν σπουδαία οικονομολογικά καί Ιμπορικά 
ζητήματα.

Τόσοι λόγοι θά ήσαν αρκετοί διά νά κάμουν 
co ιταλικόν ζήτημα νά περάση είς τήν χορείαν 
τών ιστορικών ζητημάτων πού? μένουν άλυτα.

• ‘ Ο  κωμιχΟς τ ο β  Οεάτς,ον Κ οβ ίλ τ ,ς  x . Ν . Κ ο τ ύ λ η ;  είς τ ο ν  «Ν έον  Κ ιν μ μ οτογ βίςρ ον »  ώ ς  'Α π α λ λ α ν ίν τ ο ς  είς τ>|ν •KQf,V'|V« 
x e l  ώ ς  Σ τ έ φ α ν ο ς  Δ<(αγούμης fil; τ όν  Χδιον <Κ ινηματογβ<«φον. — Φ ω τογι)- t .  3 α ν 0 ο α ο υ ) .ο ν
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*Η Πολωνία δεν συνετάχθη είς ελεύθερον κρά
τος. Ή  Ουγγαρία διαπραγματεύεται ακόμη πρός 
τήν Αυστρίαν ιά  Ισωτερικά δρια τής νομοθετι
κής αυτονομίας της. Τά Βαλκανικά κράτη κρί- 
νονται ύπό άλλους δρους σήμερον ή προ πεν- 
τήκοντα Ιτών.

Ό  Καβούρ δμως είχε τήν τύχην νό πραγμα
τοποίηση τό δνειρον μιάς Ιθνικότητος μέ τό 
σοφόν καί δπολογισμένον Ικείνο θάρρος δπου 
προεξοφλεί πάντοτε τήν Ιπιτυχίαν είς τήν κατάλ
ληλον στιγμήν. Ήμπόρεσε νά συγκέντρωση είς 
τάς χεΐρας του τήν διεύθυνσιν τοΰ ίταλικοΰ κινή
ματος, καί νά συγκρατήση αυτήν μέχρι τής άνα- 
κηρύξεως τοΰ Ιταλικού βασιλείου.

Άρχικώς ή πολιτική τοΰ Καβούρ ήτο νά προ- 
καταλαμβάνη τά ζητήματα, νά προετοιμάζη τά 
άποτελέσματα, νά σύρη τήν θέλησιν τών άλλων 
προς τον σκοπόν του.

Μετά τήν δημιουργίαν δμως μιας Ιταλίας 
άντελαμβάνετο δτι έπρεπε διά παντός τρόπου 
νά ένδυναμωθή ή νέα μοναρχία, και νά διορ- 
γανωθή είς συνεκτικόν δεσμόν κράτους ελευθέ
ρου καί ανεξαρτήτου ό Ιταλικός λαός. ’Αλλά 
προτού επιδοθή είς τό δεύτερον τοΰτο μέρος 
τοΰ μεγάλου έργου του δ Καβούρ άπέθανε τήν 
6  Ιουνίου ι 86ι.

***

Ό  Καβούρ προσεπάθησε νά μεταφυτεύση 
είς τά πολιτικά ήθη τής ’Ιταλίας τήν πολιτικήν, 
θρησκευτικήν και οίκονομικήν Ιλευθερίαν, δπως 
τήν άντιλαμβάνονται είς τήν Αγγλίαν.

Παρά τήν πολιτικήν ελευθερίαν έθετε τήν 
θρησκευτικήν, — chiesa libera in stato libero 
— και άπό τοΰ βήματος τής Βουλής έκήρυξεν 
δτι έπρεπεν ή Ρώμη άφεύκτως νά περιληφθή 
εις τό ιταλικόν κράτος άλλα χωρίς νά μειωθή ή 
παπική ανεξαρτησία. Ώ ς πρός τάς σχέσεις δμως 
τοΰ δημοσίου καί Ιδιωτικού δικαίου δεν παρε- 
γνώριζε τήν σχετικήν υπαγωγήν τής Ικκλησίας 
ύπό τήν κυριαρχίαν τοΰ κράτους.

'Ο Καβούρ ήσθάνθη καί έκλεισεν είς τήν 
ψυχήν του δλον τό Ιταλικόν πνεύμα τό όποιον 
άπό τής εποχής τοΰ Δάντη καί τοΰ Μακιαβέλη 
εΐχεν άγωνισθή διά νά δημιουργήση μίαν μεγά- 
λην πατρίδα.

Οι μεγάλοι πολιτικοί συχνά συναντώνται μέ 
τά μεγάλα γεγονότα τής πολιτικής ζωής. Κάθε 
ήμέραν δεν παρουσιάζεται ή εύκαιρία νά δημι- 
ουργήση κανείς μίαν μεγάλην πατρίδα ή νά τήν 
Ιπεκτείνη Ιδαφικώς.

Ή  τύχη αυτή κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
Ιπεφυλάσσετο είς τον Βίσμαρκ καί τόν Καβούρ. 
Καί οί δύο είναι μεγάλοι είς τό πάνθεον τής Δόξης, 
άλλά δεν χωρεΐ σύγκρισις άναμεταξύ των. Άλλος 
κατ’  άλλον τρόπον άντιπροσωπεύει τό μεγαλεΐον 
τής πατρίδος του.

Ή  Γερμανία είχεν ήδη ελευθερωθή πνευμα-

τικως ύπό τήν έπίδρασιν τών ιδεών τοΰ Κάν
τιου, τοΰ Γκαίτε, τοΰ Σχίλλερ και άπό τόν 
πόλεμον κατά τής Γαλλίας. Πρό τοΰ Βίσμαρκ 
ήτο έτοιμον τό εθνικόν πνεύμα τής εποχής του. 
Ή  ’ Ιταλία ήτο διηρημένη καί αί καλλίτεροι 
Ιπαρχίαι της κατείχοντο ύπό ξένων.

Ή  Πρωσσία μέ τά ι8 εκατομμύρια τών 
κατοίκων της, μέ τόν μεγάλον στρατόν της. Τό 
μικρόν Πεδεμόντιον τολμηρόν καί Ισχυρόν, άλλά 
μικρόν πάντοτε. Οί Γερμανοί έφθαναν διά ν’άπε- 
λευθέρώσουν τήν Γερμανίαν Ινφ ή ’ Ιταλία έπρεπε 
νά Ιπίτύχη τήν βοήθειαν τής Γαλλίας

Ό  Βίσμαρκ έχαιρε τήν έμπιστοσύνην τοΰ 
βασιλέως του καί εΐχεν ύπό τάς διαταγάς του 
ιθαυμαστά στρατεύματα, πειθαρχούμενα παρά 
τοΰ Μόλτκε. *0 Καβούρ είχε στρατιωτικός δυνά
μεις χωρισμένος καί αυτονόμους.

Ό  Καβούρ διά νά νικήση έπρεπε νά δημι- 
ουργήση ένα νέον δημόσιον δίκαιον τής Εύρώ- 
πης, νά λύση τό πρόβλημα τοΰ παπικού κρά
τους, καί νά καταπολεμήση ιήν ύπουλον διπλω
ματίαν ή οποία άπό τοΰ 1815  προσεπάθει διά 
παντός τρόπου νά καταπνίξη τήν ελεύθερον 
ψυχήν τών λαών.

Ή  γερμανική ένότης έπετεύχθη υστέρα άπό 
τήν Ιταλικήν, άφοΰ ό Καβούρ άνοιξε τόν δρό
μον εις τούς μεγάλους πόθους τών έθνικοτήτων.

Καί δμως παρ’ δλα τά μεγάλα μέσα τά 
όποια διέθετεν ό Βίσμαρκ, δεν Ιπέτυχε διά τήν 
Γερμανίαν τήν άπόλυτον έκείνην πολιτικήν ενό
τητα τήν όποιαν εδημιούργησεν ό Καβούρ !ν 
Ίταλίρ.

Ή  ίστορία κατέγραψε τό δνομα τοΰ Καβούρ 
ύπεράνω τοΰ Βίσμαρκ.

*0 Καβούρ είσήλθεν είς τήν πολιτικήν ζωήν 
ώς συνταγματικός, τοιοΰτος έμεινεν καί άνήρ- 
χετο είς τήν έξουσίαν ύποστηριζόμενος ύπό τής 
κοινής γνώμης.

Ό  Βίσμαρκ είσήλθεν εΐς τήν πολιτικήν ώς 
αντιδραστικός, κατήντησε συνταγματικός !ξ  ύπο- 
λογισμοΰ και έκυβέρνησε πάντοτε μέ τήν άπο- 
λυταρχίαν εκείνην τήν όποίαν ό Καβούρ τόσον 
άπεστρέφετο καί έχαρακτήριζεν ώς κατωτέραν 
πολιτικήν.

*0 Καβούρ έδημιούργησε τήν πολιτικήν ενό
τητα τής πατρίδος του έν δκρφ συμφωνίφ πρός 
τόν λαόν καί τήν δυναστείαν, ό Βίσμαρκ Ιν μέρει 
παρά τήν θέλησιν καί τοΰ ένός καί τής άλλης.

Διαφοροτρόπως έκαστος Ιπεδίωξε τήν έκπλή- 
ρωσιν τοΰ πολιτικού του ιδανικού, καί οί δύο 
δμως είργάσθησαν θαυμασίως καί τελεσφόρως 
ύπέρ τής πατρίδος των.

Ή  μεγαλοφυία καί ή πεποίθησις, ή συγκυρία 
τών περιστάσεων καί ή μεγάλη θέλησις, δλα 
συνειργασθησαν διά νά τούς άνυψώσουν μεγά
λους καί Ιπιβλητικούς ύπεράνω τών συγχρόνων 
νων των καί τών μεταγενεστέρων.
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Καί ή αίωνία νεότης τών λαών, άπό γενεάς είς 
γενεάν, προσβλέπει είς αυτούς ώς πρός ήρωας. 

*  * «

Είς τήν πολιτικήν Ιστορίαν τής άναγεννήσεως 
τής συγχρόνου ’ Ιταλίας παρουσιάζεται τό σύμ
πλεγμα τών προσώπων καί τών γεγονότων ώς 
ένα ένδοξον δραμα. Καί άπό τήν φωτεινήν 
γαλήνην ενός παρελθόντος δχι μακρινού, τά 
πρόσωπα ζοΰν ακόμη σήμερον είς τούς σκοπούς 
καί τάς βλέψεις, είς τάς πολιτικάς καί κοινωνι
κός άνάγκας ενός λαοΰ ό όποιος εξ αύτών 
άρύεται τήν πολιτικήν του ύπόστασιν.

Καί τά πρόσωπα έκεΐνα τά όποια έδημιούρ- 
γησαν μίαν έποχήν, δημιουργοΰνται §κ παραλ
λήλου είς τάς δέλτους τής Ιστορίας είς μίαν 
νέαν ζωήν.

Πάντοτε κάθε γενεά ή όποια άρύεται τήν 
σημερινήν της ΰπαρξιν ώς άποτέλεσμα τών 
ενεργειών μιας άλλης εποχής, ζή κάπως καί είς 
τό παρελθόν. Τοιουτοτρόπως ή μορφή τοΰ Κα
βούρ προεξάρχει είς τούς εύρεΐς δρόμους τοΰ 
μέλλοντος δπου ώδήγησε τήν πατρίδα του, δη
μιουργών αύτός τάς τύχας της καί Ιμπνέει τήν 
θαυμαστήν Ικείνην δικαιοσύνην τής Ιστορίας 
τήν όποίαν ό μέγας λατΐνος ιστορικός άπεκάλεσε 
conscientiam generis humani.

Μέσα είς τάς πράξεις τοΰ Καβούρ ενυπάρχει 
ή βαθεΐα συνείδησις τής ιδίας δυνάμεως μαζί 
μέ μίαν ύπερήφανον θέλησιν δπως ύπερπηδήση 
τά εμπόδια όπού φράττουν κάθε ύψηλόν δρό
μον. Διά τοΰτο πότε προτρέχων, πότε άκολου- 
θών τό ρεύμα τών περιστάσεων, καί γνωρίζων 
νά Ιπωφελήται άπό τήν έκτύλιξιν τών γεγονό
των, μέ τόλμην καί σύνεσιν μαζί, έκυβέρνησε 
συμφώνως πρός τάς μεγάλας του βλέψεις κατευ- 
θύνων πρός τόν ύπατον σκοπόν δλας τάς δυνά
μεις τοΰ ίταλικοΰ έθνους.

Κατακτά κανείς τά πλήθη, καί κυριεύει τήν 
ψυχήν των, δταν τούς δείξη δτι συμμερίζεται 
τούς μεγάλους πόθους «ον καί δτι είναι δ μόνος 
Ικανός νά τούς ίκανοποιήση. Έ δώ  έγκειται !ν 
μέρει ή Ιπιτυχία τοΰ Καβούρ. Διά τοΰτο Ιπε- 
βλήθη πάντοτε, χωρίς νά λησμονήση ποτέ τήν 
άποστολήν του, καί κατώρθωσε νά θεωρήται 
παρ’ δλων ώς τό πρόσωπον Ικείνο είς τό όποιον 
συνεκεντροΰτο δλη ή δημιουργός Ινέργεια τοΰ 
πολιτικού μέλλοντος τής ’ Ιταλίας.

Ό  Καβούρ δεν ΰπήρξεν είς τήν Ιποποιίαν 
τής ’ Ιταλικής άναγεννήσεως ούτε Άχιλλεύς, ούτε 
Αϊας, ούτε ’Αγαμέμνων. Δεν ερρίφθη είς τόν

άγώνα τοΰ έχθροΰ μέ τήν θέλησιν τής νίκης ή 
τοΰ θανάτου, δπως τόσα ήρωϊκά θύματα πού 
έπεσαν είς τόν κάμπον τοΰ πολέμου.

Ύπήρξεν ό "Ηρως ό όποιος άνευρε καί Ιξε- 
μεταλλεύθη τάς ίταλικάς δυνάμεις, έπλεξε τόν 
χρυσοΐφαντον πέπλον τής νεοϊταλικής δόξης 
καί τόν άπλωσεν εύρύν καί μεγάλον Ιπάνω άπό 
τό εδάφη τής πατρίδος του ή όποία έπαυσε 
πλέον νά είναι μία άπλή γεωγραφική έκφρασις.

Είς τήν Ιποποιίαν τής Ιταλικής άναγεννήσεως 
ό Καβούρ ύπήρξεν ένας Όδυσσεύς.

Έδημιούργησε τήν ιστορίαν τής Ιποχής του 
καί Ιγνώρισε νά τοποθετηθή είς τό κατάλληλον 
μέρος διά νά χρησιμεύη ώς άξων. ’Ακούραστος 
Ιργάτης τοΰ παρόντος, έδειξε τούς δρόμους τοΰ 
μέλλοντος άπό τούς οποίους μέλλει νά· περάση 
ή φυλή.

Άλλά εύρέθησαν καί Ικείνοι οί οπαίοι ήθέ- 
λησαν ν’  άμφισβητήσουν τοΰ Καβούρ τό έργον. 
Κρίνοντες αύιόν μόνον εκ τής πολιτικής του 
είπον δτι ήθέλησε μάλλον τό Πεδεμόντιον Ικτει- 
νόμενον Ιπί τής ’ Ιταλίας ολοκλήρου (οπως ό 
Βίσμαρκ κατόπιν τήν Πρωσσίαν κυριαρχούσαν 
τής Γερμανίας) παρά μίαν ένωμένην ’ Ιταλίαν.

Έκατηγόρησαν τόν Καβούρ διότι δεν άντε- 
λήφθη δτι ή μοναρχική πρωτοβουλία έπρεπε νά 
λάβη τέλος, καί δτι Ναπολέων ό Γ '  δέν ήμπο- 
ροΰσε νά θέλη τήν ’ Ιταλίαν πέραν τών συνόρων 
τοΰ άρχαίου κράτους, δνευ τής Ίστρίας, τής 
Τεργέστης, τής Δαλματίας.

Ά π ό  τής άπόψεως ταύτης οί αύστηροι κρι- 
ταί τοΰ Καβούρ ήθέλησαν νά άναζητήσουν 
μίαν Ιστορικήν άλήθειαν: δτι ή σημερινή ’ Ιτα
λία είναι ή πραγματοποίησις τοΰ προγράματος 
δχι τοΰ Καβούρ άλλά τοΰ Ματσίνη, παρεκτός 
τής Δημοκρατίας. "Εκριναν δέ τήν ’Ιταλικήν 
ενότητα μάλλον ώς άποτέλεσμα μιάς καταστά- 
σεως ιστορικής είς ήν εδρέθη Ιπί τριακονταε
τίαν ή Εύρώπη, παρά ώς έργον τής πρωτο
βουλίας τοΰ λαοΰ ή τοΰ μονάρχου.

Τό τελευταΐον είναι εν μέρει άληθές, ώς πρός 
τά άλλα δμως θά ήθελα νά άπαντήσω δτι ή μεγα
λοφυία τοΰ Καβούρ Ιγνώριζε νά επιδιώκη οσα 
ενόμιζε πώς ήμποροΰν νά πραγματοποιηθούν.

Καί εδώ. έγκειται ή υπεροχή του.
Δέν δφησε τό πρόγραμμα μιάς Ιδανικής πο

λιτικής άλλά τό οικοδόμημα μιάς μεγάλης πατρί
δος. Καί αυτό είναι άρκετόν διά τήν δόξαν του.

Κάθε άλλη κρίσις νομίζω δτι δέν είναι δικαία 
καί εύρίσκεται έξω άπό τήν-ιστορικήν άλήθειαν.

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ



Ε Ι Δ Ω Λ Ι Α  Μβ Y S I K f t N  — Ρ Ο Σ Σ Ι Ν Ι

Τόν Μάϊον του 1823, δ 'Ροσαίνι, διερχόμενος 
από την Βιέννην, ήθέλησε νά ΐδη τόν Μπε- 

τόβεν. Ό  συνθέτης των «Συμφωνιών», κατά 
τούς μέν, Εδέχθη ψυχρώς τόν συνθέτην τού 
«Κουρέως τής Σεβίλλης»· κατ’  άλλους, δέν τόν 
Εδέχθη καθόλου. Δέν υπήρχε τίποτε τό κοινόν 
μεταξύ των. Ό  'Ροσσίνι ήτο εντελώς τό άνηθε- 
τον άνδρός ήρωϊκοΰ. Άντί νά έχη τήν άξίωσιν 
νά είνε κύριος εαυτού καί έν τούτη» νά νικήση, 
διετέλεσεν είς δλην του την ζωήν δούλος τού 
εαυτού του, πρός τόν εαυτόν του περιποιητικώ- 
τατος καί Επιεικέστατος.

Ή  ιρύσις Εδώρησεν είς αύτόν την μεγαλο- 
φυΐαν καί την νωθρότητα. ’Από τήν μίαν εις 
τήν άλλην καί είς τήν μίαν διά τής άλλης Ενε- 
τρύφησεν ήδονικώτατα. Άπέβη δημιουργικώτα-

ΑΡΤΕΜ1Γ ΚΥΠΑΡ/ΣΣΗ 
ίτψ ίφ ω ν»; το υ  *ΕλΧην. Μ ελ οδρά μ α τος

Φ ωτογ(ν. Ε. ΞανϋόΛΟνλου

τος'σχεδόν χωρίς νά κοπιάση καθόλου- διά νά 
καταστή αθάνατος δέν έλαβε παρά μόνον τόν 
κόπον νά γεννηθή, καί τ’  άριστουργήματα του 
είνε. τέκνα δχι των μόχθων του, άλλα των ωρών 
σχολής, τών θείων σχολαίων ωρών.

Τί έπραττε κατά τήν ώραίαν ώράν τού θέ
ρους του; Κατά τήν ώραίαν ώραν τών είκοσι 
του ετών, κατά τήν. ώραίαν ώράν τής ωραίας 
του ’ Ιταλίας, ετραγουδοϋσε άπό τήν Βενετίαν 
εις τό Μιλάνον, εις τήν 'Ρώμην, είς τήν Νεάπο- 
λιν, είχε πάντοτε, ώς έν άνθος, κάποιαν μελφ- 
δίαν είς τα χείλη. Διά νά τόν κρίνωμεν ή καί 
μόνον διά νά τόν έννοήσωμεν, πρέπει νά λησμο- 
νήσωμεν τήν σοβαρότητα καί τό σχέδιον τό 
προδιαγεγραμμένοι· τής συγχρόνου Τέχιης, τήν

καρτερίαν τής θελήσεως, τόν μόχθον καί τόν 
αγώνα τόν όποιον αύτη προϋποθέτει. Ναί, έλεγε 
κάποτε δ 'Ροσσίνι, γέρων πλέον, πρός ένα τών 
φίλων του: κακίζω τόν εαυτόν μου διά-το 
ιταλικόν μου στάδιον. ’Αλλά είς τήν έποχήν 
εκείνην, φίλε μου, ήμην νέος, χρήματα δέν είχον. 
"Επρεπε νά συντηρηθώ καί νά συντηρήσω πα
τέρα καί μητέρα».— Ό  πατήρ καί ή μήτηρ ήσαν 
δ μεν πλαγιαυληιής; ή δέ άνθυψίφωνος είς τά 
Επαρχιακά θέατρα καί δ υίός των Gïoachimo, 
καθώς δ πατήρ καί ή μήτηρ, Εγίνετο πλανόβιος 
μουσικός.

Είνε γνωστός άπό τόν Στένδαλδ οργανισμός 
τών τότε θεάιρων, καί τό ποιόν τής ήδονής 
τήν δποίαν τό κοινόν επεδίωκεν είς αύτά. Δύο 
τρεις μήνας πρό τής θεατρικής περιόδου, δ 
τυχών θεατρώνης συνήθροιζεν εν σπουδή μίαν 
υψίφωνον, ένα υψίφωνον, ένα βαθύφωνον, 
μίαν άνθυψίφωνον καί ένα βαρύτονον καί τέ
λος ένα συνθέτην είς τόν όποιον άνετίθετο τό 
έργον τής συνθέσεως διά τάς δλίγας αυτάς 
φωνάς, τών τότε καλούμενων μελοδραμάτων.

Ά π ό  τού 18 10 άκόμη, μέχρι τού ΐ 8 ι6, είκο- 
σάκις περίπου, δ συνθέτης αυτός δέν ήτο άλλος 
άπό τόν 'Ροσσίνι. «Ήξεύρετε έλεγε, πάντοτε 
κατά τόν Στένδαλ, πρός τούς σχολαστικούς τής 
εποχής του, ήξεύρετε οτι μόλις έχω είς τήν διά- 
θεσίν μου εξ Εβδομάδας διά νά συνθέσω έν 
μελόδραμα; Τάς πρώτας τέσσαρας Εβδομάδας 
διασκεδάζω. Καί πότε θέλετε νά διασκεδάσω, 
δν δχι τώρα πού είμαι νέος καί πού θριαμ
βεύω ; Νά περιμένω πρώτα νά γηράσω καί νά 
γίνω φθονερός; Τέλος έρχονται αί δέκα πέντε 
τελευταΐαι ήμέραυ συνθέτω κάθε πρωί άνά 
μίαν δυφδίαν ή άνά μίαν μονψδίαν τών δποίων 
αί δοκιμαί γίνονται αύθημερόν τό Εσπέρας.» 
Τάς μονψδίας καί τάς δυψδίας αύτάς, δ'ταν ήτο 
άνοιξις, τάς συνέθετεν ύπό τόν ήλιον τόν χει
μώνα τάς συνέθετεν εις τήν κλίνην, Ελλείψει 
φωτιάς- καί εάν ή σελίς τήν οποίαν είχεν αρχί
σει, Εξέφευγε κάτω είς τό πάτωμα, ελάμβανεν 
άλλην είς τήν δποίαν Εσημείωνεν άλλην σύνθεσιν.

Μαζί μέ δλα αυτά, ωραίος ώς θεός, αύτο- 
σχεδιαστής ερώτων κάθώς ήτο αύτοσχεδιαστής 
μουσικής, έβλεπε τάς μαρκησίας καί τάς άόιδούς 
νά ερίζουν διά τήν εύνοιάν του. Τάς έβλεπε 
μάλιστα νά στέργουν Ελάχιστου μόνον κλήρον 
τών αισθημάτων του, καί εάν ποτέ δύο αντί
ζηλοι, περισσότερον άπ’  δτι έπρεπε μή συμβι
βαστικοί, δέν έσυμφώνουν είς τήν διανομήν, 
Ετραγουδοΰσε καί πρός τάς δύο κωμικόν τι 
άσμα καί τάς εγκατέλειπε.

Τήν ώρισμένην ημέραν έδιδε τό μελόδραμά 
του, «άληθές άριστον ήλίου» κατά τήν ώραίαν
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ιταλικήν έκφρασιν, γέλωτα τών Ιταλικών άπο- 
κρεω. Συνήθως Επρόκει.το περί τού «Tancredi» 
τής «Italiana in Algeri», τού Pietro del Pa
ragone», τού «Aurelia no in Palmira», τών 
«Turco in Italia», τυχαίως δε δλως περι τού 
«Otello» ή τού «Barbiere». Είς τό πρώτον 
άπό τά δύο τελευταία έργα, μία ή δυ'ο σελίδες 
είναι θεσπεσίας λύπης. Ό  «Κουρεύς τής Σε
βίλλης» ολόκληρον άριστούργημα ζωηρότητος 
καί χαράς. Χαράς έλαφράς, χαράς εξωτερικής 
άναμφιβόλως, άλλα χαράς ζώσης. Χαράς τών 
αίσθήσεων μάλλον ή τού νοΰ καί τής καρδίας. 
Χαράς καθώς ή τού ήλίου, ή τής πηγής ή ή 
τού πτηνού.

Ναί, παρ’  δλην τήν σοβαράν δψιν τής ζωής, 
παρ’ δλην τήν τραγικήν δψιν τής ιΐωχής, δ μέγας 
αύτός τερψίδωρος δέν έπαυσε τότε ν’ αστειεύε
ται. Τά πάντα μετεμόρφωσεν ή παρεμόρφωσε 
διά τού γέλωτος. Μέ τήν αυτήν άμεριμνησίαν, 
παρ’ ολίγον νά εΐπωμεν προπέτειαν, συνέθετεν 
ένα /¿Κουρέα-, ανώτερου ίσως τού Κουρέως 
τού Μπωμαρσαί καί ένα «Όθέλλον» δ οποίος 
σχεδόν ολόκληρος παρουσιάζεται ώς μίά παρφ- 
δία τού έργου τού Σαίκσπηρ.

’Επευφημούντο άλλως τε καί τά δύο εργα. 
Έγένετο αποδεκτή ή μεγαλοφυΐα ή δποία

προεχέετο χωρίς κανέν πνεύμα προτιμήσεως ή 
Ελέγχου.

Ή  εορτή τήν δποίαν παρείχεν είς· τήν σαγη- 
νευμένην Ευρώπην, ώμοίαζε προς εν τών βα- 
πτισμάτων Εκείνων κατά τά δποία άνάδοχοι 
είνε αί Μοΐραι καί κατά τά δποία ρίπτονται 
αφειδώς Ανακατωμένα οβολοί καί χρυσά νομί
σματα.

Έπί εϊκοσιν έτη παρεδόθη είς τήν αύτοπαι- 
διάν αυτήν. "Επειτα, έξαφνα, Εσκέφθη νά λάβη 
υπό σοβαράν έποψιν καί τούς άλλους καί τόν 
εαυτόν του. Παρετήρησεν δτι είχε. ψυχήν, καί 
δτι καί οί άλλοι είχον Επίσης τοιαύτην, καί δτι 
είς τήν ψυχήν των διά τής ψυχής του έπρεπεν 
Επί τέλους νά λαλήση. Τοιουτοτρόπως Ελάλησε 
περί πατρίδος, περί υίϊκής. καί πατρικής στορ
γής, περί φύσεως καί περί Ελευθερίας. Πρός 
τά εύγενέστατα τών ανθρωπίνων αίσθημάτων, 
πρός τά μεγαλοπρεπέστατα τών τοπίων τής 
γής, ή μεγαλοφυΐα αυτού Εξισώθη εύχερώς, καί 
δ συνθέτης τού «Κουρέως τής Σεβίλλης» κατέ-
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στη μειδιών ό συνθέτης τού «Γουλιελμου Τέλ- 
λου». Μειδίαμα βαθύ τόρα καί ήρεμον μειδίαμα, 
διότι ό «Γουλιέλμος Τέλος» είνε Αριστούργημα 
ΰπό πολλάς έπόψεις, είνε ίσως πρό παντός Αρι
στούργημα ήρεμίας καί γαλήνης. Ύπάρχουσι 
είς αυτό οι άνθρωπον ακόμη πίίον ύπεροχο; 
είς αυτό ό έξωτερικός κόσμος.

‘Ως έκ τοΰ ύψους καί του μεγαλείου ή μου
σική αυτή είνε ή μουσική ιών δρέων ή των 
λιμνών λόγφ δρόσου τής διαύγειας· τό μυστή
ριον τών δασών εν αυτή ΰπάρχεν λαμπρά ως 
ή πρωΐα, είνε μειλίχια ως ή νύξ. Οί ήρωες τούς 
όποιους εξύμνησε δέν ύπάρχουσι πλέον ή πόα 
τοΰ ‘Ρούτλη δέν διέσωσε τά ίχνη τών ποδών 
ούτε καί τά ύδατα τον αύλακα τής ακάτου· άλλ’ 
ή φύσις την όποιαν επίσης εξύμνησε καί ή 
οποία σώζεται, συνδυάζει μαζί μέ τό αϊώνιον 
αύτης κάλλος τό κάλλος τοΰ άριστουργήματος 
μέσα είς τό όποιον Ισοπτρίζεται καί Αναγνω
ρίζεται.

Ό  ‘Ροσσίνι συνέθεσε τον «Γουλιέλμον Τέλ- 
λον» καί έπειτα τίποτε πλέον, διότι ήτο μηδέν 
δι’  αύτόν τό Stabat, ό άπό ραδινά άνθη στέ
φανος εκείνος τόν όποιον μίαν Μεγάλην Παρα
σκευήν άνέθηκεν είς τόν Σταυρόν. ’Αποτίσας 
Ιντός δλίγων έτών την δφειλήν του προς τήν 
μεγαλοφυίαν, κατηνάλωσε τεσσαράκοντα περί
που έτη ώς άπότισιν τής δφειλής του προς τήν 
ραθυμίαν καί τήν λαιμαργίαν του. ‘Από μουσι- 
κοΰ έγινε μάγειρος. Καυχώμενος περισσότερον 
είς τό εξής διά τά μακαρόνια τά όποια παρε- 
σκεύαζεν ή διά τά μελοδράματά του, περιωρί- 
ζετο είς τήν άνάπαυσιν αύτοΰ ώς είς νεφέλην 
άπό τήν όποιαν έξερρηγνΰοντο γέλωτες. Ούτως 
εγήρασε καί άπέθανεν, εν μέσφ τεχνικωτάτων 
εδεσμάτων καί ευφυολογιών, ό συνθέτης τοΰ 
«Κονρέως τής Σεβίλλης» καί τον «Γουλιελμου 
Τέλλου», έκεϊνος περί τοΰ όποιου τόσον εύφυώς 
Ιλέχθη δτι ύπήρξε κράμα Πουλτσινέλλου και 
’Ολυμπίου Διός.
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—  ’ Αηόαηασμα —

Π ώ ς  >'ά ζήσωμεν, τούτο είναι δι’ ήμάς τό ούσιωδέ- 
* στατον πρόβλημα. Ό χ ι  τίνι τρόπφ Οά ζήοωμεν 
ύπό Ολικήν επο»|ην, άλλά τίνι τρόπφ θ ά  ζήσωμίν έν 
τή εόρυτάτη τής λέξεως σημ«σίφ Γό γενικόν πρόβλημα, 
οπερ εν ίαυιφ  συμπεριλαμβάνει παν άλλο ειδικόν 
πρόβλημα, είναι ό ορθός ορισμός τής κατά πάντα 
άρίστη; δράσεως ΰπό πάσας τάς περιστάσεις. Π ώς  
πρεπει να διαιτάται τό ,σώμτι- πώς τό" πνεύμα· ποια ή 
όρθή διαχείρισις ύπσθεσεων, ή άναιραφή καί συντή- 
γηαις οίκογενείος, ή διαγωγή ημών ώς πολιτών, ποια 
η >Μΐταλληλοιάτη χρήσις πάντων τών προσόντων ημών 
πρός μεγίστην ώφέλίιαν ήμών τε κάί τών άλλων, ποια 
ή μέθοδος πρός βίον τέλειον; ’Επειδή δε τοΟτο είναι 
τ ο  μ εγα  μάθημα, δπερ είναι ανάγκη νά μάθωμεν, αάιά 
τοΰτο είναι Ιπομένως καί τό μέγα μάθημα, τό όποιοι1 
ή άγωγή δφείλει νά διδάξη.

'Η  προπαρησκευή τών ά>·θρώπο>ν πρός τέλειον βίον 
δέον νά είναι σκοπός τής αγωγής- ό  μόνος δέ λογικός 
τροπος του έξελέγχειν παιδαγωγικήν τινα μέθοδον 
είναι τό Ιξετάζειν κατά πόσον ή μέθοδος αυτή τοΰ 
σκοπού τούτου Ιπιτυγχάνει.

Τ ό μέιρον τούτο, ουδέποτε έν χρήσει καθολοκλη- 
ρίαν, σπανίως δε μερικώς, καί τότε άορίστως πως καί 
Ασυναισθήτως σχεδόν, δε«ν νά έφαρ/ιόζεται έν αυνει- 
δήσει, μεθοδικώς καί κατά πάσας τάς περιπτώσεις,

Είναι δρθόν νά όρίσωμεν καί πάντοτε διαυγώς νά 
τηρώμεν πρό οφθαλμών, ότι δ όσον ένεστι τέλειος 
βίος είναι ό σκοπός, τού οποίου πρέπει νά έπιτύχω- 
μεν ούτως ώστε, άνατρέφοντες τά τέκνα ήμών, άμέσως 
άποβλεποντες πρός τόν σκοπόν τούτον, νά Ικλέγωμεν 
ανάλογα Αντικείμενα σπουδής καί ά να λόγους μεθόδους. 
"Ο χι μόνον πρέπει νά παύσωμεν άσυναισθήτως παρα-
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δεχόμεοι έν τή άγωγή τόν ύιριστάμενον συρμόν, όστις 
δεν εχει κύρος περισσότερον άλλου τινός οίουδήποτε 
συρμού, αλλά όφείλομεν κρίνοντες νά φαινώμεθα 
ανώτεροι ανθρώπων τινών, ευφυών μεν, οίτινες ομως 
προνοούντες καί κηδόμενοι περί τής πι ευματικής ¿να- 
πτύξεως τών τέκνων «ύτών, κρίνουσιν ούχί όρθώ ς καί 
έπισταμένως σκεπτόμενοι, άλλ’ Ιπιπολαίως πως. Δέν. 
πρέπει νά άρκώμεθα νομίζοντας, ότι τοιαΰτη ή τοιαύτη 
γνό»σις θ ά  άποβή χρήσιμος εις τόν μετέπειτα βίον, ή 
ότι τοιοΰτον ή τοιούτον είδος εχει περισσότερα' 1 πρα
κτικήν Αξίαν. Ό χ ι -  όφείλομεν νά έξεύρωμεν μέθοδον 
πρός έκτίμησιν τής σχετικής Αξίας τών διαφόρων γνώ
σεων ούτως, ώστε &ατιχώς νά  γνοΐβίζω μαν, ποΧαι είναι 
Ικείναι, έφ’ ών πρέπει \’ά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν 
ήμών.

’Αναμφιβόλως τό Ιργον είναι έπίπονον, —  ίσως δε 
ουδέποτε Ιπιτευχθή τελείως. Ά λ λ ’  εάν λάβωμεν ύπ’ 
δψιν τήν εάρι/τητ« τών έξ αύτοΰ έξαρτωμένων συμφε
ρόντων, θ ά  ίδωμεν δτι ή δυσκολία αύτη όχι μόνον 
δέν είναι λόγος, δπως δειλιώντες παρίδωμεν αυτό, 
Αλλά τουναντίον δπως Αφιερώσωμεν άπάσας ήμών τάς 
δυνάμεις πρός έπίτευξιν αυτού. Π ρός τοΰτο Αρκεί συ
στηματικός νά βαδίζωμεν, ίσως δε τότε φθάσωμεν 
πολύ συντόμως εις Αποτελέσματα ούχί ευκαταφρόνητα.

Τ ό πρώτον ημών βήμα προφανώς πρέπει νά είναι 
ή τοξινόμησις κατά τάξιν σπουδαιότητος τών κυριω- 
τάτων Ινεργειών, έξ ών άποτελείται ή Ανθρώπινη ζωή. 
Κάτά φυσικήν σειράν δύνανται αθται νά καταταχθώ- 
σιν ώς έξη ς: ι) Α ί ένέργειαι, αί τείνουσαι Αμέσως 
πρός αΰτοσυντήρησιν. 2) Αί ένέργειαι, αίτινες, έξασφα- 
λίζουσαι ιά  πρός τό ζήν Αναγκαία, συντελούσιν έμμέ- 
σως είς τήν αύτοσυντήρησιν. 3) Αί ένέργειαι, αίτινες 
αποβλέπουσι τήν ανατροφήν καί πειθαρχίαν τών παί- 
δων. 4) Αί ένέργειαι, δι’  ών επιτυγχάνεται ή  τήρησις 
τών καταλλήλων κοινωνικών καί πολιτικών σχέσεων, 
5) Αί ποικίλάι ένέργειαι, αίτινες πληρούσι τάς ώρας 
τής σχολής τάς Αφιερωμένος πρός ίκανοποίησιν τών 
ορέξεων καί συναισθημάτων ήμών.
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Δέν ύπάρχει Ανάγκη μακράς σκέψεως, ίνα άποδειχθή 
δτι ή τοξινόμησις αύτη φαίνεται αντιστοιχούσα πρός 
τήν Αληθή τάξιν τών πραγμάτων. Αί πράξεις ήμών 
καί αί προφυλάξεις, δι’  ών διατηροΰμεν διηνεκώς τήν 
προσωπικήν ήμών Ασφάλειαν, ώρισμένως εχουσιν έπι 
πασών τών άλλων τήν προτεραιότητα. ’Εάν ήδύνατο 
νά εύρεθή άνθρωπος ώ ς παιδίον άπειρος τών περιβαλ

λόντων αντικειμένων καί αδυνατών νά καθοδηγηού 
’¿αυτόν έν τφ  έξωτερικφ κόσμφ, αναμφιβόλως σχεδόν 
,θά  έφονεύετο άπαξ έξελθών εν τή δδφ, οίαιδήποτε καί 
άν. ήσαν αί γνώσεις, αύτού έπί άλλων ζητημάτων.

’Επειδή δέ τελεία Αμάθεια έπί παντός άλλου κλά
δου ουδέποτε θ ά  έπεφερε τόσον ταχέως τόν δλεθρον 
ώ ς ή έντελής αμάθεια επί τούτου τού σημείου, όφεί
λομεν νά παραδεχθώμεν, ότι αί γνώσεις αί Αμέσως 
βαίνουσαι πρός αύτοσυντήρησιν Ιχουσι πρωτίστην 
σπουδαιότητα.

Ούδείς δύναται νά άμφισβητήση, δτι μετά τήν άμε- 
. σον αύτοσυντήρησιν έπεται ή έμμεσος, ήτις συνίστατα^ι 

είς τήν άπόκτησιν τών πρός τό ζήν αναγκαίων. Ό τ ι  ο 
άνθρωπος έχει καθήκον νά έξασφαλίση τήν ατομικήν 
του ζωήν πριν άναλάβη καθήκοντα οικογενειακά, γίνε
ται δήλον έκ τού δτι τά  πατρικά καθήκοντα καθί
στανται δυνατά μόνον, όταν τά πρώτο έχωοιν έξασφα· 
λισθή. 'Επειδή δέ ή δύναμις πρός αύτοσυντήρησιν 
κατ’ ανάγκην προηγείται τής Απαιτουμένης ίκανότητος 
πρός διατροφήν οίκογενείας, έπεται δτι καί αί γνώσεις 
αί τείνουσαι πρός αύτοσυντήρησιν προηγούνται τών 
αναγκαίων γνώσεων πρός οικογενειακήν ευημερίαν, 
ΰστεροΰσι δέ μόνον τών γνώσεων τών αναγκαίων πρός 
άμεσον διαφύλαξιν της ζωής.

Ε πειδή δέ πάλιν ή οίκογένεια κατά χρονολογικήν 
σειράν προηγείται τοΰ Κράτους —  καθ’  οτι ή μέν άνα- 
τροφή τών παίδων είναι δυνατή καί πρό τής ύπάρ- 
ξεω ς τού Κράτους καί μετ’  αύτήν, ένφ ή  ύπαρξις τού 
Κράτους Ιξαρτάται έκ τής ύπάρξεως τών παίδων- εκ

Ν Ε Κ Ρ Ι Κ Α Ι

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Β Ι Σ  ΜΕ ΤΟΝ

Ε πιστολή  Έ λ Χ η ^ ο ς  τ α ξ ιδ ιώ τ ο υ

Ε πέρασαν δεκαπέντε χρόνια άπό τότε πού 
άφησα τή Ρώμη’ ήξευρα πώς θά εύρω τό 

καθετί διαφορετικό, δμως δέν επερίμενα τέτοια 
τελεία μεταμόρφωσι.. Ή  Ρώμη πού γνώριζα, 
μέ τούς στενούς καί άκανόνιστους δρόμους καί 
τά ξύλινα παληόσπιτα, δέν υπάρχει πειά· καί 
στη θέσι της βλέπεις τώρα μια μεγάλη Κόρινθο, 
Ιπιβλητική, εύθυμη καί πλούσια, όπού την κατα
στρέφει δμως ή συνηθισμένη ¿καλαισθησία τών 
Ρωμαίων. Καί πρώτα - πρώτα, είναι παραπολύ 
μεγάλη· τά σπίτια παραπολύ ψηλά, οί δρόμοι 
παραπολύ πλατείς, τό καθετί ύπολογισμένο 
παραπολύ μεγάλο. Αίσθητικώς ή εντύπωσις εΐνα̂ ι 
έλεεινή4 για ένα κοινόν παρατηρητήν είναι πολύ 
Αστεία, Οί πλατείς δρόμοι —  πού λαμποκοπούν 
άπό χρωματιστά μάρμαρα καί φρεσκοβαμμένα 
κτίρια— είναι γεμάτοι άπό πλούσια μαγαζιά όπού 
βλέπεις καθετί νέον άπό τήν Ελλάδα καί άπό

τούτου έπεται δτι τά καθήκοντα τού Ανθρώπου ώς 
γονέως Ιχουσι μείζονα σπουδαιότητα τών καθηκόντων 
αύτού ώς πολίτου. Πλήν δυνάιιεθα νά μεταχειρισθώ- 
μεν καί άλλο έπιχείρημα —  άφ ού ή τβλεώτης κοινω
νίας τίνος έξαρτδται εκ τής φύσεως τών πολιτών, ή 
δέ φύσις τών πολιτών διαπλάττεται μάλιστα διά τής 
έκ παιδικής ηλικίας Αγωγής, όφείλομεν νά συμπερά- 
νωμεν δτι ή ευημερία της οίκογενείας είναι τό θεμέ
λιον, έφ’ οδ στηρίζεται ή ευημερία τής κοινωνίας. 
Ό θ ε ν  αί γνώσεις, αί άμέσως πρός τής οίκογενείας τήν 
εύημερίαν όδηγούσαι, δέον νά προηγώνται τών γνώ
σεων, αίτινες αποβλέπουσι πρός τήν τής κοινωνίας.

Α ί ποικίλαι καί εύάρεστοι άσχολίαι, αίτινες πληρούσι 
τάς ώρας τής σχολής ήμών, ή μουσική/ή ποίησις, ή 
ζωγραφική, προφανώς υπονοούσι προύπάρχουσαν κοι
νωνίαν. Ό χ ι  μόνον ποιά τις άνάπτυξις αύτών καθίοτα- 
ται αδύνατος άνευ κοινωνικής Ινότητος πρό _ πολλού 
ύφισταμένης, άλλά καί αύτή καθ’ έαυτήν ή ούσία 
αύτών συνίοταται κατά μέγα μέρος έκ κοινωνικών συμ
παθειών καί συνασθημάτων. Ή  κοινωνία 5χι μόνον 
παρέχει τάς πρός άνάπτυξιν τών τεχνών Αναγκαίας 
συνθήκας, άλλά καί αύτά τά συναισθήματα καί τάς 
Ιδέας, άτινα αύται έκφράζουσιν. Ε πομένω ς καί τά 
άφορώντα τήν μόρφωοιν τού ατόμου ώ ς καλού πολί
του άποβαίνουσι σπουδαιότερα τών άφορώντων τήν 
ύπό έποψιν τεχνών αισθητικήν αύτοΰ μόρφωσιν καί εν 
τή άγωγή πρέπει νά προηγώνται.

Αύτή λοιπόν, έπαναλαμβάνομεν, φαίνεται είς ημάς 
ή κατα λογικήν σειράν κατάταξις. α )̂ Ή  άγωγη ή 
προπαρασκευάζουσα διά τήν άμεσον αύτοσυντήρησιν, 

')  ή τήν έμμεσον αύτοσυντήρησιν σκοπούσα, γ') ή 
ιαπλάττουσα τόν άνθρωπον ώς γονέα, θ') ή  προ

παρασκευάζουσα τόν πολίτην, ε') ή  προπαρασκευά
ζουσα τόν άνθρωπον διά τάς ποικίλας Ασχολίας τού 
βίου, τάς σκοπούσας τόν καλλωπισμόν καί τήν λεπτό
τητα τού πνεύματος.

Μ&τάφφ Δ . καί Π . Α . Λ Α —Κ Α Ρ Ε Ω Σ

Ε Π Ι Ε Τ Ο Α Α Ι

Ν Ε Ρ Ο Ν Α ,  Ρ ΟΜΗι  6* Μ. X.

πρός φ ίλ ο ν  τ ο υ  είς τάς Ά & ή ν α ς

τήν ‘Ανατολή μαζί μέ τά περίεργα πράγματα 
πού έρχονται άπό βορράν καί άπό τούς βαρβά
ρους τόπους. “Ολος ό κόσμος φαίνεται νά 
σπαταλφ. Τά καταστήματα είναι γεμάτα, άπό 
τό πρωΐ έως τό βράδυ. Χρυσά μικροπράματα, 
γυάλινα δοχεία, χαλάκια, σιζαντέδες, μεταξωτά, 
υφάσματα ύφασμένα μέ χρυσάφι καί άσήμι, 
κεντήματα, δλα απλωμένα άστραφτερά στό φώς 
τοΰ ήλιου, ζαλίζουν τά μάτια καί φαντάζουν 
επιδεικτικά μέ τόν δγκο καί μέ τη λάμψι τών 
χρωμάτων.

Δέν υπάρχει Αμφιβολία πώς δ Αύτοκράτωρ 
είναι παραπολύ δημοτικός· καί δσες φορές βγαί
νει έξω, δ λαός τόν Ιπευφημεΐ μέ φανατικόν 
Ινθουσιασμό. Είναι βέβαια καί δυσαρεστημένοι 
μεταξύ τών παλαιικών Φιλελευθέρων, μά δέν 
έχουν καμιάν έπιρροή καί ούτε τούς λογαριάζει 
κανείς. Γιατί, τί σημαίνουν τά παράπονα καί
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ΐ| αϊώ'Ία γκρίνια τους γιά τά παληά καλά χρό
νια καί γιά ΐό Κράτος πού πάει κατά διαβόλου, 
μπροστά στην ευτυχία πού παντού, σέ καθετί 
είναι χυμένη, από τότε πού άνέβηκε ό Νέρων 
στόν θρόνο; [Τρωτή φορά τώρα άπό χρόνια 
ό λαός άναπνέει ελεύθερα· καί μέτίς μεταρρυθ
μίσεις πού έφερε στή φορολογία, ενα βάρος 
δυσκολοβάσταχτο έστ'|κωσε άπό τούς ώμους τού 
φτωχού, καί, ήμπορώ νά τό βεβαιώσω, τού χρεω- 
στοΰν ευγνωμοσύνη γι’  αυτό.

Είναι λίγες ήμερες πού γευμάτισα μέ τον 
Σενέκα, γιά νά μπορέσω νά μιλήσω μέ μερικές 
φυσιογνωμίες φιλολογικές. Είναι κάπως ηλικιω
μένος. Συζητώντας γιά τις διαφορές πού έ'χουν 
ό δικός μας καί ό ρωμαϊκός λαός, είπε πώς 
έχομε πολύ δίκαιο νά μιλούμε γιά την πνευμα
τική μας υπεροχή, τό καλλιτεχνικό γούστο, την 
ευφυΐα, την αϊσθησι τής άναλογίας, μά πώς 
ιδέα δέν έχομε ούτε άπό έλευθερίαν εμπορίου, 
ούτε άπό ελευθερία σκέψεως. «Αυτό ·τό είδος 
τής ελευθερίας», είπε, «πάντα στέκει καλύτερα 
κάτω άπό ένα Βασιλέα ή Ηγεμόνα παρά μέ 
δημοκράτας πού υποβλέπονται αναμεταξύ τους. 
Ποτέ δέν θά ύποφέραμε τή θρησκευτική τυ
ραννία των ’Αθηνών». Δέν ήμπόρεσα νά κρύψω 
αυτό πού μού έκαμε σήμερα αϊσθησι στη ‘ Ρώμη, 
δτι, ενφ δλοι σχεδόν έχουν άξιώσεις φιλολογι
κός καί συζητούν δλοένα γιά ευγλωττία, ύφος 
και δήθεν καλλιτεχνία, δλοι σχεδόν γράφουν 
κακά Ικτός τού Πετρώνιου τού Διαιτητού, όπου 
ό φιλολογικός κόσμος δέν τον άναγνωρίζει. Οί 
‘Ρωμαίοι μιλούν πολύ περί τού «ή τέχνη διά 
την τέχνην»· καί ή γλώσσα των, άντί νά είναι 
ένα άπλό καί τέλειον δργανον τής σκέψεως, 
καλλιεργείται μόνον καί μόνον διά την γλώσσα. 
«Αυτό, σ’  εμάς τούς Έλληνας», είπα, «φαίνεται 
ή κυριωτέρα αρχή τής παρακμής καί τό άντί- 
θετον τού ίθικού μας Ιδεώδους, δτι καθετί πρέπει 
νάχρησιμεΰη ώς στόλισμα· καθετί δμωςπού φθά
νει στην ίιπερβολή, καί αποβλέπει Ικεΐνο εις τον 
στολισμόν μόνον, είναι κακόν». Νομίζω πώς ό 
Σενέκας ¿συμφώνησε μαζί μου, άλλ’ οί νεώτεροι 
φιλόλογοι πού ήσαν Ικεΐ, χαμογέλασαν μέσυγκα- 
τάβασι καί σάν νά μέ ελεεινολογούσαν, καί 
είπαν προστατευτικά: «στεκόμαστε πολύ ψηλό
τερα άπ’ αύτά δλα».

’Έπειτα άπό τό γεύμα αύτό, σκέφθηκα πώς 
έγνώρισα άρκετά άπό τήν φιλολογική συντεχνία. 
Ό  Σενέκας πολύ ευγενικά υπέβαλε στόν Αύτο- 
κράτορα νά μέ δεχθή. Παρουσιάσθηκα χθες τό 
απόγευμα είς τό νέον χρυσό παλάτι πού έκτισε 
ό Νέρων γιά τόν Ιαυτό του. Πλούσιον οικοδό
μημα, κοινόν γιά τό δικό μας γούστο, πού είναι 
όμως Ιπιβλητικό. Ταιριάζει πολύ καλά μέ τόν 
προορισμό του, μά δλοι οί αύλικοί παραπονούν- 
ται οτι δέν είναι άρκετά ευρύχωρο ούτε άναπαυ- 
τικό. Μέ πήγαν σ’  ένα είδος άντιθαλάμου δπου

διάφοροι τής αυλής, στρατιωτικοί καί πολΐται, 
έπερίμεναν καί μού είπαν δτι δ Αύτοκράτωρ 
θά μέ θεχθή μετά ένα τέταρτον τής ώρας περί
που. "Ολοι μιλούσαν σιγά-σιγά σάν νά εύρί- 
σκοντο μέσα σέ ναόν. ’ Εγώ όμως είδα δτι δέν 
υπήρχε κανένας λόγος γι’ αύτό, άφοϋ τό δωμά- 
τιον τού Αύτοκράτορος ήταν στην άλλην άκρη 
ένός μεγάλου διαδρόμου καί οί θύρες ήταν κλει
στές. Μετά ένα τέταρτον ένας άξιωματικός μέ 
ώδήγησε στόν Αύτοκράτορα.

Ή ταν καθισμένος εμπρός σ’ ένα μεγάλο τρα
πέζι μέ χαρτιά καί περγαμηνές κάθε λογής, καί 
Ιφαίνετο πώς υπαγόρευε στόν γραμματέα του, ό 
όποιος είχε φύγει, άπό τήν άλλη θύρα δταν 
μπήκα. Μοιάζει πολύ μέ τίς εικόνες του, πού 
δέν άποδίδουν δμως τά μυωπικά, όνειροπόλα 
μάτια του, ούτε τήν έκφρασί του τήν εύδιάθετη 
καί τήν έξυπνη. Σέ κυττάζει μ’  έναν τρόπο 
μισο - ικευτευτικά, σάν νά σοΰ λέγη «γιά όνομα 
τού Θεού, μή νομίσης πώς δλα αυτά τά πράγ
ματα τά παίρνω στά σοβαρά». Αί κινήσεις του 
είναι βιαστικές μά δχι απότομες. Κρατούσε στά 
χέρια ένα κομπολόι άπό κεχριμπάρι καί τό έπαιζε 
δλη τήν ωρα πού μιλούσαμε. Τά δάχτυλά του 
είναι κοντά, τετράγωνα καί μάλλον παχειά. Μι
λούσε ελληνικά άρκετά καθαρά, μά τήν αλήθεια, 
καί χωρίς ξενικό τόνο. Πραγματικώς, τά μιλεΐ 
πολύ καλά. Μέ ρώτησε δν διασκεδάζω στή 
Ρώμη, άπό πότε είχα έλθει, τί σκεπτόμουν γιά τήν 
πρόοδό της, καί αν είχα πάει στό νέον θέατρο. 
Άπήντησα πώς δέν είχα ίδή τό νέον θέατρο, μά 
πώς μού είπαν δτι. άξιζε τόν κόπο νά Ιδώ τις 
παραστάσεις τού άμφιθεάτρον. Ό  Αύτοκράτωρ 
¿γέλασε κινώντας τούς ώμους καί είπε πώς τό 
έλεγα άπό μεγάλη μου ευγένεια, γατί ήξευρε 
πολύ καλά πώς τά θεάματα αύτά, μολονότι δια
σκέδαζαν πολύ τόν άγράμματον δχλο, ήταν πολύ 
άνοστα δι’ άνθρώπους τής ίδικής μου καλαισθη
σίας καί μορφώσεως. ‘Υποκλίθηκά γιάτή φιλο
φροσύνη. "Οσο γιά τόν εαυτό του, έξηκολούθησε, 
τά θεάματα είλικρινώς τόν άηδιάζουν, άλλά, 
βέβαια, είναι καθήκον πού τού επιβάλλει τό 
Κράτος, νά πηγαίνη. «Είναι τού επαγγέλματος 
μου», είπε· «αν δμως ήμποροΰσα νάκάμνω δ,τι 
μού αρέσει, θά έβλεπα μόνον ¿λληνικά δράματα, 
δπου νά παίζη ίδικός μου θίασος, μέσα στο 
δικό μου σπίτι». Μέ ρώτησε γιά πολλούς συγ
γενείς μου πού είχε άπαντήσει είς τήν Ελλάδα, 
ενθυμούμενος καί τό δνομα καί τό Ιπάγγελμά 
των. Μέ ρώτησε αν έγραψα τίποτε τώρα τελευ
ταία, καί δταν είπα πώς βαρέθηκα τά βιβλία καί 
δτι εις τό εξής θ ’ άφιερώσω δλον τόν καιρό 
μου νά σπουδάζω τούς άνθρώπους μόνον, ¿γέ
λασε. «Τίποτα δέν είναι τόσο άπελπιστικό», 
είπε, «δσο νά θέλη κανείς νά άνυψώση τό φιλο
λογικόν γούστο είς τήν πόλιν αύτήν. Εΐμεθα 
θαυμάσιος λαός· κάνομε πολλά πράγματα πολύ
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καλύτερα άπό άλλους λαούς — δέν Ιννοώ μόνον 
τόν άποικισμόν μας » — είπε χαμογελώντας, — 
«καί τό εξωτερικόν μας εμπόριον, άλλά τή ζω
γραφική μας είς τό πορτραΐτο καί τές λαϊκές 
μμς φάρσες. Κατά γενικόν κανόνα, εύθύς πού 
καταπιαστούμε μέ τήν Τέχνη, δέν κατορθόνομε 
τίποτε, καί τά άποτελέσματα είναι άξιοδάκρυτα. 
"Αν, λοιπόν, θέλης νά εύρης ένα Ρωμαΐον πού 
νά ήναι άγαπητός, ικανός καί έξυπνος καί σε
μνός, πρέπει νά ζητήσης κάποιον πού νά μή 
γνωρίζη τίπόιε άπό Τέχνη καί ούτε νά θέλη 
νά μάθη. Με σάς δμως διαφέρει τό πράγμα. 
Αί Άθήναι είναι πόλις καλλιτεχνών». ’Έπειτα 
άλλαξε θέμα ομιλίας καί άνέφερε τάς πικράς 
μάλλον κρίσεις πού ¿δημοσιεύθησαν στάς ’Αθή
νας διά τό πώς έπολιτεύετο πρός τούς ’Ιουδαί
ους, καί Ιδιαιτέρως πρός τήν νέαν αΐρεσιν πού 
ονομάζονται Χριστιανοί.

«Βέβαια»,: είπε, «σέ σάς φαίνεται άλλόκοτον 
δταν καταφεύγω είς τά άκρα' δμως, πίστεψέ με, 
στήν περίστασιν αύτήν είναι άναγκαΐον. Παντού 
είναι Έβραΐοι καί παντού άπαιτοΰν τά δικαιώ
ματα τού πολίτου. ’Αλλά δέν ζούν ώς πολΐται: 
φυλάττοην τούς ΐδικούς των άλλόκοτους θεσμούς· 
άπαιτούντά δικαιώματα τού πολίτου καί ’ιδιαί
τερα προνόμια, δηλ. νόμους ίδικούς των' θέλουν 
νά έχουν τά πλεονεκτήματα έθνους χωρίς αυτοί 
νά είναι έθνος, χωρίς νά έργαζωνται είς τάς 
υπηρεσίας τού Κράτους. Δέν ήμπορούμε νά τό 
επιτρέψωμε αύτό. "Ολα αύτά τά ζητήματα τά 
έφερανείς τό μέσον αύτοί οί λεγόμενοι Χριστια
νοί, πού είναι, πρέπει νά τό είπώ, παραπολύ 
δύσκολο νά συνεννοηθή κανείς μαζί τους: Πρώτα, 
διότι άκολουθόύν τήν πολιτική τής παθητικής 
άντιστάσεως δπού τόσο δύσκολαήμπορείς ν’άντι- 
δράσης έναντίον της, καί έπειτα διότι έχουν τίς 
γυναίκες μέ τό μέρος των — καί ξεύρεις τί ση
μαίνει ένα τέτοιο πράγμα. Δέν έχω καμιά προ
σωπικήν άντιπάθεια ούτε πρός τούς Εβραίους 
ούτε πρός τούς Χριστιανούς. Δέν ήμπορώ δμως 
νά άνέχωμαι μέσα στό Κράτος μιά μυστικήν 
¿ταιρεία ή οποία διδάσκει δτι τά καθήκοντα τού 
πολίτου προς τό Κράτος είναι πράγμα δευτε- 
ρεΰον, δτι δέν ύπάρχει άνάγκη πατριωτισμού καί 
δτι δέν υπάρχει άπολύτως κανέν δικαίωμα πολί
του ». Άπήντησα δτι πολύ καλά καταλαβαίνω 
τό πράγμα, καί ρώτησα τήν Μεγαλειότητα του 
δν δέν σύμφωνη μαζί μου δτι ποινικοί κατα
διώξεις σπανίως φέρουν άποτέλεσμα καί συχνά 
βλάπτουν μάλιστα.

Ό  Αύτοκράτωρ άποκρίθη δτι τά λόγια μου 
έχουν πολλήν σημασία, δέν ¿νόμιζε δμως πώς 
τό κίνημα είναι εθνικόν ή γενικόν πού νά ·έχη 
μέσα του στοιχεία διαρκείας, άλλά κάτι μονομε
ρές, πού θά τελειώση γρήγορα, άφοΰ οί περισ- 
σότεροι φρόνιμοι άνθρωποι είναι εναντιρν..,·:ω

«Τό δυσάρέστον είναι δτι»,.είπε, «μπήκε.^μ

κεφάλια των γυναικών πώς πρόκειται γιά κάτι 
ευγενικό, καί βέβαια δσο βλέπουν δτι δλοι οί 
φρόνιμοι άνθρωποι είναι εναντίον, τόοο περισ
σότερο θά Ιπιμένουν. Ό λη αύτή ή ιστορία έχει 
Ιξογκωθή καί είς τόν χαρακτηρισμόν τού κινή
ματος καί εις τά μέτρα πού έλαβα εναντίον τον. 
Άλλ’  αύτό δέν ήτο δυνατόν νά τό άποφύγωμε. 
Είπαν δτι μού προξενεί ευχαρίστησι νά βλέπω 
τά βάσανα αθώων θυμάτων. Αύτά είναι άνοη- 
σίες. Πολύ φροντίζω νά Ιξακριβώνεται καλά 
καθετί, γιά νά μήν ένοχοποιήται δ άθώος μαζί 
μέ ιόν ένοχον. "Επειτα, κάτθε ’ Ιουδαίος ή Χρι
στιανός πού δμολογήση δτι αναγνωρίζει τάς 
άρχάς τού Κράτους, άφίνεται ελεύθερος καί δέν 
καταδιώκεται. Άλλ’ αυτό άκριβώς είναι πού 
δέν θέλουν νά κάμουν — διατί, δέν ήμπορώ νά 
εννοήσω. "Εχουν πολλήν προκατάληψιν, ακόμη 
περισσότερόν ματαιοδοξίαν, άλλά τό βέβαιον 
είναι δτι δέν ήμπορεΐ κανείς νά μή θεωρήση 
τό κίνημα έπανασιαιικόν, καί μόνον έτσι πρέπει 
νά τό άντιμετωπίση. ’Αμφιβάλλω αν σέ καμιά 
χώρα, κίνημα επαναστατικόν που επήρε τοσον 
αμείλικτη στάση εύρήκε τόσο επιεική υποδο
χήν. Βλέπεις λοιπόν» είπε στό τέλος ό Αύτοκρά
τωρ, «πόσην δυσμένεια μού άπέδωκαν είς τό 
ζήτημα αύτό. Ό μ ω ς νομίζω πώς δέν ήμπορώ 
νά παραπονεθώ: δ,τι καί δν κάμης, βεβαίως 
θά έχης άδικο».
. Σηκώθηκε τότε άπό τό τραπέζι καί είπε δτι 

ή Αύτοκράτειρα ήθελε νά μέ ίδή πρίν φύγω 
καί μέ ώδήγησε είς τά δωμάτιά της πλάϊ στά 
ίδικά του.

‘ Η Αύτοκράτειρα ΣαβίναΠοππαία είναι ήτε- 
λειότηςτήςχάριιος. Φαίνεται περισσότερον Έλλη- 
νίς παρά Ρωμαία καί όμιλεΐ Ιλληνικά καλύτερα 
άπό τόν Αύτοκράτορα, καθαρά καί κομψά. Ό λα  
δσα παράδοξα μάς έχουν διηγηθή δι’ αύτήν καί 
άκόμη πώς πουδράρει τά μαλλιά της μέ χρυσή 
σκόνη, είναι άνοησίες Ή ταν ντυμένη μέ τή 
μεγαλύτερη απλότητα καί δέν φορούσε ούτε τό 
παραμικρό κόσμημα. Ή ταν άφελεσιάτη, μετέ
διδε τήν άφέλειαν αύτήν καί είς τόν άλλον, μι
λώντας όλοένα γιά διάφορα πράγματα χωρίς 
νά επιμένη σχολαστικά εις κανένα, ώς πού είπε 
δσα είχε νά είπή, καί έπειτα μέ ένα κίνημα έλα- 
φρά σκιασμένο μοΰδωσε νά έννοήσω δτι ήταν 
καιρός νά φύγω.

Ό  Αύτοκράτωρ είπε δτι ή Βασιλομήτωρ 
ήθελε νά μέ ίδή άλλά είχε προσβληθή άπό δυ
νατή κακοστομαχιά. Μού είπε δτι ήτον βέβαιος 
πώς θά τόν ειδοποιούσα δταν θά ξαναερχόμουν 
είς τήν Ρώμην, δτι ήθελε καί δ ίδιος νά έλθη 
τό έρχόμενον έτος νά μείνη μερικούς μήνας στήν 
Ελλάδα, άλλ’  άμφέβαλλε δν αί υποθέσεις τού 
Κράτους θά τού τό έπιτρέψουν. Σέ χαιρετώ.
. Υ. Γ. — Αύτή τή στιγμή διαδίδεται δτι ή 
Βασιλομήτωρ Ιδηλητηριάσθη.
[ ’Ατό τό ύ γ γ λ * κ ό ν  ύ χ ό  Κ. Μ.| Μ Ω Ρ 12 Μ Π Ε Ρ ΙΡ Κ



Μ Π Α Κ Α Β Α Λ Η

—  Π α ρ α μ ύ Φ ι  —

Σ την Ινδική γλώσσα είναι μια παράξενη Ιστο
ρία, άπό iva Μουσουλμάνον γραμμένη, που 

μιλεϊ γιά τους παληονς θεούς τών 'Ινδιών, τους 
Άπσάρα καί τονς Ρακσάζα και που την λένε 
« Τό Τριαντάφυλλο τής Μπακαβάλης». Διαβά
ζεις έχει μέσα τόσα παράδοξα: γιά πηγές μα
γεμένες, όπου &μα κανείς έπεφτε στά νερά 
τονς, άνόρας f¡ γυναίκα, έχανε τό φνλο το ν  
γιά λουλούδια που ποτέ δέν μαραίνονταν καί 
που ή μυρωδιά τονς έδινε τό φως στους τυ
φλούς. Καί, άκόμα, την Ακόλουθη Ιστορία γιά 
μιάν όγάπη ανθρώπινη καί υπεράνθρωπη, οπού 
δμοια δεν είναι άλλη. . .

. . .  Τον καιρό πού 6 μεγάλος Ραζάς Ζαΐν- 
Ούλμουλούκ είχε ιά βασίλειά του άνατολικά στό 
Ίνδοοτάν, ή Μπακαβάλη, ή Άποάρα, άγάπησε 
ενα νειό, έναν θνητό, χόν γυιό τού Ραζά. Τό 
άγόρι αύχό ήταν έμορφο σάν κορίτσι, έμορφο 
σαν αύτόν ιόν θεό Καμά' λές και είχε γεννηθή 
γιά τήν άγάπη μόνο. Στη χώρα λοιπόν αύτή, 
καθετί πού έχει ζωή, καί τά χορτάρια άκόμα, 
νοιώθουν τήν Ιμορφιά. "Ενα άπ’  αύχά, πού τό 
λένε Άζόκα, εύθύς πού τό παχήση τό πόδι άμορ
φης κόρης, γίνεται λουλούδι μυρωδάτο.

Ή  Μπακαβάλη λοιπόν ήταν πιό έμορφη άπό 
κάδε άνθρώπινο πλάσμα, γιατί ήταν γέννημα 
θεώ ν καί δσοι χήν έβλεπαν καί τή νόμιζαν 
πώς ήταν άπό άνθρώπινη γενιά, έλεγαν, σάν 
τούς ρωτούσες: «Ρώτα τό αηδόνι, νά τράγου- 
δήση τήν Ιμορφιά της !»

Ό  νειός, Τάζ-Ούλμουλούκ, δέν είχε καταλάβει 
πώς ή άγαπημένη του δέν ήταν άπό άνθρώ
πινη γενιά- ήταν τυχερό καί άπαντηθήκανε καί 
παντρεύτηκαν μυστικά. "Ηξερε δμως πώς τά 
μάτια τη£ ήταν υπερφυσικά μεγάλα καί σκια- 
σμενα, τά μαλλιά της μύριζαν σάν τό μόσκο της 
Ταρταρίας, καί πώς σέ κάθε της κίνημα σάν νά 
σκορπούσε όλη της ή ζωή τέτοιο άρωμα καί 
τέτοιο φως πού λές κ’ έχανε τή μιλιά του καί τήν 
κύτταζε άκίνητος σάν ζωγραφιά πάνω στον τοίχο.

"Αναψε ή φλόγα τής ’Αγάπης μέσ’  τήν καρ
διά τής Μπακαβάλης καί ή φρόνησή της πέταξε 
δπως φεύγει τό χρυσάφι άπό τά φτερά τής πετα
λούδας, καί ξέχασε τούς δικούς της, τήν άθάνατη 
γένια της, άκόμα καί τήν κατοικία των ούρανών 
πού ήταν άναθρεμμένη.

* * *
Τά ιερά βιβλία των ’Ινδών έχουν πολλές 

Ιστορίες γιά τήν αίώνια πόλι Άρμανάγαρ όπού

δλοι οί κάτοικοι είναι άθάνατοι. Έκεΐ, μέσα 
σ’  αιώνια χαρά ζή ό γαλαζογένης "Εντρας, τρι- 
γυρισμένος άπό άκοίμητες ουράνιες Ιέρειες πού 
φέρνουν όλοένα γύρω του, καθώς οίάστερισμοί 
στόν ούρανό. γύρω στον Σύρυα, τόν ήλιο Έκεΐ 
ήταν καί τής Μπακαβάλης ή κατοικία, πού τήν 
παράτησε γιά τήν άγάπη ενός άνθρώπου.

"Ενα βράδυ λοιπόν, ένα βράδυ πνιγμένο 
στά αρώματα καί στήν ηδονή, άνασηκώθηκε ό 
"Εντρας στό στρώμα του σάν νά θυμήθηκε 
ξαφνικά κάτι, άπό καιρό λησμονημένο. Καί 
ρώτησε εκείνους πού ήταν γύρω τουί

—  Γιατί ή Μπακαβάλη, ή κόρη τού Φιρόζ, 
δέν φαίνεται πειά μπροστά μας;

Έ νας τού άποκρίθηκε:
—  *Ω μεγάλε "Εντρα, τό έμορφο πουλί πιά

στηκε στά δίχτυα τής άγάπης ενός θνητού! Σάν 
τό αηδόνι άδιάκοπα τραγουδεΐ τήν άγάπη της 
πού δέν είναι, λέει, άλλη σάν αυτήν. Είναι μεθυ
σμένη μέ τά νειάτα τά γήινα καί τήν Ιμορφιά του 
άγαπημένου της. Μόνο μ’  αύτόν καί γι’  αύτόν 
ζή· κ’  έτσι εμάς τούς δικούς της μάς ξέχασε καί 
ούτε μάς λογαριάζει! Έ ξ  αίτιας αύτού, αύθέντα 
των Ντέβα καί τών Σούρα, ή Άπσάρα ή τριαν
ταφυλλένια δέν φαίνεται ποτέ στά παλάτια σου!

Θύμωσε τότε πολύ ό "Εντρας καί πρόσταζε 
•νά τού φέρουν άμέσως τή Μπακαβάλη, ν’ άπο- 
λογηθή γιά τήν τρελή άγάπη της.

Τότε οί Ντέβα τήν ξύπνησαν καί τήν έφεραν 
απάνω στό άρμα τους τό καμωμένο άπό σύννεφα. 
Τά χείλη της ήταν άκόμη ζεστά άπό τά φιλιά 
του θνητού καί τό στήθος της άνθισμένο μέ 
κόκκινες βούλες πού τής χάρισαν τ’  άνθρώ- 
πινα χείλη.

Γονάτισε μπρος στόν Έ ντρα μέ τά χέρια 
ένωμένα Ικετευτικά, καί <5 Κύριος τού Στερεώ
ματος τήν κύτταξε ώργισμένος χωρίς νά μιλήση, 
μέ τά φρύδια κατεβασμένα, καθώς δταν ξεκι
νούσε στόν πόλεμο πάνω στόν ελέφαντά του 
πού είχε τρεις προβοσκίδες.

Τότε είπε στούς Ντέβα:
Νά τήν ρίξετε μέσα στό καμίνι νά Ιξαγνισθή, 

γιατί άπό τό σώμα της βγαίνει μιά μυρωδιά 
θνητού πού πληγώνει τήν άθάνατη δψι μου. 
Καί κάθε φορά πού θά ξανακάνη τήν ϊδια 
τρέλα, έτσι θά τήν ρίχνετε στή φωτιά.. .

"Ερριξαν λοιπόν; τήν πιό έμορφη Άπσάρα 
σ’  ένα καμίνι πυρωμένο καί σέ μιά στιγμή 
τό σώμα της γίνηκε μιά φούχτα άσπρη στάχτη. 
"Επειτα, ράντισαν τή στάχτη μέ;ενα νερό μα
γικό, καί ή Μπακαβάλη βγήκε άπό τό καμίνι,
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γυμνή όπως γεννήθηκε, μά πιό τέλεια καί πιό 
έμοφη τώρα.

Καί ό "Εντρας τήν Ιπρόσταξε νά τού χορέψη 
δπως τού χόρευε καί πρίν.

Χόρεψε Ικείνη δλους τούς γνωστούς χορούς 
πού χόρευαν στήν κατοικία τών ούρανών. Λύ
γιζε τό κορμί της καθώς τά άνθια πού λυγίζουν 
στό άρωματισμένο άγεράκι, καθώς τό νερό πού 
φεύγει κάτω άπό τό φώς, φειδωτό. Έλαφρή σάν 
μέλισσα στριφογύριζε, σάν φύλλο πού τό γυρίζει 
ό άνεμος, μέ άτελείωτες χαριτωμένες κινήσεις, 
πού μάγευαν.

Καί ή καρδιά Ικείνων πού τήν κύτταζαν,· σπαρ
τάρισε κάτω άπό τά λαμπερά πόδια της καί τής 
φώναξαν δλοι μαζί:

— Ώ  . Λουλούδι τής Ψυχής! Ώ  Ρόδο τής 
Ζωής! *Ω Θαύμα άπό τόν κήπο τής Χάριτος! 
Ώ  "Ανθος γλυκύτατο! Ώ  Ρόδο τής Ζωής!

"Ετσι, κάθε βράδυ ήταν αναγκασμένη νά 
παρουσιάζεται μπροστά στόν "Εντρα στό Ά ρμ α
νάγαρ καί κάθε βράδυ τήν έρριχναν στό καμίνι 
νά εξαγνησθή άπό τήν άγάπη της, πού δέν 
ήθελε νά τήν άρνηθή. Γύριζε κάθε νύχια πίσω 
στή γή, λουζότανε στή μεγάλη πηγή άπό ροδό
σταμο πού ήταν μέσα στήν κατοικία της, καί 
πλάγιαζε, χωρίς νά τόν ξυπνήση, στό πλάι τού 
άγαπημένου της.

Μά, ένα βράδυ ξύπνησε ό Τάζ-Ούλμουλούκ: 
άπλωσε τά χέρια καί είδε πώς ή Μπακαβάλη 
έλειπε άπό κοντά του.- Μόνο τό άρωμά της 
ένοιωθε άπάνω στό προσκεφάλι καί είδε τά 
πέπλα της τ’ άρωματισμένα, ριχμένα άταχτα πάνω 
στά ντιβάνια. i .

"Οταν εγύρισε πιό έμορφη άπό πρίν, τίποτε 
δέν είπε ό Τάζ-Ούλμουλούκ- μά, τήν άλλην ήμέρα, 
σάν άρχισε νά σκοτεινιάζή, έκοψε τήν άκρη τού 
χεριού του μ ’  ένα μαχαίρι καί έβαλε στήν πληγή 
άλάτι, γιά νά μήν άποκοι μηθή. "Οταν επλησίασε 
τό άέρινον άρμα, σιωπηλά σάν ένα μακρύ σύν
νεφο πού τό άσήμωνε τό φεγγάρι, σηκώθηκε 
καί αόρατος άκολούθησε τήν Μπακαβάλη.

Κρεμάστηκε στό μαγικό άρμα καί έτσι επέ
ταξε πάνω ψηλά στό Άρμανάγαρ, στά ούράνια 
παλάτια τά στολισμένα μέ πολύτιμα πετράδια, 
μπροστά στόν Έντρα. Ό  "Εντρας δμως δέν 
τόν είδε γιατί ήταν ζαλισμένος άπό τις γύρω 
του Ιμορφιές καί άπό τούς άτμούς τού κρασιού 
«σόμα».

Ό ρθός στή σκιά μιάς κολόνας, ό Τάζ-Ούλ
μουλούκ είδε τόσην Ιμορφιά πού ποτέ πρίν 
δέν είχε ϊδή, εκτός άπό τή Μπακαβάλη. "Ακούσε 
μελψδίες γλυκύτερες άπό κάθε μουσική άνθρώ
πινη. Τά μάτια του ήταν θαμπωμένα άπο τή 
λαμπράδα. Καί οί καμάρες οί χρυσόγλυφες καί 
στολισμένες μέ πολύτιμα πετράδια πού έβλεπε 
γύρω του, έμοιαζαν μέ άτέλειωτα ούράνια τόξα, 
τό ένα μέσα στό άλλο.

Μά σάν έφτασε ή στιγμή νά ίδή τόν τρομερό 
Ιξαγνισμό τής Μπακαβάλης, ένοιωσε νά πα- 
γώνη ή καρδιά του μέσα στό στήθος καί έβαλε 
μιά σκληρή φωνή. Θά έπεφτε καί αύτός μέσα 
στό χείμαρρο τής φωτιάς, Sv δέν πρόφθαναν 
νά είπούν τις μαγικές λέξεις καί νά χύσουν τό 
μαγεμένο νερό άπάνω στή στάχτη τής ωραίας 
Άπσάρα πού ήταν λευκότερη άπό τό χιόνι.

Είδε τότε τήν Μπακαβάλη λαμπερή σάν 
άγαλμα τής θεάς Λαξμή, στήν ωραιότερη μέσα 
στις χίλιες της ενσαρκώσεις, πιό ραδινή πάρα 
πρίν, δμοια μέ τόν κομήτη πού φεύγει άπό τήν 
άγκάλη τού ήλιου. Οί καμπύλες τού σώματός 
της ήταν πιό λαμπρές τώρα, καί πιό μεγάλη ή 
λάμψη τών φωτεινών μαλλιών της ., .

Καί ή Μαπαβάλη εχόρεψε καί έφυγε- καί ό 
Τάζ-Ούλμουλούκ γύρισε πίσω μέ τόν ίδιο τρόπο 
πού είχε έρθη. * * * .

"Οταν, τήν αυγή, τής είπε πώς τήν άκολού
θησε πάνω στούς ουρανούς καί πώς έμαθε τό 
μυστικό της, άρχισε ή Μπακαβάλη νά κλαίη καί 
νά τρέμη άπό τό φόβο της.

— Άλοίμονο! άλοίμόνο! τί έκαμες; Έγει- 
νες ό μεγαλύτερος ,έχθρός στόν Ιαυτό σου. Ποτέ 
δέν θά μάθης τί ύπόφερα γιά 'σένα: τήν κα- 
τάρα τών δικών μου, τις προσβολές τής γενιάς 
μου. Προτίμησα τό μαρτύριο τής φωτιάς παρά 
νά χάσω τήν άγάπη σου- χίλιους θανάτους Ιπέ- 
θανα παρά νά σέ χάσω! Τό είδες καί σύ ! 
δμως κανένας θνητός δέν μπορεί ν’ άνέβη στήν 
κατοικία τών θεών χωρίς νά κληθή! Τώρα 
άλοίμονο! τό κακό έχει γίνει καί ό μόνος τρόπος 
γά νιά νά φύγης τόν κίνδυνο πού σέ περιμένει, 
είνε νά σε πάρω άπόψε κρυφά στό Άρμανάγαρ 
καί νά μαγέψω τόν "Εντρα τόσο, πού νά μή 
μπόρεση τίποτε νά μού άρνηθή.

* * *
Τό λοιπόν ή Μπακαβάλη, ή Άπσάρα, ΰπό- 

μεινε άκόμη μιά φορά τό μαρτύριο τής φωτιάς 
καί χόρεψε έπειτα μπροστά στούς θεούς, έτσι, 
πού τά μάτια δλων Ικείνων πού τήν είδαν, θάμ
πωσαν κυττάζονιας τις καμπύλες πού ζωγρά
φιζε τό σώμα της, τή γληγοράδα τών λευκών 
ποδιών της, τή λάμψη πού άκτινοβολοΰσαν άπό 
τά μαλλιά της. Καί ή θελκτική δμορφιά της 
Ιμάγεψε δλους πού τήν έβλεπαν, καί μισοσβυ- 
σμένες φονές άκουόντανε : « Ώ  άνθος τής ζωής ! 
’ Ω λουλούδι τής ψυχής !» Τά δάχτυλα τών μου
σικών παράλυσαν, καί μόλις ακόυες τή μουσική 
τρεμουλιαστή, πεθαμένη νά τελειώνη μέσα σέ 
ένα ήδονικό σβύσιμο.

Τότε άκούστηκε ό γλυκύς κεραυνός τής φωνής 
τού "Εντρα πού τάραξε τή βαθειά σιωπή:

— Ώ  Μπακαβάλη! ΙΙές μου τί Ιπιθυμεΐς, 
καί θά σού τό δώσω. ’Ορκίζομαι στόν Τρι- 
μούρτη! . . .

20
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Εκείνη, γελαστή μπροστά toi), αλαφιασμένη 
άκόμη άπό τον χορό, είπε σιγανά:

— Σέ ικετεύω, ουράνιε θεέ, να μέ άφήσης να 
φύγω από °δώ καί να ζήσω μ’  εκείνον που 
αγαπώ, τά λίγα χρόνια πού Εχει να ζήση!

Καί κυτταξε τον νέο Τάζ - Ούλμουλούκ.
Τότε ό "Εντρας, ακούοντας τά λόγια της, γύ

ρισε καί είδε τον Τάζ - Ούλμουλούκ, καί τόσο 
σκοτείνιασε ή όψη του πού εγεινε σκοτάδι καί 
στα ούράνια παλάτια.

Είπε :
— Καί σύ, βέβαια, γενιά τών άνθρώπων, θά 

ήθελες να μοΰ ζητήσης την ϊδια χάρη; Μή 
νομίζης δμως πώς θά μπορέσης να πάρης άπό 
5δώ μιάν Άπσάρα, σαν τή Μπακαβάλη, για γυ
ναίκα σου, χωρίς vù το πλήρωσής.

— Έσύ, ώ  Μπακαβάλη, Αδιάντροπη, μπορείς '  
νά πας ελεύθερα μαζί του μια πού σοΰ τ’ δρκί- 
στηκα. Μάθε όμως πώς για δώδεκα χρόνια θά 
ήσαι μαρμαρωμένη άπό τή μέση ώς τά πόδια! 
Πήγαινε. "Ας σέ χαίρεται δ  Αγαπημένος σον!

* * *

. .  . Καί έστησαν τή Μπακαβάλη στό βάθος 
μιας παγόδας Ερειπωμένης, μέσα στα δάση τής 
Κεϋλάνης. Καθισμένη απάνω σ’  ένα πέτρινο 
θρόνο, μαρμαρωμένη άπό τήν κεφαλή έως τά 
πόδια, έβλεπε νά περνούν τά χρόνια. Μά ό 
Τάζ-Ούλμουλούκ βρήκε επιτέλους τό καταφύγιό 
της καί τήν έλάιρευε σαν νά ήταν τό άγαλμα 
θεάς. Καί έμεινε έτσι χρόνια πολλά.

Οί μισοθραυσμένες πλάκες, πού άνάμεσά τους 
είχαν φυτρώσει τά τρελά χορτάρια, έτρεμαν 
όταν περνούσαν εκεί κοντά οί άγριοι Ελέφαντες. ' 
Συχνά, άπό τό περίστυλον εκύταζαν οί τίγρεις 
μέ τά αστραφτερά σαν σμαράγδια μάτια τους. Μά 
ό Τάζ-Ούλμουλούκ ποτέ δέν άπελπίστηκε καί 
ποτέ δέν φοβήθηκε, καί έμεινε στό πλάϊ τής 
άγαπημένης του χρόνια καί χρόνια.

Στούς τοίχους έτρεχαν ξαφνιασμένα τά σαμια-

μίδια κυττάζοντας μέ τά γυαλιστερά σαν πετρά
δια μάτια τους· τά φείδια τά παραμόνευαν μέ τή 
μαγεμένη σάν χρυσόλιθος ματιά τους. Πελώριες 
άράχνες έπλεκαν τις άσημένιες δαντέλλες των 
πάνω άπό τό κεφάλι τού ζωντανού αγάλματος- 
καί πουλιά, πού ή φοβερή τους μύτη είχε τό 
χρώμα τής σάρκας καί στά φτερά τους έβλε
πες τό βασίλεμα τού ήλιου, έτρεφαν ήσυχα τά 
μικρά τους.

Κατά τά τέλη τού Ενδέκατου χρόνου, τήν ώρα 
πού δ  Τάζ - Ούλμουλούκ βγήκε νά ζητήση τρό
φιμα, σοριάστηκε ή ερειπωμένη παγόδα καί ή 
Άπσάρα θάφτηκε κάτω άπό τις πελώριες πέ
τρες όπού κανένα άνθρώπινο χέρι δέν θά μπο
ρούσε νά τις μετακινήση. .  . Τότε ό Τάζ- Ούλ
μουλούκ άρχισε νά κλαίη. Πάντα όμως περίμενε, 
γιατί ήξερε πώς οί αθάνατοι ποτέ δέν πεθαίνουν,

Σέ λίγο καιρό, μέσα άπό τις πέτρες τις σο- 
ριασμένες, φύτρωσε ένα δέντρο — ένα θαυμά
σιο δέντρο, λεπτό καί χαριτωμένο, όπού ό κορ
μός του ό στρογγυλεμένος έμοιαζε μέ σώμα 
γυναίκας. Ό  Τάζ - Ούλμουλούκ τό κύτταζε πού 
μεγάλονε μέ τις μεγάλες ζέστες τού καλοκαι
ριού καί είδε πώς τά ανθη του ήταν πιο ώμορφα 
άπό τά άνθη τού ναρκίσσου, πού τά είχαν πα
ρομοιάσει μέ τά μάτια νέων ίερειών, καί ό 
καρπός του ό τριανταφυλλένιος θύμιζε τό λείο 
παρθενικό δέρμα.

“Ετσι πέρασε ό δωδέκατος χρόνος.
Καί πριν σωθή τό τελευταίο φεγγάρι, άνοιξε 

ένας μεγάλος καρπός καί βγήκε μιά γυναίκα 
λεπτοκαμωμένη όπού τά άπαλά της μέλη ήταν 
κρυμμένα μέσα στό φλούδι τού καρπού όπως ή 
πεταλούδα μέοα στή χρυσαλλίδα. Ή ταν μιά γυ
ναίκα, ώμορφη σάν αυγή Ινδική, πού βαθειά 
ήταν ή ματιά της, όχι ματιά κόρης τής γής,— 
γιατί άληθ ινά ήταν άθάνατη — μιά Ά π σά ρα !...

Ή ταν ή Μπακαβάλη ξαναγεννημένη γιά τον 
άγαπημένο της καί Ελευθερωμένη άπό τήν 
κατάρα τών θεών.
(Μετάφφ Κ.] Λ Ε Υ Κ Α Δ ΙΟ Σ  Χ Ε Ρ Ν

Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Ή  ν ίκ η  τ ο ΰ  Φ ε μ ιν ισ μ ό ν

Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ —  Έ διαβάσατε τύ κύριον άρθςον τών 
« Τάϊμς ·  διά τά μεγάλα καπέλλα τών γυναικών, τά 
όποια ¿στάθηκαν τόσον ευεργετικά καί εις Εμάς, κατά 
τήν θεατρικήν περίοδον ιού καλοκαιριού αύτοΰ ;

Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ — Τ ό ¿διάβασα καί Ισα -ίσ α  ¿σκεπτό
μουν, ότι τό ζήτημα τού γυναικείου καπέλλου είμπορεί 
νά εχη τόσην κβσμοϊστορικήν σημασίαν, όσην και οίον- 
δήποτε άπό τά ζητήματα της Βαλκανικής χερσονήσου, 
τά όποία τροφοδοτούν τά κύρια άρθρα τών σοβαρών 
φύλλων. Είναι εύτύχημα ότι οί πολιοί « Τάϊμς » ανα
γνωρίζουν τήν μεγάλην αύτήν αλήθειαν.

Ό  ΜΑΘ. —  ώθάνετε εις τό σημεΐον αύτό;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Διατί νά μή φθάσω ; Δέν είξεύρω αν 

ή Ε λένη του Μενελάου έφοροΰοε καπέλλο μέ τερα
στίους γύρους, τεραστίους φιόγγσυς, τεράστια πτερά 
καί τεράστια άνθη. Κάτι. όμως Ιφοροΰσε, πού μαζί 
με τήν καλλονήν της, Ιξειρέλλανε τόν Πάριν, τόν υιόν 
τοΰ Πριάμου, κ’  έγινεν αφορμή τού Τρωικού πολέμου. 
Αί γυναίκες εις όλος τά έποχάς είναι αί ΐδιαι καί ai  
τοιχογραφίαι τού Κρητικού πολιτισμού μάς βεβαιόνουν 
ότι αί σύγχρονοι τού Μίνωος έγνώριζον τόσον καλά 
τά μυστήρια καί τήν δύναμιν τού ενδύματος, όσον καί 
αΐ σημεριναί Παρισινοί. Καί έπειδή αί γυναίκες δη
μιουργούν τήν ίστορίαν καί αί γυναίκες κατά τά έννέα 
δέκατα είναι ένδυμα, ό  γυναικείος συρμός έχει Ανυπο
λόγιστον κοσμοίστορικήν σημασίαν.

Ό  ΜΑΘ. —  ’Αλλά τί θ ά  γίνη τότε μέ τήν άφομοίω- 
σιν πού ζητούν 'άί γυναίκες τών ήμερων μας ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Μήν τήν φοβεΐσθε τήν άφομοίωσιν 
αυτήν. Μ ία θηλυκή συγγραφευς είπεν, ότι τό πρώτον 

ήμα πρός τήν κοινωνικήν άφομοίωσιν τών φύλων θ ά  
τον ή  άφομοίωσις τού ενδύματος. Ό χ ι  ή  ψήφος, όχι 

τά ίσα πολιτικά δικαιώματα, όχι ή  άστυκη ισοτιμία. 
Είδατε έσείς καμίαν τάσιν πρός τήν άφομοίωσιν αύτήν ; 
A i γυναίκες άφ 'ένός ζητούν ψήφον καί διεκδικοΰν το 
δικαιώματα των Ιπί τής πολιτείας καί έξ άλλου προσ
θέτουν νέα πτερά είς τά καπέλλα των, νέα χρώματα 
είς τά φορέματά των, νέους σημαιοστολισμούς είς τήν

Γυμνότητα των. Δέν είδα άκόμη καμίαν νά φορέση 
νδρικόν σακάκι, μακρόν καί όχυρόν Ανδρικόν παντα

λόνι καί μαλακήν ρεπούμπλικαν, διά νά διεκδίκηση 
τά ανδρικά δικαιώματα. Καί έφ" όσον καμία δέν το 
κάμνει —  καί είναι εύτύχημα ότι δεν τό κάμνει —  τά 
πράγματα θ ά  μένουν είς τήν θέσιν των.

Ό  ΜΑΘ. —  "Ε στω . Είμπορεί νά ε^ετε δίκαιον ΰπό 
μίαν έποψιν. Τ ό βέβαιον όμως είναι οτι τ ό  φεμινιστι
κόν κίνημα κατακτά νέον Ιδαφος.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν ήξεύρω τί κατακτά- Έ γ ώ  βλέπω 
ότι οί νέοι καί οί νεώτατοι συρμοί εύρίσκονται είς τήν 
μεγαλυτέραν άντίφασιν πρός τό Ιδεώδες αυτό. Π οτέ τό 
γυναικεϊον ένδυμα δέν υπήρξε τόσον γυναικείου όσον 
σήμερα.

Ό  Μ ΑΘ.—  Έ ξη γη θή ιε παρακαλώ, τί Εννοείτε μέ 
τό δεύτερον «γυναικείον» πού είπατε.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Θ ά σάς τό έξηγήσω άναλυτικώς. Οί 
νεώτατοι συρμοί Αποκλείουν κάθε άλλην συνεννόησιν. 
μεταξύ τών δύο φύλων, άπό ¿κείνην πού έπρωτόγινεν 
είς τόν παράδεισον καί είς τήν όποιαν όφείλομεν τήν 
ΰπαρξίν μας.

Ό  ΜΑΘ. —  Précisez;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Θ ά τό κά^ω, όσον μού έπιτρεπε- 
ται. Γνωρίζετε πολύ καλά, οτι πρό όλίγων ήμερων 
έώρτασα τήν όγδοηκοστήν μου έπέτειον. Λοιπον σας 
βεβαιώ οτι μέ μίαν γυναίκα τού τελευταίου συρμού, 
μού είναι αδύνατον νά ουζητήοω οίονδήποτε θέμα, 
εκτός ιώ ν θεμάτων, τά όποια φέρουν, διά τής ταχυ- 
τέρας οδού, πρός τήν έρωτικήν λύσιν. Είς τήν έκ- 
τεταμένηύ μου ζωήν συνεζήτησα μέ κρινολίνα, μέ 
τουρνούρες, μέ φούστες καί περικόρμια όλων τών 
ιδιοτροπιών. Σήμερον έμπρός είς μίαν γυναίκα τού 
συρμού, αίσθάνομαι τήν Ανάγκην νά βγάλω άπό τόν 
τάφον καί τό ένα πόδι μου, τό όποιον πρό καιρού 
Εχω έκεί μέσα. Α ί τρίχες μου άνορθόνονται, τό σώμα  
μου τρέμει, τό φώς μου οκοτίζεται καί οί σιελογόνοι 
αδένες μου παθαίνουν παράλυσιν. Είναι Αδύνατον, 
όχι μόνον νά συζητήσω τά φλέγοντα ζητήματα τής 
άφομοιώσεως τών φύλων, άλλά καί νάρθρωσω μίαν 
καί μόνην λέξιν. Π ώ ς τό εξηγείτε αύτό τό πράγμα ;

Ό  ΜΑΘ. —  Έ ά ν μού τό επιτρέπετε, θ ά  τό εξηγήσω  
μέ τήν γεροντικήν αδυναμίαν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ή  έρμηνεία οας ένισχύει τήν θ εω 
ρίαν μου. Ό  γεροκολασμένος εκείνος ποιητής, ό  Ό μ η 
ρος, θέλων νά δώση μίαν έντονον ιδέαν τών θελγή- 
τρων τής Ελένης, είπεν ότι οί γέροντες άνασηκόνοντο 
είς τό πέραομα της. Τί άλλο σάς λέγω κ ' έγώ ; Ή  
διαφορά είναι ότι οί Ό μηρικοί γέροντες έλαβαν τό 
βάσανον αύτό άπό μίαν γυναίκα. 'Η μείς οΐ σημερινοί 
δέν προφθαίνομεν νά σηκωνόμεθα άπό τήν θέσιν μας, 
χάρις εις τόν συρμόν.

Ό  ΜΑΘ. —  Είναι τόσον διαβολικός έπιτέλους ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Κυττάξετε μιά στιγμή έξω άπό τό 

παράθυρον. Δύο πειρασμοί περνούν είς τό άντικρυνόν 
πεζοδρόμιον. Τούς βλέπετε ;

Ό  ΜΑΘ. —  Φεΰ 1 τούς βλέπω.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  'Ομοιάζουν καθόλου μέ τήν Ελένην  

τού Μενελάου;
Ό  ΜΑΘ. —  Δέν τήν ¿γνώρισα τήν μακαρίτισσαν.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Λέτε ψέματα. Δέν ύπάρχει άνθρωπος 

είς τόν κόσμον, πού δέν ¿γνώρισε τήν Ελένην τοΰ 
Μενελάου. Σ ά ς ξαναρω τώ : 'Ο μοιάζουν;

'Ο  ΜΑΘ. —  Δέν είμπορώ νά σάς είπώ. Ο ί πύργοι 
πού έχουν είς τά κεφάλια τους μού σκιάζουν τό πρό- 
σωπόν τους.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  ’Έ στω . Αίσθάνεσθε τίποτε;
Ό  ΜΑΘ. —  'Ακριβώς. Κάποιαν Αδιαθεσίαν.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Αύτό ήθελα νά μου είπήτε. 0 1  ‘ Ομη

ρικοί γέροντες έβλεπαν τό πρόσωπον τής ‘Ελένης. 
Ε μ είς αυτήν τήν στιγμήν δέν βλέπομεν τίποτε καί 
όμως αίσθανόμεθα τήν ιδίαν αδιαθεσίαν, πού τούς 
Ικαμεν ¿κείνους νάναοηκώνωνται άπό τήν θέσιν τους. 
Έ π ι τέλους ένα ώράίον μέτωπον, δύο κεραυνοβόλα 
μάτια, μία χυτή μύτη, δύο κατακόκκινα χείλια, άρμο· 
νισμένα είς Ινα θειον πρόσωπον δέν είναι πράγμα πού 
τό συναντά κάνεις κάθε στιγμήν εις τόν δρόμον του. 
’Αλλά Ινα οώ μα σοφά γυμνωμένου καί ρετουσαρισμέ- 
νον είναι πράγμα συνηθέστατον σήμερον. Καί ποτέ ό 
συρμός δέν μάς έφερε πλησιέστερα καί σατανικώτερα 
τό γυναικείον σώμα άπό σήμερον. Αί γυναίκες περι
πατούν τώρα γυμνά εις τούς δρόμους. Περισσότερον 
άπό γυμναί. 'Ομοιάζουν μέ άσεμνα κείμενα έκδόσεως 
τών Βρυξελλών, τών όποιων αί ώμότεραι λέξεις είναι 
υπογραμμισμένοι καί τυπωμένοι μέ έρνθράν μελά
νην. Έ ά ν ήξεύρατε Ανατομίαν, θ ά  σάς ώμιλοΰσα διά 
τήν ποίησιν τής ίερολαγυνίου χώρας, τοΰ Πουπαρ-
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τείου συνδέσμου, τού ραφικού μυός, τών ορθών λα- 
παρικών μυών, του ηβικού τόξου, τής μικρός καί 
τής μεγάλης λεκάνης, τής κατ’  ίσχίον άρθρώσεως καί 
άλλων λεπτομερειών τής τοπογραφικής ανατομικής, 
τάς όποιας προσπαθεί νά μας διδάξη ό νέος συρμός 
χωρίς νά είμβθα φοιτηταί τής Ιατρικής. Ή  άνατο- 
μική Ομως πού είναι μία άποκρουστική επιστήμη εις 
τό άνατομεΧον, διδασκόμενη άπό τόν κ. ΣκλαβοΟνον, 
γίνεται μία έπιοτήμη διαβολική διδαοκομένη άπό 
τόν συρμόν.

* 0  ΜΑ©. —  Δέν διακόπτομεν όλίγον τήν ανατομικήν; 
Ή  οραοίς μου άρχίζει νά σκοτίζεται.

'Ο  κ. ΑΣΟΦ. —  Μήπως είναι δικαίωμά μας νά τήν 
διακόψωμεν; At μοδίσται έχουν συνωμοτήσει έναντίον 
τής ήσυχίας μας. Ό  μόνος τρόπος είναι νά κλείοωμεν 
το παράθυρον. Ή  ώρα τού περιπάτου πλησιάζει καί 
ό κίνδυνος είναι μέγας.

Ό  ΜΑΘ. —  Τό εύτύχημα διά τά νεύρα τής ανθρω
πότητας είναι 3τι οί γυναικείοι συρμοί περνοΟν πολύ 
γρήγορα. "Ισω ς θ ά  φθάσωμεν αΰριονείςτό κρινολϊνον 
ή εις τήν φούσταν των Βορείων Σποραδών, πού αρχί
ζει άπό τόν λαιμόν καί σβύνουσα στήθος, όσφύν, λα- 
γονας κοί άκρα φθάνει μέχρι τού εδάφους.

‘Ο κ. ΑΣΟΦ. —  Ματαίως τό περιμένετε. Ό  ασκητι
κός συρμός άπέθανε διά παντός. Οί συρμοί πού θ ά  
μάς έλθουν έπιφυλάσοουν φοβερά απρόοπτο ακόμη. 
Καί ό  φεμινισμός θ ά  θριαμβεύση - · .

Ό  ΜΑΘ. —  Μέ ποιον τρόπον; 'Εσείς έλέγατε πρό 
ολίγου, καί μ’ έκάματε νά τό παραδεχθώ κ' εγώ, δτι 
τό  πρώτον βήμα τής άφομοιώσεως θ ά  γίνη μέ τήν 
άφομοίωσιν τού ένδύματος.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Υ π άρ χει καί ένας άλλος τρόπος, 
τον οποίον δέν σάς είπα. Μ έ τήν βοήθειαν τού συρμού 
αί γυναίκες θ ά  κερδίσουν τήν τελικήν νίκη ν. Μ ετ' όλίγα 
έτη δλοι ot άνδρες θ ά  πάθουν άπό μαλάκυνσιν τού 
εγκεφάλου καί at γυναίκες θ ά  βασιλεύσουν εις τόν κό
σμον. “Iva πληρωθή τό ρηθέν ΰπό Ή σαΐου τού προ
φήτου λέγοντος : «Διά τό μή είναι άνδρα έν ‘ Ιερουσα
λήμ, Ιβασίλευσε Δ εβ ώ ρ α » . - .

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

Τ Α  Υ Π Ε Ρ  ΚΑΙ Τ Α  Κ Α Τ Α

ETNA θεατρικόν άρθρον τού συνεργάτου μας κ. Παύ- 
λου Νιρβάνα είς τάς «’Αθήνας» έγινεν αφορμή 

πολυημέρων συζητήσεων είς τάς στήλας τού καθημε
ρινού τύπου. ‘Ο  συνεργάτης μας έζήτησεν— ΰσιερ’  άπό 
τά φαινόμενα, πού παρούσίασεν ή φωτεινή Ιδίως θεα
τρική περίοδος— μίαν τάξιν, άπαραίτητην πλέον, καί είς 
τά θεατρικά μας πράγματα κ’  ενα χωρισμόν τών θεα
τρικών μας είδών. Τ ά  παρδαλά μας θέατρα δπου 
παίζονται διαδοχικώς καί μέ τούς αύτούς ήθοποιούς 
τραγωδίαι, δράματα, επιθεωρήσεις, φάρσες καί κωμεο 
δύλλια, δσον καί αν διεμορφώθησαν κατ’  αότόν τόν 
τρόπον, ΰπό τήν πίεσιν άνωτέρων οικονομικών συνθη
κών, δέν είμπορούν νάντιπροσωπεύουν επ' άπειρον 
τήν θεατρικήν κίνησιν μιάς πρωτευούσης. ‘Ο  συνερ
γάτης μας ηύχήθη έπομένως τήν ΐδρυσιν ένός Καλλι
τεχνικού Θεάτρου, δπου νά εύρίσκουν τήν θέσιν τους 
καί τήν συντροφιάν τους τά εκλεκτά έργα τού ξένου 
θεάτρου καί τά δπωσδήποτε άξια νά σταθούν κοντά 
τους προϊόντα τής Ελληνικής παραγωγής. Ή  άπλή 
αΰτή καί λογικωτάτη εύχή εξήγειρε θύελλαν αντιρρή
σεων. "Α λλοι έθέώρησαν τό αρθρον ώς διερμηνεΰον 
τόν πόνον ιώ ν δραματικών συγγραφέων, απέναντι τών 
έλαφρών έργων τά δποία τούς τρώγουν τά ποσοστά 
καί τ ή ν . .  . δόξαν, κ’  έπεκαλέσθησαν τάς Εύρώπας, 
δπου θριαμβεύουν ανενόχλητα τά ελαφρά έργα. Ά λ λ ο ι  
έβεβαίωσαν διι ή Ε λλάς δι’ έλλειψιν ζητημάτων συν- 
ειδήοεως (!) πρέπει νάπελπισθή άπό τήν τέχνην καί 
νάπεριορισθή είς τάς Ιπιθεωρήσεις. Καί άλλοι έθεώ -

ρησαν τό καλλιτεχνικόν θέατρον άναγκαίον μέν, άλλά, 
καθαράν ούτοπίαν. Δ ι’ αγνώστους λόγους αί Αντιρ
ρήσεις αύταί διετυπώθησαν μέ πρωτοφανή θυμόν. 
Ό  κ. Νιρβάνας άπελογήθη είς τήν «Ε στίαν», δτι 
κάνενός δέν ήθέλησε τό κακόν καί δτι έζήτησεν, δχι 
κάτάρ^ησιν ήΆξόντωοιν τούτου ή εκείνου τού είδους, 
άλλά απλώς ενα λογικόν χωρισμόν. Καί ή -συζήτησις 
έληξε μέ μερικός δευτερολογίας. Τ ό άστειότερον όμως 
τών επιχειρημάτων κατά τού προιαθέντος χωρισμού, 
μάς φαίνεται τό έξής. Λέγουν δτι αί Ά θή ν α ι δέν είμ
πορούν νάνεχθούν ένα καλλιτεχνικόν θέατρον. Διατί ; 
Διότι ένφ είς τά μεγαλύτερα αριστουργήματα τά  
θέατρά μας δέν υπερβαίνουν εισπραξιν ολίγων έκα- 
τοντάδων δραχμών, είς τάς επιθεωρήσεις φθάνουν τάς 
χιλίας καί τάς χιλίας πεντακοσίας. Ό  συλλογισμός 
είναι πράγματι μοναδικός. ‘Υποθέσατε πρός στιγμήν 
δτι σήμερον είς τδ Παρίσι αρχίζουν δλα τά θέατρα  
νά παίζουν τουτοχρόνως δράματα, φάρσες, επιθεω
ρήσεις καί είδη τού καφέ-σαντάν καί δτι ή Comédie 
Française άνακατόνει τό ρεπερτόριόν της μέ τό 
ρεπερτόριον τών Folies Bergères. Αί εισπράξεις θ ά  
παρουσιάσουν κ ' έκεϊ τάς (δίας αναλογίας, χωρίς 
καμίαν αμφιβολίαν. Καί οί Παρισινοί, δανειζόμενοι 
τήν 'Αθηναϊκήν λογική»', θάποφανθοΰν δτι τό Παρίσι 
δέν άνέχεται τήν φιλολογίαν είς τό θέατρον. Καί δμως 
μέ τήν λογικήν αύτήν πηγαίνομεν έμπρός. Ή  μάλλον 
οπ ίσ ω . . .

ΤΟ βέβαιον είναι δτι τό καλοκαίρι αύτό δέν εότυχή- 
σαμεν νά Ιδοΰμεν είς τά παρδαλά μας θέατρα, ουτε 

πέντε σχεδόν ξένα άριστουργήματα. Ά λ λ ο τε  τά έτρω
γαν αί έπιθεωρήσεις, άλλά κάτι άπέμενεν επιτέλους 
καί δι’  δσους δέν πηγαίνουν εις τό θέατρον διά νά 
χωνεύουν uóvov καί νά φλερτάρουν. Φέτος είχαμε»' καί 
τόν κατακλυσμόν τών πρωτοτύπων. Πού νά ξεμυτήση 
Ίψ εν, Χάουπτμαν, Σιρίντμπεργ ; Καί έπειτα έρωτφ 
ό κ. Τσοκόπουλος είς τί πταίει ό Άβερώφειος καί τί 
κακόν μάς έκαμε- -  Ή θ ε λ ε  νά μάς κάμη καί μεγολύ- 
χερον ; Τ ά  « Παναθήναια » είναι άθώ α περιστερά 
έμπρός του.

ΓΕΛ0ΙΩ 4ΕΣΤΕΡ0Ν , ψυχρότερον, άτεχνότερον, κωμι» 
* κώτερον, παγοποιητικώτερον, Ιλεεινότερον κ.ΐ.λ. 
κτλ. Ά ν  είμπορήτε, μαντεύσατε είς τί δύνατάι νάπο- 
δοθούν δλα αύιά τά επίθετα καί άλλα τόσα, πού μάς 
διαφεύγουν αύτήν τήν στιγμή»' ! Λοιπόν, έν Ά θή ναις  
καί έν ετει σωτηρίφ >9ΙΟ> τά επίθετα αύτά άπεδόθη- 
σαν σοβαρώτατα είς τήν «Μαρίαν Μαγδαληνήν» τού 
Μάτερλιγκ, άπό σεβάσμιον κριτικόν, ύπογραφόμε- 
νον * 0  Ν Ε Ο Σ · καί φιλοξενηθέντα είς τήν πρώτην 
σελίδα τής «Ε στίας». ‘Ωρισμένως δ  κ. Ά δ ω ν ις  Κύρού 
παίζει πολύ κακές φάρσες είς τούς σννεργάτας του, 
καί τούς πλέον σεβαστούς άκόμη. Τούς παραχωρεί μίαν 
στήλ.ην, τήν όποιαν ό ίδιος ¿τίμησε μέ θεατρικά άρθρα, 
γεμάτα άπό δρθοφροούνην καί λεπτότητα παρατηρή- 
σεως, διά »'ά διασκέδαση τούς άναγνώστας του είς 
βάρος των. Καί έν δσφ μέν διά τήν διασκέδασιν αύτήν 
χρησιμοποιεί τόν έξ  Άμφίσσης ανταποκριτήν τού 
«Σκρίπ», τό  πράγμα ύποφέρεται. Ά λλά , τί διάβολο! 
Και ενα πολιόν συνεργάτην ! Καί νά τόν άναγκάζη 

• μάλιστα » ά ύπογράφεται: « Ό  Ν έος», διά νά τού άπο- 
καλύπτη έπειτα τά χρόνια του μέ σκληρά έπιγράμαατα ! 
Έγνωρίζαμέν δτι ό  αγαπητός συνάδελφος είχε πάντοτε 
θαμασίαν ορεξιν. Ά λ λ ά  ποτέ δέν ύπεθέταμεν δτι είχε 
καί τήν δρεξιν τού Κρόνου, πού έφαγε τά παιδιά του.

ΛΟΙ σχεμόν οί νεοδιορισθέντες, κατόπιν τής έκκα- 
θαρίσεως καθηγηταί τού Πανεπιστημίου, έδήλω- 

σαν μέ τήν σειράν τους δτι δέν άποδέχοντάι τήν 
προσφερομένην τιμήν. "Ο ταν ¿ξεκαθαρίσαμε»' τόν 
πρώτον μας βασιλέα, προσεφέραμεν τόν χηρεύοντα

θρόνον καί τότε δεξιά καί άριστερά, καί κανένας δέν 
τόν έδέχετο. Καί έλέγαμεν : «Βασιληά Λ'ά βρούμε κι’  ας 
είναι κι' άπό ξύλο». Γρήγορα θ ά  έπαναλάβωμεν, μού 
φαίνεται, καί διά τούς ’Ακαδημαϊκούς θρόνους, τό 
ίδιον παράπονον ;  «Καθηγητή κι’  άς είναι κι’ άπό κού
τσουρο». Τ ό έχει φαίνεται ή τύχη τών Ιλληνικών εκκα
θαρίσεων!

ΜΙΑ λέξις τήν όποιαν δέν έπλασεν ό  λεξιπροατωγάς  
κ. Μελαχροινός, μολονότι μυρίζει πολύ τήν μέθο

δόν του, ή  λέξις τυχάρπαστοΐ,ριφθεΐσα είς μίαν άπό 
τάς συνεδριάσεις τής Έθνοσυνελεύσεως, Ικινδύνευσε 
νά κάμη τούς πατέρας τού έθνους νάλληλοσφαγούν. 
Υπάρχουν λοιπόν καί λέξεις πού εξακολουθούν νά 
έχουν σημασίαν είς τήν Ελληνικήν Βουλήν. Κ αί ένθυ- 
μούμεθα τό Γαλλικόν ρητόν; «Nul n’est content de 
sa fortune, nul mécontent de son esprit». Ο ί πατέρες 
τού έθνους, οί οποίοι εί»·αι άνεξαιρέτως ένθουσιασμέ- 
νοι άπό τό πνεύμα των, όχι μόνον δέν είναι ευχαρι
στημένοι άπό τήν τύχην των, αλλά καί τήν άπαρνούν- 
ται όλότελα. Τ ό βέβαιον είναι δτι ή λέξις πού Ιφερεν 
εις τό  κοινοβούλιον ό κ. Κουλσυμβάκης ήτον άσυνεί- 
θιστος είς τήν κοινοβουλευτικήν φρασεολογίαν. Έάν  
έλεγε τυχερός άντί τνχάρπαστος  κάνένας ίσως δέν θ ά  
έσκέπτετο νά διαμαρτυρηθή. Καί όμως χωρισιά καί 
τά δύο συνθετικά τής τρομεράς λέξεως : τύχη  και 
¿ρπάζοι είναι γνωρίσματα είς τήν πολιτικήν τού τόπου. 
Ε νωμένα ¿ξένισαν μέχρι άλληλοφαγώματος. Τό μυ
στήριον δφείλεται ίσως εις τόν γλωσσολογικόν χημι
σμόν. ’Απαράλλακτα είς τήν άλλην Χημεία»·, διώ σώ
ματα χωρισμένα είναι πολλάκις είρηνικά καί ακίν
δυνα. Ένούμενα εκπυρσοκροτούν καί αναφλέγονται.

Τ Α  >  Π Α Ν  Α Θ Η Ν Α ΙΑ »

 _  Θ  Ε Α Τ  Ρ Ο  Ν

Ν έα  Σ κ η ν ή  :  «*Ο  Ξ έ ν ο ς · ,  κ ω μ ω δ ία  Ν . Π ο ρ ιώ τη .

Ο Πέτρος Σαράντης άπόστρατος αξιωματικός, μεσο
καιρίτης, θέλει νά παντρευθή. ’Επειδή δμως έχει 

αδελφήν, ή δποία έχει κόρες άνύπαντρε;, πού θέλει »'ά 
τές προικίση ό  στρατηγός, φοβείται νά φανερώση τήν 
άπόφασίν του αύιήν.

Τ ό κρύβει λοιπόν, κι' δτα»' ή άρραβωνιασιική του 
έρχεται στό κτήμα του στήν Κηφισσιά νά περάσου»' 
μαζί μερικές ημέρες, ό Σαράντης γιά νά μήν τούς ένο- 
χλήση κανείς, μηνά, τής αδελφής του δτι τό πυργάκι 
είς τό οποίον έμενε μέ τις κόρες της όσάκις ερχόταν, 
τό »Όίκιασε έ»ός ξένον. Έ πρόσθεσε μάλιστα, δτι ό ξέ 
νος-αύτό; θέλει απόλυτη» ήσυχίαν καί μοναξιά, δίδο»·- 
τάς της μ’ αότόν τόν τρόπον νά καταλάβη πώς μέ κα
μίαν πρόφασιν δέν ή μπορεί νάρθή. Συγχρόνως ειδο
ποιεί μέ τήν έφημερίδα οτι θέλει ένα γραμματικόν. 
Θέλει νά γράψη τό ημερολόγιό»’ του καί τού χρειάζε
ται ένας τέτοιος

‘ Η  κωμφδία άρχίζει μέ τόν ερχομόν τού γραμματι
κού ό  όποιος δέν είναι άλλος άπό τόν ανεψιόν τού Χ α - 
τζηόμηρου, Ινός αιωνίως ξεχασμένου, καί στενότατου 
φίλου τού στρατηγού, ό  Βάσος Άρνούδης. Ό  »’έος 
άγαπφ τήν ανεψιάν τού στρατηγού Λιλή, καί γι’ αύτό 
μόλις εΐδε τήν είδοποίησιν εσπευσε νά έπωφεληθή 
τής περιοτάσεως γιά νά τήν συνάντηση. —  Τόν βοηθεϊ 
καί τό ταξίδι τού θείου του Χατζηόμηρου είς τήν Α ι
δηψόν. Παρουσιάζεται λοιπόν μέ ξένον όνομα γιά »·ά 
μήν άνακαλυφθή, καί γίνεται δεκτός. Συγχρόνως δμως 
κι' άλλος γραμματικός παρουσιάζεται. Ό  άληθινός 
Νικολάου, φίλος στενός τού Άρνούδη. Είδε κι’  αυτός 
τή»' είδοποίησιν κ ’ έβιάσθηκε νά παρουσιασθή, γιατί 
κ’  Ικεϊνος είναι έροπευμένος μέ τήν άλλην ανεψιάν 
τού στρατηγού, τήν Ρέναν. Τήν Ιδίαν ημέραν φθάνει 
κοί ή αδελφή τού Σαράντη κυρία Κνηκάτου μέ τές

κόρες της. Μόλις έμαθε πώς Ινάς «ξένος» ¿νοίκιασε τό 
πυργάκι, εΰθύς έσκέορθηκε πώς ρπορεΐ νά ήτον κανείς 
γαμβρός διά τήν κόρην της την Ρέναν, ένα κορίτσι 
φαντασμένο, με φούμαρα. Γελοίος τύπος άριστο- 
κράτισσας.

*0  Σαράντης φυσικά βρίσκεται είς πολύ δύσκολην 
θέσιν. Ή  άρραβωνιαστική του κρύβεται, τό πυργάκι 
μένει κατάκλειστον, ή  μητέρα δλοενα ζητεί πληροφο
ρίας διά τόν ξένον. Ή  Ρένα πλάττει όνειρα πλούτου 
καί μεγαλείουπεριφρονοΰσα μέ τόν σκληρότερου εγωι
σμόν τόν δυστυχή Νικολάου —  ή  Λιλή κάνει κόρτε μέ 
τόν Άρνούδην, ώς ότου νά, καί φθάνει καί 6 Χ α τζη ό- 
μηρος. Ξεχασμένος ώς πάντα, άντί νά πάη στήν Αιδη
ψόν, ένόμισε πώς ήταν νά πάη ό άνεψιός του, καί 
βγήκε άπό τό βαπόρι.— Φαντάζεσθε τήν Ικπληξίν του 
όταν άντίκρυσε τόν Βάσον τόν ά»'εψιόν του στού στρα
τηγού. Ό  Βάσος δμω ς ψύχραιμος τόν πείθει δτι δέν 
είναι ό άνεψιός του άλλ’ δτι πιθανόν νά μοιάζουν.. .  
γίνονται σκηναί παρανοήσεων —  ή Φρόσω ή μικροτέρα 
άνεψιά τού στρατηγού παρηγορεί τόν Νικολάου διά 
τήν ψυχρότητα τής άδελφής της. —  Συνομιλούν Ινόσφ 
ή Φρόσω ξετινάζει τά ρούχα τού στρατηγού καί κά
νουν σκέψεις και όνειρα- Έ κεΐ, πέφτει ένα κλειδί άπό 
τήν τσέπην τού σάκκου. Είναι τού πύργου! Τ ό παίρ»·ει 
ή Φρόσω καί τρέχει κι’  άνοίγει τό πυργάκι, βλέπει 
πώς είναι άκατοίκητον καί θέλει νά παίξη ένα παι
γνίδι τής άδελφής της Ρένας.—  Ντύνεται τά ρούχα τού 
στρατηγού καί προσποιείται τόν ξένον. —  Ή  Ρένα μέ 
τήν μητέρα της άπαντώνται, καί κάνουν χίλια θυό σχέ
δια· έως δτου παρουσιάζεται ή  Φρόσω ξεκαρδισμένη 
στά γέλια διά τό κατόρθωμα.— Καί τελειώνει τό Ιργον 
μέ τρεις γάμους —  τού στρατηγού καί τών δύο άνε- 
ψιών του μέ τούς νέου; πού ήλθαν γιά γραμματικοί, 
καί μένει ή Ρέ»·α έξω  τού νυμφώνος καρτερώντας 
πάύτα ενα «ξένον».

"Εργον νοικοκυρίστικο καί νοικοκυρεμένο. Μού φαί
νεται, εί»·αι τό μόνον εργον Ιφέτος πού γράφηκε μ ’Ιπι- 
μέλειαν καί προσοχήν, μακρυά άπό τές δημοσιογρα
φικές άμέλειες κ ' έπιπολαιότητες. Ο ί χαρακτήρες δια- 
γράφοπαι καλά, ιά  λόγια πού κάθε πρόσωπον λέει, 
είναι τόσον σχε»'ά προσαρμοσμένα μέ τόν δλον χαρα
κτήρα του, πού δέν εΐμπορείς νά τά βό.λης «τό  στόμα 
κανενός άλλου Ή  κωμικότης των καί άν πηγάζη κά
ποτε άπό εξεζητημένος περιπετείας, ή  άπό εύκολα λο
γοπαίγνια, δμως βαθύτερα εχει τήν πηγήν της, στήν 
ένδόμυχον κωμικότητα τών κοινωνικών μας έκεί μέσα 
τύπων. Κάποιαι δμως υποχωρήσεις είς τό γούστο τού 
κοινού, κατεβάζουν είς μερικάς στιγμάς τήν κωμωδίαν 
αύτήν otó  χαμηλόν έπίπεδον τής φάρσας καί τήν κά
νουν πολλές φορές ν’  άρέση είς τό πλήθος καί νά χει- 
ροκροτήται.

Β α ρ ιε τ έ :  Τ έτερ ά νω  τ ο ΰ  κ ό σ μ ο ν  τ ο ύ τ ο ν ·  ν π ο  Γ ερ .
Β ώ κ ο ν .

Ο Χαρίλαος, ό άνθρωπος τού Πλάτωνος, έχει πολύ 
σοσιαλιστικά; Ιδέας, καί ή θεωρία τού Πλάτωνος 

τόν έ\·θουσιάζει. Μιλεΐ δλο γι’  αύτήν, προσπαθώντας 
νά μεταδώση τόν ενθουσιασμόν του σ’  δσους γνωρί
ζει. —  Είναι παντρεμένος μέ μίαν αισθηματικήν γυναι
κούλα, τήν Ζωήν, πού τυχαίνει νάναι Ιρωτευμειη μέ 
τόν Γιάννη Πα»·όργιον, ενα ζωγράφον, στενόν φίλον τού 
Χαριλάου. Είναι συγκάτοικος καί ώ ς έκ τούτου συχνό
τατα συναντώνται οί δύο ερωμένοι καί αισθηματολο
γούν « ύπό τό φέγγος τής σελήνης » ή  άλλού. Τ ό βέ
βαιον είναι δτι, παρ’  δλας τάς θεωρίας τοΰ Πανόργιου 
περί δικαιωμάτων είς τήν χαράν τής ζω ή ς καί τής 
αγάπης, ή Ζωή δέν ενδίδει νά γίνη έρωμένη του, άρκου- 
μένη στούς άναστεναγμούς καί τά δάκρυα. Ό  Χ αρί
λαος, εννοείται, δέν καταλαβαίνει τίποτε απ' αύτά. 
Λατρεύει καί τούς δυό μέ τήν ίδίαν θερμοτάτην αγά
πην, καί συχνά, πηγαίνοντας νά κοιμηθή, τούς συμβου-
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λεύβι νά μείνουν αυτοί νά θαυμάσουν τό φεγγάρι. Καί 
εΰρισκόμεθα εις τήν δβυτέραν πράξιν δπου πια ό 
Πανόργιος είς μίαν ορμήν γενναιότητος, νά πούμε, 
φανερώνει στόν Χαρίλαον τήν άγιίπην πού έχει πρός 
τήν Ζωήν, πβριμένοντας κάτι τι φρικτόν, φυσικά. Ό  
Χαρίλαος τότε.... κλαίει καί συγχωρεΐ, κι’  αφήνει έλεύ- 
θερ α  κι' αμνησίκακα τήν γυναίκα του νά πή τί. θ ά  
κάμη. Συναισθάνεται πόσον θ ά  υποφέρουν καί τούς 
λυπάται.

_Κ’ ή Ζοιή τότε βλέποντας παρόμοιον ήρωϊαμόν εκ 
μέρους τσϋ συζύγου της, αποφασίζει νά πνίξη τόν Ιρω- 
τά της, μένοντας στον άντρα της καί στά παιδιά της.

Κ ’ έρχεται ή τρίτη πράξις καί μάς λέειπώς ό άνθρω
πος τού ΙΙλάτωνος διόλου δέν είχε σωφρονισθή άπό 
τό πάθημά του, άφοΰ κι’  έπειτα άπό τήν άποκάλυψιν 
πού τού 2γεινε έξακολουθεΐ νά ίχη τόν Πανόργιον 
σπίτι του νά μπαινοβγαίνη. —  Τό συμπέρασμα ήλθε 
μόνον του.

Ή  Ζωή μή βαστώντας πιά τήν άγάπην, άφοΰ ήθελε 
νά μένη πιστή είς τόν σύζυγόν της, αύτοκτονεϊ, παίρ
νοντας μαζί της καί τόν Πανόργιον ό όποϊος μόλις τό 
άκουσε, σκοτώθηκε κι’  αύτός.

Τ ό δράμα αΰιό τού κ. Βώκου δέν είναι χειρότεροί' 
άπό τάΐπίλοιπατήςέφετεινής εσοδείας. "Ο λοι οί χαρα
κτήρες άναιμικά διατυπόνονται καί φασματικά σα
λεύουν. Α ί Ιδέαι των συγχυσμένοι καί ή άντίληψίς των 
περί ζωής ψεύτικη καί ασθενική. —  Έ πειτα, κωμική 
σύγχυσις πλατωνισμού καί σοσιαλισμού, σκηναι φρι
χτής άνεξηγητου καί ξαφνικής άνεχείας που προκα- 
λούν τό γέλιο. Καί όμως έπάνω άπ’ όλα αύτά, κάποια 
ανίκανη ποιητική προσπάθεια πού μάς προκαλεί, άλή- 
θεια, τήν συμπάθειαν. Κάτι πιό εύγενικόν ένυπάρχει 
μέσα είς δλην αύτήν τήν προσπάθειαν, μία ψυχή πού 
άληθινά μπορεί νά πονέση, ¿μορφή μά αδύνατη, άρρω
στη, καί θαμπωμένη. ’Ανάμεσα στά τόσα άλλα, τό 
έργον αύτό χωρίς νά τό εκτιμώ καθόλου, όμως δέν 
ξέρω γιατί, μέ συγκινεΤ κάπως.

N ía  Σ κ η ν ή  : * Ά μ α ρ τ ί α ι  F ovécov  » Τ ιμ . Σ τα & ο -  
π ο ύ λ ο υ .

Κ ΑΠΟΙΟΣ ένφ. ήταν παντρεμένος, άπάτησε ένα 
κορίτσι.

Τ ό κορίτσι κατόπιν αύτό, είναι πού εΰρίσκομεν είς 
τήν άρχήν τού δράματος νά μένη ολομόναχο είς ένα 
σπίτι, έχοντας για φιλενάδες μίαν γυναίκα τού café 
chantant καί μίαν άλλην κοπέλλα πού ζή  παρανόμως. 
Μολαταύτα όμως είναι πολύ φρόνιμο τό κορίτσι αύτό, 
καί πάντα της είναι θλιμένη κι’  απογοητευμένη έξ 
αιτίας τού δυστυχήματος πού τής συνέβη. Εξακολου
θεί καί βλέπει τήν άνθρωπον πού τήν άπάτησε. μά 
καμιά σχέσις δέν τούς συνδέει, άφοΰ τόν άποστρέφεται 
καί τόν μισεί.

Στό άναμεταξύ αύτό γνωρίζει έναν άλλον νέον πού 
ήλθε άπό τήν ’Αμερικήν, νομίζω, κάί τόσον τήν συμ
παθεί καί τήν έκτιμρ μαθαίνοντας τήν Ιστορίαν της—  
είναι κι' αύτός πολυβασανισμένος καί απογοητευμένος 
άπό οίκογενειακάς άφορμάς —  πού άφήνονιας κάθε 
πρόληψιν ζητεί νά τήν κάμη σύζυγόν του. Ή  νέα 
δέχεται, όλα είναι έτοιμα καί Απόψε θ ά  στεφανωθούνε 
καί θ ά  φύγουν εύθΰς είς τό εξωτερικόν. Ετοιμάζονται· 
ο γαμβρός βοηθεί τήν άρραβωνιαστικήν του είς τήν 
τακτοποίησιν τών πραγμάτων, δταν Ικεϊ πού πάει νά 
τής δώση κάτι φωτογραφίες, σταματφ άποτόμως, κυτά- 
ζοντας μίαν άπό αύτές. Ρωτρ. Είΐ'αι ή μητέρα τής 
κόρης. Ζητεί άκόμη καί περισσοτέρας πληροφορίας 
και μαθαίνει ότι καί τήν μητέρα της κάποιος κι’ αύ
τήν την είχε άπατήσει, κι’  ότι άπό τήν σχέσιν έκείνην 
είχε γεννηθή· έτσι άπό λεπτομέρειαν είς λεπτομέ-’ 
ρειαν, άνακαλύπτεται ότι είναι άδελφοί καί τελειώ
νει τό δράμα.

Αύτή μέ λίγα λόγια είναι ή  ύπόθεσις τού .δράματος

τού κ. Σταθοπούλου, τό οποίον ξετυλίσσεται είς τήν 
πρώτην πράξιν μέσα είς ενα διαρκές βάλε-βγάλε όλων 
τών καπέλων τών κυριών τού θιάσου. Π ρός στιγμήν 
υπέθεσα, δτι κανένα κατάστημα «γυναικείων πίλων* 
έβαλε- τόν κ. Σταθόπουλον νά γράψη τό έργον αύτό, γιά 
νά ρεκλαιιάρη τά καπέλλα του. Καί ¿θαύμασα τήν 
άμερικανικήν έφευρετικότητα τού Έ λληνος έμπορου. 
Εφάμιλλος άλήθεια μού φάνηκεν ή ρεκλάμα αύτή μέ 
τήν ρεκλάμαν τών καταποτίων Πίγκ. Έ τ σ ι κι’ αύτά, 
βάζοντας ένα οίονδήποτε τίτλον, άρχίζουν μέ σοβαρές 
τάχατε κουβέντες, μέ σπουδαία επιστημονικά ή καλ
λιτεχνικά θέματα καί σέ άπατούν έως δτομ αίφνης είς 
τό κάτω κάτω μέρος βλέπεις: Καταπότια Πίγκ, είς τό 
Φαρμακεϊον Κρίνου καί είς όλα τά μεγάλα φαρμακεία. 
Αυστυχώς, καθ’  όσον ήμπόρεσα εις τό τέλος ν’  άντι- 
ληφθώ, δέν πρόκειται έδώ περί ρεκλάμας καπέλων, 
άλλά (ρχω όμως μερικάς αμφιβολίας) περί δράματος 
αληθινού, πού θ ά  Ιλάμβανε μάλιστα μέρης καί στόν 
Ά βερώφ ειον διαγωνισμόν. Κι’  αύτό πολύ μέ στενοχώ
ρησε. Γιατί έτσι άφήκεν ό κ. Σταθόπουλος νά τού 
ξεφύγη μιά μεγαλοφυής σύλληψις, γιά νά,τρέξη πίσω 
άπό ένα κοινόν καί παλαιωμένον δραματικόν θέμα. 
Είναι άλήθεια λυπηρόν γιατί έπί τέλους δταν έχει 
κανείς νά κρίνη πρωτοπείρων έργα, πού φυσικό θά  
τους λείπουν τ’  απαραίτητα στοιχεία τής τέχνης καί 
άκόμα, καί τό βαθύτερο γνώρισμά τους μέ τήν ζωήν, 
τό πράγμα ύποφέρεται. Ά λ λ ά  εδώ δέν ΰποφέρεται-

Ν έα  Σ κ η ν ή :  ’Α φ ο ρ μ ή  άπό τό δ ρ ά μ α  «Τ ό  Ξ ερ ρ ί-  
ζ<ομα> τ ή ς  κ υ ρ ία ς  Ε ιρ ή ν η ς  Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ν λ ο υ .

Α Λ Ο Ϊ φαίνεται πώς δταν κρίνει κανείς ένα φιλολογικόν 
· ’ * έργον γραμμένον άπό μάς τις γυναίκες, πρέπει νά 
είναι πολύ αυστηρός. Γιατί, τό ν’  άφίση ή γυναίκα τό 
σπίτι της καί τά καθήκοντά της. πού είναι δά τόσον 
πολλά, τούιο προϋποθέτει πώς πολύ μεγάλην συναι
σθάνεται μέσα της τήν δύναμιν καί άκατανίκητον τήν 
ανάγκην νά μάς ξεσκεπάση τήν ίδικήν της τήν σκέψιν 
μαζί μέ τήν γυναικεϊαν ψυχήν. Έ τ σ ι  μόνον δικαιολο
γείται ή άποχώρησίς μας άπό τό υποτακτικόν καί 
συμμαζεμένον κοπάδι τών γυναικών. "Ο ,τι άφήνομεν 
πίσω μας, είναι τόσο γλυκό, τόσο άρμονισμένον μέ 
τόν όργανισμόν μας καί τόσο ζεστό, πού μόνον μιά 
βαθυτάτη, ειλικρινέστατη, πρωτοτυπωτάτη έξωτερί- 
κευσις τού εσωτερικού μας κόσμου, ήμπορεί νά μάς 
κώμη δχι νά τό ξεχάσωμε, μά νά μήν τό πολυνο 
σταλγούμε.

Διαφορετικά, καμιά άνάγκη δέν είναι, θυσιάζοντας 
τόσον ώραΐα πράγματα, τίποτε άλλο νά μήν καιορ- 
θώσωμεν παρά νά ύψώσωμεν κ’ έμείς λίγο τόν πελώ
ριον σωρόν τών άχρηστων, πού γράφουν τά χέρια τών 
άνδρών. Γ ι' αύτό, δταν έμείς αί γυναίκες δρασκελίζο- 
μεν τό κατώφλι τού πατρικού ή συζυγικού σπιτιού 
καί ριχνόμεθα στούς φιλολογικούς άγώνας, ένα καί 
μόνον σκοπόν πρέπει νά εχωμεν γιά νά. ήμεθα δικαιο
λογημένοι : Τήν γυναικεϊαν ψυχήν πού κάτι τι δυσκο- 
λονόητον, ιτυστηριώδες καί πολύπλοκον άπόμ^ινε στούς 
άνδρας,.εμείς νό τήν δείξωμεν μέ δλην της τήν άνυ- 
πέρβλητην ομορφιά καί τήν φριχτήν άσχημίαν. Οί άν- 
δρες αιώνια τώρα προσπαθούν νά ίδοΰν πίσω άπό τάς 
πράξεις μας κι’  άπό τά φερσίματά μας, τήν άληθινήν 
μας ύπόστασιν. Καί ποτέ δέν τό κατορθώνουν. Γιατί 
πάντα' έγωϊστικώτατα καί έπιπολαιότατα μάς έκρι
ναν, σύμφωνα μέ τάς ατομικός των μέ τάς γυναίκας 
πϊριπετείάς.

Είναι λοιπόν άνάγκη μερικές γυναίκες νά ξεπε- 
ταχτοΰν ανάμεσα άπό τά κοπάδια τών συζύγων καί 
τών μητέρων καί νά ποΰν μέ ειλικρίνειαν, καί μέ θάρ
ρος καί χωρίς υποκριτικός σεμνοτυφίας, πώς πέφτει 
καί στά νεύρα τά δικά μας άπάνω, ό  ήλιος καί ή 
θάλασσα, ή άγάπη καί ή ζήλεια, ή χαρά καί ή θλϊψις.

Δυστυχώς καμιά έως τώρα, άπολύτως καμιά, δεν
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ξεσκέπασεν έτσι, μ’, ένα ώραΐον άνατέντωμα δλου της 
τού κορμιού, τά μυστικά τής σάρκας μας καί τής ψυ
χής μας. "Ο λες πού έα>ς σήμερα νόμισαν πώ ς έχουν 
μέσα τους τό συγγραφικόν < δαιμόνων» ή άνεμάσση- 
σαν μέ τραγικότατους:μορφασμούς τάς σκέψεις τών 
άνδρών ή, παραγνωρισμένοι τάχατε καί ύπέροχοι, ήρ- 
χισαν μέ ρομαντικός μελαγχολίας καί μέ ύστερικους 
ρεμβασμούς, σάν έρωτευμένες ’Αρσακειάδες, νά μουρ
μουρίζουνε.

"Ο λαι έχουν παραστρατίσει. Θησαυρούς αγνώστους 
άκόμα κι’  Ανεκμετάλλευτους έχουν μέσα στήν ψυχήν 
των καί δέν τούς βλέπουν. Ν ά  εΐμεθα γυναίκες, τε
λείως γυναίκες, ιδού τό μεγάλο μυστικό.

Μ ά, παραστρατίζομε.
Ευτυχώς ή κ. Δημητρακοπούλου είναι νέα, πολυ 

νέα καί πολύ φιλόδο'ξη. “Εχει θέλησιν, όρμήν, έπιθυ- 
μίας, Ιδανικά. Κ ’ ίσως καμιάν ημέραν εύρη τόν δρόμον 
πού σ’  εμάς τις γυναίκες ταιριάζει καί τότε θ α  μάς 
παρουσίαση έργα πολύ καλύτερα άπό τό «Ξερρίζωμα».

Καί τελειώνει έτσι τό '  Λβερό/ψειον αγος. Π οτέ τόσον 
πολύ τό θέατρόν μας δέν έξηυτελίσθη. Π οτέ οί δημο
σιογράφοι δέν είσεπήδησαν μέ τόσην παχυλήν αμά
θειαν τέχνης καί μέ τόσην βέβηλον βίαν έπάνω είς τήν 
σκηνήν. Σκηνές καί λόγια, κόλπα καί φανφαρονίες, 
πεζότητες καί κοινοτοπίες —  κ’  έπειδή ήσαν δημοσιο
γράφοι εμμέσως ήνάγκασαν τούς θιάσους νά παίξουν 
όλα τά Ιργα των, ήνάγκασαν καί τό κοινόν, μέ τήν 
κλίκα τήν άλληλολιβανιστικήν των νά έρχεται και νά 
τούς χειροκροτή, άφοΰ δλαι αί εφημερίδες —  ή μόνη 
δά πνευματική τροφή μας —  διεκήρυσσαν έκάστοτε 
δτι τό νέον έργον, καί αριστούργημα νά μήν είναι, 
όμως πόλύ τού μοιάζει.

Κ ’  έτσι εϊχαμεν δυό δλέθρια αποτελέσματα άπό τον 
διαγωνισμόν αύτόν: α) οί συγγραφείς βιαστικά και 
δημοσιογραφικά έγραψαν δ,τι χειρότερο μπορούσαν, 
β) τό γούστο τού κοινού άκόμα περισσότερον διεφθάρη 
καί τάχασε μή γνωρίζοντας ποιόν νά πιστέψη άπό 
τά δυό : ιούς είδικούς κριτικούς πού . τόσο ενθουσια
στικά γράφουν στις εφημερίδες ή τήν ψυχόρμητήντου 
άποτροπίασιν καί άηδίαν.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α  Ψ Η Λ Ο Ρ Ε ΙΤ Η

Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α !

Ι Ι α ν α γ ή ς  Δ ιβ ιε ρ α το ς

Ο καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Γένοβας παρα- 
κάθέταιείς ιήί Διπλήν Βουλήν μέ τόύφος Ανθρώ

που πεσόντος άπό τά σύν- 
νεφα.Έπειτα άπό τόσων έτών 
σιωπηλήν επιστημονικήν ερ
γασίαν, ήρεμον άπό καθέδρας 
διδασκαλίαν, άπό νοσοκομεία 
εις τά όποια βασιλεύει ή γα
λήνη, άπό συνέδρια επιστημο
νικά έγκαρδιότητος καί άόελ- 
φώσεως νά εΰρεθή άποτόμως 
ό βουλευτής Κεφαλληνίας είς 
τάς πρώτος θορυβώδεις συνε
δριάσεις τής Διπλής Βουλής 
επόμενον ήτο νά εΰρεθή πολύ 
έκτοπισμένος.. Ά λ λ ά  καί ό 
ατομικός χαρακτήρ του δέν 
παρουσίαζέν ένα μόριον δη- 
μεγερτικής διαθέσεως, άνα- Παναγής Λιβιτςδτος 
γκαίας δια τους πολίτικους 
άγώνας. Ό  βαθύς επιστήμων
είναι χαριτολόγος, άφελής σάν παιδί, εγκάρδιος, σαγη- 
νεύων καί έπιβαλλόμενος. "Ο λαι αί άρεταί τού Κεφαλ- 
λήνος συνηνωμέναι είς τήνμεγαλυτέρανεκδήλωσίν των.

Τό ήθέλησε καί έδημιουργήθη.

"Οποιος άλλος εΰρισκε, στήν ξένην άγωνιζόμενος, 
ισχυρόν άντίπαλον ω ς τόν Μαρελιάνον θ ά  άπεκαρ- 
διονετο. Αΰτός ήγωνίσθη όχι άπλώς σάν άνθρωπος 
πού πιστεύει είς τόν άστερισμόν του άλλά σχεδόν σάν 
άνθρωπος πού πιστεύει τάς χίμαιρας. Κ αί τό ώραϊον 
δνειρον υπό τήν θερμήν πνοήν τόσης όρμής, θελήσεως 
καί έργασίας Ιγεινε πραγματικότης. Ό  Λιβιεράτος 
άνήλθε τήν έδραν τού καΐίηγητού τού Πανεπιστημίου 
της Γένοβας ώ ς άνεγνωρισμένη επιστημονική άξία. 
Καί ύστερον δταν ή σατανική Ιπίθεσις τού ίκανο- 
τάτου άλλως Αντιζήλου του, τού πολλού Μαρελιανο, 
τόν άπεμάκρυνεν άπό τήν έδραν ώ ς άλλοεθνή, ό Λ ιβι- 
εράτος έπανήλθεν είς τό Πανεπιστήμιον ΰπό^τήν  
ηθικήν πίεσιν τής άξίας του καί τού άπεδόθη ή έδρα 
τής Ιατρικής Σχολής μέ τάς τιμάς τού άποκάθισταμένου 
είς σφετερισθεΐσαν ιδιοκτησίαν.

Οί άγώνες αΰτοί καθιέρωσαν εύρύτερον τό έπιστη- 
μονικόν όνομά του. Δέν είνε δ έπαγγελματίας μιας 
τάξεως, μιας περιοχής, μιας έθνικότητος· είνε ό  μύ
στης τής μεγάλης, τής χωρίς δρια, καί χωρίς περιο
ρισμούς ’Επιστήμης. Εύρήκε τόσον στερεόν τόνδρόμον  
του καί ήτο τόση ή ροπή τού πνεύματός του πρός τήν 
σπουδήν αυτήν ώστε τό όρμέμφυτον συνεπλήρωσε τά  
κενά τής μελετης καί ήσθάνθη δσα δέν υπήρχε Ιπαρ- 
κής υλικός χρόνος διά νά διδαχθή. ' ·

Αύτός είνε καί ό χαρακτηρισμός τής Ιδιοφυίας. Είς 
τήν έπίζηλον αύτήν θέσιν κορυφαίου επιστήμονας 
τιμώντος τήν πατρίδα του, εδρε τόν Λιβιεράτον ή 
έκκαθάρισις τού Πανεπιστημίου. Διά πρακτικού τού 
Υπουργικού Συμβουλίου διωρίσθη καθηγητής τής 
Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου. Έ κτοτε έρωτοΰν 
δλοι οί αισθανόμενοι όδυνηρώς τήν Ιλλειψιν παθολό
γου Ιατρού είς ’Αθήνας. «Θά δεχθή ό Λιβιεράτος;» 
’Αλλ’ ύπάρχει φόβος ή έρώτησις αύτή νά όμοιάζη: 
«Θ ά Ιδέχετο ό Μαοκάνη νά διευθύνη ορχήστραν κα- 
φφδείου είς τό Γύθεισν;»

Είς τό μεταξύ ό Λιβιεράτος παρακαθήμενος μετά 
τών λοιπών πατέρων είς τήν Βουλήν παρακολουθεί 
τάς έμβριθεστάτας συζητήσεις τών κ. κ. Κολουμβάκη 
Γλαβά &  Ο» περί συντακτικής καί αναθεωρητικής 
Βουλής. Ο ί Κεφαλλήνες τόν έψήφισαν, διά νά τιμη
θούν είς τό πράσωπόν του, πρώτον βουλευτήν μέ παμ
ψηφίαν. Έ δέχθη διά νά ύπηρετήση τόν τόπον του μέ 
τόν οποίον φωτεινός πατριωτισμός τόν συνδέευ Άλλ*  
είς Βουλήν άεροκοπανίζουσαν, θυελλώδη και ορμητι
κήν, ήτο έπόμενον νά πτοηθή ό έχων τήν απλότητα 
παιδιού βαθύς επιστήμων.

Έρωτώμενος διά τήν έντύπωσίν του άπό τήν αλλα
γήν τής ασχολίας καί περιβάλλοντος δ Λιβιεράτος 
λέγει μέ τό άφελώς χιουμοριστικόν ύφος το υ :

—  Μού φαίνεται πώς πάω σκολειό κ α ί . . . χάνω τήν 
ώρα μου! Α Γ Ρ Ι Π Π Λ Σ

Α Υ Τ Ο Ι  Π Ο Υ  Φ Ε Υ Γ Ο Υ Ν

’’Αγγελος Β ε ρ ν κ ιο ς

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ καί απογοητευμένος άπό αύτήν τήν 
ζω ήν έκλεισε τά ειρηνικά μάτια του είς τόν αίώ- 

νιον ύπνον ό “Αγγελος Βερύκιος.
Ό  Βερύκιος είναι μία άπό τάς περιέργους^ μορφάς 

είς τά ζακυνθινά γράμματα. Μορφωμένος καί τόλμη-, 
ρός ξενητεύθηκε νέος, καί διά μερικά χρόνια ίπήρξε 
συντάκτης «ιών Συλλόγων·» τού Βουκουρεστίου-

Είς τήν Ζάκυνθον ώ ς συντάκτης τού «Χωρικού» καί 
ύστερα τού «Πατριώτου» άφηοεν έποχήν. Ή  δημοσιο
γραφική του γλώσσα δυνατή καί παραστατική,· ορμη
τική καί πειστική, &ν καί κάποτε Ασυλλόγιστη, τού 
έδωσε ξεχωριστήν θέοιν είς τήν τοπικήν δημοσιογρα
φίαν. Έπολέμησε μέ τήν όρμήν καί τήν πεποίθησιν 
τού αντιθέτου τάς πολιτικός Αρχάς τού Λομβαρδιανού 
κόμματος. Είχε πάντα τό θάρρος τής γνώμης του. Ή
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πολεμική του, άκόμη καί όταν ήταν άδικη καί υπερβο
λική, δέν έκινούσε τήν οργήν καί τήν άγανάκτησιν, 
ήταν τόσον πνευματώδης καί χαριτωμένη ώστε του 
τήν «συγχωρούσες.

‘Ο άνθρωπος πού είχε τόσον εύκαμπτον πνεύμα δέν 
ήξερε νά λιγύζη Ιμπρός εις τάς κοινωνικός συνθή- 
κας, καί δέν ήξερεν ούτε νά έξοικονομή rric περιστά
σεις. "Ε να σκληρόν συμβάν τού δημοσιογραφικού τού 
βίου, πούέθλιψεν όληυτόυ -τήν ζωήν, τόν ήνάγκάσε είς 
γεροντικήν πλέον ηλικίαν νά φύγη άπό τήν Ζάκυνθον 
διά νά έγκατασταθή έίς τάς ‘Αθήνας. ’Εδώ ήδυστυχία  
σκληρή καί Αδυσώπητη έκατάτρεξε τόν Βερύκιον. 
"Επρεπε νά κερδίση τό ψωμί του, καί δταν είδε πώς 
καμία διανοητική έργασία δέν τού τό έδινε, εκείνος 
εγονατισεν έμπρός "σέ ένα κασέλι λούστρου. Ό  ασπρο
μάλλης δημοσιογράφος, ή σεμνή μορφή μέ τά σπινθη- 
ροβόλα μάτια καί τά χρυσά μαλλιά! έκαθάριζε τά 
υποδήματα τού κόσμου είς Ινα πεζοδρόμιου τής 
Όμονοίας.

Τ ό  πραξικόπημα αύτό, αύθόρμητον κίνημα μιας 
άπελπισμένης στιγμής, ¿κίνησε τήν σύζήτησιν όλων. 
Ή  θέσις δμως τού Βερύκιου δέν ήταν έκεί, καί δέν 
τόν άφησαν. Εΰρέθη κάποια δημοσία θέσις διά νά 
τού δωση τόν έπιούσιον άρτον χωρίς φροντίδας πλέον.

Ό  Βερύκιος δέν Αφίνει φιλολογικήν εργασίαν, μολο
νότι εις τάς ευτυχείς του στιγμάς έγραψεν εμπνευσμέ
νους λυρικούς καί σατυρικούς στίχους. Ή  δημοσιογραν 
φική του δμως έργασία, ή ζωντανή δημοτική του 
γλώσσα τόν κατατάσσει είς τήν πρώτην σειράν τών 
Ιπτανησίων δημοσιογράφων. ^  ^

Γεώργιος Κατοελίδης

Τ Η Ν  περασμένην Ιβδομάδα άπέθανεν είς ήλικίαν 
* άκόμη άκμαίαν δ  Γεώργιος Κατσελίδης θάνατον 

αιφνίδιου. Ή  ζωή τού Ανθρώπου αύτού υπήρξε γεμάτη 
Από Ιργασίαν. Δέν ήτο μόνον φιλόπονος έργάτης 
Αλλ’  ήτο προικισμένος μέ πνευματικός δυνάμεις ώστε 
νά διακριθή είς δ,τι ήσχολήθη, όσον ποικίλαι καί 
Αν ήσαν αί Ασχολίαι του. Ο ί Από μακρού γνώριμοί 
του τόν ένθυμούνναι Αρχισυντάκτην έφημερίδος, λογο
γράφον, Ικδότην περιοδικού, τραπεζίτην.

ΕΙ^ε τά εφόδια νΑ διακριθή είς όλα αύτά τά στάδια 
της εργασίας. Ώ ς  δημοσιογράφος είχε τόν πυρεττόν 
τής.κινήσεως, τήν όρμήν είς τόν Αγώνα, τήν νηφαλιό
τητα καί τό κριτικόν πνεύμα μαζή τά όποια τού Ιδι- 
δου τήν έπιτυχίαν καί τήν επιβολήν. Ώ ς  αρχισυντάκτης 
τής «Άκροπόλεως» θά άφινε διαρκεστέραν άνάμνησιν 
εάν είς τάς στήλας τής έφημερίδος αυτής δέν έπάλλετο 
καί δέν άστραποβολοΰσε τό μέγα δαιμόνιου τού Γα- 
βριηλίδου. — Ώ ς  λογογράφος έχει γράψει πλήν άλλων 
δύο διηγήματα τήν «Κυρίαν Γρανίτα» καί «Είς τό 
Τραίνου» τά όποΐα βεβαίως ά'ήκουσιν εις τά Ικλεκτά 
σύγχρονα διηγήματα. Είνε λεπτής συλλήψεως καί δια- 
τυπώσεως πνευματικά έργα μέ ψυχολογίαν, παρατήρη- 
σιν και εύγε-ειαν καί Αριστοκρατίαν ύφους.

Ό  Κατσελίδης ίδρυσε τό πρώτον άξιον τού δνό- 
ματος οικονομολογικόν Περιοδικόν τήν «Οικονομι
κήν Ελλάδα» καί έδωσε τόν τύπον τών τοιούτων 
περιοδικών. ’Από τών στηλών τού περιοδικού τΟυ 
αύτού ύπερεμάχησε τών οικονομικών θεωριών του 
τά ςΆ π οίας μέ τήν εύρεϊαν μελέτην καί παίδευσίν τού 
Ιγνώριζε νά παρουσιάζη έπί έπίστημονίκού· εδάφους 
δσον καί άν αύται συνέπεσε νά μή είνε αί Αληθέστε- 
ραν καί συνεπέστεροι πρός τά  πράγματα. Α ί θεωρίαι 
αύταί, στρεφόμεναι ιδίως περί τό νόμισμα, άπετέλεσαν 
ιδιαίτερο'’ βιβλίον εκλαϊκευμένης επιστήμης ύπό τόν 
τίτλον τό· «Νόμισμα». -

‘Ο  Κατσελίδης ΰπήρξεν ισχυρός πολέμιος τής θεω 
ρίας κατά τήν όποιαν ή έκπτωσις τής τιμής τού τρα> 
πεζογραμματίου είς χώραν Αναγκαστικής κυκλοφορίας,

προέρχεται Ικ  πληθωρικής Ικδόσεως, καί θεραπεύε
ται διά περιορισμού τού ποσού τών έν κυκλοφορίφ 
γραμματίων, καί έπολέμησε τήν θεωρίαν αύτήν τήν 
όποιαν έφαίνετο άσπαζομένη ή Διεθνής. Οίκονομική 
Επιτροπή, θεσπίσασα τήν έτησίαν καΟσ^ δύο εκα
τομμυρίων τραπεζικών γραμματίων έκ τών κυκλοφο- 
ρούντων διά λογαριασμόν τού Κράτους. Τήν εκπτωσιν 
τών τραπεζογραμματίων απέδιδε ό Κατσελίδης, είς 
βαρύτερα οικονομικά αίτια, καί έπρέσβευευ ότι ή 
ισοτιμία ήδύνατο νά έπέλθη μόνον διά τής Ινισχύ- 
σεως καί συστηματικής Ικμεταλλεύσεως τών πόρων 
τής χώρας. Έ θεώ ρει διά τούτο, πρό τινων έτών μόλις, 
δτι διά τήν Ε λλάδα ή  Ιλπίς τού Αρτίου, ήτοι τής 
Ισοτιμίας τού διεθνούς πρός τό έγχώριον νόμισμα 
ήτο καθαρά ούτοπία, κ ’ Ιπρότεινε διά τήν άρσιν τών 
διακυμάνσεων τής τιμής τής έπιδαταλλαγής, τού με- 
γαλειτέρου δεινού τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, τήν 
παγίωσιν τής τιμής ταύτης, είς τήν τιμήν πού περιε- 
στράφη κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν, ήτοι από τού 
1898 μέχρι τού 1903, δτε Ιπρότεινε τό  μέτρον τούτο, 
καί όπότε ή τιμή τού φράγκου περιεστρέφετο είς τά 
ι ,50· Τ ά  πράγματα διέψευσαν τάς προβλέψεις αύτάς 
καί έκ τής δλης εργασίας άπέμειναν [ΐόνον αί καθαραί 
επιστημονικοί Αλήθειαι διατυπωμένοι μέ μέθοδον καί 
μέ διαύγειαν. ΕΤνε άξιον παρατηρήσεως δτχ ό Κατσε
λίδης μέ δλα τά Ιξαιρετικά προσόντα καί τάς πνευ
ματικός δυνάμεις διά τών οποίων έπεβάλλετο είς τήν 
έκιίμησιν καί τήν άναγνώρισιν, δέν κατώρθωσε νά 
ίδρυση τίποτε στερεώτερον, τίποτε διαρκέστερου τής 
ζω ή ς του, καμίαν Ιπιτύχίαν ή όποία νά είνε κατάκχη- 
σις. τής ίκανότητό; του. Καί εις τό τραπεζιτικόν επάγ
γελμα, εις τό όποιον περισσότερον άφοσιώθη, οΰδέν 
άλλο κατώρθωσε είμή νάσύρη πρός εαυτόν τόν Γενι
κόν Διευθυντήν τής Τραπέζης ’Αθηνών κ. Μάτσαν 
άναζητούντα, μέ τό Ιερόν πΰρ τής έργασίας, εκλεκτόν 
Ιπιτελεΐον διά τήν διεύθυνσιν τής Τραπέζης Α θηνώ ν. 
Είς τήν θέσιν ιού Διευθυντοΰ τής Τραπέζης αύτής 
ακμαίος Ακόμη άπέθανεν προτού Αποκλεϊση ελπίδας 
εύρυτέρας δράσεως Από εκείνους πού τόν περιέβαλλον 
μέ σταθεράν έκιίμησιν. Λ

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α

ΆνασχαφαΙ εν ' Α&ήναις

Π Λ Η Σ ΙΟ Ν  τής Β Δ  κλιτύος τής Άκροπόλεως έπί τής 
* * γωνίας ήτις σχηματίζεται μεταξύ τών οδών Βου- 
λευτηςτίου, Μητρώου καί Διοσκούρων ύπάρχει χώρος 
γνωστός ύπό τό  όνομα «Άρχαίον Βουλευτήριον». Ή  
ονομασία αΰτη οφείλεται εις τήν εΰρεσιν σπουδαιότα
των έπιγραφών, αϊτινες ώς έκ τής φύσεως τού περιε
χομένου αύτών ήδύναντο νά ήσαν κατά τήν Αρχαιό
τητα έν τφ  Βουλευτηρίφ.

Έ π ί τού χώρου τούτου γενομένων άνασκαφών τφ  
1853 εύρέθη ισχυρότατο'· τείχος ώκοόομημένον έξ  
Αρχαίου ύλικοΟ, έξ οδ Ιξήχθησαν πλείσται σπουδαιό
τατοι γλυπταί καί πολύτιμοι έπιγραφαί.

Ή  ’Αρχαιολογική Ε ταιρεία καί ή Κυβέρνηοις Απαλ* 
λοτριώσαοαι μεγάλην έκτασιν κατ’  ¿κείνην τή'· θέσιν, 
περιετείχισαν αύτήν πρό δεκαετίας περίπου, όπως 
■προφυλάξουν Από τών Ακαθαρσιών, μέχρις οδ ήθελε 
παρουσιασθή κατάλληλος ευκαιρία πρός τελείαν Ανα- 
σκαφήν. Δυστυχώς, Ιπειδή γείτων τις έπεχείρησε νά 
οίκειοποιηθή μέρος τού χώρου, ή ’Αρχαιολογική Ε τ α ι
ρεία ήναγκάσθη '·ά προβή Από τοδδε είς τήν άνασκα- 
φήν αύτού.

Ώ ς  έκ τών πενιχρών μέσω'·, άτινα δύναται νά διά
θεση έπί τού παρόντος ή Άρχαιολογή Ε ταιρεία, ή 
Ανασκαφή ένεργεΐται έν μικρφ κλίμακι, καί οδτω  
θ ’  δμως Απεκαλύφθη Αρκετόν μέρος τής συνεχείας τού 
μνημονευθέντος Αρχαίου τείχους, εύρέθησαν δέ καί
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πολλαί μικραί έπιγραφαί, καί πλείστα Αρχιτεκτονικά

r.έρη έξ άρχαίων οικοδομημάτων, άτινα πάντως ήσαν 
κεΐ πλησίον, πρός τούτοις δέ καί τινα γλυπτά, Ικ  τών 

όποιων εξέχει μία μαρμάρινη κεφαλή νεανίσκου τών 
άρχών τού Ε ’ αίώνος τού τόπου τού λεγομένου ’Απόλ
λωνος τού Ό,μφαλού, δυστυχώς ούχί τελείως σώα.

Τ ό έκ μεγάλων λίθων ήμικυκλικόν ανάλημμα, δπερ 
ύποβαστάζει τό επίπεδον τής Π ννχ ός , πιστεύεται γενι
κώς, δτι έκτίσΟη κατά τόν Ε ’ αιώνα, όπότε καί διε- 
σκευάοθη ό δλος χώρος θεατροειδώς, δπως εΧνε κατάλ
ληλος διά τάς δημοσίας συναθροίσεις τών άρχαίων 
’Αθηναίων. Υπ ήρχε'· δ|ΐως καί γνώμη τις, δτι τό Ανά
λημμα τούτο ήτο πολυ άρχαιότερον, άναγόμενον είς 
μυκηναϊκούς χρόνους. Π ρός Ιξακρίβωσιν τής χρονολο
γίας τού αναλήμματος τούτου, δπως έκλειψή, εί δυνα
τόν, πάσα αμφιβολία, έπεχείρηοεν ή Άρχαιολογή Ε τ α ι
ρεία μικράν Ανασκαφήν καί Ιπί τής Πνυκός.

"Επρεπε νά έρευνηθή ή έπίχωσις, ήτις είχε σωρευθή 
όπισθεν τού Αναλήμματος, δπως ίσοπεδωθή ό χώρος 
τής Πνυκός, έκ τών έν αύτή δ ’  ευρισκομένων πραγμά
των θ ά  ώρίζετο ή χρονογία αύτής καί συμφώνως πρός 
ταύτην καί ή χρονολογία τού Αναλήμματος.

Λοιπόν κατά τήν μέχρι τούδε Ανασκαφήν εύρέθησαν 
έντός τής Ιπιχώσεως τεμάχια άγγείων μετ’  έρυθρών 
εικόνων τής Ε ' έκατονταετηρίδος ώς καί άλλα τεμάχια 
αγγείων μέ μέλαιναν στιλπνήν βαφήν κάί τινες λαβαί 
πήλινων Αμφορέων μέ σφραγίδας τών έργοστασίων 
άνήκουσαι είς τόν Δ ' αιώνα.

Κ ατά ταύτα καί τό Ανάλημμα δέν πρέπει νά είνε 
άρχαιότερον τού Δ ' αίώνος, είς άπόστασιν δμως 7 περί
που μέτρων έσωτέρω τού αναλήμματος τούτου εύρεθη 
έτερον άρχαιότερον πάντως Ανάλημμα, δπερ είχε καλυ- 
φθή ύπό τής Ιπιχώσεως, δτε κατασκευασθέντος τού 
καταφανούς νύν μεγάλου Αναλήμματος, έπεξετάθη ό 
χώρος πρός Β.

Περί τού αναλήμματος τούτου, δπερ δεικνύει μετα- 
σκευήν τής Πνυκός είς διαφόρους έποχάς, ούδεμίαν 
εϊχομεν μέχρι τοδδε γνώσιν, είνε δέ τούτο έκτισμένον 
διέ μικρότερων λίθων, βαθμιδοειδώς- Ή  χρονολογία 
αύτού ισως γίνη δυνατόν νά καθορισθή, δταν άνα- 
σκαφή ή Ιπίχωοις όπισθεν αύτού. Κ

Λ ίΤ ΒA  c¡.

Π αυΧ ος Μ αντεγκ ά τσ α

‘ΑναοκαφαΙ έν θΐοσαλίμ

_ ΓΕΛΑΕΤΑΙ εις τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας καί 
• εις τή'· ’Αρχαιολογικήν Ε ταιρείαν δτι δ  "Εφορος 

τών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας καί Φθιώτιδος κ. Ά ρ β α - 
νιτόπουλος Ιπεράτωσε τήν Ανασκαφήν τού δευτέρου 
πύργου Παγασών, ή όποια διήρκεσεν όλόκληρο'· σχε
δόν Ιτος. "Η λθον  είς φώς Ικατόν καί πλέον γραπταί 
οτήλαι. Ικ  τών όποιων σπουδαιότατοι, ώς διατηρού- 
σαι κάλλιστα τά χρώματα άναφέρονται ύπό τού κ. 
Άρβανιτοπούλου ή τού Άριστοκύδους, τήν πατρίδα 
Κείου {πολεμιστής χαιρετίζω'· νεανίαν) ή τής Κλυμέ- 
νης κόρης τού Άγαθοκλέους (βωμός έφ’ ού δφις), τού 
’Αργά Κρηχός "Ραυκίου (τρεις άνδρες καί είς τό Αέ
τωμα κεφαλή Μεδούσης ώραία), τού Λυκολέοντος τήν 
πάτρίδα Άγγεάτου (νεκρικόν σμμπόσιον) μία άνευ έπι- 
γραφής φέρουσα παράστασιν γυναικός καθημέ'η ς φυ
σικού σχεδόν μεγέθους, ή τού Πώλου υιού τού Ά ρτε- 
μιδώρου (Ανθέμιον γραπιόν), έν ώραϊον άνάγλυφον 
είς τό'· Μ δ ι ο ν ’ Η ρω α , ή τής Δήμους^ (Έ ρμης Χθόνιοςί 
καί πλείσται άλλαι, Π ρός Αντιγραφήν αυτών έστάλη ό 
κ. Σ ίέφ . Ξενόπουλος.

ΑίάνασκαφαίτήςΘεσσαλίας θ ά  εξακολουθήσουν ύπό 
τού ακαταπόνητου Ε φ όρου καί καθ’ δλον τόν ’Οκτώ
βριον θ ά  Ανασκαφή δοκιμαστικώς ή πρωτεύουσα τών 
Π ερραιβών Γ ύννοι κειμένη παρά τά σύ'·ορα (Δερελί) 
καί εν άντρον τών. νυμφών κείμενοι· ,ύιμηλά είς τόν. 
Κίσσαβον (δψ. 1650 μέτρα),-δπου πέρυσιν ^εύρέθησαν 
πολλαί έπιγραφαί καί Αλλα γυναικεία Αναθήματα.

Ξ Ε Ν Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Παύλος Μαντεγκάτσα

ΣΧΕΔΟΝ όγδοηκοντούτης άπέθανε τήν 28 Αύγουστου 
ό γνωστός Ιταλός Ιατροφιλόσοφος, ό ουγγραφεύς 

τόσων βιβλίων τά όποία Ιδόξασαν τό δνομά του καί 
τήν φιλολογίαν τής ιταλικής 
επιστήμης- Τ ό τελευταίο'’ βι
βλίο'· τού Μα'·τεγκάτσα « Η  
βίβλος τής Έ λ ηίδος  » είναι 
γεμάτον Από τήν ζείδωρον 
πνοή'· μιας αΐωνίας αγάπης.
«"Ο λα τά ηθικά καθήκοντα, 
γράφει, ήμπορούν νά περί- 
κλεισθούν είς μίαν μόνην λέ- 
ξιν : 'Α γάπη- άν αγαπάτε, πρέ
πει νά συμπο'ήτε, νά συγχω· 
ρήτε, νά εύεργετήτε».

Ό  Μανίεγκάτσα ήτο εξαι
ρετική φύσις, μεγάλης Αντοχής καί σθένους, ενθουσιώ
δης διά τήν επιστήμην, διά τήν ζωήν, διά τήν γυναίκα, 
διά τήν τέχνην. "Η το  διά τήν νέαν Ιταλίαν μία δυνατή 
ψυχή, μία φωνή μεγάλη καί αγαπητή είς τά πλήθη, 
ενας έκλαϊκευτήί τής επιστήμες, ποιητής^ τής ζωής, 
δχι εις στίχους άλλά είς έργα επιστημονικά.

Ή  Ιπιστημοιική φαντασία τού Μαντεγκάτσα, ο  
ζωηρός χρωματισμός τού ύφους του, Ιγειναν αιτία 
νά τόν κατηγορήσουν Ικεί'Όΐ οί όποιοι αντιλαμβάνον
ται τήν επιστήμην μόνον ώς ξηρόν καί στρυφνήν 
άπαρίθμησιν συμπτωμάτων.

Ά λ λ ά  ή έπιστήμη δέν είναι dissociabiUs res με τήν 
ποίησιν. Καί άπόδειξις &ς είναι ό Γκαΐτε, ο  Μπυφφόν, 
ό Οδμβολδ καί τέλος ό  Μαντεγκάτσα.

Είς ήλικίαν 21 έτους δ  Μαντεγκάτσα, εύρισκομενος 
είς τό Παρίσι, είς τήν μητρόπολιν αύτήν τών ηδονών, 
έγραψε τήν Φ νοιολογίαν τής 'Η δονή ς. Τ ό  εργον «ΰτό 
εδραίωσε τήν φήμην του. Κατόπιν έγραφε τήν Φ νοιο- 
λογίαν τον  "Ε ρω τος  καί τήν 'Υ γιε ινήν τον  Ερωτος.

Τ ό μυθιστόρημά του Μ ία ήμέρα Ιν  Μ αδέρα  είναι 
Αγών Ιναντίον τών γόμων μεταξύ φθισικών.

Ώ ς  έκλαϊκευτής τής ύγιεινής τών αισθήσεων ύπήρ- 
ξεν Αληθής έπαταστάτης, γι-ωρίζω'· νά μεταδίδη είς 
τήν ψυχήν τών Αναγνωστών του τούς παλμούς τής 
ζωής καί τής έλπίδος.

Οικογενειακοί καί έρωτικοί λόγοι ήνάγκασαν τόν 
Μαντεγκάτσα νεώτατον νά έγκατηλείηη) τήν ’ Ιταλίαν 
μόλις είχε λάβει τό δίπλωμα τής ’Ιατρικής. Έ ταξεί- 
δευσεν είς τή'· Ελβετίαν, Γαλλία'·, Γερμανίαν, ’Ολλαν
δίαν καί ’Αγγλίαν. Διέτρεξβ, χάριν μελετών, τήν μεσημ
βρινήν Αμερικήν. Είς τά εργάτου America méridionale 
καί Lettere mcdiche περιγράφει τά παρθένα δαση τής 
Αμερικής καί τάς λαϊκάς προλήψεις περί θεραπευτικής.

Κατά τό 1859 ό Μαντεγκάτσα έπέστρεψεν είς τήν 
’Ιταλίαν καί κατέλαβε τήν έδραν τής γενικής παθολο
γίας εις τό Πανεπιστήμιον τής Παβίας.

Τόν περισσότερον θόρυβον έκ τών έργων του έκα
μαν οί ανθρώπινοι έρωτες, οπου συμβουλεύει τόν ελεύ
θερον έρωτα. Ό  Μαντεγκάτσα ήτο τότε γερουσιαστής, 
καί διά τούτο ό θόρυβος ύπήρξε μεγάλος._

Ά λ λ α  έργα του γνωστά καί διαδεδομένα είναι τά 
Ιξής : Αί χαραί καί δόξαι τής Έργασίας. ή Κεφαλή, ή 
Φυσιολογία τού Πόνου, "Αγνωστος Θεός, κλπ.

Τ ά  έργα τού Μαντεγκάτσα μετεφράοθηοαν είς δια
φόρους γλώσσας, όλίγα τινά δέ καί είς τήν ελληνικήν.

Μ . Σ ς .

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

Ηόμάς τών ανεξαρτήτων, τών νέων Ανδρών, τών 
Ασύντακτων συ'-τακτικών, των δροσοσταλλάκτων 
Ακόμη Από τό λαϊκόν βάπτισμα τής 8 Αύγούστου έκαμε 

μέ τά ζωηρότερα καί έπιπολαιότερα μέλη της ό,τι
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ή μπόρεσε είς τήν Βουλήν διά νά ρίψη τήν ύγιεστέραν 
Κοινήν Γνώμην πάλιν είς τάς άγκάλας τών παλαιών 
κομμάτων. Είς τί ώφέλησε τό νέον αίμα πού έχύθη 
είς τήν Βουλήν; Τ ά  παλαιά συστήματα εμβήκαν πάλιν 
«ίξ_ έφαρμογήν άπό τούς νέους άνδρας, οί οποίοι ζη 
τούν όχι μόνον νά διατηρήσουν τά κακά τών παλαιών 
κομ(ΐάτ<ον χωρίς τάς καλάς των επιδράσεις άλλ’ επι
διώκουν τόν χαρακτηρισμόν τής Διπλής Βουλής ώς 
συνελεύσεως Συντακτικής διά νά μή Ιξέλθη ποτέ ή 
Ε λλάς έκ τής άναρχίας.

“Οταν ή Βουλή αύτή Ιφθασεν είς τό όξύτατον οη- 
μεϊον τής Ανωμαλίας μέ τάς ύβρεις καί τάς προσωπι
κός επιθέσεις καί τήν δημεγερτικήν κενολογίαν, ήγέρθη 
δριμύς καί επιβλητικός ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως

^ “ Υούμης^ καί Ιπετίμησε καί έπεκαλέσθη τήν δει
νήν θέσιν πού εύρίσκεται τό έθνος καί υπέδειξε τούς 
κινδύνους πού διατρέχει καί έζήτησε άπό τήν Βουλήν 
νά έπανέλθη είς τό σοβαρόν εργον πρός σωτηρία»’ τής 
πατρίδος. 'Ο  κ. Δραγούμης είχε εύτυχεϊς στιγμάς καί 
τα χείλη ίου τήν ώραν εκείνην διερμηνευον τό πανελ
λήνιον αίσθημα.

Δεν θ ά  άρνηθώμεν δτι υπάρχουν μεταξύ τών άνε* 
ξαρτήτων καί εύθεϊς χαρακτήρες καί άγνοί πατριώιαΐ 
^αι μεγάλα ακόμη όνόματα. ΕΙνε οί ολίγοι αύιοί. Οί 
άλλοι, οί βοώντες καί δρώντες είνε οί ασύντακτοι ο* 
συντασσόμενοι πέριξ τής Κέας τής άναρχίας. Έπιμέ- 
νοντες είς τό έργον του θορυβώδους διαπληκτισμού, 
άντί τής σοβαρδς εργασίας άσφαλώς θ ά  φέρουν τήν 
διάλυσιν τού συνεδρίου.

^Ή^ήμέρα τής εκλογής τού Προέδρου έδωσεν είιτυ- 
χώς ελπίδας δτι είνε δυνατόν νά έπανέλθη είς τόν δρό
μον της ή έκτροχιασθεϊσα Βουλή. Ό  κ. Έ σ λιν  άνε- 
δείχθη πρόεδρος τής διπλής Βουλής ύπό τήν Ιδιότητά 
του ως Ανεξάρτητος παντός κομματικού δεσμού αντι
πρόσωπος-^ Ή  έκλογή ύπήρξεν υφ’ δλας τάς έπόψεις 
εύστοχος. Ό  κ. "Εσλιν ύπήρξεν ό πατήρ τής ιδέας 
πρός σύγκλησιν Έθνοουνελεύσεως. Έ ά ν δέν ήτο ό 
πρώτος ρίψας τοιαύτην ιδέαν, άναμφιοβητήτως δμως 
ητο ο  έπιμονώτερον καί πεισματωδέστερον άγωνιοθείς 
υπέρ αύιής. Έξελέγη πρό δεκαετίας δημοτικός σύμ
βουλος κ αίπ α ρη τή θη  τού άξιώματος κυρίως διότι 
δεν έπεισε τό Δημοτικόν Συμβούλιόν νά εκδώση ψήφι
σμα υπέρ συγκλήσεως ΈθνΟσυνελεύσεως. Έξελέγη 
πρό μηνών πρόεδρος , τού Δικηγορικού Συλλόγου καί 
παρητήθη διά τόν αυτόν λόγον τού άξιώματος. Ά λλά  
δέν ηρμοζε μόνον διά 'τόν  λόγον τούτον ή θέσις τού 
προέδρου είς τόν. κ. "Εσλιν. Καί ή μόρφωσίς του ή 
πείρα του καί πρό παντός ό λευκότερος χιόνος Ό λύμ- 
που χαρακτήρ του δίδουν είς αΰτόν τό κύρος νά προε- 
δρεύσψ τής Βουλής ή δποία θ ά  Αναθεώρηση τό πολί
τευμά. Ό  κ. Έ σλιν  θ ά  έπαναφέρη τήν ομαλήν συζή- 
ττ|σιν καί θ ά  δώση τήν άπαιτουμένην κατεύθυνσιν είς 
τάς συνεδριάσεις τής Βουλής. Έ άν καί είς τοιαύτην 
φωνήν δέν πειθαρχήσουν τά άτακτα στοιχεία ιών συν
τακτικών, τότε τό φάρμακον διά τήν νέαν αύτήν ’Εθνι
κήν περιπέτειαν είνε ή άμεσος διάλυσις. Ή  γενομένη 
ψηφοφορία άπέδειξεν δτι τά ¡ιόν δύο μεγάλα κόμματα 
δεν συγκεντρώνουν τήν απόλυτον πλειονοψηφίαν διότι 
ύπέρ τού κ. Έ σλιν έψήφισαν καί πολλοί τών ανεξαρ
τήτων. Ή  ιδέα ομως τής τηρήσει»; τής Βουλής Ινιός 
τών ορίων τής άναθεωρήσεως του πολιτεύματος καί 
δχι τής άνασυντάξεως αΰιοΰ, έχει ύπέρ αυτής τά τρία 
τέταρτα περίπου τών βουλευτών καί τούτο είνε έν 
άκόμη εύχάριστον άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας. Συγ- 
κροτηθέντος τού σώματος γεννάται ύπουργική κρίσις 
διά τής παραιτήσεως_ τής Κυβερνήσεως. Ή ν έα  Κύβέρ- 
νησις θ ά  έχη αποστολήν κυρίως τό ταχύιερον πέρας τών 
εργασιών τής Συνελεύσεως δπως διά νέων εκλογών 
προέλθη Ισχυρά ,Κυβέρνησις ή δποία νά φέρη τήν 
γαλήνην είς τόν τόπον.

Α Γ Ρ Ι Π Π Α Ϊ

Τ Α  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α  Ν Ε Α

ι Σεπτεμβρίου. —  Έ ναρξις τών έργασιών τής Έ θνο
συνελεύσεως μετά μεγάλης πομπής. Έξελέγη προσω
ρινός πρόεδρος δ γηραιότερος πληρεξούσιος κ. Α. 
Κατριβάνος. Τήν ιο καί 3 ° ’ π· μ- έψάλη δ αγιασμός 
ύπό τού Σεβ. Μητροπολίτου καί τώ ν Συνοδικών. Τήν 
ιιην προσήλθεν δ Βασιλεύς καί απήγγειλε τόν βασιλι
κόν λόγον, διά τού δποίου έκηρύχθη ή εναρξις τής 
Έθνοουνελεύσεως. Μ αζί μέ τόν Βασιλέα προσήλθε 
καί ό Διάδοχος. Μ ετά τήν έκφώνησιν του λόγου άνε- 
χώρησαν δ Βασιλεύς καί ό Διάδοχος- οί πληρεξούσιοι 
καί τό εντός τής Βουλής πλήθος ¿ζητωκραύγασαν 
ζωηρώς ύπέρ αύτών. Ο ί εντός τής αιθούσης τού Βου- 
λευτηρίου παρευρισκόμενοι όπερδιακόσιοι κατώτεροι 
αξιωματικοί ¿ζητωκραύγασαν μέ ιδιαιτέραν ζωηρότητα  
ύπέρ τού Διαδόχου. Τ ό γεγονός έκαμεν έντύπωσιν καί 
έκρίθη ώς έκδήλωσις τού φρονήματος τών αξιωματι
κών, οί όποιοι θέλουν τόν Διάδοχον είς τόν οτρατόν. 
’Από τήν Ιπίσημον αύτήν τελετή»’ άπουσίαζεν δ ύπουρ- 
γός τών Στρατιωτικών κ. Ζορμπάς καί ή απουσία του 
έσχολιάσθη πολύ:—  ΟΙπρεσβευταί τής ’Αγγλίας, Γαλ
λίας, ’Ιταλίας καί Ρωσσίας έκαμαν πρός τόν ύπουργόν 
τών Εξωτερικών κ. Καλλέργην φιλικός συστάσεις έκ 
μέρους τών Κυβερνήσεων των νά μή γείνη είς τήν 
Έθνοσυνέλευσιν κανέν διάβημα σχετικόν μέ τό Κρη
τικόν ζήτημα καί τήν έκλογήν τών Κρητών πληρεξου
σίων, τό οποίον διάβημα θ ά  ήδύνατο νά θεωρηθή  
άπό τήν Τουρκίαν ώς πρόκλησις, δπότε αί τέσσαρες 
Δυνάμεις θ ’  άπεκδυθούν πάσης εύθύνης. — Διεδόθη 
δτι ό  ύπουργός τών Στρατιωτικών κ. Ζορμπάς θά  
παρητεΤτο, άν δέν εκαλούντο τρεϊς ήλικίαι εφέδρων 
διά τήν ένίσχυσιν τής στρατιωτικής δυνάμεως τής χώ
ρας, Χνα άσφαλισθή τό Κράτος εναντίον πιθανής είσ- 
βολής τών Τούρκων. Έλήφθησαν είς τό υπουργικόν 
Συμβούλιον άνάλογοι αποφάσεις καί ή διάδοσις δέν 
έπηλήθευσε.

3 Σεπτεμβρίου. —  Έγεινεν ή πρώτη τακτική ουνε- 
δρίασις τής Έθνοουνελεύσεως. Πολύ ταραχώδης. 
Έπρόκειτο νά όρκισθούν οί πληρεξούσιοι, οί όποιοι 
είχαν διαιρεθή είς Αναθεωρητικούς καί είς συντακτι
κούς. Οί πρώτοι ήθελαν νά όρκισθούν, οί δεύτεροι 
όχι- Είσήλθεν δ  ίερεύς είς τήν αίθουσαν τών συνεδριά
σεων μέ τό Εύαγγέλιον, καί μόλις τούτο έτοποθετήθη  
έπί τού βήματος, πρώτος δ κ. Δ. Ράλλης σπεύδει νά 
όρκισθή. Πολλοί άπό τούς συντακτικούς όρμοΰν είς 
τό βήμα διά νά ¿μποδίσουν τήν ορκωμοσίαν. Τ ό Εύαγ
γέλιον αρπάζεται άπό τούς μέν, ένφ οί άλλοι προσπα
θούν νά τούς τό άφαιρέσουν. Γίνεται συμπλοκή άγρια 
μεταξύ ̂ αναθεωρητικών καί συντακτικών κάποιος μά
λιστα έβγαλε καί περίστροφον. Μ ετά πολλήν ώραν 
κατωρθώθη νά επικράτηση κάποια τάξις καί ησυχία 
καί αρχίζει μακρά συζήτησις περί ιού χαρακτηρισμού 
τής Έθνοουνελεύσεως, δν είναι Α ναθεωρητική ή 
Συντακτική. Ό  πρωθυπουργός κ. Δραγούμης άνέρχε- 
ται τό βήμα καί λέγει μεταξύ άλλων, δτι αν ή Έ θνο- 
συνέλευσις κηρυχθή συντακτική, ή  Κυβέρνησις θ ά  
παραιτηθή. Προτείνεται ή Αναβολή τής συζητήσεως. 
Γίνεται ψηφοφορία, άλλά δέν ύπάρχει απαρτία καί 
λύεται ή συνεδρίασις. Ό  πρόεδρος κατόπιν προσεκά- 
λεσε τούς βουλευιάς είς συνεδρίασήν διά τάς 6  τού 
μηνός.

4- —  Ο ί συντακτικοί ήθέλησαν νά διαμαρτυρηθοΰν 
έναντίον τής άποφάσεως τού Προεδρείου τού ν’  άνα- 
βληθή ή συνεδρίασις διά τάς 6 τού μηνός καί άπεκά- 
λεσαν τήν άπόφασιν αύτήν «πραξικόπημα». Συνήλθον 
είς τήν αίθουσαν καί άπεπειράθησαν νά κάμουν μόνοι 
των συνεδρίασιν, άνακηρύξαντες καί νέον προσωρινόν 
πρόεδρον τόν κ. Στεφανίδην. ’Επειδή δμως δέν κατώρ- 
θωσαν νά σχηματίσουν άΛαρτίαν, διέλυσαν τήν συνε- 
δρίασιν το>ν καί ήρκέσθησα» νά χαρακτηρίσουν τήν
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σύσκεψίν των αύτήν ώ ς διαμαρτυρίαν. Ή  απόπειρα 
αύτή συντακτικώνέχαρακτηρίσθη ώς άδιακαιολόγητος.

5·— Ή λ θ ε ν  άπό τήν Κρήτην ό πληρεξούσιος κ. Έ λ . 
Βενιζέλος. Ό  λαός τών ’Αθηνών έκαμε»’ είς αύτόν 
ύποδοχήν εκτάκτως ένθουσιώδη. Ή  μετάβασίς του άπό 
τού σιδηροδρομικού σταθμού τής Ό μονοίας μέχρι τής  
πλατείας τού Συντάγματος, ήτο κάτι πού ήμποροΰσε νά 
όνομασθή θριαμβική πομπή. Χιλιάδες λαού συνώδευαν 
αύτόν με διαρκείς ζητωκραυγάς. Ά π ό  τό μπαλκόνι 
τού ξενοδοχείου του δ  κ Βενιζέλος Ιξεφώνησε λόγον, 
δ όποιος συνεκίνησε καί ένεθθυσίασε τάς άκροατάς του. 
Είς τόν λόγον του αύτόν ό κ. Βενιζέλος έκηρύχθη 
ύπέρ τής Αναθεωρητικής Έθνοουνελεύσεως καί έδή- 
λώσεν οτι παραμένει πιστός είς τήν δυναστείαν. —  Διε- 
δόθη έκ νέου, δτι δ κ. Ζορμπάς θ ά  παραιτηθή. Ή  
διάδοσις καί πάλιν δέν έπαληθευσεν. —  Έ δημοσιεύθη  
Β . Διάταγμα διά τού δποίου δρίζεται ώς τόπος συγ
κλήσεως τού ι 6°«  συνεδρίου τών Ανατολιστών αί 
Ά θή ν α ι τήν άνοιξιν τού ιρ ιε  συμφώνως μέ τήν λη- 
φθεϊσαν άπόφασιν ύπό τής όλομελείας τού συγκλη- 
θέντος κατ’  Αύγουστον τού 1908 συνεδρίου τών Α ν α 
τολιστών είς τήν Κοπεγχάγην. Επίτιμος πρόεδρος 
αύτού δ  Διάδοχος τού Έλλην. θρόνου. Μέ τό ίδιον 
διάταγμα διωρίσθη καί ή ιδμελής επιτροπή πρός παρα
σκευήν τών τού Συνεδρίου.

6. —  Είς τήν Έθνοσυνέλευσιν εγινεν άλλη πεισματώ
δης συζήτησις διά τόν χαρακτηρισμόν αύτής. Προτεί- 
νεται ν’  άναβληθή ή  συζήτησις έπί τού ζητήματος τσύ- 
τ,ου καί νά γίνη ή ορκωμοσία τών πληρεξουσίων συιι- 
φώνως μέ τό άρθρον 6+ τού Συντάγματος. Μετά μακράν 
συζήτησιν γίνεται ψηφοφορία έπί τής προτάσεως ταύ- 
της·ψηφίζουν 148 ύπέρ τής αναβολής καί 121 εναντίον 
αύτής. Κατόπιν οί πληρεξούσιοι δίδουν τόν συνταγμα
τικόν δρκον.

7·—  Καταρτίζονται είς τήν Έθνοσυνέλευσιν τά τμή
ματα διά τήν Ιξέλεγξιν τών αποτελεσμάτων τών έκλο- 
γών. —  Ο ί κ. κ. Θεοτόκης καί ’Ράλλης έρχονται είς 
συνεννοήσεις, δπως ή Έθνοσυνέλευσις μείνη εύρεϊα 
Ά \  αθεωρητική.

8. —  Έδημοσιεύθη Βασ. Διάταγμα, διά τού οποίου 
προσκαλούνται ύπό τά δπλα οί έφεδροι τών Ιτών 1906 
καί 19°7· —  Είς τήν Έθνοσυνέλευσιν έξακολουθού»’ αί 
τυπικαί έργασίαι διά τήν έξέλεγξιν τών έκλογών.

9. —  Διάφοροι φήμαι περί παραιτήσεώς τής Κυβερ
νήσεως. Ή  φαντασία τών κενοσπούδων έργάζεταί 
τρομερά, άλλ’ άπ’ δλας τάς διαδόσεις καμιά δέν βγαί
νει άληθινή. —  Τ ά  κόμματα συνεννοούνται διά τήν άν«- 
θεώρησιν τού Συντάγματος.

ί ο —  ι ι .  —  Είς τήν Έθνοσυνέλευσιν τά τμήματα 
Ιξακολουθοΰν τήν εργασίαν των μέ πολλήν βραδύτητα. 
Ο ί συντακτικοί Ιτοιμάζουν κατηγορητήρια εναντίον 
δλων τών Ιω ς τώρα Κυβερνήσεων.

12. —  Κατετέθη μεγαλοπρεπώς ύπό τού Βασιλέως, 
παρισταμένου καί τού Διαδόχου, δ  θεμέλιος λίθος τού 
νέου ναού ιού Α γίου  Παντελεήμονος είς τό τέλος τής 
δδοΰ Άχαρνών. Ό  Δήμαρχος Α θηναίω ν κ. Μερκούρής 
προσεφώνησε καταλλήλώς τόν Βασιλέα. Τό πλήθος 
Ιζητωκραύγασεν ενθουσιωδώς τόν Βασιλέα καί τόι 
Διάδοχον.

13- —  Μεταξύ τών κομμάτων ήρχισαν συνεννοήσεις 
διά τήν ύπόδειξιν τού υποψηφίου προέδρου τής Έ θνο- 
συνελεύσεως. Έ προτάθη τό άξίωμα είς τόν κ. Ίωαν. 
Βαλαωρίτην, δστις δμως ήρνήθη. Ο ί συντακτικοί 
θέλουν νά ύποδείξουν ίδικόν των υποψήφιον πρόεδρον.

14- —  Έ γειναν γνωσταί μερικαί λεπτομέρειαι τής 
ένεργείας τών άξιωματικών, οί οποίοι άπέμειναν ώς 
μέλη τού Στρατ. Συνδέσμου. Ο ί αξιωματικοί ούτοι 
έσκέπτοντο, ώς έλέχθη, νά λάβουν ενεργόν μέρος είς 
τό ζήτημά τών έργασιών τής Έθνοσυνελεύσεως. Έγεν- 
νήθη Αρκετή άνησυχία. "Ηρχισεν ή  Ινέργεια Ανακρί
σεων έπί τούτων ύπό τού Φρουραρχείου.

15- —  Διεδόθη δτι Τουρκικός στρατός κατέλαβεν 
ελληνικόν έδαφος έπί τών συνόρων.Ή  διάδοσις άπεδεί- 
χθη ψευδής. —  ‘β ς  ύποψήφιος πρόεδρος τής έθνοσυν
ελεύσεως φέρεται ό  κ. Κ. Έ σσλιν.

ΐ7· —  Έδημοσιεύθη Βασ. Διάταγμα, διά τού δποίου 
δρίζεται ή 14Ί  Νοεμβρίου ώς ημέρα ψηφοφορίας πρός 
έκλογήν τριών βουλευτών τού νομού Άττικοβιωτίας  
άντί τών μή άποδεχθέντων τήν έκλογήν των Κρητών 
κ. κ. Αντ. Μιχελιδακη, Μαυ. Κουντούρου καί Γ . Π α- 
παμαστοράκη.

ι8. — Ή  « Έ νω σις ιώ ν Ελληνικών Σωματείων»  
παρέθεσεν είς τόν κ. Έ λ - Βενιζέλον τιμητικόν πρό
γευμα, είς τό δποϊον παρεκάθησαν περί τούς ιοο 
προσκεκλημένοι’ μεταξύ αΰτονί' ήτο καί ο  Ύπουργός  
τών Εξωτερικών κ. Καλλέργης. Έγειναν πολλαί προ
πόσεις, δ  δέ κ. Βενιζέλος Ιξεφώνησε πολιτικόν λόγον, 
είς τόν όποιον έδήλωσε καί πάλιν, δτι κηρύσσεται 
ύπέρ τής εΰρείας Αναθεωρητικής Συνελεύσεως καί δτι 
πρέπει νά λήξουν τάχιστα αί έργασίαι αύτής διά νά 
Ικλέξη δ  λαός τήν νομοθετικήν Βουλήν. — Ο ί συντα
κτικοί άπέκρουσαν τήν ύποψηφιότητα τού κ. Έ σσλιν  
διά τό άξίωμα τού Προέδρου τής Έθνοσυνελεύσεως.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ -Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α -Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

Ο κ. Ρικάκης δέν έμεινε μέ σταυρωμένα τά χέρια 
όταν ήτο πρόξενος είς το Βεράτι. Είδε καί έμελέ- 

τησε τόν τόπον καί κάπως πλατύτερα άπό τά δρια τής 
στενής προξενικής ύπηρεσίας. Καί ώ ς  άποτέλεσμα τής 
μελέτης του έξέδωκε ένα βιβλιαράκι 4® σελίδων μέ τόν 
ανωτέρω τίτλον οπού μέ όλίγα λόγια εξετάζει τό Βε- 
ράτιον ιστορικός, λαογραφικώς καί άρχαιολογικώς. 
Ό  συγγραφεύς δέν έχει τήν Ιδέαν δτι έγραψε κανένα 
σπουδαΐον σύγγραμμα. Ά π ’  έναντίας μετριοφρονέστατα 
δμολογεί δτι ή μικρά πραγματεία ήμπορεΐ απλώς νά 
χρησιμεύση είς άλλους ώς βάσις σοβαρά; μελέτης, άπδ 
τήν δποίαν νά προκόψουν αποδείξεις άδιαφιλονείκητοι 
τής έλληνικωτάτης ύποστάσεως τού τμήματος Βέρα- 
τίου. Καί είναι άξιος συγχαρητηρίων.

ΕΙΣ ένα άπδ τούς τελευταίους Αριθμούς τού γαλ
λικού περιοδικού «Mercure de France» ό  κ. Dem. 

Asteriotis κάμνει μακράν άνάλυσιν καί κρίσιν τού 
βιβλίου τού κ. Πέτρου Ά ξιω τίδη  «Τό παρόν καί τό 
μέλλον τού Ελληνικού έθνους», τό όποιον χαρακτη
ρίζει επίκαιρον, ένδιαφέρον δλους τού φίλους τής 
Ιλληνικής φυλής καί συγκεφαλαιόνον ολόκληρον τό 
Ανατολικόν Ζήτημα.

Έ ξαίρει τήν δύναμιν καί τά επιχειρήματα δι’  ών 
.υπεραμύνεται ό συγγραφεύς τής πανελληνίου Ιδέας, 
άλλά φρονεί δτι οί “Ελληνες δέν δύνανται νά έπαναλά- 
βουν τό παράδειγμα τής Γερμανίας καί ’Ιαπωνίας. 
’ Ακολούθως Αναλύει 6Γ ολίγων τά κυριώτερα κεφά
λαια τού βιβλίου, έξαίρων Ιδιαιτέρως τήν άκρΐβειαν 
καί τό κύρος μέ τά δποία δ συγγραφεύς πραγματεύεται 
τά διάφορα ζητήματα τής Ανατολής. Έ ν  γένει δέ η 
όλη κρίσις τού βιβλίου είνε γραμμένη μέ πολλήν ενη
μερότητα τών θεμάτων, καί μέ πολλήν Ικτίμησιν διά 
τό έργον τού κ. Άξιω τίδη.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ θ ά  δοθή είς τό Βασιλικόνθέατρον ύπό τού 
θιάσου τής Δ®« Μαρίκας Κοτοπούλη καί κ.Ε.Φύροτ, 

ή μονόπρακτος τρα.γφδία τού κ. Πέτρου Ψηλορείτη 
« Ό  Πρωτομάστορας» τήν δποίαν έδημοσιεύσαμεν είς 
προηγούμενον τεύχος. Μέ τόν «Π ρω τομάστορα» θ ά  
δοθή καί μονόπρακτοι1 δράμα τής κυρίας Πετρούλας 
Ψηλορείτη.

ΝΕΑΝ καλλιτεχνικήν Ικδοσιν ήρχισε ή  Έ λλ . Ε κ δ ο 
τική Εταιρεία. Τ ό  «Ή ρ ώ ο ν τού Ά γώ νος» είς με

γάλο σχήμα θ ά  περιλάβη 4°  χρωματιστά; εικόνας τού
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γνωστού γερμανοΰ ζωγράφου φόν Έ ς , άναφερομένας ταλάντου. Έ ν τούτοις ή υπεροψία του αύιή ποτέ δέν
εις την έπανάστασιν. Είναι χαρακτηριστικώταται υπό έκινοΰσε τό μειδίαμα. Καί αΰτό ή το τό χαρακτηριστι-
πολλάς επόψεις καί ένδιαφέρουοαι. Τ ό δλον έργον . κόν της. Μόνοι· ή  ιιύθάδεια τού Μωρεάς είμπορούσε 
θ ’  Αποτελεσθή άπό ιο μηνιαία τεύχη. Κ άθε είκών νά συναγωνισθή μέ τήν υπεροψίαν του. Ά λ λ ’  ή αύθά-
συνοδεύται άπό μικρόν επεξηγηματικόν .κείμενον. Ή  δειά του αύτή ή το τόσον σκληρά καί τόσον μεγάλη,
οκεψις τής Έ κδοτ. Εταιρείας είναι πολύ έπιτυχής· ώστε άπετέλει ενα άκόμη περισσότερον τίτλον πρω-
προσφέρει εις τήν Έ λλ. οικογένειαν τήν ιστορίαν τού τοτυπίας.
Ά γώ νος ζωντανήν.

Η «Νέα Έπιθεώρησις» έδημοσίβυσε μάθημα τοΰ 
Αΰγ. Χαμίν, τού γνωστού μεταφραστοΟ τοΰ Σόου, 

*— Βιζάνθημοσιεύει σημειώσεις περί τού Ζάν Μ ω - διά τόν μεγάλον καί νεωτεριστήν Ά γγλ ο ν  δραματικόν,
ρεάς. Μεταφέρομεν όλίγας χαράκτηριστικάς γραμμάς... τό συμπέρασμα τής μελέτης αυτής είναι τό Ιξής :

«Αί ώραι έπερνοδσαν γλυκά. 'Ο  θόρυβος τοΰ δρό- 'Ο  άνθρωπος δέν είναι ελεύθερος καί θέλει ή δέν
μου, πού μόλις μας έφθανε, δέν έτάρασσε καθόλου θέλει ύφίσταται τάς επιδράσεις τής Δυνάμεως τής Ζωής,
τήν ’ώραίαν γαλήνην τοδ πριητού. Έ στριβε τό παχύ δηλαδή τής Μοίρας, τι όποία πάντοτε εύρίσκεται έν τφ
του μοι·στάκι, κατάμαυρον καί στιλπνόν, χάρις εις δικαίο). Ά π ό  τήν άρχην αΰτήν άπορρέον τό θέατρον
μίαν καλήν βαφήν,καί άπήγγελλε στίχους Ιδικούς του τοδ Σόου είναι κατ’  οΰοίαν αίσιόδοξον, μέ δλην τήν
ή στίχους κάποιου άλλου ποιητοδ τής Πλειάδος, δ ιότι. δριμύτητα τής κοινωνικής κριτικής του, ή όποία τοΰ
ή τέχνη τής Ά να γ ιν νή σ ιω ς  τοδ ήτον οίκέίά. Χάρις εις προσδίδει μίαν Ιπίφαοιν απαισιοδοξίας. Τ ό κοινωνικόν
τήν Ιξαίρετον μνήμην του, εδρισκεν εύχαρίσιησιν δράμα τοΰ Σόου κρύπτει τήν κοινωνικήν του κριτικήν,
νάπαγγέλλη μερικάς στροφάς καί νά ζητή άπό ήμδς ύπό μορφήν τόσον φαίδραν, ώστε γοητεύει άκόμη
νά μαντεύσωμεν τόν ποιητήν τους. κΊκείνους ποΰ τήν ευρίσκουν έσφαλμένην. Κατά τήν

Κάποτε παλιν, μ’ έναεύθυμότερον. τόνον, Αλλά μέ γνώμην πολλών δ,τι είναι υπερβολικόν, δ,τι προκαλεϊ
φωνήν επίσης σπηλαιώδη, αυτοσχέδιαζε. Αυτοσχέδιαζε τόν γέλωτα, δέν έχει καμίαν Ιπιρροήν έπί τοδ πνεύματος
δι* ολα τά πράγματα, διά τό κρανίον ενός συναδέλφου, τοδ αναγνώστου ή τού θεατού. Ή  γνώμη αύτή είναι
διά τήν μεσημβρινήν προφοράν ενός ποιητοδ, διά τήν πλανημένη. *0 γέλως δέν εμποδίζει τήν κατανόησιν
μανίαν ένός ηθοποιού του συρμού. Οί στίχοι του ήσαν άπό τόν αναγνώστην ή  τόν θεατήν, τής Ιδέας πού λαν-
Ιξυπνοι καί είχαν τήν επισημότητα τοδ ύφους, εκείνην, . θάνει κάτω απ' αυτόν. Ή  Ιδέα αύτή άνεπαισθήτως
πού δέν έλειψε ποτέ άπό τόν Μωρεάς. Αί μεγαλύτεροι κάμνει τόν δρόμον της καί εισχωρεί είς τόν νοΰν βρα·
μας συζητήσεις έγίνοντο διά τόν έλεύθερον στίχον, τόν δέως άλλ’  άσφαλώς.
όποιον άπεστρέφετο, άφοδ μίαν φοράν ύπήρξε θιασώ- "Ο πω ς ή  σταγών τοδ νεροδ τρυπφ μέ τόν καιρόν τόν
της του. Σώζονται εκφράσεις του άστεΐαι καί άλλαι σκληρότερον βράχον, απαράλλακτα ή ιδέα κατακτφ
πολύ όρθαί διά τούς συγχρόνους του, τάς δποίας άπο- τόν πλέον απρόσιτον έγκέφαλον. Ή  κατάκτησις αύτή
φεύγω νάναφέρω. γίνεται άσυνειδήτως, βραδέως, συνεχώς, άλλά γίνεται

Έ τσ ι περνούσαν αί ώραι. Τ ό π ρ ω ί-π ρ ω ί έπέρνα· επιτέλους. Ό  γέλως Ιπιβοηθεϊ τήν άπορρόφησιν τών
μεν τό λαϊκόν τράμ, μέ τάς έλαττωμένας τιμάς, πλη- Ιδεών, αί όποΐαι, παρουσιαζόμεναι ύπό σοβαρόν μορ-
ρώνοντες δεκαπέντε λεπτά άντί τριάντα είς ιάς έσωτε- <ρήν, θ ’  άπεκροούοιπο Αμέσως. Κ ατ’  αύτό ομοιάζει μέ
ρικαο θεσεις καί μέτό δικαίωμα τού καπνίσματος. Τόν τήν ζάχαρην καί τό μέλι είς τήν κατασκευήν τών φαρ-
συνώδευα έως τό σπίτι του, δπου δέν εμβαινε ποτέ. μάκων. Ό  ούμοριστής επομένως είναι ήθικοποιός.
Μ άς άφι\·εν ήσύχους ένφ αΰτός Ιχώνετο είς τό πρώτον Κανείς δέν θέλει νά γελούν μαζί του. Ό τ α ν  δμως γε-
ποτοπωλεϊον πού ευρισκε, ειδοποιών μας δτι έπήγαινε λοΰν είς βάρος μιας άρχής ή μιας ιδέας, σημαίνει δτι
νά «Ιργασθή». Πράγματι έκεΐ ιίέσα είχε γράψει μερι- κάτι τι τό ψευδές καί τό γελοΐον βλέπουν είς αύτήν.
κάς άπό τάς καλυτέρας έπιφυλλίδας, ποϊι έδιδε παρο- Καί φυσικά κάθένας ζητεί νά διορθωθή διά νά μή
δικώς είς τήν «Gazette de Prance». Ή  ισχυρά του γελούν πλέον μαζί του, έξ αιτίας τής ιδέας ή τής
κράσις άνθίστατο Ιν τούτοις είς τήν έλεεαήν αύτήν άρχής αυτής. Καί τάς απορρίπτει. Ό  γέλως έπομένως
υγιεινήν καί τό πνεύμα του δέν έπηρεάσθη ποτέ Από είναι παράγων ήθικοποτήσεως καί παράγων ισχυρός,
τάς μακράς αύτάο Αγρυπνίας. διότι Αποτελεί Ικδήλωχιν προφανή καί θορυβώδη τής

Είπα, νομίζω, ότι ό Μωρεάς ήτο υπεροπτικόν καί δτι γνώμης νών άλλων, διά τήν δποίαν ό  άνθρωπος Ινδια-
κάνένας δπως αύτός δέν είχε συνείδησιν τού Ιδιου του φέρεται καί δέν θ ά  παύση ποτέ νά ένδιαφέρεται. Ό
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γέλως είναι θαυμάσιον όργανον αύτοβελτιώσεως, πού 
δέν τόν κατέχουν τά άλλα ζώ α . Δι’  αύτό τό κωμικόν 
θέατρον ιού Σόου, δπως δλα τά κωμικά θέατρα, απο
τελεί σειράν ήθικών μαθημάτων. Μέ τήν διαφοράν 
δτι ή  ήθική τού θεάτρου αύτοΰ δέν είναι ή ήθική τής 
παράόοσ.εως, θρησκευτική ή λαϊκή, είναι ήθική επα
ναστατική, ή ήθική τών κοινωνικών φιλοσόφων καί 
τών Αναρχικών,

Έ ρ γ α  τοΰ μεγάλου Ά γγλ ο υ  δραματικού έχουν μετα- 
φρασθή καί είς τήν Ελληνικήν άπό ιόν κ. Ποριώτην 
καί παρεδόθησαν καθ’ δσον γνωρίζομεν είς κάποιον 
θίασον. Ά κόμη όμως δέν τά εΐδαμεν.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ  ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι 2

Τ ή  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  τ ώ ν  « Π α ν α & η ν α ίο ιν »
—  ά δ ε ια  τοδ 'Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  —

Έ κ  προηγουμένων εισφορών. 
Β. Μακροκωστας, Σμύρνη . 
Κ. Λιβανόβσκης 
Α . Τιμογιαννάκης »
Ε . Ι’ ρηγοριάδης 
Μ. Κομνηνός »
Σ . Κρασσιάδης »
Ν . κ αίΙ.Ά ντω νιά δη ς »
Α . Βαγδζόγλου 
Δ . Κοράλλης , »
Σ . Μαρτάκης « »
Π - Κολέας »
Ί σ κ ο ς  »
Γ . Μαρτάκης 
Γ . Έλευθεριάδης 
Π . Καπειανάκης. »
Βασίλειος Περβανάς, Δρέσδη

Δρ. 2,624.10 
» 2.—

ι . —

1.—
2 . —

1 . —

2.—  
2 . —

1 .--
2 . —

1.—
2.—
1.—
2.—
1.—
2 . —  

25 —
Δρ. 2,672.10

Ού φ ο ν ε ν σ ε ι ς ,  Λέοντος Τολστόη, μετάφρ. Σωκρ. 
Γερ. Φραγκοπούλσυ. Ά θή ν α ι ις ιο , Τυπ. Κουσουλίνου.

Ή  ’ Α γ ω γ ή ,  Έρβέρτου Σπένσερ, μετάφρ. Δ . καί Π . 
Α . Λασκάρεως. Ά θή ν α ι ιριο. Σύλλογος ωφελίμων 
βιβλίων. Τυπσγρ. «Ε στία» Μάϊσνερ καί Καργαδουρη, 
δραχ. ΐ-5°·

Ί α ζ ο ρ ία  Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ία ς  ε ν  Έ λ λ ά δ ι Οΰίλλιαμ Μίλ- 
λερ μεταφρ. Σπ . Λάμπρου, τεύχος ΐ3ον· Ά θή ν α ι Έλλ. 
Έ κδ- Ε ταιρεία δραχ. ι. Τυπογραφ. «Ε στία» Μάϊσνερ 
κάί Καργαδουρη.

ι.

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ) ·

Τ ό άπαιτούμενον ολικόν ποσόν εί'·αι 3 ·5 ° °  περίπου. 
Υπολείπονται περί τάς 9 ° ° ·  Καί τό ύπενθυμίζομεν είς 
δλους. Ό λ ο ι  Ιζησαν καί ζούν μέ τούς στίχους τού 
ύμνητοϋ τής έλευθερίας.

Α ί είσφοραί στέλλ,ονται είς τά γραφεία τών «Πανα- 
θηναίων», οδός Άριστοτέλους 35·

Ν Ε Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

' Ε κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ίς  τ ο ν  Π α ν ίε ρ ο υ  Ν α ο ν  τ ή ς  Ά ν α -  
στάσεως, Τιμοθέου Πυθαγόρου Θέμελη. Ιερουσαλήμ  
Τύπ. Ιερ ού  Κοινού τού Παν. Τάφου. ιριο.

Ό  π ε ρ ίβ ο λ ο ς  τ ο ν  Ό λ υ μ π ιε ίο υ  i n i  Ά δ ρ ι α ν ο ν ,  Φρει
δερίκου Βερσάκη. Ά θή ν α ι Τυπογραφ. Σακελλαρίου 
ΐ9·ο , δραχ. 3·

Ή  Έ ρ ε ν ν α  τ ή ς  ζ ω ή ς ,  M ax  Verw om , μετάφρασις 
Αθανασίου Ε . Τσακαλώτου. Ά θή ν α ι ιςιΐο, Τυπογρ. 
Σακελλαρίου, δραχ. ι.

° Ο κατ’  ε π ισ τ ή μ η ν  α ν ϋ ρ ο ιπ ο ς  η  πόίλ-εν έρ χόμ ι& α , 
π ο ιο ι  ε ϊμ ε& α , π ο ν  β α ϊν ο μ ε ν  ;  Louis Büchner, μετάφρ. 
Άνδρέου Π . Φαρμακοπούλου. Ά θή ν α ι 19«ο, Ικδ. Γ . 
Δ. Φέξης, δραχ. 4·

, ' Η  φ ιλ ο σ ο φ ία  τ ο ν  Σ ω κ ρ ά τ ο ν ς  κ α τ ά  A. F o u i l l é e  
Π . Βρά'ίλα Ά ρμένη- Ά θή ν α ι 19 1 ° ,  «*δ· Γ . Δ. Φέξης, 
δραχ. 2.

Τ δ 'Η β φ ο ν  τ ο ν  Ά γ ώ ν ο ς ,  τεύχος ι«ν Ρήγας Φεραΐος, 
Άναγνωσταράς, Θανάσης Διάκος, Μπουμπουλίνα.Άθή- 
ναι 19ίο. Έλλην. Εκδοτική Εταιρεία, Τυπ. «Ε στία»  
Μάϊσνερ καί Καργαδούρη, δραχ. 3 ·5° <Ρ6· 4·

T b  Σ ύ ν τ α γ μ α  x a l  ή  ά ν α & εώ ρ η ο ις  α ΰ τ ο ν  ύπό Ά ρ ι- 
στείδου Γλαράκη. Ά θή ν α ι ιριο  Έλλην. Έ κδοτ. Ε τ α ι
ρεία δραχ. 2.50.

Έ ξέ λ ιξ ις  β κ ου φ ου  Δημθκ§ατιχοΟ  ύ π ό  Σ π α μ . Σ τ α μ .

“Ό τ α ν  ά κ ον ττα ι ή  φονή τ α ν , τ α  π τ η ν ά  τ ή ς  ν μ κ τος  φβύ· 
γ ου ν  π τ ρ ^ ρ ο μ α . . . ύ π ο  *Ηλ Κ ουμ βτάκ η  — «^ΑΦήναν*

Σ α λ ά τ α  τ η ς  έπ οχΐ)ς — Ί Ι α τ ^ Ι ς »
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Α Γ Ρ ΙΠ Π Α Σ

Πολιτική σελίς, ο . 2 2 3 , 2 7 0 , 313.
’ Ελευθέριος Βενιζέλος, ο. 223.
Λ ανκλής Λιβεράτος, ο. 311.

Α Μ Υ Ν Τ Α Σ

Ά να σ χ α φ α ί έν θή βα ις, ο . 268·.

Λ . Α Ν Τ Ρ Ε ΪΕ Φ  προσπάθεια Κ. ΙΙΑ Σ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η  
Ή  Μαρσιλλιέζα, ο . 261.

Δο Π. Κ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η Σ
Τά βιβλία : 
θεραπευτική, ο. 89.

Α Ρ Ε Τ Α Σ
Τά βιβλία :
Για τήν Π ατρίδα , Ή  καρδιά τή ς  βασιλοπούλας, ο. 61. 
’ Ιφιγένεια ¿ν  Ταύροις, ο. 61.
Σ το  Ά λ π ο ν ρ ο , ο . 62.
Ή  φιλοσοφία το ν  Π λάτωνος, ο. 170.
Λ όγια  τής ψ υχής καί τής αγάπης, ο . 171.
Το Σ χενοφ νλ . καί ή Βίβλ. τή ς  Π άτμον κλπ. ο. 171. 
θέατοον '
Ελλ. θέατρου τοΐ> 1910, ο . 90 , 124, 172.

SV A N T O  A R R H E N IU S  μετάφρ. Σ . Χ Α Τ Ζ ΙΔ Α Κ Ι
Νέα περί το ν  Ά ρ ε ω ς ,  ο . 281.

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Α Υ Ρ Η Λ ΙΟ Σ  μετάφρ. Α . Θ Ε Ρ Ο Υ
Ε ις εαυτόν, α. 86 .

Σ Π . Δ Ε  Β ΙΑ Ζ Η Σ

Ε πτανήσιος διαπρέφας έν Ίταλίρ, ο. 269.

Λ Ε Ο Ν Α Ρ Δ Ο Σ  Δ Α  Β ΙΝ Τ Σ Ι  
Σκέψ εις, α. 2 8 8 .

Α Λ Ε Ε . Β Λ Α Τ Σ ΙΩ Τ Η Σ  
Ή  νδρενοις τω ν  ’ Α θηνώ ν, σ . 245.

Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ  
Μια ελληνική οννανλία, α. 126.
Β ερνάρδος Χ νβλερ, σ . 174.

Δ Η Μ . Ν . Β Ο Υ Τ Υ Ρ Α Σ

Οι αποσκευές ιώ ν  νεκρώ ν, ο. 20 0 .

Μ ΑΞΙΜ  Γ Κ Ο Ρ Κ Υ  
Τοελκάς, ο. 110, 164, 2 0 6 .

Π Α Υ Λ Ο Σ  Γ Ν Ε Υ Τ Ο Σ  
Τό Χ ατζγιαννάκι, δημοτικόν, σ. 105.

Χ Ρ . ΘΕΜ . Δ.
'Η 'Α γ ί α  Σ οφ ία , α. 154.

Ε ΙΡ Η Ν Η  Π Ο Λ . Δ Η Μ Η 'Γ Ρ Λ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ή Έ λ λ η ν ίς  είς τήν ιστορίαν τοΰ  πνεύματος, σ. 38 .
Ερείπια άναμνήοεων, σ, 188.

Ε Μ Ε Ρ Σ Ο Ν  μειάφρ. X . θ .  Φ ΛΩΡΑ
Οικιακή Ζ ω ή , ο. 6 7 , 115.

I . Σ . Ζ Ε Ρ Β Ο Σ  
Ό  κομήτης το ν  Χόλλεν, α. 76.

Λ Ε Ω Ν . X . Ζ Ω Η Σ  
“Ε κ π τω τος βασίλισσα Ιν  Ζακύνθψ , α. 191.

θ .  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  {Περικλής Γιαννόπουλος)

Ό  Καλλιτέχης, σ. 35 .

Σ Π . I. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
‘ Εργατική όργάνωσις, σ . 49.

Α Υ Ρ Α  Θ Ε Ρ Ο Υ  
‘ Α π ό  τά  λόγια το ν  καί από τή  ζ<οή τον  Μ ω ρεάς σ. 23. 
Τραγούδια Καλομοίρη, ο . 221.

Δ. Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Ο Σ
‘ Ιω άννη ς Μ ω ρεάς, σ. 6.

Δ. ΓΡ . Κ Α Μ Π Ο Υ Ρ Ο Γ Λ Ο Υ Σ  
‘ Επιστολή, ο. 94.
"  Οποιον πάρη  ο χάρος, σ. 244.

Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ  Μ. Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
Τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, σ . 27 8 .

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Δ . Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Σ  (Βαλτετοκότης)
Ή λ ιος  καί Φεγγάρι, σ. 71.
'  Ο Ά ντρ ε ιω μ έ ν ο ς , ο. 2 8 5 .

Α ΙΜ Υ Λ ΙΑ  Κ Ο Υ Ρ Τ Ε Λ Η
Σ τό  ¿ρημοκλήσι τοΰ β οννον , ο. 42.

M IX . Γ . Λ Α Μ Π Ρ Υ Ν ΙΔ Η Σ  
Ή  Φονστανέλλα το ν  βασιλέως “  Ο θωνος, σ . 189.

Ν Α Π Ο Λ Ε Ω Ν  Λ Α Π Α Θ ΙΩ ΙΉ Σ  
'  Ο Τίμ καί ό Μ πόμπ, σ. 255.

Σ . Λ Ο Β Ε Ρ Δ Ο Σ  
Οικονομική ’Ε πιστήμη καί Σοσιαλισμός, σ. 99.
Γεώ ργιος Καταελίδης, α. 312.

Μ . Μ Λ Λ Α Κ Α Σ Η Σ
‘ Υμνος είς τον  Jean Moréas, σ. 5.
"Ε ργα  άνέχδοτα τοΰ Μ ω ρεάς, ο. 19.
Μ νημόσυνο στον Περικλή Γιαννόπονλο, ο. 64.

Σ ΙΜ Ο Σ  Μ Ε Ν Α Ρ Δ Ο Σ  
Δ ύο  Ζακυνθηνοί ποιηταί, σ . 179.

Κ ΙΜ Ω Ν  Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ
Καλλιτεχνική Ζ ω ή  :
’ Π  Α ν  Έ κ θεσ ις  τής Έ λλ, Καλλ. Ε τα ιρ ε ία ς , σ. 92.
' Η  Ιχθεοις το ν  κ. θ ω μ ά  θνμ οπ ούλον, α. 124.
Ιω ά ν ν η ς  ’ Ολύμπιος, σ. 172.
Ό " Α γ ι ο ς  Νικόλαος, ο. 221.
Τά βιβλία :
Καλόν Φ νσις Τέχνη, σ. 264.

Μ Ω Ρ ΙΣ  Μ Π Α Ρ Ρ Ε Σ  
'Ε πιτάφιος είς τον  Μ ωρεάς, ο . 24 .

;Μ Π Γ Ε Ρ Ν Σ Τ Γ Ε Ρ Ν Ε  Μ Π Γ Ε Ρ Ν Σ Ο Ν  
(μειάφρ. Ν . Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η )

0 1  άγγελοι τον  νπνου, σ . 52.

Κ Α Μ ΙΛ Λ Ο Σ  Μ Π Ε Λ Λ Α ΙΓ Κ  
Ροσσίνι, α. 2 9 8 .

Μ Ω Ρ ΙΣ  Μ Π Ε Ρ ΙΓ Κ
Ν εκρικοί Επιστολαί :
Ά π ό  τά  Μ υκηναϊκά έγγραφα, σ. 156.
Μεαααλίνα, α. 201.
Σ ννέντένξις  μ ε  τό ν  Ν έρωνα, ο. 301.

319

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Μ Ω Ρ Ε Α Σ

’ Ε ριφ ύλη , μετάφρ. Κ . Παλαμά, α. 17.
Ά π ό  τα  ποιήματα τ ο ν :  ιιετάφρ. Π αύλου Γ νεντον , Πέτρον 

Ζ ητοννιάτη , Μ . Μ αλακάση, Α έαντρον Παλαμά, 
Σ ω τή ρη  Σ κίπη, σ . 19.

Τό πονλί καί 6 χω ριά  της, μετάφρ. Μ . Λ ά , σ . 2 0 .

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ
Λ όγοι καί άντίλογοι :
Ό Έ λ λ η ν  ποιητής, ο. 26 . 
θάνατος ανεμώνης, σ. 57 .
Τό πρότυπο σχολείο α. 88 .
‘ Μ  εποχή τή ς  ηθικής, σ . 122.
Τό άλλο κεφάλ/χιον, σ . 169. 
θέατρου, σ. 215.
Φθινόπωρου, α. 26 3 .
Ή  νίκη τοΰ φ εμινισμόν, σ. 3 0 7 .

’ Επιστολή, ο . 94.
Τά βιβλία :
Anthologie Populaire de Grèce, σ . 2 6 5 .
Τό θεμιστόκλειον, σ. 2 6 5 .

' Ομιλίες μ ε τόι· εαυτό α ον , σ . 275.

ΦΡ. Ν ΙΤ Σ Ε  (ώιόδοσις I. Ζ Ε Ρ Β Ο Υ )
0 1  θεοί τοΰ  Ό λ υμ π ο ν , σ . 144.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ε Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Ό  » Π ειρασμός ι ,  σ. 252.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Ο Λ Υ Μ Π ΙΟ Σ
Ή  φιλοσοφία τοΰ  Π λάτω νος, σ. 162.

Ρ Ο Δ Ο Λ Φ Ο Σ  Ο Ϋ Κ Ε Ν  
Ή 'Ι σ τ ο ρ ία ,  α. 42.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ
Σ ημ είω μ α  στή μετάφραση τής ’ Εριφύλης, σ. 62.

Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Α Τ Ο Υ
Τό φυλαχτό τή ς  μάννας, α. 107.

«Π Α Ν Α Θ Η Ν Α ΙΑ »
Τά 'Υπέρ καί τά  Κ ατά, σ . 123, 170, 2 1 6 , 2 6 4 , 308.

Μ Π Α Δ Ε Ν  Π Α Ο Υ Ε Λ Λ
0 1  μέλλοντες στρατιώ ται, α. 162.

Α. Π Α Π Α Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ
Ό ’ Α νάκατος, ο. 2 8 9 .

Κ Ω ΣΤ . Π Α Σ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  
Π ροσευχή  στό Σ ολω μό καί ατόν Κάλβο, α. 151.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Ο Λ Ε Μ Η Σ
Ό  Βασιληάς ‘ Ανήλιαγος, σ. 2 0 5 .

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Π Ρ Α Ξ ΙΑ Σ  
Ά π ό  τό  Ιργον τοΰ Μ άρκ Τουαίν, σ . 55.

Α Ν Ρ Υ  Π Ο Υ Α Γ Κ Α Ρ Ε  
* Ο Κ ονρ ύ , σ. 248 .

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Ν . Ρ Α Δ Ο Σ  
Π ερί τον  θησαυρόν τω ν  ’ Α ντικ υθήρω ν, σ . 74.
Ή  δίκη το ν  Φειδίου, σ. 152.

Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ  Δ. Ρ Ε Δ ΙΑ Δ Η Σ  
Ε ικόνες ε ξ  'Ο λλανδίας, σ . 146.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Ρ Ε Ζ ΙΜ Α Ν Σ Ε  
Ά ντιλ ογ ία ι, σ . 121, 153, 187.

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  Ρ Ε Ν Α Ρ  μετάφρ. Χ Ρ . θ .  Δ.

Ά π ό  τις φυσικές ιστορίες, σ. 104.

Κ. Α. Ρ Ω Μ Α ΙΟ Σ
Κεφαλή κόρης έν Τεγέρ., σ. 197.

θ .  I . Σ Α Κ Ε Α Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ
Μ ουσική, σ . 31, 2 7 0 .

Σ . Κ. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
'  Ο  Π ρω τομάστορας, σ . 119.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ Η Μ Η Ρ ΙΩ Τ Η Σ
Ή  όμορφιά, σ. 2 8 0 .
Π ρώ τη  αγάπη, σ. 2 8 0 .

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ
Διδάσκαλος τοΰ Σ ολω μ οΰ, σ. 113.
Τά δύο  όνειρα, σ. 151.
’ Ε ντυπώσεις άπό τό Π αρίσι, σ. 22 7 .
Κ αβούρ, ο. 292.
“ Αγγελος Β ερύκιος, σ. 311.
Παϋλος Μαντεγκάτσα, σ. 313.

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Ν . Σ Κ ΙΑ Σ
’ Επιστολή, σ. 217.

Ε Ρ Β Ε Ρ Τ  Σ Π Ε Ν Σ Ε Ρ  
Ή  άγω γή , σ. 3 0 0 .

Μ ΙΧ Α Η Λ  Σ ΊΈ Φ Α Ν ΙΔ Η Σ  
Α ώ ρα ή χνμεύτρια , σ . 81.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η Σ  
Μ πγερνστγέρνε Μ πγέρνσον, α. 52.
Τό λιγοτεχνικόν έργον το ν  Μ πγέρνσον, α. 84.

Λ Ε Λ Κ Α Δ ΙΟ Σ  Χ Ε Ρ Ν
Μ πακαβάλη, α. 304.

Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Σ
Έ δο νά ρ δ ο ς  Ζ '-  τής Α γγλ ία ς , σ. 93.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α  Ψ Η Λ Ο Ρ Ε ΙΤ Η
θέατρον :

'  Ο  πειρασμός, σ. 218.
' Ο  Βασιλιάς Α νή λ ια γος , σ. 219.
Λ ολίτα, ο. 2 6 6 .
Ε ϋα Μ αρία ,'Ε λένη  Σ αλώ μη, σ. 2 6 6 .
Ο ί Σκλάβοι, α. 26 7 .
Ή  Τζένη μ ε τό γέλιο τη ς , ο. 26 7 .
Διά τό χρήμα, ο. 2 6 7 .
' Ο  Ξένος, σ . 309.
Ύ π ερ ά νω  τον  κόσμον τούτον , σ. 309 .
' Αμαρτίαι γονέω ν, ο. 310.
Τό ξερρ ίζω μ α , σ. 310.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ψ Η Λ Ο Ρ Ε ΙΤ Η Σ
Ο  ΙΙρωτομάστορας, σ. 131.

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α  
Σελίς 6 2 ,1 2 6 , 2 2 2 , 312.

Π Α Π Υ Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
Σελίς 58 .

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η
Σελίς 6 2 , 94.

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α  Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ
Σελίς 127, 175, 2 2 4 , 271, 315.

Τ Α  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α  Ν Ε Α
Σελίς 314.



Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ ϊ

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α Ι

°Ανέλεμίον:  'Α γ ία  Σ οφ ία , ο. 130.
A. de la Candara : Ζ άν Μ ωρεάς, ο. 1.
' Λ ρ  Ζ ά χ ο ν : Ή ρ ώ ο ν  Κ ω νσταντίνον Παλαιολύγον, ο . 66 . 

Π ροσχέδια Ά γ .  Κ ω νσταντίνον, ο . 81.
-Σχέδια ναόν, ο. 82 .
'Ημικυκλικά καθίσματα εις τη ν  ’ Ε πίδαυρον, 
σ. 111.
-Α γ . Νικόλαος, ο . 194, 195, 196. 

θωμά θυμοπούλον :  Π ενθούν πνεύμα, α. 125.
Γ .  Ί α κ ω β ί δ η :  Τά νέα μ&ηλλ. μονόδραχμα, σ . 161.
Έ. 3 Ιωαννίδη : Σ π ονδή , α. 98.

Σ τ δ  κέλλί της, ο. 109.
Μ αρίνος Σ ίγουρος, σ . 243. 

θαλείας Φλώρα Καραβία :  Μ ονα ξιά , σ . 103. 
φ. Μιλλέ:  Σταχολογήτρες, α. 33 .

θημώ νιααμα, α. 43.
Ρέμίΐραντ :  Μ άθημα ανατομίας, σ . 14 7.

Ν ικιερινή  περίπολος, ο. 149.
Α. Ροντέν :  'Π πτώ σις  τον 3 Ικάρου, ο . 178.

Ή  οχέηπς, α. 251.
Α. Ρονβέρ :  '  0  Μ ω ρεάς καί ή Σνλ6αίν, ο. 31.
U. Ρούμπαν ;  Σ φ ραγίς, ο. 54.

3Ελ. Βενιζέλος, 226 .
Καλοκαίρι, σ , 2 5 8 , 259.

Sem  : Σ κίτσο τον  Μ ιορεάς, σ. 12.
Β .  Χ α τ ζ ή  :  Τό φυλακτό τή ς  μάνας, σ . 107.

Γ Ε Λ Ο ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι

Πασχαλινό ανγό, σ. 64. Ή λ . Κ ονμετάχη.
' Π  πραγματική οΰρά  τον  κομήτου, σ. 9 6 .3Μλ. Κουμετάκη. 
Π ώ ς  το ν  μπήκε σ ιή  μ ύτη , σ . 27 2 .
3 Η  θριαμβευτική είσοδος, σ . 2 7 2 . ’ Η λ. Κουμετάκη.
' Εξέλι'ξις σκούφ ον δημοκρατικού, σ . 317 . Σ τα μ . Σταμ . 
"Οταν ακούεται ή  φ ω νή  το ν  τά πτ^νά τής ννκ τός  φ εύγουν  

περίτρομα, σ . 317. Η λ. Κουμετάκη.
Σαλάτα τή ς  έποχής, σελ. 317.

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α Ι

Κεφαλή κόρης εν Τεγέφ, σ . 198.
Τά τείχη τή ς  Θεσσαλονίκης, σ. 2 7 8 , 279.

Π Ρ Ο ΣΩ Π Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ Σ

Ο  πατήρ τού  Μ ιορεάς, Ά νδ ρ έ α ς  θ .  Π απαδιαμαντόπον- 
λος, σ. 8.

‘ Ο  Ζ άν Μ ω ρεάς, παιδάκι, σ. 8.
01 δ ύ ο  ν ίο ί το ν  Ά δ .  Παπαδιαμαντοπούλον, σ. 9.

’  Ο μ ικρός I . Παπαδια/ιαντόπονλος, Ζ ονάβος, ο. 9.
’  Ο  Μ ιορεάς μαθητής, σ . 12.
Ό  Μ ιορεάς νέος, σ. 12 , 13.
' Η  τελευταία φ ω τογραφ ία  τού Μ ω ρεάς, σ. 15.
' Ο  Μ ω ρεάς εις  τό γραφείον το ν , σ . 2 0 .
Ό  Μ ιορεάς καί 6 Σιλβαίν επί τή ς  Ά κ ροπ όλ εω ς, σ . 29.
Μ ιτγέρνσον, σ . 53 ,
Μ άρκ Τοναίν, σ . 55.
Έ δμ όνδο ς  Χάλλεν, σ . 77.
Έ δ ο νά ρ δ ο ς  Ζ '  σ . 93.
Ελένη Σ τνλιανίδη , σ . 126'
Φρειδερίκος Ν ίτσε, σ. 144.

Ή  βασίλισσα Καρολίνα τής Νεαπόλειος, σ . 191.
Κ αδούρ , σ. 2 7 4 . f f
Κυβέλη Ά δ ρ ια ν ο ν , σ. 2 8 6 , 2 9 0 , 291.
Ν . Κρνρτελης εις διαφόρους ρόλους, σ . 295 .
“Α ρτεμ ις Κ νπαρίοση, σ . 2 9 8 .
Σ απ φ ω  ’ Α λκαίον, α. 299.
Π . Γαβριηλίδης, α. 2 9 9 . I
Π αναγής Λ ιδιεράτος, σ . 311.
Π αύλος Μ ανιεγκάτσα, α. 313.
Κ ω νσ τ. Ράλλης, α. 316.
Ά ν δ ρ .  Σ κιάς, σ. 316.
Γεώ ργ. Φ ωτεινός, α. 316.
Ν ικ . Αημητραχόπουλος, σ . 316.
Ν ικ . Σαράιολος, α. 316.

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α !

' Η  οικία όπου έγεννήθη δ  Μ ω ρεάς, α. 7.
Ή  κηδεία τού Μ ω ρεάς, ο. 25 .
’  Ο Μ ω ρεάς άναχω ρώ ν διά  τελενταίαν φ οράν άπό την Ε λ 

λάδα, α. 26 .
Ά π ό  τήν τελενταίχν Ιπίσκεψιν το ν  Μ ωρεάς εις τάς Α θ ή 

νας, ο. 29.
Τέμπη, σ. 4 6 , 47.
Τό άριοτονργημα του Μπορονάλι ο. 63.
Π ώ ς  έζω γραφήθη τό αριστούργημα του Μ πορονάλι, α. 63. 
Τό κατοπτεντήριον Μ πάζε ν, σ. 74, 75.
Ό  κομήτης  τον Χάλλεϋ, σ. 78.
Μ έγο σπήλαιο ν, σ . 86 .
Μ ό  γεύμα  το ν  Σ υνδέσμ ου  '  Ελλ. Καλλιτεχνών, α. 128. 
Τεμάχιά πάπυρον τής συλλογής τή ς  Τ ϊνενη ς, σ . 15 2 , 253. 
Τό έσωτερικόν τής Ά γ ια ς  Σ οφ ίας, α. 155.
Ε ις τόν  Π αρνασσόν χιονισμένου, α. 158, 159.
Χορό? εις Ά γ ρ ιά νο ν ς , ο . 190.
Σ τρατιω τικός σταθμός συνόρω ν, σ. 2 0 2 .
Μ ετέω ρα, σ. 2 0 2 .
Τό ποτάμι, σ . 2 0 3 .
Ή  Ιδρενσις ιώ ν  Α θ η ν ώ ν , σ . 2 4 5 , 2 4 6 , 24 7 .


