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Τό βιβλίον το άψυχον, ·τό περικλεΐον δμως την 
ψυχήν εκείνου, ό όποιος είργάσθη καιεκυψεν 

έπι ώρας όπό τό φως τού λύχνου ή ύπό τάς λάμ
ψεις του πολυελαίου, ή ήγρύπνησε καί Ιπόνεσε 
διά νά παραδώση εις τούς άλλους,· τούς συγχρό
νους του καί τούς μετέπειτα, μίαν έργασίαν,—  
άδιάφορον αν επωφελή, έσφαλμένην ή άνωφελή, 
—ή δέσμη εκείνη τών χειρογράφων ή έντυπων- 
φύλλων, ή όποία έχει την καταγωγήν της είς 
την έφεύρεσιν'τής γραφής καί τής τυπογραφίας 
καί ή όποία περικλείει- τήν σκέψιν τοΰ φιλοσό
φου, τον κόπον καί τό συμπέρασμα τοΰ: ίστορι- 
κοΰ, τήν φαντασίαν καί τον πόνον τοΰ ποιητοΰ,. 
—τό άκαλαίσΑητόν καί χονδροειδές, άλλα.καί τό. 
ωραιον καί κομψόν βιβλίον πόσους διωγμούς, 
πόσας καταστροφάς καί περιφρονήσεις δένύπέ- 
στη άπό τής. έμφανίσεώς: του καί πόσας δεν 
υφίσταται άκόμη καί σήμερον!. Κάθε δέ διωγμός 
τοΰ φερέφωνου αυτού τή ς. άνθρωπότητος καί 
κάδε καταστροφή του δχι σπανίως έθαψεν ένα 
ολόκληρον κόσμον καί άφηκεν επικρατούσαν 
μίαν πλάνην καί ενα σφαλερόν καθεστώς·

Αιώνων διωγμοί κατά των μνημείων τού λόγου, 
τής μνήμης, τής φαντασίας συνετέλεσαν νά άπο- 
λεσθοΰν υπάρξεις καί υπό: ΐά  ΐχνη βεβήλων ή 
εχθρικών ποδών νά σβυσθοΰν ήλιοι φωτεινοί, 
τής ανθρώπινης προόδου. Ό σ ο ν  δέ είνε λυπηρά 
ή τοιαύτη τύχη τών βιβλίων, άλλο τόσον είνε 
καί περίεργοι αί διάφοροι καταδιώξεις του ύπό 
τού λογικού ανθρώπου.

Τό άρχαιότερον παράδειγμα τό όποιον, είνε 
γνωστόν, περί καταστροφής βιβλίων— γράφει ό 
Αλβέρτος Σίμ  —  άνάγεται είς τον 8^  π. X. 
αιώνα. Κατά τόν Χαλδαϊον Ιστορικόν Βερόζ καί 
τόν "Ελληνα συγγραφέα. ’Αλέξανδρον Πολυϊ- 
στορα, ό βασιλεύς τής Βαβυλώνας Ναβονασ- 
σάρ, γνωστός διά τήνΊπώνυμον προς αυτόν.
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χρονολογίαν, ήτις κατέρχεται μέχρι τού 747 π.Χ.,. 
έξωλόθρευσεν δλας τάς Ιστορίας τών προκατό- 
χων του βασιλέων, θέλων οΰτω νά έξαλείψη τό 
παρελθόν καί νά καταστήση τήν βασιλείαν του 
Ιστορικήν άφετηρίαν είς δλον τόν κόσμον. Κατά. 
τό 213 π .Χ . ό  αυτοκράτωρ τών Σινών Χί- 
Χσάγκ-Τί,· έκ μίσους προς τά γράμματα καί τάς 
άρχάς των— άφηγείται. ό Λουδοβίκος Λαλάν — - 
διέταξε, νά κανσωσιν δλα τά βιβλία- τά όποία 
εύρίσκοντο είς τό Κράτος, του, έξαιρέσας. τής 
προγραφής ταύτης μόνον τά περιλαμβάνονται 
Ιστορίαν τής οίκογενείας του, άστρολογ.ίαν καί. 
ίατρικήν. . . .

’Αλλά μεγαλειτέραν συμφοράν δεν έπροξένη- 
σεν είς τά βιβλία, καί ούδέν άλλο συνετέλεσε' 
τόσον είς τήν έξόντωσιν καί καταστροφήν αυτών, 
δσον αί θρησκευτικά! διαμάχαι.· Οί φοβεροί είς 
τήν έκδήλωσιν τού πάθους των αρχηγοί τών 
άναφαινομένων αίρέσεων καί δοξασιών, οί μη 
θεωρούντες τίποτε, ώ ς ανόσιον, προκειμένο.υ νά 
Ιπιβάλουν τάς θρησκευτικάς Ιδέας των, κατά τού. 
βιβλίου πρώτον έστράφησαν. Κατενόησαν, δτι 
τά βιβλία ήτο τό καλλίτερον μέσον πρός διάδο· 
σιν εν γένει τού λόγου είς τόν άνθρωπον, μή 
ΰποκείμενον είς κόπωσιν, προικισμένόν - μέ δύ- 
ναμιν καί άσύγκριτον «θάρρος, ευρισκόμενον 
πανταχοΰ καί πάντοτε, καί κατ’  αυτού έστρ.άφη- 
σαν πρώτον, θέλοντες νά τού επιβάλουν σιωπήν, 
δταν τούτο άντεστρατεύετο είς τάς άρχάς των. 
Οί Ρωμαίοι οΰτω έκαυσαν τά βιβλία τών ’Ιου
δαίων, τών Χριστιανών καί τών φιλοσόφων— 
γράφει ό  Βινιέλ-Μαρβίλ, —  οί ’Ιουδαίοι Ιπυρ- 
πόλησαν τά βιβλία τών Χριστιανών καί είδω- 
λολατρών καί οί Χριστιανοί τά. βιβλία τών 
’Ιουδαίων καί- είδωλολατρών. Τό πλείστον τών 
βιβλίων- τού Ώριγένους καί τών αρχαίων αιρε
τικών έκάησαν άπό τούς Χριστιανούς. Έ ν  Κρε-
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μώνη τφ 1569 δώδεκα χιλιάδες βιβλίων εις 
εβραϊκήν γλώσσαν έκάησαν δημοσίρ ως Αλλό
θρησκα καί δ καρδινάλιος Χιμένες (υπουργός 
τής 'Ισπανίας καί μέγας ίερεξεταστής 1436— 
1517) κατά τήν άλωσιν τής Γρενάδης διέταξε 
καί επυρπολήθησαν πεντακισχίλια αντίτυπα τοΰ 
Κορανίου.

Κατά τήν θρησκευτικήν Μεταρρύθμισιν έν 
’Αγγλία, μεγάλη καταστροφή βιβλίων συνετε- 
λέσθη, καί οί Πουριτανοί έπυρπόλησαν άπειρα 
μοναστήρια καί αρχαία βιβλία τής επικρατούσης 
θρησκείας. “Αγγλος τις έπίσκοπος ενέπρησε τα 
αρχεία τής έκκλησίας του καί δ Κρόμβελλ 
(1599— 165S) κατά τα τελευταία του έτη εκαυσε 
τήν βιβλιοθήκην τής ’Οξφόρδης, τήν περιεργο- 
τέραν τής Εύρώπης. Ό  Αρχαιοδίφης Βάλ, έν ετει 
1587, έγραψεν έκτενώς περί τής οίκτρας τύχης 
τών βιβλιοθηκών τών Αγγλικών μοναστηρίων, 
τών δποίων αί άγορασθείσαι βιβλιοθήκαι εχρη- 
σίμευον, δπως τά βιβλία τούτων εξυπηρετώσι 
τάς χυδαιότερος άνάγκας τών κτηνωδών αγορα
στών. Σωρεϊαι βιβλίων επωλήί^ησαν εις παντο- 
πάλας, σαπωνοποιούς, ενφ άλλα βιβλία, εις φορ
τία ολόκληρα, εξήγοντο εκτός τής ’Αγγλίας, πω- 
λούμενα εις βιβλιοδέτας, οΐτινες τά ήγόραζον 
είς ευτελεστάτας τιμάς, ΐνα τά χρησιμοποιήσουν 
είς τήν εργασίαν των. Καί τοιουτοτρόπως Απω- 
λέοθησαν διά παντός έκδόσεις μοναδικαί, καί 
δλόκληρα κείμενα αρχαίων κλασικών συγγρα
φέων, τών δποίων τήν απώλειαν κλαίει σήμερον 
ή φιλολογία. Ό  νους σταματρ— γράφει δ  “Αγ
γλος W illiam  Blades— δταν Αναλογισθή κανείς 
ότι ή μετάφρασις τών Μεταμορφώσεων τοΰ 
’Οβιδίου υπό τοΰ Κάξτων καί άλλα βιβλία, εξελ- 
θόντα τών πρώτων αγγλικών τυπογραφείων, 
καί τών δποίων σιερούμεθα καί τό Ιλάχιστον 
απόσπασμα, εχρησίμευσαν διά νά τυλίσσωνται 
αγγεία γλυκισμάτων. Κατά τήν μεγάλην πυρ- 
καϊάν τοΰ Λονδίνου τφ  ΐ666 μεγάλη κατα
στροφή βιβλίων έγένετο. “Οχι μόνον Ιδιωτικαί 
βιβλιοθήκαι, σωματείων καί εκκλησιών έγένοντο 
παρανάλωμα τοΰ πυρός, Αλλά καί Απειράριθμα 
βιβλία, τά οποία τό σωματεΐον τών βιβλιοπω
λών είχε πρός Ασφάλειαν αποθηκεύσει !ν  τή 
συνοικία Πάτερ-Νόστερ, μετεβλήθησαν είς τέ
φραν. Ή  δε πυρκαΐά τοΰ Ashburnham H ouse 
εις Ούεστμίνστερ, δπου υπήρχε τήν έποχήν εκεί
νην ή βιβλιοθήκη Cotton, συγκείμενη !κ  πολυ
τίμων χειρογράφων, μεγίστην κατάπληξιν καί 
δδύνην Ιπέφερεν είς τόν κόσμον τών γραμμάτων. 
Καί κατεστάλη μέν μετά πολλάς προσπάθειας 
τό πΰρ, Αλλά πολλά χειρόγραφα Απωλέσθησαν 
καί άλλα σπουδαίως Ιβλάβησαν, Ακόμη δέ καί 
σήμερον, μάρτυς περισωθείς τής συμφοράς, εδρί- 
σκεται τεμάχιον χειρογράφου, δπως ήμίκαυστον. 
διεοώθη εκ τής πυρκαϊάς, έν τφ  Βρετανικφ 
Μουσείφ.
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Ή  περίφημος βιβλιοθήκη τοΰ Στρασβούργου 
επυρπολήθη τφ  1870 υπό τών γερμανικών βομ
βών, τότε δέ απωλέσθησαν διά παντός μεταξύ 
άλλων επισήμων εγγράφων καί τά  πρωτότυπα 
τής δικογραφίας τής περίφημου δίκης μεταξύ 
Γουτεμβεργίου καί τών συνεταίρων του, έν οϊς 
ύπήρχεν ή Απόδειξις, δτι δ Γουτεμβέργιος ύπήρ- 
ξεν δ  πρώτος τυπογράφος καί δ Αληθής τής 
τυπογραφίας Ιφευρέτης. Ό τα ν  έπίσης ή Αξιόλο
γος βιβλιοθήκη, ή έγκατεστημένη είς τήν Ιν Λον- 
δίνφ 'Ολλανδικήν Ικκλησίαν d ’ A ustin  Friars, 
κατεστράφη υπό πυρκα'ίάς, δσα βιβλία διέφυγον 
τήν πλήρη καταστροφήν ήκρωτηριάσθησαν οίκ- 
τρώς, δ  δέ W illiam  Blades Ιπισκεφθείς ταύττ|ν 
μετά τήν συμφοράν της, ώς εξής περιγράφει τήν 
Αθλίαν κατάστασιν είς ήν τήν ευρε: «Σκόνη 
ύγρά καί πυκνή ενός έκατοστομέτρου έπεκάθητο 
τών βιβλίων, τά δποϊα μετά τήν πυρκαϊάν διήρ- 
χοντο τών χειρών τοΰ Ό βεράλ, βιβλιοθηκάριου 
τής καείσης βιβλιοθήκης καί ύφίσταντο τήν βά- 
σανον τοΰ Αμέθοδου καθαρισμοΰ. Είς Ιν υπε
ρώον, ενοικιασθέν επίτηδες, τά βιβλία, δσα ήτο 
δυνατόν νά καθαρισθοΰν, έκρέμαντο Από σχοι- 
νίων διά νά Αποξηρανθοΰν καί έπί μακράς έβδο- 
μάδας τόμοι συνεστραμμένοι, Ακάθαρτοι, άνευ 
ούδενός Ιπικαλύμματος, πολλάκις μη άποτελού- 
μενοι παρά Από εν Απλοΰν φύλλον, έφυλάχθη- 
σαν εκεί ώς έν θερμοκηπίφ». Ό  Όρδερίκ Βιτάλ 
(1075 πρός χό 1150) έν τή «Εκκλησιαστική 
Ιστορία» του περιγράφει μέ ζωηρά χρώματα 
τάς καταστροφάς βιβλίων, τάς δποίας οί Νορ- 
μανδοί έπέφερον κατά τόν 9°* καί io OT αίώνα, 
έπαναλαβόντες ούτω τάς βαρβαρικάς έπιδρομάς 
κατά τήν πτώσιν τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. 
Κατά δέ τόν ι Iου αιώνα, ή βιβλιοθήκη τών 
Καλιφών τής Αίγυπτου, ή άξιολογωτέρα τοΰ 
Μουσουλμανικοΰ Κράτους, διηρπάγη κατά μέγα 
μέρος ύπό τών Τούρκων. Ή  Βιβλιοθήκη τής 
Τριπόλεως τής Συρίας ήτο πλουσιωτάτη, περι- 
λαμβάνουσα τρία έκατομμύρια τόμους, ώς Ανα
φέρουν βιβλιογράφοι τινές, πραγματευομένους 
περί θεολογίας, ιστορίας τών παραδόσεων, περί 
τής ερμηνείας τοΰ Κορανίου καί καλλιτεχνίας.Ότε 
δέ κατά τάς Σταυροφορίας τφ  1105 ή Τρίπολις 
κατεκτήθη ύπό τών Φράγκων «είς Ϊερεύς —  γρά
φει δ  Ε. Κατρεμέρ —  είσελθών έν τή Βιβλιο
θήκη έμεινεν έκθαμβος πρό τοΰ πλήθους τών 
βιβλίων, τά δποϊα αύτη περιελάμβανεν. Ή  
αίθουσα δπου εύρίσκετο ουτος περιελάμβανε τά 
Κοράνια. Λαβών Ανά χεΐρας εν χειρόγραφον 
άνεγνώρισε τό  εργον τούτο. “Ελαβε δεύτερον, 
κατόπιν τρίτον καί ούτω καθ’  έξής μέχρι τοΰ 
είκοστοΰ καί πάντοτε ευρε τό αυτό βιβλίον (Κο- 
ράνιόν). Ό  Αγιος πατήρ τότε εν τή σοφίφ του 
Απεφάνθη, δτι τό κτίριον εκείνο ούδέν άλλο 
περιεϊχεν ή Κοράνια καί οί Φράγκοι τό έπυρπό- 
λησαν, μεταβαλόντες αυτό είς τέφραν. Έλάχιστον
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μόνον ποσόν βιβλίων θιεσώθη, τά δποΐα διε- 
σκορπίσθησαν είς διαφόρους χώρας».

« « *

Άλλ’  δν τό Ανθρώπινον χέρι πολλάκις έκρε- 
ούργησε καί έθανάτωσε τό βιβλίον, ή γαλανή 
θάλασσα δμως δεν έχει δλιγώτερα κατά τούτου 
Ιγκλήματα είς τό παθητικόν της. Μυριάδες βι
βλίων κατεπόθησαν ύπό τών Απίστων κυμάτων 
Ιξαφανισθέντα μαζί με τούς δυστυχείς ναυτικούς, 
είς τούς δποίους τά ένεπιστεύθησαν. ‘Ο  Δισ- 
ραέλη, πατήρ τοΰ περίφημου λόρδου Βήκονσφιλδ, 
Αφηγείται δτι περί τό ι ? ο ο  δ H eer H udde, 
δήμαρχος βαθύπλουτος τοΰ M iddleburyj έτα- 
ξείδευσεν Ιπί τριακονταετίαν, μετημφιεσμένος είς 
Μανδαρίνον, Από τοΰ Ινός άκρου είς τό άλλο 
τοΰ Ουρανίου Κράτους. Πανταχόθεν συνέλεξε 
βιβλία καί τέλος, μετά πολλάς περιπετείας, ήδυ- 
νήθη νά τά έπιβιβάση έπί τίνος πλοίου δι’  Εύ- 
ρώπην.

Ό λοι δμως οί κόποι τούς δποίους κατέβα- 
λεν δ επιμελής αύτός άνθρωπος, δπως συγκεν- 
τρώση φιλολογικά μνημεία τών Σινών, Απέβησαν 
δυστυχώς μάταιοι, διότι μανιώδης τρικυμία 
κατεπόντισε τό πλοΐον ούχί μακράν τοΰ λιμένος 
είς τόν όποιον κατηυθύνετο.

Ή  βιβλιοθήκη τοΰ περιφήμου Μαφέϊ Πινέλλ, 
ήτις περιείχε σημαντικώτατον Αριθμόν ελληνικών 
καί Ιταλικών έργων, τών δποίων πολλά ήσαν 
Αρχέτυποι Ικδόσεις (princeps) θαυμασίως έζω- 
γραφημέναι, έπί πλέον δέ μεγάλην συλλογήν 
χειρογράφων τοΰ ι ίου καί 1 4 ^  αΐώνος, έπω- 
λήθη παρά τών εκτελεστών της διαθήκης εις τινα 
βιβλιοπώλην, δ οποίος τά εφόρτωσεν είς τρία 
πλοία, δπως τά μεταφέρη Από Βενετίας είς Λον- 
δΐνον. Τά πλοία δμως ταΰτα μετά τοΰ πολυτίμου 
φορτίου των δεν ήσαν καθόλου ευτυχή, διότι 
κατά τόν πλοΰν προσεβλήθησαν ύπό πειρατών, 
καί έν τούτων περιήλθεν είς χεΐρας τών λυμαι- 
νομένων τήν θάλασσαν κακούργων, οΐτινες, πολύ 
ολίγον φίλοι τής φιλολογίας δντες καί μανιώδεις 
διά τό εύτελές τής λείας των, πράγμα τό όποιον 
διέψευσε τάς ελπίδας των, μή δυνάμενοι δε καί 
νά Ικτιμήσουν τήν Αξίαν αυτής, έρριψαν Αδια
κρίτως δλα τά βιβλία είς τήν θάλασσαν.

Αλλά οί βάναυσοι καί Αμαθείς, πειραταί ούτοι 
εινε μάλλον συγγνωστοί Από τούς μοναχούς 
έκείνους τοΰ Μεσαιώνος, οΐτινες έντεταλμένοι τήν 
πιστήν φύλαξιν καί συντήρησιν τόσων σπου
δαίων μοναστηριακών βιβλιοθηκών, έκ τής άμα- 
θείας καί τής άσυνειδησίας των έγένοντο οί 
ψοβερώτερσι διώκται τών βιβλίων. 'Ιστορική 
έμεινεν ή Αθλία κατάστασις είς-τήν δποίαν εύρεν 
δ Βοκκάκιος τήν βιβλιοθήκην τοΰ M onte Cas- 
sino, ώς έπίσης καί ή διασκόρπισις καί κατα
στροφή, κατά τό 1526, μετά τήν έν Μοχάζ νίκην 
τών Τούρκων, 50 χιλιάδων τόμων, οΐτινες είχον

συλλεγή ύπό τοΰ Βασίλειος τής Ούγγαρίας Ματ- 
θία Κορβενίου.

Μία επιστολή τοΰ ’Ιταλού ίστορικοΰ καί διη- 
γηματογράφου Πόγκε μάς πληροφορεί, δτι οί 
μοναχοί τής μονής τοΰ Saint-Gall δεν ήοαν 
έπιμελέστεροι τών συναδέλφων των τοΰ Μόντε 
Κασσΐνο, ώς πρός τήν συντήρησιν τής βιβλιο
θήκης τής μονής των.«Έκεϊ— γράφει δ ανωτέρω 
ιστορικός —  έν μέσφ Απείρων χειρογράφων, ών 
ή Απαρίθμησις θ ’  άπήτει πολύν χρόνον, εύρον 
πλήρη καί Ακέραιον ενα Κουίντιλιανόν, Αλλ’ εύ- 
ρωτιώντα καί θαμμένον υπό παχύτατον στρώμα 
σκόνης. Τ ά  βιβλία δέ ταΰτα επί τέλους, Αντί νά 
τοποθετηθώσιν είς καμίαν βιβλιοθήκην, δπως 
έπρεπε, τούναντίον τά έκρυψαν είς έν υπόγειον 
σκοτεινόν καί δυσώδες, είς τό βάθος ένός πύρ
γου, δπου Αναμφιβόλως δέν θ ά  έρριπτον τούς 
είς θάνατον καταδικασμένους».

Τούς μοναχούς δμως τοΰ M onte Cassino καί 
Saint-Gall ύπερέβησαν είς τήν έγκληματικήν 
άσυνειδησίαν καί κτηνώδη Αμάθειαν οί συνάδελ
φοί των. Φραγκισκανοί τής ’Αμβέρσης. Είς τού
τους, ώς διηγείται δ Έδμόνδος Βερδέ, συνέβη ή 
Ακόλουθος συμφορά : Τ φ  1775 ° ‘ μοναχοί ούτοι 
θέλοντες νά προβώσιν εις μεταρρυθμίσεις τινάς 
τής μονής των, έοκέφθησαν νά ελαφρώσουν 
καί τήν βιβλιοθήκην τής μονής, Απαλλάσσοντες 
αυτήν τοΰ βάρους 1500 τόμων χειρογράφων καί 
εντύπων, Αρχετύπων εκδόσεων, τα δποΐα έθεώ- 
ρουν ώς παλαιωμένα βιβλία καί άνευ αξίας 
τινός !

Πράγματι, πραγματοποιοΰντες τήν σκέψιν των 
ταύτην οί όσιοι πατέρες, έρριψαν χιλίους πεντα- 
κοσίους τόμους είς τό δωμάτιον έν φ  διέμενεν 
0 κηπουρός τοΰ Μοναστηριού, είς τόν όποιοι1, 
δλίγον ύστερον, έν τή πανσοφίφ των έδώρησαν 
τόν σωρόν τών Ανωτέρω βιβλίων, είς Αμοιβήν 
τών μακροχρονίων καλών έν τφ  κήπφ τής μονής 
ύπηρεσιών του! Ό  γέρων κηπουρός, σωφρονέ- 
στερος τών πανοσιωτάτων καί μάλλον πονηρός, 
μετέφερεν δλα τά βιβλία είς τόν Βάνδερβεργ, 
πεπαιδευμένον άνδρα καί μέγαν βιβλιόφιλον, 
δστις ρίψας έπ’  αύτών εν βλέμμα προσεφέρθη 
νά τα Αγοράση πρός 6ο  λεπτά τήν λίτραν, 
πράγμα τό δποΐον δ . κηπουρός έδέχθη αμέσως, 
συνετελεσθείσης ούτω τής Αγοραπωλησίας. Μετ’ 
δλίγον χρόνον, δ  Στόκ, “Αγγλος βιβλιοπώλης καί 
βιβλιομανής, εύρισκόμενος έν Άμβέρση, επεοκέ- 
φθη τόν Βάνδερβεργ, δστις τφ  έπέδειξε καί τά 
έκ τής βιβλιοθήκης τών είρημένων μοναχών 
προερχόμενα βιβλία. Ό  Στόκ Αμέσως, προ τοΰ 
Αποκτήματος τούτου, προθυμοποιείται καί τά 
Αγοράζη Αντί 14 χιλιάδων φράγκων, τοΰ Βάν
δερβεργ εύλογοΰντος ένδομύχως τούς μοναχούς 
καί τόν κηπουρόν. “Οταν δμως οί άγιοι πατέρες 
έπληροφορήθησαν τήν μεταπώλησιν καί τό Ικ 
ταύτης κέρδος, δλίγον έλειψε ν’  αύτοκτονή-
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σουν... δν δέν διεκινδύνευον την άπώλειαν 
τού Παραδείσου. Ή  έκπληξίς των καί ή λύπη 
των ήτο ανέκφραστος, άλλά και ή έπελθοΰσα 
είς αυτούς συμφορά ανεπανόρθωτος. Ταραγμέ
νοι δέ και έξω φρενών διά την έκ τής άμα- 
θείας των άπώλειαν τοιούτου κέρδους, προσήλ-

θον είς τον Βάνδερβεργ καιθικετεύοντες αυτόν 
ν’  άνακουφίογι την ΰννείδηαίν των, προσφέρων :
είς αύτούς μέρος τόΰ γενναίου κέρδους του. !
Πράγματι δέ ουτος θέλων νά απαλλαγή μάλλον !
των όχληρών αύτών διπόδων ή έξ οίκτου, τοΐς 
έδωκε 1200 φράγκα.
| Τ ό  τ έ λ ο ?  ε ί ?  τ δ  Δ .  Κ .  Μ  Α Ρ Γ Α Ρ Η Σ

Ν Λ Β Ι Γ Τ Ϊ Δ Ο Ρ
Τον Ζητονηάιη

Μ ια η>ορά κ’ έναν καιρό ήτανε ένας βασιλιάς. 
Ό  βασιλιάς τής Βαβυλόνας Ναβιγαδόρ. 

Νέος, ώμορφος, ξυπνάς, γραμματισμένος, δταν 
πήρε τή βασιλεία μετά τόν θάνατο τής μητέρας 
του, είπε στο λαό του:

— Τί νομίζετε τάχα που είμαι; Είμαι κ’ Ιγώ 
ενας άνθρωπος σαν κ’  εσάς. 'Ο θρόνος πού κάθη- 
μαι, τίποτε δέ μοΰ μαθαίνει, μήτε ή χρυσή κο
ρόνα μοΰ βάζει μυαλό. Πολλοί άπό σάς είναι 
καί σοφώτεροι καί εμπειρότεροι μου. Γιατί τό 
λοιπόν νά θέλετε νά σάς διοικώ εγώ, καί σεις 
νά φροντίζετε μόνο γιά σάς καί νά περιμένετε 
δλα άπό μένα; Ελάτε, νά με βοηθήσετε δλοι 
μαζί στη βασιλεία μου καί νά διοικήσωμε τή 
Βαβυλόνα κάνοντας καθένας δ,τι ξέρει καί μπο
ρεί καλίτερο.

Έκεΐνο τόν καιρό, ό λαός τής Βαβυλόνας 
εΐτανε άπό τους πιό προοδευμένους. Βασιλική 
προσταγή, ΰπάκουσε δ λαός στο βασιλιά Ναβιγα- 
δόρ, καί άπό τότες κάθε μέρα, άφοΰ τελείωναν 
τή δουλιά τους, μαζευότανε δλοι στη βασιλική 
πλατεία καί βάζοντας, πότε ό βασιλιάς, πότε οί 
άρχοντες κι5 οί διαβασμένοι ζητήματα, σκεπτόν- 
τανε κι’  άποφασίζανε τό τί καί πώς θά κάνουνε 
τό καθετί.

Δέν πέρασε καιρός κι’ ή Βαβυλόνα κατάντη- 
σεν αγνώριστη. Τό έλευθερώτερο καί ευτυχέστερο 
βασίλειο του κόσμου.

Πρώτα - πρώτα ώρίσανε τις δουλιές πού θά- 
κανε ό καθένας καί τις ώρες που θά εργαζότανε. 
Ό  βασιλιάς Ναβιγαδόρ αγαπούσε τις τέχνες καί 
τις Ιπιστήμες, περισσότερο τήν ποίησι καί τή 
γιατρική. "Ομως κι’  ή βιομηχανία δεν έμεινε 
πίσω. Οί δουλιές πού σιγά-σιγά δέν άκουόντανε 
πιά, εΐτανε ή πολεμική. Γυμναζόντανε δλοι 
καθημερινώς, δχι δμως γιά πόλεμο άλλά γιά 
υγιεινή. Ή  νομική, τά διοικητήρια καί τά δικα
στήρια μεταβληθήκανε σέ χημεία καί σέ εργο
στάσια. Ή  παπαδοσύνη; "Ολοι εΐτανε παπάδες 
τής μεγάλης φύσης πού εΐτανε τό πάν.

Έπειτα σκέφθηκαν τά σχολειά καί τόν τρόπο

πού ζούσανε. Τις άχρηστες σπουδές τις καταργή
σανε. Ψευτιές, ύποκρισίες, προλήψεις, δεισιδαι
μονίες, ψευτοπολιτικές, δλα τά παυσανε. Τήν 
υγιεινή τού τόπου, λουτρά, περίπατους, διασκε
δάσεις, τροφές, γιατρικά, κατοικίες, δλα τά τε- 
λοιοποιήσανε.

Τό σημαντικώτερο δμως άπ’ δλα είνε δτι παυ
σανε τέλεια τό γάμο καί τήν οικογένεια. "Ανδρες 
καί γυναίκες ζούσανε ελεύθερα μεταξύ τους. Για 
νά κάνουνε παιδιά έπρεπε μια επιτροπή άπό 
γιατρούς νά τούς ξετάζη, και μέ τήν επιστασία 
καί πιστοποίησι τής επιτροπής νά γείνη τό 
παιδί. Τά παρακεΐ τά είχε κανονισμένα ρολόγι ή 
πολιτεία.

Σ ’  δλα αυτά, 6 βασιλιάς Ναβιγαδόρ, έδινε 
πρώτος τό παράδειγμα. "Αμα ώς βγήκε τό λοι
πόν ή άπόφαση νά καταργηθή ό γάμος, αμέσως 
χώρισε τή βασίλισσα του, μια νευρικιά, άναιμι- 
κιά, παθιασμένη γυναίκα πού τού τήν είχαν 
δώσει οί γονείς του γιατί εΐτανε άπό βασιλικό 
αίμα. "Ενα κοριτσάκι πού είχανε, άρρωστιά- 
ρικο, τής τό παράτησε κι* αυτό, δίνοντάς της τήν 
Ιλευθερίατης κ*ένα καλό μηνιάτικο γιά νά κα
λοπέραση.

’Αμέσως ή έπιτροπή γυρισεν δλη τή Βαβυ
λόνα καί τά περίχωρα καί διάλεξε γιά τόν βασι
λέα τήν ώμορφότερη καί ΰγιέστερη κοπέλα καί 
τού τήν έρερε γιά νά τοϋ κάμη τόν διάδοχο του 
θρόνου του καί σέ εννιά μήνες ό διάδοχος εΐτανε 
καί γεννημένος.

Τόν ώνομάσανε Έλίφ, άλφα τοΰ νέου κόσμου 
δηλαδή, κι* άφοΰ καλά καλά τόν βύζαξεν ή 
μάνα του, τόν πήρανε οί δημόσιοι παιδαγωγοί, 
κ’  υστέρα οί δημόσιοι δασκάλοι καί τόν άνα- 
θρέψανε καί τόν σπουδάξανε στά δημόσια οικο
τροφεία καί στά σχολειά.

Ό  Έλίφ εΐτανε ζωηρότατος, Ιξυπνότατος καί 
Ιπιμελεστατος. "Οταν τελείωσε τις σπουδές του, 
τοΰ δώκανε τό πιστοποιητικό του, πού γενή- 
θηκε πολύ τακτικά άπό τό βασιλέα τό Ναβιγα-

37

δόρ καί τή χωρική τή Ζουλμέ καί τόν παρου
σιάσανε στον πατέρα του.

Ό  Ναβιγαδόρ εΐτανε τότες εξήντα χρόνων καί 
δ Έλίφ είκοσι. Τή Ζουλμέ δέν τήν είχε πιά ό 
Ναβιγαδόρ. Πήρε άλλην καί πάλι άλλην καί πάλι 
άλλην καί τώρα είχε γιά γυναίκα του τή μικρούλα 
ιή Γιλδίζ, άστρο τής όμορφιάς καθώς τή λέγανε, 
.μέ τά μάτια τά πλουμιστά καί παιχνιδιάρικα καί 
τά μικρά χειλάκια τά πεταχτά πού θαρρείς καί 
σέ φιλούσανε άπό μακριά.

— Έλίφ, τοΰ είπεν δ  πατέρας του, είσαι διά
δοχός μου.

— ’Εγώ, άπήντησεν δ Έλίφ, δέ θέλω νά είμαι 
βασιλιάς.

— Άφοΰ είσαι διάδοχός μου, δέν μπορεί 
παρά νά είσαι καί βασιλιάς τής Βαβυλόνας.

— Κανείς δέ μπορεί νά μέ υποχρέωση σέ 
τούτο, παρατήρησε πολύ εύγενικά ό ’Ελίφ. Καί 
έπειτα εγώ νομίζω πού ό λαός τής Βαβυλόνας δέν 
έχει πιά ανάγκη άπό βασιλιά. "Ολοι είνε Ικανοί 
νά κυβερνηθούνε σάν πού θά τούς κυβερνούσα 
εγώ, κιάκόμα καλύτερα.

Ό  Ναβιγαδόρ Ιμεινεν έκστατικός άπό τήν 
άπάντησι τοΰ Έλίφ. Έπιασε τά γένεια του 
κιάφοΰ σκέφθηκε λίγο τοΰ είπε.

— Έλίφ, άφοΰ δέ θέλεις νά είσαι διάδοχος 
τοΰ θρόνου τής Βαβυλόνας, τί θέλεις τώρα άπό 
εμένα τόν πατέρα σου;

Ό  Έλίφ έρριξε μιά ματιά στην ωραία Γιλ
δίζ πού κέκείνη τόν κύτταζε τόση ώρα μέ λαχ
τάρα και θαυμασμό.

— Θέλω, είπε, τήν ωραία Γιλδίζ. Αύτήν επι
θυμεί ή ψυχή μου. Αύτήν λαχταρφ ή άγκάλη μου.

'Ο Ναβιγαδόρ ξαφνίσθηκε, ώργίσθηκε σφο
δρά καί είπε στον Έλίφ.

— Έλίφ, παρεκτρέπεσαι. Τοΰ πατέρα σου τή 
γυναίκα ζητάς;

— Δέν καταλαβαίνω τί θά πή πατέρας καί 
ποιά ύποχρέωσι έχω σ’ αυτόν περισσότερη παρά 
σ’  εναν άλλον."Αν ή Γ ιλδίζ μέ θέλη γιατί νά μή 
μοΰ τή δώσης;

— Γιατί μοΰ άνήκει, άπήντησε χτυπώντας μέ 
θυμό τό χέρι του δ Ναβιγαδόρ.

— Σου άνήκει, άποκρίθηκε φρόνιμα ό Έλίφ 
γιατί είσαι βασιλιάς καί τό διατάζεις. "Αν δμως 
τήν άψήκης τή Γιλδίζ ελεύθερη νά διάλεξη, θά 
διάλεγε βέβαια εμένα.

Ό  Ναβιγαδόρ σηκώθηκε ταραγμένος άπό τό 
θρόνο του καί άποσύρθηχε στο δωμάτιό του 
χωρίς ν’ άπαντήση. Έκεΐ έπεσε σ’ ένα διβάνι 
κ’  έκλαψε πικρά.

"Εξω δ Έλίφ καί ή Γ ιλδίζ, στή μεγάλη σάλα τοΰ 
θρόνου, δέν κινήσανε άπό τή θέσι τους. Μήτε 
είπανε λέξι. Οί αύλικοί, οί διαβασμένοι, δ λαός, 
στεκόντανε κι’ αύτοί περίεργοι καί περιμένοντας 
σέ μεγάλη αγωνία νά Ιδοΰνε τό άποβησόμενο.

"Υστερα άπό κάμποση ώρα βγήκεν 6 Ναβι- 
γαδόρ άσκεπής, δίχως κορόνα, μέ άπλά φορέ
ματα άπλοΰ πολίτη.

— "Ανδρες Βαβυλώνιοι, είπε λυπημένος, άπό 
σήμερα εγώ δ βασιλιάς σας καταργώ τή βασι
λεία στή Βαβυλόνα—εσύ Γιλδίζ, είσαι ελεύθερη. 
Διάλεξε Ιλεύθερα μεταξύ έμοΰ καί τοΰ γυιοΰ μου.

Ή  δυστυχισμένη ή Γιλδίζ, πρώτη φορά στή 
ζωή της συγκινήθηκε τόσο πολύ πού τά δάκρυα 
κυλούσανε άπό τά μάτια. σάν μεγάλα μαργαρι
τάρια μέσ’ τήν ποδιά της. Έσκυψε τό πρόσωπο 
διστάζοντας ν’  άποφασίση μεταξύ τής αγάπης 
τοΰ Ναβιγαδόρ καί τής λαχτάρας τοΰ Έλίφ.

'Ο Ναβιγαδόρ δμως τήν αγαπούσε πολύ. Κα
τάλαβε τί γινότανε μέσ’  στην ψυχή της καί πήγε, 
τή σήκωσε άπάνω, τή φίλησε γιά τελευταία 
φορά καί παίρνοντάς τηνε άπό τό χέρι'

— Πήγαινε, τής είπε, στον Έλίφ.
Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Σ  Φ Υ ΊΊΛ Η Σ

Α Ν Α Σ Κ Α Φ Α Ι  ΕΝ  Κ Ρ Η Τ Η .  Κ Α Τ Α  Τ Ο  1908

Σπουδαιότατοι είναι αί αρχαιολογικοί έργασίαι 
αί γενόμεναι εν Κρήτη κατά τό τρέχουν έτος 

1908. Αί περί αυτών ειδήσεις αί δημοσιευόμενοι 
ενταύθα στηρίζονται επί αυτοψίας καί Ιπί άνα- 
χοινώσεων γενομένων ήδη υπό τών Ικτελεσάν- 
των τάς έργασίας άρχαιολόγων ή και επι σημειώ
σεων εύμενώς παραχωρηθεισών μοι ύπό τών 
ιδίων.

Α'· Κ Ν Ω Σ Ο Σ

Διά τής γενναίας ύποστηρίξεως τών !ν Άγγλίφ 
ίηιλοηναί.ων ύδυνύθτι ό κ. ΕνΑΠβ νά έκτελεση

κατά τό έτος τούτο έν Κνωσώ πολλαπλήν καί 
σπουδαίαν Ιργασίαν έχων είς τό έργον τούτο 
τήν συνδρομήν τοΰ βοηθού τού κ. D. Mackenzie 
καί τών δύο άρχιτεκτόνων Θεοδώρου Fyfe καί 
Χριστιανού Doll.
a )  Τ ο μ ιχ ρ όν  Α ν ά χ το ρ ο ν .— Τά δύο  το υ  'Ι ε ρ ά .— Γό 

XC&tvov $ ν τό ν .

Δυτικώς τοΰ μεγάλου ’Ανακτόρου εΐχεν ήδη 
άποκαλυφθη σημαντικόν οικοδόμημα συνδεόμε- 
νον προς τό Άνάκτορον διά πλακόστρωτου οδού
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δόμημααύτό ή παράρτημα τοΰ Άνκτόρου περιεϊ- 
χζν 'Ιερόν (Shrine), έν φ  εΰρέθησαν ακατέργαστοι 
τινες κροκαλοπαγείς λίθοι άνθρωπόμορφοί, πι
θανώς είδωλα τινα (fetiches) άχειροποίητα. Τά 
ιΐδωλα ανήκουν είς την παρακμήν τοΰ Μινωϊκοΰ 
χολιτισμοΰ καί είς τήν έσχάτην περίοδον τοΰ 
οικοδομήματος, καθ’ ήν τοΰτο προσηρμόσθη εις 
ιας ανάγκας πτωχότερων κατοίκων, οϊτινες τά 
πρφην "εύρύχωρα διαμερίσματα τοΰ οικοδομή
ματος ετροποποίησαν και εσμίκρυναν. Ή  προς 
το άνατυλικον δμως άκρον αίθουσα με τό περί
στυλόν της καί τήν παράπλευρον χιονοστονχίαν 
είναι άνταξία Ανακτόρου. Μέ πολλάς δυσκολίας 
ίια τον υπάρχοντα ενταύθα έλαιώνα, τήν βαθεΐαν 
επίχωσιν καί τό σκληρόν τοΰ εδάφους, τό όποιον 
μέχρι βάθους τινός κατελαμβάνετο υπό οίκιών 
έίληνορρωμαϊκής έποχής, Ιξηκολούθησεν ή ανα- 
οκαφή τοΰ οικοδομήματος, καί μολονότι ή άνα- 
ωιαφή δεν ετελείωσεν ακόμη, διότι τό οικοδόμημα 
εξακολουθεί προχωρούν νοτιανατολικά, τό άνα- 
σκαψέν κτίριον καταλαμβάνει Ιπιφάνειαν ίιπέρ 
τάς τρεις χιλιάδας τετραγωνικών μέτρων, καί 
έχει πρόσοψιν περίπου φο μέτρων. Έ κ  των τεσ
σάρων λιθίνων κλιμάκων ή μία άποτελεΐται άπο 
δυο πτέρυγας, φαίνονται δέ σημεία καί τήςτρί- 
τ1)ζι έξ οΰ επεται ότι υπήρχε τουλάχιστον καί δεύ
τερος όροφος τοΰ οικοδομήματος. Τά άνωτέρω 
δεικνΰουσι κατοικίαν σημαντικήν πιθανώς Ά ν ά - 
κτορον Πρίγκιπος ή Μεγιστάνος τής Μινωι- 
κης εποχής καί διά τοΰτο εκλήθη Μικρόν Ά ν ά - 
κτορον.

Τά_ κινητά πράγματα τά  εύρεθέντα έν τφ  
Μικρφ ’Ανακτόρφ άποδεικνυουσιν δτι ή θεμε- 
λίωσις αΰτοΰ πρέπει νά τεθή είς τό τέλος τής 
Μεσομινωϊκής έποχής ή τάς άρχάς τής ΰστερο- 
μινω'ικής ήτοι κατά τήν 17 Ικατονταετηρίδα προ 
Χριστού. Μοναδικού χαρακτήρος σφραγΐς φέ- 
ρουσα είς άμφοτέρας τάς όψεις γράμματα τοΰ 
αρχαιοτέρου γραμμικού συστήματος εΰρέθη έν- 
ταΰθα.^ Εν πήλινον άγγεΐον μέ υψηλόν καί προς 
τα δπισω καμπτομενον λαιμόν άντιπροσωπευει 
νέον_ δλως τύπον καί φέρει εν άναγλύφφ έν 
εκατέρρ πλευρρ τρεις πάπυρους έξηρτημένους 
άπο σταυροσχήμου θηλειάς καί έχει γραπτούς 
ιχθύς μεταξύ.

Λωμάτιον τοΰ Μικρού ’Ανακτόρου μέ δύο 
τετράγωνους στυλους, οί όποιοι τόσον συχνά 
συνευρίσκονται μέ άντικείμενα θρησκείας, καί ή 
πλησίον εύρεσις ίερών άντικει.μένων άποθεικνύ- 
ουσιν δτι τό κύριον 'Ιερόν τοΰ οικοδομήματος 
ευρίσκετο ενταύθα. Τά ίερά αυτά άντικείμενα 
εΐναι, λ(θίνη βάσις βαθμιδωτή μέ κοιλότητα 
τετράγωνον άνω, Ιν τή όποίρ Ιγομφοΰτο ό κορ
μός τοΰ λατρευτικού διπλού πελέκεως, όπως 
έχομεν εξ Αγίας Τριαδος, καί δύο ρυτά χρήσιμα 
προς σπονδάς ήτοι εν πήλινον κολοβόν εν σχή- 
ματι κεφαλής ταύρου καί τό σπουδαιότερου έτε

ρον ρυτόν Ιν σχήματι πάλιν κεφαλής ταύρου 
άλλα λίθινον τούτο Ικ στεατίτου. Ή  μεγάλη 
άνατομική ακρίβεια είς τήν άπεικόνισιν τής κε
φαλής, ή άκρα λεπτότης καί τό περίτεχνον καί 
ϊταμελημένον τής έργαοίας είναι μοναδικά, και 
καθιστώσι τό ρυτόν ατ’ τό μνημεΐον πρώτης 
τάξεως καί λαμπρόν δείγμα τής τελειότητος, είς 
ήν είχε φθάσει ή πλαστική έν τή Μινωϊκή εποχή. 
Ή  ύπέρ τούς ρώθωνας τού ζψου γραμμή είναι 
έμβεβλημένη έκ λευκού δστρέου, οί οφθαλμοί 
ή σαν κεκομμένοι έκ φυσικού κρυστάλλου, ων 
σώζεται ό είς φέρων ύποκάτω ίχνη χρωμάτων, 
δι’  ών έδηλοΰτο ή  κόρη καί ή  Ιρις. Τ ά  κέρατα 
ήσαν έξ εύφθάρτου ύλης (ίσως ξύλου ή οστού) 
καί άπώλοντο, άλλα τεμάχια μικρά χρυσού φύλ
λου εύρεθέντα έκεΐ δεικνύουσιν δτι ταύτα ήσαν 
έπίχρυσα. Πρόσθετα επίσης καί έμβλητά ήσαν 
τά ώτα μή εύρεθέντα ουδέ αύτά.

β )  Τ ό νό τ ιο ν  π α ράρτημ α το ΰ  Α ν α κ τό ρ ο υ .  —  Τά 
ενρεθ-έντα άντικείμ ενα . — Τ ά  Ιδιαίτερα α& τοΰ γγτυρί- 
σμ α τα . —  ' S  &όλοξ κ α ί τό  π ρ ω το μ ινω ικ ό ν  στρώ μ α .

Μέρος τής πρός νότον τοΰ ’Ανακτόρου κρυ- 
πτοσιοάς (Cryptoporticus) άπεκόπη σκοπίμως 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής ιστορίας τού 
’Ανακτόρου, διά νά χορηγήση πρόσθετον χώρον 
διά μικρότερου οικοδόμημα κτισθέν επί χαμηλό
τερου εδάφους πρός τήν νοτίαν κατωφέρειαν 
τοΰ λόφου τής Κεφάλας. Ούδεμία ύποψία περί 
τής ύπάρξεως σημαντικού οικοδομήματος κατά 
τό  μέρος τοΰτο ύπήρχεν, ή δέ ανακάλυψις αίιτοΰ 
παρέσχεν ενδιαφέρουσας παρατηρήσεις, καί εύλό- 
γως δυνάμεθα νά τό θεωρήσωμεν ώς παράρ
τημα τοΰ Μεγάλου ’Ανακτόρου.

Τό διάστημα μεταξύ τοΰ οπισθίου τοίχου τού 
κτιρίου τούτου καί τής κοπείσης νοτίας γραμμής 
τοΰ ’Ανακτόρου εύρέθη πεπληρωμένον μέ δγκο- 
λίθους, έκ τού μετώπου τούτου τού ’Ανακτόρου 
κατακυλισθέντας έκεί πιθανώς κατά τούς χρόνους 
τής τελικής αύτοϋ καταστροφής. Ε νταύθα συν- 
ευρέθησαν καί άλλα λείψανα άπορριφθέντ« ή 
διασκορπισθέντα από των δωματίων καί τών 
άποθηκών τοΰ τμήματος αύτού τού ’Ανακτόρου. 
’Έγομεν μολύβδινον είδωλον, τεμάχια μεγάλων 
πίθων μέ γραπτούς πελέκεις, ζεύγος ίερών κερά
των βωμού, πολλά τεμάχια γραπτών αγγείων 
τοΰ λεγομένου ’Ανακτορικού ρυθμού, τεμάχια 
χρωματιστών κονιαμάτων μέ λαμπρά σχέδια, τών 
οποίων εν θά  είκόνιζε πομπήν νέων, άναβαινόν- 
των κλίμακα. Π ρός τούτοις εύρέθη έγγεγλυμμένη 
λίθος εκ φυσικού κυάνου (lapis Iazulis) μέ δέσιν 
χρυσήν κοκκιδωτήν ξχουσα λέοντα καί άνθρωπον. 
Ενταύθα συνελέχθησαν τεμάχια κρυσταλλικών 
δοχείων καί πυξίδων καί μικρά πλάξ κρυστάλλου 
μέ τεμάχιον χρωματισμού όπισθεν κατά τήν 
τεχνοτροπίαν τής ’Αναγεννήσεως, Ιν φ  φαίνεται
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οίκοδομή ίσοδομικού ρυθμού. ’Εντός χονδροει
δούς πυξίδος εΰρέθησαν ψήφοι μωσαϊκού (;) τρι
γωνικοί, ών μία μεν είναι χρυσή, άλλη χαλκή, 
άλλη έξ άμεθύστου, βηρύλλου, κυάνου καί δύο 
έκ κρυστάλλου. Άξιοσημείωτον είναι καί τεμά
χιον Ιλέφαντος, έφ’  ο ί  είκονίζετο Γρύψ σπαράτ- 
των βοΰν μέ σπανίαν άνατομικήν άκρίβειαν καί 
τεχνικήν τελειότητα.

Τό νότιον αυτό κτίριον, τό όποιον θα  εκτίσθη 
κατά τό τέλος τής Μεσομινωϊκής έποχής θ ά  ήτο 
επίσημός τις κατοικία. Μάς παρουσιάζει ’ιδιαίτερα 
τινα χαρακτηριστικά, λόγου χαριν τας λιθινας 
παραστάδας τών θυρών καί τά δπέρθυρα άντι 
τών ξύλινων τού ’Ανακτόρου.

Είς τό οικοδόμημα τοΰτο εύρέθη καί μεγαλύ
τερος άριθμός μεταλλικών πραγμάτων κατ άντί- 
θεσιν πρός τό Άνάκτορον, όπου έλειπον σχεδόν 
εντελώς τά μεταλλικά πράγματα, διότι μέ πολλήν 
φαίνεται Ιπιμονήν καί έπιμέλειαν τοΰτο Ιλεηλα- 
τήθη, πριν παραδοθή είς τάς φλόγας τής φοβε
ρός πυρκαϊάς, ήτις τό κατέστρεψε, έν φ^είς το 
νότιον οικοδόμημα οί θησαυροθήραι δεν εδειξαν 
τόσον μεγάλην προσοχήν. Τά εύρεθέντα μεταλ
λικά πράγματα είναι μεγάλη χαλκή τρίωτος ύδρία, 
πλατεία λεκάνη, τρεις λέβητες τριποδικοί, χαλ
κούς πρίων ύπερμεγέθης 2 περίπου μέτρων 
μήκους. “Επειτα εΰρέθησαν τέσσαρες άργυραϊ 
φιάλαι, ών ή μία με έλικοειδή διακόσμησιν καί 
μία μικρά πρόχους άργυρά.

Τό πρόβλημα τής μεγάλης πρωτομινωικής 
θόλου κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ ’Ανακτόρου 
δεν έλύθη ούτε εφέτος, διότι ήνοίγθη μέν μεγάλη 
τάφρος εκ τής κατωφερείας καί σήραγξ ίνα 
φθάση είςτόν πυθμένα, άλλά πάλιν δεν κατωρ- 
θώθη τούτο, διότι ή θόλος φθάνει πολυ  ̂βαθύ
τερα. Έκόπη κατόπιν φρέαρ κάθετον, καί ούτως 

είς tôv πυθμένα εις εν σημείον και 
έδείχθη τό μέγα βάθος αυτής έκ 52 ποδών, 
όλλ’  ένεκα ρωγμής τών χωμάτων καί τη ; χαλαρός 
συνοχής τών παραγεμισμάτων τής θόλου ή πε
ραιτέρω έργασία καθίστατο έπικίνδυνος καί έγκα- 
τελείφθη έπί τοΰ παρόντος.

Πλησίον τής θόλου εύρέθη τό δάπεδον οίκίας 
περιέχον πλούσιον στρώμα πηλίνων άντικειμέ- 
νων της πρωτομινωικής εποχής- είναι η πρώτη 
φορά, καθ’  ήν ή πρώτη αύτη φάσις τού Μινωϊ- 
κού πολιτισμού, ήτις εκ61 διαφωτισθή διά τών 
έν τή πεδιάδι τής Μεσαράς θολωτών τάφων και 
τών εφετινών έν Μόχλφ άνακαλυψεωγ, άντι- 
προσωπεύεται έν Κ νωσφ διά σημαντικών ευρη
μάτων.

Μεταξύ τών ευρημάτων τοΰ δωματίου τουτου 
άναφέρομεν τεμάχιον ωραίου δοχείου εκ λίθου 
διωρίτου όμοιάζον πρός άλλο εύρεθέν είς τον 
τάφον τοΰ Αιγυπτίου βασιλέως Sneferu, ήτοι 
κατάτούς μετριωτέρους_δπολογισμούςτοΰ Meyer
κατά τό 2840 π. Χ· ·ύ ·. -λ.

γ )  Τ ά  v ía  σχ ίδ ια  τ ο ν  ’Α να κ τόρ ου . —  Α ί  γτνόμτναι 
άνα κ α ινισ τικ α ί σττρεαντικαι ίργασία ι εν  α ίτφ .

Κατά τήν Ιφετινήν περίοδον Ιγένοντο αί συμ
πληρωματικοί ερευναι καί μελέται έντός τού 
’ Ανακτόρου. Είς τό εργον τούτο τής άναθεωρή- 
σεως μεγάλως ίβοήθησε τον κ. E vans ó  άρχι- 
τέκτων T h . Fyfe, είς δν οφείλονται καίτά πρώτα 
τού ’Ανακτόρου σχέδια. Ή  παρατήρησις ιών 
χαρακτηριστικών πηλίνων τεμαχίων, τών^εύρι- 
σκομένων εις τούς τοίχους καί τά θεμέλια, υπήρ- 
ξεν Ιδιαζόντως χρήσιμος εις τον προσδιορισμόν 
τής σχετικής χρονολογίας τών διαφόρων χτιρίων 
ούτως ή άρχιτεκτονική διάστρωσις^ (stratifica
tion) δύναται νά θεωρηθή ήδη ώς λαμπρώς 
έπιτευχθεΐσα. Πολλά μέρη τού σχεδίου τού ’Ανα
κτόρου εντελώς έτροποποιήθησαν διά νέων 
προσθηκών καί συμπληρώσεων. Ούτω λ. χ. άνε- 
καλύφθησαν τά ίχνη ξυλίνου θρόνου μέ ύψηλήν 
άνάκλισιν είς τον βόρειον τοίχον τής Αιθούσης 
τών διπλών πελέκεων, πλευρουμένου ύπό μικρών 
κιόνων μέ ραβδώσεις κοίλας. 'Η  αίθουσα αΰτη 
δύναται ήδη νά θεωρηθή ώ ς ή Βασιλική Αίθουσα 
τών ύποδοχών.

Μεγάλαι καί πολυδάπανοι καί εις άκρον δυσ
χερείς ύπήρξαν at γενό}ΐεναι εφετος στερεώσεις 
καί άνακαινίσεις, δφειλόμεναι άφ* έΐ’ός είς τήν 
γενναιοδωρίαν τού κ. E vans κάι άφ  έτερου είς 
τήν τεχνικήν έπιδεξιότητα τού εκτελέσαντος αύτας 
άρχιτέκτονος κ. C hrist D oll. ’Αντί τών ξύλινων 
δοκών, δΓ  ών κατ’  άρχάς ύπεστηρίχθησαν ή 
μεγ^,η νΐίμαξ καί ό  άνώγεως διάδρομος καί αϊ 
όποΐαι έντός ολίγων έτών σαπεΐσαι ήπείλουν 
καταστροφήν, Ιτέθησαν ήδη σιδηραί καί Ιστε- 
ρεώθτισαν τελείίος. Ήνοίχθησαν τά παράθυρα 
τού ίσογαίου διαδρόμου προς τον φωταγωγόν 
(L ightw ell) τής μεγάλης Αίθούσης,^άφ ου άπε- 
κατεστάθη υπέρ τό παράθυρον ^ολόκληρος ό 
κατακυλισμένος ίσοδομικός τοίχος, έπειτα τό πα
ράθυρον τής αυλής τών ηλακατών (Court the 
o f Distaffs), καί άνψκοδομήθη καί ύπεστηρίχθη 
τό πλακόστρωτον έδαφος ιού άνω δώματος. 
Ά λλ ’  ή μεγαλυτέρα ανακαινιστική έργασία έγέ- 
νετο είς τό λεγόμενον Μέγαρον τής Βασιλίοσης. 
'Τνα έξασφαλισθή διαρκώς έκ τής καταστροφής 
τών καιρικών στοιχείων έστεγάσθη^ δλον αύτο 
to διαμέρισμα. Άντικατεστάθησαν δθεν οί κε- 
καυμένοι κίονες διά λιθίνων καί άνφκοδομήθη 
μέγα μέρος τοΰ ανατολικού τοίχου.  ̂ Τό σχήμα 
καί ό χρωματισμός τών κιόνων έγένοντο κατά 
σωθέντα πρότυπα έν τοιχογραφίαις τοΰ Ανάκτο
ρου, ομοίως δέ καί ό κίων τοΰ λουτρού τής 
Βασιλίσσης άνεπλάσθη καθ’ υπόδειγμα, ου ίχνη 
διετηρήθησαν ‘είς τό Ιερόν  τού Μικρού Ανα
κτόρου. Ό  καλυφθείς ούτος|χώρος δύναται ήδη 
νά χρησιμεύση ώ ς μικρόν τοπικόν πρόχειρον Μου- 
σεΐον τών πραγμάτων τής Κνωσού, τά όποια δεν
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είρίσκουσι θέσιν έν τφ εν Ήοακλείω Μουσείφ.
Μέ τήν άνακαίνισιν τόύ Μεγάρου τής Βασι- 

λίσσηςκαταλαμβάνομεν τώρα τελείως καί τό πρω
τότυπον σύστημα τοΰ φωτισμού. Έκ τής ανοι
κτής αυλής έξ ανατολών καί τοΰ στενού ανοικτού 
χάρου προς νότον τό φως χύνεται μεταξύ των δρ- 
θοστατών καί τών κιόνων είς τήν αίθουσαν τοΰ 
Μεγάρου. Είς άσθενέστερον τόνον είσδύει είς τό 
εν τφ μυχφ λουτρόν καί άμυδρώς φωτίζει τήν 
σπειρόμορφονζφοφόρον ύπεράνω τής λευκής δρ- 
θομαρμαρώσεως τοΰ λουτρού, καί καταπίπτει Ιπί 
τού μικρού πήλινου λουτήρος τοΰ ευρισκομένου 
είσέτι είς τήν θέσιν, είς ήν τον άφήκεν προ 
3500 ετών ή τελευταία τού 'Ανακτόρου Βασί
λισσα (παραβ. «Times» 27 Αύγουστου 19°S)..

Β'. Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ ,  Π Ρ ΙΝ ΙΑ Σ

Ή  Ιν Κρήτη άρχαιολογική ’Ιταλική ’Απο
στολή διά τού κ. Luigi Pernier καί τού κ. Ε. 
Stefan! εξηκολούθησε καί κατά τό έτος τούτο 
τάς Ιν τφ άνακτόρφ Φαιστού συμπληρωματικός 
εργασίας καί τάς Ιν Πρννιρ. άνασκαφάς.

Α '. ΦΑΙΣΤΟΣ

Τά όνο Ανάκτορα. —  Τά Προπύλαια. —  Τά Περί- 
<rtvlov. — ■■ Τά. aQxm6xsQu στρώματα. — 'Η  περίφημος 
ξντνπος τζιναχίς.

Ό  κυρίως έπιδιωκόμενος σκοπός κατά τάς 
περυσινάς καί Ιφετινάς Ιργασίας εν τφ άνακτόρφ 
Φαιστού ήτο νά διακριθώσν τά μέρη καί τά 
δρια έκατέρου άνακτόρου, ήτοι τού αρχαιότερου 
(Μεσομινωϊκού) καί τοΰ νεωτέρου ('Υστερομι- 
νωϊκοΰ). Καί πράγματι διά τών τελευταίων εργα
σιών Ιπετελέσθη τό εργον τούτο, καί σήμερον ή 
κατανόησις τοΰ σχεδίου έκατέρου άνακτόρου δεν 
καταλείπει πλέον άμφιβολίας.

ΙΙρός νότον καί νοτιοδυτικά εΰρέθη τό έσχα
τον ά'κρον τού άνακτόρου ήτοι αί Κυκλώπειοι 
ύποοομαί τοΰ εξωτερικού τοίχου. Οι τοίχοι αυτοί, 
δπως παρετηρήθη καί διά τούς άλλους τοίχους 
τής προσόψεως, δεν Ικτείνονται είς συνεχή ευθείαν 
γραμμήν, άλλ’ είσέχουσι και έξέχουσι κατ’  όρθάς 
γωνίας καί ούτω οχηματίζονσιν ογκώδεις προ- 
βολάς όμοιαζούσας πρός πύργους προασπίζον-. 
τας τάς εισόδους.

Συνεπληρώθησαν Ιφέτος καί διεφωτίσθησαν 
μέχρι τών ελάχιστων λεπτομερειών τά σχέδια τού 
μεγαλοπρεπούς Προπυλαίου και τού Περιστύλου.

Είς τό Προπύλαιον Φαιστούέχομεν το άρχαιό- 
τερον γνωστόν δείγμα Προπυλαίων, τών όποιων 
εις πολύ νεωτέραν εποχήν κατά τούς χρόνους 
τοΰ Περικλεούς βλέπομεν τον εζγενέστερον καί 
τελειότερον τύπον κατά τήν είσοδον τής Άκρο» 
πόλεως.

Είς τό Προπύλαιον Φαιστού άρχαιότερον καί 
εντελώς διάφορον τού τής Τίρυνθος άνερχόμεθα

διά κλίμακος !κ 12 βαθμιδών έχούσης πλάτος 
ΐ 3 μέτρων. Ή  κλΐμαξ άνάγει εις Ισόπεδον εύρύ- 
χωρον είς τό βάθος τούτου εγείρεται ή πρόσο- 
ψις τής δυτικής στοάς άποτελουμένη έκ κίονος 
μεταξύ δύο τετραγώνων στύλων είς τρόπολ', ώστε 
τά μεσοστύλια διαστήματα άποτελούσι τάς δύο 
εύρείας εισόδους. Ή  όπισθία στοά ή ανατολική 
έχει τούναντίον τρεΐς κίονας είς γραμμήν καί 
δέχεται τό φώς Ιξ αυλής, ής αί βάσεις είναι κτι- 
σμέναι έκ τετραγώνων δγκολίθων. ’Ενταύθα 
εύρέθη καί Ó ύπόγειος αγωγός ό διοχετεύων έξω 
τά δμβρια ΰδατα τής αυλής αύτής. Τό Προ- 
πνλαιον τούτο είναι τό τέως νομιζόμενον ώς 
Μέγαρον τών άνδρών τού νεωτέρου Ανακτό
ρου, διεφωτίσθησαν δέ τά κατ’  αύτό μάλιστα 
διά τών μελετών τοΰ κ. D. Mackenzie έκ 
παραβολής πρός ομοια Πρόπυλα τού Άνακτό
ρου Κνωσού.

Τό Περίστυλον τοΰ Φαιστίου Άνακτόρου τό 
άπό πέρυσιν άποκαλυφθέν είναι Ουχί δλιγώτερον 
σπουδαίον καί Ιπιβλητικόν καί αντιπροσωπεύει 
τό πρώτον δείγμα τού τόσον συνήθους κατά 
τούς Ιστορικούς χρόνους περιστύλου, είναι δέ 
εντελώς όμοιον πρός τά τόσον νεώτερα Περί
στυλα τής Δήλου καί τής Ιλληνορρωμαϊκής Πομ
πηίας. Οί κίονες τοΰ Φαιστίου Περιστύλου είναι 
τό δλον ι2 ήτοι τέσσαρες είς έκάστην πλευράν, 
αί δέ τέσσαρες στοαί αί σχηματιζόμεναι διά τών 
κιόνων αυτών είς τάς τέσσαρας πλευράς είσά- 
γουσιν είς διαδρόμους καί δώματα εύρύχωρα. 
Και ένταύθα εύρέθη ό ύπόγειος οχετός τών 
όμβριων ύδάτων τής περίκλειστου «ύλης.

Ανέπαφα καί διά τούτο σπουδαιότατα διά 
τήν χρονολογίαν τών αρχαιότερων κτιρίων ήσαν 
τά στρώματα, τά όποια έσκάφησαν καί έξητά- 
σθησαν έπιμελώς κατά τό έτος τούτο υπό τό 
δάπεδον τοΰ πρώτου Άνακτόρου καί είς τήν 
αύλήν τοΰ Περιστύλου. ΕΙχον πάχος ζ —3 μέτρων 
καί ήσαν πλούσια είς πήλινα τεμάχια τοΰ λεγο
μένου λιθοχαλκίνου αίώνσς (eneolítico), μεθ’ ών 
ήσαν άναμεμιγμένα λίθινα σκεύη καί λείψανα 
τής εστίας καί τών φαγητών. Έκ της σκαφής 
ταύτης Ιθείχθη πρός τοΐς άλλοις δτι τό Περί
στυλον έκτίσθη ούχί Ιπί τών Ιρειπίων τοΰ αρχαιό
τερου Άνακτόρου, αλλ’  επί φυσικού ύψώματος 
καί επί τών λειψάνων προϊστορικής οίκίας τής 
νεολιθικής έποχής όμοιας πρός τήν δπό τής 
Αγγλικής Σχολής άνακαλυφθεΐσαν είς Μαγγα- 
σάν παρά τό Παλαίκαστρον Σητείας.

Ύπο εκτάκτου έπιτυχίας επεστέφθησαν αί ανα- 
σκαφαί τής ’Ιταλικής Αποστολής έν Φαιστφ 
κατά τάς τελευταίας ήμερος τής εργασίας. Έν φ 
κατά την βορειανατολικήν γωνίαν τοΰ Άνακτό
ρου έκαθαρίζοντο οίκήματάτινα τής έποχής τοΰ 
άρχαιοτέρου Άνακτόρου, εύρέθη πινακίς πηλίνη 
Ιν σχήματι δίσκου κυκλικού διαμέτρου i 6 εκα
τοστών τοΰ μέτρου έν μέσφ τέφρας καί άνθρά-

O I Τ Ρ Ε Ι Σ  Σ>ϊ Ν Τ Ρ Ο Φ Ο Ι
Û . Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

κων. Άμφότεραι αί έπιφάνειαι τού δίσκου είναι 
κεκαλυμμέναι υπό γραμμάτων τοΰ είκονογραφι- 
κού (Ιερογλυφικού) είδους, 2$ο τό δλον. Είναι 
δέ ταΰτα κεφαλαί καί μορφιχί άνθρώπων, Ιχθύες, 
πτηνά, δένδρα, φυτά, σκεύη και άλλα πράγματα 
διάφορα Αναπτυσσόμενα έλικοειδώς b t  τοΰ κέν
τρου τοΰ δίσκου πρός τήν περιφέρειαν μεταξύ 
χαρακτών γραμμών. Τό απολύτως νέον καί παρά
δοξον τού Ιπιγραφικού τούτου μνημείου έγκει
ται έν τούτφ, δτι τά γράμματα δεν είναι χαρα» 
κτά διά στύλου, δπως είς πάσας τάς άλλας Κρη- 
τικάς πινακίδας, αλλ’ είναι έκαστον Ιδίφ τυπω
μένο»' Se' ¿Síov τνπον  έπί τού πήλινου δίσκου. 
’Έχομεν δθεν προ ήμών άληθές τυπογραφικόν 
εργον άνερχό)ΐενον είς τόν 20 π.Χ. αιώνα. Αύτό 
δύναταί τις νά εΐπη δτι είναι τό κορύφωμα είς 
τά τόσα άλλα απροσδόκητα καί προποφανή τών 
Κρητικών ανακαλύψεων (πρβλ. II Marzocco, 
Firenze 16 Αύγουστου igo8).

Β '. Π Ρ ΙΝ ΙΑ Σ

’Π  αρχαία όδάς καί τά Αναλήμματα. — Τά ψρονριον 
χαί οι πύργοι αντοΰ. — Ο ί  6ΰο ναοί μέ τά Ιν αντοΐς 
Φναιαονήρια. — Τό νεκροταφτΐον.

Έκ τών μέχρι τούδε γενομένων έργασιών είχε 
φανή δτι ή θέσις αύτη κειμένη έν τφ μέσφ τών 
κτήσεων Φαιστού Γόρτυνος άφ’ ένός καί Κνω-

σοΰ άφ’ ετέρου, άντεπροσώπευε τήν μεταβατικήν 
έποχήν μεταξύ τοΰ Μινωϊκοΰ καί τού Ελληνικού 
πολιτισμού έν Κρήτη.

Κατά τά δύο προηγούμενα^έτη άνεσκάφη τό 
Μακεδονικόν φρούριον καί ευρεθη ο άρχαϊκος 
έλληνικός ναός ό έχων τά έκ πώρου λίθου άνά- 
γλυφα τής πομπής τών ιππέων καί τά τεμάχια 
τών αρχαίων λατρευτικών αγαλμάτων τοΰ ναοΰ.

Κατά τήν ΒΔ. κατωφέρειαν τής Πατέλας άπε- 
καλύφθη τμήμα τείχους κτισμένου έκ μεγάλων 
ακατέργαστων όγκολίθων, τό όποιον άπειέλει 
πιθανώς τήν ύποδομήν άρχαίας όδοϋ^αντιστοι- 
χούσης σχεδόν πρός τήν σημερινήν, δι ης Ανέρ
χεται τις καί σήμερον είς τόν φύσει όχυρον 
λόφον. Όμοιου τύπου τοίχοι άνεφάνησαν κατα 
τήν βορείαν κατωφέρειαν πολυάριθμοι, χρησι- 
μεύοντες ώς άναλήμματα άλλεπαλληλων ισόπε
δων (terrasses).

Κατά τό έτος τούτο εκαθαρίσθησαν καί έμε- 
λετήθησαν οί τέσσαρες πύργοι τού ελληνιστικού 
φρουρίου τοΰ άνασκαφέντος κατά τά προηγού
μενα έτη, τό όποιον προασπίζει τήν είς τόν 
λόφον άνοδον. Κλικαμίς τελείως διατηρουμένη 
άνήγεν έκ τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ φρουρίου είς τόν 
ΒΑ πύργον. Οί τρεΐς πύργοι ούδεμίαν έχουσι 
διέξοδον πρός τά εκτός, άλλ’ ό τέταρτος ό νοτια- 
νατολικός, ό μεγαλύτερος καί σημαντικώτερος



των άλλων, είχε πύλην, δι ης και μόνης ήδύνατό το ΰησιαστήριον εις τό μέσον του σηκόν. Επειδή
τις να είσέλθη είς τό φρούριον. Ή  πύλη φέρει δέ ενταύθα έκαίοντο τά σφάγια, πρέπει νά δε-
είς εύρύχωρον πρόδομον, έκεΐθεν δέ άνοίγονται χθώμεν, δτι εΐς τό μέρος τοΰτο ή στέγη του ναοΰ
αί είσοδοι εΐς δυο δωμάτια τοΰ πύργου, κατά θά εϊχεν άνοιγμα. Βάσις κίονος κυλινδρική ύπε-
δε τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ προδόμου ρέχουσα άκατεργάστου πλίνθου ύπήρχεν έμπρο-
υπάρχει θυρα μέ παραστάδας έκ μεγάλων όγκο- σθεν τοΰ θυσιαστηρίου καί αλλη όπισθεν, ύπεν-
λιθων, δι ης είσδύει τις είς τό Ισωτερικόν τοΰ θυμίζουσαι τούς επί τοιούτων λίθινων βάσεων
φρουρίου. Διά τής διατάξεως ταύτης 6 θέλων ξυλίνους κίονας των τελευταίων μινω'ίκών οίκο
να είσελθη είς τό φρουριον ώφειλε νά διέλθη διά δομημάτων.
τοΰ πύργου τούτου καί τοΰ προδόμου εχων Π αρά τόν πρώτον τοΰτον ναόν (Α) εύρέθη
έκτεθειμένην τήν δεξιάν πλευράν. Είς τά χώματα εφέτος και δεύτερος (Β). Ούτος κεΐται επί Ιπιπέ-
τής έπιχωσεως πλήν πολυαρίθμων κεραμίδων δου δλίγον τι υψηλότερου. Ό  τύπος της οίκοδο-
τής στέγης εύρεθησαν και^κατα το έτος τοΰτο μήσεως, τά υλικά, τά λείψανα των πραγμάτων
βελη και αίχμαί δοράτων έκ σιδήρου καί τεμά- (τεμάχια άγγείων καί πίθων) είναι τά ίδια. Τό
χια χρωματιστών άγγείων έλληνιστικής Ιποχής. σχέδιον Ιπίσης επαναλαμβάνεται τό αύτό με τήν

Ο αρχαϊκός ναός, τοΰ όποιου πέρυσιν ave- προσθήκην δπισθοδόμου, δστις εύρέθη πλήρης
σκάφη μονον ό πρόναος και εύρέθησαν τά πίθων τεθραυσμένων κατά χώραν. Τό θυσιαστή-
αρχαϊκα ανάγλυφα τής πομπής των Ιππέων, άνε- ριον καί εν τφ  ναφ τούτφ είς. τήν αυτήν θέσιν,
σκάφη εφέτος^τελείως. Σύγκειται έκ τοΰ προνάου μέ τήν διαφοράν οτι εύρέθη μία μόνον βάσις
καί τοΰ σηκοΰ. Μόνον ό  τοίχος τής άνατολικής έν σχήματι κώνου κολούρου ψαΰουσα τήν δυτι-
προσοψεως παρουσιάζει σημαντικόν πάχος,επειδή κήν πλευράν τοΰ θυσιαστηρίου, καί ομοιάζει
επρεπε να υποβαστάζη τό βαρύ αύτό διάζωμα μάλλον προς βωμόν ή πρός βάσιν κίονος. Τά
των ιππέων, έν φ  οί άλλοι τοίχοι είναι λεπτοί τεμάχια των άγγείων των εύρεθέντων παρά τούς
και κτισμένοι μέ μικρούς μόλις τετραγωνισμέ- ναούς καί εντός αυτών ύπομιμνήσκουσι μέν κατά
νους λίθους και πηλόν. Είς τάς Ισωτερικάς πλευ- τήν τεχνοτροπίαν τά τελευταία μυκηναϊκά, άλλ’
ρας τής πλατείας θύρας τοΰ σηκοΰ εύρίσκονται έχοντα γάνωσιν άμαυροτέραν καί δλιγώτερον
χαμοα ημικυκλικαι δύο πλάκες τιτανόλιθου έχου- στερεάν άποδοτέα είς τήν γεωμετρικήν εποχήν
σαι ανω κοιλότητας^ τετραγώνους πρός ύποδοχήν ομοίως καί τά μετ’  αναγλύφων κεκοσμημένα
των κάθετων δοκών, έψ ών ήσαν προοηλω- τεμάχια τών πίθων.
μέναι αι θύραι. Εν τφ  μέσψ τοΰ σηκοΰ εδρη- 'Υποκάτω τοΰ λόφου τής Πατέλας νοτιοδυτικά 
ται λάκκος ορθογωνίου σχήματος περιοριζόμενος φαίνεται δτι ευρηται τό άρχαϊκόν νεκροταφεΐον
υποορθίων πλακών τιτανόλιθου καί στρωμένος τής πόλεως. Έκτος τών άλλων σημείων εύρέθη
εις το ^έδαφος εκ λίθων άσβεστοποιημένων έν ενταύθα προ μηνών υπό χωρικοΰ νεκρική πωρίνη
μερει υπο του πυρος. Υποκάτω τοΰ λιθοστρώ- στήλη, έφ’  ής σώζεται χαρακτόν τό περίγραμμα
του τουτου έδαφους ο άργιλος είναι κοκκινισμέ- γυναικός νηθούσης. Ή  στήλη θά 'ήτα γραπτή 
νος εκ του πυρος, έντός αύτοΟ δέ εύρέθησαν τά Αί έρευναι έν Φαισιφ καί Πρινιά θά συνενι-
θραυσμενα οστά τών θυμάτων. "Εχομεν άρα σθώσΐ καί κατά τό έπιόν έτος.

(Τ6 ιίλος βΐς τό ποοοεχές]
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Εάν ερώτηση κανείς τόν έμποροϋπάλληλον, τόν —  Ποίος σοΰ άφαιρεΐ τό μεγαλείτερον μέρος
μικρέμπορον, τόν δημόσιον ύπάλληλον, τόν τών είσπράξεών σου ; 

επιστήμονα άκόμη κατά τόπλεΐστον— καΐκαθένα, — Ό  οικοδεσπότης, θ ’ άποκριθή μέ στεναγ-
ό όποιος δεν είνε «Ιδιοκτήτης», άλλά στεγάζεται μόν βαθύτεροι'.
ύπό μίσθιον στέγην, εΐτ’  εδώ είς τήν πρωτεύου- Τό ζήτημα τοΰ οίκήματος είνε τό αιώνιον
σαν, είτε είς τάς άλλας πόλεις τοΰ βασιλείου: κοινωνικόν ζήτημα, τό όποιον άπασχολεΐ τόν

—  Ποία σοΰ είνε ή  δυσκολωτέρα καί ή πικρό- άνθρωπον άπό τήν ήμέραν, κατά τήν οποίαν 
τέρα ήμερα τοΰ μηνός; έγκατέλιπε τά δένδρα καί τά  σπήλαια, τήν πρώ-

—  Ή  ήμέρα τής πληρωμής τοΰ ένοικίου, θά  την του κατοικίαν, κ’ έσκέφθη νά στήση τέσσα- 
τοΰ άποκριθή μέ στεναγμόν βαθύν. ρας πασσάλους καί νά  στηρίξη επάνω των τήν

Καί δν πάλιν τόν Ιρωτήση: πρώτην καί πρωτογενή στέγην.
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01x1α άξίας 2.000 φ » ., δ εμ ά τια  2 χαί μαγει«εΙον· n ço-
καταβολή 50ft> μηνιαία καταβολή έπΙ βίκοαα^τίαν

δροχ. 13.35

’Αληθινά, τό ένοίκιον, τό όποιον άπορροφφ 
σήμερον τό ι/ 4 ή τό γ 5 τών έσόδων τοΰ οικο
γενειάρχου, ό όποιος άποζή άπό μόνην τήν προ
σωπικήν του εργασίαν, κρατεί τάς περισσοτέρας 
τάξεις τής κοινωνίας ύπό πίεσιν σκληρόν. Άλλά 
δέν είνε μόνον ή δνισος δαπάνη, ή όποια έπι- 
βαρύνει τόν άτονον προϋπολογισμόν τοΰ βιο- 
παλαιστοΰ' διότι συνήθως μαζί μέ τήν χρήσιν 
τοΰ μισθίου, τήν όποιαν άπολαμβάνει αύτός καί 
ή οίκογένειά του, άγοράζει διά τοΰ μισθώματος 
καί μικρόβια νοσογόνα καί άέρα μολυσμένον καί 
αυτόν τόν θάνατον πολλάκις!

Διπλοΰν επομένως προβάλλει τό πρόβλημα: 
πρόβλημα κοινωνικής οικονομίας καί πρόβλημα 
κοινωνικής υγιεινής· προκειμένου δέ Ιδίως περί 
τάξεων, αί όποΐαι άποτελοΰν τήν πλειονότητα 
κάθε κράτους, καθίσταται ύψίστου ενδιαφέροντος, 
κοινωνικοΰ κ’  εθνικού- διότι τί μάλλον ενδιαφέ
ρει άπό τήν σωματικήν καί την οικονομικήν 
ύγείαν τοΰ λαοΰ ;

Κατά τήν τελευταίαν εξηκονταετίαν τό μέγα 
τοΰτο ζήτημα έβασάνισε τούς στοχασμούς τών 
κηρύκων καί αποστόλων της καλλιτερεύσεως τών 
λαϊκών τάξεων. Καί πρώτη ¿πρωτοστάτησε καί 
είς «ύτό ή φιλελεύθερος ’Αγγλία. Τ ό  1842 
ίδρύθη είς τό ΛονδΤνον ή «Εταιρεία πρός βελ- 
τίωσιν τών Ιργατικών τάξεων» καί μετ’ αίιτήν ή 
«Μητροπολιτική», αί όποΐαι έκτισαν πολυωρό
φους οικίας,υγιεινός, καλώς άεριζομένας, μέ αύλάς, 
δπου έστεγάσθησαν μ’  εύθηνόν ένοίκιον πολυά
ριθμοι οΐκογένειαι ¿ργατών. Π ρώτον καί άμε
σον αποτέλεσμα ήτον ή καταπληκτική έλάττωσις 
της θνητότητος, ή όποία ένφ είς τάς Ιργατικάς 
συνοικίας είχε φθάση είς τήν άπαισίαν άναλο- 
γίαν 33 τοΐς ° /0, εΐς τά νέα Ιργατικά οικήματα 
κατήλθεν είς 8 τοΐς ®/0.

Τήν πρώτην αυτήν άπόπειραν έπηκολούθησε 
κατά τό 1853 έν Γαλλίφ ή ϊδρυσις τής «Ε τα ι
ρείας εργατικών συνοικισμών τοΰ M ulhouse», 
ή όποία έφήρμοσενέυν σύστημακαιοικιώνχωρι-

στών, διά τούς έργάτας τών κλωστηρίων τής 
πόλεως αύτής, κατά σχέδιον τοΰ άρχιτέκτονος 
Αίμιλ. Μύλλερ. Αί οίκίαι έκτίσθησαν άνά τέσ- 
σαρες όμοΰ, χάριν οικονομίας, μέ κοινήν στέγην, 
μέ τάς προσόψεις μέν άνά δύο πρός δύο παραλ
λήλους δρομίσκους, μέ τέσσαρα κηπάρια δ εκα
τέρωθεν, οπως δεικνύει τό κατωτέρω διάγραμμα:
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Καθεμία άπ’ αύτάς, κτισμένη έπι έμβαδοΰ 32Qm- 
σύγκειται άπό δύο πατώματα, περιλαμβάνει τέσ
σαρα δωμάτια καί μαγειρειον καί απαιτεί δαπά
νην 2,49* φράγκων καί δέν παρέχονται οι 
οίκίσκοι αυτοί ύπ’  ένοίκιον, δπως οί τών πρω- 
των αγγλικών εταιρειών πωλοΰνται είς τούς έρ
γάτας, οί όποιοι τούς εξοφλούν διά μηνιαίων 
δόσεων άπό 18— 25 φράγκα, άφοΰ προκαταβά- 
λουν 250 ή 3 ° °  φράγκα.

Ούτωπώς έγινε τό πρώτον βήμα, καί ήδυνήθη 
Ó άποχειροβίωτος ν’ άποκτήση ατομικήν κατοι
κίαν διά μικρός προκαταβολής κ’ έλαχίστου 
μισθώματος, τό όποιον καταβάλλεται δχι ώς 
μίσθωμα, άλλ’ έναντι τής άξίας τής οϊκίας, η 
όποία μετά τινα έτη περιέρχεται εΐς τήν κυριό- 
τητά του. Και διά τής εύεργετικής αυτής μεθό
δου ό εργάτης κερδίζει δχι μόνοι1 Ιδιοκτησίαν, 
άλλά καί ύγείαν, καί ήλιον, καί άέρα, καί φως, 
καί πρασινάδαν, δι’  εαυτόν καί τά τέκνα του, 
άναπτερόνεται ηθικώς, συνειθίζει ν’  άγαπφ τό

ΟΙκία άξίας δςιαχ. 2.600' δίομίτιο 8 κλη.· ποοχατα- 
βολή φβ· Ι -l®®· χαταβθΜ| μηνιαίο έ*1 20exiav <ρρ. 30.65.
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<Χκία ¿ξίας  $.500 φ ο ., δωμάτια  6 χΧλ., ηςοκαταβολ^ 
2.125, μηνιαία καταβολή φ ς. 50.05 Μ  είκοβαβτίαν-

«σπίτι του», έλκύεται προς αύτό και Αποφεύ
γει to καπηλεΐον.

Έπί τής αύτής βάσεως, Αλλ’  ύπό ποικίλους 
τόπους, μεταλλάσσοντας.Αναλόγως του τόπου καί 
των προόδων του ζητήματος των εΐ&ηνών και 
{iytSiP&v κατοικιών, το όποιον όλονέν καθίστατο 
καί κατέστη Ιδίως σήμερον θεσμός κοινωνικός 
παγκόσμιος, ίδρύθησαν έπειτα χιλιάδες εταιρειών, 
ανωνύμων, συνεργατικών ή μικτών είς δλας 
τάς χώρας τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής. Είς 
δέ την Δανίαν, την Γερμανίαν, τήν 'Ελβετίαν καί 
εσχάτως είς την ’Ιταλίαν έφθασαν εις θαυμα
στόν σημεΐον τελειότητος οί λαοσωτήριοι αυτοί 
συνεταιρισμοί.

* * *

Φνσικόν fjtov είς τήν Γαλλίαν, δπου παρου
σίασή ή πρώτη μορφή των εύθηνών καί υγι
εινών κατοικιών νά προοδέύοη καί Αναπτυ- 
χθή έξαιρετικώς ή δργάνωσις αυτών. Λειτουρ
γούν σήμερον Ικει πεντακόσιοι σχεδόν έταιρεϊαι, 
συνεργατικού ή απλού Ανωνύμου τόπου, με κε
φάλαια ποικίλλσντα Από 5>00°  μέχρις ι,2οο,οοο 
φρ. ’Ιδίως δ ’ Ιπολλαπλασιάσθησαν αυται κ’ έξε- 
τάθη τό έργον των Από διετίας, δτε ίδρύθη τό 
νέον ΰπουργείον « τής εργασίας καί τής κοι
νωνικής πρόνοιας», απαύγασμα ζηλευτόν τών εν 
Γαλλίφ νεωτέρων υγιών καί θετικών κοινωνι- 
στικών τάσεων, είς τό όποιον συνεκεντρώθη 
πάσα ενέργεια νομοθετική, νομολογιακή καί 
στατιστική υπέρ τών διαφόρων κλάδων τής κοι
νωνικής προνοίας, δηλαδή τής άποταμιεύσεως,

τής ασφαλείας, τής Αλληλοβοήθειας, τών έργα- 
τικών συντάξεων καί τών εύθηνών κατοικιών, 
τών όποιων πάντων έφορος καί ρυθμιστής 
κ’ ελεγκτής και τιμητής έπίσημος Ιτάχθη υπό τού 
εόεργετικωτάτου νόμου,

Τό πρόγραμμα δέ αίιτοϋ, τό όποιον μέ θαυ
μαστόν ένθουσιασμδν Ανέπτυξε κατά τά εγκαί
νια τού νέου υπουργείου, ό  πρώτος αυτού 
υπουργός κ. Viviani, Ιφηρμόσθη κ’  εφαρ
μόζεται είς ευρυτάτην κλίμακα. Κολοσσιαία 
Ιργασία συνετελέσθη Ικτοτε' νόμοι νέοι παρ- 
εσκευάσθησαν κ’ έψηφίσθησαν έπιτροπαί πολυ
πρόσωποι συμβουλευτικοί έτάχθησαν κ’  Ιν Πα- 
ρισίοις καί Ανά τάς νομαρχίας τού κράτους, 
Απειρία δημοσιευμάτων οχετικών διεσκορπίσθη 
παντού· δι’ είδικού δέ νόμου τής 12 ’Απριλίου 
ίροό Ιθεσπίσθησαν τά τών εταιρειών εύθηνών 
κατοικιών, θιατυπωΟέντων Ιν αύτφ καί προτύπων 
καταστατικών κατά τάς δύο μορφάς, συνεργα
τικήν και Απλήν Ανώνυμοί’. Δι’  Αλλων νόμων 
παρεσχέθη πολυετής ή διαρκής Ατέλεια φόρων 
οίκοδομών, θυρών καί παραθύρων, χαρτοσήμων, 
Αδειας οίκοδομήσεως, καί φόρου έπί τού εισο
δήματος ακινήτων, ούτως'ώστε σημαντικόν πο- 
σόν παραχωρεί κατ’  έτος τό δημόσιον είς τούς 
ένοικιαστάς — ίδιοκτήτας τών εύθηνών κατοι
κιών, Ανελθόν τό 1906, κατά την επίσημον 
στατιστικήν, είς Ι7θ,θ0θφρ. περίπου.

Ό  τελειότατος τόπος, κατά τόν όποιον λειτουρ
γούν at γαλλικαί εταιρεία ι, είνε ό τής Ιταιρείας 
« La Maisonette » τής Νάντης (κεφ. 700,οοο 
φρ.) καί ό τής «Εταιρείας Αποταμιεόσεως συν
τάξεων» τών Παρισίων, ήτις ίδρυσε καί είδι- 
κόν τμήμα μέκεφάλαιον ι,οοο,οοοφρ. υπό τόν 
τίτλον «Εταιρεία οϊκοδομική ύγιεινών κατοικιών, 
Αστυκών καί Αγροτικών».

ΟΙκία ήμας JS.«UU <PQ., δωμΛ ι«, »  κλχ. Ό π ., 
καταβοΐή <pn. 3.ISO' μηνιαία καταβολή έπί είκο· 

ααβτΐαν gj.
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Ό  τρόπος τής Αποκτήσεως οικίας εινε ό έξής 
είς δλίγα:

Κάθε ένήλιξ είμπορεί νά ζητήση τήν κατα
σκευήν μιας μόνης οίκίας πρός χρήσιν τής οικο
γένειας του, όρίζων ό ίδιος τήν όλικήν Αξίαν 
γηπέδου καί οίκοδομής, ή όποία δέν πρέπει νά 
είνε Ανωτέρα τών ΐο,οοο ή 15,000 φράγκων 
μόλις δέ καταβάλτ] ή συμπληρώση διά δόσεων 
τό Υ4 ή τό V i o  t0® ποσού τούτου παρά τή 
έταιρείφ ή παρά ταμιευτηρίφ μεθ’ οό ευρίσκεται 
εν συνδυασμφ ή έταιρεία, κτίζεται, ύπ’ αότής ή 
οικοδομή κατά τάς όδηγίας του, καί τού παραδί- 
δεταιή χρήσις της. Έκτοτε έπί 20 έτη καταβάλ- 
λει είς τήν έταιρείαν 7—8 °/0κατ’  έτος δι’  ενοίκιον 
μαζή καί χρεωλύσιον είς δόσεις μηνιαίας· μετά δέ 
τήν συμπλήρωση· τής εικοσαετίας περιέρχεται ή 
οικία είς τήν απόλυτον κυριότητά του.

Ούτωπώς δι’  οικίαν Αξίας 2,000 φράγκων, 
προκαταβάλλει ό μέτοχος-ενοικιαστής δρ. 200— 
500 (αναλόγως τών δρων έκάστης εταιρείας) 
έπειτα δέ πληρόνει 13—20 φρ. κατά μήνα Ιπί 
20 έτη. Διά τής μεθόδου ταυτης Ó εργάτης, ό 
όποιος επλήρωνε πρίν τά διπλάσια σχεδόν διά 
μιαν τρώγλην, Αποκτρί μέ όλιγωτέραν μηνιαίαν 
καταβολήν, ώραΐον οίκίσκον Ιδιόκτητον καί κα- 
θάριον, συγκείμενον Από δύο δωμάτια καί μα- 
γειρεΐον, Αποπληρόνει δέ τήν Αξίαν του διά τού 
ενοικίου, τό όποιον πρίν Ιπλήρωνεν είς τόν οίκο- 
δεσπότην του Ανεπιστρεπτεί.

Ό  συνηθέστερος τόπος τών Ιταιρειών αυτών 
εΐνε ό συνεργατικός, περιλαμβάνων δΐό είδών 
μετόχους": τούς μετόχους-ένοικιαστάς καί τούς 
μετόχους-χρηματοδότας. Έκ τών 7 ^ 8  τοΐς 4/0 
τά μέν η λαμβάνουν ώς μέρισμα τών κεφαλαίων 
των οί μέτοχοι-χρηματοδόται, τό δέ 3 ποίζ %  
Αποτελεί Ινοίκιον, διά τού όποιου εξοφλεί κατά 
μικρόν τήν αξίαν τής οίκίας του ό μέτοχος - 
Ινοικιαστής.

Άλλ’ εγεννήθη τό ζήτημα, Αν ό εργάτης άπο- 
θάνη προ τής συμπληρώσεως τής είκοσαετίας, 
τί θ’  απογίνουν ή χήρα καί τά δρφανά; ποιος 
θά πληρώνη τό Ινοίκιον-χρεωλόσιον; έλήφθη καί 
περί τούτου πρόνοια- διά συνδυασμού ασφα
λείας, πληρωνομένου Ιλαχίστου ασφαλίστρου κατά 
μήνα, είς περίπτωσιν θανάτου τού οίκογενειάρ- 
χου πρό τής λήξεως τής είκοσαετίας, ή χήρα καί 
τά δρφανά Απαλλάσσονται πάσης περαιτέρω 
καταβολής καί καθίστανται ίδιοκτήται τής οίκίας. 

* * *
‘Ο θεσμός αυτός, ό τόσον εύεργετικός, δχι 

μόνον διά τάς πενομένας τάξεις, Αλλά καί δια 
τούς Αστούς καί έν γένει πάντα μη ιδιοκτήτην 
οίκογενειάρχην, παντού σήμερον εύδοκίμως καί 
φιλανθρώπως Ιφαρμόζεται.

Έν Γερμανίφ καί Ιταλία επίσης επεξετάθη 
τελευταΐον, καί κατά δεκάδας Ιδρύονται κατ’ 
έτος νέαι έταιρεϊαι καί είς τάς απωτάτας πολίχνας.

Καί Αφού ή λαϊκή κατοικία Απησχόλησε τόσον 
τήν κοινήν γνώμην καί τάς κυβερνήσεις Ανά τά 
ευρωπαϊκά Κράτη καί Ιν ταίς Ήνωμέναις Πο- 
λιτείαις τής ’Αμερικής, εινε νομίζομεν καιρός νά 
νά Ιρευνηθή τό ζήτημα κ’ ΙνΈλλάδι. Ή  Ανάγκη 
τοιαύτης έργασίας, εν Άθήναις ιδίως, δπου ό 
βιωτικός Αγών καθίσταται όλονέν δυσκολώτερος 
καίτάδρια τού ενοικίου τείνουν όσημέραι πρός 
τά νέφη, κάθε δέ πρόνοια κοινωνική διατελεΐ 
Αγνωστος, είνε καιρός νάίδρυθή τοιαύτης φΰσεως 
εταιρεία. Ευκαιρία Αλλως τε προφανής τώρα είνε 
ή πύκνωοις τής συγκοινωνίας τών διαφόρων 
τμημάτων τής πόλεως καί τών περιχώρων πρός 
τό κέντρον.

Ό  Αθηναίος Ιργάτης, ό Αθηναίος μικρέμ
πορος, ό Αθηναίος ύπάλληλος, ό Αθηναίος επι
στήμων έχουν ανάγκην ν’ αποκτήσουν καθείς τήν 
ΐδικήν του στέγην. Δεν χρειάζεται παρά ολίγη 
πρωτοβουλία καί μία όμάς 20—3° φιλοπροόδων 
καί φιλολάων Ανδρών.

Είς τό Μιλάνον πρό τριακονταετίας έγινεν 
έρευνα είδική ίιπό επιτροπής, έπί κεφαλής τής 
όποιας ήτο ή μεγάλη φιλάνθρωπος Λάουρα 
Μαντεγκάτσα, καί συνετάχθη στατιστική τής χω- 
ρητικότητος τών κατοικιών τών έργατών κ’  εύ- 
ρέθη, δτι είς τήν θαυμασίαν αυτήν μεγαλόπολιν, 
ή όποία εκαυχαχο διά τά εκατόν φιλανθρω
πικά καί μορφωτικά Ιδρύματα της, ό έντιμος 
εργάτης είχεν δλιγώτερα κυβικά μέτρα Αναπνευ- 
σίμου Αέρος είς τό δωμάτιόν του, Αφ’ δσα απε- 
λάμβανεν ό κατάδικος εις τό κάτεργον.

Χωρίς νά γίνη καμία τοιαύτη έρευνα είς τάς 
’Αθήνας, όλοι είξεύρομεν τήν κατάστασιν είς τήν 
οποίαν εύρίσκονται αί αύλαί καί τά σαθρόσπιτα 
τού Ψυρρή, τής Νεαπόλεως, τής Πλάκας, τού 
Βατραχονησίου, τού Γκαζοχωρίου. Ά φ ’  Ιτέρου 
είνε είς δλους πικρότατα αισθητή ή πίεσις τού 
αθηναϊκού ενοικίου καί τό Ανθυγιεινόν τών 
οικιών καί τής μέσης, λεγομένης, τάξεως.

"Ας τραπώμεν πρός τΑκρα καί πρός τά 
προάστεια. Καί 3ς δώοη τό σύνθημα ή πρώτη 
ελληνική εταιρεία εύθηνών καί υγιεινών κα
τοικιών.

Οί φυσιοδίφαι Ανεκάλυήιαν, δτι είδη τινά πτη
νών βελτιόνουν κατ’  δλίγον τήν αρχιτεκτονικήν 
τής φωλεός των. Ό  Αήρ τής προόδου, ό όποιος 
πνέει πανταχόθεν, φθάνει έως τούς μικρούς 
πνεύμονας τών πετεινών τούρανοΰ.

Δέν θά φθάση τάχα ποτέ δ εύλογητδς αύτός 
αήρ καί μέχρι τής «προνομιούχου» γής μας ;

Σ Π . I. Θ Ε Ο ΔΩ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Ποϊος είβήναγεν «,ϋτήν τό «οώτον. — Τό οτενογοα- 
φ««»ν άλφόβητον- — «Γράφε, δπος ακούεις». — Υπό
δειγμα στενογραφικόν. — 01 ρήτορες τού Ελληνικοί 
Κοινοβουλίου και ή δαιβάθμισις χϊις ταχύτητος τού 
λόγου έκαστου αυτών. — Οΐ στενογράφοι τής Βουλής 
και τώς έργάζονται οδΐοι.

Επί τη εύκαιρίρ τής ένάρξεως των έργασιών 
τής Βουλής δέν θά ήτο ούτε δσκοπον ούτε 

δκαιρον, νομίζομεν, νά δώσωμεν είς τούς άνα- 
γνώστας των «Παναθηναίων» βραχείαν αλλά 
σαφή τινα ιδέαν περί τής έν Έλλάδι στενογρα
φίας, ήτοι περί τής τέχνης τού νά  γράφωμεν 
δι" ιδίων σημείων συνχόμως καί ίσοταχώς προς 
τόν λέγοντα.

"Οπως περί πολλών πραγμάτων- παρ’  ήμΐν 
καί περί στενογραφίας τοιαυτη επικρατεί άγνοια, 
καί ίΐς τοιαύτην ακόμη εμβρυώδη κατάστασιν 
εΰρίσκειαι αδτη, ώστε οί στενογράφοι μετροϋν- 
ται μόλις έπί τών δακτύλων των δύο χειρών, εν φ  
εις δία τά έθνη, καί ιδίως εις την σοφήν Γερ
μανίαν, άριθμσΰμενοι πατά έκατονταδας. χιλιά
δων, συντηρούν ΐδιαιτέροΐ’ς Συλλόγους, συγκρο
τούν Συνέδρια επί Συνεδρίων, Ικδίδουν άπειρα 
περιοδικά καί εφημερίδας.

Ή  στενογραφία έφαρμοσθεΐσα είς τήν Ε λ 
ληνικήν γλώσσαν, εϊσήχθη είς τό Ελληνικόν Κοι- 
νοβοιίλιον κατά τό 1856 υπό τού άειμνήστου 
“Ιωσήφ Μίνδλερ, τού σοφού έκείνου καί ενθου
σιώδους Γερμανού, Ικ τών πρώτων άποστόλων 
τού στενογραφικού συστήματος τού μεγαλοφυούς 
έφευρέτου Γαβελσβέργερ,ειςτόν όποιον οίευγνώ- 
μονες Γερμανοί προ πολλοϋ έχουν στήσει τον 
μαρμάρινον άνδριάντα.

Ε ίπα: μεγαλοφυούς χωρίς καμίαν υπερβο
λήν διότι αν προσόν πάσης μεγαλοφυούς έφευ- 
ρέσεως ή παντός μεγάλου έργου εΐνε κυρίως ή 
όπλότης καί ή σαφήνεια, αί δύο αΰται μεγάλαι 
άρεταί χαρακτηρίζοχιν πρωτίστως καί τήν στενο
γραφίαν. τής οποίας τά  γράμματα τού αλφαβή
του, 21 τόν άριθμόν, δέν είνε τίποτε άλλο ή τμή
ματα των στοιχείων τής κοινής γραφής.

“Ιδού αυτά μετά τών τεσσάρων διφθόγγων.

~Τ7 ? σ -  / /  {  ~ -  ι  ~  -» ν- ι »'/'■> ~ι ν ->“/
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'Ως βλέπετε τά  μικρογραφικά ταϊτα  σύμβολα, 
<5λλα στρογγύλα, άλλα καμπύλα, άλλα Ιλικοειδη, 
άλλα άπλαί γραμμαί, διά τό εύσύνδετον καί τό 
εύσυμπλεκτον αυτών άποτελοΰν όλόκληρον τήν 
στενογραφίαν.

'Ο  κάτοχος τών σημείων τούτων, δ  στενογρά
φος, έξασκών τήν γραφικήν ταύτην τέχνην ούδέν 
άλλο πράττει ή ταχυγραφεΐ διά φωνητικής συμβο
λικής μικρογραφίας, κατά τό θεμελιώδες άξίωμα: 
« Γράφε οπως άκούεις >, ήτοι άνεν ούδεμιδς 
δρθογραφίας καί δπως πάσα λέξις άκούεται, 
τοιουτοτρόπως καί σημειούται διά τών άντιστοί- 
χων ή ομοήχων στενογραφικών γραμμάτων.

“Ιδού καί έν μέρος τής άγορεύοεως τού κ. 
Θεοτόκη.
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Γ. θΕΟΤΟΚΗΣ (Πρωθυπουργός καί 'Υπουργός «π! 
τών Εσωτερικών). —  Έ γ ώ  νομίζω, Κύριοι, δτι ό  
άξιότιμος εξ “Αττικής βουλευτής δπερέβη πάν 
οριον .. .  Δέν. Ιδικαιοΰσθε, Κύριε, να  είπητε, δτι 
πρόκειται νά  καταγγείλητε Ικείνους, οΐτινες χά- 
ριν προσωπικών συμφερόντων δέν Ιφείσθησαν 
ουτε τών συμφερόντων τού Δημοσίου, ούτε τών 
συμφερόντων τών πολιτών. Τούτο πρέπει ν 'άπο- 
δείξητε καί τότε θά  ϊδωμεν τίνων συμφερόντων 
υμεΐς κήδεοόε. “Αλλά δέν έχετε τό  δικαίωμα νά 
διαστρέφητε τούς λόγους μου. Έ γ ώ  δέν είπον, 
δτι δέν θά  κατορθώσητε τίποτε συζητοΰντες—  
διότι εΐνε δυνατόν συζητοΰντες νά πείσητε καί
ή μας— .

* * *

Ά λλ ’  δσον έκ πρώτης δψεως φαίνεται καί είνε
πράγματι άπλή καί ευχερής ή έκμάθησις τής
στενογραφίας, τόσον έν τή πράξει ή  εφαρμογή
αυτής καί ίδίως έν τή ενασκήσει αυτής είς τάς
κοινοβουλευτικός συζητήσεις, είνε τι δεινόν καί
Ιπίμοχθον. "Οπως δέ δλίγιστοι εν τή τέχνη τού
κλειδοκυμβάλου φθάνουσι μέχρι του  σημείου να
Ικτελώσιν είιχερώς τεμάχια τού Λίστ ή τού Σ ο-
πέν, τοιουτοτρόπως καί έν τή στενογραφία πολύ
ολίγοι είνε εκείνοι οί όποιοι άποκτώσι τοιαύτην
ευχέρειαν, ωστε νά στενογραφούν άπταίστως ένα
Γουναρην λ. χ. ή ενα Στρατόν ή Π ρωτοπα
παδάκην.

Διότι ή  σύγχρονος κοινοβουλευτική ρητορεία 
δέν είνε ή βραδεία καί μεστή κόμπου καί στόμ
φου άπαγγελία, τήν όποιαν τόσον Ινησμένιζον 
νά  επιδεικνύουν οί ρήτορες προ καί δλίγον μετά 
τήν Μεταπολίτευσιν, κατά τήν εποχήν δηλ. Ικεί- 
νην, κατά τήν οποίαν δ  άκρατος ρομαντισμός 
τής φιλολογίας είχεν έπιδράσει καί Ιπί τής κοι
νοβουλευτικής ρητορείας, ή όποίαέστενογραφεΐτο
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πολλάκις διά τής συνήθους γραφής. Τήν σήμε
ρον όμως αί αγορεύσεις των  Ελλήνων ρητόρων, 
δύναταί τις νά εΐπη δνευ υπερβολής, ούδόλως 
ύστερούσι κατά τήν εύγλωττίαν καί τήν ταχυέ- 
πειαν έκείνων τών μεγαλειτέρων Κοινοβουλίων 
τού κόσμου, καί αυτού τού “Αγγλικού, τό όποιον 
ώς έκ τής σμικρότητος τών Λγγλοσαξωνικών λέ
ξεων, μονοσυλλάβων σχεδόν όλων, έχει τούς τα
χύτερους ρήτορας τού κόσμου. Δέν έχουν πλέον 
ουτε τόν φόρτον, ούτε τόν κόμπον, ούτε τό θεα
τρικόν τής έποχής Ικείνης. Ή  σύγχρονος ρητο
ρική, έν φ  μετέχει κάπως τής άρχαίας διαλεκ
τικής, δέν απέχει πολύ τής συνήθους συνο
μιλίας. Κ ατ' ούδέν ένίοτε διαφέρει τής causerie 
τών αιθουσών μας, Ιάν ύπάρχη τοιαύτη έν Έ λ- 
λάδι. "Ενεκα τούτου ή τρομερά καί άνοικτίρμων 
μονομαχία μεταξύ τών εύφραδεστέρων ρητόρων 
μας καί τών γενναίων καί ατρόμητων στενο
γράφων, τών οποίων εν ταχύ στενογραφικόν 
τέταρτον ίσοδυναμεϊ άνευ υπερβολής οσον άφορρ 
τήν έξάντλησιν καί τήν ΰπερκόπωσιν, πρός όλό
κληρον Μαραθώνειον δρόμον.

Μετά τό διαδοχικόν στενογραφικόν τέταρτον 
μιας άγορεύσεως λόγου χάριν τών τριών προμνη- 
μονευθέντων καί τών κ. κ. Ρέπουλη, Παναγιω- 
τοπούλου, Γιαννακίτσα, Άλεξανδρή, Γάρουφα- 
λιά, Βοζίκη, Γκότση, Γάτσου, τινές τών όποιων 
φθάνουν νά εκστομίζουν καί μεχρις έκατόν πεν- 
τήκοντα λέξεις καθ’  έκαστον πρώτον λεπτόν τής 
ώρας, καί έν καταστάσει δργής ίσως καί πλέον, 
ό  στενογράφος επιστρέφει είς τό γραφεΐον του 
διά νά υπαγόρευση τήν μειάφρασιν τών στενο
γραφημάτων του είς τόν άντιγραφέα του κατά
κοπος, συντετριμμένος, έν φ  είς τάς μακράς και 
πολύωρους ίδίως άγορεύσεις σπεύδουν Ιναλλάξ 
ό  είς μετά τόν άλλον οί στενογράφοι είς τήν 
παλαίστραν διά νά καταφθάσουν τον πτερόεντα 
αγορητήν.

«  «  *

Ούτω δυνάμεθανά διαιρέσωμεν είς τρεις κα
τηγορίας τούς τεσσαράκοντα περίπου ρήτορας, 
τους λαμβάνοντας τακτικώς σχεδόν τόν λόγον 
κατά τάς συζητήσεις τού Κοινοβουλίου.

Πρώτον, είς εκείνους, οί όποιοι κατά μέσον 
όρον εκφέρουν εκατόν είκοσι μεχρις έκατόν πεν- 
τήκοντα λέξεις κατά λεπτόν τής ώρας, καί είς 
τόν άνώτατον αυτόν δρον φθάνουν ένίοτε καί 
μάλιστα είς στιγμάς έξάψεως καί θυμού μόλις 
πέντε ή Ιξ άπό τούς χειμαρρώδεις ρήτορας, ο ίχ χ  
Πρωτοπαπαδάκης, Γούναρης, Στράτος, Ρέπου- 
λης, Παναγιωτόπουλος, Γιαννακίτσας.

Δεύτερον, είς Ικείνους, οί όποιοι δκόπως καί 
άβιάστως έν στιγμή ψνχραίμφ  δύνανται νά εκ
στομίσουν έκατόν μέχρις έκατόν είκοσι λέξεις 
είς έν λεπτόν τής ώρας. Μεταξύ δέ τών ρητόρων 
τούτων, τούς όποιους μετά χαράς στενογραφούν 
οί έν τή ελληνική Βουλή στενογράφοι, δέον νά

καταταχθώσιν δλοι οΐ άρχηγοί τών κομμάτων 
χ  χ  Θεοτόκης, δστις δμως έχει στιγμάς κατά τάς 
όποίας δύναται νά φθάση καί μέχρις έκατόν τεσ
σαράκοντα λέξεων, Ράλλης, Μαυρομιχάλης, Δρα- 
γούμης, καί ό τέως πρόεδρος τής Βουλής κύριος 
Λεβίδης, δστις διά τής νευρώδους στωμυλία; του 
καί τού λεπτού χιούμορ του ενθυμίζει ενίοτε τούς 
ρήτορας τού αγγλικού Κοινοβουλίου.

Είς τήν δευτέραν επίσης κατηγορίαν άνήκουν 
καί έκ τών πρφην καί νΰν υπουργών κ. χ  Κα- 
λογερόπουλος, Βοκοτόπουλος, Στεφάνου, Στάης, 
Νέγρης, Μπουφίδης. Οί κ. κ. Δεληγεώργης, Κα- 
ραπάνος Λαναράς, Τοπάλίης, Μπασιάς καί Τριαν- 
ταφυλλάκος είνε επίσης έκ τών άκόπως στενο
γραφουμένων ρητόρων.

* * *

Είς τήν τρίτην κατηγορίαν, δηλαδή τών ρη
τόρων τών έκστομιζόντων κάτω τών έκατόν 
λέξεων άνήκουν οί κ. κ. Βουδούρης, Ράλλης Ίω ., 
Μπακόπουλος, Καρα'ίσκάκης, Κρεστενίτης, Φίλιος, 
Αίγιαλείδης, Καβαλιεράτος, Κασσαβέτης, Βαλαω- 
ρίτης, Κροκιδάς, Καρπετόπουλος, Καρτάλης, 
Σπεντζας κτλ., τούς οποίους μετά χαράς βλέ
πουν οί στενογράφοι λαμβάνοντας τόν λόγον, 
διότι ή στενογράφησις τών άγορεύσεών των 
είνε ευχερής, άνετος καί ευάρεστος, ώ ς ή γαλήνη 
μετά τήν τρικυμίαν.

*  *  *

Τοιοΰτοι είς γενικάς γραμμάς οί ρήτορες. 
"Οσον άφορρ τους στενογράφους, οί μαρτυρικοί 
ούτοι τού καθήκοντος ζηλωταί είνε Ικ τών όλι- 
γίστων Ελλήνων, οιτινες δέν άγαποϋν τον  θ ό 
ρυβον καί τό φώς τής δημοσιότητος, καίιοι 
τόσον άπλέτως φωτίζουν τήν δημοσίαν γνώμην. 
Είνε δλοι έπιστημονες, διδάκτορες τού δικαίου, 
τινες δέ καί λόγιοι διαπρεπείς, έχουν άπαντες 
τήν άναπόφευκτον διά πάντα καλόν στενογρά
φον μόρφωσιν καί γλωσσομάθειαν.

Ούτοι δέ είνε, έκτος τού κ. Μάρκου Μίνδλερ, 
τού προϊσταμένου τού Στενογραφικού Γραφείου, 
τού έπαξίως της ίκανότητος καί μορφώσεώς τον 
κατέχοντος την θέσιν τούτην, τήν όποιαν καί 
προ αύτοΰ έτίμησαν ό άείμνηστος πατήρ του 
καί ό πρεβύτερος άδελφόςτου κ. “Ιωάννης Μίν
δλερ, οί κ,κ. Άγγελόπουλος, Βονίτης, Θωμάς, 
Μαγιάκος, ΙΙαπαθανασιάδης Σολτάτος, μετά τού 
ύποφαινομένου.

“Εργαζόμενοι έκ περιτροπής άνά |ν τέταρτον 
τής ώρας μέ τήν άκρίβειαν Ικκρεμούς, δύνανται 
νά παραβληθωσι πρός τούς ταχυτέρους στενο
γράφους τού κόσμου. Ευσυνείδητοι είς τήν 
εύορκον έκπλήρωσιν τού πολυμόχθου καθήκον
τος των, προσπαθούν νά μή παραλείψουν ουδέ 
τό έλάχιστον λεξείδιον, ούδέ τό Ιλάχιστον μόριον 
είς τά στενογραφήματα των, τά όποια, παρά τήν
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πλημμελή ακουστικήν τής αΙθούσης των συνε
δριάσεων, αποδίδουν μετά φωνογραφικής πάν
τοτε Ακρίβειας.

 ̂Έ ν  λεπτόν τής ώρας πριν ή διαρρεύση τό 
τέτορτον, ό Ιπόμενος κατ’  Αλφητικήν τάξιν στε
νογράφος παρακάθηται εις την παρά τό Προε
δρείου τράπεζαν, καί άμα δ λεπτοδείκτης τοΰ 
Απέναντι μεγάλου ωρολογίου δείξη Ακριβώς τό 
διαρρεϋσαν τέταρτον, θίγει διά τοΰ δάκτυλον 
τόν βραχίονα τοΰ στενογραφοΰντος συναδέλφου 
του, δστις, περατών τήν περίοδον τον άγορεΰον- 
τος, εγείρεται τής ιΉσεώς του, ύποσημειών κάτω
θεν τοΰ στενογραφήματος του τόν αριθμόν τής 
σειράς καί τό συμβολον τοΰ διαδεχθέντος αυτόν 
στενογράφου. Κατόπιν μεταβαίνει είς τό γρα- 
φείον του, δπως μετάφραση τά στενογραφήματα 
του, υπαγορεύων αυτά είς τόν άντιγραφέα του, 
άλλοτε μέν εύχερώς και ταχέως, άλλοτε δέ μετά 
κοποιι και βραδέως, άναλόγως τής ταχύτητος 
τοΰ άγορεύοντος.

’Εάν τις των ρητόρων ζητήση τήν ιδίαν εσπέ
ραν τήν άγόρευσίν του, ό στενογράφος σπεύδει 
ν’  αντιγράψη αύτήν, οΰχί δέ σπανίως οί ρήτορες

επιφέρουν τάς δεούσας διορθώσεις, προσθαφαί- 
ροΰντες λέξεις καί δλοκλήρους φράσεις, έν φ  είς 
άλλα Κοινοβούλια απαγορεύεται τοΰτο. Μετά 
τήν άντιγραψήν ολοκλήρου τής σειράς, ήτις 
ενίοτε απαιτεί δίωρον ύπαγόρευσιν, ό στενογρά
φος θέτει αυτήν Ιντός τοΰ δελτίου, σημείων τόν 
Αριθμόν τής. σειράς καί κάτωθεν τό σύμβολόν 
του, Αναφέρει ποιος στενογράφος έπεται καί 
ποιος προηγείται, έπειτα παραδίδει αύτήν είς 
τόν αρχαΐον καί ίκανώτατον επιθεωρητήν των 
στενογραφημένων πρακτικών κ. Πολυζωίδην, 
δστις ταξιθετεί αυτά καί δίδει πρός τύπωσιν.

Τοιοΰτοι έΐ’ δλίγοις καί οί στενογράφοι. "Εν 
δέ μόνον έπιθυμοΰμεν να σημειώσωμεν σήμε
ρον διά των γενικών αυτών γραμμών, τάς 
οποίας άπευθύνομεν πρός τους ταχείς τοΰ λόγου 
χειριστάς, νά ενθυμούνται κάποτε καί νά λαμβά
νουν ύπ’  δψιν Ι.ν τή ρύμη τοΰ λόγου των, δπως 
άλλως τε γίνεται είς δλα τά  Κοινοβούλια τοΰ 
κόσμου, τούς ατυχείς αύτούς, δχι Αντιπάλους, 
Αλλά συνεργάτας, Αλλά βοηθούς καί συναγωνι- 
στάς είς τήν εύγενή αλλά καί τόσον εργώδη 
κονίσιραν τοΰ λόγου.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ

Μ  Τ ί Π Ο Δ Η Μ ΐ ^  Τ Ω Ν

ρ τ σ ι  τά χελιδόνια. "Ερχονται Από τήν άνοιξι, 
^  περνούνε μιαν άνοιξι κοντά μας, καί φεύ
γουνε πρός τήν άνοιξι. Τά φτερωτά παιδιά ιών 
Ανοίξεων. Τ ί μας Απόμεινε Από τό  πέρασμά 
τους; “Ενα πλήθος από μικρά καί χαριτωμένα 
πράγματα, πού Ανακατώνονται μέ τίς μυρωδιές, 
μέ τά ροδόκρινα τής αυγής, μέ τις δόξες τοΰ 
φωτός, μέ τήν Αφροντισιά τής ζωής, μέ τόν πόνο 
Αν θέλετε, μέ τόν ρεμβασμό—ξέρω ’ γ ώ ; σύμ
φωνα μέ τό κάθε γοΰσιο —  μέ τήν Ανάμνησι, 
μέ τήν Α ηδία... καί μάς Απόμεινε Ακόμα κάτι 
πειό βαθύ, πειό μυστικό, κάτι που μοιάζει μέ 
χαρά καί είναι λύπη. Καί καρτερούμε τήν επάνο
δόν τους!

νΕτσι καί αυτοί! “Ερχονται Από τά μάκρη 
τής γής —  χελιδόνια ψυχικών Ανοίξεων, έρχον
ται νά κελαδήσουν τόν πόνο, να στροβιλισθοΰν 
μέσ’  στή χαρά, νά φορέσουνε τό ζουρλομανδύα, 
τό  ράσο, τήν τήβενο, νά  κρατήσουν τό σκή- 
πτρον, τό μαστίγων, τήν Αλυσσίδα, νά κολλή
σουνε τά φτερά τών χερουβίμ, τήν ούρα τοΰ 
διαβόλου, νά γίνουν Ρωμαίοι, Όκταβιανοΰ νά

μάς χαλάσουν τήν ησυχία, νά μάς περιγελάσουν, 
νά  μδς κάνουν νά  κλάψωμε— όσο θέλομε ακόμα 
νά κλαίμε—·νά μας εκνευρίσουν, νά μάς γεμί
σουν τήν ψυχή Από ενα σω ρό συναισθήματα, 
σκέψεις— λύπες— έρωτες— Ιγκλήματα, πού δέν θά 
είχαμε καμιά δρεξι νά τά μαντεύσωμε, αν δ’έν 
είχαν τήν δρεξι νά μάς τά σερβίρουν.

Καί δμως αυτοί. . .  μά, τί χελιδόνια, Θεέ μ ου ! 
“Α ς διαλύσωμε τό σύννεφο, πού μέσα στή θαμ
πάδα του ΰφαίνουν τή ζωή τους!

"Ενας όλόκληρος κόσμος Από μικρές Ασχήμιες 
καί ώραιότητες, τυλιγμένες στόν ίδιο πέπλο, εκ
δηλωμένες μέ τήν ίδια μορφή, τόσο, πού θά 
ήταν δύσκολο νά τίς ξεχωρίση κανείς.

Πρώτα-πρώτα, ςτό επάγγελμά τους! Δέν τούς 
είπε κανείς νά γίνουν δ,τι είναι! Δέν είπε ποτέ 
κανείς στά χελιδόνια νά γίνου»1 χελιδόνια! Δ α 
νείζονται Από τή γύρω ζωή, τήν έντονώτερη 
έκφρασι καί τήν κάνουν δική ’τους. Δημιουρ
γούν μιαν Αλήθεια τεχνητή— αλήθεια δμ ω ς! Ή  
ζωή τους ξετυλίγεται μέσα από μύριες ζωές. Ή  
ζωή τους είνε ή μεταμόρφωσις. Τί εΰτυχία!
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Μ Α Ρ Ι Κ Λ  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η  

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Υ Π Ο  Ω Μ Ε Γ Α

Κ Υ Β Ε Λ Η  Α Δ Ρ ΙΑ Η Ο Υ  

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Υ Π Ο  Ω Μ Ε Γ Α

Δέν υπάρχει δνειρο ποιητοΰ, δέν 
υπάρχει δάκρυ φιλοσόφου, δέν 
υπάρχει πάθος — ήρωΐσμός —
Αρετή — ατιμία, πού νά μην τήν 
έζησαν!

Θά ήταν δύσκολο νά τούς δίαμ- 
φισβητήση κανείς τήν Αλήθεια 
μιάς τέτοιας ζω ή ς ! Αίσθάνονται 
μέ ξένα αίσθήματα, μά τά αίσθή- 
ματα Ικείνη τήν ώ ρα  είνε δικά 
τους. Ή  ούσία πρέπει νά είνε 
Αληθινή δταν είνε καί ή τέχνη.
Καί αύτοι έχουν κάνει τό αίσθημα 
τέχνην. Ή  μετάπτωσις στήν πραγ
ματικότητα, είνε γι’  αυτούς γεγο
νός διαβατικόν, σχεδόν ασήμαν- 
τον. Κολυμποΰν μέσα στά πλούτη 
των παραμυθιών, κ’  έπειτα, δλα 
αύτά μόλις Αρκοΰν ν ’  Αγορασθή 
ένα πιάτο λιτοΰ δείπνου.

Τί σημαίνει; Τήν ώρα πού 
τρώνε, δέν συλλογίζονται ποτέ 
πώς έχασαν τήν περιουσία τους. Αύριο πάλι θά 
είνε δική τους.

Σ τή  ζ ω ή . ■ . Δέν Ανήκουν σέ καμιά κοινωνική 
τάξι, ίσως γιατί δέν τούς δέχεται καμιά. Ή  πρω- 
τεϊκή πολυπάθεια έχει φυσήξει μέσ’  στήν ψυχή 
τους έναν τέτοιο εγωϊσμό, πού δέν καταδέχονται 
νά ζητήσουν Απ’  τήν κοινωνία τή μερίδα τους! 
Τί νά τήν κάνουν; Δέν τούς χρειάζεται! Αύτοί 
δέν θέλουν νά είναι Αξιοπρεπείς, ήθικοί, νοικο- 
κυραίοι! “Ενα χελιδόνι δέν εκανε ποτέ παρό
μοιες σκέψεις! Έ πειτα —  μήν τό ξεχνούμε — 
έχουν περάσει Απ’  δλες τις μορφές, δλων τών 
έποχών! Καί δν πρόκειται νά ζήση κανείς μέσα 
σέ μιά συνθήκη, πού είνε ψέμα, αύτοί Ινσαρκό- 
νονται χίλια »ρέματα, πού είνε αλήθειες! Ή  μεγα
λύτερα ήθιπή τους είναι ή ώμορφιά καί τό γού

στο ! Ή  ήθική τών Ανοίξεων! ’Εγκρέμισαν δλες 
τίς προλήψεις, εξέσχισαν δλες τίς μάσκες, έτσι 
Από ένστικτον, χωρίς νά θέλουν μ’  αύτό νά μάς 
δώσουν τόν μίτον τοΰ κοινωνικού λαβυρίνθου... 
Τ ί μδς μέλει!

Μάς έκαναν κι’  Ικλάψαμε, κι* Ιχαρήκαμε τή 
χαρά τών ωραίων στοχασμών, κι’  έπονέσαμε τόν 
πόνον τοΰ μοιραίου. Μάς άνοιξαν τήν καρδιά 
καί τόν νοΰ, σέ κόσμους καλούς, οέ κόσμους 
τραγικούς, καί σέ κόσμους μεγάλους. Κι’ έψύ- 
γανε!

Καί Απόμεινε στήν ψυχή μας Από τό κέ
ρασμά τους, τά ροδόκρινα τής σκέψεως, ή δόξα 
τής τέχνης, καί κάτι Ακόμα πειό βαθύ, κάτι 
πού μοιάζει μέ χαρά καί είναι λύπη. . .  Και καρ
τερούμε τήν επάνοδόν τους.

Ω Μ Ε ΓΑ Σ
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ΜΕΡΟΣ ΤΡ ΙΤΟ Ν
Τ ό  γραφείο to o  Ά ν δ ρ έα  Λ ώ ρη , απαράλλακτα όπως 
o tó  π ρώ το  μέρος. Είναι πρωί. 'Ο  ήλιος μπαίνει ΰπό 
τ ' ανοικτά παράθυρα.

Σ Κ Η Ν Η  J I P Ü T H
AÑ A FE A S, δ  κ- Λ Α Ο Υ Λ Α Ρ Η Σ

[ Ό  Ά ν δ ρ ε α ς  κάθεται ο έ  μ ιά  πολυθρόνα, δίπλα  α τό  
γραφείο του, καταβεβλημένος, μέ τά  χέρια οταυρω- 
μένα ατό otíj &ος τ<>υ. ‘Ο  κ. Λ αουδάρης απένανιί του 
μέ ό.νηωιχία ζωγραφισμένη οτό  π ρόσω π ό του καί στή 
στάσι του|.

ΑΝΔΡΕΑΣ— Μάταια. Μάταια είναι δλα τά λό
για σου. Μάταια ζητρς νά μέ μεταπείσης. Τό 
πήρα άπόφασι.

0 κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ —  Βιάζεσαι πολύ, φίλε μου, 
τό πάθος σου σέ παραφέρει. Δώσε καιρό στόν 
εαυτό σου νά οκεφθή μέ ψυχραιμία. Δέν είναι 
Αποφάσεις αυτές πού παίρνονται σέ μιά ώρα. .·

ΑΝΔΡΕΑΣ— Ό  καιρός δέν έχει νάλλάξη τίποτε. 
Εκείνο πού Ιγινε, δέν είμπορεΐ δ καιρός νά τό 
κάμη νά μήν έχη γίνει. Είμαι Αποφασισμένος.

0  κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ —  Μά επί τέλους δέν έγινε 
τίποτε τόσο τρομερό. 'Η  Αιλή είναι ένα παιδί 
άκόμη. "Ενα παιδί μεγάλο, πού θά μπορούσε 
νά παίζη ακόμα μέ τίς κούκλες της. Δέν έκαμε 
τίποτε ανεπανόρθωτο.

ΑΝΔΡΕΑΣ — Μέ τίς κούκλες της. ’Αλλοίμονο. 
"Εγινα εγώ ή  κούκλα της, ή  κούκλα πού έσπασε 
στά χέρια της. ’Ανεπανόρθωτο είπες; ’Εκείνο 
πού έγινε είναι άνεπανόρθωτο.

Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ— Σκέψσυ ακόμα, φίλε μου, 
δτι μπορεί νά μήν είδες καλά, μπορεί νά σέ 
άπάτησαν τά μάτια σου. Ό λ α  συμβαίνουν.

ΑΝΔΡΕΑΣ — Νά μήν είδα. ’Αστείο είναι αύτό. 
Νά μήν εΐδα αφού τό βλέπω άκόμα, τό βλέπω 
μπροστά στά μάτια μου, τό έβλεπα δλη τή νύχτα 
άπάνω σ ’  αυτή τήν καρέκλα, θ ά  τό βλέπω σέ 
όλη μου ιή ζωή. Μήπως βλέπω άλλο τίποτε άπό 
χθες τό βράδυ;

ο  κ. λ α ο υ δ α ρ η ς — Δ έν ήτανε μιά άτιμία, τελοσ- 
πάντων. Δέν  σέ  άτίμασε ή γυναίκα σου.

ΑΝΔΡΕΑΣ— Ά τιμία ! Δέν ήξέρω τί θ ά  πή άτι
μία. Μη με άποπλανφς μέ τάς λέξεις. Ξέρεις πώς 
αί λέξεις δέν έχουν καμιά σημασία για μένα. 
Τά πράγματα, τά πράγματα, τά  πράγματα, πού 
δέν έχουν όνομα.

Ο κ. ΛΑΟΓΔΑΡΗΣ — Κ αλά! Τ ά  πράγματα - - .  
Τί είναι επί τέλους αυτά τά πράγματα; “Εμαθα 
άπάνω-κάτω τ ί  συνέβη.

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Μέ βιάζεις λοιπόν ν ά  σοΰ  διη-

* «ΠαναΘήναια» ι$  Ό κ ιω βρίου .

γηθώ αυτό πού άνατριχιάζω καί νά τό συλλο- 
γίζωμαι;

Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ — Ξέρω κ’  εγώ. "Αν είναι 
κάτι τι τό σ ο . . .

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Ά κ ονσε λοιπόν. ’Εχθές τό βράδυ 
έφύγατε όλοι μαζί άποδωμέσα. "Ολοι μαζί μέ 
τή γυναίκα μου. -

0  Κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ — Ναί.
ΑΝΔΡΕΑΣ —  ’Εγώ έμεινα μόνος, άνύποπτος, 

χωρίς σκιά υποψίας. Μπορούσα νά βάλω τό?χέρ< 
μου στή φωτιά γιά τή γυναίκα μου. Ποτέ ή 
παραμικρότερη Ιδέα δέν μου πέρασε άπ ’ τό κε
φάλι μου. Ναί, ποτέ. "Εκαμα δύο βήματα μέσα 
στό δωμάτιο, προχώρησα πρός αύτό τό παρά
θυρο εκεί. Ή  άνοιξ'4, ή μυρωδιά τοΰ κήπου μέ 
προσκαλοίσε. Ναί, ή άνοιξις πού μοΰ έστηνε 
μία παγίδα, μέ προσκαλοΰσε νά μου δείξη τό 
τέχνασμά της.

Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ —  Δέγε 1π\ τέλους.
α ν δ ρ ε α ς  —  Ναί, τό καταλαβαίνω. Λέω λόγια 

περιττά. Φοβούμαι νά φ θάσω  σ ’ εκείνο πού πρέ
πει νά πώ. Θέλω νά κερδίσω καιρό.

Ο κ. ΛΑΟΓΔΑΡΗΣ— 'Ησύχασε λιγάκι, Ά νδρέα . 
Ά φ ισ ε  νά συνέλθης. ’Εσύ τρέμεις ολόκληρος.

ΑΝΔΡΕΑΣ— Ό χι. Θ ά σοΰ τό πώ. Πρέπει νά 
τάκούσης. Έσκυψα άπό τό παράθυρο. ’Εσύ κ’ ή 
γυναίκα σου προχωρούσατε. Ή  γυναίκα σου σέ 
βαστοΰσε άπό τό χέρι, σέ τραβούσε μπροστά. 
"Ισως τό  Ικανέ κ’ επίτηδες. Ποιος ξέρει! "Ισως 
είναι στο στάδιον πού μερικές γυναίκες γίνον
ται Γαλεότοι.

0  κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ — Τ ί λες Ά ν δ ρ έ α ; Ή  υπο
ψία οέ σκοτίζει. Δέν ξέρεις τί λές...

ΑΝΔΡΕΑΣ — Ά ς  είναι. Δέν ξέρω. Έ πειτα δέν 
έχει καί σημασία πλέον. . .  Ή  Αιλή είχε μείνει 
πίσω μέ τόν άνεψιό σου. Προχωρούσαν σκυφτοί 
κ’  οί δύο, χωρίς νά μιλή δ  ένας μέ τόν άλλον. 
"Επειτα ή γυναίκα μου έσκυψε απάνω στά νυ
χτολούλουδα. Γύρισε καί κάτι τού είπε. ’Εκείνος 
πλησίασε. "Επειτα είδα τά δυό πρόσωπά τους 
ενωμένα. Α κ όυσες; Τά δυό χέρια τους σφιγ
μένα. Έ πειτα δέν είδα τίποτε . . .  [Πέφτει πρός 
τό έρεισίνωιο της πολυθρόνας).

[Μικρή σιωπή}
Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ — Ά κ ονσέ  με, φίλε μου, έ'λα 

στόν Ιαυτό σου. Παραδέχομαι πώς δ,τι εΐδες 
εΐναι σωστό, πώς δέν σέ άπάτησαν τά μάτια σου. 
Έ σ τω . Είναι κακό. Μιά στιγμή ανοησίας, μιά 
στιγμή παραφοράς. Ή  γυναίκα σου είναι παιδί 
άκόμη. Μιά τρέλλα παιδιακίσια... Δέν έκαμε 
καμιά άτιμία.. .

ΑΝΔΡΕΑΣ — Παιδί βέβαια. Βέβαια. Καταλα
βαίνω. ’Αντιλαμβάνεσαι καί εσύ τήν απιστία, 
δπως δλος δ κόσμος. Θέλεις τάς άποδείξεις πού

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ζητούν τά δικαστήρια. Θέλεις τήν άτιμία τής 
κλίνης. Αύτό εΐναι τό χειρότερο, σέ βεβαιόνω.

Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ —  Είσαι υπερβολικός. . .
ΑΝδρεας — 'Υπερβολικός. Ή  ψυχική απιστία. 

Αύτή είναι τό πάν. Λύτή ή γυναίκα — τό ξέ
ρεις ; —  έδωκε τήν ψυχή της σ ’ αυτόν τόν άν
θρωπο, τήν ψυχή της πού νόμιζα πώς μοΰ 
άνήκει ολόκληρη.

0 κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ — Δέν καταλαβαίνω. Π ώς τό 
συμπεραίνεις αύτό;

ΑΝΔΡΕΑΣ— Π ώς τό συμπεραίνω; Τό συμπε
ραίνω, Τήν εδωκε δπως μοΰ τήν Ιδωκ’ εμένα 
πρό ενός χρόνου. Μέ τόν ίδιο τρόπο. Α παράλ
λακτα. "Ετσι είχαμε κατεβή στόν κήπο, στό ίδιο 
σπίτι, τό σπίτι αύτό τοΰ πατέρα της. ’Ήτανε ή 
ίδια ώ ρα —  άνοιξις καί τότε — καί ήτανε τά  ίδια 
νυχτολούλουδα, τά ίδια, στήν ίδια θέσι. Αύτό 
είναι φρικτό. "Εχει τή φρίκη τοΰ μοιραίου.

0 κ. ΛΑΟΓΔΑΡΗΣ — Μήν κάνης απ ’ τάς συμ
πτώσεις σύμβολα. Μή όημιαυργής αναλογίες. Μή 
γενικεύης έτσι, φίλε μου. Κινδυνεύεις νά δίνης 
στις σκιές σημασίες πού δέν έχουν. "Επειτα τό 
πράγμα άλλάζει. Σ ’ εσένα εδωκε τό πάν, εδωκε 
τή ζωή της, τό σώμα τη ς . . .

ΑΝΔΡΕΑΣ—-Σ έ βεβαιόνω, δτι τό μεγαλύτερο 
πού μοΰ έδωκε ήτον αύτό πού μοΰ έδωκε άπάνω 
σ’  «ύτά τά νυχτολούλουδα. Αύτό πού έδωκε 
σήμερα σ’  έναν άλλον. Είπες τό σώμα της. Τί 
σημασία έχει ιό  σώμα. 'Υπάρχουν σώματα πού 
πουλιώνται. Τά βρίσκει κανένας στήν άγορά. Οί

ψυχές δέν πουλιώνται. Μέ δλα τά πλούτη τού 
Κροίσου δέν αγοράζεις μιά ψυχή...

Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ — ’Αλλά τέλος πάντων «ύτό 
είναι πού μολύνει, πού δηλητηριάζει τήν ψυχή. 
Τό σώμα.

ΑΝΔΡΕΑΣ — Ό χι, δέν είναι αύτό. Υπάρχουν 
άνδρες πού άγαποΰν, με δλη τους τήν ψυχή, μίαν 
Ιδανική, μίαν άχνη γυναίκα. Καί οί δνδρες αύ
τοί, μεθυσμένοι μιά στιγμή άπό τή ζωή, περ
νούν μέσα άπό τά  καταγώγια, μέσα άπ’ τή 
ρυπαρότητα, γνωρίζουν τά σώματα τά πουλη
μένα, πού τά κλωτσάει κανείς ύστερ’  από τήν 
πρώτη γνωριμία. Καί οί ανδρες αυτοί φέρνουν 
έπειτα στήν εκλεκτή τής ψυχής τους, φέρνουν μία 
ψυχή αγνή σάν τό χιόνι. Διότι δέν άφισαν τήν 
ψυχή τους μέσα στά καταγώγια.

Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ —  Βλέπω δτι τά λόγια μου 
εΐναι μάταια. Τό πάθος σου σέ παραφερει, δέν 
είσαι κύριος του λογικού σου.

ΑΝΔΡΕΑΣ — 'Η  λογική τοΰ πάθους εΐναι ή 
άληθινή λογική. Είναι ή δική μας λογική. Ή  
άλλη εΐναι τών βιβλίων καί τών ανθρώπων πού 
μοιάζουν μέ βιβλία.

Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ — Καί τί σκέπτεσαι νά κόμης;
ΑΝδ ΡΕΑΣ —  Δέν σκέπτομαι. Τό άποφάσισα. 

Καθένας θ ά  τραβήξη τόν δρόμο του. Αύτή τόν 
δικό της κ’  εγώ τόν δικό μου.

Ο κ. ΛΑΟΥΔΑΡΗΣ — Είσαι άδικος, Άνδρέα. Δέν 
σκέπτεσαι καλά. Ό  νοΰς σου πήρε μιά κακή 
διεύθννσι. Οί θετικές επιστήμες σοΰ αποξήραναν
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την ψυχή σου. Σου άφαίρεσαν κάθε Ιπιείκεια 
καί κάθε συγκατάβασι. Σέ παρακολουθώ από 
πολύν καιρό. Αύτή είναι ή αίτία, αύτή είναι ή 
αϊτία.

ΑΝΔΡΕΑΣ, [σηκώνεται απάνω).— Μή με προκαλής 
νά πώ εκείνο πού δεν θέλω νά πώ. Ή  αίτία 
τής δυστυχίας μου είσ’  εσύ. Χωρίς νά τό θέλης. 
Άλλα είσαι εσύ.

Ο κ. ααογδαρη ς  —  Παραληρείς βέβαια. Δεν 
βρίσκω άλλη Ιξήγηστ

ΑΝΔΡΕΑΣ — ’Εσύ. Ή  διδασκαλία σου. 'Η  επιρ
ροή σου.

Ο κ. ΛΑΟΓΔΑΡΗΣ, (είρωνικά).— Έ φ ρόντισες δυ
στυχώς νάπομακρυνθής γρήγορα από τή διδα
σκαλία μου.

ΑΝΔΡΕΑΣ — Ναί. Άλλά μέσα μου έμεινε ή 
επιρροή σου. Μ5 Ιμαθες νά πιστεύω στήν αρετή, 
στήν είλικρίνεια, στήν αιωνιότητα τής αγάπης, 
σέ ολα τά φαντάσματα.

Ο κ. ΛΑΟΓΔΑΡΗΣ — Λοιπόν;
ΑΝΔΡΕΑΣ —  Λοιπόν ολ’ αύτά είναι τίποτε. Κ α

πνός. Π φ ! 'Ωραία ομίχλη πού διαλύεται δσο 
προχωρεί ή ήμερα καί άφίνει πίσω της άπογοη- 
τεύσεις καί άσχημίες. Ό λ ’  αύτά είναι ψεύτικα 
στολίδια, μέ τά οποία σκεπάζομε τή γυμνότητά 
μας. Τή γυμνότητα τοΰ ζώου, πού είθε νά την 
είχαμε. “Ολ’  αύτά στέκουν άπάνω μας ψεύτικα, 
έτοιμα νά πέσουν, νά σκορπισθοΰν. "Οταν κο- 
χλάση τό πάθος, δταν ξυπνήση ή ζωή, δταν 
δρθωθή στά πόδια του τό θηρίο, δταν τινάξη τή 
χαίτη του, δλ’  αυτά έπεσαν, σκορπίσθηκάν, τά 
πήρε 6 άνεμος. IV  αυτό, γι’  αυτό είσαι Ισύ δ 
αίτιος, εσύ, δυστυχισμένε αθώε.

Ο κ. ΛΑΟΓΔΑΡΗΣ —  Δεν Ιννοώ  κατά τί θά  
ήσουν καλύτερα μέ τις δικές σου Ιδέες;

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Δεν θά  ήμουν δυστυχής σήμερα. 
Δεν θά  πίστευα στήν αιωνιότητα τής αγάπης. 
Κατάλαβες; Θά τήν άπελάμβανα μέ δλη μου τή 
δύναμι, μέ δλο τό πάθος, δσον καιρό μου είχε 
δοθή, καί θά ήμουν προετοιμασμένος νά τή 
χάσω μιά ήμέρα.

Ο κ. ΛΑΟΓΔΑΡΗΣ, [σηκώνεται). —  ’Εγώ δεν έχω 
λόγο πιά νά μένω έδωπέρα. Εύχομαι νά ξαναεύ- 
ρης τόν ορθό λόγο. Πηγαίνω. Χαΐρε, Άνδρέα. 
[Φεύγει]- Ή  επιστήμη σου είναι ή δυστυχία σου.

ΑΝΔΡΕΑΣ, [μέ τόνο Απελπιστικοί- —  Μπορείτε νά 
πηγαίνετε. Δεν μοϋ χρειάζεται κανένας πλέον. 
Ούτε δ εαυτός μου. [Ξαναπέφτει στήν πολυθρόνα. 
'Επειτα σηκώνεται, προχωρεί στό γραφείο του και χτυ
πάει τό κουδούνι. "Ερχεται ή Μαρία).

Σ Κ Η Ν Η  Δ Ε Ί Γ Τ Ε Ρ Α
Α Ν ΔΡ Ε Α Σ, Μ Α Ρ ΙΑ

ΜΑΡΙΑ—  Μέ ζητήσατε, κύριε;
ΑΝΔΡΕΑΣ, [ψυχρά]. Ή  κυρία σου είναι στό δ ω 

μάτιό της;
ΜΑΡΙΑ —  Μάλιστα από χθες τό βράδυ. Ά π ό

τή στιγμή πού κλειδωθήκατε στό γραφείο σας. 
Δέν επήρε τίποτε σήμερα, ούτε τό τσάι τ η ς ... 
Και δλο κλαίει ή Κυρία.

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Δέν σέ ρώτησα αυτό. Νάπαντφς 
σ ’ αύτά πού σ ’  Ιρωτοΰν. Άκουσε. Ό  βοηθός 
μου ήρθε σήμερα στό Ιργαστήριο;

ΜΑΡΙΑ — Μάλιστα μέσα είναι. Εργάζεται. ¡
ΑΝΔΡΕΑΣ — Πές του δτι τόν παρακαλώ νά 

έλθη έδώ. [Φεύγει ή Μαρία). (Μόνος του). Τό βιβλίο 
τοΰ Έ ρω τος. Τό βιβλίο τοΰ Έ ρ ω το ς !

[Ό Άνδρέας κάθεται μπροοτά στό γραφείο του καί 
φυλλομετρεΐ τό χειρόγραφό του. Διαβάζει συγκινη- 
μένος).

«"Αρχισα νά γράφω τό βιβλίο αυτό τήν ΐδια 
βραδυά πού ή Λιλή [κρατεί Ινα λυγμόν καί έξακο- 
λουθεϊ) άπάνω στά νυχτολούλουδα».
[Περνφ γρήγορα δλα τά φύλλα καί φθάνει στό τέλος).

Τί φρικτή συμπλήρωσι πού έκαμε ή Μοίρα! 
«Καί διακόπηκε τή στιγμή...» [Βγάζειτόμαντύλι 
του καί σκουπίζει τά μάτια του. Μπαίνει ô Λύσανδρος).

Σ Κ Η Ν Η  Τ Ρ Ι Τ Η
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ, [μαζεμένος, σαν νά ξέρη κατι τι).— 
Καλημέρα σας, κύριε Λώρη.

ΑΝΔΡΕΑΣ, (μέ καλοσύνην). —  Καλημέρα, παιδί 
μου. Κάθισε. "Εχω νά σου δώσω  μερικές παραγ
γελίες.

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ—  Παραγγελίες; [Κάθεται].
ΑΝΔΡΕΑΣ —  Ναί. ’Εγώ πρόκειται νά φύγω 

σήμερα. Θά ταξιδέψω. Μιά σπουδαία ύπόθεσίς 
μου μέ καλεΐ άλλου.

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ — θ ά  λείψετε πολύ, κύριε Λώρη ;
ΑΝΔΡΕΑΣ — Δέν ξέρω. "Ισως πολύ. Σοΰ εμπι

στεύομαι αυτό τό χειρόγραφο. Είναι μιά έργα- ■ 
σία πού τήν παρακολούθησες εξαρχής. Τήν ξέρεις 
γραμμή πρός γραμμή. Ή  βοήθειά σου μοΰ 
ήτανε πολύτιμη. "Α ! [Σάννά θυμάται κάτι τι, παίρ- ; 
νει ένα κόκινο μολύβι καί σβύνει κάτι στήν πρώτη 
σελίδα). Τώρα είναι έτοιμο. Τάφίνω εδώ άπάνω 
στό γραφείο μου.

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ — Γιά μένα ήτον μιά εύχαρίστη- 
σις καί μία σπουδή. Ποτέ μου δέν έργάσθηκα 
μέ τόση άφοσίωσι καί τόση άγάπη.

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Τό γνωρίζω, φίλε μου, καί σ’  ευ
γνωμονώ. Λοιπόν σοϋ παραδίδω αύτό τό χειρό
γραφο. Φύλαξέ το δσο λείπω.. Δέν ξέρω δν θά 
προφθάσω ποτέ νά τό τελειώσω. Μένει τό τε
λευταίο κεφάλαιο.

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ —  Ναί. « Ό  Έ ρ ω ς  παρά τφ  Ά ν -  
θρώπφ». θ ά  είναι τό πιό ένδιαφέρον.

ΑΝΔΡΕΑΣ — 'Οπωσδήποτε τό πιό δύσκολο. 
Πρέπει δ συγγραφέας νάπαλλαχθή άπο τήν υπο
κειμενική του έπιρροή. Πράγμα σχεδόν αδύνατο.

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ —  θ ά  τό γράψετε στήν επιστρο
φή σας.

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Δέν ξέρω. Έ ν α  ταξίδι. Ζ ωή  καί

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  T A S I Û I A — Π Ο Ρ Τ Α  Π Α Ν Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α  Τ Α  Τ Ρ Ι Κ Κ Α Λ Α  Φ Λ Τ . Π . Κ.

θάνατος. Μπορεί νά παρουσιασθή ή άνάγκη νά 
τό συμπλήρωσής εσύ. Σ ’  Εμπιστεύομαι τελείως.

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ —  " Α ! κύριε Λώρη. Μήν είσθε 
τόσον άπαισιόδοξος.

ΑΝΔΡΕΑΣ — "Ολα πρέπει νά τά προβλέπη 
κανένας. Θά σοϋ δώ σω  μόνο μιά συμβουλή. Νά 
μήν τό γράψης πολύ νέος. Ά φ ισ ε  νά περάσουν 
τά χρόνια. Ό  χρόνος αυξάνει τήν πείρα μας.

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ — Εύχομαι νά μήν εϋρεθώ εγώ 
στήν άνάγκη νάναλάβω ενα τόσο βαρύ εργο.

ΑΝΔΡΕΑΣ — Πάρε καί αύτά τά δυο γράμματα. 
[Τοΰ δίνει δύο φακέλλσυς) τό ενα θά στείλης στον 
πατέρα τής γυναίκας μου, στά λουτρά. Τό άλλο 
θά τό δώσης στήν Ιδία, άφοΰ φύγω εγώ. Αύτά.

ΑΓΣΑΝΔΡΟΣ [σηκώνεται]. Δέν θά  σάς ίδώ πριν 
φύγετε;

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Π ώς δχι; Περίμενε στό εργαστή
ριο. Θά σέ φωνάξω.

[Ό  Λύσανδρος φεύγει. ‘Ο  Ά ν δ ρ έ α ς  χτυπφ τό κου
δούνι. "Ε ρχεται ή  Μαρία).

Σ Κ Η Ν Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ , Μ Α Ρ ΙΑ

ΜΑΡΙΑ — Διατάξατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ —  Πές στήν κυρία σου, δτι τήν περι

μένω στό γραφείο μου.

[ Ή  Μ αρ ία  φεύγει. Ό  Ά νδ ρ έα ς στέκεται δρόιος 
μπροστά στό γραω είο του κ α ι φ υλλομετρά κάποιο 
β ιβλίο , σέ μ ιά  άνησυχη προσδοκία. Ή  π ό ρ τα  κτυπφ 
μέ τό  δάκτυλο).

Ε μπρός !
Σ Κ Η Ν Η  Π Ε Μ Π Τ Η

Α Ν ΔΡ Ε Α Σ, Λ ΙΛ Η

[ Ή  Λ ιλ ή  μέ πρω ινή τουαλέτα, χλω μ ή , ταραγμένη, 
μπαίνει μέσα μέ δειλά  βήμ α τα  μέ τά  ματια σκυμμένα 
καταγής).

ΑΝΔΡΕΑΣ, [μέ προσποιητή άπάθεια). — Ό  αΐών 
έτελείωσε. Μοϋ είχες δώσει προθεσμία ενός αιώ- 
νος. 'Η  προθεσμία έληξε έχθές -τό βράδυ. Ή  
ύποχρέωσίς σου τελείωσε. Δέν είν’ ύτσι;

ΑΙΛΗ — Ά ν δ ρ έα .. .
ΑΝΔΡΕΑΣ —  Σοΰ φαίνεται παράξενο δτι έτε

λείωσε τόσο γρήγορα. Ναί, είναι παράξενο. Τφ 
δντι πολύ παράξενο.

Λ ΙΛ Η — "Οχι, Άνδρέα, δχι. Τίποτε δέν έτε
λείωσε. Δέν μπορεί νά τελείωση. . .  Σοΰ δρκί- 
ζο μ α ι...

ΑΝΔΡΕΑΣ — Μήν ορκίζεσαι ποτέ σου. Κανείς 
δέν έξουσιάζει τό μέλλον. Ό  πρωινός σου δρκος 
δέν έμπόδισε τή βραδυνή σου πράξι. Καί ορκί
ζεσαι γι’  αύριο ;
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ΛΙΛΗ —  Δέν έκαμα καμιά κακή πρδξι, Ά ν 
δρέα. Ό χι. Πίστευσέ με. Είμαι Αθώα.

ΑΝΔΡΕΑΣ — Δέν έκαμες. Τί ήθελες νά κάμης 
πιρισσότερο;

ΑΙΑΗ — ’Αναγνωρίζω ιό  σφάλμα μου. Ή τ ο  
μία τρέλλα. Κάτι τι που δέν τό  κατάλαβα. Μοΰ 
φαίνεται σάν δνειρο τώρα. Σάν κακό ονειρο. 
Δίν έκαμα δμως τίποτε κακό.

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Τ ’ ήθελες νά κάμης; Έ δω κες την 
ψτχή σου σ ’ εναν άνδρωπο που τον γνώρισες 
εχθές. Τήν έδωκες μέ τον “διο τρόπο πού τήν 
έδωκες σ ’ εμένα. Έ δωκες τήν ψυχή σου.

ΛΙΛ.Η — "Οχι. "Οχι, Άνδρέα. Δεν τήν έδωκα. 
Διν έδωκα τίποτε. Ή  ψυχή μου είναι δλη δική 
σου. Λέν τον αγαπώ αύτόν τόν άνθρωπο, δέν 
τον αγαπώ.

ΑΝΔΡΕΑΣ, [ « ή ν  πλησιάζει!·—  Λες ψέματα,
ΛΙΛΗ, [σκύβει περισσότερο].— "Οχι, δχι Ά ν δ ρ έα .
ΑΝΔΡΕΑΣ — Ή  αλήθεια βλέπει κατά πρόσω- 

πον. Γιατί δέν μέ κυττάζεις; Έ γ ώ  σέ κυτιάζώ, 
βλέπεις.

ΛΙΛΗ —  Τα μάτια σου μοΰ κάνουν φόβο, Ά ν -  
δρεα. Δέν έχω τό θάρρος νά σέ κυττάξω.

ΑΝΔΡΕΑΣ — Δέν έχεις τό θάρρος. Αυτό λέω 
κ’  |γώ.

ΛΙΛΗ — Ναί. Σ ’ έκαμα νά ύποφέρης πολύ. 
’Έ χω τύψεις, Άνδρέα. Ά λλα βεβαιώσου πώς Ιγώ 
ύπεφερα περισσότερο. Ό λη  τή νύχτα επλήρωσα 
τήν αμαρτία μου.

ΑΝΔΡΕΑΣ, [τήν πιάνει άπό τό χέρι άπότομα]-—  
’Αφού δέν έχεις τό θάρρος νά με κυττάξης, ελα 
Ιδώ. [Τήν σέρνει προς τό παράθυρο]. Κύτταξε κάτω 
εκεί. Κάτω άπό τό παράθυρο. Κύτταξε στον 
κήπο. Κύτταξε εκεί στα νυχτολούλουδα.

ΛΙΛΗ, [τραβιέται πίσω].—  "Οχι, Άνδρέα. "Οχι. 
Μή μέ τυραννής. Δέν μπορώ νά κυττάξω. Είναι 
φρικτό αυτό πού μοΰ ζητείς.

ΑΝΔΡΕΑΣ, [τή σέρνει βιαιότερα].—  Κύτταξε σοΰ 
λέω. Κύτταξε τό έγκλημά σου. Κύτταξε. Δυό φ ο 
ρές άνθισαν τά νυχτολούλουδα. Δυό φορές μέσα 
σ ’  έναν αιώνα. Κύτταξε!

ΛΙΛΗ —  Μή μέ ειρωνεύεσαι, Άνδρέα. Αέν 
αντέχω πιά. Δέν θέλω νά κυττάξω. Δέν μπορώ.

ΑΝΔΡΕΑΣ, [τήν απωθεί πρός τά πίσω καί τήν άφίνει]. 
Δέΐ' μπορείς. Ό λ α  έπρεπε νά τά μπορής. Ά φ οΰ  
¿μπόρεσες τήν ατιμία.

ΛΙΛΗ, [παράφορη].—  Δέν είμαι άτιμη. Ό χ ι . Μή 
Μ® βρζίΐ?· Σκότωσε με καλύτερα. Σκότωσε με. 
Μέ αυτή τήν παρηγορία ήλθα εδώ, νά μέ σκο- 
τώσης. Νά τό στήθος μου. Χτύπα.

ΑΝΔΡΕΑΣ, [τήν πιάνει άπό τά δυό χέρια].— Ν ά  σέ 
σκ οτώ σω . ’Αλλοίμονο! Ν ά  σέ σκ οτώ σω .

ΛΙΛΗ —  Σκότωσε με. Δέν αντέχω πιά.
ΑΝΔΡΕΑΣ — Νά σ κ οτω σω . Τ ί νά σ κ ο τ ώ σ ω ; 

Νά σκ οτώ σω  τό σ ώ μ α  σου. Έ ;  Νά τό κυλίσω 
στά πόδια μου α\ματωμένο. Ν ά  β ά ψ ω  τόν πόνο 
μου μέ αίμα. Ά λ λ α  τί μοΰ έφ ταιξε τό σ ώ μ α

σου; Τήν ψυχή σου ήθελα νά σκοτώσω, νά τήν 
πιάσω μέσα στά χέρια μου, νά τήν πνίξω, νά 
τήν Ιξαφανίσω. Ν ά ! έτσι!

ΛΙΛΗ, [μέ σβυσμένη φωνή]— Σκότωσε με.
ΑΝΔΡΕΑΣ —  Νά σέ σκοτώσω. Και Αν ή ψυχή 

σου είναι Αθάνατη. Ά ν  φύγη, Αν πετάςη απ’ 
αύτό εδώ τό παράθυρο, δέν θά είναι ποτέ δική 
μου, ποτέ, εις τόν αίώνα.

ΛΙΛΗ — Άνδρέα, ά'κουσέ με. Ά φ ισ έ  [ΐε νά 
σοΰ πώ. Θέλω νά σοΰ πώ αύτό πού έχω εδώ 
μέσα και δέν μπορώ, δέν μπορώ νά τό πώ. 
Ά φ ισ έ  με νά σοΰ μιλήσω ...

ΑΝΔΡΕΑ* Ποιος σ ’ εμπόδισε νά  μιλήοης; 
Μίλησε. Βρες τά λόγια πού ναρκώνουν κι’  Απο
κοιμίζουν. Ό  πόνος μου είναι Ακοίμητος. Δέν 
φοβάται τά λόγια σου. Λέγε.

ΛΙΛΗ —  Έ ν α  βάρος, Άνδρέα, ένα βάρος έχω 
μέσα στο στήθος μου. ’Εδώ μ έσα ...

ΑΝΔΡΕΑΣ— Ν α ίΈ ν α  νεκρό έχεις μέσα στο στή
θος σου. [Τραγικό γέλιο}. Χά, χά, χά ! "Εχεις δί- 
κηο. Έ ν α  πτώμα έχεις μέσα ατό στήθος σου. 
Πέταξέ το μίαν ώρα δρχήτερα. . .  Τούς νεκρούς 
τούς πιό αγαπημένους, τούς διώχνουν, τούς πε- 
τοΰν έξω Από τό σπίτι. Α κ όυ σες; Πέταξέ με Από 
τό στήθος σ ο υ . . .  Πέταξέ μ ε·.. Ή ρ θ ε  ή ώρα.

ΛΙΛΗ — Άνδρέα, ά'κουσέ μ ε . . .  ’Αλλοίμονο. 
Δέν βρίσκω τά  λόγια, δε βρίσκω τό  νοΰ μου. 
Ό  κόσμος στριφογυρίζει γύρω μου. [Σά σε παρα
λήρημα], Έ ν α  χέρι. "Ω ! ένα δυνατό χέρι: Έ ν α  
χέρι μ’ Ικρατοΰσε μπροστά σέ μίαν άβυσσο. 
Έ ν α  χέρι, τό κρατούσα έγώ. Σάν Ονειρο μοΰ 
φαίνεται τώρα. Ή τανε τό δικό σου. Ναί. Και 
πολεμούσα μέ δλη μου τή δύναμι. Δέν τό ξέρεις 
Ιού πώς πολέμησα. "Οχι. Δέν τό  ξέρεις. "Ενα 
χέρι δμως κοντά μου μέ κρατούσε, μοΰ έδινε 
δύναμι. Ή ταν  ιό  χέρι σου, ήσουνα Ιού, Άνδρέα. 
Γύριζα καί σ ’  έβλεπα κοντά μου. ’Ή σουν κοντά 
μου, και μούδινες δύναμι, μούδινες θάρρος. Κοί 
— σάν όνειρο μού φαίνεται— κάτω Απ’ τά πόδια 
μου μιά άβυσσος γεμάτη μέ ρόδα. Ρόδα γε
μάτη ήτον ή  άβυσσος. Τήν έβλεπα, την έβλεπα 
τήν άβυσσο καί μέ τραβούσε, κ’  έγώ είχα γαν
τζωμένα τά χέρια μου επάνω σου. Καί ύστερα 
σ ’  %ασα, χάθηκες Από κοντά μου, τό χέρι πού 
μέ βαστονσε, τό χέρι πού έσφιγγα γλίστρησε 
άπ’  τά χέρια μου, ένοιωσα τά πόδια μου νά 
γλιστρούν. [Έξαλλη). Άνδρέα, χάνω τά λόγια, δέν 
μπορώ νά πώ αύτό πού θέλω. θέλω  νά σού πώ 
καί δέν ξέρω, δέν μπορώ. "Ενα δίκηο εχω μέσα, 
ένα δίκηο, ένα μεγάλο δίκηο καί δέν μπορώ νά 
τό πώ. [Ξεσκάει οέ λυγμούς], “Ενα δίκηο.

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Τ ό  ξέρω  αύτό τό  δίκηο. Μοΰ τό 
λένε τά δέντρα πού ξανανθίζουν, μοΰ τό λένε.. .  
Τό ξέρω αύτό τό δίκηο. Καλύτερα νά μήν τό 
ήξερα.

[Ή Λιλή κλονίζεται νά πέση. Ό  Άνδρέας τήν πλη
σιάζει μέ συμπάθεια, τραγικά ημερωμένος].
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Κάθισε, δυστυχισμένη κούκλα. Κάθισε θ ά  λι- 
γοθυμήσης.

[Τή βοηθεϊ νά καθίση. ’Εκείνη πέφτει σάν πτώμα 
άπάνω στόν καναπέ).

ΛΙΛΗ— Ό  ! δςπέθαινα [είναι πεσμένη άπάνω στόν 
καναπέ, κρύβοντας τό πρόσωπο στά μαξιλάρια).

ΑΝΔΡΕΑΣ, [άκουμπάει στόν καναπέ άποπάνω της 
γαλήνιος καί θλιμμένος].— Δέν είναι ανάγκη νά πε- 
θάνης. Ό  θάνατος δέν διορθώνει τίποτα.

ΛΙΛΙΙ — " Ω ! δς πέθαινα. Μά ήθελα νά ξέρης 
Άνδρέα, πώς πολέμησα, πώς Ανπστάθηκα, τί 
μάχη έκαμα μέ τόν Ιαυτό μου γιά τήν Αγάπη σου...

ΑΝΔΡΕΑΣ —  “Ω ! αύτό ήτανε γραφτό μου 
νακούσω. Αύτό είναι τό χειρότερο. Αύτό. Πολέ
μησες καί νικήθηκες. Αύτό είναι τό φοβερό. 
Δέν νικήθηκες εσύ. Ό  νικημένος είμαι εγώ. Ό  
νικημένος είναι ή Αγάπη μου. Ή  Αγάπη μου 
είναι τό πτώμα. Αύτό φοβόμουν κι’  αύτό είναι. 
Δέν είσαι πιά δική μου.

ΛΙΛΗ — Ά ν δ ρ έα !
ΑΝΔΡΕΑΣ — Καί τώρα, τώρα είναι πού δέν 

ξέρω ποιος είναι ό ένοχος. Κανένας δέν είναι 
ένοχος. “Ισως, νά έκεΐ έξω [δείχνει απ’ τό παράθυρο) 
έκεΐ έξω κρύβεται ό ένοχος μέσα στ’  Ανθισμένα 
δένδρα. Ή  Αγάπη σου πέθανε, σκοτώθηκε Από 
μίαν άλλη. Δέν μπορούσες, δυστυχισμένη, νά τήν 
άναστήσης. Κανένας δέν μπορεί τάδύνατα. Ό  
"Ερως πού σ’  έφερε στήν αγκαλιά μου, δ "Ερως 
σέ ξαναπήρε πάλι. . .

ΛΙΛΗ —  Καλύτερα νά ήταν δ θάνατος.
ΑΝΔΡΕΑΣ — Δέν εξουσιάζαμε τόν εαυτό μας. 

Ό  "Ερως σέ ξαναπήρε πάλι. Στήν κλεψύδρα 
τής Α γάπης στάλαξε κ’  ή τελευταία σταγόνα 
σά δάκρυο. Ό  “Ερως σέ ξαναπήρε.

ΛΙΛΗ— Μή μέ πληγώνης περισσότερο, Ά νδρέα. 
Δέν αντέχω πιά. Ή  πληγή μου είναι αγιάτρευτη.

ΑΝΔΡΕΑΣ — θ ά  στήν επουλώσω ό ίδιος. Μέ 
τή συχώρεσί μου. Δέν έχω πιά τίποτε μαζί σου, 
δυστυχισμένο θύμα. Ό λ η  μου ή οργή, ολος δ 
πόνος, ολο τό μαρτύριο γένηκαν μέσα μου μιά 
άπειρη συγγνώμη καί μιά Ατέλειωτη θλίψη.

ΛΙΛΗ, [ανατινάζεται καί όρμάει νά πέση στά πόδια 
του]— Άνδρέα, είσαι μεγαλόψυχος. "Αφισέ με νά 
πέσω στά πόδια σου. Νά φιλήσω τά χέρια σου.

ΑΝΔΡΕΑΣ, [ψυχρά]. —  Ό χι. Σήκω απάνω. Δέν 
είναι ή ώ ρ α  τώ ρα  γιά τρυφερότητες. "Αφισέ με 
Είμαι πολύ ταραγμένος, "Αφισέ με μόνον.

ΛΙΛΗ —  Μέ διώχνεις, Ά ν δρέα ; Μέ διώχνεις 
άπό κοντά σ ο υ ;

ΑΝΔΡΕΑΣ —  Ά φ ισέμ ε μόνον, σέ παρακαλώ. 
"Εχω Ανάγκη νΑναπαυθώ. Πήγαινε στό δω μά
τιό σου. "Ελα, πήγαινε.,. [Τή συνοδεύει ώς τή θύρα 
ιού δωματίου της, τήν κυττάζει περίλυπα πού φεύγει 
λίγες στιγμές. Άπομεσα ακούονται ο! λυγμοί της, πού 
σβύνουν σιγά - σιγά. Ό  Άνδρέας γυρίζει πρός τό γρα
φείο του συντριμ[ΐένος[· Τί θά κάμω τώ ρ α ; Τί θά 
κάμω; [Σέ λίγο]. Θά πάω έκεΐ πού μέ σπρώχνει 
ό άνεμος ! [Χτυπάει τό κουδούνι καί μπαίνει ή Μαρία].

Σ Κ Η Ν Η  Ε Κ Τ Η
ΑΝΔΡΕΑΣ — Οί βαλίτσες μου είναι έτοιμες;
ΜΑΡΙΑ, [μέ πνιγμένη φωνή|. —  Είναι κάτω στήν 

είσοδο, κύριε, δπως είπατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ, [αυστηρά]. — Σού τό ξαναλέω. Δέν 

θά πής λόγο στήν κυρία σου, ώς πού νά φύγω. 
Α κ όυσες; Φώναξε τώρα ένα άμάξικαί πές στόν 
βοηθό μου πώς τόν περιμένω Ιδώ.

[Ή  Μ αρία  φεύγει].

Σ Κ Η Ν Η  Ε Β Δ Ο Μ Η
ΑΝΔΡΕΑΣ, (κυττάζει όξω άπ’ τό παράθυρο]·— "Αχ ! 

Ή  άνοιξη ! Ή  άνοιξη ! Τά χελιδόνια σχίζουν τόν 
αέρα. [Άξαφνα σά νά τοΰρχεται μιά σκέψις άρπαζα τό 
χειρόγραφό του άπό τό τραπέζι καί τό κσυνεί στά χέρια 
του, σάν νά τό ταλανίζη]. Τό βιβλίο τού Έ ρ ω τ ο ς ! 
[Μέ τραγικό γέλιο]. Τό βιβλίο τού "Ε ρωτος! [Μέ 
ξαφνική άπόφασι προχωρεί μέ τό χειρόγραφό του στή 
μέση τού δωματίου, τό ρίχνει μέσα σ’ ΐνα μεγάλο βάζο 
πού βρίσκονται λίγα' ξερά λουλούδια καί τού βάζει 
φωτιά. Τό χειρόγραφο φουντόνει. Εκείνος κάθιται 
αποκάνω μέ σταυρωμένα χέρια καί τό κυττάζει θλι
βερά. Τή στιγμή εκείνη μπαίνει ο Λύσανδρος. Βλέπον
τας τή φλόγα μένει κατάπληκτος].

Σ Κ Η Ν Η  Ο ΓΔ Ο Η

Α Ν Λ Ρ Ε Α Σ, Λ Υ ΣΑ Ν Α Ρ Ο Σ

ΛΓΣΑΝΔΡΟΣ —  θεέ μου.· Τί κάνετε αύιού;
ΑΝΔΡΕΑΣ, [ψυχρά].—Καίω τό βι βλίο τούΈ ρωιος.
ΛΤΣΑΝΔΡΟΣ — Είναι δυνατόν! [Όρμάει νάρπάξη 

τό χειρόγραφο άπ’ τή φωτιά. Ό  Άνδρέας τόν ανα
χαιτίζει].

ΑΝΔΡΕΑΣ — Ό χι. Σοΰ τό απαγορεύω. Μήν 
πλησιάσης.

ΛΓΣΑΝΔΡΟΣ —  Θεέ μου. Τό βιβλίο πού κλεί
σατε δλη σας τήν ψυχή . . .

ΑΝΔΡΕΑΣ—Ναί, τήν ψυχή μου. Τό βλέπω. Κάτι 
καίεται έκεΐ μέσα πού πονεΐ. "Αφισέ το νά καή.

ΑΡΣΑΝΔΡΟΣ —  Είναι τοέλλιι, κύριε Άνδρέα.
ΑΝΔΡΕΑΣ—Ά φ ισ έ  το νά καή. Καί ύστερα — 

ακόυσες — πάρε τήν τέφρα του καί σκόρπισε 
την [δείχνει τό παράθυρο) σκόρπισε την στους 
τέσσερις Ανέμους Σκόρπισέ την άπάνω σι’  Αν
θισμένα δέντρα- Έ γ ώ  φεύγω τώρα. [ΙΓαίρνειτό 
καπέλο του καί τό επανωφόρι του καί κινείται νά ψύγη. 
Ό  Λύσανδρος σκύβει κάτω δακρυσμενος. Ό  Άνδρέας 
Αναχαιτίζεται μιά στιγμή. Αίνει τό χέρι του στό Λύ
σανδρο σέ χειραψία άπελπιστική].Σκόρπισέ την στους 
τέσσερις Ανέμους. Κ ’  ύστερα Αφΐστε Ανοιχτό 
αύτό τό παράθυρο, αφΐστε το Ανοιχτό μέρα νύ
χτα. Έκεΐ Απάνω ήτανε μιά φωλιά χελιδονιού. 
"Ισω ς τό περσινό χελιδόνι ξαναχτίοη τή φωλιά 
του. Έ γ ώ  δέν θά τήν ξαναχτίσω ποτέ. [Άποσπά- 
ται άπό τόν Λύσανδρο καί προχωρεί σιγά και θλιβερά 
πρός τήν θύρα]. Έ γ ώ  δέν θ ά  τήν ξαναχτίσω ποτέ.

(Ό  Λύσανδρος άπό τή θέσι του, σκουπίζοντας τά  δ ά 
κρυα του, παρακολουθεί θλνβερά τόν Ά ν δ ρ έ α  πού φεύ- 
γει_Έ νφ ό  Ά ν δ ρ έα ς  χάνεται στήν θύρα, ή  «ΰλαία κ?-είνει 
σιγά, άπάνω στή μαρμαρωμένη θλίψι του Λύσανδρου].

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α ΣΤ Ε Λ Ο Σ



Ε Ι Δ Ω Λ Ι Α  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ω Ν  — φ. Ω Μ Π Ε Ρ

Φ Ω Μ Π Ε Ρ

a έν ή μπορεί κανείς πάντα νά όμιλή περί 
μεγάλυον μουσουργών. "Α ς δμνλήσωμεν λοι

πόν σήμερον περϊ τού Auber, θά είνε ύπόθε- 
σις μιάς στιγμής.

Μερικοί τον άπεκάλεσαν Βολταΐρον τής γαλ
λικής μουσικής. Δεν είνε παρά δ Σκρίβ τής 
γαλλικής μουσικής· άλλα είνε Σκρίβ πληρέστατα. 
Καί δ Σκρίβ, άφ’  ετέρου, δεν είνε ολιγώτερον 
ακριβώς, δ Ώμπέρ του γαλλικού θεάτρου.

«Καί οί δυο, έγραφε ό  'Ερρίκος Χάϊνε περί 
τού ποιητοΰ και περί τού μουσουργού, και οί 
δυο έχουν πνεύμα, χάριν, αίσθημα, ακόμη καί 
πάθος· δεν λείπει από τόν έ'να ή ή ποίησις, από 
τον άλλον ή μουσική».

Σκρίβ— Ώμπέρ, Ώμπέρ— Σκρίβ, εϊς μόνος 
θεό; έν δυσί προσώποις, καθόσον υπήρξαν πράγ
ματι δ θεός μιας ολοκλήρου γενεάς. Ενυπήρχε 
μεταξύ τών δυο συντρόφων κάποια θαυμαστή 
πνευματική συγγένεια. Έ π ί τεσσαράκοντα ετη 
το κωμικόν μελόδραμα (opéra— com ique) άπε- 
τελεΐιο από τον Σκρίβ καί άπό τόν Ώμπέρ, 
καθώς ή σταγών τού ίίδατος άποτελεΐται άπό 
δξυγόνον και άπό υδρογόνον. Δεν ήτο άνάμίξις 
αλλά κράσις, καί κράσις τόσφ τελεία, ώστε αί 
λέξεις ήδύναντο νά είνε τού Ώμπέρ καί ή μου
σική τού Σκρίβ δλως άδιαφόρως.

Έ διάβασα πάλιν καμίαν δωδεκάδα από τα

έργα των. Έ ζη σα  πάλιν είς τόν δσφ  παράλογον 
τόσφ  καί διασκεδαστικόν αύτόν κόσμον τών 
ευπατριδών και τών νεανίδων αί δποίαι είνε 
υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων, τών διπλω
ματών καί τών άοιδών, τών πατρικίων καί τών 
θηλειών λεμβούχων. Πάλιν είδα τούς καί τάς 
δοκίμους τών μοναστηρίων νά φοιτούν είς τούς 
χορούς μετημφιεσμένων, ιούς ληστάς νά Ιρωτο- 
τροπούν μέ άγγλίδας καί ενα νεαρόν περιηγητήν 
νά νυμφεύεται,— άφοΰ Ιπιε σοκολάταν μαζί της, 
μίαν ημέραν πού έβρεχεν, επάνω είς τα όρη,—  
τήν άνεψιάν ενός παραχαράκτου, ή δποία συμ
βαίνει νά  είνε ή  βασίλισσα τής Πορτογαλλίας. 
Τ α  θαύματα αυτά λαμβάνουν χώραν άναλλοιώ- 
τως επάνω είς ήχους στροβίλων, τετραχόρων 
καί πόλκας. "Όλα αυτά τραγουδούν, χορεύουν 
καί χοροπηδούν, γελούν καί σκιρτούν καί σπιν
θηροβολούν δλα αυτά δέν είνε ποτέ χονδροειδή 
ή βάναυσα, αλλά ώς Ιπί τό πλειστον κοινά καί 
τετριμμένα, Ινϊοτε θελκτικά· άλλοτε μέν πνευ
ματώδη, άλλοτε λεληθότως αΙσθημαΥικά, καί ή 
μικρομουσική αύτή έπί τέλους σέ ζαλίζει καί σέ 
μεθ<? δπως καί τ ' άκινδυνότερα κρασιά.

Ό  ’Ιούλιος Σίμων δμιλών κάποτε περί τού 
Ώμπέρ είπεν πολύ ορθά. «Τό δνομά του είνε 
ευχέρεια».

— «Είνε μία λαμπρά Ιξαίρεσις», είπεν δ αυτός 
επίσης, αλλά ολιγώτερον ορθά. Π αρά τφ  Ώμπέρ 
τό Λάν είνε ευχερές καί εΰκολον, άλλα τίποτε, 
ή σχεδόν τίποτε, δέν είνε λαμπρόν. Δέν είνε, 
ποτέ δέν ύπήρξεν δ  άρχηγός τής γαλλικής σχολής, 
καί αυτού ακόμη τού περιλαλήτου γαλλικού εί
δους, τοΰ γαλλικού μελοδράματος, οί αληθινοί 
διδάσκαλοι είνε άλλοι· ό Ώμπέρ μετά τόν Μοπ- 
signy, μετά τόν Κρετρΰ καί τόν Boteldieu· 
μετά τόν «Λιποτάκτην», μετά τόν «'Ριχάρδον 
τόν Λεοντόκαρδου» καί τήν «Λευκήν Δέσποιναν» 
δ «Κτίστης» καί οί «Άδάμαντες τού Στέμματος» 
είνε ή δλως τυχαία βασιλεία μετά τήν βασιλείαν 
τήν νόμιμον. «D em ain c’ est le  sapin du trône 
(sic) · . . »

«Ανριον θ ά  είνε τά  άπό ελατόν ξύλα τού 
θρόνου . . . »  Ό χι, ούτε αύτό κδν τό ελατόν, τό 
ξύλον τό άκόμη εύγενές άπό τό δποΐον κατα
σκευάζονται ιστοί διά τήν καταιγίδα καί φέρε
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τρα διά τόν θάνατον είνε τό άνάκαρδον (acajon) 
άπό τό δποΐον κατασκευάζονται τά έπιπλα τών 
άστών.

Ό  Ώμπέρ είνε άστός. Δέν είνε λαϊκός υπό 
τήν έννοιαν τήν βαθεΐαν τής λέξεως ή δποία 
δυνατόν νά είνε υπέροχος θεία. Ή  μάλλον δέν 
υπήρξε τοιοΰτος ή  μόνον άπαξ· είς τήν « Ά λ α 
λον» la  M uette- δχι βέβαια είς τήν κοινοτάτην 
δυφδίαν ή δποία έν τούτοις Ιπήνεγκε μίαν 
Ιπανάστασιν. «'Ιερά άγάπη τής πατρίδος» — 
Am our Sacré de la P atrie!— , άλλά είς τήν 
μόνην αληθώς θαυμαστήν σελίδα τήν όποιαν 
ποτέ έγραψε" εις τό άσμα τοΰ «“Υπνου». Εις 
τούτο δλως τυχαίως υπήρξε λαϊκός. ’Εννόησε 
τούς άπλούς καί τούς δυστυχείς· τούς έσυμπό- 
νεσε καί τούς ήγάπησε. Εις δλίγους τόνους, τρυ
φερούς, εύλαβεΐς, έπεκαλέσθη υπέρ αυτών τό 
ευεργέτημα τής άναπαύσεως, καί επί τής άτυχούς 
καταβεβλημένης κόρης ή άδελφική φωνή τοΰ 
άλιέως ήπλωσε τόν πέπλον δ  όποιος δέν καλύ
πτει μόνον, καθώς είπεν δ  Θερβάντης, δλους 
τούς ανθρωπίνους λογισμούς, άλλά καί δλας τάς 
ανθρωπίνους όδύνας.

Καί έπειτα δ κωμειδυλλιογράφος μουσικός 
έπέστρεψεν είς τάς μουσικάς του πομφόλυγας.

Τουλάχιστον δν είς τά πράγματα τά  ταπεινά, 
ή καί είς αυτά «κόμη τά κοινά, είχεν άναζητήσει 
τήν χάριν, τήν καλλονήν άκόμη τήν όποιαν πε
ριέχουν δι’  εκείνον δ όποιος ήμπορεΐ νά τήν 
δ ιακ ρ ίν η !Ά ν  άπό τον καθημερινόν βίον καί 
άπό τάς μετριωτέρας άνθρωπίνουςτύχας, 8ν άπό 
τάς μετριόφρονας ευτυχίας καί άπό τάς μέσας 
λύπας είχεν εξαγάγει δλα αύτά πού υποκρύπτουν 
εις γοητείαν, είς Ιδανικόν και είς άρωμα! Άλλά 
δχι. ’Αντί ν’  άποδείξη είς τούς μικρούς δτι έχουν 
Ιν εαυτοϊς ποίησιν καί άλήθειαν καί δτι τ’  άνθη 
τά  δποία θάλλουν σύρριζα είς τήν γην, είνε άνθη 
έν τούτοις, τούς έκαμε νά μή α’ισθάνωνται πλέον 
άγάπην πρός τόν εαυτόν των καί ΐσως νά αίσθά- 
νωνται άπό τόν Ιαυτόν των άπογοήτευσιν. Τούς 
έρριψεν είς όνειρα καί Ιδεώδη, άπό Ικεϊνα τά 
δποία συνήθως έχουν οί ρομαντικοί Ιμπορί- 
σκοι καί οί εξημμένοι θυρωροί. Τούς «εγύρισε

τά μυαλά», τούς έστρέβλωσε τήν φαντασίαν καί 
τούς έδωεν ως μουσικήν καί ώς ποίησιν ήχους 
τετραχόρων έπάνω είς στίχους τών τριόδων.

Ήστείζετο, λέγουν. Βεβαίως, καί δέν τόν λαμ- 
βάνομεν υπό σπουδαίαν έποψιν καθώς δέν Ιλάμ- 
βανε καί αυτός τόν εαυτόν του. Ά λλά πόσφ 
μικροπρεπώς καί εντελώς ήστείσθη. 'Ο  'Ροσσί- 
νης τουλάχιστον, δ μέγας φίλος τοΰ γέλωτος, 
δέν έγέλα τοιουτοτρόπως. Διαβάσετε πάλιν τάς 
μουσικάς κωμφδίας τού ενός καί τοΰ άλλου. 
Παραβάλετε λόγου χάριν, μέ τήν τριωδίαν, δσφ  
δήποτε θελκτική καί αν είνε, τής πρώτης πρά- 
ξεως τοΰ «D om ino N oir», τήν τελικήν τριφδίαν 
τού «C om te O ry»· θά ίδήτε πώς τό γλίσχρον 
Ικεΐνσ ρυάκιον τής ευθυμίας \>à χαθή μέσα εις 
τόν ποταμόν, μέσα εις τόν χείμαρρον αύτόν τής 
χαράς.

Προκειμένου περί κάποιου μουσικού τόν 
όποιον εΰρισκε πέραν τοΰ δέοντος σοβαρόν, ό 
Ώμπέρ έλεγε κάποτε. «Τόν περιμένω νά τόν 
ίδώ δταν θά θέληση νάκάμη νά τραγουδήσουν 
ή καρέκλαις καί ή πολυθρόναις! » Δέν ήξεύρω 
αν δ  περί οΰ δ  λόγος μουσικός τό ήθέλησε ποτέ. 
Ό  Ώμπέρ τό ήθέλησεν είς δλην του τήν ζωήν, 
καί δμολογώ δτι τό έπέτυχεν, δτι μάλιστα έπέτυ- 
χεν εξαιρέτως· άλλά ή καρέκλαις καί ή πολυθρό- 
ναις αξίζουν νά τάς κάμη κανείς νά τραγουδούν ; 
Συνέθεσε διά τά έργα τοΰ Σκρίβ τήν μουσικήν 
ή δποία περισσότερον ήρμοζεν ε’ις αύτά· άλλά 
είς τά έργα τοΰ Σκρίβ δέν έχρειάζετο ΐσως μου
σική καθόλου. Ή ξεύρω πώς δ,τι δέν άξίζει νά 
λεχθή, τό τραγουδούν. Τήν ρήσιν ταύτην τού 
Beaum archais Ιδικαίωσε δ  Ώμπέρ πέραν τού 
δέοντος.

Ά ς  μή τόν άποκαλούν πλέον τόν κατ’  Ιξοχήν 
γάλλον μουσικόν. Γάλλος είνε βεβαίως άλλάύπό 
χαμαίζηλον κοί μικράν έποψιν , , . Τό νά πίνη 
κανείς τόν τυχόντα οίνον τήν Κυριακήν, έξω τών 
προαστείων καί κάτω άπό καμίαν σκιάδα οινο
πωλείου, μαζί μέ φοιτητάς καί μέ γριζέττες, 
και αύτό γαλλικόν είνε Ιπίσης· άλλά υπάρχουν 
Ιν τη χώρρ: τής Γαλλίας γενναιότεροι οίνοι, με
γαλοπρεπέστερα τοπία καί λαμπρότεροι έρωτες. 
(Μίτόφρ. ΧΡ. ΔΛΡΑΛΕΞΗ] C A M IL L E  B E L L A IG U E



T O  b 6 Κ  & Π 6 Ν Θ  Η Μ 6 Ρ Ο Ν

Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Ή  Καλλιτεχνική “ Ε κ ϋεσ ις

Ό κ .  ΑΣΟΦΟΙ.—Λοιπόν, Ιτοιμαζόμεθα  διό τήν χει
μερινήν εκθβσιν τής ζω γ ρα φ ικ ή ς. .  .

‘Ο  ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ.— Α ρχίζει νά  σας ενδιαφέρω από 
τ ώ ρ α ;

Ό  κ. Α 20Φ .— ’Ιδ ίω ς τώ ρα . Φ αντάζομαι όλους τους 
ζωγράφους εις χίνησιν. “Ο λοι σπεύδουν νά τελειώσουν 
t(t μισοαρχινισμένα εργα τιον καί δσοι δέν εγκρίνουν 
το παλαιό των, άπό μίαν πρόοδον ή απλώς άπό ένα 
κόρον, σπεύδουν νάρχίσουν νέα. Ζητούν μοτίβα, κάνουν 
σπουδής, πηγαίνουν εις τήν έξοχήν, έρωτΟϋν τήν φύσιν 
καί τήν βασανίζουν η άπλούστερον έξαπλόνονται είς 
μίαν πολυθρόναν, ανάβουν Ινα  σιγαρέττο καί περιμέ- 
νονν μίαν έμπνευσιν τρομερόν. ’Απαράλλακτα υποθέτω  
d o  Ιπερίμενεν ό  θ ε ό ς  τήν έμπνευσιν, κατά τήν στιγμήν 
τής δημιουργίας ιώ ν  κόσμων εκ τού μηδενός.

Ό  ΜΑΘ. —Ε κείνος τούλάχιστον δέν είχεν ενα  μοδίλο 
νά τού  ποζάρη , ουτε ένα δένδρου νάντιγράψη.

Ό  κ. ΑΣΟΦ.— ΔΓ αΰτό ό  κόσμος έχει τοσα  λάθη. 
Λάθη Αναλογιών, λάθη προοπτικής, λάθη αρμονίας. 
ΟΙ ζω γ ρά φ οι μας, εάν ήθελαν νά γίνουν καλύτεροι άπό 
ο,ΐι είναι, δέν έπρεπε νά μιμηθοϋν τύν θεόν . Αύτοί 
τούλάχιστον έχουν τήν φύσιν, τήν όποιαν τούς επλασεν 
Εκείνος καί ή δποία δέν ήρνήθη ποτέ τάς υπηρεσίας 
τη ; εις τούς ζωγράφους, μέ όλην τήν περιφρόνησιν 
πού της δείχνουν.

Ό  ΜΑΘ. —  ’ Ας έλπίοωμεν, δτι αύτήν τήν φοράν τά 
πράγματα θ ά  είναι καλύτερα, δτι ή χειμερινή έκθεσις 
θ ά  ομοιάζη όλιγ_ώτερον μέ νοσοκομεΐον όρθαπεδικών 
νοεημάτων καί δτι αί τρεις καταστάσεις τών σωμάτων 
Ί ι οτερεά, ή υγρά καί ή άέριος, δέν θ ά  συγχυαθούν είς 
τήν φύσιν τήν οποίαν θ ά  μάς παρουσιάσουν οΐ ζω γρά 
φ ο ι  "Αν δέν άπατώμαι, εσείς άκριβώς μου Ικάμνατε 
μιαν φοράν τήν παρατήρησιν αύτιιν, διά  τήν παραβία- 
σιν τή ς καταστάοεως τών σω μ άτω ν  άπό τούς ζ ω 
γράφους.

0  κ. ΑΣΟ Φ .—  Καί επιμένω. Υ πάρχουν πολλοί 
ζωγράφοι ο ί όποιοι θέλουν καί καλά νά μεταβάλουν 
τά  στερεά είς ύγρά, τά  ύγρά είς στερεά  καί τά  αέρια 
πάλιν είς στερεά καί ύγρά. Δέν είδατε ποτέ επιφάνειας 
θαλάσσης νά ομοιάζουν είς μερικούς πίνακας μέ σκλη
ρόν πορσελάνην ; Καί βράχους νά δμοιάζουν μέ ήμίρ- 
^ευστον γιαούρτι; Καί ουρανούς κατασκευασμένους 
από περγαμηνήν; Δέν είδατε π ρόσω π α  καί σάρκας, 
μεσα εις τάς οποίας δέν κυκλοφορεί κανένα ύγρόν, καί 
τάς οποίας έάν κεντήσετε δέν θ ά  τρέξη  σ ίτ ε  σττιγών 
αιμ<ιτος;

Ό  ΜΑΘ. —  Ά κ ριβώ ς . Φαίνεται δμως δτι οί ζω γ ρ ά 
φ οι δεν προλυπροσεχουν είς αύτά τά  πράγματα. Τούς 
απασχολεί περισσότερον ή ’ Ιδέα. “Οταν ένας ζω γ ρ ά 
φ ος  συλλαμβάνει π. χ. ενα πίνακα μέ τήν Δημιουργίαν, 
εις μιαν συμβολικήν παράστασιν, δέν Ιχει καιρόν νά 
προσεχή είς τάς μηδαμινός λεπτομέρειας.

Ο κ. ΑΣΟΦ. — ’Αλλά πώς θέλετε ένας ζω γράφ ος νά 
δη μιουργήση τύν κόσμον, δταν δέν είμπορεί νά δημι· 
ουργηση ενα αχλάδι, τό  όποιον είνε ένα πολλοστημό· 
ριον τού κόσμου ; Ό  Γύζης, ό  όπ οιος ήτον ένας μεγά
λος διδάσκαλος, έκουβαλούσε είς τό έργαστήριόν του 
μιαν πέτραν τού δρομου, διά  νά τήν σπουδάση πριν 
τήν ζωγραφ ίσο. Υ πάρχουν |ν τούτοις μαθηταί του, 
ο ί όποιοι δέν καταδέχονται νά φέρουν ούτε καί αύτόν 
τον άνθρωπον είς τό έργαστήριόν τους.

Ό  ΜΑΘ. —  Τ όσον  τό  χειρότερον δ ι ’ αυτούς, Ή  κρι
τική αύριον θ ά  τούς καυτηριάση καί κανένας δέν 
θάγοράση  τά έργα τους.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Έ ά ν  δέν σας είχα Ιδεί εχθές καί 
προχθές, θ ά  έλεγα, δτι έφ θάσατε σήμερον άπό τό 
Μονάχον. Λοιπόν σάς βεβαιόνω, δτι ή κριτική θ ά  εγκω 
μιάοη αύριον αύτά άκριβώ ς τά  εργα  καί o í φιλότεχνοι 
θ ά  τάγοράσουν κατά προτίμησιν. Ή  κριτική είς τήν 
Ε λ λ ά δ α  είνε όλιγώτερον πληροφορηιιένη διά  τά  καλ
λιτεχνικά ζητήματα άπό δλον τόν άλλον κόσμον.

Ό  ΜΑΘ. —  Αύτό είναι πολύ θλιβερόν. Ε π ιτέλ ο υ ς  
πρέπει νάποκτήσωμεν κ’  έμεΐς μίαν καλλιτεχνικήν κρι
τικήν. Έ ξ  άπαντος πρέπει.

Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Τ ί νά τήν κ άμετε; Σ α ς . βεβαιόνω  ότι 
ή  κριτική δέν δημιουργεί τούς καλλιτέχνη.;. Κανείς 
δέν είμπορεί νά οημιουργήση ενα ζωγράφ ον . Ούτε 
τούς διορθόνει. Λιότι κανένας δέν καταδέχεται νάκούση 
μίαν κριτικήν. Ή  κριτική ζή  ω ς  ένας αυτοτελής κλά
δος, ό  όποιος διασκεδάζει μέ τόν έαυτόν του. Τ ό  πολύ 
— πολυ είμπορεί, δταν εΰρίσκεται είς τό  ύψος της, νά 
μ όρφ ωση  τήν καλαισθησίαν τού κοινού καί νά τό 
διδάξη νά βλέπη καθαρώ τερα, άσχέτως δμ ω ς πάντοτε 
πρός τό κρινόμενον έργον.

Ό  ΜΑΘ.— Ό μιλεΐτε σ ο β α ρ ά ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ.—Σ οβαρώ τα τα . Καί δμιλώ  διά  τήν κρι

τικήν γενικώς, είς όλα τά  είδη. Διά  νά πεισθητε πρέπει 
νά ταξιδεύσετε ολίγον είς τό  παρελθόν καί νά ρίφετε 
ενα βλέμμα είς τήν τέχνην καί τήν κριτικήν τώ ν  περα
σμένων χρόνων. Π άρετε Ινα  ποιητήν κ ’ ένα κριτικόν, 
καί τούς δύο^ μεγάλους, θ ά  ίδήτε δτι ζοϋν εντελώς 
χωριστά καί^ δτι ό  τελευταίος δέν επηρεάζει τόν π ρώ 
τον είς τήν άπόστασιν τού  χρόνου, δσον  καί αν ¿προσ
π άθη σε νά τόν έπηρεάση είς τήν ζω ή ν  του. Έ γ ώ  τού- 
λάχιστον δ ιαβά ζω  χωριστά τόν Μ υσσέ καί τόν Β ίκτωρα 
Ούγκώ καί χωριστά τόν Σαίντ-Μ πέβ. Κ αθένας μου 
δίδει μίαν ξεχωριστήν άπόλαυσιν καί ποτέ δέν έκο- 
πίασα^ νά συσχετίσω τάς δύο αύτάς άπολαύσεις. Π ρο
χθές έδιάβαζα  μιαν  κριτικήν τού Σαίντ-Μ πέβ δ ι ’ ενα 
συγγραφέα, ό  όποιος έμεινε είς τά μισά τού δρόμου 
καί δέν Ιφθασεν είς τάς ημέρας μας. Ά π έλαυσα  τήν 
κριτικήν χωρίς νά γυρίσω π ίσω  π ρός άναζήτησιν τού 
αγνώστου συγγραφέως. Καί πάλιν έδιάβαζα  ε ν «  ποιη
τήν, τόν οποίον δέν εύρηκα ποτέ είς τήν κριτικήν τού 
Σαιντ-Μ πέβ. Έ χάρηκα  τόν ποιητήν μέ όλην μου τήν 
ψυχήν κ’ έδιάβασα μίαν κριτικήν δι’  ενα άγνωστόν μου 
γλύπτην.

Ό  ΜΑΘ. —"Ωστε δέν υπάρχει σχέσις μεταξύ καλλιτε- 
χνηματος καί κριτικής ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ.—'Υπάρχει μία. Τ ό  καλλιτέχνημα είναι 
μία π ρόφ «σις τής κριτικής.

Ό  ΜΑΘ. —  "Ω στε άρνεϊσθε τήν πρακτικήν της ση- 
μασίαν ;

‘Ο κ. ΑΣΟΦ.—Ά ρνού μαι δλας τάς πρακτικός σημα
σίας. Διατί όχ ι; Έ γνώρισα  ένα ερασιτέχνην ζωγράφ ον , 
ο  οποίος εφερνεν έπιμόνως τά  εργα του είς τούς κρι
τικούς κ ’ έζητούσε ταπεινότατα νά τού ύποδείξουν τά 
λάθη του. Καί κανένας δέν τού τά  ύπεδείκνυε. Διότι 
κάθε _πίναξ του ήτον ολόκληρος ένα λάθος. Κ 'έ γ ν ώ 
ρισα  ένα κριτικόν, ό  όποιος δέν είμπορούσε νά ύποφέρη 
τ ά  μάτια τή ς Τ ζοχόντας τού Λεονάρδου Δ ά  Βίντσι. 
"Ενας (ΐεγάλος καλλιτέχιης κ’  ενας μικρός άλλά ειλι
κρινής καλλιτέχνης, π ώ ς είμπορεί νάνεχθή τήν επέμβα- 
σιν αύτήν;

Ό  ΜΑΘ. —  Δ ια τ ί ;
Ο κ. ΑΣΟΦ. —  Διότι ό  άληθινός καλλιτέχνης βάζει
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τήν ψυχήν του μέσα είς τό  εργον του, βάζει τόν  ερωτά  
του. βάζει τά  ό ρ α ιο τ ερ α  μυστικά τή ς ζω ή ς  του, βάζει 
τό προσφιλέστερον μέρος τή ς σκέψεώς του. Π ώ ς 
είμπορεί νάνεχθή ένα τρίτον, ό  όποιος έρχεται μέ όλην 
τήν αύθάδειαν, ξεδοντιζόμενος κατόπιν ένός γεύμα
τος, νά έπέμβη είς τά  μυστικά του καί νά μαλάξη τά 
ιερά του, δπως μαλάζουν οί έλεγκταί τού τελωνείου τά  
άσπρόρρουχα μιας κυρίας ;

Ό  ΜΑΘ. — "Ε χω μίαν άντίρρησιν. Έ άν  ουμβαίνη 
αύτό πού λέγετε, τότε ό  καλλιτέχνης πρέπει νά κρατή 
τό έργον του διά  τόν έαυτόν του.

Ό  κ. ΑΣΟΦ—  Κ αθόλου. Αύτό θ ά  ώ μοίαζε μέ μίαν 
νοσηρόν διαστροφήν, ή  όποια φέρει τό  όνομ α  κάποιου 
ήρωος τής Π αλαιός Γραφής. ‘Ο  καλλιτέχνης θέλει νά 
συγκοινωνήση πρός άλλας ψυχάς, αί όποΐαι ομοιάζουν 
μέ τήν ίδικήν του. Λυτός είνε ό  π όθος του, ή  φ ιλοδο
ξία  του  καί ή άπ όλανσίς  του- Ά λ λ ο ς  ευρίσκει περισσό
τερα ; καί άλλος όλιγωτέρας. “Ο λοι δμ ω ς οί άληθινοί 
καλλιτέχναι ευρίσκουν.

Ό  ΜΑΘ. —  Ά λ λ ά  νομ ίζω  π ώ ς έφύγαμ.εν άπό τό 
θε’μα μας. Ό μιλείτε δ ιά  τήν ποίηση· καί τ ό  θέμ α  μας 
είνε η ζωγραφική. Ν ομίζω  δτι ζητείτε παραπολλά 
άπό τούς πτωχούς μας ζωγράφους.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —■ Δέν ζ η τ ώ  καθόλου πολλά. Ζ η τώ  
πρώτον νά είνε ποιηταί καί δεύτερον νά γνωρίζουν τήν 
τέχνηντους. ’Αλλέως είναι περιττόν νά  βασανίζουν τήν 
φύσιν καί τόν έαυτόν τους. Έ ν ω ς  τοίχος είμπορεί νά 
περάση πολύ καλά καί χωρίς εικόνας.

Ό  ΜΑΘ. —  Ά χ ! διδάσκαλε· Έ κ άμ ατε τό  κατηγο
ρητήριου τής κριτικής καί είσθε ό  πλέον απαιτητικός 
κριτικός.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Μ έ τήν διαφοράν δτι κάμνω γενι
κήν κριτικήν. Είναι τουλάχιστον ή μόνη πού είμπορεί 
νά ώφελήση, διότι δέν ενοχλεί κανένα καί δλοι τήν 
προσέχουν. Είναι ό  νόμος, βλέπετε, τή ς «έξαιρέσεως τών 
παρόντων». Κ αί είνε δ  παιδαγωγικώτερος νόμος.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

«ΙΖερι έπ ιπ ολα ιότη τος»

ΕΣΥΝΗΘΙΣΑΤΕ, μοϋ Ιλεγε άκμαία κυρία μετεωριζό
μενη είς τήν τετάρτην δεκαετηρίδα, ν’ αποδίδετε 

είς τ ά ς  γυναίκας την ματαιοδυξίαν. Δέν μπορώ νά 
λησμονήσω ακόμη τό  ειρωνικό σας χαμόγελο δταν 
προχθές είδατε γιά πρώτη φ ορά  τήν νέα μου τουα
λέτα· Ή  γραμμή τών χειλιών σας ανέβηκε άπό τό ενα 
μέρος, κατέβηκε άπό τ ό  άλλο κι’έζωγράφισε αρκετά 
εκφραστικά μίαν σκέψιν δχι πολύ κολακευτικήν διά 
τό μυαλό τώ ν  γυναικών.

—  Ό μιλείτε άπό ρυτήρος. Δέν προφ θαίνω  νά δια- 
μαρτάρωμαι.

—  Σ ά ς  άπαλλάσσω  άπό αύτήν τήν εύγένειαν. Λοιπό'· 
ή ειρωνεία σας αύτή ήθελε νά σημάνη δτι έμεΐς οί 
γυναίκες εϊμεθα επιπόλαιοι διότι φροντίζομε διά  τήν 
εξωτερικήν μ ας παράστασιν.

—  Ί σ ω ς .
—  "Οχι ίσω ς, άλλ ’ άσφ αλώ ς. Δηλαδή μετέχετε καί 

σείς τής γενικής πλάνης, ή δποία κυκλοφορεί ω ς  νόμι
σμα. θ έ λ ω  μιά κο.ί καλή νά ξεθυμάνω  καί τά  λέω  οέ 
σας διά  ν ά  τ ά  μεταδώσετε καί είς άλλους. Είπέτε μου, 
παρακαλώ, διατί κομψεύεται μία γυναίκα ; Δ ιά  ν’ άρέση 
ή  νά μήν άρέση  είς τούς ά ν δ ρ α ς ; Υ π ο θ έ τ ω  διά  τό 
πρώτον. Κ αί βέβαια. Είδατε ποτέ ένα κύριον ν’  άγα- 
πήσϊΙ ή  έστω  καί νά γουστάρη μίαν ομόφυλόν μου άπό 
τήν οποίαν νά λείπη ή χάρις τού ντυ σίματος; Σείς 
προσέχετε ακόμη καί τήν μέθην τού Αρώματος, τήν 
αρμονίαν τών χρωμάτων, τήν τελευταίαν πτυχήν τής 
φούστας καί άλλα. [’Ε δώ  έχαμήλωσεν ελαφρά τά  μάτια]. 
Έ μ εΐς οί έπιπόλαιες αγαπούμε άνδρας εστω  καί μέ 
κακορραμμένο σακκάκι, μέ φαρδύ γελέκο, μέ παντε
λόνι άνισόρροπον, μέ λαιμοδέτην καί καπελλο συναν-

τώμενα  είς τ ’ αύτιά. Δέν μάς νοιάζει κάν πού μυρίζετε 
καπνούς ή άλκόλ. Δέν εξετάζομε παρά τόν άνθρωπον. 
Έ ν φ  έσεΐς θέλετε τή γυναικούλα σας, άλλά μέσα σέ
μπομπονιέρα μέ πολύχρωμες χαριτωμένες κορδελίτσες.
Τ ί νά κ άνω μ ε; Τ ρέχομε είς τά_μαγαζιά χολ τής μοδί
στρες δ ιά  νά  γείνωμε είς τά  δμματά  σας άρτιμελεΐς. 
Καί τώ ρα , άποκριθήτε, παρακαλώ . "Ο ταν ό  θ ε ό ς  
μεταξύ άλλων αγαθών άπεφάσισε ν ά μ ο ιρ ά ση  τή ’  έπι- 
πολαιότητα, πρός ποιον έφάνη πλέον ανοιχτοχέρης; 
Π ρός τόν Ανδρα ή πρός τήν γυναίκα;

—  Ν ομίζω  καί είς τούς δύο.
—  Ή  άπάντησίς σας είνε μία ύποχώρησις.
—  Ή τ ο ν  ίπόμενον. Ε Ισθε τόσο  χαριτωμένη μέ αύτό 

τό σταχτί φ ό ρ εμ α ! . . .
—  Σιωπή. Υ π οχ ω ρείτε  ραγδαίως. ς α ν τ ς ο ς

©  Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Θ ία τρον  Κ υβέλλης :  « Τά αημερνά. τά  χρόνια» γεγο
ν ό ς  είς πρ&ξιν, υ π ό  Ζ . Μ άκρη. —  Τ ιμ η τικ ο ί και α π ο 
χαιρετιστήριοι. — Τ ό Ινδ ιαφ έρον τή ς  Β ασιλικής Ο ικο
γένειας. — Π ρόχειρος Α πολογισμός. — 'Ε τα ιρ ία  θ ε α 
τρ ικ ώ ν  Σ υ γγρ α φ έω ν .

Ο  κ. Ζ . Μακρής, αδελφ ός τού άλησμονήτου φίλου 
καί συνεργάτου τών -.Ιίαναθηναίων», έδω σε δείγμα 

τής ίδιοφυΐας του δΓ  ένός μονόπρακτου θεατρικού 
έργου, τό όποιον ονομάζει γεγονός. Τ ά  «Ση μ ερνάτα  χ ιο 
νιά» τψ δντι δέν είνε δράμα. Είνε άπλώς ένα κομμάτι 
θλιβερός, τραγικής άν θέλετε ζωή ς, χωρίς^πλοκήν και 
πρύ πάντων χωρίς λύσιν. Έ ν α ς  νέος ιατρός, βιοπαλαι
στής, είνε βουτηγμένος είς τά  χρέη. Τήν ήιιέραν έκείνην 
πρέπει νά έξοφλήση Ινα συνάλλαγμα, πρέπει άκομη να 
πληρώση τόν φόρον επιτηδεύματος· Διαφορετικά θ α  
τού κάμουν κατάσχεσιν είς τό  σπίτι του, είς τό ΐατρεϊον 
του, ίσω ς καί θ ά  τόν συλλάβουν. Ο ί φ ίλοι του δέν 
είμπορούν ν ά  τού  κάμουν τίποτε. Κανείς δέν δανείζει 
τόν πτωχόν επιστήμονα! Καί μέσα είς τήν τρικυμίαν, 
προσέρχεται Ινας ασθενής διά  νά  έγχειρισθή. Αυτος_ ο 
ασθενής είνε πλέον ή μόνη ελπίς, ή προσωρινή σωτήρια. 
Διότι θ ά  πληρώση καλά. Ά λ λ ά  πρέπει π ρώ τα  va πει- 
σθή νά κόμη τήν έπικί'·δυνην Ιγχείρισιν, ή όποια τόν 
φοβίζει- Μ ετά πολλούς δισταγμούς επί τέλους τό άπο- 
φασίζει. Είσέρχονται είς τό .Ϊατρεϊον, ή έγχείρισις 
αρχίζει. Ά λ λ ά  μετ’ όλίγον καταφθάνουν είσπράκτορες 
και δικαστικοί κλητήρες, άγριοι καί ανένδοτοι, αποφα
σισμένοι νά Ικ τελ έσ ονν . Ό  άδελφός τού ιατρού κ ενας 
φίλος του , είς μά.την τούς παρακαλούν νά περιμεινουν, 
νά έπανέλθουν. Είς μάτην κατόπιν .προσπαθούν να 
τούς άποδιώξουν διά  τής βίας.. Ε κείνοι ά.νθίστανται 
καί κάμνσυν θόρυβον. Ό  Ιατρός αναγκάζεται ναφισμ 
τήν έγχείρισιν είς τήν μέση»·, καί νά προστρέξη, εξαλ- 
λοσ, διαμαρτυρόμενος καί ίκετεύων. Είνε _μία στιγμή 
άγωνίας. Μ έσα  ό  Ασθενής κινδυνεύει από αιμορραγίαν. 
Ό  ιατρός Ιπιστρέφει πλησίον του. Οί είσπράκτορες μ 
ενα μικρόν μπαξίσι, πείθονται νά έπιστρέψουν αργότερα. 
Μετ’  όλίγον Ιμφανίζεται πάλιν ό  ιατρός- « Ό  ά ρρω 
στος έσώ θ η — λέγει—άλλά έγώ· νά ίδούμε τί θ α  γ ινω !»  
Καί ή  αυλαία πίπτει, ένφ ή κατάστασις εξακολουθεί. 
Καμία λύσις δηλαδή. Γεγονός καί όχι δράμα. Μ ια 
αγωνία δυσκόλου βίου, είς τό  κατακόρυφον της, παρα- 
τεΐ'Όμένη χωρίς ελπίδα. Τ ά  σημερινά^ τά χρονιά, τα  
όπ οια  όμ ω ς είνε καί τά  χθεσινά, καί ακόμη ίσω ς θ α  
είνε καί τά  α ύ ρ ια ν ά ... . ,

Κ αλά  γραμμένου αύτό τό  γεγονος. A l σκηναι με 
όρκετι'ιν φυσικότητα καί αλήθειαν· εκείνη δέ κατα τήν 
όποιαν φθάνει ό  ασθενής, φοβισμένος, διστακτικος, 
αναποφάσιστος ακόμη, ένφ  οι άλλοι προσπαθούν να 
τόν πείσουν, ή φυσικωτέρα καί ιίιραιοτέρα. Ά λ λ  οι 
θεαταί, οί οπ οίοι είνε συνειθισμένοι νά βλέπουν κομ-
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trüützí a t e  a ja s *  *,·“*# ?“ 4 «*■» ·*p lS fS lis  iig ^ ^ i
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* « *  ΓΡ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  3Ε Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

Τό τέλος τής θεατρικής περιόδου ¿ζωηρέυσαν α ί ,
t i^ ukcu και « I  αποχαιρετιστήριοι των ήθοποιών. Ή  Β Ε Α Τ Ρ ΙΚ Η  Ζ Ω Η  Τ Ω Ν  Π Α Ρ ΙΣ ΙΩ Ν
a » «  Κοτοπούλη, είς τήν «Ν έαν Σκηνήν* έκαμε τήν
τιμητικήν τη ς (ΐε τα  «Τ ρία  Φιλιά» τού κ- Χ ρηστομά- * '0  οίκος α ν ι ο ν  ¿ ν  τά ίει»
νου, Τ ρεις χιλιάδες δραχμαί, — είνε ιό  ρεκόρ !  —  είσε-
πραχθησαν εκείνο τό βράδυ, φ ορτία  δέ άνθέων καί Τ Ο  ύπό τόν τίτλον αυτόν δραμα του ’Α ρθούρου Pinero 
οωρων πολυτίμων προσεφέρθησαν είς τήν κοσμαγάπη- 1 , ό  όποιος είνε ό  γνωστότερος καί διασημοτερος άπό 
ιην καΛΛιτεχνιδα. Κπισης πανηγυρικώς Ιδόθ η  εις τήν τ » « ς  συγχρόνους άγγλους δραματουργούς, μεταωοα- 
« ®?ν ¿ , " ) vnV8 »«ιι ή τιμητική τού κ. Σ αγιώ ρ μέ τόν ° f ey e k  τήν γαλλικήν επαίχθη εις τό  θέατρον Β ωδε- 
ωραιον του «Μ πρισαντω». Εις τό  Δημοτικόν, μέ πρα>- Ριλ τώ ν  Π αρισίων. Π ρόκειται εις τό δράμα αύτό πεοί 
τοφ«νη κοσμοπλημμυραν ο  κ. Φύρστ εδω σε τήν ίδικήν χ%  Ιστορίας μιδς δεύτερος συζύγου είς οίκον ό  όποιος 
Γ? υ « 1 J W ,  ’τα ιξαςτόν  «Ό θέλλον», μέ. Δυσδαιμόναν εΰωδιρ, θ ά  ήδύνατο κανείς νά  εϊπη, από τήν άνάμνη- 
την Δδα Κοτοπούλη. Τ έλος ή κ.. Κυβέλη Ά δριαν ού  ° ιν «ή? π ρώ της συζύγου. Ή  πρώτη Κυρία Τζέσσον 
«πεχαιρετησε τους πολυπληθείς θαυμαστός τή ς τέχνης θχο γυνή ύπέροχος, τούί^ίχιστον ούτω  διατείνεται ό  
της, οι οποίοι εσπευσαν να γεμίσουν τό  βράδυ εκείνο <™ζυγος της, οικοκυρά απαράμιλλος, μοναδική είς τό 
το  αημοτικον, με την ίδικήν μας «Φωτεινήν Σάντρη». ν® διατηρή τόν οίκον αύτού έν τάξει. Ό π οίσ  άντίθεσις 

ΟΛας αυτας τας παραστάσεις ¿τίμησαν διά  τή ς πα- ΡΒ τήν δευτέραν, αύτήν τήν έλαφράν, τήν Ασυλλόγι
σ τ α ?  τω ν  και αι Α· Β. Y . ο ί Πρίγκιπες. Είνε χαρα- οτηνΝ ίναν τήν οποίαν κατά δυστυχίαν του ένυμφεύθυ.

.ενδιαφέρον, τό  οποίον Ιξεδήλωσεν ή Β εβαίως δέν θά  είνε ικανή αυτή νά διατηρήση τήν 
ΒασίΑΐκη Οικογένεια κατα τήν περίοδον ταύτην π ρός ταξιν του οίκου του ή  όπ οία  είς τόν  σύζυγον είνε 
την θεατρικήν μας κινησιν. Πρίγκιπες καί Πριγκίπισ- τοσον  επιθυμητή. ’Αναγκάζεται λοιπόν αύτός νά προσ- 
σαι παρακολούθησαν μετ αγαπης όλα  σχεδόν τά  δο- ψυγη είς ξένα πρόσωπα, τά  όπ οια  άνιί τής άνικάνου 
νεντα  φέτος πρωτότυπα έργα. ’Ανάλογον δέ πρός τό  νεαρός γυναικός, θ ά  μεριμνήσσυν διά  τήν διεύθυνσιν 
ενοιαφερον της Βασιλικής Οικογένειας ύπήρξεν ύμο- τής οικίας. Τ ά  ξένα αύτά πρόσωπ α, είνε ο ί  συγγενείς 
Λογοτμενως και το  ενδιαφέρον τού κοινού. Τ ά  τρία  ?®τήρ καί μήτηρ, άδελφοί καί άδελφαί τής μακαοίτυ 
«υριοιτερα αθηναικα θέατρα, καθ ’ δλην τήν περίο- *α ι προσφιλούς συζύγου, οί Ρίδζλευ· ¿κυρίευσαν
τλ  ’ «νεθαρρύνθησαν δέ εις «δτο ι έξ  εφ όδου τόν οίκον τού π ρώην γαμβρού των·
των π °υνι7 ^  ς  |λλη « κών Βύγων, -  προπάν- κυριαρχούν απολύτως· δέν υπάρχει ταπείνωσις καί
των το «Πανελλήνιον» της Κυβέλης, μέ τήν άλή- φ υ τ ελ ισ μ ο ς  τον δποϊον δέν Ιπιβάλλουν είς τήν άτυνή 
θ ω ς  -ίωτισμενην διευθυνσιν του,— μερικά των όποιων ?υτην Νιναν. Τ ό  δράμ α  ούτως εξακολουθεί ύπό την 

Α· Τ|νλ  Κ ατ?  Φ  γνώμην μας, τό έννοιαν τήν όποιαν κοντεύετε. ’A U á , έξαφνα, τί συιϋ- 
α  ωτερον τω ν  δοθεντων φέτος δραματικών έργων είνε ? “ ινεί i Ν α  εϊσθε βέβαιοι ότι μέ δραματουργόν τόσω  
ΙοονΑ  Τ ™  του *· Μ ελα' «πειτα οί «Ήε- επιτήδειον ώ ς  τόν  Pinero είνε αδύνατον νά μή συμβή

¡ 'Τ° υ *' ? ρν' Δια  ίην  δραματικήν του τι έντελώς απρόοπτον. Ή  Νίνα, ή ξένη εντός τού
κ^ησιν εις τους χαρακτήρας του, αξιοσημείωτονέπίσης ίδιου της οϊκου, έρευνώσα μέσα  είς έν έρμάοιον άνα- 
^  αΪΙ ν τβ1 πρωιολειον τού  κ. Π απαζαφειροπού- καλύπτει όλω ς τυχσίως έν δέμα  ¿πιστολών. Καί αί 
„ „ ' J }  ‘ -Κ ^α^ ετη μ ενη ». Δια  τα  φιλολογικά των χαρί- έπιστολαι αύταί άποδεικνύουν δτι ή  πρώτη γυνή τού 

C ,  · Τ"  π °  8ίγα<τιΜ κ· NteP«va, «τό  Χελιδόνι» καί συζυγου της, ή «άγία> εκείνη, τής οποίας τάς άρετάς 
s l ó n S ’L ^ ^ τ“ ^ ωχι<τ,,α: ·  Κ » 'τ έ λ ο ς τ ά  «Τ ρία Φιλιά», τήζ ρίπτουν διαρκώς κατά πρόσωπον, ήτο σύζυγος 

Μ . Τ 6 *■ Ν ρηστομάνος. ^ ο χ ο ς .  Ή  Νίνα θ ά  ήδύνατο νά θρι^μβεύση TÓ¿a
Jl. ^ Γί“ ν ελαιρροτέρων, και των πνευματωδεστέ- Ευγενεστατα στεργει νά μή εΐπη τίποτε είς τον σύζυ- 

ρων, Οιαπρέπουν η  «Πρωθυπουργίναν τού κ. Μ ωράί- 'ί^ν της. ΆΧΧ· ό  σύζυγος μανθάνει ονχ  ή ,ΤΟν ιό  γενο- 
ί ·  Τ " ,ς  Κ ωλ*τιηζ'· τού κ. Δημητρακο- νος από τόν  άδελφ όντου  ό  όποιος άνεκάλυψε τό  άπόρ- 

που/ιου. υ  δε «Κ ινηματογράφος» τού ίδιου πρέπει, ρητόν. Τ ότε οί οφθαλμοί του ανοίγουν· παοακαλεί 
Ο δ ε °τ ν’ „να ^ «ω βη θη  ω ς  ή  εόθυμοτέρα τών μέχρι τούς Ρίδζλεύ νά  φύγουν άπό τόν οίκον του, τόν  οποίον%3&τεχ· ̂  ο , 1 ίΡ „ δ Λ , „ ο . «  -  t o s t ó n -  ·* ·  4 ~  · ·

- · °  « * * * - "
Ε ^ ν ϊ ’ΐ ? !άνν;  I a f' OVOV ι”  0π°,ΐ0ν „εί^ ° ί ’ ο0ί1̂  νΔ ΤΕΤΡΑΠ ΡΑΚΤΟΝ  τό  έργον τούτο τού Ά ν δοέου  Ρι-
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b όποιος εμεινεν είς τήν πατρίδα των και οιρκίσθη νά 
μείνη πίστη είς αύτόν. Ά φ ’  ετέρου δμ ω ς δέν θέλει να 
δυσαρεστήση τόν  πατέρα  της, άποκρούουσα σκανδα· 
λω δώ ς γάμον Ινέχοντα πολιτικήν σημασίαν. Π ώ ς  να 
κάμη διά  νά συμβιβάση όλα  α υ τ ά ; . . .

Ό  μέγας "Αγνός Έ λου α  γνωρίζει τήν άστατον διάθε- 
σιν τού Δαγοβέρτου- γνωρίζει ότι μετά μίαν εβδομάδα  δ 
βασιλεύς θ ά  βαρυνθή τήν νέαν του σύζυγον· αποφασίζει 
λοιπόν έν τή σοφίφ  αυτού, ότι κατά  πάσαν νύκτα, εις 
τήνάληθη βασίλισσαν θ ά  υποκαθίσταται ή χαριτωμένη 
δούλη Ναντίλδη. Αΰτη ουναινεΐ είς τήν ύπόκρισιν 
αύτήν, διότι άγαπφ ιόν βασιλέα. Ά γ α π ώ σ α  αύτόν τρυ- 
φερώτατα, κατορθόνει καί ν’  άγαπηθή άπό αυτόν. Ό  
Δαγοβέρτος έχει ήδη  δύο συζύγους· μίαν τής ημέρας 
καί μίαν τή ς νυκτός. Ή  βασίλισσα, κενιςιζομένη απο 
τήν ζηλοτυπίαν, γίνεται ευαίσθητος· άνακαλύπτει θέλ
γητρα είς τόν  βασιλέα αύτόν ό  όπ οιος δέν τής ηρε- 
σεν· άλλ’  είνε παραπολύ άργά. ’Επιστρέφει εν μεσφ  
τού λαού της. Κ αί ή  Ν αντίλδη καί ό  Δαγοβέρτος, είνε 
εύτυχείς·

« ’ ί α ρ α ή λ »

ΤΟ τρίπρακτον αύτό δράμ α  τού Ε ρρίκου  Μπερνστάΐν 
έπαίχθη έίς τό θέατρον  τή ς ‘Ρεζάν. Ό  πριγκηψ 

Τιμπώ δέ Κρουσύ είνε ό  νεαρός αρχηγός τού άντιση- 
μιτικοΰ κόμματος. Ενεργητικός, σφριγών,( όρμητικω- 
τατος θέλει πρός παραδειγματισμόν των Ισραηλιτών 
ν’ άποπέμφη άπό τήν Λέσχην τόν ’Ισραηλίτην έκατομ- 
μυριούχον Γκυτλνέβ- καί έπειδι’ι ούτος αρνεϊται να 
παραιτηθή, δ ι ’ ένός ραβδισμού τού ρίπτει τό  καπέλο 
κατά γής. Ύ π ό  τήν ύβριν έν τούτοις ο  Γκυτλνέβ απο
μένει σιωπηλός καί άκίνητος, παραπολύ ω χρός ¡ιονον. 
Διότι δ  Τ ιμπώ είνε νόθος υιός του- καί ή δουκισσα 
"Αγνή δέ Κρουσύ, ή μήτηρ του, μή δυναμένη άλλως νά 
άποσοβήση τήν έπικειμένην μονομαχίαν άναγκαζεται 
ν’ άποκαλύψη είς τόν υιόν τη ς καί υιόν τού Ισραηλί
του τό  απόρρητον τής γεννήσεώς του. Ό  Τιμπω τότε 
θέλων ν’ αύτοκτονήση άποτρέπεται άπό τόν πνευματι
κόν του καί σχεδόν πείθεται νά ΰπάγη είς μοναστή- 
ριον. ’Αλλά προσκαλεί τόν Γκυτλνέβ διά  νά τού δω ση  
ίκανοποίησιν. Ο ύτος μανθάνων δτι δ  υιός του θ α  γινη 
είς άπό τούς ιερωμένους εκείνους τούς όποιους βοβ- 
λύσσεται, έξανίστατα. καί μέ σκληράν επιμονήν απο- 
δεικνύει είς αύτόν δτι δέν είνε ‘Ε βραίος μονον λογφ  
τού αίματος άλλά καί λόγφ  τού πνεύματος, τού χαρα- 
κτήρος, τής Ιδιοσυγκρασίας. Είς τόν άγώνα του κατα 
τώ ν 'Ε β ρ α ίω ν  δεν έπέδειζεν ή Ισραηλντικάς αρετας, 
ύπήρξεν γνήσιος γόνος τής_ φυλής^ του παλαιών κατ 
αύτής. Π ρό τής νέας αύτής άποκαλόψεως, ή οποία είνε 
τρομερωτέρα ίσ ω ς  ό ι  αύτόν άπό τήν πρώτην, ο  Τ ιμπω 
αύτόκτονεί. -  Χ ς  Δ.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Τ ό ξ ο μ α  είς  τό  'Ω δεΐον

TPE1S πρώτης τάξεω ς φωνητικαί δυνάμεις συνηνώ- 
θησαν Ιφ έτος είς τό  ’φ δεϊον  άπό τάς όποιας περι- 

μένομεν πολλά. Ή  Κ «  Φεράλδη, ή Κ »  Φ ωκά> και η 
Λ1« Γεννάδη. Είνε τόσον  γνωστή ή άξία  και η ευσυνεί
δητος έργασία καί τώ ν  τριών άνω τέρω  καθηγητριών, 
ώ<ττ$ τολμ ώ  νά  βϊίτω δτι αμφιβάλλω  άν και $ιζ αλλα 
•Ωδεία τό  $ομιι εύρέθη είς τοιούτον κολοφώνα, οσον 
τώ ρα  είς τό  ’QôeTov μας, είς τό όποιον θ α  κατεχη τήν 
πρώτην θεσιν. Καί δικαίως, διότι τό ά σμ α  είναι το 
πρώτιστον στοιχείον τή ς μουσικής ιδιοφυίας, είναι ή 
άναβίβασις τής καρδίας είς τά  χείλη και συνεπώς Ô 
άμεσωτατος Ιξάγγελος όλων τών συναισθημάτων μας. 
Ο ί άρχαϊοι πρόγονοί μας ¿καλλιεργούν ια Λ υ το ή σ μ α , 
είς δέ τά  εκπαιδευτήρια τώ ν  αρχαίων Αθηναίων τό 
M ftv κατείχε τήν πρώτην θέσιν και προηγείτο τού 
φορμίίειν, Ινρίζειν καί αΰλε«·. Α ύτός ούτος ο  Νερών,

όπως μάς βέβα ιοι ό  Σουετώννος, τό  φωνητικόν τολαν- 
τον  έθεώ ρει ώ ς  θείον δώ ρον, συχνά δέ ήρέσκετο να 
τραγσυδή καί πολλά βρα βεία  είς διαφόρους μουσικούς 
άγώνας είχε λόβη . Αεγεται μάλιστα δτι τόσον ^περιε- 
ποιεϊτο τήν φωνήν του, ώ στε διά  να τήν διατηρή υγιά, 
εκαμνεν αύστηράν δίαιταν, έλάμβανε φάρμακα, οταν 
έκοιμάτοέτοποθέτειέπ ί τού στομάχου του  μίαν λεπτήν 
μολυβδίνην πλάκα καί δλην τήν εργασίαν του την 
διεξήγεν εγγράφως, άχοφεύγων ούτω νά όμιλή πολύ.

Ά λ λ ά  καί σήμερον άκόμη είς τήν Ευρώπην οί άοι- 
δοί απολαμβάνουν βασιλικωτάτων τιλιών. Δια  τούτο 
καί τό  μελόδραμα θεω ρείτα ι ώ ς  τό άνωτατον είδος τής 
μουσικής τέχνης, διότι είς αύτό πρωτεύει τό ήσμα, 
π αρ ’ δλην τήν άντιπολίτευσιν τήν οποίαν άναπτυσσει 
σή^ιερον ή συμφωνική λεγομένη μουσική-

Ά λ λ ά  ό  λάρυγξ κρύπτει μυστήρια. Είναι κάτι περισ
σότερον άπό λαβύρινθος. Ό  λάρυγξ είναι ή Ιδρα  τής 
φωνής καί όμως διά  νά τοποθετηθή αύτη εις την 
θέσιν τη ς όπ ω ς άπαιτεΧ ή τέχνη, π όσαι δυσκολίαι 
χρειάζονται, π όσαι διατυπώσεις, πόση λεπτότης. Διά 
τούτο τά  έννέα δέκατα τής επιτυχίας και τή ς αξίας 
μιας φωνής είναι ή τοποθετησίς της (l’ im posto).

Τ άς δυσκολίας λοιπόν αύτάς καί τά  μυστήρια τού 
λάρυγγος άνέλαβον νά διαχειρισθοΰν α ί τρεις καθηγή- 
τριαι. Ή  κ. Φωκά, γνωστότατη εύφημότατα είς τον 
γαλλιτεχνικόν κόσμον, δέν ύπάρχει άμφιβολία οτι υπό 
τήν αιγίδα τού “ί)δείου θ ά  μας παρουσίαση καλούς 
καρπούς. Ή  κ. Φ εράρδη, κάτοχος άκόμη καί τή ς σκη
νικής ύποκρίσεως, μεγάλως θ ά  συντελέσρ είς την όσον 
τό  δυνατόν άρτιωτέραν μόρφωσιν έκεινων δσοι θ α  
ήθελαν νά άνέλθσυν ποτέ έπί τής σκηνής. Ή  Δνΐ« Γεν
νάδη, μόλις άπό ενός έτους διδάσκουσα, δέν εχει φυσικά 
νά μας επίδειξη άκόμη καρπούς. Έ ν  τούτοις ή μέχρι 
τοΰδε λίαν έπαγωγός διδασκαλία της καί ή προσωπική 
καλλιτεχνική άξία, ή  οποία π ρός τό  νεαρόν τή ς  ηλικίας 
της αποτελεί λίαν εύέλπιδα άντίθεσιν, μας «γγιάται 
ότι δέν θ ά  υστέρηση π οσώ ς τών άλλων συνάδελφων 
τη ς είς πλουοίαν καί εκλεκτήν παραγωγήν. Ή  ¿φετινή 
άντιπροσώπευαις τού φσματος είς 'QóeXov αύτη είναι· 
Α ί διδασκάλισααι αύταί είναι. Ά π ό  τούς μαθητας και 
τά ς  μαθήτριας τω ν  δέν Ιχω  νά  απαιτήσω  π α ρ ά  έν και 
μ όνον : νά τάς άκούσουν. Αύτό φθάνει.

θ . 1. 2 Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η Ϊ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η
Οί ΑμαραΧκοΙ π ά π υ ρ ο ί τή ς  Α ίγ υ π το ν

Ο κ. Βελέλης, ό  βαθύς επιστήμων τή ς εβραϊκής 
φιλολογίας, ¿δημοσίευσε τελευταίως είς το  «Ves- 

sillo Israelítico» περίλη-ψιν διαλέξεώς του περι τού 
ΚιβδήΙον τώ ν Ά μσραϊχώ ν Παπύρων τής Αίγυπτον, τήν 
οποίαν καί μ ετα φ ρά ζομ εν :

Γ νω ρίζω  καλά δτι όλοι δσοι ήσχοληθησαν μέ τούς 
έν λόγφ  παπύρους, άποδίδουν είς αύτσύς μεγάλην αξίαν 
καί δτι μερικοί διεκήρυξαν άκόμη ψευδή ό σ α  μάς με
τέδωσαν ό  Ι ω σ ή φ  Φλάβιος καί άλλοι συγγραφείς τής 
άρχαιότητος 4πί πολλών ιστορικών γεγονότων, διά  τον 
άπλούστατον λόγον ότι αί πληροφορίαι τών συγγρα
φ έω ν  αύτών δέν συμφωνούν π ρός ό,τι βεβαιώνουν ή 
υποβάλλουν τ ά  δήθεν σύγχρονα αύτά δοκουμέντα.

Ή  έξέτασις τού κειμένου των μέ είχε πείσει τελειω- 
τικώς ότι ο ί πάπυροι αύτοί δέν έχουν καμίαν απολύτως 
άξίαν καί ότι δέν είναι ούτε σύγχρονοι ούτε καν αΰθεν- 
τικά άντίγραφα οίασδήποτε Ιποχής. Τ ό  ύφος, ο  γρα 
φικός χαρακτήρ, αί ίδέαι καί ό  τρόπος διά  τού οποίου 
εκτίθενται, δλα  φανερώνουν τήν προσπάθειαν τού 
πλαστογράφου- και άνιί νά σ π άζω  άδίκως τό  κειραλι 
μου, όπ ω ς όλοι ο ί  άλλοι, δ ιά  νά έξηγήοω  μίαν λεξιν, 
η  φράσιν, ή  γβγονός, τά  όπ οϊα  δέν επιβεβαιούνται ά « ό
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κανέν εκ τώ ν  μνημείων ιώ ν  άνεγνωρισμένων ώ ς  αληθι
νών και αυθεντικών, ¿»μίλησα εις τούς εν Λονδίνο» γνω
στούς μου και τούς υπέδειξα π ώ ς έπωψελήθησαν οί 
,  στογραφοι “ *■? ΐ® σφάλματα τά όποια  διέπραξαν 

οϊπαλαιογράφ οι επί σαράντα  περίπου έτη, καί προσε- 
ιταΟησα να^τους πείσω δ η  εύρισκόμεθα ένώπιον έργου, 
άγνωστων αγυρτών^κοΛ ένώπιον σειράς σφαλμάτων τών 
ίοφων, οί οποίοι ωφειλαν άμεσως ν ' άποκαλύψουν τό 
βκανύαΛον και να καταγγείλουν καί σταματήσουν τό 
{εγονος. Ο ι π ρ ο ; ούς ώ  μίλησα, δέν είχαν τίποτε ν ’ άνη- 
ταξουν εις τας παρατηρήσεις μου άλλά καί δέν είχαν 
το θάρρος ν άποφανθοϋν ύπέρ τή ς γνώμης μου. Υ π ή ρ 
ξαν φυσικά μερικοί εξαιρέσεις άλλ’  όχι μεταξύ εκείνων 
ώ  όποιοι κατέχουν επιφανή θέσιν είς τήν έπιστήμην.

Κ α ι ομ ω ς ή το  ανάγκη νά  τή ν ύπερασπίσωμεν τήν 
Βΐιστη μην και να τήν απαλλάξω μεν άπό τόν κίνδυνον 
ίς τάν οπ οιον την είχαν σκληρώ ς έπί τόοον καιρόν 

εγκαταλειψει. Ε π ειτα  νά εύρεθή τό μέσον διά  του 
οποίου να παυσρ καθε συζήτησι-; «αί ά ιιφ φ ο λία  καί 
να πεισοουν ο ι εχοντες τον κοινόν νουν ότ ι πρόκειται 
περι απατης επαίσχυντου. Κ α ί επειδή είς τή ν άριθμη- 

ικην δεν χω ρει ευτυχώς διαφορά γνωμών, ήρχισα νό 
X . ! ' “ ’ ^  λόγψ  παπύρους ιά ς χρονολογίας αί
οτο ια ι είνα ι δ ιπ λο ί, εβραϊκαί καί αιγυπτιακοί- συνέταξα 
ημερολόγια συγκριτικά, δεχόμενος, ώ ς π ρ ος τή ν σύν- 
»»ισιν του εβραϊκού έτους, κά θε δυνατήν ύ π ό θ ίσ ιν  καί 
-‘ οτεστρωσα ουτω ο χι όλιγω τέρους τώ ν είκοσι πίνα- 
%  01 ο π ο ίο ι περιλαμβάνουν κ α ί τό  σήμερον έν ίσ/ύϊ 

? ·ί την Συναγω γήν σύστημα κα ί τά συστήματα τά 
X, ! π ^0 ι0 υ ο&τσβή τό έβραϊκόν ήμερολόγιον, ήτο 
συνατον να προκύη.ουν έκ  τώ ν άποπειρώ ν τώ ν γενομέ- 

τόν σκοπόν νά φτάσουν είς τό αποτέλεσμα 
,  ,'0· Ε« τω ν πινάκω ν αύτών μερικοί συνειάγθησσν 
τπ» τή βασει δεδομένων τά όπ οϊα  παρέχουν αύ'τοί οί 
ίδιοι πάπυρου καί έχρησιμοποίησα έξ αύτών στοιχεία 
όπου τ| χρονολογία, τελείω ς κα θ«ρά , δέν γεννά καμίαν 
αμφιβολίαν η ουζήτησιν.

Μετά τήν έργαοίαν αύτήν π αρέβαλα τούς παπύρους 
πρι»ς τους πιι-ακας καί έξηκολουίίησα νά ευρίσκω τήν 
ασυμφωνίαν ιώ ν  δύο σειρών τό»ν δοκουμέντων, καί 
μιαν η δυο φ οράς μόνον ήμπάρεσα νά εδρ ω  κάποιαν 
σχεσιν δια σπουδαίων παραχοιρήοεεον. Δέν μένει πλέον 
εις τους υπερμάχους τής γνησιόιητος τών έν λόγω 
πάπυρων π αρα  νά καταδείξουν ότι ο ι  υπολογισμοί μου 
είνοι λανθασμένοι ή ότι είργάσθην έπί ψευδών βάσεων 
Αν το κατορθώσουν, ά ς ήναι βέβαιοι ότι θά  συμφω- 

νήοω μαςι των. Τ
Οί έναντίοι μου, φανεροί ή μή, οί οποίοι καί αποτε

λούν τό συνολον σχεδόν τών έβραιολόγων, θ α  ήμπορέ- 
σουν γρήγορα να μελετήσουν ιό  θέμ α  μου είς έκδοθη- 
σομενον κατά τον Ν οέμβριον Ιργον μου. Θ ά  ιδού»- ότι ή 
αρχη τού λαβυρίνθου αύτού τής άπατης καί τών σφαλ- 
ματον ,ειναιή  λανθασμένη έρμηνεία,ή γενομένη ιό  ι8?8, 
των πάπυρων Μπλάκα, τών ευρισκόμενων τ ώ ρ α  είς τό 
ορειτανικον Μουσείον, κατά τής οποίας φαίνεται άπί- 
στευτον οτι δεν έξανέστησαν αμέσως οί αρμόδιου 
Ανεφερσ. είς το  Συνεδριον τό  παράδειγμα τοΟ άραμαϊ- 
κου συμπλέγματος : Αλ άλπέ μαλκά  όπου τό  άλετέ 
αφου είναι είς τόν πληθυντικόν, δέν ήμπορεί νά ση- 
μαιν^ αλλο άπό πολλάς χιλιάδας άνθρώπων, είτε 
κατοίκων ειτε οπλιτών, καί τό μαλκά, τό  όποιον είναι 
εις τόν ενικό»-, όμιλεϊ περί ¿νός μ όνον  βασΟ.έίος, ' καί 
] ?  .6,πο“ ιν ομως απεδόθη «επ ί χιλ ίω ν βασιλέαν», καί 
έξεληφθη ως απψαλεί τεκμήριο* οτι οί έν λόγφ πάπυροι 
ήσαν αναφορά, προς τόν ηγεμόνα του, υψηλού Π έρσου 
μεγιστανος εν Αίγύπτφ, όστις διά  τών άνωτέρω  λέξεων 
του ηυχετο, κατά τό ανατολικόν έθος, νά ίδή τήν εξου
σίαν του να εκτείνεται έπί χιλίων βασιλέων.

Είς τοιαύτην ερμηνείαν, περιέχουσαν σφάλματα τό 
σον ρ ,ταφ ανή , εστηριξαν τήν άρχήν ότι ο ί πάπυροι 
Μ πλατα είναι τού Ε  αΐώνος π. X , Καί τής άρχής

αυτής τής τόσον  ελαφ ρώ ς έξαχθείσης καί άκόμη ελα
φρότερα  γενομένης δεκτής, έπωφεληθέντες οί πλαστο- 
γραφοι π ροέβησαν έπανειλημμένως είς τό  Ιργον των 
και εξακολουθούν νά μας περιπαίξουν.

Δέν ζη τώ  τίποτε αλλο παρά νά έξετασθή ή γ»·ο»μη 
^ου άπο τούς νοήμονας καί τούς καλής πίστεως, οί 
οποίοι ν’  άποφανθούν περί τής άξίας της. Χάριν τής 
τιμής τή ς επιστήμης αύτής, είς τήν όποιαν καταλέγο- 
μαι ώ ς  σπλούς οπλίτης, έλπ ίζω  ότι, όπως παντού, δέν 
θ α  λειψουν τοιοΰτοι άνθρωποι είς τό πεδίον τώ ν  ση
μιτικών σπουδών.

Λ Α Ζ Α Ρ Ο Σ Β ΕΑΕΛΗ Σ

Ω ς συμπληρωματικά τή ς έπιστολής τού έξέχοντος 
έπιστημονος καί φίλου μας κ. Βελέλη ανάγκη νά άνα- 
φερωμεν ότι οί περί ώ ν  ό  λόγος άραμαϊκοί πάπυροι» 
επωληθησαν εν Αίγυπτφ είς διάφ ορα  π ρόσω π α  κατά 
τα  τελευταία ετη, φυλάττονται δέ τιάρα είς τήν Β οδ- 
λειανη ν Βιβλιοθήκην τού "Ο ξψ ορδ καί είς τό  μουοεΐον 
T0V J ,  ί?ου' Χρονολογούνται δήθεν άπό τήν εποχήν 
τού Β,ερξου, του Ά ρ τα ξέρξου  καί Δαρείου τού Ν όθου, 
η ο ε  ημερομηνία των είναι κατά τό Ε βρα ϊκ όν  ήμερο- 
λογιον και τό Αιγυπτιακόν, ώ ς  θ ά  ήσα»-, λόγου χάριν, 
έγγραφα συντασσόμενα σήμερον είς τήν Τουρκίαν μέ 
τήν χρονολογίαν τών ορθ οδόξω ν  Χ ριστιανών καί τήν 
μωαμεθανικήν συνάμα.

Αυτοί οί πάπυροι έξεδόΟησαν μέ πανομοιότυπα άπό 
το Πανεπιστηίΐιακόν τυπογραφειον τού "Ο ξφ ορδ, καί 
αν δεν άπατώμεΟα άντίτυπον του σπουδαίου βιβλίου 
έσταλη και εις τήν Ε θνικήν μας βιβλιοθήκην. Τ ό  
περιεχομενον αυτόίν είναι πράξεις Ιμπορικαί πωλήσεως 
και άγοράς κτημάτων μέ υπαινιγμούς ώ ς  π ρός τήν 
πολιτικήν καί κοινωνικήν θέσιν τών ’Ιουδαίων εις τήν 
πολιν Ά σου άν  καί είς τήν νήσον Έλεφαντίνην (όπόθεν 
οί πάπυροι παρεστά>θησαν προερχόμενοι) κατά τήν 
απομεμακρυσμένην έποχήν της πέμπτης π ρό  Χ ριστού 
έκατονταετηρίδος. Ό  κ. Βελέλης παρετήρησεν αμέσως 
τό τερατώδες τής γλώσσης, τήι- περί τάς ιδέας σΰγχυ- 
σιν και τους παλαιογραφικούς λόγους διά  τούς οποίους 
οϊ πάπυροι δέν δύνανται »-ά είναι τής έπ’  αι/τών σημειου- 
μενης εποχής καί έσυμπέρανεν άδιστάκτως ότι είναι 
προο»ν πλαστογραφίας.^ Ά λ λ ’ έν τ φ  μεταξύ ό  καθηγη
τής bachau τού Βερολίνου, ό  όποιος είναι ό  πρϋτανις 
των περι τα  τοιαύτα ασχολούμενων επιστημόνων, έδημο- 
σιευσε πέρυσι άλλον πάπυρον έκσκαφένια ύπό τιι-ος 
δοκίμου τή ς έν Αίγύπτφ Γερμανικής σχολή; είς {¡έσιν 
νποδειχ&εΐοαν είς αυτόν υπό τώ ν πωλητ&ν ώ ς εκείνην 
οπον και αντοί είχαν άλλοτε εύρμ τούς ίόικονς των. Ό  
γερμανος ι-εανίας λέγει αφελέστατα είς τήν περί τού 
προκβιμενου δημοσιευθεϊσαν εκθεσιν οτι ό  τόπος όπου 
ευρε τόν .αρχαιοίογικόν του θησαυρόν εφερβ σημεία 
προσφάτου άνασκαφης ύπό άλλων ένεργη&είσης, προσθέ- 
τει δε οτι ο  πάπυρος (δστις είναι τού ¡ο ν  αΐώνος π. X .) 
ευρευη μολ,ς ή ,,,ον μέτρο,· ύπό τήν επιφάνειαν τού έδά- 
φους και εις άμεσον συνάφειαν με τά χώματα, καθό»ς δέ 
έβεβαιωθη έξ  ̂ αυτοψίας ό  κ. Βελέλης είς Βερολϊνον, 
έκαστος δε δύναται νά ίδη είς τό  πανομοιόιυπον τών 
Ιΐρακτικων της ’Ακαδημίας έκείνης τής πόλεως, ό  έπί 
τοσουτους αιώ νας τσαλαπατημένος ούτός πάπυρος &<ι- 
τηρειται αριστα.

, Ε πειδή  δέ ό  νέος οΰτος θη σαυρός όμιλεί περί ναού 
εις την Ελεφαντίνην εφάμιλλου τού έν Ιερουσαλήμ , 
ήγειρε μέγσν παταγον καί ούδεμία Ιφημερίς είς τήν 
Ευρώπην παρελειψε νά  έξάρη τήν σπουδαιότητά του.
, ολόγοι, φ ιλολογοι καί ιστορικοί κατέγιναν με ζήλον 

είς την ερμηνείαν του- άλλ’  ό  ήμέτερος συμπολίτης κ.
1ίελελης εξετάζων τας χρονολογίας όλων αύτών τών 
®Υγραφων δίδει την [ΐαθημαιικήν άπόδειξιν ότι αύτά 
Οεν συμφω»-ουν ούτε π ρός τά  συγκριτικά ημερολόγια 
των δυο έθ-νων ουτε πρός άλληλα. Καί τά  έπιχειρήματα 
της άριθμητικής είναι άκαταμάχητα.
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ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΑ  ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η

EIS τήν «Μ ελέτην» Αύγουστου— Σεπτεμβρίου, δ  κ.
Δ. Κακλαμάνος έγραψε σημειώσεις «’A r ó  τόν ¡όίον 

τού Νικολάου Γύζη». Ι δ ο ύ  ενα πολύ ενδιαφέρον από
σπασμα :

« 'Ο τι εις τόν Γύζην αί καλλιτεχνικοί μορφαί του 
ήσαν ή ενσωμάτωσις τώ ν  όνειρωδών συλλήψεων της 
ψυχής του, άποδεικνύει τό  μοναδικόν, καθ ’  όσον μοι 
είναι γνωστόν, ele τήν τέχνην αύτό γεγονός, τό  έπιβε- 
βαιωθέν ύπό τού Ρίττερ. Ο ί πίνακες τού Γύζη  μας 
δίδουν τόν τύπον λιγνής, ίδε«ύδουςτ πνευματικής ou*· 
φανείάς γυναικείας μορφής, τής όποιας καταφανής 
είναι ή  όμοιότης π ρ ό ς  μίαν τών θυγατέρων του καλλι
τέχνου. Οί άπροσέκτως Ιξετάζοντες ένόμιξαν, ο ι ι  ό 
Γύξης, όπ ω ς πολλοί τώ ν  καλλιτεχνών, ω ς  πρότυπόν 
λαμβάνοντες τάς πέριξ αύτών οίκείας μορφάς, έξωγρα- 
φιζε τήν κόρην του. Ά λ λ ’  ό  Ρίττερ δια  τής χρονολο
γικής συγκρίσεο>ς Ιβεβαίωσε»’, ότι ο  Ιδεώδης αυχος 
τύπος τού πλαστικού κάλλους καί τής αρμονικής ευ- 
ρυθμίας εμφανίζεται είς τούς πίνακας τού Γύζη, προ- 
τηδ γεννηθή ή θυγάτηρ του, προτού λάβη τ ο ς  διαμορ
φώσεις αύτής ώ ς  γυναικός. Ή  καλλιτεχνική συλΛηψις 
τού Γύζη είναι προγενέστερα τής ανθρώπινης δημι
ουργίας του. Τ όσον  δ ’  έντονος ΰφίστατο είς την ψυχήν 
του ό  όραματισμός τής σπανίας μορφής, ωστε αιοθη- 
τοποιήθη είς τό  σχέδιο»’ άμα καί είς την σαρκα. Η 
παρατήρησις βεβαίως θ ά  έπεκτείνεται και έκτος του 
Γύζη θ ά  εΐνε κοινή καί είς άλλους μεγάλους ζω γ ρ ά 
φους, άλλά δέν γνω ρίζω  άν παρετηρήθη ακόμη τοσον 
άκριβώς εις τό  εργον άλλου καλλιτέχνου, διότι δυσκο- 
λον εΐνε καί » ά  έξακριβωθή περί παλαιοτερω»; καλλι
τεχνών, τούς όποιους κριτικοί τόσον όξεΐς και τοσον  
διαισθητικοί, όσον δ  Ρίττερ, δέν έσπούδασαν εκ του 
πλησίον».

ΑΠΟ τό  ίδιον ά ρ θ ρον  άναδημοσιεύομεν σκέψεις τού 
Γύζη  τ ά ;  όποιας έγραφ ε είς τό  σημεωηιατάριον.του: 

«Ε λεύθερος, δέν εΐνε έκεΐνος, δ  όπ οϊός νομίζει εαυ
τόν Ιλεύθερον, άλλ’  έκεΐνος, τού όποιου ή ελευθερία 
έχει ώ ς  θεμέλιον τήν άρετήν».

«Τ ί παράδοξον πράγμα νά  ζητού(ΐ«ν βοτ,θειαν κατα 
τού θανάτου- μάλλον κ α τά  τή ς  ζω ή ς  έπρεπε νά ζητσύ- 
μεν βοήθειαν». , . . , ,

« Ή  μελαγχολία είνε ή κρισις τη ς δδυνης, εΐνε ο  
ψυχικός πυρετός, δ ιά  τού δποίου φερομεθα η  πρός την 
έπούλωσιν τών πληγών μας ή πρός τόν θανατον».

« Ή  άγώτη, ή  όποια δέν βασίζεται επι της εκτιμή- 
σεως. όλίγον διαρκεί». ,

«Ο ί άνθρωπον οί όποιοι δεν συμπάσχουν εις τας 
ατυχίας τών αδελφών των, δέν εΐνε ευτυχείς».

.Π αντού ό  ίδιος είνε ό  χρόνος- Οπως τα  ανθη είς 
τήν γην, τά  άστρα  είς τόν ούρανόν. Ή  φυσις υφαίνει 
μέ τό ενα χέρι καί μέ τό  άλλο ξεσχίζει».

«Τί ώ ρ α ία  πού ενδύει τό  πνεύμα η ταπεινοφρο
σύνη !»

«Τ ί αλλόκοτο»’ είς το σταδιον τή ς ζω ή ς  να  νικφ ο
θάνατος I» , , „

« Ό ς  αστραπή έξαφανίζεταν τή ς ευτυχίας τό  ονειρον 
καί είς τάς τυρα\νισμένας καρδίας αφίνει την πικρίαν. 
°Ολα etc τήν γήν είνε άπλή ίδιοτροπια και αληθινός 
είναι μόνος ό  πόνος». *

ΑΙ πρόοδοι τών κοινωνικών καί τώ ν  οικονομικών έπι- 
στημών άνά τά  εύρωπαΐκά καί αμερικανικά κέντρα 

πολλαπλασιάζουν παντού τάς Ιπιθεωρησεις και τα  
περιοδικά δημοσιεύματα τών δ ιαφ όρω ν  κλάδων αυτών, 
ούτω ς ώ στε  όσημέραι περιορίζονται ¿ δ ,2“ τατ!>'! 
ειδικότητα τά  νεωστί εμφανιζόμενα. Η θη ο  κι της 
εμφονίοεως τής . ’Ε πιθεωρήσεως κοινωνικών και νομΑ- 
κ ώ ν  έπκηημών» (Ικδότης Έ λευθερουδακης) αποκτω- 
μεν «α ί ημείς τό  π ρώ τον καί σοβαρόν  βήμ α  απο του-

όποίου θ ά  διευθύνωντα» αί νέα» βλέψεις και θ ά  ερευ- 
νώνται τά  νέα  π ροβλήματα  τών επιστημών αύτών. 
Έ χ ομ εν  ΰπ’ όψιν τό  α ’ τεύχος, τόμο»’ εξ ιζο  σελίδων 
περιλαμβάνοντα μελέτας πολλοΰ ενδιαφέροντος γραμ
μένος άπό τούς κ. κ. Ά λ . Π. Π απαναστασίου, Ά νδρ .
Μ- Ά νδρεάδην, Θα!·ή Σ. Κουτούπην, Κ. Δ. Ιοιαντα- 
φυλλόπουλον, Ά λ . Κ· Μυλωνδν. Ο ί ίδρυταί «α ι 5 έκδο
της τού χρησιμωτάτου τούτου περιοδικού είνε αληθώς 
άξιοι συγχαρητηρίων. Θ.

Ο κ. Α δαμάντιος Ν. Γρίβας, οχολάρχης, γράφει είς 
τό περιοδικόν «’Ελληνισμός» γιά τό  ιστορικόν του

φέκι τού Π απά-θύμιου Μπλαχάβα, τό έπικαλούμενον 
«Π απ άς». Τ ό  κειμήλιον εύρίσκεται είς. την οικογένειαν 
Χατζηγιάννη εις τήν Δράκειαν, χωρίον του Πηλιου.

Τ ό  ι8ορ ή οικογένεια Μ πλαχάβα καταδιωκοιιενη 
ύπό τ ώ ν  Τ ούρκων, έγκατέλειψε τήν Δράκειαν οπου είχε 
ενφβι α«τυλον έπ» εν Ιτος και κατέφτ^νε εΐζ τήν^Βλα- 
χίαν. Α ναχω ρού σα  άπό τήν Δράκειαν έδω ρησε είς τον 
Χατζηγιά-ννην Σφυράν, ενα τώ ν  προκρίτων τού χωρίου, 
τό τουφέκι τού Π απά-θύμιου, είς άνάμνηοιν τής εκεϊ 
φιλοξενίας καί διαμονής της. Ό  κ. Γρίβας προτρέπει 
τόν δήμαρχον Νηλείας καί τους Ιπιστήμονας και 
λογίους τού  χωρίου νά εξαγοράσουν τό  όπλον και να 
τό  καταθέσουν είς τό ’ΕθνολογικόνΜ ουοεΐον· Και «υτο 
τό ’Εθνολογικόν Μουσείο»; ήμπορούσε νά συμβάλτ) είς 
τήν άπόκτησιν τού κειμήλιου..

ΚΑΙ ό  μεν «Ν ουμάς» παρουσίασε είς τό φύλλον τής 
12 ’Ο κτωβρίου τόν κ. Ψυχάρην ποιητήν.

Ή  δέ «Ε στ ία »  γράφει τά  έξή ς:
« Ό  διδάσκαλος μάς εξηγεί π ώ ς τού συνέβη τό παρά

δοξον τούτο (νά γράψ ρ στίχους). « Ά ξ α φ ν α  ετσι, ενα 
π ρω ΐ τραγούδησε μ ΐσ α  μου κάποιος ρυθμός κ ιγραψα 
τά  ποιηματάκια...» 'Ο πωσδήποτε ό  κ. Ψυχαρης εΐνε 
άδικαιολόγητος. Είνε διδακτικωτατον το  παράδειγμα 
τού Ό δυ σσέω ς, όστις διά  νά μή πέση θυμα των Σ ει
ρήνων έφ ραξε τ ά  ώ τ α  του μέ κηρόν. Τ ο  ίδιον μπορεί 
νά κάμχι κάθε φοράν πού ό  «κάποιος ρυθμός αρχίζει 
τό  μεράκι του». Ά ς  βουλώνη τ ’ αύτια του δια να μή 
τόν άκούη».

EIS ένα του χρονογράφημα είς τό  «Ν έον Ά στυ »  
ύπό τόν τίτλον «Ά εροφ άγοι»  γραφέν Ιξ  άφορμής 

τού έτησίσυ γεύματος τού συλλόγου ιώ ν  φυτοφαγων 
« Ά θ η ν ά — Υ γ εία »  ό  κ. Π αύλος Ν ιρβανας παρουσιά
ζει τόν πρόεδρον τών φυτοφαγων π ρ ο σ φ ω ν ο ύ σ α  ως 
έξής ένα άλλο ύποθετικό»’ σωματείον τή ς «Δεύτερος 
Π αρουσίας». . . .

Κύριοι, ή νέα υγιεινή κατεδιχασε το  κρέας ωςπηγην 
όλων τώ ν  άσθειειών. Οί ίπέρμαχοι τής φυτ«ραγιας 
τό απέδειξαν μέ Ισχυρότατα επιχειρήματα- Η  κρα- 
ταιοτέρα άπόδειξις είνε ό τ ι  οί προγονοί ρ ς ,  οί 
όποιοι έτρωγαν κρέας, άπέθαναν ολοι και κανένας δεν 
Ιπέζησε κλπ. , , ,

Ό  πρόεδρος τής «Δεύτερος Π αρουσίας» απηντησε: 
Τ ό  σωματείον μας όρμώμενον άπό ανώτερος ηθικας 

άρχάς άνέλαβε νά προστατεύσει τό  φυτικόν βασίλειο ν_6πό 
τήν βαρβαρότη τα  τών άνθρώπων. Τ α  φυτα απεοειχθη 
ότι έχουν καί αύτά ζω ή ν  όπ ω ς τά  δένδρα- και ό  άνθρω
π ος ο  όποιος ξεριζώνει Ινα  λάχανο»;, το όποιον απο- 
λαμβάνει τήν ζω ή ν  καί τόν ήλιον μεσα εις τον λαχα
νόκηπον, αμαρτάνει ! ξ  ίσου πρός τήν δημιουργίαν μ 
εκείνον πού σφ άξει ένα πρόβατον η  ενα βω οι. Η  δια
φ ο ρ ά  μάλιστα εΐνε υπέρ ήμών, διότι ¿ν ώ  ο ι κρεοπω- 
λαι σφάξουν κατά προτΐμησιν τα  γηραλέα  ζω α , ολοι 
ο ί κηπουροί θανατώνουν τά  φυτά είς τήν ακμήν τής 
νεότητάς των, διότι κανείς άπό σάς δεν άποφαοίζει να 
γευματίση μέ ξεσποριασμένα λαχανικα. _

Ο ί λόγοι αύτοί έπροκάλεσαν ζωηρότατων συζητησιν 
Α όποια  κάτέληξεν είς τό συμπέρασμα, οτι ή αθωο;  
τέρα  τροφή διά  τά  νέα Α νθρωπιστικά ιδεώδη είνε ο



καθαρός άήρ. Π ολλά ιώ ν  μελών άπεψάσισαν, άποχω- 
ριζόμενα άπό τούς δύο συλλόγους, νά συστήσουν νέαν 
'.Εταιρίαν. Τήν «Ε τα ιρ ίαν  τώ ν  Ά εροφ άγω ν».

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ι ε ρ ά  και ευγενική έοξτή  καθιερώθη είς δλα  τά  
σκολεία τοΰ  Κ ράτους ή εορτή της Σημαίας. Τ ήν ι6 
’Οκτωβρίου ή σημαία παρεδόθη είς τούς μαθητάς οί 
όποιοι ενθουσιω δώς έζητωγραύγαζαν διά  τό Έ θ ν ο ς  
και τόν Βασιλέα.

Ό  συνεργάτης μας κ. Σ ϊμος Μ ενάρδος, τοΰ όποιου 
εΐ’ αμεν άναγγείλλει τόν διορισμόν ώ ς  καθηγητού εις 
τήν Ό ξψ όρδην έκαμε τόν Ινακτήριον λόγον του περί 
τή; βυζαντινής καί τής νεωτέρας Ιλληνικής φιλολο- 
γώ ς. Ό  άντιπρύτανις τού πανεπιστημίου χαιρετών τόν 
νέον καθηγητήν είπε : «Δέν είνε μόνον ο ί  αρχαίοι 
"Ελληνες διδάσκαλοί μας· όπως βλέπετε Ιχομεν καί 
σήμερον ακόμη νά διδαχθώμεν π αρά  τών Ε λλήνων».

Ό  φίλος καί συνεργάτης μας κ. Γεώ ργιος Στρατή- 
γης εκδίδει προσεχώς νέον τόμον ποιημάτων «Τ ρα
γούδια τού Νησιού». Τ ά  ποιήματα είνε εμπνευσμένα 
από τήν Τήνον τήν όποιαν τοσον  ώ ρ α ΐα  περιέγραψεν 
είς τό  τελευταΐον μας τεύχος. Κ άθε ποίημα στολίζεται 
καί μ’  ενα καλλιτεχνικόν σκίτσο.

Είς τήν Ιν Καίρφ» κτιζομένην ελληνικήν εκκλησίαν 
έκλήθη ύπό τού Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς ή κυρία 
Θάλεια Φ λωρδ-Κ αραβία νά  ζωγραφίση  τόν Χριστόν 
λέγοντα: "Αφετε τά  παιδία Ιλθεΐν πρός με, καί τήν 
αγίαν Αικατερίνην.

Ά π έθανε 8ο ετών ό  Γάλλος δραματικός Βικτωρια
νός Σαρδού , μέλος τής Γαλλικής 'Ακαδημίας.

Τ ό  «Ελληνικόν Μ ελόδραμα» υπό τόν κ. Λαυράγκαν 
αρχίζει τάς παραστάσεις του. Ν έα έργα  θ ά  δώ ση  τήν 
«Μ ιρέϊγ», τόν «Φ ρά-Διάβολον», τήν «Μ ανόν» καί άλλα.

Τ ό  λαχειον τού Σ τόλου  άπέδωκε κατά ιό  λήξαν Ιτος 
975>°ο° δρ. εις τό ταμεϊον τού Σ τόλου  καί 300,000 δρ. 
είς τήν ’Αρχαιολογικήν Ε ταιρίαν.

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

Τή  π ρ ω τοβ ου λ ία  τώ ν  *Πανα& -ηναίιον'
—  ¿Self τον Ύ πονργείον  —

Έκ προηγουμένων είσφορών Δραχ. 2.269.4°
Τό άπαιτούμενον ολικόν ποσόν είναι 3>5οσ 

περίπου. Υπολείπονται περί τάς 1,500. Καί τό 
ύπενθυμίζομεν είς όλους. "Ολοι εζησαν καί ζοΰν 
με τούς στίχους τοΰ ύμνητοΰ τής ελευθερίας.

Αί είσφοραί στέλλονται είς τά γραφεία τών 
«Παναθηναίων», οδός Άριστοτέλους 35-

Ν Ε Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
Ε λεγχος  καί ανασκευή τής ν π ό  τ ο ν  κ. Ν . Βάρκα.

8ημοσιεν#είσης πραγματείας «περί τής ιλληνικής
τον Ίη α ο ν  ¿κπαιδεύσεως* υπό Χρύσανθού Κ. Μακρή. 
Αθήναι τυπογρ. τού «Κ ράτους» δρ. ι.

Σ τ ό ν  ήσκιο τής σνκιας, διηγήματα Π έτρου Βλαστού 
Α θ ή ν α , τυπογρ. «Ε σ τ ία »  Μ άϊσνερ καί Καργαδαύρη. 
(Στέλλεται χ άρ ισμ α : Κ °  Δ . Β λαστού όδός  "Ο θ ω να  άρ. 
12 , ’Αθήνα).

II s e g r e to  d e l n e v a lo , S a lv a to re  F arin a, ro m aazo  
M ilan o  fr. 5.

ΠΡΟΣ ΤΟΫΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΈΣ M7SX

ΚΑΘΕ συνδρομητής τώ ν  » Bava&yvaio>v>  ό  όποιος 
εγγράφει ΕΝ Α νέον συνδρομητήν έτήσιον καί συν- 

αποοτέλλει τ ό  τίμημα τής έγγραφης, λαμβάνει ώ ς 
δώρον Ο Κ Τ Ω  δραχμών βιβλία έκ τού κατωτέρω  
καταλόγου.

Δυχτιμώμεν χάριν εύκολίας τά  βιβλία τής Α ’ Σειράς 
πρός Δρ.— Φρ. ι έκαστον καί τής Β ' Σειράς π ρός 3-

Τ ό  βιβλία θ ’  άποστέλλωνται ελεύθερα ταχυδρομι
κών τελών,

Ά λλ ’  έκτός τώ ν  βιβλίων τού καταλόγου μας, άνα- 
λαμβάνομεν ν’  άποστείλωμεν 6 ,τι δήποτε βιβλίον μάς 
ζητηθή μή ύπερβαΐνον τάς Δρ.— Φρ. 8 διά  κάθε νέαν 
εγγραφήν.

Κάθε συνδρομητής μας έχει βεβαίως Ινα στενόν 
φίλον ή  συγγενής φιλαναγνώστην, διατεθειμένοι νά 
υποστήριξή τό  εργον Ινός περιοδικού. Αύτόν τόν 
φίλον ή συγγενή άς θελήση νά τόν έγγραφη είς τά 
«ΙΤαvctijijya ta». «"Ο ,τι ζητούμεν άπό τούς συνδρο- 
μητάς μας είναι έλάχιστον διά  κάθε Ιναν χωριστά. 
Μ Ε Γ ΙΣ Τ Η  όμ ω ς θ ά  ήναι ή έκ τού συνόλου ένίσχυσις
τώ ν  «Π αναθη ναίω ν* .

I  Ρ  Λ  Α ’
’Ε δώ  κ’  Ικεΐ.
Λουκής Λ άρας, διήγημα. 
Έ ρ η μ ε ς  ψυχές, δράμα. 
M ém oires d u  P rin ce  Ν . Y psi- 
lanti.
'Ιστορία  τή ς βυζαντ. τέχνης. 
Ή  'Α γία Πόλις.
Ή  Κ υρά τοΰ Πύργου, δράμα. 
Βυζαντ.τέχνη καίκαλλιτεχναι. 
Ό  Γυιός τού Ίσκιου , δράμα.

Ά ντ- Μ ηλιαράκης :

Κίμων Μιχαηλίδης : 
Π αύλος Ν ιρβάνας :

Σ  Ε
X . Ά ννινος :
Δ . Βικέλας :
Ν. Έπισκοπόπουλος ■ 
Δ . Γ ρ . Καμπούρογλους :

Κ.Μ. Κωνσταντόπουλος 
Σπ . Λ οβέρδος :
Μ. Μ αλακάσης:
Γ . Μαυρογιάννης: 
Σπύρος Μ ελάς:

Γ εω γραφ ία  πολιτική νέα καί άρ. 
χαία Ά ρ γ ολ ίδοςκ α ί Κορινθίας. 
Ό μ ο ια  Κεφαλληνίας.
Σ άν  Ζ ω ή  καί σάν Π αραμύθι. 
Γλωσσική αύτοβιογραφία. 
Ά ρχιτέκτων Μ άρθας,δράμα. 
Τέχνη καί Φρενοπάθεια.
Π αγά Λαλέουσα. ποιήματα. 

Ό σ κ α ρ  Ο ύάϊλδ: Σαλώ μη , δράμα.
Σπυρίδων Π αγανέλης: Π έραντού ’Ισθμού ,’Εντυπώσεις.

Π άρεργα Φύλλα.
•Κωστής Π αλ α μ ά ς: "Υμνος εις τήν Ά θηνάν.
Κ. Π απαρρηγόπουλος: Ισ τορ ικ ο ί πραγματεϊαι. 
Κ ώ στας Π αρορίτης: ’Από τή Ζ ω ή  τού Δειλινού, διη

γήματα.
I. Π ολέμης: ’Ε ξωτικά, ποιήματα.
I. Π ολυλάς: Ή  Φιλολογική μας Γ λώ σσα .
Γ . Σ τρατή γη ς: Τραγούδια  τού Σπιτιού.
Ά ν δρέα ς Σ υγγρός: ’Απομνημονεύματα τόμ ος Α ’ .

» Β ’.
Λ εύκωμα «Παναθηναίων».
Πανηγυρικόν τεύχος « ’Ε σ τία ς» : Ό λυμπ. ’Αγώνες 189S. 
Σπαρτιατικόν Ή μ ε ρ ο λ : Έ τ ο ς  1906.

-  «9°7·

Ε Ε  I  Ρ  Α  Β '
Δ. Β ικ έλας: Λουκής Λ άρας Ικδ.πολυτελής.
Γρηγόριος Ηενόπουλος: Μ αργαρίτα Στέφα.

Διηγήματα Σ ειρά  Α '.
» Β '.
» Γ'.

Τόμοι τών «Π αναθηναίων» χαρτόδετοι ios, 2ος, η««, 
6ος, -¡ος, 8»ς, 1 1 ος, iso ? .


