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Δέν υπήρχε καμμία επαρχιακή πόλις πού νά μήν
έπαιζε σπουδαΐον, άλησμόνητον ρόλον ό Π ίκ, ό βασι
λεύς των κλάο υν. Ό πασίγνωστος Πίκ, ό προσφιλέ
στατος Πίκ.
ΤΙ1το μελαγχολικός καί εδθυμος συνάμ.α. Ή το α
κόλουθος τής Α γγλικής σχολής τών κλάουν οίτινες έν '
ττ, τρομερά. αύτών γυμναστική γνωρίζουσι νά συνενοΰσι τό φρικώδες με τό κωδικόν, τό ρίγος μέ τον γ έ 
λω τα .
Νά εΰρεθή άνθρωπος ισχνότερος αυτού εφαίνετο άπίθανον. Χάρις είς τήν μ.άλιαν τήν οποίαν φέρουσιν οί
κλάουν ήούνατο νά μέτρηση κανείς τάς πλευράς του.
"Οταν δεν εΰρίσκετο ούτος επί τής κονίστρας τό
κοινόν ψυχρώς ϋπεοέχετ ο πάντα άλλον παρουσιάζομε νον νά τό δ'.ασκεδάση.
Ό Πίκ, ό ακούραστος, ό ακατάβλητος, ήτο πρό
θυμος είς όλα καί διά τούτο τόν ήγάπων ού μόνον οί
θεαταί αλλά καί όλος ό θίασος τού Φορέλλη με τόν ό
ποιον συνειργάζετο από δωδεκαετίας. Διότι οί περισ
σότεροι θεαταί χάριν αυτού καί μόνου μετέβαινον εις
τάς παραστάσεις.
Καί είνε αλήθεια ότι πολλοί από τούς συναδελ- .
φους του, τών όποιων Ισβυνε τήν λάμ.ψιν, τόν έμ ίσουν. ’Λλλά τ ί νά γίνε, πού χωρίς αυτόν δεν ήμποροϋσαν νά πάγουν εμπρός. Ή το ό Βενιαμίν τών θεατών.
Καί όμως ό φαιδρός καί ακαταπόνητος Πίκ έπεσεν
είς φοβέραν μελαγχολίαν
Ό κύρ Φορέλλης— ό πανούργος διευθυντής— είχεν
άγοράση έ’να πίθηκον άπό ενα ’Ολλανδόν πλοίαρχον
ενα πίθηκον έςοχον έκ τού γένους
όστις ύπεικων είς τά κτυπήματα
κατώρθωσε νά έκγυμνασθή θαυμασίως
γυμνάσματα.
Ό Τάκης— τοιουτοτρόπως ώνομάζετο ό πίθηκος—
ήτο μοναδικός πίθηκο ς, θαυμάσιος καί σοφός ώς 'Α 
καδημαϊκός
Καί άπό τήν ημέραν κατά τήν όποιαν ό Τάκης
παρουσιάσθη επί τής κονίστρας, ό άστήρ τού Πίκ ώ χρίασεν. Τό εύμεταβλητον πλήθος, λ.ησμονήσαν τάς
εύθυμους ώρας ας έχρεώστει εις τόν Π ίκ, ήρχισε νά
θαυμάζει καί χειροκροτή τόν νεοαφιχθέντα.
Καί οσάκις παρουσιάζετο ό πίθηκος, ένδεδυμένος

2

KTPIAKATIKH

στολήν “Αγγλου στρατηγού καί πΐλον πτερωτόν, τα
Ό ΙΙίκ τότε διευθυνθεί; πρός τήν θύραν τού κλω •ονοτα υ.ε τα ο "Αν εςαιοεσωαεν
χειροκροτήματα ήταν ατελείωτα.
βού ήνοιξεν αυτήν. Ό Τάκης προύχώρησε πρός αύτόν, ποια. ηρχισεν η ληςασα εοοομα; οεν εχομζν τίποτε
Καί ό Π'.·/., τον όποιον άλλοτε ¿χειροκροτούν ομοίως ώ ; ¿άν εϋρίσκετο έν τή κονίστρα, σιγά, μέ κεφαλήν
σχεδόν νεώτερον νά προσθέσωμεν. Ή αλλαγή κυβερ
ενική θη από τον πίθηκον.
χαμηλομένην, κατόπιν έστράφη καί έκτύπησε τόν Πίκ. νήσει»; δεν έχει συνήθως καμμίαν σημασίαν διά τόν
Καί ώς νά μή ήρκει τούτο ό πίθηκος τόν ¿χλεύαζε
Ό Πίκ τόν έπερίμενε. Μεταχ ειριζόμενο; τόν π ί τόπον. 'Ομοιάζει με τήν αλλαγήν άέρος τήν όποιαν
συχνά ή τον άγριοκύτταζε όταν εύοίσκοντο μαζύ επί θηκον ώ ; εύγενή αντίπαλον, ¿πάλαισε μ ε τ ’ αυτού
οιατάσσουν οί άσκληπιάδαι εις τούς έχοντας διαλείτής σκηνής.
καθ ’ όλους τους κανόνας τής τέχνης, προφυλαττόμε- ποντας πυρετούς καί αναιμίαν.
Ο ΓΙ'.', ά φ ’ ετέρου κατέβαλλε πάσαν προσπάθειαν νος από τά κτυπήματα καί προσπαθών νά τού έπιφέρη
όπως ΰπερβτ, καί καταβάλτ, τόν ανταγωνιστήν του καί καίριον τραύμα.
Διά νά ώφελήση μία τοιαύτη αλλαγή καί εις τήν
έγινεν ισχνότερος ή άλλοτε.
Ό Πίκ ητο δυνατός, αν ό Τάκης ήτο τρομερός.
'Ελλάδα ή τ ι; είχεν έπί μακρόν διαλείποντας πυρε
Αλλά μάτην έφόρει ενδύματα ’Αρλεκίνου μέ τ ε  "Ηκουε τά κόκκαλά του τρίζοντα υπό τήν σύνθλιψιν
τούς πολεμικής δράσεω; καί διαρκή αναιμίαν Ταμείων
τραγωνίδια καί άστρα, μάτην επηύξησε την περροΰκάν τού τέρατος, ά » λ ’ ίστατο όρθιος μή νικώμενος.
απαιτείται νά τή ; δοθή τροφή ύνιής καί ουσιαστική.
του, αάτην ¿χρωμάτιζε τό πρόσωπόν του κόκκινον καί
Ή το πράγματι φρικώδης μονομαχία.
Ά λ λ ’ έδώ δυστυχώς άντί νά της δίδουν νά φάγη προ
κυανού·;. Μ άταιαι προσπάθεια·. ! Μόλις έκίνει ελάχι'Ολίγον κ α τ ' ολίγον ό Πίκ έόησθενίζετο, καί εν
στον ένδιαφέρον ¿κείνος τόν όποιον προηγουμένως έλά- νόησε ότι έπρεπε νά καταβάλη ύστατη·; προσπάθειαν. σπαθούν νά τήν ©άγουν, ειτε υπό τύπον χαρτοσήτρευον.
Σ υνέλεξε; ολας τ ά ; δυνάμεις του καί ¿ζήτησε νά. κα- μ.ου είτε καί ύπό τήν ρευστοποίησιν καί τήν ύοατίνην
μορφήν τών εργασιών προς ίδρευσιν τή ; πρωτευούσης.
Τότε άπηλπισαένος, συντρίβεις άπό τήν μεταβο- ταστρέψη τόν πίθηκον.
>
• *
λήν τής τύχης του, πληγείς εν τή ααταιότητί του ώς
Ό Τάκης έννόησε ότι ή στιγμή ήτο αποφασιστική !
»
άνθρωπος καί καλλιτέχνης, ο κλόουν συνέλ,αβεν εσπέ
Έκάρφωσε λοιπόν διά τών ονύχων τον ατυχή
’Ιδού, ότι εξακολουθεί ν ’ άπασχολή τήν άνάκριραν τινά διαβολ κήν ιδέαν.
Πίκ καί στρέφων αύτόν ώς πτερόν τού έθραυσε τήν σιν τό ζήτημα τής παραχαράξεως των χαρτοσήμων
*
σπονδυλικήν
στήλην μεταξύ τών ισχυρών αυτού χ ε ι ύπο συμμ.ορίας τής οποίας ηγείτο εις Ξανθός τοϋνομα.
* *
ρών..............
Καί ¿πανέρχεταί τις ούτω άκουσίως εις τάς προρρή
Ητο ή οευτερα πρωινή ώρα.
— Ά ! άθλιε προδότη ! . . . έφώναξεν ό Πίκ διά σεις τού Ά γαθαγγέλου δεινά ποοβλέποντος διά τήν
"Ολοι έκοιαώντο εις το σχοινοβατικόν θέατρον, εμ
Ε λλάδα ύπό τού γένους τώ ν ς α ν θ ώ ν.
πιστευόμενοι εις τήν φρουράν ενός ιπποκόμου, όταν ό τελευταίου στεναγμού — έφυγες άπό τούς κανόνας τής
•
Π ίκ εισήλθε διά μικρά; θύρας οπίσθιας, τής όποιας είχε μονομαχίας ! . . .
Καί έτσι άπέθανεν ό Πίκ, ό αμίμητος Πίκ, τον
κλέψει τό κλειοίον.
Δυστυχώς όμως καί οί μελαχρο'.νοί δεν είναι όλιΔιήλθε πρό το< ιπποστασίου όπου έκοιμώντο οί όποιον τοσούτον ¿λάτρευε προηγουμένως το πλήθος. γώτερον έπικίνδυ.οι πολλάκις. Ό μόνος δε όστις τιμά
Άπέθανε διότι δεν εϋρισκε κανένα πλέον όστις να. τον τήν τελ ευταία·; ταύτην τά ξιν τών ανθοιόπων είναι
ίπποι τού σχοινοβατικού θιάσου. Έ νας γυμνασμένος
σκύλος άν.ούσας τά βήματα ¿μούγκρισε ολίγον άλλ ’
ό κ. Όδυσσεύς Μελα.χροινός όστις ¿πανήλθεν εις τ α ;
( Έ κ τού Ιτα λικο ύ)
επαυσε πάραυτα αναγνώρισα; τον κλάουν μετά τού ο
'Αθήνας, διά νά κατασκευάση νέας λέςεις.
ποίου πολλάκις είχε συνεργασθή.
*·
Ο ίπποκόμης, εις τόν οποίον είχεν άνατεθή ή ©ύΚαί τιμ ά βεβαίως τούς μ.ελαγχοοινους διότι κα τα λα ςις, έξητλωμένος ¿πί τού άχύρου ήτο φρικωδώς με
σκευάζων λέξεις ουδέποτε ¿φιλοδόξησε νά κατασκευά
θυσμένος καί ανίκανος ουδέ καν νά κινηθή.
ση δημοσίας οδούς, γεφύρας, υδραγωγεία κ. τ .λ . γε
Ό Πίκ τόν ¿κέντησε με τό πόδι όπως βεβαιωθή
γονός αποτελούν σημαντικήν αύςησιν τών δηυ.οσίων
οτι ητο βαθύτατα κ.οιμισμένος
πόοων.
Ό μεθυσμένος ούόε καν έκινήθη.
Υπάρχουν άνθρωποι τών οποίι
Τότε έν τώ μέσ«ο τής σιγής καί τού σκότους οιαραμένε1, άκόμη ή συγκίνησις έκ τό:ν γενομένων ποικι
Είθε ολοι νά κατεγίνοντο ει: όμοια έργα. ειρή
κοπτομέ.ου ¿νίοτε απο τήν ώχράν ανταύγειαν μικρού
λόμορφων θαυμάτων. Είναι αληθές ότι έκίνήθησαν νης. Δυστυχώς ή έβδομα; αυτή μάς απέδειξε τό έφανού, συνέβη φοβερόν καί παράδοξον γεγονός.
αί παράλυτοι χείρε; Γής όκταέτιδος Ζωίτσας Ζαργά- ναντίον. Είθε η έρχομένη νά μάς δώση εικόνας σε
’Ακολουθών πάντοτε τόν κυκλοτερή ν.^ορομον
σιάδι
ο
νη, ά λ λ ’ είναι έξ άλλου 8έβαΐον, οτι έλύθη καί ό μνότερα; καί άπό τήν γυμνήν εκείνην τήν οποίαν
Πίκ είχε φθάσει πλησίον άλλου ί· οοστασίου, καλώς
γλωσσοδέτης τού κ. Α . Ζαίμη έκφωνήσαντος τό ό ζωγράφος κ. Ρ ά λλη , έχει τοποθέτηση εις τήν Καλ
κλεισμένου με πρόχειρον θύραν.
κύκνειον άπολογητήριον Είναι εν τούτοι; βεβαιω- λιτεχ νική ν Έ κθεσιν τού Ζαππείου.
Έ κ·ί ¿κοιμάτο ό πίθηκο; με μεγάλα; προίρυλάμένον έ ; άρχαιοτάτη; εποχής, ότι έφ' όσον αί ράβδοι
ζεις. Μέσα εις μεγάλον κλωβόν, άνω τού οποίου διήρ’ (·* Ι ο ύ δ α ς
εύοίσκονται εις τήν γωνίαν πάντοτε βρέχει. Και όμως
χετο θερμαγωγός σωλήν, άνεπαύετ: ό αντίπαλος τού
εις τήν Βουλήν μόνον οταν ΰψύθησαν αί ράβδοι έφοΠίκ.
βήθησαν πολλοί νά μή τες ß ρ έ ξ ο υ ν εις τούς
Τό ζώον ¿κοιμάτο, με ρογχάλισμα σχεδόν ανθρώ άόυνατοτέρους οί μάλλον χειροδύναμοι. ’Α λλά το μέ
II
πινον, με τήν μίαν χειρα έςερχομένην των σιδηρών ρά γιστο·; τών θαυμάτων είναι μία είκών εις τήν Κ αλλιβδων τού κλωβού.
Ό Πίκ ¿πλησίασε κρατών τήν αναπνοήν του.
Παρ ’ όλον τό σκότος τό όποιον έκεί ¿βασίλευε θά
Σ υ ν έ χ ε ια ε ν το ύ τ ε λ ε υ τ α ίο υ φ ύ λ λ ο υ κ α ι τ έ λ ο ς !
ήόύνατό τις νά διακρίνη μεταξύ των χειρών του κάτι ήκούσθη κάποιος λέγων : Αυτή μόνον ώς οΐκόπεόον θ ’
τ ι τό οποίον άπήστραπτε.
Όποιον τρομερόν οπλον δεν αποτελούν οί δύο αυ
άγορασθή.
Ό πίθηκος Τάκης, στηριζόμενο; εις τό εν π/.ευοόν
τοί βραχίονες ! Εις τό άρπαγμα, εις τό γάντζωμα,
τού κλωβού εϋρίσκετο πρό τού Πίκ.
αί χεΐρες τού ανθρώπου ούτε καν πόρρωθεν δύνανται νά
Είναι δέ περίεργος ή αφέλεια υ.ε τήν όποιαν δέ
Δεν είχε λοιπόν παρά νά ύψώση τόν βραχίονα ό
παραβληθούν πρός αυτούς. Καίτοι έχοντες μήκος 40
χονται εικόνας εις τήν έκθεσ'.ν τού Ζαππείου καί άν
πως έπιφέρη κτύπημα άσφαλές.
ποδών περίπου έκαστος οί δύο αυτοί οοβεροί πλόκααοι
θά άπηγόρευον βεβαίως εις
οιε τηρείτο^
Έ ν δευτερόλεπτου . . . καί θά ¿τελείωνε τάς υπο
είνε άπιστεύτως ευλύγιστοι, εύκαμπτοι, ταχείς ώ ; α
τόν άσπονδον εχθρόν
ύ φίλου κ. Τελη Πετσάλη
θέσεις του με τό μισητόν ζώον.
στραπή εις τήν έντασίν των καί το γάντζωμα. ΓάνΝ αι, ό Πίκ είχεν αποφασίσει νά δολοφονήση τόν νά τόν έ κ θ έ σ η τοιουτοτρόπως άποστέλλων τήν τζωυ.α διά δύο σκληροτάτων, δερμάτινων βραχιόνων
προσωπογραφίαν του.
Τάκην !
’
’
Χ
σημ.αίνει ά.σφαλ.έστατον και έπωουνότατον θάνατον διά
Κ αθ' ήν στιγμήν ό Πίκ ήτοιμάζετο νά τόν κ τυτόν έχοντα τήν ατυχίαν νά έναγκαλισθή ύπό τών δύο
πήση, ό πίθηκος, ¿ν τή άγνοια τού ύπνου του, άφήκε
Ε ί; τήν Έ κθεσιν όμως λοίπουν έφέτος αί «n a- πλοκάμων αύτού τού τέρατος ! Έ ναγκάλισμα κρύον
τήν κεφαλήν νά πέση επί τού στήθους.
ώς ό θάνατος !
1lire s m ortes». "Ισως διότι αυτών τό μονοπώλιο·; εί
Κατά τήν άπαισίαν εκείνην νύκτα έν τ φ θεατριΕυτυχώς ότι τό τέρας ήστόχησε όταν ανύψωσε
χεν ή άλλη έκθεσις τής κριτικής επιτροπής έπί τού
δίω μόνον ό Πίκ δεν ¿κοιμάτο.
τους
δύο πλοκάμους διά. νά τούς κατενέγκη κατά τών
Λασσανείου δραματικού άγώνος. Σπαν.ως ήκούσθησαν
’Οπισθοχώρησε κατά εν βήμα.
δύο
επιβατών
τής λέμβου. Έ νψ ο μικρός Τόμ επλήστόσον νεκρά πράγματα καί ώς έργα μεν αλ.λά πρό
— ΤΑ ! — είπε μεγαλοφώνως— θά γίνω λοιπόν δει πάντω ν ώς. κρίσις. Έ ν τούτοι; ευτυχής ό κ. Μ ιχ. σετο, ή θάλασσα θά τόν ¿σκέπαζε διά πάντοτε καί
λό; ; Θά τόν φονεύσω χωρίς νά τόν άφήσω νά ΰπερα- Ζώρας, όστις έλαβε δάφνην καί χ.λιόδραχμον γέρας, μαζύ υ.ε αύτόν τό διαβού.όψάρο θά εξηφανίζετο καί τό
σπισθή ; Ό χ ι θά παλαίσωμεν έξ ίσου καί όστις ¿κ τών ευτυχή; καί ό εισηγητής τής έκθεσεως, οστις δεν έ έπιστημονικόν μυστήριον περί αυτού θά παρέμενε μυ
δύο φονευθή ά; άποθάνη τουλάχιστον ώς καλλιτέχνης. λαβε δάφνην μεν άλλά τετρακόσια; δραχμάς οιδτι τό στήριον άκόμη τ ί; οίδε έπί πόσον. ..
Καί τότε κεντήσας ελαφρώς τόν βραχίονα τού σον πληρώνονται οί είσηγηταί τών εκθέσεων τού
Ή πρώτη μου φροντίς ήτο νά φωτογραφήσω τόν
ζώου έξυπνα τόν Τάκην. όστις ήγερθη άπειλητικός καί Λασσανείου διαγωνίσματος. Αυτό είναι λεπτομέρεια πλόκαμον, τόν όποιον κατόπιν ¿τοποθέτησα εις τό μου έντρομος,
σείον τού Ά γίσυ Ίωάννου. Έ πί πο/.λάς μετά ταντα
άγνωστος διά τού; πολλούς τους όποιους συμβουλεύοΌ Πίκ κρατών τήν μάχαιραν τή ν ¿κίνησε·; ε π ’ μεν νά προτιμούν νά διαγωνίζωνται ώς κριταί ή ώς ημέρα; είχα τήν ελπίδα ότι τό άκρωτηοιασμένον τέ
ρας θ ’ απεθνησκεν έκ τών τραυμάτων, καί θά έςεβράολίγον. Ή όργή τού Τάκη ήτο ακράτητος.
συγγραφείς.
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ΑΓΓΕΛΙΑΙ Ο ΣΤΙΧΟΣ Δ Ρ . 1
ζετο εις τήν ακτήν, και ούτω νά έγινόμην ό ευτυχή;
κάτοχο; τού «σώματος τού εγκλήματος».
Αί ελπίδες μου όμως σκληρότατα διεψεύσθησαν, τό
όιιβολόψαρο ούδε καν έφάνη, καί τ ί έγεινεν ούδεί: έγνώριζεν. Πολυ πιθανόν, ώ ; συμβαίνει πάντοτε μ.ε τά
πληγωμένα ψάρια, νά άπεσύρθη εις τά βάθη τού Ω 
κεανού διά. ν ’ άποθάνη, καί νά καταβροχθισθή κατόπιν
άπό τ ’ άλλα ψάρια. Συμπάθεια δεν πιστεύω νά ύπάρχη μεταξύ τω ν ε ί; τά διαβολόψαρα ! . . .
Έ καστο; όμως άς φαντασΟή τήν χαρκ·; μου όταν
ημέραν τινά τ·ύ Νοεμβρίου, τρεί; κατόπιν εβδομάδας
ελαβον τάευχάριστα νέα ότι ένα μεγάλο ψκρι συνερήφθη ά.:ο μερικούς άλιείς εις τόν κόλπον του Λοζή
τρία μίλια μακράν τού Ά γιο υ Ίωάννου. “Εσπευσα
τρέχων πάση δυ/άμει εις το μέρος εκείνο, και ευτυ
χώ; άρκετά εγκαίρως διάνάσιοσω τόθα/.ασσιον τέρα; άπό
τόν διαμελισμόν πού ήθελον νά τού κάμου; οι άλιείς,
διά ν ’ ά.νκμίξουν τά κομμάτια με πηλόν καί γην καί
να παρασκευάσουν ούτω λίπασμα διά του: άγρού: ! Οί
‘ πλοϊκοί ψαράδες δεν ήξευραν τίπ ο τε περί τής αξίας
του. Κατόπιν τα χεία: έξετάσεω; πρός μεγάλην μου
εύχαρίστησι·; εΰρον ότι τό τέρας ήτο αρτιμελές, με
ίαν έξαίρεσιν ότι κατά τήν μ ε τ ’ αύτού πάλην οι αΐείς ήναγκάσθησαν διά νά τό καταβάλλουν ν ’ άποκόυν τήν κεφαλήν ¿κ τού σώματος, άλλ ’ άτυχώ; τό
,τύπημα κατέστρεψε καί τους οφθαλμούς. Δ ε; έλειπεν
μω; κ.ανεν υ.έρος, ελάχιστα δε έκ τών ευαισθήτων θηλαστηρίων είχον βλαβή. Ά λ η 'ώ ; είχα εις χεϊρας μου
θησαυρόν ολόκληρον, καί ή ευτυχία μου ήτο τελεία.
Τό ευτύχημα ήτο ότι ήμην πολυ καλά παρεσκευασμένος εις τήν φυσιολ.ογίαναύτού τού είδους τών ζώων,
καί συνεπώς ήδυνήθην νά βεβαιωθώ οτι ειχον εις τήν
κατοχήν μου, ¿κείνο τό όποιον όλα τά μουσεία το ;
κόσμου δεν είχαν—τελειότατον δηλαδή είδος ενός γ ιγαντιαίου οκτάποδος τού κοινώ.. λεγομένου « Διάβολο
ι ψαρό», τού όποιου αμφιβόλου γνησιότητος τεμάχια
μόνον ήσαν διεσκορπισμένα έδώ καί έκεί εί; τινα Μου
σεία.
Κ α τ’ αγαθήν λοιπόν σύμπτωσιν εγώ ήμην ό πρώ
τος πού άνεκάλυπτον νέο·; καί άξιολογώτατον είδος
ιχθύος, τού όποιου ή ύπαρξις επί μακρόν καί έπιμόνω;
απεκρούετο ύπό τών ¿πιστημόνων, καί μ.ετά τίνος λό
γου διότι ουδέποτε έως τότε ή ϋπαρξίς του ='■/.:·; ά~οδε·.χθή. Έσκεπτόμην λοιπόν όλος χαρά κυττάζων
•όν νεκρόν γίγαντα πώς ήθελε·; έκπλήςει του; σοφούς
~ού κόσμου, καί συγχύσει του; φυσιολόγου; και ,ωο] λόγους καί έν γένει όλον τόν -κόσμον.
Δέν έβράδυνα νά έλθω εις συμφωνίαν με τού; άλ’-εί: διά τήν ά··οοάν τού τέοατο; Οί άλιείς έθαύμ.α« ϊν καί έςεπλά-ησαν
όταν
του: έοωκα οέκα, οολλαρια
Κ,
’
*·
,
Χ
, - ί
νχ αού το φ=ρουν εις τό στ.ήτ1. ¡/.ου. Κα·. ¿εοα'.ω;
μ ’ ¿πέρασαν ότι δέν ήμου; στά καλά μου άφού
¿πλήρωνα τόσον πολύ γιά ένα παληόψαρο, τό ό— -,
συκπα ο λ ί γ ο ν να τ ο υ ; κ ο σ τ ι σ η την ,ωην
ρασύρ--; -/.αί αύτους καί τό δίκτυον του; εί: τήν άβυσ’:' ί - Διά νά τούς μετριάσω τήν περιέργειαν, καί διά
ν ι τού; καταστήσω προσεκτικωτέρου; κατά τήν υ.εΤιφοράν τού; είπα ότι αύτό τό ψάρι θά τό κάμω δώΐ ,ν εις τήν Βασίλισσαν ! Τήν επομένη·; πρωίαν ένα
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κάρρο ήλθεν εις τήν πόρταν υ.:υ γεμάτο σχεδόν άπό
λω ν περιφερείας, οί όποιοι ώμοία,ον τους δύο βραχίο
τόν ειδεχθή ογκον τού τέρατος, τό οποίον ταχέο>; έρνας τους κομμένους ύπό τού Τόμ εις τόν κόλπον τής
ριψα εις μεγάλην δεξαμενήν πλήρη δυνατής άλμ.ης.
Σ υλλήψεως. Έκαστος έ ; αύτών εις τά π επ λα τυΉ το άληθώς πολύ καλ.ή σύμπτωσις ότι καί άλλο
σμένα άκρα έφερε 160 περίπου θηλαστήρια, τά. όέκ τών σπανίων αύτών ζώων συνελήφθη τόσον γ λ ή - . ποια ήσαν σκληρά καί νευρώδη. Οί άλλοι έξ πόδες
γορα μετά τήν περιπέτειαν τού πρώτου καί εις 20 μι
είχαν μήκος 6 ποδών καί περιφερείας 12 δακτύλων
λιών άπόστασιν άπό τού ΙΙορτογαλλικού Λιμ.ένος.
εις τό σημ.ΐον τής φυής του εκ τής κεντρικής μάΕίχα καί έχω τήν σταθερά·; ιδέαν ότι τό δεύτερον ήτο
ζης. Ή κάτω επιφάνεια τού τέρατος ήτο τ ε τ υ λ ιγ τό ταίρι του πρώτου. Κατά τάς διαστάσεις ήτο πολύ
μένη διά. διπλής σειράς θηλαστηρίων, ό όλικος αριθ
μικρότερου αύτού, καί δεν έδειξε όσην αγριότητα τό
μός τών όποιων Ινή ρ χ ετ: εις 1 ,1 0 0 περίπου μικρών
καί μεγάλων. Τό σκληρόν ράμφος, χρώματος φαιού,
πρώτον πιθανώς λοιπόν ήτο ή απαρηγόρητος χήρα, ή
όποια εις τήν μ.εγάλην της λύπην διά τήν απώλειαν
ου.ο'.ον πρός τό τού παπαγάλλου, ενεκλείετο έντός
τού άνορός της, άφέθη άπροφυλάκτως νά έμπλακή
αεμβρανώδους σάκκου εις το μέσον τή : κεντρικής μάμ.όνη εις τό δίκτυον τών αλ.ιέων.
ζης, καί ήτο περίπου τό>·; διαστάσεων μεγάλης κλει
Ούτοι υ.ού περιέγραφον γραφι/.ώτατα τήν σύλλησμένης χειρός ! Όπισθεν τής κεντρικής μάζης ήσαν
ψίν του. Τεσσαρες εξ αύτών κατεγίνοντο εις το πλοιά
οί οφθαλμοί τού τέρατος τό ολικόν δέ μήκος αύτού
ριο·; εί; τό τράβηγμα ενός μεγάλου δικτύου οια ρέγαπο του ενος α-.ρου τό;ν τεταμένων ούο μεγάλων
γας. Έ κεί πού τό ¿τραβούσαν πρός τό πλοιον τό η υ- βραχιόνων έως τού άλλ.ου ήτο 52 έν όλω ποδών.
ραν άσυνήθως βαρύ, καί συνεπέραναν εκ τούτου οτι θά
Διά τών βραχιόνων λοιπόν αυτών τεινο μένω;
ηλίευσαν εκτάκτως πολλαίς καί καλαίς ρέγγαις.
καθ' όλον τό μήκος των μ ε τ ’ αστραπιαίας ταχύτητος τό τέρας αυτό ήούνατο νά συλλαβή οιονδήποτε
Ό ταν όμως ό τεράστιος όγκος όλοεν έλκόμενος επλησίασε τήν επιφάνειαν τών ύόάτων, οί άλιείς έ :ε αντικείμενον χωρίς ελπίδα άποσπάσεως πλέον άπ '
πλάγησαν μέ τάς σφοδρά: του σπασμωδικάς κινήσεις,
αύτών. Οί άλλοι βραχίονες οί μικρότεροι καί οί π α 
αί όποίαι ήπείλουν νά σπάσουν τό δίκτυον και το συμ- χύτεροι θά ετίθεντο αμέσως εις κίνησιν διά. τών 800
παρασύρουν μακράν. Αί προσπάθεια1, τοτε και αι ο υ - των θηλαστηρίων καί εν άκαρεί θά τό έφεραν εί; το
σκληρόν ράμφος, τό όποιον διανοιγόμενον θά τό κανάμει; τών άλιέων συνηνώθησαν εί; τήν έλξιν ούτω;
ώστε όταν τό δίκτυον εφθασε πλησίον, ώστε νά δια
τεβρόχθιζεν !
κρίνουν τό περιεχόμ.ενόν του, οί άλιείς κατετρόμαςαν
βλέποντες δύο αγρίου; οφθαλμού; ατενίζοντας πρός
αυτούς βλοσυρώς, καί μίαν συγκεχυμένην μάζαν τρα
χέων λευκών πλοκάμων συστρεφομένων έντό; τών βρό
χων τού δικτύου καί παλαιόνΤων οιά νά ελευθερωθούν
(ό βραβευθείς έν τ ώ Λ α σ σ α ν ίω ό ια γ ω ν ισ μ ώ I.
έξ αύτού.
’Ηλικίας σαράντα ετών «μπιέν σονέ», διά νά μ εταΔύο εξ αύτών τών βραχιόνων έτεντώθησαν αίφνης
χειρισθώ τήν διάλεκτόν του, διότι πρέπει νά γνωσθή
υψηλά άνωθεν τού ϋδατος, έταλαντεύθησαν πρό; σ τ ιγ ότι όμιλεί έλληνογαλλιστί. Έ γγαμος καί έρωτόληπτο:
μήν εί; τόν αέρα, καί κατέπεσαν μεθ ’ όρχ.ής, ε ύ τ υ ά λ λ ’ ακίνδυνος, πράγμα τό όποιον γνωρίζει ή ευγενεχό»; χωρίς νά κτυπήσουν τήν λέμβον, ¿πλατάγισαν
στάτη σύζυγό; του καί τού άφίνει ελεύθερα τά —κέμια.
τά ύδατα άπό τό κτύπημα , καί οί βραχίονες
Δικηγόρο: εις τών πρώτων έν Σύρω με πλείστα;
συνεστάλησαν εντός τού δυκτίου. Οί άνθρωποι τά
όσα; ύποθέσε'.ς
κωμωδιών καί δραμάτων. Τ ά: « ύ π : ·
έχασαν σχεδόν τότε απο τον φόβον.και εσκεφθησαν να θέσεις» του πάσας, οίασδήποτε φύσεω; καί άν ήναι,
εγκαταλείψουν τό δίκτυον καί νά φύγουν, τέλος ό
τάς διεφάγει πάντοτε μ ε τ ' εύσυ/ειδησία: παραδειγ·μαμως άπεφάσισαν νά σκοτώσουν τό παλαιόν τέρας. Εις τικής. Άπόδειξις ή έφετε’.νή βραβευσί: του καί ό π ετότε έξ αύτών άπέσπασεν ό ; ίαν μάχαιραν καί κα
ρυσινός έπαινό: του έν τώ αυτώ Αασσανίω διαγων'.σν.ώ.
ραδόκησα; τήν κατάλληλον στιγμήν εκτύπησε οι Ο
Δ'.ά τό θέατρον εργάζεται άπό πολλών ετών ποικιλ η ; του τής δυνάμεω; το Οηριον και του άπεκοψε τήν λοτρόπως.
κεφαλήν με τους έ ; αυτής φυομένου; οέκα πλοκαΚ α τ’ άρχάς ένεφανίσθη ώ ; μεταφραστής καί έπευ.ούς, εκ τού σώματος. Δυστυχώς το κτύπημα κα- τυχε θαυμασίως. Μετέφρασεν έμμέτρως τήν Νόρμαν
τεστρεψε καί το ύ; οφθαλμούς, καί έμεινα; μόνον αί καί εις τό πεζόν τήν Διονυσίαν τού Δουμά. 'Ολοκλή
κόγχαι τών όποιων ή διάμετρος κατά τήν κατόπιν
ρου; δε δεκάδας μονοπράκτων κωμωδιών
γενομένην καταμέτρησιν ήτο τεσσάρων δακτύλων.
ίο j
Πρώτον ττ·!-υ.ιτότυ~'ν
ρ(ι) ·ν
t«
έγραψε τα «ανόμοια»
Αί σπασμωδικα: κινήσεις τότε έπαυσαν, και οι οράαχ ·/-£'.vomκ,όν £'.ς ττοάςει
:ντε. ΓΙαρασταθέν τό
άλιείς ήουνήθησαν ν ’ ανασύρουν τό τερα; και το βγά
,
ρωτον έν νΣΰρφ
καί κατόπιν πρό πενταετίας εν τώ εν
λουν έξω εις τήν ακτήν.
Άθήναις θεάτρω ό «Παράδεισος» έτυχε τής γενικής
Ή πρώτη μου εργασία διά τήν ανατομικήν σπου επιδοκιμασίας. Δ'.ά τού έργου του αύτού ό κ. Ζιώρα:
δήν τού πολυτίμου άποκτήματό; μου, ήτο νά τό κα
εδείχθη τέλειος γνώστης τής σκηνής.
ταμετρήσω ακριβώς. Πρός τούτο το εςήπλωσα επι
Μετά τά «ανόμοια» μετέφρασε τήν αγγλικήν κω
τού δαπέδου μέ τού; βραχίονας τεταμένους εί: τήν
μωδίαν ή «Νιόβη» ή τ ι; έπανειλημμένω; έπαίχθη εν
αύτήν γραμμήν μέ τό σώμα. Ί Ι άποψι; του τέρατος ταύθα -κατά τό περυσινόν θέρος. Ή Νιόβη δύναται νά
ούτως έξηπλωμένου με τ ά ; μεγάλα; κενά: κόγχας τών θεωρηθή όυ: υπόδειγμα μεταφράσεως.
οφθαλμών, υ.ε τήν έκτεΐνομένην ώραιαν ουράν του,
Ά λ λ ο πρωτότυπον έργο·; του είναι ή «Ρεκλάμα»
μέ τό φαιόχρουν ράμφος του προβάλλον εκ τού σάκ- κωμωδία επαινεθείσα κατά τόν περυσινόν οιαγωνισμόν
κου τού ήτο φοβερά ειδεχθή:. ’Εννοείται ότι ή φήμη
μή παιχθεΐσα εισέτι.
ο ιεδ ό θ α
ιηφεω; τοιουτου τίνος τερατ:
Ά πό τά καλλίτερα έργα του είναι καί μία μονό
τάχιστα καί πολυάριθμοι έπισκέπται κατέκλυζον καθ ’ πρακτο; κωμωδία ύπό τόν τίτλον « ό οέκατος τέ
ήμερα·; τήν οικίαν μου διά νά θαυμάσουν τόν νεκρόν ταρτος» .
γίγα ντα .
Τό τελευταίον του έργον είναι ή βραβευθείσα φέτος
Χ ίλιαι. δε φανταστικαί διαδόσεις ¿-κυκλοφορούν κωμωδία «φαινόμενα καί πρ άγμ ατα». Παιχθεΐσα πέπεοί τών εονω/ αυτού του διαβολούαοιου. Ε λεγα; ρυσιν έν Σύρω ύπό τόν τίτλον τό «φρόνιμο καί τρελοτι απο ενα π/.οιαριον ειχεν αρπασει ουο ανυρωπουν λό » έχειροκροτήθη ένθουσιωδώς
Ό κ. Ζόιρας. ό Μιχαλάκης οπως τον λέγουν ¿ν' Σ ύ
καί του; έπνιξε-; καί κατόπιν του; έφαγε, καί οτι
άλλη·; μίαν φοράν ¿βύθισε αύτανδρον άλλο αλιευτικόν ρω, είναι μανιακός διά τό θέατρον. Πολλάκις άφίνει
τά ; δικηγορικά; του εργασία: χάριν τού θεάτρου. *Έπλοίο ν !
Κατά τό υ.έτρημσ. λοιπόν ευρον οτι το μήκος του στιν ότε. οσάκις δεν υπάρχει ελληνικός θίασος έν Σ ύσώματος μαζυ με τήν κεφαλή ήτο8 ποδών, και ή π ε- ρω, «π ετιέτα ι μια μ α .ιά καί στήν Αθήνα καί άποθέατρον !
ριφέρεια τού παχυτάτου μέρους ήτο 5 — 6 ποοών. λαυ.β άνει
λ.' !
Είναι
καί
καλαμπουριστής..
Έ κ τής κεφαλή; έξετείνοντο δέκα πλόκαμοι, ών δύο
Λ εΙηάΟ ανή -α ; μακρότατοι ε ί; μήκος 2 5 ποδών καί 3 δακτύ-

Μ ΙΧΑΗΛ

..

'

.

_

1 ·

.

.

Τ

.

,

,

·

ft

·

ΖΩΡΑΣ

4

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

A. Μ Ω Ρ Α Τ Τ ΙΔ Ο Υ

ΜΕ ΤΑ Π ΑΝΙΑ
Ό πλοίαρχός μα: ευχαριστημένος διά. τον ό>ραίον
καιρόν, εύρεν εργασίαν ο·. ’ έκαστον ναύτην
"Αλλο: λοιπόν, ξαίνει στυπτείον, άλλος εμβαλώνει διερρηγμένην γάμπιαν, άλλος χρωματίζει ξεβαμμένον κάπου τό παραπέτο, άλλος αυτοσχέδιος τέκτων
ομαλίζει ξΰλον προς κώπην κατάλληλον διά τήν φε
λούκαν,καί ο μάγειρος, χωμένο; εις τό ξύλινον μαγειρεΐόν του, ετοιμάζει τό πρόγευμα.
— Ή χειρότερα δουλειά είνε ή τεμπελιά ! ελεγεν ό πλοίαρχο; προς τόν Γιαννάκην, έπιθεωρών τήν
καθετήν, έτοιμος πρός αλιείαν.
Καί βλέπων τόν έφηβον άποκαμόντα εν τή μονοτόνω πηδαλιουχία του:
— Ά ! Γιαννάκη, καί νά πάριε εις τήν Πόλι
ταχειά ! Πήγες εις τήν Π όλι, βρε Γιαννάκη ; Νά πας
εις τήν Πόλι καί νά ίδής ! Νά ϊοής μιναρέδες καί νά
ίό^ς κυπαρίσσια ! — Ή το πρωτοτάςειδος ό Γιαννάκη;.
Διελθών τό μικρόν σχολεϊον τού χωρίου του έμβαρκάρισεν ό νεανίας μέ τού πατρός του τήν σκούναν, μ ικρός μικρός όνειρευθείς τήν θάλασσαν ώς τινα θελ
κτικήν καί άνεφελον ζωήν, θαρρών ότι ό εν πελάγει
πλούς ώριοίαζε πρός τό καραβάκι του τό μικροσκοπικόν πού τό εκαράβιζε εις τήν πρό τού οίκου των ήρεΐλον παραλίαν.
Καθ ’ όλην τήν ημέραν ήαθανόμην άμύθητον άγα λλίασιν, κυττάζω ν τήν έξαισίαν αυτήν τού Αιγαίου
σκηνογραφίαν.
Ό άνεμος επνεεν άπό των ’Ερημονήσων και ή
σκούνα προήγε πάντοτε πρός τά εμπρός, χρονιάρα
νύριφη θαρρείς, καί Ιβγαινεν εις τόν κάβο τού χορού ριε
ριανδήλι ριεταξωτό, άσπρογάλαζο ριανδήλι, τάς γαλα
νά ; νησίδας, τάς όποιας, ιδού γελώσας, προσπαθεί νά
παρασύρη εις τόν δρόμον της τόν ταχήν, γαλανήν συν
τροφιάν.
Προχωρούσης τής ημέρα: όμως ό άνεμο: εκόπασε.
Καί τέλος έσβυσεν όλοτελώς. Γαλήνη πλέον. Έ π η ξεν ή θάλασσα τό δειλινόν. "Επηξενέκεί καί ή σκούνα
έν ριέσω τού πελάγους, ακίνητος, καθηλωμένη, ριε τά
πανιά κρεμάμενα ώς έσθήτας νά στεγνώσουν εις τό
καύμα τού Ίουλιανού ήλιου. Οί γλάροι έκλαβόντες
αυτήν ώ ; νησίδα καταπράσινην τήν περιτρυγιρίζουν
παίζοντες, διαγράφοντες έν τή ταχεία πτήσει των

Μ.
(Ό

ΣΙΓΑΛΑ Σ
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. ποικίλας ακανόνιστους κύκλους, βυθίζοντες τά ράμφη
των εις τήν θάλασσαν, ώς διά νά δροσισθώσι κ έςαίφνης άνυψούμενοι πρός τάς κόφας καί τά χρυσά κορζετα τής σκούνας καί πάλιν έπαναβυθιζόμενοι καί κο¡ λ.υμβώντες όλίγας οργυιάς ώς έκ χάρτου ραρκάκια
με ανοικτά τά πτερά,με κλειστά τά πτερά.χιονώδεις,
j βαμβακεροί,ζωηροί,όλοι όμού,στολίσκος παίζοντος π α ι
διού, έ’νας-έ’ν ας, γύρω-γύρω, εις τήν γραμμήν, μακράν,
εγγύς ώς νά έργάζωνται, ώς νά θέλωσι νάκτίσωσι τάς
φωλεάς έκεϊ,έπί τής λαμποκοπούσης επιφάνειας. Χορός
δελφίνων παρέκει, άνακύψας αίφνης άπό τού μαύρου
βυθού, διαγράφει μελαψά; γραμμάς, αψιδωτά; γραμμ.άς κατρακυλούντος ασκού γραμμάς. 'Γού πελάγους
δύται άμιλλώ νται, θαρρείς, εις τάς άταδύσεί; καί κα
ταδύσεις· άροτήρες πελαγήσιοι οργώνουσι τήν μαλακήν
επιφάνειαν. Θεωρών τό κύμα άπό τής κωπαστής
διακρίνω τά ψαράκια πάλιν, τρία, τέσσαρα κοπαδάκια, ψαράκια μικρά, τής πατρίόος μου ψαράκια,
τά όποια μάς παρηκολούθησαν άπο τού λ'μένος.
Παιδάκια ορφανά, κυνηγούν τήν μητέρα των φεύγουσαν. Καί πόσον άγάλλονται όπού τήν κατέφθασαν. Προσκολλώνται εις τά ϋφαλα μή τήν χάσουν,
αναπόσπαστα. Καί τήν φιλούν καί τήν τσιμπούν. Καί
παίζουν εις τήν ποδιάν της, θαρρείς, μαύρα ματάκια,
άπό χανορίτσαι: ψεύτικα ματάκια.
*

*·
Πυρίνη, κατακόκκινος ή μικυκλική όπή, κάνει τώρα
πρός ούσιν. Ό πή καμίνου, ένδον τής όποια; άναρριπίζονται δυσθεώρητοι φλόγες. Ούτω πυρίνους λάμψεις
θά έςηκόντιζε καί ή φοβερά Βαβυλωνία κάμινος. ’Α
φηγημένος πρός τό αίφνίδιον θέαμα, νομίζω πώς δια
κρίνω ένδον τής καιούσης καμίνου τούς Τρεις Παίδας
αδοντας καί χορεύοντας : «Τόν Κύριον υμνείτε πάντα
τά έ ρ γ α ...» Σ τιγμάς τινας διαρκεί τό φλογερόν θέαμα
εν τή άπλή κυανότητι ουρανού καί θαλάσσης καί εΐτα
σβέννυται αυτοστιγμεί.
Ό ήλιος έδυσε πλέον. Καί φλόγες καί κάμινοι εξ
αφανίζονται καί άπομένει περί ημάς τό πέλαγος σιω 
πηλόν, σκοτειδιαζόμενον. Χειρ άγνωστος ήπλωσε περί
ημάς καταγάλανον άερώδη πέπλον, όστις έλαφρα-έλαφρά μάς έπεκάλυψε μ ε τ ' ολίγον ώς νύξ. Κ ’ εχάσαμεν πλέον τούς χρυσούς λοφίσκους τού Ά η -Σ τρ άτη
μέ τά κλιμακωτά άγρίδιά του καί τής εϋμορφαις άκρογιαλιαίς του.
Τά παν έβυθίσθη μ ε τ ’ ολίγον εις σκοτίαν. Σκοτίαν πού τήν αισθάνεσαι γύρω σου συνθλίβουσάν σε
ώς οί όχλοι τόν Κύριον. Σκοτίαν ζωντανήν, ϋγράν
σκοτίαν, τού πελάγους σκοτίαν. Λ επτή άρωματώδης
δρόσος επιπλέει πανταχού τής θαλάσσης, ής ό γλυκύς
ψίθυρος συγχεεται πρός τόν μαλακόν θοούν τής πλεούσης σκούνας, μεταξωτής έσθήτος σύρσιμον διεγερτικόν.
Ά λ λ ά προχωρούσης τής νυκτός άκούεται πέραν
άπό τού βάθους τού αοράτου πόντου θορυβώδης αύρα,
ώς νά σείωνται πρός δυσμάς αθέατα δάση ύπό στυ
γνού μαΐστρου,βοίζοντος ύποκώφως λέγεις καίκατέρχετα ι χείμαρρος άφανής άπό -υψωμάτων. Προαγγέλλεται
νυκτερινόν μελτέμ ι. Βίαιος άνεμος πού παίρνει τά
μεσάνυκτα. Ύ πό τάς άστρολαμπά; διακρίνομεν τάς
ρυτιδώσεις τού πελάγους ώς π τυχ ά ; ήπλωμένης οθό
νης. Ό πλοίαρχος στηρίζει τάς χείρας επί τής όσφύος
ώς Αινήτικη λάγηνος, βλέπων σύννους πρός τά ιστία,
οιατάσσει τούς ναύτας, μόλις αποδειπνήσαντας νά
στερεώσωσιν αύτά τεζάροντες μανδάρια καί μ.πράτσα,
δπως εύρεθώμεν έτοιμοι εις υποδοχήν τού έπερχομένου
άνέμου, άποστείλαντος ήδη τάς προφυλακάς του, με
ρικά φουσκωμένα κύματα.
— Νέτα κάργο !
— Ά λ λ α μπρούλια !
Καί ιδού αιφνίδια·, ριπαί καταφθάσασαι προσπίπτουσιν έπί τών ιστίω ν, άτινα τίνάσσονται κυματοειδώς έν ήχηροίς πλαταγισμοίς, ώς νά προσέκρουσαν έ π ’
αύτών άγέλαι πτηνών νυκτόβιων καί κτυπώσι τάς
πτέρυγάς τω ν. Τέλος κολπούνται εν κραδασμοί; καί
παλμικαΐς κινήσεσι τού σκάφους, δπερ μετά στεναγ
μόν ισχυρόν άνεκινήθη αίφνης— έξηπλωμένον δλην τήν
ημέραν 'ς τήν λιακάδα—καί ώς προσωθηθεν έρρίφθη
ακούσιον εις τήν άνοιγείσαν οδόν.

Μ. Ζ Ώ Ρ A Σ
(4 βραβευΟί!; όραμα πχός τνγγραφεύ; κατά τ«ν
Λασσά'-stov 5·.αγωνισμον)

— Τά φανάρια σου !
Προστάσσει τόν παΐδα ό πλοίαρχος, έπιβλέπων
τούς επί τών πλευρών μεγάλους τού πλού φανούς, ε
ξέχοντας ένθεν καί ένθεν ώς δύο μεγάλα ομματα άλλο'.θόρου τέρατος, πράσινον καί ερυθρόν.
Καί ιδού θρήνοι άντηχούσιν άπό τού ύψους καί
τών κορζετών, θρήνοι άρπας καί λύρας. Όόυρμοί καί
γόοι αύλού φρυγικού, τό φρύγιον αύλούντος. Μέλος
νεκρώσιμον άοράτων πνευμάτω ν, εν νυκτίαις φοβεραίς
ώραις επικαθησάντων, θαρρείς, επί τών άκροτάτων
τής νεώς καί θρηνούντων έν ιαχή τού ερήμου πελάγους.
’Αθέατα τελώ νια, κρεμάμενα άπό τών πολυσχι
δών σχοινιών τών άρμένων, άρχίζουν νά παίζουν τρα
γούδια τρελλά, τραγούδια μέθης, άποκρηάς τραγούδια,
τραγούδια χορού, ζωής τραγούδια, θανάτου τραγούδια.
’Ανακατωμένα, σκοτεινά τραγούδια. Μοιρολογούν γ υ —

A Ν O I Ξ ΙΣ
(Είκών Ίακωβίδου)

ναίκες έπί νεκρώ, κ ’ έξαίφνης ώ ; ίδιαι καγχάζουν ώς
Βάκχαι.Τιόρα άλαλάζουν τούρκοι έν έφόδω, τώρα ψαλ- ]
μωόούν ψάλται κηδεύοντες.
Ά πό τά σκολιά
έξάρτια, άπό τά υψηλά παταράτσα, άπό τά χιαστώ ;
συμπλεκόμενα μαντάρια, πανταχόθεν άντηχούσιν οι
θρήνοι καί οί γέλω τες, ταχύπτεροι τού μελτεμιού άπόστολοι, τό όποιον κατόπιν των νά το, άφρίζει,
ωρύεται, μικάται. ’Ενίοτε κόρη καταμόναχη τραγουδή, θαρρείς, επάνω εις τόν υψηλόν κόντραν, κόρη,
τον ταξειδεύοντα μνηστήρα ονειροπολούσα. Κατόπιν
μήτηρ κλαίει τό παιδάκι τ η ; μέσα εις ταίς γάμπιαις
τυλιγμένη, άόρατος. Σ τιγμάς τινας εξέχει όξύτατο; ό
ήχος τής γλυκύτα τη ς φλογέρας, επάνω εις τό πανύψηλον φλέσι, ώς νεαρού βοσκού κελάειδημα άπό τού
ύψους όρους. Μετά δέους έπαίρω τούς οφθαλμούς μου
πρός τά ιστία, δθεν ό άνεμος διά τών ποικίλων όπών
τού έξαρτισμού είσχωρι >·/ βιαίως, συρίζει. Συρίζει πενθίμως, συρίζει όξέως, συρίζει γοερώς. Τώρα μέν άκούω
τάς στοναχάς τού σφαζομένου Άγαμέμνονος· τώρα όέ
τόν γόον τού αύτοκτονούντος Αίαντος καί αύθις τούς
όλολυγμούς τής Ήλέκτρας· καί νύν τόν κλαυθμόν τόν
άκατάσχετον τού Πέτρου, καί πάλιν τής Μαγδαλ'.νής
τούς λυγμούς.Περιβαλλόμεθα πάντοθενΰπό τής σκοτίας
καί κατευθυνόμεθα εις αδιόρατο·/ σκότος. Ή πυξίς
μόνη μάς οδηγεί, και τών άστρων ή τρέμουσα φεγ[ γοβολή.
Ό κόντρας κτυπά , ίιπλούμενος έν έαυτω , ΰ π ’
■ αντιθέτων ριπών συγκρουόμενος, ώς άετός, πληγωμέ
νος θανασίμως Τό φλέσι κρούεται ώς τύμπανο·/ παρατάξεως. Ή τρικυμία μυκάται ήδη, φωνάζει, άκούεI τα ι, βρυχάται μακράν ώς βοή λεόντων καί τίγρεων
άμιλλωμένων έν διαύλω καί δολίχω. Πυρκαίά άθέατος
καί φθάνουσιν οί κροταλισμοί τών φλογών τη ς. Τά κύ1 ματα πλακόνουν, έπλάκωσαν.
— Μάϊνα φλέσι ! Μάϊνα κόντρα !
Είνε τά λεπτοφυέστερα, ούτως ειπειν, τών ιστίων
κ ’ έν τή εισβολή τού άνέμου πρώτα-πρώτα καταβιβάζονται, τά μονάκριβα παιδάκια τής Σκούνας νά μή
πέσουν άπό τόσον ύψος.
Οί ναύται, παλαισταί έτοιμοι, ϊσταντα ι παρά τά
μαντάρια με τό τσιγάρο στό στόμα, άνασ/.ουμπωμένοι.
Ή σκούνα τραντάζεται έγείρουσα ύπερηφάνως
,τή ν πρώράν της, λέων,άνατινάσσων βασιλικώς τήν χ_αί• την του, τίγρις, τρίζουσα τούς όδόντας τη ς, ώς νά
Γ ' 5ΥΤ. :
— ’Εδώ είμ αι !
Βρυχάται τό πέλαγος, σφυρίζει ή σκούνα, τρί| ζουν τάρμενα. Οί ναύται άνασκουαπόνονται ολοένα.
Ή μάχη αρχίζει.
Κύμα έν, όγκο; μ.ολύοδινος, άκτ.νοβολών ύπό τήν
I- αστροφεγγιάν αποτρόπαιον ακτινοβολίαν, θραύεταικατά
ί τής χυτής μάσκας έν πλαταγισμώ , περιλούει τ ’ ά£ κροστόλια κ ’ εισβάλλει εις τήν πρώραν έν άφρώ διασυρίζον ώς σβεννυμένη ανθρακιά.
— Νά κολυμπήση κομμάτι ή Ά λαφ ίνα ! άκούερ τα ι άπό τής πρύμνης ό πλοίαρχος, ένθαρρύνων μετά
μειδιάματος τους ναύτας, βαρυθύμους, διότι θά έχω. σιν άγρυπνίαν άπόψε.
Τό κατάστρωμα μέχρι τής υψηλής πρύμνης είνε
·, οιάβροχον. Οί ναύται γυμνοκνήυ.ιδες, ϊσταντα ι εις τάς
| θέσειςτων, βρέχόμενοι μέχρι άστραγάλων. Τά κύματα
• εισρέουσιν άδιακόπως ώς ποταμός άφρίζων κ ’ έκρέουσιν
άπό τ ’ ανοικτά πορτέλλα. Θαρρείς καί τό ήμισυ σκά, φος πλέει ύπό τήν θάλασσαν.
Τό πέλαγος έφούσκωσε πλέον, ύψωθεν ύπεράνω η 
μών έπιφιβως, άλλ ’ ή σκούνα, γυρμένη πρός τήν δεςιάν πλευράν,—μούρα άριστερά — ώς τυφλή εισχωρεί
ιαμελίζουσα εις δύο κραταιώς τούς άτελευτήτους όγI κους, τούς όποιους τό πέλαγος σωρεύει κατ ’ αυτής τόν
ένα μετά τόν άλλον. Θαλάσσιον τέρας ή σκούνα,
. λυσσω δ·: καταπατεί ύπό τήν τρόπιν της τά ογκώδη
κύματα, καί τά δίνει, μωρέ ’γέμου, λοξοδρομούσα
- πρός άνατολάς, έν τριγμώ τών ιστών καί συριγμώ τών
καρχησίων, έν ώ όπισθεν μας άλαλαγμ.ός καί βοή καί
[ σύγχυσις καί σκοτία καί συμπλοκαί κυμάτων καί ολοφυpμoί, έ φ ’ ών πένθιμοι άκτίνε; προσπίπτουσιν, ακτί
νες πράσινοι καί έρυθραί, τό φώς τών φανών τής
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Τά κύματα διωκόμενα
υ.άς φθάνουν καί βλέπου.εν τά ; θραυομένας κοουφά: των ώ ; στόματα άφρίζοντα έκ τής οργής,φαγκρίζοντα, με στίλβοντας
λευκούς όδόντας. Έρχον
ται άπό τό σκότος καί
χάνονται εί; τό σκότος.
Λόχοι με πυκνά: άργυράς
λόγχας άπαστραπτούσαςείς
τήν φωτοβολίαν τώ·/ ά
στρων, λόχοι λευκάσπιδες,
πίπτοντες γενναίω: έπί
τού υγρού πεδίου, πλήν
πάραυτα αντικαθιστάμενοι
υπο τών έτοιμων έφε—
ορειών. Τέρατα άγνωστα
με αργυρόξανθον φαεινόν
τρίχωμ,α εις τήν κυρτήν
των ράχιν.
κομ-
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ΕΙΚ ΩΝ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
( έ ν τ ώ ν ο ώ τΛ ς Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς )

ΕπαναΛαυ.βανει παλιν,
.
.
. 1·
,
ενίσχύων,ο πλοίαρχος· καί
στρεφόμενος πρός τόν έ
φηβον, εϋρεθέντα πολινείς
τήν πηδαλιουχία·/, νουθε
τ ε ί ήρέμα :
— Πρόσεχε, παιδί μου,
πρόσεχε ! ^
Καί ΐστα τα ι εκεί ε
πάνω μέ τδ ευρέως κολπούμενον ύποκάμισόν του,
αρχηγός, διευθύνων έκείθεν
τήν συμπλοκήν.
(ακολουθεί)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
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Πολλάκι; θά σάς έγεννήθη, έρατειναί άναγνώστριαι, ή επιθυμία τού
νά μάθετε ποιος πρώτος έφεύρε τά μικρά αύτά κα
νονικά χαρτόνια τά όποια
σήμερον παίζουν τοσούτον
σπουδαϊον οόλον. Καί ό
ταν παρατηρήσητε τόν τ ί 
τλον τού άρθρου μου θά
έπιθυμήσητε νά τό αναγνώσητε όπως
μάθητε
ποιο; είναι ό άγνωστος
εκείνος όστις πρώτο: εσκέφθη νά τά χρησιμοποίηση.
Καί όμως δυστυχώ;
ούτε έδώ δεν θά τόν μά
θετε.
Πόσαι καί πόσαι ε 
φευρέσεις ζώσι μέχρι της
σήμερον, χωρίς όμως νά ή ναι γνωστοί οί έφευρέται
τω ν. Φαίνεται ότι ή τύχη
τους καταδιώκει καί τού:
καταδικάζει εις τήν λήθην
Καί ούτω άγνοούμεν τ ί;
πρώτο: έφεύρε τ ά ... μα
καρόνια, τά μανσόν, τά
γ ά ντια , τήν σούπαν καί
τόσα άλλα. Καί ένώ ήόονικώς ροφώμεν το κυπελλον τού καφέ άγνοούμεν
τις ήτο ό έξυπνο: έκείνος
όστις πρώτος έσκέφθη ότι

ι
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οί μικροί εκείνοι V.WAV. ψηνόμενοι,άλεθόμενοι καί βρα
ζόμενοι δύνανται να παραγάγωσι τοσούτον εύχυμου
KOTOV.

καν ενθυμούνται τους ευχαρίστως καταβληθεντας κό
πους προ' τής ήθ.κής εύχαριστήσεως ήν αισθάνονται,
πλήρεις θάρρους καί δυνάμεως διά μέλλουσαν έργασίαν. Έρωτήσατε αυτούς διά νά διδαχθήτε καί π εισθητε ¿κ τών απτών γεγονότων οτι ουοεν εμποδιον
υπάρχει πρός δημιουργίαν οιουοήποτε έργου έκτος πα σης Κυβερνητικής άναμίξεως. θέλησις μόνον α π α ι
τείτα ι καί μόνον ή θέλησις άρκει διά νά κατανίκηση
καί έμπόδια έάν υπάρχουν, ν ’ άναπληρώστ, ελλείψεις,
νά φέρτ, εις πέρας καί τό δυσκολώτατον των έργων.
Εις τόπον ένθα τά πάντα είνε αδημιούργητα καί ανεκ
μ ετάλλευτα , εις τόπον ένθα τό άτομον έχει τόσην
ισχύν καί τοσα χαρίσματα τά πάντα δύνανται νά
συντελεσθώσι διά τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας.— Ο
τύπος έπρεπε νά έχτ, στ ραφή εξ όλοκλήρου^πρός τήν
ιδιωτικήν ποωτοβουλίαν ένθαρρύνων καί καθοδηγώ·/ αυ
τήν αντί νά κατατρίβεται εις ματαίας πολιτικάς διαμάχα: καί συζητήσεις.
*

ΚνΠΑΚΛΤΙΚΗ

¿· όλων τών έργων, ώς ο οοηγός αστήρ φωτίζω·/ ευρΰτατον ορίζοντα διά τήν ζωγραφικήν μας.
Καί ¿λπίζομεν καί εύχόμεθα εις τό πρόσεχες μέλ
λον νά ίδωμεν τινά έκ τών αρίστων κατ αρχα; ,ω γράφων μας τολμώντα έκτέλεσιν έμπνεύσεων παρον.οίω /, κατανικώντα τήν μετριοφροσύνην, και τους οισταγμού; χάριν τής ιδέας χαριν τή : άνυψώσεως τής
ζωγραφική; μας εις τήν πρέπουσα·/ περιωπήν.

Ά λ λ ' ά : μή φεύγωμεν άπό τό θέμα μας.
Τα αρχαιότερα επισκεπτήρια άτινα μέχ,ρ'.ς ημων
έσώθησαν οθάνουσι πέραν του 111 αιώνος. Εν .φ
Μουσείω τής Έ νετία : φαίνονται μερικά επισκεπτήρια
πολυτε/.ώς στολισμένα- άνήκουσιν εις τους πατρικίους
Ν εοέλλην
των τελευταίω ν χρόνων τής Έ/ετικής Δημοκρατίας.
Επειδή ή ξηρά αναγραφή έπί του επισκεπτηρίου
τού ονόματος καί μόνον έφαίνετο εις τους λιθογρά
φους άτεχνος καί επειδή ήθελον να όείςωσι τό καλλι
τεχνικόν τω ν γούστο διά τούτο έκόσμουν τά^έπισκεm m r o n i T i n s i :
ι
πτήρια μέ διάφορα σχεδ'.αγραφήματα εις τά άκρα και
ε'πλήρουν τό κενόν αυτών χώρος με αλληγορικα; εικό
— Ώ ! τ ί άπόκουφος ααγεία ένος ςεχωριστου κό
να; όμοιας μέ εκείνα; τάς όποια; συνηθίζουν εις τά
σμου,
εις τόν όποιον έμξαίνω ώς προνομιούχος.
όιά τήν ερωτικήν αλληλογραφίαν σχετικά χαρτιά.
Ώ
! ποια μυστική άπόλαυσις, τήν οποίαν αισθά
Κα* ¡όλεtooαεν καί όιάφορα Μουσεία της Ευρώπης
νομαι
όλάκερην,
ή όποια καί μόνη είνε ίδική μου, αείςέπισκεπτήρια τού παρελθόντος αιώνοςπεριστεράς π εποκλειστικώς
ίδική
μου.
ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ
τώσας μεταξύ τώ / λέξεω ν, άλλου αίαν καρόίαν τρυΔιά
τοιαύτας
μυστικά;
απολαύσεις δεν τρελλαιπημένην άπό εν βέλος καί άλλου θεότητα του 0 Έ ; όλων τών Ε λλήνων ζωγράφων μόνον ό κ.
νεσθε
καί
σείς
;
λύαπου αίτινες ήρχοντο όπως στολίσωσι το όνομα τού ι Ράλλης ¿νόησε τήν ποίησιν καί τήν καλλιτεχνίαν ήν
Καί έςηκολούθησεν ό αγαπητός μου.
έγκλείουν οί ναοί μας καί κατέστη ειδικώτατος δι ’
χυδαίου αστού.
— Δεν ζητείτε όλοι σας, δταν εύτυχήτε τήν σιάβροτάτων αριστοτεχνημάτων άναδεικ-Λων το ώραιον
λγηήν
έοημίαν ;
¿ν τή θρησκεία. Είνε λ.υπηρον ότι ουοείς άλλος ¿κ
Δεν
ζητείτε φωλεάς κρυμμένα: μέσα 'εις πυκνά
τών
ζωγράφων
μας
ενεπνεύσθη
εκ
τής
Ελληνικ.ής
ΑΠΟ_ ΤΗΝ Κ Α Λ ΛΙΤΕΧΝ ΙΚΗ Ν ΕΚ9ΕΣΙΝ
θρησκευτικής τέχνης είτε πρό; άναπαράστασιν τόσων φυλλώματα διά τά άρρητα θέλγητρα τής ζωής ;
Δέν σάς αρέσει μυστικάνάψυθιρίζετε τόν έρωτά σας;
ώοαίων καί ποιητικωτάτων θεμάτων ¿κ τών έσωτεΚαί έ'ηκολούθησε π ά λιν.
ρι'κών τών ναών. είτε πρό; απόπειραν άναγεννήσεως
— Α λ λ ά τώρα, σείς οί αισθανόμενοι—καί ποίος
τής θρησκευτικής τέχνης.
έξαιρείται
; — καί σείς οϊ καταλαμβάνοντες τήν αμίΛεν κατενοήθη άκόμη εντελώς και δεν εςήρθη αρ
“Αν καί ή έλλειψις έμπνεύσεως εκ τή ; θρησκείας
λητην
γλώσσαν
τού Σύμπαντος καί οί εννοούντες τών
κούντως ή σπουοαιότης τού έργου τό όποιον τρεις φι δεικνύει τήν χαρακτηριστικήν ελευθερίαν τού Έλληνος
λίθινων
Σ
φιγγών
τά νοήματα, ελάτε νά σάς ειπω το
λότεχνοι έξετέλεσαν άθορύβω; καί κυρίως οεν κα τε- όν ούδέποτε ύπεδούλωσε τό δόγμα εν τούτοι; ή π α ν
μυστικόν
τραγούδι
τής ζωής.
οείχθη ε'-ς τό κοινόν τό ε ; αυτού άπορρεον μέγα δί τελής απουσία εικόνων τοιούτου είδους άποδεικνυει μεΚαί
θά
άκούσητε
τό γλυκύ άσμα άοιάκοπον και
γαλητέραν έλλειψιν καλαισθησίας καί εντελή έλδαγμα.
αιώνιον
νά
ύπορρέτ,
ήσυχον
καί γαργαλιστικόν κατω
Ή ϋπαρςις έτησίας καλλιτεχνικής έκθεσεως εν λειψιν εθνισμού.
άπό
τόν
θόρυβον
τόν
χυδαίον,
κάτω άπό τούς β ιω τιΆθήναις συγκεντρώνει τήν όλην σχεοόν κα λλιτεχνι
Είναι καιρός οί νέοι καλλιτέχναι νά στρέψουν τήν
κήν εργασίαν τήν γενομένην εν 'Ελλάόι· θερμαίνει προσοχήν των καί πρός τήν Βυζαντινήν τέχνην, νά κούς αγώνας, κάτω άπό τάς κραυγάς τής δυστυχίας.
τόν έρωτα τών νέων καλλιτεχνώ ν, οιοασκει οια τών σκεφθουν ότι έχουν ενώπιον των εύρύτατον στάοιον
εικόνων τών αεγα'/ ων ομοφύλων ζωγράφων ελκύει καλλιτεχνική; εργασία; εντελώς ανεκμετάλλευτο·/,
Καί ιδού εκεί έπάνω.
τό ενδιαφέρον καί τήν αγάπην του κοινού προς τάς καί ά / όχι έ' άλλων λόγων α.λλ’ έ ; ίδιου και μ εγί
Τά λείψανα τής Δόξης τών αιώνων, οι στύλοι τών
τίχνας· οιαπλάττει συγχρόνως και
την καλαισθη στου συυ.ο=οοντος. Ή διακόσμησις τώ ν ναών ο ι' ει Προπυλαίων καί τού ωραίου ΙΙαρθενώνος, στέκονται,#
σίαν αύτού·εξυπηρετεί 'άριστα τό συμφέρον πάντω-τω ν | κόνων αναμένει ακόμη τού; αληθείς ζωγράφους. Ο δε καθώς π ά ντα , ίερώτατα σύμβολα τής καθαρά; ιδέα;
καλλιτεχνών.Ο ϋτω οί τρεις ίορυταί άπλως άφελώς καί μέλλων νά τραπή τοιαύτην οδόν έχει καί τούτο το
Κοκκινωποί καθώς είνε, χρυσίζουν τώρα απο τα
άθορύδω; έξησφάλ'.σαν τήν ύπαρξιν, τήν προοόον και άριστον προτέρημα ότι έχει προ αύτού πάμπολλα και τριανταφυλλένια φιλήματα, τά όποια στέλλει έπάνω
τήν άνάπτυξιν τής ζωγραφικήςεν Έ λλάοι, το μέλλον,
άριστα πρότυπα τής Β υζαντινή; τέχνη; ώς ασφαλή τους, τού δελινού τό λιγοψύχημα.
όδηγόν πρός δημιουργίαν ολίγον κατ όλιγον ΝεοχριΚαί φαίνονται οί άπαράμιλλοι στύλοι εμπροστά
ενός ολοκλήρου κλάδου.
• ·
άπό
τόν τοίχον τού ναού, τόν οποίον σκοτεινιάζουν αί
στιαν.ακή;
τέχνη;
καθαρώς
Ελληνικής.
Αλλά
προς
•
Φανταοθήτε τώρα τ ι θά συνέβαινε εάν τις έρ- τούτο δέον οί καλλιτέχναι νά διαφυλάττουν τήν ψ υ  σκιαί τω ν, ό>; ολόχρυσα τρόπαια καί λάμπουν με μιαν
ριπτε τήν ίόέαν ίορύσεως τοιαύτης έκθεσεως και προ- χήν των καί νά διατηρούν θεομότατον καί αγνότατο·/ λάμψιν άθάνατον.
Καί είπε πά λιν ό αγαπητός μου.
εκάλει θόρυβον διά τού τύπου. Τ ί κραυγαί καί θό τό αίσθηαα τού Εθνισμού των όπως άποδεικνύει καί
διδάσκει
διά
τών
εικόνων
του
ο
μακραν
εν
του/οι;
τής
— ’Εκεί έπάνω, εις τήν κορυφήν τού βράχου τού
ρυβοι καί επικλήσεις πρός τήν Κυβέρνησιν, πρό; το»;
εκλεκτού,
τό καύχημα εινε τών υιών τής Ελλάσος,
πατρίδος
του
ζών
διαπρεπή;
καλλλιτέχνης.
σοφούς, τ ί συστάσεις επιτροπών σοβαρωτάτων καί πο•
έκεί
έπάνω
ή
άνακούφισις είνε τή : δυσφορούσης ανθρωλυμελεστάτων, τ ί άναζήτησις αιφνίδιων ειδικών, τ ί
πότητος,
έκεί
τά δύσλυτα τού κόσμου αινίγματα με
σπατάλη σοφίας πρός έ'ΐστόρησιν τού τ ί γίνεται άνά
ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ
θείαν
απλότητα
λάμπουσιν όλα.
τά δύο ημισφαίρια. τ ί χρηυ-α θά ¿ζητείτο προς οικο
Ε πίσης χαρακτηριστική είναι ή έλλειψις πάσης
Έ
κεί
έάν
οεν
θεοποιήται ό προσκυνητής, βεβαίως
δομήν καλλ'.μαομάρου μεγάρου άπο τής πρώτης ήμε- έμπνεύσεως των ζωγράφων μας εκ τής φιλολογίας και
οας, τ ί ταραχή έκ τής άφυπνίσεως τών πολυμόρφων τής ιστορία; λέγουσα περιφανώ; ότι η ζωγραφική μας όμως φιλεί εί; τά αρχαία καί εύγραμμα μάρμαρα ολά
ποταπών συμφερόντων καί τ ί συζητήσεις θά συνεκλό- εύρίσκετάι άκόμη εις τό στάδιον της στενής μιμή- κερη·/ καί αυτοτελή τήν ιδέαν τ ή ; θειότητος.
νουν τήν ’Ακαδημίαν τού Ζαχαράτου. Το αποτέ σεως τή ; φύσεως και του περί ήμάς πραγματικού κο- |
• ·
λεσμα μόνον θά ήτο διάφορον, διότι θά επήρχετο όπως σαοι· μή τολμώσα άκόμη νά άτενιστ, υψηλότερου; ορί
Καί κάτω ;
πάντοτε η τελεία έξάντλησις καί άποθάρρυνσις καί ζοντα; έμπνεύσεως ένεκα τής ελλειψεω; ανώτερα; οια— Ώ ! κύττα ςε συμπαθώ; τήν περικλεή πόλιν.
αηδία πρό τής ένάρξεω; τού έργου και ή βέβαια όη- νοητικής μορφωσεως.
Καθώς τό σβυνόμενον τή ; κόρης χαμόγελον, όταν
αιουργία ενός έ τι τερατουργήματος.
Τούτο δεν λέγοαεν διά νά μειώσωμεν τήν ά;ίαν εις τό παρθενικόν μέτωπόν τη ; θεσπεσια Αουλουο.,ουν
• ·
τών
ζωγράφων μας τουναντίον φρονούμε·/ ότι ή όδο; όνείρατα. σάν το άπομύζημα τών μελιτοφόρων άνθεων,
•
ήν
άκολουθού
- είναι όρθοτάτη καί ασφαλή; σύμφωνος είνε γλυκύτατο·/ καί μαγευτικόν το τριγύρω θέαμα.
Καί έοώ έγκειται τό σπουόαίον δίδαγμα. θ ά ¿πε
Πορφυρονέφελον Ή λιου βασίλεμμα τάς ’Αθήνα;
άλλως
τε
πρός
τήν όλην ανάπτυςιν τού “Εθνους.
θυμούμε·/ μέ μυριόφωνον κραυγήν νά βροντοφωνήσωΆ λ λ ’ ίσω; είναι καιρός ν ’ άρχίση καί ανώτερα τις τό/οα εύαορφαίνΐΐ θαυμασίως.
αέν ποός τούς κρεμαμένους άπό τών καθισμάτων τών
Δεν λάν.πτει αστραφτερά τήν ώραν αύτήν ο ούραμόρφωσις
τών καλλιτεχ/ών μας ίνα προπαρασκευασθή
καοενείων νέους, του: χαύνους, τους αφήνοντας νε
νός.
Ά λ λ ’ έχει όμως τό άπαλδχρωμον έκείνο φώτισμα,
κρά; πομυτίμους δυνάμεις, τούς σπαταλώντας νεό ή εις τό μέλλον έμφάνισις έργων σπουδαιότερων.
πού σταλάζει, σταλάζει πάντα εις τ α ι; αϊαπαμμεναις
Έτερος
περιφανής
καλλιτέχνης
διαμένω·/
μακράν
τη τα πλήρη σφρίγους εις βλακώδεις συζητήσεις καί
καρδούλα·.; όλην τήν άνατριχιαστήν ευφροσύνην τής
βλακωδέστερα; ¿πικρίσεις τών πάντων, καί διατε- τής πατρίδος— ό Γύζης—με τήν άκραιφνεστάτην Ε λ 
σιγοκύμαντηςζωής.
ληνικήν
ψυχήν
του
δίδει
τό
παράδειγμα
με
τήν
ισχυλούντας έν αεργία : μεταβήτε νά ίοετε τούς τρεις αυ
— Ώ ! κύττα -ε συμπαθώ; τήν περικλεή πόλιν.
ρωτάτην
καί
έςαισίαν
έμπνευσίν
του
έκ
τών
στίχων
τούς ανθρώπους διά νά πεισθήτε ότι δεν είναι φαινό
Κ ύττα πώς παρέρχονται οί χρόνοι καί οί αιώνες,
τού
Σολωμού.Καί
ή
«Λ
ό
;α
»
του
ίστα
τα
ι
έν
μέσω
τής
μενα ¿'αιρετικά· ¿ρωτήσατε αυτούς πώς ειργασθησαν
Έκθεσεως μοναδική Ιμπνευσις έκ τής ιστορίας κα> τής παρέρχονται ροχθούντες καί κυλιόμενυι ακατάπαυτα
διά νά κατορθώσουν δ .τι κατόρθωσαν· τ ί μέσα διέ
κάτω άπό τήν Άκρόπολιν τή ; αθανάτου ιδέας.
θεσαν τ ί εμπόδια εύρον καί θά πεισθήτε ότι ούτε φιλολογίας ' παράγουσα τήν μόνην ίσχυράν έντύπωσιν

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

*

-κραυγάς και φεύγουν γενεαι καί γενεά·, κάτω άπό τήν
Άκρόπολιν τής αθανάτου ιδέας.
*
*#
Ai καπνοδόχοι άνέδιδον — λαχταράς, ώ πολυπλάγκτε Οουσσευ ; — το λύπα; καπνού βραδύτατα
αιρόμενου υψηλά, περιπαθώ; κυλιομένου ε ί; τά ; ά γκάλας τ ή ; αιθέρια; αϋρας.
Τά π α λά τια καί τά χαμόσπητα συμμαζεμμένα
και συγχεόμενα τώρα καθ’ δ/.ην τήν έκτασιν μέσα εί;
την αμφιλύκην τή ; σκιώδους ετπέρα; έλαμπον άπό
το ειρηναιον φώ; τών όμοστέγων ανθρώπων.
Μια ερυθρομελαΐνα σκιά, γεμάτη άπό χαύν

ακόμη επι του εκλεκτού βραχ
, ( ...
γραφή των αρχαίων έρειπίων, κατά τήν οποίαν όιαπλάτος ή καρδία ανοίγεται εις τήν εισροήν τών μ υ-

λινα πατώ ματα δι ’ ένος κονιάματος προστατευτικού,
το οποίον φράσσον καί πληρούν τονς έίωτερικού: πό
ρους, καθιστά αύτό αδιαπέραστου καί ά/τισηπτικόν.
Πρός επιτυχίαν τούτου προύτάθη ή βερνίκωσις, ή
επιστρωσις διά πισσασφάλτου, ή διά rarlto lin eum
Ο Μ αντεγάτσας νομίζει ότι καταλληλότερον είνε
νά στρώνεται ο ι’ ασφάλτου εκ γαιανθράκων (••.oaltar)
μεμιγμενη; με Ιλαιον γαιανθράκων (1 )4 έλα.ον καί

3)4 coaltar).
Καθαρίζεται δε το πάτωμα μέ βούρτσαν έκ σύρ
ματος, πλενομενον με πάτασσαν, μεμιγμένην μέ διάλυσιν υοροχλωρικον υδραργύρου καί χλωοιούχου ψευοαργυρου εις ποσον 1 ojo. Ό τα ν στεγνώση έπιχρίετα ι με βερνίκιον τού co altar· μετά 48 ώρας έπιχρίεται εκ νεου διά τού αύτού μίγματος καί μετά ά λλα ;
48 ¿>ρα; επιχρίεται διά τρίτη·/ καί τελευταίαν φοράν.
1 ο πάτωμα τοιουτοτρόπως παρασκευασθέν πλύνεται άπό καιρού εις καιρόν μέ διάλυσιν αντισηπτικήν
καί διατηρείται στίλβον.
Γότε κατά τόν συγγραφέα τό πάτωμα δύναται νά
ν/Λ ~χ ®4ήί
κοσμητικά έπίθετα : λείον, στίλβον,

γον κ α τ ’ ολίγον. Τό αφήνετε νά βράση έπί τινα ώ 
ραν, κατόπιν άφαιρείτε τήν σκευασίαν άπό τήν φω
τιά ν επιχύνοντες τά ώά κτυπημένα.
Ή δόσις αϋτη έπαρκεί διά 8 — 10 άτομα.

ΙΙ ο ϊ« ά π ο τ ε λ έ < ίιια τ α ε χ ε ι τ ό ψ ω ιιί
ε ις τ ο ν ά τ ό ιε α χ ο ν
Ο Μποβε εύρεν οτι ό λευκός άρτος δυσκολώτερον
διαλύεται με τόν γαστρικόν χυμόν καί δεν ύπόκειται
ευκόλως ε ί; ζύμωσιν.
Ό φαιόχρους άρτος είνε εύπεπτότερος πολύ καί
οταν μάλιστα είνε πολύ καλά ¿ψημένος.
^
’Ανώτερος δέ τούτου είνε ό έ- οσπρίων άρτο; ό.
οποίος διαλύεται ευχερέστερο·/ εις τό πεπτικόν οξύ τού
στομάχου.

Π. Μ α ν τ ε γ ά τ«ί«η·

Ο *·

Μ . Σ ,Ι Γ Α Α Α Σ .

(Σ τ ε γ ^ ε ό τ ν π ο ν έ κ τοέ> ψ ν ιίικ ο ΰ )
σοκοαεια.
περικλεή πολιν τήν όποιαν ¿βλέπομε·/ συμπαθώ; μαγευμένοι ενωτιζόμεθα τό μυστικόν καί γλυκν τρα- ;
γούοι τής ζωής αδιάκοπο·/ καί αιώνιον νά ύπορρέη |
σιγαλόν καί γαργαλιστικόν καί φιλάνθρωπον.
Και μου ειπεν ένθου; ό άγαπητός μου
— Γο αισθάνεσαι, ώ φίλε, τό αιώνιον άσμα τή:
καροιας μας ;

Σ. P a o tx iu .

I I <!>(-)[

Κ Α Ι Η Έ ,ν Ο Ν Η

Ό Σχίτσερ διηγείται οτι ευρισκόμενο; εις Βιέννην
ΤΦ //ι;-'·^-':' “5ύ Βαίχελμπάουμ έζήτησε νά του φέ
ρουν σταφυλή·/. τ11το γεμάτη σκόνην καί άφού τήν
έπλυνεν έδωσε τό ύδωρ αύτό εις 3 χοιρίδια τά όποια
ίτεθανον κατόπιν έκ φυματιώσεως.
Ή σταφυλή είχεν έκτεθή εις τόν δρόμον πρός πώ άησίν, όπόθεν άναμφιβόλως ¿ιήοχοντο καί φθισικοί δμεταβώσιν εις τήν έκεί πλησίον Κλινικήν καί ό
νον.
Ο X ά λ λ ε συνελεςε πολλάς σ τα τιστικά ;, έ ;
οαίνετα. ότι οί θάνατοι έκ φυματιώσεως ώ λιγόευσαν κατά τα τελευταία έτη έν Γερμανία, Αύρία, Ρωσσία, Α γ γ λ ία , Β ελγίψ , Ιτα λ ία καί Ά μ εη. Καί τό αποτέλεσμα τούτο αποδίδει εί; τήν τε ζ αν κατασκευήν διωρύγων καί οχετών εις τάς οικίας
τινες κατασκευάζονται σήμερον με όλας τ ά ; ύποςεις τής υγιεινής καί ε ί; τάς μεγάλα; έν γενει
-ροόδους τής υγιεινής.
II θνησιμότη; έκ φυματιώσεως ηύξησεν ά π ’ ένανεις Βουκουρέστι:·/ καί εις τά ; μεγάλα; πόλεις τής
Ελβετίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Α
Δ ε α τ ά γ ιια τ α κ α τ ά

Ιδού καθηγητής χωρίς δίπλωμα. Καθηγητής λ α βών τον τίτλο ν με το σπαθί τής φωνής του καί μέ
τά ; έςετάσει; πού δίδουν οί άλλοι όσου: διδάσκει. Μ ι-

τ ο 0 κ α τ ϊν ίό ιια τ ο ς

1 ά Ελβετικά Καντόνια τού Φριβούργου καί τού
Ούντερβάλόεν άπηγόρευσαν νά καπνίζωσιν εις δημόσια
μέρη εις τού; παιόας ήλικια; κατωτέρω τών 16 έτών.
Η ¿ιάταςις αυτη ισχύει άπό πολλών έτών.
. t P ' ^ Ρ ^ ι του Τρέβες, τον Σαρρε/ούς καί τού
Κόολεντς συνεμορφώθησαν μέ τά ανωτέρω διατάγματα.
Τήν 7 Φεβρουάριου 1891 τό Κογκρέσο/ καί ή
I ερουσία τής Βασιγκτώνο; έν ’Αμερική έξέόωκαν τό
εςής οιάταγμα :
«Πας ¿στις εχων ηλικίαν μικρότερα·/ τών 16 έτών,
συλληφθή ¿ τ ι καπνιζη ύπό οίανδήποτε μορφήν εις τόν
όρομον, ή εις τήν πλατείαν ή εις άλλο δημόσιον as
po; τής Κολομβίας, θά τιμωρήται διά προστίμου ’2 —
5 δολλαρίων.»
Κατά το 1831 εν Γαλλία ή « Έταιοεία κατά
τού καπνίσματος», άπέστειλεν έγγραφον εί; τό Τ πουργειον τών Εσωτερικών, παρακαλούσα όπιο; ψηφισθή νόμος άπαγορεύων ε ί: τά παιδία τά μικρότερα
τών 16 έτών νά καπνίζω -:. ’Αλλα τό Νομικόν Συμ
βούλιου άπεφάνθη οτι δεν είναι δυ/ατόν νά ψηφισθή
τούτο οιότι τό τοιούτον είναι φροντί; τών γονέων, οΐ
τΐ/ες δύνανται νά υποδεικνύω::·/ εις τά τέκνα τό βλα
βερόν τ η ; χρήσεω; τού καπνού. Διότι ή έπεμβασι;
τού νόμου εις το ζήτημα τούτο θά ήτο άδύνατος καί
θά έγέννα μάλλον κωμικά; σκηνάς.

Ό υγιέστερος Έλλη·/ έν τούτοι; καί λόγω πνευμό
νων καί λόγω νού. Φοιτητής τής νομικής έκ Θήρας έσκέφθη νά στραφή έκεί πού ή φύσις τόν προώριζε. Καί
ήρχισε ν ’ άπαγγέλλη. Πρώτον εις φιλικού; κύκλους
καί έπειτα εις δημοσίας διαλέξεις καί τέλος πρός δι
δασκαλίαν άλλων. Αύτοδίδακτος άλλά πάντοτε καθτγητής. Ονδεί; ήμπορεί νά τού άμφισβητήση τοιούτον
δικαίωμα διότι είναι ό μόνος ίσως πού κατώρθωσε καί
είσεχώρησεν εί; τά μυστήρια τής ελληνικής γλώσσης,
ήτις θεωρείται κακή δ ι' απαγγελίαν άπό σκηνή;. Ό
κ. Μάρκος Σ ιγάλας άρχικώς ήτο γνωστός μόνον διά
τινα απαίσια καλαμπούρια τά όποία κατέπνιξε πλέον
ή φωνή τής α παγγελία ; καί τής συνειδήσεώς το υ. Εις
αυτόν οφείλονται πολλαί καί πολλοί μαθηταί άπα·.·γέλλοντες καλλίτερα άπό όλους βεβαίως τού; ηθο
ποιούς καί τους μαθητάς τής δραματικής σχολής τής
οποία; δέν είναι καθηγητής ό κ. Μ. Σ ιγάλας. Ά λ 
λοτε ¿μιμείτο πο/.ύ έπ ιτυχ ώ ; καί διαφόρους οήτοοας
κ α ί ηθοποιούς. Τόρα μιμείται μόνον τά άτομόν του τό
οποίον άλλως τε είναι καί αξιομίμητου.

η

ε ρ ω τη ςις μ α ς

Ί π π υ ο α γ ί α έν Ι ία υ κ έ ίο ις
Ο ΙΚ ΙΑ Κ Η

ΥΓΙΕΙΝ Η

π α τ ώ μ α οιι τ ώ ν ο ι κ ιώ ν . —ΙΙώ<; ν ά ι·»«ν
ιιν ε ε ιίτ ία ιη κ ο υ β ιω ν .
Εν πάτωμα διά νά ήνε τέλειον ύπό ύνιεινλν =πο_ ■
. »
.
·
*
■•¡.επει να εινε στεγανόν, αντισηπτικόν και έστε"ενο·; νοσογόνων σπερμάτων. I
¡ι Οοόκτωρ Ραβενεζ ¿μελέτησε τχ ξύλινα πα τώ τ*, των όποιων κοινή είνε ή χρήσις μόνον ύπό τήν
ίψεν οτι διατηρονσι θαυμασίως τήν θερμότητα.
Αλλά παρά τήν αρετήν ταύτην εχουσι τό σπουν ελάττωμα να κρύπτωσιν εις τάς γωνίας των ¿αί
_ΥΡ-άς τά σπέρματα πλείστων νοσημάτων μεταδο~ ώς τής διφθερίτιδος, της εύλογίας, τής φθίτου τυοου.
ΓΑνάγκη λοιπόν νά καταστήσωμεν στεγανά τά ;ύ -

Τά πρώτον σφαγείου ίππω ν ήνοϊχθη ε ί; 11 αρτίους
κατά τό 1 8 66 . Καίτοι κ α τ ’ άρχάς έφάνη παράξε
νου, έν τούτοι; δέν έδράδυνε νά άποκτήση πελατείαν
σπουδαία·/. Καί εκτοτε άπό τό ετος έκείνο μέχρι τού
1878 έσφάγησαν έν τή Γαλλική πρωτευούση 1 3 ’2 ,
133 ίππο ι, 4.87U όνοι κ.αί 303 ήμίονοι.
Σήμερον δέ διατηρούνται μεγαλοπρεπή ίπποσοαγεία μέ μεγάλην πελατείαν.

Σ ο ν π α φ έ γά^ .α
Άλευρον 6 0 γραμ. Βούτυρο·/ 4 0 γρ α μ . Τυρός 30
γοαμ. Γάλα 4 δεκάλιτρα, Α ύγά 4 , ολίγον αλάτι καί
καμμίαν μυρουδιάν.
Θέτετε τό βούτυρον εις τήν φωτιάν καί μόλις
λυώση ρίπτετε μέσα τό άλευρον τά ανακατώνετε καί

Η λύσις τής έρωτήσεώ; μας του παρελθι ντος
φύλλου είναι : «Μ ελ ά νη ,— μέλαν Η .»
Εκ τών έπ ιτυχ ώ ; άπαντησάντων, καί οί ό·
αυτήν την φοράν κυριολεκτικώς μάς έπλημμύρι
βραβεύεται διά κλήρου τό αΛευκόν κύμα Κ έας».
Ο κ. Ά θ . Μανούσο: (έξ Αίγιου προτείνει σηΆεοα
Ζ ώ ο ν δεν ε ϊ μ ί ι
Μ α ζώ α γεννώ
Wujxövio σ τ ε ν ά ζ ω
Μά π ά λ ’ ήσυχώ .

Βραβείο·/ θά δοθή ό «Βίος τού Ιησού» τού Φάρραο.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

1) Ενδυμασία πρενσσες
έ ; έριούχου χρώματος στακτί
με κεντήματα εκ πρασίνου
βελούδου'τό άνω κόρμιον σχή
ματος καρέ κουμπούνει εί; τό
π λά γι υ έ ένα κουμπί έκ κρυ
στάλλου.
Ή φούστα γαρνίρεται μέ
δύο άντρεντέ εις τό κάτω μ ίρο;· μανίκια στενά, μεγάλος
φιόγκος καί πλαττρόν έκ πρα.
σίνου βελούδου. Καπέλο τρί
χινο λευκό γαρνιρισμένο με
βελούδο χρώματος καφφέ.
2 ) Ενδυμασία ί ί ά λ τα ζου ούρανί ποστέλ. Ή φού
στα πλ'.σσε έως επάνω 'με μεγάλες π ιέττες. ’Ανοίγει έμ
προσθεν καί φαίνεται μία πο
διά κεντη μένη άπδ άνθη όρτενσία ούρανιά, κεντημένα με
μαλί* άνω κόρμιον κεντημένο
μέ πιέτταις επίσης. Ζώνη
άπό ούρανιά λίμπερτη.
3 ) Ενδυμασία διά νέας
κυρίας· έ ; έρριούχου χρώμα
τος τάρμε· άνω κόρμιον σχή
ματος αμπί ανοίγει· έμπρο
σθεν εις μίαν σχεμιζέτα. Ή
φούστα κα’ι το άνω κόρμιον
είναι κεντημένα μ.ε άνθη άπό
βιολέτες. Περιλαίμιου έκ βε
λούδου καί δαντέλλας. Μικρό
καπελάκι έκ χρυσής δαντέ/,λ α ; καί λευκόν καί μαύρον
πτερόν.
4 ) Ενδυμασία χορού έκ
μουσουλίνας μχύρηςκεντημ-ένη
με παγέτας καί χάνδραις
μαύραις· ή μέσα φούστα χρω
ματιστή τριανταγυ/.λ'.ά■τριγύρω δαντέλλαις·εις τήν φού
στα άνω κόρμιον τριαντα
φυλλί σκεπασμένο επίσης με
μαύρη μουσουλίνα με π α γέτ.
Τό ντεκολτέ είναι καρρέ-γαρνίρεται έκ μουσελίνη; καί
βελούδου χρώματος τριανταφ υλλί. Οί ώμοι άπό μαύρο
βελούδο· μεγάλη ανθοδέσμη
εις τήν μέσην με μαύρε; π α 
παρούνες.
5)
Ενδυμασία χορού
δίά νεαν κυρίαν. Έ κ βελού
δου χρώματος έλιοτρίπι. Ή
φούστα με ουρά μονοκόυ.ατοςγαρνίρεται πρός τό κάτω μέ
ρος με τρεις σειράς άπό ου
ρές ζιππελίνας- άνω κόρμιον
σχήματος πρενσσέ; άπό γ ια πούρ· κατεβαίνει καί σχημα
τίζει τουνίκα ή όποια ανοίγει
έμπροσθεν με τρεις ωραίους
φιόγκους έκ βελούδου έλ'.οτρόπ. Τό άνω κόρμιον γαρ

νίρεται δ ι’ ενός φιόγκου σχήματος πεταλούοας· οι έπολέτε;
ματίζονται άπό πολλά; σειράς χάνδρας.

σχη

Ώοαΐα ενδυμασία χορού έ ; ατλαζιού ούρανί τουρκουάζ.
Η |
φούστα έσωθεν άπό τούλι με στίγματα· άνω κόρμιον σχήματος
πρενσσές· σχηματίζει μακρυά τουνίκα, καί ανοίγει εις τό π λά γι.

Ή τουνίκα καί τό άνω κόρμιον είναι κεντημέ/α με μεγάλα
αντάφυλλα (Γ Α Λ Λ ΙΑ Σ ). Ή έπ,λέτες άπό βλού τούλι

