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ΚΟΛΑΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΑΕΙΣΟΣ
I

ΟΙ ΔΥΟ ΛΡΧΟΝΤΕΣ

Ο ΜΕΛΑΣ KAJ Ο ΓΛΑΥΚΟΣ

ότι αυτοί οιακριθήσονται 
τών ουρανών, γινόμενοι 
έκεϊ συνταχθησομένων 
λαίων, διότι καί ·. 
προνοητικό: Πατήρ Έ·

(Συνέχεια)

Καλοϋσιν αύτήν ατόπον χλόη:, κήπον 
αειθαλή, ένθα αενάως φύονται ρόδα καί 
παντοειοή άνθη χζριν τών εκλεκτών, ποι- 
ουμένων τάς διατριβάς ζύτών

Inter odorantes florcs ct anwena virata, 
ήτοι

sv μεαω ευωδών άνθί»·»ν και τερπνών /,£ψ.ώνων, 
παράδεισον αιθέρια: τρυφή:, ένθα ούκ 
ε'στι μέριμνα, πόνος, λύπη, ένθ ’ άγνωστοι 
οί στεναγμοί και τά δάκρυα, ένθα τό παν 
είναι έκυ.εθυστικόν άνθέων άρωμα. ουρανία 
άπόλαυσις. θεία ηδονή». 'Αλλ' ό 
πάντα; άνζρπζσας καί ζ.αταπλ.ήξας 
τών παραδείσιων αυτού άπ: 

■ύψηλη βεβαίως επινεύσει 
τον πολυθέλγητρου τών 
επίσκιασα;, είναι ό όσιο: 
κος Ένοικέ — ού ή ευχή 
ημών—ό 7.1.17. τήν ΙΖ' 
άκμά-ας καί συγγράψα; 
κείνο περί 
τώ ουοανώ 
Παράδεισον 
μά.των, ώςτε ό 
νετζι ύπό τού πειρασμού 
ΐνα ά....___ ,
αμύθητων αύ 
δέ νά 
εκείνα:

τους 
διά 

καλύψεων.— 
δ καί αύτόν 

(>ι·ρί παράδεισον 
Πατήρ Λουδοβί- 
εϊη έπί πάντων 
εκατονταετηρίδα 
τό περίφημου έ- 

τή: διατριβής τών άγιων έν 
βιβλίου*. Περιγράφει δέ τόν 
διά τοσουτων θελκτικών χρω- 

ά. ν α γ ι ν < ό σ ζ. ω ν ζ α τ α λ α μ β ά - 
ίπο τού πειρασμού τής αύτοκτονίας. 

λαύσ-η μίαν ώραν ταχύτερου τών 
ού τέρψεων καί ηδονών. Πώς 

παρνστήση τις τά; άτελευτήτο >; 
διασκεδάσει;, τά συμπόσια, τά;

ζ; άτελευτή 
α συμπόσια.

:υς χορούς, τά δροσερά 
ά, τά έν κοινώ γινό- 

ους εί: γυναίκα: μετζμ- 
άνθοδέσμαις καί ταινίζις 

δέσποινας, ζϊτινες 
πλουσιωτέρα: ή πρό- 

ιύτερον 
τάς ζηδόνας άνδρών. 
φιλήματα καί τούς 

καί άλλα 
ϊνα μη ε·.:-

προςωπιδοφορία:, 
καί ευφρόσυνα λου
μένα, τού; άγγέλ 
φιεννυμ.ένου:. τά: 
κεκοσμημ έν ζ: ώραίας 
θ ’ άναστηθίοσι μετά 
-.ερ·.ν κόμη: καί θά μέλπωσι γλυκ-
τών απομιμούμενων 
τά άντζ'λλασσόμενα 
διαμειβομένου: έναγκαλισχ ού; 
πολλά, ζτινα παραλε-πω 
ενέγκω εί: πειρζσμόν τον άναγνώστην !

Καί πάντα ταϋτα δωρεάν — spectacle 
gratis —έοζεί. αιωνίως. Τί ευτυχία ! Έν 
άλλω δέ πονήματι τοϋ αύτοϋ είδους, δημο- 
σιευθέντι λατινιστί τώ 1(552 ύπό τοϋ Ι
σπανού Ιησουίτου Γαβριήλ Έ-άω2, λέγεται 
ότι οί του ουρανού μάκαρες «θ'άπολαύ- 
ωσι μουσική: έξ υλικών οργάνων, ώς έπί 
γης». 'Άν δέ πιστεύσωμεν τρίτον τινά 
Ιησουίτην, τόν συγγραφέα τής α I I 1st ο- 
ria sacra; latinila:is» (1(535), οί έκλε- 
κ.τοί θά συνδιζλέγωνται ενίοτε λατινιστί. 
Φαίνεται δέ οτι τό μυστικόν τού Ιησουίτου 
έγνώσθη τέλος καί έν Άθήναις, διότι πα- 
ρατηριϊται άπό τίνος μεγίστη τής λατινι
κής ΰψωσις. Μακάριοι δέ οί λατινισταί,

I. I.ouis lli'iii-iqiicz ; ><jccupni.ions ties 
Saints dans In ciel-.

-■ G. lleiiHO: «Empyrologia. sive pllilo- 
sopliia i-lirisi iana de empvreo cselo-.

έν τή βασιλεία 
οί >όκύριοι τών 
,-χυ.·.7ΜΊ συμβο- 

πεοί γκμων όμιλεϊ ό 
Άρικέ.

Άλλ ' ένταύθα γεννζτζι ζήτημα σπου- 
δαιότατον, α>; πά τα τά οικονομικά, ζή
τημα δαύιλεία: καί παροχή:, τις έ'σεται 
ό Μαικήνα: χορηγό:, ό μέλλων ν’ άποτιση 
τήν δαπάνην ή έπί τό άπλούστερον νά 
πληρώση τά συμπόσια, τούς χορούς, τή;; 
/ιασχηρι'ΐΓκ:. ιν. λουτρά. τ:ψ; rfia.lftrsc. 
ιΐ. ριο.Ιιύ : Ό τού ΙΙκραδείσου αρχών δέν 
φαίνεται νά είναι πολύ πλούσιος- τουλά
χιστον έδώ κάτω, έν τώ κόσμω τούτω. 
μυριάδες άνθρωποι έπαιτούσι καθ ’ έκάστην 
έπ'όνόματι αυτού. ΔΓ ελεημοσύνης δέ 
καί ζητιιακκίς οζ·ι είναι δυνατόν νά συν- 
τηρηθή Παράδεισος πολυδζπζνώτερος τής 
αυλής τού Σουλτάνου, τό δέ δηνάριον τού 
άγιου Πέτρου δέν πιστεύω νά φθάνη πάν
τοτε εις τόν πρό: όν όρον, ελλείψει τακτι
κή; συγκοινωνίας. Καί «δη οει χρημάτων, 
ώ άνδρε; μάκαρες. καί άνευ αύτών ούδέν 
δυνατόν γενέσθζι» έκ τού παραδείσιου 
προγράμματος τού όσιου ΙΊατρός Ένοικέ, 
ώςτε τσ λαμπρόν αυτού ^ικιττιόίι.Ι θά μείνη 
εί: τό χαρτί., ώς τά ρωμαίικα σχέδια καί 
νομοσχέσια. Παράδεισος δέ άνευ γενναίου 
προϋπολογισμού, δυναμένου νά ποαγμα- 
τώση το πρόγραμμα του θεατριονου Ένοι
κέ. δέν είναι δυνατόν νά κατκστή δημώ- 
όης. <!>ς ή Κόλασι;. Άναξ δέ χώρα: χ<ψ- 
μονικτπ/τηι;. εις ήν ούδεί: πλούσιος, ούδείς 
'Ροτσχίλδ θά είςέλθη. δέν δύναται βεβαίως 
νά παλαίση πρό; τόν Διάβολον έπί μεγζ- 
λοπρεπεία, γεν-,ζιότητι. μεγαλοδωρία.διότι 
ό άναξ έκεϊνο: είναι Seigneur ιΙ’Λι- 
j-enlciiili l ένώ ό Διάβολο: ... Ό Διά
βολος παρίσταται έν τή φαντασία τών 
ανθρώπων 6>ς ό θεό; τοΰ πλούτου.—δΓ ο 
καί ούδείς πλούσιος θά είςέλθη εις τόν ΙΙα- 
ράδεισον, κατά τό Ευαγγελίου — ,φημίζε
ται ω: αρχών γενναίος, έλευθέριος. μεγα
λοπρεπής. μεγαλόδωρος, άληθής -ήε'ι-r./f- 
μα,Γ. παρέχων τή: δαύιλεία: αύτου τά 
δώρα κατά τήν επιθυμίαν έκάστου : τοίς 
άλχημισταί; τήν φιλοσοφικήν λίθον ή την 
τέχνην τού ποιείν χρυσόν, τοίς άστρολόγοις 
τήν γνώσιν τοϋ μέλλοντος διά τής τών 
άστέρων ώροσζοπήσεως- τώ δόζτορι Φζύ- 
στω την· νεότητα, ήτοι χρόνια χρυσά- τώ 
ζόμητι Σζιν-Ζερμαίν τό έλιξίριον τή; μα- 
κροβιότητο:- τώ Άλθώτζ καί τώ Καλλιό- 
στρω τήν παντοδύναμον ν.αγε-.αν' άλλω 
πλούτον άλλω ώραίαν τινά Ελένην, άνευ 
τρωικού πολέμου καί εύκνημίδων 'Αχαιών 
ζλλω τελο; άργυράν πατερίτσαν διά τή; 
άνοιγούση; πάσαν θύραν χρυσή; κλειδό: 
Σιμωνο; τοϋ μάγου. Τουναντίον όμ.ω; ό 
Θεο: οείκνυτα.ι, πολιτεύεται ή παρίσταται 
ώς UI) pauvre here, ώς πτωχό: οίκο- 
κυρης. ή τούλάχιστον ώ; φιλάργυρο:, ώς 

όςτις 
•ε, άλλά καί

7.1.-
, ΟΪ

Τούναντίον 
εύεται --- 
, ώς πτωχό;

ή τουλάχιστον <.·>: φιλάργυρι 
«rrri/6'ip/iC. ώ; αρχών τιμαριώτη:, 
ού μ,όνίν οέν δίδει ποτέ τί- 
όλο παίρνει καί παίρνει πάντα τους 

ί επικήδειο1 
τών εφημερίδων αί νεκρολο- 

καΐ ένώ άκζταπαύστω; παίρνει, άε-

ζίρνει καί
λου:, ώ; μαρτυρούσιν ... 
επιτάφιοι καί 
για

23-1 —

ναω; ζητεί. ΙΙοί 
γουσιν οί δύςπιστοι, τολμά, νά 
σθή τήν Κυριακήν ή τά; 
σπίτι του ; θά μείνη άπένταροι 
την έκκλησίζν, δίσκο: διά 
εκκλησία:. δίσκο: διά τό ζεοί* ί'Λ ί’.ά Τ'·/

οίσζο; ciGzc; szsi.
1 Λυτό είναι, μά τόν 
ζ ανήκουστα' είναι άπ 

έρχεται φίλος σπίτι σου
ι τοϋ ζητής 

Ηώς έχαντάζωσαν 
ων, 

τηρ παντός άγα,θ: 
,ρνεις, έλέω

καί μή χειρότερα ! Άλλά διατί 
ή έπαμφοτερίζουσα αύτη τοΰ Κυ

ρίου πολιτεία, τής /φγοιτίίϊσ καί τή; 
γ<()--(ζ<6ιρι<7σ .’ Διατί ό δοτήρ παντό: αγα
θού— παροιμιώδη δέ τά αγαθά τοϋ Α
βραάμ. Ισαάκ. 'Ιακώβ, νά πολιτεύηται ή 
παρίσταται καί ώ; Κύρ-ΙΙαίρνεις ; Τούτο 
θέλει δείξει ή συνέχεια τοϋ λόγου, ήτοι ή 
συνταγματική τού ουρανού βασί/.εια.

ι'Λζο<ου,'ίϊ).
ΕΙΙΊΙΧΛΙΟΣ Κ. ΛΣΩΠΙΟΣ

σίας, ήγουν δήλα.
Θεού- 
δίσκος 
άπο τ 
σάν νά 
χαιρετίση καί σύ νά 
γιά τά, βίζιτζ.
Κύριον υ.ε του; δίσκου: 
Ό Κύριο:, ό ίο 
τηντησε Κυρ-ΙΙζ 
τρόπων, ζ 
ζρά γε

• ο
ζ· δίσκο; διά 
•ό λάδι τή; 
τή; έζ.κλ.η- 
σπίτι τοϋ· 
καί πάλιν 
? ιάβολο !

αράλλζκτχ 
νά σέ 

δεκάρες 
τον 

ί ζθεόοοβοι!
■ϋ, κα- 

κυρίων έπι-

Η ΠΟ1ΗΣ1Σ ΜΑΣ

ΕΙΣ ΝΕΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

εςοχην τρυφερός γαλ? 
γράφων τελευταίως ' 

ποιητών εί; τι ζρθρον του 
«Ζουρνάλ» πα εκπονείται 
νά διαβάζη όλους τού: 
έκάστην στίχου: έν Γαλλία, 
άφθόνου παραγωγή; 
λικής στιχ οπλοκίας 
την λεπτήν του έ’ζφρκσιν, ότι 
λουθήση ή ποιητική αύτη 
υπάρξουν στό Ιίαρίσι 
πωληται ποδη/.άτων . 
καί έν Άθήναις ύ· 
αναλογίαν πάντοτ! 
κ.τικη

·() κζ 
■ή; Κοπ-

ποιη- 
ερι νέων 
αρισινον 

δυνάμενο;
στο 
μή 

γραφόμενους καθ ' 
ένεκα τή: 

τή: συγχρόνου γαλ- 
Καί παρατηρεί μέ 

έάν έίακο- 
παραγωγή θά 

·. ποιηταί. ό· 
Δέν ε'ιξεύρω 

ιπάρχη κατά σχετικήν 
•ε τοιαύτη ζαταπλ.η- 

αραγωγή. άλλ’ ύποθέτω, ότι λέγω 
αλήθειαν, ότι έν Άθήναις δέν ύπάρχει 
ποίησις. "Οπω: εί; όλα έν Ελ.λάοι. εκου- 
ράσθημεν, άπεγοητεύθημεν και με την 
ποίησιν. Ό ενθουσιασμός καί ή όρεςις που 
υ.άς λείπει έν τή ζωή. έν τώ έθνικώ βίω, 
έν τή. πολιτική υ ■:'* —'ώ,τ:. '7'. οπω: ει: 
όλα μάς έχει · 
σις. ούτω καί σ- 
στην ποίησιν τ: 
ήμϊν ή ζίνησις. 
κρά άλλ' αξιόλογος 
όποιαν έδειραν 
κτηνται μερικά 
πετε γύρω σα; 
Κουστάλλην ;

καί 
έάν

ή ζωή. έν 
βελτιώσει μα:, όπω: 

ναρκ- 
τήν φιλολ. 
ελευταίως 
ή άξια: παραγωγή. ή

: έκείνη δημιουργία 
ό ολίγων έτών, οτι 

ποιητικά τα./εετα. Βλέ- 
πλέον ένα νέον Κώσταν 

........................ Βλέπετε ενζ άλλον που 
μπορεί νά γράψη στίχου: σάν του; των 
«Χριστουγέννων τή: Στάνη:», βλέπετε 
πουθενά σκιάν ΙΙαλαμά ξεφυτρόνουσαν κζ- 
άου, σταγόνα ειδυλλιακής δροσερότητο: 
του Δροσίνη δροσίζουσαν τήν ξηραΐλζν τής

τήση ή άπογοήτευ- 
,-,'ίαν, ούτω και 
ένεζρώθη παρ ’ 

μι- 
την 
ζέ-

πούπετα ·ήχί> 
τοϋ-φλογερου 

διαβάζετε τέ- 
τόν μ.ήνα το 

■ελευταίως 
■ουοερότητος και 
;ς καμμίαν βιτρί- 
~·ι τό όνομα νεα- 

Ιροϋ τίνος Έλληνο; ποιητού : 'Οχι ζτυ- 
ή/ώ: 0χ'-· Β Ελλά; δέν φαίνεται νζ γεννά 
ίτο-ϊον εύκόλω: ποιητάς. όσον γεννά κομ- 
ι·Λ-ατάο/ζ: καί θεσιθήρα:. Και ή σκέψι; 
ήϋτη μού έρχεται πάντοτε εί: τόν νουν, 
ΰπότάν μού τυχαίνει νά διαβάζω πού καί 

■που κανένα νέον ποίημα, τίποτε νέους 
Στίχους. Οί περισσότεροι έξ ζύτών δέν έ- 
Ι ξέρχονται πάντοτ: τών ορίων όχι μόνον 
τ?,: υετοιοτητος. ζλλζ καταντούν νζ είνε 
άναυασσήματα, έμπνεύσει: σαχλαί, παι- 
δαοκόδης συνθέσεις σχεδόν. Οί όλιγώτεροι 
θέλουν κάτι νά πουν, κζί κατορθώνουν νά 
μη λέγουν τίποτε. Κύριον χαρακτηριστι- 

' κόν τίόν νεωτέρων ζύτών στιχοπλόκων είνε 
: ή επίμονο; μίν.ησι: τού ύφου;. τής έμπνεύ- 
| σεω;, τή: έκφράσεω; τού στίχου τοϋ Πα- 
λα·Λά. Φαίνεται, οτι εύρισκόμεθζ εις πα- 
ρρμοίαν έποχην μέ τήν του Παράσχου. 
"Οπω: τότε ολόκληρο: ή ποιητική χορεία 
έστιχοπλόκει κατά φρικώδη μίμησιν τοϋ 

ι Παράσχου, ούτω σήμερον γράφουν κατά 
ί τό είδος τοΰ κ. Παλαμζ. Μ ’ όλην τήν βα- 

θείάν μου έκτίμησιν πρό: τόν μεγαλήτερον 
I σύγχρονον Άθηναίον ποιητήν, θά προύτι- 

μούσα. νά έΤλειπεν αύτό: ό κ. Παλαμά: 
άπό τ-ην έλληνικήνφιλολογίαν διά νζ έλει
παν τούλάχιστον αί άντιγραφικαί αύται 
μετριότσ-ες! Ίσως τότε ύπήρχεν ελπίς νά 

- ένεφανίζετο καί κάποια μετριόφρων 
τική ιδιοφυία, ήτι; νά έψέλιζεν εί; φ-.« 

ί’._  . .. ' __ ../Α.. Λ..

■μάτι ζο τη τ ο :. α ζ ο υ ε τ ε 
μελαγχολ-.ζων στόνων 
ιού τοϋ Έφταλιώτου, 
-ουθενά ενα τραγουδάκι 
,. πολύ, εϊδατέ ποτέ τόρα 
κομψόν τομιδίου τι 

ί,ότητο; ποιητική; εί
ρουσαυ 
ποιητού

ω/.ειου οε

ι ποιη- 
φυσρκήν, 

πρωτότυπον, άληθινήν έ’κφρα.σιν ταπεινά 
ποιητικά αισθήματα. Άδηλον δέ είνε πού 
μέλλει νά μάς φέρη ή μεγα.Ιομαΐ'ί.α αΰτη. 
οΰτω: είπείν, τών νεαρών στιχοπλόκων.

- ήτι; παριστά τήν σύ·τχρονον ελληνικήν 
στιχοπλοκίαν ύπό τό γελοίου αύτό προ
σωπείου. Διότι πρό τού νά ζητήση νά 

' ψάλ.λη εί: στιχοπλόκο; σήμερα αισθήματα 
καί πράγματα, καί πραγματάκια άσή- 

’ μαντα θεωρούμενα παρ’ ήμ.ίν, καί τά ό
ποια άλλου έδόξασαν τού: ψάλτα: των, 

; καί συνεκίνησαν κοινωνίας ολοκλήρους, έρ
χεται νά φιλοσοφήση αμέσως, αμέσως '. 
Ποοσθέσατε εις τά γελοία ταϋτα άλματα 

. καί τόν άνυπόφορον αύτόν μυστικισμόν. 
·. τόν τόσον παιδαριωδώ: είσαχθέντα εις 

νερουλού: στίχου: τών στιχοπλόκων 
Ι των, καί ή ποιητική παραγωγή τών 
Ι τέρων ποιητών μα; παίρνει τέλος.

■εριέργειά μου κζί άρχισα 
ου. Είνε ένα τετράδιον 

νοαν.'Λένων ν. ’ ενά άτα-
Γογγυλον χαρακτήρα. Ι10Λ- 

δέν ε'χει, καμμιά σαρανταριά 
περιλαμ.βάν:·. έν όλω. Άπ- 
άπλούν αύτόν τίτλον Φκε- 

ψευδιϋνυμον Μόρχο 
ιτομέρειζν πού έχω 

ιθέσω άκόμ.η εινε. ότι ύπό το ψευ
δώνυμον τούτο κρύπτεται νεαρός άςιωμα- 
τικό; τού ναυτικού. Τά Φτιρουγίσματα 
ταϋτα σωστά φτερουγίσμζτζ νεοσσού ήδη 
εκκολαπτόμενου, φαίνεται νζ δεικνύουν 
ποιητικήν ιδιοφυίαν έχουσαν φλέβα τρυφε- 
ρότητο; άρζετής. Χά τά δημοσιεύση ούτε 

θά σκέπτεται, οϋτε ημείς δυ- 
τόν συν.βουλεύσωμεν νά το 
γράψη. θά γράψη πράγματα 

άξια δημοσιεύσεως βραδύτερου. Έκ.-ϊνο 
τό όποιον μετά ιδιαιτέρα; χαρά; παρετη- 
ρήσαμεν εί: τά; σελίδα: τοϋ ποιητικού 
τούτου τετραδίου είνε ή άφέλε'.α, και πολ- 
λάκι; ή φυσικότη; τοϋ αίσθήματο;, τή; 
έκφράσεω; πού στολίζουν πολλού; στίχου; 
τού νεαρού τούτου ποιητού. Άκριβώ; ε
κείνο τό όποιον δέν παρατηρουμεν σήμερον 
εί; άλλους νεοσσούς. Χωρίς φιλοσοφικάς 
αξιώσεις, ό Μάρκο Πόλο ψάλλει μέ ναυ
τικήν ειλικρίνειαν θά ελεγέ τι; τήν ζωήν 
τή; νεότητος μέ τού; ε’ρωτά; της. μέ τά: 
τρέλλας τ- 
μεθύσιά. τη 
κοκότες 
οΰτω άφελώς, 
κόμη ποιήματα, 
τόν έμπνέει 
ήτι: δΓ αύτον οέν δύναται 
Ιδιαιτέραν μυστικήν φωνήν, 
άπό τό τετράδιόν του σάς 
τούς μελαγχολικούς αύτού: 
στίχους του. οί όποιοι ήμ.πορ 
τέλειοι, άλλ. ’ Εχουν πο 
καί λιτότητα :

την ζνάγνωσίν 
πλήρες στίχων 
7.ιζ,Ί, άλλά σ' 
λα; σελίδας - 
ποιη ματάκια 
έξω φέρει τον 
ρουγίαμιιτα καί ενα 
ΙΊή.Ιο. Τήν μ.όνην λ; 
νά π

αυτός ίσως 
νάμεθα νά 
κάμη. Έάν

τούτου
οίον δέν :

-------- - -ρΙΜ.Λ, . Γ,-.
■ης, μέ τήν μέθην της, μέ τά 
;;, μέ τάς γυναίκά: της, μέ τάς 

ης. Έάν έξακολουθήση νά γράφη 
θά γράψη ζρμονικώτέρα ά- 

ΊΊ θάλαοσα έξ άλλου 
ι όχι όλιγώτερον, ή θάλασσα 

5' '■ ·,:τ;;ι παρά νά έχη
Ιίεταχτά 

παρουσιάζω 
θαλασσινούς 

ιει νά μην εινε 
ιλλήν χάριν, όσην

Το Λίεκρωμένο

Έπ«ί./ε^·ε μ ' ίκίιχουστες έ.ΐπί,όκ: 
aril χύματά σον θά.Ιασσα σχ.Ιηρή 
τάζε, όεψε με φεγγαριού άχτίύεο 
αύήφησε νυχτιά σου φοβερή.

. ου, 
του- 
νεω-

Τΐι> π.Ιώρη του τήν ει,ό' ή τριχυμία 
περήφανη, σάν είχε τά πανιά- 
το ζή.Ιεφες, σοϋ βά.Ιβηχε μανία 
το νϊχησες τό όό.Ιοιο μ' απονιά.

Κι" αργά μέ τόν χαιρό θέ νά σχορπιέται 
ξένο άπ' τήι; τριχιγικΐσ σου τόν ώχδ, 
θά ο βύνη άίχΐύς άγρια νά χτυπιέται, 
άτάραχο, Θ.Ιιμμένο, μονοχο.

Το Χερονήσο

ΛΓ ι’ιρέσει νά Θωρω τήν ερημιά του 
τό βράχο τόν ανάμεσα ύρ-ωμένο 
στή θά,Ιασσα άπΛωμένη ο.ίόγυρά του 
στ ν ουρανό, μαχρύτατα χάεισμένο.

'Αδιάφορο, ύυχρό νύχτα χαί μέρα 
χυττάζει τοϋ πε.Ιάγου τή γα.Ιήνη 
χαί χΰμα γε.Ιαστό δροσάτου αγέρα 
γ.ίυχοφι.Ιεϊ τό βράχο του χαί σβύνει

Και σάν ή π.Ιάσιι γύρ' "o.ln γε.Ιάει 
μονάχο στή χαρά τήο π.Ιάσης ξένο 
τό βράχο του τής δείχνει ποΰ ττράε.ι 
^ριγόρΜ μ' ένα μάτι άφρρεμένο

Καί πά.Ιι σ' αγριωπό χειμωνος βράδι 
σά σπάζουνε τά χύματα άφρισμένα 
στά βράχια, χαί φέγγουν τό σχοιάδι 
συχνά τ ' άστροπε.Ιέχια μανιωμένα

Καί τότε σάν ή π.Ιάση θυμωμένη 
ταράζει χι αναδεύει τά στοιχεία, 
αύτό μέσ' στό θυμό πά.ίι νά μένη, 
τό β.Ιέπω, μέ τήν ίδια αδιαφορία.

Όσες φορές τ' άντίχρυσε ή ματιά μου 
τό ξερονήσι έζή.Ιεάε ή ΰ'Μχή μου 
χ' είν’ έν άπ' τά ποΛ.Ιά όνείρατά μου. 
νά μοιάσΐ) τή διχίι του χ’ ή ζωή μου.

Τέτοια άπάνω κάτω έσκεπτομ.ην κατ 
αύτά;, ώ; μοί έ'τυχε νά κρατώ άνά χει- 
ρα; ενα ταπεινόν τετραδίου στίχων, το 
όποιον δέν ήξεύρω πω: εύρέθη εις το συρ
τάρι τού δημοσιογραφικού μου γραφείου. 
Καί έσκεπτόμην άκόμ.η ζν έπρεπε νζ το 
άνοίξο». νά τό ουλλομετρήσω, νά το οια- 
βάσω, ή νά τό άφήσω ν' άναπαυθή μέσα 
στα δημοσιογραφικά χειρόγραφά μου. ότε

Μά τόρα στ ’ άμ-τρά σου μέσα βάθη 
τ' άνεργο τό χουφάρι, βαρετά
.Γεο χαί γε.Ιάει, στά μύρια σου τά πάθη 
μέ τά μαάέρια του σάπια, άνοιχΐά.

Κάθε στοιχειό σου χάνε νά .Ιυσσάζρ, 
φέρε μπουρίνια, χάθ: σχοτεινιά, 
ά'ε σέ φοβάται τύρ ' αύτό έχει άράζι) 
χαιρίς χατάρτια, ξάρτια χαί πανιά.

■χ.ωροσ[χί>ς

Τήν άγχυρά του έσήχωσε μπροστά χινάει 
χα· υστερνή φορά χαρούμενο σφυρίζει, 
άπ’ τά βαθειιι του σωθιχά χαπνούς πετάει 
χαί τή στρωμένη Θά,Ιασσα ήμερα, σχίζει.

Μέ θο.Ιωμένη τή ματιά τ ' άχο,Ιουθάει 
χαί μέ θανάτου αγωνία, άντιχρίζει 
τήν χόρη ποΰ μαντή.Ιι κάτασπρο κουνάει 
χαί .Ιαχταρα ό φτωχός, χι άπό καρδιάς 

[ δακρίζει.

Μέ γρηγωράδα τόρα φεύγει τό καράβι, 
άντίχρυσε τό πέ.Ιαγο άνοι.χτό μπροστά του 
καί χάνεται όσο πάει ή κόρη άπ ' τή μα- 

] τιά του.

Τ' άστρο τό ήμερινό τόν Ουρανό ξανάβει, 
πύρινο μέσ' σι η θά.Ιασσα σιγοβουτιέται, 
n ό νέος τό μμντή.Ιι χυττάει ποΰ άχόμα

Jσειέται...

Άπό τά: εικόνας ταύτα: τάς πολύ ά-



•π'ΚΜσπά'τα.ς '/.είπε'. βεβαίως ·η καθαρά αρ
μονία τοΰ στίχου, άλλ ’ ύπάρχει αρκετόν 
άρωμα καί πρό παντός άπαλότης. Άλλως 
ή τέχνη τοϋ στίχου όέν δύναται πάντοτε 
νά εινε συμφυής μέ τά πρώτα φτιρουγίσμα- 
τα. Χαριτωμένη ζωγραφίτσα εί··ε καί ή 
άκόλουθος :

Καί δίχοις ή δουίειά νά σταματήσει, 
με γέ.ίοια, μέ χάρες, τραγουδιστά 
ή εόστιμη παρθένα θ' άγαπήσυ 
τό νέο τοΰ τή θωρεΐ Λαχταριστά.

Σ' ιίγαπώ, μ ’ άπ » τζι, κ’ε.Ιεγε ά.Ιήθεια. 
Ji v β./έπεις τής σαρκός μου τή μανία, 
ό “Ερωτας δέν π./ηγώνει π.ΐέον τά στήθεια. 
ιι.Ι.Γ εινε τών αισθήσεων τρικυμία.

Στοΰ φεγγαριού τό φώς τό χ.Ιωμιασμένο 
τό χωριοδάκι β.Ιέπω σκοτει νό 
μέσ’ ύπνο τό θαρρείς βαθύ ριγμένο, 
δέ φαίνεται κα.Ιύθι φωτειιό.

Τό κα.Ιαμπόκι πι,ά καθαρισμένο 
μ'εσ’ στήν αύ.Ιή απομένει δίχως φ.ίΐδες. 
Σε .ίίγο τό χωριό θαν' κζιμιαμένο. 
Φεγγάρι σέ ζιι./εϋω μαζεμμ·νες 
ποΰ β./έπεις καί 
ι-υχ'ες ά.Ιηθινές,

φωτός μ.' αχνές άχτϊδες 
αγνές, παρθένες.

Μερικούς στίχου; άκό;

Στιγμές φριχτές

Είιε στιγμές ποΰ τό ποτήρι 
τό πικραμένο ζεχει.Ιά-ι ... 
κι ό δαίμονας χαρές κερνάει 
στό κα'αχθ· νιο πανιιγΰρι

•r

τρως

Τό νυχτοποΰ.Ιι μόνο κο.ΐασμένο 
άφίτει τό τραγούδι του βραχνό 
καί γαΰγισμα σκυ./ιοΰ άποματ,ρυιμένο 
άπό τή ράχη άκούεται συχνό.

υ 
έχουν έμπνευση είς 

. ποιηματάκι αύτό, 
ζαί αλήθειαν :

Λ/ιί στύ χορό .τοΰ αυτός θά σίρτ) 
μπροστά μου θεότρε.ί.Ιος περνάει 
γνάιριμ-ς κόσμος ποΰ γε.Ιάει 
διαβαΐνόντας τέτοιο γεφέρι.

Με μιά, φωνές γ.Ιυκές, την ερημιά, 
παρθετικές, γεμίζουν καί χοροΰ 
άκοΰγονται τραγούδια μ ' άρμονΐα 
καί μδ.Ιις οί πορθέιες σταματήσουν 
με τή σιιμά γ.ΐυκή θά τραγουδήσουν 
τά πα.ί.Ιηκάρια τόρα τοΰ χωριού.

Αγνή τήν έφαντάσθηκα παρθένον 
καί στών ματιών τιις τό καθάριο χρώμα 
είδα τοΰ “Ερωτα θρόνον στημένον 
—κι ιϊθε.ΐα προσευχή βγάνει τό στόμα..

X

Κάθε ΐί.ί.Ιο αίσθημα χάνεται, αθύνει, 
όνειρα π./άνα ποΰ διοιχνούν τόν ϋπνο, 
ά.Ι.Τ οι φρίκιι ! στό τραπέζι ποΰ δίνει 
τόν Μυστικό β.Ιέπω τοΰ “Ερωτ- Λεϊπνο

Τότε στόν ουραίο γυρίζω 
'/ ά βρώι παρηγζριΰς άκτϊνες 
και μέσα μου βαθειά δακρίζω. 
Είχε στιγμές φριχτές έκεϊνες 
τοΰ δαίμονα χαρά καί είκη 
κ' έμέν’ άπε.Ιπισιά και φρίκη !

Α ΟΛ ΓΜ Π1Α

ΓΙΑΛΛΙΝΑΣΑΓΓΕΛΟΣ 0- ύ Γιαλλινά μέ
«»

7.xl

λίων, χύνουσα· 
Σκούταρι, 
κτικωτέρας 
ζουσα είς

υ αληθώς ωραίου δύναται νά

έβδου-άδ'
ζω·

αοελΟούση
ι

“Ο.Ιο μαζεΰθηκε νά καθαρίσρ 
τό κα.ίσμπόκι έκεϊ- καί χωριστά 
Ιχουν τριγύρω άπ ' τό σωρό καθίση 
ιίνδρες, γυναίκες σταροποδιαστά.

Τόν Ιούδα νά δώ τά μάτια γυρίζιο 
δέν β.Ιέπω κανένα. Μόνη μπροστά μου 
με κυττάει γε.Ιαστή. Κι ένώ δακρίζω... 
ά.Ι.ίά κατέστρεό’ες τά όνείρατιί μου.

Καί τόρα ύποθετ&τε, οτι οέν ήξιζε 
φυλλομετρήση τις αύτό το ποιητικόν 
τράοιον, καί άφ’ ο,τι σάς παρουσίασα 
κρίνετε, οτι ήξιξεν ό κόπος αύτός καί 
εμέ καί διά τους άναγνώστας μου ;

νά
ΤΕ-Λ * οεν
GI *

—I*··

ΤΙ1Ν ΩΡΑ ΙΙΟΥ ΕΦΥΓΕ

'Γην ώρα ποΰ γοργόφτεοο σε ’φίλησε τ αγέοι 
κι’ άρχίνησε τά χάδια τον καί τά κρυφομτλήηατα

ηε τά τοελλά σου κύιιαταV V V
στην ώρ.ορφη πατρίδα της γοργά γιά νά τήν Φερη, 
και στρώνοντας τό κυρά σου ηέ τό λευκό άφρό σου 
γλυκά τήν ένανούριζες ιιέ τό παράπονό σου,

Τήν ώρα ποΰ τής άνοιξις τό άγεράκι έψίλησε
τά χιονισμένα κύματά σου 

τήν ώοα έκείνη θάλασσα στή γαλονή αγκαλιά σου
ενα μου δάκρυ έκύλισε.

ΓΙάρτο καί στ’ασημένιο σου τό κΰιια δίπλωσε το
και σύρε το άγάλι, αγάλι

στής ανθοστολισμένης της πατρίδας τ’ ακρογιάλι, 
και βρέχοντας τό χώμά τιις γλυκά τοαγούυίσέ το.

"Ως που τοΰ ήλιου νά τό ίδή τό μάτι τοΰ ζηλιάρη 
και στείλη τής αχτίνες του, κρυφά και σοΰ τό πάρη 
χαι σύννεφο λευκόχρυσο ώηλά τό άνεδάση

γιά μιά στιγμή νά συννεφχάση,
αστροπελέκι καϊ φωτιά τό δάκον μου νά χύση !

ιιέσα σ’τό ·άοσ νά Ποοντήση !...ν (\ · ·
τόν έρωτά μου ύ θεός ν’ άκούση, νά πόνεση !..

καί ύστερα σταλιά, σταλιά, πάλι ο’τή γή νά πέση,

Νά πιή ακόμα μιας αύγής ζωή ή Ανεμώνη, 
ίο χή τοΰ κρίνου νά γινή αγάπη νά μοιράζη, 
δροσιά νά γίνη, τής ροδιάς τά φύλλα ν’ άσημώνη,

’στό χώμα ποΰ πατεϊ... νά στάζη.

ΤΙΝΟΣ ΜΩΡΑΙΤΙΝΙΙΣ
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Απο τής
Αθήναις διαμένει ό Κέρκυρα·.., 
κ. "Αγγελος Γιαλλινάς. 'Από επτ 
σχεδόν δέν έπεσκέφθη τάς Αθήνας, 
ή ήμετέρα πρωτεύουσα μετά έςαιρ 
συμπάθειας παρηζολούθησε τάς 
αύτού ζαί μετ’ άγ 
κατ α/. α μβ ά ν ο ν τ α 
γράφω·/ τής Δύσεως 
την ζνή/,θε δι 
Σήμερον εύρίσκεται 
ζήν του άζμήν. 
στήματος. ισχνός 
γιστος, άζούραστ 
σιν βλεμμάτων, 
θρ.ίου 
** ί όφεως 
τινες 
τών ό· 
ζχρησιμ: 
στοι ύπάρχουσι παρ ήμιν 
ζλίμα δέν εινε πρόσφορο·/ 
τοιούτων ανθρώπων. Γ 
την ραθυμίαν καί άναπ· 
ρίαν. Αί τάσεις δέ αύτ 
καταστρέφουσαι τόσας ί 
ήδύναντο σπουδαία νά 
ύπό άλλους όρους έβίουν 
Το ε’μφυτον τάλαντο·/ αυτ 
σεν ό Γιαλλινάς καί. αύτή 
άζατάβλητος εργασία ζαί μελέτη διέπλα
σαν τούτο οίον βλέπομεν σήμερον είς τούς 
άπαραμί/.λους πϊναζας αύτού, έν οίς ού 
μόνον ή άκρα καλαισθησία διαλάμπει, 
άλλά και ή πεποίθησις είς τά χρώματα 
καί ή αρμονία ή μαγεύουσα καί σ’ζρκι- 
νοΰσα. Έκ τής αδιάλειπτου ταύτη,ς με
λέτης έδιδάχθη τά μυστήρια τών χρωμά
των καί άπετύπωσεν έν τοϊς έργοις αύτού 
τήν φύσιν τής Ελλάδος, τόν ούρανόν της 
καί τους αίγιαλούς της, τά δάση καί τους 
γραφικούς λόφους της έν όλη τ-ή φυσικό- 
τητι αύτών, ά/.λα καί έν όλη πή ποιήσει 
καί πή χάριτι, ήτις περιβάλλει καί δια
πνέει αύτούς. Ή φύσις εις τάς εικόνας 
του Γιαλλινζ δέν θέλγει μόνον, άλλ ’ έξε- 
γείρει ποικίλα αισθήματα, άτινα μόνον

αετιας 
. ά'/.λ' 
ίετικής 

■ύΟησε τάς προόδους 
γαλιάσεως είδε περιφανή 

θέσιν μεταξύ τών ζω- 
Είς τήν θέσιν ταύ- 

ζωγράφος.
πλήρη άνδρι- 
μάλλον άνα-

αλμάτων ό
. είς τήν 
Ιίραχέω

άλλά νευρώδης
νοήμονα εκφρα 

έ κ τή
άΖ.

με 
ήλιοκαή 

εργασίας, όιακρίνεται έκ πρώτης 
ότι είναι έκ τ/ον τύπων εκείνων, οϊ- 
άφοσιούνται έν τώ ε’ργιο των ζαί 
οοίων ούτε στιγμή δέν παρέρχεται 

ποίητος. Τοιούτοι τύποι έλάχι- 
άρχουσι παο' ήμϊν. Το έλληνιζον 
δέν εινε π

υπχι-

ν προ: οιαπ/.ασιν 
'ποτρέφει μάλλον 
τύσσει τήν όζνη- 
αί είσι κυρίως αί 
,διοφυίας, αϊτινες 
διαπράξωσιν αν 
έν πή κοινωνία.

ύ έζαλλιέργη- 
ή διηνεκής, ή

r, δύναμις το· 
ζουπνίση.

Ο "Αγγελ 
άρισ· 

κογενειών 
χϊώνας τ,τζ η 

τανήσου. Άλλ 
ιλιτεύν.ατι καί έν ι

τανήσου ; 
ζς ρασεις αύτάς 

κοινωνίας καί έπέορασαν έπ 
σούτων διαπρεπών οίκων αϋ· 
•Λΐτζ τοΰ κοινωνικούI 
κατέρρευσαν καί τής 
κ/. η ρ ο ν ο μ ι ζ ό τη τ ο ς α ί 
νόμενον τού σχηματισμού ίόιαζουσών ζαλ- 
,ιτεχνιζών καί φιλολογικών μορφόίν έν 
Επτανήσω, είς τούς λόγους τούτους δέον 

νά ζναζητ-ηΟή.
Έσπούδασεν έν Βεννετίζ καί έν Νεατ 

λει. είς τάς δύο σχολάς, ζς διακρίνει η 
άβοότης τών χρωμάτων κατά παράδοσιν, 
διατηρουμένην.άφ'ής έποχής οί ένδοςοι ζω
γράφοι της έζόσμουν τούς ναούς ζαί τά πα
λάτια τή: Ιταλίας. Ότε μετά τό πέρας 
τών σπουδίόν του έπέστρεύεν είς την Κέρ
κυραν, ήρξατο μελετών τήν φύσιν αύτής, 
δέν ήργησε δέ νά γνωσθή ζαί πέραν τών 
στενών όοίων τής πατρίδος του το τάλαν
το·/ αύτοϋ. Ό τότε πρεσβευτής τής Αγ
γλίας ζ. Ί'ώρδ. ώς γνήσιος "Αγγλος αγα
πών την άζουαρέλαν, διείδε το τάλαντο·/ 
αύτου ζαί ύπεβοήΟησε τούτο. Όλόζ/.ηρα 
λευζώματα κατήρτισεν έξ έργων τού Γιαλ
λινά ό "Αγγλος εύπατρίδης. Τόν παρέλαβε 
μεθ' εαυτού είς την Κωνσταντινουπολιν 
ζαί είς τήν Ισπανίαν. Τότε δέ διέλαμύεν

έξοχος τού Γιαλλινζ ιδιοφυία :
.«Είςτά έργα ταύτα—έ’γραφον προ ικα

νών χρόνων, προτού ακόμη ό Γιαλλινάς 
ζαταστή διάσημος— όιακρίνεται άρτιος 
πλέον ό ζα/.λιτέχνης. Τό λεύκωμα τής 
Ρόδου, τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Βεν- 
νετίας ζαί τής ’Ισπανίας έπαρουσίασαν 
όλως διάφορον τον Γιαλλινζ·/ ή ώς έγνω- 
ρίσαμεν τούτον μέχρι τοϋδε. Τά αρχαία

ζζροπολις τής νήσου, μέ 
αρχιτεκτονικήν τών κτιρίων 
την γραφικότητα τό/ν γραμμών τ 
τόν ζρχαίζοντα χρωματισμόν των, 
•κενά άπό τάς ακτίνας τοΰ λαν.π 

ε^ουν τόσην ζωήν καί 
ε”κΟαμβος μένει τι:

. Καί μετά 
•ολις, ή

Γιαλλινας άνήκει είς μίαν 
κοατικών καί άρχαιοτάτων οί- 
τής Κεοκύρας. Επί δύο καί 

πλουσιωτέρα οίκογε- 
αί έπελΟοϋ- 

ή κοινω- 
μεταβολαί διεσάλευ- 

τής επτανησιακής 
ός τύχης το- 
■ής. Άλλά 

οικοδομήματος οέν 
καταγωγής καί τής 
ζοεταί, τό δέ φαι- 

...r .,Σ-,

χρυσόν ζαί βύσσον είς τό 
σελήνη έπαργυροΰσα τάς Οελ- 
τοΰ κόσμου άζτάς ζαί φωτί- 
τό βάθος τήν αγίαν Σοφίαν, 

πλάτανοι, ύπο τά φυλλώματα τών όποιων 
στρωμνύω·' το μεντέρι του γέρων 'Οθωμα
νός προσεύχεται, τουλουμπατζίδες χυνό- 
μενοι άζράτητοι ζαί χανούμισσα·, νωχε- 
λώς βαδίζουσαι μέσω στενωπών γραφικω- 
κάτων.Όλη αύτή ή ποίησις είς θάλασσαν, 
είς βλάστησιν, είς οικίας, είς 
καΐκια, εις αμφιέσεις διελαύνει 
κώμα τού Γιαλλινά 
ουσικότητα 
σταντινούπ: 
τήν ποικίλη·/ έζδήλωσιν 
αρκούντως νά Οαυμάση,. 
μέ τό Τολέδο·/ της, μέ 
τη,ς, μέ τάς ώραίας της 
στάζεται είς τάς εικόνα: 
την '/.υθιστοοηματικην. _ 1 , 1 * . · ■ ■ »: καφηζεν ο μεσαίων με τους Λραοας 
τούς προγεγραμμένους ίππότας.

'Εκείνο όπερ κατέχει είς ϋψιστον 
μόν ό Γιαλλινάς. 
κάστης χώρας 
οον '
τη 
ζούς 
μύρ: 
περί 
σιν .. 
έκεϊνα 
τά ζραβ 
έκείνου: 
ίδέ αν

κηπους, εις 
είς τό λεύ- 

μέ ό/.ην έκείνην την 
, ήν μόνον όστις είδε τήν Κων- 
,λιν καί ήσθάνΟη ό/.ην έκείνην 

- · -· τής ζωής δύναται
ΊΙ δέ Ισπανία 
τήν Λλάμπραν 

γυναίκας, παοου- 
; τού L". 
ουσιογνωαίαν
* ■ »I 7®με τους Λραοας

ίτ

τ,

τχλχ τής Ρόδου καί ή 
τήν μεσαιωνικήν 

ούτων, με 
ων και 

λουό- 
οοτέοου* * 

όσην ποίη- 
άγνοών τί

Γ___ ην Ρόδον
άνά π?.ν βήμα 

ον καλλιτέχνην 
.ροταφεϊά της, 

ά μνηματάκια 
οικίας

ήλιου, 
σιν, ώστε 
πρώτον νά θαυμάση. 
ή Κωνσταντινσύτ 
όίόευσα θέμα είς 
τά μελαγχίλϊκά νεκι 
κυπαρίσσευς καί 
χαγιάτια μιας ελληνική 
ναρίου, έόώ καοάσια τουρκικά, 
αία. έςακιντίζοντα ύύλλά ττύς 

καίκισν,

έδώ καοάσια 
έςακοντίζοντα ύύλλά 

των, άλλοΰ 
λαχού είς τεκε: 
γημένη κρήνη, 
καί έκεϊ εν 
καταπράσινον 
θέλγητρα καί 
καί ένδυμασίαι

;ϊ

. Έδώ 
μέ τάς 

., έκεϊ τά 
τοΰ Φα- 

έκεϊ τζα- 
μιναρέδες 

άλ- 
ίουρ- 

χωρίον χανόμενον 
•όμενον άπό 

Τόσα ζωγραφικά 
αλησμόνητοι τύποι 

Δύσεις καί άνατολαί ή-

·ίζον·
εν διολισΟαϊνον

καί παρέκει μιά άραβ: 
έδώ εν 

ακρογιάλι κρυ· 
λόφον,
τόσοι

εινε οτι /.αμοανει ες ε- 
ό χαρακτηρίζον πλειότε- 

αύτήν. Έκ τής Γρενάδας μία Οολω- 
μέ μαυρούσια τόξα καί μέ σαρακηνι- 
στΆίσκους ΙΙύλ.η, από τής αύλής τών 
ιοί '/.ηφΟείσα, δίδει πλειοτεραν ιδέαν 
τοΰ χαρακτήρες τής πόλεως ή είζο- 
είζόνες αύτή:. Άπό τά /αοίεντα 

■>· ■ - οςα της '/.αυριτανικης πο/.εως, ζπο 
ίουρ^-ήματα, άπό τούς έλαφρους 

·, στυλίσκους σχηματίζει τις ακριβή 
τοΰ πνεύματος της άρχιτεκτονιζής 

τής Άλάμπρας καί ή φαντασία τού αι
σθανόμενου βαΟέως θεατού σ-^μπληροϊ τό 
μαγικόν έκεΐνο παλάτιον. Οϊ τρεις τε'σσα- 
ρες πίνακες τής Άλάμπρας τοΰ Γιαλλινά 
εΐνε άληΟεϊς ροδιναί οπτασία·, νεανικής η
λικίας. Αί έν αύταΐς διαθλάσεις τοΰ φω
τός έπαυξάνουσι τό μυστήριον καί ό θεα
τής άναμιμνήσζεται διαρρεύσαντα βίον φυ
λής έξόχως καλλιτεχνικής.

Είς τον καταρτισμόν τοΰ 
τών έ/.7.ην·.κών αρχαιοτήτων 
δέν είργάσΟη ώς ύδατογράφος ; 
καί ώς ποιητής. Είσέδυσε μέν 
στήριον τής μαγείας 
χρώσεων, ζς λαμβάνει ό αθηναϊκός 
νός. καί εΰρε τό ακριβές χρώμα, 
φήκεν έπί τών άοχαιοτήτων ■ 
άλ7.' ένταυτώ περιβάλλει όλα - 
τήν αίγ/.ην τής ποιήσεως 
πιστώς τήν φύσιν είς τά έργα τής 

, άλλά γνωρίζει 
ζωήν, ό/.ην 

θέλγητρό·/ των 
ς καλλιτέχνης 
τής Οέσεως άπο 

χ α ρ ακτηριστικών 
είτε 

πυκνή έπικάΟη- 
είτε ότε δ 

άπό μελανά νέφη, 
πρωία μέ τάς χρυ- 

πάντοτε αί εικόνες του 
ός τήν ύ·/χήν τοΰ θεατού.

χαίας τέχνης μόνον 
μεταόίότ) όλην την 
σιν καί όλιν το 
όιακρίνεται ύ ύπέρεχ 
έκλ&γή τής ώρα: 
εν τών 
τούτου, 
έν δύσει, 
ται τών 
ουρανός : 
είτε όταν 
σαυγεϊς ταινίας, 
αποτείνονται πρ

'Ύ.

Λευκώματος 
δ Γιαλλινκς 
μόνον, ά/.λά 

’ είς τό μυ- 
ών ποικίλων άπο- 

ούρα- 
, όπερ ά- 
δ χρόν'-ί, 
τχυτα ·χέ 

Δέν άντιγράφε·. 
:ργα τής άρ- 

: νά 
ην ποίη- 
Είς όλα

Ή 
ελεϊ7.7·. ~ 

εύσιωόίστέεων 
Είτε ήλιοσταλλάκτω ήμερα, 

είτε οτε ή σκιά 
αρχαίων μνημείων, 
καλύπτεται 
ι διαγελά ή
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Αί /λζ7.·ιζί.·.7.τ'. τοπογραοίαι τοΰ Γιαλλινα • » . · y » ,αποπνδου*/ απο £,ωτ.ν και ζοω·/.α.τζ και 
ή Κέρκυρα μειδιά ύπό τά; χρυσά; άζτίνα; 
ήλιου καί μεταζύ άνθέων ζαί θαλάσση; 
σαπφειρίνη:».

Αύτά έγραφε·; πρό δεκαετία;- έκτοτε 
•τό τάλαντο·; τοΰ Γιαλλινά νέα; έλαβε 
τροπάς. ζαί ή φήμη τόν κατέστησε τόν 
συμπαθέστερο·; τών έλλήνων καλλιτεχνών. 
Ή τελευταία έζ.θεσι; τοΰ Ζχππείου άπε- 
κάλυψε τοΰτον ζαί si; έτερον είδος τής τέ
χνη;.Ήρξατο ούτος μελετών τόν ποιμενιζόν 
βίον τή; Ελλάδος, τόν βίον τών αγρών 
καί τών ποιμνιοστασίων. δύο δέ πίνακες 
αύτοϋ παριστάνοντε; τήν «Κατάβασιν 
τοϋ ποιμνίου» ",ν ήγόρχσεν ί» κ Παντιάς 
Ράλλης. ζαί «τό ποίμνιον έν ώρα δύσβως» 
«όν ηγόρασεν ό ύπουργο; τών ’Εσωτερικών 
ζ. Κυριαζούλης Μαυρομιχ άλης, έγένοντο 
το «κέντρο·; τοϋ θαυμασμού τών επισκε
πτών τή; έκθέσεω;». "Οπω; εί; τού; ετέ
ρου; αύτοϋ πίνακα;, οΰτω καί εί; τούτου; 
έζσηλουται ή μεγάλη δύναμις αύτοϋ. Έν 
τώ πρώτω πίνακι διακρίνεται ύ. ζωηρότη; 
τή: πρωινής ζωής ζαί έν τή θύσει ζαί εί; 
τού; άμνού; έν τή γοργότητι τή; ζινή- 
σεω; χυτών, ένώ εί; τον έτερον διαφαίνε- 
τχι ύ, άρξαμενη τή; εσπέρα; ήρεμία, ότε 
σιγουν τά πάντα ζαί τήν σιωπήν τή; ό
ποια; ταράσσουν μόνον τά νωχελώς βαδί- 
ζοντα πρόβατα, ένώ τόν ποιμένα έχει 
γοητεύσει τό μεγαλίϊον τή; πέριξ δια- 
πλουμένη; φύσεω;. Έν τώ κλάδω τούτω 
τή; τέχνη; ί» Γ'αλλινά; άναδειζνύεται 
ήδη άληθώ; ε'ξοχος.

Έν τω βίω τοϋ καλλιτέχνου άόιασπά- 
στως συνεδέθη έτέρζ διακεζριμένη καλλι
τεχνική φύσι;, ή σύζυγο; αύτοϋ. Μαθή
τρια αύτοϋ, έμορφώθη εί; επίζηλον καλλι
τεχνία, ή; έργα τινα διακρίνει ού μόνον ή 
χάρις άλλά ζαί ιδιοφυία ζαί πρωτοτυπία 
σπανία. Καί το ζεύγος τών καλλιτεχνών 
ζή έν μίσω τή; αρμονίας καί τών χρω
μάτων, πρό; έν τ.ί'/τζ-ι τεΐνον. πρό; τήν 
πρόοδον τή; τέχνη; έν τή χώρα τή δοξχ- 
σθείση διά τή; τέχνη;.

ΘΕΟΔ. ΒΕΑΛΙΛΝΙΤΗΣ

ΙΙΕΞΙΒΙΊΜΙ ΛΙΚΝΙΣΕΙΣ
Α'

Ζνύζτες χεομ,ερονχο xxt Οερονχό.

Τώ <ρΙΛω I■ Μιχαη.ϋύη
Ο>·. εύτυχεϊς τοϋ Άστεως κάτοικοι, οΐ 

άναμένοντε; έναγωνίως τά; καλοκαιρινά; 
νύκτα;, τά; νύκτας τής δρόσου καί τή; 
άπολαύσεως. τή; μουσική; εί; τοϋ Ζαχα
ράτου καί τών ζωμειδυλλίων εί; τ' απει
ράριθμα θέατρα. τή; όνειροπολήσεω; εί; 
τό πάλλευκ.Ον Ζάππειον καί τή; ζουβεν- 
τίτσα; είς τοϋ ’Ορφανίσου, θ’ άδυνατοϋν 
ϊσω; νά φαντασθοϋν, ότι ολίγον μακράν 
τών 'Αθηνών—πεντακόσια δέκα, άν δέν 
άπατώμαι, μίλλια—εί; τήν ώραίαν ’Α
λεξάνδρειαν. τήν μυθικήν διά τού; 'Αθη

ναίου; πόλιν τΐ»ν έκατομμυριουχων καί 
τών λωποδυτών — αυτά ήσαν πρό τινων 
άκόμη έτών τά δυο κυριώτερα προϊόντα 
τή; μεγάλη; τοϋ 'Αλεξάνδρου πόλεως— 
θερινά· νύκτες είναι κάτι συνώνυμον μέ 
μαρτύριο·;. μέ έγκαρτέρησιν. μέ ζπογοή- 
τευσιν.

Διότι όσον εύχάριστοι είναι αί χειμε
ρινά· τή; πόλεω; εκείνη; νύκτε;. μέ την 
γλυκεϊάν των θερμοκρασίαν καί τον ξά
στερο·/ θύσανόν των, κατά τά; όποια; ή 
διαμονή έν ύπαιθρο» δέν συνεπάγεται κανέ
να κίνδυνον, εί; κάθε σπίτι δέ γοητευτική 
συντροφιά. σχηματίζεται, εί; τήν όποιαν 
πραγματικό»; μαγεύεται ό ςένο;. τόσον 
δυσάρεστοι, πληκτιζαί, μονότονοι είναι αί 
νύκτε; τοϋ θέρου;.

Τίποτε άπο έκείνα. τά όποια ήμποροϋν 
νά έλκύσουν και νά ευχαριστήσουν. Ενω
ρίς. άπό τή; δύσεως τοϋ ήλιου, ή ατμό
σφαιρα πυκνοΰται καί ύδρατμοί πλανών- 
ται έν αύτή. οί όποιοι άργότερον. καθ' ό
σον ή νύζ προχωρεί. άναλύονται εί; αόρα
τόν βροχήν, διαπερώσαν τά ενδύματα, 
είσερχομένην διά τών πόρων καί πληρού
σαν τό σώμα νευρική; τινο; έξεγέρσεω; 
καί τήν ψυχήν άζατανίκητου δυσθυμία;. 
Ή ύγρασία. ή κυρία αφορμή τή; έλεεινό- 
τητο; τοϋ άλεξανδρινοΰ θέρου;, είναι ατμο
σφαιρική ζατάστασις, την όποιαν οιά νά 
άντιληφθή κάνει; πρέπει νά την ύποστή. 
νά την πάθη,. Πρέπει νά παραμείνη εί; την 
πόλιν έπί έν ή δύο έ'τη, νά σταθμίση, τά; 
άπωλεία; του, νά. έζτιμήση τήν ζωηρό
τητα ποϋ έχασε, τήν νευρικότητα που 
άπέκτησε, την δυσθυμίαν ποϋ θά του ά- 
πομείνη ϊσω; εί; όλην του τήν ζωήν. Καί 
βεβαίω; δέν σταματά έδώ ή ψυχολογία τή; 
ύγρασία;. ήμποοόϋσε δέ σελίδες ολόκλη
ροι νά γραφούν δ·. 'αύτήν, τήν θολώνουσαν 
τήν άτμοσφαϊραν, τήν έξευτελίζουσαν τήν 
σελήνην, την άπλουμένην επάνω εί; τά 
τραπεζάκια τών καφενείων ώ; περασμένα, 
άπό μπουγάδαν, τήν καταβρέχουσαν τά. 
πεζοδρόμια ώ; νά είχε βρέξη πρό όλίγου, 
την στάζουσαν αίονη; ύπο άστερόεντα ου
ρανόν κάτω άπό τά κεραμίδια· άλλ' ή 
έποχή δέν είναι κατάλληλο; διά την πε
ριγραφήν καί σταματώ δύσθυμο; άπό τήν 
άνάμνησίν τη;, αισθανόμενο; κάποιον ρί
γος. τό όποιον έξαφνα μέσα εί; την πνι
κτικήν ζέστη,ν ήσθανόμην άλλοτε έξηπλω- 
μένο; εί; το καφενείο·; τή; πλατεία; του 
Μωχάμεντ-’Άλη καί άναμένων άθηναί- 
κώτατα—μεθ' όλας τά; διαμαρτυρία; τών 
φίλων μου—νά σημάνη ή δευτέρα μετα
μεσονύκτιος ώρα διά νά ύπά··ω εί: τό 
σπίτι αου να κδίατ.Οώ.

Ί’πό τοιαύτα; λοιπον άτμοσφχιρικά; 
συνθήκα: έννοεΐται οτι αί ύπαίθοιοι δια
σκεδάσει; τοΰ θέρου; σχεδόν έντελώ: άπο- 
κλείονται, ολίγοι δέ είναι έκεϊνο·. οί όποιοι 
άψηφοϋντε; τού; κινδύνου; τή; ύγρασία; 
καί τού; χολώσει; πυρετού; και τά; ρεύ
μα-, ιστικά; έπιδρομά; άποφασίζουν νά δια
μένουν ε'ξω άπό τό σπήτι των μέχρι τή; 
ένδεκάτη; πρό τοϋ’μεσονυκτίου. Καί εν
θυμούμαι πόσον διήγειρε τήν κοινήν άγκ- 
νάκτησιν τών φίλων μα; ή έπιμονή τήν

χι κάποτε 
■·. Γαλλικοί, Ί- 
ναυάγια μάλλον 

συνι-
ταλιζοι καί 
θιάσων, 
σ’τάσ.ενοι 
θίασο; -
Σκανδούρχ 
ελληνικό;. Οί θίασοι

άπό κάθε 
υ Astiuc 

ιταλικός

ρον τών εύρωπαίων 
λαύουν μέ 
νύκτα των. Εί; 
τοϋ όμογενού; κ. 
τή; πανοραματιζής 
χάμεντ-Άλη, ή στ|

όποιαν ολίγοι άπο ήμζ;. προεξάρχοντο: 
τοϋ άτυχου; μα; φίλου Αέοντο; Μηλιώ- 
του. ύποπροξένου τότε εν ’Αλεξάνδρειά, 
έδεικνύαμεν έξακολουθοΰντε; νά διερχώ- 
μεθα. τά; νύκτα; μα; έξω, έπιμονή ήτι; 
φεύ ! εί; έκεϊνο·; έστοίχισε την ζωήν, α
ναλογώ; δέ καί εί; όλου; του: άλλου; 
ήμζ:.

Τήν μονοτονίαν αύτήν έ^ρχοντ 
νά μά; διασκεδάζουν θίασ:

Ελληνικοί, 
συνδυασμοί τυχοδιωκτικοί 

καρυδιά; καρύδι ο 
γαλλικό;, ο τού 

καί ο τοΰ Καζούρη 
αύτοί εί; θέατρα 

ήμιχειμερινά, σκεπασμένα άπό 'πάνω καί 
εί; τά πλάγιά, προσεπάθουν νά κάμουν 
ο,τι τέλο; πάντων ήδύναντο νά μά; οαι- 
δρύνουν καί οί κάτοικοι τή; Άλεξαν- 
δρείαιεύγνωμόνω; άπεοέχοντο του; σφα- 
γιαστά; αύτού; τή; τέχνη; κατορθώνον
τας όπω;δήποτε διά τή; τόλμη; των μάλ
λον παρά διά τή; τέχνη; των νά διαλύ
σου·; τουλάχιστον τήν ψυχικήν δυσθυμίαν 
τήν έμπνεου ένην άπό τήν ατμόσφαιραν.

Διότι τό άκουσμα τοΰ Σκανδούρα αί- 
φνη; ύποκρινομένου τον Όθέλλον, ή τοϋ 
ήμετέρου Καζούρη, παριστάνοντο; τόν 
Έρνάνην, θεάματα προωρισμένα νά άναγ- 
κάσουν καί αύτόν τόν Ηράκλειτον νά 
σκάση εί; τά γέλοια, δέν ήμποροΰσα παρά 
καί τού; ποτισμένου; μέ τήν ύγρασία·; νά 
φαιδρύνουν καί οΰτω ένθυμοΰμαι ότι πολ- 
λάκι; περισσότερα γέλοια ήκούοντο εί; τά; 
τρομερωτέρα; ιταλικά; άποστροφά; τού 
Άμλέτου τοΰ Σκανδούρα καί τού Έρνάνη 
τοΰ ίδικου μα; Καζούρη, παρ’ όσα εί; τά 
χαριέστερα μέρη τή; «Νίκη; τοΰ Λεω
νίδα» ή τής «Μαρούλα;».

Ευτυχέστεροι άπο τού; Ευρωπαίου; οί 
ιθαγενείς, έξοικειωμένοι άπό γεννετής πρός 
τό κλίμα καί άδιαφορούντες διά τήν ύγρα- 
σίαν ή οποία άδυνατεΐ νά διαπεράση το 
μελαψόν πετσί των, άλ.λως τε δέ όλιγώτε- 

άπαιτητικοί άπο- 
πλειοτέραν εύχαρίστησιν 

τό καφφενεϊον 
Δελαζοβία είς ·

πλατεία; 
ρατιωτιζή μουσική 

νκκρούει τρις τή; έβδομάδο; τά 
διάφορα μουσικά, τεμάχια τών όποιων 
δύο τρίτα αποτελούνται 
ζά 
ναιζο; 
δίω: έ·; άπ ' αύ :η « Ό πόθο; 
ν αλ αμβάνεται στερεότύπω; 
τρί; καθ ’■ Ϊ7.χ.':·:τι·ι ύπό τά 
κροτήματα τών ιθαγενών, 
σπανίω; τά; τρυφερωτέρας 
ρα; τούτου στροφάς υποδέχονται 
"Α ϊ.,.έν χορώ μεταβάλλον αϊφνη, 
πλατείαν ζαί τό εύρωπαϊζώτατον 
καφφενεϊον είς a.laziaf τής συνοικίας Ταρ- 
τούση, είς καφωδείο·; δηλαδή άραβιζόν τό 
όποιον μόνον άμα ϊδν, κανείς δύναται νά 
έννοήση, ούδέποτε δέ θά κατορθώση, τούτο 
έκ τών περιγραφών.

'ήν 
Λοϋβρον 

ό ζέντοον 
τοΰ Μω- 

ά- 
νύζτχ; 

ά 
άπό τάς άρχβι- 

συνθέσει; διασήμου εν Αίγύπτω γυ- 
μουσουργου τή; Μελέκ-Χάνεμ. Ί- 

μου» έπα- 
οχεδόν δί; καί 
πυκνά χειρο- 

οϊτινε; ούχί 
καί χαυνωτε- 

μέ έν 
τήν 

έκεϊνο

Καί είς τά διαλείμματα τή; μουσική; 
αύτή; συναυλία; διάφοροι διασκεδάσει;, 
προσηρμοσμέναι εί; τα γούστα τών ιθαγε
νών ποικίλλουν την μονοτονίαν τή; εσπέ
ρα;. Mix ίδίω; άπό αύτά; διατηρείται ά- 
ζό'αη ζωηρότατη εί; τήν μνήμην μου καί 
σεοοσπαθώ ένίοτε νά την ενθυμούμαι διά 
νά γελώ. Δύο ρυπαροί ιθαγενείς τοποθε
τούνται ένώπιον μιά; τραπέζη; καί :7.γ/ζ- 
\ζ·ιί διάλογον μονότονο·; αραβικόν εί: έκά- 
στ-ην στροφήν τοϋ όποιου ό εί; καταφέρει 
ήχηριότατον γι,ακαγ εί; τον γυμνό·; τρά
χηλον τού άλλου. Τό θέαμα είναι τόσον 
άηοέ; αλλά καί συγχρό ·ω; τόσον κωμικόν, 
ώστε έκ-ϊνοι όσοι κατορθώσουν ·,ζ κατα
νικήσουν την άηοίαν των καινά το παρα
κολουθήσουν. άδυνατοϋν μέχρι τέλους νά 
κρατήσουν τά γέλοια των.

Αύτοί αί άναμνήσει: μου ε”ρχονται εί: 
τόν νοϋν κατά τά; θαυμάσιος αυτά; Ατ
τικό: νύκτα;, δτε ίδίω; τά; ώρα; τοϋ 
μεσονυκτίου, οί κουρασμένοι καί έξηντλη- 
μένοι άπό τά; φροντίδα; τή: ημέρα; κά
τοικοι τών ’Αθηνών, ζητούμε·; άπο τοΰ 
Ζαχαρζτου έω; του Όρφανίδου άναψυ- 
χην και άνάπαυσιν πνευματικήν και σω
ματικήν την όποιαν—ζ; μέ πιστεύσουν 
οί άναγνώσται τών 'Ολυμπίων—δέν εύρί- 
σκει κάνει; ευκόλως εί; αλλα μεγαλείτερα 
τών Αθηνών κέντοα.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΤΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΙΜΩΝ

ου

ην

τ;

οιοα-

II κοινωνική συνείοησι; τή: συγχρόνου 
Γαλλία; πενθεί 'καί αύθι; έπι τή άπωλεία 
διανοία; ύπερόχου καί ή έκφρασι; τ: 
παγκοσμίου σεβασμού φέρεται ζμέριστ 
έπί τού φερέτρου τού περικλείοντο; τν 
ύλικήν σύστασιν άτομικότητο;. ύπέρ ί 
συ-ζι-,γορουσιν αί εύγλωττότεραι σελίδες τή; 
προσφάτου πολιτική; ιστορία: τών έθνών. 
Τό φιλοσοφικόν δόγμα του Κουζέν 
ςχντο; οτι ή επιστήμη τ: 
λεΐ ύπέρ παν άλλο στοίχε 
κήν βελτίωσιν 
λέστερον παντο; 
τατον ΰψο; τών 
λήψεων 
έφαρμογην αυο 
όη οοάσιν τοϋ 
πηρςεν ζμα ρητωρ 
λόγο; λογογράφο: 
την διπλήν ταύτην ϊόιότη 

/

συντε- 
■ήν ήθι- 

ών έθνων καί άγει ζσφα- 
εί;μέ·-ου ει; το ύπερ

ορθών έννοιών και ζντι- 
εύοίσκει πλήρη καί άρτια·; την 

υ εί; τ·/·,·; εύγενή καί ίοεώ- 
Ίουλίου Σίμώνος. όστι; ύ- 

φιλόσοφο: καί πολιτειο- 
, καί ύπηρέτησεν ύπό 

α τ-ήν σημαία·;
τών δημοκρατικών ζοχών, μετά τή; ειλι
κρινούς έκείνη; στοργή; καί άφοσιώσεως, 
ήτι; αποτελεί το κύριον γνώρισμα τών με
γάλων άνδρών.

Ό βιος αύτου ολόκληρο: ύπήρξε διδα
σκαλία τών ύψηλών ύπαγορεύσεων τή: 
άληθεία; καί ύπόδειγμα φιλοπάτριδο; αύ- 
ταπαρνησία; καί σταθερότητες άρχω·; καί 
πεποιθήσεων. Μεσουρανοϋντος του α.ϋτο- 
ζράτορος Νζπολέοντο: τού Γ' ζατώρθου νά 
άναπτύσση, ανενόχλητος τά δικαιώματα 
~οϋ ελευθέρου πολίτου καί νά ύποστηρίζη 
μετά, παραδειγματικού κόρου: καί αύθεν-

τίζ.ς, τά; άρχάς τή; κοινωνική: ίσότητο;. 
ΤΙ γλώσσα αύτοϋ δέν ήτο έμπζθη; άλλά 
πειστική,διότι ύπό την τήβεννον τοϋ διδα
σκάλου διεκρίνετο ό απόστολος· «αύτό; 
θέλω νά ήνε ό διάδοχό: μου, είπε·; ό Κου
ζέν οτε έν ετει 1839 ύπεδείζνυε τόν μέλ
λοντα καθηγητήν τή: Σορβόννης, καί 
έ’κτοτε ό φιλόσοφο; ήρζζτο του ένδο
ξου αύτοϋ σταδίου- ή παράλληλο; αύτοϋ 
δράσι; κνεπτύσσετο μετ' ίση; έντάσεω; 
καί ό ζζλαμο; αύτού ύπέβζλλεν έκάστοτε 
εί: τά: κρίσει; τών μορφωμένων μετ '’ίση: 
έπιτυχίζ; τά; αύτά: ίδέα;,δι’ώ·; ό ρήτωρ 
κατέκτζ τά: ζζροίζ; τών κοινό»·; άνθρώ- 
πων. Ούδέν εντεύθεν θαυμαστόν έάν ή 
φήμη του συγγραφέα»; δέν έφάνη κατώτερα 
έκείνη; τοϋ ρήτορο; καί ή εύλάβεια τή; 
ασυνειδήτου έκτιμήσεω: ζντεστάθμιζε τόν 
σεβασμόν τών σοβαρών και εύπζιοεύτων 
στοιχείων. ΙΙερί τοϋ Ιουλίου Σίμωνο; έ
λεγε·; όρθώ; ό Βίκτωρ Ούγγώ, ότι «λα
τρεύεται συγχρόνω; και άνω καί κάτω». 
"Οσοι τώ όντι έννόουν καί ήσθάνοντο την 
ύψηλήν ζύτοϋ διδασκαλίαν τόν εθαύμαζον. 
άλλά καί όσοι τον ήκουον μόνον, δέν ήού- 
ναντο παρά νά τόν αγαπούν. Προφανές 
τούτο τεκμήριο·; διανοητική; ύπεροχή; καί 
ηθική; ύπερτερότητο; !

Αί πολιτικαί θεωρία·, τοϋ Ζολκ, δυνά- 
μεναι μέχρι τινό; νά εΰρωσι δεδικαιολογη- 
μένην ύπόστασιν έν τή μ-ελέτα, τή: διε- 
θνοϋ; τών χρόνων τούτων πολιτική: δρά
σεω;, δέν φαίνονται κατά την ζρίσιν ήμών 
επαρκείς, οπω; μεκόσωσι τό πολίτικο·; γό
ητρο·; τού Ιουλίου Σιμών. Είναι μέν πράγ
ματι αληθές οτι αί δημοκρατικά· ομάδες 
δέν όιφελήθησαν αμέσως έκ τό»ν ενεργειών 
τοϋ φιλοσόφου πολιτευτοΰ, κατά τούς χρό
νους τής δεύτερα: αύτοκρατορίας, άλλ’ 
άναντίρρητον είναι συγχρόνως,ότι οί μέλ
λοντες θρίαμβοι τών δικαιωμάτων τοϋ 
γαλλικού λαού, άνεπτύχθησαν θαυμασίως 
έπί παρεσκευασμένου έδάφους καί ο,τι ή 
άμερόληπτος θεωρία τοϋ διδασκάλου, διηυ- 
κόλυνεν έν ύπερμέτρω άναλογία το έ'ργον 
τής πολιτικής. Καθ’ όσον είναι άληθές, 
οτι το βιβλίο·; έπιβάλλε: τάς ορθά.; αύτού 
ύπαγορεύσει; εί; τού; άνθρώπου;, τά συγ
γράμματα τοΰ φιλοσόφου έπεβλήθησαν 
ύπό τόν ορίζοντα τή; πολιτείας. Ή 
« 'Ελευθερία τής συνειδήσεως» καί ή «Πο
λιτική έλευθερία» κατόρθωσαν άναγινω- 
σκόμενα πάλλω πλείονα παρ ’ όσον αί ε'κθε- 
σμοι άντιστάσει; καί τά οδοφράγματα, 
ορθότατα δέ ε"λεγεν ό Μορνύ,οτι «ή γλώσ
σα τοΰ’Ιουλίου Σιμών έβλαψε τον θρόνον, 
όσον οΰτε αύτ-η τοΰ Όρσίνη ή βόμβα δέν 
θά ήδύνατο νά πράξη τοΰτο.

Ί’πό τήν άμφιζ.αφή σκιάν τών πλατω
νικών ιδεών, ήδυ·ζηθη ό κλεινό; πολίτης 
τής Γαλλία; νά άναπτύξη τά γνήσια 
έκείνα ήθικά πλεονεκτήματα οι' ών καί 
έγνώσθη καί διέπρεψεν 'Απέδειξε δέ άναμ- 
φισβήτητον καί άκατάβλητον τήν άλή- 
θειαν εκείνην, ήτι; διδάσκει ότι τό φώ; τή; 
έπιστήμ,ης, -χειραγωγεί άλάνθαστον καί 
άσφαλή την χεϊρα τοΰ διευθύνοντο; τά; 
τυχα; τών λαών. Αί έπί τό έλευθεριώτε- 
ρον τώ όντι μεταρρυθμίσει; τή; αύτοκρα- 

τορική; Κυβερνήσει·»; τή; Γαλλία: ήρεμα 
καί τεχνηέντω; έγκαινισθεϊσαι καί έφαρμο- 
σθεΐσαι, οικαίω; έθεωρήθησαν μάλλον ώς 
λογικά πορίσματα τών διδασκαλικών τοΰ 
συγγράφει·»; τοΰ «Καθήκοντος», τή: «Φυ
σική: Θρησκεία;» καί τής « Έργάτιδο;», 
παρά ώ; φιλοπάτριδες εμπνεύσεις ύπουρ- 
γό»ν ύποδούλω; έργασθέντων εί; ζατάπνυ- 
ξιν παντο; αισθήματος ζςιοπρεπεια; παρά 
τω Γαλλίζω λαώ.

ΤΙ πολυχρόνιος έργασίζ τοΰ ζνορο; ήδύ
νατο προσφυέστατα νά συνοψισθή εί; δύο 
λέξει;, τά; έξή;- «Διδάξατε τόν λαόν» καί 
σύδεί; πράγματι, καθ’οσον ή έπισταμένη 
μελέτη τή; ιστορία; τών τελευταίων τού
των δεκαετηρίδων δύναται νά κατάδειξη, 
οΰτε τών συγχρόνων, ούτε τών προγενεστέ
ρων είργάσθη προσφυές-ερον καί εύτοχώτερον 
αύτοϋ πρό; έφαρμογήν τή; άρχή; ταύ .ης. 
Αί σοφαί αύτοϋ επί τοϋ άντικειμένου τού
του συγγραφαί ζατέλιπον έποχην καί ή 
πλησιφαή; περίοδος τών μεταρρυθμίσεων 
τής λαϊκή; έκπαιοεύσεω; τοΰ Ί’ερύ. ούδέν 
έτερον είσίν, άλλ ' ή έπαζολούθημα. ζαί έν 
μέρει εφαρμογή τών άσφαλών δογμάτων 
τοΰ άντιπολιτευόμένου ρήτορο; καί δημο
σιογράφου τή; αύτοκρατορϊα;.

"Οτε έξελεγη έ; έτει 1875 μέλο; τοΰ 
σώματο; τών άθανάτων εί; άντιζατάστασιν 
τοΰ Ρεμυζά, ζνεζήρυξεν έξ ύπερμέτρου 
μετριοφροσύ/η; ότι «τοσαύτην τιμήν δεν 
έδικαιολόγει το έπιστημονιζον αύτοϋ ένερ- 
γητιζόν», άλλ 'ή σοφή όμήγυρι; έχ-ιροζρό- 
τησε και έπευφήμησεν ε”νθους μίαν έθνιζή·; 
δόξαν, ήτι; μόνη έτόλμησε ν' άμφισβη- 
τήση εί; έαυτήν τά νόμιμα πρωτεία τή; 
διανοητική; καί ήθική; τελειότητο;.

Ό θάνατο; αύτοϋ καίπερ έπελθών έν 
γήρζτι ήρεμω συνεκίνησεν εύλόγω; την 
έθν.κήν συνείδησιν έν Γαλλία, διότι σύνοι- 
δεν αΰτη νΰν μάλιστα οτε το μέγα έ'ργον 
τή; δημοκρατική; έκπαιοεύσεω; τοΰ γαλ
λικού λαού βαίνει έν τώ περαιοΰσθαι, ότι 
οί ζοιμώμενοι τόν ύστατον ύπνον, εί; το 
έθνικόν Ηάνθεον, ζατέλιπον αδιάθετον κλη
ρονομιάν άρχά; καί διδάγματα ανώτερα 
ώ; μη ώφειλε τή; άξια; τών άποτελούν- 
των την σύγχρονον ραδιούργο·; καί κεροο- 
σζόπον πολιτικήν !

A. I. ΜΑΝΟΎΣΟΣ
----------------- ---------------------------

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ή ά.νεζτικότη; είναι ή ελεημοσύνη τή; 
διανοία;.

Ιού.hoc, .ΊιμαΙτρ.
Ό σκεπτικισμό; δέν εινε άσυμβίβαστος 

πρό; τήν δεισιδαιμονίαν.
Jo'vE, ΐής Ώιιά.Ιης.

Η ιστορία έχει τά; ιδιοτροπία; τη; ώ; 
ό συρμό;.

J' ΩσσονβίΑ.Ι.
Οί άληθεϊ; ηθοποιοί τή; ίστοοίας δέν 

. . ·, . .ευοισκονται πάντοτε επι τη; σκηνη;· οεον 
νά άναζητηθώσι πολλάκι; έν τοϊ; παρα- 
σκηνίοιο.

Γονστανος ΧάγκίΓ.
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ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. ι 7Λ" ί. Ορίστε μα;. 
"Ενχ, ναί ... Άν -ήταν ή Μαζριδχινα, θά 
ήταν ήλλοιώ; τά. πράγματα.Θαρρώ πώ;... 
άλλ' ζ: εί/χι, πάω ζ· ί θά 'δούμε ... 'Αν
τίο, χρυσό μου ,ευγαράζι. ( 'Εξέρχεται <Ιε- 
6oWfr).

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ,ΜΠΕΤΤΥ ζαί είτα ΚΛΩΝΑΡΑΣ 

ζαί ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ- (Πρός τήν έπί ηώη γο

νάτων τον χαθημένην Μπέττυ, μετά τινας 
στιγμάς σιωπής, χαθ'άς rp ώμί.ίει δήθεν 
μυστιχά ). Άκου ποϋ σού λέω !...

ΜΙΙΕΤΤΥ Μά γιατί. καΰμένε ;
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Δέν πηγαίνει ... πώ; νά 

'στό ’πώ ... ένα τέτοιο coli er άπό Πτο
λεμαίου; μ.όνον εί: Αιγυπτιακήν ενδυμα
σίαν αρμόζει ...( 7Λ'α ι. Πρέπει, πρέπει 
νά τό βγάλη άπό ’πάνω τη; άπόψε ...

ΜΠΕΤΤΥ. Μά. μοϋ πάη τόσω καλά...
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Σού φαίνεται !...
ΜΠΕΤΤΥ. “Α; είναι· ά: μέ ίδοϋν 

πρώτα ζαί βλέπου.ε ...
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Όπω: θέλης. ( 7Λ’α). 

Δέν ’μπορώ νά. καταλάβω πώ; διάβολο 
’γελάστηκα ζαί μοϋ τό ’πήρε !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Εισερχόμενος δ.ά τοϋ 
βάθους με τόν Πρωτονοτάριον). Γιά ζύτ- 
ταξε τά πουλάκια μου, γιά κύτταξ ’ τα ! 
(Τή Μπέττυ ιδία χαί έμπιστευτιχώς δήθεν) 
Αϊ ! σέ περιποιείται αύτό; ύ κατεργάρη; ; 
I Τω Στίγχιξον ίδ α χαί έμπιστευτιχώς δή
θεν ). Ί ή; δίνει; κάπου κάπου κανένα φιλί;

1 ΙΡΩΊΌΝΟΤΑΡΙΟΣ. ι Ουσανασχετώιν 
άπό της άρχής χαί ϋποχρύπτων τι. χάτω- 
θεν της βελάδας τον πρός τόν Κλωνα- 
ραν). Μά ελάτε, λοιπόν !...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ά ! ναι. Φερτά ... 
Είναι...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Λίδω>· δέσμην 
χαρτονομισμάτων). Εκατόν τριάκοντα 
πέντε χιλιάδες.. .

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλά. (_ ’Ανοίγων τό 
χρηματοκιβώτιο»- χαί τοπο^ετων τά χρή
ματα.ί Γιά σέ, γαμπρέ μου. φροντίζω... 
γιά σέ...

ΣΊ II ΚΙΞΟΝ. ( Έξαχολοτθών την ό- 
μιλί,αν του μετά της Μπέττυς). “Ω ! ζαί 
βέβαια θά περνούμε το καλοκαίρι μα: 
στην Δανία.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ά 1 Bravo ! Οάρθοϋμε 
καί ’μεΐ: νά σά; ’βρούμε έκεϊ ... Μόνον 
ένα πράγμα μέ δυσκολεύει. Πώ; δέν θά 
’μπορώ νά συνεννοούμαι...

I ΙΡΩΊΌΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ποϋ;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Σ’ τήν Δανία....Δέν 

ξέρω σζράπ Δανικά !
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Ά ! δέν είναι τίποτε, 

σά; τά μανθανω έγώ πολύ εύκολα...

ΜΠΕΤΤΥ. ’Εμένα, παπάζι, μέ μα
θαίνει άπό τ<·>ρχ ό Άνρί...Καί έκαμα τό
σα; προόδου;!... ι

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Αλήθεια ; Γιά &: άρ- 
•/ίσω'ζε λί·Ό καί ’αεί; άπό τώοα...Πώ: 
τήν λενε την καλημέρα οι Δανοί ;

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ( Ίδια). Ώ ! Διάβο
λε !... (Μεγαλοφώνως). Ά ! οί Δανοί 
δέν λένε ποτέ καλημέρα...’ξέρετε, έχουν 
σχεδόν πάντοτε συννεφιά !...

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
Οί ίνω ζαί ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τί λέ; βρέ άδελφέ !... 
(7ω Πρωτοναρίω). Περίεργο; λαό:, ι Τώ 
Βαρδουχλήείσερχζμένω).Τχ έμαθε;, Λάμ-

;
ΒΑΡΔΟΚΛΗΣ. < Άφρρημένος χαί έ- 

ζάγων εφημερίδα έ·: τοϋ θυλακίου του) 
Ναί...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ά ! σοϋ κάνει καί σένα 
λοιπόν Δανικά ό Ανρί ;

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. \ Καθήμενος. Ίδια.). 
Χάλια τζχει μ’ αύτόν τόν γαμπρό του. 
( Έχδιπλών τήν ϊφημε[ίδα τον μεγάλως). 
Τόσο; κόσμο; μέσχ.,.έβαρέΟηκχ...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Έ ! τί λέ;, κυρ 
Λάμπρο. ΙΙαμε μέσα ’στό σαλόνι νά παί- 
ξωμε κανένα μπεζίζ,ι ;

ΜΠΕΤΤΥ. Καί δέν πηγαίνετε καλλί
τερα νά χορέψετε ;.. .

‘ΒΑ ΡΔ() ΥΚΛΗΣ. Μάλιστα !... Τώρα 
μιά στιγμή νά διαβάσω την «Παλιγγε
νεσίαν».

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Έχει: τήν «Παλιγγε- 
νεσιαν» ; Δοσ μου την μια στιγμή.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ι 7Λ’α'. Νά πάρη ΰ 
διάβολο; !...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ. Μά στάσου. βρ' α
δελφέ ... Άφού, βλέπη; ζζί την διαβάζω. 
“Εχει μιά ενδιαφέρουσα ζλοπη πού εγεινε 
στή Λόντρα. ... 'στό σπίτι τού Χρυσοβε- 
λώνη ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Μά φ,έρ'τηνε μιά στιγ- 
μ.η. (Τήν λ αμ 6ά νει ').

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ( Ίδια ). Πολύ άσχημα 
τήν έχω μ ' αύτήν την «Παλιγγενεσίαν»!

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
Ο! «νω ζαί· ΕΓΛΑΛΙΑ

ΕΥΛΑΛΙΑ. Κυριάκο!... Μά έλ.α λοι
πόν, Κυριάκο ... Οί προσκεκλημένοι έρ
χονται ολω ένα ... Ήλθε τώρα καί ή κυρία 
Μακρίδη.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ( Άφθων τήν ·· Παλιγ
γενεσίαν) Ουφ ! Ή κυρία Μακρίδη ;!

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ναί! (Σι>α.Λ/ τή φωνή). 
Ή Μακρίδαινα καλέ, μέ τήν κόρη τη:, 
τόν γαμπρό τη; καί τον γϋιό τη;. Πρέπει 
νζρθη;.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ουφ! κι αύτή'.../Ελα, 
πάμε.

( Ό Βαρδουχλής αναλαμβάνει τήν « Πα
λιγγενεσίαν» χαί άναγινώσχει μετά τοϋ 
Π ρω τονοταρίου).

ΕΥΛΑΛΙΑ. (7‘ώ Στίγχιξον). Τί κάνει; 
γαμπρέ μου ; (Τή Μπέττυ')- Χρυσό μου, 

ό κόσμο; τρελλάθηζε μέσα ... θέλει νά σά; 
δή ... Σά; ζητούν όλοι.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Τώρα θά ε’λθωμεν καί 
'μεΐ;. ( Ίδια). Μιά στιγμή νά βάλω στό 
χέρι τήν «Παλιγγενεσία·.»!

ι II Ευλαλία μετά τοϋ Λ λοιναρα εξέρ
χονται διά τοϋ βάθους).

PITA. (“Εξωθεν). Καί ή Μπέττυ, κυ
ρία Εύλαλίχ :

ΕΓΛΑΛΙΑ ( ’Ομοίως). Μέσα είναι, 
πουλί μου...

PITA. ( ’Ομοίως). Merci !

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
ΣΤιΓΚΙΞΟΝ, ΜΙΙΕΤΤΥ, ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. 

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ, ΡιΤΑ

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. { Τή Μπέττυ]. Ού ! Σέ 
ζητούν πάλι... II οιά νά είναι ;

ί Εισέρχεται ή Ρίτα).
ΜΠΕΤΤΥ. Ά ! ή Ρίτα. '{Σπεύδει 

πρός αυτήν χοί τήν έναγχαλίζεται) Ρίτα.
ΡΙΤΑ. (’Ομοίως χαί χαταφιλοϋσα). 

Μπέττυ μου.,.Τί κάνει;, χρυσό μου ;
ΜΙΙΕΤΤΥ. 'Αλήθεια, νά σέ συγχαρώ, 

γιά του; άρραβώνα; σου...
ΡΙΤΑ. *□! merci...καί ’γώ λοιπόν... 

(Περιφέρουσα τό βλέμμα χαί ΐδονσα τόν 
Στίγχιζον). Ό Κύριο; Στίγκιξον, βέβαια.

ΜΠΕΤΤΥ. Ναι! (όδηγοϋσα τήν Ρίταν 
πρός αυτόν). Η δεσποινίς Μακρίδη...ή 
καλλιτέρα μου φίλη. Άνρί.

ΣΤΗ ΚΙΞΟΝ (Τποχλινόμενος). Ώ ! 
χαίρω πολύ.

ΡΙ ΓΑ, ι Τή Μπέττυ τήν όποιαν παρα
σύρει). Καί θά τόν άγαπζ; πολύ, αϊ ;· 
Είναι tres bi μι

ΜΠΕΤΤΥ. Ναί, chic είδε; ;
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ι Πλησιάσας ήδη τόν 

Βαρδουχλήν ά ναγινόισχοντα). Μά δέν βα- 
ρύ-εσθε πειά νά διαβάζετε :

ΒΑΡΔΟΓΚΛΙΙΣ. Καλέ δέν είδατε ;
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. ( Μιαχόπτων ι. 

Μιά κλοπή ...
ΜΙΙΕΤΤΥ. (Ά’πειίάουσα πρόςτόν Στ·γ- 

χιΓ,ον). Άνρί, έμεϊ; πάμε μέσα μιά στιγμή.
ΡΙΤΑ. ( 7? oiwc χιά σχεδόν συγχρό- 

νοις). Μα; συγχωρείτε ... All revoir.
( Εξέρχονται διά τοϋ βάθους).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ, ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ, ΠΡΩΤΟ

ΝΟΤΑΡΙΟΣ

ΙΙΡΩΤί)Ν< ΠΆΓΙΟΣ.Φαίνεται νά είναι 
πολύ σπουδαία κλοπή.,,

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Θά έκαμε τήν τύχη 
του αύτό; πού τά έκλεψε,

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Βέβαια ... βέβαια .... 
( Ίδια). Δύο έχω σχίσει ώ; τώρα !...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Έμεϊ; έδώ στά; 
'Αθήνα; δέν έχομε τέτοιου: λωποδύτη;...

111 ΏΤ< >Ν< )Τ A1 ΊΟΣ~. Ά ! έδώ !... 
Έκτό; άν φύγη κάνει: άπό ’κεϊ κυνηγη
μένο;...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ( Ίδια). Θαρρεί; πώ; 
το κάνουν έπίτηδε; !...

( Ακολουθεί).
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