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II ΚΑΤΑΙΓΊΣ
ΊΓ1ΙΣ 1'1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

μετά τήν δίοδον ταύτη;. δηλ. έντός τετάρ
του τής ώρας, τό βαρόμετρου ανήλθε ζζτά 
πε'ντε χε7.;οστόμετρα. ζζί ή Οερμοζρζσεζ 
ζζτή7.θε ζζτά 10 βαθμούς.—Τό όζον πο- 
σόν τής βροχής, όπερ έπεσεν άπό τής ‘2 I ·'» 
μέχρε τής 5 I Γ2 άνερχετζ: εις 98."2 χλμ.. 
τό δ’ όζον τής πεσούστ,ς βροχής μί'χρ·- τής 
πρωίας τής επόμενης ήμε'ρζς (δεότε έβρεςεν 
όζεγον ζζέ ζζτά τήν νύζτζ τής 1 ίζ,ς πρός 
τήν 15τ,νι άνε'ρχετζε ε:ς I 19.3 χζμ.'Ώστε 
έντός ενός ήμερονυζτίου επεσε βροχή 1 16.·*» 
χ7.μ.τ0με'γεστον έζτών γν<οστών ένΆττεζή’ 
δεότε από τοϋ I860 ζζί έντεϋΟεν τά μέγι
στα πζρζτζρηΟε'ντζ ήμερήσεα ύψη ήσαν 
ζζτά τήν ΙύηνΝιβρεου 1864 άνε7Λόν εις 
98 χ7.μ. ζζέ τήν 'ιηνΝίυρίου 1885 ζνε7·- 
Οόν εις 90 χ7.μ.. ζζΟ’ ζ εύηρεστήΟη νά μέ 
π7.ηροεφορήσ·<, ό ζ. Αέγενήτζ,ς, ΔεευΟυντής 
τοϋ ’Αστεροσκοπείου. Ώστε έπχνζ.7.ζμβχνω 
ή 1 5η Ν ΐβρ-ου ύπερβζίνε·. ύπό εποψεν βρο
χής πάσας τάς ά7.7.ζς άπό του I860 ζζί 
εντεύθεν.

Δέν Οά. ζητήσω νζ περεγράψω τήν έπ:7.~ 
Οοϋσζν καταστροφήν έν τε τζίς ’ΑΟήνζες 
ϊνεζα. τής πύ.ημμύρας τοϋ Ίζεσσοϋ ζαε τοϋ 
Κηφεσσοϋ. ώς ζζί τής έτε μείζονος εές τά 
χθαμα7.ώτερα μέρη, ήτοι εις Ί·ζ7,ηρον ζζί 
Ιΐεεραεζ. Έζ τών έζΟεσεων. χς ΰπ=ζζ7.ον 
οί ζζ. Ν. Μεγαρεύς, βοηθός τοϋ Μετεωρο- 
ζογιζοϋ Τμήματος ζζέ Ί·. Τραζάζης δόζε-τ 
μος τοϋ ζύτοϋ, έςάγομεν ότ: εν μέν τώ 1- 
7.·.σσώ ήδύνχ-.ο ή πλημμύρα νά εενε μεζρο- 
τε'ρα. άν δέν ύπήρχε με’γζς σωρός χωμ.ά- 
των έντός τής ζοίτης ζύτοϋ όπισθεν τών 
στρατώνων τοϋ 1 Ιυροβοζεκοϋ. γενομενης έ- 
πεχωμζτώσεως πρός ίσοπέδωσεν τής π7.α- 
τείζς τών στρατώνων ζζί ότ: τό ύψος τοϋ 
ύδατος πρό τής γεφύρας τοϋ Σταδίου. =- 
νεζα τών εμποδίων (δένδρων κζπ.), χ πα- 
ρε'συρε μόχ?'·ς Α/.ε·. άνήζθεν εις 8 I 62 μέ
τρα. ώς επίσης ζζί πρό τήςγεφύρζς τοϋ 
Νεκροταφείου, τό δέ μέγιστον π7.άτος, όπερ 
ό ποταμός είχε πρό τής οικίας Κωστοπού- 
Τ,ου. ήν πζρέσυρε. ύπερε'βζενε τζ 55 μέ
τρα. έν δέ τώ Κηφεσσώ τό ύδωρ πρό τής 
γεφύρας Αμαλίας ζνήζθεν εες ύψος πλέον 
τών 1’2 μέτρων ζζί δεεσζορπίσθη εις τάς 
οδούς, κατωτέρω δ’ ένθα ό ποταμ.ός -έχε 
καμ.τπήν τό ύδωρ υπερπήδησαν τήν καμπήν 
τζύτην. δ:ή7.θε δε’ άγρών. ούς τε7.είως ζζ- 
τέστρεψε- τό ύψος τοϋ ύδατος έντός τών 
άγρών τούτων άνήρχ-το εες 50—60 εκα
τοστά. τοϋ μέτρου.

Εϊδομεν λοεπόν μ.έχρε τοϋδε τζ άποτ-λέ- 
σμζτζ. ζτενζ ή δίοδος τών καταιγίδων 
τούτων έπέφερε ζζί τζ ίχνη, ζτενζ άοήζεν 
τόσον υπό μετεωρο7.ογεζήν όσον· ζζί ύδρο- 
Τ,ογεζήν εποψεν. Μένε: νά όμ:7.ήσω περί δύο 
ά7Λων άποτε7.εσμάτων χύτής. Τό πρώτον 
εενε ή έκτακτος παλίρροια, ή έν τώ λεμένε 
ΙΙεερζεώς’ πχρατλ,ρηθεϊσζ από τής πρωίζς 
μέχρ: τής δευτέρας κζτζεγίδος. Έχομεν 
ύπ’ οψεν αντίγραφου τής καμπύλης τοϋ 
πζ7.ερροεογρζφου τής I 5ης Ν)ζρ·ου, τοπο
θετημένου έν τώ ζεμένε ΙΙεερζεώς. άποστζ- 
Τ,έν ήμ.έν πζρά τοϋ Νομομ.ηχζνεκοϋ ζ. Άγ- 
γε7.οπού7.ου. μηχζνεζοϋ τοϋ λεμ.ένος. Έζ 
τοϋ δεζγράμμ.ζτος τούτου β7.έπομεν. ότε ή 
επιφάνεια τής θζ7.άσσης άνήζθεν άπό τής 
8ης πρωινής ώρας μέχρι τής 5ης ώρ. 7..
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ι ’Λπόι(π·ΐιΐιια <ίν<ιι:<>ινώιΐεως· γενημένης- r>V 
τό ΦυεΙιογνωιίτικόν τμήμα τοϋ Παρναιί- 
<ί<>ΰ, ϋπύ τ ·ϋ κ. Κ. ΜΛΛΤΕΖΟΤ).

ΊΙ δέκατη τί-χρτη Νοεμ.βοιου ύπήρξίν 
έκτακτο; δ·.χ τζ; 'Αθήνα;. τόσον =’ν=ζζ τοϋ 
ποσού τοϋ ζζταπεσόντο; ϋδχτο;. όσον ζζ: 
διά τζ: ζχτζστροφχ;. ά; α: έπζζο7.ουθή- 
σασχι τ7.η;Λν.ύραι έπήνεγζον. <-)ά έρευνήσω- 
ν.εν έντχϋΟχ τά διάφορα φαινόμενα τά συ- 
νοδεύσζντζ τήν καταιγίδα. τά ίχνη. άτινα 
άφήζεν =-· τών μετεωρολογικών οργάνων 
ζζί τήν γ-’νεσεν ζζί πορείαν αύτή;. Πε'ντε 
ήμερα; πριν, ήτοι άπό τη; 9η; ΝΊβρίου, 
εϊχομεν εν Αθήνα:; άνεμον βορε·.οανατο7.ι- 
κον ψυχρόν ζχί γενικώ; ισχυρόν, ούρανόν 
νεφοσκεπή ζζ: λεπτήν βροχήν ζζτά δια- 
λείμμ.ατχ. Κατά δέ τήν προηγηθείσαν νύ- 
ζτζ είχε πέση ύδωρ, όπερ μετρηθίν εν τώ 
βροχομε'τρω τήν 8ην πρωινήν ώραν τή; 
15η; Νίβρίου ζνήρχετο εις 5.8 χιλιοστό
μετρα’ τό ποσόν είνε μικρόν. 'Ατό τη; 8η; 
πρωινή: ώρα; ήρχισεν ή βροχή, ότ: ισχυρά, 
ότέ ασθενή;. επεσε δέ μέχρι τής δεύτερα; 
μ-ταμεσημβριαν. ότε έπχυσεν επί τινα χρό
νον, ύδωρ 13.5 χλμ. -Μέχρι τοϋδε ούδέν 
τό έκτακτον παρουσιάζεται.

Άπό τής '2 1)5 όμω; έπανήρχισεν ή 
βροχή, συνοδευομε'νη ύπό καταιγιδο;. δ’.αρ- 
ζεσχσχ περί τχς δύο ώρα;. Έπεσε δέ βροχή 
71 χιλιοστομέτρων, ώστε εις τήν μίαν ώ
ραν αναλογεί ποσόν ύπερβαίνον τά 35 /·.- 
λιοστόμ-τρχ. ΊΙ βροχή ζρζ ύπήρξε μία 
τών ρχγδζ’οτε'ρων διά τάς Αθήνα;. — 
Κχτά τήν καταιγίδα ταύτην επεσε ζζί χζ- 
λαζα. μεγε'θου; λεπτοκαρύου, άπό τής 3 
ώρ. λ. I ί μίχρ: τής 3 ώρ. λ. 30. επίσης 
ζχτά τήν 3 ώρ. ζχί 38 λ. Εάν δ' εξετά- 
σωμεν τήν πορείαν τών μετεωρολογικών 
στοιχείων βλέ’πομεν, ότι ή βαρομετρική πί
εσες βαίνει κατερχομε'νη σχεδόν συνεχώς, 
ότ: ό άνεμο; έζυμχίνετο μεταξύ ΒΛ ζζί 
ΒΔ, άλλ’ είχε καταπε'σν, διατηρούμενο: α
σθενής. τό δε μόνον σημεΐον. όπερ έδειζνυε 
τήν δίοδον τής καταιγιδο; ήτο ολόκληρο; 
περιστροφή τοϋ ζνεμοδείζτου. απότομο;, 
ώσεΐ νά διήλθεν ανεμοστρόβιλο;, άνωθεν 
τοϋ τόπου τής παρατηρήσεω;.

Τέλος από τής πέμπτη: πζρά τέταρτον 
ει'χομεν έζ νέου βροχήν, καταιγίδα, ήδη δέ 
ζζί θύελλαν άζριβώ; τήν ί ώρ. 50 ε
πεσε δ’ έζ νέου χάλαζα εις. τάς πε'ντε ζζί 
τετζρτον. τής βροχής έξαζολουθησάση; 
μέχρι τή; 5 I 1'2 ώρ. ’Ενώ δ’ ώς εϊδομεν 
τά ζύτογρχφιζά όργανα ούδέν τό έκτακτον 
εσημείωσαν ζζτά τήν δίοδον τής πρώτη; 
καταιγιδο;. πλήν τής περιστροφής τοϋ ζ- 
νεμοδείκτου, τουναντίον συνέβη δ:ά τήν 
δευτε'ραν τοιαύτην. Καί όντως ολίγον πρό 
τής θυελ.λη; μετά καταιγιδο; συνέβη από
τομος ζζτχπτωσ’.ς τής βαρομετρική; πιε'- 
σεως. ανύψωσες καθ’ έπτά βαθμούς τής 
θερμοκρασία;. ό δέ άνεμος επνευσεν άπό 
ΝΑ. Μετ’ όλί-'ον δεήλθεν ή θύελλα. καθ’ Μ , * 
ήν ο νότιο; άνεμος είχεν απόκτηση, ταχύ
τητα 100 χιλιομέτρων τήν ώραν. Άμεσοι;

jvi&r, r. Ούέ/.λχ κατά ·Ο vfszxJ 
τά; ;α=τχβο7.ά; ταύτχ; δυ?ά[Λΐθά 

'ύζύλω; νχ Ιξηγήσωμίν, ζν συγζ:·νωυ.=ν -Α,,Ι

λ'.ζην ιυυρωπην. 'ίυοευ.τα 
ύφ'στζτζ·.. ότ: ο: άνεμο: ούτο:

παλιρροεόγρζμμζ μετά, τής καμπύλης -f: 
βαρομετρικής πιέσεως. ώς ζζί έκείνη; τή; 
ισχύος καί δεευθύνσέως τοϋ άνεμου, όθεν; 
θά ίδωμεν, ότε τό πλείστον αυτών οοεΓζε-; 
τζ: εις τήν μετά€θ7.ήν τής βαρομετρικής , 
πιέσεως. τής ισχύος ζζί τής διευθύνσεως ' 
τοϋ άνεμου. I

Τό δεύτερον φαινόμενου εενε ό έπεσυμ- ; 
βάς ασθενής σεεσμ.ός, ό’στες κατά τόν ζ. ·-). Ί 
Σκούφον συνέβη τήν 6ην ώρ. 7.. I 7’ ό σει- I 
σμ.ός ούτος. ώς β7.έπετε, συνέβη μετά τήν 
πάροδον τών καταιγίδων καί τής θυέ7.7.ης -| 
και άφοϋ κζτέπαυσεν εντελώς ή βροχή, 1 
ίσως δέ έχε: σχέση πρός τό πεσόν ύδωρ.

Λιτια κ<ι< .ποοεκι της· Γ.ίΐταιγιοην

Ίνα εύρωμεν τήν αιτίαν τής ζα.ταιγεδος ■ 
T7/j~r,c οφε·7.ομ.=ν νζ ζνατρέςωμεν εις τήν ι 
γενικήν ζατάστασιν τοϋ καιρού ήμέρας τι- 1 
νζς πριν. J

Έν ’Αθήνα·.; εΐχομ.εν άνεμον βορειοζνζ- ] 
το7.:κόν πέντε ήμέρζ; πρό τής I 5ης καί ου
ρανόν νεφοσκεπή τό πλείστον. τό αύτό δί ' 
συνέβαινε και εις την ζεντρεζήν ζα: ζνζτο- 

άμφιβολίζ 
ώφείλοντο 

εις την επιστροφήν τοϋ ετημερινοϋ ρεύμα
τος, όπερ έζοιλοϋτο προ; τά άνω κα-.ζ τήν . 
νότεον Ιταλίαν καί τζ παράλια τή; Α- , 
φρίκης. Ά7.7.’ εες ρεύμα άέρος ρε'οντος με- 3 
τζςύ δύο οχθών 'σχηματισμένων ές άέρος I 
σχετιζώς ήρεμου καί 7.ίχν ευκινήτου, σχη- ί 
ματίζονται π7.ησίον τής κοίλης όχθης δίναι J 
ή στρόβ:7.ο: έν είδε: χώνων, έν οί; ό άήρ | 
κυκλοφορεί. Ί’οιοϋτος στρόβιλος έσχηματί- ] 
σθη ζζί τήν προηγουμέν-ην ήμ.έρζν. ήτο: 9 
τήν Ι3ην. ού τό κέντοον εύοίτκετο rj:t- ’ 
σίον τής Σ’.ζελίας. ώς δε:κνύει ό συνοπτι
κός χάρτης τής ήμε'ρας έζείνης. ΊΙ κύκλω- ,Ί 
ν.ζή αύτη ύφεσις έςηπλώθη ούτως είπεϊν. I 
τού κέντρου αύτής διατηροΰντος τήν αύτήν 
θέσιν. ζζί κατέλαβε τήν έποαένην την 7.ε- ■

• Iκάνην τής Μεσογείου. Άν ταϋτα μόνον 
συνέβαίνον τό ζποτέϋ.εσμζ θά ήτο ίσως ο- 1 
λί-μη βροχή, άνεμος τό πολύ ισχυρός καί I 
ούδέν πλέον. Συγχοόνως όμ.ως πλησίον τοϋ < 
κέντρου ζζτά τινα ακτίνα έσχημζτίσθη ,4 
ζιόνη κζτζιγίδος. ήν θά ονομάσωμεν κατά 
τήν ονομασίαν, ήν έδανείσθη έκ τών ναυτι
κών ό Durand Greville ζώνην τής 
θυέύ.λης (grain). "Οτι δ' ήτο ζώνη προ
χωρούσα πρός ΑΒΑ καί ούχι μία ζαταιγίς 'ι 
καί ότι ήτο θύελλα (grain), συνοδευομ.ένη 
^ο.Ι.Ικ γοί- ύπό καταιγίδας θά δείξω αμέσως. 

ΊΙ κατζεγίς διήλθε διά. Ζακύνθου. Αί- 
γιου, Σπάρτης. ’Αθηνών, Χζλζίδος, Βό
λου κλπ.. ένώ ούτε έν ΙΙζτραις. ζειμένζις 
μεταξύ Ζακύνθου καί Αίγίόυ ή ζζί τής J 
Σπάρτης, ούτε έν Κορίνθω ούτε έν Νζυ- 
πλίιρ είχον καταιγίδα. Εις όλα όμως τζ 1 
ενδιάμεσα μέρη, όπου δέν τ^νέβη ζαταιγίς. 
έπνευσε σφοδρότατος άνεμ.ος. αλλά ζζί εις ·ί 
τζ πλεΐστζ τών μερών όπου συνέβη έχομεν 1 
τοιοϋτον. Ώστε καί εις ά μ-έρη ή θύεύ.λζ 
(grain) δέν παρουσίασεν ήλεζτριζά φζινό- 
μ.ενα <τζ άποτελοϋντζ τήν ζατζι··ίδζ), ?-

1 > · W · · · . .:ζ£ τους χχοακττ,εας αυττ,ς τους πλέον 
άί··είς δηλ. άνεμον άποτόμως ισχυρόν 
χ: βροχήν. Ότι δέ ήτο ζώνη δεικνύει 
ιήν άλλων τό δτ: συγχρόνως σχεδόν έ- 

Ιέέρας τής I 5ης> ή ζαταιγίς συνέβη έν 
Β07.ω. έν Νζξω ζζί έν Ηήρζ.
Ι Έκ τών τηλεγραφημάτων δέ έμφζίνε- 

ραε, ότ: εις όλην σχεδόν τήν Ε7.7.άδα έ- 
£:εξε ρχγδαίως. αλλά τό μέγιστον τής 
Βίοχής ήτο έν Άθήναις μ.έ 119.3 χλμ.. 
μετ’ ζύτχς δ έρχεται ή Σπάρτη μέ 80 
χλμ·· μ=θ’ ήν ή Νάςος μέ 58 χλμ. Είς 
tz άλλα μέρη τής Ελλάδος επεσεν ολιγώ- 
σερον ύδωρ.

Τό μή κοινόν τής περί ής ό λόγος θύελ
λας ι grain) δέν ήτο μόνον ή μ=γά7.η πο- 
σότης ύδατος. άλλά καί ή στασιμότης σχε
δόν τή; κυκλωνική; ύφέσεως. είς ήν ώφεί- 
λετο. καί ή κατατομή καί συμ.π7.ήρωσις 
αύτής τήν τρίτην ήμέραν. ένώ χρόνω ή 
ζώνη τής θυέλ.λης (grain) μετετοπίζετο 
μέ μεγίστην ταχύτητα. ΊΙ δέ στασιμότης 

ής ζυκλωνικής ύφέσεως. άλλά κυρίως ή 
=τατόπ·.σ·.ς τής θυελλ.ης (gi’aini πρός 
ιΒΑ άντιθέτως τή ροή τοϋ ρεύματος τής 

επιστροφής, δεικνύει ότι ό άήρ είχε πρω
τεύουσαν κίνησιν πρός τά κάτω. ΊΙ έρευνα 
άρζ ζζί τής περιπτόισεως ταύτης πρόσθε
τε: εές τά επιχειρήματα τά. ύπέρ τής θεω
ρίας τής γενέσεως τών κυκλωνιζών συστη- 
μ,άτων διά ζαταβατιζής κινήσεως τοϋ άέ
ρος. τής .ύπό τοϋ διασήμ.ου αστρονόμου 
I’aye δοθείσης καί άναπτηχθείσ-ης, ήτες 
όμ.ως ολίγους μέχρι τοϋδε οπαδούς ζέζτητζι.

(ΙΜ’,ΙΓΙΑ ΧΕΚΙ'ίΙΪ
τά

;■ τύΟησιιν δισταγμούς ,

ΤΗσ<ιν πλέον ηεσάνιεκτα και 
ποτιιοκι είχαν παυσει προ πολ/,οΰ 
νά <η·γι:<>οι·(.)νται καί ν<’ι γειιίζιονται 
από τό γενναίων κρασί τήυ Σάμου. 
ΊΙμεθα 6?UJI ώσάν καρφωμένοι επά
νω tie· τά καθίσματά μας γύρο» εις 
την γεμάτη-ν <ΐπό καρπούς καί Φα
γητά τράπεζαν, προσέχοντες μέ 
|θρησκευτικήν σιωπΐιν είς τούς- λό- 
γους τού παραδόξου ’Αμφιτρύωνας· 
μας. τού καλλιτέχνου Τέλλου.

Μάς είχε προιεκαλεσει είς- τό δεϊ- 
Ιπνον αι'·τό τού αποχαιρετισμού, καί 
τίιν επαύριονέπρόκειτο νάναχωρήση 
διά τίιν Ιταλίαν Εδίσταζα νι’ιποδε- 
χΟώ τίιν αίψνιιδίαν αύτίιν πρόσκλη- 

: σιν, διότι μέ είχαν διαάεοαιώσει, 
πώς ό τόσον καλός, ό τόσον γενναι- 

ί όδωοου ώί?.ο<· αα<· είχε πάΟει κά- 
ι ποιαν οιαταραςιν των φρένων συνε- 
I πεία ενός άτυχοΐες έρωτός του. Φαί 

νεται δέ καί πώς· ολοι οί άλλοι Φί- 
άπό τούς αύτούς· έκυρί- 

μετά 
άντί

λ'>ι του
, διότι 

τόν άφθόνως ρεύ-σαντα οίνον 
| νά ει’Ουμήοίουν, έφαίνοντο κάπως· 

στενοχωραμένοι καί όχι άπηλλιιγμέ- 
νοι άπό κάποιον φ<>(>ον καί ϋπούίαν 
βλεποντες· τάς· νευρικός κινήσεις· καί 
τά ταραγμένα Βλέμματα, τίιν Βια- 
σμένην κ επίπλαστον εύίΐυμίαν τού

ηέ τέτοιαν σατανικήν εκ.Φοασιν,ν, ., ...εκυττάςιιμεν ο ένας τον αΑΛον 
κάποιον αίσθημα δυσφορίας 
τόσον μάς- έμαγνιίτιζεν

ξενίζοντας· μας·.
—Δέν έχω λόγους νά σάς cujoi- 

ριστήσω. άγαπητοί μου ψιλοί, οιά 
τίιν Φιλάνθρωπον εύγένειάν σας· νά 
ιιίι άονηΟίιτε τίιν ποόσκλησίν ηου U , V t Κ V
είς το αποχαιοετκττηοιον αυτό γεν- 
μα. είπε τέλος· μέ κάποιον τόνον ει
ρωνείαν καί σαοκασιιού <’> καλλιτέ- t- - ·
χνηυ κ<ιι ηενα .πικοον χάιιηγεΛον είς 
τά χείλη του. Είνε ΐσως ιί τελευταία 
φοοά πού βλέποιιεν <’> εναυ τόν άλ- -· · -· . k. '■ .Ζνον. οιοτι οεν πρόκειται να κάμω τα- 
ξεΐδι είς· τίιν Ιταλίαν, όπως άνακοι- 
6ώς· σάς· είπα, άλλά ένα άλλοι· πολί· 
ιιακουνόν, πολί· ιιακουνότεοον πασά 
«ίσον είη.πορεϊτε νά φαντα<ϊθήτε. 
Παστού όιιωα ά.ποτωοισΟ'ώιιεν, έκοι- 
να κα/ών νά σάς· εκμυστηρευτώ ένα 
τοοιιεοόν όνείοον. πού είδα τά<· ή- 
ιιεοαυ αυτας. ιιιαν ζωντανήν οπτιι- 
σιαν, τοσον ζωντανήν, τοσον οόο- 
Φάνερον, ποΰ μού Φαίνεται πώς 
ψωσφοοίζει άκόιια έμποόυ εί<· τά 
ΟαηΡωιιενα ιηιτια ιιου, οπωε ειιποον 
είυ τον [χισιΛεα τίιυ Άσσνοιαυ ΒαΛ- 
τιίσαο αί τοεϊυ έκεϊναί ποοψητικαί 
Λέξεις· εΐ<; τ·» τεΛευτοϊον οείπνόν 
του, όπως τελευταίοι· Οά είναι καί 
τό (δικόν ιιας ΐώρα....Ζ ν · V t κ

Έσιωπιισε κεκαρψωσε τα ΦΛογε- 
οά του ικιτια επάνω ε(υ τάι’δικά ιιαυ V , V . L ίιιέ τέτοιαν σατανικήν εκ.Φοασιν, ποΰ 

ιιέ 
\λλά

__  ...... ■ ιιέ τά ώσάν 
ΒησιΛΗϊκου ρΛεηηατη του. ίοστε η 
πεοίέργεκι ένίκ.ιισε κέψαινόμεΟα κρε
μασμένοι άπό τά χείλη του.

— Έμάθατε ^εόαίως· όλοι σας, 
άγαπητοί μου Φίλοι, έξηκολούΟησεν 
ό καλλιτέχνης· <ίΦ<>ύ έπιεν ολίγον, 
έιιάθατε τό τοοιιεοόν έπεισόοιόν ιιου 1 - ,Λ Ζ ι. ν ,*· . _ sπου οΛιγον εΛειυε να ηου κοστκτη 
την ζωιιν. και το Φο(>ερωτεοον ακο- 
ιια, τόν νοϋν μου. Είνε άλιιθές, πώς· 
κανείς· άπό σάς· δέν έλα<>ε τίιν περι
έργειαν τούλάχιστον νά έλθη νά 
ιιέοωτήση. νά ηέ παοηνοοήση. νά L , U · ·. m »· , Λ / V ’· -πληροΦορηθιί αν αι οιαοοσείς· εκεί
νοι ήσαν άκριόεΐς άν τέλος· πραγμα- 
τικώς ημιιν τρελλ<’>ς·. Άλλά σας· δι
καιολογώ. έπρόσθεσεν μένα χαμογε
λάν άδιόοατον πεοιφρονήσεωυ. διότι - *- Λ - ■ -·Ζ> - , · ··ένας· τοεΛΑος, τι οιιιοοΛο : ειν ένας 
έπιΐ'.ίνουνος· άνθρωπος·... Εΐξεύρει 
κανείς τί συηόαίνει;.. Υπάρχουν 
στί'Ίΐαί ιιανκόοεις, στιγηαί παοο£υ- *_ν . -κ · ,γσμου, που ο τρε/.Λος· οεν γνωρίζει 
ούτε τόν πατέρα του. ούτε τόν άοελ- 
φόν του. ούτ’ αύτόν τόν καλλίτεροι· 
Φίλον του καί... όρμά έξαφνα έξαλ
λος, τόν αρπάζει άπό τόν λαιμόν... 
νά! έτσι!..τόν πνίγει...τόν στραγγα
λίζει.. Μπά! Βλέπω πώς· ταράττεσθε, 
ιόχοιάτε! Μή Φοβεΐσθε δάι!.. Έπειτα 
μ ή λησμονείτε πώς- ειμ’ ένας καί 
εϊσθε όκτώ. Άλλως· τε ή τρέλλα μου 
είνε τόσον Γιοειιου. τόσον ιίπία, τό- 
σον γνωστική, ώστε, μα τον <-)εον, 
όποιος θέλει άπό σάς- είμποοεϊ νά
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Κοιμηθή μαζύ μου μέσα είς· τό δωμά- 
τιόνμου. χωρίς·, τόρκίζομαι,νά πάθη 
τίποτε!... Είμαι ίίοεηοο ώσάν ένα 
.παιοακι...

Καί είς τάς· 2άξξεις ται τας· έγέλιι- 
σε θορυίίωδώς, ένώ μάς· έκύτταζεν 
άσκαοδαιιυκτεί. Ίΐηεθα όλοι ιιιιυ 
τοσον ωχροί, τοσον ταραγμένοι 
ι’όστ’ ένας- φίλος· μας. ό νευρικώτε- 
οος· άπ όλους· μας· έσιικιύΟιι νά Φι’γη.

—Στάσου δά νάκ.ούσης· τόνειρον. 
τόνειοον τού νεκοού! Έπειτα ή Ηύ- -V * V . -X,ρα είνε κ/αηστιι, καί τό κ/.ειοί τό έχω 
; δ<7, ηέσα είυ τήν τζέπιιν ιιου. Νότο!V · L
Δέν Οά φύγη κανείς· σας- πριν ι’ικ.ού- 
ση τόνειρον μου ! Είνε τόσον διδα
κτικόν, πού ό?νοΐ σας· <ίπ’ εδώ ()<’ι 
φύγετε σοφοί, τόσον σοφοί, όσον δέν 
θά έγίνεσθε κιιθ’όλην τίιν ζωήν σας, 
κέάν ή ζωή σας- έΦθανεν εκατόν 
χρόνια...άλλά....πάρα πολί· δι’αύτό 
άιιφιάάλλω. έποόσθεσε ιιένα τόνον » - 1,τοσον μυστιιοιωοη. ώστε μεκαμε 
νάνατριχιάσω έως· είςτόν μυελοί· τών 
όστέων.

— Έπειτα, παρακαλώ. άς· σκε- 
Φθώμεν άν ίι ζωίι τού ανθρώπου ά- 
Ηζει τόσον πολύ·, ώστε νά τοέιιωιιεν 
κάθε στιγμήν μήπως· τίιν χάσωμεν. 
Είμαι 3έ('><ιιος πώς· Οι'ι τήν θυσιάσε
τε ποοθύμως, όταν ακούσατε άπόΰε 
μιαν ζωντανήν εικόνα της, καν την 
ίαετε νά περιίση έ-ιιπρός· σας- ώς· ένα 
ηεγάλον πανόοαηα ιιέ >ίλαυ τάς· ι:<ι- 
κιας· της. μι άλας- τάς- <ίθάΐι’>τητάς· 
της. μέ όλην τήν σμπί/αιν της. Εάν 
ό σοφός· 'Ρωμαίος· έτούπιισε τίιν κοι
λίαν του διά νά κατανόηση τό Βασα- 
νίζον τό πνεΰιια του ποόόληιια τής 
αθαν<ΐίτκι<· τίιυ υυχηυ, οεν «ιξίζει 
τάχα τόν κόπον νά Ουσιάσιι κανείς· 
τήν ιίθλίανζωήν του διά νάντιληΦθιί 
τό μυστηριώδες· αίνιγμα τού κόσμου 
τούτου ; ’Ακούσατε Λοιπόν τόνειοήν 
μου καί θά εννοήσετε τί κωμωδία 
είνε ή Ζωή!

Άηυδοώς- ένθυηοΰιιαι τώοιι U V V V V
πώς· ήγάπησα μιαν γυναίκα τ<>- 
σον Οιινασίμως, τ·>σον παραφόρως. 
τόσα ποοσκόηιιατα έοοιι'-εν ό κόσ- 
μος· . μπρος· εις· τα ποοια μου οια να 
μή δυνηθώ νά πλησιάσω έκείνην 
τίιν οποίαν διά ιιίιιν στιγηήν έφαν- 
τάσθιιν ως τίιν ενσάρκωση· τοϋ ιδα
νικού μου, ώστε, έξαφνα μίαν νύ
κτα. θερινήν νύκτα, κατόπιν άπό 
πσλλάς αγρυπνίας, καί άπό ένα ί·- 
πεοίίολικόν τέντωμα τών νεύρων 
ηου. είδα όλοφάνεοα... ένα όνει- 
οον, α<· τονοιιασωιιεν ονειοον θεοί- V · U u V u
νΰυ νυκτου...

"Ημιιν νεκρός, ιΐλλά νεκρός· όλο- 
ζώντανος, συνα να στρεφόμενος· ιιέ 
τ<α'·ς· ζώντας. μέ σάς. μέ τόν·κόσιιον. 
Μού έφάνη,πώς· είχον άποθάνει κέ- 
περιπάτουν μέ τούς· άνθροΐπους· ώς· 
Φάντασμα. ώς· βρι κόλακας. Έξαψνιι 
μίαν εσπέραν Βλέπω τίιν φίλην μου, 
τίιν λατρευτίιν έκείνην, πού άλλο
τε ιιεθλεπε καί ιιοΰ ένευεν τόσον U U



ιιοΰU
UOV V 
καϊ 
είς

κόσμου 
Κ(0 ΙΙ(ι)δί(| ό-
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συμπαθώς, νά μέ οείχνιι είς· τάς· Φι
λάς της. καϊ νά γελά μαζί’ μου. και 
νά ιιέιιπαίζιι. Τίιν ιδίαν στιγιιίιν έ- 
vac άπο σάς—ω! οέν τον ονομάζω— 
ένας άπό σάς ποϋ αγάπησα ιός· α
δελφόν μου. ποΰ τοϋ έφάνην τόσας 
φοράς· χρήσιμος- είς· τίιν ζωήν, νά 
ιιοΰ στοέψη τά νώτα πεοιφοονητικώσ 
χωρϊς καν νά μέ χαιρετίσει. "Ολος· ό 
κόσμος μέίίλεπεγ άγριωπώς. ώς· νά 
έλενε: «Διατί άφίνουν νά πεοίφέοε- ‘ y. .· . . ·■ "τ 1ται μαζυ μας· ο επικινουνος· ούτος 
άνθρωπος· μέσα είς· τούς- κόλπους 
τής- κοινωνίας: Καϊ όμως- έκαθήμην 
τόσον ίίσυχος, τόσον φρόνιμος, εμ
πρός· είς: τό τραπέζι μου!.. Κάνεις· 
δέν μέπλιισίαζε ώσάν νά είχα πρόσ
κληση άπό πανούκλαν. "Ενας· μόνον 
εχθρός· μου, μέπλησίασε μέ κάποιαν 
χαιρεκακίαν, διά νά πεισθή άν ήμην 
πράγματι νεκρός, διά νά εύφρανθή 
ίι ύυχιί του.Μέσα είς τά μικρά ώσάν 
Φειοιοϋ μάτια του έδιάόαζιι όλην τίιν 
χαράν του.όλην τίιν μοχθηρίαν του. 
ποϋ έλεγε. «Είνε πλέον νεκρός! Δέν 
θάκοΰσω πλέον τό ιιισιιτόν όνοιιά 
του, ποΰ μοΰ έτάραττε τόσον τά 
νεϋοα! Είνε νεκοός πλέον!τί χασιί!..

Έστρεφα κάπου κάπου γύρω 
ιιου ιιήπωσ άντικούσω καιιιιίαν ιιοο- *. ι z 1 , η - *■ - cΦην Φιλικήν, κανένα ρΛεμμα συμ
παθές νά συμπονά, νά συμπάσχη 
είς: τίιν συμφοράν μου. Κανείς! 
Καμμία! Καϊ η σαν τόσοι έκεϊ. τόσοι 
ποϋ ιιέννωοίζαν. ποϋ ιιέ συνεναί- I Α . >· = ,Λ z y ‘^ ·■οοντο άλλοτε, ποϋ η εθαυιιαζαν. ο- 
ταν ήμην είς· τίιν ζωήν! Έσκέφθην 
αν έθΛαύα κανένα, άν ύβρισα ποτέ 
κανένα! Κανένα! Καιιιιίαν! Καί όλοι 
κ<ιι οΛίΐι ue κντταζαν ut παγωαένον 
άπό τό μίσος βλέμμα ποΰ μέσχιζε 
τίιν καοδίαν ιιου. Άλλοι ιιέκύττα- - .λ k , . >ζαν μένα σατανικόν χαμογελον, που 
μέσπάραζε τά στήθη. Άλλοι επίτη
δες: ήοχοντο άπένιιντί μου διά νά 
μέ χλευάσουν. Κ' έγώ τους· έκύτταζα 
ιιέ ιιίανΐώόειον ύποιιονήνλέγων:«θεέ *· ν . Ζ Λ . . 1 . .Λ ,ιιου! τι λοιπον εκαιια εις ο/ι.ους· αυ- 
τοΐ/ς καϊ .....  ~9~
μου; Δέν 
ιιέ πονά, 
οϊα την 
λοιπόν σκέπτεται, ότι δι' αύτήν, διά 
τόν έρωτά τιις· άπέθανα;

Κέ<*τοεφα πάλιν γύρω μου νά ί
διο κανένα δάκου, κανένα πόνον δι’ 
έμέ. Παντού μοχθηρά βλέμματα ! 
I Ιαντον χαιρέκακα μειδιάματα ! Καϊ 
τότε ιιέσα εις αίαν άστοαπίιν έκτά- s ■ ε . , . ..κτου οιανοητικης- εντασεως, ως· ενα 
τελευταϊον σπιθο(><’>ληιια ιιιάς λαιι- 
παοος, ως να εζιισα χίλια χρονιά— 
τόσον ΰπέφερα, τόσον έπόνεσα !— 
είδα νά.περνά εμπρός μου όλη ή 
χορεία όλων τών μεγάλων μαρτύρων 
τοϋ κόσμου, καϊ ώς νά εσυνόϋιζα 
μέσα είς· τό έγο> μου, μέσα είς· τίιν 
ύυχήν μου^ ώς έν μικρογραφία όλιιν 
τίιν ιστορίαν τής πασχούσης άνθρω- 
πότητος, διά μίαν στιγμήν έγινα τό-

έκαμα είς όλους· αύ- 
χαίρουν είς τόν θάνατόν 
ύπάρχει καμμία ύυχίι νά 
ώς κέκείνιι λοιπόν χαίρει 
συιιφοοάν ιιου; Οΰτε καν V · t ν

σον σοφός προφήτης, ιόστε
«ίντελήΦθην.είδα ολοφάνερα όλον τό 
σκοτεινόν μυστήριοι· της· Ζωής...

Κιίποιο τιίτε άόρατον χέρι 
έφάνη πώυ έσήκωσεν έιι.ποόυ 
την αυΛαιαΐ' τοϋ παοελθοντος· 
τοϋ μέλλοντος· και είοα έπάνω 
τίιν άπέραντον σκηνήν τοϋ 
νά παίζεται ζωντανή ή 
λων τών άνθρωπίνων παθών κ’ αι
σθημάτων άπό τοΰ έρωτος μέχρι τής· 
Φιλίας- καϊ άπό τής· φιλοδοξίας· μέχρι 
τής· φιλαρχίας, μέ ήθοποιοΰς βασι
λείς· καϊ ποιμένας, αΰτοκρατείρας 
καϊ εταίρας.πατριάρχης καϊ κιιλογή- 
ρους, καϊ μέ όρχήστοαν άπό ένα 
καταχθόνιον καγχασμόν γεμάτον 
άπό στρίγγλισμόν γελώτων.εΐρωνίας 
καϊ χλεύης!...

Είδα σκελετούς· άνθοωπίνους 
μένα δαιμόνιον τριγμόν τών κοκκά- 
Λων νά χορει’-η γύρε·) είς· συιιπλέγ- 
ματα ερωτικά άπό ΝύμΦας καϊ Φθό
νους. Είδα τίιν πορφύραν καϊ τό 
όάσον νά στρώνεται έπάνω είς· τόν 
^όοΐίορον καϊ νά κυλίωνται έπάνιο 
νυιινά τά σοδοπόοφυοα σιόιιατα η ν · I - ν '■Ιηκηλισσων και σιιτυοων...° . , , . -ι ,ΙΙοσον χοονον οιηρκεσεν αυτό 
τό άποτρόπαιον θέαμα ; Χίλια έτη ; 
Μίαν στιγμήν ; ’Αγνοώ. Άλλ’ όταν 
έπεσεν ή αυλαία έκείνη, ένοιωσα νά 
κυλιέται είς- τό πρόσωπόν μου ένα 
δάκρυ τόσον φλογερόν, τόσον πύρι
νοι·, ώστε., έξύπνησα. ΤΗτο ή κοί- 
σις· τοϋ τρομερού εγκεφαλικού πα- 
οοξυσμοϋ μου, καϊ τό δάκρυ έκεϊνο 
ητο ή σωτηρία μου. Έσηκώθην άπό 
τό κρεόόάτι μου υγιής. Έθεραπεύ- 
θην άμέσως καϊ άπό τόν έρωτα καϊ 
άπ’ όλα τάνθρώπινα πάθη. Ό κόσ- 
ιιος ιιένόιιιζε νεκοόν. κέγώ ήιιην 
μονον ουστυχης, αχϊτοσον δυστυ
χής; Ό κόσμος ποϋ κρίνει πάντοτε 
άπό τά Φαινόμενα τούς άλλους, ή- 
πατήθιι και τίιν φοράν ταύτην... 
Λκριίίώς· τίιν στιγμήν ποϋ ένόμιζεν 

ότι έχασα τήν ζωήν, ευρίσκει τό μυ
στηριώδη γρίφον τιις!.. Άλλά τεόοα, 
σάς· έρωτώ, αγαπητοί μου φίλοι, ά- 
ξίζει τάχα μετά τίιν άποκάλυύιν 
τοϋ ιιυστησίου νά ζιϊ κανείυ, ιιέσα . ι . ν ,... ·εις τον κοσιιον; Ιονειοον εκείνο οεν 
ήτο άλιιθές; Μέ συνεπάθησε κανεϊς 
ιϊπύ σάς· τούς φίλους: μου, τούς ά- 
δελφοι'ς· μου; Δέν βασιλεύει μέσα 
είς· τόν κόσμον ή άτιμία, ή άπιίτη, 
ή συκοφαντία; Σάς· έρωτώ;..

Έσκύόαιιεν όλοι τό ιιέτωπόν ιιαυ 
έντοοπιασιιενοι. Το ιιετωπον του ά- 
πήστοαπτεν άπο καποιαν ιιαοτυοι- . L . ι ν ν,κιιι· μεγαΛειοτιιτα πονου και πίκρι
σε·. Τά ιιαϋοει του ιιάτια έίετίναίαν . * V ν t
έπάνω μας- ένα κάποιον μαγνητικόν 
ρευστόν, ποϋ μάς· έκάρφωνεν έπάνω 
είς· τό κάθισμά μας. ΒΑέπεον τό θα- 
νασίμως χλωμόν πρόσωπόν του. καϊ 
τόν νευρικόν εκείνον συσπασιιόν 
τοίζ* χείλους· τον, ιικιντενσα πόθον 
ό άληθινός, ό αιώνιος έκεϊνος· άν-
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θρωπος· ύπέφέοεν, έμαοτύρησε, καϊ | 
ποσόν (Ικριίιά επλήρωσεν τό μνστή- 
οίον τιις ζωής....

Σάς έρωτώ. εινε δυνατόν νά ! 
ζήσω τώρα πλέον; Έχει πλέον δι’ | 
έιιέ θέλγητοα ίι ζωή. άφοϋ τίιν είδα 
τοσον γυμνήν.τοσον βοεΑυοαν,τοσον 
σκωλιικώδη; Δέν έκαμα καλά νά πιω 
δηλητήριον, καϊ νά σάς φαρμακώσω 
Και σάς μαζί-' μου διά νά σάς σώσω 
άπό τίιν άθλιον αύτήν νπαοξιν καϊ 
νά σάς συμπαραλάόω μαζύ μου ώς 
αιωνίους συντρόφους· είς τους φι- 
λανθρώπους κόλπους τοΰ θείου Θα- 1 
νάτου; Έτοιμασθήτε, εντός· ολίγου | 
θά εϊμεθα όλοι νεκροί!..

Καϊ λέγων ταϋτα άφησε καγχα- : 
σαόν τόσον πενθίιιων σαρδωνικόν, 1 i , S.a ’ ϊ|ωστ επαγωσε το ιιιμα εις· οΛων μας J 
τάς· Φλέίίας.Έσηκώθημεν όλοι κάτι·)- ί 
χροι,πελιδνοί έκ τοΰ «Ιιόδου.Τό ένστι
κτον της· αύτοσυντιιρήσεως έπλιιμ- ] 
μυούσε τόσον ταχέως μέσα είς τάς 1 
άοτιισίαυ ηαυ. ώστ’έσόυσεν αύθωοει J •Λ , *· 4οΛας· τας· αΑΛας συγκινήσεις· μας, 
καϊ ώοιιήσαμεν νά συντοίύωμεν τίιν | 
θύοαν οιά νά έξέλθωμεν καϊ ζητά- 
σωμεν ένα ιατρόν. ΊΙ ούναμις, ό έ- I 
οως τίκ· ζωίισ ιιοΰ έδεκαπλασίασε 
την ισχυν των νεύρων μου και η I 
μεγάλη κλειστή Ούρα έτριξεν είς,· ' 
ένα δυνατόν τίναγμά μου.

— Ησυχάσατε, αγαπητοί μου φί- 
λοι, είπε τότε ό καλλιτέχνης μένα 
ιϊοεμον καϊ καθησυχαστικόν χαμό- . 
γελον,κινών τίιν κεφαλήν του άπελ- 
πιστικώς. Δέν σάς έ δηλητηρίαση. flj 
ΊΙ τοαγικωμωδία μου άπέτυχε. ΊΙ 
ζωή καϊ μέ όλης τάς άθλιότητάς: της, 11 
έχει μεγαλειτέραν δύναμιν, περισσό
τερα θέλγητρα, παρά όσον ένόμιζα. Α 
Τό πείραμά μου, το τέχνασμά μου. 
έστράφιι εναντίον μου, καϊ άπό σή
μερον είμαι καταδικασμένος νά υ
ποφέρω, νά βησηνίζωμαι, νά ζώ είς 
τό Φρενοκομεϊον αύτό πού όνομάζε- 
ται Κοινωνία. Είμαι καταδικασμένος 
νά τίιν βλέπο) άχ ! τ’ 
κείνο γύναιον, νά ζώ 
σας, μαζύ τιις, μέ τόν 
άπονον κόσηον. και θά ζήσω!.. / y * λ- ςθά ζήσω, θεε!..

Καϊ προ&έοων ______
βΛασφηιιιαν, ένα τροιιεοον (ίναθευα. 
μιαν άνιικουστον κατάραν, ποΰ μάς· 
έκαμε νάνατριχιάσωμεν σύσσωμοι, 
έσωοιάσθη επάνω είς· τό πάτωμα 
σφαόάζων όδυρόμενος καϊ Οοηνών 
ώςπαιδίον!..

όλέθριον έ- 
νεκρος μαζύ 
άκαρδον καϊ 

. ναί!

ιιίαν φοικώδη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ
.Μάνα ιιου .ti’-πνα δέν άικοϋυ δυό ώοευ ποϋ σοϋ κοαίνω : X' άκοι’σω καϊ τίι Αένω ιιοι V — * V Κ. ■ <

Ιΐύπνα ν’άκοι'σιις· τά πουλιά, τής άνοιξιις τ'άηδόνια,
ι Χά ιοήυ τίιν πετοοπεοόικα τι Λεει ιιε τον πετοιτιι.
F ' , ν, ϊ ,ν,ι X ακουσης και τη Αενω μας· και τ α/σ,α τα κορίτσια.
I Πού πάν γιά ξύλ 'άποβραδϋςστές·ρεματιές,στους λόγγους.

ήν ηικοοπαντοεηιιένη.V L V V V
Χά τραγουδήση μιά φορά άκόμα κι' άς· πεθάνω.

ιΆκοϋομα μάνα μου χρυσή, μάνα μ’ άγαπιιμένη 
Είναι τής· Αένως ίι φωνή, βουΐίάθηκαν τ' άιιδόνια, 
:’Επαύ'ό πετροκότσιφας... ΊΙ Αένω τραγουδάει. 
Καϊ τόν άχο τών τραγουδιών οί βράχοι ξαναλένε. 
Αές· καϊ· χολιάζουν τά βουνά στόν ίδικό τιις· λά?».ο. 
Αές καϊ χολιάζ' ιϊ άνοιξη στήν ώμορφιά τής- Αένως, 
Καϊ ή ραχούλες- στέκονται καϊ τίιν περικαλάνε:

ί—Σάν θέλης- Αένω. σάν πονάς- τις έρημες- ραχούλες. 
ΙΙοϋ χιόνια τές· παιδεύουνε, πάγοι κι’ άιστοοπελέκια,

Γ Μίιν ξανιθίγαίνιις’δώ σέ'μάς.πεισμόνουν τά λουλούδια 
Πεισιιόνει καϊ ή ναοαυνή ποϋ ντοοπαλά ποοόιίλλει.ί Λ. V . V
Μποός στίι δικιϊ σου ώιιοοφιά καϊ στό δικό σου κάλλι. 

ΪΊ" άηδόνια παύουν τό σκοπό ν' άκουρμαστοϋν εσένα.
ΙΙοϋ τραγουδάς κ.αλλιότερα κΓ άπό τ' άηδόνια άκόμα. 

I Μάνα, γιά ίδές τίιν χαραυγή, γιά ίδές· τά κορφοβούνια, 
; ΙΓόσα διαμάντια Φόρεσαν γιά νά τίιν καρτεοέσουν. 
ι Γιά ίδές· τϊς· έλατοκοοφές· πόσα μαργαοιτάργια. 
I Δείχνουν στές πρώτες τοϋ ήλιοϋ ολόχρυσες· άχτϊνες.

■ Χαρά στό νηό ποϋ ξάγρυπνη στίις χαραυγής τά χάϊδια. 

L—Γιά πές μου,Κώστα,τ’έπαθες.· κΓάπο6ραδι·ς φωνάζεις; 
r Γιόκα ιιου πές- μου τ' έπαθες ; είσαι μέ τά σωστά σου ;

I.—Μέ τά σωστά ιιου ίι' έοωτΰς· άν ήιιαι νά πιστέύω : 
| Καρδιά μου, ώς κ' ή μάνα σου κι'αύτή κακό σοϋ θέλει, 
! ΙΙοϋ λέει ιιέυ στόν πόνο ιιου καϊ ιιέυ στήν συιιΦορά ιιου. 
L ΙΙοϋ ή νιότη μου μαράγκιασε σάν τό τριανταφυλλάκι,

Μοϋ λέει τ’ έχω—τ' έπαθα άν ήμαι στά καλά μου. 

Γ Μι'ινα σκληοίι, ιιάνα κακή...Δέν ζέσει πώς· πεθαίνω. | ν ’ ν · ν
Δέν ξέρει πώς στό πλάγι της λίγο καιρό θά μ' έχιι. 

ί '11 Χιόνια πάνε κ’έρχονται κι όλ’ (ά καιροί διαβαίνουν. 
| Τά νιάτα δέ ματάρχονται. τά γέρα δέν πωλιώνται, 
Ι Άχ νιάτα μ’δέν ματάρχεσθε καϊ γέρα δέν π(·>λιέσθε.

ί Χιάτα ιιου. νιάτα ώιιοοφα. νιάτα ιιου παινεμμενα. 
ΙΙοΰσασταν πρώτα στό χορό καϊ πρώτα στό λιθάρι. 
Καϊ πρώτα είς τ’ άπήδημα, στό πάλεμα καϊ σ' όλα. 
Νιάτα ιιου. πώυ ιι’ άφήκατε. σταθήτε ποΰ σάς κραίνω,

[ Άκόιιιι αύτή τίιν άνοιίαι καϊ αύτό τό καλοκαίρι. 
Χά βγοϋν οί βλάχοι στά βουνά.νά βγοϋν κ'ίι βλαχοποϋλες.

Άχ ! είν’ αύτή ποϋ τραγουδεί’ γυρίζ'άπό τά ξύ/αι.
Στ<’> διάίία τηυ. τοίζοόολούν θεώοατα πλατάνια.» u - V
Αές· καϊ νά νοιώθουνε κι' αύτά. τίι Αένω ποϋ περνάει. 
Τά λούλουδα τίιν χαιρετούν τ'άηδόνια άκλουθάνε, 
Τίιν ίδικιϊ της· τίιν φωνίι σάν τραγουδεί μέ χάρι.

Άχ όποιος· τιόοα άπό τ'έσάς· τοί·ς νιοϋς,τά παλλιικάρια, 
ΙΙιστέι' η σ' όχεντρας- κορμί, πετροβολάει τ’ άστέρκι. 
Καϊ τόν ι’ιγέρα πολεμάει νά πιάση μέ τά χέρια. 
Γοοθοκοπάει τίι θάλασσα καϊ τίποτα δέν κάνει.

Άχ μάνα, ξύπνα μιά φορά άικόμα θά σού κρίνω, 
Γιατί κουοάστηκα πολύ καϊ δύσκολ’ άνασαίνω. 
ΙΙάγοισα, μάνα, πάγωσα. Θεέ μου πώι· κρυώνω. 
Άχ. έλα Χάρε πάρε με. τί θέλω ποιά νά ζήσω. 
Μέσα σ’ αύτό τό βάσανο, σ' αύτό τό πεοιγέλοιο ;

Σάς· άιφίνο) γειά ύιιλά βουνά καϊ σάς· κοντοραχοϋλες. 
Όπ’ έχετε αρματωσιά μέ χίλια δυό στολίδια. 
Άφίνω γειά στές ώμοοφεςκαϊ γειά στές- μαυρομμάτες, 
"Οπου όαίζουν τές· καρδιές· καϊ σόύνουν παλλιικάογια, 
Άφήνω γειά στίι Αένω ιιου τίι ιιικοο.παντοειιιιένη 
Κι'άς ζήση σάν τόν Όλυμπο, σάν τές· ύιιλές- ραχούλες. 
Χά κιίμιι δεκοχτώ παιδιά καϊ άλλες τόσεςτσιούπρες·. 
X" άνοιξη σπήτια εκατό, σάν δένδρο νά όιζώση. 
Καϊ ιιέυ στά στιϊθια τηυ ποτέ πίκοιι νά ιιή φυτοώσιι.V * V U ν V ·

Χά τ' άστέρκι ποϋ ύηλά έκεϊ’ 'ταν καρφωμένα. 
Καϊ λάμπιινε στίις· χαραυγής τό μάγο έρχομό, 
Τά Ίλέπι·) όλα σόύσανε καϊ ιιένει άκ.όηια ένα.I V C
"Οπου τί> λένε Άστεοα. τό λεν Αύγεοινό...V 4 V

Αύγερινέ μου σύντροφε, τώρα καϊ σί· θά σϊίύσης. 
Μπροστά σ' άστέρα λαμπερό τής μύιγισσας· ήμέοας· 
Καϊ ’γό) θά σόύσω σαλλο Φώς, τρανότερο άκόμα. 
Στό φώυ έκεϊνο ποϋ Ίιποοεϊ τόν ήλιο νά σκοτίσιι.W " V V ,·
Σέ Φώς· άγάπης θεϊκό, σέ φώς· ποϋ συγκρατάει, 
"Ολο αύτό τό Άπειρο, όλη αύτή τίιν Ιίλάσι.

—Κώχιτα μου τ'έχεις, τ'έπαθες:..άλλοι στή κακομοίρα... 

Μάνα, γλυκειά σάν ζάχαρι, λόγος- ποϋ νά γ?,υκ(ίνη. 
■Μπορεί τίιν πίκρα τιις· χολής· καϊ τό φαρμάκ'άκόμα. 
Γεννιέσαι ιιέσα στήν καρδιά.ό νοϋς μας· δέν σέφτειάνει. 
Γι'αύτό κολλούν τά χείλη μας· σάν βγαίν'άπό τό στόμα...

•
ΣΙ11ΤΟΣ ΜΛΤΣΟΤΚΛΣ
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ΓΕΜΚΠ ΕΙΣΑΓΟΠΙ α’) Εΐ<; t'lpyaio.ljjyiar τοϊ· .-χ: .Ιιτκ'ρατι.ι;. 
β’ΐ /ι7ς rifn'a/o./' -iai· τίμ; .Ιατριίας.
•I I

ΕΙΣ TO ΝΑ9ΗΙΑ

Ν , ξ·< / ' r
ό ) /·.'<■ αρΓι,

τ^πμ;.ί·.πό Γ. AA.lIilAK.il
ί ·ί·ιιγιιτ·>ί· τϋ>; ΧηκίτΐιΐνιιιΓκ; 'Λρρμιιο/.ογίαι;. 

Κΐ’ιιΚΗ,
Έπί Κύριον πεποιθότες. ψήφω καί δο

κιμασία τή: τών θεολόγων περισέμνου Σχο
λής. ζ.χί έγκρίσει τού έπί τών Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας Έκπζιδεύσεως 
σεβαστού Υπουργείου, ο’.ς ζ.ζ: τήν εύγνω- 
μοσύνην ήμ.ών έζ.φράξομεν. άνζβαίνομεν 
σήμερον τήν έδραν ταύτην οπω:. κατά τό 
μέτρου τών ασθενών ήμών δυνάμ.εων διδά- 
ζωμεν τό μάθημα πής Χριστιανικής Αρ
χαιολογίας, έπιστήυ.ην σημασίας ζ.ζ: αξίας 
ύψίσπης. ύπέρ ής ζπό πζίδων τον τε νοϋν 
τήν τε καρδίαν ζ.ζ: τάς δυνάμεις ήμών όλζς 
αφιερώσαμε».

’Ως προθεωρίαν δέ. ή ώς γενιζ.ήν εισα
γωγήν τού μαθήματος τούτου, βραχεί ρή- 
μζτι ένομίσαμεν καλόν όπως έκθέσωμεν ύμϊν 
σήμερον

α) Τί xa.loofifr Xptvrtanxi)r '.Ipffttn— 
.!ογία>·.

βΊ Ποϊ<ι>· τί rxoxHtitw ταντψ: χαί 
γ ) Τίι; ί/ άί,ία αντϊμ;.

"’Ι Αρχαιολογία τ.,ϋ πολ.τεΰ.,,.τ.,ς.

Κζί πρώτον περί τοϋ ονόματος ]·/«- 
στκη·ό<;.ιζ Vj ή.τε επιστήμη. ήμεΐς. κζί τά 
διάφορα πής χριστιανικής τέχνης είδη τώ 
όνόματι τούτω ώνου.ζσθησαν ζ.ζ: ονομά
ζονται.

Δεν δύναμαι όμως. κύριο:, ν' αρχίσω τά 
πρός ύμάς μαθήματα μου ταϋτα, πριν ή, 
έν πνεύμ-ατι φερόμενος ύπέρ τζ υγρά κέλευ- 
θα τοϋ Σαρωνικοϋ ζ.ζ·' Αργολ’.κοϋ κόλπου, 
γονυπεπήσω πρό ιερού τίνος τάφου κειμένου 
έπί πής ήρωϊκής τών Σπετσών νήσου.

Ό τάφος ούτο; περικλείει τό σεπτόν 
σζ.ήνο: τού πρώτου έν τω Έθνικώ Πανεπι
στήμιο διδζξαντος τήν Χριστιανικήν Αρ
χαιολογίαν, σεπτού μοι Κζθηγητού ζ.ζ:Ιε
ράρχου. Νικηφόρου τού Κζλογερά. πρός όν 
ή ευγνωμοσύνη μου. ώς μζθητοϋ αύτοϋ έ
στω υ.ετά σεβασαοϋ βαθύτάπη. καί :=:ά δ’* ·»* , · * αύτοϋ μνήμη, αγηρως κζί ανεπιληστος.

• >: πρώτο: χριστιανοί κζτζ τούς λόγους 
του Κυρίου «ότ: έμ.οί μ.ζθηταί έστε» εκα
λούντο. ριαβηταί. ~ιΐτ< ί. ΐχ.Ιίχτοί. aytet, 
ιίγιασρίΐ'οι. άιϊ./αι Θκ ί’. Χριστοί·
στματιώται τ< ΐ· Ιίασι.Ιϊωι; τώ>· Δι·κάμιο>>· 
(έξ ού καί ή παρά τοΐς μζρτυσιν εκφρζσις 
«ήμεΐς στρατευόμεθα τω Βζσ:λε: τών Δυνά
μεων. »ι ιδία. δέ.ώς έχοντες ι/·ι·ρ’/Γ καί χιιρ- 
όίιιμ μίαν. (ΙΙράς. δ’. 32.) έζ.ζλοϋντο 
ΑΔΕΑΊ·'>1 ο δέ χριστιανισμός ΑΔΕΑΊΌ- 
ΤΗΣ η ΑΔΕΑΦΟΊΊ1Σ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ: 
(Εύσεβ. Έκκλ. Ίστορ. Ε’. Ιι

Τό όνομα δέ Χριστιανός, δπερ περί τώ 
43 μ.Χ. έν Αντιόχεια άπεδόθη τό πρώτον 
είς τούς Χριστιανούς, ώς είς μαθητάς τού 
Χριστού («έγίνετο δέ... χρημάτισα·. τε 
πρώτον έν ’Αντιόχεια τους χαΟητζς Χρι
στιανούς» ΙΙράς. :ζ' 26) δέν ήτο ονον.ζ, 
δι’ ού ο: Χριστιανοί έζ.άλουν εαυτούς, άλλ' 
ονου.ζ, δι’ ού ο λαός ύβρίζων ζ.ζ: π-ριφρο- 
νών τούς πιστούς έζ.ά.λει Χριστιανούς’ ήδη 
ό Τάζ.ητος σΖ[ε.ε:οΐ τούτο. λέγων·«<|ΐΐ(>«... 
vulgus C Ιι ι· i s I i a n ιι s appclla- 
1ι a I (Ann. XV. 44).

« Πο.Ιΐ'χαιι.-τι ι; όιιιο./όγησίΓ ίαντοΓ Χρι- 
iTTuni'r film»· γ.·Τ ο ο πολιός Επίσκοπος 
πζρεδόΟη είς πήν φριζ.ώδη μανίαν τοϋ πλή
θους, οπερ έσυρεν αύτόν έπ: πής πυράς.

Τήν περιφρόνησιν δέ τζύπζ,ν τοϋ ονό
ματος Χριστιανού ύπζινίσσεται και όΑπό
στολος ΙΙέτρος γράφων :

«Εί όνειδίόεσΟε έν όνόμζτι Χριστού 
μακάριοι, μή γζρ τις υμών πζσχέτω ώς 
φονεύς ή κλέπτης ή κακοποιός... εί δέ ώς 
Χριστιανός, μή ζίσχυνέσΟω, δοςζ.ζέτω δέ 
τόν Θεόν». (Α'. ΙΙέτρ. δ . 14 —16).

Τό ύβριστ'.κόν δέ τοΰτο ονου.α τοσοϋτον 
ο: Χριστιανοί έτίμων καί εύλζβώς άπεδέ- , 
χοντο. ώστε λίαν προΟύι/.ως πήν ύβριν τζύ- 
πην έδέςζντο ώς τό ποοσοιλέστζτον ζ.ζ: 

. .. 1 ‘ τ·.;Λ·.ωτζτον αυτοις Ονομα.
Εν τώ πολιτεύχατ: Οεζομεν ίδε: πώς ; 

διωζ.εϊτο ή 'Εκκλησία, ότι αύπη ώς έυ.ύυ- ί 
χον οργανικόν σώ[κα, διηρεΐτο

I . ε:ς χ<ιτιιγοι·(ΐί'>τ.ι·<;
•2. είς ^ιοταια; κζί
3 χ.Ιιιριχοϊ·<;.

Αί μετζςύ δέ τούτων ύποδ·.ζ·.ρέσε·.ς.με- | >·» . I' *ταςυ --

ίίχουσιν άπόλυτον κύρος κζί αύται έν ταίς 
Κήπήμασι πής π'στεως ζποτελοϋσι τά ζύ- 
ϋεντιζ.’ζ Δόγματα πής Εκκλησίας.

Τά κανονικά γράμματα, ζί σ-υστατιαζί 
[ειρηνικά·, ζ.ζί άπολυτικζ: έπιστολζί. μετζ 
Ljiiv Συνοδικών έγζ.υκλιων. είσίν αί όμαλαί 
Κδοί. δ:'ών έσωτεριζώς συγκοινωνοϋσι πρός 
άλλήλζς αί ’Εκκλησία·..

'όέσίύτως έν τώ τμήματ: τούτω τοϋ 
[πολιτεύματος πής έκκλησίζς άνήκουσι καί 
!α· έκκλησιζστικζί ποιναί.ών φρικωδεστάπη 
'ό άπό πής'Εκκλησίας χωρισμός.καί ή παρά- 
[δοσις τού άμετζνοήτου αμαρτωλού είς τόν 
[Σατζνζν. (Α'. ΚορινΟ. Ε'. β.)

ακολουθεί

ΤΟ Ε.Χ ΚΕΙ’ΚΥΡΑι

ΗΕΑΤΡΙΙΝ ΤίΐΓ “ΑΓΙΙΙΪ ΙΑΚΠΒΙΙΪ.,

~~ τών Κατηχουμένων
I 01 ΐίχρΟύψίΓΟΙ.

ο: ;·ώ·ι· χ.Ιίπ,ι-τίΓ. καί 
ο: ytoTityifru. 
τών πιστών

1. ο: {ΐιτα>·οοϊ·>τιο..
2. οί ί'.τοπί.ιτι >·τκ: κζί
3. ν. παηστάρινοι. 

χ.εταςύ S1 - '
I

·)
3

■;υ7.6Τ7.;·,

δέ τών κληρικών 
οί rhaxaroi.

Λ'.
Τί »:αλοίί«ιεν Χοκίτκινικΐιν 

’Λο“α>ο3.ογί<ιν.
Χριστιανικήν ’Αρχαιολογίαν κζλοϋμεν 

τήν έπιστήυ.ην έκείνην. ήτι: είς τόν ιστο
ρικόν κλάδου πής Θεολογίας άνήκουσζ. εξε
τάζει τζς άρχικά: πηγάς, τζ άρχικά αίτια, 
τόπον ζ.ζ: χρόνον, ζ.ζ: έν γένει τήν ίΡ,κΙιΤ.ι r 
τών διαφόρων τύπων τοϋ ττυ.Ιιτίίματοι;. -ττ,ς 
.Ιατριίαι;. ρίον καί πής τ [Τιμ; τών
Χριστιανών, ζπό τών πρώτων αιώνων μ.έ- 
χρις ορισμένου χρονικού ορίου.

Τό οο·.ον δέ τούτο ήμεΐς. διά τούς λό
γους. ούς θέλομεν άναφέρε». έν πή σειρά. τών 
ή’ζετεοων μαθημάτων, παρζτείνομεν ν.ε'/ο: 
πής σήμερον.

Β'.
Ί’ποκιίιιενον τής Χοι<ί:ι<ινιι:ής 

'Αρχαιολογίας.
Κζτζ ταϋτα. καί τό ύποκειμενον πής 

Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας. είς ο είσερχό- 
μεθζ διαιρείται’

Τό ό'νου.ζ Χριστιανός πζρά τοΐς έΟνιζ.οϊς 
Σ=ζακοϋργος· διότι δέν ήτο έγκλημα, ουδέ 
καζ.οηΟείας είδος, οπερ ο: έΟνικοί δέν άπέ- 
διδον είς τούς Χριστιανούς, ήδη ό Μινού- 
κιος Ί’ήλ'.ξ έν δυσ: λέξεσιν αναφέρει ή·Λΐν, 
ότι τό γένος τών Χριστιανών έΟεωρείτο ώς 
lalebrosa el lucil’iigax nalio. in pu
blicum inula, in angulis garula» 
(<)<·|. X III) τ. έ.. ότι οί Χριστιανοί είσ'ιν 
γένος σκοτεινόν ζ.ζ: φυςήλιον. οπερ δη
μοσία μέν σιγά, έν τζϊς γωνίζις δέ φλυζρεΐ.

"Οτι δέ τό όνομα Χριστιανός,ήν ίσον τώ 
όνόαζτ: κακούργος, έζ. τών πολλών άνζφέ- 
ροριεν δύο------χ-··-

Ό-.. . -\ττα/.ος κζταδικασΟείς
ώς Χριστιανός, όπως γίνη [όορά τών άγριων 
θηρίων, έπιγρζφή πρό αύτού έν τώ ζμφ·.- 
Οεάτρω φερομένη. ζπασζν πήν ένοχήν ζ.ζ: 
τήν κζπηγοριζν αυτού έδήλου ζνζγεγρζμ- 
μένον αύτό μόνον τό όνομα Χριστιανός. 
’Ιδού, ώς είχεν ή έπιγρζφή :

«6A’roc έστέ*· “.irrn./oc ί Χριστιαι-όι;». 
(Ιόύσεβ. Έκκλ. Ίστορ. Ε’).

"Οτε δέ ό ιερός Ιίολύκζρπος προτρε- 
πό[Λ=νος ύπό τοϋ ’Ανθυπάτου πρός άρνησιν. 
ούτο: λζμπρα πή οων-ή ώμολόγησε τόν Χρι
στόν λέγω ν’ «’Ογδοήκοντζ ζ.ζί'ές έπη έχω 
δουλεύων αύτώ ζ.ζί ούδέν υ.έ ήδίκησε. ζ.ζί 
πώς δύνζμζι 'Ολζσφημήσζ: τόν Βασιλέα 
μου τόν σώσαντά με ;» Ό Ανθύπατος 
άντι πάσ-ζ- -Γ,Ο----------*
σεως
σζν οΰτω:

ου-

--· ·■· |’“~ . in angulis garula» 
έ.. ότι οί Χριστιανοί είσίν 
ζ.ζί φυ'ήλιον, οπερ δη- 

έν ταίς γωνία:ς δέ φλυαρεί, 
ριστιζνός,ήν ίσον τώ 

. τών πολλών άνζφέ- 
πζρζδείγμζτζ τά έςής :

ό μάίτυς Άτταλο: ζ.ζτζδιζ.ζσΟεις 
ως γίνη βορά τών αγρίων 
πρό αύτοϋ έν τώ ζμφ·.- 
άπζσαν πήν ένονά.ν ν-»:

.ου χναγεγ?α?Λ-

σώσαντά ;ζε ;» .Α.ος
πάσζ,ς άύ.λης κζταδιζ.αστιζ.ης ζποφά- 
έςέδωζ.ε πήν άπόφασιν ταύπην. έχ· * ου-

2 οί ^ρισβότιροι καί
3 οί ΐ^ίσχο^οι

ο.ιττ. τών ί/.τχ/.τω ι άς'.ωχ.άτων τών Εύαγ- 
γελιστών. των ΙΙροφητών, τών Διδασκά
λων. τών γλώσσαις λαλούντων, τών διερ- 
χ.ην·υόντων κτλ. αί υποδιαιρέσεις ζύτα: 
πζρέχουσιν ήμϊν πλήρη πήν εικόνα πής ιε
ραρχίας πής ’Εκκλησίας, ής έπί κεφαλής, 
ώς αντιπρόσωπος τοϋ Ιησού ϊσταται ό Ε
πίσκοπος. άνευ πής γνώμης τοϋ όποιου ού
δέν έγίνετο έν πή ’Εκκλησία’ κατά δέ πήν 
γ">ό>μην Ί-.-νατίου τού Θεοφόρου «ό λάθρα 
Επισκόπου τι πράσσων τώ διζβόλω λα

τρεύει». (Ιϊρός Σμυρν. κεφ. θ'.)
Εν τώ τχ.ήμζτ·- τούτω ώσαύτως άνή- 

κουσι τζ περί τοϋ ιερού τάγματος τών Δια- 
κονισσών, αϊτινες προΟύχ.ως καπήρχοντο είς 
τά ανήλια τών φυλακών σκότη φέρουσα: 
τόν άγιον άρτον καί έτερζ χρειώδη είς τούς 
άγιους Μάρτυρας, φόβαρ μή δυναμένων νά 
πράςωσι τούτο τών άνδρών Χριστιανών. 
Ωσαύτως αί ΐερζί αύται γυναίκες εισερχό
μενα·. εις τάς γυνζικωνίτιδας προπηλύτιζον 
καί καπήχουν τάς Μητέρας δ:'ών ήγοντο είς 
Χριστόν τζ τέκνα ζ.ζί άπας αύτών ό οίκος.

Περί τοϋ τάγματος τούτου, ίδια άσχο- 
ληΟέντες, έκτενέστερον λόγον ποιήσωμ·ν έν 
πή σειρά τών ήχ.ετε’ρων μαθημάτων.

Ί IΔιδασκαλία πής έκκλησίζς άναπτυσ- 
σου.ένη έζ.άστοτε κατά έσωτερικούς νόιαους, 
ένεκα έςωτερικών αφορμών, δέν διετυποϋτο 
ούδέ έπεβζλλετο ύπό ενός προσώπου, ή ε
πισκόπου. άλλ' ύπό πής ολομέλειας πής 
έκκλησίζς. κζτζ τό παράδειγμα τών 'Α
ποστόλων. έξ ού διεμορφώΟησζν αί τοπικά·, 
ζ.ζί < ίίζ.ουν.εν.ζ.οί Σύνοδοι, ών ζί άποφάσεις

«ΔιερχόμεΟζ τάς πρώτζς ήμε’ρζς τού 
ί Δεκεμβρίου ύπό τά άλεξιβρόχιζ άποφεύ- 

γοντες κζτζ τό ένόν πήν βροχήν τού ούρα
νοϋ» έγραφε πρό οκτώ καί έπέκεινζ δεκα
ετηρίδων ό Δάνδολος έζ Κερκύρας πρός 
τόν έν Βενετία, διατρίβοντζ υιόν του, «ζ.ζί 
'διασζ.εδάζομεν τό εσπέρας εις τό θέατρον, 
το πρωί είς τάς γεν.κάς δόκιμά:, καί τό 
απόγευμα μέ τούς ηθοποιούς’» ώστε ζν 
πιστευσωμεν τόν Δάνδολον. κα: δέν βλέπο
μεν τόν λόγον, δ:’ δν δέν θά παρειχομεν 
τοιζύπην πίστιν πρός άνδρζ άνωμολογημέ- 
νης άξίας, οί Κερκυραΐοι κζτζ τζς άρχάς 
τού παρόντος αίώνος. τό δή λεγόμενον, δεν 
ίπληττον. Τό ένετικόν θέατρον τού ’.1;·Ζοι· 
ιιίαχώΐΐι.ν άπετεΰ.ει τό κέντρον ούτως είπεΐν 

. πής διηνεκούς ζύτών μεριυ.νης.ζ.ζί είπήρχετο 
εις πάσαν κοινωνικήν αύτών σκ.έύιν, όπως 
το άλας εις όλα τά φαγητζ.ΊΙ κοινή συν- 
είδησις άνζπαυομένη έπί τών δαφνών πής 
«Τιμιωτάπης Δημοζοζτίζς» έοέίετο ζκρά- I · , ‘ . ‘‘ν'τητος πρός τάς τερψιθύμους εσπερίδας, άς 
παρεσκεύζζον θεατρώνοι μάλ.λον κζλλιτέχνα: 
παρζ κερδοσκόποι, ζ.ζί άφ’ ού πρότερον έ- 
θαυμαξε τόν Μοροζίνην. έτρεχε πρόθυμ.ος 
ιν'άπολζύσ'η την μελίοουτον ε’μπνευσιν τών• » k I k
Ιταλών Μουσικών. Τό μεγαλείον πής ά.ρι- 

[ στοκρατικής Δημοκρατίας τού Άγιου Μάρ
κου είχεν έγκαθιδρυθή μεθ’ όλων αύτού τών 
μειονεκτημάτων κζί προτερημάτων είς πήν 
χώραν τών Ί'ζιζκων και οί τότε Κερκυ- 
ραίο: πής πόλεως ύφίσταντο έπ: τοσοϋτον 

ρροην τών ιδεών πής τρίμορφου
Δημοκρατίας, ώστε παρεδέχθησζν είς τάς 
κοινωνικής αύτών σχέσεις κζί πήν γλώσσαν 
τοϋ Γολδόνη ! Διεπήρησζν μόνον πήν θρη
σκείαν τών πατέρων των, κατά τά λοιπά 
εγένοντο τοιούτοι ύπό πήν
καλήν τού πράγματος έννοιαν’ ήγάπων 
δηλονότι πήν τέχνην, πήν παιδείαν τά θέα
τρα και τζς γυναίκας’ κ.ζτέλ.’.πον δέ είς 
τούς χωρικούς πήν γ-ήν ζ.ζ: τήν ελλη
νικήν γλώσσαν. Κατόπιν, όταν οί
Jojifroi ϊι·ι/ιι;τοί ·ιζτί···7.··ΖΊ τους παράγον
τας είς ποίκιλας διευθύνσεις. Ισως αί νέα: 

πιδοζ.'.μζσουν 
εμ.πνεύσεις τών πατέρων, αλλά τό λά- 
εγένετο’ τό εύφορον Κερκυραϊκύν χώμα 

μείνε: άκζλ.λ'.εργ-ητον κάί εις άντάλ-

I γενεζι έσχον ζφορμάς ίνζ μη ε 
F τάς
I θος
I · ιι

-τ. /.ο

λαγμα πής πενία: τών χωρικών, ύπελεί- 
πετο ή μουσική επιρρέπεια τών κατοί
κων πής πόλεως. ό πρός τζ θέατρα διαρκής 
έρως καί τζ καρναβάλια !

ΙΙοιά τις περιγραφή τών θεατρικών εσ
περίδων τού « Αγίου Ιακώβου» δέν δύ- 
νατζι βεβαίως νζ δυσζρεστήσν τήν π-ρι- 
έογειαν του ερασιτέχνου, ορονούμεν επο
μένως. οτι χωρίς νά έκταθώμεν ύπέρ τό 
δέον, δυνάμεθζ έν μέρε: νά σζ.ιζγραφή- 
σωμεν χάρ·.ν τών άναγνώστών τών « < ·λυμ- 
πιων» τυπους ζ.ο:νων·ζς έλληνικής ύφ:στζ- 
μένης τήν έπίδρζσιν τών πζμπαλαιων έθι- 
μων πής Βασιλίσσης της Αδριατικής. Εί
ναι άνώτερα πάσης φαντασιώδους συλλή- 
ψεως ή είκών ήν παρίστα τό Κερκυραϊκύν 
θέατρον κατά τζς άπομ^μαζρυσμένζς έκε - 
νζς έποχά.ς. καθ’ άς ή πολυποίκιλτος καί 
βελουδούφζντος ένετική γόνδολζ έρριπτε τόν 
χρυσοϋν αύπής άρρζβώνα εις πήν θάλασσαν 
έπικροτούντος τοϋ έπιπήμουτότε πολιτ σμ.ού.
Ικανόν μέρος τής ζΐγλη: τζύπης κατέκλυ

ξε ζ.ζί τήν Κερκυρζικήν Σπιανάδζν τό 
νϋν μαγευτικόν εύρυπεδον πής νήσου) ένθα 
οί κομήτες και οί βαρώνοι προσεπζθουν νά 
έμβζθύνουν μετά τίνος αισθήματος υπερη
φάνειας είς τζς μυχίους σκέψεις τών με
γάλων συμ.βούλων πής ένετικής παντοδυ
ναμίας.

Άέ.λ' ή ώρζ'.οτέρα πάντώς στιγμή τού 
Κερκυραίου ήτο. ώς έλεχθη. κατά τζς 
ήμέρας έκείνζς τό θέατρον. Τρεις σε'.ρζί 
θεωρείων καί ύπερθεν αύτών τό ύπερώον. 
διαιρούμενου είς τρία τμήματα, ών τό μέν 
ές εύωνύμων πής σκηνής ήν προωρισμένον 
διά τούς εμπόρους, τό έζ. δεξιών διά παν 
κοινωνικόν στοιχείον, έν ώ τό ακριβώς απέ
ναντι ένέμοντο άπολυτζρχικώς οί καλούμε
νοι εύγενείς’ διότι διηρούντο έν γένει οί τό
τε μακάριο: πής Κερκύρας αστοί είς τάξε::. 
Είναι αληθές ότ: τό μ.όνον προνόμιον. οπερ 
είχον οί άποτελοϋντες την λεγομένην άρι- 
στοκρατικην τοιαύπην. ητο. οτι έδικαι- 
οϋντο νά μένωσι καί άμαθή. τζ άςιότι- 
μα αύπής μέλη’ άλλ’ οπωσδήποτε προνο
μίου υπήρχε καί τό πράγμα ύφίστζτο’ έ- 
πανέλθωμεν όμως είς τό θέατρον έμπρο
σθεν τής σκηνής ή ορχήστρα, όπισθεν αύπής 
τά εδώλια τών διακεκριμένων θέσεων κζί 
εις τό βάθος πής αιθούσης φύρδην μίγδην ό 
όχλος’ ότε τό θέατρον ήτο πλήρες ήδύνζτο 
επομένως νζ ίδη τις έν μικρογραοίζ έντός 
αύτοϋ ολ.ην πήν Κερκυραΐκήν ζ-οινιονίαν. άπό 
τής πρόιτης άριστοκραπ.κής ζαί έπιστημο- 
ν.ζ.ής βαθμιόος.μέχρι πής τελευταίας κοινω
νικής ύποστάθμης καί άμζθείας. Αί ζβρζιδέ- 
σποινζι,ώς έπί τό πλεϊστον.έπεδείκνυον τούς 
γυμνούς ώμους των. καί περικαλλείς αί δε
σποινίδες έν σοβαρά άμ.φιέσε: προύκάλουν 
πήν κάθετον τροπήν τών δίοπτρων τής νεο
λαίας τών άνωτέρων όροοών. έν ώ έδρεπον 
δάφνας ζί Ιταλίδες άοιδοϊ καί έχει- 
ροζ.ρότε·. σύσσωμος ή πληθύς τών πζριστζ- 
μένων, άμέσως ώς κατώρθου ό λάρυγξ τού 
υψιφώνου ν ανελθα, ολόκληρον πήν κλίμακα 
τού Δ'ώ/.

Κατά τά διαλείμματα οί πζριστζμενοι 
ζντήλλζσσον ώς καί σήμερον επισκέψεις, 
καθ'ζς ζί φιλοκζπήγορο: τάσεις εύρισκον έ
δαφος γον'μου πζραγωγ-ής’ ή είσδύσζσζ 
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ένετική κακεντρέχεια ζ.ζί τό σοβζρώς ϋπου- 
λον τού ήθους μεταχθέν έκ τής έπιρροής 
τών φυλετικών σχέσεων έθαυματούργει. κζί 
τούς άποχωρούντζς έπισκέπτζς ηκολούθουν 
δίκην ηλεκτρικών προβολών αί δηκτικά: τ ν 
ύπολε:πομέν«>ν ύποπζμειωσεις. Ε.χεν ή τότε 
θεζτρ'.ξομένη κοινωνία πής Κερκύρας τζς ζ- 
ρετάς τοΰ θεζτρου’τόν γέλωτα είς τζ /yj:r, 
καί τό δηλητήριου είς πήν γλώσσαν,τζςύπο- 
κλίσεις κα: τό μαχαιρίδ’.ον ένμέσω τών άνθέ- 
ων ώς ή Κλεοπζτρζ’πρό πάντων πήν π=ρ:- 
φρονησιν των μικρών, τον ανθρωπισμόν ζνε > 
'ι.^···./Λττ-ζ;. zry κακώς έννοουμενην υπερο
χήν τού ατόμου, τούς άριστοκρατικούς τ - 
τλους πομπώδεις ζ.ζί τάςκοινωνικής διζκ.ρί- 
σε·.ς άνεςελέγκτους.Ί'ήν ισόπητζ αποκλειστι
κόν προνομίου τού θεάτρου, δι’ ένα μόνον 
λόγον.διότι πάντες ειχον ωτζ.ζ.ζί όλων τά 
ωτζ ήσαν γυμνασμένα εις τήν μουσικήν. 
Διζ τούτο ίσως καί τό θέατρου τού «’Αγίου 
Ιάκωβου» είνζ·. άξιου μνείας, διότι έντός 

αύτού συνηνούντο τά διιστζυ.ενζ κοινω
νικά στοιχεία ύπό τό φώς τής τέχνης, ζ.ζί 
έγκζθιδρύετο δημοκρατία καλλιτεχνική έπί 
τού έδάφους τών παραλόγων διακρίσεων.

”()τε έτελείωνε τό θέατρον έπιδέξιος 
πζραπζ,ρηπής θζ ήδύνζτο νά φιλοσοφήση 
έπαρκώς. πζρακολουθών δια τού βλέμμα
τος τούς έπιστρέφοντζς είς τζ ίδια άρχον
τας. οΐτινες διελέγοντο περί τού μουσικού 
έργου μετά οίουδήποτε κοινού θεατού, ζζί 
συνεζήτουν μετ αύτού ώς 'ίσοι πρός 
ίσους, έν ώ τό άφελες καί θρασύ Κερ- 
κυραϊκόν χαμινιού, διέκοπτε τούς στο
χασμούς πής τέχνης συρίξον μετά πα
ραδειγματικής ιδιοφυίας όλον τό παιχθέν 
μελόδραμα. Κα: τζύτζ πάντοτε καί διαρ
κώς ύπό το άφθονου ύδωρ τοϋ ούρανοϋ. ού 
τήν όρμ.ήν μόλις κατώρθου ν’ ζνζχζιτ.ξη 
τό περιλάλητου άλεξ'.βρόχιον περί τοϋ ό
ποιου μετά τόσης στοργής όμιλεϊ ό πολύ; 
Δάνδολος.Σήμερον ή Κέρκυρα έχε·, πήν τι
μήν νά ήνε δ'.κζιωματικώς έλληνική. δια
τηρεί μόνον τό προνόμιον τής μουσικής ύ- 
περτερόπητος. τό όποιον έζ./.ηροδόπζ,σεν είς 
ζύπήν τό θέατρον τού άγιου Ίζκώβου.όπερ 
έπρόζ.ειτο νζ φιλοξενήση ζ.ζτ’ ζύτάς. φο
βερόν είπεΐν. την στρατιωτικήν αστυνομίαν!

A. I. ΜΛΧΟΥΔΟΣ

ΝΑΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΧΒ TSE ΑΓΓΛΙΚΗΣ AWGS 
ΊΙ ιιενάΛιε αοικιόα.w έ V V

Συνέχί'α·

Τζύτζ πζρεσκευάζοντο π/.ητίον πής 
Α’-ρλίας. Εν Ισπανία δέ. πολύ σπουδαιό

τερα. Ό στόλος ό συγζροπηθείς εί; τούς 
λιμένας ζυπής άνήρχετο εις εκατόν τριά
κοντα δύο ισχυρά πλοία, έφερε τριάκοντα 
δύο χιλιάδας άνδρών. τρ’.σχίλ.ιζ πυροβόλα, 
κζί έστο'.χιξε τριακοντακισχίλιζ δουκάτα 
καί πλέον ζΛθ’ εκάσπην. Γενικός αρχηγός 
πής έκστρατ-ίζς διωρισθη ό δον Άλφόνσος 
ΙΙερέθ-δε-Γκουσμάν, δούξ πής Μεδίνζ-Σι- 
δόνιζ’ στόλαρχος, ό δόν Ζουζν Μζρτινέθ- 
δε-Ι’εζ.άλ.δ.
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