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ολιτεία εΤνε ή νοι/.ι·/.νι προσωποποί- 
ησις του κυριάρχου λαού εν τοΐς πολι- 
τεύμασι,άτινα έρείδονται επί τη ; βά- 
σεως ταύτης. Λαός δε είναι ύπό την 

ένοιαν ταύτηνόχι μόνον τό συνολον των νυν υπαρχόντων 
πολιτών, αλλά τό σύνολον των παρελθουσών των νυν 
και των μελλουσών γενεών αί γενεα'ι παρέρχονται άλλα 
ή πολιτεία — δέν λέγω τό πολίτευμα —  μένει ή αυτή 
δπως ό ποταμός φέρει τό αύτό όνομα, έχει ιδίαν 
ύπαρςιν καίτοι τά  νάματα αύτοϋ παρέρχονται. Ή  
παραβολή αΰτη είναι του Άοιστοτέλους : « την αυ
τήν είναι φατέον πόλιν καιπερ a ' ε τ ώ ν  [λεν οθειρο'χε · 
νων τών δε γινομένων ώσπερ και ποταμούς είώθαμεν 
λε'γειν τους αυτούς και κοήνας τάςαύ τάς ,  καίπερ αίεΐ τοϋ 
μέν έπιγινομένου νάματος του δ ’ ύπεζιόντος.» Οι άνθρω
ποι, αί γενίαί γεννώνται, άποθνήσκουσιν άλλά ή πολιτεία 
μένει ή αΰτη. Είναι τό στέλεχος εκείνο επί τοϋ όποιου 
γεννώνται και άποθνήσκουσι τά  φύλλα. «Οιηπερ φύλλων 
γενεή, λέγει ό Ό μ η ρ ος ,  τοίη δέ και άνδρών. Φύλλα τα  
[Λεν τ ’ άνεμος χαμάδις /έει, ά'.λα δε 0 ύλη τηλεθόωσα 
φύει, εαρος δ ’ έπιγίγνεται ώρη· ώς άνδρών γενεη ΐ) [Λεν 
φύει, ή δ ’ απολήγει.» Καί δπως τό στέλεχος είναι 
εκείνο τό όποιον αναζωογονεί τά φύλλα μεταβιβάζων 
αύτοΐς τους ζωογόνους χυμους, και οπως φύλλα υγιη δεν 
δύνανται νά ώσιν έάν μή και τό στελεχος ή τοιοϋτον, 
ούτω καί πολϊται δντως ευτυχείς δέν υφίστανται άνευ 
της ευτυχίας και της ευημερίας τοϋ ζωογόνου τούτου 
στελέχους, της πολιτείας. Δ ιά  τούτο ή κοινή ευημερία 
είναι προτιμοτέοα τής καθ ’ έκαστον τών πολιτών. Ε υ
τυχών πολίτης έν κακοτυχούση πολιτεία, δπως έλεγεν 
ό Περικλής έν τ ώ  έπιταφίω αυτού, κινδυνεύει νά συναπο- 
λεσθή, ενώ τουναντίον κακοτυχών εν ευτυχουση πολιτεία, 
πολλώ μ*λλον διασώζεται. Ά λ λ ά  καί έάν ΰποθέσωμεν δτι 
τό άμεσον συμφέρον τοϋ πολίτου είναι διάφορον τοϋ διαρ
κούς συμφέροντος τής πολιτείας, δέν επεται δτι οί πολϊται 
οι νϋν ζώντες δύνανται νά παραβλέψωσι τό έν τ ώ  μελ- 
λοντι σύυ.φορον τη πολιτεία καί νά θυσιάσωσι την τοϋ 
κοινού οίκου ευημερίαν, τήν ευημερίαν τών αελλουσών 
γενεών εις τό ίδιον έαυτών συμφέρον. Ό  μέγας τής 
Γαλλίας φιλόσοφος και ιστορικός, ό Taine, ό δεινός τών

origines de la France contemporaines συγγραφεύς, 
παραβάλλει τήν πολιτείαν πρός ίδρυμα τοΰ όποιου έκά- 
στη γενεά έχει τήν απλήν έπικαρπίαν έκάστη γενεά εί
ναι απλώς πρόσκαιρος επικαρπωτής καί υπεύθυνος χει
ριστής πολυτίμου καί ένδόςου περιουσίας ήν παρέλαβεν έκ 
τής προηγηθείσης γενεάς, δπως τήν μεταβιβάση εις τήν 
μέλλουσαν. Εν τ ώ  εύεογετικώ τούτω ίδρύματι, έν τη 
πολιτεία, άπαντες οί πολϊται, άπό τής πρώτης ημέρας 
τής ύπάρςεως αυτού, προσέφερον τήν έαυτών προσφοράν 
άρίδηλον εχοντες σκοπόν, τ.ροσέφερον ύπό δρον ώρισμέ- 
νον, τοϋτέστιν ύπό τον δρον δτι τό ίδρυμα θά μείνη ά -  
κέραιον. Έ άν  λοιπόν είς τών επικαρπωτών διακινδυνεύ
ει τήν παρακαταθήκην ήτις τώ  ένεπιστεύθη, αμαρτάνει 
όχι μόνον άπέναντι άπάντων τών προγόνων τών όποίο»ν 
καταπατεί τάς θυσίας, άλλά καί άπέναντι τών μ,ελλου- 
σών γενεών ών ματαιοί τάς έλπίδας. Οΰτω λοιπόν ό πο
λίτης οφείλει έν τη έςασκήσει τών καθηκόντων αύτοϋ νά 
έ'χ·/) ύ π ’ όψιν άπασκντήν κοινότητα, όχι μόνον έν τ ώ  π α -  
ρόντι, άλλά καί έν τ ώ  μέλλοντι. Τό κοινόν συμφέρον 
όρώμενον άπό τοϋ ύψηλοϋ τούτου σημείου, ιδού ό σκοπός 
ένώπιον τοΰ όποιου τά  πάντα πρέπει νά ύπο/ωρώσιν.

ΙΙαρά τοΐς σημεοινοίς πεπολιτισμένοις λαοίς ό πο
λίτης έςασκεϊ τά  ιερά ταϋτα καθήκοντα διά τής ψή
φου αύτοϋ * δέν βουλεύεται, δέν άσχολείται περί τάς 
ά ρ /ά ς  ουδέ δικάζει, τουλάχιστον κατά γενικόν κανόνα. 
Έ χ ε ι  δμως λάβει τήν εντολήν παρά τής πολιτείας νά 
διορίζω άμέσως ή εμμέσως έκείνους οίτινες θά ώσιν οί τοϋ 
κοινού συμφέροντος άγρυπνοι φύλακες, οί τοΰ ίεροϋ τής 
ν.οινότητος θησαυρού έπόπται καί διαχειρισταί. ’Εάν 
χρηστοί έκλέγωνται δημόσιοι λειτουργοί καί έκ χρηστών 
πολιτών οΰδεμία άμφιβολία δτι τά  θρησκευτικά, τά  η
θικά, τά  πολιτικά τής πατρίδος συμφέροντα, θά προστα
τεύονται, καί τάνάπαλιν είναι σχεδόν άδύνατον νά ύπάρ- 
χη θρησκεία, ηθική, πατριωτισμός έν διεφθαρμένη πολι
τεία καί ύπό διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών διοι- 
κουμένν).

Πας τις έρωτηθείς περί τοϋ τρόπου τής βελτιώσεως 
τών δημοσίων πραγμάτων παρ ’ ήμίν έφείλει νά έρωτήση 
έν πρώτοις, δπως ό Αισχύλος έν τοΐς βατράχοιςτοϋ ’Αρι— 
στοφάνους :«Τήν  πόλιν νΰν μοι φράσον πρώτον, τίσι χρή-
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ται ' πότερα τοίς χρηστοίς ; » Εάν δέ λάβη άονητικήν 
άπάντησιν, έάν μάθη ότι, έκτος πολλών εξαιρέσεων ευ
τυχώς, «των  πολιτών θ ’ οΰς μέν ΐσμεν εΰγενείς καί σ ώ -  
φρονας άνδρας όντας καί δικαίους καί καλούς τε κάγα- 
θούς προσελοϋμεν, τοίς δε πονηροϊς κάκ πονηρών εις ά
παντα χρώμεθα», τότε οφείλει νά ύποδείξη ώς θερα
πείαν τών κακώς εχοντων παρ ’ ήμίν οΰχί μεταβολήν της 
•καθόλου νομοθεσ ίας, διότι και κοίλοι νόιλοι εις κακούς 
ύπό κακών δημοσίων λειτουργών μεταβάλλονται, άλλα 
την βελτιωσιν των εκλογικών ήμών ηθών και του τρόπου 
της εκλογής τών της πολιτείας οργάνων.
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Απερχόμενός άπό βερολινείου τινός συναναστροφής, 
ενώ ό γυναικείος και άνδρικός έγωϊσμός μετεχειρίζετο 
όλας τάς λεπτοφυείς, ψευδείς και άνοήτους τέχνας προς 
επιβολήν καί γοητείαν, έν η καί ό πολιτικός καί ό ποιη- 
της και ό φιλόσοφος, συ'/ομιλοΰντες ήσαν ύπό τό βλέμ
μα τόσου χονδρού εκατομμυριούχου, ένθα τε'λος τά  ήλι- 
θιοτερα καί μικρολογώτερα αισθήματα έξεδήλουν εν άη- 
^ε'· χάρι-τι καί κομψότητι, τον άνοητότερον εγωισμόν, έ- 
σκεπτόμην έπανελθών οί'καδε, πρός τί ή τόση ένόχλησις 
της εσπερίδος, διατί νά χάσω την ηδονήν τοϋ ύπνου διά 
ν ’ αναπνεύσω τόν άέρα, ον έμόλυναν τόσοι γελοίοι- καί 
κατά τί (ύφελήθην ή ηΰχαριστήθην. Άπολύτο>ς ούδέν 
ευχάριστόν δεν άπεκόμισα έκτος της αηδίας. Καί ήσθα- 
νόμην έμαυτόν έςηυτελισμε'νον, διότι έκουσίως έλαβον μέ- 
ρος ε-c ifta a x s ifa a cr ,^ τις είχεν τάηδη στοιχεία της βλα
κώδους καί εγωιστικής άμοιβαίας ένοχλήσεως.

’Ενώ έσκεπιόμην έκ τής γελοίας συναναστροφής τ ά -  
παισιότερα διά την άνθρωπότητα, αί'φνης τό βλέμμα μου 
έπεσεν έπί του μικροσκοπίου, τό όποιον έαεινεν έπί του 
γραφείου μου άπό την εργασίαν τής ήμέοας. Μοί έφά- 
νη ώς ή Φρύνη γυμνή πρό τών ’Αθηναίων δικαστών, νά 
μοί λέγγ) : Ίδέ καί κατόπιν καταδίκασε' με, εάν έχεις τό 
θάρρος ! Καί άμε'σως ήγέρθη έν έμοί φωνή υπέρ τής Ά ν -  
θρωπότητος, τής όποιας τό πνεΰμα, μακράν τής ήλιθιό— 
τητος τής βερολινείου, είχε τήν έμπνευσιν νά έπινοήσ/) 
τό  θαυμάσιον τοΰτο έργαλεϊον, διά νά έκταθώσι καί με- 
γεθυνθώσι τά  όρια τών άνθρωπίνων γνώσεων, δ ι ’ ού π α -  
ριστανται τά  μικρά μόρια τών κυττάρων εις τόν πυρή
να τών οποίων έγκλείεται τό μυστικόν τής ζωής, δ ι ’ ών 
ευρύνεται με'γας ό μικροσκοπικός όρίζων τών γνώ 
σεων μας.

Ά π ό  του μικροσκοπίου, τό βλε’μμα εφερον εις τήν βι
βλιοθήκην, έν η συνήντησα τό όνομα του Thom son καί 
του Helmholtz καί έσκέφθην έπί τών λεγομένων μυστι
κών τής φύσεως. Ή  φύσις δε; έχει μυστικά, ά λ λ ’ έπι- 
τελεΐ τουναντίον τά  έργα της έν πλήρει ειλικρίνεια, σα
φώς, πλήρη φωτός καί ήχων καί διαφόρων φαινομένων 
πρό τών σκέψεων ημών αΐτινες έχουν τήν άδυναμίαν νά 
μη τά  έννοώσι. Καθώς οί γονείς δύνανται νά όμΛώσι 
περί διαφόρων πραγμάτων πρό τών μικρών αυτών τέκ

νων, τά  οποία δεν νοοϋσιν είμή λέξεις τίνας έκ τής ομι
λίας των, ούτω καί ή φύσις εκτυλίσσει πρό ημών τά  γε
γονότα αυτής, ων μόλις ολίγα κατωρθώσαμεν νά νοήσω- 
μεν. ’Αλ7.ά και τ* ολίγα ταΰτα διά πόσης διανοητικής 
εργασίας, διά πόσων μόχθων κατεκτήθησαν καί πόσοι 
πνευματικοί άγώνες δεν έβασάνισαν τήν σκεπτομένην άν- 
θρωπότητα δ ’-ά νά φθάσ-/) εις τήν σημερινήν κατάστα- 
σιν κατά τήν όποιαν έάν ό Πυθαγόρας π . / ,  Ιζη καί συν- 
ωδεύετο ΰπό αρμοδίων σοφών άνά τά  μουσεία τής ουσι- 
κής καί τής χημείας καί έμέτρα τό φώς ή τό ηλεκτρικόν 
ρεύμα ή τόν χημισμόν, θά έμενε κατάπληκτος πρό τών 
εύρέων οριζόντων, αυτός έκεϊνος ό υιός τής Μεγάλης 'Ε λ 
λάδος, όστις εγνώοιζε τόσα πράγματα καί όστις έσ/ε  
την ίδεαν νά ζητή ύπό τά  φυσικά φαινόμενα τάς άπλάς 
και ωρισμένας σχέσεις τών αριθμών. “Ολοι εκείνοι,οΐτινες 
πρό άπλουστάτου τινός φαινομένου τής όράσεως ή τής ά -  
κοής εμενον ρεμβώδεις καί σκεπτικοί, δ έν ήσαν βεβαίως 
οκνηροί καί άφρόντιδες ά'νθρωποι, ά λ λ ’ ήσαν ηθικοί, βα- 
θεΐς και μεγάλοι, διότι δεν ικανοποιούν τάς χυδαίας ορέ
ξεις των, άλλά τάς λεπτοτέρας αισθήσεις ημών πρός τήν 
αλήθειαν και την γνώσιν. Είνε άπόλαυσις ΰψίστη εκείνη 
ην αίσθανομεθα άνακαλύπτοντέςτι, ή δε κραυγή του 
Αρχιμήδους «Ε ύ ρ η κ α !»  άντηχεϊ καλλίτερον διά μέσου 

τής ιστορίας άπό τήν φαιδράν κραυγήν του μεθύσου έ- 
ραστοΰ εν τή άγκάλη τής πολυφιλήτου έρωαένης του, ή 
δέ βωβή φρίκη τού Νεύτωνος, βλέποντος τά  πολύτιμα 
χειρόγραφα αύτοΰ κατεστραμμένα ύπό του κυναρίου αυτού 
άνατρέψαντος τόν λύχνον του, προύκάλεσε βεβαίως τήν 
αυτήν συγκίνησιν, οΐαν ήσθάνθη καί ό Ναπολέων κατά 
τήν εσπέραν τοϋ Βατερλώ.

Παρά τούς φυσικούς άστρονόμους καί φυσιοδίφας, τό 
βλέμμα όλισθαΐνον εφθασεν εις τούς φιλοσόφους. Οί 
Feehner, La'uge, W undt, Zelles, Spenser, Bain, 
Mill, Taine,R ibot, παρίσταντο ώς οπτασία του Μάκβεθ, 
έ θίασος τών ώπλισμένων καί εστεμμένων τούτων βασι
λέων καί κατακτητών τών άπεράντων πνευματικών χ ω 
ρών, τών νικητών τούτων τών φρικωδών προλήψεων, 
και μοί εφαίνοντο ώς υπέροχοι συγγενείς. Διότι πάντες 
ημείς,οΐτινες ζώμεν έν τή διανοητική μορφώσει τοϋ καθ ’ 
ήμας πολιτισμού όφείλομεν τήν πρόοδον εις τούς βασιλείς 
τούτους τού πνεύματος, οΐτινες είργάσθησαν ώς γίγαντες 
δι ήμάς, ώς πρόγονοι φροντίζοντες διά τούς πνευματι
κούς αυτών άπογόνους.

Ιδών δε κάγώ τόν Κ Προϊστορικόν άνθρωπον» τόν 
Lllbbock, διέτρεξα νοεοώς εις τήν μέχρι τοϋδε έξέλιξιν 
τοϋ ανθρωπίνου γένους. Έσκεπτόμην εις τήν έξέλιξιν τού 
ανθρώπου άπό τής φυσικής του άγριότητος μέχρι τού 
σημερινού πολιτισμού, εις τάς ύλικάς του εφευρέσεις, εις 
τάς πνευματικάς καί ήθικάς αύτοΰ ποοόδους. Όποιον ά 
θροισμα ψυχικής εύγενείας, πίστεως εις τάς πεποιθήσεις 
καί ύψους αισθημάτων εινε ή ιστορία τής άνθρωπότητος ! 
Βεβαίως οί ιστορικοί άναφέρουν πολέμους, άδικίας. ψεύ
δη, φρικαλεότητας, έν τ ώ  μέσω ό'μως αυτών, οποίος ή- 
ρωϊσμός άφιλοκερδείας καί άγάπης τοΰ πλησίον δέν Sιε”— 
λαμψεν; Πόσον αίμα δέν έχύθη μαρτυρικόν, εΰγενές καί 
γενναίον ΰπέρ πεποιθήσεων, ύπέρ ιδεών, ύπέρ τής προό
δου, άνευ ουδεμι&ς ίκανοποιήσεως ηθικής καί μετά θάνα
τον; διότι πλείστοι τών ηρώων άπέθανον άθέατοι, θεατοί 
εις το εσωτερικόν μόνον βλέμμα τών ήρώων, οΐτινες ά- 
πεθανον διά τόν ευγενή πόθον καί τήν αριστοκρατικήν 
ιδέαν τού δικαιώματος, όπως άναπνέουν εις άτμοσφαί- 
ραν άληθείας, όπως συμφωνοΰσιν τάς πράξεις αυτών μέ

τάς κρίσεις, όπως έκφράζωσιν ύψηλοφώνως τάς ένδομυ- 
χωτέρας τής ψυχής των σκέψεις, όπως καταστώσι κτή- 
μκ όλων μίαν εΰρεθεΐσαν γνώσιν.

’Αλλά δεν εύρίσκει τις εις τους πολέμους καί τα  με
γάλα γεγονότα τήν εύγενή καλλονήν τής άνθρωπότητος' 
ή καθ ’ ημέραν ζωή βρίθει μικρών εύγενών πράςεων ά -  
δελφικής άλληλεγγύης,ώς αί συστάσεις τών νοσοκομείων 
καί τών προστατευτικών εταιρειών κλπ.

Τό παν λοιπόν όμιλεί καί ύπενθυμίζει την αρετήν τών 
άνθρώπων έν τή έπιστήμη, τή τέχν·/;, τή πολιτική, μο
λονότι ούτοι άποτελοϋσιν άτυχώς την μειονοψηφίαν, θ', 
πολλοί μισοΰσι τήν μειοψηφίαν ταύτην κκι ττν κατε- 
δίωξαν, ώς μαρτυρεί ή ιστορία, καί ή θλιβερά αύτησκε- 
ψις μοί ύπενεθύμισε τήν βερολίνειον πάλιν συναστροφην. 
’Αλλά νομίζω οτι αί ύψηλκί άρεταί τής άνθρωπότητος 
δέν άνήκουν εις τούς ολίγους έξαιοετικώς, άλλά μεταδί
δονται κ κ τ ’ όγκον εις τάς γενεάς μετά τής ζωής, ώς δύ- 
ναταί τις θεωρητικώς ν’ άποδείξη έάν λάβτ, συνήθεις 
τινάς ανθρώπους κκί μετά ναυάγιο ν τους άφήση ώς Ρ ο -  
βινσώνας έπί έρήμου τινός νήσου. Θ ά  ϊδγ) ότι κ α τ ’ ανά
γκην θ ’ άναπτυχθώ-'.ν ούτοι εις τά  γράμ ματα  και εις 
τάς τέ/νκς καί τόν πολιτισμόν, μόνοι ουτοι δημιουργοϋν- 
τες αυτούς έκ τών ένόντων κ κ τ ’ άνάγκην. Νομίζω μ ά 
λιστα ότι έκαστος ύγιής, άναπτυγμένος, εχει τό σπέρμα 
μεγάλου προμάχου τοϋ πολιτισμού κκί ότι δέν άπαιτεί- 
ται εϊ μή ό έξαναγκασμός, όπως γείνη τοιούτος, καθώς 
εάν άντιστρέψετε δένδρου τινός τόν κλάδον και τον βυ
θίσετε εις τήν γήν θ ’ άναγκασθή ν ’ άναθάλλη νέον δενδρον, 
άντλούν τήν ζωήν έκ τοϋ έδάφους.

Ούτως ή βερολίνειος συνάθροισίς μου, μοί έφκίνετο άλ- 
λοία, διότι δεν εβλεπον πλέον εις αυτήν άνοήτους, έγωϊ- 
στάςκκί ματαιοδόξους, άλλά τάλαντα άγνώριστα, Βρού- 
τους ύποκρινομένους τόν ηλίθιον καί μεγάλους άνδρας, οί· 
τινες θά έπκνίδρυον τύν πολιτισμόν μας, έάν ούτος πρός 
στιγμήν κατεστρέφετο. Βκθυς έρως κκ'· βαθύς θκυμζσμος 
υ.έ συνεκράτουν πρός τήν άνθρωπότητα διαρκέσκντες μέ
χρι τής έπκνόδου μου— μετκξύ τών άνθρώπων.

Σ. L.

« Α Ρ Μ Ο Ν Ι Κ Α  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α »

Χ Α Μ Ε Ν Η  Α Γ Α Π Η
Τήν ’έβλεπε νά μεγαλόντ] καί ένα ρεΰμκ παιδικής 

χαρας εννοιωθε νά διατρέχη όλο τό σώμά  του.
Εκείνην τήν ή^.έρχν εισηοχετο στον δέκκτον κκι εκ.ον 

’Απρίλιον, κκί ή φύσις εσκορπιζε μ άπλοχερια έπανω 
τ η ς  τά  δώρα, ολα της τά  χαρίσματα γιά νά τήν προι 
κίση — προίκα βασιλικήν.

Χ χ  ρ,χτιχ τΥ)ζ— 1/.ΧΤΙΧ jAzOoz >txt jxtyjcXz 
δκν άμε'σως, πώς έκλειγαν μέσα τους όλο έκείνο τά γλυ
κύ φώς, πού μπορεί νά βάλιρ τή σπίθκ του καί στην πλέον
άναίσθητον καρδίκν.

Τ ά  μαλλιά τν-,ς χρυσό περιχυτά κκί άφθονα, περιέστε- 
οκν υ.έ χάριν αμιμ'/ιτον το πκρθενικον της μετωπον, .ο 
άντικκτωπτρίζον όλην τήν αγνότητα τής ψυχής της, τό 
κτκλώτερον', τό λευκότερο·/ τοϋ γιασεμιού άκόμη, «ν ώ 
τό δροσερό της πρόσωπον κκί τό άφρόπλαστο κορμί της, 
ήσκν άπό ’κείνα, πού μόνον ’στά  παραμύθικ άκούει κά-

νείς, ή τ ά  βλέπη ζωγραφισμένα σέ κανενός έξοχου ζ ω 
γράφου τήν εικόνα--------

Κατάντικρυ τέτοιας νύφης, τέτοιας νεράιδας πεντά
μορφης, έκάθητο ένα δειλινό άνοιξιάτικο ό Γιώργος, κι 
εριπτε έπ ’ αυτής βλέμματα λαθραία, βλέμματα γεμάτα 
τρυφερότητα καί έρωτκ, έν ώ κάποιο μυστηριώδες, σύσ- 
σωμον άνατρίχιασμα τήν στιγμήν έκείνην τόν κατελάμ- 
βκνε. Τήν έκύτταζε μέ τά  μάτια του ύπερμέτρως άνοιγ- 
μένκ, καί ένόμιζε πώς έμποός του ανοίγετο ό ουρανος 
τής ευδαιμονίας, ταξείδευε σέ κόσμους άλλους, κόσμους 
εις τούς όποιους μονάχα ή καρδία είςεύρει νά έντρυφ^, 
σέ κόσμους τέλος μακρυνούς πολύ, κρυμμένους άπό τών 
άνθρώπων τά  όμ μα τα ,  εκεί πού έχει θεμελιώσει τόν μ α 
γικόν της θρόνον ή άφθκστη, ή άτέλειωτη ευτυχία τής 
άγάπης...........

—  Γιά ίδές μάτια χαριτοβλέφαρα! Γιά ίδές έμορφιά 
άγγέλου! Έσκέπτετο μέσα του μέ άγωνίαν ! Νάνοκυσε 
τάχα  πώς ά π ’ αυτή τή στιγμή ή καρδιά μου άρχισε δυ- 
νκτά νά χτυπάϊΐ μέσα στά στήθη μου ;

“Ω ! διστάζω ' εινε μικρή πολύ άκόμα.

Ή  "Ελλη τώρα νά ειχεν έννοήσει άραγε τήν φλόγα, 
τήν περιπάθειαν,τήν μέθην τε'λος αυτήν, ποϋ προζενοϋσε 
κάθε βλέυμα της, κάθε της κίνημα ; Ν ά  είχε μαντεύσει 
τάχα  τόν άγώνα πού έκυριαρχοΰσε μέσκ στό πνεΰμά 
του,τήν πάλην ποϋ έβασίλευε άδιάκοπα μέσα στήν πλη
γωμένη·/ ψυχήν του;

Δυστυχώς όχι !
Χθές μόλις είχεν άφήσει ήσυχον τό συντακτικόν καί 

τήν γραμματικήν  πρό ολίγων ημερών είχε άποπερα- 
τώσει τό σχολείο ν. Δέν έγνώρ ιζεν άκόμη τάς τρικυμίας, 
τάς έναντιότητας τής ζωής,και η κκρδιά της αδιαφο- 
οη σάν πεταλούδα— έπετοϋσε πρός παν ό',τι ώραϊον, ό'τι 
ι/.εγάλο κκί ιδανικόν, έφθανε μόνον νά ίκανοποιή τάς ά -  
θώες, τάς πκιδικάς της κλίσεις.

Τόν Γιώργο τόν θεωροϋσε— καθό γείτονά της— άνθρω
πον τοϋ σπιτιοΰ των, καί παραδίδετο άφοβκ στήν εύ- 
χαρίστησιν νά βλέπτι καί ακουιρ πρόσωπον τόσο σχε
τικόν τής οίκογενείας της.

'Α λλο  δ'μως αίσθημα, έδόνει τάς χορδάς τής καρδίας 
τοΰ Γιώργου, καρδίας μεγάλης, καρδιας όρμητικης πρός 
τόν έρωτα. ’Αγαπούσε τήν “Ελλην καί τήν ήθελε μιά 
μέρα ίδικήντου.

Κα: έπανελάμβανε πάντα, οσάκις έκάθητο μονάχος, 
λησμονημένος μέσα στά χαϊδέματα τοϋ νυχτομπάτη, 
στήν σεληνόλουστην άγκάλη τής εσπέρας :

—  Τήν άγαπ ώ , τήν άγαπώ πολύ— ..
Τ ά  χρόνια ένα μ ετ ’ άλλο έπέρναγαν, καί ό Γιώργος 

άρχισε νά δικβλέπτ; τά  πράγματα πολύ σοβαρώτερα τ ώ 
ρα. Τό θάρρος έκείνο, πού τόν ώπλιζε προτήτερα, κι 
αν ήταν ώριμωτέρκ ή ηλικία τής "Ελλης, θα τής είχε 
χίλιες φορές εως τώρα  τό μυστικό μαρτύριό του ςεμυ- 
στηρευθή', καί αύτό σήμερα σιγά σιγά τόν έγκκτέλιπε- 

Κι - έν ώ  άλλοτε έσκέπτετο, πότε νά μεγαλώστ, ή "Ελ
λη,νά πραγματοποίηση τύ όνειρόν του— τό γλυκύ όνειρο 
τοΰ γάμου— έξαφνα μετεβληθη αποτόμως ! Ολο έκείνο 
τό περασμένο θάρρος, ολόκληρη ή προηγούμενη τόλμη 
του τόν άφησαν γιά πάντα ! "Εγεινε δειλός, όλιγώτερον 
όμιλητικός μαζύ της, πράγμα πού μάταια κ ι ’ αυτός ό 
’ίδιος άδυνατοΰσε νά έξηγήση, καί τό όποιον τόν είχε σέ 
μ ιάν άνυπολόγιστην άπόγνωσιν βυθισμένα !
I *



IIέρασαν ένα— δύο— τρία -  τεσσερα χρόνικ ο εικο
στός Μάης άνοιγε τάς φωτεινάς θύοας τών παραδείσων 
του, κ ι ’ 'έστρωνε με ροδόφυλλα τόν δρόμον, γιά νά ύπο- 
δεχθί) τέλεια γυναίκα πλέον την Έ λ λη ν . *11 δέ μεγάλη 
προίκα της, καθώς καί ή ξακουσμένη ώμορφιά της, δέν 
έβράδυναν νά συγκεντρώσουν σμήνος έραστών τριγύρω 
της, όπως ό κρίνος συγκεντρώνει τών μελισσών τά  πλη- 
θη τοιγύρω στά  ευώδη πέταλά του.

Δέν ητο ή πρώτη “Ελλη- τό άνίδεο τό τρελλοκόρι- 
τσο εκείνο τών δεκαέξη χρόνων. “Οχι. Γό έλεύθερο, ή 
πρόοδος τοΰ σημερινοΰ λεγομένου πολιτισμοΰ, ή είσοδος 
στους χορούς και συναυλίες, ποΰ έκαμνε κάθε τόσο η μη
τέρα της, προσθέσατε, δπως είπαμε παραπάνω, και τα  
πείσμονα βλέμματα τών νέων της εποχής, κ ι ’ αν μπο
ρείτε νά παραδεχθήτε, πώς ήτο δυνατόν ποτε ή Ελ
λη νά μη πεοηφανευθγ γιά τόν τόσον θρίαμβον, να μεί- 
νη απαθής, άτρωτη στάς έπανειλημμένας εφόδους, και 
νά μη κεντηθνί ή καρδιά της γιά κανένα άπό κείνους 
ποΰ τόσο συχνά την έτρογύριζαν.

’Εν τοσούτω ό Γιώργος έξακολουθοΰσε πάντα την 
γνωστήν, την άνιαράν εκείνην όδόν. Ή γω νία , έσφάδαζε, 
ανίσχυρος ν ’ άποδιώξη τό φάσμα της.. .. .δειλίας, τόν 
εφιάλτην έκεϊνον τόν βαρϋν,ποΰ έσφιγγεσφυκτά την καρ
διά του, καί έπνιγε την φωνήν του!

Πολλές φορές έξέφρατε την άγανάκτησίν του γιά την 
παντελή ελλειψιν θάρρους, κι ’ ένας πόνος ΰποκάρδιος έ- 
σπάραζε τά  στήθη του !

Καί πόσες φορές δέν την έπλησίασεν τόσον, ώστε τά 
άκρα τών χυμένων μαλλιών της, έθώπευαν άπαλά καί 
ήρεμα τις παρειές του, καί προξενούσαν εις αυτόν ένα
ρίγος άγνωστον, γλυκύτατον Ιίλήν έςαφνα κάποια
άνερμήνευτη ιδέα, έ’νας στοχασμός παράδοξος, ξεμά
κρυναν άμέσως τό έτοιμον νά ξεσπάσω άπό τά  χείλη του 
κΰμα τής ερωτικής τρικυμίας !

—  Ν ά  στιγμή κατάλληλος έψιθύριζε" τί κάθουμαι έ
τσι άδρανής, έν ώ  αυτή πάντοτε μοΰ φέρεται πρόθυμη, 
χαρούμενη καί γελαστή.

’Εμπρός λοιπόν θάρρος καί άπόφασις.
Καί προσπαθούσε ό δύστυχος ν ’ άντληση δυνάμεις 

γενναιότητος,κι ’ έχωνε τά  δάχτυλά του μέσα στά πυκνά 
ααλλιά του, κ ι ’ έσυλλογίζετο ώρες ολόκληρες μήπως ά- 
νακαλύψγ) κάνένα νέον τρόπον, άλλά μ άτα ια !

Μία αιφνίδια καί πάλιν σκέψις, κάποια απόκρυφη α μ 
φιβολία έφόνευαν μονομιάς τόν ένθουσιασμόν του,τόν μέ
χρι φρενιτικός άληθινής φθάνοντα !

Καί έσηκώνετο κι’ έφευγε, χωρίς προηγουμένως νά τής 
είπή μιά λέξι, έγύριζε στό σπίτι του τρελλός άπό τήν 
άπελπισίαν, καί τό βράδυ έπεφτε στό κρεβάτι σάν άλα - 
οιασμένος νά κοιμηθη, έν ώ ή κόρη ποΰ έλάτρευε, π α -  
ρουσιάζετο πάντα στά όνειρά του, καί τόν έλίκνιζε μέ τό 
τραγούδι τής αγάπης, καί τόν έράντιζε μέ τό μέθυ 
τής ήδονής............. ,

’Επί τέλους μιά μέρα, ύστερα άπό πολλάς άμφιτα- 
λαντεύσεις, έσηκώθη καί τράβηξε γιά τό σπίτι τής "Ελ
λης,θωρακισμένος μέ τήν τελευταίαν,τήν οριστικήν πλέον 
άπόφασιν νά τής άνακοινώσν) τόν έρωτά του.

Τήν εύρήκε μονάχη. ’Εμβήκε κ ι ’ έκάθησε, χωρίς ό
μως νά κατορθώσ-r, νά θίςν) ά π ’ ευθείας τό ζήτημα. Ά ρ 

χισε λοιπόν νά τήν έρωτά άκροβολιστά γιά άλλα πράγ
ματα . Τήν έρώτησε δηλ. πώς τής φάνηκε ή βραδυνή 
παράστασις στό θέατρο, αν ήταν ευχαριστημένη άπό 
τήν προχθεσινήν εκδρομήν τους,καί τέλος μετά πολλά βά 
σανα έστρεψε τόν λόγον καί στό προκείμενον. ’Εξούσιασε 
πρός στιγμήν την έσωτερικήν συγκίνησίν του, έσηκώθηκε 
ά π ’ τό κάθισμά του, έςανακάθησε πάλι, έπνιξε ένα βα- 
θϋν στεναγμόν,κι’ ά φ ’ ού έξερροκατάπιε δυο τρεις φορές, 
τής ειπεν μέ φωνήν σιγαλή φωνήν, χωρίς χρώμα :

=  Προ πολλοΰ ξέρεις "Ελλη ήθελα νά Σοΰ πώ  κάτι 
τι μυστικό, τό όποιον τόσον μοΰ πλακώνει βαοειά τήν 
καρδιά, ώστε άν δέν Σοΰ τό πώ —

=  Ά  ναι ναι κατάλαβα  Γιώργο τί θέλεις \ά μοΰ πής 
κατάλαβα. Διέκοψεν έξαφνα ή Έ λ λ η  μέ μιά χαοιεστά- 
την χειρονομίαν, πετώσα ό'λη άπό χαράν.

Ναι εΓνε αληθινό αΰτό ποΰ έμαθες. Α γ α π ώ  πκρά- 
φορα τόν άδελφό Σου, καί μάλιστα οί γονείς μου ά φ ’ 
ού είδαν τήν τόση επιμονή μου συνήνίσαν, καί αϋτές τές 
ημέρες θά γείνουν καί οί γάμοι μ α ς !

Αΰτό τό μυστικό λοιπόν ήθελες νά μοΰ πής Γιώργο ; 
Κεραυνός άν έπιπτε την στιγμήν εκείνην μπροστά στά 

πόδια τοΰ Γιώργου,δέν θά έπεφερε τό φοβερό αποτέλεσμα 
που έπέφεραν οί ολίγοι ά λ λ ’ άπαίσιοι έκείνοι λόγοι τής 
"Ε λλης!

’Επετάχθηκε τρομαχμένος άπό τήν θε'σιν του,μέ μιάν 
έκφρασιν προσώπου, ποΰ τρελλός μόνον μποροΰσε νά λά- 
βη, μέ τις τρίχες τής κεφαλής του ψηλά σηκωμένες, κα| 
μ ’ ένα άνάβλεμμα άγριο, τρομαχτικό !

Δεν έμπόρεσε νά τής άπαντήση τίποτα, άρπαξε μο
νάχα μ ’ έ’να νευρικό κίνημα τό καπέλο του, κ ι ’ άφ ’ ού 
τήν άπεχαιρέτησε μηχανικώς, έχύθη έξω στον δρόμον.

Διευθύνθη γρήγορα γρήγορα, σάν νά τόν κυνηγοΰσαν, 
στό σπίτι του, καί έσωριάσθη βαρύς έπάνω σ ’ ένα κάθι
σμα. “Εκρυψε τό κεφάλι του μέσα στά δυό του χέρια, 
κι ’ άρχισε νά κλαίγ), νά κλαίη άδιάκοπα σά μωρό παι
δί, καί νά οίκτείρτι συγχρόνως τόν εαυτόν του, ποΰ έγει- 
νε θΰμα τής μοναδικής, τής πρωτάκουστης εκείνης δ ε ι 
λίας του ! ...........

1900 Τάκης Ν· KovopOoc;
------------ ί » οοο π  ----------

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Πρωτομαγιά !  πούσθε καυμένα χρόνια ! . . . .
Νύχτα «κόμη, ποΰ ήτανε σκοτάδι.
Έπήγαινα στό λόγγο ή στό λειβάδι,
Γιά νά άκούω, χάραμα, τ ’ αηδόνια.
Περιστεράκια, άσπρα σάν τ ά  χιόνια.
Γά κοπελούδια άφράτα, έκεί, κοπάδι,
’Ετρέχανε, γυρίζανε, ώς τό βράδυ,
’Ξεπεταχτά, τρελλά σά χειλιδόνια.
Εις τό βουνό, στόν κάμπο, σ τ ’ άκρογιάλι, 
Έγΐόμιζε ό κόσμος άγγελούδια,
Κ ι ’ όπου ’περνούσες θέλγητρα καί κάλλη. 
Έ χ λ ώ μ ία ζα ν ,  έμπρός τους, τ ά  λουλούδια.
Καί ή φωτιά έςάναβε μεγάλη,
Ποΰ έπίάναν τό χορό καί τά  τραγούδια,
Κ ’ είχε δουλε’ αϊς ό μάργελος ό Έ ρ ω ς .
Πούν’ ή ζωή, ποΰ μές τή νειότη θάλλει!
Φεύγουν τά  χρόνια- τώρα χαίρουντ’ άλλοι,
Καί νά κ ’ έγώ, έδώ, όπούμαι γέρως.

Α .  Δ α λ λ α π ό ρ τ α ς

Τ Ο  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Ν  Ρ Ο Λ Ο Ν
—« -

Έπέέρασε της .άνομης το: μυρωδάτο αγέρι, 
t ουρανός’ σκοτείνιασε,-’σω π άσαντά  πουλιά, 
κ ’ έγώ μονάχο έμεινα άχνο. και δίχως ’ταίρι'' 

’ς._τήν.έρημη τριανταφυλλιά; ·.

Κρυρνω μητέρα. Ό  βορρίας ό άσπλαχνος,τονειδες;, 
μου παίρνει ένα εν* μου καί φύλλα κ ευωδιά, 
καθώς μιά μΐά 6 θάνατος· αρπάζει τής έλπίοες 

άπο τή δύστηχη καρδιά.· ,

ΕπέΟαναν τ ’ αδέλφια μου κ’ εκείνα ’σάνκ’ εμένα, 
μά ήταν τότε άνοιξις, μητέρα, γελαστή, 
κ έπέσαν μες στήν αγκαλιά τοΰ· Μάη .μαραμένα, 

τήν ανθισμένη, τή ζεστή. '·

Είχαν γαΛαζίο ο,ύρανο καί τούς χαμογελοΟσε, 
■’ ξεχείλιζε -'Τριγύρω τους άγάπ.η καί 'ζωή 
καί με.γλυκό παράπονο :τ ’· άηρό.νι κελαϊδοΰσε,
■ · ’ς τήν τελευταία, τους πνοή.

Μά έγώ το έρημο, έγώ ]λονάχο Οά πεθάνώ 
σε νύχταις αγρίαις, χωρίς φως, /ώ ρ ίς  παρηγορία, 
όταν μόυγκρί.ζη ό βορρίας ’ ς τήν παγωνιά έπάνω 

κι’ ούρλίάζ’ ή τρικυμία.

Μάννα μομ, σ β ,ύ ν ώ ., /Κ χ ε  ’γειά,! Τά φύλλα μοΟ
[σκορποΟνε.·...

Μήν κ λαϊς.. .Έ γ ώ  το θάνατο τον κράζω νά μέ γίάνη. 
’Μοιάζω μ ’ έκείνη τήν καρδιά'’ποΰ δέντήν άγαπόΟνε 

καί θέλει ν’ άποθάνη.• I
ιόε'αί; ιτα Λ ιχ ον  π ο ιή μ α το ς ).

I. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ

λους ποΰ αγρυπνούσαν εις τό πλαγινόν δωμάτιον, γιά 
νά τοΰ κλείσουν. τά μ ά τια . . . '

» Αλλ εγω επίτηδες εζήτησα νά μείνω τήν ώραν ε
κείνην κοντά του, δεν είχα καθόλου σχοπόν νά τούς κα- 
λέσω.

» Οχι είπα ,καθ εαυτόν, θά μείνω έγώ, καί θά τοΰ 
• κλείσω εγώ τα μάτια !.·..»

)) Η , πράξις αυτη δέν .ήτο  γιά μένα, τήν στιγμήν 
εκείνην, . η επιτελεσις' τοΰ . ίεροΰ καί τελευταίου εκείνου 
καθήκοντος, πόΰ οφείλομεν εις :τάς έτοιμους διά τόν μα* 
κρυνόν, τόν ονειρεμενον Κοσμον, φιλτάτας υπάρξεις...

»Δέν μ.ε εφ'ερεν ή αγάπη πρός , τόν ψ'υχορραγοΰντα, 
κατά την μεσονύκτιον' έκείνήν ώραν δίπλα στό πρΟσκέ- 
φαλόν του.

»  Α λ λ ά  κ ά τ ι  ύπέρτερον α κ ό μ η  ά σ υ γ κ ρ ί τ ω ;  ΰ π ερτε -  
ρον . . .  . ' .

»VI εφερε τό Μίσος, «ή χαρά αυτή τών Θεών !»
))Νά τοΰ κλείσω τά μάτια  !. .
» U j.Tt Εκ^ίκησις, τί Σατανική έκίίκησις γιά 

μεν α , τόν όποιον τόσον είχε βχσανίσει ο άλητή ριος αύ- 
τός,.. ποΰ εψυχομαχοΰσε τώρα έπάνω στό κοεββάτι τοΰ 
Θανάτου ! . . · · '

ν  Ιί μεγάλη Ε^^ικησις για μενα'τόν οποίον είχε καρ
φώσει μέ τά. καρφιά τού έξευτέλισμοϋ καί με τά καρφιά 
τών μαρτυρίων, ό Νερών αυτός ποΰ ήγωνία τώρα τήν 

. αγωνίαν τοΰ· Θανά του ! ..
ί^αι ! εψιθυρΐσα θά μείνω έ ίώ  γιά νά εντρυφησω 

εις τήν αγωνίαν τών τελευταίων σου στιγμών, τώρα ποΰ 
ή κολασμένη ψn yj, σου ετοιμάζεται γιά το αιώνιον ,τα- 
.ξεϊόι καί τρέμει εμπρός εις :·τά πελάγη τοΰ άπεράντου 

' Σκότους ποΰ τήν περιμένουν !. . .
«Ν αι ! θά μείνω έγώ, καί θά σοΰ κλείσω Ιγώ  τάς £ύο 

, αυτά; πύλας τοΰ 'Α ίο υ ,  τά ; 8 ι^ύμου; αυτά; χαρόβ’ίε'.ς 
πού έρροφοϋσαν τό άγιον, τό πρωτόπλαστον φώς ! . . .  . 
Καί θά είναι αυτό μία έκ^ίκησι;· ίιότι άν είναι αληθές 
— δπως καί είναι— δτι ο άνθρωπο; καί· κατά τήν ώο-αν 
τη; αγωνίας του αντιλαμβάνεται τοΰ εξωτερικού κόσμου, 
ώ ! τί μαρτύρια θά ΰποφέρη; τώρα ίιότι ,ίέν ’μπορείς 
νά μ πήξης τά νύχια σου απάνω μου, καί νά μέ πάρη; 
μαζί σου, ώ σύ, όστίς κάτω άπό τά άμφια τοΰ προστά
του έκρυπτες τοΰ τυράννου τ '  άοπάγια σύ ! . . »

Ο Τ Α Ν  Τ Ο Υ  Ε Κ Α Ε Ι Ι Α  T t  Μ Α Τ Ι Α

(Ά πο  τά χειρόγραφα ένίκνέυροπαθους.}

» . . .Μέσα- στό μεγάλο, τό κρυερόν έ/.εινο ^ωμάτιον 
ποΰ έφωτίζετο άπό .τό άρρωστον φώ; μιά; λαμ π άίος  ή- 
μεθα μόνοι .εμείς οί 8 ΰ ο . . .

ί ’ Εκεΐνος. ακίνητος έπάνω στό κρεββατι του, απο 
μιά ώρα είχε πέσει εις τήν αγώ^ίαν τοΰ θανάτου.

9Έ γ ώ  έκαθόμουν $ίπλα του στηρίζων τό. κεφάλι μου 
μέ τό χέρι καί μέ τόν αγκώνα άκουμβισμένον έπάνω 
σ ' έ ν α  στρογγυλό τραπεζάκι έπί τοΰ όποιου είχα βάλει 
καί ένα μικρόν ώρολόγι, Ικ^ρεμέ;.

»Μοΰ είχαν ειπεΐ νά προσέχω τήν άναπνοήν του. 
Ά μ α  αί εις τό διάστημα ενός λεπτού άναπνοαί του έ- 
^}θανον τάς σαράντα, δέν θά τοΰ ερ.ενε πλέον παρά ολί
γων λεπτών ζωή καί τότε έπρεπε νά ειδοποιήσω τοΰ; ά λ 

ι> . .  . Μέσα εις τό μεγάλο;, τά κρυερόν εκείνο ί ω μ ά -  
τιον , π-οΰ ευρισκόμεθα ' μόνοι εμείς· οί δ ύ ο , δέν  ήκούετο 
τίποτε άλλο, παρά ή αναπνοή, τοΰ ετοιμοθάνατου, ό 

,βαθύ^ ό ιταρατεταμένος καί σπηλαιώδης ρόγχος του, 
κα ί 'τό  μονότονον τίκ-τάκ .τοΰ έκκρεμοΰ:..;.

»Τ ό  κερί έκεί, έπάνω στό τραπεζάχι τής μέσης έτρε- 
' μόφεγγε, καί , έτσι 'καθώ; έπάλλετο ή φλόγα του, sp- 
ριπτέν έπάνω στά λευκά σενδόνια τοΰ έτοιμοθανάτου, 
τριγύρω στό κρεββάτι του, καί έπάνω στοΰ; κατάλευ- 
κόυς τοίχους τάς σκιάς τών αντικειμένων, ποΰ έχόρευαν 
γΰρωθέν του ένα χορόν παράδοξον, τρελλόν, χορόν σιο>- 
πηλών Έριννύων ! . . .

»  Καί θά ένόμιζε κανεί; δτι αί σκιαί έκεϊναι ήσαν 
α: ψυχαί τών άθωων ποΰ έθανάτωσεν ό κατατρεγμό; τοΰ 
άλητηοίου εκείνου, καί ήλθαν τώρα νά χορεύσουν τόν 
πυρρίχιον της έκδικήσεω-, τριγύρω άπό τά κοεββάτι του, 
τώρα ποΰ ήγωνία τήν αγωνίαν τοΰ θανάτου ! . .. .

Ρ)) . . . "Εσκυψα έπάνω ε :;  τό πρόσωπόν του, έπί τοΰ



όποιου είχε διαχυθή κηρίνη ώχρότης καί έμέτρτ,σα τάς 
άναπνοάς του .

» Μία... δύο... τρεις... δένα.. .  εΐκοσι... τριάντα άνα- 
πνοαί!, . .

)) 'Η ώρα έπλησίαζε ! Δέν τοΰ έμενε παρά σχεδόν μι- 
σής ώρας ζωή

» ’Έ ξ ω  ό χειμωνιάτικο; αγέρας έβογγούσε. μ ’ ένα 
θρήνον ΰπόκο>φον, έζωτικόν...,

» Τό παραθυρόφυλλον κάποιου γειτονικού σπητιοΰ 
ειχε λησμονηθεί ανοικτόν, καί έ/.τυποϋσε κατά διαλείμ
ματα μ' έ'να κρότον ξηρόν, ποϋ μοϋ έπρ οξέιει άνέ/.φρα- 
στον ρίγος...

»  "Ε ξω , στά παράθυρά μας κοντά, ητο ένα πανύψη- 
λον πλατάνι. Μέσα στά γυμνά του κλωνάρια έσφύριζεν ό 
«γέρας τόσον παράςενα, ποϋ θά ένόμιζες ότι αί ψ^χαί 
τών άθώων θυμάτων τού ψυχορραγούντος, Ιψαλλον έξω 
άπό τγ,ς γρίλλιες τών παραθύρων τό τραγούδι τής έ/.δι- 
κήσεώ; των, μίαν σερενάταν παραπόνων καί βογγυτών, 
μίαν βαγνέρειον μελωδίαν άπό τρίξιμον δοντιών και σά· 
λευμα σκελέθρων ! .  . .

» Καί εγώ σκυμμένος επάνω στό προσιέφαλόν του, 
έθωροΰσα κατάματα  τόν θανάσιμον εκείνον εχθρόν μου, 
εκείνον ποϋ είχε ξερριζώσει αίματοστάζοντα τά φύλλα 
τή; καρδιάς μου. μέ τήν αυτήν αδιαφορίαν, μέ τήν οποίαν 
καθένας θά έξεφύλλιζε μίαν παπαρούναν ! . . .

» Τά βλέφαρά του ησαν μαυρισμένα, καί έτσι μισα- 
νοιγμένα, καθώ; ήταν, άφιναν νά διαφαίνεται τό εντός 
των, τό όποιον μέ όλην τήν θολάδα ποϋ τού είχεν έξα- 
πλώσει ό θάνατος διετήρει τήν αγριότητά του, καί έκα- 
θρέφτιζε τήν, εις τά βάθη τοϋ στήθους του, σαλεύουσαν 
ακόμη καρδίαν του, όπως εις τά βάθη σκοπέλου σαλεύει 
τάς πλαδαρά; του σάρκας έ'να ειδεχθές χταπόδι.. .

» Έθωροΰσα κατάματα  τόν άποθνήσκοντα εχθρόν 
μου, εκείνον πού μοϋ κατεκουρέλιασεν ότι ώοαϊον καί οι- 
λάδελφον αίσθημα εβλάστανε μέσα μου, εκείνον πού υ.έ 
πήρε άγνόν καί αισθηματίαν καί μέ παοέδωσεν εις τήν 
κοινωνίαν μάομαρον κρύον, έ/.εΐνον ποϋ μ ’ έδούτηξεν εις 
τήν κολυμβήθραν - οϋ Μίσου; καί μ ’ επέταξε σήμερα 
μπροστά σα; μέ μιά πέννα στά χέρια γιά ν’  ακοντίζω 
μ ’ αυτήν καί νά ζερριζόνω σπλάγχνα μέσα σ’  ένα άνοιον 
άγώνα, καί μέσα σ ’ έ'να αιώνιον αιματοκύλισμα ! . . .

» Ί'.θωρούσα τέλος εκείνον ποϋ μ* έκαμε νά σας όμιλώ 
όπως σάς όμιλώ ! . . .

#
» ’ Α π ’ έςω ό βορρι;ά; ή αί ψυχαί τών άθφων— διότι 

επιμένω ό'τι έκεϊναι ήσαν— έβογγούσαν θλιβερά, θλιβερά 
καί τό παράδοξον άκομπανιαμέντο τοΰ παραθυροούλλου 
συνώδευε τόν θρή ον των., . .

» Μέσα εις τό μίσοφωτισμένον δωμάτιο* ή'.ούετο τό 
τίκ-τάκ τοϋ ωρολογίου καί ό βαθύς, ό σπηλαιώδης ρόγ
χος τού έτοιμοθανάτου...

»  Έμέτρησα καί πάλιν τάς άναπνοάς του. Ή σ α ν  
τριάντα επτά τώρα. Δέν τώ  έμενε π*ρά ολίγων μόλις 
λεπτών ζωή ! . . .

» "Εσκυψα προσεκτικά επάνω του Έ να ς  κρύος ίδρώ; 
είχε περιχύσει όλον μου τό σώμα πλήν τό Μίσος έξετι- 
νάζετο ακόμη άπό τά βλέμματά μου...

» ’ Απέναντι' μου έστέκετο ένας μεγάλος καθρέπτνς, 
ποϋ ΰπό τό άρρωστον φώς τή; λαμπάδο ; έγυάλιζεν ω 
σάν τά νεκρά νερά μισοφωτισμένου σπηλαίου...

» Έ ρριξα  επάνω του τά μάτια μου καί είδα ό'τι 
είχα πάρει άλλόκοτον όψιν :

» "Εμοιαζα τόν ’ Αρχάγγελον τοϋ Θανάτου, καί τόν 
’ Αρχάγγελον τόν Έκδιιητνίν ! . . .

» "Εξαφνα μοϋ εφάνη ότι ρόγχος τοϋ έτοιμοθανάτου· 
έπαυσεν. Ρίγος μ ’ εκορίευσε, καί έσκυψα καί πάλιν επά
νω του ..

»  Ήκροάσθην...
» Έζοΰσεν άκόμη. Ά λ λ ’ ή αναπνοή του ητο τόσον» 

ασθενής, ώστε μόλις διεκρίνετο....
»  Παρήλθον δύο —  τρία λεπτά ακόμη, μακρά ώ ;  

αιώνες . . .
» Άκούμπησα τό χεοι μου στά μέτωπόν του. Ή τ ο  

χλιαρόν. Κατόπιν, σ ιγά— σιγά, ή θερμότης κατέβαινε, 
έσβυνεν ήρέμα. Τώρα τό μέτωπόν του ητο ψυχρόν, καί 
μετ ’  ολίγον ή μύτη του...

» ’Έ ξα ονα  άνοιξε δυό— τρεις φορέ; τό στόμα καί.. . .  
τό πάν έτελείωσεν !. ..

ι) Δ ίκ α ιο ι  καί κ α λ ο ί ,  ά ν α π ν εύ σ α τε  ! . . .
»  ’ Ητο νεκρό; ! . ..
» Ά κούαπησα τά δάκτυλά μου στά κρύα βλέφαρά 

του, καί μέ μίαν νευρικήν κίνησιν, ωσάν νά ήθελα νά τά 
βυθίσω εις τ ά ;  κόγχας των, τοϋ έκλεισα τά μάτια !. ..

» Κατόπιν έση*ώθίΐν, έσταύρωσα τά χεριά μου καί 
έκάοΦωσα επάνω του τά βλέμματά μου στυγνός ώς ό 
Θάνατος...

) )" ΙΙμουν  έ ξ α λ λ ο ; ,  άλλόφροιν ήμουν .

»Κ αί άκουα τόν άνεμον ποϋ έστέναζεν εΐ; τά γυμνά 
κλωνάρια τοϋ πλατάνου, καί τά παραθυρόφυλλον ποϋ έ -  
κοοτοϋσε, καί τό τίκ-τάκ τοΓ> εκκρεμούς, καί άκόμη πε. 
οισσότεοον ά^ουα τούς παλμού; τής καρδιάς μου, τήν 
άτακτον πνοήν τού σττθνυς μου...

«"Εξαφνα έννοιωσα ένα χέρι νά άκουμβά στόν ωμόν 
υιού. Άνεπήδησα καί έστράφην έντρομο;.

» ’ Ητο ε κ ε ίν η  !. ..
»*Ητο ή Φλώρϊ !. ..
ϊ ’ Εφο'.οϋσε μαϋρα, καί εϊχεν αφήσει νά χύνωνται 

ξέπλεχα στούς ών.ου; τά πλούσια, ξανθά της μαλλιά ..
»Μ ' έκύτταξε μέ τά μάτια υγρά, μ ’ ε/.φιασιν βαθυ-

/ · » - ν 2Γτατου πονου, και μου εσφιζε το χέρι.
»Κατόπιν :
» — Α γ α π η τ έ  ! μοϋ είπεν άπίθανεν ;. . .
»Ναί ! άπήντησα ξηρώς, ή τίγρις ! ,.
))Έζείνη άνεταοάχθη καί σφίγγουσα περισσότερον α 

κόμη τό χέρι μου :
))—  ” Ω, μή ! μοϋ είπε, πάψε ! Εμένα μέ είχε β α 

σανίσει περισσότερον... Τό ξέρεις καλά...Καί όμως εγώ —  
τ ’  άκοϋς; —  εγώ τόν συγχωρώ !. .. Πέραν τοϋ τάφου 
λύεται τά Μϊσος !. . .  ’ Αγάπη μου, γονάτισε μαζί μου, 
καί ας προσευχηθώμεν μαζί γ ι ’ αυτόν .. Τό θέλω, έτσι 
γιά τήν ’ Αγάπη μα ;

» Τήν έκύτταξα καλά. Ά π ά  τάς βλεφαρίδας της έ -  
κρέααντο δύο δάκρυα πού ΰπό τά αδύνατον φώς, έλαμπον 
σάν διαμάντια...

»Τήν στιγμήν εκείνην είχε πάρει εμπρός στά μάτια 
μου μίαν υπεργη'ίνην έμορφιάν. ” Κττι, γυρμέτιη καθώς 
ήτο επάνω άπά τόν νεκρόν, έξιδανι/.εύετο, μετεμορφοΰτο 
καί έπερνε τήν θωριάν τής Ουρανίου Συγγνώμης θρηνού- 
σης επάνω στους τάφους τών αμαρτωλών.. .

»Καί έγονάτισε...
»Κ αί έγονάτισα...
» 'οϋ είχε πάρει τό χέρι μέσα στό δικό της τό βελού-

Λ Τ Τ ΙΚ Η  ΙΙΜΣ

δινον, καί σιγαλή ή φοινή της εψιθυριζε συγκινητικωτα-
την πρσσευχήν...

n _ 1  Έλέησόν με ό Θεάς κατά τό μέγα έλεος ϊο υ . . .  
»Κ αί ή φωνή της άνέβαινεν γλυκεία, άταλη  ω ;  λιβα 

νωτόν, παλλομένη από τά ριγ/) τή; συγκινήσεως :
))—  Ο τ ι  ζ ά ζ  i^ouAoc; u.qj εγώ 

τία ένώπιόν (χου τταντός. ·
»Τί έγίνετο τήν ώραν εκείνην μεσα μου άέν μπορώ 

νά σά; εΐπώ. Ενθυμούμαι μόνον ότι έννοιωθα μίαν ανα
τριχίλα βαθειά ώς τά κόκκαλά μου, καί κάτι έφούσκωνε 
τά στήθη μου. καί κάτι έσείετο βαθειά μου, ώσάν νά έ- 
κλονίζοντο, καί κατέορεον, καί συνετρίβοντο έκεϊ μέ^α 
οί γιγάντιοι θόλοι ένάς Σκοτεινού Ναού, ποϋ υψώθη 
κατα τάς ώρας τώ  < μαρτυρίων, ώσάν νά κατέρρεον καί 
ΰπό τά ερείπιά τοαν νά κατεπλάκωναν έ'να άλλον νε
κρόν...

»Πλήν νεκρόν γίγαντα, πλήν θεότητά έκπεσούσαν... 
»Τ ό  νεκρόν μου Μϊσο; ! . . .

«Π όσην ώραν έμεινα γ ονα τισ μ ένο ; έκεϊ, τ ί  μού εϊ,^ε, 
κ α τό π ιν  όταν έσηκώθημεν ή Φ λώ ρα, δέν ένθυμούμαι νά 

σάς ε ίπ ώ ...
«Ένθυμουμαι μόνον καλα, οτι οταν εσηκο>θ/ιν, επλ/ι 

σίασα πρός τόν νε/.ράν, καί επάνω στό πρόσωπον του τό 
κέοινον, τό φωτιζόμενον άπό τό άροιοστον καί λειποψυχον 
φώς τή; λ αμπ άδο ;,  έκύλησαν δυό μoJ δάκρυα-δάκρυα ει
λικρινούς και παντοτεινής συγγνώμης ! . . . »

Woad. Ζωϊόπουλοςν

Η Ι Δ Ε Ω Δ Η Σ  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Γ Η Σ  Ζ Ω Η

(Ύ Γ ΙΟ  Τ Ο Υ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν Ο Υ  Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Υ )

Γ . Χ Ε Ρ Ρ Ω Ν

ΙΙκσα άληθώς επιστημονική επισκόπησις της φυσεως 
δέον νά περιλαμβάνει τον άνθρωπον καί την εργασίαν ώς 
την κυριωτέραν της φύσεως έξωτερίκευσιν.

Έογάζεται ή φύσις, όταν ό άνθρωπος οικοδομή μίαν 
οικίαν, καθ ’ όν τροπον ακριβώς η ιδία φύσις εργάζεται 
όταν ή άγελάς τρώγη. τό χόρτον της η όταν ό βούβαλος 
περιτρέχη τούς λειμώνας η όταν το πτηνόν κτίζνι την 
φωλεάν του.

Δέν υπάρχουν τεχνητά πράγματα χωρισμένα καί δια
φορετικά άπό τά  φυσικά π ρ άγμ ατα - δέν υπάρχει καμμία 
διαφορά μεταξύ της φύσεως καί τών εργαλείων η με
ταξύ της τέχνης κκί της φύσεως. 'Γπάρχει τέχνη εις της 
ούσεως τό πρωτογενέστατον ένστικτον, εις την άτελεστά- 
την αύτης έκδτιλωσιν* η δε υψιστη τελειο.»οιησις - Λ̂  ·■ 
χνης δέν είνε άλλο τι παρά τό άνθισμα της φύσεως.

ΓΙάντες βλέπουσιν επίσης οτι δεν όύναται νά υπαρ,·/) 
οικονομικόν ζήτημα «διά  τά  σά και τα  εμα» ε̂ ς κοινω
νίαν ζωοποιηθεΐσαν κκί σχηματισθεισαν μέ τας ι όζχζ  .οϋ 
’Ιησού, κάνέν ζήτημα τού πόσα θά ε /η  ό μέν περισσό
τερα άπά τόν δέ —  καθώς δεν υπάρχει ουτε τώρα ζη - 
τηυ-α αν σΰ ή έγώ έχωμεν περισσότερον ηλιακόν φώς ή 
άν πρέπη ό μέν ν ’άναπνέγ) περισσότερον άέρα άπό τόν δέ.

Ή α εΐς  σοσιαλίζοντες λέγομεν ότι ή δίκαια άμοιβη της 
έογασίας είνε τά υλικόν προϊόν της έργασίας. 'Ως στοι
χειώδης συλλογισμός είνε άληθές ποϋ λέγομεν. Ά λ λ ’ οΐ-

κονου.ικάς σκοπός τη Βασιλείας τοϋ Θεού μάς οδηγεί ε:ς 
άλλο τι πολύ άπέχον άπό τόν συλλογισμόν εκείνον μας 
οδηγεί εις τήν άδελφοποίησιν ήτις είνε άπειράκις βαθυ- 
τέοα άπά τήν βραχείαν πολιτικήν καί οικονομικήν άν- 
τίληψιν της ίσότητος· μας οδηγεί εις κοινωνίαν, εις τήν 
όποιαν αί άρισται ή μ ώ ν  σημεριναί ίδέαι περί δικαιοσύνης 
θά οαίνωνται τόσον σκληραί καί άπάνθρωποι οσον μας 
φαίνεται σήμερον ή άνθρωποφαγία. Εις τήν κοινωνίαν 
εκείνην θά θεωοηται άκατανόητον τά νά πληρώνεται ο 
άνθρωπος διά τήν εργασίαν του ή τά νά ζητη μισθόν όια 
νά ποοσφερη τάς υπηρεσίας του— τοσον άκατανόητον ο
σον τό νά θέλη πληρωμήν τό άνθος διά τό άνθισμα του 
η τό δένδρον δία τούς καρπούς του ή ή μ η τέρ α  διά την 
στοργήν πρός τά τέκνον η τό παιδίον διότι μεγαλώνει 
κ α ι  άνδρούται, Τόσον φυσικά όσον τά δένδρον κάμνει 
άνθη καί καρπούς οΰτω πας άνθρωπος θά κάμνη την ερ
γασίαν τήν όποιαν έλευθέρως καί εΰγενώς θέλει να κα- 
ανη καί θά πορίζεται εις πάσαν ανάγκην τοϋ πνεύμα
τος καί τοϋ σώματος τοσον.έλευθέρως καί άνεςοδως οσον 
έ λ ε υ θ έ ρ ω ς  καί άνεξόδως οί πνεύμονες πορίζονται τον αερα
πού άναπνέουν.

Πράγματι οί άνθρωποι έκαμαν τά  άριστα τών πραγ
μάτων τού κόσμου όχι χάριν αμοιβής^ ή πλερωμών, 
ά λ λ ’ άπλώς έκ της άγάπης πρός τό ποιησαι αυτχ η εκ 
τής άγάπης πρός εκείνους χάριν τών οποίων τα  έκαμαν. 
Τ ά  κοινά έργα τής καθημερινής ζωής, ώς καί τα  διαρ
κέστερα έργα τής φιλολογίας καί τής κκλλιτεχνιας, άνα- 
βλύζουν έκ τής εμφύτου δημιουργικής ανάγκης και όταν 
άν-όμη αύτη άφυπνίζεται ύπό τών φαινομενιχώς εξωτε
ρικών αιτίων.

Οί αεγάλοι σκαπανείς πάσης εποχής καί χωράς, οι 
άριστοτέχναι άοχιτέκτονες τών ναών, αί γενναία-, αυτα
παρνήσεις καί αί" γλυκείαι τής φιλίας ύπηρεσίαι καί αυ- 
ταί άκόυ,η αί άοοσιώσεις τών σκλάβων πρός τους αϋθ=ν- 
τας τ ω ν ,  άνεφάνησαν έπί τής γής τόσον όρμεμφύτως 
όσον τά  άνθη εις τούς άγρούς καί οί καρποί επί τών όεν 
δ ε ω ν  έγεννήθησαν έκ τής έμφύτου άν.άγκης τής άγάπης. 
Καί ούδέν υπάρχει έν τή φύσει τό άνταποκρινομενον 
πρός τάς ιδέας μας περί άμοιβής, περί κέρδους, περί χρη
ματικής αξίας. 'Π  καρδία μου δέν πάλλει χάριν πλη- 
ρωμής· ό πράγματι άγαπών δέν άγαπα χάριν άμοιοής 
οί υ.εγάλοι υ.ας διδάσ/.αλοι δέν διδάσκουν δια τα  οσα τούς 
δίδοαεν' ή * βάλανος δέν γίνεται δρΰς έπί μισθώ- ο ήλιος 
καί ο άήρ δέν προσφέρονται εις ήμας διά νά πληρωθούν. 
Τ ά  άριστα πράγματα τής ζωής ή τής φύσεως ή τής ερ
γασία'; είνε τά  ανέξοδα μέν άλλά καί άνεκτίμητα πραγ- 
άατα  τά  όποια οί άνθρωποι έχουν άπά κοινού.
‘ Κ α τ ’ αυξουσαν πάντοτε πρόοδον βαίνει ό άριθμάς των 
σοσιαλιστικώς άναπτυσσομένων πραγμάτων, τα  οποία 
τίθενται εις αρμονίαν πρός τήν κοινοκτημοσύνην τής φυ
σεως. Ή  κοινότης η τά Κράτος στρώνει τήν δημοσίαν 
οδόν όπως χρησιμεύσει εις καλούς και κακούς, εις πλου
σίους καί πτωχούς, εις πιστούς καί άπιστους, εις τόν 
επαίτην καί τόν βαθύπλουτον, εις τόν εντόπιόν και τον 
ξένον δέν έρωτά κανείς, άν ό άνθρωπος που βαδ'.,ει εις 
δοόυ.ον πληρών/)' φόρους διά νά τόν συντηρή, η άν ο χ α -  
οακτήο τοϋ βαίίζοντος άποδεικνύεται καλός ή κακός με 
τ ά  υ-έτοα .πού τάν μετρούμεν ήμπορεϊ νά περιπατη ό- 
σον*θέλει, ά 3κεϊ νά μή έμποδίζη τούς άλλους· ό δοομος 
άνήκει εις πάντα άνθρωπον έχοντα τήν ανάγκην του χ ω 
ρίς πληρωμήν, χωρίς ειδικήν άδειαν. Ο δημόσιός όρο- 
μος είνε'σκεύος τής άνευ διακρίσεων κοινοκτημοσύνης.



Ο ύ τ ω , θεω ρηηκώ ς τ ο ύ λ ά χ ισ το ν, π λ ά σ μ α  τ ή ;  κ ο ιν ο - . 

κτημ οσύνης εΐνε χ χ ΐ  τό σ ύ σ τ η μ ά  ιώ ν  δ ρ ο σ ιώ ν ·· .σχο
λείω ν · ή κοινότης ιδρύει τό δημόσιον σχολείόν τη ς διά; 
ν ά  διδάσκη π ά ν τ α ς τούς έχοντας ά νά γκή ν αύτοϋ, χώ ρίς 

νά κ υ τ τ ά ς η  διακρίσεις οΐκο νο μ ικά ς, θ ρη σκβυΐικάς η κο ι- 
νω νικά ς. Τ ό  ίδιον συμβα ίνει κ α ί μ,έ τ ά  δη μόσ ια  - μουσεία, 
με τόν φω τισμόν τών δρόμων ύπό τ ή ς  δη-μοτικής έςου- 
σ ίχ ς , γ Λ  την έλευθ;;αν'ύδρευσιν μέ την δωρεάν σ ι δ η ρ ο δ ρ ο 
μ ική ν συγκοινω νίαν ποΰ έχουν πόλεις τινές τή ς Α ύ σ τ ρ ά - 
λ ία ς ,μ έ  τοσας ά λ λ α ς κ α θ η μ ερινώ ςπ ολλα π λα τια ζομ 'ένα ς εύ- 

κολία ς τ ά ς  όποιας ή οικονομική πείρα εισάγει εις την ά -, 
νεςοδον κοινήν χρήσιν.

Ή  πείρα τοϋ κόσμου βαθμηδόν και κ α τ ’ ολίγον ά- 
σπάζεται τό οικονομικόν σύστημα ·; το- όποιον, εύρίσκει, b.t-' 
καιοσύνην έν τή ίσότητι, άγαθότητα εν'τ·ή ελευθερία, 
ασφάλειαν διά· τούς ανθρώπους καί τ ά  πράγματα έν τ ώ  
παρέχει'/"πρός πάντας τούς ανθρώπους πάντα τ ά  πράγ
μ ατα . Καί ήρχίσαμεν ήδη νά σκεπτώμεθκ ότι άληθης 
ελευθερία, άληθης τελειότης τής ζωής τού ανθρώπου‘εΐνε 
τό νά εχγ έζησφαλισμένα το ψωμί του καί την τε'χνην 
του ό'πως έχει έζησφαλισ.με'να τό ηλιακόν φώς καί τόν 
άε'ρα' ότι άσφαλεστέρα θεραπεία, τών ανθρώπων άπό τό - 
πάθος τής πλεονεςίας, άπό τόν πόθον τοΰ ν ’ αποκτήσουν 
περισσότερα άπό όσα χρειάζονται, εΐνε τό .νά  έχουν ό'σά 
χρειάζονται βέβαια καί άνεζοδα.

Δέν θ ’ άργήση ίσως ή· εποχή καθ ’ ήν αί πόλεις θά 
μοιράζουν τό ψωμί καί,τό ·)άλα τόσον άνεςόδως ό'σον 
μοιράζουν τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν ή ό'σον ό ήλιος μοι
ράζει τάς άκτϊνάς του" θά εΐνε δέ τοΰτο πρακτίκώτατον 
οικονομικόν μέτρον, πόρισμα τής πείρας τήν οποίαν θά 
παρ.άσχη ά σοσιαλισμός. “Εκαστος πολίτης θά ε /η  τότε 
ψωμί άναλόγως τής άνάγκης του, τόσον άνεςόδώς όσον 
εχει σήμερον τήν πυροσβεστικήν άντλίαν ή τον δημόσιον 
δρόμον άναλογως τής άνάγκής του. Οί άνθρωποι θά έρ-

γάζωνται έλευθε'ρως διά νά μριράζωνται έλευθε'ρως, καί 
Οά. μοιράζωνταΛ έλευθε'ρως δ ι ν ά  παράγουν έλευθε'ρως 
καί .θά παράγουν πάντα τά άριστα, όταν ή παραγωγή 
καί ή διανομή, οργανωθώσρ/ έν τή βασιζόμενη έτΐί τής 
κοινοκτημοσύνης αρμονία.τής Βασιλείας τοϋ Θεοΰ, ήτις 
δέν εινε τίποτε άλλο παρά ή βασιλεία της φύσεως,.

•‘Ο οίκονομικός ούτος σκοπός τής έπιδιώΕεως τής παγ
κοσμίου-άγάπης -δέν λύει ,ό'λας μας. τάς άπορίας, διότι 
δέν μάς άφίνει τό δικαίωμα τής παραδοχής η τής άπ.ο,ρ.- 

. ρίψεως. "
Ά λ λ ά  περιτταί- κ ;·' άπόρίαι καί ·οΐ ένδοιασμο-ί' μόνον 

πίστεώς'εχωμεν άνάγκην, διά νά ύποτάςωμεν τόν κόσμον 
’ εις την σϊφίαν τής αγάπης. Ά ν  εχωμ'εν πίστιν πρός. την 

άγάπην δέν πρέπει νά. φ.οβώμεθα τί τάχα  θά συμβή 'άν 
ύπότάζ.ωμεν την ζωήν καί τήν κοινωνίαν εις τήν,άγάπην 
ώς εΐ<; την άρχήν ήτις θά τάς οργάνωση καί θά τάς διοί
κηση' δεν πρέπει’ νά άμφίβάλλωμεν διά τήν δύναμιν 
τής άγάπης επί .τής ψυχής, άν θέλωμεν ,νά δεχθώμεν 
διά πάντίκ άνθρωπον ζωήν ιδίαν καί αρμονικήν, ήτις 

. ύπηρετοΰσα την ανθρωπότητά θά εΐνε τελείως καί . άνευ 
τίνος περιορισμού τής ελευθερίας του ίδική του. ’ · ;

Δέν, υπάρχει κίνδυνος μήπως ή άγάπη\ όδηγήσή τόν 
κόσμον εις την καταστροφήν, διότι ή άγάπη εινε η μόνη 
δύ.ναμις ήτις δύναται νά οροντίοη δ ι ’ έαυτήν' ή άγάπη 
δύναται νά έκμηδενίση παν τό κακόν έκ τοΰ.κόσμου, άλλά 
τό. κακόν ούδεμίαν έχει λαβήν έπ ’ αυτής.·'

“Ενα μόνον εχομεν προορισμόν, ν ’ άγαπώμεν. καί ν ’ 
άπομακρύνώμεν παν ό,τι δέ·ν εινε άγάπη ,άπό τήν συνεί- 

1 δήσιν καί τάς ελπίδας μας, Ά ν  άγαπώμέν όσον πρε'πει, 
θ ’ άοήσωμεν όπίσω πάντα φόβον καί θά φθάσωμεν εις 
.τόν βαθμόν εκείνον τής',σοφίας όστις θά <Ηαλευκάνη παν,· 
τα  τά. προβλήματα τής άνθρωπίνης ύπάρςεως.
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Κ ατά τόν ήχον o i l !  le joli tem ps tout 
en neige. Μουσική Γεωργίου (D on qo is .)

Σταυ.τί σου. νάμΟυν σκολαρίκι,
νά χάδευα τό μάγουλο τό δίοσεοό, 
Βγαλμένο άπ ’ ωραία θήκη 

νά έκινούμηνκρεμασμένο λάμπεδό. 
Σταύτί σοϋ νάμοΟν σκολκοίκί 
βγαλμένο ά π ’ ώραία θήκη.

Γιά σένα νάμουν δαχτυλίδι,
τό δάκτυλό σου νάσφιγγα τό απαλό, 
,στάφρατο χέρι σου στολίδι 

στο στόμα νά μ ’ έγγίζης ν.ά σέ φιλώ. 
Γιά σένα νάμουν δαχτυλίδι, 
στάφρατο χέρι σου. στολίδι

ΑΙ Σ Ι Α Η Ρ Α Ι  Π Υ Λ Α Ι  Τ Ο Υ  Δ Ο Υ Ν Α Β Ε Ω Σ

ΔΪΟ ΔΡΑΜΑΤΑ ΪΟΤ ΙΨΕΝ
(Έντυπώίίεις τΐις ότιγμϊις)

’Εσχάτως άνέγνωσα γαλλιστί δύο δράματα  τοΰ 
Νορβηγού δραματογράφου Τψεν, τούς «Βρυκόλακας» καί 
τό «Σπίτι  τής Κούκλας.» Έ ξ  αυτών καί μόνων δέν δύ- 
ναται νά μορφώσγ) τις άκριβή καί πλήρη ιδέαν περί τής 
ιδιοφυίας αύτοΰ. ΙΙαρατηρεί τις ουχ ’ ήττον έκ πρώτης 
οψεως ιδίαν μέθοδον καί άντίληψιν ΐδιάζουσαν τής συγ
χρόνου ζωής καί κοινωνίας. Ό  Νορβηγός δραματικός 
δέν είναι οπαδός τοΰ 1 art pour Γ art, περί τούτου 
πείθεται τις άπό τής άναγνώσεως τών πρώτων σελίδων. 
*0 σκοπός του είναι πολύ διάφορος. Ά ντ ί  νά έκδώστ, 
σύγγραμμα ήθικοφιλοσοφικόν, εις ολίγους μόνον προσι
τόν, ποοετίμησε νά άπευθυνθή πρός τό πολύ κοινόν καί 
νά έκθέση έν εϊδει δραματικών σκηνών τάς ιδέας του.

ΙΙρός τοΰτο δέν εκλέγει πάντα τά  ύπό τής δραμα
τικής τέχνης παρεχόμενα μέσα, άρκούμενος εις παν ο,τι 
ιδίως τοΰ είναι χρήσιμον. Χρήσιμος προ παντός τοΰ εί
ναι ή διαλογική μορφή. Ούτω δέ τό εργον του είναι όλι- 
γότερον ποιητικόν καί πολύ μάλλον βήμα, έφ ’ού διαδοχικώς 
προσέρχονται, οί μεν συνήγοροι τοΰ κρατοΰντος συστήμα
τος, εις ό έρείδεται ή κοινωνία, οί δέ σφοδροί κατήγο
ροι. Εκλέγει πρός τοΰτο, άφ ’ ενός άντιπροσώπους τών 
κρατουσών ιδεών, άφ ’ ετέρου άνθρώπους, άσθενεΐς, νοση
ρούς, ύποστάντας όλας τάς ένοχλήσεις καί τά  βάσανα τοΰ 
νεωτέοου πολιτισμού καί συγκεντοώσαντας έν εαυτοίς ό - 
λην τήν εκ τούτων πικρίαν καί θλίψιν. Ή  θέσις τοΰ Ί -  
ψεν δέν είναι νέα. Μυριάκις έν τοΐς έργοις τοΰ 19ου 
αίώνος έξετοςεύθησαν άραί κατά τοϋ καθεστώτος, κατε-

δείχθησαν όλαι αί ύπάρχουσαι πληγαί καί ή σαπίλα, 
ήτις διαφαίνεται ύπό τό λαμπρόν αύτοΰ κάλυμμα. 
Φυσικόν. είναι ότι πάς ό βλέπων τά  όνειρά του κατα- 
στρίφόμενα, τόν βίον καθιστάμενον άπέλπιδα ημε
ρών καί νυκτών διαδοχήν καί την άμυδροτάτην έλπίδα 
έσβεσμενην, κάθηται εις τά  ερείπια τής άπελπισίας του 
καί ή πρώτη άρά θά είναι όχι κατά  τής ιδίας ίσως άνι- 
κανότητος καί τών άτυχών περιστάσεων ών θΰμα έπεσεν 
άλλά κατά τής κοινωνίας. Ή  γλαφυρά καί επαναστατι
κή λογογραφία τοΰ Jules Valles, τοΰ πτωχοϋ αύτοΰ
βασανισμένου, του μονομανούς και παραφορου εγκεφά
λου, πλέον ή άπας εύρεν ήχώ εις καρδίας όμοιας δοκι- 
μασθείσας. Παρομοίως τό άριστούργημα τοΰ GO the, 
ό W erther, τί άλλο είναι ή τό θύμα τών κοινωνικών, ού
τως είπείν, προλήψεων καί ού έν τούτοις ή έντύπωσις ου- 
σιωδώς διαφέρει τής έκ τών δραμάτων τοΰ “Ιψεν π α ρ α γ ο -  
μένης έντυπώσεως; Κ α ί  τοΰτο, διότι δικφέρουσίτά μέσα- 
*Ας έςετάσωμεν τήν μέθοδον μεθ’ής προβαίνει ό Gothe καί 
την νεωτέραν τού “Ιψεν, ώς καταφαίνεται έκ τών δύο 
δραμάτων.

Εις τό έργον τοΰ Gothe ύπερέχει ή μορφή τοϋ W e r
ther, όστις κυρίως πάσχει έκ φανταστικών δεινών, ές 
έλλείψεως ιδανικού καί πληθώρας πόθων, οϊτινες, ικανο
ποιούμενοι ή μή, τόν άφίνουσιν εις τήν αύτην λαχ
τάραν, εις τό αΰτό μελαγχολικόν συναίσθημα. Καί 
τό συναίσθημα τοΰτο περιγράφεται θαυμασίως έν ταίς 
έμπνευσμέναις έπιστολαίς του. Βλέπει τέλος την Char
lotte, ήν άμέσως άγαπΧ. Αΰτη πρόκειται νά ύπαν- 
δ:ευθή τόν Albert καί τόν ύπανδρεύεται. καίπερ ά -  
γαπώσα καί αύτη τόν Βέρθερ. Ό  δοθείς κατά πρώτον 
λόγος καί ύστερον ό γάμος είνε έμπόδιον. Ώ ς  άνέγνωσα, 
αύτη είναι ή κυριωτάτη θέσις τοΰ "Ιψεν και ταύτην προ
σπαθεί νά λύσϊ). Εις τοϋ Gothe τό εργον ό ήρως α ΰ τ ο -



κτονεΐ, ή δέ αύτοκτονία του περιβάλλεται όλως ποιητι
κήν λάμψιν. Αύτοκτονεΐ μάλλον έκ τοΰ άπέλπιδος έρω
τός του η έκ του κχκού οργανισμού της κοινωνίας. Καί 
τοΰτο διότι ό Gollie  έπεζήτησε νά γράψτ, εργον ποιητι
κόν καί αισθηματικόν καί ή ψυχή του κυρίως ητο καλλι
τεχνική. Ά ν  δέ ό αναγνώστης εξάγει καί τι πλέον, εις 
τοΰτο συνεργάζεται ρετά τοΰ συγγραφε'ως ώς έκ της φύ- 
σεως της ύποθε'σεως.

‘Ο W e r th e r  προτιμά τόν θάνατον ούχί έξ ηθικών 
λόγων, άλλά διότι άπεχθάνεται την πάλην, ή δέ τελευ
ταία μετά της Gharlotte σκηνή τοΰ κατέδειξεν ό'τι λίαν 
δυσχερής θά εινε ή νίκη έπί τοΰ εαυτού του. Ό  Gothe 
έκτός τών άλλων προετίμησε τήν αυτοκτονίαν, διότι 
τοιοΰτο ήτο τής εποχής τό ρεΰμα καί τοιαΰται ήταν 
αί αίσθημάτικαί ψυχαί τών συγχρόνων του,αΐτινες παοη- 
γορήθησαν άδοντες τό υψηλόν τοΰτο άσαα.

Τουναντίον ό "Ιψεν όρμάται ές ώρισμε'νης ιδέας. Ε ί-  
vs:i επαναστατικός. ΙΙάσχει έξ υπερβολικής μονομεροΰς 
πζρατηρήσεως. ’Έχειπεισθή άκραδάντως ότι τά  παοόν- 
τα  δεινά γεννώνται έκ του κακοΰ καθεστώτος. Ό  γάμος 
κ α τ ’ αυτόν σήμερον είναι κΰβος, ον παίζουσιν οί σύζυγοι 
τή κοινωνική προλήψει ΰπείκοντες. Λέγουσι τοΰτε'στι οί 
με'λλοντες σύζυγοι πρός άλλήλους. « Ήξεύρομεν ότι οί 
ένωσίς μας θά άποβή δυστυχής, ότι θ< καταστήσωμεν 
" ά τέκνα μας δυστυχή, διότι δέν άγατώαεθα  καί θά 
διαμείνωμεν ξένοι πρός άλλήλους, ή διόΐι είσαι μέθυσος 
ή μονομανής ή εϊμεθα άσθενεις άμφότεοοι. Άδιάφορον 
άς ένωθώμεν καί άς παίξωμεν τήν γνωστήν κωμωδίαν 
ώς τόσοι άλλοι». Δ ιά  τοΰτο ό γάαος κατά τόν "Ιψεν, 
ώς σήμερον γίνεται, στερείται πάσης ηθικής. Δεύτερον 
διατί νά είναι διά βίου άναπόσπαστος δεσαός ; « Ό τ ε  συ- 
νήλθομεν εις γάμον, ήπατώμεθα περί τών άμοιβαίων αι
σθημάτων. Τ ώ ρα  ότε έννοήθημεν, άς χωρίσωμεν». Ό  
κρατών θεσμός τό άπαγοοεύει, τό διαζυγιον εχει ώρισμέ- 
νους λόγους μή επιτρεπόμενης τής λύσεως τοΰ γάμου 
άπλή συναινε'σίΐ. ’Ιδού, άπαντά ό "Ιψεν, ποΰ εγκειται 
τό κακόν. Διατί νά μή καταστή ούτος άπλοΰν συνάλ
λαγμα , έν ώ έκαστος νά έπιζητή τήν ευτυχίαν του καί 
πας ό μή άρεσκόμενος νά άποχωρή ; Καί τήν ιδέαν του 
ταύτην υποστηρίζει οΰχί διά θεωριών άλλα διά παραδει- 
λμάτων ειλημμένων έκ τοΰ συγχρόνου νορβηγικοΰ βίου. 
Ούτω εις τούς «Βρυκόλακας», έάν ή κυρία ’Ά λβ ιγγ ,  
πνεύμα έμπεφορημένον, ώς έκ τών δυστυχημάτων αυτής, 
τών ιδεών τοΰ "Ιψεν, δέν ΰπήκουεν εις τόν ίεοε'α Μάνδερσ, 
ά λ λ ’ έπραττε ό,τι ό νους τής ϋπεδείκνυε, δέν θά διήρ- 
χετο ζωήν θλιβεοωτάτην, ψευδομένη αιωνίως πρός έλυ
τήν , ττρός τόν σύζυγόν της καί τόν κόσμον, καί το χείρι- 
στον δίδουσα τήν ύπαρξιν εις άτυχές πλάσμα, τόν ’Ό σ -  
βαλδ, οστις μέ τά  εύγενε'στατα αισθήματα πεπροικισμέ- 
νος καί καλλιτεχνικής ιδιοφυίας εμπλεως, πληρώνει φό- 
ρον άπαίσιον εις τήν κληρονομικότητα. Ά ν  κατε'ρριπτε 
διά χειρός θαραλλέας τό κοινωνικόν οικοδόμημα, δέν Οχ 
περιήρχετο εις τό οϊκτρόν σημεϊον, αυτή, ή μήτηρ, νά 
δώση τόν θάνατον εις τό τεκ νόν  της διά νά τό λυτρώσϊ) 
καταστάσεως εις την εικόνα τή ; οποίας φρίττει. Καί ή 
πικρία της δέν έχει όρια κατά τοΰ Μάνδερσ, έναρέτου 
κκτά τήν σημερινήν σημασίαν άνθρώπου, κυρίως δ μ ω ; έκ- 
προσωποΰντος σύστημα, ή μάλλον ολόκληρο»κόσμον, τρκ- 
φε'ντα άπό τάς αρχαίας ίδε'ας, μεγαλυνθε'ντα δέ κκί άνα- 
νεωθέντι δ·.ά τοΰ χριστιανισμού κκί τή ; νεωτέρκς φιλο- 
σοφίκς. Κ α τ ζ  τάς ιδέας της 6 Μκνδερϊ τί κκλλίτερον 
θά 'έπραττε, ή άν συνεμερίζετο τόν Ιρωτα ον τοΰπροσέφε-

ρεν, δτε, φεύγουσκ τήν άκολασίαν καί βδελυγμίαν τοΰ 
συζύγου, ποοσήρχετο πρός αυτόν ικέτης ; ’Αντί τούτου 
προετίμησε νά τής υπόδειξη αϋστηρώς τό κκθήκον. Καί 
ή γυνή αύτη πράγματι έξετέλεσε τό καθήκον της,ΰπερβάσα 
αυτό, καί πρός άνταμοιβήν πκρε'στη πρό τοΰ οίκτροΰ 
θεάματος τοΰ υίοΰ της, μεταμορφωθέντος εις τόν άρχαΐον 
"Αλβιγγ, μέ τά  αυτά ζοφερά καί άχαλίνωτα πάθη, τήν 
κτηνώδη καί βδϊλυράν άκολασίαν, τήν άπαισίαν καί φρι · 
κώδη εγκεφαλικήν μαλάκυνσήν καί τό χείριστον μέ τήν 
συναίσθητιν του πάθους του. ΙΙώς κατασπαράττουσι τήν 
δυστυχή μητέρα, οί λόγοι αύτοΰ ζωηρά ήχώ σκέψεων 
πολλάκις στίοβιλησθεισών έν τ ώ  έγκεφάλω της, καί πώς

νκισθάνεται οτι αυτή είναι ή αϊτίκ, άποδεικνύουσα τοΰτο 
ό'τε τοΰ δίδει τό δηλητήριον.

Εις τήν ψυχήν του αναγνώστου σχηματίζονται καί 
άλλκι εικόνες. Διά τής φαντασία ' συμπληρόνει τό δράμα 
καί πέοα τοΰ πραγμκτικοΰ. Φαντάζεται τήν κατόπι/ 
άπελπισίαν τής ’Ά λ β ιγ γ '  ποιος θε'λγ άποδώσν-, εις αύτην 
πάν ο . τ ι  έθυσίκσε γενναίως πρό τοΰ κοινωνικοΰ βωμοΰ, 
τήν νεότητα, τόν χαθε'ντα Ιρωτα, τήν παράφορον στορ
γήν καί τά  γενναία καί εύγενή αισθήματα, τά  πόσον 

πεοαιωθέντα διά τοΰ θ :νάτου τοΰ "Οσβαλδ.θλι δερως
Καί αμέσως έξ άντιδράσεως, άπό τήν περιπαθή ταύ

την κατά τοΰ  κρατοΰντοςσυστήματος ευγλωττίαν, ό άνα- 
γνώστης σκέπτεται τί θά συνέβαινεν άν ή ’Ά λβ ιγ γ  ύπήκουεν 
εις τάς ιδίας σκέψεις" ό ’Άλβ'.γγ μόνος τουλάχιστον θά έβα- 
σκνίζετο,· χωρίς νά άφίσγ) τόσα καταστρεπτικά ίχνη τής 
διαβάσεως τουί έφ ’ ών ’έμελλε νά χαραχθή εϋρύματος δρό- 
υ.ος συμφορών άπαισίων. Καί τό συμπέρασμα τις πταιει ; 
Ή  σημερινή όργάνωσις τής κοινωνίας.

Έ λθωμεν εις τό δεύτερον δράμα Ή  Νόρα λατρεύει τόν 
σύζυγόν της Τόρβαλδ, πιστεύει δέ τόσον εις τούτο, ώστε 
θυσιάζει καί αυτήν τήν τιμήν της, καθισταμένη πλαστο- 
γράφος, χάριν τής ζωής τοΰ συζύγου της. Είχον άνάγκην 
χρημάτων διά τό ταζείδιον, όπερ ήτο άναγκαΐον εις την 
σωτηρίαν τοΰ Τόρβαλδ. Καί αυτή, ή μικρά κούκλα, ή 
αιωνίως γελώσα, ή παίζουσα τό κρυφτόν μέ τα  τέκνα 
της, καί θεωρούσα τό βίον άνεφελον καί άείποτε μειδιώντα, 
χάριν τοΰ ίερωτάτου κ α τ ’ αυτήν σκοποΰ προβαίνει εις 
ποάξιν, ής τάς συνεπείας άτελώς συναισθάνεται. Ό  
Grogstad, πλαστογράφος καί αυτός είναι εις θέσιν νά τής 
δ αν ε ίση, ά λ λ ’ άπαι:εϊ υπογραφήν έγγυητοΰ, καί ;οιοΰτος 
εις τήν Νόοαν υπάρχει μόνον ό θνήσκων πατήρ αυτής. 
Ούτος άπέθανε πρίν δυνηθή καν νά μάθη τι, ή δε Νόρα, 
τρεις ημέρας μετά τόν θάνατόν του φέρει ’έγγραφον με 
πλαστήν πατρικήν υπογραφήν. Αυτή ή κούκλα, όπως και 
ά /  έξετατθ/}, ήτο πολύ ελαφρά διά νά προβή εν επιγνώ- 
σει εις το ’.οΰτον έγκλημα.

Έπίστευεν ότι ό νόμος διακρίνει άπό πράςεως πράςιν 
σκοπών τά  αίτια καί δτε ό Grogstad την έςαγει της α 
πάτης, μένει έκπληκτος, κκταβοώσκ τής άδικίας τών 
νόμων.

Τ ά  χρήματα οΰ-.ω έλήφθησαν, τό ταξείδιον εγένετο, 
ό Τόρβαλδ' ανέκτησε τή ' υγείαν. 'Η  εύτυχία διεγέλα εις 
τήν Nod/.v κκί τό μέσον δ ι ’ ου Ιφθασεν εις αυτήν, άπε- 
σβέσθη σχεδόν έκ τής μνήμης της καί τής έφαίνετο πλέον 
ώς όνειρο·/ κακόν. Καί ε πέρα-εν ευτυχής οκτώ έτη. ’Ή 
δη ό Grogstad, έχει άνάγκην τής μικράς θέσεως, ήν 
αετά πολλά κατώρθωσε νά λάβτ), έν τή Τραπέζτ,, ής

διευθυντής νΰν καθίσταται ό σύζυγος τής Νόρμκς Τόρβαλδ, 
κ α ί ’έχει άνάγκην αυτής χάριν τής κλονσθείσης ύπολήψεώς 
του καί πρός δημιουργίαν νέου μέλλοντος. Ό  Τόρβαλδ είναι 
διατεθειμένος νά τόν άποπέμψ·/) καί τοΰτο ό Grogstad γι- 
νώσκει. Έ χει εις τήν κατοχήν του τήν πλαστήν συναλλαγ
ματικήν, άπειλεϊ δι ’ αυτής τήν Νόραν, ήτις έντρομος αφυ
πνίζεται διά νά εύρεθή έν τή σκληρά πρα· ματικότητι. Ά ν  
έμάνθανεν ό σύζυγός της πώς θά άπεδεχετο τό έγκλημά 
της, όπερ έν τούτοις ύπηγόρευσεν ΰπερβάλλουσα άφοσίω- 
σις ; "Ηθελε παντί τρόπω νά άποφύγη τήν δοκιμασίαν 
θεωρούσα άλλως την ευτυχίαν της άποπτάσαν. Μία 
ελπίς ύπελείπετο, νά διατηρηθή έν τή θέσει ό Grogstad. 
Ό μιλεϊ περί αύτοΰ εις τόν Τόρβαλδ, ικετεύει αυτόν, ο- 
στις μένει άκαμπτος, διότι άπεχθάνεται τόν άρχαίον συμ
μαθητήν, ού ή διαγωγή καί τό άπαίσιον παρελθόν βλά- 
πτουσι καιρίως αυτόν έν τή νέα θέσει του.

Ό  Grogstad, άμα τή απολαύσει, άποστέλλει επιστο
λήν, έν η  άποκαλύπτει τό μυστικόν' τήν ρίπτει εις τό 
πρό τοΰ γραφείου τοΰ Τόρβαλδ γραμματοκιβώτιο'/. Ή  
Νόρα μέ διαφόρους προφάσεις πείθει τόν σύζυγόν της νά 
επιβραδύνγ; τό άνοιγμα τοΰ κιβωτίου, ή δέ πυρετώδης ε- 
ξαψις αυτής κάμνει έντύπωσι/ καί εις τόν Τόρβαλδ, ό- 
στις ούχ ’ ήττον ούδέν ύποπτεύει, άποδίδων αύτήν εις 
άορίστους φόβους της περί πιθανής έκδικήσεως διά τοΰ τύ
που έκ με'ρους τοΰ Grogstad. Χορεύει πυρετεδώς τήν ταραν- 
τέλλαν εις τόν χορόν εις ον ήσαν προσκεκλημένοι καί 
μετά ταΰτα κατά τό μεσονύκτιον ή επιστολή περιέρχε
ται εις τόν πρός ον δ'ρον. Ό  Τόρβαλδ, μανθάνων τό 
έγκλημα τής Νόρας, δέν συλλογίζεται παρά εαυτόν. 'Υ 
βρίζει τήν Νόραν λέγων αυτή δτι καθίσταται παίγνιον 
τοΰ Grogstad καί ό'τι ήκοινωνική του θέσις κατε'ρρευσε διά 
παντός. “Οτε τέλος ό Grogstad, διά τήςάφοσιώσεως τής 
παιδικής φίλης τής Νόρας έπιστρε'φει τά  συνάλλαγμα, ό 
Τόρβαλνδ σωθείς, λησμονεί, κάμνει τόν γενναϊον καί ίππο- 
τικόν, συγχωρών άπό καρδίας τήν Νόραν. Ά λ λ ’ αυτή ;

Ό  άκαμπτος καί έκ ψυχροΰ ύπολογισμοΰ εγωισμός 
τοΰ συζύγου της, επληςεν αύτήν βαθύτατα. Αύτή διατί 
έπραξε τό έγκλημα ; Χάριν αύτοΰ καί μόνον. Καί τώρα 
τό πρώτον αισθάνεται πώς ό Τόρβαλδ τήν ήγάπησε μέχρι 
τοΰδε. Ά ν τ ί ,  ώς  διακηρύττει περιπαθώς, νά άναλάβη 
γενναιοφρόνως τό 'έγκλημα, θυσιαζόμενος καί αυτός χ ά 
ριν αυτής, τουναντίον τήν μαστιγώνει διά λε'ςεων, ύπα- 
γορευομένων οΰχί ές ήθικώς έςεγερθείσης συνειδήσεως,άλλ’ 
έκ τοΰ ταπεινού συμφέροντος 41 μετε'πειτκ χαρά τού 
Τόρβαλδ, έςευτελίζεϊ αύτή ν  αΰτός είναι άνάςιος αυτής' 
καί άποφασίζει νά έγκαταλείψτ) αΰτόν καί τά  τέκνα της, 
πρός αποφυγήν συμβιώσεως μ ε τ ’ άνθρώπου καταστάντος 
ξένου. Αί ίκεσίαι τοΰ Τόρβαλδ δέν εύρίσκουσιν ήχώ, ού- 
δέ κλονίζουσι τήν σταθεράν άπόφασίν της καί τό δράμα 
περατούται διά τής άναχωρήσεώς της.

’Ε δώ  ό ’Ίψεν φέρει εις τά άκρα τήν θεωρίαν, ήν 
υποστηρίζει. Ή  λύσις, δέν έςετάζομεν ύπό έποψιν τε 
χνικήν, οΰδένα ικανοποιεί. Τόσον, ώστε διά νά παρα
σταθή έν Γερμανία, ώς σημειώνει ό κ. Prozor, ήναγκά- 
σθησαν νά μεταβάλλωσι τό τέλος, καί ή Νόρα πεί
θεται νά με ν/;. Καί τοΰτο χάριν τής διά τής πλοκής 
τοΰ δράματος παρασκευασθείσης ούτω ψυχής τοΰ θεατού, 
τραφείσης άπό παιδικής ήλικίας εις άτελεύτητον σειράν 
όμοιων λύσεων.

Ό  “Ιψεν έν τοΐς δύο δράμασι φε'ρει σκηνάς καί γε
γονότα ποός ύποστήριςιν τής θεωρίας. Γεννώνται δμω 
σπουδαιότατα ζητήματα. Διατί ό διαπνέων τά  έ'ργα

συμβολισμος, π α ρ ’ δλην τήν π ρ αγ μ α τ ι στ ι κ ή ν χροιάν ήν 
θαυμασιως προσδίδει εις τά πρόσωπα καί τά  συμβάντα ; 
Πρός τί εκλέγει τόσον έξαιρετικάς περιπτώσεις καί λ α μ 
βάνει πρός απόδειζιν ,ό'ντα παράδοςα, συντετριμμένα ά- 
σθενή ; Πρός τούτοις γεννώνται καί πλήθος άλλων, άτινα 
ή αναγνωσις ολοκλήρου τού έργου τοΰ ” Ιψεν δύναται νά 
λύση ή νά καταδείξτρ άδύνατον τήν λύσιν.

Ώ ς  εκ τών δύο δραμάτων, καταφαίνεται ή τελική έν- 
τύπωσις πολΰ διαφέρει τής έντυπώσεως οίουδήποτε καλ
λιτεχνικού ποιήματος, νεωτέρου ή άρχαίου ποιητοΰ. Εί
ναι ίση επίσης βαθεία καί ισχυρά ώς αύτη, χωρίς νά εί
ναι ή πηγή αύτής τόσον άγνή καί καθαρά. Ό  "Ιψεν τέ 
λος συμπληρώνει τον 19ον αιώνα διά τήν παράδοςον 
συναίσθησιν τής συγχρόνου κοινωνίας καί τά  άλλόκοτα 
και ισχυρά όνειρα, ΰφ ών τρέφεται ή ψυχή του καί είςά 
προσπαθεί νά δώσ·/) σάρκα καί οστά πρός δημιουργίαν νέας 
κοινωνίας έρειδομένης έπί τής λογικής καί τής άληθείας, 

( ’Αθήνα ι 1901)
Α θ η ν α ί ο ς

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ
Κάμνουν γυμναστικήν καί κατακόβονται ! Αύτή είνε 

ή φράσις των. — «Εί μαι  άποκαμωμένος φίλε μου ! έ'κα- 
μνα τόσην ώραν άσκήσεις εις τό μονόζυγον ! »  Καί δέν 
'έχει ήπατα όχι νά έργασθή, όχι νά περιπατήσνι, ά λ λ ’ 
ούτε νά ομιλήση ο ταΰτα άναφωνών. Διατί τότε κάα,νει 
γυμναστικήν ;

Δέν σκέπτονται δυστυχώς δλοι οτι διά ν ’ άνακουφι- 
σθοΰν οΐ μυώνες, διά ν ’ άνακτήση αληθώς τό σώυ.α τάς 
δυνάμεις του δι>. τής γυμναστικής, πρέπει νά τήν στα 
ματά μόλις άρχίσγι ό έκ ταύτης κόπος. Ό  υ,ή έξερχόμε- 
νος δροσερώτερος άπό τό γυμναστήριον, δροσερώτερος καί 
κατά τό σώμ α  καί κατά τόν νουν, προφανώς έκααε κα- 
τάχοησιν τής γυμναστικής. '11 άνάπτυξις τής σ ω μ α 
τικής ρώμης δεικνύεται καί είνε αισθητή έκ τής αύςή- 
σεως τής παραγωγικής δυνάμεως καί όχι έκ τής έλατ- 
τώσεως αύτής 'Ο μετά τήν άσκησιν τοΰ σώματος έχων 
διάθεσιν περισσοτέραν νά έργασθή καθ ’ οιονδήποτε τρό
πον, αύτός γυμνάζεται όπως πρέπει. Μην εκτιμάτε τον 
άθλητην άπό τά  παράτολμα ή δύσκολα άγωνίσαατα ποΰ 
έκτελεϊ, άλλ ’ άπό τήν ευκολίαν μέ τήν οποίαν τά έκτε- 
λεί. Μέ τήν σημερινήν νευρικήν ζωήν καί τήν εξαντλη
τικήν εργασίαν, είνε περιττόν νά έςαντλή ό άνθρωπος 
καί τάς όλίγας δυνάμεις πού τοΰ μένουν εις τήν παρά- 
καιρον καί ύπερβολικήν σωματικήν άσκησιν. Πάν μέτ:ιον 
άριστον, ’έλεγαν σοφώτατα οί άρχαίοι. Δ ιά  τούς άρχί- 
ζοντας μάλιστα τήν γυμναστικήν είνε άπαραίτητον τοΰτο· 
δταν περάσν) ολίγος καιρός καί συνειθίσου\ είμπορούν ν ’ 
αύξήσουν τάς δόσεις τής γυμναστικές, ή όποια είνε ώς 
τό άρσενικόν : δίδει ύγεί*ν εις μικράς δόσεις, άλλά οο -  
νεύει εις μεγάλας ;

Τ Η Σ  Υ Γ Ι Ε Ι  1ST Ή  Σ ,

Ύ δ ο ο Ο ε ρ α π ε ί α  κ α τ ά ρ ρ ο ν ' .  —  Ό  εγκεφαλικός 
κατάρρους, τό ένοχλητικώτατον συνάχι, ιδίως τό καλο
καιρινόν τό όποιον είνε τόσον επίμονον, δύναται νά θε- 
ρχπευθή ασφαλέστατα, χωρίς ιατρούς καί ιατρικά, διά 
τής υδροθεραπείας. Καί ιδού π ώ ς :
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Τό πρωί' μόλις έξυπνήσετε καί τό βράδυ πριν κ α τα -  
κλιθήτε, πλύνετε τά πόδια σας εως τά  γόνατα μέ κρύο 
νερό, κατόπιν δε τά  τρίβετε μέ μίαν τραχεϊαν πετσέ
ταν μέχρις δ'του τό δέρμα κοκκινίση και ζεσταθή άπό τό 
πολύ τρίψιμο. Ε κ τ ός  τούτου, κατά τό διάστημα της 
ημέρας ρουφάτε μέ την μύτην χλιαρόν νεοόν, μίαν δέ 
ώραν πρό έκαστου φαγητού, ώς καί προτοϋ ζατακλιθήτε 
ποε'πει νά πίνετε μέ τό κουταλάκι εν ολόκληρον ποτήρι 
νεροΰ δσον τό δυνατόν ζεστοϋ.

Μέ αύτήν την θεραπείαν τά  μέν άπλά κρυολογήματα 
έξαοανίζονται έντός ολίγων ήμερων, τά  δέ έπιμονώτερα 
θεραπεύονται, άν επιμένετε και σείς εις τήν ώς άνω χρή- 
σιν τοΰ νεροϋ. Εννοείται ό'τι άν αρχίσετε τήν υδροθερα
πείαν μόλις αίσθανθήτε ό'τι έκρυολογήσατε, δύνασθε νά
προλάβετε και τήν βρογχίτιδα καί πάσαν άλλην άσθέ 
δυναμένην νά προέλθη έκ του κρυολογήματος.

ενειαν

Μεταξύ μαθητου και διδασκάλου:
. Διδάσκαλος. = Δ έ ν  έντρέπεσαί, τί ει,ιαι αυτά ; Έ γ ώ  
δέν είμαι ποΰ σ ’ έμαθα γράμματα  ;

Μ α θ η τ ή ς .=  Μάλιστα κύριε καθηγητά. Σείς μ ’ έμά- 
θ α τε  γράμμ ατα .Κ αί  τ ’ άκόνι φτιάνει τό ξυράφι μά τ ’ ά- 
κόνι δέν κόβει.

ϋ
Μεταξύ πενθεροΰ καί γαμβροΰ : ,

 Τί νά σοΰ ’πώ  πενθερέ μου, ή κόρη σου έχει
πολλά ελαττώματα , εινε θυμώδης, πεισματάρα, γλωσ- 
σοΰ ! ..............

—  Έ χεις  δίκαιον γαμβρέ μου, γ ι ’ αυτό κ ι ’ έγώ σκέ- 
πτοααι νά την άποκληρώσω.

' II  Μ

Μεταξύ δύο γυναικών.
—  Ουφ καϋμένη καί σύ πάντοτε νεώτερη τήν κάνεις 

τή Μαρία.
—  Σέ βεβαιόνω. Τό ξέρω καλά. Εί'μεθα συνομί- 

ληκες.

—  Μ ετα ξύ  ενός άστυφύλακος καί δύο μ ό ρ τ η δ ω ν ,
όεαβαζόντων ύπό τό φέγγος της Σελήνης.
‘ * , » ^ -—  Βρε σεις τι κάνετε εοω  ;

—  Σ  ε λ η ν ι α ζ ό μ ε θ α Κυραστυφύλακα !

Γ Ν Ω Μ Ι Κ  . Α .

Αί γυναίκες συνήθως λησμονοΰσιν δλους τούς λατρευ- 
τάς των, πλήν τοΰ πρώτου, δ'στις άποτελεϊ τήν εποχήν 
τοΰ έρωτός των

D e m o n s t i e r .
Ή  ζωή εινε ένα μέγα κομβολόγιον έκ πολλών δυ

στυχημάτων συγκείμενον.
Δ  ο υ μ ά ς.

Δέν υπάρχει εις τόν κόσμον αίσθημα, τό όποιον δ'σον

κι ’ ά'- ύποτεθή βίαιον, νά μή καταβληθν) ύπό τοϋ χρόνου.
Β ύ ρ ω ν .

Τ ά  παιδί α εΓναι τά  ρόδα τοΰ κήπου της ζωής.
Γ κ ο υ ν ώ .

Τίς μωρός ε?πεν τόν έρωτα παιδίον καί δχι Τιτάνα ;
Β α σ ι λ ε  ι ά δ η  ς.

« a s *  #86»*

Α Ν Τ Ι  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

Τό έφετεινόν Πάσχα υπήρξε διά τάς ’Αθήνας ευτυχής 
έποχη παρηγόρων γεγονότων καί ώραίων θεαμάτων.

Αί έπανειλημμέναι παραστάσεις τοΰ Οίδίποδος Τυράν
νου, έν τ ώ  μεγάλω δημοτικώ θεάτρω, αί καθ ’ εσπέραν 
φωταψίαι τής πόλεως, πρός τιμήν τών φιλοξενούμενων 
Κυπρίων, οί σχολικοί άγώνες προσέδιδον εις τήν πόλιν ή
μών οψιν πανηγυρικήν.

Έ κτος τών σχολικών άσκήσεων εΐχομεν καί τούς Π α
νελληνίους αγώνας, οί όποιοι καί αυτοί έπέτυχον. Ε π ί 
σης ά'λλο θέαμα χαρμόσυνον ήτο τό Ζάππειον καί ή Κυ
πριακή έκθεσις, οφειλομένη εις ιδιωτικήν πρωτοβου
λίαν. Ή  Κύπρος ό'που θάλλει ό αγνότερος πατριωτισμός, 
καί ό'που θάλπεται τό εύγενές όνειρον τής ένώσεως μετά 
τής Ε λ λ ά δος  μέ ό'λην τήν ζέσιν άκοιμήτου αισθήματος 
άναπαρεστάθη εις πλήρες πανόραμα ύπό τάς στοάς τοΰ 
Ζαππείου.

'Αλλη άφορμή πνευματικής άπολαύσεως ήτο ή εις τήν 
μεγάλην αίθουσαν τοΰ Πανεπιστημίου γενομένη τήν 7 
’Απριλίου διάλεξις περί Ελληνικής γλώσσης έν Γαλλία 
τοΰ σοφοΰ Έλληνιστοΰ καί καθηγητοΰ εις τήν -ορβόνην 
κ Άλφοέδου Κροαζέ. Έπρόκειτο περί τής άπειλουμέ- 
νης καταργήσεως της λατινικής καί άρχαίας Ελληνικής, 
ώς υποχρεωτικού μαθήματος άπό τά ευρωπαϊκά γυμνά
σια σύμφωνα μέ τό νέο ν πνεΰμα τό όποιον φαίνεται, δτι 
έχουν αί κυβερνήσεις τών μεγάλων ευρωπαϊκών Κρατών, 
δτι έκ τοΰ πλήθους τών εκπαιδευόμενων νέων δέν τούς 
χρειάζονται τόσοι φιλόσοφοι δ'σον άνδρες δράσεως.

Ό  κ. Κροαζέ αγαπών τήν άρχαίαν Ε λ λ ά δ α  δσω καί 
τήν νεωτέραν συνέδεσε τό δικαίωμα τής διδασκαλίας τής 
άρχαίας ελληνικής γλώσσης μέ αύτήν τήν ϋπαρξιν της 
νεωτέρας Ε λλ άδος .

Τέλος τήν 2 3  ’Απριλίου κατά τήν ονομαστικήν εορ
τήν τοΰ βασιλέως ήμών έγένοντο έν πάσν) έπισημότητι 
τά  αποκαλυπτήρια τοΰ μεγάλου στρατηλάτου τής έπα- 
ναστάσεως Θεοδώρου Κολοκοτρώνη έν Ναυπλίω δ'που συ
ν έρρευσαν χιλιάδες δλκι λαοΰ. Τήν δέ έπομένην έκηρύ- 
χθη έπισήμως ή έναρξις τοΰ Γεωργικοΰ συνεδρίου ύπό 
τής Α .Μ . τοΰ βασιλέως, γεγονός τό όποιον πρέπει νά 
χαιοετισθή εύφροσύνως ύπό τών ΙΊανελληνων.

Ε Κ Τ Ο Υ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ  Κ Τ Ε Ν Α
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