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Ρ Ο Δ Ο Υ  ΜΟΣΚΟΒΟΛΗΜΑ
Εφέτος άγρια σ’ εδειρεν η βαρυχειμωνιά 
ΙΙοϋ σ’ έπιασε χωρίς φωτιά και σ ’ ηύρε χωρίς νιάτα, 
Κι" ώρα την ώρα πρόσμενες νά σωριαστές βαρειά 
Στη χιονισμένη στράτα.

Και χθες καθώς σέ θάρρειξτεν ό ίίλιος τοΰ Μαρτίου,
Και τράβηξες νά ξαναβρης τάρχαϊα μονοπάτια,
Στο πρώτο μοσχοβόλημα ενός ρόδου μακρινού 
Σοΰ δάκρισαν τά μάτια.

ΚΩΣΤ11Σ ΠΑΑΑΜ ΑΣ

Η Π Α Ρ Ε Κ Τ Α Σ Ι Σ  Μ Ι Α Σ  
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ Ε Π Ο Χ Η Σ

Ένα; άπο τούς είσαγωγικωτέρους άναφορικώς προς τάς κλασικάς 
φιλολογίας γερμανός φιλόλογος θεωρεί ώς είδος άρνητικης ευτυχίας μας 
την πυρκα'ίαν ποΰ άπετέφρωσε τους βιβλιολογικούς ορμαθούς της Ά λε-  
ςανδρειανης βιβλιοθήκες. Τώ ό'ντι, διϊσχυρίζεται, θά ήτον άδύνατον οι 
νεωτεροι να Ινυποστατώσουν φυσιολογικώς ενα ιδεώδες φιλολογικόν, ποΰ 
νά προδιδη πνευματικήν ικμάδα, αν ό πετροκαταλυτης καιρός άποτε- 
φροινων τα βιβλία της βιβλιοθήκης εκείνης δεν άπήλασσε συγχρόνως τά  
νεωτερα έθνη άπό μίαν οΰτως είπεΐν αποκλειστικήν και αονοπωλειακήν 
παραγωγήν σχολιαστών ίκανών να κατατρίβωνται εις τά  φιλολογικά 
και αισθητικα «όμοούσια και όμοιοούσια».

Η παρατηρησις τοΰ Τεύτονος σοφοΰ δεν εινε κενή παραδοξολογία, 
αλλα ενα συμπέρασμα, ποΰ προηλθεν από γάμους ιστορικών δοκου- 
μ*ντων και ενοισεις άργκουμέντων και πιθανοτήτων πολύ αΰτάρκως 
φυσιολογικας. Ιο πολλοστόν τής αισθητικής παραγωγής της άρχαιότη- 
.0ς ποΰ κατέχομεν άπερρόφησεν ικμάδα πνευμάτων καί 'ίδρωσε μέτωπα 
κ εκοπωσε νευρικά νήματα κ’ υπερεπλήρωσεν εγκεφάλους, ώστε τίποτε 
άλλο νά μη χωροΰν. Άλυσσόδεσε τήν ενέργειαν ώπισθοδρόμησε ρεύματα
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δαψιλή ξανά προς τάς πηγάς των κοςί άνέκοψε την πρόοδον, οσω και
αν από άλλο μέρος την ωφέλησε.

Δεν θέλω νά παρεξηγοϋμαι ούτε ζηλεύω δόξαν κανενός νέου P e ra u lt ,  
ο όποιος θά έπανέφερε στην συζήτησιν το ζήτημα της υπέροχης των 
νέων επί των παλαιών. Είνε ζήτημα ποΰ δεν fxs έλκει. 'γΙ πρόθεσίς μου 
είνε νά σημειώσω τον φόβον της εις τήν ιστορίαν δουλείας. Ό  νΕμερ- 
σων καί ο Νίτσε φιλόσοφοι και οί δύο ποΰ πέρνουν αφετηρίαν τον ατο
μισμόν, όσο> και άν διαφέρουν τα ιδεώδη των έν τούτοις συνέρχονται 
εις έναν κοινόν πόλεμον κατά της σκλαβιάς εις τήν ιστορίαν καί της 
ύποδουλώσεως του απογόνου εις τους προγόνους, της δουλειάς ε:ς το 
παρελθόν και κα τ’ ακολουθίαν λογικήν εις τό μ ή ό'ν. 'Ο Νίτσε περισ
σότερον καί άναλυτικώτεοα όμιλεϊ επάνω στο μοτίβον αύτο εις τό βι-I t l  I *
βλίον του «περί της ώφελείας καί βλάβης της ιστορίας διά τήν ζωήν».

'Η γνώμη τοΰ Αύγουστου Κόντ, ότι ή ζωή άποτελέΐται από νεκρούς
περισσοτέρους παρ’ από ζωντανούς δεν είνε αντίθετος προς όσα λέγομεν. 
’Εδώ έξετάζομεν τάς άρνητικάς ιδιότητας της ιστορίας.

Κ α τ’ αυτόν τον τρόπον συλλογιζό μένος κανείς ήμποροΰσε καί τήν 
είδησιν διά τήν άνεύρεσιν νέων ποιημάτων τοΰ Σολωμοϋ νά την παρέλθη 
μ ’ ένα βλέμμα σκεπτικιστοϋ είτε διά τον μέλλοντα ν’ αύξηθή κατά  
αίαν ακόμη φόρα αν καί ενα βαθμόν αταβισμόν μας —  έτσι ; — είτε καί 
από άλλην α ιτίαν έρχοαένην ώς συμπέρασμα των ανωτέρω.

Κ ’ εντούτοις ή είδησις αύτή μας συνεκίνησεν, όταν μάλιστα άνε- 
κοινώθη ότι τά  χειρόγραφα που εύοέθησαν είν’ έργα τής τελευταίας 
ηλικίας τοΰ ποιητοΰ. "Ετσι τά ευρεθέντα πιθανόν ν’ αποτελειώνουν τον 
συντελεσμένον καθώς διϊσχυρίζεται 5 Καλοσγοϋρος ΓΙόρφυραν ή τό επί
σης συντελεσμένον ελεγείο της 'Ροδόσταμο. Ό  ποιητής της «d on n a  
v e lla ta »  καί μ ’ αύτά τά δύο ποιήματα άν συμπληρωθούν θά ήμπορέση 
νά παρουσιασθή αύτάρκης καί τοϋτο είνε σημαντικόν δι’ ενα ποιητήν 
τοΰ οποίου διαισθανόμεθα περισσότερον καί κατέχομεν ολιγώτερον τό 
εργον—  άποβλέποντες μόνον είς τά περισωθέντα.

Ό  αταβισμός ποΰ μας έλκει τραντάζων καί μεθύων τον οργανισμόν 
μας, ποΰ μας ελκει μέ μίαν έλξιν μοναδικήν πρός τά οπίσω —  κάποτε 
προς πτώ ματα— ήμποροΰσε νά είχε κ’ εδώ εΐσχωρημένην τήν ουράν του 
τήν μολυσματικήν άν τό ουσιαστικόν μέρος τοΰ Σο7νθψ.οΰ, άν τό εσώτερόν 
του εμψυχωτικον ένορχήστρωμα δεν είχε παρά τά άλλα καί μίαν πνοήν 
αιωνίου άν οί στίχοι τής τελευταίας τροπής τής τέχνης του δεν ήσαν ώς 
μικρογραφίαι αναδημιουργίας τής θαλάσσης τοΰ αρώματος καί τοΰ κυα- 
νοΰ, τών φυσικών απόψεων δήλα δή ποΰ περισσότερον καί άδρομεοέ- 
στεοα υποβάλλουν τό άπειρον. Κ αί ακόμη τον ποιητήν ποΰ ήθελε νά 
μας παρουσιάση κόσμους μαθηματικά βαθμολογημένους ποΰ πνευματο-
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ποημένοι νά επιστρέφουν στον θεόν όπόθεν έπήγασαν τον εσο)σε καί 
ίσως θά τον σώζν) προπάντων ή διαίσθησίς μας διά τό εργον του, ή 
δυναμις ποΰ ό Σοπενάουερ υπερέθετεν όλων τών καλλιτεχνικών ενστί
κτων καί τών επιστημονικών δεξιοτήτων. Τον ποιητήν, ποΰ περισσό
τερον άπ’ όλους τούς νεοέλληνας ικανοποιεί τον Κάρλαυλ, όταν όρίζη 
«μουσικήν σκέψιν» τήν ποίησιν*)1 Τον ποιητήν ποΰ εννόησε προπάντων 
τήν δύναμιν τής υποβολής, τήν οποίαν αργότερα δόγμα υπέρ παν άλλο 
έκήρυξαν οί συμβολισταί ηγουμένου τοΰ Μαλλαρμέ. Κ ’ έτσι ή ποίησις 
τοΰ Σολωμοϋ —  ένας κλασικά φορμαλισμένος ρωμαντισμός καί μιά  
βαθια εσωτερικότης άντικειμενικώτατα οσω θά ήθελεν ή ιδεολογία τοΰ 
Γκαΐτε ή τοΰ Σπινόζα εκδηλωμένη είνε καί σάν πρόδρομος Ινός πνευ- 
ματικοΰ, απειρως πνευματικού συμβολισμού ικανοποιούσα καί έναν 
αισθητικόν μορφολάτρην καί ένα ίδεολόγον συγχρόνως. Ό  Έγελος 5 
φιλοσοφικος διδάσκαλος τοΰ Σολωμοϋ ό όρίζων τήν τέχνην καί τήν 
καλλονήν ώς τό αύγασμα τής έκδηλουμένης ιδέας δικαιώνεται τελείως 
καί ολοκληρωτικά από τον μαθητήν του Σολωμόν. Καί είνε σχεδόν 
θαύμα πώς απελευθερωμένος πλέον από τήν ρητορικήν διάχυσιν τοΰ 
B y ro n  ή τοΰ Σίλλερ άπήτησεν από τον εαυτόν του μίαν φωνήν πολύ 
άνθρωπίνην καί χωρίς καμμίαν declamation.  Κ άτι ποΰ λείπει άπο 
τον Σίλλερ καί ποΰ μόνον ό Γκαΐτε κατέχει άπείρως καί ολοκλη
ρωτικά.

’Ανωτέρω ώμιλησα διά τον σκεπτικισμόν ποΰ περιενδύεται ό κάθε 
λογικός άνθρωπος όταν παρεκτείνεται ή λάμψις τοΰ παρελθόντος καί 
εις τήν περιοχήν τοΰ παρόντος. Τό εργον τοΰ Σολωμοϋ οταν δεν υπήρξε 
κινητρον πρός έπιπολαίαν ποϋ μόνον τήν επιδερμίδα ψαύει μίμησιν 
υπήρξε κινητρον πρός αταβισμόν παράξενον. Μ άταια έκοπίασαν (5 
ΙΙολυλας καί ό Κολοσγοΰρος προ πάντων) νά μας δείξουν, ότι πρέπει 
νά συνεχίσωμεν καί όχι νά έπαναφέρωμεν τό Σολωμικόν εργον τό προ 
70 χρόνων είς τήν στερεάν του μορφολογίαν καί γλωσσικήν ένυποστά- 
τωσιν. Οί στερούμενοι μιας «οξείας» οπως θά ήθελεν ί  Έμερσων αγά
πης ήγάπησαν τό γράμμα τό άποκτεΐνον καί όχι τό πνεύμα τό ζωο- 
ποιοΰν εις έναν ποιητήν κατ’ εξοχήν πνευματικόν καί inte l lectuel  
όπως s Σολωμός έναν ποιητήν ποϋ έπροσπάθησε νά μας φανερώση τον 
κρυμμένον θεόν in nobis et in deo. Κ ’ έτσι τήν άπροσδόκητην είδη- 
σιν πρέπει νά χαιρετίσωμεν όλοι ανεξαιρέτως μέ χαράν προ πάντων 
διότι έρχεται είς έναν καιρόν παράξενον διά τάς τάσεις του καί τό 
κλωδωνιζόμενον διαρκώς από μίαν επιβουλήν τρικυμίαν ιδεώδες του.

Γ0  Σολωμός απομένει πάντα ό πλέον λαγαρισμένος νεοέλλην intel- 
lectuel  καί ο νατσιοναλισμός του ί  πλέον άνθρωπικός καί βαθύς.

1) * Η  λ α τ ρ ε ία  τώ ν ηρώ ω ν.
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Μετα την ανευρεσ;ν των ποιημάτων του ο Σολωμός θά μας δώση 
πιθανόν την υπολανθάνουσαν εως τόρα καί συχνά μέσα εις τά  ίτ&ο’- 
m e n ta  του ανακοπτομένην ολότητα ή οποία άναδίδεται μόνον άπο τά 
εργα της υψηλής τέχνης. Καί με την πεποίθησιν αυτήν την παρεκτει- 
νομενην τοΰ παρελθοντος χεΐρα διά νά χαρίση κάτι άπό την έκλεκτο- 
τεραν του ζωην εις το παρόν ή οποία 7.’ αυτόν τον τοόπον παοεκτείνει' k I i
τήν ενεργειαν τοΰ ποιητοΰ πρέπει νά ναρακτηρίσωμ,εν καί ώς παοέκ-* /ν· I I i ’ ι
τασιν -*ής ζωής του μέσα εις τον κύκλον μας. Διότι υποθέτω πώς δε 
εχει άδικον ό Σπινόζας όταν μάς διαβεβαιώνει πώς τόσω μεγαλείτε: 
μέρος τής ψυχής μας μένει άθάνατον οσω περισσότερα είνε καί περισσό 
τερον εξαπλώνεται ή έλευθέρα της ζο>τική ενέργεια 1.

1. Ethica.

Α ΡΙΣΤΟ ΤΕ ΛΜ Σ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

:ν
ον

« Π α ο α λ ία  ϊ ο ι “  Ε ί'ξ ε ίν ο ν  Π ό ντο ι1».

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ
Σ τά λα , σ τά λ α ,
Στάζουν τά μαύρα τά ράτια τά μεγάλα 
Κι’ είνε ιιιά  λ ίμνη  Βουοκωυένιιc- L L C c
Ποΰ ενας άρρωστηρένος ήλιος στον καθρέφτη 
Πέφτει,
Κι’ δτι πεθαίνει κ ι’ δτι σβύνει 
Γιά ιιιά  στιγρίι τό ροδοντύνει.
Στάλα, στάλα,
Στάζουν τά μαύρα σου τά ράτια τά ρεγάλα 
Κι’ ενας άρρωστηρένος ήλιος στον καθρέφτη 
Πέφτει,
Στη λίμνη την πικροκιθάρα,
Νά παίξιι τραγουδάκια ξεχασμένα 
Στη Δύσιι την παθιάρα.
Στάλα, στάλα,
Στάζουν τά -μαύρα σου τά μάτια τά ρεγάλα,
Κ ι’ είνε ριά λίμνη βουρκωμένη
Ποΰ ενας άρρωστηρένος ήλιος στον καθρέφτη
Πέφτει,
Και κάπια δέντρα πέφτουν απλωμένα, 
Σκελετωμένα.
Στάλα, στάλα,
Στάζουν τά μαϋρα σου τά μάτια τά μεγάλα,
Κι’ ενας άρρωστηρένος ήλιος στον καθρέφτη 
Πέφτει,
Κι’ ε ιν ’ ίσκιοι των δέντρων Νύφες κλαψιάρες 
Ποΰ περνούν και παίζουν τις πικρό κιθάρες, 
Πού περνούν φορώντες άλικους χιτώνες 
Πού περνούν και πάνε μες στους καλαμιώνες.

0 ΗΛΙ ΟΙ  Β Α Σ Ι Λ Ε Τ Ε Ι
I

Στής Δύσης τά πορφύρινα παλάτια 
μαραζιασμένος ό ί ίλ ιο ς  βασιλεύει.
Βασιλεύει ό Ήλιογάδαλος τού ονείρου 
στά παλάτια τ ’ απέραντα τοΰ άπειρου.
Σε δείπνο λουλουδένιο τις ύυχές μας 
καλεΐ, γιά τό μεθύσι τών ονείρων.
Στο ρόδινο ξεφάντωμα πετοΰνε 
οι ύυχές μας και στις εύωδιές μεθούνε.
Μά τώρα ίδές, ωιμέ, πώς σαβανώνει 
τά όνείρατά μας ή ρόδοποντή.
Κι’ ή Νύχτα σάν Άράπισσα πλακώνει 
και τά κουφάρια τού Έρωτος σαρώνει.
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II
Β ρ α δ ε ιά ζ ε ι  θ λ ιβ ε ρ ά  ί α ’ ή  μ έ ρ α  κ λ α ί ε ι  
σ τ α  κ ο ρ φ ο β ο ύ ν ια  ά π ά ν σ υ  μ α ρ α μ έ ν η .
Στά κορφοβούνια άπάνου ό ίίλιος γέρνει 
και γ ι’ αρπα του τα κυπαρίσσια παίρνει 
κι’ αρχίζει τούς νεκρώσιμους ύαλμούς 
γιά  τις  παλιές άγαπες — αλληλούια  
γιά τους παλιούς καημούς, 
ό ΐ ένθύμησές μας πώς στρυφογυρίζουν, 
και ιιιά στιγμούλα ροδοκοκκινίζουν,

— ώ ρόδινες τής Δύσης πεταλούδες — 
σά φύλλα μαραμένα τής οξιάς· 
στή θλ ίύη  τής βραδυάς.
Μοιρολογούν στά σύννεφα οί κοράκοι 
κοιτάζοντας τη νέκρα ποΰ πλακώνει- 
τά λούλουδα πεθαίνουν μέσ’ τά βάζα 
και χύνουν ενα μύρο, ποϋ λιγώνει.
Τώρα πού μάς μεθούν κ ι’ οί στοχασμοί μας
με τού θανάτου τά βαρειά τά μΰρα
κ ι’ είνε γλυκός ό ύπνος σάν στούς τάφους
νά γέρνουμε αγκαλιά στην κάμαρη μας
μέ σφαλιστή τη θύρα·
τώρα ποϋ κουρασμένοι πιά σιωπούμε,
στή Θλίψη τής βραδείας άς κοιμηθούμε.

I I I

Τά κυπαρίσσια τά ύηλά
τά μαυροφορεμένα,
π ο ΰ  χ ά ν ο ν τ α ι  σ τ ή  β ρ α δ ιν ή
βουνίσια καταχνιά,
ποΰ κλαΐν βουβά, ποΰ κλαΐν οραχνά
και γέρνουνε ισκιωμένα,
κάποιο θλιμμένο λείύανον
ακολουθούν σκυφτά.
Κάπιο θλιμμένο λείψανο . . .
Κι’ ά κ ο ΰ ς  ; —  Ά ρ γ ο χ τ υ π ο ΰ ν ε  
τ ’ α λ α ρ γ ι ν ά  τ ά  σ ή μ α ν τ ρ α  
π ο ΰ  κ λ α ϊ ν ε  σ κ ο τ ιν ά .

Κάπιο θλιμμένο λείψανο...
Κι’ ίδές ! Τ’ άκολουθούνε 
τώρα οί ι['υχές μας κλαίγοντας 
σέ μνήματα ορφανά.

ΑΠΟΣΤ. Μ ΕΛΑΧΡΙΝΟΣ

Ή  συζυγική

Ν Ι Κ Η Τ Η Ρ Ι Α
Μες τό βυθό άν έπέσανε και των Σειρήνων οί ύμνοι 
Μά δμοια και σένα, πυργωτό σάν τήν αρχαία τριήρη,
Μέ τό λευκόν άνάγλυφο τής Νίκης είς τήν πρύμνη  
Κάποιος μαγνήτης στ’ ανοιχτά γυρεύει νά σέ σύρη.

Και στών κυμάτων τις κορφές ή δύση όταν άνάφτει 
Δάδες και ή φλόγα γύρα σου γλυστράει γιά νά σ’ άναίβη, 

Ά στέρινο, όλοφώτεινο, τό μάτι τοΰ ’Αργοναύτη 
Τήν ξωτική σου ανάδυση στά διάπλατα άγναντεύει.

’ Απ’ τά κοράλλια τ' άλικα, τά βυζαγμένα μέ αίμα 
Φυτρώνεις, ώ άνθογύναικα, στο πύρινο ανθογυάλι 
Και σταματάς ολόγυρα τό ορμητικό τύ ρέμα 
Σηκώνοντας άπάνωθε τό έξωτικό κεφάλι.

Κι’ αν φαίνεται ολο τό κορμί στην ξαφνική γαλήνη  
Μά τό κεφάλι άπ’ τά νερό σά ρόδο άπάνου άνοίγει 
Και ή μαγική του ανάδυση τούς κύκλους γύρα λύνει,
Ποϋ σά βραχνάς τον κάτασπρο λαιμό σου σοϋ τυλ ίγει

Και σύ στο φεγγοβόλημα πού ξαφνικά σέ ζώνει 
Κυττας τον ήλιο άκίνητη, στηλά σά σέ μεθύσι,

Ώ ς τή στερνήν αναλαμπή πού απάνω σου σιμώνει 
Και στεφανώνει τά μαλλιά, στοϋ κεφαλιού τή ουση.

Μές τό βυθό άν έπέσανε και τών Σειρήνων οΐ ύμνοι 
Μά δμοια και σένα πυργωτό σάν τήν αρχαία τριήρη,
Μέ τό λευκόν άνάγλυφο τίίς Νίκης εις τήν πρύμνη  
Κάποιος μαγνήτης στ’ ανοιχτά γυρεύει νά σέ σύρη.

ΑΓΓΕΛΟΣ Σ1ΚΕΛΙΑΝΟΣ

Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ι Κ Η  Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α  
ssrno Λ Ε Ο Ν Τ Ο Σ  Τ Ο Λ Σ Τ Ο Η  

Μ ΓΘΙΙΤΟΡΗ ΜΑ
ΜΕΡ ΟΣ  ΠΡΩΤΟΝ

Έπενθοΰμεν τήν μητέρα μας άποθανοϋσαν τό φθινόπωρρν καί τον χ ε ι
μώνα όλον έμένομεν είς τήν εξοχήν, μόνοι, έγω, ή Κ άτια  και ή Σονια.

Ή  Κ άτια  ήτο ή,παλαιά φίλη της οΐκογενείας, ή παιδαγωγός ή ότ»ία 
όλους μάς άνέθρεψε καί τήν άνεκάλουν εις τήν μνήμην μου καί τήν ήγά-



πων άφ’ ότου ένεθυμούμην κ’ εμέ αύτήν. Ή Σόνια ήτο ή μικροτέρα μου 
αδελφή. Διήλθομεν τον ζοφώδη και θλιβερόν χειμώνα εις τήν παλαιάν 
οικίαν μας τοΰ Προκοβοκογιέ. Ό  καιρός ήτο ψυχρός, άνεμώδης τόσον 
ώστε ή χιών έπεσωρεύετο μέχρι τοΰ ΰψους τών παραθύρων. Αί υελοι 
η<jαν σχε^δν πάντοτε παγωμένα', και άμαυραί και κατά το διάστημα τοΰ 
χειμώνος δεν έξηρχόμεθα πουθενά. Σπανίως εϊχομεν έπισκέπτας και άν 
ήρχετό τις δεν έκόμιζε την φαιδρότατα οΰτε την χαράν εις τον οίκον 
μας. Έλάμβανον όλοι εκφράσεις θλιβεοάς, ώς άν έφοβοΰντο μήπως έξυ- 
πνήσωσί τ/ια. Δεν έγέλων, έστεναζον και συχνά κι ς έκλαιον παρατ/,- 
ροΰντες εμέ και ιδία τήν Σόνια μέ τήν μελανήν εσθήτα της. θ ά  ελεγέ 
τις οτι έν τή οικία ό θάνατος ητο ακόμη παρών. Ή θλιψις και ή φρίκη 
τοΰ θανάτου έπλήρωσε τον αέρα. Το δω μ άτι ον τής μητέρας ήτο κλει- 
σμένον. Ήσθανόμην ρίγος και όμως μέ ώθει κάτι νά ρίψ<ο εν βλέμμα 
εΖς το ψυχρόν κενόν αυτό δωμάτιον οσάκις διηρχόμην προ αΰτοΰ όποις 
υ.εταβώ νά κοιμηθώ.

"Ημην τότε δεκαεπτά ετών και τό αύτό έτος τοΰ θανάτου της ή μη
τέρα εΐχε θελήσει νά έγκατασταθώμεν εις τήν πόλιν γιά  νά μέ βγάλη 
στον κόσμο.

Ή  απώλεια τής μητέρας μέ είχε πλήξει μέ βαθεΐαν λύπην αλλά 
οφείλω νά ομολογήσω, ότι μεθ’ όλην αυτήν τήν θλίψιν, ήσθανόμην επί
σης ότι ήμην νέα, ωραία, όλοι τό έλεγαν, και ότι από δυο χειμώνων 
έμαρανόμην εις τήν εξοχήν. ΙΙρό τοΰ τέλους τοΰ χειμώνος τό αίσθημα 
αΰτό τής ανίας, τής έρημώσεως τής θλίψεως ηύξήθη μέχρι τοΰ σημείου 
νά μή έξέρχωμαι πλέον τοΰ δωματίου μου, νά μή παίζω πλέον πιάνο, 
νά μήν ανοίγω βιβλίον. "Οταν ή Κ άτια  μέ παρώτρυνε νά ενασχοληθώ 
εις τοΰτο ή εκείνο, άπήντων ότι δεν ήθελα ή δέν ήδυνάμην.

Καί έσκεπτόμην ένδομύχως. Γ ια τί, γ ια τ ί νά κάνω κάτι τ ι όταν 
ό καλλίτερος καιρός μου πηγαίνει στά χαμένα, γ ια τ ί;  Καί στο γ ια τί 
αύτό άλλη άπάντησις δέν ύπήρχεν από τά δάκρυα.

Μοΰ ελεγαν ότι ισχναινα καί άσχήμιζα άλλ’ αύτό διόλου δέν μ ’ έν- 
διέφερεν γ ια τ ί ; γ ια τ ί ; Ένόμιζα οτι όλη μου ή ζοϊή θά ερρεεν εις τήν 
ερημικήν αύτήν γωνίαν εις τήν απατηλήν αυτήν θλίψιν από τήν όποιαν 
ή ψυχή μου δέν είχεν, οΰτε τήν επιθυμίαν, οΰτε τήν δύναμιν νά εζέλθη. 
Ιίερί τό τέλος τοΰ χειμώνος ή Κ άτια  ήρχισε ν’ άνησυχή δ ι’ εμέ καί 
άπεφάσισε πάση θυσία νά μέ όδηγήση εις τό εξωτερικόν. ’Αλλά δι’ αύτό 
έχρειάζοντο χρήματα καί δέν έγνωρίζομεν τ ί μάς έμενεν από τήν μη
τέρα μας. ’Από ημέρας εις ημέραν άνεμένομεν τον επίτροπόν μας όστις 
έπρόκειτο νά έλθη καί νά κανονίστ, τάς υποθέσεις μας. Κατά τον μήνα 
Μάρτιον 5 επίτροπός μας άφίχθη.

—  Έ ! χάρις τώ θεώ, ό Σέργιος Μηχαηλόβιτς έφτασε- μοΰ είπεν ή

8 ευτυχ ία ,

Κ άτια ήμέραν τινα καθ’ ήν περιεπάτουν κατά μήκος τοΰ δωματίου ώς 
σκιά οκνηρά, χωρίς σκέψιν, χωρίς επιθυμίαν, εφρόντισε γιά  μάς καί 
έπιθυμ·?) νάρθνι νά γευματίσουμε μαζί. Κινήσου, μικρή μου Μαρία— προ- 
σέθεσεν— άλλοιώς τ ί θά σκεφθή γιά σένα ;— Σάς αγαπούσε τόσον όλους!

Ό  Σέργιος Μιχαηλόβιτς ήτο ό πλησιέστερός μας γείτων καί ό φίλος 
τοΰ μακαρίτου πατρός μου άν καί νεώτερός του.

Έκτος ότι ή άφιξίς του μετέβαλε τά σχέδιά μας καί μάς παρείχε 
πιθανότητας ν’ άφήσωμεν τήν εξοχήν, από παιδικής ήλικίας ήμουν συν
ηθισμένη νά τον αγαπώ καί τον σέβωμαι. Καί ή Κ άτια  συμβουλεύ- 
ουσά με νά κινηθώ εμάντευεν οτι θά μοΰ ήτο δυσκολώτερον νά παρου- 
σιασθώ μέ διάθεσιν κακήν εις τον Σέργιον Μιχαηλόβιτς ή εις οίονδή- 
ποτε άλλον τών γνωρίμων μας. Έκτος έμοϋ όλοι εις τό σπ ίτ ι, άρχι- 
ζοντες από τήν Κ άτια  καί τήν Σόνια, τήν άναδεκτήν του, μέχρι τοΰ 
αμαξηλάτου τον ήγαπώμεν έκ συνήθειας.

Ήσθάνετο κάτι ιδιαίτερον δ ι’ εμέ από μίαν λέξιν ή όποία έλέχθη 
από τήν μητέρα ενώπιον μου. Είχεν ε’ίπη, ότι έπεθΰμει δ ι’ εμέ ένα συ- 
ζυγον ώς αύτόν. Τότε μοί έφάνη ό'χι μόνον παράδοξον αλλά καί δυσά- 
ρεστον. Ό  ήρως μου ήτο όλος διάφορος· ό ήρως μου ήτο λεπτοφυής, 
ισχνός, ωχρός καί μελαγχολικός, ό δέ Σέργιος Μιχαηλόβιτς ήτο ά'.ήρ 
ώριμος ήδη, υψηλός, ίσχυρός καί, όπως μοΰ εφαίνετο, πάντοτε φαιδρός.

Μ’ όλα ταΰτα αί λέξεις τής μητέρας μοΰ έπανήλθον εις τήν μνήμην 
καί προ εξ ακόμη ετών, οτε ήμην Ινδεκαέτις, οπότε μοΰ'ώμίλει εϊς 
ενικόν, έπαιζε μαζί μου καί μ ’ έκάλει f i l lette-violette , όχι χωρίς 
φόβον ήρώτων έμαυτήν τ ί  τάχα θά έκαμνα άν έξαφνα έζήτει νά μέ 
νυμφευθή.

Προ τοΰ γεύματος, εις τό όποιον ή Κ άτια  προσέθηκεν ένα γλύκι
σμα μέ κρέμα καί σάλτσα από σπανάκια, ο Σέργιος Μιχαηλόβιτς, είχε 
φθάσει. Τον είδα από τό παράθυρον νά προχωρώ εις μικρόν ελκυθρον 
καί μόλις έστράφη έτρεξα εις τήν αίθουσαν ζητοΰσα νά προσποιηθώ 
ότι δήθεν δέν τον περιέμενα. Ά λ λ ’ όταν ήκουσα εις τον άντιθάλαμον 
τον θόρυβον τών βημάτων του, τήν ήχηράν του φωνήν καί τά  βήματα 
τής Κάτιας δέν κατώρθωσα νά συγκρατηθώ καί έπροχώρησα εις συνάν- 
τησίν του. Έκράτει τήν χειρα τής Κάτιας καί ώμίλει ύψηλοφώνως 
μειδιών. Ά μ α  μέ διέκρινεν έσταμάτησεν ολίγον καί μέ προσέβλεψε 
χωρίς νά μέ χαιρετήση. Ήσθάνθην έμαυτήν στενοχωρουμένην καί ήρυ- 
θρίασα. Ά ,  είσθε σείς, είπε μέ τον σταθερόν καί άπλοϋν τόνον του 
άνοίγων τάς άγκάλας καί πλησιάζων με. Μπορεί ν’ άλλάξη τόσο κά- 
ίείς. Πώς έμεγαλώσατε. Νά ενα μενεξεδάκι. Καί σείς έγίνατε ένα 
τριαντάφυλλο ενα αληθινό τριαντάφυλλο.

Έπήρεν εντός τής πλατείας του χειρός τήν ίδικήν μου καί τήν
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έσφιγξε τόσον δυνατά, τόσον έντιμα ώστε σχεδόν επονεσα. Ενομισα 
ότι θά ήθελε νά το φιλήση καί έκλινα προ; αυτόν, αλλ αύτος τό 
έσφιγξεν άπαξ ακόμη καί με προσέβλεψεν απ’ ευθείας εις τα μάτια  μ& 
βλέμμα έντονον καί φαιδρόν. Είχα νά τον ’ίδω, Ιξ ετη τωρα. Μετε- 
βλήθη πολύ. Ε'ίχε γηράσει, έγινε μελαχροινός καί έφερεν ακόμα παρα
γναθίδας αί όποια’. καθόλου δεν τοΰ εστεκαν. Ά λλα  πάντοτε οι αΰτοι 
άπλοι τρόποι τό αύτό έντιμον καί ειλικρινες προσω πον με τους μεγά
λους χαρακτήρας με τά έξυπνα λάμποντα μάτια, τό γλυκό μειδίαμα
τό σχεδόν παιδικόν.

Μετά πέντε λεπτά, έπαυσε νά είνε ξένος, εγενετο εις όλους μας οι
κείο; καί τους ΰπτ,ρέτας ακόμη, ο', οποίοι, ιος εβλεπε τις εις τον -ρο· 
πον με τον οποίον υπηρέτουν έχαίροντο έξαιρετικώς δια τήν αφιξίν του. 
Λεν έφερε το όπο>ς οί γείτονες οί όποιοι ερχόμενοι μετά τον θάνατον της 
μητέρας ένόμιζον άναγκαϊον νά σιωπούν και να κλαίουν εις το σπήτι 
μας. ’Απεναντίας, ήτο φλύαρος, φαιδρός οΰτε λεξιν ελεγε περί της μα- 
καρίτιδος, τόσον ώστε ή αδιαφορία αύτη κατ’ άρχάς μοΰ εφανη παρα- 
δοξος, ανάρμοστος μάλιστα έκ μέρους ανθρώπου τόσον σχετικού. ’Ακο
λούθως ήννόησα δτι ήτο ειλικρίνεια καί δχι αδιαφορία καί τον. ηύγνω- 
μόνουν δ ι’ αύτό. Τό εσπέρας ή Κ άτια  προσέφερε τό τέΐον εις τήν αίθου
σαν, εις τήν παλαιάν όπως είς τον καιρόν κατά όποιον έζη ή μητέρα 
’Εγώ καί ή Σόνια έκαθήμεθα παραπλεύρως. Ό  γέρων Γρηγόρης τοΰ 
έφερεν μίαν πίπα τοΰ Πατέρα τήν όποιαν εΤχεν έπανεύρη, αυτός δέ, 
όπως άλλοτε ήρχισε νά περιπατή κατά μήκος τοΰ δωματίου.

— Τί τρομερή αλλαγή σαύτό τό σπ ίτ ι, όταν σκέπτεται κανείς. . . 
είπε σταματήσας. Ναί, ειπεν ή Κ άτια  στενάζουσα, καί καλύπτουσα 
πάλιν τό σαμοβάρ τον προέβλεψεν έτοιμη νά κλαύση.

  Πιστεύω νά ένθυμήσθε τον πατέρα σας μοΰ είπε.
—  ’Ολίγον, άπήνττ,σα.
  Τί εύμορφα ποΰ θά ήταν τωρα· εσείς μαζι του επρόφερε μ=,

τόνον γλυκύ και σκεπτικόν κυττάζων ύπεράνω των οφθαλμών μου τό
κεφάλι μου. ’Αγαποΰσα πολύ τόν πατέρα σας— προσέθεσε χαμηλότερα. 
 Καί μοΰ έφάνη ότι τά  μάτια  του εγενετο περισσότερον στυλπνά.

— Καί τον έπήρεν ό Θεός άξαφνα έπρόφερεν ή Κ άτια. Καί τοπο- 
θετήσασα τό χειρόμακτρον εις τήν τσαΐέραν, έξήγαγε τό μανδύλι της και 
ήρχισε νά κλαίη.

 τ ί θλιβερή αλλαγή σαύτό τό σ π ίτ ι— έπανέλαβε στρεφόμε
νος— Σόνια δείξε τά παιχνίδια σου, έπρόσθεσε μετά τινα στιγμήν καί
έξήλθε τής αιθούσης.

"Οταν έξήλθε, μέ τους οφθαλμούς πλήρεις δακρύων έκύτταξα τήν

Κάτια.

10 ευτυχ ία .

— Είνε τόσο καλός φίλος είπε.
Καί πράγματι, ήσθανόμην μίαν ηρεμίαν υπό τήν συμπάθειαν τοΰ 

ξένου καί καλοΰ εκείνου ανθρώπου.
’Από τήν αίθουσαν ήκούοντο αί φωναί τής Σόνιας καί τά παιχνίόια  

ποΰ έκχμνε μαζί του. Τούς έστειλα τσάι καί τόν ήκούσαμεν νά καθήση 
προ τοΰ κλειδοκυμβάλου ενώ τά μικρά δάχτυλα τής Σόνιας έκτυπων τα  
πλήκτρα

—  Μαρία Άλεξανδρόβνα ! έφώναξεν, ελάτε δώ νά παίξετε κάτι.
Μοΰ ήτον εύχάριστον ότι άπηυθύνετο πρ'.ς εμέ τόσον άπλώς καί φ ιλί -

κώς. Έσηκώθην καί τον έπλησίασα.
Νά, παίξτε αύτό —  προσέθήκεν άνοίγων !ν τετράδιον τοΰ Μπετόβεν 

είς τό adagio τής σονάτας Quasi una fantasia-
“Ας δοϋμε πώς παίζετε.
Καί κρατών τό κΰπελλόν του είσήλθεν εις τό βάθος τής αιθούσης.
Ήσθάνθην δεν ήξεύρω δ ιατί, ότι μαζί του περιττόν ήτο νά θέλοί 

παρακλήσεις λέγουσα ότι έπαιζα άσχημα.
Έκάθησα μέ βραδύτητα προ τοΰ πιάνου καί ηρχισα νά παίζο^ όπίυς 

ήξευοα άν κ’ έφοβήθην τήν κρίσιν του επειδή έγνώριζα ότι και ήννόει 
καί ήγάπα τήν μουσικήν. To ad a g io  είχε τόν τόνον τών αισθημάτων 
τά όποια αί αναμνήσεις καί αί συνομιλίαι έξύπνηταν διαρκοΰντος τοΰ 
τείου καί νομίζω ότι δέν τό έπαιξα άσχημα.

’Αλλά δέν μ ’ άφήκε νά παίξω τό SChergO-
—  νΟχι, δέν θά τό παίξετε καλά είπε πλησιάζων με. ’Αφήσ τε αυτό. 

Τό πρώτο μέρος δέν έπήγεν άσχημα. Νομίζω πώς έννοεΐτε τή 
μουσική.

Ό  μέτριος αυτός έπαινος μοΰ έπροξένησε τόσην εύχαρίστησιν ώστε 
μέκαμε νά κοκκί'.ήσω— ’Ήτο τόσον νέον καί τότον εύχάριστον δ ι’ εμέ 
αυτός, ό φίλος καί ό ίσος ή όμοιος μέ τόν πατέρα μου %ά όμιλή μαζύ 
μου κατά μόνας σοβαρώς καί δχι πλέον όπως είς ενα παιδί.

Ή  Κ άτια  άνέβη νά κοίμηση τήν Σόνια καί έμεινα μεν μόνοι είς τήν 
αίθουσαν.

Μοΰ ώμίλησε διά τόν πατέρα μου πώς ήτο συνδεδεμένος μαζί του, 
πόσον έζη άλλοτε φαιδρώς όταν εγώ κατεγινόμην ακόμη με τά βιβλία  
καί τά  παιγνίδια καί είς τάς διηγήσεις του ό πατήρ μου παρουσιάζετο 
προ έμοΰ ώς άπλοΰς καί θελκτικός άνθρωπο; οίον ούδέ τον έφαντάσθην 
ώς τότε. Μ’ ήρώτησεν έπίσης δ'.ά τάς κλίσεις, τάς άναγνώσεις, τάς προ
θέσεις μου καί μοΰ έδωκε συμβουλάς. Τώρα ήτο δ ι’ εμέ όχι ό εύτρά- 
πελος καί ψυχαγωγός ό όποιος μ ’ έπείραζε καί έπαιξε μαζί μου, άλλ’ 
άνθρωπος σοβαρός, άπλοΰς, συμπαθής διά τόν όποιον ήσθανόμην ακού
σιον σεβασμόν καί συμπάθειαν.
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’Ήμην ευχαριστημένη φαιδρά καί ομιλούσα μαζί του έξηταζα συγ
χρόνως τον εαυτόν μου χωρίς νά θελω.

Έφοβούμτ,ν διά κάθε μου λέξιν. Έπεθύμουν τόσν; νάςίζω την αγαπην 
εκείνην τήν όποίαν άπέκτων μόνον διότι η μην κόρη τοΰ πατρός μου.

"Οταν ή Κ άτια  ζπεκοίμησε τήν Σόνια ηλθε μαζί μου καί παρεπο- 
νέθη εις αυτόν διά τήν άπάθειάν μου περί της οποίας εγώ ό=.ν *ου 

(ομίλησα.
 Το κυριώτερον μοΰ άπεσιώπησεν είπε μειδιών καί κινών την κε

φαλήν μέ τόνον έπιπληξεως.
 Ά λλα  τ ί νά διηγηθώ —  είπα· είνε πολύ οχληρόν καί νά παρέλθ/ι.
(Τώρα ένόμιζα πράγματι ότι όχι μόνον θά παρήρχετο άλλ’ ότι είχεν 

είδη παρέλθν) καί ότι μάλιστα δέν υπήρξε ποτε).
 Λέν είνε καλό νά μή μπορή κανείς νά υποφέρη τή μοναςια

είπεν —  είσθε δεσποινίς;
— Καί βέβαια δεσποινίς — άπήντησα, γελων.
—  Ό χι, μιά κακή δεσποινίς, ποΰ δεν ευχαριστιέται παρά ο .a ι 

θαυμάζουν και ποΰ άμα μείνη μόνη αδυνατίζει μή βρισ/.οντες τίποτε 
ευχάριστο γιά τον εαυτό τ η ς — Ό λα  γιά τά μάτια  καί τίποτε για τον

εαυτό της.
Καλήν ιδέα έχετε γιά μένα, εΐπα γιά νά πη κάτι.
 νΟχι έπρόφερεν έπειτα άπο βραδεΐαν σιωπήν— δε μοιάζετε χωρίς

κανένα λόγο μέ τον πατέρα σας. Υπάρχει κάτι τ ι μέσα σας. Και το 
άγαθόν βλέμμα του εκ νέου μ ’ έθώπευσε προσεκτικά καί μέ συνεκινησε 
φαιδρώς. Τώρα μόνον παρετήρουν, διά μέσου τής πρώτης φαίδρας εις 
τό πρόσωπόν του έντυπώσεως, τό βλέμμα τό όποιον εις α'3τόν μόνον 
ανήκε, γαλήνιον κατ’ άρχάς έπειτα επί μειζον καί μάλλον προσεκτικόν
καί ΐσως θλιβερόν.

—  Δέν οφείλεται καί δέν ήμπορεΐτε νά στενοχωρήσθε. Έ χετε την
μουσικήν τήν όποίαν έννοήτε, τά βιβλία, τήν μελέτην, όλην τέλος την
ζωή μπροττά σας γιά τήν όποίαν μπορεί κανείς νά έτοιμασθή για να
μή λυπηθή γιά τίποτε αργότερα.

Συνεζήτει μαζί μου ώς πατήρ ?ι θειος καί ήσθανόμην ό™ συνεκρα- 
τεΐτο διά νά είοίσκηται πάντοτε είς τό αύτό με εμέ επίπεδον Θα μ 
έλύπει εάν μ’ εθεώρη κατωτέραν αύτοΰ καί μ ευχαριστεί ότι δι έμ=. 
μόνην ένόμιζεν άναγκαΐον νά μεταβληθή.

Τό υπόλοιπον τής έσ τέρας συνεζητησε περί τών υποθέσεων μετα της

Κάτιας.
Α ϊ λοιπόν, χαίρετε, άγαπηταί μου φίλαι, είπεν εγειρόμενος Και 

πλησιάζων έλαβε τήν χειρ α μου.
 ΧΙότε θά ξαναϊδιοθοϋμε, είρωτησεν ή Κ ατια.

\ 2 βυτι/χία

—  Ίο καλοκαίρι, άπηντησε, κρατών πάντοτε τήν χεϊρα μου— Τώοα 
θά πάω στή Δαλιλόβκα (τό άλλο μας κτήμα) θά ΐδώ τ ί γίνεται θά 
τακτοποιήσω οτι μπορώ, θα παω στή Μόσχα γιά τής υποθέσεις μου 
καί τό καλοκαίρι θά ξαναϊδωθοϋμε.

Ά λλα  γ ια τ ί τόσον καιρό, είπα μέ θλίψιν.
Και πράγματι η λπ ίϊα  νά τον βλέπω καθ’ έκάσ:ην καί έξαφνα μοΰ 

Ιτο  εκ νεου θλιβερόν και βαρύ να πέσοι πάλιν είς τήν άνίαν μου— Ά να μ -  
φιβολως, αύτο έςεφραζετο εις τό βλέμμα μου καί τήν φωνήν μου.

Αλλ ασχολεΐσθε περισσότερόν μήν άκοΰτε —  είπε μέ τόνον ό 
οποίος μοι έφα\η ψυχρότατος καί άπλούστατος. Τό καλοκαίρι θά σας 
κάνω να υποστήτε μιαν εξέτασι, προσέθηκεν άφίνων τήν χεΐρα μου χω
ρίς νά μέ παρετηοήση.

Εις τόν αντιθάλαμον οπου τον συνωδεύσαμεν έφόρεσε βιαστικά τό 
επανοφώριόν του καί έκ νέου μέ προσέβλεψε.

Ματην υποκρίνεται, έσκέφθην. Πιστεύει ότι μοΰ είνε τόσον εΰχά- 
ριστον να με παρατηρή—  Είνε ενας πολύ πολύ καλός άνθρωπος— Ά λ λ ’ 
αύτό ειν’ όλο. Έν τούτοις τήν εσπέραν εκείνην, εγώ καί ή Κ άτια  επί 
μακρον όεν ήδυνήθημεν να κοιμηθώμεν καί καθ’ όλον τόν χρόνον συνε- 
ζητοΰμεν, όχι περι αυτοΰ αλλά περί τών κατά τό θέρος προθέσεών μας, 
ποΰ και πώς θα διηρχομεθα τόν χειμώνα. —  Τό τρομερόν ζήτημα 
«γιατί,»  δεν παρουσιαζετο πλέον προ έμοΰ— Μοΰ εφαίνετο άπλούστα- 
τον και φυσικόν να ζγ) δια νά ευτυχή καί τό μέλλον μοΰ πα;ουσιάζετο 
πλήρες ευδαιμονίας— Ή παλαιά μας οίκια τοΰ ΙΙοκροβακοννέ εφαίνετο 
αίφνης πληρωθήσα άπο ζωήν καί οώς.

II
Το καλοκαίρι εφθασε. Η ανία την οποίαν ήσθανόμην άλλοτε είχεν 

εςαφανισθη αφινουσα το τον ποτε εις τήν ρεμβώδη άνησυχίαν τοΰ καλο
καιριού, ποτε εις ελπίδας καί πόθους άκατανοήτους. Δέν έζων πλέον 
όπως εις τήν άρχήν τοΰ χειμώνος, άλλ’ ένησχολούμην μέ τή» Σόνια, μέ 
. /;ν μουσικήν και με τήν μελέτην. Συχνά μετέβαινον είς τόν κήπον καί 
επι πολλην ωραν έπλανώμην μόνη εις τάς δενδροστοιχίας η έκαθήμην 
επι ενος θρανίου ονειροπολούσα, ο Θεός ξέρει τ ί,  μή γνωρίζουσα τ ί έπι- 

,θυμώ καί έλπίζουσα.
Διηρχομην ενίοτε τήν νύκτα ολόκληρον, τάς σεληνοφωτίστους μάλιστα  

νύκτας, είς το παράθυρον τοΰ δωματίου μου, ?) μέ τό ύποκάμισον, έν 
αγνοία τής Κατιας, κατηρχόμην εις τόν κήπον καί έτρεχα μέχρι τής 
λίμνης. Καί κάποτε μάλιστα έξήλθον εις τούς αγρούς μόνη καί έκαμα 
τόν γΰρον τού κήπου.

Μοΰ είνε δυσκολον τωρα νά ένθυμηθώ καί νά έννοήσω τά ο'νειοα τά
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όποια τότε έπλήρουν την φαντασίαν μου. Ό σάκίς μοϋ συμβαίνει μάλι
στα τοΰτο αληθώς δέν πιστεύω δτι ησαν δνειρα μου, τόσον ησαν παρα-
δοξα καί ξένα τής ζωής μου. t , ,ή , ,

Περί το τέλος τοϋ Μαΐου ό Σέργιος Μιχαηλόοιτς, ως υπεσχέθ/ι, επ--
στρεφεν έκ. του ταξειδίου. ,

Την ποώτην φοράν εφθασε το Ισπέρας καί δεν τον  ̂έπεριμεναμεν 
καθόλου. Έκαθήμεθα είς την ταράτσα καί έπ ρ όκειτο  να παρωμε το 
τσάι. Ό  κήπος ήτο ηδη καταπράσινος καί είς τά π υκ νά  φυλλώματα α 
άηδόνες είνον Ιγκατασταθή άπο τής έορτής τοϋ άγιου Πέτρου, υ ι  πυ
κνοί θάμνοι τών πασχαλεών εφαίνοντο ποΰ και ποΰ κεκα υμμενοι μ
πέπλον ελαφοώς ίό/ρουν.

’Ησαν τά' μισανοιγμένα μπουμπούκια, τύ φύλλωμα της εν j=οσ■ -
-/ας τών σημύδων ήτο διαφανέστατον υπο τον δυοντα ήλιον. Η , 
τσα έκαλΰπτετο μέ δροσεράν σκιάν. ’Ισχυρά έσπερινη δρόσος ε π ιπ ^ ν  
εί- τά  νόοτα. Είς την αύλην, δπισθεν τοΰ κήπου εσβυνοντο οι τελευταίο, 
ήχοι τή ς‘ημέρας — ό θόρυβος τών ποιμένων τά οποία έπέστρεφον εις
τον σταΰλον. ν /

Ό  άγαθός Νικόνε έκύλα ενα βαρέλι επί τής ατραπού προ 
τσας καί ό ψυχρός τοΰ ποτιστοΰ ψεκασμός έσχημάτιζε μαυρους κυκλου 
επί τοΰ χώματος τοΰ συσσωρευμένου γυρα απο της δαλιαις *αι ™ ■
ο ί γ μ α τ α - ’Επάνω είς τήν ταράτσα τύ σαμοβάρ ‘‘^ σ τ ιλβ ω μ ένο  
Ελαμπε καί εβραζε. Είς το λευκόν τραπεζομανδυλον ησαν επισ/, η 
κρέμα τό ψωμί καί τά  γλυκ ίσμ ατα— Ή  Κ άτια  με τα χονόρα χέ,-ια 
έσπόγγιζε τά' φλυτζάνια. Έγώ χωρίς νά περιμένω το τσαι, ^^ινασμένη 
μετά το λουτρον έτρωγα ψωμί μέ παχεια και δροσερ/ι 'f?¥ av- ? P  
μιά βαμβακερή μπλούζα μέ κοντά μανίκια τα μαλλια μου, β^εγμέ , 
τά  ειχα σκεπάση μέ ενα μανδήλι μετάξινο.

Ποώτη ή Κ άτια  τον διέκρινεν άπο το παράθυρον.
— Ά  Ό  Σέργιος Μ-.χαηλόβιτς ίπρόφερε —  προ ολίγου ομιλούσαμε

γΐα,Εσηκώθην καί ήθέλησα νά φύγω διά νά ενδυθώ. Μέ συνέλαβεν οταν
ή μην ηδη προ τής θύρας. _

’Έ ! τ ί,  Φιλοφρονήσεις στήν έξοχή, είπε, παρατηρούν .ο κ φ 
«καλυμμένων μέ τύ μανδήλι καί μειδιών. Δεν ντρέπεσθε δεν ειν ετσι 
μπροστά στύν δπηρέτη σας το Γρηγόρη· καί για σας αλήθεια είμαι ο

Γ ?’1λλά 'τή ν  αυτήν στιγμήν μοΰ έφάνη δτι μέ παρετήρησε δπως δέν θα 
ήδυνατο νά το κάμη ό Γρηγόρης καί ήσθάνθην δτι εστενοχωρηθην.

—  Θά έπιστρέψω άμέσως είπα άπομακρινομένη απ αυτόν. _ (
_ * Α λ λ ά  γ ια τ ί ;  δέν είν’ ά σ χ η μ α -σ ά  μιά νέα χ ω ρ ικ η -μ ο υ  εφω-

ναξεν έπειτα. . „ . . yi? r-l
Πώς μ ’ έκύτταξε παράδοξα — εσκεφθην ενώ ενεδυομην βιασ .ι -

καλά, δόξα τώ Θεώ ποΰ έπέστρεψε, θά περάσωμε φαιδρότερα.

("Επεται συνέχεια)

ΛΕΩΝ ΤΟ Λ ΪΤΟ ΙΙ

ε υ τ υ χ ία

«ΑΠΟ Τ Ο  Γ Υ Ρ Ο  Τ Ω Ν  ΩΡΩΝ»  
Τ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  Τ Η Σ  ΗΛΙΟΜΑΝΑΣ

Γνέθω, ξεγνέθω τό μετάξι 
Στη ρόκα την όλόχρυσή μου, 
Βροχόσταλο νά μη σταλάξει 

'Ολόγυρα στην περιοχή μου.

'Ώρα δέν είνε νά τυλίξω  
Τοϋ χρυσονήματος τό σμάρι, 
Σφιχτά, γερά δέ θάν τό σφίξω 
Στο άχτιδωμένο μου κουβάρι.

θάν τ ’ άπολύσω, θάν τ’ άπλώσω  
Μίλια μαχριά προς τ ’ άκρουράνια, 
"Ολα τά πάντα νά κουκλώσω  
Κάτου άπό φωτερά στεφάνια.

Νά κάνω νά θαμπώσουν μάτια 
’Από τή λάμψη κ ι’ άπ’ τό φως μου, 
Μύριες ζωούλες μές στά πλάτια  
Νά ζωντανέψω αύτοΰ τοΰ κόσιιου.- * L

Τής Μάγισσας νά καταλύσω  
’Αράπισσας τις  μαγγανιές,
Στ’ άδυτα [Μθη νά φωτίσω 
Τις όλοκρίμαντες ψυχές.

Τοΰ ύπνου τά όνείρατα νά διώξω, 
Ποΰ κλώθουνε μές στά μυαλά,
Στον Άβυσσόκοσμο νά σπρώξω 
Κάθε Ζιζάνιο και Βραχνά.

Τή σκοτινιά ν ’ άναστατώσω, 
Ό σποΰ τό νήμα νά τελιώσω,
Και τότε ό Λίβας μοΰ τό σύρει 

’Από τοΰ Χάους τό Γιοφύρι.

Σ. ΣΚΙΠΗΣ



ΑΠΟ ΤΟΝ «ΛΥΤΡΩΤΗΝ» «Βόοτοοος*

0 ΠΟΙΗΤΗΣ
( Τ ε λ ε υ τ α ί ο  τραγοΟ ον )

Πρώτα άπο eft να κ ι’ ύστερ’ άπ’ τόν ήλιο 
θά χωριστώ. ΤόσΌ μοΰ φέγγεις. Ά χ ! Εύάνθη 
θά τραγουδήσω γύρω στά μαλλιά σου 
τά μεγάλα παράπονα. Άκουσέ τα 
στον άνεμο τά ρίχνω κ ι’ άς τά ξαναλέιι.

'Ήθελα νά αί; πάρω. . . Τό στεφάνι μας 
νάνε λυτά λουλούδια, φύλλα τοΰ αμπελιού.
Άπο τ ’ όρθό κορμί σου, άπ’ τή γαλήνη μου,
νά βγούνε τά παιδιά μας, θεϊα σταλάμματα
τοΰ αίματός σου, και μακάριοι έμεϊς
ένας κορμός κ ι’ οί δυό, ν ’ άργοσαλεύουμε
σάν τούς πλατάνους τά μεστά κλαδιά τίϊς ζωής . . .
Ά λλο ί μου, Εύάνθη ! ’Άγρια έσύ θεότης
μείνε και ορθώσου μέσ’ τις πρασινάδες
γιορτή τής ζωίΐς και δίύα τών άρρωστων.
’Εγώ θά φύγω. Είμαι ό νικημένος.
Τά τραγούδια μου ρίχνω στήν ποδιά σου.

Ό άφανισμός θάρθη νά μέ σκεπάση 
κα\ πάω νά γένω χλόη νά μέ π α τ ίϊς .. ■

7 . Α . Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟ Υ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕ ΙΣ  ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
ΒΕ Ρ Α ΑΙΝ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΝΟΜΙΛΙΑ

Μέόα ότό πάρκο τό παλιό, ποϋ παγωνιά  κ ι’ έρμιά τό δένουν. 
Δυό ήόκιοι ξάφνω φαίνονται ζευγάρι νά  διαβαίνουν-
Τά μάτια τους είνε νεκρά, κ ι’ άπ ’ τ ' ήπαλό τους ότόμα 
Τά λόγια βγαίνουν όιγαλά, ποϋ μόλις άγρικιοϋνται άκόμα.
Μέΰα ότό  πάρκο τό παλιό, τό ερημικό καί παγωμένο,
Δυό ίίΰκιο ι άναθυμίζονται κάποιον καιρόν εύτυχιόμένο.

—©υμα<3αι άκόμα τά παλιά, χά ονειρεμένα έκεΐνα χρόνια ; 
—Τώρα πρός τ ί νά  μέ ρωτάς αν τά θυμοϋμαι α ιώ νια ; ·
—Τάχα ή  καρδιά όου χτύπο της άκόμα τ ’όνομά μου τώχει;

Ζεΐ κ ι’ ή Tj/υχιί μου πάντοτε ότά όνείρατά ό ο υ Ό χ ι !
—"Ω τις  ήμέρες τ ις  λαμπρές τής θείας ευτυχ ία ς!, ποΰ νανε ; 

Στόμα μέ ότόμα όμίγαμε, θυμάΰαι;—'Αλήθεια πανε.
Πώς εΐταν τότε ό ούρανός γαλάζιος κ ι' ή έλπίδα πόόη..
Πάει κ ’ ή έλπίδα, ό ούρανός μαϋρος τήν έχει περιζώόει.—
Ετόι ότά ότάχυα τά τρελλά οί δυό όκιές περιπατούσαν 

Κι’ ή νύχτα μόνον άκουγε τά λόγια ποϋ μιλοϋΰαν.

Ι Ψ Ε Ν

ΧΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «Κί ΙΜί ΙΔΙΑ ΤΗΣ ΖίΙΗΣ»

Α νοίγω τά πλατιά  φτερά κι' άπλώνω τό π α ν ί μοΐΓ,
Σάν τόν άετό, <5τή διάφανη τή λίμνη τής ζωής,
01 γλάροι άκολουθώντας με πετοΰν κ ι’ αύτοί μαζί μου,
Καί τή όαβούρα πίόω μου ρίχνω — τήν έγνοια τή ς ζωής,
Κι’ αν πάει τό πλοϊο μου τοΰ βυθού, ποϋ δέ θά ίΰοζνγίζη, 
Αλλ έτό’ ε ΐν ' τόόον έμορφα κανένας ν ’ άρμενίζμ.

Γ Κ A I Τ Ε

ΤΟ ΤΡΑΓΟΤΔΙ ΤΟΤ ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ*
Έού ποΰο' άπ ’ τόν ουρανό
Καί φέρνεις ό ’ όλους τούς καϋμούς τήν ήόυχία,
Ποϋ δυό φορές παρηγορεϊς 
Καί τή δ ιπλή τή δυότυχία,
Σ’ έμένα, ώιμέ ! ποϋ τής ζωής μ' έκούραόε Λ βοή,

—ϋρός τ ί μιά τέτοια έπιθυμ·.ά μαζί μέ τέτοιον πόνρ; — 
Έλα οέ μέ, τά (ίτήθηα μου γλυκειά Ειρήνη έ<3ύ,
Θά τάναπάι|η;ις μόνο.

Μ. Μ Α Λ Α Κ Α ΪΗ Σ
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ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ κ α ι ΥΛΙΣΜΟΣ

» νΐΐο 0 . χ. Φ Λ il Ρ Λ
(Συ-.έχεια)

ΑΙ A rce lla i (ίρσ έλλα ι, διά νά κρατήσωμεν, οπως εχει έπισήμως τό όνομα) 
εινε μ.ονο/.ύτταρα πλάσματα, πολυπλοκώτερα ομως ά..ο τάς βαμ.πυρ;λλαο, 
καθότι έχουν π^ρή/ας καί εκκρίνουν εν ε ίίο ; φλοιού. Δυτος ό φλοιός των έχει 
σχήαα i f ’ ενός μεν κοΤί.ον καί Ιτέρωθεν κυρτόν. Είς το μέσον τή; κοίλης 
πλευράς τοϋ φλοιοδ εύρισκεται όπή- άπό τήν όποιαν προβάλλουν τά ψευδοπό- 
δια καί παρουσιάζονται ώς διαυγείς προεξοχαί επάνω εις τό χείλος τοΰ φλοιού. 
Έ άν φέρωμεν ύπο τό μ.ικρ:σ/.όπιον μίαν σταγόνα νεροϋ, η οποία νά περιεχη 
άροέλλας· μια άπό αύτάς τάς άρσέλλας ήμπορεΤ νά πέσΏ τρόπον τινά έπάνω εις 
τήν ρά/'.ν της, ά/άσκελα δηλαδή και ν’ άκουμβα εις τη < β ϊσ ιν με τήν κυρτήν 
τη ; επιφάνειαν, εις τρόπον ώστε τά επ'; τοϋ χείλους τοϋ φλοιού προεκοάλλοντα 
ψευδοπόδια νά μή ευρίσκουν λαβήν εις κανέν μέρος. Τότε βλέπομεν εις τήν μίαν 
πλευράν, πλησίον τοϋ χείλους, νά σχηματίζονται φυσαλίδες άέρος μέσα εις τό 
πρωτόπλασμα τοϋ κυττάρου· ή μία του λοιπόν πλευρά γίνεται είδικώς έλαφρο- 
τέρα καί άνυψοϋται μέσα είς τό νερόν, τό δέ ζώον (τό κύτταρον) άναση/.όνεται 
όρθιον έπάνω εις τό αντίθετον αιχμηρόν χείλος. Μετ’ ολίγον κατορθόνει μέ 
τά ψευδοπόδιά του νά προοκολληΟη εις τήν βάσιν καί νά γυριση εις τρόπον 
ώστε νά ψαύσουν τήν βάσιν ολα τά έκ τοΰ χείλους προεκβάλλοντα ψευδοπόδια. 
Τότε παύουν πλέον νά σχηματιζωνται και αι φυ^αλίίες και το ζώον αρχι,=ι 
νά ερπη Έ άν φέρωμεν μ ία ν  σταγόνα νεροΰ μεάρσελλας επάνω εις μιαν λεπτήν 
ύαλον καί άναποδογυρίσωμεν τήν ύαλον, αί άρσελλαι κατά πρώτον θά σ^να- 
Οροισθοϋν. σύμφωνα μέ τούς νόμους τής βαρύτητος, εις τό βάθος τής σταγόνος, 
τό οποίον κρέμαται Έ άν δεν ευρουν εδώ σ φ ι γ μ α ,  αρχίζουν πάλιν νά σχημα
τίζουν φυσαλιδας άέρος, μέ τάς οποίας τό ζώον γίνεται ειδικώς έλαφροτερον 
άπό τό νερόν καί /.ατ αυτόν τόν τρόπον ανέρχονται είς την επιφάνειαν, οπου 
εινε κολλημένο·; τό νερόν εις τήν ΰαλον. ’Εάν εδώ είς τήν επιφάνειαν τής υά- 
λου φΟά'ουν κατά τοιοϋτόν τινα τρόπον, ώ 'τ ε  νά μ.ή ημποροϋν νά στηριχΒοΰν, 
σμ.ιχρύνουν είς τήν μίαν πλευράν τάς φυσαλιδας η τάς μεγαλονουν εις τήν αν
τίθετον, εως ου επί τέλους μέ τό χείλος τοϋ φλοιού των Ιγγίσουν τήν Ιπιφά- 
νειαν τής ΰάλου καί ήμπορέσουν νά γυρίσουν, "Δμα οε το κατορθώσουν εξαφα
νίζονται άμ.έσως καί at φυσαλίδες’ αρχίζει δε κατόπιν τό ζώον να κ ινή .α ι ε.ρ,.*ν 
είς τήν επιφάνειαν τής ύάλου. Έ άν μέ μίαν λεπτήν βελόνην άποκολλήσωμεν 
τάς άρσέλλας με προσοχήν άπό τήν επιφάνειαν, κατά πρώτον θά πέσουν πάλιν 
είς· τήν αΐωρουμένην επιφάνειαν τής σταγόνος, κατόπιν ομως πάλιν άναπτυσ* 
σουν τάς φυσαλίδας των, άναβαίνουν καί οΰτω καθεςής."Οσον οε και άν κοπιά- 
σωμεν νά τάς φέρωμεν είς θέσιν όχληράν, πάλιν κατορθώνουν με τόν σχημα
τισμόν τών φυσαλιδων των εις τό κατάλληλον μ.εγεθος /.αι εις το άρμοζον 
μέρος, νά έπανέλθουν είς τήν θέσιν, ή όποια διευκολύνει ολας τάς κινήσεις των. 
Μόλις δέ επιτύχουν τοϋ σκοποΰ των,ευθύς χάνονται καί αι φυσαλίδες. «Αέν τιμ- 
ποροΰμεν ν’ άρν·/)6ωμ.εν ,λέγει ό "Εγγελμκν, ότι a - jx i τ*  φαινόμενα ΰποοει- 
κνΰουν ψυχ ικλς λειτουργίας μέσα είς τό «ρωτόπλααμα.

Έ άν ό Έ γγελμαν δικαιούται νά έκφράση μιαν τοιαύτην γνοιμην η όχι, 
έ';ω δέν τολμώ περί τούτου ν’ αποφανθώ. Παραίεχομ-αι μάλιστα οτι, ισως και
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νά ήμπορέσουν ποτέ αυτά τά φαινόμενα νά έξηγηθοΰν μέ καθαρώς μηχανικούς 
νομούς. Τά εχω ομως αναφέρει εδώ μόνον /.αί μόνον διά νά δείξω με πόσον 
περίπλοκα φαινόμενα τήο ζωής εχομεν ν’ άσχοληθώμεν ή εκεί ά/.όμη, οπου ή 
μικροσκοπική ερευνά έφθασε πλέον είς τά τελευταία της ορια καί πόσον μά
ταια ! απεβησαν εως τώρα ολαι αΐ προσπάθειαι προς μηχανικήν ερμηνείαν τών 
φαινομένων τής ζωής. Διό τι οσον περίπλοκοι είνε αί εκδηλώσεις τών μονοκυτ
τάρων τούτων, έξ "σου περίπλοκοι εινε καί at εκδηλώσεις ενός έκάστου κυτ
τάρου τοϋ ήμετερου σώματος. "Εκαστον τών απειραρίθμων καί μικροσκοπικών 
κυττάρων τοϋ πολυπλό/.ου μας οργανισμού εινε θαυμάσιον κατασκεύασμα, είνε 
μικρόκοσμος, εινε όλόκληρος κόσμος.

Γνωστόν εινε οτι μέ εν «σπερματοζώριον», μέ εν μικρόν κύτταρον τόσον 
μικρόν, ώστε ν’ άπαιτοϋνται πεντακόσια εκατομμύρια ομοια μέ αυτό διά νά γε
μίσουν τόν χώρον μ.ιας κυβικής γραμμής, κληροδοτούνται άπό πατρός εις υίόν 
ολαι αί σωματικαί καί at πνευματικαί ιδιότητες και πάλιν πολλάκις ύπερπη- 
δουμενου τοϋ υίοϋ, μέ εν μικρόν κύτταρον μεταβιβάζονται αύταί at ίδιότητες άπό 
τοΰ πάππου είς τόν εγγονον. Έ άν ύποτεθή οτι τό τοιοϋτον εινε πράγματι κα 
θαρώς μηχανική λειτουργία,— πόσον άπείρως θαυμαστή έπρεπε νά εινε ή σύνθε- 
σις τών ατόμων, πόσον άπείρως περίπλοκος ή έξέλ ις ις  τών δυνάμεων, πόσον 
άπείρως περίπλοκοι έπρεπε νά είναι αΐ διάφοροί κινήσεις μέσα είς τό σώμα τοϋ 
μικρού αΰτοϋ κυττάρου, at όποια; είς γενεάς γενεών ήμποροΰν νά προδιαγρά
φουν τήν διεύθυνσιν, τήν όποιαν χρεωστούν ν’ ακολουθήσουν είς τό μέλλον ολαι 
at βραδύτεραι κ ινήσεις! Καί πώς επί τέλους τό μικρόν αυτό κατασκεύασμα 
γίνεται φορεύς τών ψυχικών φαινομένων; !  ! Έδώ μας άφίνουν είς τό σκότος 
καί ή Φυσική καί ή Χημική καί ή ’Ανατομία.

Ήμποροΰν άκόμη νά παρέλθουν πολλά! χιλιετηρίδες έπάνω άπό τάς γενεάς 
τοϋ ανθρωπίνου γένους, πολλά μέτωπα σοφών θά ρυτιδωθούν καί θά παραλύ
σουν αναρίθμητοι σιδηρά! όργανικαί φύοεις, εως ο'του κατορθώσωμεν νά κάμω- 
μεν τό πρώτον βήμα προς λυσιν τών αίνιγμάτων τούτων.—ΉμπορεΤ ομως επ ί
σης μίαν ήμέραν νά έπιχυθή δ:ά μ.ιας φως είς τό σκότος τούτο.— Μέ παρεξη- 
γούν, sjoi θά έςελάμβανον τούς λόγους μου, ώ ίάν τάχα νά έφανταζόμην οτι ήμ- 
ποροϋν εκ τών προτέρων νά τεθούν ανυπέρβατα ορια ε?ς τήν επιστήμην. 
νΑ παγε! Ή  επιστήμη— δέν άποδειλια πρό ούδενός όρίου αύτοτεθέντος. Ή  
επιστήμη θά έξετάζη πάντοτε μέ περισσοτέραν τόλμην τά ζητήματα καί μέ 
τόν καιρόν θά εύρίικη καί τάς θετικωτέρας άποκρίσεις. Τίποτε δέν ήμπορεί νά 
τήν αναχαίτιση εις τήν θριαμβευτικήν πορείαν της.— Καί αυτή ά/.όμη ή σμι- 
κρότης τών πνευματικών μας προσόντων εινε ανίκανος πρός τοΰτο! Διότι καί 
αυτά επιδέχονται τελειοποίησιν. Δέν υπάρχει κανείς άποχρών λόγος νά μ,ας 
/.άμη νά παραδεχθώμεν οτι ή προίοϋσα άνάπτυςις καί τ ελ ε ιο π ο ιε ίς , ή όποια 
διέπει καί κυβέρνα ολον τόν οργανικόν βίον, έσταμάτισεν είς τήν έμφάνισιν τοΰ 
ήμετερου γένους. 'ΙΓπήρ'εν εποχή κατά τήν όποιαν, έπάνω είς αύτόν τόν πλα- 
νήτην μας, τά μόνα αισθανόμενα πλάσματα ησαν τά έγχυματικά, τά όπο~α, 
χωρίς συνειδησιν, έκυλίοντο καί περιεδινοϋντο μέσα είς τά ρείθρα τοϋ πρωτο
γενούς ωκεανού καί θά έλΒη πάλιν καιρός, κατά τόν οποίον τήν γην ταύτην θά 
έςουσιάζη γένος, τό όποιον, μέ τά διανοητικά του προσόντα, θά εινε τόσον άνώ- 
τερον άπό ήμας, οσον ήμεΤς, με τήν φρόνησιν καί μέ τό λογικόν, ε’ίμεθα άνώ- 
τεροι άπό τά έ γ χ υ μ α  τ ικ ά ,  τ ά όποΤα ώς άρχέγονοι κάτοικοι τοΰ ήμετέρου π λα 
νήτου έζοϋσαν μέσα είς τόν πρωτογενή ωκεανόν.—’Απεριόριστος είνε ή πρόοδος
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τής επιστήμης. Α νάγκη  λοιπόν νά παραδεχθώμεν ώς δυνατόν on τά εμπόδια 
καί αί δυσκολία!, αί οπ.Ται τήν σήμερον αναχαιτίζουν ακόμη τήν πρόοδον τής 
φ ιλολογική ; έρεύνης, μέ τόν καιρόν θά ύπερνι/.ηθοϋν. Έ π ί τοΰ παρόντος ό'μω? 
δέν ήαποροΰμεν ακόμη νά προίδωμεν πώς μέ μόνην τήν βοήθειαν τής Φυσικής, 
τής Χημείας και τής Α νατομίας θά κατορθώσωμεν νά κάμωμεν έστω και εν 
βήμα πρός τά πρόσιο. Είς τό ελάχιστον κϋτταρον—μέσα κα ί είς αύτό άκόμη 
πρόκεινται όλα τά α ινίγματα της ζωής κα ί ή ερευνά αύτοϋ τοΰ κυττάρου 
άποτελεΐ τόν τελευταΐον σταθμόν, όπου μέ τά σημερινά μας βοηθήματα έφθά- 
σαμεν τέλος είς τό μή περαιτέρω.

Ήμποροίμεν ο’μως νά τελειοποιήσωμεν ακόμη τά βοηθήματα μ α ς ! Ή μπο- 
ροϋμεν νά δξύνωμεν τό μικροσκόπιον άκόμη περισσότερον! Τό κότταρον,τό όπο~ον 
σημ,ερον «ραίνεται άϋφες, θά μ.ας δείξη αυριον ύφήν. Τό κύτταρον, τό όποιον 
σήμερον φαίνεται χωρίς πυρήνα, θά μας παρουσιάση αϋριον, μέ νέας χρωστικάς 
μεθόδους, πυρήνα. Και ό πυρήν Ιπίσης δεν εινε πλέον καί αύτός άϋ̂ ρής* δει
κνύει μίαν τόσην περίπλοκον κατασκευήν, ώστε μόνη ή παρατήρησις καί ή περι
γραφή της θ’ άπαιτήσν; μετ’ ολίγον ολην τήν εργατικότητα καί τήν φιλοπονίαν 
πολλών φυσιοδιφών! ’Α λ λ ά —ή περίπλοκος κατασκευή καί ή περιγραφή της 
δέν εινε έςήγησις- εινε και αυτή νέον αίνιγμα· πώς λοιπόν έγεννήθη αυτή ή 
περίπλοκος κατασκευή;! Καί ή γνώσις τοΰ τρόπου αυτής τής κατασκευής θά 
ήμπορεοϊ] αρά γε νά μας δώσν] μ.ίαν έννοιαν έστω καί δι’ αυτά τ ’ άπλούστερα 
φαινόμενα, τά όποια παρετηρήσαμ,εν είς τήν Βαμπυρέλλαν καί εις τάς άρσελ- 
λ α ς ; Θά λυσϊ} άρά γε επί τέλους τό μεγα αίνιγμα, το μεγαλείτερον ολω ν—τό 
αίνιγμα τής κληρονομικέτητος— τής μεταβιβάσεως τών ιδιοτήτων μέ έν μ ι
κρόν κύτταρον ; !  — Καί άν ήμποροϋμεν νά ειπωμεν τοιοϋτόν τι διά τό μικρόν 
κύτταρον,— τί πλέον ήμποροϋμεν νά ειπωμεν διά τόν περίπλοκον ήμών οργα
νισμόν !

Καί έν τουτοις ή φυσιολογική έ'ρευνα χρεωστεΐ ν’ άρχtayj άπο τόν πλέον πο
λυσύνθετον οργανισμόν, άπό τόν ανθρώπινον. Ε ξηγείτα ι δέ τοϋτο— καί άν 
ίκόμη δέν ληφθοϋν ΰπ’οψιν αί απαιτήσεις τής πρακτικής ίατρικής άπό τόν εξής 
λόγον, ό όποιος μ.3?ς επαναφέρει πάλιν είς τήν αφετηρίαν τή ; θεωρία; μας.

Τό ότι ή φυσιολογική ερευνά αρχίζει άπό τόν πλέον πολυσύνθετον οργα
νισμόν, άπό τόν ανθρώπινον, εξηγείτα ι άπό τό ότι ό οργανισμός μας είνε ό 
μόνος είς την ερευνάν, του όηοΐου δεν εΐμεθα περιωρισμένοι είς μόνα τά 
αισθητήριά μας όργανα, άφ ’ οϋ είς τήν έσαιτάτην ουσίαν του ήμποροϋμεν νά 
έμβώμεν χα ί άπό άλλο μέρος,— έςετάζοντες τόν εαυτόν μας κα ί μέ τήν εσω
τερικήν μας αΐσΟησιν, τήν συνείδησιν, διά νά τείνωμεν τήν χεϊρα είς τήν 
άπό τά εςω προ€αίνουσαν φυσικήν παρατήοησιν. "Οπως συμβαίνει δηλαδή καί 
εις τα μ-εταλλεία, οπου οί έργάται προχωρούν άπό διαφόρους διευθύνσεις μ.έ 
υπονόμους, έως οΰ έπί τέλους ανάμεσα άπό τά τοιχώματα οι μ.εν ακούουν τους 
κτύπους τής σφύρα; τών δε.

Την σκοπιμότητα αύτής της μεθόδου, ή όποια εξετάζει τό μυστήριον άπό 
δύο διευθύνσεις, είχεν ήδη σαφώς ίντιληοθή καί ό μεγας φυσιολόγος ’ Ιωάννης 
Μιλλερ καί ό ύπ’ αύτοϋ Ανακαλυφθείς νόμος περί τή ; ειδικής ένεργείας τών 
αισθήσεων εινε, χωρίς αμφιβολίαν, τό μέγιστον άπό/.τημα τής Φυσιολογίαν 
καί τή ; Ψυχολογία; καί ή θετική βάσης πάσης ιδεολογικής φιλοσοφίας.

Ό  νόμος αυτός εινε άπλοϋς καί μας διδάσκει οτι εΓς καί ό αυτός ερεθισμός, 
έν καί τό αύτό συμβεβηκός τοΰ έξω κόσμου, εν καί τό αύτό πραγμα, αύτό καθ’ 
εαυτό, οταν έπενεργή είς διάφορα αισθητήρια νεϋρα, προκαλεΤ πάντοτε δια-
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φόρους εντυπώσεις καί οτι διάφοροι ερεθισμοί, οταν επενεργούν είς έν καί τό 
αυτό αισθητήριον νεϋρον, προκαλοϋν πάντοτε τάς ίδιας εντυπώσεις- τά συμβαί- 
νοντα άρα εις τόν έξω κόσμον, τίποτε δέν έχουν τό κοινόν μέ τάς εντυπώσεις 
καί μέ τάς παραστάσεις μας, ό έξω κόσμος είνε δι’ ήμας βιβλίον σφραγισμέ- 
νον μέ επτά σφραγίδας καί τό μόνον πραγμα, τό όποιον ήμπορέϊ νά υποπέσν; 
είς τήν παρατήρησιν καί είς τήν γνώσι'ν μας, εινε αί καταστάσεις καί αί δια
θέσεις τής ίδιας ήμών συνειδήσεως,

Ή  απλή αυτή άλήθεια εινε ή μεγαλειτερα καί ή βαθύτερα άπό οσας έσκέ- 
φθη ποτέ ό νους τοΰ ανθρώπου. Καί ή άπλή αυτή άλήθεια μας οδηγεί εις τήν 
πλήρη κατανόησιν αυτή; τής ουσίας τοΰ ζωϊσμοϋ. Ή  ούσι'α καί ή έννοια τοΰ 
ζωϊσμοϋ δέν μας λέγε : ν ’ άρκεσθώμεν είς μιαν λέξ ιν καί νά παραιτηθώμεν άπό 
τήν σκέψιν. Ή  ουσία τοΰ ζωϊσμοϋ — καί δρθότερον τής ιδεολογίας— συνίσταται 
είς τό νά βαίνωμεν τήν μόνην ορθήν όδόν τής γνώσεως, είς τό νά προχωροϋμεν 
άπό τό γνωστόν, τόν εσω κόσμον, διά νά καταλήξωμεν είς τό άγνωστον, 
τόν εξω κόσμον. Τήν αντίθετον καί στρεβλήν όδόν ακολουθεί δ μηχανισμός—ή 
όρθότερον υλισμός,— ό όποιος αναχωρεί άπό τό άγνωστον, τόν έξω κόσμον, 
άπό τά υποθετικά αντικείμενα τής άντιλήψεως τών αίσθηιηριων, διά νά κατα- 
λήξν} είς τό γνωστόν, είς τόν έσω κόσμον.

’Εκείνο, τό όποιον ώθε~ τους φυσιολόγους πάντοτε είς τάς άγκάλας τοΰ υλ ι
σμοί! εινε οτι είς τήν Ψυχολογίαν δέν έγινεν ακόμη ουδέ τό πρώτον βήμα πρός 
άπόκτησιν τοΰ βαθμοΰ εκείνου τής ακρίβειας, είς τήν όποίαν μας έσυνείθισεν ή 
μελέτη τής Φυσικής καί τής Χημείας. Δέν ήμποροϋμεν ν’ άρνηθώμεν οτι, άν 
καί τίποτε άλλο δέν εινε τόσον πλησίον ε ίς  τήν παρατήρησιν καί είς τήν γνώ- 
σι'ν μας, οσον αί καταστάσεις καί τά συμβαίνοντα μέσα είς τήν ιδίαν μας συνεί- 
δησιν, άκριβώς είς τό έδαφος τοϋτο αί γνώσεις μας εινε εντελώς υποθετικά! 
καί αβέβαια:. Αυτό προέρχεται άπό τό οτι τό άντικείμενον εινε καθ’ ύπερβο- 
λήν πολυσύνθετον καί πολυμερές, τό ποσόν τών ίδιοτήτων του εινε πολυ μεγα
λείτερον άπό τάς ιδιότητας τοΰ κόσμου, τόν όποιον άντιλαμβανόμεθα μέ τά 
έξωτερικά μας αίσθητήρια, προέρχεται δ’ έπίσης καί άπό τό οτι αί καταστά
σεις καί τά συμβαίνοντα τής ίδίας ήμών συνειδήσεως ύπόκειντα: είς άδιακόπους 
καί ταχείας μεταβολάς καί τέλος άπό τό δτ: δέν ήμπορέσαμεν ακόμη νά έφεύ- 
ρωμεν κ ίνέν  μέσον μ.έ τό όποιον κατά ποσόν νά έξετάζωμεν τ ’ άντικείμενα τής 
εσωτερικής αίσθήσεως.

Έ φ ’ οσον διαρκει αυτή ή κατάσιασις τή ; ψυχολογίας, έπί τοσοϋτον θ’ άργή- 
σωμεν νά καταλήξωμεν είς Ικανοποιητικός εξηγήσεις τών φαινομένων τής ζωής. 
Είς τά πλειστα τών ζητημάτων τής Φυσιολογίας δεν έχομεν άλλο παρά νά 
έξακολουθήσωμεν άγογγύστως νά έργαζώμεθα μέ τήν ίδιαν υλιστικήν (μηχανι
κήν ) μέθοδον. Ή  μέθοδος εινε λ ίαν γόνιμος· πρέπει λοιπόν νά δοκιμάσωμεν 
εως ποιον σημείον ήμποροϋμεν νά προχωρήσωμεν μέ μ.όνην τήν βοήθειαν τής 
Φυσικής καί τής Χημείας. Ό  πυρήν, ό όποιος δέν ήμπορεϊ νά έρευνηθή μέ αυ
τήν τήν μέθοδον, θ’ άπαλλαχθή άπό τήν περιστοιχιζουσαν ύ'λην, θά μείνγ; μό
νο; καί θά προβάλϊ} έτι εύκρινεστεροο, έτι καθαρώτερος καί κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον ό υλισμός τής σήμερον θά μάς όδηγήσvj μόνος του καί άσφαλώς είς τήν 
ιδεολογίαν τής αυριον.

Αί άνωτέρω θεωρία! κατεπολεμήθησαν άπό πολλούς φυσιολόγους, άπό τόν
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R. H eldenhain . τόν Ε. du Bois R eym ond , άπό τόν Μ. V envo rn , A. 
Mosso καί άλλους.

"Ολα! αί Αντιλογία: τών συγγραφέων τούτων συγκεφαλαι οΰνται εις τήν μίαν 
πρότασιν, τήν οποίαν ευρίσκει ό αναγνώστης έπί κεφαλής τοΰ παρόντος άρθρου, 
οτί δηλαδή β* ηχον άλτ,βινή μωρία, έλν ένομίζαμεν δτι θλ ήμπορέσωμέν που 
με x i  ίδ ια αΐαδτ,χήρια ν ’ άνακαλΰψωμεν είς χ*;ν έμψυχον φΰσιν &λλο χε π*ρκ 
είς χήν άψυχον.

Τόν κύριον πυρήνα τοϋ ζητήματος οΐίτε ήγγισαν καν αυτό! οί συγγραφείς, το 
οτι δηλαδή εινε αδύνατον νά έξηγήσωμεν ψυχί/άς ιδιότητας μηχανικώς, καί 
έλησμόνησαν οτι αύταί αί ιδιότητες είνε καί τό πλησιέστατον, τό άμεσώτατον 
άντικείμ,ενον τής γνώσεώς μας, πραγματίκώτερον καί άπό κάθε πραγματικόν.

"Οστις δέν θέλει τήν λέξιν ζω ϊσμός, άς θέση εις τόν τόπον της άλλην, — 
ιδεολογίαν, σκεπτικισμόν, εμπειρισμόν. Ή  λέξις δεν επιφέρει καμμίαν άλλαγήν 
εις τά λεγόμενά μου! Ήθέλησα μόνον νά δείξω, πώς οί μεταφυσικοί υπολογι
σμοί καί τά δόγματα τοϋ μηχανισμού άρδην ά να τρέπονται ύπό τής εμπειρικής ψυχο
λογίας διά τών άμεσωτάτων αποτελεσμάτων τής παρατηρήσεως καί τής πείρας.

Αί ύποθέσεις είς τάς όποιας στηρίζεται ή μηχανική έξήγησις τής φύσεως, ή 
άτομική Θεωρία, ή Θεωρία τών κυμάνσεων, ή μηχανική Θεωρία τής Θερμότητος 
κ τλ . εινε μεχαφυσιχοϊ υπολογισμοί, υπολογισμοί δηλαδή μέ τους οποίους ζη
τείται ή γνώσις τής ουσίας τών πραγμάτων, όποΤα είνε πραγματικώς, εν άντι- 
θέσει προς τό οπως παρουσιάζονται εις ημάς. Είς τάς υποθέσεις αυτάς ήμπόρε- 
σαν νά καταλήξουν μόνον, άφ’ οδ μετέφεραν είς τόν έξω κόσμον μερικάς έννοιας, 
τάς όποιας έχουν άντληση άπο τήν αΰτοπαρατήρησιν,— τάς έννοιας τοϋ χώρου, 
τοϋ χρόνου, τοΰ ποσοΰ, τοΰ άριθμοΰ, τής δυνάμεως, "Εως τώρα δέν έθεωρήθη 
σκόπιμον νά μεταφέρουν είς τόν έξω κόσμον καί αλλας έννοιας άπό τόν έσω. 
Μερικοί φιλόσοφοι τό έχουν κάμη. ’Α λλά οί Φυσικοί, φρονίμως ποιοϋντες, ήρ- 
κέσθησαν μόνον νά μετρήσουν τό ποσόν τών αντικειμένων, χωρίς νά θελήσουν 
νά σχηματίσουν γνώμην καί διά τό ποιόν των.

Ίδου ομως τώρα έρχονται οί ύλισταί καρκινοβατοΰντες· αυτοί πέρνουν τάς 
είς τά έξω ριπτομένας έννοιας νά τάς μεταφέρουν είς τά εσω τών ζωικών λ ε ι
τουργιών καί φρονούν οτι με τάς προαναφερθεισας όλίγας καί πενιχράς παρα
στάσεις θά έξηγήσουν ολον τό πλήθος, ολον τόν πλοϋτον τοΰ έσωτερικοΰ κόσμου.

"Οτι ό κόσμος τής εσωτερικής αίσθήσεως, ό ψυχικός βίος, είνε περιωρισμ.ένος 
μόνον είς μέρη τινά τοΰ έγκεφάλου μας, δέν υπάρχει κάνεις άποχρών λόγος, ό 
όποϊος νά μας άναγκάζη νά τό παραδεχθώμεν. Πόθεν λοιπόν πηγάζει ό ψυχικός 
βίος; Κληροδοτείται βέβαια άπό εν άπλοΰν κύτταρον. ’Από τήν ά/.ατάπαυστον 
διαίρεσιν ενός άπλοΰ κυττάρου προέρχονται ολα τά λοιπά κύτταρα, ό'λοι οί 
Ιστοί τοϋ σώματός μ.ας, συνεπώς δέ καί ό νευρικός ιστός κα! ό μυελός καί ό 
εγκέφαλος. Δέν πρέπει δέ άρά γε νά έ’χη κΰρος διά τήν Φυλογονίαν έκεϊνο, τ : 
όποιον ισχύει διά τήν ’Οντογονίαν ; ’Εάν κατέλθωμεν είς τήν ζωϊ/.ήν κλίμακα 
έως είς τά μ,ονοκύτταρα ζώα,— ποΰ λοιπόν θά ευρωμεν έπ! τέλους ό'τι παύει ό 
ψυχικός βίος ; Παύει άρά γε έκεϊ', οπου δέν υπάρχει πλέον εγκέφαλος; ή έκεΤ, 
όπου δέν εμφανίζεται εύδιάκριτον καί ξεχωριστόν νευρικόν σύστημα; Δέν υπάρ
χει λόγος, ό όποΤος νά μάς άναγκάζη νά τό παραδεχθώμεν. Νά μή ήτον άρά γε 
κάθε κύτταρον καί κάθε άτομον πλάσμα έμψυχον καί κάθε Βίος έμψυχος Βίος;

Κατά τόν ν. Bunge 
Ο. X . ΦΛΩΡΑΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Φ ΙΛΟΛΟΓ ΙΑ  
ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ Ε ΙΔΥΛΛ ΙΟ Ν  

^ ΔΑΦΝΙ2
θ ν ρ ο ις  : Πώς ψι&υράει γλυκά γλυκά κ ’ εκείνο εκεί τό  πεύκο
στή  νερομάννα ποϋ  κοντά  δ ρϋώ νετα ι, ώ  γλυκόφωνε,
ποϋ οτη  φλογέρα σου σούρας γ ιδοβοσκέ γλυκά  γλυκά'
άπο  τόν Πάνα εσύ στερνά  τό  πρώ το  π ρώ το  χά ρ ισμ α
ϋ ά  πάριγς κ ι ’ αν  ϋ ά  π ά ρη  αυτός δ ικ έρατο  εναν τράγο,
συ πέρνε ις  γ ίδα  κ ι αν αυτός  τή γ ίδα  πάλε πάρη ,
γ ιδοΰλα ποϋ  πρω τόγεννη  δεν ε ίν ’ ακόμα  ϋ ά  ’γης
κα ι τής γ ιδο νλα ς  ν όσ τ ιμ ο  τό  κρέας τής αγέννητης,
π ρ ι ν νά γέννηση ν' άρμ εχτή  . . .
Γ ιδοβοσκός : Π ι’ όμορφο τό τραγούδι σου, βοσκέ μ ου , ά π ’ τό τραγοϋδ ι
ποϋ τό  τρεχούμενο νερό -ψηλάϋε ώ ς ροβολάει
άπό τά  βράχη  τραγουδάε ι κ ι αν πάρουν  δώρο ο ι Μ ούσες
τήν προβα τ ίνα  εσύ εν ’ αρν ί αποκομμένο  ας πάρης
κα ί σάν άρέση τους  τ ’ αρνί τήν  προβα τ ίνα  πέρνε ις.
θ ύ ρ σ ις : Θές, μ ά  τ ις  Ν ύμφες, ϋ έ ς  βοσκέ νά κάτσης  εδώ πέρα
στο  ψήλω μα κατήφορου νά π α ίξ η ς  τή φλογέρα
σ τ ις  μ υρουδ ιές  τώ ν μ ν ρ ικ ιώ ν  γλυκά  νά μου  λαλήσης
κα ί τ ις  κατσ ίκ ες  σου βοσκέ νάν τ ις  βοσκήσω  α ν τ ο ϋ ϋ ε ;
Γ ιδοβοσκός : Τσοπάνη δεν εινε καλό σέ μ ά ς  π ια  να  ο ουρά  με 
πήρε π ιά  τό μ εσήμερο  φ οβούμαστε τόν Πάνα 
όχ τό κυνήγ ι άπόστασε κα ί κάπου  ξαποστα ίνε ι 
κ ι όλόπ ικρός του ό θ υμός  στή  μ ύ τη  του κ α ϋ ίζ ε ι.
Μ ’ άφοϋ εσύ ξέρεις, Θ ύρσ ι μου , τοϋ  Δ άφνιδος τά  π ά ϋ η ,  
τής Μ ούσας τής βουκολ ικής ολα ολα τά  κατέχεις, 
rV από  κάτω  άπ  τό φ τελ ιά ν  άς κ ά τσουμε στον Π ρίαπον  
άγνάνν ι α κ α ί π ρός  τώ ν βρυσώ ν τ ις  νύμφες σ τήν  π εζόν  λα 
στις πυκνερες βελανιδ ιές κ ι αν ίσω ς τραγουδήσης, 
οπω ς κι όταν παράβγα ινες  μέ τής Λ ιβύης τό Χ ράμ ι, 
ί)ενά σου δώ σω  δ ίδυμα  μ ιά  ποϋ γεννάει γ ίδα  
νάν τ ψ  άρμέξης τρεΊς φορές γαλοϋσα γ ίδα  πονχει 
δυο κ α τσ ικ ά κ ια  κ α ί άμα  π ιο υ ν  εκείνα κα ί χορτάσουν  
γεμ ίζε ις  σάν αρμέξε ις  τη ν  δυο βαϋουλές καρδάρες, 
καρδαροποϋλα άκόμη  μ ιά  δ ίχερη  κα ί κ α ινούργ ια  
τοϋ μ άστορη  ά.π τό  σ κ ά λ ισ μ α  π οϋ  ακόμ η  ί)ά  μ ν ρ ίζ η -  
γύραϋε απλώ νετα ι κ ισσός  σ τά  χείλη  τη ς  τελεμένος



■και u,t λουλούδ ια  ολόχρυσα  β αστομανάε ι κα ι δράμει
στο  κ ά ρ π ισ μ ά  το  κρόκ ινο  μ  οργήν ενα βλαστάρ ι.·
κ α ι μέσα  καλοδέματη  γυνα ίκα , .-τοΰ νομ ίζε ις ,
πώ ς δέν την εκαμε α νθ  ρω πος πα ρά  θεός στολ ίδ ια
προβαλλοντας τον πέπλο της κ α ι τώ ν μα λλ ιώ ν  το  άνάδεμα'
κοντά  της άντρες μ ε  μ α λλ ιά  όλόμακρα , π οϋ  εκείνη
τους βλέπει, νά  θυμώ νουνε, μ έ  λόγ ια  νά μαλλώ νονν
ενας κ α τόπ ι τ αλλοννον, χώ ρ ίς  νάν τήνε ’γ νο ιά ζε ι,
μ α  αναγε/ι.ώντας άπό  ’δώ  άλλοτε αυτή  θω ράει
κ ι άλλοτ εκε ϊϋ ε  ανέγνο ιαστη  ρ ίχνε ι τά  μ ά τ ια  εκε ίνη·
κ α ι π ο τε  ποτε ρ ίχνουνε τοΰ  κακού  τή μ α τ ιά  τους
προς  τή  γ υ να ίκ α · ενας ψ αράς  είνε σ ιμ ά  του πάλε
γέρος· σ ιμ α  μ ια  βραχω τή  χορταρ ιασμένη  πέτρα
κα ι γλ ίγω ρα  τό δ ίχ τυ  του τραβάει ό γέρος πάλε,
π οϋ  λες τα  κο τσ ια  του βαστάν  σά  νέο σε π α λλ ικ ά ρ ι
κ ι ω ς νά  ψαρεύη μ* όλη του  τή δ ν ν α μ ι τόν β λέπε ις·
τά  νεϋρα  του  ν ά !  φ ούσκω σαν στο  γέρ ικο λ α ιμ ό  τον
κ ι άς είχεν άσπρα  τά  μ α λλ ιά  σά  ν ιος λεβέντης είχε
τή δ ύ να μ ιν  όλόμεστη- κα ι π ιο  μ α κ ρ υα  άπό  τούτα
κ ι ά π  τό θαλασσοδουλευτή  τό  γέρον εν ’ άμπέλ ι
γ ιομ ά το  άπό  καλόχυμα  σταφ ύλ ια  κ α ί ο νρμασμένα
ποϋ  ενα πα ιδόπονλο  φ υλάε ι στο  φ ράχ τη  κ α θ ισμ ένο
κα ί δυό αλεπούδες π α ρα κ ε ϊ π ο ϋ -μ ια  τοϋ τρώ ε ι τά  φ ρούτα
κ ’ ή  άλλη μ υρ ιο :τόνηρη  ά π  τό σακκοϋλ ι π άσχ ε ι
ν α ρπ ά ξη  του όλο τό φ α ΐ κ α ί ν ησ τ ικ ό  ν ’ άφ ηση
το π ο ϋ  πλοκά  ά π ’ άσπέρδονκλα  πα ιδόπουλο  ατό φ ράχτη
κ α ί βοϋρλα ά να τα ιρ ιά ζο ντα ς  μ ία ν  ά κρ ιδοπ αγ ίδα :
κ αθόλου  λες δε γνο ιά ζετα ι γ ι ’ ά μ π έλ ι η γ ιά  σακκοϋλι,
μ ά  συνεπ α ίρνε ι π ιο  πολύ τό νοϋ τον τό π λ εξ ίδ ι
κ α ί γύραϋες  άπό  τ ’ α σ κ ί απλώ νετα ι ενα ϋ ά μ α σμ α
τσοπαν ικ ο , άρκονδόβατον ολόδροσο, ποϋ  ό νοϋς σου,
λές, &’ άπορήση , σάν τό ίδ ή ς  σ ’ ενα βαρκάρη  γίδα
εγω εχω δώσει κα ί τυ ρ ί άφ ρογαλάτον  άφράτο
γ ιά  νάν το π ά ρω ■ άνέγγ ιχ το  κ ι άλέκ ιαστο  απομένει
κα ί θ ά  σ ’ τό χά ρ ιζα  κ ι αύτό  άπό  καρδ ιά ς  άν ήθελες
νά τρα γούδησ ες , φ ίλε  μ ου , τό  ποϋ  π ο ϋ ά ω  τραγούδ ι.
Θ ύ ρ σ ις : Μ οϋσες, ά ρχ ίσ τε  τά  γλυκό, τή ς  στάνης  τά  τραγούδ ια  
στον  Θ ύρσ ι εμένα τή  φ ω νή τον  Α ϊτνα ίου  Θ ύροι εμένα.
Ποΰ ε ίσ τε  σάν ελυωνε ό βοσκός ό Δάφνις ποΰ  είστε, ώ  Ν ύμφ ες ; 
σ τα  Τ έμπη τά  Θ εσσαλ ικά  μ η ν  ε ίστε α π ά  στόν Π ίντο ;
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δέ ν ε ϊσαστε στοΰ  Ά νάπ ου  εσείς τόν π ο ταμ ό  τό  μέγα  
κ ι ούτε στής Α ίτνας τ'ις κορφές σ τ ’ ά γ ιο  τό ρέμα τοϋ  'Ακη.
Μ οϋσες, ά ρχ ίσ τε  τά γλυκά  τής στάνης  τά  τρ α γ ού δ ια ■ 
γ ιά  κείνον π οϋ  όλοφλ ίβερα  ουρλ ιάσανε ώς κ ’ ο ί λύκο ι 
κα ί τά  τσακάλ ια , ό λέοντας άνάκλαψ ε α τά  δάση.
Μ οϋσες, άρχ ίσ τε  τά  γλυκά  τής στάνης  τά  τρα γούδ ια · 
κ ι ’ άπό  τ ’ απόμακρο  βοννόν ή ρθεν  ο 'Ε ρμής ό λύπ ροηος  
κ ι ε ιπε του , ποια. είνε ή λύπη  σου κα ί π ο ιά  εινε ή έρω τιά  σ ο υ ; 
Μ οϋσες, ά ρχ ίσ τε  τά  γλυκά τή ς  στάνης τά  τρα γ ού δ ια 4 
προβάλανε ο ί γ ιδοβοσκο ί, τσ οπάνο ι, βο ϊδολάτες, 
άναρω τώ ντας , τ ί  κακόν ό Δάφνις ε ίχε πά&ει.
Η ρθεν ό Π ρίαπος κ ι ε ίπ ε  το ν , δύστυχε Δάφνι, τ ί  ΐ'χει,ς; 

κα ί μ α ρα γκ ιά ζε ις , δύστυχε, ενώ  σ τ ις  βρύσες όλες, 
σ τ ις  νερομάννες, στα. δασά  τά  δάσητα , ή κοπέλλα  
τρέχει δρομάει ζη τώ ντα ς  σ ε ; .
Μ οϋσες, ά ρχ ίσ τε  τά  γλυκά  τή ς  σ τάνης τά  τραγούδια· 
βαρύς πεφ τε ις  σ τ ις  έρω τιες κ ι οπού σε β γάλ ’ ή ά κ ρ η ’ 
γ ιδοβοσκός ήσουν, θαρρώ , ποϋ  β ο ϊδολά τη  σ ’ ελεγαν, 
γ ιδοβοσκός ποΰ , όταν θ ω ρ ε ΐ ο ί γ ίδες νά βα τεύοντα ι, 
λνώ νονν τά  μ ά τ ια  του γ ια τ ί δεν έγεννήθη  τράγος.
Μ οϋσες, ά ρχ ίσ τε  τά  γλυκά τή ς  στάνης τά  τραγούδια· 
κα ί σε τά  μ ά τ ια  λνώ νουνε σά  βλέπε ις  τ ις  κοπέλλες 
γελώντας νά  χορεύουνε μ α ζ ί τους ποΰ  δεν ε ίσ α ι, 
κ ' ό β ο ϊδολάτης γέρνοντας σ την  έρω τ ιά  β α ρ ιά  τον  
δέν το ϋ ’κρηνε όσο π οΰ  ’γείρε σ τή  Μ οίρα τον γ ιά  πάντα  
Μ οϋσες, ά ρχ ίσ τε  τά  γλυκά  τής στάνης  τά  τρα γού δ ια ·
Κ ι’ ή Κ ύπ ρ ις  ή γλυκύτα τη  ή ρθ ε  κα ί το ΰ ’πε γελαστή  
κρύβοντας τή  β α ρ ιά ν  οργή α τά  σ τ ή θ η  τη ς  τά  πλάνα  :
!·.λόγ ιαζες τόν έρω τα πώ ς τόν λ ιγ ιϊς  π οϋ  εσένα αυτός  
Δάφνι βοσκέ, σ’ έλύγ ισε  σ’ έρράγ ισεν  ό ”Ε ρως;
Μ ούσες, ά ρχ ίσ τε  τά  γλυκά  τή ς  σ τάνη ς  τά  τραγούδ ια - 
κ ι ό Δάφνις ά π οκρ ίθηκ ε , Κ ύπ ρ ι, β α ρ ιά  κ α ί Κ ύπρ ι 
που  σε μ ισ ο ϋ ν  εσένα εσέ πέρα  ώ ς πέρα  ο ί ά νθ ρώ πο ι 
κα ι που , θαρε ίς  βασιλεφ εν ο ήλ ιος  σ’ εμάς για. πάντα  
δ ίχω ς νά  συλλογ ίζεσα ι πώ ς  κ α ί στόν  °Αδη πόνος  
θενά ε ίμ α ι γιο στόν  ’Έ ρωτα . . .
Μ οϋσες άρχ ίσ τε  τά  γλυκά  τή ς  στάνης  τά τραγούδια· 
κ ι ο βο ϊδολάτης μ ια  φ ορά  δέ λεν πώ ς μ ε  τήν  Κ ύ π ρ ιν . . . 
στην  Ίδα π ήγα ινε  νά βρής κα ί π ά λ ι τόν ’Α γχίση  
εδώ μονάχα  κύπερες μ ά  ίδ ο ιά  εκε ί πέρα



εδώ μονάχα  μ ελ ισ σ ιώ ν  π ετάε ι γ λνκοβου ίζοντα ς  
τό σμ ά ρ ι τό  δ ο υ λ ε ν τ ικ ό . . .
Μ ούσες άρχ ίσ τε  τα  γλυκά  τη ς  στάνης τα  τρα γούδ ια* 
κα ι ή αράδα τον  ’Ά δω νη πού εινε κ α ι προβατάρης  
κ α ι κυνηγάει τους λαγούς κα ι κυνηγάει τ ’ α γρ ίμ ια .
Μ οΰσες άρχ ίσ τε  τ ά  γλνκα τής στάνης τά  τραγούδ ια ' 
κο ίτα  πώ ς  πάλε να σ τα θ ή ς  κοντά  στο  Δ ιομήδη 
κα ι λέγε του  πώ ς τον ν ικ άω  τό β ο ϊδολά τη  Δάφνη 
κ ι ελα μ ε  μ ε  νά  μ ε τ ρ η ϋ ή ς  . . .
Λ ύκοι, τσακάλ ια , τώ ν βουνώ ν ώ ρ ιόπλουμες άρκοΐ'δες, 
εχετε γε ιά  κ ’ έχετε γ ε ιά ν  δ β ο ϊδολάτης Δάφνις 
δε θά  είνε π ιά  μ ες  τους δρυμούς μες τά  δεντρά οτά  δάση , 
μ ό ν ’ εχε γ ε ιά  αν, ’Λ ρέϋουσα, π ο τάμ ια  εσείς ποΰ  χύνεστε 
στην  Θ ύ μ β ρ ιν  εγώ ποϋβοσκα  τά  βώ δ ια  κ α ι τους ταύρους  
Μ ούσες, ά ρχ ίσ τε  τά  γλυκά  τή ς  στάνης  τά  τρα γ ού δ ια ·
Έ γό) που  π ό τ ιζ α  τ ’ αδρά  δαμ άλ ια  κ α ι μ ο σκά ρ ια
Μ οΰσες, αργήστε τά  γλυκά τή ς  σ τάνη ς  τά  τρα γού δ ια '
ώ Πάν, ώ  Π άν, κ ι ά ν  στά  μ α κ ρ ιά  βουνά ε ίσ α ι τοϋ  Λ νκα ίου
κ ι άν μες τό μέγα Μ αίναλον τόρα ε ίσ α ι πλανεμένος
’Έ λα σε τοΰτο τό νησ ι κ α ι τής Έ λ ίκης  άσε
τόν ξακουσμένο  τοΰ π α ιδ ιο ΰ  της τάφο κα ι τό  μ ν ή μ α ,
ποϋ αναγαλλ ιά ζουν  κ ι ο ί ·&εοί σάν  τό ϋ·ωροϋν ο ί α ιώ ν ιο ι
κ α ι β α σ ιλ ηά  μ ου  ελα κ ι α ν  τή  νά πάρη ς  τή  μ  ελ ίπνοη
φλογέραν όλοκέρωση σ τά  χε ίλη  σοϋ τα ιρ ιά ζ ε ι,
ποΰ  σέρνομα ι άπ  τόν  ’Έ ρωτα τόρα στον  ’Ά δη ό δύστυχος.
Μ οΰσες, τελε ιώ στε φ λ ίβερο βουκολ ικό  τραγούδι-
τό  μενεξ'ε άρκονδόβατο  κα ι μενεξέ τ ’ α γκ άθ ι
νά βγάλης κ ι ό πανέμορφ ος  ό νάρκ ισσος σ τά  κέδρα,
ποϋ  όλα IF αλλάξουν π ιά  κ ι α υτός  εκε ί ν ’ άνθομανήση·
τό πεύκο άς καρποφ ορτ(οϋή  α π ίδ ια  αφού π ε θ α ίνω
κ ι άς σέρνη άλάφ ι τά  σκυλλιά. κ ι άπ  τά  βουνά ας λαλήσον>■
οί κοΰκκο ι άντ'ις τ ’ αηδόν ια  μ α ς . .  .
Μ οΰσες, τελειώ στε φ λίβερο βουκολικό  τραγούδ ι' 
κι αφού ε ίπ ε τόσα έσώ πασε κα) νάν τον ξαναορ&ιυσΐ]' 
ή Κ ύπ ρ ις  έβονλήθηκε· μ ά  π ιά  κλω στές δέν είχε 
τ ’ ά δράχτι δεν είχε κλω στές τής Μοίρας· τότε ό Δάφνις 
επ ά ρϋηκα ν  α π ’ τή  ροή ποϋ  τόν άγάπααν  όλες 
ο ί Μ οΰσες κ α ί τόν ήθελαν όλες ο ί Ν ύμφες π α λ ι.
Μ οΰσες τε/λειώστε φ λίβερο βουκολικό  τραγούδ ι'
Κ α ι συ τή  γ ίδα  κα ι τ ’ α σ κ ί νάν την αρμέξω  φέρε
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σ τ ις  Μ οΰσες ιερή σπονδή . Χ αρά πά ντα  χαρά  τους 
κ ι αλλα τραγούδ ια  π ιο  γλυκά γ ι ’ αυτές ϋ ά  τραγουδήσω .
Γ ιδοβοσκός : Γ ιομάτο  νάν ’ τό στόμα  σου μελ ίμ εσ τες  κερήθρες, 
να τρω ς τά  σϋκα  τά  ξερά τοϋ ’Α ττικόν το ν  Λ ίγίλου, 
ποΰ  τραγουδάς π ι όλόγλυκα κ ι άπό  τους τζ ιν τζ ικ ά δες ' 
π ά ρ ’ τό π οτήρ ι θώ ρει το  πώ ς  θ ά  μοσκομ  υρ ίζη  
φ αντάζε ι πώ ς θάν  τδπ λυναν  ο ί ώρες σ τ ις  βρυσούλες.
Κ ι ελ’ άπό ’δώ  σν  Κ αρπερή  κ ι αρμεγέ την , βοσκέ μου, 
κατσ ίκ ες  μ η ν  π η δ ά τ ’ εσείς  ό τράγος μ η ν  π ηδήση  σ α ς . . .

Μίτάφρασις ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΗ  Κ Α Μ Π Α Μ Ι

Α Π Ο  Τ Η Ν  « Λ Η Κ Υ Θ Ο Ν »

’Άχ, ον Λ λύρα μου ποτές έκρούΰθηκε 'ς τά δάΟη 
01 ήχοι της προμήνυ<5αν, γιά Σέ, ζωήν Ολιμένη,
Κι’ άπ ' τ ις  εύχές όου  τίς  βουβές καμιά δέν έχει πιά(5ει,
Κ' έπεΰες θϋμα δίκαιον ’ς τ ΰ ν  άγριαν Ειμαρμένη.
Μά ό Οπαραγμός ΰου πόνος μου καί ς ’ την άπάτη άκόμα.
Γιατί πρέπει τά μάτια μου νά είνε δακρυ<3μένα,
Νάρχουνται οι Νύμφες τών δαΰών νά μέ φιλοΰν ς ’ τό <?τόμα 
Τά δάκρυα μου παίρνοντας γιά φίλτρα μαγεμένα !

ΠΕΤΡΟΣ Ζ Η ΤΟ ΥΜ Λ Τ Η Σ

Θεόκριτόν ΕΙδύΧλ,ιον 2 /

II ο ι γ  κ η χ  ό ν ν η ο ο ι (Χά λκη ) .



N I T  2  E 

ΓΡΑΦΕΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΙΝί ΙΣΚΕΙΝ

Απο δσα γράφομεν, μόνον δ,τι γράφομεν διά τοΰ ίδιου αίματο; μ ’ 
αρέσει. Γράψε με τό αϊμά σου καί θά μάθης οτι τό αίμα είνε πνεϋμα.

Δ=.ν εινε εύκολον να εννοήσωμεν τό ξένον αίμα· μισώ δλου; τού* οκ- 
//ίρους ,.οϋ διαόάζουν. Ο γνωρίζων τόν άναγνώστην αδιαφορεί διά τόν 
αναγνώστην. Είς αιών ακόμη Αναγνωστών είνε ικανός νά μολύνη καί 
αύί,ο .ο πνεϋμα. Το να εχη καθείς τό δικαίωμα νά άναγινώσκη, τοϋτο 
διαφθείρει συγχρόνως, όχι μόνον τήν γραφήν, αλλά καί α3τήν τήν σκέψιν.

Αλλο .& το πνεύμα ήτο Θεός, επειτα εγινεν άνθρωπος, τώρα κατήν- 
τησεν όχλο;.

Ό  γράφων διά τοϋ αίματός του εις άξιώματα απαιτεί όχι νά άνα- 
γινωσκεται, αλλά νά αποστηθίζεται.

Και ή συντομωτέρα επί τών ορέων οδό; οδηγεί άπό μιας κορυφής είς 
άλλην οπως ακολουθησωμεν δμως τήν οδόν ταύτην μα; χρειάζονται 
ποδες ισχυροί. Οπως τά άξιώματα οφείλουσι νά ήναι κορυφαι, ετσι 
και εκείνοι πρός ου; άποτεινόμεθα μεγάλοι καί ισχυροί. Ό  ελαφρός καί 
καθαρός άήρ, ο επικείμενος κίνδυνο; καί τό πλήρες χαρούμενης κακίας 
πνεϋμα ολ’ αυτά συμφωνοϋσιν αρμονικότατα.

Θέλω νά έχω στοιχειά γύρω μου, καθό θαρραλέος. Τό θάρρος άποδιώ- 
κον τά φαντάσματα δημιουργεί τά ίδια του στοιχειά,—  τό θάρρος θέλει 
νά γελα.

Ουόεμ'α πλέον επικοινωνία ψυχών ύπάρχει μεταξύ μας. Το υπέρ εμέ 
νέφος, αυτή ή μαυρίλα, αυτό τό βάρος μέ τά οποία γελώ —  είνε τό 
νέφος σας, δπερ σα; φέρει τήν θύελλαν.

.ρεφετο τα ομματα προς τα άνω οσάκις λαχταράτε κάποιαν άνύ- 
υωσιν. Εγώ ομως, καθο υψωμένος, κυττάζω πρός τά κάτ<υ.

Τ ί; εξ υμών δύναται συγχρόνως νά γελα καί νά εύρίσκεται υψηλά;
Ο πλανωμενο; ανά τα υψηλά όρη γελα μέ όλα; τάς τραγωδίας της 

σκηνής και της ζοιής. Θαρραλέους, αμέριμνους, φιλοπαίγμονας, βίαιους
s..σι μάς θ=.λει ή σοφία' εινε γυναίκα καί δέν ήμπορεϊ νά άγαπήση 

παρά έ'ναν πολεμιστήν.
«Εινε τραχύς ο βιος» μοΰ λέγετε. Δ ιατί ό μ to ς θά είδατε τήν ύπερη- 

φάνειάν σας τό πρω'ί καί τήν υποταγήν σας τό βράδυ ; Είνε τραχύς ό 
βίο;· μή εχετε ομως τόσον τρυφερόν υφο;! Ό λοι είμεθα όνοι φορτωμένοι.

Τι κοινόν έχομεν μέ τόν κάλυκα τοΰ ρόδου ποΰ τρέμει υπό τό βάρο; 
μιας σταγόνος δροσιάς.

Άγαπώμεν τήν ζωήν είνε άληθές, όχι δμω; επειδή έσυνειθίσαμεν είς 
την ζωήν άλλ’ είς τόν έρωτα.
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1 παρχει πάντοτε κάποια τρέλλα είς τόν ερο>τα. Καί υπάρχει πάν
τοτε κάποια λογική είς τήν τρέλλαν.

Καί ει; έμε ακόμη ει; Ιμε ο οποίο; ήλθα προ; τήν ζωήν, αί πετα» 
λοΰόϊ,ς, αι πομφολιγε; και όσοι άνθρωποι τά ; ομοιάζουσι μοί φαίνονται 
οί καλλίτερον γνωρίζοντε; τήν ευτυχίαν.

Οταν βλέπει τάς μικρά; αύτάς ψυχάς έλαφραί καί τρελλαί, θελητικαί 
και αεικυνηται να πετώσιν ιόώ κ ι’ έκεΐ ο Ζαρατούστρα; καταλαμβάνε
τα ι υπο επιθυμία; νά κλαύσ/ι καί νά τραγουδ/ση.

Μόνον εί; ενα Θεον δυνάμενον νά χορεύση θά έπίστευα.
Οταν όέ ειόα τόν δαιμονά μου, εύρον αυτόν σοβαρόν, βαρύν, βαθύν 

και επ ιβλητικόν ητο το πνεϋμα της βαρύτητος,—  είνε ή α ιτία  τη; 
πτώσεως κάθε πράγματος.

Δεν φονεύει τ ι ;  διά τής οργή;, αλλά διά τοΰ γέλωτος. ’Εμπρός, ά; 
φονεύσωμεν τό πνεϋμα τή ; βαούτητος.

Ά πό τοϋ χρόνου καθ’ ον εμαθον νά βαδίζω τρέχω ελεύθερα. Ά πο τοΰ 
χρόνου καθ’ §ν έμαθον νά πετώ. δέν θέλω νά μέ ώθοϋν όπως αετατο- 
πίζομαι. Τώρα είμαι ελαφρός, πετώ, αισθάνομαι τόν εαυτόν μου άνωθεν 
έμοϋ, τώρα ενας θεός χορεύει μέσα μου.

Έ τσ ι ώμίλει 6 Ζαρατούστρας.

« Β ό ό τ : ο ρ ο ς »



Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Ν  
Τ Ο  ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ  
Τ ΕΧΝ Ω Ν  κ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Κ αι ποσοτικώς καί 
Τέχνη είς τήν εκθεσιν τοϋ Ζαππείου. Ό λίγ ισ τα  μόνον κομμάτια κρατοϋν 
τόν Ιπισκέπτην μέ την ώραίαν εκτέλεσίν τους τήν έμπνευσίν τους τήν 
αληθινήν καί αυτά όλα σχεδόν είναι άπ’ έξω. Καί πρώτα, πρώτα είναι 
δ κ. Κ. Παρθένης, 5 νεότατος έλλην, ποϋ εργάζεται εγκατεστημένος πειά 
στή Βιέννα, Ό λα  δσα ίδικά του ευρίσκονται εκεί μέσα, αν εξαιρέσωμεν 
ένα πορτραΐτο γυναικός με ντεκορασιόν στο φόντο, ποΰ έχει κάτι άπό 
affich e , είναι έργα ποϋ τά διαπνέει ή άβροτάτη καί συχνά στοχαστική 
ψυχή του, συμφωνίες χρυμάτων a z u ree s , ποϋ φαίνωνται ολαι αί νεώτε- 
ραι τάσεις πρός τήν άπλουστέραν αΐσθητοποίησιν τής τέχνης, ένας δρόμος 
ποΰ έχει πειά τήν ψυχήν αύτοΰ τοΰ καλλιτέχνη -/αί ποϋ μάς κάνει νά 
περιμένομεν πολλά απ’ αυτήν. To «S u rsu m  COrda» », έ'να αισθητικόν 
δραμα, μοϋ άφίνει μιά βαθυτατην έντυπωσιν ποιητικοϋ λογισμοϋ, ποϋ 
αναπτύσσεται ανάμεσα στα θυμιάματα ή ιδέα τής Δικαιοσύνης. Ή  
σπουδή εκείνη γυναικείας κεφαλή;, σέ προφίλ, είναι μία άπό τάς πλέον 
έξωτικάς ποΰ μπορεί νά ίδή κανείς· βγαλμένη άπό τό κοντύλι ενός 
σετσεσιονίττ. Α ί άλλαι του σπουδαί σέ παστέλ, δλαι, είτε τοπεΐα είναι, 
ειτε πορτραΐτα, φέρνουν ολως τήν σφραγίδα τής δυνατής κοζί ωραίας του 
ψυχής. Ό  Παρθένης γνωστός έκθετης τής βιεννέζικης σετσεσιόν, άπό τό 
τελευταΐον σαλόν τοΰ Παρνασσοΰ, άρχισε νά δείχνεται τακτικά  πειά, στην 
καλλιτεχνικήν κίνησιν τής πατρίδος του, τιμώντάς την.— Ά λ λ α  έργα 
ποΰ μας μαρτυροΰν μιά έργασία ειλικρινή κ ι’ άβίαστη, άπ’ τούς ξένους 
έκθέτας, είναι μεοικά ρουμούνων καλλιτεχνών, ενα πορτραΐτο στενό
μακρο ενός αλήτη, άλλα μέ μοτΐβα ντεκορατίφ θαυμάσια, στήν εΰρεσίν 
τους τοπεΐα, δείχνοντας τελείαν γνώσιν τής σοιστής μορφής τής τέχνης, 
καί μερικά άλλα, δυό η τρία, άλλων ξένων, άπό τούς δικούς μας ή Δίς 
Θάλεια Φλώρα, στήν πρώτη γραμμή. "Οτι έχει εκθέσει τέλειον. Είναι 
μιά καλλιτέχνις μέ άναγνωρισμένο ταλέντο, μέ σπάνιο μάτι βλέπει καί 
μέ λαχτάρα ζωής έκτελεΐ. 'Ο Μαθιόπουλος δείχνει άγαθότατες τάσεις 
κ ι’ αύτός, σέ δυό έργα του, ποΰ τά διαπνέει ή νεώτερη τεχνοτροπία. 
Οί άλλοι, τά  περσσότερά τους έχουν εκθέσει στα τελευταία σαλόν τοϋ 
Παρνασσοΰ και τής Δημαρχείας. Ή Δίς Λασκαρίδου, δ Ροΐλός, δ Λεμ- 
πέσης καί οί άλλοι· άπό τούς ξένους πολλά έργα του έχει στείλει δ Ιτα
λός Z o n n a ro , άπό τά δποΐα δλίγα ξεχωρίζουν σέ άξια καλλιτεχνική. 
Γιά δλα τά  άλλα πέρα καί πέρα δέν είναι νά γίνεται λόγος.

Ά πό  κάτι μόνον παλαιάς αγιογραφίας, έ'νας Χριστός στο σταυρό, 
εργον μεγάλου τε/νίτου, σταματά τόν επισκέπτην, βυθισμένος στή σκο- 
τεινιαζομένη θλιβερή του ομορφιά, ποΰ δείχνει φανερά, τό μοιραΐον καί 
καταστρεπτικόν άπάνου του πέοασμα τοΰ καιροΰ.

FI RGAL

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  ΞΕΝΩΝ ΠΟ ΙΗΜ ΑΤΩΝ

S P L E E N

Ό ταν ό ούρανός πηχτός καί χαμηλός βαραίνει 
Τό πνεϋμα ποϋ όυναρπαότόν άπ ’ άλαργιές π ικρ ιές 
Βογκάει, καί τό ότερέωμα ποϋ όφίγκοντας τόν κύκλο 
Μιά μαύρη μέρα μας Οκορπάει πιό άπαίΟια άπ ’ τ ις  νυχτιές,

'Όταν παραμορφόνεται όέ φυλακήν ή γης ύγρή,
ΓΙοϋ Λ Έ λπίδα τρεμουλοπετάει ϋάν  κάπια νυχτερίδα, 
Χ τυπώντας τά τοιχώματα μέ τή φτερούγα της, δειλή, 
Χώνοντας τό κεφάλι της <}χή βρώμικη όροφή,

Ό ταν ξεόπώντας ή βροχή τό νεροποντιόμά της 
Μοιάζει μέ κάγκελα πλατιάς μιας φυλακής πυκνά ,
Κι’ ενα βουβόν άραχνολόϊ άπό κακές άράχνες 
Μές <3τό μυαλό μας πλέκουνε τά δίχτυα τους Βαθιά,

Ξάφνου μέ Ινάτι άναπηδοΰν καμπάνες κ ι’ άνυ^ώνουν 
Ιίάπιο ότριγγλίόον ούρλιαόμα κατά τόν ούρανό,
Σάν πλανεμένα πνεύματα χωρίς, πατρίδα, ώϊμένα,
Ποϋ βάζουνται <3έ μοιρολόι έπίμονο, πικρό.

— Και μακρινά όμήνη χωρίς κρόταλα καί παιανες 
Διαβαίνουν τήν ύυχή μου άργά, ή έλπίδα νικημένη 
Κλαίει, κ ι’ ή Α γωνία  δεόποτική, ΰκληρή, ότ’ όλογυρμένο 
Κρανίο μου τή Οημαία της τή μελανή μου Οταίνει.

BAUDELAIRE

S O  Ν Ε Τ Τ  Ο

ΤόΟη ή άκριβή μου δείχνει καλωόύνη 
"Οταν τούς άλλους γλυκοχυιρετα 
Ποΰ εύθύς ή κάθε γλώόόα τρεμοόβύνει 
Καί δέν τολμάει τό μάτι νά κοίτα.

Γεμάτη, άπό χρηότή ταπεινοΰύνη 
Κάθε έπαινον άκούει, κ ι’ δλοι Θεά 
Τή λένε ποϋ Οτόν κόόμο ήρτε νά μείνι,ι 
Γιά νά θαυματουργή, παντοτινά .

"Οποιος τή  βλέπει τόόο εύχαριότιέται 
Ποϋ άπό τά μάτια χύνει μιά γλυκάδα 
Ό ποϋ τή νιώθει αύτός ποΰ τή γευτεί,

Καί λές πώς άπ ' τήν όψη της κ ινιέτα ι 
"Ενα πνεϋμα γεμάτο θεία λαμπράδα 
Ποϋ — «ίτέναζε—γλυκά λέει ότήν ^υχή.

DANTE



Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Μ Α Λ Λ Α Ρ Μ Ε  
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ Τ0Τ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ά φ ιεο ό ν ω  τή ν αετά-χ j m l v  ε ΐ :  

τον Θωΐλϊν Θωαόζοϋλον.

"Ενας χλωμός ουρανός, επί τοϋ κόσμου ποΰ άπο  βαθύ γήρας τελειώ
νει, μέλλει ίσως νά ©ύγν) μαζύ μέ τά νέφη : τά  ράκη της μεταχειρι
σμένης πορφύρας τών βασιλεμάτων χάνονται μέσα σέ κοιμισμένον ποτα
μόν, εις τον ορίζοντα, πλημμυρισμέ\ον άπο άκτΐνας καί ύδωρ. Τά δένδρα 
άνιώσι, καί κάτω άπ’ τδ λευκανθεν φύλλωμά των, (εκ τοΰ κονιορτοΰ 
τοΰ καιροΰ μάλλον ή τοΰ τών δρόμων), υψώνεται τδ πάνινο σπητι τοΰ 
Δεικνύοντος τά πράγματα τοΰ Παρελθόντος: φώτα τινα περιμένουν τδ 
λυκόφως καί Αναρριπίζουν τάς μορφάς Ινδς πλήθους δυστυχούς, νικημέ
νου άπδ τήν αθάνατον άρρωστεια καί άπδ τδ αιώνιον αμάρτημα, Ανθρώ
πων πλησίον τών ισχνών αγρών των άπδ άθλιους καρπούς, διά τών 
δποίων θά χαθή ή γη.

Εις την άνησυχον σιωπήν όλων τών ματιών, την ίκετεύουσαν έκεΐ 
κάτω τδν ήλιον, οστις βυθίζεται υπδ τδ ύδωρ μέ την άπελπισίαν φωνής, 
ιδού τδ άπλοΰν κήρυγμα: οΚανέν σημειον δέν σας έξ'.σώνει μέ τδ έσω- 
τερικδν θέαμα, διότι δέν ευρίσκεται τώρα ζωγράφος επιτήδειος νά δώση 
θλιβεράν σκιάν του.—  Φέρω ζωντανήν, (καί προφυλαγμένην διά μέσου 
τών χρόνων άπδ τήν κυριαρχούσαν επιστήμην), μίαν γυναίκα της άλ
λοτε. Κάποια τρέλλα πρωτογενής καί άκακος, μία χρυσή εκστασις, δέν 
ξεύρω τ ί ! ,  ποΰ αυτή τήν ονομάζει: τά μαλλιά της, τυλίσσεται μέ τήν 
χάριν τών υφασμάτων πέριξ της μορφής, ποΰ τήν φωτίζει ή ματωμένη 
γυμνότης τών χειλέων της,. Εις τήν θέσιν τοΰ ματαίου ενδύματος εχει 
σώμα : καί τά  μάτια  όμοια μέ σπανίους πολυτίμους λίθους, δέν άξίζουν 
οσον εκείνο τδ βλέμμα, ποΰ εξέρχεται άπδ τήν εύτυχισμένην της σάρκα: 
στήθεια προτεταμένα σάν νά ήσαν γεμάτα άπδ αιώνιον γάλα, μέ τήν 
κορυφήν πρδς τδν ουρανόν, μέ κνήμας λείας, ποΰ Αντιφεγγίζουν τδ αλας 
της πρώτης θαλάσσης» !— ’Ενθυμούμενοι τάς πτωχά; των συζύγους, φα- 
λακοάς, νοσηράς καί γεμάτας φρίκην, οί σύζυγοι θλίβονται : αύται πά
λιν, άπδ περιέργειαν, μελαγχολικαί, θέλουν νά ιδοΰν.

"Οταν όλοι θέλουν ϊδεΐ τδ εύγενές πλάσμα, λείψανον εποχής καταρά- 
του ήδη, οί μέν θά μείνουν αδιάφοροι, διότι δέν θά έχουν τήν δόναμιν 
νά εννοήσουν, άλλ’ άλλοι καταλυπημένοι καί μέ τδ βλέφαρον υγρδν άπδ 
δάκρυα υπομονητικά, θά άλληλοκυταχθοΰν : ενώ, οί ποιηταί αυτών τών 
καιρών, αισθανόμενοι άναλάμποντας τούς οφθαλμούς των, θά βαδίσουν 
πρδς τδν λαμπτήρα των, μέ μεθυσμένην τήν κεφαλήν επί μικρδν άπδ 
συγκεχυμένην δόξαν, συναρπαζόμενοι άπδ τδν Ρυθμδν καί εις τήν λήθην 
τοΰ νά ζώσ.ν εις έποχήν έπιζώσαν τής ωραιότητας

Fi  Ν G A L

ΕΠ ΙΘ ΕΏ ΡΗΣΉ

'II «Ζωή» προκειμένου νά συνδυάσι; τόν χαρακτήρα τής έπιθεωρήσεως μέ τόν 
χαρακτήρα τής ανθολογίας προτίθεται νά καταρτίση ενα σύστημα επιθεωρή- 
σεως μηνιαίας άναφορικώς πρός κάθε κίνησιν καλλιτεχνικήν καί πρ:ς κάθε 
ζωικήν φανερωσιν προς τ ί  παρόν μέν περιοριζομενην είς τόν κύκλον τής νεοελ
ληνικής κινήσεως αργότερα ομως μέλλουσαν νά έπεκταθή καί είς τήν πολυώ
νυμον καί πολύρμοφον κίνησιν ολου τοϋ έξωτερικεύοντος τον εαυτόν του, είτε 
εις οράσιν ειτε εις σκέψιν κόσμου. Τήν έπιθεώρησιν άνέλαβαν ειδικοί συνεργά- 
ται οί όποιοι κ’ εύθύνονται διά κάθε γραφόμενον εις τήν στήλην αυτήν. Μ’ α5- 
τόν τόν τροπον θά κατορΟωθή μια συγκέντρωσις τής ενεργητικότατος ή όποια 
χυμένη εοώθε κ ’ εκειθε όέν καταλήγει πουθενά α ’ωρουμένη είς τό κενόν είτε 
μεταςυ τών πλοκάμων τής φθοράς καί τής αφθαρσίας.

Σ. τ. Λ.

ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Η  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Έφάνησχν εως τώρα τά πρώτα δέκα φύλλα μιας έπιθεωρήσεως φιλολογικο- 
πολ ι:ικής κ’ έξελικτικώς μόνον φιλολογικής κατά δεκαπενθήμερον έκδιδίμένης 
υπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ . Ά ξ ιώ τη  καί Λαμπελέτ. Θά παρατηρούσε κανείς 
εύλογώτατα σύμφωνα προς τόν κ. Μπρουνετιέρ οτι ή κριτική καί κατ’ ακολου
θίαν ή «Κριτική» τών κ. κ. συναδέλφων ώφειλε νά εινε σάν μία τάσις συνειδη- 
τοποιητική τής φιλολογίας μας υποτιθεμένου οτι κ ίί: ι τέτοιο δεν εινε ανύπαρ
κτον είς τόν τόπον μας. ’Ά λ λ ω ς  ή κριτική τής «Κριτικής» καθά καί τό πρό
γραμμά της διελάμβανε μέ τήν τάσιν νά έκδηλώση «κριτικάς φυσιογνωμίας» ή 
θά τάς έδημιουργ:ϋσε βιαστικά ή θά τάς κατεσκευαζε έςαναγκάζουσα ολους 
τους νεοέλληνας νά εκδηλωθούν είς τό εΰκολώτερον αυτό φιλολογικόν εΤδος. Τό 
όποΤον δά κ ’ επέτυχε καί άργκουμέντα αΰταρκέστατα ή Ικδήλωσις τής κριτικής 
φυσιογνωμίας τοϋ κ. Μαλακάση, τοϋ νέου αισθητικού τοϋ εθνικισμού κ. Γιαννο- 
πουλου. Κ’ έτσι δ κοσμοπολίτης αίσθητικός κ. Έπισκοπόπουλος ό όποιος κατε· 
δίκασε τήν Κριτικήν πρό τής έμφανίσεώς της κατώρθωσε νά φανή ό πλέον αλη
θινός τών μετά Χριστόν προφητευόντων μεταξύ τών οποίων πρωτεύει ό κ. 
Βώκος είς τάς περί Ελλάδος διπλωματικοειδεΤς αποκαλύψεις αί όποια! χρησι
μεύουν καί ώς πολιτικόν πρόγραμμα τής «Κ ριτικής». Ώ ς προς τό lit te ra ire  
καί a rt is tiq u e  πρόγραμμα τής «Κ ριτική ;» αυτό αντιπροσωπεύεται άπό τόν κ. 
Νιρβάναν ό όποΤος είς ενα εν εί=ει μελέτης pastiche μας αναλύει ήδυπαθέστατα 
τά σοννέτα — παλαιάς ή/ηράς αμαρτίας — τοϋ κ. Γρυπάρη.

’Επί τέλους δέν εινε αδύνατον μεταξύ τών 200 σελίδων τής «Κριτικής» νά 
υπάρχουν καί κάποια δημοσιεύματα πλησιάζοντα περισσότερον προς τήν κρι
τικήν. Τήν αναδρομικήν en dessein  μελέτην τοϋ κ. Κ. Παλαμα περί Σολω- 
μοϋ καθώς καί ενα φρόντισμα τοϋ κ. 'Ραμα «οί Πάτριοι καί τά Πάτρια» έχει 
κανείς δικαίωμα καί πιθανώτατα καί καθή/.ον νά προσεξη. Διά τά άλλα ομ.ως 
νομίζω ήμπορεΤ νά είπωθή ο,τι εΐπεν 4 νέος αισθητικός τής έφευρέσεως τοΰ κ. 
Γαβριηλίδη κ. Γιαννόπουλος περί τοϋ κ. Καζάζη. Ειμ.αι τόσο βέβαιος περί τού
του οσω καί δ νέος αισθητικός τοϋ κ. Γαβριηλίδη.
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34 ’Εττιθεώρησι?

Τ Α  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ Α

‘Η φόρμα "ή? Κριτική; καί των Παναθηναίων ■— δέν Ιννοοϋμεν τήν τυπογρα
φικήν φόρμαν— είνε άλλοίχ. Τά Πχναθήναια εως τέρα τουλάχιστον μας πα- 
ρουσιάζοντο ώ ; rev u e—antho log ie  καί ήτο πολύ φυσικόν. Ε ις έναν τόπον είς 
τόν όποιον δέν υπάρχει μια οικονομική ί/.μάς ώστε νά ήμπορεί νά κυκλοφ:ρη 
ενα βιβλίον κάθε τόσο δέν ήταν μικρά εύεργεσία b a  κεφάλatov 50 χιλιάδων 
δραχμών τό όποιον ώ ; λέγουν διεθεσεν δ κ. Μιχαηλίδης. Δυστυχώς τδ φάσμα 
τής εφαρμογή; Οά είνε πάντα γόρδιος εφ’ οσον δέν έξ-:υρεΟη ενας κάποιος περι- 
φρονητής του ’Αλέξανδρος, ’Αλέξανδρος τής έκδοτι/.ής. Ό  κ. Μιχαηλίδη; δεν 
εινε ό ’Αλέξανδρος τής εκδοτικής. Πενήντα χιλιάδες δραχμαί άλλως τε ήμ- 
ποροΰσαν νά εινε πλέον άρκεταί άπδ τήν βαθείαν Μακεδονικήν φάλαγγα καί 
Από τάς σαρίσσας άν δ κ. Μ ιχαηλίΐης τ :ν  πρωτογενή ή δευτερογενή μοχλόν 
τοΰ χεριού του έχρησιμοποιοΰσε καλλίτερα. ’ Ενθυμηθήτε τδ Άρχιμήδειον «δός 
μοι πα στω» Ό  κ. Μιχαηλίδης δεν έ'χει ποϋ νά σταθή καί διά τούτο ακριβώς 
δέν κατώρθωσε νά κινήση τήν νεοελληνικήν λέρνην τή ; φιλολογίας καί κ α λλ ι
τεχνίας τοϋ τόπου τούτου στερουμένου άπδ ένωτικήν καί μορφοποιόν δύναμιν 
ακριβώς διότι στερείται Οελήσεως. Ούτε δ κ. Κουρτίδη;, ού:ε ό κ. Θέρος 
ήταν οί κατάλληλοι διά νά φωτίσουν τόν κ. Μιχαηλίδην. Και είς τοϋτο προπάν
των δφείλεται ή εν συ-δλω αποτυχία τοϋ διευθυντοϋ μιας καλοπροαίρετης έπ ί- 
χειρήσεως. * Αν συλλογισθη ακόμη κανείς πώς κάθε ειλικρινής εκδότης "Ελλην 
πρέπει νά ήξεύρη a  p rio ri πώς θ’ άποτύνη δ:ά νά έλπίση μίαν μελλοντικήν 
επιτυχίαν εύρίσκει καί τδ άλλο αίτιον τής αποτυχίας τών Παναθηναίων. Δέν 
άρνοϋμαι δτι μαζί μέ τ ’ ά'λλα υπήρξαν καί γραψίματα ευσυνείδητα αλλά έμεΤς 
θέλομε ν κατά τήν φράσιν τοϋ De S a u d is  γραμματολογίας φυσιολογικώς άνα- 
πτυσσομένας καί όχι ανθολογίας τοϋ λούσου διά τδ ξεκούρασμα τών χορευτών 
σαλονιού υστερ’ άπδ χορδν ευρωπαϊκόν εις εΰρωπαϊκώς εύτρεπισμένον καί κα
τάλληλον διά χοροσπερίδα μέγαρον,

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η

Έχρειάζετο κ5 ενα κεντρον διά κάθε φιλολογικήν άντίκαν διά τόν κ. Ει’ρ. 
Ά σώπιον, διά τδν κ. Κλ. Ραγκαβήν διά νά συνερχωνται ολα τά φιλολογικά 
υπολείμματα τοϋ παρελθόντος τά πεθαμένα σ’ ενα μακάβριον κου-.οχορόν. "Ολοι 
οί φιλολογικοί άπαλλαγεντες, οί αρχαιολόγοι, λόγιο ι,ο ί γυμνασιάρχαι λόγιο ι, οί 
βιβλιοθηκάριοι λόγιο ι, έ'πρεπε νά δώσουν τά χέρια καί τδ νοήμον (s ic ) νεοελλη
νικόν κοινόν νά κρούη άντί σείστρων τά χέρια του εις £υθμδν διθυραμβικόν πρός 
τους παλαιμάχους. Ό  κ. Καλογερόπουλος Αφοϋ περιήλΟε τήν Ε λλάδα  άπαγ- 
γέλλω ν μονολόγους καί συλλέγων άβρά άνθη—ποιητρίας, καί εξωτικά λιμναία 
νούφαρα—ποιητάς, εγεινε d irector. Ή  εμπορική επιτυχία τής «Πινακοθήκης» 
ήτον ετσι έξησφαλισμενη μέ τά διάφορα λανσαρίσματα εικόνων λ . χ . τοΰ κ ’Δρι- 
στεως τοΰ κ. Λύτρα καί άλλων άρνουβιστών παλαιοτεχνιτών—κατά τδ παλαιο- 
καθολικοί.—Ό  κ. Καλογερόπουλος εύρήκε τδν κύκλον του καί τ δ ν . . .  κλήρον 
καί τήν τύχην του και τήν καλήν του μοίραν. y Ελυσε τδ γλωσσικόν ζήτημα 
έωσότου νά ευρεθη κανείς ποΰ νά δέση τούς φιλολογικούς αυτούς μακαβρίους 
σαλτιπάγγους τούς stercoreos καί τούς sterco ribus E u n ii κατά τδ πα λα ιι
κόν £ητόν.

Έττι,θεώρησις 35

Ν Ο ΥΜ ΑΣ

Άχρηστη δεν ήτον βέβαια μία έφημερίς ή όποία μαζί μέ τά καθημερινά δια- 
φορίδια καί τδ αστυνομικόν δελτι'ον θά έδινε καί κάτι πλέον τονωτικόν γ ιά  ένα 
δροσερεμα τοϋ κατακαϋμενου νεοελληνικοΰ λαοΰ δ όποιος κατεδικάσθη—από 
τήν θειαν πρόνοιαν ή τήν άνΟρωπίνην απρονοησίαν νά τρέφεται-μέ Κανελλίδεια 
θίύρια καί μέ ολα τ’ ά'λλα φανερώματα τής δημοσιογραφικής ,έπιπολαιότητος 
κ ι’ ελλείψεως σεβασμοΰ πρός τήν ήθικήν έξω καί τοΰ καφενείου.

’Επέτυχεν ή άπετυχεν δ κ. Ταγκόπουλος δέν εινε τδ ζήτημα ούτε πρόκειται 
νά έξετάσωμεν τήν Απόπειραν ή τό δικαίωμα ν’ άποπεφαθη— σύνταγμα δέν 
έχουμε κ. Δ ηλιγ ιάννη ;—είς τόν κ. Ταγκόπουλον. Βλέπομεν ομως καί μερικούς 
οί όποιοι προσπαθούν νά θέλουν ν’ Αποπε'ρώνται. Αύτδ Οά δείχνη τδ βαρόμε- 
τρ :ν τή ; νεοελληνικής Οελήσεως. Τουλάχιστον ή τάσις τοϋ κ. Ταγκοπούλου 
ν’ άποφεύγη τδ Κανελλίδειον υφος καί τήν γλώσσαν τών βυζαντινών χρονογρά
φων καί νά θέλη νά παίρνη πρότυπον τόν μοναδικόν δημοσιογράφον έστω καί οπ- 
πορτουνιστική; ή'Ιικής κ ’ ελαστικών πεποιθήσεων κ . Γαβριηλίδην ε ίν ’ ένα 
δείγμα τών χριστιανικών τάσεων τοϋ κ. Τ. Ά ν  δεν άρκοΰν αυτά δ κ. Ταγκό- 
πουλος φταίει δλιγώτερον άπ’ όλους. Περισσότερον «π ’ ολα φταίει δ νεοελλη
νικός ελώδη; πυρετός, δ νέος αισθητικός κ. Γιαννόπουλος, ή a rt nouveau καί 
δέν ήξεύρω τ ί άλλο.

Τ Α  ΒΙΒΛΙΑ

‘Η Γ α 3 .ί ιν η —ίτπό  Γ . Δ ο ο ό ίνη .

’ Αν άπό τάς εκατό σελίδας τής «Γαλήνης» έλειπαν τά στιχουργήματα «Τδ 
χωριό» δ «Καλόγιαννος», «ό Κολασμένος», «Μάννα καί γυιός» καί δέν ήξεύρω 
ποιά ά’λλα  όχι πολλά αί εκατό σελίδες ήμποροϋσαν ’ίσως νά γείνουν πενήντα 
καί ό κ. Δροσίνης όχι μόνον νά μή χάση καλλιτεχνικώς άλλα καί νά ξεϊέση 
τδ παρελθόν άπδ τήν ex im proviso  φιλολογίαν τοΰ 1880 καί άπδ τήν τέχνην 
τοϋ «p etit ep ic ier de M ontrouge» ί'σως δε καί νά μ.ή ταράξη τάς διαφόρους 
κριτικάς φυσιογνωμίας καί ολους τούς νεολατίνους αισθητικούς μέ τά καλοσι- 
δερωμενα μανικέτια. Διά τόν κ. Νιρβάναν έν τούτοις καί κάθε άλλον φιλόλο
γον de «toute a  I’h eu re»  επικριτήν του δ κ. Δροσίνης ήμποροΰσε τδ φιλολο
γικόν άνεξελικτόν του νά τό προτείνη ώς /.άτι τι τιμητικόν. Διότι δ κ. Δροσί
νης έπροσπάθησε τόσον οσον ήμποροΰσε καί ή φιλολογική του δλιγάρκεια είνε τδ 
καλλίτερόν του φιλολογικόν οικόσημον. Ή^έλησε νά μείνη άπ’ άρχής ένας 
αφελής p ay sag is te  κ’ ενας δεξιός κομψοεπής στιχουργός θρύλλων ένθυμίζων 
μέ τήν έκφρασίν του τά ποιήματα τοϋ M etastasio  τής πρώτης τεχνοτροπίας 
τοΰ Σολωμοϋ καί τούς Αρχαίους βουκολικούς τούς ύ'στερα άπδ τόν Θεόκριτον. 
Καί είνε τοϋτο αρκετόν καί γιά  κείνον καί γ ιά  μας. Τδ οτι δέν έζήλεψε τούς 
μουσικούς ποιητάς τών Αποσιωπητικών καί τούς συμβολικούς υμνητάς τής 
Μιράντας δ:ά φωνογραφικής άπηχήσεως τοϋ κ . Γαβριήλ Δ’ Άννούντσιο—δ φω
νόγραφος αυτός είνε νέα έφεύρεσις τοϋ πολυψύχου καί πολυτεχνίτη φιλολογικού 
Έ δισσων,— είνε τδ πίδ μικρόν αμάρτημά του οπως καί τό οτι δέν έγραψε 
μελετάς δ:ά τόν Ρώψ άπό τά περιοδικά. Οί κριτικοί αυτοί διά τούς όποιους 
«τά  πεθαμένα νερά» «ή νοσταλγία» «ή ώραία ακαταστασία, Ολίψις δργή θάνα
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τος είνε υφος και διά τούς δποίους ό αγαπητός Γαβριήλ τής Λατινικής νεοανα- 
γεννήσεως ήμποροϋοε νά πη άλλην μίαν φοράν οτι ζοΰν άπδ τά ψυχεια τής 
τραπέζης του οπως καί δ πτωχές Λάζαρος τής παραβολής τοϋ Ναζαρηνοϋ, εως 
τόρα έξήντλησαν κάθε είδος φιλολογικής ύπομονής ώστ’ επιτέλους μή άρκού· 
μενοι είς τους τίτλους των έναν άβρόν ch aaso n n ie r χωρίς οαφλατίσματα λ έ 
ξεων λ’ εμετούς φράσεων Νιρβαναϊκω κ ’ Έπισκοποπουλικώ τρ ίζω ,  ποϋ ήρθε 
μεσα εις τήν φιλογικήν τους ψευτιάν νά ρίψη μίαν νέταν ίφ ελο ΐς  άληθείας καί 
νά τραγουδήση τήν «Τρελλή Μητέρα» ή τδ «λευκό μετάξί» ή τό «Καλύβ-»' ενα 
p aysage  χωρίς αξιώσεις υποβολής με φράσεις τόσο σιμοτινάς πρδς τά πράγ- 
ματα ποϋ νά μυρίζουν θάλαασαν, αέρα, θυμάρ>, ανθρώπου δ όποιος δέν παραμορ- 
?ώνε> τουλάχιστον οτι βλέπει, νά κατακρίνουν φαρισσαι'κώς. Ό χ ι, όχι! Καλ
λίτερα δέκα στίχους τοϋ Δροσινη άπό ολα τά «V ords, V oids» τής φιλο
λογίας τής καθυστερούσες (ναι) m odern ite . *0 κ. Δροσίνης με τό άνεξελικτόν 
του μας συγκινεΐ περισσότερον άπό τους ταχυδακτυλουργικά έξελισσομένους— 
ίσως άπό τόν άνθρωπον πρός τόν πίθηκον — καί πάσχοντας άπό αυθυποβολήν 
ποιήσεως και κριτικής.

ΑΠΟ ΤΗΝ « Γ Α Λ Η Ν Η Ν »  
Βράδι·

Φ ο ρ ώ ν τ α ; Β α σ ιλ ια  σ τεφ ά νι 

Π ρ ίν  π έσ η  ό ή λ ιο ς  ν ά  σβυσ τή  

Ρ ο δ ο σ -α ρ μ έ ν ο  κ ά μ π ο  κ ά ν ε ι 

Τ ή  Ο άλαστα τή ν  π λ ο υ μ ισ τ ή .

Ό λ ό ρ Ο ο ι, α κ ούρ α στο ι ο ί ψ α ρ ά ίε ; 

Σ έρ ν ο ν τα ς  ΰστερη  φορά 

Τ ό  δ ίχ τ υ  τ ο υ ; — Ί α  Ο εριστάδε; 

Ρ ό δ α  θ ερ ίζουν  σ τ ά  νερ ά .

Ά π ’  το ν  μ υ ρ ιό /ρ ω μ ο ν  ά γέρ α  . 

Π ο ϋ  τό  β α σ ίλ ε μ α  γ ε ν ν ά ,

Σ ο υ ω ν τ α ι ο ί σ τ ε ρ ιέ ; ά ν τ ίκ ρ υ  πέρα  

Κ α ί  τ ά  ν η σ ιά  τά  μ α κ ρ υνά .

Κ ι  ό Ά Ο ο ; ,  ποΰ μ ο ν ά χ ο ; μ έ ν ε ι 

Σ ά ν  ά ερ ό χ τ ισ τ ο  βουνό ,

Μ ο ιά ζ ε ι  κ α μ π ά ν α  κ ρ εμ α σ μ ένη  

Ά π ό  ροδόχρυσο ουρανό.

Με<ίάνΐ'^τα
Σ έ  σ τρ ώ μ ’ άπ* ά μ μ ο υ δ ιά  κ α ί φ ύ κ ια , 

Μ α κ ρ υ ά  άπ" τή ν  α γ ρ ια  α ν ε μ ο ζά λ η , 

Ά π ο σ τ α μ έ ν α  τ ά  κ α ΐκ ια  

’Έ ξ ω  κ ο ιμ ο ύ ν τα ι σ τ ' ά κ ρ ο γ ιά λ ι.

Ό  Φ ά ρ ο ; στό  νησ ί έ κ ε ϊ κ ά το υ ,

Σ ά  γερ ο δ ρ ά κ ο ; ποϋ ν υ σ τ ά ζ ε ι,

Π ό τ ε  σφ αλνα  τ ά  βλέφ αρά το υ ,

Π ό τ ε  τ ’ ά ν ο ίγ ε ι  κ α ί κ ο ιτ ά ζ ε ι .

Ή  θά λα σ σα  θαμπό σά  δάκρυ 

Τ ό  φ ω ; τω ν άσ τρω ν κ α θ ρ εφ τίζε ι 

Κ α ί  σ τ ή ;  ά  α τ ο λ ή ; τή ν  ά κρη  · 

Μ α τ ώ ν ε τ α ; κ α ί κ ο κ κ ιν ίζ ε ι .

Κ ι ’ ά π ’ τ ή  ν υ χ τ ιά  τή  μ α τω μ ένη  

Σ ά ν  ά πό  χ έ ρ ια  μ α ζ ε λ λ ά ρ η ,

Ή  π λ ά σ η  ό λ ό τρ εμ η  πρ ο σ μ ένει 

Ν ά  ίδ ή  σ φ α γμ ένο  τό  φ εγ γ ά ρ ι.

Τά Ρόδα κα ί ΐά  )Ιη λα —ϋπδ Ψ ιμάρι».

Ό  κ. Ψυχάρης εκδίδει τά σκορπισμένα εδώ κ ’ εκεί άρθρα του, διηγήματα 
κ’ επιστημονικά του γραψίματα υπό τόν δίδυμον τίτλ*ν αυτόν τόν άποδιίοντα 
τήν δίδυμην ίδιότητα τών περιεχομένων τών διαδοχ-κώς εκδιδομένων καί μ ελ . 
λόντων νά εκδοθοϋν τόμων. Τοϋτο μας εξηγεί είς τόν πρόλογόν του «ρόδα είνε 
τής φαντασίας μας τά παιδιά- μήλα τά παιδιά τής επιστήμης». Ε λκύει τήν 
προσοχήν μας είς τόν τόμον αυτόν ευθύς αμέσως ό πρόλογος ο'που ό κ. Ψυ/ά- 
ρης έμμένων είς τήν ιδέαν ποϋ άνέπτυξεν είς ολα τά θεωρητικά του βιβλία περί 
νεοελληνικής κ’ έφήρμοσε με φανατισμόν άνατολιτικον είς τά διάφορά του ρω- 
μέίκα γραψίματα καυτηρίαζε! τήν τάσιν τών Α θηναίων λογιών οί όποιοι Ιξα-
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φανίζουν ωσάν εκ προθέσεως κάθε προοπτικήν γραμματικήν άπό τά γραφόμενα 
των συμ.φύροντες μ’ έλαφράν συνείδησιν ολα τά στοιχεία είς ενα γλωσσικόν 
λα παν άκατάσκευον, Μεταξύ τών κ. κ. αυτών άναν.ατεύει τ ’ ονομά μου κα! 
τοϋτο πολυ μέ λυπεί. Διότι ούτε με τόν γνωστόν καθηγητήν τοϋ Αρσάκειου 
καί πρώτην αρχισυντάκτην τών Παναθηναίων έχω σχεσιν οΐίτε μέ τόν υποδιευ
θυντήν (s ic ) τής Άκροπόλεως κ. Βώ/.ον άλλοτε φιλολογικόν έπιθεωρητήν καί 
τόρα έν φιλολογική άπομαχία, οϋτεμέ τούς άνταποκριτάς τής «Νέας Έφημερίδος» 
Τά λόγια μου αυτά δέν θέλουν νά ποϋν οτι περιφρονώ μαζί μ.έ τόν κ. ψυχάρην 
τήν έπίδρασιν 70 χρόνων καθαρολογίας επί τήν διαμόρφωσιν τής δημοτικής 
άλλα μόνον νά δείξουν οτι σέβομαι τήν ιδέαν τοϋ κ. Ψυχάρη ή όποία ενορχη
στρώνει τήν κεντρομόλον δύναμιν τής γλώσσης. Ό  κ. Ψυχάρης ώς επιστήμων 
εινε δικαστής καί πρέπει νά ένθυμ,ήται οτι «su m m a ju s t it ia  sum m a in ju r ia »  
καί άκόμη οτι τό γράμμα τών νόμων κάποτε σκοτώνει. Δ ί παρατηρήσεις ποϋ 
ένυποστάτωσεν ό κ. Ξενδπουλος είς τά «Παναθήναια» διά τόν γλωσσικόν τρό
πον τοϋ κ. Ψυχάρη εινε μεστά! μετρημένα! καί ειλικρινείς καί συμφωνοδμεν 
σχεδόν πλήρως μέ τόν ποιητήν τής «Μαργαρίτας Στέφα? είς τοϋτο τό ζήτημα. 
Ό  μακαρίτης Καλοσγοϋρος εδίδασχεν οτι ή κοινή γλώσσα πρέπει νά πολεμήση 
τάς διαλέκτους και νά μορφώση μίαν γλώσσαν δι’ ολας τάς άνάγκας οπως 
άπαιτεΤ τό πρακτικόν πνεϋμα τών νεωτέρων Ευρωπαίων οί όποιοι μ5 αδτόν τόν 
τρόπον αποφεύγουν τάς «Ίάδας» καί τάς «Λωρίδας». 'Ολοκληρωτικά ορθόν 
τοϋτο δέν είνε. Ή  ποίησ:ς θά έχη πάντα ενα στάδιον έλευθερώτερον κατά τό 
παράδειγμα τών προγόνων μας. Ή  γλώσσα τής άνάγκης άς διαμορφωθη βέβαια 
πλέον s ta b ilis  ά λλ ’ άς κρατήση τήν θέσιν της ή γλώσσα τών εκλεκτών ή 
όποία θ’ άγαπα περισσότερον τήν τέχνην άν κα! δέν θά περ'.φρονη τήν φύσιν 
άφοϋ κα! ή τέχνη είς ενα σημεΤον εινε και αυτή φυσικόν προϊόν. Κάποιος γερ- 
μανός γλωσσολόγος είπε τήν άρχαίαν γραφομένην «τεχνητήν» είς ενα σημεΐον 
καί τό κάτι τεχνητόν θά βρής σέ κάθε καλλιτεχνικήν γλώσσαν οπως είς τους 
εννοήσαντας τάς βαθμίδας καί τάς nuances τάς γλωσσικάς, τόν Σολωμόν κα! 
τόν Γρυπάρην 5πό τους όποίους ό δεύτερος εξαιρεί τό πλαστικόν στοιχειον τής 
γλώσσης μας ό δέ Σολωμός τήν μελωδίαν άποζητών, κάπως έλαττωματικώς 
αυτήν μάλιστα κ’ εκεί ποϋ δέν υπάρχει καί τοϋτο, διότι ό Σολωμός είχε συνη- 
Οίση τόν λατινικόν φθόγγον περισσότερον περνοντας καθώς μας λέγε ι ό Πολυ- 
λας τήν μουσικήν του άντίληψίν τής γλώσσης άπό τόν Β ιργιλιεν καί τόν 
Δάντην.

‘Ως πρός τήν φραστικήν Ινορχήστρωσιν τοϋ κ. ψυχάρη τό «υφος (s ic ) τό 
άπαλό καί τό κουβεντιάρικο» ποϋ θέλει νά καθιέρωση μέ τήν πλαδαρήν του έμ· 
φάνισιν μας εξαντλεί τήν υπομονήν. Ά ς  θυμηθή τόν Θουκυδίδην καί άς μιμηΟη 
τόν Σολωμόν ποϋ μέ τδ σφιχτοσάρκωμα τής εκφράσεώς των κάμνουν έκεΤνο ποϋ 
θέλει δ Ταίν «υποβάλλουν μέ τήν εφικτήν ακρίβειαν τήν τελειότητα τής σωμα
τικής δ'.απλάσεως ίρχαίων εφήβων».

Ό  κ. Ψυχάρης άνακινεΐ είς εν’ άρθράκι τοϋ προλόγου του ακόμη τό ζήτημα 
ποϋ άνεκίνησαν οί κ. κ . Σωτηρ:άδης, δ σεβαστός μας διδάσκαλος κ. Πολίτης 
καί δ κ. ΙΙαλαμας διά τάς λέξεις 'Ρωμ.’ός 'Ρωμιοσύνη αί δποΤαι ταράζουν τήν 
πτωχαλαζόνα μας προοπτικήν.

Ό  κ. Ψυχάρης επικαλούμενος τήν Ιστορίαν κα! δ: άφορα άλλα δοκουμεντα 
μας πείθει σχεδόν τόσον ώστε τό συμπέρασμα τών σκέψεων του νά είνε κα! τών 
σκέψεών μας Ιπισφράγισμα «Ό  αγαπητός μου δ Ν. Γ. Πολίτης έδειξε στόν



38 Έπιβεώρησις

Αγών* τοΰ Λαμπρίδη, πώς τ’ βνομα «Έ λ λ η ν»  έχει καί στο μεσαιώνα έχει 
και στό Βυζάντιο τά περγαμηνά του. Ό  Παλαμας έδειξε «στό Ά σ τυ »  πώς ό 
Ρ ωμ ι.ς είτανε, -/.at στής Έ π*νάστ*σης τά χρόνια όνομα αγιο yat τιμημένο. 

Τόσο τό καλλίτερο λοιπόν αν έχουμε δυό δόξες άντίς μιά» Ό  κ. Ψυχάρης φαί
νεται νά ένΟυμήται τόν ποιητήν:

Καί στήν πολύπαθη τή ’Ρωμιοσύνη 
σά νά ξανοίγω τή βασίλισσαν Ε λλάδα .

Κ*· ^  h - 1 άδικον 5 νεοελλην μέ τό έπίΟετον ποϋ τοϋ έδωκεν ή Ιστορία 
Ρωμιός εινε σάν νά μας uttοβάλλτς τήν γέννησίν του υστερ’ από τόν τρίτον μετά 

Χρι,,τον αιώνα ε?ς τό σμίξιμο τών ελληνικών λαγένων τό ολοκληρωτικόν μέ 
τάς έλληνικάς. Ήμπορεί νά τό εύρίσκν] πάτημα πρός οιελός του τοϋτο ό ση- 
μαι^φορος icu Κοντισμοϋ καί 5̂ άθε ίατρογλωσσολόγος—κατά τό ίατροφιλόσοφος 
— οπωςό κ. Καραμήτσας δ δποΤος μέ τό ψευδώνυμον ’Εμπειρικός — πολϋ εμ
πειρικός. . γιατρός—γλωσσολόγος — κουπογιαννίτης.—Έ  ευθυμολογία τους 
εφ ασε μέχρι τοΰ νά συγκρίνουν ενα ονομα κληροδοτηθέν άπό τήν Ιστορίαν 
Ρωμιός με τήν υβριστικήν τών Γερμανών προσωνυμίαν M ichel τών Ά γ γ λ ω ν  

Τζών Μπούλ, τών άμερικανών Γιάνκες καί καθεξής. Πρ:σΟε:ομεν καί τών 
δοττόρων: κομπογιαννίτης. Ό  κ. Καραμήτσας ήμ-ορεΤ νά εϊν’ έξοχος καί
πολυσέβαστος ίατρός άλλά φυτρώνων εκεί ποϋ δεν τόν έσπειραν πέρνει 'καί τόν 
τίτλον αυτόν. . .

Είς τάς κατόπιν σελίδας τοϋ τόμου ό κ . Ψοχάρης δημοσιεύει τά «Ιστορικά 
καί γλωσσολογικά ζητήματα» σπουδαιοτάτην μελέτην διότι γραμμένη είς τά 
1886 καΟορίςει τό διαγραμμα τό όποΤον ήκολούΟησεν είς τάς ερευνάς του 5 κ. 
Ψυχάρης καί τό όποιον Οά εξετάσω άλλοϋ. ΆκολουθεΤ ή «Ζούλια» δίδυμον 
οιηγημ* τοϋ όποίου τό παΟητικότατον πρώτον μέρος θαυμάζω ώς πρότυπον άνα- 
λυτ-κου διηγήματος. Τό δεύτερον μέρος έχει παρ’ ολον του τό άδρότατον ψυχο- 

ογικόν φοντο κάτι τι διατριβογραφικόν, κάτι ποϋ παθαίνει κάθε άνθρωπος ύπερ- 
πηδών δεδομένους φραγμούς καί ορια έξω καί σάν εκείνα ποϋ έκαμνεν ό Ρω- 
^  °* τήν Ρώμην κ ’ επη^ουσεν δ *Ρωμςς 7:ρ*ς κακόν του. Ά κέμ η  δ
τόμος περιέχει δύο τρία άρθρα κριτικά εις τά όποια καθώς ολοι γνωριζομεν ό 
κ . Ψυχαρης πέφτει. Καθώς μοΰ έλεγεν ό κ. Παλαμας δέν ήμπορεί νά έννοήση 
τας nuances ποϋ ήθελεν ό 'Ρενάν. Έ ν τούτοις τό βιβλίον τοΰ κ. Ψυχάρη ύπε- 
δεχθημεν με μίαν θερμότητα ώς προερχόμενον άπό άνθρωπον ποΰ έχει μίαν δξεΐαν 
καθώς Οά ήθελεν ό Έμερστων αγάπην γιά μας καί τόν ανθρωπισμόν μας. 

Λεωνίδα: Λαγχας μυθιστόρημα—ΰ*ό Αημοαδ. Βουτυρά.
Παρά τήν έλλείπουσαν προοπτικήν και τήν κακήν άνάπτυξιν τοΰ μοτίβου τοϋ 

ψυχολογικοΰ τοϋ bete h um ain e  αύτοϋ τοΰ κομψοϋ καί κάποτε συμπαΟητικοϋ 
μέ τήν γλιστρώσαν σά φίδι Οελησιν καί παρά τήν έλλείπουσαν γλωσσικήν 
καί τοΰ ύφους τελειωτικήν άποκατάστασιν, τό μυθιστόρημα τό όποΤον πλέον 
καταλλήλως ήμποροΰσε να γεινη ένα σφιχτοσαρακωμένο διήγημα μας εισά
γει εις τήν ποίησιν τοϋ οικιακού άιτυκοϋ βίου ώστε σκηναΐ σάν τήν «Κοκο
ρομαχίαν» αν ήσαν τελειότερα εκφρασμένα! Οά έδιναν εις τό μυθιστόρημα 
»ήν τορα κάπως διαφεύγουσαν χάριν μ ιας σπιτικής Οερμότητος κ ’ έμορφιας.
Ό  Γκαϊτε κάπου διακρίνων τό μυθιστόρημα άπό τό δραμα λέγε ι οτι τό 
δεύτερον πρεπει νά τρεχη πρός τήν λύσιν του άπροσκόττως και άντιδετα πρός 
τό πρώτον τό οποίον πρεπει νά έπιμένη είς τήν λεπτομέρειαν τήν p svch o lo g ie  
des d e ta ils»  ποϋ έ,ητησε καί 5 Στενταλ. Το μυθιστόρημα τοϋ νέου συγγραφεως
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καί φίλου προδίδει ενα θερμόν άν καί άνοργάνιστον ταλέντο τό όποΤον πιθανόν 
αργότερα νά μας δώση πλέον εγκρατή έργα ποϋ δέν Οά κατατρώγονται είς 
άσκοπους περιγραφάς άλλά Οά διατρυπούν τό χόριον καί τήν έπιδερμίδα διά νά 
ευρουν τήν μουσικήν ψυχήν τών ανθρώπων καί τών πραγμάτων. Ό  κ. Βουτυράς 
έχει ακόμη εμπρός του τά καλλίτερα χρόνια τής δίδυμής του ζωής τής ανθρώ
πινης καί τής καλλιτεχνικής.

Τ ά Σ ή μ α ντρ α —π ο ι ί ι ι ια τ α  ν π ό  I. Ί ω α ν ν ίδ η . Ό  ποιητής ( ;)  φαίνεται νά 
εινε σκλάβος τώ/ φωνητικών του εικόνων, τή ; κενής—τάς περισσοτερας φοράς— 
μεγαλοστομίας τής γλώσσης τήν όποίαν διά μέσου τών καιρών μας έκληροδό- 
τησαν οί αείμνηστοι Σουτσοπαράσχοι καί όχι όλιγώτερον οί Βαλαωρίτιδες. 
Κ’ επειδή ή γλωσσική μεγαλοστομία έπιρρεάζει καί τήνέσωτέραν ό κ. Ίωαννίδης 
μ «ς  χαρίζει εναν Πακτωλόν ( ; )  κενών έπιΟέτων. Κάπου κάπου προβάλλουν καί 
κάποιοι στίχοι οί όπ:ιοι όχι κατ’ ευφημισμόν άλλά suo ju r e  μέ κάποιαν συγκα- 
τάβασιν είμποροϋν νά δνοματισΟοϋν ποιήματα. Γ ιατί ό/_ι άφοΰ ποιηταί Οεω- 
ροϋνται οί πλαδαρώσαντες λίγον Βερλαίν καί οποισν άλλον «ποϋ ήρχετο νά 
φτιασιδώση τόν σινωβισμόν τους» κατά τήν ομολογίαν ενός τής ποιητικής αύτής 
συμμορίας τής όποίας αηδέστεροι εκπρόσωποι οί αηδέστεροι στίχο—βοτανοπτη- 
νολόγοι καί στιχοκτόνοι τής μελωδίας τοϋ στυμένου λεμονιοΰ καί τοΰ στραγ
γισμένου οργανισμοΰ, Στίχοι οπως ή «Σελήνη» τό «Δέν λησμονώ» καί κάποιοι 
άλλοι χυνόμενοι μέσα σε άλλους καμωμένους de sterco ribus E n n ii εινε πάντα 
υποφερτά στά μάτι* μου Ό  κ. Ίωαννίδης μας εινε χρειαζούμενος είς τήν 
ποιητικήν λίσταν γιά  νά έξορισΟοΰν οί διάφοροι εκπρόσωποι τών ώραίων θ λ ί

ψεων, κ . Νιρβάνα!, καί μουσικοί ποιηταί τών άποσιωπητικών.. .

ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΗ Σ ΚΑΜΠΛΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ «ΣΗΜΑΝΤΡΑ»
Ό  β ά λ τ ο ς  τ η ς  Β α ύ λ λ α ς

Στοιχειό θαμπό, <3έ άντίκρυόα τή νύχτα ύπνωτιΟμένό, 
μές τούς νωθρούς και χλωμιαΟμένους καλαμώνας, 
κα\ τό αΐμα Οου μ* άχορταΟιά καί λύΟΟα φρυγιαόμένο, 
άλαλα do Ο άλμεγ8 τό άχεΐλι της νεροχελώνας.

Κα\ άνάερα κάηοια τέρατα καί μαύροι αΙΟεροδρόμοι, 
της Νεκρής θάλαΟΟας όργή καί τών Σοδόμων τρόμοι, 
έρχονταν νά βοΟκήΟουνε <5ά χάροι ϋιωπηλοί, 
μές άπ ' τά  Οάπια Σπλάχνα Οου φαρμάκι και χολή.

Κι έπερνε ό άνεμος πνοή ταρτάρου άπ ’ τή ν πνοή Οου, 
καί τό άπειρο φαρμάκωνε ως που άπ" τών πέρα βράχων, 
τά uijrn, ό ΊΙλ ιος φλόγιόε τή  Σκυθρωπή μορφή Οου, 
και άλάλαξε ή λαχτάρα dou ότόν θρήνον τών βατράχων.

ΤΑ  Θ ΕΑΤΡΑ
Πώς Οά ήδύνατό τ ις  νά είσαγάγη τούς άναγνώστας ε ις  κατανόησιν τοϋ Ν ® 

v e lli διά γενικών γραμμών. Προτιμώτερον Οά ήτο άπό τοϋ ολου έργου του 
ν’ άναφέρωμεν δύο βόλους είς τούς οποίους ηυτυχήσαμεν καί νά τόν ίδωμεν ή 
νά έπιμείνωμεν είς ματαίας θεωρίας περί τής φύσεως καί τής δυνάμεως τςϋ 
ήθοποιοϋ.
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Διά τδν Σάϋλωκ δέν θά ήδυνάμην τρ ις  στιγμήν νά έπεκταθώ Λέγω μόνον 
οτι ή άπόδοσις τή ; άληθείας τοΰ ρόλου αϊτού -καθίσταται συμβολική, οτι ε/.άστη 
δηλαδή τών μεταβολών τής ύποκρισεώς του δημιουργεί ενα στιγμιαΤον τύπ :ν 
Ιπομενως σύμβολου. Εύρισκόμεθα εις μίαν συνεχή διάβασιν εί/.όνων, αιωνίων 
μεγάλων, όψευδών όμοιων πρδς εαυτάς. Καί δέν έβράδυνα νά <=υρω τήν ηδονήν 
τής προσοχή; εις τήν αλληλοδιάδοχον παρατήρηοιν τών μεγάλων tab leaux  
τά όποια δημιουργεί.

Ό τα ν ό N ovelli άνεβίβασε τό πρώτον τδν ΌΟελλον είς ’ Ιταλίαν οί κριτικοί 
τοϋ Θεάτρου καί τδ κοινδν εύρέθησαν άπένοιντι μιας τό'ον άπροσδοκήτου ερμη
νείας ώ τ ;ε  σχεδόν δ'λο:, οιοι μάλιστα ειδον άλλοτε τδν Rossi ε ις  τδ αύτό έ'ρ- 
γον ενομισαν οτι νεα θεατρική δόξα τής ’Ιταλίας ήρχισε νά ταλαντεύεται και 
οτι ή ίδιότροπος αυτη ύπόΟεσις ή:ο μόνον παρερμηνεία. Ή  επιμονή ομως τοϋ 
ήθοποιοϋ ο ιτ ις  άλλοτε τής επληξε μέ τήν ΰπόθεσιν τοϋ Σάϋλωκ ήνάγκασε νά 
δοΟή περισσότερα προσοχή ώστε τδ κοινδν νά οικειοποιηθη τήν νέαν αυτού έμ- 
φάνισιν μέχρι τοϋ σημείου νά βλε'πη αύτδν Ικτδς τοϋ Σαίξπηρ.

Διότι ό N ovelli πράγματι δέν ερμηνεύει τδν Σαιξπηρικόν Ό θέλλον. Δέν ερ
μηνεύει τδν ΌΟελλον οπως κα! τδν Σάϋλωκ καί εις κανένα ίσως ήθοποιδν δέν 
χωρίζει κανείς περισοότερον τήν ψυχήν τοΰ ποιητοϋ άπδ τήν τοϋ ήθοποιοϋ. Έ άν 
ο φίλος τοϋ Σάϋλωκ εινε απίθανος δεν ζητεϊ νά τδν πλησιάοη εις τήν πιθανό
τητα υποβαλλόμενος εις τδν τύπον τοϋ Σαίξπηρ. Χρησιμεύει ε ’ς αύτδν ίσως 
μόνη ή ε οωτερική ένότης καί ή δύναμις τής ποιητικής έ*δηλώσεως. Ά λ λ ’ οσον 
άφορα τήν μορφήν τδν χαρακτήρα καί τήν έξελ ιξ ιν δ N ovelli είνε μόνον No
ve lli. Και είνε πρδ παντός αύτδς ήθοποιδς δημιουργός είς τδν Ό θέλλον.

Έ άν ύτεθετε τις μίαν ύ'ταρξ'.ν τή ; όποιαν περισσότερον νά προσήγγιζεν πρδς 
τδν τδν τύπον τή ; φυλή; παρά τήν ψυχολογίαν τή ; ζηλοτυπίας καί πρδς τδν 
άγνδν τδν καί ασυνείδητον ήρωϊσμδν επί τοϋ δποίου άνθίζει ή άγαθότης
και ςυγενεια από τήν συνάντηϊΐν μιΞϊς υπάρξεως ή :ις  δύναται νά ΙπιβληΟή άπδ 
περιπτώσεις έςαιρετικάς καί νά 0;ξη μόνον τδ μαϋρον δέρμα τοϋ Άραβος καί 
ενα άγνωστον φωτεινόν άγαθοποιδν γαργάλισμα, έάν συνελάμ.οανε περισσότερον 
τήν κρασιν παρά τήν ψυχήν τδν "Αραβα ηρωα παρά τδν Ό θέλλον Οά ήίύνατο 
νά αίσθανθη τον N ovelli παίζοντα. "Ενας άνθρωπος τοϋ οποίου ή ψυχή έπλά- 
σθη εις τδν πρωτόγονον ήρωικδν άγώνα καί τοϋ όποιου ή άπόφασις εκδηλώνε
ται με μίαν κραυγήν ά'ναρΟρον ώς ενστιγματική άνωτέρα ήθική θέλη-ις τοϋ 
όποιου ερωτική εκδήλωσις πρδς τδ εξωτικόν λευκδν άνθος τή ; Δυσδαιμόνας εινε 
ενα τρεμούλιασμα καί μ:α φρικ ία ιις καί ένα άπολίτιστον εύγενές χαμόγελο μία 
ταπείνωσις και μία ευγνωμοσύνη καί τοϋ όποιου τδ φίλημα παρατείνει τδν πό
θον τής αγάπης μ ιας αγάπης άνάμιχτη; άπδ άγάπην λιονταριού άπδ σεβασμόν 
καί άπδ στοργήν πατρικήν.

Σ.

ΕΙΣ Τ Ο  Π Ρ Ο ΣΕΧ ΕΣ  
Η Ν Ε Α  Σ Κ Η Ν Η

Ιίαρίσια, 11/24 τοϋ Μαγιού, 1902.

’Α ξ ιό τ ιμ ε  κύριε Π ρόεδρε,

Ή  έβγενική σας κι αγαπητή μου πρόσκληση νάρθώ και νά μιλήσω 
γιά τδ μεγάλο (Λα; τδ Σολωμό, στήν περίφημη κι ωραία του πατρίδα, 
είτανε άπδ τις λίγες τις χαρές ποϋ μοΰ φέρατε, με τά βαριοκίνητα 
φτερά του;, τά υστερνά τά χρόνια, τά  χρόνια τά [Λ ά β ρ α  ποϋ άκολού- 
θησαν τδν πόλεμο τοΰ 1897 . ΓΩ; τόσο μήτε άφτή μου τή χαρά δέ θά 
τήν άπολάψω. Έ τσ ι τδ θέλησε ή τύχη καί διάφορα περιστατικά. Πρέ
πει φέτο νά μείνω στδ Παρίσι, οπως σάς λέω στδ ιδιαίτερο τδ γράμμα 
μου. Πόσο τδ λυποΰμαι! Πόσο θά μοΰ άρεζε νά ξανάβλεπα τή Ζάκυθο ! 
Θυμοϋμαι τις χαρισάμενε; ώρε; ποϋ πέρασα, στά 18 9 5 , μέ ολους σας, 
μέ τδν καλδ τδ Βιάζη, μέ τδ Μαρτζώκη και μέ τού; άλλου; φίλου;. 
’ Ωρες χαρισάμενε;, μά καί θλιβερές, γ ια τ ί πηγαίναμε κι άκούγαμε γιά  
τδν τρομερδ τδ σεισμό, ποΰ οτι κι άν έκαμε, όμως δέ χάλασε τάθά- 
νατο λουλούδι ποΰ είναι τδ Νησί σας.

Μοΰ φαίνεται σήμερις πιδ άθάνατο ακόμα καί πιο ζωντανό, άφοϋ 
γιορτάζετε τδν ποιητή σας, ποΰ δέν είναι μόνο δικός σας ποιητής, ποϋ 
ποιητή του τδν εχει όλο τδ έθνος. Χρόνια τώρα καί χρόνια, ή καρδιά 
μου τδ ποθοΰσε, τδ λαχταροϋσε 5 νοΰς μου, νά πώ καί γώ ενα λόγο γιά  
τδ Σολωμό. Ό  Σολωμός! Πρώτα πρώτα, πρέπει ομως κάτι νά ποΰμε, 
νά ποϋμε μάλιστα πολλά, γιά σάς όλου; τούς Ζακυθινού; ποΰ μέ τόση 
θέληση, μέ τόση δραστηριότητα καί νά μην τδ ξεχνοϋμε, μέ τόσου; κό
πους, τδ κατορθώσατε νά τιμήσετε σήμερα τδν ποιητή σας, όπως τοΰ 
αξίζει, όπως σάς τιμα  καί τού; ίδιους ή τιμή  ποΰ τοΰ άποδίνετε.

Έ χετε δίκιο, έχετε πολύ δίκιο, καί μπορεί μάλιστα νά μην τδ βλέπη 
άκόμη ξάστερα ί  καθένας τ ί καλά ποΰ κάνετε, άφοϋ δείχνετε, οχι μο
νάχα πώς ξέρετε τ ί σημαίνει ποιητής, μά πώς ξέρετε τ ί σημαίνει ελλη
νική ιστορία. Κ ι άλήθεια έτσι είναι. Ιδού ενα έθνος, ένα κράτος, ενα 
βασίλειο ποΰ χρωστά τήν ύπαρξή του στήν ποίηση, ναί, στήν ποίηση 
καί μόνο. Πώς άρχισε ή Ε λλάδα; Τραγουδώντας. Τά τραγούδια εκείνα, 
τά  πρώτα, λέγονταν τότε; ραψωδίες κ’ έγιναν Ίλιάδα κι ’Οδύσσεια. 
Είτανε τραγούδια τοΰ λαοΰ, δημοτικά τραγούδια, καί κατόπι, σάν πο
λέμησαν τά λιοντάρια στδ Μαραθώνα, σάν έκαμαν άθάνατο γιά  τού; 
αίώνε; τό'νομα της Σαλαμίνας, μή θαρρήτε τάχα πώς οί προγονοί μας 
οί μοναδικοί πολεμούσανε γιά  τή Σαλαμίνα ή γιά τδ Μαραθώνα- γιά  
τδν "Ομηρο πολεμούσανε, πολεμούσανε γιά τά τραγούδια έκεΐνα τοΰ 
λαοΰ, ποΰ τά σέβουνται σήμερις, ποϋ τάγαποΰνε όλοι τοΰ κόσμου οι 
λαοί. Μή νομίζετε πώ; θά τού; έμελε γιά ένα κομμάτι γίς, άν ή γίς
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αφτή δέν είτανε τδ περιβόλι ποΰ λουλούδιαζε ή ποίηση πέρα και πέρα. 
"Οποιος τδ πιστέβει πώς οί Έλληνες τδ συλλογίστηκαν ποτέ τους νά 
διαφεντέψουν τδ χώρια τδ ελληνικό, γιά  την α ιτία  ποΰ είτανε χώμα 
δικό του;, δέν κατάλαβε την παντοτεινή φροντίδα έκεινώνε ποΰ δέ συλ
λογιούνταν παρά μόνο τήν ’Ιδέα. Δέν κοίταξαν τδν πλούτο, δέν κοίτα
ξαν τά  υλικά τάγαθά, δπως τά λένε. Είχανε δημιουργήσει γιά τήν Ε λ 
λάδα καί γιά τήν ανθρωπότητα δλη, αγαθά μεγαλήτερα, κάτι αχάλα
στα αγαθά. Ά π δ  τδν *atpo— τδν ώγύγιο —  ποΰ άρχισε δ άνθρωπος νά 
πατή μέ τά δυο πόδια του τή γίς, πρόδεψε λίγο, λίγο, άργησε πολύ 
νά προδέψϊ] τάνθρώπινο τδ γένος. Πρόδεψε ομω; πάντα δημιουργώντας. 
Ό  ενας, λόγου χάρη, βρήκε τδν τρόπο νά πελεκάϊί τδ ξύλο με πελέκι 
φτειασμένο άπδ πέτρα· δ άλλος βρήκε τδν τρόπο νάνάβνι φωτιά, κ’ έτσι 
νά προφυλάγεταί άπδ τά ζώα, ποΰ τά  τρόμαξε ή φλόγα· δ τρίτος 
βρήκε τδν τρόπο νά χτίση μιά καλύβα, νά κάμη τδ πρώτο σπ ίτ ι. Οί 
δικοί μας οί προγονοί, οταν ήρθε ή σειρά τους, βρήκαν άλλα· βρήκανε 
τδν τρόπο νά συλλογιούνται, βρήκανε τδν τρόπο νά συλλογιέται ό άθρώ- 
πινος δ νοΰς, ό νους νά γίνη φως ποΰ νά τρομάζγ) τδ χάος, ό νοΰ; νά 
πλάθη, κ’ έτσι δημιούργησαν οί "Ελληνες πολλά, ποΰ τά συνήθισε σή- 
μερις δ κόσμος, μά ποΰ κάτι θά πή νά τά  δημιούργησε πρώτος εκείνος 
δ λαός. Δημιούργησε τήν ’Ιδέα. Δημιούργησε δηλαδή τή δόξα, τδν πόθο# 
γιά τήν άθανασία της ’Ιδέας, δημιούργησε, ϊσως δχι τήν ποίηση, άφοΰ 
ποίησι είχανε κι άλλοι λαοί, μά δημιούργησε γιά βέβαιο τήν αξία, τδ 
νόημα τδ ίερδ ποΰ πρέπει νάχουνε γιά δλους κ’ ή ποίηση κι δ ποιητής.

Ά φτδ  είναι ποΰ εσ&)σε τδν ελληνισμό. Σάν κατέβηκαν οι Ρωμαίοι 
στάγια τά χώματα, σάν έγινε ή Ε λλάδα επαρχία τους, τά φύλαγε 
πάντα, τήν προστάτεβε ή ποίησή της, κ’ είτανε προστάτης ποΰ δέ φο
βήθηκε ποτέ του κανένα στρατό. Κατόίτι, δ ελληνισμός δ νικημένος 
νίκησε τδ νικητή του, κ’ είτανε ή νίκη σωστή, άφοΰ στο Βυζάντιο, ποΰ 
τδ ξέρετε πώς άπαρχης εΐναι κράτος ρωμαϊκό, έμειναν οί Έλληνες μο
νάχα. Τί τούς έδινε τόση δύναμη ; τ ι τούς κρατούσε σφιχτοδεμένους ; 
Ή  ποίηση εκείνη ποΰ της Ιδοισαν οί προγονοί πρώτα πρώτα ψυχή και 
σάρκα. Και κοιτάξτε άλήθεια, στο 2 1 , πώς μέ τήν ίδ ια  τήν ’Ιδέα ζων- 
τανέβει άμέσως δ ελληνισμός. Στοχαστητε πώς άκουστήκανε συνάμα/οί 
κλέφτικες τουφεκιές και τά κλέφτικα τά  τραγούδια.

Βλέπετε τώρα τ ί ώραΐα, τ ι  κατάβαθα, τ ι λαμπρά ποΰ κατάλ,αβε δ 
Σολωμδς τδν Ελληνισμό κι δλη τήν ελληνική τήν ιστορία, οταν έκαμε 
τδν "Υμνο του τδν περίφημο κ’ έψαλε τήν ξαναγεννημένη Λεφτεριά. Ή 
λατρεία γιά  τούς άρχαίους, γ ιά  τδ μεγαλείο τους, γ ιά  τά  ίδια τά ιδανικά, 
ή λατρεία γιά τήν Ιδέα, ή λατρεία γιά  τή γλώσσα τοΰ λαοΰ μας, είτανε 
μιά καί μόνη λατρεία στήν καρδιά καί στού; στίχου; τοΰ Σολωμοϋ.
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Ά φτδ νά μήν τ ’άφήσουμε άπαρατήρητο, άμέσως νά τδ ποΰμε, πώς ή 
λατρεία τής δημοτικής πάντα βρίσκεται άδερφωμένη μέ τή λατρεία τής 
αρχαίας, μέ τή λατρεία τής δόξας μας τής προγονικής. Μα; τδ φανε- 
ρώνε δ Σολοιμδς στά έργα του παντοΰ, καί στδ γν(οστό του τδν πεζο 
Διάλογο, μά καί στον "Υμνο του, μέ τούς πρώτους στίχου;

Ά π ’ τό. κόκκαλα βγαλμένη 
Τών Ε λλήνων τά ιερά !

Καί βέβαια πώς τά θυμήθηκε, μόλις ποΰ άνοιξε τδ στόμα, τά ιερα 
τά κόκκαλά της, επειδή οποίος δνειρέβεται σήμερα γιά τήν Ελλάδα  
ποίηση καινούρια, καινούρια φιλολογία, θά πή πώς στον υπνο του τον 
ξυπνάνε οί μυρουδιές τή ; δάφνης τής ξακουστής, θά πή πω; θέλει την 
Ε λλάδα κόρη άντάξια της μεγάλη; τη; μάννας, θά πή πω; προσμένει 
κι άπδ τή σημερινή τήν Ε λλάδα νά δημιουγήσν) δπω; δημιουργοΰσε 
κ’ ή αρχαία, δηλαδή ζωντανά. Ποιο; φαντάζεται δμω; τδν "Υμνο τοΰ 
Σολωμοϋ γραμμένο στήν καθαρέβουσα ; Σας παρακαλώ, ποιο; φαντα- 
ζεται "Ομηρο στήν καθαρεύουσα γραμμένο ; ΙΙοιδς φαντάζεται γραμ
μένο στήν καθαρεύουσα τδν Πλάτοινα ; Λοιπόν, δσο πιο δημοτικά έγραφε 
δ Σολωμός, τόσο πιο πολύ έμοιαζε ίσα ίσα μέ τούς άρχαίους^ Σέ άλλη 
έποχ-Λ, μίλησε τήν ίδια γλώσσα. Κ αί, τήν ίδ ια , τήν ίδια πάντα, γ ια τ ί, 
κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στά χρόνια τή ; θλίψη; καθώ; καί 
στά χρόνια τη ; χαρά;, δσο έζησε, οσο υπέφΐρε, δσο δούλευε, δσο πολε
μούσε, δσο νικοΰσε ή δσο νικιούντανε, παντοΰ, στή στεριά καί στή θά
λασσα, στις πολιτείες καί στά χωριά, στά σπ ίτια  ή σ τ ί; φτωχέ; καλύ- 
βε;, σάν έκλαιγε, σά γελούσε, σάν έτρωγε καί σάν έπινε, στοχαστήτε το 
καί περηφανεφτώίτε ποΰ δ λαδ; δ ελληνικός άπδ τοΰ "Ομηρου τδν καιρό 
καί πιο άπάνω, άπδ τδν καιρδ ποΰ υπάρχει γλώσσα ελληνική, δ λαό; 
μα; μίλησε τή γλώσσα του, τή μάθαινε δ πατέρα; τοΰ παι^ιοΰ του, τδ 
παιδί τοΰ παιδιοΰ, πράμα ποΰ μάς τδ φανερώνει ξάστερα ώ; καί τή ; 
γλώσσας ή άλλαγή, άφοΰ γιά ν’ άλλάξη έπρεπε ή γλώσσα νά μ ιλ ιέτα ι, 
άφοΰ άλλαξε δπιος άλλάζουνε μονάχα οί γλώσσες ποΰ μιλιούνται, δη
λαδή άπαρατήρητα κι άδιάκοπα, κι άφτδ θά πή πώ; στιγμούλα δέν 
πέρασε, δίχως ελληνικό στόμα νά μιλή, δίχως ελληνικό άφτί ν’ άκούη, 
θά πη πώ; τή λαλιά μα; τήν έχουμε καί τή βαστοΰμε άπδ τού; προγό
νου; μας τού; ίδιου:, άπδ τού; προομηρικού; προγόνου; μα; άκόμη, θά 
πή πώ; καθώ; ή Λεφτεριά, καθώ; κι δ ποιητής τήν έψαλε, θά πή πώς 
είναι κι δ λαό; μας.

Ά π ’ τά. κόκκαλα βγαλμένος 
τών 'Ελλήνων τά ιερά !

Ό λοι μα; ξέρουμε σήμερις άπ’ δξω τούς στίχου; ή τουλάχιστο μερι
κού; στίχου; τοΰ "Υμνου· τού; συνηθίσαμε, τού; συχνολέμε καί καταν-
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τησαμε ίσως νά μη βλέπουμε το αληθινό θάμα ποΰ είτανε νά γίνουνε 
τέτοιοι στίχοι στήν εποχή ποΰ τοΰ; έκαμε δ Σολωμός. Γ0  Παλαμας, 
στήν πρω τότυπη  κι ώραια του μελέτη γ'.ά τον ποιητή μας, θυμίζει πώ; 
ο Πολυλά; ωνόμασε τον ϊ*μνο «τδν πρώ το  γνήσιο καρπδ τή ; ελληνι
κή; φαντασία;, υστερ’ άπδ είκοσι αιώνε; τοΰ μαρασμοΰ τη ;» . Α λήθεια, 
κ είναι ν απορησϊ] ο λογισμός, οταν αίώνε; κ’ αίώνε; ή ποίηση σωπαί
νει στα στήθια ενδ; λαοΰ, κι Ακούγεται άξαφνα μιά φωνή ποϋ ώ; καί 
κύματα στο γιαλό, ποΰ ω; και τά  φύλλα στδ δάσος τά γεμίζει μέ κά
ποιον πρωτοτρεμο αντίλογο τή ; χαρμόσυνης. Μά [/.ήπιος είναι δ "1‘μνο; 
μονάχα ; Μηπω; δεν είναι καί τόσα άλλα, ποΰ τδ καθένα του; πρέπει 
να τοχουμε για αληθινό Αριστούργημα ; Ή 'Α γνώριστη, ή ΈανθούΧα, 
ή Φ αρμακωμένη, ο Θ ανατος της ορφανής, δ Θ άνατος τον  βοσκοί), 
τά Ψ αρα , τα περίφημα τ  α π ο σ π ά σ μ α τα ,  ολα, μαζί μέ τά Σατυρικά 
του είναι απο τα πιο πλούσια τής σημερινής μα; φιλολογίας τά στολί
δια. Ω; τοσο είδαμε πολλές φορές τους δικού; μας νά γράφουνε, με 
καποια μετριοφροσύνη και συναμα μέ κάποια καταφρόνεση, πώς δέν 
Εχουμε τάχα έργα φιλολογικά ποϋ νά είνε καί τοϋ λόγου άξια. Δεν πρέ
πει να μά; φαίνεται παραξενο ποΰ κρίνουν ετσι μερικοί, ενώ έχουμε ενα 
Σολωμο, ενώ εχουμε κι άλλου;, είναι ανάγκη κάνει; πολυ πολύ νά δια- 
οαζη και πολυ πολυ να μελετά, γιά νά καταλάβη τά πράματα τά πιδ 
Απλά. Δέ θέλω νά πειράξω κανένα, μά δέν πιστεύω νά τδ ρίξαμε ώ; 
τώρα με τδ παραπάνω ούτε στδ διάβασμα ούτε στή μελέτη. Νά δήτε 
μαλιστα ποΰ κι δ ίδιο; εγώ ποΰ σά; τδ λέω, χρόνια καί χρόνια θαρροΰσα 
δπω; τδ θαρροΰν ακόμα κάμποσοι, πώς βέβαια κ’ είναι ποιητής δ Σο
λωμός, ποΰ δμω; νά συγκριθή μέ τοΰς Έβρωπαίου; ; ΪΟταν πήρα καί 
σπουδαξα τού; μεγάλου; ποιητάδε; τή ; Έβρώκη; καί συγκρινα μαζί 
του; τδ Σολωμό, τότε; καί μένα μοΰ κατέβηκε φώ;. Ό  Σολωμό; μα; 
είναι ταίρι ταίρι με τους μεγαλήτερου;, καί μή νομίζετε πώ; έτσι 
τάποφάσισα είτε γ ια τ ί μοΰ Αρέσει, είτε γ ια τ ί τδ φαντάζομαι, είτε καί 
γιά νά σας κολακέψω. Είναι πράμα ποΰ μπορεί κανείς καί νά τάπο- 
δείξιρ, γ ια τ ί ξέρουμε πώ; υπάρχουνε μερικά γνωρίσματα γενικά, ποΰ 
μας φανερώνουνε ξάστερα ποιδς είνε καί ποιδ; δέν είναι μεγάλο; ποιη
τή;. Τά γνωρίσματα τοΰτα, φτάνει μιά νά τά παρατήρησε κανένας, καί 
τοΰ είναι βολετδ νά τά νοιώση Αμέσως εκεί ποΰ βρίσκονται- δέν είναι 
καί τίποτε; φιλοσοφία, ποΰ νά μήν μπαίνη στδ νόημα δ καθένας. Τδ 
πρώτο γνώρισμα είναι ή έφκολία ποΰ μαθαίνουμε απ’ δξω τού; στίχου; 
ενδ; ποιητή, άμα είναι Αλήθεια ποιητή;. Ναί, καί δουλεμένοι μέ κόπο, 
καί δυσκολοκαμωμένοι νά είναι οί στίχοι, φτάνει ποιητή; νά τούς εκαμε 
καί τού; μαθαίνει; τόσο καλά, τόσο γλήγορα ποΰ δέν μπορεί; πιά νά 
τού; ξεχάσης. Γ0  Σολωμδ; έχει όμω; κι άλλο κάτι, έχει δόξα ποΰ τήν
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είχανε λίγοι, πολύ λίγοι στήν Έβρώπη- οί στίχοι του γενήκανε δημο
τικοί Αφτο είναι πιά τδ άκρο τδ σημείο, σημείο ποϋ σ’ έναν Όμηρο 
το απαντοϋμε. Τρίτο γνώρισμα, ή Αρχή τοϋ ποιημάτου- δ ποιητής, ποϋ 
είναι γεννημένο; ποιητή; τοχει αύτδ τδ χάρισμα νΑρχίζη ένα ποίημα 
μ εναν ωραίο μοναδικδ στίχο, δσο Αμελημένοι κάποτε κι άν είναι οί 
ακολουθοι. Τέτοιου; στίχου;, δλόφωτου;, με τέλο; συχνά λιγώτερο πιτυ-
χημένο, τού; βλέπουμε στού; μεγαλήτερου;, τούς βλέπουμε καί στδ 
Σολωμό.

Λεφτεριά, γιά λίγο Jidijre 
Νά χτυπάς μέ τό όπαθί,
Ελα τώρα δώ καί κλάψε 
Στοϋ Λόρ Μπάϋρον τό κορμί,

ή Αλλάζοντας ύβο;·
Τά τραγούδια μου τάλεγες ολα·
Τοΰτο μόνο δέ θέλει τό πί^ς.

Ίέταρτο γνώρισμα μπορεί νά ποϋμε πώ; είναι κάποιο χύσιμο τοϋ 
στίχου Αμίμητο, δηλαδή ποΰ Αδύνατο νά τδ μιμηθή;, ό'τι κι άν κάμη;. 
Χώνεται μέσα στδ στίχο ή ψυχή, δ νοϋς, ή φαντασία τοΰ ποιητή, καί 
χύνεται τόσο γεμάτα, ποΰ τοΰ κάκου καί δέ γίνεται άλλο; στίχο; Απδ 
τδ στίχο ποΰ θέλησε δ ποιητής. "Απειρου; διαβάζουμε στδ Σολωμό, % 
δυνατού; ή χαριτωμένου; καί μυρωδάτου;·

Πούλια, μοόκοΰλες κα\ γαντόιές, τριαντάφυλλα καί ρόδα.
Μα να μην παίρνουμε μονάχα τούς πιδ γνωστούς· ώ; καί μερικοί 

στίχοι, ποϋ περνοΰνε κάποτε; Απαρατήρητοι, τοχουν εκείνο τδ ποιητικό 
το μεγαλείο, τδ Αταίριαχτο, σά λέει, λόγου χάρη·

Τό §να χτύπαε τάλλο χέρι 
Ά πό την άπελπιόιά.

Συχνά, πολύ συχνά, στοΰ Σολωμοϋ τού; στίχου;, ή καρδιά φωνάζει, δ 
νους πλάθει κόσμους μέ δυδ λόγια.

Το π εμτο ...  ΐσω ; δμω; δέ χρειάζεται νά καταλογήσουμε πιά καί τδ 
πέμτο γνώρισμα, γ ια τ ί Απ’ δσα είπαμε δέν έχει κανένα δ ποιητή;, άμα 
δεν εχει μέσα του τή ζωή τήν ξαναγεννήτρα, τή ζωή ποΰ Αλήθεια ξανα- 
γενναει τον αθρωπο, Αφοϋ σ’ ολα εκείνα ποΰ βλέπεις, νοιώθει; η συλλο
γιέσαι, ύπαρξη θά δώσν, δ ποιητή;, σάν τά ζωντανέψη μέ τή ζωή του 

Τέτοια γνωρίσματα, κι άλλα πολλά, βρίσκουμε στδ Σολωμό. Πώς 
λεμε το λοιπον πώς λείπει φιλολογία, δταν είναι δχι μόνο ενας Σολω
μο;, μα, για νά μήν τού; ονομάσουμε δλου;, δταν είνε κ’ ενα; Βαλαω- 
ρ ίτη ;; Ο Βαλαωοίτη; κι Αφτδ; μοναδικδ; ποιητή;, σάν τδ Σολωμό, 
μέ τήν καρδιά του ποΰ είτανε φλόγα μονάχη, μέ τήν τέχνη του ποΰ 
σκάλιζε καί ποϋ έβρισκε, μέ τήν Αγάπη του γιά τδ λαό, μέ τή βαθειά 
ψυχολογία που δ λαδ; τδ έμαθε, μέ τά σπλάχνα του έκεΤνα ποϋ έννοιωθε 
μέσα του γιά τήν πατρίδα χαλασμό, δ Βαλαωρίτη; εΐναι σάν άλλο
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αστέρι τούρανοΰ μας. Σά; παρακαλώ, νά μήν του; συγκρίνουμε καί καλά 
τόν ένα με τον αλλονε.Άς άφήσουμε τοΰ; υπερκριτικούς τέτοια παιχνί
δια η τέτοια μανία. "Οσο μεγάλο; είναι ό Σολωμό;, τόσο μεγάλο; είναι 
κι δ Βαλαωρίτν,ς. Πατέρες μα; κ' οί δυό, κ’ οί δυό του; παιδια τη; ίδιας
μάννας, τής Μούσας μας τ?,; λαϊκή;.  ̂ ^

Κοιτάξτε πώς αλλάζουν οί καιροί καί με τους καιρούς, πω; άλλαζει 
τοΰ άθρώπου ή γ;ώμτ„ Καί τδ Σολωμό καί το Βαλαωρίτη του; κατη
γορούσανε τότες πολλοί, γ ια τ ί γράφανε τή γλώσσα τοΰ λαοΰ. Σήμερα
ίρ,εϊς i y \  βέβαια γιά τίποτα δεν τοΰ; κατηγορούμε, ό Θεο; φύλαξη.
— λυπούμαστε μόνο, ποΰ κάπου κάπου, ίσω; γιά νά γίνη δ στίχο;, δεν 
πρόσεξαν αρκετά στη γλώσσα την άλάθεφτη, δπως τήν έκαμε 5 λαό;.
Ή  λύπη μα; άφτή δέ μοιάζει διόλου με το παράπονο τοΰ σκολαστικοΰ, 
ποΰ δε θέλει νά πατηθή μήτε δ παραμικρό; κανόνας τή; γραμματικής. 
’Έχει άλλη α ιτία  πιο αψηλότερη, καί μας έμαθαν ίδιοι του; να λυπού
μαστε, γ ια τ ί άφτοί μα; έμαθαν τ ί θά πή καί ποιητής- Μ*; τδμαθε 
περίφημα ό Σολωμό;, άφοΰ γιά το Σολωμο είναι σημερις ο λογο;. Ο 
σωστός ό ποιητής, ψυχή καί γλώσσα, είναι ή φωνή του λαοΰ του. Χρέος 
του νά ξεδιακρίνη κι άχάλαστο νάποδώση κάθε ψιθύρισμα της ψυχής 
καί τής γλώσσας.Ό ποιητής είναι ό μεγάλος ό πατριώτης, πρώτο πρό
σωπό σ’ όλου; τους τόπου; τοΰ κόσμου, πώ πολύ άκόμη στή Μουσο- 
πλασμένη τήν Ε λλάδα, ποΰ άνώτερό του δέν υπάρχει. Ό  ποιητής για  
όλου; θά λαλήση. Παντοδύναμα θάνοίξη τή φωνή του, για να ψαλη της 
πατρίδας τά μεγαλεία. Ά φτός, μ’ ενα χάδι τής καρδιας του, όπω; ή 
μάννα το παιδί, έθνο; άλάκαιρο θά μαγέψη· σ’ ένα λόγο της άγάπης, 
σά νά είχανε τά λόγια του φτερά, ανάλαφρα θά μα; σηκώση, να μας 
πάη εκεί "ποΰ θέλει, μαζί του νά μάς πάρη κ’ ή καρδιά μας μέσα μας 
νά λιώνη ποΰ μας πήρε.Άφτός, όταν ή Λεφτεριά μέ το χέρι της τακου- 
ραστο, άνάψη τους πολέμου;, θά βροντήξη καί θά στράψη, ατοΛια αιμα  
στες φλέβες σου δέ θάφήσνι, ποΰ νά μήν το κάμη φωτιά. Ά φτός παλε, 
σάν πέσης λαβωμένος, ή σάν πονεϊς, μέ τά γλυκά, μέ τά ^πόγλυκά του 
τά δάκουα, σιμά σου θάρθή νά σέ παρηγόρηση. Λιγωτερο εσυ θλίβεσαι, 
καί χαίρεσαι λιγώτερο άπο τον ποιητή, γ ια τ ί άφτός θλίβεται καί χαί
ρεται' περισσότερο άπ’ όλο το έθνος ποΰ όλο μέσα του το νοιώθει, ποΰ 
όλο αέσα του ζή. Ά φτός θά σοΰ μάθη καί το καλό καί τώφέλιμο, θα 
σοΰ μάθη τήν έλπίδα, καί νά κλαίς θά σοΰ μάθη καί νά γελάς, άφτος 
ποΰ όλος του είναι καλοσύνη, ποΰ όλος όλος του είναι αγαπη-

’Αγάπη τοΰ χρωστούμε καί μεΐς. ’ Ακόυσα νά λένε πώς 5 Σολωμό;, 
ποοτοΰ πεθάνη, κουρασμένο;, ίσως καί κάπω; άπελπισμένο;, βλέποντας 
πώς δ κό σ μ ο ; δέν άγαποΰσε, δέν πολυκαταλάβαινε τά  μονακριβα του 
τά ιδανικά, πήρε κ’ έκαψε ή ξέσκισε ό ίδιο; τού; στίχου;, που ελπιζε

ναληθεψουν τα ιδανικά της τέχνης καί της ψυχής του. ’Εγώ δε μπορώ 
να το πιστέψω. Δεν μπορώ νά πιστέψου πώς ένας ποιητής σάν το Σο
λωμό, έκαμε τέτοια άπόφαση, πώς τό βάσταξε ή καρδιά του νά τιμω- 
ρήση τό έθνος. Γ ιατί θά ειταν άληθινή τιμωρία. Τί δυστύχημα μεγαλή- 
τερο, παιδιά, φαντάζεται κανένας στήν Ε λλάδα, παρά νά σωπάση ό 
ποιητής, ποΰ Ελλάδα τήν έκαμε άφτός, άπό τά χρόνια τά παλιά ; Γιά 
βέβαιο τέ'χω πώς ό Σολο>μός, όσο πικραμένος καί νά είτανε κάποτε, 
πάντα παρηγορήθηκε μέ τά ιδανικά του. Ό  ποιητής γιά τά ιδανικά 
του καί μόνο δουλέβει, ποΰ κατόπι γίνουνται δλ(ύνώ μας ιδανικά. Βλέ
πετε πώς σήμερις τόν προσκυνοΰμε. ΓΩς τόσο, ίσως είναι καλό καί νά 
προσέχουμε. Δέ φτάνει νά τοΰ στήνουμε άντριάντα, πρέπει νά τοΰ γλυ
καίνουμε τή ζήση. Δέν πρέπει νά σφχλνα τό στόμα 6 ποιητής, νά στέ
κεται μακριάθε άπό μας, δυιαρεστημένος. Τί δέ θά δίναμε τώρα, νά 
τόν είχαμε μπροστά μα; τό Σολωμό, νά τόν άκούγαμε, νά μα; μιλοΰσε ! 
Χαμόγελα θά γέμιζε ή Ζάκυθο πέρα. Ό  ποιητής είναι πάντα λυπημέ
νος. Έ να χαμόγελο νά δη άπό κείνα, τάγαθά χαμόγελα τής ψυχής μα;, 
καί στά στήθιά του άμέσοίς θά ξανοίξη το λουλούδι τής καλοσύνης. Θά 
ςανοιξη και στα στήθια τά δικά μα;, γ ια τ ί θά δοΰμε καί μείς στό πρό
σωπό του νά λάμπη τό φώς εκείνο το σπλαχνικό, ποΰ λέγεται ’Ιδέα.

Δικός (3ας 
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m rno Γ. ΒΛΑΧΟΓ ΙΑΝΝΗ
Πίκρα θαθελε νά χο>ρατέψη ή μοίρα όταν άποφάσισε νά σμίξη ’σ τόν 

ιόιον τοπο και σ τόν ίδιον καιρό δυό πλάσματα, ποΰ σέ τίποτα δέν 
έμοιαζαν, ενα μαλλιαρό μαυρόγατο κ’ ένα χρυσοποάσινον παπαγάλλο. 
Καλύτερα όμως νάλειπε τέτοια γνωριμιά καί γιά τού; δυό. Ά ν  ήταν δ 
παπαγαλλος να παπαγαλλίζη ’σ τό κλουβί κ ι’ δ γάτος ’σ τόν καναπέ 
να ρουθουνιζη καί νά μή χωνεύονται μεταξύ τους, γ ια τ ί νά μήν περ
νούσαν ελευτερα τή ζωή τους χωρισμένοι, εκείνος νά ξεφωνίζη ’σ τά  
δένδρα της μακρινής πατρίδας του κ ι’ αυτός ν’ άναστατώνη τά κεραμί
δια ; Ό  άνθρωπος ποΰ έγινε τής μοίρας ό'ργανο τυφλό καί τού; έβαλε 
σε μια γειτονιά να ζήσουν, δε φρόντισε νά φυτέψη άνάμεσό τους κάποιο 
αιστημα φιλικό. Γ ι’ αύτό, φαίνεται, κ’ εκείνοι μισήθηκαν θανάσιμα. 
Μίσος, ποΰ μοναχά τοΰ κλουβιοΰ ή συρματόπλεχτη φραγή ήταν έμπό- 
δισμα ’σ τήν ορμή του. ’Αλλοιώς καμμιάν άνθρώπινη καί θεϊκή δύναμη 
δε θα λογάριαζε. Έ να τέτοιο μεγάλο μίσος, μεγάλο σάν τό Λυκαβητό, 
αφοΰ τ ’αντίκοβε τό σιδερένιο δίχτυ, δέ νόμισε άντρικό νά σβύση άδικα 
και να ξεθυμάνη χωρίς σκοπό. ’Σ αΰτό βρέθηκαν σύμφωνοι κ’ οί δυό έ^-
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τροί. Γιά να μήν άφήσουν νά χαθή λοιπον τδ πάθος τους αογο και να 
στομώση, άρχισαν νά τρώγωνται πρώτα με τά μάτια· να φοβερίζωνται 
μέ σιωπηλές φοβέρες· νά βρίζονται άπ’ ανοιχτά μέ νεύματα και κινή
ματα, ποΰ δέν τά ξηγοΰσε άλλος, παρά οι μισημένοι μοναχά.

Μέσα σ’ αϋτδν τον πόλεμο, ποΰ δεν ετρεχε κιντυνο κάνεις, σ . 
άβλαβο τοξοβόλημα τέσσερο>ν λαμπερών ματιών, σπάνια εΰρισκαν καιρό 
νά κυταχτοΰν χωρίς οργή, σάν άγνωριμα πλασματα ποΰ ϊ, . λί και ιά 
δυό, άγνωριμα το ενα ’σ τ ’ άλλο, η τέλος σάν έχτρο'ι ποΰ σπουδάζον
τα ι πριν εοθουν ’σ τών χεριών ή τών νυχιών τήν τελική την κρίση.^ Ο 
γάτος, νά λέμε τήν αλήθεια, ’σ της σπουδής αύτδ το ζήτημα δεί
χνονταν κάπως πειδ περίεργος. Ό σο γιά τον παπαγάλλο, δε θέλω να 
πιστέψω πώς ειχε καί καλά εκείνο ποΰ οί άνθρωποι λέμε περιέργεια καί 
ποΰ μπορεί νά πάρη κ ι’ άλλα Ονόματα ’σ τών ανθρώπων ή των ζωντό
βολων τή γλώσσα. ’Σ τήν παπαγάλλικη θά λέγονταν, μέ μιά σειρά 
κακόφωνων λαρυγγισμών, «παραμέληση της πεοηφάνειας καί τοϋ θαμα- 
σμοΰ μας ’σ τδ ϊδιο τδ λαμπρό υποκείμενό μας», τών παπαγάλλων 
δηλαδή. Ό  γάτος τήν άγάπη ποΰ είχε ’σ τδν εαυτό του θά τήν έδειχνε 
(άνίσο^ς καταδέχονταν δ παπαγάλλος νά το προσεξη) μ ένα έοίμελ/ρ 
μένο γλύψιμο τοϋ γυαλιστεροϋ γουναρικοΰ του. Τήν περιέργεια του ομως 
τήν έδειχνε μ’ άλλον τρόπον φυσικόν ’σ τδ χαραχτηρα του.  ̂ Έ πιανε 
θέση άντίκου ’σ τδ κλουβί κ’ έβλεπε τδν παπαγάλλο. Κ ’ επίμονα κ ι’ 
αχόρταστα τδν έβλεπε μέ μάτια  ποΰ άστραφταν κ ι’ ολο μελετούσαν. Ο 
παπαγάλλος ομως τδ σκοπό του. Δέν είχε άρκετδν καιρδ νά βλέπη και 
νά μελετάϊΐ άλλον άπδ μονάχον τον εαυτό του.  ̂ ^

Τδ κάθε τ ί ποΰ νοιώθει ακόμα καί μέ κόπο ένα, δποιο κι αν είναι, 
ζώ’, φτάνει νάχη λίγο πειδ τρανή γνώση άπδ γατίσ ια , ό γάτος ήθελε 
μελέτη καί σπουδή ώς νά τδ καταλάβη. Βλέποντας λοιπον .ον /»απα̂  
γάλλο u.’ δλο τών φτερών τδ χάρισμα (ήξερε δ γάτος απο φτερά κι 
άς ήταν άφτερος, δπως δλοι οί γάτοι), βλέποντας τδν παπαγάλλο νά 
μακραίνη 'επίτηδες, καμαρωτδς σάν πασσάς Τοϋρκος, τδν περίπατο 
του γύρω ’σ τ ά  ξύλα καί ’σ τ ά  σύρματα της κλούβας, περίπατο 
ποΰ δ παπαγάλλος έκανε άργά, θαρροϋσες, καί μετρημένα, με των 
νυχιών καί τής μυτερής του μύτης τή βοήθεια· βλέποντάς τον να 
γίνεται σκοινοβάτης άπδ πασσάς (άν κ’ ένας γάτος προσκυνάει εναν 
πασσα κ ι’ άναγελάει ενα σκοινοβάτη) καί νά κάνη τδν ψόφιο κρε
μασμένος κατωκέφαλα κ ι’ άντάμα .μέ φοβισμένα, σά νά πνίγονταν, 
ξεφωνητά νά κράζϊΐ δχι άλλον κανέναν τάχα νά τδν γλυτώση, παρά τον 
ίδιον τδν εαυτόν του νά τδν καμαρώστ,· βλέποντας τέτοια άπιστα αγυρ- 
τέματα, δ γάτος συλλογίζονταν αν δέν ταίριαζε νά δοκιμάσ* κ ι’ αύτδς 
κάτι άπ’ δσα γνώριζε παιγνίδια σκοινοβατικά, νά πηδήση εναερα, να
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τρέξη άνάμεσα ’σ τά  έπιπλα, νά χαθή σάν άνεμος καί νά ξαναοανή, νά 
σκαρφ,λωσν, μ ’ ένα τίναγμα ’σ τδ κλουβί, τέλος νά δείξη τής εφτάψυ
χε, δυναμες ποΰ έκρυβε ’σ τά στή ίια  του, κάνοντας άξιογέλαστον ’σ τά 

Τα f r *  ™  ™  — γάΧλο, % νά καθίση, ’σ τήν άκ=η γε-

τδ "  Χά™  V Ό  γάτος π ρ ο ,μ 'σε
|)α/= / “ ‘°\ '° μ °ν0 π°υ ™  νά καταφέρη, άν καί ποτέ δέν
ελαοε τόσες αφορμές γιά γΙλοι*. Τότε άντί νά γελάν,, θύμωνε δ γάτος 
μ* τ  ανα,.οόα φερσίματα τοϋ παπανάλλι >■ "η . <·
έκρυβε καλά τδ θυμό του. Υ ^  ^  ί λ λ *

Ά π ’ δλα δμω; περσότερο τδν θύμωνε τδ γάτο,  4 τρ<π0ς πο5 s

Z 7 -T Z JX  ^  " ι χω?ι? λ°γο συνείθ'-ε ν* Άν* ' -ΤΟ πρόσωπό τοΰ γάτου εκείνα τά ξεφωνητά, Οά ποο-
τ ί ^ σ ε  αυτός να μ η ν ,τα ν  μήτε κ ι’ άβλαβα πειράγματα, είτε χω ρα^ .

νά l S  '“ ν  "  **”  T6V ~α7ΓαΤ*^λο νά σωπαίνη, προτιμούσε
, ^  'α °γ1α τ0υ sXTfi,5t* του. Κ αί τά  ξηγοϋσε έτσι,
«φου δε μπορούσε νά τούς δώση άλλη εξήγηση άληθινή χαί γατιχή ■
«Καμάρωσε, π*λιόγατε, τήν όμορφη στολή μου! Κ ι’ άν δέ σ’ αρέσουν 
τα πρασινα καί τά  χρυσά, ί’δές τδ τομάρι σου καί σκάσε, γάτε μαΰοε 

αν τον κόρακα ί» Κ ι’ άλλα τέτοια μέ περίσσια άδιαντροπιά τοΰ τοαύ- 
λ ι,ε  του γάτου. Αύτδς αληθινά πήγαινε νά σκάση άπδ τδ κακό του. Καί 
για  να σκασν, πειο πολύ, έπαιρνε τά λόγια τοΰ παπαγάλλου ’σ ενάντιο 
νόημα. Δεν καμάρωνε τδν παπαγάλλο γιά τδ φτέρωμά του. Ζήλευε τά

Π 7 1ό ™  “?£VTV! "0° " 0λίζαν· Κ ι’ ^  ™Ρ!·*? ϊ«ς μέσα;  ™lJ·6 του> ε?χονταν κοντυτερα ’σ τήν κλούβα.
_ Ή α ΐ τ ί  -„0 γ ί „ „  γέ(, „ ,  τ4>π„ ι γ ,λϊ(ι iw

ϊγ ν “ " "  ° ~·γ· ν ·~'Λ· ™·' « * · γ ί λ λ · » .  Τό, ί « , ,  « ω ,  „ sU ‘

Γ 0 Ζ  " w * τ6 « η »  ™* »  . C, « «  Μ ,  , ·  ?0« ^ ? ίο ;  ξ ! / .>0ϊτ>;

“ · ?ι τ  ·* r v *  ™ · » ’ <8r*»« ™ «« fin . ί ς .  χα!
π Ι - Γ ' Μ  r·” '-0 ?  ζ,τΗ · , Ρ ώ ι, !, “ *«» ί™ , SU oi

«* · . » .= « , »>  «  „ 0 τ4 ϊ Ti> ί ί ι 0 ϊ . . α , )λ λ

f  ,  Τ ’ Γ  ”  * “  « Ν » 4  ’·  ώ ν  παπαγάλλο
α π λ ^ ε  „  πο», «αί Β „ ξ , , ^  ^  1 ^ ,  ^  ·

N i l ™ Η *ί»««α τ , 0 γ « Γ;„.
. X  ”  " » * « « « ?  τ*  «τ»λ·ί (ποϋ, „ 1

το γ « τ »  απο π· ά , , Ι  γ ι4  ν4 TJ ,  μ ίβ ?  >4 ^

Λ ·" / " -" ™ ' r=,^ : 'Ανόητο;
«π  ο παπαγαλλο; ,4  μ  «ά Χ α τ ,λ ά ί, , j ,  φί„ η ί<4,
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τοϋ; τρόπους ποϋ πρέπει νά φέρνονται οί γάτο-, παπαγάλλικχ ’σ τού; 
π α π α γ ά λ λ ο υ ; .  Γι' αύτό κ ι’ δ γάτο; βιάστηκε νά του δώση άλλη ε,η- 

η *- ε.ί> καθαρή γιά τού; σκοπούς του, καί τον επιασε τον παπα- 
γάλλο άπο το λαιμό. Ά π ο  ’κείνη τή στιγμή Ιπαψε νά θυμάται πειά δ 
π α π α γ ά λ λ ο ;  τ ί Ιγινε παρά κάτου. Καί το χειρότερο, δέ θυμώνταν 
μήτε άν έλαβε τήν πρέπουσα φροντίδα γιά τά  φτερά του. Έπεσε η 
κλούβα καί μαζί μ ’ αύτή κυλήθηκαν ’σ τό πάτωμα γάτο; καί παπα-
γάλλο; περιπλεγμένοι.

Ό τα ν  ετρεξαν ’σ τον κρότο οί άνθρωπο·, τοϋ^ π ιτ ιοϋ, δ γάτο; πηόών- 
τα ; πέρα δώθε, τέλο; άποφάσισε νά κρύψη ’στον περ-.βλεφτον κρυψώνα 
τών κεραμιδιών τή νίκη, ποΰ τον κυνηγούσαν νά τού πάρουν τ ’ άφεντικά 
άπο τά πλευρά του. Ό  παπαγάλλο; ομω;, καί σέ τέτοια κρίσιμη 
στιγμή, δέν έχασε το σοβαρό, οσο τουμενε άπο τού γάτου το ^χοντρο 
φέρσιμο- ξαπλωμένος ’σ το πάτωμα άσειστο; μέ τά  πόδια άπάνου, 
καρτέρεσε ώ; πού ήλθε κάποιο; καί τον σήκωσε. Τότε δλοι τόν λυπήθηκαν 
οχι γ ιά  τ ίπ ο τ’ άλλο, τ.αρά μοναχά γιά το τομάρι του, ποϋ ευτύχησε να 
τό βγάλη πειό πολύ γερο παρά ζημιωμένο άπο τοϋ γάτου τά νύχια κι* 
δμω; δέ Οά μπορούσε τώρα νά τό καμαρώση καί νά το χαρή, Ινώ Οά 
χρησίμευε γιά σάβανο άλήθεια βασιλικό ’σ τον άσημο νεκρό του.

Σέ λ ίγε; ’μέρε;, άφοϋ χόρτασε δ γάτο; άφαντο;, νικητή; ποϋ σ τά 
λίγα ευχαριστιέται, τή νίκη του καί άφοϋ άπογιόμισε 6,τ ι έλειπε άπό 
τό ξεχείλισμα τή ; δόξα; του μέ σάρκε; ποντικών, βγήκε νά κάμη εναν 
χωνευτικόν περίπατο γύρω ’σ το δωμάτιο, τό μαρτυρα τη ; αντρείας 
του. Θλιβερή εντύπωση δέν^τούκαμε τ ’ άδειο το κλουβί, ποϋ φαίνονταν 
σάν κάτι νά περίμενε, περιφρονημένο καθώς στέκονταν εκεί  ̂ σ τήν 
αγκωνή. Ό  γάτος το είδε αδιάφορος καί πέρασε, γ ια τ ί δεν ηζερε ενα 
κλουβί άδειο τάχα τ ί περιμένει. Κ αί τώρα τ ί νά κάμη το μίσος, όσο 
τοϋ περίσσευε άπο τοϋ εχτρού του τήν καταστροφή κ ι’ άπο την πολλή του 
άγάπη ’σ τά ποντίκια ; Έ νας γάτος γιά νά καλοσκεφτή κάτι, πρεπει 
νά πάρη στάση ποϋ νά ταιριάζη ’σ τού; βαθειού; συλλογισμού; του. 
Ό τα ν εχη ’σ το νοϋ του πράματα ιλαρά, δ γάτο; συνειθιζει να ςαπλω- 
νεται ’σ τ ά  μαλα/.ά καί νά παίζη το ρουθούνισμά του σάν κομπολόγι 
καλογερικό. Ό τα ν  ομω; ενα βιαστικό τόν κεντάη ζήτημα, τότε άφίνει 
τή ; καλοπέρασης τή γλύκα τή νυσταχτική κ ι’ άνήσυχος γυρίζει τή; 
κακοτοπιές, ποϋ ’σ ενα γάτο ’σ τά καλά καθούμενα δέ συχωριέται νά 
βάνη πόδι. Λοιπόν πη^ώντα; σέ τραπέζια καί καθίσματα, βρέθηκε δ 
γάτο; άπάνου ’σ το μάρμαρο γυάλινου ντουλαπιού. Έκεΐ κάποιο ζήτημα 
είχε ’νά μελετήση. Ή ταν Ινα κομμάτι τυρί κλεισμένο ’σ το ντουλάπι.

j-q Ο ί άφίΧιωτοι

σάν δ παπαγάλλο; καλή ώρα ’σ τδ κλουβί. Ό μως ’σ τή σοβαρή του 
αυτή μελετη άλλο πάλι ζήτημ* ξεφύτρωσε ’σ τή μέση καί τον μπέρ- 
όενε. Δεύτερο; γάτο; πρόβαλε μέσα άπο το γυαλί καί τον κύταζε 
πρόσωπο μέ πρόσωπο. Αυτό ομως το ζήτημα ήταν πειο παλιό άπο τό 
ζήτημα το φρέσκο τού κεφαλοτυριού. Πολλές φορές ώ; τώρα βγήκε 
εμπρός του καί τού τράβηξε ζωηρή τήν προσοχή άπ ’ άλλα πειό σοβαοά 
ζητήματα. Και τώρα ρωτούσε, καθώς πάντα, τόν Ιαυτό του τ ί ήταν 
εκείνο; δ γάτο; ποϋ τόν κατασκόπευε, άν ήταν γάτο; δηλαδή ή άν δέν 
ήταν. Πολλά φαινόμενα τοϋ έλεγαν πώ; ήταν, όμω; δέν ήθελε νά τό 
πιστέψη,^ άφοϋ άκόμα ακολουθούσε νά τόν ξετάζη μ ’ άγρυπνη προσοχή, 
μ ’ οση κ’ εκείνο; έκανε τό ίίιο . Αύτό θά ’πη νάναι κανείς γάτος περί
εργος, είτε περίεργος σά γάτος καί νά μήν εχη άλλη βοήθεια παρά τό 
γατισιο του μυαλό, ’σ τή; ζήτησές του. Αύτό κινούσε καί τό γάτο τό 

ικό μας, ενω ειχε εμπρό; του τό ζήτημα τοϋ κεφαλοτυριού, νά λησμο
νιέται ’σ αλλα δύσκολα ζητήματα καί τελευταία νά τά χάνη ολα. 
Ό μω ; κι ’ άν είχε δ γάτο; πειό πολύ μυαλό καί συλλογίζονταν τί'ήθελε 
ο αλλο; μεσα ’σ τό ντουλάπι, συντροφιά μάλιστα με τό τυρί καί πώς 
όεν τοτρωγε τότε θά κιντύνευε νά πέση σέ χειρότερα. Παρόμοιο ζήτημα 
θα περνούσε καί τήν πειό μεγάλη γατίσ ια  γνώση. Νά λοιπόν ποϋ βοη
θάει καί τό λιγόμυαλον ή λιγομυαλιά του. Κ ’ έτσι τόν φυλάει άπό 
χειρότερα.

Ε ο yy . /j j . z/ ν ι άτος σε τέτοιου; ζερβοδιμιτους συλλογισμούς 
ενω εφερνε τήν προσοχή του πότε σ τό τυρί καί πότε ’σ τόν αντικρινόν 
ομοιό του, κάνει έτσι άξαφνα καί βλέπει άπάνου ’στό  ντουλάπι — τί άν 
καταλάβετε; τόν παπαγάλλο! Ά ν  καί δέν είχε μέ πολλούς παπαγάλ- 
λους γνωριμίες, έφτανε πώ; γνώρισε δ γάτο; εναν καί μοναχόν, γιά νά 
,ερη τι πράμα είναι ττατταγάλλο?. Τό ξαφνικό λοιπόν αυτό* συναπάν- 
τημα τού έφερε ’σ τό νοϋ εκείνον καί μέ φυσικό ακολούθησα πίστεψε 
πώ; ήταν κιόλα α^τός. Κ ι’ ομω;, άν καί δέ δίστασε, θάχε'κάθε δίκιο 
δ γα .ο ; να όειςη δισταγμό γιά τήν α ύτό τη τα  τοϋ παπαγάλλου. Γ ιατί, 
αν παρατήρησε καλά θά είδε πώς κοντά ’σ τ ά  γνώριμα σημάδια, δ 
παπαγαλλας είχε κάτι άπάνου του, ποϋ τόν έκανε νά μοιάζη μ ’ άλλον 
παπαγαλλο καί τόν μάκραινε άπό τήν δμοιότητά του μ ’ εκείνον, τόν 
παλιό του γνώριμο. Καί πρώτα θά είδε πώ; στέκονταν άκίνητο; καί 
τεντωμένος (ενώ δ άλλο; ήταν δλο; κίνηση κ ι’ άνησυχία)· πώ; ήταν 
αλύγιστος κ ι’ ίσω; δ λαιμό; του (ένώ δ άλλος στραβολαίμιαζε κάθε 
στιγμή}, πώς έμενε βουβός (ένώ εκείνο; έσκουζε σά νά τόν έπνιγαν, —  
κα. Λ χ&ιρό ι,ε^ο γι αυτόν ποϋ δεν είχε τήν παραμικρή φροντίδα πειά 
σ τ  ομορφο φτέρωμά του. Δέ γύριζε νά κυταχτη ποτέ,’ σάνάχε τήν 
πειο φ? ,*τή περιφρόνηση σ’ τόν εαυτό του. Ή ματιά  του ίτα ν  καρφω
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μένη άλλοΰ, πέρα άπο το τόσο φιλάρεσκο άλλη φορά υποκείμενό του. 
Ή ταν ’σ τον εχθρό του το γάτο καρφωμένη ! ’Έλαμπαν ο! χάντρες 
των ματιών του άστραφτερες σά νά ήταν χάντρες γυάλινων ματιών. Γ0  
γάτος μετατόπισε πολλές φορές, κρυμμένος παραφύλαξε, άλλά τά μάτια  
Ικεΐνα τον άκολουθοΰσαν άγρυπνά, άκλειστα. 'Ο γάτος έπεφτε άπο ένα 
’σ άλλο ξάφνισμα. Καί δέν έπαυε νά συλλογίζεται καί νά ξετάζη. Καί 
μ’ ανοιχτά καί μέ κλειστά τά  μάτια  τά δικά του (άφίνοντας τον παπχ- 
γάλλο αιώνια νά τον κατασκοπεύη, νά τόν ταράζη καί νά τδν Ουμώντ,), 
κλίοθογύριζε 5 γάτος χ ίλ ια  δυο τρανύτερα τής δύναμής του άπορήματα, 
ποΰ δσο δέν εύρισκε τήν λύση τους, τόσο έρριχνε ολα τά φτα ιξίματα  
’σ τδν παπαγάλλο. Τέλος δ γάτος ’σ τδ πελάγωμά του αύτό, ν,ΰρε 
σανίδα καί κόλλησε. "Ολες οί φροντίδες του καταστάλαξαν σέ μ ιά  καί 
μόνη, αυτή- τδ πώς 0’ άνέβαινε άπάνου ’σ τδ ντουλάπι. Τά παρακάτου 
δεν τ ’ άναμετροΰσε δ γάτος. Είχε καιρδ νά τά  σκεφτίί $ νά τά κατα- 
φρονέστ, άφοΰ πρώτα 0’ ανέβαινε. Μιά νύχτα λοιπδν φύλαξε κ ι’ ανέ
βηκε. Τί έγινε τότε άπάνου ’σ τδ ντουλάπι ; Αύτδ ποτέ δέ 0ά μάΟωμε, 
άφοΰ καί τδ πώς είχε άνεβίί σκοτεινδ 0ά μείνη- Φαίνεται μοναχά πώς 
δεν ηϋρε ’σ ολα τά ζητήματα τή λύση ποΰ πρόσμενε, ’ίσως, άπδ τδν 
παπαγάλλο. Τδν πήρε λοιπδν αύτόν, με τδ καλδ ή μέ τδ κακό, καί τδν 
έφερε χαμηλότερα ν’ άκολουθήση τήν ψηλή συζήτηση μαζί του, μ ’ άλλα 
λόγια τδν έσυρε άποκάτου ’σ τδν καναπέ. Έκεί κανείς καί πάλι δεν 
ξέρει τ ί έγινε. Φαίνεται ομως πώς ’σ τά τελευταία αγάπησαν οί δυδ 
παλιοί εχτροί. Το πρω'ί βρέθηκαν ξαπλωμένοι 'η τδ πάτωμα κ’ οί δυδ 
άγκαλιά, σάν καλοί φίλοι. Έ μοιαζαν νά κοιμώνται, αν κ’ είχαν άνοι- 
χτά τά μάτια  τους. Κ ’ ενώ τοΰ γάτου ήταν νυσταγμένα καί θολά, τοΰ 
παπαγάλλου έλαμπαν γελαστικά, ενώ κύταζαν άλλοίθωρα τδ γάτο ’σ τδ 
πλευρό τους. Είχαν λοιπδν φιλιώσ/, άληΟινά οί δυδ άφίλιωτοι ; Κ ’ είχε 
λείψτι κάθε έχτρας άφορμή γιά πάντα άνάμεσό τους ; Καί τώρα αν δέν 
ήταν ή άγάπη τους πολυ παλ.ιά, έδινε υπόσχεση νά μένη αιώνια.

52  Ο ΐ άφ ίΧ ιω τοι

Ν οΐβρης  1902.

Γ. β λ α χ ο γ ι α ν λ ί ι ς .

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

Δ. Ευαγγελίδην.— Φ ιλιππούπολιν.— Δέν εχομεν λόγον νά έκφράσωμεν τήν 

εύχαρίστησιν μας διά τδ τόσον κολακευτικδν γραμμα σας. Η έπιταγή ελί)φθη 

ευχαριστουμεν.
-Αρην. Βεδίνιον.—Ά πβστέλλετα ι /αί τδ δεύτερον. Περίμένομεν. 01 συνδρο- 

μηταί θά λαμβάνουν \2 φυλλάδια έτησίως.

Ε λένην X. Παζαδοποΰλου.— Χαλκηδόνα. Θεωροϋμεν τιμήν μας τήν εγγρα
φήν σας. Εινε ένθαρρυτικδν δέ νά σας βλέπωμεν παρακολουθούσαν μετά τόσου 
ενδιαφέροντος τήν φιλολογικήν μας κίνησιν. Έ λπίζομεν νά δώσετε τδ παρα- 
δειγμα καί εις τος άλλας αριστοκρατικά? οίκογενείας τής Κων/πόλεως αί 
ίπ ο ία ι  εινε συνηθεισμέναι νά τρέφωνται μόνον άπδ γαλλικά  μυθιστορήματα του 
Ρισ6ούρ, τοϋ Μαρυ καί δέν ξέρω ποιων άλλων ποϋ μας τάς παρουσιάζουν είς 
τάς επιφυλλίδας των, μέ μοναδικάς μεταφράσεις, αί βυζαντιναί έφημερίδες.

Ν. Άμουρ, Κων/πολιν.— Περιμένομεν τήν συνέχειαν διά νά δημοοιευθή. 

’Ακόμη νά μας γράψετε.



ΜΗΝΙΑΙΟΝ  

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΖΩΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
Δ ιε ν θ ν ν τ ί ι ς  Λ DOST. Μ ΕΛΑΧΡΙΝΟΣ 

I « ν ικ ό ς  ά ν « κ ρ ό ( ίω π ρ ς  κ ά ι  δ ια χ ε ιρ ιϋ τ ί ι ς  NIK. Μ ΕΛΑΧΡΙΝΟΣ

ΟΡΟΙ ΣΥ ΝΔΡΟ Μ ΩΝ

Έ ν  Έ λ λ ά δ ι  Δρ. 12 Έ ν  Ρω(ί<ίία Ρ 6λ .  5
Έ ν  τ α ϊς  α λ λ α ις  ^ ώ ο α ις  ό ρ . χ ρ . Ί2

„ -  Ούδευία α ίτησις πρός έγγραφην* λαμβάνεται ν π ’ οψει 
αν οέν συνοδεύηται άπαραιτήτως ύπό τοΰ αντιτίμου. Πάσα 
αποστολή χρημάτων πρός τόν

κ · Ά π ο ίτ ο λ ο ν  Μ ελαχρ ινόν  
Δ ιευθ υντή ν  κ α ι ιδ ιο κ τ ή τ η ν  τΛ ς «Ζωής»

Ε ις ’Α θ ή ν α ς
— Τά πρός δημοσίευσιν άποστελλόμενα δεν έπιστρέφονται. 

Πασα αποστολή χειρογράφων προς την : Διει’Οι/vdiv «Ζωηο» 
εις ’Α θ ή ν α ς .
η ’̂ Υ Υ έ λ λ ε τα ι κα'1 κοίνεται πάν βιβλίον, οϋτινος άποστα- 
λώσι δύο αντίτυπα πρός τήν Δ ιε ύ θ ν ν ΰ ιν .

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: 

Άποότόλον Μελο^ρινοΰ
0  ΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ*
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Tip. Φρ. 2 .—

Σ ω τ ή ρ η  Σ κ ι π η

SILENTII DISSOLUTIO
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
Ttu. Δ ρ. 2.—

Ά ρ κ ί τ ο τ έ λ η  Κ α μ π ά ν η
Ι10ΡΤΡΑΙΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
T iy .  Δ ρ. 2 .—

Σ«ι}ρου Ματόούκα
ΕΘΝΙΚΑΙ ΛΑΜΠΑΔΕΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Τ*|(|. Δ ρ . 8 .—


