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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

Ε Ν  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α .

0 ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
« λ λ’ από τού Πανδέου καί άπό,τοϋ Θεάτρου 
1#  δωρεν εις έπίσκεψιν αύζής τής ρωμαϊκής χοι- 
Ι Ρ  ιωνίας. Ενταύθα εύρίακομιν κατά τούς ύπό 

χρίσω χρόνους, τους Πατριχίονί. ούχι πλέον 
άναμιμνή,σχ·ντας τους αρχαίους έχείνους γερουσιαστάς, 
•ΐτινες άταράχως ο/ως αναπαυόμενοι έπί τών έξ έλεφαν- 
τόδοντος ¿ορών αυτών καί εκεί απαθώς άναμένοντες νά 
ύπβδεχθώσε τούς Γ αλάτας, κυρίους ήβη καί κατακτητάς 
της Ρώμης, έξελνρθκσαν ύπό τούτων ώς ^εοί ευρισκό
μενοι εν συνεδριάσει.

Ούχι!·— Μετά τού πλούτον τού είσρεύσαντος εις την 
Ρώμην συνεισέρρευσεν έν αυτή και ή διαφθορά καί ή 
ίχλυσις ή ηθική,· Αί Ρερουσιαστιχα'ι Οίκογένειαι αύταί 
έπλ.ουτί'σβχσαν έκ τών τανταχόθεν καί σχεδόν έξ όλων 
των οικουρείων χωρών κομισθέντων θησαυρών. Οί δέ 
κυβερνώντες τάς επαρχίας τής Ρώμης *πηΡΧ°', καίτοι 
δεν ή,σαν 'όλοι βεβαίως όμοιοι κατά πάντα προς τον 
διαβόητιν Βάρρητα, '¿στις χυριολεχτικώς έάυσε καί 
άπώλεσεν έν τη λαχούση αύτώ, ώς πραίτωρι, επαρχία 
της Σικελίας, όλοι έν τούτοις επλούτιζον έκ τών υπουρ
γημάτων αυτών τούτων. Άφοϋ καί αύτός ό Κικέρων 
ό στηλιτεύσας τον Αιχίνιον Βέρρητσ, δέν έπέστρεψεν έκ 
Κιλικίας πτωχός, οίος ην όταν εις αυτήν άπεστάλ.η.

Καί οί σοβαρώτεροι τών Γερουσιαστών δέν έδίσταζον

νά έπιδίδωνται εις κερδοσκοπικάς καί τοκ^λυφικάς συ~ 
ναλλαγάς. Η  άιυπλόγιστος περιουσία τού Κάσσου δέν 
ητο βεβαίως ή το τίμημα τών ύπ’ αύτού καταστραφει- 
σών επαρχιών. ‘Ο δέ ύημοχρατικός Βρούτος ύπεχρεωσε 
την γερουσίαν ελληνικής τίνος πόλεως νά τώ πλ,ηρώση 
υπέρογκους τόκους διά ποσόν τι χρηματικόν δανεισθέν 
αυτή.

Πάντα ταύτα τά πλούτη φυσιχώς ίπή,νεγχον την πο
λυτέλειαν, την μαλθακότητα καί συνεπώς την τών ήθών 
χαλάρωσιν καί την διαφθοράν.

Τκς δέ διαφθοράς τούτης πλ.είστα εχομεν τά μαρ
τύρια, έξ ών άς άρκέσωσιν ενταύθα παρατιθέμενα τά 
επόμενα :

ΤοΓς πάσι γνωστόν τυγχάνει πόσον κακώς ύπεστή- 
ρίζ,αν οί εύγενεΐς τής Ρώμης, Πορπκ,ϊον τόν κορυφαΓον 
καί πρωταγωνιστήν αυτών. Ούδείς δ ’ ούδ’ έξ εκείνων 
•ίτινες μόλις άνέγνωσαν τά πρώτα στοιχεία τής τών 
Ρωμαίων ‘Ιστορίας αγνοεί τή,ν έν Φαρσάλοις γελ.οίαν 
ολως συμπεριφοράν τών νεαρών Ρωμαίων πατρικίων, 
οΐτινες, βλέποντες ότι κατά την συμπλοκήν, οί γηραιοί 
στρατιωτικοί ύπέρμαχοι τού Καίσαρος προσέβαλον αυ
τούς έπιμόνως χαί έπιμελ.ώς εις τάς όψεις, τών όποιων 
την εύμορφίαν αυτοί μετά τόσου ζήλου ίχαλλιέργουν, 
προύτίμησαν νά τραπώσιν εις φυγήν ή ν ’ άποβάλωσι τό>



ευειδές τού προσώπου αυτών !—  Καί εγένετο μίν τις 
απόπειρα προς αναμόρφωση, 'όταν οί λ.εγόυενοι € τελευ
ταίοι τών Ρωμαίων», ¿δολοφόνησαν τον Καίσαρα, ώς 
έπιδιώκοντα ττ,ν άνωτάτην αρχήν, αλ ί’ ή τάσις αύτη 
προς ανεξαρτησίαν έλα'χιστον διήρκεσεν. Δέν έβράΐυναν 
δε οί πάντες, καί αυτοί οί τέως μάλλον αγέρωχοι καί 
ανεξάρτητοι φαινόμενο! να ύποταχθώσι ταπεινώτατα εις 
τά κελεύσματα του Όκταβίου, καί Οτ, πριν ή οΰτος 
δώση δείγματα τής κατόπιν όμολογουμένως άποδειχθεί- 
σης περίλαμπρου ικανότητας αυτού. Ά λλα  τοσούτον 
ίξωκειώθησαν ούτω οί Ρωμαίοι προς την ταπεινήν υπο
ταγήν τώ Καισαρικώ Θρόνω, ώστε ή ταπείνωσις αύτη 
δέν έβράδυνε νά δώση καιρόν εις τόν κακοήβη καί ώμον 
Τιβέριον όπως άνέλθη επί τού θρόνου τού Αύγουστου. 
Ά λ λ α  καί προς όλην την κατόπιν σειράν τών τερατω- 
δώς ωμών καί ολως ανικάνων Κ αισάρων διήρκεσεν ούσα 
ταπεινωτική ή συμπεριφορά τών Ρωμαίων.

’Αλλά καί εις την τάξιν τών Πληβείων, ήτοι εις τον 
όχλον τον ρωμαϊκόν, έάν προς στιγμήν μεταπηδή, '  
σωμεν από τός τών Πατρικίων τάξεως, τον όχλον 
αυτόν εύρίσκομεν κατά την υπό κρίσιν εποχήν όχλον 
βασιλεύοντα μάλλον ή, όχλον δουλεύοντα κατά τόν άλ
λως άνήκοντα ουτώ κλήρον.

Ό χ < !  οί Πληβείοι ούδαμώς συγκαταοαίνουσι πλέον 
εις το νά εργάζωνται, διότι τήν εργασίαν εύρίσκουσιν 
εξευτελιστικήν δι εαυτούς. Άφίνουσιν όθεν αύτήν εις 
την τάξιν τών δούλων.

Ή  οονλεία  έν Ρ ώ ιιη .

Τού λόγου περί δούλων έν τοΓς ανωτέρω συμπεσόν- 
τος, άς ρίψωμεν βαθύτεράν τι βλέμμα πρός τό τής δου- 
λείαο σί'στημα έν Ρώμπ, όπερ έτέραν αποτελεί ειδεχθή 
μορφήν τού ρωμαϊκού πολιτισμού ( ; ) .

Περί τής έν Έλλάδι δουλείας όμιλ.ούντες ε’ίποαεν 
ίτι 400 χιλιάδες δούλων άντεστοίχουν έκεΓ προς 2 0  
μίνας χιλιάδάς πολιτών.

Καί ομως οί αριθμοί ούτοι ούδέν είσ'ι συγκρινόμενοι 
πρός τόν αριθμόν τών έν Ρώμρ δούλων, οίτινες τοσού- 
τοι ήσαν τόν αριθμόν ώστε, όταν έσκέφθη ποτέ ή Γε
ρουσία ίνα έπιβάλ.η ιδιαιτέραν εις τούτους περιβολ.ήν, 
άπέσχε τής εφαρμογής τής σκέψεως ταύτης κατόπιν τής 
ώριμωτέρας σκέψεως ότι τούτο θά ήτο διά τήν Ρώμ«ν 
λίαν επικίνδυνον, καθ’ όσον διά τού τρόπου τούτου θά 
έδίδετο εις τούς δούλους αφορμή νά κατανοήσωσι τήν 
εαυτών υπεροχήν καί δύναμιν, όπερ κατά πάσαν πιθα
νότητα θά παρώρμα αυτούς εις εξανάσταση κατά τών 
ελευθέρων, άσυγκρίτως όλιχαριθμοτέρων αύτών όντων.

Πώς δ’ άρά γε μετεχειρίζοντο οί Ρωμαίοι πολίται 
τούς δούλους ; Μετ’ απολύτου αυθαιρεσίας καί απεριο
ρίστου ελευθερίας βουλ.ήσεως■ Ελεύθερος ήτο καθ' ολο
κληρίαν ό ρωμαίος κύριος νά μεταχειρισθη τους εαυτού

δουλους ως αυτός ήθελεν, η ώς ύπητ/όρευον αυτώ καί ai 
μάλλον παράλ.ογοι καί παράφοροι αύτού ίδιοτοοπίαι.

Εις ονδένα δ’ είχε νά δώσρ λόγον έάν κατά βούλη
ση  έδερε τούτους ή έοασάνιζεν, έάν ήκρωτηρίαζεν ή 
έφόνευεν ή και άν εις ποτάμια ή θαλάσσια ύδατα ερρι- 
πτεν αυτούς δόλω χα πρός τάς πυραίνας ή τάς μυραί- 
νας ή τά λοιπά κήτη.

Ο δούλοι, με άλλας λέξεις δέν ¿θεωρείτο άνθρω
πος, ον δηλ.αδή με άνθρωπίνην αξίαν, με δικαιώματα 
ανθρώπου ¿αψύχου καί λοχικοϋ, άλλ’ ώς τι ά'ψυχον 
χτήμα  (res) έκειτο εις τάς χείρας καί ύπέκειτο εις τάς 
ίδιοτροπωτέρας θελήσεις τού κυρίου αύτού.

Αυτός ά'λλως τε ο ρωμαϊκός νόμος καθιέρου τήν 
τοιαύτην έν Ρώαη τακτικήν, δι ’ ών έθεσπιζεν άναφορι- 
κώς προς τους δουλους έν τή εξής πεοιστάσει: Έ άν 
δηλ.αδή κύριός τις εύρίσκετο αίφνης δολοφονημένος καί 
ήγνοειτο ό δολοφόνος αύτοϋ, άπλούστατα καί ά'νευ μ α - 
κροτερας έςετάσεως κατεδικάζοντο εις θάνατον πάντες 
ανεξαιρέτως οί δούλοι τού δολοφονηθίντος. Έκατοντα'δες 
όλαι δούλων εύρον τόν θάνατον ύπό παραπλήσιας περι
στάσεις συνεπεία τού νόμου τούτου.

Άλλ ’ ές όλων τών δουλικών τάξεων πολλώ σκλη
ρότερα ήτο ή τύχη τής λεγομένης τάξεως τών μονομά
χων ή χλαδιατορων-δούλων, ήτοι εκείνων τούς οποίους 
τοσον ήρεσκοντο οί ρωμαίοι νά βλέπωσι μονομαχοΰντας 
μεταξύ των καί άλλ,ηλοσφαζομένους προ τών οφθαλμών 
αύτών έν τώ θεάτρω.

Καί κατ’ άρχάς μεν οί δυστυχείς ούτοι έθυσιάζοντο 
κατά ζεύγη, μόνον πρός τέρψιν τού θεωμένου ρωμαϊκού 
λαού: Ουτω, τώ 217  π. X  οί τρεις υιοί τοΰ Α ιμ ί
λιου Λεπιδιού, ώς επικήδειου τρόπον τινά τελετήν τού 
άποθανόντος πατρος των έζήτησαν τήν επί τρεις συνε
χείς ημέρας μονομαχίαν 22  ζευγών δούλων-γλαδιατό- 
ρων. ’Ολίγον δέ βραδύτερου ό Τίτος Φλαμινίνος πρός 
τιμήν τού πατρός του έ'δωκεν έορτάς διαοκεσα'σας επί 
πολλάς ημέρας καθ’ άς 74 ξιφομάχοι έκ τών δούλων 
αύτών ¿τίμησαν ( ; )  μέ τό ίδιον εαυτών αίμα τήν μνή
μην τού τελ.ευτήσκντος πατρός. Βαθμηδόν όμως καί αί 
περιστάσεις τών μονομαχιών τού είδους τούτου ηύξησαν, 
εις τρόπον ώστε ήλ,θεν εποχή καθ ’ ήν πάσα έοοτή ήτο 
εύκαιρος περίστασις διά τό σκλ.ηρόν καί αιματηρόν τούτο 
θέαμά. Καί εις αυτά δε τά δείπνα τών πλουσίων καί 
ευγενών ρωμαίων, ώς τερπνότερα ούτως είπείν κατα- 
κλείς τής ευωχίας, μετά τού; μίμους καί τάς χορεύτριας 
έπήγετο τό θέαμα δούλων άλλρλοααχομένων δ ι’ ών ίφε- 
ρον ξιφών (άτε γλαδιατορων όντων καί καλούμενων).

Τοσούτο δέ συν τώ χοόνω ίξωκειώθη ό λαός τών 
Ρωμαίων πρός τάς αίματογυσίας ή κάλλιον είπείν πρός 
τάς ανθρωποθυσίας ταύτκς, ώστε, οσάκις άπήτει παρά 
τοϋ Κα ίσαρος αγώνας καί θέαμα τα, ούτος έγυώοιζεν ότι 
έπρεπε νά έχη ετοίμους διά τά θεάαατα ταϋτα καί δού
λους όχι πλέον κατά ζεύγη ή κατά δεκάδας αλλά κατ’
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αχέ)ας καί εκατοντάδας. ‘Ωσαύτως καί προ πάσης μά
χης κατά ξηράυ ή κατά θάλασσαν προαπητείτο ή θυσία 
αριθμού τίνος δούλων κατά τό μάλλον ή ήττον μεγάλη 
κατά τάς περιστάσεις. Αύτοί ούτοι μάλιστα οί εις θά
νατον προωρισμένοι δούλοι έπευψημοϊνυες τόν εις τήν 
μάχην απερχόμενον Καίσαρα ύπεχρεούντο ν ’ άναφω- 
νώσι: «Χαίρε, Καίσαρ ! Οί θανατωθησόμενοι δούλοι 
σου σε άποχαιρετώσι».

—  Παρατρέχομεν τήν ρωμαϊκήν σκληρότητα τήν 
έν όλη αύτής τή έντάσει ένασκηθείσαν κατόπιν καί έπ’ 
αύτών τών συλλαμβανομένων κατά τούς διωγμούς χρι
στιανών, οίτινες κατεδικάζοντο εις τόν διά τού ξίφους 
τών δημίων ή διά τών όδόντων τών θηρίων θάνατον, 
επί παρουσία τού αιμοδιψούς ρωμαϊκού λαού,ώς περί τού
του γενησομένου λόγου ιδιαιτέρου αλλαχού.—  καί προσ- 
καλούμεν τούς άναγνώστας ημών νά μάς παρακολ.ου- 
θήσωσιν επί τινας ίτι στιγμάς έν Ρώμη μέλλοντας νά 
έπισκεφθώμεν καί τήν ρωμαϊκήν τέλος οικογένειαν όπως 
ίδωμεν έάν τουλάχιστον ή οικογένεια έν Ρώμη διέσωσε 
τά ίχνη υγιούς τίνος πολιτισμού.

‘ Η ο ικ ο γ έ ν ε ια  έν  Ρ ώ ιιη .

’Αλλά φιύ! πο'σον απεχθής καί άποτροπαιος ή δψις 
τού ρωμαϊκού πολιτισμού παρουσιάζεται καί έν τώ οϊκω 
αύιώ, έν τώ οί'νω ιδίως τώ μετά τήν δημοκρατίαν, τής 
οποίας τό μεγαλείου εις αυτόν ώφείλετ* ποτε τόν οίκου. 
Καί όντως! Μετά τήν δημοκρατίαν, ή άληθής καί 
γνήσια ιδέα τής οικογένειας έξέλιπεν, άποπνιχιίσα εντός 
τής γενικώς έ'κτοτε έπικρατησάσης διαφθοράς καί άνρ- 
θοιότητος.

Ή  διάζευξις καί ό συζυγικός χωρισμός ,άπόκειται 
εις τήν ελευθέρου καί ακώλυτου θέληση τού συζύγου. 
Ή  τέως οικοδέσποινα ούδαμώς ύπάρχει κατακριτέα έάν 
άπό τής οικιακής αυτής εστίας μεταστή αίφνης εις τά 
δημόσια εδώλια τών ελευθέρων τά ήθη γυναικών. Ά λλ’ 
ουδέ τούτο έθεωρείτο άτοπον, έάν μία σύζυγος, καίτοι 
ίχουσα σύζυγον νόμιμον είχε συγχρόνως καί σμήνος 
άλλων «επισκεπτών» πρός ούς έξεδιδεν άσυστόλως τήν 
συζυγικήν αύτής πίστη. Ουτω υπάρχει παραδειγμα 
Ρωμαίας γυναίκας τής όποιας τά έτη τού βίου ήριθ~ 
μούντο, κατά τινα ποιητικήν μέν άλλ’ όχι καί τόσον 
υπερβολικήν Ικ.φρασιν, πρός τό πλήθος τών συζύγων. 
Αυτός ό Κικέρων ό σχετικώς —  ά'λλως —  ηθικώτερος 
τών σιτ/χρόνων του, εχωρίσθη άπό τής εαυτού συζύγου 
διά νά αυζευχθή μετά πλούσιας τίνος γυναίκας, τήν 
όποιαν αφού απεξέδυσε τού πλείστου μέρους τού πλούτου 
αύτής άπέπεμψεν έπανελθών αύθις εις τάς άγκάλας τής 
πρώτης αύτού συμβίας.

Ά λ λ α  καί ή τών βρεφών ϊκθεσις, ή παιδοκτονία, 
αί θεληματιχαί εκτρώσεις, αί έξαμβλώσεις καί άλλα πα
ρόμοια ή καί χείρονα κακουργήματα εύρίσκονται ιίς 
ήμερησίαν ούτως είπείν διάταξη έν τή ρωμαϊκή οίκο-

γενεία. Ούτως ώστε ό Χριστ/ανός άπολ.ογητης Τερτιλ- 
λιανός έρωτά εϋτόλμως καί εύσθενώς τούς Ρωμαίους 
άρχοντας τού καιρού του, τις έξ αύτών ι ’ηε εκείνος 0σ- 
στις δύναται νά βεβαίωση ότι δέν τόν ελέγχει ή συνεί- 
δησίς του διά μίαν τουλάχιστον παιδοκτονίαν, τήν 
όποιαν διέπραξε ; Μέ τήν αυτήν αυστηρότητα κατα* 
φέρεται κατά τών συγχρόνων αυτώ Ρωμαίων καί ό 
Ίουβενάλιος, τόν οποίον άνέδειξε ποιητήν ή άγανάκτη,σις 
αύτού κατά τής ηθικής έκλύσεως τής εποχής του!

Τούτων ίνεκα, καί άλλων έ'τι άποσιωπωμένων εν
ταύθα εγκλημάτων, αί άλλοτε τοσούτω πολυάριθμοι έν 
Ρώμρ οικογένειαι εξ ών άπηρτίζετο ό ρωμαϊκός στρα
τός, μειούμεναι συν τώ χρόνω, κατήντη,σαν νά έκλίπωσι 
σχεδόν έπί τέλους δι’ Ιλλειψιν τέκνων.

Καί έπεδιώχθη μέν βραδύτερον ή θεραπεία τού κα
κού διά διαφόρων θεσπισμάτων εναντίον τών άγαμων ή 
τών άθετούντων τούς όρους τού καλώς νοούμενου γάμου 
καί τής συζυγικής πίστεως ώς καί τής πρός τά τέκνα 
στοργής, αλλά τούτο εγένετο αργά πλέον καί άγαν πα- 
ρακαίρως· ’Αξιοσημείωτος άλλως τε τυγχάνει έν τούτω 
καί ή εξής αντιφατική λ,επτομέρεια, ότι τών εν λόγω θε- 
σπισμα'των κυριώτατοι διατάκται διετέλεσαν δύο ύπατοι, 
οί οποίοι αυτοί ούτοι διετέλεσαν καθ’ ολον αύτών τόν βίον 
άγαμοι, λεπτομέρεια χαρακτηριστικωτάτη πρός τοΐς 
άλλοις καί τής προτιμήσεως ήν έ'τρεφον οί λεγόμενοι 
¿ύγίνεις πρός τόν έλ.εύθερον καί άνετον βίον, καί τούτο 
διά νά έκδίδωνται βεβαίως μάλλον άκωλ.ύτως εις τάς 
ευκολίας καί τήν ραστώνην τά όποια παρείχαν αυτοίς 
τά μέσα καί δή αύτά τά δημόσια υπουργήματα.

Ύοιαύτη —  οίαν έν ταΐς όλίγαις άλλ’ αρκούντως ζωη- 
ραίς γραμμαίς τού πρώτου μέρους τής πραγματείας 
ήμών παρουσιάσαμεν αυτήν— εκφαίνεται ή δψις τού κο- 
σμου, έν τή πολυθείψ, έν τή δουλεία, καί έν τή κατα- 
πτώσει τής ιδέας τνσς οικογένειας, καί τοιαύτη εξακολου
θεί ούσα μέχρι τής μεγάλης καί σημαντικωτάτης στιγ
μής καθ’ ήν, πλ,ηρουμένου τού έν τή Βουλή τή προαιω- 
νίω τής τού Θεού Προνοίας ώρισμένου χρόνου, έρχεται 
ό Μεσσίας χαί Λυτρωτής, αντός ό Μονογενής τοΰ 
θεού Ύίος καί Λόγος ίνα διδάξη τόν iva καί μονον 
αληθινόν Θεόν, λύση τά τής δουλείας δεσμά, διδάσκων 
τήν πρός πάντας ισότητα, καί τήν αδελφικόν αγάπην, 
καί ανύψωσή τήν οίκο; ένειαν εϊς ήν περιωπήν αύτη μέ
χρι σήμερον εΰρηται ανυψωμένη χάρις εις τά θεία δι
δάγματα τής τού Χριστού θρησκείας, διδάγματσ περί 
τής ευεργετικής τών όποιων επιρροής έπί τής κοινωνίας 
καθόλου θέλομεν διαλάβει έν τώίδευτέρω μέρει τής πραγ
ματείας ταύτης όπερ άλλως τε αποτελεί τό κύριον θέμα 
ταύτης, ούτω έπιγετγραμμένη «ό ευεργετική επίδρασες 
τον Χριστιανισμού έπί της Κ οινω νίαι».

(Έ ν  Καρτούμ)

Ά ρχιμ . ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΓΚΑΣ



νττα έιμέτρητες Λαμπάδες 
Καί μυρτιές στην έκκΛησία, 
ΓΛνκά ψάΛΛοννε οί παπάδες  
Κ αί στην άφατη αρμονία ,
Κ νττα  νέφ η  άπό κ α πνό  
Που σκορπάει τό θυμιατό.

Φ
Τ ρέχει άμέτρητο τ' άσκέρι 
Κ α ί  σκοντάφτει κ α ί στρυμόνει,
Μ' άρμη σπρώ χνει μέ τό χ έ ρ ι  
Καί στην δψι ά νά φ τει, ιδρώνει 
Μ έ μεγάΛ η επ ιθ υμ ία  
Για νέι μ π ή  στην έκκΛησιά.

Φ
"Ε νας νιος χεροτονιέτα ι 
Για π α π ά ς  σέ μοναστήρι, 
ΠΛοντη άμέτρητα ά π α ρνιέτα ι, 
ΠΛειά τό μίσος δεν τον φθείρει, 
Τ' ιιδεΛφου την άτι μ ια  
'ΕΛησμόνησε ί) καρδιά.

Φ
Φ ριχτή  έκδίκησι κ α ί μίση  
Σ τη ν καρδιά τον μέσα έκΛειοϋσε, 
θέΛει π.Ιειιι νέι Λησμονήση  
Τ ην προδότρα  .τ’ άγαπονσε,
'Η  ψ υ χ ή  τον δέν π οθεί 
Παρ' ά γά π η  γκ α ρ δ ια κ ή .

Φ
Τ ρέχουν ό.Ιοι, ζένοι, φ ίΛ οι 
Κ αί τό χ έ ρ ι  τοΰ φ ιΛ οννε  
Στη χ α ρ ά  σμ ίγουν τα χ ε ίΛ η  
Κ α ί σφ ιχτά  σφ ιχτά  τόν κΛειοννε 
Μεσ τά. στήθη τέι θερμά  
Μ' απ ερ ίγρα φ τη  χ α ρ ά .

Ενας μόνος σέ μ ιά ν  ά κ ρη  
Γυρτός στέκει, Λ υπημένος  
Κ αί κνΛ ά π ικρό  τό δάκρυ  
Που θαρρείς πώς ε ινε  ήένος, 
Σ τ ’ άδεΛφοϋ του τή γιορτή  
Αυτός μόνο έκ εϊ θρηνεΤ.

Φ
ΑΛΛος π η α ίνε ι κ ι ά φ  τό χ έ ρ ι  

Τον α ρπ ά ζει, τόνε σέρνει,
”ΑΛΛος Λέζι του προφέρει 
Που ζωή στά στήθη φ έρ νει 
Σ τή ν άγκάΛ  η τόνε κΛειοϋν, 
Τόνε σπ ρώ χνουν, τον φιΛ οΰν.

Φ
Τά δυο άδέΛφια ά γκαΛ ια σμένα  
Σ ά  δυο φ ε ιδ ία  μαΰρα μοιάζουν  
Δυνατά κονΛονριασμένα,
*ΟΛοι γύρω  άναγαΛ Λ ιάζουν,
Δε γρο ικ ιέτα ι μ ιά  μιΛ ιά  
ΚΓ ά ντη χοΰν μύρια  φ ιΛ ιά .

Φ
Ενας β ό γγο ς  έιντη χά ει}

'Ο π α π ά ς  μ  όρμή κ ιν ιέτα ι,
Τρομερά χα μ ο γεΛ ά ει
Κ α ί  σά οτήΛη ορθός πετιέται,
Τ  άδεΛφοϋ τον τό κορμί 
Βροντά άναίσθητο στή γή .

Φ
Μ έ χα ρ έι κ ιν ε ί  τό χέρ ι,
Πότε τρέμει, πότε ά χ ν ίζ ε ι, 
Κρατεί δίστομο μ α χ α ίρ ι  
Ποϋ υψωμένο, κ ο κ κ ιν ίζ ε ι*
’ Ορθά σώματα νεκρά
Λές κ α ί βΛ έπει όπου π ερνά .

0

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ι
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Κ Ρ Η Τ Ι Κ Α  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α

(Ί θ τ ο ρ ία  ά λ η θ ιν ή )

Ή ταν δ ’Ιανουάριος τού 97.
Στήν Κρήτη έκρατοΰσε τότε ή ψευτοησυχία έκείνη 

πού έμεσολάβησε στής δύο έπαναστάσεις. Ή  ήσυ- 
χία του τρόμον, τής φυλακής καί τοΟ στρατιωτικού 
νόμου. Ή  γαλήνην που προηγήθηκεάπό τήν μεγάλη 
σύρραξι, ή όποια μαζύ μέ τής άπαίσιες καταστροφές 
έφερε καί τό σπάσιμο τής τούρκικης άλυσσίδας που 
τόσα χρόνια αίμάτωνε τό δοξασμένο νησί.

‘Ησυχία δμως μαύρη καί σκοτεινή. Μέρα δέν 
περνούσε που να μήν άκουστοΰν φόνοι. ’Εδώ οί Τούρ
κοι έσκότωναν Ρωμηούς. Παραπάνω οί Ρωμηοί έπερ- 
ναν τό αίμα πίσω μέ τό θανατωμό Τούρκων. Σπήτια 
έκαιγαν, έκοβαν δένδρα, έκλεβαν ζώα. Μιά κατά- 
στασις χειρότερη άπδ έπανάστασι. Αναρχία πού τήν 
όπεστήριζεν ό βούρδουλας καί τά σίδερα τής φυλακής. 
Ά ν  ήσουν άοπλος έτρεμε τό φυλλοκάρδι σου. Κι’ άν 
ήσουν ώπλισμένος καί σ’ έπιανε ή άρχή έπερνες δια
βατήριο γιά τή Ρόδο ή καί γιά τό Φεζάν άκόμη.

Καί χριστιανοί καί τούρκοι τήν ήθελαν πλειά τήν 
έπανάστασι γιά νά ξαπλωθή πέρα πέρα τό πράμα καί 
νά κυριαρχήση άπ’ άκρη σ’ άκρη τού νησιού ή φω
τιά κι’ ό πόλεμος πού θ-άδινε ένα τέλος στήν κολα
σμένη πού έκανε δλος δ πληθυσμός.

Τέλος πάντων τό κακό έξέσπασε. Οίν Τούρκοι 
άδειασαν τά χωριά κι’ έκουβαλήθηκαν μέσα στής πο
λιτείες άγριοι καί διψασμένοι γιά σφαγές καί γιά αίμα. 
Καί οί έπαναστάται όξω έρείπωναν τά τούρκικα χω 
ριά καί χατέστρεφαν τής τούρκικες περιουσίες.

"Ένα άπό τά άγρια έπεισόδια τής μαύρης έκείνης 
έποχής, πού δποιος τήν έγνώρισε δέν μπορεΓ νά τήν 
θυμηθή χωρίς ν’ άνατριχιάση θά σάς διηγηθώ τώρα 
παρά κάτω.

• *
Ή  Στέρνες, ένα χωριουδάκι τού ’Ακρωτήριού των 

Χανιών ήταν κατοικημένο άπό Τούρκους πού έφυγαν 
κι’ αυτοί καί τά παράτησαν. “Ενα πρωί, δυό μέρες 
ϋστερ’ άπό τήν έγκατάλειψί του οί έπαναστάται έφά- 
νηκαν άπ’ έξω.

Τό χωριό, σκεπασμένο άπό τήν πρωινή όμίχλη 
έφαίνετο έρημο δλως διόλου. Οϋιε σκυλί δέν άκού- 
στηκε νά γαυγίση.

’Εμπήκαμε μέσα μέ τήν προφύλαξι καί τήν φρονι
μάδα πού έχρειάζετο. Καί προχωρούσαμε χωρίς υπο
ψία. Μά ξαφνηκά μιά ντουφεκιά έβγήκε άπό κάποιο 
σπίτι καί μιά σφαίρα ήλθε νά σφυρίςη στ’ αυτιά μας 
γιά νά μάς πή πώς κάποιος κλεισμένος έκεί μέσα δέν

ήιαν διόλου ευχαριστημένος άπό τήν έπίσκεψί μας.
"Ένας Άκρωτηριανός μάς έδωκε γλήγωρχ τήν 

έξήγησι.
— Είν’ δ Βόλης δ Χουσείνης. Δέν ίπρόφτασ’ δ 

σκύλλος νά φύγη κι’ έμεινε μέσα σαν τόν ποντικό στή 
φάκα, μάς είπε.

Καί ύστερα βάζοντας τά χέριά του μπροστά στδ 
στόμα έφωναξε.

—  Καλώς σ’ ηύραμε, Χουσείν άγά. Έ2ά θάνε 
πού θά γλεντίσωμε.

Μά άπό τό σπίτι δέν ήλθε καμμια άπάντησις.
Σιγά σιγά οί πλειό τολμηροί έζύγωσαν τό σπίτι. 

Καί τό σπίτι ύστερ’ άπό λίγο ήταν τριγυρισμένο ά π ’ 
δλες τής μεριές.

Μά πλειό κοντά δέν έκοτούσε κανείς νά πάη. Γιατί 
τό μαρτίνι τού Βόλη άπό τό μυτηριζωμένο παράθυρο 
θά είχε ράμματα γιά τή γούνα του.

Καί σά δέν είχαν τίποτε καλλίτερο νά κάνουν οί 
πολιορκηταί άρχισαν κουβέντα μέ τόν πολιορκούμενο.

— Έφύγανε μωρέ καί σ’ άφηκαν γιά δραγάτη τού 
χωριού; Ηοιός θά σέ γλυττώση ;

—  Αυτό θά τό δούμε, ήταν ή άπάντησ; τού Τούρ
κου άπό μέσα.

—  Παραδδσου γιά θά σέ φάη δ διάολος.
—  Κατέχω το. Μά πριν μέ φάη θά μέ πληρώ

σετε, ταβλόπιστοι.
Καί δός του ντουφεκιές στά παράθυρα. Καί βρισιές 

και κοροϊδϊματα.
Πρός τό μεσημέρι έ’νας έπχναστάτης πού έβλεπε 

πώς άπό τό σπίτι δέν έβγαινε ούτε μιλιά έκανε νά 
πλησιάση τήν πόρτα.

Μά μιά σφαίρα πού έστάλη νά βοή τό κεφάλι του 
χωρίς νά τό πετύχη,μάς έδωκε νά καταλάβουμε πώς δ 
Τούρκος άγρυπνούσε κΓ είχε σκοπό νά πουλήση άκριβά 
τό τομάρι του.

’Εμείς δμως πάλι δέν είχαμε καμμιά δρεξι νά τού 
τό πληρώσουμε. Καί γι’ αύτό περιμέναμε νά νυχτώση 
γιά νά τόν πιάσουμε χωρίς νά ματώση ούτε μύτη έπα- 
ναστάτου.

Έβράδυασε. Καί μέ τή νύχρα οί τοίχοι τού σπιτιού 
έπιάστηκαν άπό γύρω γύρω. Τώρα πλειά και πουλί 
πετάμενο νά ήταν ό Βόλης δέν θά  μπορούσε νά ξεφύγη.

Μερικοί είπαν νά βάλουν φωτιά στό σπίτι γιά νά 
καούν μέσα οί Τούρκοι. Άλλοι δμως ήθελαν νά τούς 
πιάσουν ζωντανούς; *



622 í Ν Ε  Α Ζ Ω Η »

Καί έτσι έπεριμέναμε νά ξημερώαη.
Ό λ η  τή νύχτα δέν άκούστηκε ό παραμικρές θόρυ

βος άπό μέσα. Μονάχα κατά τά μεσάνυχτα πουθενά 
είδαμε ένα φως νά τρεμοσβύνη καί γιά μ:ά στιγμή 
Ακούσαμε κάτι σαν κλάμα σάν βογγητό, που έκανε 
πολλούς ν’ άνατριχιάσουν.

Δέν είχε ξημερώσει άκόμη καλά καί οί έπαναστά- 
ται άρχισαν πάλι τής φωνές καί τής προσκλήσεις 
στούς πολιορκημένους. Μά έπειδή κανείς δέν άπαν- 
τοΟσε οί τολμηρότεροι έχασαν τήν υπομονή, έσπασαν 
τήν πόρτα κι’ έμπουκάρισαν μέσα στό σπίτι.

Μέ τά τουφέκια σηκωμένα άνεβήκαμε άπάνω καί 
φτάσαμε στήν πόρτα τοΟ όντά. Τήν έσπάσαμε κ ι' αύτή. 
Μά έσταθήκαμε δλοι κόκαλο, παγωμένοι άπό το υπέ
ροχο δράμα τού φανατισμού πού άπλώνετο μπροστά 
μας.

Κάτω μπροστά στό παράθυρο τά δυό παιδιά του 
Βόλη— ένα άγόρι κι’ ένα κορίτσι μεγαλωπδ— μέ κόκ
κινα σαρίκια στό κεφάλι ήσαν ξαπλωμένα τ’ άνάσκελα 
μέ τό λαιμό κομμένο.

Τά είχε σφάξει μέ τά ίδιά του τά χέρια ό πατέρας 
των.

Στήν άλλη γωνία ό άδελφός τοΰ Βόλη μέ μιά μα
χαιριά κατάστηθα, τελειωμένος κι’ αυτός. Στά πόδια 
τού κρεββατιοΟ ή γυναίκά του μέ μιά μαχαιριά στήν 
καρδιακή χώρα κι’ άλλη μιά στό λαιμό. Τά χέρια της

ήσαν ματωμένα καί κατακομμένα. Φαίνεται πώς μο
νάχα αύτή έπρόβαλε άντίστασι στό άνθρωπομακελειό- 
του άνδρός της.

Καί στή μέση τοϋ δωματίου ξαπλωμένος μέ τά 
φυσεκλίκια στό στήθός του, μέ τό μαρτίνι δίπλα καί 
μ ’ ένα καταματωμένο μαχαίρι στά χέρια ό Βόλης, 
ζωντανός άκόμη, μέ δυό μεγάλα τραύματα στό λαιμό.

Σιωπηλοί γιά λίγα λεπτά έβλέπαμε τό άγριο απο
τέλεσμα μιας θυσίας εις τό φανατισμό. Καί ή φρίκη 
δλων δταν συνήλθαμε μαζεύτηκε σέ μιά λέξι ποΟ 
έβγήκε άπ’ δλα τά στήθη.

—  Τό σκύλλο!
Έ πήγα  κοντά στό Βόλη, έγονάτισα μπροστά στό 

κεφάλι του καί τόν ρώτησα μέ φωνή γεμάτη άπδ 
φρίκη:

—  Γιάντα μωρέ έσφαξες τά παιδιά σου; Γιάντα δέν 
έπαραδόθηκες νά γλυττώσουν τή ζωή τους;

Στά μισαποθαμένα χείλη του έζωγραφήθηκε τότε 
ένα άγριο γέλοιο. Γέλοιο γεμάτο άπό θρίαμβο καί 
περιφρόνησι. Έ καμε νά μιλήση μά δέν έμπόρεσε. 
Έσήκωσε μονάχα μέ κόπο τό χέρι του, έστύλωσε 
ψηλά τά μάτιά του καί μοΟ έδειξε τόν ουρανό.

Ίσως μ’ αυτό ήθελε νά μου δώση νά καταλάβω δτι. 
έκεϊ έπάνω έπερίμενε τήν άνταμοιβή γιά τήν άγρία. 
θυσία του.

Δ. X. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙ Ε Ι Σ  ΤΗΝ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Ν  Τ Η Σ  Π Α Ι & Ε Υ Σ Ε Ω Σ
(Σ u ν  ε 2C ε χ α)

Τούτου ένεκα καίπερ συνειδότες καί τών πηγών 
τήν Ιλλειψιν καί τήν ήμετέραν άσθένειαν άναλαμβά- 
νομεν σήμερον νά σχιαγραφήσωμεν τόν άνδρα δστις 
πλήν άλλων ιδιαίτατα συνήργησεν εις τήν πρόοδον 
καί άκμήν τής περιωνύμου τής πόλεως ήμών Ά κα - 

δημείας.
Τή 19η ’Οκτωβρίου 1784 έγεννήθη ό Καίρης έν 

Άνδρψ έκ πατρός μέν Νικολάου, μητρός δέ ’Ασημί
νας· ή οικογένεια αύτοΟ ήν μία τών άρχαιοτάτων 
καί τά μάλιστα σημαινουσών έν τή νήσφ· άδελφούς 
Ισχε τρεις καί ισάριθμος άδελφάς, ών περιώνυμος 
έγένετο, ώς θά  ίδωμεν, ή Ευανθία.

Διδαχθείς τά πρώτα γράμματα έν τή πατρίδι αύ- 
τοθ προσήλθε κατόπιν εις τήν πόλιν ήμών ταύτην τψ 
1792 κληθείς ύπό τίνος ένταΟθα διατρίβοντος πρός 
μητρός θείου αύτοΟ Σωφρονίου καλουμένου.

Έ ν  τψ βίψ τοΟ Γρηγορίου Σαράφη ίστορήσαμεν ήδη 
δτι άγαθόν προστάτην εύρεν ό Καίρης τότε τόν έπ’ 
άδελφή γαμβρόν τοΟ Σαράφη Χη Διαμαντήν, δτι έν τψ 
« ίχψ  τούτψ αυνεδέθη διά έπιστηθίου πρός τόν Γρη-

γόριον φιλίας, δτι ύπό τήν ευεργετικήν αιγίδα τοΟ Χη.. 
Διαμαντή ήκολούθησε βραδύτερου τόν Γρηγόριον με- 
ταβαίνοντα έπί σκοπψ εύρυτέρας μαθήσεως εις 
Πάτμον καί Χίον όπόθεν ώς φιλόπονος μέλισσα άπε- 
κόμισεν δ,τι έν ταίς άκμαζούσαις τότε σχολαίς τών 
νήσων τούτων έδιδάσκετο.

‘Η έξ Ευρώπης τότε συμπεσοΰσα έπάνοδος τού 
Βενιαμίν ήλέκτρισε τόν Θωμαν, διότι τούτο ήτο τό 
άρχικόν όνομα τοΟ Κάιρου: φύσει φιλομαθής ών πε- 
νιχράν εις άκρον ένόμισεν, ήν έν τε Πάτμψ καί Χίψ 
έλαβεν παίδευσιν- ή έπί μικρόν δέ χρόνον ύπό τόν 
Βενιαμίν μαθητεία αύτοΟ έκέντρισεν έτι μάλλον καί 
ώξυνε τήν έπιθυμίαν τής εις τήν ‘Εσπερίαν μεταβά- 
σεως αύτοΟ. Καί τών μέν γονέων αύτοΟ, οίτινες πανττ 
σθένει προσεπάθουν νά άποτρέψωσιν αυτόν τοΟ σκο
πού τούτου φοβούμενοι τά δεινά τού έν τή ξένη βίου, 
οίτινες καί αύτόν τόν γάμον ώς δέλεαρ προέσεισαν ά- 
γωνιζόμενοι νά μεταπείσωσιν αύτόν, τών μέν λέγω,, 
γονέων αύτού άπηλλάγη δηλώσας δτι έπεθύμει νά ά- 
σπασθή τό κληρικόν στάδιον, ήτινι προτάσει αύτού
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■ούδέν έδύναντο νά άντείπωσι, τοΰ Θωμά προχειρισθέν- 
τος οδτω τψ 1802 διακόνου καί λαβόντος τό όνομα 
τού Θεοφίλου. Ύπελείπετο δ’ δμως νύν σπουδαία 
δυσχέρεια, ήν καί ταύτην κατώρθωσε τέλος νά ύπερ- 
πηδήση ό Καίρης. Ή  εις Εσπερίαν μετάβασις άπήτει 
ούκ όλίγας δαπάνας καί τούτων έστερείτο: Τούτο δ δ
μως δέν έβράδυνε νά έπιτευχθή· κατά τινας μέν ό θείος 
αυτού Σωφρόνιος κατ’ άλλους δέ πιθανώτερον φιλό- 
μουσοί τινες Κυδωνιά ται, ών προεξήρχον δ Χη’Αθανά- 
σιος ό Χη Διαμαντής καί Χη ΙΙαρασκευάς άνέλαβον 
νά καταβάλλωσι τά άναγκαιούντα αύτψ χρήματα. 
Ούδαμώς άλλως πρέπει νάμφιβάλλωμεν δτι ό ίσα καί 
άδελφδν αύτόν άγαπών Γρηγόριος Σαράφης έξαιρέτως 
θά  συνήργησεν εις τούτο, δΓ ής είχεν έπιρροής παρά 
τε τψ έπ’ άδελφή·1 γαμβρψ αύτού καί παρ’ άλλοις 
τών προκρίτων καί εύπορούντων συμπολιτών αύτού. 
Κ αθ’ δν λοιπόν χρόνον έμελλε νάνοίξη τάς πύλας αυ
τής ή Άκαδήμεια, καθ’ δν χρόνον ή έπιστημοσύνη 
τού Βενιαμίν διαφημιζομένη άνάτό ‘Ελληνικόν είλκυεν 
πανταχόθεν τούς δ.ψώντας μαθήσεως νεανίας εις τήν 
πόλιν ταύτην, κατά τούτον περίπου τόν χρόνον άπέ- 
πλεεν έπ’ αίσίοις οίωνοίς εις Εύρώπην ό Θεόφιλος.

Έ π ί όκτώ περίπου έτη διέτριψεν δ Καίρης έν 
Εσπερία- καί μέρος μέν τού χρόνου τούτου διήγαγεν 
έν Πίσή τής Ιταλίας, ής τό πανεπιστήμιου είλκυε 
τότε τούς πλείστους έκ τών ήμετέρων, τό δέ λοιπόν 
έν Παρισίοις. Βαθείαι ύπήρξαν αί μελέται τού άνδρός 
μάλιστα εις τήν Φιλοσοφίαν, τάς μαθηματικάς καί 
φυσικάς έπιστήμας, άλλά και περί τήν Θεολογίαν έ
ξαιρέτως διέτριβεν ού μόνον διά τήν στενήν ταύτης 
πρός τήν φιλοσοφίαν σχέσιν άλλά καί διά τό ιερατικόν 
αύτού σχήμα καί τήν ιδιαιτέραν, ήν πρός αύτήν έ- 
τρεφεν κλίσιν.

Έ ν  Πίση διατελών έσχε συσπουδαστήν καί φιλίω; 
αυνεδέθη πρός τόν άείμνηστον Κωλέττην, έν Παρι
σίοις δέ καί αύτός ώς πατέρα έτίμησε καί έσεβάσθη 
τόν άοίδημον Κοραήν καί ούτος άφ’ έτέρου ώς υιόν 
ήγάπησε καί έφίλησε τόν Θεόφιλον.

Ή  περί τούτου δέ γνώμη τού σοφού έκείνου άνδρός, 
ήν παρατίθησιν έν τινι τών έπιστολών του, είναι ά- 
ναμφιβόλως δ άκριβέστατος τού Καΐρου χαρακτηρι- 
σμός.

ν Χαριτωμένος νέος λέγει περί τού Θεοφίλου τον 
λόγον ποιούμενος, καί άληθώς ’Ισραηλίτης έν φ δό
λος ούκ έστι. Δύσκολον είναι, προστίθησι, νά εύρη 
τις εις άλλον τόσην ψυχής απλότητα μέ τόσον ύπέρ 
τού κοινού ζήλον ένωμένην. Μ’ έζήτησε πολλάκις, 
έλθών έπίτηδες, συμβουλάς περί τών μέσων τού νά 
έπιταχύνη τήν εις τά καλά πρόοδον τού έθνους» ( ‘) 
Όμοιων έκφράσεων ποιείται χρήσις και δπου άλλαχού 
τών έπιστολών αύτού μνημονεύει αύτού.

‘Ο ύπέρ τού κοινού ζήλος, δν τό όξύ όμμα τοΰ 
Κοραή διείδεν έν τψ προσώπψ τού Κάιρου ύπήρξε, 
ώς δ μετά ταΰτα βίος αύτού άπέδειξεν, πραγματικός 
καί άληθής. ‘Η μόρφωσις καί άνύψωσις τών δμογε-

(1) I .  Ρώτα άπάνί. Έ π ιστολ. Κορα») τόμ. I .  σελ. 134.

νών αύτού ήτο ή κυρία καί σπουδαιοτάτη σκέψις, ή - 
τις άπησχόλει τήν διάνοιαν αύτού: αΰτη ένέπνεεν π α - 
σας τάς πράξεις αύτού· τήν παίδευσιν έαυτοΰ έθεώ- 
ρει άπλοΰν μέσον, όπως παιδεύση τούς άλλους· δσψ 
δέ κρείττον κχί πλουσιώτερον παρεσκεύαζεν έχυτόν 
εις δν έμελλε νά κατέλθη άγώνχ, τόσψ άσφαλέστερον 
καί έπιτυχέστερον ήγείτο δτι θά έπιδιώξή τόν σκοπόν 
αύτοΰ.

Τών σκέψεων τούτων έμφορούμενος κχί ύπό τού ιε
ρού τούτου ένθουσιασμοΰ έπαιρόμενος ούδενός ήμέλει, 
ών έν τψ μέλλοντι αύτού σταδίψ θά είχεν άνάγκην. 
Γινώσκων δτι ί'να γείνη τις άγαθός διδάσκαλος έχει 
άνάγκην ού μόνον γνώσεων καί γενικής μορφώσεω; 
άλλά καί ειδικής μορφώσεω; καί μεθόδου δέν άαώ- 
κνε: νά έξετάζή καί μελετά τά κρατούντα τότε έν 
Εσπερία παιδαγωγικά συστήματα καί νά άρύηται 
έξ αύτών δ,τι έμελλε, κατά τήν γνώμην του, νά 
ώφελήση εαυτόν καί τό έθνος αύτού- φαίνεται μά
λιστα δτι καί εις Ελβετίαν διενοήθη νά μεταβή 
παρορμώμενος ίσως εις τούτο καί ύπό τού Κοραή, 
ί'να μυηθή εις τήν νέαν μέθοδον τήν τότε πρώ
τον ύπό τοΰ πολλού Πεσταλότση είσηγουμένην, δσ- 
τις κατά τούς χρόνους άκριβώ; τούτους έν Y v erd o a  
διδάσκων είχεν έλκύσει τήν προσοχήν τού κόσμου 
όλοκλήρου- τούτο δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τίνος 
έπιστολής τού Κοραή, έν ή έπί λέξει λέγει, «δλίγον 
έλειψε νά τόν πέμψω (τόν Καίρηη) εις τού Πεσταλό
τση διά δύο ή τρεις μήνας νά μάθη παρ’ έχείνου 
τήν πολυθρύλητου νέαν μέθοδον τής παιδαγωγίας. 
’Αλλά, προσθέτει, ό καιρός δέν τό έσυγχώρει, έπει- 
δή ήτο σύμφορον νά εύρεθή εις τάς Κυδωνιάς τόν 
Μάϊον μήνα».

’Αληθώς δέ έπανειλημμένως μέχρι τουδε είχε κλη- 
θή εις Κυδωνιάς ί'να άναλάβή τά έν τή Άκαδημεία 
αύτού καθήκοντα. ‘Γπό ήμερομηνίαν 22 ’Ιουνίου τοΰ 
1808 άπηύθυναν αύτψ οί έκ τών ’Εφόρων τότε 
τής Άκαδημείας Χη ’Αθανάσιος καί Χη Παρασχευ- 
άς έπιστολήν, ήν θά μοί έπιτρέψητε νά παραθέσω 
ένταΰθα άτε περιέχουσαν καί λεπτομέρειάν τινα σχε- 
τιζομένην πρός τόν Βενιαμίν καί άγνωστον ήμίν μέχρι 
τοϋδε:

» Τήν σοφολογιότητά της, γράφουσιν, έκ ψυχής ά- 
σπαζόμεθα.

Αϊυόω νίαις

Είης ύγιαίνων διά βίου παντός Διά τού παρόντος 
τή είδοποιοΰμεν, δτι ό διδάσκαλος κύριος Βενιαμίν ά- 
πεφάσισε νά άναχωρήση άπό τήν ήμετέραν Σχολήν 
καί μάς είπε νά φροντίσωμεν άλλον διδάσκαλον εις 
τόν τόπον του- έπειδή καί ή σοφολογιότης του πά
σχει κατά τούς οφθαλμούς κ%εί μάλιστα κατά τόν 
άριστερόν, εις τόν όποίον συνέβη καταρράκτης καί 
έχει σκοπόν νά ύπάγη εις Κων)πολιν ή άλλοχόσε διά 
νά τόν κατα. . . .  σωσι* καί εις τό έξής νά μετα- 
χειρισθή άλλο έπάγγελμα καί όχι τό διδασκαλικόν. 
Αοιπόν ήμείς πληροφορηθέ7τες παρά τινων δτι είναι 
ικανά τά μαθήματα τής σοφολογιότητός της, δσα μέ-
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χρι τούδε ήκουσε, διά τούτο τήν προσκαλοΟμεν διά 
τού παρόντος ήμετέρου ένυπογράφου νά Ιλθη είς 
πρώτην ευκαιρίαν, ίνα σχολαρχήση έν τή ήμετέρα 
Σχολή, τη χηρευούση διδασκάλου τής φιλοσοφίας. 
ΤαΟτα μέν προσκλητικώς· ήμείς δέ μένσμεν ώς ύπο- 
γραφόμεθα.

Τής σοφολογιότητός της προθυμότατοι.»
Τίνος ένεκα δέν έδέχθη τότε τήν πρόσκλησιν <5 

Καιρης δέν παραδίδοται μέν ήμίν ώρισμένως, άσφα* 
λβς δ’ δμως ίσως δικαιούμεθα νά είκάσωμεν δτι τού
το έπραξε διότι έπεθύμιι άρτίως έν πάσι νά καταρ
τίσ η  έαυτέν πρδς τδ μέλλον Ιργον αύτοΟ. Ό  Βενια
μίν βελτιωθείσης ίσως τής καταστάσεως τοΟ οφθαλ- 
μοΟ αύτοΟ έξηκολούθησε τδ έν τη Σχολή έργον 
αύτού- μένον δέ μετά δύο όλοκλήρων έτών περίοδον 
τη  11η Ιουλίου τοΟ 1810 άπεοθύνεται ύπογεγραμ- 
μένον όπδ τών προκρίτων Χη ’Αθανασίου, Γεωργά- 
κι τοΟ Οίκονομέλλι, καί Εύστρατίου Γηνατέλλι νέον 
πρδς τδν Σοφολογιώτατον έν ‘Ιεροδιδασκάλου, ώς προ- 
σφωνούσιν αύτψ, κύριον Θεόφιλον τον λίαν Σεβασμιο- 
πόθητον, γράμμα δι’ ού καί αύθις άγγέλλουσιν δτι ό 
Βενιομίν ώς παρενοχλούμενος ύπδ τών οφθαλμών πα- 
ραιτείται τοΟ ίδίου έπαγγέλματος καί προσκαλοδσι 
αύτδν, Γνα «ώς φιλογενής έλθών καταλάβη τδν τόπον 
τοΟ κύρ Βενιαμίν.... καί εΰτω δέ ματαιωθώσι τά το- 
σαΟτα έξοδα δσα καταβάλλομεν καί οί τοσοΟτοι 
πόνοι, οϋς ύπέστημεν ύπέρ τής ήμετέρας Σχολάς. 
Ααβοίσα λοιπδν, ίπάγονται κατωτέρω, ή Σοφολογιό- 
ιη ί  ιη ί  ιύ παρδν ήμέτερον προσκλητήριον καί νομί- 
σασα τούτο ώς κοινήν φωνήν τής ήμετέρας πατρίδες, 
μάλλον δέ δλου τοΟ ήμετέρου ευσεβούς έλληνικοΟ Γέ
νους θέλει έλθει προθύμως, ίνα ώφελήση τδ Γένος, 
δσον έκ μέρους της καθώς καί ό κύρ Βενιαμίν, καί ή 
ήμετέρα Σχολή δέν ύστερηθή φιλοσόφου....»

‘Γπείκων τέλος ό Καιρης εις τάς αλλεπαλλήλους 
ταότας προσκλήσεις και αισθανόμενος ίαυτδν καλώς 
πλέον παρεσκευαομένον έπανήλθεν εις Κυδωνιάς. 
Πότε άκριβώς συνέβη τούτο δέν δυνάμεθα νά είπω- 
μ ε ν  έπιστολή τις τού Κοραή, έν ή ό άοίδιμος έκει- 
νος άνήρ ποιείται λόγον περί τής έκ Εαρισίων ά- 
ναχωρήσεως τού Θεοφίλου, λέγων αύταίς λέξεσι· 
«ταύτας τάς ήμέρας άπεδήμησεν καί ό διάκονος Θεό
φιλος, δστις υπάγει νά διαδεχθη τδν Βενιαμίν είς τάς 
Κυδωνιάς», ούδέν δυστυχώς χορηγεί ήμίν διότι είναι 
άνευ χρονολογίας^. ’Ασφαλώς γινώσκομεν μόνον έκ 
τίνος σημειώματος έν τινι τών παρ’ ήμΓν κωδίκων δτι 
κατά Φεβρουάριον τού 1811 εύρίσκεται έν Σμύρνη. 
Ένταύθη δ’ δμως γεννάται ζήτημα, δπερ δυστυχώς 
δέν δύναται νά διευκρινηθη δι’ ών μέχρι τοΰδε γινώ-

(1) Ή  έν τη α ΰ ιί  ίπιστολη κατωτέρω κιιμένη φρά- 
σις «έπειίή ήτο ούμφορον νά εύρεθή εις Κυβωνίαςτόν 
ΜάΙον μη να» ακοτίζει έτι μάλλον τό ζήτημα- διότι βε
βαίως κατά την έν Ξενοφάνει (έτους Β \  σελ. 80) παρα- 
τιθεμένην έπιστολήν των Κυίω νιατώ ν, ϊέν ίύ ναται νά 
νοηθή δ Μάιος τού »810, άλλά κα ί τδν Ηάϊον τοϋ 1811 
8έν δονάμεθα νά δεχθώμεν διότι άπό τοΟ Φεβρουάριου 
τοδ έτους τούτου συναντώμεν τόν Κατρην έν Σμύρνη.

σκομεν πηγών. ‘Ο Καΐρης δήλα δή έκλήθη έπισήμως 
ύπδ τής έφορείας τής ένταύθα Σχολής ίνα διαδεχθη 
τδν άποχωρούντα Βενιαμίν, άνεχώρησεν έκ Παρισίων 
κατά άξιόχρεων μάρτυρα τδν Κοραήν έπί τψ σκοπψ 
τούτψ καί δμως αίφνης προσλαμβάνεται μέν αύτδς 
καθηγητής έν τή έν Σμύρνη Ευαγγελική Σχολή ό δέ 
Βενιαμίν έξακολουθει διδάσκων έν τη ένταύθα Σ χο
λή καί μετά τήν έπάνοδον τού Θεοφίλου. Τις ή αί
τια πάντων τούτων είναι άγνωστον ήμίν· ίσως έν 
τούτοις δέν θά είμεθα μακράν τής άληθείας άν ύπο- 
θέσωμεν δτι είς τών λόγων ών ένεκα έδημιουργήθη 
ή κατάστασις αΰτη είναι ή βραδεία μετά τήν έναρξιν 
τών μαθημάτων άφιξις τού Καίρου εις Κυδωνιάς.

'Οπωσδήποτε άπδ Φεβρουάριου τού 1811 μέχρι 
Αύγούστου τού αυτού έτους δ Καϊρης είργάσθη έν 
τη Ευαγγελική Σχολή λαμβάνων μηνιαίον μισθδν 
250 γροσίων ώς δείκνυται έκ τής σωζομένης ιδιοχεί
ρου έξοφλητικής άποδείξεως αύτοΟ. (Παράβ. Παρανίκ. 
‘Ιστορ. Εύαγγ. Σχ. σελ. 25. Σημ. 1).

Ά λ λ ’ ή έν Σμύρνη διαμονή τού Θεοφίλου δέν ήτο 
δυνατόν νά διαρκέση έπί μακρόν. Οί Σμυρναίοι διέ- 
τρεχον τότε κρισιμωτάτην ένεκα όξείας κοινοτικής 
διαμάχης περίοδον : ήριζον έμπαθέστατα δίίστάμεναι 
πρδς άλλήλας δύο φατρίαι, ών ή μέν έτάσσετο ύπέρ 
τής γηραιάς Εύαγγ. Σχολής, ή δέ νεωτερίζουσά πως 
είχεν ιδρύσει φιλολογικόν Γυμνάσιον κατά τδ ύπόδειγ- 
μα τού ένταύθά τε καί έν Χίψ λειτουργούντος· έπί 
δέκα όλόκληρα έτη συνεταράσσετο ή πρωτεύουσα τής 
Ιωνίας ένεκα τού ζητήματος τούτου, δπερ έξερ- 
ράγη μέν τψ 1808 έσβέσθη δέ μόλις τψ 1818 διά 
τής χαταργήσεως τού φιλολογικού Γυμνασίου.

Έ ν  τφ μέσω λοιπόν τής διαπάλης ταύτης έκλήθη 
ό Καιρης ύπδ τών έφόρων τής Εύαγγ. Σχολής άν- 
τιφιλοτιμουμένων πρδς τούς τού Φιλολογικού Γυμνα
σίου, ίνα διδάξη φυσικάς καί μαθηματικάς έπιστή- 
μας καί τήν φιλοσοφίαν. Ά λλ ά  τδ μέν διότι δέν έ- 
πήρχουν οί μετά δυσχερείας καί δι’ έράνων έξοικονο- 
μηθέντες πρόσκαιροι πόροι, τδ δέ διότι ή θέσις τού 
Καίρου ήτο έν Κυδωνίαις καί ούχί έν Σμύρνη, ούτος 
άνε’λαβε τψ έπομένφ σχολικψ έτει 1811— 1812 τήν 
διδασκαλίαν τής Φυσικής καί τών Μαθηματικών, 
τού Βενιαμίν, δστις καί μετά τήν πρόσληψιν τού 
Θεοφίλου παραδόξως έξακολουθει διδάσκων, περιο- 
ρισθέντος είς τήν Φιλοσοφίαν καί ’Αστρονομίαν. Ή  
διαρρυθμισις αύιη τού προσωπικού τής Σχολής ήτο 
άναμφηρίστως άρίστη ύπδ πασαν έποψιν, άλλά δυ
στυχώς, ώς ίστορήσαμεν ήδη έν τψ Βίψ τού Βενι
αμίν, ή Ιρις δέν έβράδυνε νά γεννηθη, ής ένεκα 
μετά τήν λήξιν τού έτους έκείνου άνεχώρησεν δριστι- 
κώς πλέον ό Βενιαμίν.

‘Η ειρήνη έπανήλ.θεν άμέσως σχεδόν μετά ταΰτα 
είς τήν Σχολήν καί τά πράγματα έλαβον τήν Κανονι
κήν αύτών τροχιάν. Διά τδν Θεόφιλον έπέστη πλέ
ον ή στιγμή, δπως άναπτύξη πάσας τάς δυνάμεις 
αύτοΟ, καί μεταδώση παν δ,τι έπί δκταετίαν δλόκλη-
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ρον έν τη Σοφη ‘Εσπερία άπεθησαύρισεν. Ένθουσιών 
υπέρ τής διδασκαλίας καί έξαπλώσεως τών άγνώστων 
τότε ένταύθα φυσικών έπιστημών ήγωνίζετο πρδς 
Ιπιτυχίαν τού σκοπού αύτού τούτου. "Ινα πεισθή- 
τε περί τού ιερού τούτου ένθουσιασμού τού άνδρδς, ίνα 
ίδητε ζωηρόν τδν ένθερμον καί άκράτητον αύτού ζή
λον θά  παρακαλέσω νά μοί έπιτρέψητε, δπως έπανα- 
λάβω πρδ ‘Γμών δσα τη 12 ’Οκτωβρίου τού 1812 έν 
τούτψ άκριβώς τψ χώρψ είπε ποιούμενος έναρξιν 
τού μαθήματος τής Φυσικής παρισταμένων ού μόνον 
τών μαθητών άλλά’ και πάντων τών προκρίτων τής 
πόλεων ταύτης· «Αί τέχναι καί αί έπιστήμαι, λέ- 
» γει προοιμιαζόμενος, άρχονται είς τήν άρχήν τής 
» πολιτικής ζωής έκάστου έθνους· προβαίνουσιν, έάν 
» αύτή προβαίνη, τελειούνται δταν αύτή άκμάζη καί 
» παραχμάζουσιν είς τήν πτώσιν έκείνης. ‘Ο άνθρω- 
» πος έπλάσθη χοινωνδς, καί δταν διά τής τοιαύτης 
» κοινωνίας δύναται νά έκπληρώση τάς άνάγκας 
» αύτού, τότε καί έπιστρέφει τδ νοερόν δμμα τής ψυ- 
» χής είς τήν θεωρίαν τών δντων: τότε άναζωπυρεί- 
» ται έν αύτψ καί ό φύσει έν αύτψ έντετηκώς έρως 
» τού είδέναι. Διά τούτο καί τά σπέρματα τής μα- 
» θήσεως κατεβλήθησαν πρώτον είς τάς καρποφό- 
» ρους πεδιάδας τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής, διότι 
» αύται ήσαν ίχαναί τδ κατ’ άρχάς νά καλέσωσι τδ 
» άνθρώπινον γένος είς κοινωνίαν. Έ κ ιίθεν  Ιλαβον οί 
» προπάτορες ήμών τούς σπινθήρας τής φιλοσοφίας· 
» άλλ’ έντδς όλίγου άνήψαν αύτούς είς πυρσόν καί 
» άπίδειξαν πόσον διαφέρουσι τών διακεκαυμένων έ- 
» κείνων τά εύκραή κλίματα τής 'Ελλάδος. ‘Η γλώσ- 
» σα τών άγριων άλητών μετεβλήθη είς πήν γλώσ- 
» σαν τού Θεού, τών Μουσών καί τών άνθρώπων. 
» Έ χειθεν “Ομηρος έστεφανωμένος ήδη άπδ τού ‘Ε- 
» λικώνος έμπνέει τούς Άλεξάνδρους, ένθουσια τούς 
» ποιητάς καί όδηγει τούς ήγεμάνας. ’Ε κεί Θουχυδί- 
» δης έδημηγόρεί καί Δημοσθένης έχεραυνοβόλει· πα- 
» τρις τού Σωκράτους, Πλάτωνος καί Άριστοτέλους 
» ύπήρξεν ή ‘Ελλάς, καί εν σημείον τής γής ίχνογρά- 
» φησεν έπί τής οικουμένης έπιφανείας τήν πρόοδον 
» τού άνθρωπίνου πνεύματος. Έ κ είτά  μάρμαρα έλα- 
» βον ψυχήν καί αί σκιαί μετεβλήθησαν είς άλήθειαν. 
» ’Εχειθεν τελευταϊον έλαμψαν καί οί λαμπροί τής 
» οικουμένης φωστήρες οί Γρηγόριοι, Βασίλειοι καί 
» Χρυσόστομοι. Ά λλάφεύ...ή  Ε λλάς γυμνούται καί ή 
» στολή τών ήμετέρων προγόνων κατεστόλισε καί κα
ί  ταστολίζει όλόκληρον τήν Εύρώπην παρήλθοναί- 
» ώνες καθ’ ούς διετελοΟμεν ύπδ τδν ζυγόν τής άμα- 
» θίας. Πλήν έφθασε πάλιν ή εύτυχής έκείνη έποχή 
» κ α θ ’ ήν ή Ε λλάς ήρξατο νά άναλαμβάνη τήν προ- 
» τέραν αύτής κατάστασιν. Αί Μούσαι καταλιπούσαι 
» τά ψύχη τού Βορρά έπίστρέφουσιν είς τήν έαυτών 
» κατοικίαν διά νά άναπνεύσωσι τάς ζωηράς αύρας 
» τής ιδίας πατρίδος. Μάρτυρες ΤμεΓς μουσηγέται 
» τού ιερού τούτου δώματος αύτών κατεβάλετε καί 
» καταβάλλετε πολλούς κόπους είς τήν σύστασιν αύ- 
» τού· άφεΐδείτε καί αύτής τής ζωής διά τήν πιρι- 
» ποίησιν τών Μουσών. Ά λ λ ά  καί τό δνομα ύμών άπδ
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» στόματος είς στόμα μεταβαίνον παρατρέχει όλόκλη- 
» ρον τήν οικουμένην καί αί καρδίαι τών ώφελουμέ- 
» γίνονται άίδια μνημεία τής εύδαιμονίας ύμών.

» Άνδρες Κυδωνίαιοι. ‘Γμεϊς ώ φιλογενείς καί φι- 
» λοπάτριδες, κατηναλώσατε καί καταναλίσκετε διά 
» τήν βελτίωσιν τού δυστυχούς ύμών γένους. Ά λλά 
» πόση χαρά, πόση άγαλλίασις ήμών, δταν άκούητε, 
»δτι  αί Κυδωνίαι καθίστανται τδ άαυλον τήςμαθη- 
» σεως; δταν βλέπητε τοιούτους φιλομούσους νεανί- 
» σκους πανταχόθεν ένταύθα συνερχομένους δι’ αύτήν; 
» πόσα δάκρυα εύφροσύνης έκχέονται άπδ τών όφθαλ- 
» μών, δταν θεωρήτε τά ίδια τέκνα έστεμμένα παρά 
» τών Μουσών, όδηγούμενα παρ’ αύτής τής παιδεί- 
»ας, νά φθάσωσιν είς τάς τρίβους τής εύδαίμονίας;. 
» δταν άκούητε τά δρφανά νήπια τών Κυδωνιών ψελ- 
» λίζοντα έτι, νά προφέρωσ. τδ δνομα τής άρετής καί 
» τής άληθείας; τδ δνομα τής πίστεως. τδ δνομα 
» τής πατρίδοι; καί τάς χεΓρας ύψούντα πρδς τόν πα- 
» τέρα τών Φώτων νά έπικαλοΰνιαι τήν θείαν άντί- 
» ληψιν ύπέρ ύμών;

» ’Εγώ μάρτυς, άνδρες Κυϊωνιαΐοι! άνετράφην έν 
» ταύτη τή πόλει- δι’ αύτής έφθασα είς ταύτην τήν 
» κατάστασιν. Καί έν αύτη σήμερον είς τήν εύτυχε- 
» στέραν ήμέραν τής ζωής μου, έμπροσθεν τών διδα- 
» σκάλων μου, τών εύεργετών μου, τών συμμαθητών 
» μου, τών φίλων μου, τών άδελφών μου κηρύττω αύ- 
» τήν εύεργέτιδα καί τών καλών μου τούτων πρό- 
» ξένον.

Άποστρεφόμενος δ’ εΐτα πρδς τούς προκαθημένους 
μαθητάς έπιλέγει τάδε: «Καί ήμεΐς, φίλτατοι νεανί-
» σκοι, δσοι άγωνίζεσθε τδν καλόν άγώνα τής παιδεί- 
» ας, πόσην εύχαρίστησιν λαμβάνετε, διδτι ζήτε είς 
» τήν άρχήν τής άναγεννήσεως τού Γένους ήμών; 
» διότι γίνεσθε όργανα τής βελτιώσεως αύτού; δταν 
» φέρητε κατά νούν, δτι κατά τδ παρδν τδ μέγα θέα- 
» τρον τού κόσμου έστίν ή ‘Ελλάς, υμείς οί άγωνι- 
» ζόμενοι, θεαταί όλόκληρος ή άνθρωπότης περιμέ- 
» νουσα τδ άποβησόμενον, άθλοθέτης ή ’Αθανασία! 
» κοπιάζετε κατ’ άρχάς άλλά δταν προβάντες φθά- 
» νετε είς τόν Κολ.οφώνα· δταν έκεϊθεν γίγνονται ύπο- 
» κείμενον τής θεωρίας ύμών καί τδ άπειρον ύψος τών 
» ούρανών, καί τδ άμετρον βάθος τών άβύσσων και αί 
» καταπληκτιχαί βρονταί, καί οί χατεδαφίζοντες κε- 
» ραυνοί, καί τδ χαρίεν έαρ, καί αί ποικιλόχροοι πεδι- 
» άδες· δταν έκαστος ύμών τδν στέφανον έπί τής κε- 
» φαλής έχων λαμβάνει μεθ’ ίαυτού μίαν τών μου- 
» σών, ήν ήρετίσατο καί δι’ αύτής άλλος μέν έξιστορών 
» τά πάντα,παρατρέχει τά δντα,ή έν έαυτψ συστελλό- 
» μένος γίγνεται δημιουργός νέων πραγμάτωνάλλος δέ 
» περιεργότερον τήν φύσιν έξετάζων άπδ πλανήτου είς 
» πλανήτην μεταβαίνει καί άπό άστέρος είς άστέρα με- 
» ταπηδών τδ παν 6π’ δψιν άγει άλλος τελευταίον ή έ- 
» ξιχνιάζων τά φυσικά δικαιώματα τών άνθρώπων συγ- 
» καταβάλλει τά θεμέλια τής κοινωνίας καί τών ’Ε- 
» θνών, ή κηρύττων τάς ΐεράς άληθείας τής πίστεως 
» ήμών όδηγεί τδ άνθρώπινον γένος είς τήν δντως εύ- 
» δαιμονίαν! δταν, λέγω, θεωρήτε τδ θείον τούτο δη-
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» μιούργημα χαί είσχωρήσαντες εις τό ίερ&ν τής Σοφί- 
» ας. άνακαλύψητε, όσον τό δυνατόν, τόν Πάνσοφον 
» κτίστην αύτοΟ, χαί ήδη ένθουσιασμοΰ πλήρεις άφι- 
» ερώσητε καί νούν χαί χαρδίαν εις τδν Θεόν τής Φύ· 
» σεως, ώ πόσην τότε έ’ξετε ήδονήν χαί ευφροσύνην. 
» Τότε δή τότε δώσετε καί αύτήν τήν ζωήν άντί τής 
» παιδείας, στοχαζόμενοι διά παντός ζωήν τοΟ πνεύ- 
» ματος τήν άλήθειαν, χαί τροφήν τής καρδίας τήν 
» άρετήν».

(Έ π ιτ κ ι τό τέλος)

Ζ Ω Η »

‘Ωσεί φοιβόληπτος δ’ έν τέλει άναφωνει:
» Ένδοξοι καί ίεραί ψυχαί τών ευκλεών έκείνων 

» άνδρών! Πίστις ιερόν και πράγμα καί όνομα I Π α
ν τρις γερασμία καί δυστυχής! Έμπνεύσατε, έμπνεύ- 
» σατε καί εις έμέ καί εις τους παρόντας έραστάς τής 
» παιδείας να ζητώμεν τήν άλήθειαν διά τής θεωρεί- 
» ας χαί τό άγαθάν διά τής πράξεως!»

Α. ΜΟΣΧΙΔΗΣ

Κ α ί ποιός και ποιός ίέ ν  πόνεσε γιά  τόν Ά γ α π η ν ό ; (*) 
μάρτυρες έφτερσύγιααν άπό τόν ουρανό

κ ι’ έπ^ραν στής φτεροϋγές των τό νέο παλληκάρι 
στήν πρώτη του τήν άνθησι, στήν πρώτη του τή χάρι.

I
Έκοιμάτο.
Τό όνειρό του έλίκνιζαν πόθοι ντυμένοι μέ χρυσάφι 

καί στολισμένοι μέ τά πειό ζωηρά, φανταχτερά χρώ
ματα.

Έκοιμάτο.
Κ ’ έπάνω στήν τρισεύγενη μορφή του έχύνετο ήρε

μα καί γλυκά τής γαλήνης ή Ομορφάδα καί τής 
άθψότητος τό άγνό στολίδι σ’ Ικαμνε νά νομίζης δτι 
είχες έμπρός σου απαλό άκόμα παιδάκι κι’ όχι έ’να 
λεβέντη.

Έκοιμάτο.
Καί στόν ύπνο του τόν ήσυχο, τόν έλαφρό σάν τό 

άεράκι ποΟ χαϊδεύει σιγαλά σιγαλά τό κύμα τήν ώρα 
του δειλινοΟ, στό όνειρό του τό ροδοκέντητο, ήλθε 
κρυφά κρυφά καί τόν έφίλησε μιά παρθένα.

‘Ολόλευκα ντυμένη, πανώρηα, μέ μάτια κλεμμένα 
άπό τόν ουρανό, γεμάτα χάρι μά κι’ έπιβλητικότητα 
μέ μιά φαρδειά γαλάζια ταινία τριγύρω στόν πλαστι
κό της κορμό, μ’ ένα στεφάνι άπό χλωρή δαφνοΟλα 
στό κεφάλι, μόλις τόν έφίλησε έτραβήχθηκε λιγάκι 
πίσω καί τόν έκύτταξε γελαστή.

‘Η καρδιά τού νέου, άμα τήν είδεν, έσκίρτησεν.
Έ τινάχθη άμέσως άπό τήν κλίνη του καί θαμβω

μένος άπό τήν τόση της καλλονή, έτρεξε νά τήν άγ- 
καλιάση.

Αύτή μ’ ένα νεΟμα σοβαρό, πού έπέβαλλε σεβα
σμό, τόν άνεχαίτισε.

(*) Τέλον Ά γ ρ α ν .

Σάν Διάκο τόν έσούβλισαν, τόν τρύπηααν μαχαίρια  
κακούργων δολοφόνων,

κ ι’ άστρο τόν είδα λευθεριας νά φέγγη μ’ άλλ’ άστέρι« 
σέ νύκτες Μακεϊόνων.

(Γ. ΣοιφΑς)

«‘ΩραΓέ μου λεβέντη, δέν είν’ άκόμη καιρός, τοΟ 
είπε.

i  Θά γίνω ίδική σου, άλλ’ όχι τώρα.
»Ένοιωθα τόν έρωτα ποΟ τρέφεις στήν καρδιά σοι» 

»γιά μένα, έβλεπα τήν φωτιά που σοΟ φλέγει τούς 
»πόθους ποΟ άσφυκτιοΟν έδώ μέσα καί ζητούν νά 
»τιναχθούν ύψηλότερα, νά πετάξουν σ’ ένα κόσμο 
»μακρυνώτερο, ίδανικώτερο, άκουα τό φτερούγισμ* 
»τής ψυχής σου πού νανουρίζεται μέσα σέ μυστικούς 
»παλμούς κάποιας άπραγματοποίητης άκόμα λαχτά- 
»ρας, παρακολουθούσα τήν όρμή μέ τήν όποία κυλά 
»τό ευγενικό σου αίμα μέσα στές φλέβες, λές καί θ έ -  
ϊλει νά συντρίψη κάποιο πρόσκομμα πού βρίσκετ’ έμ- 
»προστά του, δλ'αύτά δέν ήμποροΰσαν νά μ’ άφήσουν 
ϊάσυγκίνητη στό τόσο σου αίσθημα καί γι’ αύτό 
»ήλθα νά σ’ εύρω. ’Αλλά γιά μιά στιγμή μόνο. Γιά 
»νά σού δείξω τόν δρόμο πού πρέπει ν’ άκολουθήσης 
»διά νά μ’ άποκτήσης. θ ά  κοπιάσης πολύ, πάρα 
»πολύ, άλλά μή σ’ άπελπίση κανένα έμπόδιο. Στό τέ- 
»λος έπιτυχία θά στεφανώση τούς κόπους σου. θ ά  
»νικήσης.

»’Εγώ είμαι βασιλοπούλα ξακουσμένη καί κατοικώ 
»σέ παλάτια χρυσοφτειασμένα πού τό άέτωμά τους 
»στολίζει πάντα άμάραντη δάφνη καί πού έμπρός 
»τους δλα μαζί τά άλλα παλάτια τού κόσμου είναι 
»καλύβια.

» θά  μέ συναντήσης σ’ αύτό έδώ τό μέρος πού σοΟ 
»δείχνω στδ χάρτη. Έ κ εΐ πρέπει νά έλθης νά μέ 
»ζητήσης. ’Από έκεΐ θά σ’ όδηγήσω στό βασίλειά 
»μου, μές τό όποιο δέν δύει ποτέ ό ήλιος.

»Έμπρός, διαλεχτέ μου, θάρρος !»
Μ’ αύτά τά λόγια έξηφανίσθη.
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Ό  νέος ξύπνησε ταραγμένος.
‘Η θεσπεσία μορφή τής παρθένας, ή γοητευτική 

της λαλιά τού άφηκαν μιά άνέκφραστη άγαλλίασι στή 
ψυχή. Έσηκώθη άμέσως κι’ έπήγε στό χάρτη. Ένε- 
θυμείτο καλά τό σημάδι πού τού είχε δείξη.

Διαβάζει κάτι μεγάλα γράμματα: «Μ ακεδονία»!

II

Έ ν α  χρόνο τό όμορφο παλληκάρι, ντυμένο τήν τι- 
μημένη του στολή καί ζωσμένο τ’ άνδρειωμένα του 
όπλα, έγυρνούσε άκατάπαυστα νύχτα μέρα μέσα σέ 
λαγκάδια καί βουνά γιά νά βρή τήν ζηλεμένη βασι
λοπούλα, πού κατοικούσε σέ όλόχρουσα παλάτια πσυ- 
χαν άμάραντη δάφ*η στό άέτωμά τους.

Πόσα βάσανα, πόσα μαρτύρια δέν ύπέφερε ! Πό
σες φορές δέν άπήντησε στόν δρόμο του κακούργους 
μέ μορφή πού θάλεγες πώς θά έταίριαζε περισσότερο 
σέ θηρία παρά σ’ άνθρώπους, νά βασανίζουν φτωχές 
γυναίκες καί νά ζητούν νά σφάξουν κι’ αυτές καί τά 
άθψα βρέφη πού έσήκωναν στήν άγκαλιά τους !

Έ τρεχεν άμέσως στές σπαραχτικές τους φωνές, 
έσωζε τά δύστυχα πλάσματα άπό τή σφαγή κι’ έσώ- 
ριαζε κατά γής τά άτιμα κορμιά τών κακούργων.

Πόσες φορές δέν Ιτυχε νά περάση άπό έκκλησιές 
και νά δή νά διακόπτουν τήν άρμονία τής θείας λει
τουργίας κατηραμένοι φονηάδες!

Πολύ άκριδά έπλήρωναν τήν άσέβειά τους οί ιερό
συλοι.

Γέροι, νέοι, γυναίκες, παιδιά, δλσι έπεφταν στά γό
νατά του δακρυσμένοι γιά νά τόν εύχαριστησουν μέ 
δλη τους τήν καρδιά πού τούς έσωσε τή ζιμή καί νά

τόν παρακαλέσουν νά μείνη γιά πάντα μαζί τους.
«Δέν μπορώ νά μείνω περισσότερο, τούς άπαντούσε.
«Δείξατέ μου τά παλάτια τής βασιλοπούλας πού 

»έχουν στό άέτωμά τους άμάραντη δάφνη».
Ά λλά κανείς δέν ήξευρε νά τόν όδηγήση.
Κι’ έπροχωρούσεν όλοένα άτρόμητος, λές καί τόν 

έπροστάτευε κάποιο άτίμητο φυλαχτό ή τής μανούλας 
του καμμιά λαχταρισμένη ευχή.

Έ να  μεσημέρι άποσταμένος άπό τόν κόπο, έπεσε 
κι’ έπλάγιασεν έπάνω σ’ ένα κορφοβούνι στόν ίσκιο 
ένός πεύκου χωρίς νά καλοσυλλογισθή δτι αύτό πού 
έκαμνε ήμποροΰσε νά τού στοιχίση τή ζωή.

Άνεπαύετο ήσυχα κι’ άμέριμνα σάν τό άκακο 
πουλί πού κοιμάται στή φωληά του, άλλά πού ξετι- 
νάσσεται γιά ύστερη φορά στό φαρμακερό δάγκωμα 
τού φειδιοΰ.

Έ τσ ι έξετινάχθηκε κι’ ό λεβέντης μας μόλις ένοιωσε 
στήν καρδιά του τόν πόνο τού δολοφόνου μαχαιριού.

— Άνανδροι, έφώναξε μ’ δση δύναμι τού άπέλειπε, 
δέν ήμπορούσατε νά μ’ άντικρύσετε ξυπνό, μέ σκο
τώνετε κοιμισμένο.

Βασιλοποΰλά μου, γλυκειά μου βασιλοπούλα, π ε 
θαίνω χωρίς νά σ’ άποκτήσω».

Ά λ λ ’ έκείνη τή στιγμή μιά άργυρόχρυση λάμψι 
έχύθη έπάνω στό κορφοβούνι καί μέσα σ’ ένα φωτο
στέφανο ένεφανίσθη ή βασιλοπούλα.

—  Άπατάσαι, τού είπε, ώραΐό μου παλληκάρι. 
Τώρα άκριβώς γίνομαι ίδική σου.

Είμαι ή Δόξα!
Καί τό φίλημά της άδελφώθηκε μέ τήν τελευταία 

πνοή του.
Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

C a t u l l e  M e n d é s

’ I

'Ό ταν ήλθε στον κόσμο ή πριγκήπισσα Όθίλδη, 
Φαυμασμός και έκπληζις κατέλαβεν όλους : θαυμασμός,
διότι ητο ή πειό χαριτωμένη μικρούλα, πού μπορεί νά 
οραντασθή ό νοϋς τού ανθρώπου’ έκπλκξις διότι ήτο ή 
δέν ήτο ίσα μέ τήν πυγμήν μικρού παιδιού. Ό π ω ς άνε- 
παύετο ξαπλωμένη στήν κούνια, μακρειά ώς τό δάκτυλο 
φαρδειά ώς το χέρι, θά έλεγες πώς ήτο μικρό πουλάκι, 
ακόμη χωρίς πτερά, μέσα εις τή φωλπά του. Ο βασι
λεύς καί ή βασίλισσα ήσθάνοντο μεγαλην ευχαρίστη
σ η  ά οίαυμάζοντες τάς τορνευτάς κνήμάς της, τά ρό

δινα ποδαράκια της πού 6ά έχωρούσαν σε κάλτσα κού
κλας, τήν κοιλίτσα της, πού 0ά έταίριαζε σέ κανένα ά- 
σπροποντικάκι, τό προσωπάκι της πού 0ά ήμποροΰσε νά 
τό σκεπάση, ένα πέταλο μαργαρίτας. Κατά βάθος όμως 
ανησυχούσαν οσω τήν έβλεπαν τόσω μικρούλα, και ή 
αυτών βασιλική μεγαλειότης ελυπείτο κατάκαρδα μέ τήν 
ιδέα ότι εγένντ,σαν iva νάνο■ Άλλά ή),πίζαν πάντοτε 
οτι ή κόρη των θά έμεχάλωνε, χωρίς νά χάση τίποτε 
άπό τήν εύμορφιά της. Αί ελπίδες των ομως διεψεύσθη- 
σαν. Διότι ένω ή ώραιότη,ς της όλοένα ηύζανε κ έγινε 
iva σωστό άγγελ.ούδι, τό ανάστημά της δέν μετεβλήθη 
σχεδόν καθόλου. 'Όταν διε’τρεχε τό πέμπτον έτος, μ ο -



6 2 8 « Ν Ε Α  Ζ Ω Η »

λις ήτο σάν μικρό χορταράκι και όταν έπαιζε στον 
κήπο ήναγκάζετο νά στηριχθή, στη, μύτη τών ποδιών 
τη; διά νά θρέψη ία-

ΙΙροσεκάλεσαν τούς διασημοτίρους 'ιατρούς, τοις ύπε- 
σχέθησαν βαρύτιμα δώρα ίάν κατώρθωναν νά ύψώσω- 
σιν μερικά μόνον δάκτυλα τό ανάστημα της ήγεμονιδος. 
Συνήλθαν εις συμβούλιο με την μεγαλ.υτέραν σοβαρότητα 
και με τά χέρια σταυρωμένα στο στήθος έπενίησαν 
νέα φάρμακα, τά όποια επήρεν ή Όθίλδκ ύποχρεωτικώς, 
και άλοιφάς καταλλήλους, μέ τάς όποιας την έτριβον 
■πρωί και βράδι. "Ολα αύτά έπη/αν στά χαμένα. Ή  
μικροσκοπική όμως βασιλοπούλα ήτο πάντοτε αξιολά
τρευτη■ "Οταν διεσκέδαζε μέ τό αγαπημένο της σκυλάκι, 
¿περνούσε ανάμεσα από τά πόδια του, χωρίς νά εχη 
ανάγκη νά κλίνη] τό κεφάλι.

Οί βασιλείς κατέφυγαν στές Μάγισσες μέ τές όποιες 
είχαν πάντοτε λαμπράς σχέσεις. Δέν έλειψαν νά έλθουν, 
άλλες σε φορεία στολισμένα μέ χρυσούφαντα ύγάαυατα 
και μέ θυσάνους φορτωμένους άπό πολυτίμους λίθους, 
τά όποια έσήκωναν γυμνοί Αφρικανοί, άλλες πάλι μέ 
κρυστάλλ.ινα άρματα, τά όποια έσερναν παράξενα ζώα, 
μ ’ ένα κέρατο, καί μερικές εύρήκαν πειό εύκολο πράγ
μα νά έρπουν άπό τά παράθυρο ή άπό τον καπνοδόχο 
μεταμορφωμένες σέ παραδείσια πτηνά ή σέ πετροχελ(~ 
δονα μέ κυανά πτερά. Μά μόλις έψαυαν τό πάτωμα 
τού θαλάμου μετεβάλλ.οντο εις ωραίες γυναίκες ντυμένες 
μέ μεταξωτά. Ή  μία μετά την άλλ.ην ήγγισαν την 
Όθίλθη μέ τάς ράβδους των, την έπήραν στά χέρια 
των —  ένας μεγαλ.ούτσι/.ος κορυδαλός θά ήτο πειό βαρύς 
α π 'α ύ τή ν — την ¿φίλησαν, την έφύσησαν στά μαλ
λιά, έκαμαν μερικά σημεία επάνω άπό τό μέτωπό της, 
ενώ συγχρόνως έψιθύριζαν κάτι παντοδύναμα λ,όγια. 
Τά μάγια τών Μαγισσών δεν έπέφεραν καλύτερον απο
τέλεσμα άπό την Επιστήμην τών Σοφών. "Οταν έγινε 
δεκαέξ έτών ή πεντάμορφη βασιλοπούλα ήτο ακόμη τόσο 
μικρά, ώστε τής συνέβη ένα πρωί νά πιασθή στην πα
γίδα πού είχαν στημένη μέσα στό πάρκο γιά τά καλλι
κέλαδα άηδάνια.

II

Οί αύλικοί, οί οποίοι έχουν συμφέροντα νά καλλιερ
γούν την φαιδρότητα τ,ών άνάκτων, διότι ή εύθυμία φαί
νεται συνήθως γενναιόδωρος, κατέοαλλον πάσαν προ
σπάθειαν διά νά παρηγορούν τό βασιλικόν ζεύγος. Διε- 
κήρυττον ότι δέν υπάρχει γελ.οιοδέστερο πράγμα άπό 
τό μεγάλο άνάστημα καί πώς τά υψηλά αγάλματα, άν 
καλ.οεξετάση κανείς είναι γεμάτα άπό δυσμορφία ! Αυ
τοί, τουλάχιστον, θά επιθυμούσαν νά είχαν ήμισυ πόδι 
υψος— άλ.λ.ά ή φύσις μόνον σέ βασιλικές γενεές επιδα
ψιλεύει τοιούτου είδους χάριτας —  καί σάν Ιολ.επαν νά 
περνά κανένας πελώριος χωρικός έξεκαρδιζοντο νά γε
λούν κ ί έοαστούσαν τά πλευρά των· Αί κυρίαι τής τι

μής γιά νά φαίνεται ή ήγεμονίς όλιγώτερο μικρά πλη
σίον των κ ί αύτές όλιγώτερο μεγάλες, συνεφώνησαν ά τδ 
κοινού νά μή φορούν πλέον παπούτσια μέ ψηλ.ά τακούνια 
—  πού ήσαν τον καιρό έκεΓνο πολύ τού συρμού —  καί 
οί θαλαμηπόλοι έσυνήθισαν νά σέρνωνται μέ τά γόνατα 
οσάκις έπλησίαζαν στό θρόνο.

Τά έξυπνα όμως αυτά καί κολακευτικά τεχνάσματα 
δέν ¿φαίδρυναν πάντοτε τούς βασιλείς, οί όποιοι πολλές 
φορές ήθελαν νά κλαύσουν, όταν ¿φιλούσαν τά κοριτσάκι 
των —  και τά ¿φιλούσαν μέ την άκραν τών χειλέων 
των διά νά μή τό καταπιούν — άλλά συνεκρατούσαν 
τά δάκρυα' των γιά νά μή τό καταβρέξουν, τό καύμένο 
άπό πάνω ώ; κάτω■—  Ό σο χιά την Όθίλδη έφαί- 
νετο πώς δέν τήν έννοιαζε καί πολύ'πολύ διά τό δυστύ
χημά της. Η ύχαριστείτο μάλιστα πολύ όταν έκαθρεπτί- 
ζετο σ ένα καθρεπτάκι τού χεριού καμωμένο άπό ένα 
μόνον διαμάντι μέτριου μεγέθους.

Μ ' όλα τούτα, όπως κάθε λύπη όσο βαθειά καί άν 
είναι μαλάσσεται στό τέλος μέ τή συνήθεια, έτσι καί ή 
λύπη τών βασιλέων έραλάσσετο «αέρα μέ τήν ημέρα. 
Χωρίς άρφιβολία, είχαν πάρει τήν άπόφασι νά μή λυ
πούνται τόσο πολυ τού λοιπού, άν ένα πράγμα λές ήτο 
επίτηδες σχεδιασμένο δέν ήοχετο νανανεώση τήν θλϊψίν 
των.

Ό  νεαρός αύτοκράτωρ τού Σεριναχώρ διλεασθείς 
άπό τούς πανηγυρικού; πού τού έπλεκαν διά τά κάλλος 
τής πριγκηπίσσης — διότι ή καλ.ή φήμη μέ τά μεγάλα 
πτερά πού κολακεύει ευκόλως τά βασιλικά πρόσωπα, 
είχε διασαϊ.πίση εις όλην τήν οικουμένη τό άπαράμίλλο 
κάλλο ς τής Όθίλδης όχι όμως καί τά λιλιπούτειον άνά- 
στημάτης —  τήν ήγάπησε καί έστειλε πρέσβεις γιά νά 
τήν ζητήσγ εις γάμον. Καταλαμβάνετε τώρα σέ τί 
άμηχανία 'έφεοε τού; δύσμοιρους χονείς της μία τέτοια 
πρότασις ! Νά ύπανδρεόσουν τήν χαριτωμένη χύτη  
κουκλίτσα πού ρόλις ήτο σάν ένα γατάκι ούτε λόγος νά 
γίνεται. Ποιάς άνθρωπος θά ευχαριστείτο άπό μία γυ
ναίκα, ή όποια θά έχάνετο εξάπαντος κάθε λεπτό άπό 
τήν νυμφική κλίνη■

«Πού είσαι λ.οιπόν αγάπη, μου ;—  Νά, έδώ κοντά 
κοντά σ εσένα φώς μου’ σέ μιά πτυχή τού προσκεφχ- 
λαίου».

Καί ή αίτησις τού αύτοκρχτορος τού Σεριναχώρ ήτο 
τοσο περισσότερό προσβλ,ητική, όσο έλέχετο ότι ήτο κο
λοσσιαίου άναστήματος. Ητο ωραιότερος απ’ όλους τούς 
πρίγκηπας άλλά καί μεγαλύτερος α π ’ όλους τούς γίγαν
τας. Ύήν ημέρα πού έγεννήθη έστάθη αδύνατο νά εύ- 
ρεθή λίκνο τόσο ευρύχωρο ώστε νά χωρέση τον υπερμε
γέθη ήγεμονίδη, καί η,ναγκάσθησαν νά τον ξαπλώσουν 
¿πάνω σέ μακρούς τάπητας μέσα στήν αίθουσα τού θρό
νου. Σέ ηλικία τριών έτών έσκυβε όλ,ίγον γιά νά πέρτη 
τά πουλιά άπό τήν κορυφή τών δρυών !

Οί γονείς του, όπως καί τής Όθίλδης ακταίως έζή-
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τησαν τήν γνώμην τών ιατρών καί τών μαγισσών. Έ -  
ρεχάλωνε βαθμηδόν κατά τροπον πολυ ύπερβολικόν. 
'Ό ταν ό λαός τού ήγειρε θριαμβευτικές αψίδες, προς εορ
τασμόν κάποιας μεγάλης νίκης, κατέβαινε άπό τ’ άλογο 
γιά νά μπορέση νά περάση άπό κάτω. Καί όσον υψηλές 
καί άν ήσαν πάντοτε τό άργυρούν λοφίον τού κράνους 
του προσέκρουεν επί τού άετώαατος.

Φυσικά ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα έδήλωσαν εις 
τούς πρέσβεις ότι τό μελετηθέν συνοικεσίου ήτο αδύνατον 
νά χινη· Άλλά ό άύτοκράτωρ πολύ οξύθυμος —  ητο 
τέτοια ή κράσίς του —  δέν έμεινεν ευχαριστημένος άπό 
αύτήν τήν άπάντησι■ Τίποτε δέν ήθελε ν ’ άκούση. Ή  
ομολογία ότι ή 090,δη ήτο μικροσκοπικού άναστήματος 
τού έφάνη παράλογος πρόφασις έπινοηθείσα μόνον καί 
μόνον διά νά τάν χελάσουν. Καί επιθέτων τό κράνος του, 
τού όποιου τάργυρά πτερά έταράχθησαν, άνεβοησεν άτι 
θά καταστρέψη τό πάν διά πυράς καί σιδήρου γιά νά 
έκδικηθή τήν προσβολή πού τού ίγίνε.

III

Έκαρε οπως είπε. Συνήψε αιματηρές μάχες, έδήωσε 
πόλεις καί έπέρασε διά στόματος ρομφαίας μυριάδας 
ανθρώπων. Ό  βασιλεύς καί ή βασίλισσα παρετήρησαν 
ότι στά ’ έλος ή ίδια τύχη έπερίμενε καί αυτούς καί τό 
βασίλειόν των ¿άν δέν ήργοντο εις συνεννόησιν μέ τάν 
γιγαντόσωμου κατακτητήν, πού έβάδιζε εναντίον τής πρώ
τευα ύσης διασκελίζων τά φλεχόρενα χωρία καί δάση.

Έσπευσαν λοιπόν νά τού ζητήσουν ειρήνην μέ τήν 
ύποχρέωσιν νά μή τού άρνηθούν πλέον τήν χείρα τής θυ- 
γατρός των. Ή  σαν άλλως τε πολύ ήσυχοι διά τήν έκ
βαση τής συγκαταθέσεώς των, διότι ό αύτοκράτωρ ευθύς 
ώς θά έβλεπε τήν Όθίλδη θά παρητείτο αμέσως τού 
σχεδίου του καί θά έπέστρεφε στον τόπο του μέ τά- 
στρατεύρατά του πού άνεστάτωσαν άδίκως τάν κοσρο.

‘Ωρίσθη ή ημέρα κατά τήν όποιαν θά έβλέποντο διά 
πρώτην φοράν οί δύο μνηστήρες. Ά λλ’ ή συνέντευξις

αύτή έγινε στά πάρκο καί όχι εις τά ανάκτορα, διότι i  
νικητήζ δέ θά μπορούσε νά σταθή όρθιος μέσα εις τάς  
αίθούσας τού θρόνου πού ήσαν χαμηλές γ ι ’ αύτόν.

—  Μά, είπε, δέν βλέπω τήν πριγκήπισσα. Δεν θά 
ίλθη τώρα :

—  Κυττάςετε στά πόδιά σας, είπεν ό βασιλεύς.
Πράγματι ήτο εκεί δά καί μόλις ξεπερνούσε τήν πρα

σινάδα πού έπλαισίωνε άπ ’ έδώ κι ’ άπ’ εκεί τούς δρο- 
μίσκους τού πάρκου. Μικροσκοπική καί αιθέρια, μέ 
τή χουσούραντη έσθήτά της, καί μέ τό μέτωπον απχ-  
στράπτον άπά τού; πολυτίμους λίθους, έφαίνετο πειο 
μικρούτσικη άκόαη κοντά στά νέο καί μεγαλοπρεπή αύ- 
τοκράτορα, τού οποίου ή ηλιόλουστη περικεφαλαία ύψώ- 
νετο ύπερήφχνα κάτω άπό τον γαλανό ούρανο.

—· Άλλοίρονο ! είπε, πικραμένος πού τήν Ιολεπε 
εκεί κάτω τόσο αιθέρια άλλά καί τόσο μικρή-

—  Άλλοίρονο ! είπε καί εκείνη περίλυπη πού τον 
Ιολεπε έκεί πανω τόσο ώρχίο καί τόσο μεγάλο.

Τ ά δάκουα έπλραιχύρισσαν τά σηκωμένα της μάτιχ  
καί τούς χαμηλωμένους του οφθαλμούς.

"Ανακτά μου,—  είπεν ό βασιλεύς, εν ω ακόμη έκύτ- 
ταζεν ό ίνας τάν άλλο άπά ρακρυά!

"Ανακτά μου ! όπως βλέπετε, είνε αδύνατο να νυμ- 
φευθήτε τήν θυγατέρα μου. Είμεθα εξαναγκασμένοι νχ 
μή δεχθούμε τήν τιμή πού μά; κχμνετε.

Δέ> έπρόφθασε νά τελείωση τήν φοάσι του καί κατά
πληκτος έκύτταζε τήν πριγκήπισσα καί τόν αύτοκρχτορχ' 
εκείνην πού έχεγαλωνε κ ί εκείνον πού έμίκρχινε εξ αί
τιας τού έρωτος, πού είνε πειό ισχυρό; άπό τού; διαση- 
μοτέρου; ιατρού;, καί πειά δυνατός απ’ ίλες τές Μ άγισ
σες, καί πού ¿τραβούσε κι ’ Ισεονε τάν ϊνχ  κοντά στον 
άλλο! ύστερα ά π ’ άλίχο είχαν καί οί δύο σχεδόν το 
ίδιο άνάστηχχ ■

Τ ά χείλη των έχχίδεύοντο άπαλά καί γλυκά γλυκά, 
σάν δύο δοοσερχ τριαντάφυλλα επάνω στάν ίδιο κλώνο-

Β. Ε. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δέν έχει λόγους νά παραπονήται φέτος ή ’Αλεξάν
δρεια δι’ Ιλλειψιν κινήσεως, νυκτερινής Ιδία. Μαζΰ μέ 
τούς κινηματογράφους έχομεν τώρα καί τά τίρχ, τάς 
λαιμητόμους αύτάς τών απλοϊκών καί τών μή τοιού- 
των άκόμη, εις τά όποια τό χρήμα τοΰ κόσμου δολο
φονείται άπό άβράς χείρας δεσποινίδων μέ εύμορφα 
μάτια καί θελκτικά σώματα.

’Εκείνο δμως που άποτελεί έξαιρετικόν σταθμόν εις 
τήν θερινήν κίνησιν τής ’Αλεξάνδρειάς είνε ή θεατρική

ζωή που παρατηρείται έφέτος πλημμυροΰσα, περιτ- 
τεύουσα μάλιστα, άφ’ ού δύο ‘Ελληνικά Θέατρα έχουν 
άναλάβει τήν ψυχαγώγησιν του όμογενοΰς κόσμου ποΟ 
ήναγκάσθη έφέτος ν’ άπολρώση τήν υγρασίαν τής θ ε 
ρινής περιόδου. Καί άπό μηνός καί πλέον δ Παντό- 
πουλος σκορπίζει τό γέλοιο καί τήν ευθυμίαν άπό τό 
πρόχειρον θέατρον τοΰ «Φαλήρου» ένψ ό άλλος θίασος 
πριν άπό του θεάτρου ή «’Ελπίς» καί τώρα άπό τήν 
σκηνήν τοΰ «Έλδοράδου» άγωνίζεται νά συγκίνησή



»

630 « • Ν Ε Α  Ζ Ω Η »

μέ τάς «Δύο Όρφκνάς» καί τό «Πίστις, ’Ελπίς καί 
Έ λ β ο ς» .... διά τούς θεατάς.

‘Ο Παντόπουλος μετά τήν χειμερινήν περίοδον τοΟ 
Κάιρου ήθέλησε νά διανύαη τήν θερινήν εις τήν ’Αλε
ξάνδρειαν. Μέχρι τέλους δέν γνωρίζω άν δέν θά 3γή 
μετανοημένος άπό τήν άπόφασίν του αυτήν. Έν πάση 
περιπτώσει δμως ό κόσμος τού θεάτρου ό έλάχιστος 
ποΟ όπάρχει έδώ δέν ήμπορεΓ παρά νά του δφείλη 
ευχαριστίας, διότι τόν διεσκέδασε καί τδν διασκεδάζει 
μέ τήν τέχνην του καί τοΟ παρέσχεν άκόμη έοπέρας 
καλλιτεχνικών άπολαύσεων, έξ έκείνων ποΟ δέν είνε 
καί τόσον συνήθεις εις τήν χώραν αυτήν τοΟ μπαμπα
κιού καί τής πρακτικότητος.

Ό  Παντόπουλος, ό καλλιτέχνης ό εύσυνείδητος, ό 
πονδν τό θέατρον καί τήν περιωπήν του έπάλαισε καί 
παλαίει κα θ’ έκάστην εις τήν περίοδον αύτήν κατά 
μεγάλων όμολογουμένως δυσχερείων. Καί μόνον χάρις 
εις τήν έπιβολήν του ώς θιασάρχου καί εις τήν ευσυ
νειδησίαν του ώς καλλιτέχνου κατορθόνει νά μάς 
καρουσιάζη κάτι σχετικώς άρτιον ώς θίασον καί εύ- 
κρόσωπον καί άξιον κάθε προσοχής καί κάθε ύποστη- 
ρίξεως,

Μέ τόν Χέλμην καί τόν Βεάκην— τόν καλόν αυτόν 
καί μέ μέλλον ηθοποιόν— κοντά του, μέ τόν Μηλιάδην 
και τόν Βαξεβανίδην καί τούς άλλους ποΟ λαμβάνουν 
τό βάπιισμα του καλλιτέχνου άπό τήν διδασκαλίαν 
καί τάς προσπάθειας του παρουσιάζει ένα ένηρμονισμέ- 
νον σόνολον είς τό όποιον προσαρμόζεται θαυμάσια ό 
γυναικείος κόσμος τοΟ θιάσου.

Ή  κυρία Παντοπούλου πάντοτε μελετημένη καί 
πάντοτε γιλοτιμουμένη είς τήν δσον τό δυνατόν τελειο- 
τέραν άπόδοσιν τοΟ ρόλου της. ‘Η κυρία Χέλμη μέ τήν 
μετριοφροσύνην της καί τήν έπιμέλειάν της. ‘Η κυρία 
Βεάκη μέ τήν κομψότητα καί τήν φυσικότητά της ή 
όποια είς πολλάς περιστάσεις σημειόνει δι’ αύτήν όχι 
άξιοκαταφρονήτους έπιτυχίας. Ή  κυρία Βέρδη—που 
χωρίς νά είνε άκόμη « ξ η μ έ ρ ω μ α  τ έ χ ν  ης» δπως 
τήν θέλει κάποιος συνάδελφός μου, είνε δμως συμπα
θή ς καί άρεστή χάρις είς τήν φυσικότητα τής άπαγγε- 
λίας της. Ή  κυρία Γονίδου τέλος δλαι μαζύ καί κάθε 
μία χωριστά συντελούν είς τόν σχηματισμόν τής γνώ
μης δτι ό θίασος όχι μόνον ευπρόσωπος είνε, άλλά 
σωστή έξαίρεσις διά τήν θερινήν ζωήν τής ’Αλεξαν
δρείας.

Είνε λυπηρόν δμως πού δέν ύποστηρίζεται δσον 
Ιπρεπε. Λυπηρόν καί διά τούς ήθοποιούς καί δι’ ήμάς 
άκόμη. Διότι ή άποτυχία #τής θερινής σαιζόν τού 
Παντοπούλου θά έχη ώς φυσικήν συνέπειαν τήν έλλει
ψην δι’ άλλα χρόνια κάθε θεατρικής κινήσεως άξίας 
λόγου.

* κ ♦
Καί έρχομαι τώρα είς τόν άλλον θίασον τόν άρχί- 

σαντα άπό τού θεάτρου τού σταθμού Κάιρου καί μετα- 
κηδήσαντα είς τό «Έλδοράδο».
' Δυστυχώς γι’ αυτόν όχι πολλά, άλλ’ ούτε λίγα δέν 
Ι-χω νά είπω. Πτώμα άκέφαλον μολονότι μέ δύο θια- 
οάρχας παλαίει κατά ’τής καταστροφής ή όποία τόν

παρασύρει δπως τό πλοίον πού τού συνέτριψεν ή τρι
κυμία καί ιστούς καί πηδάλιον. Μέσα δέ είς τήν άνε
μοζάλην αύτήν χάνονται καί τά δύο μοναδικά πρόσωπα 
διά τά όποία κάτι ή μπορούσε νά πή κανείς.

Ό  κ. Λέων πρώτα, ό όποίος κύριος οίδε ποίας άμαρ- 
τίας πληρόνων εύρέθη μέσα είς τόν συρφετόν αύτόν. 
Καί ή δεσποινίς Σφήκα. Γι’ αύτήν δέν τολμώ νά είπω 
ούτε καλά ούτε κακά. Έ χε ι ή ιδία σχηματισμένην 
γνώμην περί τού έαυτοΰ της τήν όποιαν δέν είνε δυ
νατόν νά τής κλονίση καμμία κρίσις είτε θεατρική είτε 
δημοσιογραφική. Ά ρ α .. . .  Συμπέρασμα άφίνω νά έξα- 
γάγουν δσοι θέλουν.

Τό μόνον πού τολμώ νά έκφράσω δειλά-δειλά είνε 
ή θλΐψίς μου διότι ένας άκατέργαστος πολύτιμος λίθος 
δπως είνε ή δεσποινίς Σφήκα, θά μείνη αιωνίως άκα
τέργαστος καί δέν θά λάμψη ποτέ δπως καί δσον 
έπρεπε είς τήν ‘Ελληνικήν σκηνήν άπό έγωίσμόν άδι- 
καιολόγητον καί έγκληματικόν άκόμη έφ’ δσον παρα- 
δεχθώμεν δτι ό καλλιτέχνης δέν άνήκει μόνον είς 
έαυτόν άλλά καί είς δλον τόν κόσμον.

ΔΗΜΟΣ

Ν Ε Α  Ζ  Ο  Η

( Τ '
Δ ια ρ κ ή ς  κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή  Έ κ Θ εό ις  Μετ’ εύχα -

ριότήσεω ς ή ^ ούσθη  ύ π ό  π α ντ ό ς  φ ιλοπροόδου Λ ύ -  
π ό  τη ς Κ α λλιτεχνικ ή ς ‘Ε ταιρείας ’Α θηνώ ν ληφθεϊ- 
όα άπόφ ασις π ερ ί διοργανώσεω ς έν  τώ Ζ αππεΐω  δ ι
αρκούς έκθέόεω ς δ ι’ ιίς ο ί κ α λλιτέχνα ι μας θά έ
χ ο υ ν  είς τή ν  διάθεΟίν τω ν ευ π ρ επ ε ίς  αίθουσας, είς  
τάς οπ ο ία ς  κάθε νέος  π ίν α ξ  θά εύοίσκμ  τ ή ν  έμ- 
π ρ έπ ο υ σ α ν θέσιν.

Κ. Β ο λ α ν ά κ η ς .— Ά π έ θ α ν ε ν  ό δ ια π ρ επ ή ς  θαλασ
σογράφος μας ποΟ έδόξασε τό 'Ε λλη νικόν όνομ α  
μέ τή ν  άναπηράστασιν είς  π ίνα κ α ς  διά τού  έμ π νευ -  
σμένου χοω στήρός του  τή ς  άρμ ονίας τή ς  φύσεως, 
τή ν οπ ο ία ν  μσθάνθη βαθύτατα καί άντικατώ πτρι- 
σε τόσον ά ο ισ τοτεχνικ ά .

Νέα έ ο γ α .— Γ ονιμω τάτη καί ή  έφ ετεινή  θεα
τρική περ ίοδος έν Ά θ ή να ις  είς  π ρ ω τότυπ α  έργα.

Λιά τό «Ξ η μ ερώ νει»  τό ό π ο ιον  έπ α ίχθη  είς τ ό  
«Ά θήναιον» έγραϋεν ό κ. Τ. Σ τα θόπουλος είς τή ν  
«Ά κρόπ ολιν» .

«Είνε τό μόνδ π ρ ω τότυπ ο  έργο άξιο π ροσοχή ς, 
άπό δσα έπ α ίχθη όα ν έφέτος. "Εργο δμως άπ ό  τό  
ό π ο ιο ν  μ π ορ εί κ ανείς νά κρίνμ  τόν συγγραφέα π ο ϋ  
μ άς δ ίνει π ολλ ές  έλ π ίδ ες  π ώ ς είς τό μ έλλον θά
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■γράΐ(ίμ κάτι ώραΐο, τότε, δταν θά π ή ξ μ  καλά τό  
μ υαλό του , τό π ολύ  έπη ρ εα όμ ένο  τώρα άπό τή  
μ ελέτη  καί άπό θειορίες συγγραφέω ν, ώραΐες δταν  
δ ιαβά ζω νται, περισσότερο π α ρ ά ξενα ις, όλότελο άρ
ρω στες, άδιάφορες γ ιά  τή  ζω ή τ ή ν  άληθινή  π ο ϋ  
δέν μ π ορ εί νά  ξεφ ύγμ  άπό μ ερ ικ ούς νόμ ου ς  κο
σ μ ικ ούς, α υ τού ς  άκριδώς π ο ϋ  μ έ τόση εύκολία  
π ροσβάλλει ό ά π ειρος άκόμη είς  τή  ζω ή, νέος συγ- 
γραφεύς.

Είς τό  δράμά τρυ ό κ. Κ α ζαντζά κ ης είνε ένας  
π ο ιη τ ή ς , π ο ϋ  'κ ινε ί μ εγάλο ένδιαφ έρον γιά  τή ν  
π ο ιη τ ικ ή  δ ύ να μ ί του . Ά λ λ ά  δέν είνε διόλου τ ε 
χ ν ίτ η ς . Έ π ια ό ε  νά  χ τ ίσ μ  έπάνω  στή ν άλήθεια. Μά 
ή  άσβέστη του  είνε τό  ψέμμα. Ε κείνο π ο ϋ  π ή γε  
νά  καταστρέφει τό μ ετα χειρ ίζετα ι πρώ τος αυτός.

Ή  Λαλώ ά γα π ά ει τό ν  άδελφό τοϋ  άντρα τη ς. 
Πώς τόν ά γ α π ά ε ι ; Χωρίς νά  τό ξέρμ ίσως ό συγ. 
γραφ εύς, δ ε ίχ νε ι τό πώ ς. Ή  ά γ ά π η  τη ς δέν είνε  
π αρ ά  ένα  πάθος κτηνώ δες, ένας π όθος άπολαύσε- 
ως σχεδόν βδελυρός ! Γι’ αΰτό τό τ α π εινό  πάθος  
ό συγγρα φ εύς θαρρεί π ώ ς ό κόσμος είνε  ψεύτικος, 
άδικος ! Θά ή το  ωραίος, άν ή  Λαλώ μ πορ ούσε νά  
άφίσμ τό ν  άντρα τ η ς , νά  π ά ρ η  τόν άδελφό του καί 
ν ά  κυλισθμ μέ α ύτόν είς τ ή ν  λ ά σ π η ν τώ ν οργίων, 
θυσιάζουσα είς  τ ή ν  χυ δ α ία ν  Λ δονήν, κάθε άλλην  
εύγενεστέρα ν ΰπ οχρέω σ ιν π ρός σ ύζυγον , μητέρα, 
τέκ νον .

Τόν νόμ ο α ύτόν τό ν  κτηνώ δη  π ο ϋ  υποτά σσει 
«λα  τά  άλογα ζώ α,—έδώ είνε  τό ψέμμα—μέ ώραΐα 
λόγια  θέλει νά  μ άς παρ αστή σμ  ώς Ιδ α νικ ό ! Καί 
δλα τά  άλλα ιδα νικ ά  τοϋ  λογικ οϋ  άνθρώ που τά  
βρίσκει ό άρρωστος συγγραφ εύς, ψ εμτικα, κατώ τε
ρ α  τώ ν έπ ιθ υ μ ιώ ν καί τ ή ς  εύ τυ χ ία ς  τοϋ  κ τή νους, 
γ ιά  τό ό π ο ιον  λ ά μ π ε ι είς τούς άγρούς τό φώς π οϋ  
-δέν ¿ξημέρωσε άκόμη γ ιά  τ ή ν  άνθρω πότητα!...

Τί φ ώ ς! Ά λλ ά  δέν είνε φώς ! αύτό. Καί μάλιστα  
μέ τ ή ν  δ ύνα μ ι π ο ϋ  έχει ό π ο ιη τ ή ς  — είνε  φλόγες 
κολάσ&ως!...» *

« Π α ν α θ ή ν α ια » — Ε ίνα ι ό τίτλος τή ς ’Α θηναϊκής  
Έ πιθεω ρήσεω ς τών κ .κ . Ά ν ν ίν ο υ  καί Τ σοκοπού- 
λου ή  όπ οία  έδόθη μ ετά  μ εγά λη ς έπ ιτ υ χ ία ς  είς  
τ ή ν  «Ν έαν Σ κηνήν». Ή  νέα  έπιθεώ ρηάις είνε δποις 
δλαι αί έπιθεω ρήσεις. Σειρά έντυπώ σεω ν τύ π ο υ  
Ζ ακυνθινοϋ ά π ό  τάς ’Α θή να ς. Αί σκηναί τη ς  πετα- 
χτα ί καί γεμ ά τα ι σάτυραν. "Ολοι οί ’Α θηναϊκοί 
τ ύ π ο ι , δλαι αί ένοχλή σεις  τή ς  ζω ής, δλα τά φαίδρα 
καί τά  ά π ρ όοπ τα  τοϋ  δρόμου π ερ νο ύ ν  άπό τη ν  
σ κ η νή ν, ώς εΙκόνες κ ινηματογράφ ου, μέ τ ή ν  τ α χύ 
τη τα , Λ ό π ο ία  ά π οκ λείε ι τ ή ν  κούρασιν διά τόν  
θεατήν.

Ή  μ ουσικ ή  γλυ κ υ τά τη  μέ ή χ ο υ ς  γνω στούς, άλ
λά καί π ρ ω τοτύ π ου ς  όφ ειλομένους είς τόν κ. Σα- 
κελλαρίδην υ ιόν.

« Ό  Κ ολ οκ οτρ ώ νη ς ε ίς  θ ά να το ν» . Τό νέον τούτο  
έργον τοϋ  κ. Π οταμιάνου  έδιδάχθη είς τό θέατρον  
«Ν εαπόλεω ς». Ώ ς  ύ π όθ εσ ιν  έχει τή ν  περ ίφ η μ ον  
δίκ η ν καί καταδίκην τοϋ  Κ ολοκοτρώ νη έκ τή ς  ό 
π ο ια ς  τόν έσωσεν ό Ό θ ω ν, δστις έμ φ ανίζετα ι είς  
Α λικίαν 17 έτών.

Περί τό έργον π λέκ ετα ι καί μ ικρόν είδύλλιον τής

κόρης τού  άντιβαόιλέω ς Ά ρ μ π α ν σ π ε ρ γ  μ ετά  τ ο ϋ  
έκ  τών δικαστώ ν τοϋ  Κ ολοκοτρώ νη Τ σερτίδη, κ αθ’ 
δ τό καθήκον καί Λ συναίσθησις τοϋ  π ρ ός  τ ή ν  
πα τρίδα  χρέους νικα, τό ν  εοωτα.

Περί α ύτοϋ  ό κ. Γρ. Ξ ενόπ ουλος  έγραψεν είς  τά  
«Ν έον Ά σ τυ » .

«...Τό καθ' ήμάς θεω ροϋμεν τά ιστορικά δράμ α
τα  τοϋ  κ. Π οταμιάνου ά π ό τά  καλλίτερα. ’Ελά- 
βαμεν άφορμην νά  τό ε ίπ ω μ εν  καί π έρ υ σ ιν , δ τα ν  
έδόθη τό πρώ τόν του , ό «Κ αποδίστριας». Ό  κ .  
Π οταμηίνος π αρ ουσιά ζει τόσα π ροτερ ή μ α τα  ό υ γ -  
γραφέως, ώστε μ άς έμ π νέε ι τ ή ν  π επ ο ίθ η σ ιν  δτι θά  
δ ιέπ ρ επ εν  έξίσου καί είς έργα άνω τέρας τ εχ ν ικ ή ς  
ύποστάσεω ς. Τό ύφος του  έχε ι κ ά τι τό άρρενω - 
π όν· οί χαρακτήρές του  διαγράφ ονται άρκετά εύ -  
κρινώς οί άνθριοποί του ζο ϋ ν  έπ ά νω  είς  τ ή ν  σκη
ν ή ν  μέ κ ά π ο ια ν  ζω ήν ίδ ικ ή ν τω ν· καί τό σ χέδ ιόν  
του, άν δέν είνε  καθαυτό δράμα, έχε ι όμω ς π ο λ λ ά  
στοιχεία  δραματικά...»

« Χ ίμ α ιρ α » .— Περί τή ς συμ βολική ς α υτή ς  φαν
τασμαγορίας τοϋ  π ο ιη τ ο ϋ  τώ ν Ά τθ ίδ ω ν κ. Ά χ ιλ -  
λέως Ν έη  έγραφεν ό κ. Γ. Τ σοκ όπουλος είς  τα ς  
«’Α θήνας».

« Ό  «ποδογλύφτης»"Ε ρω τας, ό Π ειρασμός, ό Θ ά 
να τος, ό Χ ρόνος, τό Χ ρήμα, δλα ι αί δ υνά μ εις  α ί  έ ν -  
τός τοϋ  άνθρώ που καί ύπ ερ ά νω  τοϋ  άνθρώ που, τά  
αισθήματα καί τά στοιχεία , καταδιώ κοντα , π ο -  
θοϋντα, καί στριφ ογυρίζοντα  π έρ ιξ  τοϋ  Κ άλλους, 
τή ς Χίμαιρας, ιδού ή ύπ όθεσ ις  τού  π ο ιη τ ικ ο ύ  δρά
μ ατος τοϋ κ. Ά χ .  Ν έη , π α ιχθ έντος  είς τό « Ά θ ή -  
να ιον». Είς τό τεράστιον θέμα προσθέσατε υ π ο 
κρούσεις τοϋ Γκλούκ καί τοϋ  Μ πετόβεν και τ ή ν  
ύπ έρ οχον  νή σ ον των νεκρώ ν τοϋ  Μ παϊκλιν καί θά  
έχετε τ ή ν  εύ γενή  σφαίραν έμ π νεύσ εω ς, τ ή ν  ό π ο ία ν  
π εριή λθε τό π νε ύ μ α  τοϋ κ. Νέη διά ν ά  καταστρώ σμ  
τό έργον τοΰτο.

Κάθε άλλος άνθρω πος θά έτρόμα ζεν είς  τ ή ν  ά ε-  
ροπλοία ν α υ τ ή ν . Ά λ λ ’ό κ. Ν έη ς π ροέβη  μ έ  θάρρος  
καί μάς παρουσίασε κάτι τ ι  έκτός τό π ο υ , έκ τος  
χρόνου , έκτός θεατρικώ ν κανόνω ν καί έκτός λογι
κή ς. Ό  π ο ιη τ ή ς  έκ α μ εν δ .τ ι ή μ π οοοΰ σ ε . Ά λ λ ’ 
α ϊτ ό  δέν ητο άρκετόν. Καί τό έργον έπ εσ εν .

'Όσοι ε ίχα ν  διαβάσει π ο ιή μ α τα  τοϋ  κ. Ν έη , έ π ε -  
ρ ίμ ενον π υ κ νο ύ ς  τούς ώραίους σ τ ίχ ο υ ς . Δ ιότι ε ίν ε  
άναμφ ισβήτητον δτι είς  τάς Ά τθ ίδ α ς  άφιερώθη  
φλυαρία λατρευτικ ή , άλλά προσεφέρθησαν καί μ ε 
ρικοί τέλειοι καί άομ ονικ ώ τατοι στίχοι. Δ υστυχώ ς  
ούτε αύτό δέν συνέβη  είς τη ν  «Χίμαιραν». Ά π ό  
τας τοεϊς π ρά ξεις ε ίνε  ζή τη μ α  άν διαλέγω νται δώ 
δεκα στίχοι κ α λ ο ί...»

Τό 'Ε λ λ η ν ικ ό ν  μ ε λ ό δ ρ α μ α .— ‘Ο δαιμ όνιος έ π ι -  
χειρ η μ ατίας κ. Ά ρνιώ τη^ κατώρθωσε νά  σ υ μ π ή ξ μ  
έκ νέου  καί νά  παρουδιάσμ  άρτιον θίασον Ε λ λ η 
νικ ού Μ ελοδράματος μέ τό ζεΰ γο ς  Κ οκκίνη , Μω- 
ραίτην, Βλαχόπου?,ον, Β ακαρέλην κ .τ.λ. καί μ έ  
χορούς άνδρώ ν καί γυνα ικ ώ ν λ ία ν εύ π α ρ ο υ ό ιά -  
στους. λ

* 4 ·
H e c to r  M a lo t.  — Ά π έθ α ν εν  ό Γάλλος μ υθιστοριο-  

γοάφος’ Hector Malot τοϋ ο π ο ίου  τά  κυριώ τερα i g r
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γ α  ε ίν α ι:  «Μία καλή  ύπόθεόις» , « Ό  ύπ ολοχα γός  
Bonnet», «Zyte», «Εις γάμ ος ύ π ό  τή ν  δευτέραν Α ύ- 
νρ α τορ ία ν» , «Τό Κ α π η λεΐον τού  κόόμου», « Ά ν ε υ  
οίκογενείας»  κ .λ .π . Υ π ή ρ ξ ε  Ουνετος, τ ίμ ιος καί 
ειλ ικ ρ ινή ς  είς  δ ,τ ι έγραφε. Δέν όυγκ ρίνετα ι βε
βαίω ς π ρ ός  τούς μ εγάλους Ουγγραφεΐς, άλλ’ άνε- 
δείχθη  ύπ έρ τερος είς  τό είδος τής «έπιφυλλίδος», 
άποφ εύγιον τό  άπ ίθα νον, τό ύπ ερ βολικ όν , τό αί· 
όθ η τικ όν δράμα, ζη τώ ν μ ό νο ν  τό ένδιαφέρον είς 
τά ς  οξεία ς περιΟ τάόεις τή ς  π ρα γμ α τικ ής ζω ής.

Τό ύφ ος του  ή το  άκριβές, άνευ  έρεύνης ή  π α -  
ραμελήόεω ς· μερικαί όελίδες έξέχουν διά τής άκρι- 
βοϋ ς  άναπαραότάόεω ς τή ς νεω τέρας ζω ής καί διά 
τ ή ς  άκριβοΰς έκφράόεως.

Ό  Malot έγραφε διά τά π α ιδ ία  όρκετά είδικά  
έργα.

« Ή γ η ό ώ » . — Έ λά βομ εν έξ ’Α θηνώ ν τά τρία  
π ρώ τα  φυλλάδια τού  νέου  π ερ ιοδικού «ΉγηΟώ», 
π ερ ιέχο ντ ο ς  μ όνον π ο ιή μ α τα  καί έκδιδομένου ύ π ό  
νέω ν τούς ο π ο ίο υ ς  άπ ό  καρδίας όυγχα ίρει ή  
«Ν έα Ζωή» καί εύ χετα ι νά  ίδουν γρήγορα γ ιγ α ν 
τω μένο  τό ώραΐον Ιδανικόν π ο ύ  λ ικ ν ίζου ν  ήδη  
τόόον  άρμονικά  τά πρώ τα τραγούδιά  τω ν.

Ε Π I Σ Τ  Η Μ A I

Α ν α τ ρ ο φ ή  τώ ν ότιόγγω ν.— Τά μεγάλα κέρδη  
τ ά  π ροερχόμ ενα  έκ τού  έμ π ορ ίου  τώ ν όπ όγγω ν έ- 
π η ύ ξνιό α ν  τ ή ν  έξερ εύ νη ό ιν  τού  βυθού τώ ν άκτών 
τ ή ς  Σ υρίας, Ε λ λ ά δ ο ς , Τ ριπολίτιδος, Τ ύνιδος, καί 
τ ή ς  δαλματικής π αρ αλίας τού  Ά δρ ια τικ ού  π ελ ά -  
γ ο υ ς , είς  τάς όπ ο ία ς  ζμ  τό ζω όφυτον τούτο . Ε ύτυ- 
χώ ς δμως δτι αί δυΟκολίαι τή ς άλιείας τ α ύ τ η ς ,— ύ- 
π ά ρ χο υ ό ι δύται, οί όπ ο ιο ι κ ατέρχονται μ έχρι 30 
μ έτρ . βάθους διά νά  εύρ ουν τή ν  λείαν τω ν—καί ή  
δ λ ο νέν  π α ρ α τη ρ ουμ ένη  έξά ντλη όις  τώ ν Οπόγγων 
έκ τού  βυθού τώ ν θαλαΟΟών, ύ π ή ρ ξα ν  ή  πρώ τη αι
τ ία  νά  ΟκεφθώΟι καί νά  μελετήοω οι μετά προόο- 
χ ή ς  έάν εΐνε  δυ να τή  ή  έντός τεχνη τώ ν περιφ ραγ
μ άτω ν άνατροφή τώ ν όπ όγγω ν είς βάθη Οχετικώς 
μ ικ ρ ά , δπω ς τούτο  τώρα κατορθοΰται δι’ εν άλλο 
είδος ύδροβίω ν, τά  δότρεα.

Π λειότοι μ έχρ ι το ύ δ ε  έπεχείρηΟ αν νά  πραγμα- 
τοπ οιή θω 0ΐ τ ή ν  ιδέαν τ ο ύ τ η ν  καί πρώ τον, κατά  
τό  1860, ό Lamiral Ουνέλεξε έν Σ υρία καί παρά τάς  
άκ τά ς τή ς  Τ ριπολίτιδος, Ο πόγγους τού  καλλιτέρου  
είδ ου ς , οί όπ ο ιο ι μετεκομίΟθηΟαν έντός τ ρ υ π η μ έ-  
νω ν  κιβω τίω ν μ έχρ ι τώ ν π έρ ιξ  τού  Bandol καί 
Port-Cros. Ή  μ εταφ ύτευόις α ύτη  έφάνη δτι έπ έτ υ -  
χ ε , π λ ή ν  μ ία  έπ ιδρομ ή  μικροζώ ω ν, τά όπ οια  κα- 

„ τέΟ τρεναν τάς νέα ς  άπ οικ ία ς τώ ν Οπόγγων έμα- 
■ ταίωΟαν πάΟαν έλπ ίδα .

Ά π ό  τού  1863 έως τό 1872 οί Schmidt καί Buccicef 
έκ αμ αν δοκιμάς άναλόγους είς  τάς άκτάς τή ς Δαλ
μ α τία ς· έν  ω δέ τ ά  περιφ ράγματα αύτώ ν ¿τελείως 
έ π έ τ χ χ α ν  καί Λ ζω ή τώ ν έν  αύτοϊς Οπόγγων έξη-

ΟφαλίΟθη, α ίφ νης ήρημώ θηόαν ύ π ό  τώ ν γειτόνω ν  
ά λ ιέω ν,τού ς  όπ ο ιους  είχον πείόμ. δτι ή  τοιούτου  εί^ 
δους άνατροφή τών Οπόγγων ήτο ένα είδος μ α γεία ς-

Ν έαι δοκιμαί μάλλον πρόΟφατοι, άπό τού  1895- 
καί έφεξής, γενόμ ενα ι έπ ί τώ ν άκτώ ν τή ς Φλωρίδος 
έδωΟαν Ικ ανοπ οιη τικ ά  άποτελέομ ατα . Οί Οπόγγοι 
άφοΰ δεθώΟιν διά νη μ άτω ν έπ ί δοκών βυθιζομέ- 
νω ν είς βάθος 0,60 έως 3 μέτρ. άφιενται έκεΐ έ π ί  
ολίγους μ ή να ς έως δτου έπουλώόωόι· παρετηρή - 
θη δέ δτι οί Ο πόγγοι ούτοι έντός έξ μη νώ ν μ εγε
θ ύνοντα ι δ ιπλαοίω ς, έντος δύο δέ τό π ολύ  έτώ ν  
γ ίνο ντ α ι Ο πόγγοι έμ π ορεύόιμ οι.

Τ έλος, κατά τούς τελευτα ίους τούτους μ ή να ς , 
τό όω ματεΐον τώ ν έμπόρω ν τής πόλεω ς είβχ π ρ ο -  
έβη είς νέα ς  έγκαταότάόείς ό π ό γ γ ω ν  καί τώρα  
π λ έ ο ν , οί έμ π ειρο ι καλλιεργηταί τών Οπόγγων, ά- 
ναμφιβόλως θά άποφύγωΟιν δλας τας δ υνα τός α ιτ ί
ας τή ς ά π οτυχία ς  καί ούτω ή  άνατροφή τώ ν ο π ό γ 
γω ν δύναται νά  γ ίν μ  μία βιομ ηχα νία  προΟοδο 
φόρος.

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Ζ Ω Η

‘Ε κ α τ ο ντ α ετ η ρ ις  το ύ  Γ α ρ ιβ ά λ δ η . — Μ εγαλο
π ρ ε π ή ς  καί έπιόάλλουΟ α έτελέοθη  έν  τμ. ήμετέρα  
π ό λ ει ή έορτή έπ ί τμ  έκατοντα ετη ρίδι τού  μ εγά λου  
ήρωος τή ς Ιτ α λ ία ς .Τ ή ν  π α ρ οικ ίαν μας άντεπροόώ - 
πευΟ αν κατά τή ν  έοοτή ν μ έλη  τής Κ οινότητος, τή ς  
[Ελλ. ΛέΟχης, τού Γ υμ ναότικ οΰ  Σ υλλόγου ό «Μ ί- 
λων», τή ς Έ λλ . Τ εκτονικής Στοάς «Μέγας ’Αλέ
ξανδρος» να ι ή ‘Ελλ. Φ ιλαρμονική. Λ όγον δ’ έ ξ ε -  
φώνηΟεν ό δ ικηγόρος κ. Α ύλω νίτη ς.

Τ ά νέα .ά ντ ιτορ π ιΧ Χ ικ ά  μ α ς . — Έ γένετο  Λ κ α- 
θέλκυΟις τών δύο νέω ν ά ντιτορ πιλλικώ ν μας άτινα  
ώνομάΟθηΟαν «Λόγχη» καί «Σφενδόνη».

Ν έοι ή ρω ες. — Είς τό Μ ακεδονικόν ‘Η ρφον κα- 
τέλαβον έξέχουόα ν θέόιν αί μοοφαί τώ ν γεννα ίω ν  
π αλληκαριώ ν Κ απετάν Ν ικηφόρου, Κ α πετάν Μη- 
τρούΟη, Κ απετάν Ζέρμα, Κ απετάν Ά νδρ έα  καί 
Κ α πετάν Ζάκα π ο ύ  ώλοκαυτώ θηόαν έπάνω  είς τάς  
φλόγας κ ά π οια ς μ εγάλη ς Ιδέας, κ ά π οιου  π όθου  
ύ ύ η λ ο ύ , κά,ποιου καθήκοντος μεγάλου, τού ο π ο ίου  
τή ν ά ντίλη φ ιν έχου ν  ολίγοι έκλεκτοί.

‘Ο τελευτα ίος (Γρηγόριος Φ αληρεύς), έπ ο λ έμ η -  
Οεν είς τά 97 είς τ ή ν  Κ ρήτην ώς δεκ α νεύς, τφ  
1903 δέ έγ ε ινεν  άξιω ματικός τού  έλλην. Οτρατού.

Ά π έ θ α ν εν  έν  Ά θ ή να ις  6 δ ια π ρ επ ή ς  νομομαθής  
Ά ν δ ρ έ α ς  Π ά γ κ α λ ο ς  ό άπό τού  1886 π αρ ά  τφ Μι- 
κτφ Πρωτοδικείο) τελευταίω ς δέ καί Έ φετείω  ’Α λε
ξάνδρειάς ά ντιπ ροόω π εύόα ς έπ α ξίω ς τ ή ν  Ε λλ ά δ α .

‘Ο μεταΟτάς τυ γχά νει θείος τού  έκ τώ ν ίδρυτώ ν- 
τή ς  «Νέας Ζωής» κ. Κ. X. Παγκάλου ον ό υ λ λ υ π ο ύ — 
μεθα έγκαρδίω ς.

»


