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ΓΔΡΙΘΕΙΣΑ ΤΑ·. 1882 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜΑΙ 3,000,000 

8ΡΑΒΕΙ0Ν ΧΡΥΣΟΪΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΧΡΥΣΟΥΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 1900 ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΛΓΜΠΙΟΝ 1888 ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 1900 

ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΕΙΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 
Χημικώς καθαρός έκ μεταλλικού χαλκού καί θειικού οξέως 

έκ θείου της Μήλου ανώτερος παντός εισαγομένου έκ του εξω
τερικού και είς τιμΐιν ευθηνοτέραν. 

Α Ν Τ Ι I I ΚΙ'< )Ν( »>:ΐ ΙΟΡΙ Μ Ι 
ΙΙαοασκεύασμα άλάνθαστον κατά τοϋ ΙΙερονοσπόρου, άνα-

λυθέν ύπό τοϋ Γεωπονικού Χημείου και εγκριθέν ΰπό τυϋ Υ 
πουργείου των Εσωτερικών ώς καταλληλότερον και εύχρηστό-
τεοον παντός άλλου παρασκευάσιιατος·· 

Ή αντιπερονο<ίπορίνη κατασκευάζεται ύπό τήν έπο-
πτείαν τοϋ Γεωπονικού τμήματος τού Υπουργείου τών Εσω
τερικών, παρά τού ημετέρου εργοστασίου είς κόνιν και εμπε
ριέχει 60 θείικόν χαλκόν χιιμικώς καθαρόν· ή κόνις αύτη 
διαλύεται άκαριαίως και τελείως, δεν φράσσει ουδέ φθείρει τούς 
ψεκαστήρας, προσκολλάται έπ\ τών φύ/ λων χωρίς νά παρασύ-
ρηται ύπό της βροχής και ενεργεί κατά τοϋ περονοσπόρου άπο-
τελεσματικώτερον τοϋ συνήθους άσβεστούχου πολτού χωρ\ς νά 
βλάπτη τάτρυφερά φύλλα τών αμπέλων. 

ΙΙάσα άλλη σκευασία φερομένη είς τό έμπόριον είς κόνιν 
ύπό διαφόρους ονομασίας και μή εμπεριέχουσα τά συστατικά 
τοϋ ανωτέρω παρασκευάσμασος ουδέν φέρει αποτέλεσμα κατά 
τοϋ πεοονοσπόοου. 

υ 4. -

2α etlevue ?)\Londiale 
45 - r u e L a f f i t e - P a r i s 

L a moins chère de Revues littéraires Françaises. 
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ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ 
ΒροΟενΟείς είς ύπάιίας τάς Ε»'·«>ωτ:αϊκάς έκΟέόεις 
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Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 

('Αφιερώνεται στον αγαπητό μου κ. I. Ιωσήφ). 

Αχνίζει στ' άκροουράνια ή πούλια, 
Τ' αστέρια τρέμουν νά σβυστοϋν, 
Σπίνοι, γαλιάντρες, πετροπούλια 
Τό φώς τής μέρας χαιρετούν. 

Σπίνοι, γαλιάντρες, πετροπούλια 
ΙΙετοϋνε στά πλατάνια ανάρια 
Και πουρπουλίζοντας σκαρίζουν 
Άπό κλωνάρια σέ κλωνάρια. 

Κλωνοφλιφλίσματα τ' αγέρια 
Γλυκοσκορπούν δπου περνούν, 
Καθάρια γάργαρα κρυονέρια, 
Τά μουρμουρίσματα αρχινούν. 

Σπίνοι, γαλιάντρες, πετροπούλια 
Πά' στά κλωνόκλαρα προβάρουν 
Τό φώς τής μέρας κα\ τής Χτίσης 
Μυστήρια κι' ώμορφιές νά εξάρουν, 

Τά κρουσταλλένια τά λαρύγγια 
Σαν δργαν' άγνωρα μυριάδες, 
Ιΐίφερα, τσίτερα και τίγκια 
Μικρά σουραύλια ταμπουράδες, 

Τά κρουσταλλένια τά λαρύγγια 
Ιΐίφερα, τσίτερα και τίγκια, 
Μες τήν απέραντη εκκλησία 
ΙΙλέκουν τήν άφραστη ύμνωδία. 
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Την άγιαν "Ανοιξη ανυμνούνε 
Πού φέρνει τον Ιερό Χυμό 
Και τά πολλά πουλιά λαλούνε 
Μ' εναν αρρύθμιστο ρυθμό. 

Ό άνθρωπος Αδάμ μακάριος 
Στο πλευρό της Συντρόφισσας του 
Μένει ,κι' ακούει τΐιν αρμονία 
Κα\ λούζεται στην ευτυχία. 

Κι' ό πικρός "Οφιδας παρέκει 
Συλλογισμένος παραστέκει 
Κι' ανήσυχα παρατηρεί 
Επάνω, κάτω, έδώθ' έκεϊ... 

Στής "Ανοιξης κλωθογυρίζουν 
Την άνθοκέντητή ποδιά 
Κι' όλολαλοϋν και πουρπουλίζουν 
Τά μαργομάργελα πουλιά. 

Π . Eorfr. Μάρτιο; 1905. 
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Α . Κ0ΥΡΤΙΛ0Υ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

Και είς τά ισχνότερα εγχειρίδια της Ψυχολογίας γίνεται 
λόγος « ε ο ι του «ίυνειομοϋ των παοαο'τάο'εων, και πας 
όστις έκάθισεν είς θρανίον τού γυμνασίου γνωρίζει τονς νό» 
μ ο υ ς της ά ν α π λ ά ο ε ω ς . Άπό τόν καιρόν τού Αριστοτέλους, 
όστις πρώτος κα\ εδώ και είς τόσα άλλα, κατέκτησε τήν άλή-
θειαν — όπως οί έξερευνηται υψώνουν την σημαίαν των έπι 
χώρας άπατήτυυ — είνε γνωστο\ οί τέσσαρες νόμοι: της συνυ
πάρξεως, της διάδοχης, της όμοιότητος και της αντιθέσεως. 
Νεώτεροι ij/υχολόγυι προσέθεσαν και τους νόμους της σχέσεως 
τού γενικού πρός τό μερικόν και της αίηώόους σχέσεως. Ή 
δέ νεωτάτη Ψυχολογία προσπαθεί ν' άναγάγη πάσας ταύτας 
τάς περιπτώσεις είς ένα γενικόν νόμον, διά τόν όποιον ό διά
σημος Δανός φιλόσοφος Χόφδιγγ έπρότεινε τόν όρον ν ό μ ο ς 
της ό λ ό τ η τ ο ς (Gesetz der Totalität). 

'Αλλά τά συναισθήματα, ή χαρά και ή λύπη, μέ όλας τάς 
λεπτοτάτας αποχρώσεις των και τάς απροσδιορίστους ποικι
λίας των πώς επανέρχονται είς την συνείοησίν μας; Ώς γνω
στόν τά συναισθήματα συνδέονται μέ παραστάσεις. Έν βλέμ
μα ζητούν έν άλλο και στηριζόμενον έπ' αυτού, μία σιωπηλή 
ij/αύσις χειρός όταν ή «1/υχή καταόαίνη είς τους τρέμοντας 
δακτύλους, μία κίνησις των χειλέων, έν άρωμα, έν χρώμα, 
μία μελωδία είνε αχώριστα συνυφασμένα μέ τάς μυχιαιτάτας 
ψυχικάς καταστάσεις μας. "Εν άνθος επαναφέρει εμπρός μας 
έν φέρετρον μέ τόν παρ' αυτό σπαραγμον μας- έν τοπίον αφυ
πνίζει όλόκληρον κόσμον συγκινήσεων. Ή χαρά ή ή λύπη, 
όπως ή ταξειδεύτρα χελιδών στηρίζεται είς στέγην ή δένδρον 
ή ΐστόν πλοίου, έχει ανάγκην νά στηριχθη είς κάτι συγκε-
κριμένον. «Είμπορούμεν νά άναμνησθώμεν, λέγει ό Μπαίην, τήν 
τέρύιν τήν οποίαν ήσθάνθημεν είς τήν εξοχήν μίαν θερινή ν 
ήμέραν μετά μακράν διαμονήν είς πόλιν. "Αν έξετάσωμεν κα
λώς θά ίδωμεν δτι ή ι\χώ της τέρύεως ταύτης έρχεται είς 
ημάς μέ τήν βοήθειαν τών συνειρμών της οράσεως, τής άκοίίς 
και ίσως της γεύσεως και τής οσμής. Ανατολή τού ηλίου 
άπό τό ύψος τού Ρίγκι τής Ελβετίας άφίνει έντύπωσιν έντο
νου κα\ διαρκούς εύχαριστήσεως διά μέσου τών καθαρώς πνευ
ματικών συνειρμών τούς οποίους γεννά τό πανόραμα. Είς [3α-
σιλόφοων, άψ' ου παοέστη είς τήν καοατόυησιν Καρόλου τού 

V V ν ν ν ν Kr 
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A' δύναται να διαιώνιση την λύπην του άναμιμνησκόμενος 
τάς λεπτομέρειας της σκηνής. (') 

Δεν είνε ποράδοξον οτι το συναίσθημα το όποιον συχνά 
φθάνει έ'ως είς τα τρίσβαθα της ψυχής καί μέ. τήν έντασίν του 
δονεί όλόκληρον την ύπαρξίν μας, δια ν' αναβίωση έχει ανάγ
κην της παραστάσεως, τού περιβάλλοντος έν ω διεδραματίσθη; 
Ψυχικός συγκινήσεις καθ' έαυτάς μόνον δυσκόλως καί ατελώς 
δυνάμεθα ν' άναπαραστήσωμεν. Ό Λογγφέλλο ήσθάνθη τούτο 
με την όξεΐαν διαίσθησιν αληθούς ποιητού και το εξέφρασε 
τόσον ωραία εις τον Xpudoüv θρϋλον: 

Alas! oui' memories may retrace 
Each circuías tance of time and place 
Season and scene come back again 
And outwar tbings unchanged remain; 
The rest we cannot reinstate; 
Ourselves we cannot recreate, 
Ν07· set our soûls to the savie hey 

Of the rememdered meïody1. 

Τούτο το συναίσθημα είνε αμυδρά και ασύλληπτος υποκει
μενική κατάστασις, και συμβαίνει διότι ούτε κατά ποιότητα, 
ούτε k u t ' έντασιν εΐνε καθαρά και ευκρινώς διακεκριμένη ή 
μεταξύ δύο συναισθημάτων διαφορά. "Αλλως τήν στιγμήν 
καθ' ήν ή χαρά Λ ή λύπη πληροί τήν ύυχήν μας ουδόλως 
σκεπτομεθα νά έκτιμήσωμεν τον βαθμόν των. Άλλ' άνευ δια
κρίσεως δεν υπάρχει καθορισμός, κα\ πράγμα μή δυνάμενον 
νά διακριθή σαφώς άπό άλλο δεν έχει πλήρη αύθυπαρξίαν, 
εντελώς ιδίαν ύπόστασιν. "Αρα συναίσθημα καθ' εαυτό, άνευ 
της βοηθείας παραστατικού στηρίγματος δέν είνε εύκολον ν' 
άναπλασθή ευκρινώς. Διά τούτο και εις εν έκ τών νεωτάτων 
και σημαντικότατων περί συναισθημάτων έργων οριστικώς διε-
τυπώθη ó νόμος της αναπλάσεως τών συναισθημάτων ώς εξής: 
Το ενάοεο"τον ϊι δυο*άρεο"τον τών Σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν (Ge-
fühlstone) άναπλάττοντ'αι αν ά ν α π λ α ό θ ώ ο Ί ν a l π α ο α ΰ τ ά -
ο*εις αεθ ' ω ν Συνδέονται . Καί δο*ω πεοιο'ά'ότερον αυτο
τ ε λ ή ς γίνεται ή α ν α π α ρ α γ ω γ ή τ ώ ν π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν α"τοι-

1) Β α ί η , Ε ι ι ι η Ι ί ο η β α η θ \ V i l l , V . 

2) Άλλοίμονον.' ή μνήμη μας ημπορεί νά ξαναζωγραοίστ, — χάΟε περίστασιν χ α ι -

ροΰ χα1, τόπου.— Έ π ο / α ' . χαι σχτ,να'ι ε'πανέρ/ονται ε'χ νέου — χα\ αναλλοίωτα παρα

μένουν τα έςωτεριχα π ρ ά γ μ α τ α . — Τ α λοιπά δέν ήμποροΰμεν να τα άναπλάσωμεν— τ8ν 

εαυτόν μας δέν ήμποροΰμεν να τόν άναδημιουργήτωμεν Ο υ δ έ να έ π α ν α Ο έ σ ω μ ε ν τ ή ν 

ψ υ / ή ν μ α ς ε ι ς τό α υ τ ά χ λ ε ι δ ' ι (τόν αυτόν τ6νον) τ ή ς μ ε λ ω δ ί α ς π ο υ ε π α ν έ ρ 

χ ε τ α ι ε ι ς τ ή ν μ ν ή μ η ν μ α ς . 
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χ ε ί ω ν , τόόΌν ά κ ρ ι 6 έ ο * τ ε μ ο ν καί ίο"χυρότερον β' ά ν α π α · 
ρ α χ θ ώ ο Ί τα ο'υναιό'θηηατικα (ίτοιχεΐα' 

Άλλ' αρά γε έν τή ποικιλία τών ψυχικών ιδιοσυστασιών 
δέν υπάρχουν και άνθρωποι ένθυμούμενοι τα συναισθήματα 
των, άναπλάττοντες τήν χαράν ή τήν λύπην των άνευ τής 
μεσολαβήσεως άλλων σημείων; Τούτο ύπεστήριξεν ό Ριμπώ, 
ό παγκοσμίου φήμης Γάλλος ψυχολόγος διά πολλών και έξη-
κριβωμένων πειραματικών παρατηρήσεων. Είς τους συναισθη
ματικούς (affectifs) δπως τούς αποκαλεί, πρώτον άναγεννάται 
ή εύάρεστος ή δυσάρεστος συγκίνησις, αί δέ όπτικαι ή κινη-
τικαι αναμνήσεις, τό πλαίσιον τό συγκρατούν τήν ψυχικήν 
ιαιτάστασιν, άναπλάττονται βραδύτερον. Οί άνθρωποι ούτοι 
άναπλάττουν αμέσως τάς όσμάς- φαντάζονται ότι αναπνέουν 
τήν εύωδίαν μαραμένου ρόδου, τό δέ ρόδον αναπαριστάνουν 
μετά ταύτα. 

Ώς προς τήν μνήμην καί τήν φαντασίαν ανωτέρων συναι
σθημάτων ό Ριμπώ έλαβε πολύτιμον μαρτυρίαν άπό παρατη-
ρητήν οιπλώς κατάλληλον διά τοιαύτην αύτοπαρατήρησιν, άπό 
τον φιλόσοφον ποιητήν Σουλλύ-Προυδόμ. 

«Συνηθίζω, έγραψεν ό ποιητής τής Δικαιοο*ύνης πρός 
τόν Ριμπώ, ν' άποχωρίζωμαι άπό τους στίχους τούς οποίους 
γράφω πριν τους αποτελειώσω, και νά τούς άφίνω άρκετόν 
καιρόν είς τό συρτάρι μου. Τούς λησμονώ μάλιστα εκεί μέσα 
άν τό ποίημα δέν uou φαίνεται έπιτυχημένον και μοΰ συμβαί-
ει νά τούς έπανευρίσκω μετά πολλά έτη. Τούς γράφω έκ 

νέου και εχω την ιδιότητα νά αναπαράγω μέ μεγάλην εύ-
κρίνειαν τό συναίσθημα, τό όποιον τούς έγέννησε Τό συναί-
aOnua τούτο τό τοποθετώ ένδομύχως ώς υπόδειγμα τό όποιον 
αντιγράφω μέ τήν χρωματοπυξίδα και τόν χωστήρα τής γλώσ
σης. Ή εργασία αυτή είνε ακριβώς αντίθετος τού αυτοσχε
διασμού. Μοΰ φαίνεται δτι επεξεργάζομαι μίαν άνάμνησιν συναι
σθηματικής καταστάσεως. 

« "Οταν φέρω είς τόν νουν μου τήν συγκίνησιν τήν 
οποίαν μοΰ έπροξένησεν ή είσοδος τών Γερμανών είς τούς 
Ιίαρισίους, έπειτα άπό τάς τελευταίας ήττας μας, μοΰ είνε 
αδύνατον να μή αιο*θανθώ ταυτοχρόνως εκ νέου την 
ιδίαν έκείνην ό"υγκίνηο*ιν, έν ω ή μνημονική είκών 
τών τότε Παρισίων μένει είς τήν μνήμην μου εντελώς χωρι
σμένη άπό πάσαν ένεστώσαν άντίληψιν. "Οταν ενθυμούμαι τό 
είδος τής στοργής, τήν οποίαν ήσθανόμην πρός τήν μητέρα 
μου είς τήν παιδικήν μου ήλικίαν, μού είνε αδύνατον νά μή 

ν 

1) L e b m a n n , D i e H a u p t g e s e t z e des mensc l i l i then G e f ü h l s l e b e n s 3 3 8 . 
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γείνω καΛ πάλιν ωσάν παίδι την στιγμήν κατά την οποίαν 
άναπλάττω την άνάμνησιν έκείνην, νά μη αφήσω τήν ση-
μερινήν καρδίαν μου νά μετάσχη άπό τήν πάλαιαν στοργήν 
τήν προερχομένην άπό τήν ανάμνηση-. Και καταντώ σχεδόν 
νά ερωτώ τον εαυτόν μου μήπως πάσα άνάμνησις συναισθή
ματος λαμβάνει χαρακτήρα παραισθήσεως. 

«"Οταν ήμην φοιτητής είχα κάποιον αίσθημα είς τό όποιον 
ήπατήθην. Ό έρως μου δεν είχε βάθος· έσυγχώρησα τήν προσ-
βολήν, ή οποία ενδιέφερε προ πάντων τήν ματαιοόοξίαν μου. 
Ό χόλος μου και ή αγάπη μου έχουν προ πολλού έξαφανι-
σθη. Έάν λοιπόν άναπλάττω τάς αναμνήσεις των, έν πρώτοις 
αναγνωρίζω τον εαυτόν μου σήμερον ξένον προς τά αισθήματα 
τά όποια άναμιμνήσκομαι· άλλά παρατηρώ αμέσως οτι μένω 
προς αυτά ξένος μόνον έφ' όσον αί αναμνήσεις αύται εΐνε 
αόριστοι και συγκεχυμένοι. Άλλ' άφ' ης στιγμής, διά προσ
πάθειας της μνήμης τάς καθορίζω, παύουν πλέον νά ιίνε 
αναμνήσεις και μ έ ν ω έ κ π λ η κ τ ο ς αίό"θανόμενος εντός 
μ ο υ ν' άνανεώνωνται αί ο"υγκινήό"εις του νεαν ικού πά
θους και της έ ξ ω ο γ ι ο > μ έ ν η ς ζ η λ ο τ υ π ί α ς . Αυτή ή άνα-
ζωογόνησις μόνη μού καθίστα δυνατόν νά διορθώσω τους στί
χους, τους οποίους μ' ένέπνευσεν ή μικρά εκείνη περιπέτεια, 
ή τόσον παλαιά, και νά χρησιμοποιήσω διά τήν έκφρασιν των 
παλαιώνμου συναισθημάτων τήν πεΐραν τήν οποίαν απέκτησα 
εις τήν τέχνην μου». 

Άλλα πόσοι, και χωρίς νά είμεθα καθαρώς duvaidOnun-
τικοί, όπως ό Γάλλος ποιητής, δεν ήσθάνθημεν κάποτε, 
μέσα είς τήν σιωπήν της εργασίας, άνανεουμένην έξαφνα μίαν 
λύπην τήν οποίαν είχε σκεπάσει ή ζωή, άνοιγομένην διά ηιάς, 
πληγήν τήν οποίαν δεν γνωρίζομεν ακριβώς πότε έλάβομεν!... 
Εύρίσκομεν τό συναίσθημα εις τήν ύυχήν μας άγνοούντες τήν 
προέλευσίν του, όπως άπαντώμεν εις τήν άκουγιαλιάν φύκη 
έκβυασθέντα άπό κύματα τρικυμίας τήν οποίαν δεν ενθυμούμεθα. 

Όσοι ανήκουν είς τον «συναισθηματικόν» ύυχολογικόν τύ
πον αισθάνονται έκ νέου τόσον ζωηράν τήν πάλαιαν συγκί
νηση» ώστε ή άνάμνησις τού τόπου και τού χρόνου εξαφανί
ζεται. Διατηρούν άπό τήν ζωήν και άπό τά βιβλία έσωτερι-
κήν τινα συναισθηματικήν έντύπωσιν, αδυνατούντες νά 
καθορίσουν ακριβώς τά καθέκαστα τών γεγονότων τά όποια 
πηρήγαγον τήν έντύπωσιν ταύτην. Ai σφοοραι ψυχικαι κρί
σεις άφίνουν τήν άνάμνησιν θυέλλης είς τήν οποίαν συγχέον
ται αί λεπτομέρειαι. 

Τήν άνάπλασιν τών συναισθηματικών καταστάσεων άνευ 
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παραστατικών στοιχείων (as such) άντέκρουσαν ψυχολόγοι τι
νές, προ πάντων δε ό επιφανής άγγλος ψυχολόγος Τίτσενερ 
διά ιιακρών. Αί έγκυκλοπαιδικαι σελίδες τού «Ακρίτα» δεν 
είνε ^κατάλληλοι ν' άναπτύξωμεν λεπτομερώς τήν συζήτησιν 
ταύτην. Λέγομεν μόνον ότι αί νεώτεραι έρευναι συνηγορούν 
υπέρ της υπάρξεως ιδίου ό'υναιό'θηματικοο τύποΐί. 

Ανάλογα φαινόμενα προσάγει και ή παθολογική Ψυχολογία. 
Ή φρενοβλάβεια ή οποία καλείται «μελαγχολία» κατ' αρχάς είνε 
αόριστος, δέν γεννάται έκ πραγματικών θυμικών ελατηρίων, 
άλλ' έκ φυσιολογικής εξαντλήσεως. Όλίγον κατ' ολίγον ή βα-
ρυθυμία λαμβάνει μορφήν, προβάλλεται εις τον έξωτερικόν κό-
σαον. «Αφού είμαι τόσον λυπημένος, φαίνεται λέγων ό με
λ α γ χ ο λ ι κ ό ς , θά υπάρχουν, χωρίς άλλο, σοβαρο\ λόγοι τής 
λύπης μου· κάποιοι θέλουν τό κακόν μου». Και άπό μελαγ
χολικού καθίσταται καταδιωκόμενος. Ή θυμική κατάστασις 
γεννά τό θλιβερό ν δράμα και τήν σκηνογραφίαν του. 

Τούτο συμβαίνει και εις τήν καλλιτεχνικήν δημιουργίαν. 
Ό Μυσσέ, παραδείγματος χάριν, πρώτον αίσθάνεται και έπειτα 
σκορπίζει τήν ύυχήν του επάνω είς τά πράγματα, και ανα
πολεί τήν φύσιν κα'ι τήν προσκαλεί ώς μάρτυρα. Έν ω ό Ούγγώ, 
όστις αποτελεί έντονον τύπον ο π τ ι κ ο ύ , πρώτον βλέπει τήν 
σκηνογραφίαν και έπειτα ένθυμεϊται τό μετ' αυτής συνδεόμε-
νον συναίσθημα. Τόσον δ' ευχαριστείται νά βλέπη ώστε πολ
λάκις λησμονείται. Χαρακτηριστική θά τίτο ύπό τήν έπούιν 
ταύτην ή σύγκρισις της Souvenir τού Μυσσέ και τής Tristesse 
d'Olympio τού Ούγγώ. 

Ό πλαστικός Γκαίτε εξομολογείται ότι άπό τήν μορφήν 
τών αισθητών προχωρεί είς τήν συγκίνησιν και είς τήν ίδέαν, 
και τό συναίσθημα αποκαλεί »!_·υχολογικήν άφαίρεοΊν (eine 
Abstraktion). Τουναντίον ό Λαμαρτΐνος, όστις ανήκει είς άπό-
χοωσίν τινα τού συναισθηματικού τύπου, έγραφε διά τον εαυ
τόν του. «Τά εξωτερικά πράγματα μόλις διαβλεπόμενα, άφίνουν 
εντός μου ζωηράν και βαθείαν έντύπωσιν». Πρό αυτού ό εν
τόνως ό υ ν α ι ό θ η μ α τ ι κ ο ς Ρουσσώ, είς τόν οποίον αί ίδέαι 
ένεφανίζοντο πρώτον ύπό μορφήν σφοδρών θυμικών καταστά
σεων, έχαρακτήριζεν ώς έξης τήν έμπνευσίν του. «Τό συναί
σθημα ταχύτερον τής αστραπής γεμίζει τήν ψυχήν μου- άλλ' 
άντι νά μέ φωτίση μέ καίει καΐ μέ έκθαμβώνει.... αϊ ίδέαι 
τακτοποιούνται μέσα είς τήν κεφαλήν μου μέ άπίστευτον δυσ-
κολίαν— » 

Τοιαύται παρατηρήσεις, δέν θά ητο ενδιαφέρον νά γείνουν 
και διά τήν ΐδικήν μας λογοτεχνίαν; Ό γράφων τάς γραμμάς 
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ταύτας μέ εύγνωμοσύνην θά έδέχετο τάς ανακοινώσεις τών 
καλλιτεχνών μας, ερμηνευτών τής ανθρωπινής ψυχής δια 
τής λέξεως, τού ρυθμού, τού τόνου, τού χρώματος και τής 
γραμμής. 

Ν. ΧΑΝΤΖΑΡΑ 

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ 

*/2 Δάφνη, μάς πήρεν η άνοιξη· κεΧαϊδεϊ το τρυγόνι στο Βάσος, 
ή αΧκυόνα θά ζαναπαίζη στα κύματα. 'Από το Χόγγον, άπ' την 
ακρογιαΧιά—πού βρίσκεσαι; — ΧάΧησε ν' ακούσω το γΧυκό σου 
σουραύΧι. 

Τά πουΧιά ζευγαοόνουν στα δέντρα· ταίρι - ταίρι κεΧαϊδούν τον 
καιρό τής αγάπης. Τά φιΧιά μας κάτω άντ' τα δέντρα σαν ορθρινό 
κεΧάϊδισμα πότε θ' άντιΧαλ ήσουν; 

Μάς ζητούν οι ροδότοποι πέρα με τά ρόδα Χουσμένα στη δρόσο· 
τρυφερά μου, φΧογάτα έκατόφυΧΧα μέ τά φύΧΧα μελίσσια γεμάτα, 
ή αγάπη μου γιά ενα βοσκόπουΧο, για ενα νιο σάν έσά~ ξεχειΧ'ιζει. 

"Π, σιμά σου νά ζήσω ονειρεύτηκα τη ζωήν άπαΧής περιστέί ας. 
Σάν τρυγόνα στ Ί πράσινα δάσητα πού καΧεϊ την εσπέρα το ταίρι, 
νά σε φτάνη ή φωνή μου γΧυκύτατη στο δροσόπνοο αέρι: 

\ί2 Δάφνη, πού βρίσκεσαι Δάφνη; κοιμάσαι μέ^ τ άγρια κρίνα; 
Ή αγάπη σου κυριαρχεί στη ζωή μου, 'όπως οι ζέφυροι που κυβερ
νούν τους ψηΧόΧιγνονς κρίνους. 
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Α. ΒΟΥΤΥΡΑ 

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ 

Ένας κώδωνας έχυσε τή φωνή του στον αέρα, δυό, τρεϊς 
πετεινοί τής γειτονίας έκραξαν και στο μεγάλο δένδρο τού δι
πλανού σπητιού, πού τά κλαδιά του ακουμπούσαν στο παρά
θυρο του ακούστηκε ένα κελάδημα και φτερούγισμα. 

ΙΙλησίασε στο παράθυρο καί τό άνοιξε. Αέρας υγρός και 
ψυχρός δρμισε νά γεμίση τό δωμάτιο. Ή ήμερα έπρόβαλε 
υγρά κα\ ψυχρά σά νά είχε κατοίκηση, κοιμηθή στά ύγρά 
παλάτια τής θαλάσσης. Ό ουρανός ήτο καθαρός και έδειχνε, 
δτι ή ήμερα θά είνε ωραία, ντυμένη τό χρυσό της φόρεμα. Τά 
σπήτια τά αντικρινά στο χαμήλωμα τού δρόμου μέ κλεισμένα 
ακόμα τά παράθυρα σάν μάτια, φαινόντουσαν κοιμισμένα. 

— Ναί! δπου μέ βγάλη ή άκρη! 
Λέγει μέ τό νού του καθώς στάθηκε λίγο κοιτάζοντας έξω. 
Έμεινε ακίνητος. Εμπρός του άρχισαν νά γείνωνται, νά 

περνούν σάν πανόραμα μέρες γλυκές, μέρες, πού τώρα φο
βάται μή δέν υπήρξαν, άλλά τις γέννησε ή φαντασία του. 
Κοντά σένα πηγάδι μεγάλο, πού κάτω έλαμπε μαύρο τό νερό 
και καθρε&τιζόντουσαν τά γύρω του γυρμένα κλαδιά τών δέν
δρων, μια νύχτα γεμάτη αστέρια, είχαν συναντηθή. Αυτός 
επήγε πρώτος εκεί. Τι χαρά και φόβο είχε! Τά δένδρα γύρω 
του σκοτεινά δέν κινόντουσαν διόλου άπ' τον άνεμο και παν
τού κρατούσε μιά ησυχία, μιά νέκρα σάν ό θόρυβος, ή κίνη-
σις νά είχαν αποθάνει! 

Τό σπήτι τής ερωμένης του φαινόταν νά υψώνεται μέσα 
στά δένδρα σκοτεινό, ήσυχο. Άλλ' ό αράπης ο σκύλλος, τό 
άγριο μανδρόσκυλλο, ό φοβερός εχθρός του, πού πάντα ήτο 
δεμένος τήν ήμερα και λεύθερος τή νύχτα, γιατί δέν ακου
γόταν νά χαλά τήν αρμονία τής σιωπής, τής ησυχίας μέ τό 
βραχνό ναύγισμά τ ο υ > "Ισως θά κυιμώταν σέ καμμιά γωνιά 
τού σπητιού λησμονώντας νά φιλάξη έξ αίτιας τού κρύου, 
τής παγωνιάς. Έξαφνα ένα βήμα ακούστηκε ελαφρό σά νά 
γεινόταν άπό πόδι νεράιδας και φάνηκε εκείνη νά βγαίνη άπό 
τά δένδρα. Τί ώρες ουράνιες πέρασαν τότε! Τό πρωί καθώς 
περνούσε κοντά άπ' τό σπήτι της, στή ρίζα ενός δένδρου βλέ
πει ένα σκυλλι μαύρο ξαπλωμένο. 

— Ό αράπης! λέγει και τραβήχθηκε μή τον ξυπνήση. Έξα
φνα στάθηκε. Τό σκυλλι τού φάνηκε ψόφιο! ΙΙλησίασε μέ προ-
φύλαξι και παρατήρησε. Ό αράπης ύ πιστός φύλακας τού 
σπητιού ήταν νεκρός! Γιαυτό δέν γαύγιζε τή νύχτα, γιαυτό 
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τά σχέδια τους πέτυχαν! Έπειτα από κάμποσες βραόυές και 
σέ ώρες, που αύτη τού αράδιαζε τις θυσίες, πού είχε κάνει 
γιαυτόν, του ανέφερε μαζυ μέ άλλα, ότι αύτη είχε φαρμα
κώσει τον σκύλλο τον αράπη, τόν πιστό φύλακα τού σπητιού, 
γιά νά μη τους χαλάση τή συνέντευξι! Άπό τότε στην ίστο-
οία, η στο πανόοαιια τών ερώτων του έδέθηκε ιιαζυ και τό 
πτώμα τού μαύρου σκύλλου Και δταν θελήση νά φέρη μέ την 
μνήμη του σκηνές έρωτος, ιιαζυ μέ αυτές περνά και τό πτώ
μα του σκύλλου ριχμένο στή ρίζα του δένδρου! 

Άπό τις σκέψες αυτές τόν απέσπασε ή φωνή τής καμ
πάνας τής εκκλησίας. Στή φωνή τής καμπάνας σά νά σή
μαινε τό τέλος τοΰ πανοράματος, τι είκόνες σβεσθήκανε, χά
θηκαν. Ή φωνή τής καμπάνας τού φάνηκε εχθρική, αυτή 
ήταν ή φωνή τής εκκλησίας, πού ήθελε ένωση τήν κόρη, πού 
αγαπούσε μέ τόν μισητό αντίπαλο του!... 

Ένα παράθυρο άνοιξε μέ κρότο χτυπώντας στον τοίχο. 
—Τί κάθουμαι; Μή περιμένω νά τήν δώ η νά βγή ό ήλιος 

πρώτα; Βγήκε έξω. ΙΙερπατούσε γρήγορα σχεδόν τρέχοντας. 
Δύο τρεις όιαβάται σπαρτοί, αραιά πολύ, πού ήσαν στό δρόμο, 
στάθηκαν άμα πέρασε άπό κοντά τους, στή γραμμή ό ένας 
κοντά στον άλλον, και τόν έβλεπαν πού έτρεχε γρήγορα προς 
τήν παραλία. 

Στήν παραλία όταν έφθασε όρμησε στή βάρκα του ξετύλιξε 
τό πανι και ανοίχθηκε. 

— "Οπου μέ βγάλει ή άκρη θά πάω! Λέγει-
Ό άνεμος φούσκωνε τό πανι και ή βάρκα άρχισε νά τρέ-

χη, νά γλυστρά στό κύμα γρήγορα. Σέ λίγο τά βουνά του νη
σιού του μονο σά μαυρίλες φαινόντουσαν και αυτός άκομη 
προχωρούσε. Άφού προχώρησε πολύ, άφησε κουρασμένος τό 
πανι νά παίξη μέ τόν άνεμο και έγειρε στηρίζοντας τό κεφάλι 
στο τιαόνι και είδε, τό κύιια, τό υ,αύοο κύιια και θέλησε νά 
διαπεράση μέ τό μάτι τά κατάμαυρα νερά του. 

Κάτω έκεΐ στά βάθη τής θαλάσσης υπάρχουν ζωές μεγά
λες, τέρατα πελώρια μέ σώμα μαλακό σάν τού όχταποδιού. 
Υπάρχουνε όμως και νεράιδες, πού κατοικούνε σέ σπηλιές ή 
οποίες λάμπουνε άπό άγνωστες φεγγοβολής, νεράιδες τής θα
λάσσης! Έχουν σώμα έμορφο και άσπρο σάν χιόνι, πού πέφτει 
σέ απάτητη κορυφή βουνού και μαύρα μαλλιά όχι ξανθά... 
Δέν μοιάζουνε δχι, μέ έκιίνης! '0 ναύτης γύριοε πάλι στον 
παλαιό συλλογισμό, άλλά ό νούς του όμως σά νά είχε κου-
ρασθή, βαρεθίϊ, σκεπτόμενος τόσον καιρό αυτό, τό ίδιο πράγμα 
σταμάτησε και ξαναγύρισε στις σκέψεις τις νέες. Σέ λίγο 
γυρμένος ό ναύτης στή θάλασσα άπεκοιμάτο. 

Ή βάρκα πηδούσε, γύριζε όπου τό κύμα ήθελε και αυτός 
έβλεπε όνειρο, έβλεπε ότι βρισκόταν μέ τή βάρκα του κοντά 
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σένα νησάκι ξηρό έρημο, πού ήταν λίγο μακρυά άπ' τήν πα
τρίδα του, κα\ τό όποιο μόνο άπό γλάρους και άλλα πουλιά 
τής θαλάσσης κατοικότανε. Τό νησί όμως τώρα δέν ίίτο έρημο. 
Ένα σπήτι μεγάλο, ένα παλάτι πάνω στους βράχους ή,ταν 
χτισμένο. "Αφισε τή βάρκα και πλησίασε στό σπήτι μέ μιά 
μυστική ελπίδα δτι κάτι τόν περιμένει καλό. Ή πόρτα τού 
σπητιού ήταν ανοιχτή και στή μαρμαρένια είσοδο του βλέπει 
μιά κόρη ωραία μέ μαλλιά μαύρα, πού χυνόντουσαν στους 
ώμους της, νά στέκεται. Δέν αισθάνθηκε έκπληξι πού τήν 
είδε καθώς δέν αισθάνθηκε όταν είδε χτισμένο στον έρημο 
βράχο τό σπήτι. Ή κόρη αυτόν περίμενε και αυτός γιαυτήν 
έκεΐ πηγαίνει. Τήν αγκαλιάζει και τήν φιλεί καθώς θά φιλούσε 
σύζυγο, ή ερωμένη μετά μακρύ χωρισμό. Τά χείλη της έκαιαν 
σάν φωτιά και άναψαν φλόγα άσβεστη στή καρδιά του. Έξα
φνα ένώ τήν έσφιγγε στήν αγκαλιά του τήν φιλούσε και αν
τλούσε ηδονή άπό τά χείλη της βλέπει, δη στήν αγκαλιά του 
δέν ήταν εκείνη πιά, άλλά άλλη μιά ξανθή και αυτή Α ξανθή 
ήταν ή ερωμένη του, εκείνη τού νησιού του! 

Μια ακτίνα πραγματικότητος μπαίνει, χο)νεται στό όνειρο 
και τού θυμίζει τήν απιστία της και τού λέγει ότι αυτό πού 
βλέπει εϊνε όνειρο! Φεύγει τότε αυτός άπ' αυτήν και τρέχει 
γρήγορα νά βρή τήν άλλη, ένώ ή ακτίνα τής πραγματικότη
τος σβένει, και μόνο ή ένθύμησι μένει. Τρέχει αυτός και συλ
λογιέται φοβισμένος μή και αυτή ή άλλη είνε όνειρο! Τρέχει, 
γυρίζει μέσα σέναν απέραντο διάδρομο μέ απείρους στύλους, 
και τά βήματα του, ή φωνή του, πού λέγει κάποιο όνομα, χά
νονται μάταια και μόνο τήν κοιμισμένη ήχώ ξυπνούν! "Αρ
χισε νά απελπίζεται όταν τήν βλέπει κεϊ καντά τον, πού είχε 
σταθή, νά κάθεται στηριγμένη σένα ανοιχτό παράθυρο και νά 
τόν παρατηρή μέ χαμόγελο. Έτρεξε κοντά της μέ μιά σκέψι, 
ότι θά πέρασε πολλές φορές άπ' έκεΐ, κοντά της, άλλά δέν 
έπρόσεξε, δέν τήν είδε, τήν ζητούσε άλλου. Πέφτει αυτή στήν 
αγκαλιά του και μέ στεναγμούς τού μιλά. Καθώς έσκυβε α υ 
τός τρελλός άπό αγάπη νά άκούση τά λόγια της τά ανακατω
μένα μέ στεναγμούς, μιά φωνή διαπεραστική ακούστηκε νά 
σχίζη τόν αέρα. Πετάχθηκε, έξύπνησε και μέ ορθάνοιχτα μά
τια κύταξε πού βρισκόταν. Πέρα λίγο άπ' τή βάρκα είδε δυο 
γλάρους νά μαλώνουν στο κύμα. Μαζυ μέ τις ενθυμήσεις, 
πού τού ερχόντουσαν άκουσε και τό χτύπημα τού νερού, πού 
έκανε στή πλευρά τής βάρκας και εννόησε τί ένόμιζε στε
ναγμούς και ομιλίες. 

Ό ήλιος είχε άρχίση νά χάνεται μισοβυθισμένος στά νερά 
καί ή αχτίνες του σάν κλωστές χρυσές ήρχοντο και ενωμένες 
σέ μιά, χρωμάτιζαν τού καταρτιού τήν άκρη. Ή βάρκα πη
δούσε, χόρευε στό κύμα και τό πανι ή:αν διπλωμένο γύρω 
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στο κατάρτι σά νάθελε να άποφύγη τον άνεμο κα\ αγκάλιαζε 
τό ξύλο φοβισμένο ζητώντας βοήθεια. "Εμεινε ό ναύτης ακί
νητος συλλογιζόμενος τό δνειρό του. Μια χαρά αισθάνεται γιά 
τή ζωή και μιά πλημμύρα αγάπης γιά τήν άγνωστη, γιά τήν 
κόρη τοΰ ονείρου. 

θυμήθηκε και τήν άλλη, άλλά παράδοξο δεν θέλησε νά 
μείνη στή μνήμη του και ζήτησε εκείνη τού ονείρου! 

Ένα καΐκι φάνηκε νά έρχεται σχίζοντας πλαγίως τό κύμα. 
Ό άνεμος είχε γυρίση και ταχύ πέρασε κοντά του. Οΐ άνθρω
ποι, πού ήσαν μέσα όρθιοι τον κύταζαν. Μιά κόρη μέ μαύρα 
ααλλιά και αέ άσποο ποόσωπο ήταν άκουαπισαένη στήν πού-
μη. Ή καρδιά του χτύπησε όι/νατά, ένόμισε οτι βρήκε ομοιό
τητα μέ εκείνη πού είδε στο δνειρό του. 

— Σαν εκείνη δμοια! είπε, πού νά πηγαίνει άραγε; Μή 
στήν πατρίδα μου; 

Ή αλήθεια ήτο δτι τό πρόσωπο τής κόρης είχε σβύση 
στο νού του και ή μνήμη του δέν τού ζωγράφιζε παρά τά 
μαύρα μαλλιά και τό άσπρο πρόσωπο της και αυτά τώρα θά 
ζητούσε νά ευρη. 

3 * 8 « ^ 

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ 
3*5 • 

— « Αύτεξουσιάτης» δεν σημαίνει τίποτε ά,ΧΧο παρ-i το να μή 
αίσθάνεται κανείς νέας άΧύσεις. Τάς παΧαιάς άΧύσεις τάς έχει συνει-
ΘΊσει ό άνθρωπος. Μόνον αί ν έ α ι άΧύσεις τον ενογΧούν. 

— Εκείνος που πε:να καταβροχθίζει τήν καΧήν, καθώς επίσης και 
τήν κακήν τροφήν, χωρίς νιί βΧέπη καμμίαν διαφοράν. Ό καλΧιτέ-
χνης ό οποίος εχει μερικάς απαιτήσεις δεν θα συλΧυγισθή Χοιπόν 
να προσκάλέση τον πεινασμένου εϊς το τραπέζι του. 

— Άηδιάζομεν έ'ναν κάλ~\ιτέχνην η êvav συγγραφέα όχι διότι àva-
γνωρίζομευ οτι μας ήσέβησεν, αλλά διότι δέν μετεχε ρίσθη επιδέξια 
μέσα, όπως γεΧάση μαζύ μας. 

— Ό κυνισμός εϊς τάς σχέσεις αποδεικνύει οτι εν τή μονώσει ό 
άνθρωπος μεταχειρίζεται τον εαυτόν του σαν σκύΧΧον. 

Εάν ενας θεός εδημιούργησε τον κόσμυν, έπΧασε τον άνθρωπον 
δια να είνε ό πίθηκος τού θεού, ώς διαρκές άντικείμενον ευ
θυμίας εϊς τήν ολίγον μακρυνήν αιωνιότητα του. 
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— Ή επιστήμη εχει ανάγκην από φύσεις ευγενεστέρας παρά 

ή ποίησις. Αι επιστημονικοί φύσεις πρέπει να είνε άπΧούστεραι, να 

παρασύρωνται όΧιγώτερον από τήν δόζαν. 

— Τίποτε άΧΧο από τήν πραγματικότητα· παντού να μεταχειρι-

ζώμεθα τήν πραγματικότητα, άΧλ' οχι όΧόκΧηρον τήν πραγμα

τικότητα—καΧλίτερα μίαν εκΧεκτικήν πραγμ-ιτικότητα. 

— Δεν πρέπει να φ<βήται τις διόΧου όπως άκολονθήση τον δρό-

μυν, ό όποιος φέρει πρός μίαν αρετήν, οταν μάλιστα έννοή οτι ο 

εγωισμός μόνος ε*νε ή αίτια ήτις τον ωθεί πρός αυτήν. 

— "Οταν τις εγκαταΧείπη τον εαυτόν του δυσκόλως τόν έγκα-

ταΧείπουν οι άΧΧοι. 

— Αί σκιαί είνε εντροπαΧώτεραι από τους ανθρώπους. 

— Έν τω άνθρώπω υπάρχουν τόσα φρικώδη πράγματα!... Έπί 

πυΧύ ή γή ύπήρζεν άσυΧον παραφρόνων. 

— Σεβυμεθα πάν ο,τι είνε ήρεμον, ψυχρόν, ευγενές, μακρυνον, 
παρεΧθόν. Πάν τέΧος τού όποιου ή θέα δεν αναγκάζει τήν ψ·υχήν 
όπως ύπερασπισθή και ζητήση καταφύγιον — παν πράγμα περί τοΰ 
όποιου δύναται τις νά όμι\ήση χωρίς νά υψώση τήν φωνήν. 

— "Οταν κανείς κυττάζη γύρω του πίπτει πάντοτε επάνω εις 

τους ανθρώπους. 
Mitos 

ί = . φ Ε = Ξ 

Σ. Δ Ε - Β Ι Α Ζ Η 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

( Ι 8 0 0 - Ι 8 0 7 ) 

Έχί τέλους τά ρωσσ:κά παράπονα έπαυσαν, διότι τή 15 Μαρτίου 1800 
υπεγράφη έν Κωνσταντ:νουπόλε: ή συνθήκη, 5;' ης αί νήσο; τοΰ Ιονίου 
άχίτέλοον ελεύθερον χα! άνεςάρτητον Κράτος ύπΌ το ί ν ο μ * Επτάνησος 

ΠοΧιτεία. Τοΰτο ήτο τι πρώτον ελεύθερον ΈλληνικΌν κράτος, το όποιον 
έπειτα τόσων αιώνων περιελαμόάνετο μεταςύ των ευρωπαϊκών κρατών, μετά 
συντάγματος καΙ ιδίας σημαία;. Κατά το άρθρον Γ' τής έν λόγω συνθή
κης οί Επτανήσιο·., οί όποϊο: έμπορεύοντ'ο είς τουρκ'.κάς χώρας ή εις 
ά/.τάς άπεδήμουν ύπέκειντο είς τον πρόξενον ή ύποπράξενον τής Επτανή
σου. ΚαΙ ή Πύλη έπρεπε παντί σθένε: νά ένεργήση, οπως εις τήν Βαρ-
βαρίαν τά πλοΤα κα! οί έμπορο: τής Επτανήσου τύχωσ: προστασίας. Κατά 

* Χυνέ/^ια απο τήν ιελίδ. 18 
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Τ5 έκτον άρθρον ο! έμπορο: κα: ο: ο: πλοίαρχο: των νήσων είχον έλεύθε-
ρον ti στάδιον εις τήν Μαύρην Θάλασσαν. Ti ϊΜομον άρθρον περιελάμ
βανε1/ επίσης περ! ελευθερίας του εμπορίου κα! της ναυτιλίας των Νήσων 
και περ: σεβασμού της Βαβαρίας πρ':ς τούς Επτανησίους1. 

Tb Τουρκικίν δίπλωμα, επίσης έπραγματεύετί περ! της ναυτιλίας κα! 
τβϋ εμπορίου νήσων, λέγίν ό'τι επειδή ή τελεία ελευθερία του έμπορ:ου 
είνε ή πηγή της ευημερίας 3:α τοΰτο έπέτρεπεν ο: επτανήσιοι να έμπορεύων-
τα: κα: ν α ταξε:οεύωσ: με τ α πλο:ά των εις άπάσας τάς τ:υρκ:κάς άκτας 
•/.α! παντοιοτοτρέπως θ α έμπόδιζεν ή Πύλη δ ι α της προστασίας της, πά
σας τας κακώσεις της Ι!αρβαρ:ας5. 

Το πρώτον τούτο Ιλληνικίν ελεύθερον κράτος άνεγνοιρίσθη κα! ύπΌ 
των ισχυρότερων της Ευρώπης ηγεμόνων κα! πολλο! τούτων ειχον 3:ωρ:σε: 
τους οικείους1 πράκτορας παρά τη πρωτευουση της νεαράς ταύτης Πολι
τείας, της οποίας ο: άντ:πρόσιοπο: όμο:ως έγινοντο οεκτο! επισήμως είς 
ξενας χώρας. Επιτετραμμένος τών νήσων έν Κωνσταντ:νουπόλε: ήτο ό 
κόμης Ά. Θωμάς Αευκόκιλος, εν Παρισίο'ς ό Καπάδοκος κα! εν Πετρου-
πόλε: : Νεράντζης. 

Γενικό! πρόξενοι τών νήσων ήσαν ο! εξής: 
Έν Πάτραις και περιχώροις ό Ιωάννης Καρβελας εκ Ζακύνθου*, έν 

Σμύρνη κα! περιχώροις : Λεονάρδος Μερκάτης εκ Ζακύνθου, έν "Αρτη κα! 
περιχώροις ό Νικόλαος Ζαμπέλης εκ Λευκάδος. 

Πρόξενο: δέ ήσαν si ήξής: Έν Μεσολογγιω ό Γεώργιος Τσιτσιλιάνης, 
εν θεσσαλονίκη κα! περ:χώρο:ς ό Ιωσήφ Κοκ άγγλος, έν Ά6·ύδω της 
μικρασιατικές Μυσιας, ό Μάρ·.ος Ξανθόπουλος εκ Κερκύρας, έν Άρκαοια 
δ Αναστάσιος Κορνήλιος έκ Ζακύνθου, έν Κρήτη, ό Μιχαήλ Κεφάλας έκ 
Κεφαλληνίας, εν Ότράντω μέχρι Βαρλέτας, ό Φραγκίσκος Βασσάλους, έν 
Πρεβέζη κα! -ερ'.χώροις, ό Ιωάννης Σπυρίδων Λούσμανης έκ Κερκύρας, 
έν Χίω ό Ιωάννης Ι'έγιος, έν Σάμω κα! Σαντορίνη ό ΙΙέτρος Πήλιχας 
έκ Κεφαλληνίας, έν Κύπρω ό Παναγής Άγγελατος έκ Κεφαλληνίας, έν 
Τύνιδι ό θεύϊωρος Ίγγλεοης έχ Κεφαλληνίας, έν Όοησσώ ό Ιωάννης 
Λεστούνης εκ Κεφαλληνίας, έν Χερσών: ό Γεώργιος Βρετος έξ Ιθάκης, 
έν Τεργέστη ό Λουδοβίκος Σωτήρης έχ Λευκάδος, έν Νεαπέλει ό Βασσάν, 
έν Βενετία ό Γεώργ:ος Γεωργούλας έκ Κερκύρας, έν Λιδέρνω ό Βικέν-
5:ος Κάλβος έκ Κερκύρας, έν Παλέρμω ό "Αντώνιος βαρωνος Γεγγράνδης 
έκ Παλέρμου, έν Μελίτη ό Ευτύχιος Λάζαρης έκ Ζακύνθου, έν Βαρλετα 
κα! περιχώροις ό Χρηστόφορος ΙΙα-αφέλης, έν Μαλάγα κα! αγγλική Γρα-
νάτα ό Αλέξανδρος Γράνδερ, έν Άλεπω ό Άγγελος Λουρ:γέλας εκ Βε-

1) L e T r e Cos t i tuz ion i ζλ . Κερ/.uja 1849 σελ. 3, 4. 

2) Έ ρ μ ά ν ο υ Πούντζη , Del la R e p ú b l i c a Se t t insu laze . B o l o g n a 18G3 σελ. 254. 
3) Έ ν Πάτραις έν άνάγχτ; SvttXpMfactM τάς νήσου; δ γενικός πρόξενος tj¡c Ptuj-

σ'ιας Μ*τ6αΤος Ματ ιάχης . 
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νετίας, έν Γενούη ό Νικόλαος Ραζΐνος έκ Κεφαλληνίας1 κα! έν Αθήναις 
ό Μιχαήλ Πάγκαλος έκ Κέας*. ΟΊ πρόξενο: έ2:κα:ούντο να οιωρίσωσ: προ
ξενικούς πράκτορας. 

Έν τή πρώτη ταύτη ελευθέρα ελληνική π:λ:τε:α ήρξατο ή δρϊσ:ς του 
Ιωάννου Κ'αποδιστρίου τότε μόλις άγοντος το είκοστον πέμπτον της ηλι
κίας έτος, του Καποδ'.στρίου έκε:νου, οστ:ς έγενετο ό πρώτος Κυβερνήτης 
της αναγεννημένης Ελλάδος. Ή ναυτιλία του νέου τούτου Κράτους ήτο 
έκ τών πρώτων φροντίδων της νέας κυβερνήσεως κα! δ:ά του Καποδ'.στρίου. 
Έπ! τώ σκοπώ τούτω είχε ϊιωρισθή επιτροπή. 

Έν τή Ιστορία του έν γένει ελληνικού ναυτικού ίστορικήν σημασίαν 
έχουσιν, ο: πρώτο: ψηφισθέντες νόμο: πρ'ος άνύψωσ:ν της ναυτιλίας και του 
εμπορίου δ:ά θαλάσσης, tth δημοσ:εύομεν αυτούς ώς τότε έλλην:στ! εγρά
φησαν, δ:ατηρούντες τήν γραφήν. Ο: νόμο: ουτο:, αν κα: γεγραμμενο: πρΌ 
εκατόν κα! ε ν ο ς ετών, δέν έχρυσι σχετικώς γλώσσαν άξιοχατάκριτον. Ίοού 
αυτοί. 

«Κανονισμός καί διόρθωσις τής ναυτικής 

(Μαρίνας) 

Προς την Τερουσίαν 

Ή επιτροπή (κομμισιόνε) τής Γενικής Κυβερνήσεως. 

Εις τάς 14 Απριλίου 

Ή ναυτιλία (ναβι^ατζιόνε) οπού με αηαθοπο'ιησιν έζαπΧΐύνει τήν 

πραγματείαν, και είναι μία άένναος πηγή του πλούτου είς κάθε γέ

νος και εϊς κάθε επικρατείαν, εθεωρήθη πάντοτε, θεωρείται τήν σή

μερον, καί Βιαφθεντεύται με τήν μεγάλειτέραν φροντίδα, επιμελειαν 

και ζηλοτυπίαν άπα δ\αις ταΊς Δυναστείαις και Ποτεντζαις3, όπου 

ε·χουν τα μέσα να ημπορούν νλ τήν μετέρ-χωνται καί να τήν καΧ-

~λιερΎθΰσιν. 

Έσυνέβη όπον με τήν βοήθειαν, και με το μέσον τής ναυτιλίας 

καί τής εμπορίας, μικραίς, καί πτω-χαίς Έπικράτειαις, ή στάτα' 

εκαταστήθησαν πΧούσιαις καί ανθηραϊς, καί αΧλαις πάλιν μεγαλαις 

Έπικράτειαις, εκαταστήθησαν τόσον περισσότερον πΧουσιώτεραις, 

και δυνατώτεραις. 
Άνίσως Χοιπον ε^ναι άναντίρρητον, ότι τοϋτο το μέσον το ποΧύ-

τιμον τής ανθρωπινής φιλοπονίας είναι ή πρωτίστη δύναμις, καί έπι-
στήριγμα κάθε Δυναστείας η Ποτέντζας, πρέπει να υποχρέωση καί 

1) Φάχελλος ' Κ π τ ά ν τ , σ ο ; Π ο λ ι τ ε ί α έν τω Άρ/αιοφυλαχε' ιω Ζακύνθου. 

2) Ε*; Πρόξενος τής Ε π τ α ν ή σ ο υ έν "Αθήναις /.λ. έν Έ σ τ · α Ά ρ . 350 του ?τους 

1886. 
3) Δυνάμεις . 4) Κ ρ ά τ η . 
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vi ενασχοΧήση τάις πΧέα ΰψηΧαΐς φρον-ίδες τής ΰποσπόνΰου Συνε
δρίας (φεδερατίβ') κονσέσο) είς το να -παρακίνηση, και να το εμψύ
χωση με ό\ην την ένέργειαν, καί την θερμότητα, δια την Χαμπρο-
τητα, την στολήν, και την επίδοσιν και αύξησιν, της νεογεννημενης 
ΠοΧιτειας μας. 

Τά εδικά μας Νησία, οπού διά κάλήν τύχην άρπάχθησαν από 
την έξαχρείωσιν, και από τό σκότος, είς τ ο οποίον έκείτοντο διά 
τόσους αγώνας, και εσυστήθησαν ε ί ς ελευθέραν και άνεξάρτητον Πο-
Χιτείχν (ρεπούμπλικα) διά τού συμπαθέστατου, ν.αί μαγάλοψύχου 
Βασιλικού χαρίσματος, ευρίσκονται εις την θεσιν την ζηΧευτικήν 
είς τό νά ανοίξουν μίαν οδόν πολλά εύρυχωρον, είς την εύτυχίαν 
την σταθεράν, και διαμένουσαν. 

Τούτην βέβαια θέλουν την επιτύχουν, άν'ισως θέλει ιζεύρουν νά 
ωφεληθούν από την Σεβαστήν Αύτοκρατορικήν διεαφθέντευσιν, από τά 
ώραϊα προνόμια, όπου χαίρονται εις τους ^Οθωμανικούς τόπους, καί 
από έκείνην την έλευθερίαν της εμπορίας e t - την Μαύρην θάλασ
σαν, ή όποια τόσον επιθυμείται, από όλα τά Κύρωπαίκά γένη, καί 
όπού εχαρίσθη είς την σημαίαν της ' Επτανήσου ΙΊοΧιτείας. 

Δεν εστάθη μέσον άνεπιχείρισθον, από την πάΧαι Ένετικήν 
Άριστοκρατίαν, διά νά ασφάλιση τήν σημαίαν της όπού ταίς λη· 
σταρχίαις των πειρατών (κουρσάρων) της Βαρβαρίας. "Εχυσαν καί 
χύνουν θησαυρόν διά τούτον τον ϊδιον σκοπόν ή Ισπανία, ή Αμε
ρική, ή ΌΧλανδία, ή Σβεκία, καί ή Δανιμαρκία, καί όχι όλιγωτέ-
ραις ήΰεΧε χύσουν ή Δνναστείαις της Ιταλίας καί της "Αρκτου 
(νόρδ) όπού ευρίσκονται τήν σήμερον ε'ς πόΧεμυν με αυτά τά Καν
τόνια της Βαρβπρίας. 

Ή μοναχή εδική μας Πολιτεία, χωρίς κόπους, καί έξοδα, με 
τό μέσον της υπέρτατης διαφθεντεύσεως της 'Τψί^λής Πόρτας, βλέ
πει τήν ίδικήν της σημαίαν νά περιτρέχη ολνις τάίς θάλασσαις, καί 
νά τήν σέβωνται, καί νά μήν τήν ενοχΧούσιν αυτοί οι ϊύιοι Βαρβα-
ρέσοι. ΠοΧλά ευτυχέστερα βέβαια ημπορούσε νά ονομάζεται ή Επι
κράτεια μας (στάτο μας). Ανισως με ταύτην τί/ν εξαίρετου βοή-
θειαν, επροβίβαζε καί εφερεν είς τόν άΧηθινόν σκοπόν τήν ναυτι-
Χίαν καί θαλασσοπυρίαν τού Γένους. 

Είς ολίγον διάστημα ή θαλασσοπορία τούτη, έμε \.Χε νά βά'κη 
βέβαια μεγάλην αύξησιν, κα\ μεγάλειτέραν ύποί.ηψιν είς κάθε μέ
ρος, εντεύθεν πλούτη αξιόλογα, ήθελε δώκουν ζωήν, καί δύναμιν, 
οχι ολιγώτερον εις τού κάθε ενός τήν ίδιωτκήν κλ ιρονομίαν, ωσάν 
καί είς τήν δημοσίαν. 

Αγαθόν τόσον μεγαλον, τόσον πολ·ιτιμον καί είς τό όποιον, 
άγαθοπυιόν μο·ιαχόν δαιμόνιον ('γγενιον) Ισχυρών Βασιλέων, ήμ-
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πορούσε νά μας κράξη, φοβερίζεται δι i κακήν τύχην από βαρέους 
κινδύνους, εναντίον είς τους οποίους χρέος εχει νά προστρέξη ή 
πράβλεψις της Διοικήσεως, με φρουράίς καί προφύλαξες δυναταΐς, 

καί σωτηριώδεις. 
Ή επιτροπή λοιπό (κομμισιόνε) με τό νά ένασχοληθή με έκεί

νην τήν επιμέλειαν, καί σκέψιν, οπού επιζητεί ή φύσις ενός αντι
κειμένου τόσου μεγάΧου, καί αποφασιστικού διά τήν εύτυχίαν της 
Επικρατείας, Χογιάζει Οτι τό κακόν ημπορεί νά θεραπευθή, καί νά 
έμποδισθή ακόμα είς τό έξης ó βαρύτατος κίνδυνος, όπού έσημειώθη, 
με τάίς πρόβλεψες, ταίς οποιαις προβάλλει, και προσφέρνει ώς 
τάίς άνώτεραις επικύρωσες της Τερουσίας, είς τήν άκόΧουθον πρότα-
σιν τού θεσπίσματος, με προφύΧαξιν, όπού νά ύποτάξη είς τό 
έξης τους ιδίους της στοχασμούς, είς τήν Γερουσίαν ακόμα καί διά 
τούς Κονσώλους, καί διά τά χρεη τους καί διά τά κέρδη τους, διά 
ταίς άναγκαίαις άπόφασες της αυτής Γερουσίας». 

Ή Γερουσία ενέκρινε κα: έ-εκύρωσε τ':ν εξής νίμον χερ: της Ναυ

τιλίας: 
«Είς τάς 27 Απριλίου 1803. 

Είζ τήν Γερουσίαν. 

Ή Γερουσία αφού ήκουσε τήν αναφοράν, ή ραπόρτο, της γερου-

σιαστικής επιτροπής της Γενικής κυβερνήσεως, θεσπίζει: 

Πρώτον 
Κανένας Καπετάνιος δεν θέλει ήμπορή νά έπιτυχαίνη τήν αυθεν

τική Πατέντα διά νά ταξειδεύη με τήν σημαίαν τής Πολιτείας χω
ρίς όπού νά εχη τά άκόΧουθα επιζητούμενα: 

1. "Οτι νά είναι γεννημένος καί κάτοικος είς τήν Έπ'.κράτειαν 
τής Πολιτείας (είς τό στάτο της ΡεπούμΧικας) ή ακόμη καί ξένος, 
όμως νά είναι κάτοικος διά δέκα χρόνους σννακοΧουθινούς με τήν 
φαμελίαν του είς τήν Έπικράτειαν. 

2. "Οτι νά είναι ήθ^ν κάλων, καί ζωής τίμιας, καί σεμνής. 
3. "Οτι τό Παστιμέντο1 νά είναι όλόκΧηρον τού Καπετάνιου, ή 

άλλου, ή άλλων, όμως όλοι νά ηναι Επτανήσιοι. 

•I. "Οτι ό Καπετάνιος νά προσφέρνη γνησίαν εγγύησιν ή πιεγ-/ια-

ρίαν διά ν. 1200 χίλια διακόσια τάλλαρα διά ασφάλειαν τής εμπι

στευμένης καί τιμημένης ταξειδεύσεως. 

5. "Οτι νά φανερώνη με ξετ'.μωσην νόμιμον τό όσον ημπορεί νά 

ιίσηκώνη τό πατιμάντο του δι i δημόσιον φως, καί όδηγίαν εις το 

πάρσιμον τού χρονικού Αυθεντικού δικαιώματος όπού άκοΧούθως θέ

λει διωρισθή. 
1) ΠλοΤον. 
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Δεύτερον. 

θέλει ξεπέση από κάθε δικαίωμα καί προνόμιον ωσάν Επτανή
σιος, όποιος κάτοικος, ήθελε παραίτηση με την φαμεΧίαν του το 
έδαφος της ΠοΧιτείας διά èva χρόνον όΧόκΧηρον. 

Τρίτον. 

Άφ' ου έχει όλα τά άνω εϊρημενα επιζητούμενα, τά ο π ο ί ο δεν 
θέλει νομίζονται νόμιμα, και ισχυρά χωρίς την διατήρησιν των τρό
πων, καί μεθόδων ή όποίαις ακολούθως, θεΧει φανερωθούν, καί άφ' 
ου αναγνωρισθούν αυτά τά επιζητούμενα ότι είναι νόμιμα, από τήν 
Έπιτροπήν της Γενικής Κυβερνήσεως, τούτη θέλει κάμη τήν άνα-
φοράν της εις τήν πλήρη Γερουσίαν, καί ακολούθως από τό θέσπι-
σμα της Γερουσίας, θέλει αφίνονται εις τόν ζητούν,τα Καπετάνιον 
ή αύθεντικαίς Πατένταις διά τήν περίοδον χρόνων τριών. 

Τέταρτον. 

Μαζύ με ταίς Πα-ένταις θέΧει Χαμβάνει ό καπετάνιος από τό 
όφ'ικιον1 των εξ απορρήτων της Επικρατείας1 καί τό φερμάνι της 
'Ύψηλής Πόρτας, τό όποιον μέΧΧει νά χρησιμεύη διά τήν άσφά-
Χειαν της θαΧασσοπορίας του. 

Πέμπτον. 

Διά τούτο τό άντικε'ιμενον θέλει γραφθή παρευθύς, εϊς τον άπε-
σταΧμένον μας (ίνβιάτον μας) εις τήν ΚωσταντινούποΧιν διά νά 
ήθελεν επ'.τύχη από τήν 'ΤψηΧήν Πόρταν, είκοσι φιρμάνια καί νά 
τα στείΧη με την μεγαΧε:τέραν δυνατήν ταχύτητα εις τήν Γενικήν 
Διοικτ,σιν, Χαμβάνωντας έπιμέλειαν καί εις τό έξης νά κάμνη πρό-
βλεψιν εις τήν χρείαν, ώστε όπου νά μην λείπη ποτε ενας αρμό
διος αριθμός από τέτοιαις δείξες, καί δοκουμέντα διά νά μή σταμα-
τηθή καί εμποδισθή ή θαλασσοπορία, καί νά μήν στενοχωρηθούν ο'ι 
καπετανέοι, όπου ήθελεν άρχωνται νά πάρουν ταίς ΑύθεντικαΊς Πα-
τενταις, μέσα εις τήν περίοδον δύο μηνών εκ τής σημερινής ημέρας, 
προτήτερα από τόν οποίον καιρόν δεν είναι δυνατόν νά τά-Χάβωμεν 
από τήν Κωνσταντινούπολη, θέλει άφίνεται εις τους αυτούς Καπε-
τανέους ή συνειθισμένη επιστολή, ή δεσπάτζο,"'είς^τόν ρηθέντα άπε-
σταλμένον, διά νά ήθεΧεν επιτυχή εις αυτούς τά ανήκοντα φιρμάνια. 

"Έκτον. 

Αφ ου τεΧειώση αύτη ή διορία, δεν θέλει συγχωρούνται εις κά-
νέναν παρόμοιες έπιστολαΊς, ή δεσπάτζα, διά νά άποφύγωμεν άτα-

1) Γραφεϊον. 2) "Ητο ό Καποδίστριας. 
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ξίαις, καί κινδύνους, όπου ημπορούσαν νά συνέβουν εις τά ταξε:δια. 

"Εβδομον 

Ό Καπετάνιος, όπού πρέπει νά όχυρωθή καί νά εφοδιασθή 
με τήν Αυθεντική Πατέντα, είναι και χρέος νά προσφερθή ε'ς τό 
Κριτήριον τής εμπορίας καί ΘαΧασσοπορίας εκείνου τού Νησιού, εις 
τό οποίον ήθελον άπαρθενίζη διά τήν γέννησίν του ή διά τήν γέν-
νησίν του ή διά τήν σταθεράν εγκατοίκησίν τής φαμεΧίας του, διά 
τήν τιμήν του και χρηστοήθειαν, καί διά τήν ίδιοκτησίαν του, ή 
προπιετά του, καί τών συντρόφων του, όπού πρέπει νά είναι ήδη 
Επτανήσιοι, άνίσως είχε συντρόφους, επάνω εις τό Παστιμέντο, 
καθώς έπόθη εις τό πρώτον άρθρζν, και νά προσφέρνη ακόμα καί 
τήν διωρισθεΐσαν εγγύΐ]σιν, ή πιεγ^ιαρίαν διά τάΧΧηρα χίΧια δια
κόσια. 

Τό ανά) ίρηθεν κριτήριον άφ' ού εύρη σωσταΐς και χωρίς έξαίρε-
σιν ταίς προρρηθείσαις δείξες και δοκουμέντα, και γνησίαν τήν εγ-
γύησιν ή πιεγγιαρίαν, όπού πρέπει νά δίδεται εις τό ίφφικιόν του 
τούς συντροφεύει εις τήν τοπ:κήν Διοίκησιν, ή όποια είναι εις χρέος 
"νά συνοδεύση παρευθύς κάθε πράγμα μαζί με τόν Καπετάνιον, εις 
τήν Γενικήν Κυβέρνησιν (άμμηνιστρατζιόνε γενεράλε) προσθέτοντας 
καί τήν εδικήν της γνώμην αίτιοΧογουμένην επάνω εις τό ίσχυρόν 
ή άνίσχυρον τών ακτών επιζητούμενων ήτοι ρεκβιζίτα. 

Εις εκείνα τά Νησία εις τά όποια δεν ήτο συστημένον τό Κρι
τήριον τής εμπορίας καί ΘαΧασσοπορίας, ΘέΧει αναπΧηρώνη εις ταίς 
έπιστασίαις, όπού τού αποδίδονται από τό παρόν άρθρον, ή Τοπική 
Διοίκησις, ή γοβέρνο Χοκαλε. 

"Ογδοον. 

Το Κριτήριον ή ή Διοίκησις, τά προειρηθέντα, εις τά όποια 
άνήκουσι, θέλει είναι άποκριζώμενα διά κάθε εΧΧειψιν οπού εις τό 
έξης ήθεΧε φανερωθή επάνω εις τά επιζητούμενα, τά όποια άπό αυτά 
εβεβαιώθησαν διί ισχυρά καί εις τά όποια ήθεΧε ξεπέσουν διά πα-
ραγγελίαν, ή εΧΧειψιν. 

"Εννατον. 

Δεν θέλει δέχονται ή άνωειρημμέναις εξουσίαις ταΐς δεήσεις, ή 
ίνστάντζαις, τών καπετανέων, άνίσως δεν ΘέΧει είναι ύπό κάτω ε'ς 
τήν ιδίαν τους όρασιν τά Πιστιμέντα1 διά νά κάμνο»ν νά άκοΧουθή 
εις τά αυτά ή ξετ'ιμησις, ή όποια θέλεται άπό τό πρώτον άρθρον. 

1) Πλοία. 
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Δέκατον. 

Τούτη ή ξετίμι^σις ΘέΧει yiverai ÒTTO ενα σώμα πέντε προσώ
πων, όπου διορίζονται από την τυπικήν Διοίκησιν. 

Τρεις από αυτούς, ήγουν ένας πρωτομάστορας, και δύω Καπετα-
νέοι, από τους πΧέα είς ύποΧη^τιν, και έμπειρίαν, θέλει ερευνούν 
καί αναγνωρίζουν, ανίσως το Παστιμέντο είναι άρκετόν δια τήν θα-
'κασσοπορίαν, καί προβΧεμμενον από τήν χειαζομένην του δούΧιυ-
σιν, ύστερα ενωμένοι με τον Καπετάνιον τον Πάρτουί θέΧει κάμνουν 
έμπροσθεν είς ενα μέλος τοϋ Κριτηρίου τής εμπορίας καί θαλασσο
πορίας, τήν πΧέα σωστήν και άκριβήν μέτρησιν τού αυτού Παστι-
μέντου δουΧευόμενοι από το πασέτο το Βενετικό3 δια vii γνωρίσουν 
τήν σωστήν του πορτάδαν' e'ç τόσαις χιλιάδες· χοντραίς βενετικαις. 

Διπ. τούτο το àvTiKtiμενον ΘέΧει ξεκαθαρίζουν ίίς τήν πιστοποίη-
σιν, όπου χρεωστούν νά κάμουν εγγράφως, το μάκρος τοϋ παστη-
μέ·ιτου, από τον σταυρόν έως τήν άστα ή κοράκι τής πΧώρης, το 
ντλάτος· του ε'ς τήν κοριδέραν όπου ανταποκρίνεται άπα τήν τοπο-
θεσίαν τής πιάνας μαΐστρας, ή τής πρώτης στρώσεως είς τ ο μεγα-
Χείτερον μέρος τού πλάτους του, άπα μαδέρι είς μαδέρι, ή σανίδι, 
καί το βάθος του ίσια καί κα~' ευθείαν από το ποντάΧι τ / } > μπου-
κοπόρτας ύποκάτΜ άπα τήν πιάια ή στρώσιν εως επάνω άπα τήν 
Χάταν, ή σμπάγιο, ή καδίνα, τής στίβας είς γραμμήν ευθείαν καί 
έπάνωθεν άπα τι)ν Χάταν τΓ)ς στίβας ή τού αμπαριού, ή σμπάγιου 
ες γραμμήν ευθείαν, ή Χίνεα ρέτα, εως εις τήν Χάταν τής κοβέρτας. 

Δέκατον πρώτον. 

Δια το αύθεντικόν δικαίωμα, ή δόσιμον, ΘέΧει ανταποκρίνεται 
κάθε Καπετάνιος χρονικώς είς το θ>)σαυροφυΧάκιον τού Γένους, τρία 
τάΧΧαρα προΧαβύντως, ή αντετζιπάδο δια κάθε είκοσι χιΧιάδες 
πυρτάδας τού Παστεμέντου του καί είς τήν πατέντα όπου θίΧει τοϋ 
δίδεται, θέλει εξηγείται ή πορτάδα είς ΤονεΧάδαις 'Ιωνικαίς, Χογα-
ριαζομένη ή κάθε μία άπα αύταίς διά δύ: χιλιάδες. 

Δέκατον Δεύτερον. 

'Αφ' ου επιτύχει ο Καπετάνιος τήν αύ<)εντικήν Πατέντα άπα 
τήν Γερουσίαν καί το φιρμάνι του, θέλει οχυρώνεται καί εφοδιάζεται 
από το Κριτήριον τής εμπορίας, καί θαλασσοπορίας, είς το όποιον 
άπαρθενίζει, με τον συνειθισμένον κατάΧογον -ών συντρόφων τοϋ 
εκβιπάγιου*, το όποιον πρέπει να είναι συνθεμένον άπα Έπτανη-
νησιους, με τήν σημείωσιν τού ονόματος τοϋ κάθε ένό~, με τον πα-

2) Λια ϊνάρ /τ , ς . 3) Έ ν ί τ ι χ ο ν μέτρον. 4) Χοιρτ,τικόττ,τα. 
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τέρα του, τήν πατρίδα του, το έπάγγεΧμά του, τό ανάστημα του ή 
στατυύρα του, με τα μαΧΧία του, καί με τους χρόνους του. Έχον
τας φανερόν χρέος τό αυτό κριτήριον να ατέΧνη παρευ^ύς εις τή·ι 
γενικήν κυβέρνησιν, αντίγραφαν γυήσιον, ή άουτέντικο3 τού αυτού κα
ταλόγου, διι φώς καί συνάντησιν διαμένουσαν τής Γενικής Διοικήσεως. 

Δέκατον τρίτον. 

Τό άνωειρημένυν Κριτήριον καί είς εκείνο το νησίο'ΐ, όπου δέν 
ήθεΧεν ευρίσκεται ή Τοπική Διοίκησις, προ τού να άφίνη τον κατά-
λογον είς τον Καπετάνιον, ό οποίος ήθε\εν επιτύχει ταίς Αύθεντι-
καίς Πατένταις, θέλει άπερνα εις τήν άναθεώρησιν καί ρασένια', 
τά πρόσωπα τοϋ εκβιπάγιου τοϋ Παστιμέντου δια να άΧηθεύη με 
τήν πράξιν τήν πραγματικήν ύπαρξιν, και ότι είναι Επτανήσιοι οι 
αυτοί άνθρωποι, με τήν σύγ/.ρισιν τού «αταλόγοκ, ή νότας, όπού 
ΘέΧει τού προσφέρνεται προτήτερα από τον καπετάνιον δια να μήν 
ήθεΧαν έχουν τόπον η ίδιοβουλησίαις, ή άρμπίτρια καί ή άπάταις. 

Δέκατον τέταρτον. 

Άφ' ου γίνη μία τέτοια πράξις, καί άφ' ου ευρέθη ώς καθώς 
πρέπει, ό αριθμός καί ή ίδιότζ/ς τών ανθρώπων, »; εκβιπάγιου, τό 
Κριτήριον ή ή Τοπική Διοίκησις ΘέΧει άφίνη τόν άνωειρημένον κα-
τάλογον, ή ρόΧον είς τόν οποίον θέλει περιγράφονται ή ΰπόθεσις ή 
κυνδιτζιόναις, με ταίς οποίαις οί άνθρωποι τού εκβιπάγιου περνούν 
ετ.άνω τους τήν δούλεψιν τοϋ Παστιμέντου, ήγουν άνίσως με μισθόν 
μηνιάτικον, καί είς ποίον μέτρον δια, καθένα ή με μ^ρτικόν, καί είς 
ποίαν ποσότητα, επάνω είς τό κέρδο: τών ναύΧων, προσθέτοντας τήν 
ολότητα τών μερτικών, τών διορισμένων επάνω είς τό Παστιμέντο 
ανάμεσα είς τόν Καπετάνιον, καί τους συντρόφους του δια, να ήθελε 
μένη àμετάτρεπτος, ή c υνάντησις, ή ρισκέντρο είς τήν περίστασιν 
εκ μιας διχόνοιας αναμεταξύ τους. 

Δέκατον πέμπτον. 

Δεν θέλει δίδεται Αυθεντική Πατέντα είς κανέναν Έπτανήσιον 
Καπετάνιον οποιουδήποτε Παστιμέιτου, επάνω είς τό οποίον να 
ήθελε εχη όποιας λογής μερίδιον κέρδους, ή 'διοκτησίας, άΧΧος τι-
νάς ξένος υπήκοος άπό κάθε Γevoς, όπου ήθεΧεν είναι. 

2) Του πλτ,ρώαιτος τοϋ πλοίου. 3) Έτ:Ίστ,υ.ον. 4) 'ΚπιΟεώρτ,σιν. 
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F E R N A N D D E V A S Q U E Z 

Ol ΔΥΟ ΓΕΡΟΙ 

Σέ μια καλύβα φτωχικών έζούσαν οί γέροι Ούάλτερ. ΤΗταν πια 
πολυ γέροι, πολύ τσακισμένοι. Είχαν το ίδιο θλιβερό πρόσωπο, τΙς 
ίδιες ρυτίδες, το ίδιο βλέμμα καΐ τήν ίδια φωνή· τα τρεμουλιασμένα 
δάχτυλα τους, μόλις που μπορούσαν να κρατούνε το σκουτέλι, τόσο ή 
κούρασι τή; ηλικίας του; αδυνάτιζε τα μέλη. 

Ή μόνη του; ένασχόλησι; ήταν ν' άκοϋνε το μουρμούρισμα του 
βράζοντος αφρού μέ; στην τσουκάλα τή̂ν κρεμασμένη στο τζάκι, να 
βλέπουν — την ώρα τή; αναπαύσεως — του; γεωργούς που έγύριζαν, 
τα βοσκόπουλα που έσφύριζαν στα κοπάδια του;· προ πάντων δμω; 
να θαυμάζουν τή μικρή τους κόρη — τή Μίνα — μέ τα μεταξένια κα
στανά μαλλάκια, τα γαλάζια μάτια, το βεργολύγιστο κορμί- αύτη ήταν 
ή μεγαλήτερή του; ευτυχία, αύιή το χαμόγελο τους· και δταν τής 
μιλούσαν ή φωνή τους έγίνουνταν άπαλώτερη. 

Στ'ι; μάκρυνε; ήμερε;, δταν έτελείωσε το συγύριο, έπλενε τα πή
λινα πιατικά καί έσκούπιζε το πάτωμα, ή Μίνα έδιάβαζε στου; γέ
ρους ιστορίες πού διαβάζονται μέ το νυχτέρι κα'ι διηγήματα θαλασ
σινά και την άκουαν προσεχτικοί, παρατηροϋντες τή μ-κρή τους κόρη 
τόσον ώμορφη μέ το μάλλινο τη; φουστανάκι, καί τα δάκρυα τής χα
ρά; έλαμπαν στα βλέφαρα του; κι' έκυλοοσαν άργά, αργά στα ζαρω
μένα τους μάγουλα. Που κα'ι που ή Μίνα ερριχνε καί μια ματιά πε
ταχτή προ; την εξοχή κα'ι δταν έφτανε στο δειλινά, ή μικρούλα ήταν 
νευρικώτερη, εύθυμότερη, ένω οί γέροι έγίνουνταν πλέον μελαγχο
λικοί.... 

«Γειά-χαρά σε δλου;, ελεγεν δ Χάν; Μπερβάχ, δ νιο; βοσκά;, 
μπαίνοντα; στήν καλύβα.... κα'ι άμέσω; έτραβοϋσε τή Μίνα — τήν αρρα
βωνιαστικιά του — καί τήν έφιλοϋσε στο μέτωπο. 

Άπο τα μάτια των δύο γέρων έβγαιναν αστραπές αθώου μίσους. 
Γιατί αυτό; δ ξένος τους έπερνε ί ο παιδί τους, το μόνο τους στή
ριγμα κα'ι τήν παρηγοριά του;; Μια ενδόμυχη κρυφή ζήλεια του; 
έσφιγγε τήν καρδιά καί σκυθρωποί, έπερίμεναν απελπισμένο: τήν απαί
σια στιγμήν δπου δ βοσκό; δ Μπερβάχ, θάν τους επερνε τή Μίνα. 
εκεί κάτω, κοντά στο βουνό. 

Κα'ι έκλαιγαν, το -βράδυ, μαζί.... οί δύο γέροι, ένω ή Μίνα ονει
ροπολούσε μιαν αγάπη, ονειροπολούσε ένα ξανθό βοσκόπουλο, που θα 
τήν έπερνε έκεϊ στα δλοπράσινα λειβάδια, στ'ις κρουσταλλένιε; πηγές, 
στή σκιά των [φανταστικών βαλανιδιών. 

....Το δειλινον έρρόδιζεν, δταν ξαφνικά φωνέ; διαπεραστικέ; διέ
κοψαν τή σιωπή τή; έξοχης, τά σουραύλια προσκαλούσαν στον κίν
δυνο.... κάποιο δυστύχημα είχε συμβή. Έ Μίνα τρέμοντα; πετάχτηκε 
άπο τήν καλύβα. 
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Σ' ένα μικρό γιδοβοσκο που έτρεχε, έφώναξε: «Φρίτ;! Φρίτ;! ΤΙ 
τρέχει.... ΤΊ Ιγεινε; 

— Καλή μου κοπέλλα, δ Χάνς δ βοσκός έπεσε σ' ένα βαθυ λάκ
κο.... έγλύστρησε.... κα'ι.... 

Δεν έτελείωσε. Έ αρραβωνιαστικιά του νεκρού, χωρίς μια φωνή, 
σωριάστηκε χάμου. 

Οί γέροι έτρεξαν μέ δύναμι καινούργια; νειότη;· τήν έβαλαν στο 
κρεββάτι τη;, τή ζέσταναν μέ τήν πνοή του;, μέ τά φιλιά τους. "Ε
μαθαν τ'ι συνέβη κα'ι έχαμογέλασαν. 

Το βράδυ, οί δύο σακάτηδε; δεν έκλαψαν, αλλά ώνειρεύτηκαν μια 
παιδούλα μέ μεταξένια μαλλιά πού του; έδιάβαζε θαυμαστέ; ίστορίε; 
στο φώ; του κεριού πού έκάπνιζε, ένω ή εξοχή έκοιμότανε μέ; στα 
εύωδιάσματα τή; νυχτά;. 

F e r n a n d d e V a s q u e z . 

.Λ. Ι [ Α . 

HONORÉ DE BALZAC 

Η Μ Κ Τ F ϊ I i 
Δράμα 

( Σ υ ν έ ' / ε ι ο Γ ά π ό τήν σελ. 424). 

Σ Κ Η Ν Η VII. 

Ο ΣΤΡ. (τω Φερόινάνδω). Ελάτε εδώ, φίλε μου. Τριάμι-
συ έτη παρήλθον, άφ' ής μένετε μεθ' ημών καΛ σας· οφείλω 
την γαλήνην του ύπνου μου, μεθ' δλας τάς μέριμνας εμπο
ρίου παμμεγίστου. Είσθε τώρα σχεδόν όσον κ' έγώ δ κύριος 
του εργοστασίου· ήρκέσθητε είς μισθόν αρκετά ίκανοποιητικόν, 
εϊνε αληθές, όχι όμως και άντάξιον ίσως μέ τάς υπηρεσίας, 
τάς οποίας μου προσεφέρατε- Έγώ έμάντευσα πόθεν προέρχε
ται αύτη ή άφιλοχρηματία σας. 

ΦΕΡΔ Έκ τού χαρακτήρος μου, στρατηγέ. 
Ο ΣΤΡ. "Εστω!., άλλα και ή καρδία έχει καί αύτη το μέ

ρος της, έ;.. Έλα, Φερδινάνδε, γνωρίζετε τον ΐδικόν μου τρό
πον τού σκέπτεσθαι έπι τών κοινωνικών τάξεων και των διαι
ρέσεων. Είμεθα δλοι έργα τών χειρών μας: Ύπηρξα στρατιώ
της! έχε λοιπόν έμπιστοσύνην είς έμέ! Μού είπαν τά πάντα.·, 
αγαπάς μια μικρούλα εδώ-. άν της άρέσης είνε δική σου. Ή 
γυναίκα μου υπεστήριξε τήν ύπόθεσί σου και οφείλω να σού 
πώ, δτι επέτυχε. 
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ΦΕΓΔ. Αληθώς; στρατηγέ, ή κυρία δέ Γκρανσάν ώμίλη-
σεν ·ύπέρ: "Α! κυρία! (γονυπετεΐ προ αυτής). Αναγνωρίζω 
τώρα δλον τό μεγαλεϊον της Ψυχής σας! είσθε άγγελος! (τρέ
χων διά νά γονυπετήση πρό τής Παυλίνας). Παυλίνα, Ιΐά̂ υ-
λί\'α μου! 

ΓΕΡΤΡ. (τω στρατηγώ). Έμάντευσα, αγαπά την Παυλίνα. 
ΠΑΓΛ. Κύριε, σας έδωκα ποτέ τό δικαίωμα μέ έν μόνον 

βλέμμα, μέ έ'να μόνον λόγον, νά λέγετε ούτω τό όνομα μου; 
Εκπλήσσομαι, όσον δέν δύνασθε νά φαντασθήτε, βλέπουσα, 
δ η σας ενέπνευσα αισθήματα, τά όπυϊα δέν συμμερίζομαι... 
Έχω υψηλότερος βλέψεις! 

Ο ΣΤΡ. Παυλίνα, παιδί μου, είσαι περισσότερον ή αυστη
ρά. Ά ς ίδωμεν μήπως ύπάρχη καμμία παρεννόησίς; Φερδι
νάνδε έλάτ' εδώ., πλησιέστερα. 

ΦΕΡΔ. Πώς, δεσποινίς, δταν ή μητέρα σας, δταν αυτός ό 
πατέρας σας είνε σύμφωνος;... 

Π Α Υ Λ . (ίδία τω Φερδινάνδω). Χαμένοι! 
Ο ΣΤΡ. "Α! θά κάμω τό σκληρό! Πέστε μου, Φερδινάνδε, 

ανήκετε βεβαίως είς άξιότιμον οίκογένειαν. 
ΙΙΑΓΛ (ίδία τω Φερδινάνδη). Νά το! 
Ο ΣΤΡ. Ό πατέρας σσς βεβαίως έξήσκει επάγγελμα επάνω 

κάτω ώς τό ίδικόν μου, ό όποιος ήμην λοχαγός τής φρουράς. 
ΓΕΡΤ. (ιδία). Χωριομένοι γιά πάντα! 
ΦΙΊΡΔ. (ίδία). "Α! (τή Γερτρούδη). Σάς εννοώ! (τω Στρα

τηγώ). Στρατηγέ, ομολογώ, δτι μόνον είς έν όνειρον, ώ! πολύ 
μακρυνόν έπίστευσα! εις έν γλυκύ όνειρον, είς τό όποιον 
αρέσκεται κάνεις νά εγκαταλείπεται, δταν είνε πτωχός και 
άνευ οικογενείας... τά όνειρα είνε δλη ή περιουσία τών δυσ
τυχών! "Ομολογώ, δτι ονειροπόλησα ώς εύτυχίαν, ή οποία θά 
μέ καθίστα πανευδαίμονα, τό νά σάς άνήκο>! ή υποδοχή δμως, 
τήν οποίαν κάμνει ή δεσποινίς είς ελπίδας πολυ φυσικάς, και 
αί όποιοι σάς έλύπησαν διότι δέν τάς έκράτησα μυστικάς, 
είνε τοιαύτη, ώστε τήν στιγμήν ακόμη ταύτην, επειδή εξήλ
θαν πλέον άπό τήν καμόίαν μου, δέν ϋά εισέλθουν ποτέ πλέον! 
Έξύπνησα, στρατηγέ. Ό πτωχός έχει τήν ύπερηφάνειάν του, 
τήν οποίαν δέν πρέπει νά του πληγώνουν, νά του τήν θρυμ
ματίζουν!... (τη Γερτρούδη). ΙΙαίζετε ρόλον τρομερόν! 

ΓΕΡΤΡ. (αύτώ ίδία). Θά ύπανδρευθή τον Γκοντάρ. 
Ο Σ ΓΡ. (ίδία). Ό δυστυχισμένος ό νέος! (τη Ιίαυλίνα). 

Είνε πολυ καλός! 'Εγώ τον αγαπώ... (λαμβάνει τόν Φερδινάν-
δον κατά μέρος). Ε ί ς τήν θέσιν σας εγώ, εις τήν ήλικίαν σας 
θά... "Οχι, όχι, διάβολε! είνε κόρη μου! 

ΦΕΡΔ. Στρατηγέ, απευθύνομαι είς τήν τιμήν σας... Όρ-
κισθήτέ μου, δτι θά κρατήσετε τήν μεγαλειτέραν έχεμύθειαν, 
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δι' εκείνο πού tlà σάς είπω, και ή εχεμύθεια αυτή νά έπεκ-
ταθή μέχρι τής κυρίας δέ Γκρανσάν. 

Ó ΣΤΡ. (ιδία) "Α, μα τι είν'αυτό! και αυτός ακόμη, όπως 
ή κόρη μου χθες, δυσπιστεί προς τήν γυναικά μου... Έ , νά 
πάρη ό διάβολος! θά μάθω. (Μεγαλοφώνως). Δόστε μου τό 
χέρι· έχετε τόν λόγον άνθρωπου, όστις ποτέ δέν τόν ήθέτησε. 

ΦΕΡΔ. "Ηδη άφού άνεκαλύψατε, πάν δ,τι ήτο θαμμένον 
έν τή καρδία μου, άφοϋ κατεκεραυνώθην, είνε ή ακριβής έκ-
φρασις, άπό τήν περιφρόνησιν τής δεσποινίδος Παυλίνας, μου 
είνε αδύνατον νά διαμείνω έδώ... θά τακτοποιήσω τους λο
γαριασμούς μου, διότι απόψε θά φύγω άπ' έδώ, και αύριον 
άπό τήν Γαλλίαν, έάν εύρω είς τήν Χάβρην άτμόπλοιον διά 
τήν 'Αμερικήν. 

Ο ΣΤΡ. (ίδία). Ά ς τόν άφήσωμεν νά φύγη, θά έπανέλθη. 
(τω Φερδινάνδω). Μπορώ νά τό πώ είς τήν κόρην μου; 

ΦΕΡΔ. Μάλιστα, άλλα μόνον είς αυτήν. 
Ο ΣΤΡ. Παυλίνα!... παιδ'ί μου, τόσωσκληράέταπείνωσεςαυτό 

τό δυστυχισμένο παιδί, ώστε τό έργοστάσιον θά μείνη χωρ\ς διευ-
θυντήν. Ό Φερδινάνδος φεύγει άποψε γιά τήν Αμερική. 

ΠΑΥΛ. Έχει δίκαιον, πατέρα... Κάμνει μόνος του, δ,τι 
θά τόν έσυαβουλεύατε σεις νά κάμη. 

ΓΕΡΤ. (τω Φερδινάνδω ίδία). θά ύπανδρευθή τόν Γκοντάρ! 
ΦΕΡΔ (ομοίως). Άν'όχι 'έγώ, άλλ ' ό θεός θά σάς τιμω-

οήση διά τήν παραδειγιιατικήν αυτήν σκληρότητα σας. 
Ó ΣΤΡ. Είνε πολύ μακράν ή Αμερική... ένα κλίμα πολύ 

άσχημο! 
ΠΑΥΛ Έκεϊ κάμνουν περιουσίαις. 
Ο ΣΤΡ. (ίδία). Δέν τόν αγαπά, (τω Φερδινάνδω).. Φερδι

νάνδε, δέν θ' αναχωρήσετε χωρίς νά σάς παραχωρήσω κάτι, 
διά νά αρχίσετε τήν εργασία σας. 

ΦΕΡΔ. Σάς εύχαρισιώ, στρατηγέ· ά λ λ ' δ,τι μου οφείλετε 
θά μέ φθάση. Άλλως τε μή στεναχωρησθε, πού φεύγω άπό 
τό έργοστάσιον, διότι έκαμα τόν Σιααπώ τόσον ίκανόν, ώστε 
σήμερον δύναται νά μέ αντικατάσταση, και άν θέλετε νά με 
συνοδεύσετε είς τό έργοστάσιον θά δήτε... 

Ο ΣΤΡ. Ευχαρίστως, (ίδία). Όλα περιπλέκονται τόσον πο
λύ, ώστε θά ζητήσω τόν Βερνόν. Αΐ σύμβουλοι και τά μάτια 
τοϋ γηραιού μου ιατρού, θά μέ βοηθήσουν νά μαντεύσω τι 
διαταράσσει τό σπίτι μου, διότι κάτι τρέχει, (μεγαλοφώνως). 
Φερδινάνδε, είμαι ιδικός σου. Κυρίαι, έπανερχομεθα. (ίδια). 
Κάτι τρέχει! (Ό στρατηγός και ό Φερδινάνδος εξέρχονται). 

ΣΚΙΝΗ VIII 
Γερτρούδη, Πανλ ΐνα , 

ΠΑΥΛ. (Κλείει τήν θύραν διά τοϋ σύρτου). Κυρία, όμολο-
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γήσατε, δη ό αγνός έρως, ó έρως ó όποιος δι' ημάς περιλαμ
βάνει και μεγαλύνει δλας τάς ανθρωπινός ευδαιμονίας, ó όποιος 
μάς κάμνει να αίσθανώμεθα αύτάς ώς θείας, μας είνε προσ
φιλέστερος, πολυτιμότερος άπό την ζωήν. 

1ΈΡΤΡ. Έδιαβάσατε την νέαν Έλοΐζαν, αγαπητή μου. Πάν 
δ,τι λέγετε, είνε πομπώδες, άλλ' αληθές. 

ΠΑΥΛ. Έ , λοιπόν, κυρία, θά μέ αναγκάσετε νά κατέλθω 
είς τό έγκλημα της αυτοκτονίας! 

1ΈΡΤΡ. Πόσον θά είσθε ευτυχής, έάν μ' έβλέπατε πράτ-
τουσαν τούτο. Και έάν είχετε τήν δύναμιν νά μέ αναγκάσετε 
είς τοϋτο,̂  θά ήσθάνεσθε έν τη ψυχή τήν χαράν, ή οποία πλη
ροί τήν ίδικήν μου μέχρις έκχειλίσεως. 

ΠΑΥΛ. Κατά τήν γνώμην του πατρός μου ó μεταξύ πολι
τισμένων ανθρώπων πόλεμος έχει τοί/ς νόμους του άλλ' αυτός 
πού μοΰ κάμνετε, κυρία, είνε πόλεμος μή υπαγόμενος είς ού-
δένα νόμον! είνε πόλεμος αγρίων! 

ΓΕΡΤΡ. Κάμετε, έάν δύνασθε, δπως εγώ... 'Αλλά δέν θά 
κατορθώσετε τίποτε! θά ΰπανδρευθήτε τον Γκοντάρ. Είνε πο · 
λυ καλός. Σας βεβαιώ, δτι θά είσθε πολύ ευτυχής μαζύ του, 
διότι έχει προτερήματα. 

ΠΑΥΛ Και νομίζετε, δτι θά σάς αφήσω νά καταστήτε 
τόσον ευκόλως ή σύζυγος του Φερδινάνδου; 

ΓΕΡΤΡ. Μετά τούς λόγους, τους οποίους άντηλλάξαμεν 
αυτή τήν νύκτα, γιατί νά υποκρινώμεθα; Αγαπούσα τό Φερ
δινάνδο, δταν συ ήσο οκτώ ετών. 

ΙΙΑΥΛ. 'Αλλά τωρα είσθε περισσότερον άπό τριάντα!.. Και 
έγώ είμαι νέα!.. Άλλως τε σας μισεί, σάς αποστρέφεται! Μού 
τό είπε· και άλλως τε δέν θέλει γυναίκα, ή οποία είνε ίκανή 
διά τοιαύτην φρικώδη προδοσίαν, ώς ή ιδική σας πρός τον 
πατέρα μου. 

ΓΕΡΤΡ. Είς τους οφθαλμούς τού Φερδινάνδου, ó έρως μου 
θά είνε ή έξάγνισίς μου! 

ΠΑΥΛ. Συμμερίζεται τά αισθήματα μου σάς περιφρονεί, 
κυρία! 

ΓΕΡΤΡ. Νομίζετε; "Ε, λοιπόν, αγαπητή μου, ένας λόγος 
και αυτός έπι πλέον. Έάν δέν τον ήθελον έξ έρωτος, Παυ-
λίνα,| θά μέ κάμης νά τόν θέλω διά σύζυγον, άπό έκδίκησιν. 
Ερχόμενος έδώ δένέγνώριζε ποία ήιιην; 

ΠΑΥΛ. θά τον περιεπλέξατε εις καμμίαν παγίδα, ώς εκείνη, 
τήν οποίαν μας έστήσατε και τήν οποίαν έπέσαμεν. 

1ΈΡΤ. Σταθήτε, φιλτάτη- μία λέξις θά τελειώσουν τά πάντα 
μεταξύ'μας Δέν είπατε καθ' έαυτήν έκατοντάκις, χιλιάκις, είς 
τάς στιγμάς, κατά τάς οποίας αισθάνεται κανείς, δτι είνε όλως 
ψυχή, δτι θά έκάμνατε τάς μεγαλειτέρας θυσίας διά τόν Φερ-
δινάνδον ; 
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ΙΙΑΥΛ· Μάλιστα, κυρία. 
1ΈΡΤ. Όπως τό νά εγκαταλείψετε τόν πατέρα σας, τήν 

Γαλλίαν, νά δώσετε τήν ζωήν σας, τήν τιμήν σας, τήν σωτη-
ρίαν της ψυχής σας ; 

ΠΑΥΛ. *Ω, έρωτα μάλιστα κανείς, έάν έχη τι νά προσ-
φέρη περισσότερον άπό τόν εαυτόν του, τήν γήν και τόν ού-
puvóv. 

ΓΕΡΤΡ. Εκείνο λοιπόν τό όποιον σεις εύχεσθε, έγώ τό 
έκαμα! Άρκεΐ νά σάς ετπω, δτι τίποτε δέν θά μέ έμποδίση, 
ούτε αυτός ό θάνατος! 

ΠΑΥΛ. Σεις λοιπόν είσθε εκείνη ή οποία θά μού επιβάλετε 
νά υπερασπισθώ, (ίδία. Διαρκοϋντος τού μονολόγου της Παυ-
λίνας ή Γερτρούδη μεταβαίνει νά καθίση είς τό άνάκλιντρον). 
"Ω, Φερδινάνδε, ό έρως μας, αυτή τό λέγει, αξίζει περισσό
τερον της ζωής! (τη Γερτρούδη). Κυρία, όλον τό κακόν πού 
μου έπροξι νήσατε, θά τό επανορθώσετε· τά εμπόδια τά μόνα, 
τά όποια εμποδίζουν τόν μετά τού Φερδινάνδου γάμον μου, θά 
τά κατανικήσετε... Ναί, σεις ή οποία έχετε τόσην ίσχύν έπι τού 
πατρός μου, θά τόν κάμετε νά λησμονήση τό κατά τού υιού 
τού στρατηγού Μαρκανδάλ μισός του... 

ΓΕΡΤΡ. Ά , πολύ καλά!" 
ΙΙΣΥΛ Μάλιστα, κυρία ! 
ΓΕΡΤΡ. Και ποία φοβερά μέσα έχετε διά νά μέ εξαναγκά

σετε είς τούτο; 
ΠΑΥΛ. Γνωρίζετε, δ η διεξάγομεν πόλεμον αγρίων;... 
ΓΕΡΤΡ. Είπατε γυναικών, αυτό είνε φοβερώτερον ! Οΐ ά

γριοι προσβάλλουν, πληγώνουν μόνον τό σώμα, ενώ ημείς 
διευθύνομεν τά βέλη μας είς τήν καρδίαν, τήν φιλαυτίαν, τήν 
ύπερηφάνειαν. είς τήν ψυχήν τέλος, και τά βυθίζομεν έκεΐ 
μέ πλήρη εύτυχίαν! 

ΠΑΥΛ. "Ω, δλα αυτά είνε πολύ καλά κατά τής γυναικός 
και έγώ επιτίθεμαι! Λοιπόν, προσφιλής και εντιμότατη μη-
τουιά, αύριον, όχι αργότερα, θά εξαφανίσετε τά εμπόδια, τά 
οποία μέ χωρίζουν άπό τόν Φερδινάνδον, άλλως ό πατέρας μου 
θά μάθη άπ' έμέ όλην σας τήν διαγωγήν και προ και μετά 
τόν γάμον σας ! 

ΓΕΡΤΡ. Ά , αυτό είνε τό μέσον σας; Δυστυχισμένη! Δέν 
θά σάς πιστεύση ποτέ ! 

ΠΑΥΛ. "Ω ! γνωρίζω ποίον είνε τό κράτος σας έπί τού δυ
στυχούς πατρός μου, άλλα έχω αποδείξεις. 

ΓΕΡΤΡ. (έγειρομένη). Αποδείξεις! Αποδείξεις! 
ΠΑΥΛ. Μετέβην εις τού Φερδινάνδου... είμαι πολύ περί

εργος... και ηύρα τάς έπιστολάς σας, κυρία· έχω μερικός κατά 
τών οποίων ή τύφλωσις τού πατρός μου δέν θ α ίσχύση, διότι 
θά τόν αναγκάσουν νά πιστεύση... 
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1 LI IT. Ti; 
ΠΑΥΛ. Όλα! δλα ! 
ΓΕΡΤΡ. Ά λ λ α δυστυχισμένο παιδί, αΰτδ είνε κλοπή, δο

λοφονία! είς τήν ήλικίαν της. 
ΠΑΥΛ Και σείς δεν έδολοφονήσατε τήν εύτυχίαν μου, 

δταν μέ έξηναγκάσατε να αρνηθώ είς τον πατέρα μου τον 
Φερδινάνδον, τον έρωτα μου, τήν δόξαν μου, τήν ζωήν μου; 

ΓΕΡΤΡ. (ιδία). "Ω ! είνε τέχνασμα, δεν ξεύρει τίποτε, 
(μεγαλοφώνωί ). Αυτό είνε στρατήγιιμα διότι ουδέποτε έγραψα.. 
Είνε ψευδές... είνε αδύνατον... Ιΐοϋ είνε αύται αί έπιστολαί; 

1 1 Λ Τ Λ Τάς έχω! 
ΓΕΡΤΡ. Είς το δωμάτιόν σου ; 
1ΙΑΥΛ. 'Εκεϊ οπού είνε, δέν θα κατορθώσετε ποτέ να τάς 

πάρετε. 
ΓΕΡΤΡ. (ίδία). Ή παραφροσύνη μέ ία τρομακτικά της ό

νειρα χορεύει γύρω είς το κεφάλι μου!.. Ό φόνος μού κινεί 
τα δάκτυλα... Σέ τέτοιαις στιγμαίς θα σκοτώνουν!.. Ά ! πώς 
θα τήν έσκότωνα!.. " Ω , θεέ μου, θεέ μου ! μή μέ έγκαταλεί-
πης... άσε μου το λογικον μου ! 

11ΑΥΛ. (ίδία). "Ω, ευχαριστώ, Φερδινάνδε ! βλέπω πόσον 
μέ αγαπάς ! κατώρθωσα να της ανταποδώσω όλο το κακόν πού 
μας έπροξένησε.., καΊ... θα μας σώση!... 

ΓΕΡΤΡ. (ίδία). θά τάς έχη επάνω της· πώς να βεβαιωθώ.. 
Ά ! (τήν πλησιάζει). Παυλίνα ! έάν τάς είχες προ πολλού αυ
τός τάς έπιστολάς, θά ήξευρες, ότι ήγάπων τον Φερδινάνδον· 
δέν τάς επήρες λοιπόν προ ολίγου καιρού; 

Ι Ι Α Τ Λ . Σήμερα το πρωί 
ΓΕΡΤΡ. Δέν τάς έδιάβασες δλας ; 
11ΑΓΛ "Ω, άρκετάς διά νά ξεύρω δτι σας καταστρέφουν! 
ΓΕΡΤ ΙΙαυλίνα, σύ ευρίσκεσαι είς τήν αρχήν τής ζωής. 

(κτυπούν). Ό Φερδινάνδος είνε ό πρώτος άνθρωπος νέος, νέος 
μορφωμένος; υπέροχος, διότι είνε υπέροχος, ό όποιος παρου-
σιάσθη είς τα βλέμματα σου· άλλ' υπάρχουν και πολλοί άλλοι 
είς τόνκόσμον. Ό Φερδινάνδος είχε κάποιαν οικειότητα έδώ είς 
το σπίτι μας, τον έβλεπες καθ' ήμεραν προς αυτόν λοιπόν 
εστράφησαν οί πρώτοι παλμοί τής καρδίας σου. Παραδέχομαι 
αυτό, είνε πολύ φυσικόν. Εις τήν θέοιν σου θά ήσθανομην 
βεβαίως τα αυτά .αισθήματα. Άλλά συ μικρά μου, δέν γνωρί
ζεις ούτε τήν κοινωνίαν, ούτε τον βίον. Καί έάν, δπως πολλαί 
γυναίκες, ι'ιπατάσο... διότι άπατάται κανείς ενίοτε·.. Σύ δύ-
νασαι ακόμη νά έκλέξης άλλα δι' έμέ το πάν έτελείωσε ! δέν 
έχω πλέον νά εκλέξω, διότι έπέρασα τά τριάντα χρόνια. Ό 
Φερόινάνδος'είνε το πάν δι' έμέ, και τού έθυσίασα, πράγμα το 
όποιον ουδέποτε έπρεπε νά κάμω, τήν τιμήν ενός γέροντος. 
Έχεις το πεδίον ελεύθερον δύνασαι ν ' άγαπήσης και άλλον, 
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ακόμη περισσότερον παρ' όσον αγαπάς τώρα.·, αυτό μάς συμ
βαίνει. Έ , λοιπόν άρνήσου τον και δέν ήξεύρεις οποίαν δού-
λην άφωσιωμένην θά έχης είς έμέ! θά έχης πλέον ή μητέ
ρα, πλέον ή φίλην, θά έχης μίαν ψυχήν πλέον ή άφωσιωμέ
νην! "Ω ίδέ! (Γονυπετεί κα\ ύψοΐ τάς χείρας έπ\ τού στήθους 
τής Παυλίνας. Επαναλαμβάνονται οί κτύποι). Ίδυύ με είς 
τούς · πόδας σου, καί είμαι ή αντίπαλος σου !... έταπεινώθην 
αρκετά... και έάν ήξευρες πόσον αυτό στοιχίζει είς μίαν γυ
ναίκα!... Χάριν! χάριν δι' έμέ! (Κτυπούν πολύ δυνατά· ή 
Παυλίνα μετά δέους προσβλέπει τήν θύραν επωφελείται τού 
τρόμου της διά νά ψηλάφηση και πεισθή, έάν κατέχη τάς έπι
στολάς). Άπόδοσέ μου τήν ζωήν !.. (ίδία). Τάς έχει. 

ΠΑΤΛ. Έ , άφήστέ με, κυρία! Ά! πρέπει νά καλέσω κα
νένα... (Απωθεί τήν Γερτρούδην και μεταβαίνει ν' άνοιξη). 

ΓΕΡΤΡ. (ίδία). Δέν ήπατώμην! τάς έχει επάνω της, άλλά 
δέν πρέπει νά τής τάς αφήσω ούτε μίαν ώραν. 

Σ Κ Η Ν Η VIII 
A i avrtaì ό Στρατηγός, ΙΙεονβν. 

Ο ΣΤΡ. Κλειδωμένοι και αί δύο! Διατί αυτή ή κραυγή, 
Παυλίνα; 

ΒΕΡΝ- Τό χρώμα σου είνε πολύ χαλασμένο, παιδί μου. 
"Ας ΐδωμεν τόν σφυγμόν σου. 

Ο ΣΤΡ. Και σύ επίσης είσαι πο^ύ συγκεκινημένη! 
ΓΕΡ. Έγελούσαμε μέ κάτι αστεία. Δέν είν'έτσι Παυλίνα·. 

δέν έγελούσις μικρά μου; 
ΠΑΥΛ. Ναί, μπαμπά. Ή αγαπητή μαμμά κ'εγώ έγελούσαμε. 
ΒΕΡΝ. (τή Παυλίνα). Ένα ψεύμα πολύ χονδρό! 
Ο ΣΤΡ. Δέν ακούσατε ότι έ κτυπούσαν; 
ΠΑΥΛ. Ακούσαμε πολύ καλά, μπαμπά, άλλά δέν ήξεύραμε 

δτι είσαι σύ. 
Ο ΣΤΡ (τώ Βερνόν). Πώς συνεννοούνται εναντίον μου! 

(ιιεγαλοφώνως). Άλλά περι τίνος λοιπόν επρόκειτο; 
ΓΕΡ. Τ Ω Θεέ μου! φίλε μου, θέλετε νά ξεύρετε τά καθέ

καστα αμέσως! Άφήστέ με νά σημάνω για τό τσάϊ. 
Ο ΣΤΡ. Μα έπί τέλους! 
ΓΕΡ. Αυτό είνε τυραννία! Έ , λοιπόν είμεθα κλειδωμένοι 

διά νά μή μάς καταλάβουν, αυτό είνε σαφές. 
Ο ΣΤΡ^Διάβολε! πολύ σαφές! 
ΓΕΡ· (τω στρατηγώ χαμηλοφώνως). "Ηθελα νά αποσπάσω 

άπό τήν κόρην σας τό μυστικόν της, διότι είνε φανερόν ότι 
έχει! και ήλθατε σεις περί τού οποίου ασχολούμαι, διότι δέν 
είνε δικό μου παίδί, έρχεσθε, ώς έάν έφωρμάτε κατ' εχθρού, νά 
μάς διακόψετε ακριβώς τήν στιγμήν καθ'ήν θάέμάνθανα κατιτί. 
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Ο ΣΤΡ. Κυρία κόμησσα δέ Γκρανσάν, άφ' δτου ήλθεν ό 
Γκοντάρ. 

ΓΕΡ. "Ω, να δα και ό Γκοντάρ τώρα! 
ϋ ΣΤΡ. Μη γελοιποιήτε αυτά που σάς· λέγω! Ά π α χθες, 

τίποτε δεν γίνεται έδώ μέσα δπως πάντοτε! Καί ό διάβολος 
να πάρη, θέλω ν α μάθω! 

ΓΕΡΤ. καί ϋβρεις ! πρώτην φοράν τάς ακούω, (εμφα
νίζεται ό Φέλιξ). Φέλιξ το τσάϊ.. 'Εκυυρασθήκατε λοιπόν άπό 
δώδεκα ετών εϋτυχίαν; (ό Φέλιξ κομίζει τα δια την παρασκευήν 
τοΰ τεΐου άναγκαιούντα). 

Ο ΣΤΡ. Δέν είμαι ούτε θα γείνω ποτέ τύραννος. Το πρωί 
δμως ήλθα σέ πολύ κακή ώρα, όταν συνωμιλούσατε υέ τον 
Φερδινάνδυν! Τώρα ακόμη έρχομαι σέ πολύ κακή ώρα, δταν 
συνομιλήτε μέ την κορην μου... Κ οι τέλος πάντων αυτήν την 
νύκτα... 

ΒΕΡΝ. Ελάτε δα, στρατηγέ, φιλονηκήτε δσον θέλετε μέ 
την κυρίαν όχι όμως ενώπιον ξένων. (Ακούεται ό Γκοντάρ). 
Ακούω τον Γκοντάρ. (χαμηλοφώνως τω Στρατηγώ;. Αυτά είνε 
πού μού ύπεσχέθης; "Οταν έχη κανείς ν α κάμμ μέ γυναίκας, 
καί έχω εγώ, ώς ιατρός, εξομολογήσει πα'ρα παλλάς, πρέπει 
να τάς άφίνη να προδίδωνται μόναι των., να τάς παρατηρΓι.. 
'Αλλέως ή βία φέρει τα δάκρυα, καί άπαξ τεθη είς ένέργει'αν 
τό ΰδραυλικόν ούτό σύστημα, είνε ίκαναι νά πνίξουν τους 
άνδρας μέ δύναμιν τριών Ήρακλέων. 

ΣΚΗΝΗ IX 
Οί αίΓτοί, Γκοντάο 

ΓΚΟΝ. Κυρίαι, εΐχον έλθει ήδη δια νά σάς προσφέρω τα 
σέβη μου, άλλ' ευρον κλειστήν τήν θύραν... Στρατηγέ, σάς 
εύχομαι καλήν ήμέραν! (ό στρατηγός άναγινώσκει εφημερίδα 
και τον χαιρετά δια τής χειρός προς τον Βερνόν) " Α , νά ό 
χθεσινός μου αντίπαλος. "Ερχεσθε νά πάρετε τήν αντεκδίκη
ση" σας ιατρέ; 

ΒΕΡΧ. "Οχι, έρχομαι νά πάρω... τό τσάϊ! 
ΓΚΟΝΤ. Ά ! έχετε έδώ αυτήν τήν άγγλικήν, ρωσσικήν και 

κινεζικήν συνήθειαν; ΙΙροτιμάτε καφέ; 
ΓΕΡΤΡ. Μαργαρίτα, καφέ ! 
ΓΚΟΝ. "Οχι, όχι- επιτρέψετε μου νά πάρω τσάϊ- θα πα

ραβώ τήν συνήθειαν μου... άλλως τε βλέπω ότι γευματίζετε, 
τήν μεσημβρίαν και ό καφές μέ τό γάλα θα μού έκοπτε τήν 
όρεξιν δια τό γεύμα... Και έπειτα, οΐ "Αγγλοι, οί Ρώσσοι και 
οί Κινέζοι δέν έχουν όλως διόλου άδικον. 

ΒΕΡΝ. Τό τσάϊ, κύριε, είνε θαυμάσιον πράγμα. 
ΓΚΟΝ. "Οταν είνε καλόν. 

Η Μ Η Τ Ρ Υ Ι Α 66 

ΙΙΑΥΛ. Τό δικό μου, κύριε, είνε τσάϊ Κινεζικόν. 
ΓΕΡΤ. Γιατρέ, πάρετε εφημερίδας, (τή Παυλίνα). Πήγαινε 

νά συνομιλήσης μέ τον κύριον δε Ρεμονβίλ, παιδί μου· εγώ 
θά ετοιμάσω τό τσάϊ. 

ΓΚΟΝ. Ή δεσποινίς δέν επιθυμεί ίσως τήν συνομιλίαν 
μου,-όπως και τό άτομόνμου... 

ΙΙΑΤΛ· 'Απατάσθε, κύριε. 
Ο ΣΤΡ. Γκοντάρ..-
ΙΙΑΤΛ. 'Εάν μού κάμετε τήν χάριν νά μή μέ θέλετε πλέον 

διά σύζυγον, τότε θά κατέχετε απέναντι μου, δλα τά λαμπρά 
προσόντα, τά όποια θά μαγεύσουν τάς δεσποινίδας Μπουντε-
όίλ, Κλενβίλ, Ντερβίλ καί λοιπάς. 

ΓΚΟΝ. Αρκεί, δεσποινίς! "Α! πώς παίζετε μέ ένα έρωτευ-
μένον αποτυχόντα είς τον ερωτά του, ό όποιος έν τούτοις έχει 
σαράντα χιλιάδας φράγκων εισόδημα! Όσον περισσότερον μέ
νω έδώ, τόσον περισσότερον λυπούμαι! Τί ευτυχής άνθρωπος 
αυτός ό κύριος Φερδινάνδος δέ Σαρνύ! 

ΙΙΑΥΛ. Ευτυχής; και γιατί; τό πτωχό τό παιδί! επειδή 
είνε υπάλληλος τού πατρός μου; 

ΓΕΡΤ. Κύριε δέ Ρεμονβίλ. 
Ο ΣΤΡ. Γκοντάρ. 
ΓΕΡΤΡ. Κύριε δέ Ρεμονβίλ. 
Ο ΣΤΡΑΤ. Γκοντάρ, ή γυναικά μου σού μιλεί-
ΓΕΡΤ. Προτιμάτε τό τσάϊ ολίγον ή πολύ γλυκύ; 
ΓΚΟΝ. Μετρίως. 
ΓΕΡΤ. Όχι πολλήν κρέμαν ; 
ΓΚΟΝ. Τουναντίον, κυρία, πολλήν. (τή Παυλίνα). "Α, ό 

κύριος Φερδινάνδος δέν είνε εκείνος ό οποίος... τον οποίον 
έπροτιμήσατε... λοιπόν, έγώ δύνομαι νά σάς διαβεβαιώσω ότι 
αρέσκει πάρα πολύ είς τήν θετήν σας μητέρα. 

ΙΙΑΥΛ. (ιδία). Τι άρρώστεια αύτυι οί περίεργοι τών Ε 
παρχιών ! 

ΓΚΟΝ. (ίδία). Πρέπει νά διασκεδάσω ολίγον πριν φύγω· 
νά μή πάνε τά έξοδα μου στά χαμένα . 

ΓΕΡΤΡ. Κύριε δε Ρεμονβίλ, άν θέλετε τίποτε γιά βούτημα, 
έχομεν έδώ σάντουιτς. 

ΓΚΟΝΤ. Ευχαριστώ κυρία. 
ΓΕΡΤΡ. (Αύτώ ίδιαιτέρως). Τό πάν δέν έχάθη γιά σάς. 
ΓΚΟΝΤ. (Όμοίως). "Ω, κυρία! Έκαμα πολλά ς σκέψεις έπι 

τής αρνήσεως τής δεσποινίδος δέ Γκρανσάν. 
ΓΕΤΡ. "Α! (τω ίατρώ). «Τό πτωχό τό παιδί», είπατε δε

σποινίς; 'Αλλά ό κύριος Φερδινάνδος, δέν είνε όσον τον νο
μίζετε πτωχός, είνε πλουσιώτερος άπό έμέ. 

ΠΑΥΛ. Πώς τό ξεύρετε; 
ΓΚΟΝΤ. Είμαι βέβαιος και θά σάς τό εξηγήσω. Αυτός ό 
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κύριος Φερδινάνδος, τον όποϊον νομίζετε, δτι γνωρίζετε, είνε 
φοβερά κρυψίνους. 

ΙΙΛΥΛ. (Ιδία) Θεέ μου! Μήπως ξεύρει τ' όνομα του; 
ΓΕΡΤ. (ιδία). Όλίγαι σταγόνες οπίου είς τό τσάϊ της θά 

την άποκοιμήσουν, και σώζομαι. 
1'ΚΟΝ. Δεν θά άιιφιβάλλετε περι εκείνου ó όποιος μέ εΐσή-

γαγεν είς τήν αρχήν . . . 
ΙΙΛΥΛ. *Ω, κύριε, παρακαλώ---
ΓΚΟΝ. είνε ό κύριος είσαγγελεύς... Ενθυμούμαι ότι εις 

τους Μπουντεβίλ, έλεβον περι τού υπαλλήλου σας... 
ΙΙΑΥΛ. (ιδία). "Ω, πώς μέ βασανίζει. 
ΓΕΡΤ. (προσφέρουσα αύτη φλυτζάνι τιΐου), ΙΙάρε, Παυλίνα; 
ΒΕΡΝ. (ίδία). Μήπως δέν είμαι στά καλά μου; νοαίζω δτι 

τήν είδα νά βάζη κάτι είς τό φλυτζάνι της Παυλίνας. 
ΙΙΑΥΛ. (τω Γκοντάρ ιδιαιτέρως). Και τι έλεγον; 
ΓΚΟΝ. "Α! πώς μέ ακούτε!.. ΙΙολυ θά έκολακευόμην, έάν 

έμάνθανα, ότι είχετε αυτό τό ύφος, όταν κάνεις θά σας ώμί-
λει περί εμού, όπως έγώ τώρα πού σας ομιλώ περι τού κυ
ρίου Φερδινάνδου. 

ΙΙΑΥΛ. Τί παράδοξον γεύσιν πού έχει τό τσάΐ μου!. Ευ
ρίσκεται τό δικό σας καλό ; 

ΓΚΟΝ. Κάμνετε τάχα, ότι ασχολείσθε γιά τό τσάϊ σας, διά 
νά κρύψετε τό ενδιαφέρον, τό όποιον δεικνύετε δι' ό,τι σας 
λέγω. "Ετσι είνε! Έγώ λοιπόν θά διγείρω τήν έκπληξιν σας 
είς μεγάλον βαθμόν... Μάθετε ότι ό κύριος Φερδινάνδος είνε.. 

ΙΙΛΥΛ. Είνε.... 
ΓΚΟΝΤ. Εκατομμυριούχος! 
ΙΙΑΥΛ. Μέ περιπέζετε, κύριε Γκοντάρ. 
ΓΚΟΝΤ, Λόγον τιμής, δεσποινίς! Κατέχει ένα θησαυρόν. 

(Ίδία) Είνε τρελλή γι ' αυτόν! 
ΙΙΑΥΛ. (Ίδία) ΙΙώς μ' έφόβησε αυτός ό βλάκας! (Εγείρε

ται κρατούσα τό φλυτζάνι της, τό όποιον λαμβάνει ό Βερνόν). 
ΒΕΡΝ- Δόσε μου παιδί μου. 
Ο ΣΤΡ. (Τή Γερτρούδη) Τί έχεις αγαπητή μου; μοϋ φαί

νεσαι— 
ΒΕΡΝ- ('Αλλάσσει τό φλυτζάνι του μέ τό της Παυλίνας 

και δίδει τό ίδικόν του είς τήν Γερτρούδην). (Ίδία). Είνε λαύ-
δανον, και ευτυχώς ή δόσις είνε ελαφρά. Κάτι έκτακτον θά 
συμβή τότε έδώ.-.. (Μεταβαίνει προς τον Κοντάρ). Κύριε Γκον
τάρ... είσθε ένας διαβολεμένος κατεργαράκος! (Ό Γκοντάρ 
λαμβάνει τό μανδύλιόν του και κάμνει τήν κίνησιν τού άπο-
μύττεσθαι. Ό Βερνόν γελά). Χ ά χ ; α! χάχ!... 

ΓΚΟΝΤ. Γιατρέ, χωρίς μνησικακίαν. 
ΒΕΡΝ Είσθε Ικανός νά πάτε τον στρατηγόν είς τό έργο-

στάσιον και νά τον κρατήσετε έκεΐ μίαν ώραν; 
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ΓΚΟΝΤ. "Ηθελα νά έβλεπα τόν μικρόν. 
ΒΕΡΝ- Είνε είς τό αχολεϊον θά έλθη τό μεσημέρι. 
ΓΚΟΝΤ. Και γιατί θέλετε.... 
ΒΕΡΝ. Σάς παρακαλώ .. είσθε ευγενής άνθρωπος... είνε 

ανάγκη— Αγαπάτε τήν Παυλίνα; 
ΓΚΟΝΤ. "Ω: τήν αγαπούσα χθες, άλλά σήμερον τό πρωί.... 

(Ίδία) Θά μάθω τί μού κρύβει αύτος. (Τω Βερνώ). Θά γείνη. 
θά πάγω είς τήν ταράτσα και θά επανέλθω νά ειπώ είς τόν 
στρατηγόν, ότι ο Φερδινάνδος τόν ζητεί μείνατε ήσυχος 
"Α! νά ό Φερδινάνδος, καλά (Μεταβαίνει είς τό άνδηρον). 

ΙΙΑΥΛ. Περίεργον, αισθάνομαι μιά νάρκη. (Έξαπλούται 
τρόπον τινά καταλαμβανόμενη υπό ύπνου. Έπιφαίνεται ό Φερ
δινάνδος συνομιλών μετά τού Γκοντάρ). 

ΣΚΗΝΗ Χ 

Οί αί 'τοί, Φερδινάνδος 

ΦΕΡΔ- Στρατηγέ, είνε ανάγκη νά έλθετε είς τό κατάστημα 
και είς τό έργοστάσιον διά νά εξελέγξετε τους λογαριασμούς, 
τους οποίους σας αποδίδω. 

Ο ΣΤΡ. Πολύ σωστά ! 
ΠΑΥΛ (ώς έν όνείρω) Φερδινάνδε... 
ΓΚΟΝ- Ά , στρατηγέ, θά επωφεληθώ τής περιστάσεως διά 

νά επισκεφθώ τό κατάστημα σας, τό όποιον ουδέποτε είδα. 
Ο ΣΤΡ. Καλά, ελάτε Γκοντάρ. 
ΓΚΟΝ. Δέ Ριμονβίλ. 
ΓΕΡΤ. (ίδία). Φεύγουν ή τύχη μέ προστατεύει! 
ΒΕΡΝ. (άκούων αυτήν). Ή τύχη!., είμαι έγώ. 

ΣΚΗΝΗ XI 

Γερτρούδη, Βερνόν, Π α υ λ ί ν α , Μαργαρίτα είς τό βάθος 

ΓΕΡΤ. Γιατρέ, θέλετε άλλο ένα φλυτζάνι τσάι; 
ΒΕΡΝ. Ευχαριστώ- είμαι τόσον άπησχολημένος μέ τάς έκλο-

γάς, ώστε δέν επήρα ακόμη τό πρώτον. 
ΓΕΡΤ. (δεικνύουσα τήν Παυλίναν). "Ω! τό καϋμένο κοι-

ιχάται. • 
ΒΕΡΝ. Πώς; κοιμάται! 
ΓΕΡΤ. Δέν είνε περίεργον! Φαντασθήτε, γιατρέ, δτι απόψε 

έκοιμήθη είς τάς τρεις τά μεσάνυκτα. Είχαμε άγρυπνίαν. 
ΒΕΡΝ. Θά σάς βοηθήσω. 
ΓΕΡΤ. Όχι, δέν είνε ανάγκη, Μαργαρίτα, βοήθησε με. "Ας 

τήν βάλωμεν είς τό δωμάτιον της, έκεΐ θ' άναπαυθη καλλίτε
ρα- (Βοηθούμενη ύπό τής Μαργαρίτας και τού Βερνόν φέρουν 
τήν Παυλίναν είς τό δωμάιιόν της είς ö ό Βερνόν δέν εισέρχεται). 
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Σ Κ Η Ν Η XII 

Κερνόν, Φέλιξ , είτα .Μαργαρίτα 

ΒΕΡΝ. Φέλιξ! 
ΦΕΛ- Κύριε, θέλετε τίποτε; 
ΒΕΡΝ. "Εχει έοώ κανένα ντουλάπι, νά κρύψωμε κάτι τι; 
ΦΕΛ. (δεικνύων τό έρμάριον.) 'Εκεΐ, κύριε. 
ΒΕΡΝ. Καλά! Φέλιξ... νά μην πης τίποτε οποιουδήποτε 

και άν είνε. (ιδία) Θά τό ένθυμηθή. (μεγαλόφωνων). Είνε ένα 
παιχνίδι που θελω νά παίξω στο στρατηγό· άλλ' άν μιλήσης 
τό παιχνίδι θά χαλάση. 

ΦΕΛ. θά γίνω βουβός σάν ψάρι. (ό ίατρός- μεταβαίνει και 
κλείει τον κύαθον τής· ΙΙαυλίνας- είς τό έρμάριον, λαμβάνων 
τήν κλείδα αυτού). 

ΒΕΡΝ. Τώρα άφησε με μέ τήν κυρίαν σου, ή οποία θά γυ-
ρίση και κύτταξε νά μήν έλθη κανείς γιά 'λίγη ώρα. 

ΦΕΛ. (εξερχόμενος) Ή Μαργαρίτα είχε δίκιο, χωρίς άλλο 
κάτι τρέχει έδώ μέσα. 

ΜΑΡ. (εισερχόμενη). Δέν είνε τίποτε, ή δεσποινίς κοιμά
ται, (εξέρχεται). 

Σ Κ Η Ν Η X I I I 

Βερνόν, ιιόνος. 

Εκείνο τό όποιον δύναται νά σύγκρουση δύο γυναίκας 
ζώσας έν ειρήνη μέχρι της χθες!.. "Ω! όλοι οί ιατροί, όσον 
ολίγον φιλόσοφοι καί άν είνε, τό ξεύρουν... Και ó δυστυχισ
μένος ó στρατηγός, ó όποιος είς δλην του τήν ζωήν δέν είχε 
παρά μίαν ίδέαν, νά διαφυγή τό μάτιασμα τού κόσμου!... 
Άλλ' εγώ δέν βλέπω άλλον έκτος έμού και του Φερδινάνδου.. 
'Εγώ, ούτε λόγος νά γίνεται- ó Φερδινάνδος όμως.... δέν πά
ρε τήρησα ακόμη τίποτε... 

Τήν ακούω! Εμπρός είς τήν μάχην! 

Σ Κ Η Ν Η X I V 

Βερνόν, Γερτρούδη. 

1'ΕΡΤ. Ά ! τάς κρατώ.. .Θά τις κάψω εις τήν καμαρά μου 
(συναντά τον Βερνόν). Ά ! 

ΒΕΡΝ. Κυρία, τους έδιωξα δλους. 
ΓΕΡ. Προς τί; 
ΒΕΡΝ. Δια νά μείνωμεν μόνοι και νά έξηγηθώμεν... 
ΓΕΡ· Νά έξηγηθώμεν; ! Μέ ποίον δικαίωμα σεις, σεις ó 

παράσιτος τού σπητιοΰ μου, άξιοΐτε νά έξηγηθήτε μέ τήν κυ
ρίαν κόμησσαν δέ Γκρανσάν; 

ΒΕΡΝ. Παράσιτος, έγώ! κυρία, έχω δέκα χιλιάδας φράγ-
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κων εισόδημα, έκτος της συντάξεως μου· έχω τον βαθμόν τού 
στρατηγού, και ή περιουσία μου θά κλιιροδοτηθή είς τα παι
διά τού γηραιού μου φίλου! Έγώ παράσιτος! "Ω! αλλά δέν 
είμαι έδώ μόνον ώς φίλος, άλλα καί ώς ιατρός : Έχύσατε 
σταγόνας οπίου είς τό τσάϊ της Παυλίνας. 

IEP. 'Εγώ; 
ΒΕΡΝ. Σάς είδα, και έχω τό φλυτζάνι. 
ΓΕΡ- Έχετε τό φλυτζάνι;.. τό έπλυνα. 
ΒΕΡΝ. Nui, τό ΐόικόν μου, τό οποίον σάς έδωκα... Ά ! δέν 

έδιάβαζα τήν εφημερίδα, σάς παρετήρουν. 
ΓΕΡ "Ω, κύριε! όποιον επάγγελμα! 
ΒΕΡΝ "Ομολογήσατε δμως δτι ούτό τό επάγγελμα, σας 

είνε πολύ χρήσιμον, διότι ϊσως λάβετε ανάγκην έμού, έάν, ώς 
έκ της ενεργείας αυτού τού υγρού, εύρίσκετο ή Ιίαυλίνα είς 
πολύ κακήν, κατάστασιν. 

ΓΕΡ. (έντρομοςÌ Είς πολύ κακήν κατάστασιν.... Θεέ μου! 
γιατρέ, δέν έρριξα παρά ολίγας σταγόνας. 

ΒΕΡΝ. Ά ! έρρίξατε λοιπόν! 
ΓΕΡ- Ιατρέ!., είσθε άτιμος! 
ΒΕΡΝ. Διότι σάς απέσπασα αυτήν τήν όμολ γίαν. Ε ί ς πα

ρόμοιας περιστάσεις δλαι αί γυναίκες μού τό είπυν, είμαι συ-
νειθισμένος. Άλλα δέν έτελειώσαμεν έχετε καί άλλας ανα
κοινώσεις νά μού κάμετε. 

ΓΕΡ. (ιδία). Ένας κατάσκοπος! Δέν μού μένει πλέον, παρά 
νά τον κάμω συνένοχον. (προς τον Βερνόν). Ιατρέ, ούνασθε 
νά μού φανήτε πάρα πολύ χρήσιμος· εντός ολίγου θά σάς 
απαντήσω είλικρινώς (εισέρχεται εις τό δωμάτιόν της και κλει-
δώνι). 

ΒΕΡΝ (παρακολουθών αυτήν δια τοΰ βλέμματος). Ό συρ
τής ετέθη! Ένεπαίχθην! Δέν ήδυνάμην δμως νά μεταχειρισθώ 
βίαν... Τί κάμνει; Θά πήγε νά κρύψη τό όπιο ν.. Λυπηρό ν είνε 
πάντοτε νά προσφέρη κάνεις είς ένα άνθρωπον υπηρεσίας, τάς 
οποίας ό γηραιός μου φίλος, ό δυστυχισμένος στρατηγός, μου 
άπήτησε... Θά μού ξεφύγη... Ά , νά την! 

'ΐΈΡΤ. (ίδια). Καμμέναις!·· ούτε ίχνος., έσώθην!.. (Τω 
Βερνώ). Ιατρέ. 

ΒΕΡΝ Κυρία. 
ΓΕΡΤ. Ή προγονή μου Παυλίνα, τήν οποίαν πιστεύετε ώς 

κόοην άκακον, ώς ένα άγγελον, απεκάλυψε, δι' εγκλήματος, 
UUOTIKÒV , τού οποίου ή άποκάλυψις όιεκύβευε τήν τιμήν, τήν 
ζωήν τεσσάρων προσώπων. 

ΒΕΡ. Τεσσάρων! (ιδία) Α υ τ ή , ό στρατηγός, ό. . . ά! ό υιός 
της ίσως, καί ό άγνωστος. 

ΓΕΡΤΡ. Είνε μυστικόν δια τό όποιον έξηναγκάσθη νά 
σιωπήση, και άν ακόμη διεκινδύνευε ή ζωή της. 
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ΒΕΡΝ. Δέν καταλαμβάνω πλέον. 
ΦΕΡΔ. Αΐ αποδείξεις- λοιπόν αυτού τού μυστικού έξέλιπον! 

Καί σεις·, ιατρέ, σεις, δ όποιος μας αγαπάτε, θα είσθε άναν-
ορος, επίσης άτιμος ώς εκείνη... περισσότερον αάλιστα, διότι 
σεις είσθε άνδρας καί δέν έχετε ώς δικαιολογία ν" τά παράλογα 
αισθήματα της γυναικός, θά είσθε απάνθρωπος, έάν κάμετε 
εν βημα έπι πλέον έν τη όδω, έν τη όποια ευρίσκεσθε. • 

ΒΕΡΝ. Ή έκφόβησις! "Α, κυρίαί' άφ' δ'του υπάρχουν αί 
κοινωνίαι, μέ ότι σείς σπείρετε, δέν έβλάστησαν είκη ε γ κ λ ή 
ματα. • 1 

, . , 1 E P J P - " Ε ' ^σσαρες υπάρξεις κινδυνεύουν, για σκεφθήτε. 
(Ιοια). Έρχεται στα νερά μου... (τω Βερνώ) Λοιπόν, ένισχυο-
μενη άπό τόν κίνδυνον θά σας παρακαλέσω νά μέ βοηθήσετε, 
οιά νά επαναφέρω έόώ μέσα τήν είρήνην, νά πΓιτε άιιέσως νά 
Φέρετε πάν δ,τι δύναται να διακόψη τόν ύπνον τής Παυλίνας. 
Και έν ανάγκη αυτόν τόν ύπνον θά' τόν δικαιολογήσετε σεις 
είς τόν στρατηγόν. Έπειτα θά μοϋ αποδώσετε τό φλυτΓάνι, 
οέν εινε έτσι, διότι θά μού τό δώσετε, καί είς κάθε βήηα τό 
όποιον θά κάμνωμεν μαζύ, θά σας εξηγώ τά πάντα. 

ΒΕΡΝ. Κυρία!... 
ΙΈΡΤΡ. Πηγαίνετε λοιπόν! ό στρατηγός μπορεί νά γυρίση! 
ΒΕΡΝ. (Ίδία) Σέ κρατώ πάντοτε! έχω" ενα δπλον εναν

τίον σου, και.... (εξέρχεται). 

Σ Κ Η Ν Η XV 

Γεοτοοΐ'δη μ ό ν η . 

(Στηριζομένη επί τού ερμαρίου είς δ ό Βερνώ έκρυύε τό 
φλυτζάνι). Πού νά έκρυψεν αρά γε αυτό τό φλυτζάνι... 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΎΠΤΟΥ 
Sti 

θυμάμαι, όταν έμπήκα στο ατμόπλοιο μέσα, ττοΐ) θά μέ -πήγαινε 
για πρώτη φορά στην Αίγυπτο, ένοιωθα ενα φόβο μεγάλο στην ψυ
χή μου· ό ενθουσιασμός μου ό όρμί/τικός και ό ακατάσχετος για 
πρώτη φορά υποχωρούσε στόν αλλόκοτο και παράξενο φόβο καί 
κάτι μοϋ έλεγε μέσα μου πώς οι μέρες μου Βέ θά περνούσαν και 
τόσο ευχάριστες εκεί στόν άγνωστο μου ώς τότε τόπο. 

Ή περιγραφή ή ζωντανή των φιΧων μου τής εκεί καταστάσεως 
τής Βημιουργηθείσης χάρις εϊς τους Βιαφόρους εκμεταΧλευτάς τής ΙΒέας, 
οι οποίοι εκχμον μέ τα όχι και τόσο τίμια φερσίματα των, ώστε 
ν' απογοητευθούν οι εκεί ομογενείς, μ έκαμε να, Βυσπιστώ για τό 
καθετί. "Εκλεισα τα μάτια μου καί ενα βράΒυ ευρέθηκα στήν 'ΑΧε-
ξάνΒρεια. Εκείνοι πού έπρεπε να μ εγκαρΒιώσουν μού προσέφεραν 
πρώτοι, μέ τά χέρια τους, τό ποτήρι τής πίκρας καί τό ήπια. 'Εκα-
τάλαβα ότι Βύσκόλα θά κατώρθωνα να Βιακριθώ. Μία σύγχισις 
παντού, èva ανακάτωμα είς όλα τά 'Βικά μας πράγματα. Μόνον 
ή πολυήμερος Βιαμονή μου ποΧΧά πράγματα έξεΒιάλυνε. Οι πιό 
υγιείς καί ευγενείς αντελήφθησαν ευθύς, τί ζητούσα άναμεσό τους 
καί τί μέ παρεκίνησε ν' αφήσω τήν ησυχία μου καί να πΧανεθώ 
στις ξενητειές. Τήν εύγνωμοσύνην μου πρώτα, πρώτα σ ' αυτούς τήν 
εκφράζω καί τους άφίνω μυστικούς για νά μην εγγίζω τή φιλοτι
μία τους. *Αν αυτοί Χέγονται ιατροί ΔημητριάΒιΒες στην 'ΑΧεξάν-
Βρεια, ή Βοΐλας, Πιζάνης, Κάγκος, ΊωαννίΒης στό^Κάίρο, ή Παπα-
γιαννόπουΧος στή Μανσούρα, πού όΧωσΒιόΧου τυχαίως έρχονται 
τώρα στήν πέννα μου, αυτό ενδιαφέρει βέβαια όΧο τό έθνος τού 
όποιου έκΧεκτά παιδιά είν' εκείνοι, πού πονούν γι αυτό, πού εργά
ζονται γι' αυτό μυστικά, άΧηθινά. Τά ίΒια Χόγια θέλω να πώ και 
για τόν ελληνικό τύπο τής Αιγύπτου, πού ίσως νά έγραψε περισ
σότερο άπό ό,τι άξιζα, τα ίΒια καί για τό Γ. Πρόζενο κ. ΣκωτιΒη, 
τόν Διπλ. Πράκτορα κ. ΓεννάΒη και για όλους τους άλλους προξέ
νους μας πού άφθονα καί μεγαΧόκαρΒα μοϋ προσέφεραν τήν ηθική 
τους προστασία καί τά ΪΒια καί περισσότερα ακόμα για τους προέ-
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δρυυς των Ελληνικών Κοινοτικών κ. Μπενάκην, Ροστοβιτς, Τσια-
νακλήν, Κορώιην, ΦοινικόπουΧον καί Γρηγορίου. "Ανθρωποι ισχυροί, 
πλτίρεις ζωής, μέσα ε'ις τήν διεθνή αύτή·> χώραν, πολεμούμενοι Ίσως 
εξ όλων τών στοιχείων, εκατώρθωσαν να φτάσουν εις το σημείο 
πού είνε, σύροντες εις τούς ώμους των καθρέφτη τήν ιδέα τού "Ε
θνους, σεβαστή κι' εκείνη εις τών ζένων τα όμματα όπως τα γαλή
νια πρόσωπα των. 

'Αν βρίσκεται ενας παρασημοφορημένος καί παραγεμισμένος σα 
διάνος αιγυπτιακός ΓλυμενόπουΧος υβρίζων άπρεπώς εις ευρύ κύκλον 
τον συγγενή του Ν. Λάσκαρην επειδή είνε άνθρωπος τών γραμμάτων 
εις τήν Ελλάδα καί τιμά τόν μυριόλιρον θείον του, ή αν βρίσκεται 
ενας επιστήμων(;) Ανδρεάδης Dorteilf στή Μανσούρα νά ΰβρίζη 
τό έθνος μαλακωδίις, διότι είνε ήδη εις τό πρώτον στάδιον τού γερον
τικού έκφυΧισμού, αυτό δε θά πή πώς ό ελληνισμός εν Αίγύπτω δεν 
είνε èva θαύμα. 

Οι ελΧηνες εκεί εργάζονται ώς δημιουργοί άληθεινοί καί δεν περ
νούν τήν ώρα τους αναγινώσκοντές τά σκάνδαλα της 'Αριστοκρατίας, 
ή τό μυστηριώδες δράμα τής οδού τάδε, όπως εδώ. Ή ευρωστία 
των δε αυτή κάνει ώστε νά ένδιαφέρωνται περισσότερυν, άλλοίμονον 
κι από τούς υπουργούς μας, τους αναμένοντας τό ποΧιτικόν των 
μέλλον εις τό 80ον έτος τής ηλικίας των τουλάχιστον (ή γνώμη 
είνε τού σεβαστού μου κ. Παναγιωτοπυιλου, υπουργού τήζ Παιδείας 
άλλοτε), νά ενδιαφέρονται, είπα, διζ κάθε ζήτημα συνδεόμενον με 
τήν ζωήν καί τήν ΰπαρζιν τού δύσμοιρου αυτού έθνους. 

Εκεί δεν χρειάζεται ή èva μικρό ίσως ξεκαθάρισμα εις τό προ-
σωπικόν τών διαφόρων σχολείων. Οι Καϊρινοί βέβαια είνε πολύ ευ
τυχείς πού έχουν έ'ναν Μπυυκουβάλαν σάν τόν οποίον άμφιβάΧλω 
άν θά υπάρχουν στο ΠανεΧλήνιον περισσότεροι από πέντε. Καί ο 
κ. Ίωαννίδης στο Ζαγαζίκ ώς διευθυντής τών εκεί σχολείων, εινε 
πρό-.υπο μπορεί νά πή κανείς θαυμαστού διδασκάΧου. 

Δεν με μέλΧει άν ό σκοπός μου δεν επέτυχε στήν Αίγυπτο, αυτό 
μπορεί νά τό πή κανείς χωρίς ούτε οί ομογενείς νά έπιβαρύνωνται 
ούτ' εγώ βέβαια. Φταίνε βέβαια άλΧα πράγματα τά όποια άλλοτε 
πολύ πλατειά καί πολύ φαρδιά θά τά εξετάσουμε. Σήμερα μοναχά 
τήν ευγνωμοσύνη μου θέΧυ νά εκφράσω σε όλους όσοι μ' έβοήθη-
θησαν μ' αγάπη καί μέ καλοσύνη κι' άς ήταν όσο θέλει καί μικρή 
ή βοήθεια των. Αίγους, λίγους εζήτησα και λίγους, λίγους εύρήκα. 
Είμ' ευτυχής ό,-.ι κι άν υπέφερα, τό υπέφερα γιά τό σκοπό μου. 
Ό σκοπός μου είνε θρησκεία μου. 

Ε Π Ι Θ Ε Β Ρ Η Σ Ι Σ 
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Τού προσωπικού αυτού περιοδικού εξεδόθη πρό τίνος τό πέμπτο 
φυλλάδιο. Περιέχει ανέκδοτους καί πολύτιμους σελίδας τού έργου 
του ΒιλΧαρά. Εις τάς σελίδας αύτάς απασχολείται πλειότερον μέ 
το γλωσσικόν ζήτημα. "Αν καί ο Βιλλαράς έγραφε σχεδόν πρό εκατό 
ετών, ή ιδέα του εινε στηριγμένη επάνω σε γερά επιστημονικά θε
μέλια ώστε νά ζή καί νά ένδιαφέρη πολύ πάντοτε καί ιδίως τήν 
έποχήν μας. 

Ό πόλεμος διεξάγεται εναντίον τών σοφολογιωτάτων της έπο-
'/ής έκείν7)ς οί οποίοι ήσαν πολυαριθμότεροι από τήν σημερινήν βέ
βαια. Ό ΒιΧΧαράς ήτο της άκρας δημοτικής καί ό καταργητής τής 
παραδεδομένης ορθογραφίας. Τό γΧωσσικόν ζήτημα σήμερον επήρε 
τόν φυσικόν του δρόμο· τό πάλαιμα είνε δυνατό καί ακράτητο, άΧλά 
τ' αποτελέσματα του δύναται κανείς νά τά προεικαση. Τό ζήτημα 
τής ορθογραφίας, εκτός άπό μερικάς απλοποιήσεις όπου έπέφερεν 
ό κ. Ψυχάρης, κανείς άλλος δεν έτάλμησε νά τό θίξη. Ό μακαρί
της ο Καμπόσης λέγουν ότι ετοίμαζε νά έκδώση κάποιο έργον του 
διά λατινικών στοιχείων, θά μάς έδικαιολογείτο βέβαια ό ποιητής 
τού «Δαχτυλιού τής Μάνας» διά τήν νέαν αυτήν καινοτόμησιν όπως 
μάς εδικαιοΧογ>']θη καί δι' αλλάς;... Εις τάς Ινδίας κάποιος ομογε
νής δημοτικιστής απασχολείται σοβαρά μέ το ορθογραφικόν ζήτημα 
σήμερον είνε όμως ένας καί ο Βιλλαράς πρό εκατό ετών ήτο κι' αυ
τός ενας και "σως μετά εκατό πάΧιν έτη βρεθή ακόμη άλΧος ενας! 

Άποσπώμεν διά τούς συνδρομητάς μας μερικάς σκέψεις τού 

ΒιλΧαρά επάνω στον αίώνιον άνθρωπον. 

Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι * 

Οί α'ίσθησες, όπου έδόθηκαν από τόν Πλάστη της φύσης σ' όλα 
τά έμψυχα είνε τό μέσον όπού τά οδηγάει ν' άπολαβαίνουν τήν 
ηδονή καί ν' αποφεύγουν τον πόνο. Μόν αυτές δέ δείχνουν άΧλο 
από τήν όψη τών πραμμάτων καί δέ φτάνουν, παρά ώς èva διά
στημα· ό,τι είνε άπό μέσα από τήν όψη, ή μακρύτερα απ' όσο φτά
νουν, είνε όΧα μυστήρια. 

"Ολα τ ' άλΧα τά ζώα φαίνεται νά ευχαριστιούνται στές αΐσθη-
σές τους, και νά μή γυρεύουν αλΧο παρέκει ό άνθρωπος έχοντας 
èvav νούν, όπού δέ δέχεται σύνορα στήν περιέργεια του, δείχνει νά 
μήν ευχαριστιέται στές αίσθησές του καί θέλει νά μάθη κι' εκείνα 
πού δέν είνε τής δύναμης του. Άπό ταύτο σκοντάβει αδιάκοπα, 

Δέν διατ/,ροϋυ.εν βέβαια za ' τί,ν ορθογραφιών. 
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όποτε ξετάζοντας τά φαινόμενα της φύσης άφηκράζεται παράνω την 
άρμη τον νου του από τη δύναμη των αισθήσεών του. 

"Εναν τόσον ττερίεργον νουν όμως δέ θελά τον εδινε στον άν-
θρωπον η "πρόνοια, αν δέν τον ηταν κι' ωφέλιμοι. Και τον είνε ωφε-
λιμότατος για νά ζήση καλά, όταν τον μεταχειρίζεται σ εκείνα, 
όπου τον ε^νε απαραίτητα χρειαζούμενα γιά την ευτυχισμένη ζωή 
του κι' όχι σ' εκείνα, όπου αντις νά τον ωφελήσουν, τον ζημιώ-
νουν αποκόβοντας τον από τη μάθηση του αληθινού συμφέρον. 

Ο'ι καλοθελητάδες τυν άνθρώπινον γένον δεν αγωνίστηκαν άλλο 
παράνω από τη σπουδή της ευτυχισμένης ζωής του, δίχως ν' οπορ-
ρίξουν τέ: επιστήμες, όποΰ μπορούν νά δώκουν eva φως στές χρεια-
ζούμενες τέχνες για την εύτυχιά του. Κι' αϋτοι πρέπει νά λογιούν-
τat ο'ι σωστοί φρόνιμοι κι αληθινοί φιλόσοφοι.... 

Β ι λ λ α ρ ά ς 

Εις τό τενχος αυτό τον περιοδικού του ό κ. Βλαχογιάννης δημο-
σιεύει και τρία μικρά του διηγήματα. Τό γράψιμο τοΰ καλλιτέχνη 
της θειακούλας είνε από τά εκλεκτότερα ποΰ εχομεν καί μαζί μέ 
τον Βυζαντινόπνοον Παπαδιαμάντην καϊ ρωμαλεότατον Καρκαβίτσαν, 
ό Βλαχογιάννης αποτελούν την ώραίαν τριάδα, πού θά παραμείνη 
ή άγαπητοτέρα και ή πλέον συμπαθής μέσα ε'ς την νεοελληνικήν 
γραμματολ ογίαν. Σ.Σκίπης 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 

'Από τό παρόν τενχος άνοίγομεν και μερικάς σελίδας της επι-
θεωρήσεως διά την γυμναστικήν μας κίνησιν. Εις τήν αρχαιότητα 
ή γυμναστική ήταν στενά συνδεδεμένη μέ τήν τέχνην. Ό 'Ερμής ό 
δυσυπτόστατος, ό προστάτης της γυμναστικής, αλλά και της μουσι-
κής και των γραμμάτων. Δι' ημάς ό άθλητικώτατος Διγενής 'Ακρί-
τας, ό μεσαιωνικός ήρως, ποΰ ακόμη παραμένει μέσα από κάποιον 
πέπλον μυστικισμού, ώστε νά μην κατορΡώνωμεν νά συλλάβωμεν 
όλοκληρωτικώς τήν μορφήν του καϊ τήν ψυχήν του, ά; γίνη τώρα 
ό αντικαταστάτης τού παλαιού θεού μας. 

Σήμερα εις τον γυμναστικόν μας κόσμον υπάρχουν άνθρωποι 
πού κάλλιστα δύνανται νά προσθέσουν μίαν νέαν δύναμιν ζωής e'9 
τήν κάπως παλαιοτέραν ιδικήν μας. Αϊ κρίσεις επι των Πανελλη-
νίων αγώνων, πού δημοσιεύομεν κατωτέρω ε'νε τού άγαπημένου πρω-
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ταθλητού κ. Π. Κ. Χατζηδημητριού. Μεθαύριον ό κ. Χρυσάφης θά 
συνέχιση διά μελετών του αισθητικών περί γυμναστικής. Ό κ. Χα-
τζηδημητρίου παρακολουθεί εις ξένα ειδικά περιοδικά όλην τήν άθλη-
τικήν κίνησιν τού Κόσμου και δύναται νά κράτηση έιημέρους τους 
ενδιαφερομένους εκ τών συνδρομητών μας. 

Ή καλή φιλία που μάς δείχνονν οί πλήρεις υγείας και ρώμης 
αυτοί άνθρωποι, είνε ενας ωραίος οιωνός δια, τό μέλλον, εις τό βά-
θος τού όποιου διακρίνει κανείς κισσοστεφάνωτη τού Νέου Σταδίου 
τή δόξα και κάποια λύρα παρέκει έτοιμη νά σκορπίση μεγαλόπρε-
πους ύμνους από τά χέρια ενός νέου Πινδάρου. 

Σ. 

Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ω Ν Α Γ Ω Ν Ω Ν 

Αί κρίσεις μου διά τους προ ήμερων τελεσθέντας Πανελληνίους 
αγώνας — άς τους όνομάσωμεν ούτω χάριν τής συμμετοχής τών αρί-
στων αθλητών τής ευάνδρου Σμύρνης, καθότι τρεις (άρ. 3) πόλεις 
μόνον συμμετέσχον — είνε λίαν απαισιόδοξοι διά τό μέλλον τής 
υψηλής 'ιδέας τον εν 'Ελλάδι αθλητισμού. Τούτο δέ δεν αντανακλά 
ποσώς ε'ις τους ευγενείς καϊ όντως μάρτυρας αθλητάς μας, ών οί 
πλείστοι κατέχουσιν επιδόσεις (records) άμιλλομένας προς τάς παγ-
κοσμίους τοιαύτας ή καϊ υπερβαίνουσας αύτάς, όπως ή τού σιδηρό-
χειρος τών Πατρών αθλητού τής άρσεως των βαρών κ. Δημητρίου 
Τοφάλου, κατέχοντος τό ρεκόρ τού κόσμου, αλλ' ε'ις τους ψευδοφι-
λάθλους μας, τους προδότας αυτούς τής αληθούς ζωής, τους ύβρι-
στάς παντός μεγάλου και ώραίου. Οί άνθρωποι αύτοι δέν θ' άντι-
λαμβάνωνται βεβαίως τό μέγεθος και τήν σημασίαν τού έργον, τό 
όποιον αναλαμβάνουσιν όπως ήδύναντο νά αναλάβωσι διεύθυνσιν 
χορού έν σαλονίω. 

'Αγνοούσιν οί δύσμοιροι Έφιάλται τάς βάσεις παντός τελείου 
έργου, ότι άλλα προσόντα χρειάζονται διά τους πραγματικούς εργά-
τας τής 'ιδέας αυτής και όχι εκείνα, τά όποια εχουσιν οί "Ελληνες 
Έλλανοδίκαι, ήτοι ό ψευδισμός τής γλώσσης, ή τού ετέρου τών 
οφθαλμών μείωσις τής οράσεως, ή ιδιάζουσα κύρτωσις τού σώματος 
και γνώσις τής Γαλλικής ή άλλης Εύραπαϊκής γλώσσης μέ ιδ ιά-

ζουσαν 'Αθηναϊκήν διάλεκτον, ώς έπίμετρον δέ προσλιπάρησις εις 
ευνόητα πρόσωπα. 

Αλλ' ατυχώς ό κόσμος ό αδιάφορος, ό κόσμος ό νομίζω ν τήν 
κονίστραν τού Σταδίου, τού βωμού τούτου τού ιδεώδους Καλού, ότι 
είνε ή αύτη μέ τήν βιοποριστικήν, ολίγων κολασμένων τής τύχης 
τών 'Ιπποδρομίων, δέν εγείρεται σύσσωμος και ν άρπάξη από τό 
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αντί τα επισήμως αυτά ενδεδυμένα νευρόσπαστα του ΧόΧδεν καί 
εκτόπιση μετά τών υψηλών πίλων των εκ του μέσου του ιερού τεμένους. 

'Εφέτος όμως ήρξατο οπωσδήποτε να κινΡτται ό κόσμος σνμπα-
ρασυρόμενος από τάς Ιαχάς τών αδικούμενων καί ενδιαφερομένων 
αποτελουμένου οΰτω αληθούς πανδαιμόνιου εις βάρος τής περίφημου 
επιτροπής καϊ δή τής ύπεπιτροπής, ήτοι τών μικρών γραφέων — 
όντων τού αυτού φυράματος—, είς ους άφθονα δώρα παρείχον οι θεα-
ταί, οίον πιπερόν, τροφούς, αραρούτι, άΧΧοι δέ έφώναζον τάς τε-
λειοτέρας εφευρέσεις διά τήν σωματικήν ανάπτυξιν τών βρεφών 
ήτοι Νεστλέ, Melliti food, Noti fritti re fiotti' enfaitts et 
invalitlcs κτλ.. 

Έάν έξακολουθήσωσιν εν 'ΕΧλάδι νά κρ'ινωσι τόν άθλητισμόν 
και τήν γνμναστικήν τοιαύτα πρόσωπα, ας είσθε βέβαιοι, ότι τα
χέως θά έπέλθη ό θάνατος αμφοτέρων έν τή γεννετρία των γή. 

'ΑΧΧ' αφού δέν έχονσιν έπιθυμ'ιαν ή καιρόν νά έργασθώσι δέν 
μένουσι τουλάχιστον είς τά έργα των, Ινα άπαλλαγώσι τής τύψεως 
τής συνειδήσεως—έάν έχωσι τοιαύτην — καϊ άποφύγωσι τού νά γεί-
νωσιν άποτελειωταί καϊ νεκροπομποί τού αθλητισμού, ήμεϊς δέ τους 
παρέχομεν μίαν σκέψιν τού γλαφυρού συγγραφέως Λουκιανού «.κα
λόν εκαστον μένειν έφ' ής τετύχηκε τάξεως ·> διά νά μή εϊπωμεν 
τήν κοινήν παράφρασίν του «.κάθε κατεργάρης στόν πάγκο του.» 

Ν Ε Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ 

— Τής Έξοχης, Εικόνες και Διηγήματα, Ίω. Α. Τκίκα (Δ. Φ.) 
τόμος Α'.—Έν Αλεξάνδρεια, εκ τού χρωματνπολιθογραφείον I. Κ. 
Λαγουδάκη. Διά τό βιβλ'ιον αυτό θά γράψωμεν εις τό προσεχές. 

— Ήμερολόγιον τών Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, 
έν Κωνσταντινουπολει, 1905 - Τύποις Αδελφών Γεράρδων. 

— Γκαίτε »"Ερμαννος και Δωροθέα», κατά μετάφρασιν έμμετρον 
εκ τού γερμανικού ύπό Κ. Μέκιου (Δ. Ν.)— Έν Αθήναις, Βασιλι
κή Τυπογραφία Ραφτάνη - Παπαγεωργίου. 

— ΠοικίΧον ΉμεροΧόγιον, φιλολογικόν καί εγκυκλοπαιδικού τού 
έτους 1905, Κατίνας Γ. Ήλιακοπούλου.— Έν Αθήναις, έκ τού τυ
πογραφείου τών καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΗ2 ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έ ν τ ο κ ο » κ α τ α θ έ σ ε ι ς . 

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις εις τραπεζιτικά 
γραμμάτια κα! είς χρυσόν, ήτο: είς φράγκα καί λίρας στερλίνας άποδο-
τέας εις ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς. Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί 
οί τόκοι αυτών πληρώνονται είς το αυτί νόμ:σμα είς ό έγένετο ή κατάθε-
σις εις χρυσόν ή δ:' επιταγής όψεως (chèque) επί του εξωτερικού κατ' 
εκλογών του ομολογιούχου. Τ; κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματ: καί τή αιτήσει τού καταθέτου 
έν τοΤς Ύποκαταστήμασ: τής Τραπέζης, έν Κέρκυρα δε Κεφαλληνία κα! Ζα-
κύνθω δια τών έκεΐ 'ΊΓποκαταστημάτων τής Ιονικής Τραπέζης. 

Τ ό κ ο ι κ α τ α θ έ σ ε ω ν . 

6 '/j τ0^ί % Χ α τ ' ^ τ ο? κατάθεσιν 6 μηνών 
1 » ° / 0 » » ν 1 

2 7 , » "Λ » » » 2 ετών 
3 » °/0 » » » 3 ετών 
4 » β/β » » » h ετών 
Αί ομολογία: τών εντόκων καταθέσεων έκδ'.δοντα: κατ' έκλογήν του 

καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμο:. 

ΟΥΔΕΜΊΑ άπόδειξις πληρωμής αναγνωρίζει: άνευ διπλοτύπου φέ
ροντος τήν σφραγίδα τού Α κ ρ ί τ α /-αί τήν ύπογρ«φήν τού Διευθυντού 
?} τού Γραμματέως. 
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BJÔRNSTJERNE BJÓRNS0N 

H E U D O M A D A 1 R E 

A B O N N E M E N T S 

U n an. S ix mois Trois mois 

France 12 ir. 7 îr. 3 fr. 50 
Union 1 * ^ 8 f r - 4 f 1 ' * 



ΑΚΡΙΤΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 

Τ Η Σ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Η Σ 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ — Ο Δ Ο Σ Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Υ 3 2 

Jkte-jWe-fc: Σ. ΣΚΙΠΗΣ 
r p a y u t i T t v c : Δ . Τ Ζ Ε Ρ Α Χ Η Σ 

ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

'Ανορέα Ααο*κα πάτου.— Ό Παπα-Διάολος.. Ιστορία μιας Πα
ναγίας διηγημένη άτζ' αυτήν τήν ?δια. 

Σανέο Μαζώχ.— Ό Περιπλανόμενος. 
Μαρίνου Σίγουρου- -Το παιδί τοϋ πεθαμένου. Διήγημα. 
A r y R e n é D ' Y Vermont (κ. Α. Παρθένη) Ή Πνευματική Ρωσ-

ονίο. 

F i n g a l . — Ηρωική συμφωνία. Πρόζα. 

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α 

Κ . Π . ΚΑΒΆΟΗ. Κ . Σ . Γονναοιι. — Atti. Κούοτελη.— 
Σ» Σ κ ί π η . — Μ . Αυγέρη . 




