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Προσιόνΐοιν δέ νή πόλει (Χαιρωνβία) πολυάνδρων Θηβαίων έστίν Ιν τφ πρός 
Φίλιππον άγωνι άποθανόντων έπιγέγραπται μέν δή επίγραμμα οΰδέν, έπίθημα 
δέ επεστιν αΐτφ λέων' φίροι δ ’ αν ίς των άνδρών μάΐιοτα tor θυμόν.

Πανοαν. IX  40, 5

ιι 1  νημειον άσύγκριτον της άρχαιότητος, καλ- δεθώσι και συμπληρωθώσι κατά το δυνατόν 
*** λιτεχνικώς μεγαλοπρεπές καί Ιπιβλητικόν, τά τεμάχια ταΰτα, καί τό μνημεΐον ν'άποκατα- 

ίστορικώς πανένδοξον συνάμα καί άπείρως με- στάθή είς την παλαιάν του μορφήν. Ό  γλύ- 
λαγχολικόν, δ περιλάλητος Λέων τής Χαίρω- πτης Λάζαρος Φυτάλης ύπέβαλεν ήδη τήν 21 
νείάς, έπανεΰρε τήν παλαιάν του θέσιν, καί ’Απριλίου 1880, δλίγον πριν δ Σταματάκης 
από τά χώματα, τά όποια τον έσκέπαζαν επί άρχίση τήν άνασκαφήν τοΰ Πολυανδρίου, σχέ- 
αίώνας, αιώνας πολύ μάκρους, άδοξους καί διον Ίάναστηλώσεως, τήν δέ 14 ’Ιουνίου τήν 
δυστυχείς, ανύψωσε πάλιν τήν ΰπερήφανον έκθεσίν του περί τής άνοικοδομήσεως του βά- 
μορφήν του έπάνω εις τούς τάφους τών άθα- Ορου καί τών αναγκαίων δαπανών. Τόν Μά'ίον, 
νάτων συντρόφων του νεκρών, ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον καί κατόπιν πάλιν τόν

Είκοσι καί τέσσαρα έτη παρήλθον άφότου ’Οκτώβριόν καί Νοέμβριον του 1880 άνεσκά- 
τό πολυάνδριον τών Θηβαίων ιερολοχιτών, ό- φησαν ο !. τάφοι, καί τήν 12 Νοεμβρίου τοΰ 
λίγον έξω τών πυλών τής παλαιός Χαιρωνείας, αύτοΰ έτους επρότεινεν ό Γερμανός άρχιτέκτων 
άνεσκάφη υπό τής αρχαιολογικής εταιρείας καί Σίγελ νά άνασκαφή. καί έξωθεν τοΰ πολυαν- 
επέδειξε, δισχίλια καί διακόσια έτη μετά τήν δρίου δ χώρος εις άπόστασιν εξ μέτρων άπό 
ταφήν των, άθικτους άπό κάθε βέβηλον χεΐρα τοΰ περιβόλου αυτού προς άναζήτησιν καί ά'λ- 
τούς 254 σκελετούς τών άκαταβλήτων καί είς λων τυχόν λειψάνων τών γείσων Ιδίως τοΰ βα
τήν συμφοράν, άηττήτων καί είς τήν ήτταν των θρου καί τών έλλειπόντων τεμαχίων τοΰ λέον- 
άρίστων άνδρών τών μεγάλων Θηβών. , τος, διότι « εκεί έξω, έγραφε, ευρέθησαν καί

Ήμίχωστα είς τήν γήν, Ικπληκτικόν θέαμα τά δσα μέχρι τοΰδε ευρέθησαν τοιαΰτα τεμά- 
είς τούς διαβάτας εκεί παρά τήν δδόν, τήν χια*.
όποιαν χιλιάδες χιλιάδων δδόιπόρων επί δύο ’.\λλ’ ουτε προς τούτον τόν σκοπόν ούτε 
χιλιετηρίδας έπάτησαν καί στρατοί επί στρα- πρός τόν γενικώτερον τής άναστηλώσεως έλή- 
τών πλειστάκις άνήλθον καί κατήλθον, άφήκεν φθη άμέσως κανέν μέτρον ταχείας τών σχεδια- 
έκεΐ τότε περισυναγμένα είς μίαν γωνίαν δ μα- ζομένων εφαρμογής. Δεκαοκτώ δλα έτη βρα- 
καρίτης έφορος Σταματάκης, τά όγκωδέστατα δύτερον άπεστάλη είς Χαιρώνειαν υπό τής άρ- 
τεμάχια τοΰ καταμωλωπισμένου κολοσσιαίου χαιολογικής έταιρείας δ καλλιτέχνης κ. Γεώρ- 
σώματος τοΰ μαρμάρινου θηρίου. γιος Βρούτος διά νά έξετάση πάλιν τά πράγ-

Ή  ιδέα είχε γεννηθή τότε άμέσως, νά συν- μώτα καί τήν 16 Σεπτεμβρίου τοΰ 1898
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υπεβλήθη εις χό συμβούλιον ή εκθεσις αύτοΰ, 
διά τής όποιας εζητείτο πρωτίστους ή κατασκευή 
γυψίνων εκμαγείων τών σωζομένων τεμαχίων 
τοΰ Λέοντος, ώστε νά γνωρισθή ποία ήτο ή 
Αρχική στάσις αυτού καί ποια τά έκλιπόντα 
μέρη τών αρχικών τριών μεγάλων δγκων, εξ 
ών συναπετελέσθη τό σώμα του. Τήν 19 Σε
πτεμβρίου τοΰ αΰτοΰ έτους υπεβλήθη καί τοΰ 
άρχιτέκτονος κ. Κουντάκη εκθεσις περί τής δλης 
εργασίας καί τόν Μάϊον τοΰ ' 1902 άλλη τοί- 
αΐίτη τοΰ νομομηχανικοΰ κ. Άθανασ. Σ. Γεωρ- 
γιάδου μετά τών σχετικών σχεδίων πρός Ανοι- 
κοδόμησιν τοΰ βάθρου καί τοΰ περιβόλου.

Άλλ’ ΰπήρχον ετι Ινδοιασμοί περί τοΰ κα
τορθωτού τής εργασίας ένεκα τής Απαιτουμέ- 
νης οχι μικρός δαπάνης καθ' δν χρόνον καί 
μόνου τοΰ Παρθενώνας ή στερέωσις απερρό- 
φα εκατοντάδας χιλιάδων δραχμών έκ τοΰ δχι 
βέβαια υπερπλήρους ταμείου τής Ιταιρείας.Έ- 
χρειάζετο δέ καί κάποια τόλμη πρός τήν έπι- 
χείρησιν, τής οποίας ή Ιπιτυχία δέν ήτο καί 
τόσον πολύ τελείως έξησφαλισμένη έκ τών προ- 
τέρων. Τόσον άπελπιστική ήτο ή έντύπωσις, 
τήν όποιαν έλάμβανέ τις έκ τών συντριμμένων 
δγκων τοΰ Λέοντος, οί όποιοι δέν εκυλίσθη- 
σαν επί αιώνας, ίσως μάλιστα ’πί χιλιετηρίδα 
καί πλέον, είς τό έδαφος, χωρίς νά ύποστώσι

σπουδαιότατης, εν μέρει ανεπανόρθωτους φαι- 
νομένας βλάβας.

Πραγματικώς μόνον ή κεφαλή έσώζετο σχε
δόν αβλαβής. Άλλ’ είς ιόν προσεκτικόν παρα- 
τηρητήν καί ταΰτης τό μάρμαρον έδείκνυε παν- 
τοίας σχισμάς είς τάς φλέβας τοΰ λίθου, είς 
τάς οποίας είσήλθε χώμα. Πώς ήδυνατο νά 
είναι, κανείς βέβαιος δτι δέν θά διερρηγνύετο 
ό δισχιλίας περίπου όκάδας ζυγίζων οΰτος 
δγκος, μόλις άνεσηκώνετο από τήν θέσιν του 
διά νά άνυψωθή είς ΰψος 12 μ. Ιπάνω είς τό 
βόθρον' του; Καί ό δεύτερος δγκος τοΰ σιό- 
ματος, ό τριπλάσιος τό μέγεθος, εξ οΰ απε- 
τελέσθη τό στήθος, ή ράχις καί ή κοιλία τοΰ 
θηρίου; Αύτός παρίστανε κνριολεκτικώς οΐκτρόν 
θέαμα, συντριμμένος είς τρία μεγάλα τεμάχια, 
διερρηγμένος πανταχοΰ καί άποκεχρουσμένος 
τά χείλη πανταχόθεν. Ό  τρίτος δγκος, ό τοΰ 
οπισθίου μέρους τοΰ σώματος, ήτο ολίγον μω
λωπισμένος, αί Ιπικίνδννοι δμως σχισμαί δέν 
έλειπον ούτε Από αυτόν. Καί τέλος έλειπεν δλον 
τό κάτω μέρος τοΰ δεξιοΰ προσθίου ποδός.

Έχρειάζετο λοιπόν Αρκετή αισιοδοξία καί 
πολύ μεγαλειτέρα τόλμη διά νά ληφθή ή τε
λευταία Απόφασις υστέρα από εικοσαετείς άνα- 
βολάς καί μελετάς δλων τών ειδημόνων. Καί 
τήν τόλμην αυτήν μαζί μέ ένθουσιασμόν σχε
δόν άκράτητον έσχε ό τότε υπουργός τής Παι
δείας κ. ’Αντώνιος Μομφερράτος. Άφοΰ δέ έ- 
δόθη άπαξ ή ώθησις, είς τά λοιπά τό συμβού
λων τής εταιρείας ποδηγετούμενον υπό τοΰ 
Αποφασιστικού καί διορατικού πνεύματος τοΰ 
Γενικού εφόρου κ. Καββαδίου δέν ,έπερίμενε 
πλέον άλλοθεν τήν ένθάρρυνσιν. Αί έργασίαι 
ήρχισαν τήν 26 Αύγουστου 1902.

Καί πρώτον έμελλε νά στερεωθή καί άνοι- 
κοδομηθή τό βάθρον. Τούτο δι’ ογκολίθων 
πωρίνων κτισμένον πολύ σαθρών καί εις τάς 
επάνω στρώσεις εντελώς θρυμματισμένων, δέν 
έβασίζετο είς στερεόν έδαφος, άλλ’ άκριβώς 
επάνω τοΰ χώματος, τό όποιον έσκέπαζε τρεις 
νεκρούς ίερολοχίτας. Κατά τό σχέδιον λοιπόν 
τοΰ νομομηχανικοΰ κ. Ν. Μπαλάνου έκτίσθη 
πέριξ τοΰ βάθρου καί 0,80 μ ΰπ’ αυτό είς βά
θος 1,20 μ. τοίχος φθάνων μέχρι τοΰ στερεού 
εδάφους διά θηραϊκής γης πρός υποστήριξιν 
τοΰ κυρίου σώματος τοΰ βάθρου, μήκος Ιχον- 
τος 4,40 μ καί πλάτος 3,80. Κατόπιν αψηρέ- 
θησαν αί έντελώς σαθραί επάνω στρώσεις, ή 
τέταρτη καί πέμπτη, ώστε παρέμειναν μόνον 
αί δύο κατώτερα· έντελώς υγιείς στρώσεις. Τότε 
παρετηρήθη δη  τό άρχαΐον βάθρον είχε κλίσιν
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έξωθεν πρός τό έσωιερικόν τοΰ περιβόλου 1,10 
μ. Κατ’ άρχάς τήν κλίσιν τούτην εξήγησα, πα- 
ριστάμενος άπό τής πρώτης ήμέρας είς τήν ερ
γασίαν ταυτην, ώς κατακάθισιν τοΰ βάθρου 
έπί τοΰ χαλαρού χώματος τών τάφων. ’Αλλά 
κατόπιν έξ αναμφίλεκτων, τεκμηρίων έπείσθην, 
δτι τίποτε Απολύτως δέν έ'παθε τό συμπαγέ- 
στατον κτίσμα, άφότου άπαξ ίδρύθη, Αλλ’ δτι 
επίτηδες ή κλίσις αΰτη έδόθη διά νά δίδεται 
διέξοδος είς τά κατά σταγόνας βεβαίως είσ- 
χωροΰντα άνωθεν νερά τών βροχών είς διά
στημα ετών καί αίώνων. Καί πραγματικώς 
τούτο δεικνύουν οί έπί τής δευτέρας .στρώσεως 
λαξευμένοι στενοί όχετίσκοι, φέροντες τά αφανή 
ταΰτα νερά κατά τήν διεύθυνσιν τής κλίσεως 
τοΰ βάθρου πρός τό εσωτερικόν τοΰ περιβόλου.

Μακρά καί δαπανηρότατη άπέβη κατόπιν ή 
έργασία πρός άνοικοδόμησιν τοΰ έξ περίπου 
μέτρα υψηλού βάθρου διά λίθων σκληρών Α
φθαρτων λατομηθέντων χιλιόμετρα τινά μα
κράν τής Χαιροτνείας είς τήν »θέσιν «κομμένο 
γιοφύρι» τοΰ Ήδυλίου όρους πέραν τοΰ Κη
φισού.

Αυτού δέ τοΰ Λέοντος ή συναρμογή, σύν- 
δεσις καί. στερέωσις τών τεμαχίων είνε ε'ργον 
καθ’ ολοκληρίαν τοΰ αρχιτεχνίτου τής εταιρείας 
κ. Παναγή Καλούδη. Σύνδεσμοι διασταυρού
μενοι καί παντοία άλλα στηρίγματα !κ γαλβα-
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τών εργασιών — Φωτογραφία Γ. Σωτηριάδη

νισμένου σιδήρου εστερέωσαν. καί σύνέδέσαν 
τά παλαιά φθαρμένα ή σαθρά καί τά νέα υπό 
τ,ιΰ γλύπτου κ. Φοντάνα προστεθέντα τεμάχια. 
Τό μάρμαρον έλατομήθη εκεί όπόθεν καί οί 
αρχαίοι τόν λίθον τοΰ Λέοντος έλατόμησαν, 
ήτοι εκ τής θέσεως Γρανίτσας παρά τήν Λε- 
βάδειαν. Μόνον διά τήν πλίνθον τοΰ βάθρου, 
έπί τής όποιας κάθηται. ό Λέων, έχρησιμο- 
ποιήθη μάρμαρον τοΰ Κοκκιναρά τής Πεντέ
λης. Είς αυτήν έχρησιμοποιήθη καί εν τεμά- 
χιον έκ τών σωζομένων τής Αρχαίας πλίν
θου. '

Άφοΰ τά τρία αρχικά τεμάχια τοΰ σώματός 
τοΰ Λέοντος συνηρμόσθησαν έν έκαστον έκ τών 
τεμαχίων του ή έστερεώθησαν καί συνέπληρώ- 
θησαν, ανεβιβάσθη είς ιό βάθραν πρώτον τό 
οπίσθιον μέρος· τούτο Αποτελεί τήν βάσιν ού
τως είπεΐν τοΰ δλου σώματος, ουνδεομένην 
πρός τήν πλίνθον δι’ ισχυρών γόμφων σιδηρών 
διαπερώντων βαθέως μέχρι τοΰ σώματος τοΰ 
βάθρου. Ό τε  κατόπιν Ανεβιβάσθη και ό δεύ
τερος δγκος, ό τής ράχεως όμοΰ τής κοιλίας 
καί τοΰ στήθους διά τών βαρούλκων, τά οποία 
έχρησιμοποιήθησαν καί είς τήν άνέλκυσιν τών 
νέων επιστυλίων τοΰ Παρθενώνος, έπιστατοΰν- 
τος τοΰ έμπειρου τεχνίτου κ. Κωστή Καμπάνη, 
παρετηρήθη δτι ό κολοσσιαίος κορμός έβασί- 
ζετο Ασφαλώς έπί τοΰ οπισθίου τεμαχίου μό

νον διά τοΰ ίδίου βάρους! Κατόπιν 
Ανεβιβάσθησαν οί δύο πρόσθιοι πόδες. 
Πανταχοΰ έννοεΐται σίδηροί σύνδεσμοι 
καί γόμφοι έστερέωσαν τά τεμάχια πρός 
άλλήλά ή πρός τήν πλίνθον. Ή'κεφαλή 
μέ τόν λαιμόν έπεκάθησεν ασφαλώς έπί 
τοΰ στήθους, Αλλά καί συνεδέθη πρός 
αυτό ωσαύτως διά σιδηρών συνδέσμων 
καί μαρμάρινου τεμαχίου κατά τήν 
ράχιν.

'Η  λιθόκολλα, στερεώτατον συνδετι
κόν μέσον, είσήλθε είς δλα τά τεμάχια 
είς χρήσιν. 'Η  συναρμογή δέ αυτών ή- 
κολούθει τά γύψινα εκμαγεία τών λίθων,

. τά όποια προηγουμένως είχον χυθή έπί 
τών ληφθεισών. διά τών έμπειρων τεχ
νιτών κ. Μπούδα, Ίταλοΰ, είς δν χρεω- 
σιοΰνται δλαι αί Αναπαραστάσεις τών 
Αρχαίων μνημείων τών Δελφών, καί τοΰ 
κ. Π.'Καλούδη,. έπιβλέποντος τού καλ
λιτέχνου κ. Λαζάρου Σώχου.
1 Πρέπει \·μ σημειωθή δτι καί τά τρία 
Αρχικά τοΰ Λέοντος τεμάχια ήσαν έσω- 

.τερικώς κοίλα,>οσον τούτο ήτο δυνατόν,
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(Κστε νά καθίστανται δπωσδήποτε έλαφρότερα. και άνορθών τδ σώμα του είς 5 1/? μέτρα άπδ
’Ανάγκη προ? τούτοις νά παρατηρηθώ δτι τής πλίνθου μέχρι τής κορυφής τής κεφαλής,

μύθος άπεδείχθη ή παράδοξος διάδοσις, δτι στηρίζεται επί τών εμπρόσθιων, άπυραλλάκτως
δήθεν δ Όδυσσεύς Άνδροΰτσος διέρρηξε διά δπως συχνά. βλέπομεν είς τήν στάσιν ταυ την
πυρίτιδος τόν Ιπί του έδάφους κατακείμενον σκύλους ή γάτας. Τήν ουράν στρέφων μεταξύ
Λέοντα, ύποθέτων κρυπτόμενου εντός αυτού τών οπισθίων σκελών, τινάσσει προς τά δπι-
θησαυρόν. “Οχι μόνον 6 Λέωγ τεμαχισμένος σθεν πάλιν. Τήν κεφαλήν στρέφει προς τά δε-
κατέκειτο είς τό έδαφος προ τής έπαναστά- ξιά ολίγον, τό υπερήφανου . βλέμμα του διευ-
σεως, άλλα καί ούδέν άπολύτως ούδαμοΰ ση- θυνων προς τό πεδίον τής μάχης, άκριβώς
μεΐον βιαίας διαρρήξεως παρετηρήθη είς τά πρός τό σημείου δπου έπεσαν οϊ άνδρες τού
τεμάχιά του. Καθώς προεΐπα, ή κεφαλή καί τό ιερού λόχου καί δπου δ άγων τών Μακεδόνων
οπίσθιον μέρος ήσαν σχεδόν εντελώς σώα. Τό υπό τόν'δεκαεπταετή ’Αλέξανδρονυπήρξε δυσχε-
δέ δεύτερον τεμάχιον, τό τής κοιλίας, ράχεως ρέστατος καί αίματηρότατος. Έ κεΐ ύψούται ά-
καί στήθους δμοΰ, ήτο τεμαχισμένον είτε έκ κόμη καί σήμερον δ μέγας τύμβος, δστις εσκέ-
τής πτώσεως άπό τού βάθρου είτε καί ένεκα πασε τήν πυράν τών Μακεδόνων νεκρών, δσοι
φυσικών αίτιων, ήτοι διά τάς φυσικάς φλέ- υπό τά δόρατα τών άλκίμων άνδρών τών Θή
βας καί τήν έκ τού χρόνου φθοράν τού λί- βών έπεσαν κατά τήν δυστυχή Ικείνην τής δη-
θου. μοκρατουμένηςΈλλάδος άλλά μεγάλην τού Έλ-

Ό  Λέων κάθεται επί τών δπισθίων ποδών ληνισμού ήμέραν.
ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΉΡΙΑΔΗΣ

Φ Ο Σ  Μ Ε Σ ’ Γ0ΗΝ Τ Ρ Ι Κ Υ Μ Ι Α

Νησάκι μέσ' τό φως Ασάλευτο,
Καί ταξιδεύει στη βαθειά γαλήνη·
Μόλις που άκούς. τό φλοίσβο ατό γιαλό 
Σάν ήχο άπό συρμή βάρκας νά σβύνη

’Ανοίγουν στη στερηά, στον κόρφο του,
Μύλων καί καίκιών πανιά στ αγέρι,
Σάν κατεβαίνη τό βουνό ή Α υγή  
Μ ε τό θαμπό λυχνάρι της ατό χέρι

Τδεώα ένα δειλινό στην τρικυμία ,
‘Ό ταν ξυπνάν τά κύματα καί χτίζουν 
Ανάερα τούς πύργους των μέ άφρούς 
Γιά μιά στιγμή, καί πάλι τούς γκρεμίζουν

Π ού τά καράβια μέσ τήν καταχνιά 
Τού λιμανιού γυρεύουνε δρόμο,
Καί φωτισμένα τά παράθυρα
Σ ά μάτια βλέπουν πέρα μ  άγριο τρόμο.

1 0 1

Κ  είδα τή μαυροφόρα του νησιού 
Στον βράχου τό εκκλησάκι ν άνεβαίνη,
Μέσα στη μπόρα νά υψώνεται
Σ ά  νάνε απ ' τή μανρίλα της βγαλμένη . ..

Γυναίκα ! Έ σν που ένα καντήλι πής 
Ν  άνάψης στό φτωχό εικονοστάσι 
Γιά κείνον που άγαπάς στή θάλασσα,
Ισως τό φως του έκει μακρυά τόν φτάαη,

“Α χ !  πάρε τήν ψ υχή μου έκεΐ ψηλά,
"Ασε τ ' άργό σου ακολουθώντας βήμα  

Ν άρθή στόν ουρανό σιμώτερα,
Έ κεΐ, ψηλά άπό τό θολό τό κύμα.

Κ ι άνάμεσα πελάου κι ουρανού,
Στό ρημοκκλήσι, στοϋ γκρεμού τά χείλη,
Γιά τήν Γαλήνη άνάψτε οί δυό μαζί 
Γιά τήν ’Α γά π η  ακοίμητο καντήλι.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

Η  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Μ Ε Ν Η  Κ Α Μ Α Ρ Α

—  Σχώρα με, Άρετώ, σχώρα με!
— Θεός σχωρέσ’, Θεός σχωρέσ', πατέρα!
— Μ’ δλη τήν ψυχή σ’, κορίτσι μ’ Άρετώ!
— Μ’ δλη τή ψυχή μ’, πατέρα· σχωρεμένος 

νάσαι!
Κ’ Ιψυχομάχει επί ήμέρας κ’ εβδομάδας δ 

γέρο - Κουμενής, κ’ έβασανίζετο φρικτά είς τήν 
εσχατιάν τού κόσμου τούτου, είς τά πρόθυρα 
τού άλλου, πριν πατήση είς τού ζοφερού "^.δου 
τόν ουδόν. Καί τυραννούμενος, αφανισμένος 
καί μή δυνάμενος νά έξαφανισθή, πνιγόμενος 
καί μή δυνάμενος ν ’ άποπνιγή, Ιπεκαλεϊτο τήν 
ευχήν, τήν συγγνώμην τού.ίδίου τέκνου του, 
τής κόρης του ’Αρετής, τήν όποιαν είχεν άπό 
τόν πρώτον γάμον. Τήν έπεκαλεΐτο δχι πλέον 
μέ ελπίδα δτι θά έγίνετο ύγιής, νά σηκωθή άπό 
τήν κλίνην, νάζήση, άλλά διά νά βαραθρωθή, 
νά πέση είς τήν μαύρην άβυσσον.

Υστερον άπό χρόνους πολλούς, όμήλιξ σχε
δόν τής μητρός μου, δταν ή μην παιδίον, διη
γείτο δλα ταύτα, ή ’Αρετή, ή σύζυγος τού

Μπόζα, είς τήν μητέρα μου. Καί τήν ήκουσα 
ν’ άπαγγέλλη, μέ πάθος καί μέ άπλότητα έν 
άσμα τού λαού. είς τό όποιον ευρισκεν, ώς 
φαίνεται, έμφαντικήν άλληγορίαν καί έμμεσον 
σχέσιν μέ τήν Ιδίαν τύχην της.

* * *

Καμάρα χτίζαν στο γιαλό, καμάρα δε στεριώνει 
άποβραόυ τή χτίζανε, καί τό πρωΐ γκρεμ’ζόταν. 
Πουλάκι πήγε κ’ έκατσε δεξά ’πό την καμάρα' 
δ'εν κελαϊδονσε σάν πουλί, δε λέει πώς λέει τάηδόνι, 
μόν κελαϊδονσε κ’ έλεε άνθρωπινή λαλίταα. 
ν"Α όέ στοιχειώστε άνθρωπο,καμάρα δέ στεριώνει- 
« ούτε φτωχόν, ούτ’ δρφανό, ’δε ίένο,’δέ διαβάτη, 
«μόνο τού πρωτομάστορη τήν πρώτη του γυναίκα ο. 
Ό  μάστορης σάν τ&κουσε, στέλνει τό μαθητή τον' 
«Έλα, έλα, κυρ’ ’Αρετή, έλα, σεθέλει άφέντης'
« -Ά ν ε  μέ θέλη γιά καλό, νά στολιστώ νά έρθω' 
ο,κι’ άνε μέ θέλη γιά κακό, νά έρθω δπως είμαι.
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« —Έ λ α , έλα ,κ υρ ’ 'Α ρ ε τή ,  ίλα  κ α ί ο έ π ρ ο σ μ έ ν ε ι « ... 

Τρεις  άδερφ άδες ήμα οτε , κ  f¡ τρ ε ις  ο το ιχ ε ώ ν  εμ -

[ π ή κ α ν

τη ν  Ε ύ δ ο κ ιά  ο τδν  Τ ύ ρνα β ο , τή  Μ ά ρ α ) ατό γ εφ νρ ι, 

κ  εμ ένα , τη ν  κ ν ρ 'Ά ρ ε τ ή ,  δ εξ ι ά π ό  τη ν  καμάρα.

* * *

Και ή ταλαίπωρος ’Αρετή ή Μπόζαινα, ίσως 
ένεκα τής ταύτότητος τοΰ βαπτιστικοΰ όνόμα- 
τος, εϋρισκε μυστηριώδη ομοιότητα μεταξύ τής 
τύχης τής ήρωΐδος τοΰ άσματος τούτου, και τής 
ιδίας πίκρας μοίρας της ύπέφερε πολύ άπο 
την ολιγωρίαν τοΰ συζύγου της τοΰ καλούμενου 
Πατσοστάθη ή Μπόζα, δστις, καίτοι γεωργός 
μέ αγρούς καί κτήματα, δεν ήγάπα πολύ την 
εργασίαν, άλλ’ Ιπροτίμα νά μετέρχεται είς τήν 
αγοράν τό έργον τοΰ μακελλάρη, θητευων πλη
σίον άλλων ζωεμπόρων. Τοΰ ήρεσκε νά κυλιέ
ται είς τά σφαγεία, ώς άληθινόν «χασαπόσκυ
λο.?, νά τρώγη καθημερινά γιουβέτσια, καί ^ορ- 
ταίνη τον οίνον καί τόν ύπνον, άφήνων ώς 
επί τό πλεϊστον νηστικήν κατ’ οίκον την συμ
βίαν δμοΰ μέ τά πέντε παιδία της. Ή  ’Αρετή, 
χρηστή καί φρόνιμη, ΰπέφερε μέ « μαρτυρικήν 
υπομονήν», κ' έζοΰσεν, δπως τόσαι άλλαι, οίκο- 
νομοΰσα καί ξενοδουλεύουσα.

Καί μαζί μέ τό άσμα τής Στοιχειωμένης Κα
μάρας, διηγείτο είς τήν μητέρα μου τήν απλήν 
καί σύντομον Ιστορίαν τής άσήμου ζωής της.

* * *

Πέντε χρόνων ήτον δταν ή μάνα της τήν 
άφησεν δρφανήν εις τόν κόσμον.Ό πατήρ της, 
ύστερον άπό έτος, εξαναπανδρεΰθη. * Η μητρυιά 
της ήτον «άπό τό σόι τοΰ Καραμουσαλή 
Έ ξ αρχής τήν Ιμίσησεν. αλλά τήν ΰπέφερεν 
επ’ ολίγον καιρόν. "Οταν μετά έτος άρχισε νά 
γεννοβολρ καί νά οπαργανιζη, τότε ό φθόνος 
της πρός τήν προγονήν Ιτριπλασιάσθη. Κατ’ 
ατυχίαν αυτής τής μικράς, είχε γεννήσει θήλυ. 
’Ώ, βεβαίως αυτή ή μικρή κουρούνα, ή κου- 
κουβάϊα, έπταιεν. ’Εάν είχε καλό ποδαρικό, 
9ά εφερνεν αγόρι κατόπιν της. Τότε καί ή θέ- 
σις τής προγονής θά έγίνετο πολύ ανεκτότερα 
είς τήν οικίαν. ’Αλλά διά νά είνε τέτοια «γουρ- 
νοπόδαρη», έφερεν άλλην κόρην δπισθέν της. 
Επόμενον ήτο νά μή προξενήση καλόν οιω
νόν είς τήν μητρυιάν της. Άφοΰ ή Καραμου- 
σαλίνα άνέθρεψεν επί έτος μέ πολλάς φροντί
δας τήν κόρην της, δβρίζουσα, βλασφημοΰσα, 
δέρνουσα, πότε μέ τό τσόκαρο καί μέ τό πέλμα

’ ·’ \ 
τής κονντονρας, πότε μέ τετραπλοΰν το σχοινί
δπου άπλωνε καθημερινώς τά σπάργανα τής 
μικρας, γύρω, είς τό πτερύγιον τής εστίας 
( επειδή δλον τόν χειμώνα δέν έπαυσε νά βρέχη 
καί νά χιονίζη ) τήν δυστυχή προγονήν της, πά
λιν εύρέθη έγκυος, πριν άπογαλακτίση ακόμα 
τήν μικρήν Μάργιώ της. Ό ταν αύτη ήτον 19 
μηνών, έβγήκεν είς τό φώς τής ημέρας ή Λε- 
νιώ , άπό τήν κοιλίαν τής μητρόςτης. Ω, τότε 
ή θέσις τής Άρετώς κατήντησεν αφόρητος. 
’Ιδού είς διάστημα δλιγώτερον τών τριών έιων, 
δύο άδελφάς άπό τόν ίδιον πατέρα της, αυτή 
ή γρουσούζα, έφερε κατόπιν της!

+ % *

Ή το  μίαν πρωίαν, φθινοπωρινήν πρωίαν, 
σχεδόν τόσον ώραίαν, ώς νά ήτο εαρινή, δταν 
δ Κουμενής επήρε μίαν βάρκαν τοΰ γείτονος, 
κ' έβαρκαρίσθη χωρίς άλλον σύντροφον, ναύ
την ή κωπηλάτην, μέ σκοπόν νά ύπάγη εις 
ένα γιαλόν άντικρύ τού χωρίου., πρός τό δυτι
κόν μέρος στην Καναπίτσα, εντός τοΰ μεγά
λου μεσημβρινοΰ λιμένος. Έπηρε κ’ ένα μπαλτα 
μαζί του, καί μίαν άπόχην, κ’ ένα γάντζον. 
"Ισως είχε σκοπόν νά κόψη ξύλα, νά γεμίση 
τήν βάρκαν, περισσότερον παρά νά γιαλέψη. 
Έπήρε μαζί του καί τήν μικράν όκταετή 
Ά ρετώ - ’ίσως, διά νά τοΰ κουβαλφ· ξύλα, δσον 
ήμποροΰσε νά σηκώση άπό τόν λόγγον τον 
πλησιέστερον είς τήν άμμον ιοΰγιαλοΰ.

Ό  Κουμενής έβαλε τήν κόρην του νά κα- 
θίση παρά τήν πρώραν, καί ήρχισε νά κωπη
λάτη. Ή  βάρκα έπλευσε μακράν, άνοικτά άπό 
τό χωρίον, ώστε τά σπίτια έφαίνοντο πλέον 
ώς κοτέτσια μικρά, καί οί άνθρωποι έφαίνοντο’ 
πλέον ώς ποντίκια πηδώντα, δσοι έβάδιζον 
επάνω είς τήν δυτικήν έσχατιάν, είς τ’ όροπε- 
διον κ’ αί γυναίκες έφαίνοντο ώς σεισουριδες 
δσαι έπλυναν ροΰχα κάτω είς τήν φτελιά, είς 
τόν αΐγιαλόν, κάτω άπό τά-Μνημούρια.

Έ π λ η σ ία ζεν  ή βάρκα νά  φ θάση  π έρ α , εις 
τήν  Κ α να π ίτσ α ν , κα ί άφοΰ επέρασαν τά  νερά 
τά  βα θυκύανα  κ ι’ ά π α τα , έφ θασαν είς ρηχά, 
γαλανά κ ’ α ιθ έρ ια  ν ερ ά , δπου  γοργόνες καί 
νεράιδες θ ά  έχαίροντο νά  κολυμβοΰν, κα ί νά  
βουτοΰν κάτω  είς τόν μαγικόν π υ θ μ έν α , με 
τά  άντρα καί τά  β ρ ύ α , κ α ί τά  μαργαρώ δη  κογ- 
χύλια , κα ί μέ τ’ ά π ειρά ρ ιθ μ α  ω ρ α ία  ψ αράκ ια , 
ποΰ έπαιζαν κοπαδιαστά  κάτω .

Ό  Νικόλας δ Κουμενής έθώπευε λίαν τρυ- 
φερώς τήν μικράν κόρην του, καί τής έδειχνε 
τάς καλλονάς τοΰ πυθμενος καί τοΰ γιαλού.
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— Κύτταξε, Άρετάκι μ’, κύτταξε κάτω, βλέ
πεις τά ψαράκια, πώςγυαλΐζουν κοκκινωπά καί 
γαλαζούτσικα;

—  Τά βλέπω, πατέρα.
— Κύτταξε τά μούσκλια τά πρασινουτσικα, 

κύτταξε τά φύκια! ίδέ τά στρειδάκια, τά χα
λίκια' τί ώμορφα ποΰν’, Άρετάκι!

—  Όμορφα, πατέρα,
—  Κυτταξ’ ένα πραματάκι εκεί κάτω !. . 

Τό βλέπεις, Άρετούλα μου; . . .  Σκύψε νά ΐδής, 
σκύψε!

Ό  Κουμενής εΐχε κλίνει πρός τό μέρος δπου 
εκάθητο ή Άρετοΰλα, κ’ έγερνε φοβερά ή 
βάρκα πρός έκείνην τήν πλευράν. Έβίαζε τήν 
παιδίσκην μέ προτροπάς καί μέ χειρονομίας νά 
σκύψη νά ϊδή κάτω. ' Η Άρετούλα Ικρατεΐτο 
σφιχτά καί μέ τά δύο χέρια άπό τήν κωπαστήν. 
Ήρχισεν άορίστως πως νά φοβήται. Ό  πα
τήρ της έξηκολούθει νά τήν βιάζη συντόνως νά 
σκύψη, διά νά ίδή τά «ώμορφα πραματά- 
κια ¡>, δποΰ ήσαν είς τόν πάτον κά ω.

Έ π ί μίαν στιγμήν, μ.έ τήν χείρα του τήν 
δεξιάν, καθώς προένευεν εμπρός βλέπων πρός 
τήν πρώραν, άφησε τήν μίαν κώπην, κ'έδρα- 
ξεν άπό τόν ώμον τήν Άρετουλαν. Άλλα μό
λις τήν έθιξε, κ’ ευθύς πάλιν τήν άφήκεν άπέ- 
συρε τήν χείρα, ώς νά έτρόμαξεν είς τήν ιδίαν 
σκέψιν του.

—  Ά  ! κακό κορίτσι, δέν θέλεις νά σκύψης 
νά ίδής τί ώμορφα είνε κάτω !

Ή  Άρετούλα άρχισε τά κλπύματα.
Μετ'όλίγα δευτερόλεπτα, άφοΰ δ πατήρ της 

¿κωπηλάτησε μετά μεγάλης βίας καί όρμής, ώς 
νά μήν ήξευρε τί έκαμνεν, ή νά ήτο θυμωμέ
νος μέ τόν ίδιον Ιαυτόν του, ή πτωχή παιδί
σκη, μετά ό’μματα θολωμένα άπό τά δάκρυα 
της, παυσασα πλέον νά κυττάζη δπουδήποτε, 
καί κλαίουσα χωρίς νά είξεύρη διατί, ήσθανθη 
έλαφρόν τιναγμόν. Ή  βάρκα έφθασεν είς τήν 
Καναπίτσα, τήν μικράν άγκάλην τοΰ γιαλοΰ, 
καί ή πρώρα της προσώκειλε μαλακά είς τήν 
άμμον. Άνεσήκωσε τήν ξανθόμαλλον, άκτένι- 
στον μικράν κεφαλήν της, είδεν δτι έφθασαν, 
ήθελησε νά σηκωθή καί νά πηδήση έξω.

Ό  πατήρ της τήν έπρόλαβε. Τήν ήρπασε 
βαναυσως άπό τήν μασχάλην, τήνέταλάντευσεν 
έπί μίαν στιγμήν, καί τήν έρριψεν έξω είς τήν 
άμμον, ώς μικρόν σάκκον μέ φρύγανα. Τόν 
δοΰπον τής πτώσεως της αυτός μόνος ιόν 
ήκουσε ν’ άντηχήση είς τά σπλάχνα του.

ΕΙτα έ σήκωσε την μίαν κώπην, άβαράρισε 
τήν άμμον, και άπεμακρύνδη, ώς νά ήλλαξε

σχέδιον. ’Ίσως δέν ήθελε πλέον νά κόψη ξύλα. 
Άφοΰ άπεμακρύνθη πολλάς δργυιάς, έλαβε τόν 
κάμακα ή τήν άπόχην, κ’ έστάθη όρθιος, κυ- 
πτων έπί τής πρώρας, διά νάζητήση άγραν.

Η Άρετούλα έπαυσε νά κλαίη. Δέν έφώ- 
ναξε τόν πατέρα της νά έλθη νά τήν έπάρη 
στήν βάρκαν ’πίσω. Όρμεμφύτως ήσθάνετο 
δτι δέν ήτο καλά εκεί. Έβάδισεν ολίγα βήματα, 
κ’ έκάθισεν όπισθεν υψηλών θάμνων, πλησίον 
έρειπίου τινός παλαιάς καλύβης, δπου έκρύ- 
πτετο άπό τό βουνόν. Είς κανένα έκ τών σπα
νίων διαβατών δσοι έβάδιζον πρός τούςάγρούς, 
ή έπέστρεφον, δέν έδωκε σημείον ζωής, καί 
κανείς δέν τήν άνεκάλυψε. Πλησίον τοΰ έρει
πίου υπήρχε μικρά χαράδρα, δπου ίδρωνεν 
δλίγον νερόν. Έκεΐ έσκυψεν ή Άρετούλα κ 
έπιεν, έφαγε τρέφλα, είδος τριφυλλίων ή άγριας 
άντρακλας, τά δποΐα έφύτρωναν σιμά είς τήν 
μικράν φλέβα τοΰ νεροΰ. Έκεΐ έμεινε κρυπτό
μενη δλην τήν ημέραν.

"Ηρχισε νά νυκτώνη ήδη. Μικρά, πτωχή, 
πειναλέα, έγύρισε πρός άνατολάς, Ικεί δπου 
έβλεπε τά σπιτάκια τοΰ χωριοΰ, ηυρε τόν δρό
μον, καί άρχισε νά βαδίζη, νά σύρεται μάλλον 
πρός τά έκεΐ. Δύο καλοί ζευγηλάται, πατήρ καί 
υίός, έπιστρέφοντες άπό τούς άγρούς των, οί 
τελευταίοι νυκτώσαντες έξωμερΐται, τήν είδαν 
νά μαυρίζη καί νά έρπη είς τήν άκρην τοΰ δρό
μου, καί τήν έπήραν μαζί των είς τό μικρόν 
δυτικόν προάστειον, τά Γελαδάδικα, είς τήν 
εσχατιάν τής πολίχνης. Είς τάς ερωτήσεις των 
άπήντησεν δτι δ πατήρ της τήν είχε πάρη τό 
πρωί μέ τήν βάρκαν, καί τήν άφησε πρός ώραν 
είς τήν άμμουδιάν, καί αυτή ήλπιζεν δτι θά γυ- 
ρίση νά τήν έπάρη, αλλά δέν έγύρισε. Τόσον 
μόνον είπε.

Ή  Άρετούλα δέν ήθέλησε πλέον νά ξανα- 
πατήση είς τήν οικίαν τής μητρυιάς της. Είς 
τάς επιπλήξεις τών εκ μητρός συγγενών της 
άπήντησεν δτι «ή μάν« της ή Καραμσαλίναβ 
δέν τήν θέλει, καί δτι δασκαλεύει τήν μικράν 
Μαριώ πώς νά τήν τσιμπμ καί νά τής τραβά 
τά μαλλιά. Αί συγγενείς τής μητρόςτης, πτω- 
χαί δπως αυτή, θέλουσαι μή θέλουσαι, τήν 
έκράτησαν πλησίον των, τήν έμαθαν καθ’ δσον 
έμεγάλωνε, νά πλΰνη, νά σφουγγαρίζη, ν’ 
άσβεστώνη είς ξένα σπίτια, προσέτι νά βοτα- 
νίζη, νά θερίζη, νά σνλλέγη ελαίας, κατ’ έπο-
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χάς, και νά τρέφη «καματερό», δηλ. μεταξο
σκώληκας, τό θέρος. "Οταν έγεινέ δεκατριών 
χρόνων, την ΰπάνδρευσαν. Τον καιρόν εκείνον 
αί κόραι τού πτωχού λαού ΰπανδρεύοντο τα- 
χύιερον καί εύκολώτερον παρ’ δσον είς τάς 
ή μέρας μας.

Και δμως ή μυτρυιά της την έκατάτρεχεν 
άκόμη. Έ νφ  επρόκειτο νά νυμφευθή ή κόρη, 
δ πατήρ της μίαν ή μέραν τής «έ'ρριξεν άβα- 
νιά», δσον άπίστεντον καί αν φανή τούτο. 
Προφανώς, «τον είχε βάλη καί πάλιν στά λό
για, ή Καραμσαλίνα ή μάνα της».

Πώς έ'γεινε τούτο, Ακριβώς δεν είξεΰρομεν. 
Φαίνεται δτι ή μητρυιά έλογάριαζεν δτι, εάν 
είχει λείψει εγκαίρως άπό τήν μέσην ή προ- 
γονή της, τό σπιτάκι καί τ’ άμπέλι καί τόν μι
κρόν ελαιώνα τής μακαρίτισσας θά τά έκλη- 
ρονόμει αδτοδικαίως δ Κουμενής, καί ειτα μέ 
τόν καιρόν, θά τ’ άπέκτων τό ,Μαριώ καί τό 
Λενιώ, αί δύο θυγατέρες της, αϊτινες άλλως 
δεν είχον νά πάρουν μεγάλην προίκα.

'Ο  πατήρ της, φεύ ! τήν διέβαλε μέ·ενα άν
θρωπον, δστις ήτο άπλώς διαβάτης καί ξένος 
γυρολόγος, καί τυχαίως διήρχετο άπό τήν γει

τονιάν. Αί γειτόνισσαι προς καιρόν τό επίστευ- 
σαν.Άλλά μετ’ ολίγον έβγήκεν «ως φώς καί ώς 
μεσημβρία τό κρίμα της», τής Άρετώς, καί άπε- 
δείχθη ή άθωότης της. Καί ό γάμος δέν εμα- 
ταιώθη. .

Είχαν περάσει είκοσι χρόνια καί παραπάνω 
άπό τότε. Ό  γέρο- Νικόλας ό Κουμενής έψυχο- 
μάχει, κ’ έσκυλογάβγυζε, καί δέν ήθελε νά βγή 
ή ψυχή του.

— Σχώραμε, Άρετώ, σχώρα με!
— Σχωρεμένος νασαι, πατέρα μου! άπήντα 

δακρυρροοΰσα ή Άρετώ.
— Μέ δλην τήν καρδιά σ’, Άρετώ!
— Μέ δλην τήν καρδιά μ’, πατέρα! έφώ- 

ναζεν ή μαρτυρική καί πραεία γυνή.
Καί τέλος, μετά πολλάς ήμέρας καί νύκτας 

φρικώδους βασάνου, έξεψύχησεν ό άθλιος πα
τήρ — δστις είχε θελήσει ποτέ νά ρίψη τήν 
μικράν κόρην του είς τόν πυθμένα τής θα
λάσσης, ώς διά νά τήν στοιχειώδη. -

Κ ’ εμένα, την κυρ’ 'Αρετή, δεξ' άπό τήνκαμάρα 

Α Ι1ΑΠΑΔΙΑΜΛΝΤΗΣ

IRBST:

Η ΠαΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΜΟΡΕΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΛΒαΙΝ ΕΙΣ TO ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΘΡΝΟΝ—ΦΩΤΟ
ΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΙΛΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η

Έ κ τη ς έκδιδομένης μετ’ ολίγης ημέρας μεταφράσειος τής ’Αντιγόνης» ό φίλος ποιητής 
μας παρεχώρησε τό ακόλουθον απόσπασμα.

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ

ΎΩ Διόνυσε πολυώνυμε,
Τον Κάδμον -ή ϋνγατέρα  
‘Εσένα έχει γιά στόλισμα, 
Ε σύ ξέρεις πατέρα 
Τό Δία τό βαρνβροντο' 
Ε ο ν  είοαι πον φροντίζεις 
Κι αμέτρητα πλουτίζεις 
Την 'Ιταλία, εον.
Σ τής ’Ελευσίνας τ άφταστα 
Μυστήρια βασιλεύεις·
Μ ε τή δεά τή Δήμητρα  
Τόν κόσμο εκεί μαζεύεις. 
Μά καί στη Θήβα κάθεσαι 
Μ αζί με τις Βακχίόες,
Κ ι άλλη καμμιά δεν είδες 
Πόλη πιο ποΰητή.

Χ Ο Ρ Ο Σ

Σ τό  βράχο τό διπλόκορφο, 
Στον Παρνασσού τά μέρη, 
Γιά σένα ή φλόγα υψώνεται 
Καί λάμπει σάν αστέρι· 
Ε κεί ή  Βακχίόες κρύβονται 
Σ έ  δάση φουντωμένα,
Κ ’ εκεί είναι τ ' άκονομένα 
Τής Κασταλίας νερά.
Ά π ό  τή Ννσαν έρχεσαι

Τήν κισσοσκεπσσμένη,
Περνάς τήν πολνστάφνλην 
Ά χ τή  πρασινισμένη 
Κ ι ’ άγια « εύάν! » άκούγονται 
Οταν οτή Θήβα μπαίνης, 
Μάννας κεραυνωμένης 
Πατρίδα αυτή γλνκειά.

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ

Καί σήμερα πον σπρώχνεται 
Α πό  τήν αμαρτία,
Σ  αρρώστια άκαταμάχητη 
Ν ά πέση ή πολιτεία,
Τόν Παρνασσό παραίτησε,.

" Η  έλα άπό τή Ννσα 
Καί τράβηξε εδώ ισα 
Ν ά φέρης καάαρμό.

Χ Ο Ρ Ο Σ

Σ τ ' άστρα πον φωτιά βγάζουνε 
’Εσύ πού βασιλεύεις,
Σ τής νύχτας τά γιορτάσματα 

'Εσύ πού πρυτανεύεις,
Μ έ τις Βακχίόες πρόβαλε, 

Ό π ο υ  σέ συντροφεύουν 
Κ ι ορμητικές χορεύουν 

' Ολόννχτο χορό !

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΣ



Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Τ Ω Ν  « Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν »

Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ ’

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑ ΒΗΣ

Τ Ιζ ΐο β ε ν τη ς  ΐ ή {  Έ λ λ ά Λ ο ς  ε ίς  το  Β ερο Χ ΐνο ν .

Ζητείτε διά το περικαλλή «Παναθήναια» τήν 
γνώμην μου περί τού «Καποδιστριακοΰ» Π α
νεπιστημίου, οΰ επίκειται ή ΐδρυσις, καί ιδίως 
καθόσον άφορρ τήν πόλιν, ήτις φαίνεται ή 
καταλληλότερον προς τούτο, και τήν φυσιν αυ
τοί τού καθιδρύματος.

'Υπηρετών άλλοτε Ιν Πετρουπόλει, ήσχο- 
λήθην ε?ς τό προκείμενον ζήτημα, καί, άν μή 
μέ άπατά ή μνήμη, είς τό πρώτον τών ερω
τημάτων υμών άπαντα αυτή ή διαθήκη τού 
αειμνήστου Δομπόλη, καιθορίζουσα ώς τόπον 
άνεγέρσεως τήν Κέρκυραν. ’Αλλά και τούτου 
μή δ'ντος τυχόν, κέκτηται, κατά τήν ταπεινήν 
μου γνώμην, ή άνθηρά νήσος τών Φαιάκων 
πάντα τ’ αναγκαία πρός τούτο προσόντα, τό 
ευκραές κλίμα καί τήν τερψιθυμίαν Ιν συν
δυασμό) πρός τήν άναγκαίαν διά σπουδαστάς 
ησυχίαν εν πόση δέ περιπτώσει αρκεί. νομίζω, 
ή παρελθούσα πείρα δπως άποκλεισΟώσιν δλο- 
σχερώς αί Άθήναι, δπου αναμφίλεκτος, ώς εκ 
τού περιβάλλοντος, κατέστη πολλάκις τό σεμνόν 
τών Μουσών τέμενος εστία σκανδάλων, καί οί 
εκεί διδασκόμενοι νέοι, υπό τήν δρμήν τής 
ήβης καί συναισθημάτων, καθ’ έαυτά ευγενών, 
άλλ’ άνεπαρκώς ωρίμων, παρασυρόμενοι, μετε- 
τράπησαν άπό μαθητάς είς διδασκάλους τής 
κοινωνίας, καί αύτής τής πολιτείας, πρός μεγά- 
λην άμφοτέρων βλάβην.

Άσυγκρίτως δμως δυσχερέστερον άποβαίνει 
τό ζήτημα, τό άφορών είς τήν τρύσιν τού Ε κ 
παιδευτηρίου, καθόσον, ώς γνωστόν, κρατερά 
διεξάγεται άπό πολλών ετών επί τού εδάφους 
τούτου διαμάχη μεταξύ τών δύο άντιθέτων συ
στημάτων, τού ιών κλασικών δηλονότι καί τού 
τών πρακτικών σπουδών, ήτις ούδέν έστίν ή 
νέα φάσις τή; αίωνίας πάλης μεταξύ πνεύμα
τος καί ύλης, ήτις εν τούτοις, τήν φοράν ταύ- 
την, τούτο έχει τό εξαιρετικόν καί δι’ ημάς 
Ιξόχως τιμητικόν δτι ή Ελλάς, ή δίς ήδη διά 
τής φαεινής αυτής διανοίας τον κόσμον φωτί- 
σασα καί παραμείνασα, παρά πάσας τάς συμ- 
φοράς αύτής καί καταπτώσεις, ή άληθής τού

*  Σ υ ν έ χ ε ι α  ά π ό  σ ε λ ί δ ο ς  7 7 .

πολιτισμού καί τής ήμερώσεως κρηπίς, συνταυ
τίζεται μετά τής πρώτης τών δύο μνημονευ-. 
θεισών τάσεων, τής πνευματικής, ούτως ώστε 
οί τής Ιτέρας, τής πρακτικής, θιασώται άπο- 
βαίνουσιν άνεπαισθήτως καί τής Ελλάδος αντί
παλοι. καταπολεμοΰντες άσπόνδως τήν ελληνι
κήν παιδείαν καί γλώσσαν, καί διά παντός μέ
σου Ιπιζητούντες τήν εκ τών άνωτέρων εκπαι
δευτηρίων, πανταχού γης. Ιξοστράκισιν αυτών. 
Ποίαν έχει τό ζήτημα τούτο δι ημάς ζωτικήν 
σημασίαν, κατ’ επανάληψην, δοθείσης αφορμής, 
άνέπτυξα, δι’ δ και καί περιττόν καθίσταται 
τούτο σήμερον Μή εύτυχήσαντες δυστυχώς άχρι 
τοΰδε, μετά τήν μεγάλην ήμών Ιπανάστασιν, 
ΐνα πράξωμέν τι γενναΐον, τήν Ιξαιρετικήν ή 
μών Ιν τώ κόσμω θέσιν όφείλομεν ακόμη είς 
τάς πατραγαθίας καί είς τών προγόνων τό 
κλέος, εάν δέ ταΰτα επέλειπον ήμΐν, εάν καταρ- 
γουμένων, ή Ιπαισθητώς μειουμένων παρά τοΐς 
πεπολιτισμένοις λαοίς τών ελληνικών σπουδών, 
έτέμνοντο οί μυστικοί δεσμοί, οί συνενοΰνιες 
ημάς πρός περίδοξον παρελθόν, καί περιβάλ- 
λοντες ήμάς δι’ ίεράς τίνος αΐγλης καί είς τά 
δμματα ακόμη τών μισούντων ή φθονούντων 
ήμάς, τό αποτέλεσμα γεγονότος, καταρρίπτον- 
τος ήμάς είς τήν τάξιν ανιστόρητων γειτόνων, 
ήθελεν έχει τήν σημασίαν εθνικής πανωλε
θρίας. Διά τούτο ώς έν τών πρωτίστων μου 
καθηκόντων εθεώρησα, πανταχού δπου ετά- 
χθην, τήν συνεννόησιν μετά τών διαρκώς ά- 
ραιουμένων, φεϋ, τάξεων τών ευγενών προμά
χων τής ελληνικής παιδεύσεως, καί τήν επίμονον 
μετ’ αύτών κατά τών έν λόγφ καταστρεπτικών 
δι’ ήμάς τάσεων άντιστράτευσιν, διά τούτο ώς 
ένα τών κυριωτέρων τού βίου σκοπών Ιξέλαβον 
αείποτε, τήν, κατά τάς Ιλαχίοτας δυνάμεις μου, 
καταβολήν καί πάδης εφικτής προσπάθειας 
πρός διάδοσιν τέλος τής γνήσιας ήμών προ
φοράς αντί τής λεγομένης έρασμικής, ήτις, ώς 
αλλαχού άνέπτυξα, τυγχάνει εν τών φθορο
ποιών στοιχείων τής καταστροφής. Εΐρήσθω 
δ’ ενταύθα |ν  παρόδφ δτι διά τούτο μίαν τών 
άλγεινοιέρων τού βίου μου άναμνήσεων απο
τελεί καί τό γεγονός δτι καθ’ ήν εποχήν επε- 
τεύχθη τέλος δι’ άτρύτων κόπων επί εξάμηνον 
δοκιμαστική εφαρμογή τής γνήσιας ήμών προ
φοράς είς πάντα τά εκπαιδευτικά τής Γαλλίας
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καιθιδρύματα, ο κυρίως κατά τού μέτρου τού
του άντιστάς Ιν τή υπό τού ύπουργοΰ τής Παι
δείας προεδρευομενη επιτροπή, έν ή είχεν άνα- 
γνωσθή καί ή έμή πρός τόν κ. B u rnou f 
επιστολή, ύπήρξεν ό καί μόνος παριστάμενος 
Έλλην, άνήρ σοφός καί ευφυής, αλλά τούς 
βωμούς πολλών δλετήρων δαιμόνων ιθυμιάσας, 
καί ΐσχυρισθείς τότε οτι περιττόν άπέβαινεν 
ΐνα διαδοθή εν Γαλλία ή ελληνική προφορά, 
καθόσον έδει μάλλον ΐνα έκμάθωσιν οί “Ελ
ληνες τήν όρθοτέραν ερασμικήν!

Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει άριδήλως ποίαν 
αποδίδω μεγίστην σημασίαν εις τάς κλασικάς 
σπουδάς, καί αν μή ύπήρχον ήδη τό ’Εθνικόν 
ήμών Πανεπιστήμιον καί ή φιλολογική αυτού 
Σχολή, ήθελον άποφανθή άνενδοιάστως δτι αύ
τής Ιπείγει πρό παντός ή ΐδρυσις, άλλά περί 
τούτου εφρόνασαν, θεία συνάρσει, οί πατε'ρες 
ήμών, έπιτελέσαντες έργον πατριωτικώτατον, 
καί ψυτεύσαντες καί αΰθις είς τάς αίματολού- 
στου; ήμών άρουρας, δπου μέχρι τής στιγμής 
εκείνης, καί μετά τάς επταετείς καταστροφάς 
μόναι πλέον έθαλλον αί δάφναι, τούς άκηρά- 
τους σπόρους τής ελληνικής διανοίας, τούς τα
χέως καί αύθις άνθήσαντας. Οΰτω συνεδέθη- 
σαν !κ νέου οί σχεδόν άποκοπέντες μίτοι, οί 
συνενούντες ήμάς μετά τού ιστορικού ή
μών παρελθόντος, καί είς τάς καρδίας καί τήν 
συνείδησιν τής νεολαίας ήμών βαθέως είσέδυ- 
σαν αί ρίζαι τού άκραιφνοΰς καί δρθώς κρινο- 
μένου εθνισμού. Πόσον σωτηρία δέ άπέβη ή 
πρόνοια αΰτη άπέδειξαν πρόσφατα γεγονότα, 
θλιβερά μέν ίσως καθ’ έαυτά, άλλά μαρτυρή- 
σαντα δτι οί ποτισθέντες είς τάς διαυγείς κρή- 
ναςτήςπνευματεμφόρου κλασικής ήμών παιδεύ- 
σεως, γνωρίζουσιπού ΐστανταιοί εφέστιοι ήμών 
θεοί καί σπεύδουσι πρός άμυναν οσάκις επι
χειρεί τήν ΰπόσκαψην αύτών ή άβουλία καί ή 
κουφότης.

Ούτως δέ υπό τήν έποψην τούτην προση- 
κόντως Ιφωδιασμένοις, φρονώ δτι επιβάλλεται 
ήμΐν ήδη ΐνα στρέψωμεν συντόνως τήν ήμετέ- 
ραν προσοχήν καί είς τήν έτέραν τού ζητήμα
τος άποψην, τήν πρακτικήν, ήτις κέκτηται Ιπί- 
σης άναμφίλεκτον σπουδαιότητα καί πρός ήν 
καταφανώς τείνει ό τών νεωτέρων χρόνων πο
λιτισμός. Έ άν ή γερμανική Αυτοκρατορία, ή 
σχετικώς άρτιγέννητος, Ικτείνη ήδη τούς τένον
τας αύτής πανταχού τής γης, Ισότιμος πλέον 
καί Ισόπαλος τής άλλοτε πρυτανευούσης τού 
εμπορίου καί τών θαλασσών Μεγάλης Βρετ- 
τανίας, εάν στρωννύη σιδηροδρόμους καί ίδρύη

πυκνάς άποικίας εις τάς μικρασιατικός χώ
ρας, άς, πλήρεις έτι τού κλέους τών προγό
νων, κατελογίζομεν πρό μικρού άκόμη είς τόν 
ήμέτερον πατρικόν κλήρον, οφείλει τούτο ιδίως 
είς τόν εντελή καταρτισμόν τών εμπορικών καί 
τών επιστημονικών αύτής σχολών εάν δ’ Ιν 
τώ μεταξύ τούτω φθίνωσιν αί ήμέτεραι παροι- 
κίαι, αί πρό ήμίσεως έτι αίώνος άνθούσαι καί 
προαγόμεναι,· πηγάζει τό θλιβερόν φαινόμενον 
άναμφηρίστως εκ τής Ιλλείψιεως καταλλήλων 
καθιδρυμάτων, παρεχόντων εις τούς νέους “Ελ
ληνας, τούς διά τό Ιμπόριον καί τάς πρακτικός 
Ιπιστήμας παρασκευαζόμενους, τήν ευκαιρίαν 
δπως τελειοποιηθώσιν έν ίση πρός τούς αλλο
εθνείς μοίρα. Έπείγει Ιπομένως ή ανάγκη δ
πως πληρωθή ή σπουδαιοτάτη αΰτη έλλειψης, 
καί άρίστη παρουσιάζεται, πρός τούτο εύκαιρία, 
τού νέου Πανεπιστημίου καταρτιζόμενου κατά 
τά πρότυπα τών μεγάλων εύρωπαϊκών πρα
κτικών λυκείων. ΙΙερ) τών λεπτομερειών ούδέν 
βεβαίως Ινταύθα λεχθήσεται. άλλ’ Ιπιτραπήτω 
μοι μόνονή παρατήρησις δτι συντονωτάτη μέ
ριμνα δέον ΐνα δοθή επί τέλους είς τήν παρ’ 
ήμΐν τοσούτον άμεληθείσαν διδασκαλίαν τών 
τεσσάρων πρωτευουσών ευρωπαϊκών γλωσσών. 
Ά πό  τινων Ιτών ηύξησεν εύφροσύνως ό άριθ- 
μός τών είς τήν 'Εσπερίαν πεμπομένων παντο
ειδών υποτρόφων, άφοΰ τά ήμέτερα διδακτή
ρια διατελούσιν άκόμη δυστυχώς άτελή, άλλ’ εκ 
τών άφικνουμένων ενταύθα καί άλλαχού, οί 
πλειστοι διατελούσι σχεδόν αδαείς τής Ιγχω- 
ρίας γλώσσης, καί ούτο). άπόλλυται τό ήμισυ 
τού πολυτίμου χρόνου πρός εκμάθησιν αύτής, 
ματαιοϋται δέ τούλάχιστον κατά τό ήμισυ τούτο 
Ó επιδιωκόμενος σκοπός, Ιν οΐα δέ περιβολή 
εμφανίζονται είς πολλάς τών ήμετέρων εφημε
ρίδων αί ενίοτε καταχωριζόμεναι γαλλικοί ή 
άγγλικαί φράσεις παρ’ αύτών Ικείνων, οΐτινες 
τά ελληνικά αύτών άρθρα πληροΰσι πρός Ιξω- 
ράϊσιν βεβαίως τού ύφους αύτών, πασών τών 
ξενικών λέξεων, δσας τυχόν γνωρίζουσιν, ού- 
δένα λανθάνει. Άλλ’ είς τήν ελληνικήν ευφυΐαν 
ευχερής έσται πάντων τούτων ή θεραπεία εάν 
μόνον χορηγηθώσιν αυτή τά κατάλληλα μέσα.

ΦΩΚΙ ΩΝ Ν Ε Γ Ρ Η Σ

Εύηρεστήθητε λίαν εύγενώς νά προσκαλέ- 
σητε καί εμέ νά σνμμετάσχω είς τήν συζήτησιν 
περί ίδρύσεως τού «Καποδιστριακού Πανεπι
στημίου». Άλλά μή άσχοληθείς είδικώς είς τά
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τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, δεν είμαι βεβαίως 
τό κατάλληλον πρόσωπον δπως σάς δώσω γνώ
μην μελετημένην, επί δέματος ομολογούμε* 
νως ύψίστης σπουδαιότητος. "Οπως δμως μήν 
άπαντήσω είς την εύγενή υμών πρόσκλησιν δι’ 
άρνήσεως ξηράς, επιτρέπατε μοι νά έχφράσω 
απλώς Ιντυπώσεις τινάς έπί τοΰ 'ζητήματος, 
χωρίς νά Ι’χω τήν άπαίτησιν καί νά δημοσιευ- 
θοΰν.

Όμολογώ δτι, οταν έν τφ ύπάρχοντι Πανε 
πιστημίφ παρουσιάζονται πλεΐσται ελλείψεις 
ουσιωδέστατοι, ένεκεν έλλεϊψεως μέσων, μοι 
φαίνεται δτι πάσα πρέπει νά καταβληθή προσ
πάθεια δπως συμπληρωθώσιν αί Ιλλείψεις αΰ- 
ται. Τοΰτο δέ Ιπιτυγχάνεται ευκόλως άν διχα- 
σθή τό Πανεπιστήμιον ώς νυν έχει, καί έπο- 
νομασθή τό ετερον έξ αύτών «Καποδιστρια- 
κόν». Τό μέν έν θέλει περιλαμβάνει τάς εξής 
σχολάς· φιλολογικήν, αρχαιολογικήν, νομικήν, 
θεολογικήν, τήν τής πολιτικής οικονομίας κ.τ.λ. 
τό δ’ έτερον θέλει διδάσκει τάς Ιπιστήμας έν 
γένει, θεωρητικός και έφηρμοσμένας. Εννοεί
ται δτι ή λύσις αυτη θά άπήτει τήν υπαρξιν 
άμφοτέρων τών Πανεπιστημίων εις Αθήνας.

Ταΰτά πάντα, έννοεΐται, δν δεν συγκρούων- 
ται προς τάς διατάξεις τής διαθήκης αςδυστυ- 
χώς δέν έχω πρό όφθαλμών.

Γ.  Ν.  Χ Α Τ Χ Ι Δ Α Κ Ι Σ

Κ»·&ηγητ·ι$ της yXfoôoXoyíô  ík ' ¡£&νιχόν ΠΛ*(ί*ιατήμν>ν,

Α

Ό  προσεγγίζων χρόνος τής παραλαβής τοΰ 
γενναίου κληροδοτήματος, τό οποίον δ φιλό- 
πατρις Ήπειρώτης Δόμπολης κατέλιπε πρός 
ϊδρυσιν Πανεπιστημίου, και ή μέλλουσα ΐδρυ- 
σις τούτου έφείλκυσεν εύλόγως τήν περί τών 
εθνικών ζητημάτων μεριμνώσαν διεύθυνσιν τών 
«Παναθηναίων» καί έπεισεν αυτήν, ινα φέρη 
τό ζήτημα τοΰτο είς δημοσιότητα καί ζητήση 
τάς γνώμας τών κηδομένων περί τοΰ μέλλον
τος τής επιστήμης παρ’ ήμΐν. Επειδή δέ φρονώ 
δτι μεγάλην δύναται νά έχη σημασίαν διά τό 
μέλλον τής επιστήμης έν Έλλάδι ή τοιαύτη ή 
τοιαύτη διάθεσις τοΰ κληροδοτήματος, λαμ
βάνω τό θάρρος νά πέμψω ύμΐν, κύριε συν· 
τάκτα, δλίγας περί τούτου λέξεις.

Β

Τό Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον οφείλει

νά ίδρυθή ?ν Ά θήναις καί ούχί Ιν άλλη πά
λε ι τής Ελλάδος, πρώτον καί κύριον διότι ή 
διαθήκη ρηιώς καί καθαρώς όρίζει, δτι ο δια
θέτης έπιθυμεί νά συσταθή τοΰτο δπου τφ 
1906 θά είναι ή πρωτεύουσα τοΰ 'Ελληνικού 
Βασιλείου. Καί μόνος δ λόγος οΰτος αρκεί, αν 
θέλωμεν νά μή φαινώμεθα άσεβεΐς πρός τάς 
τελευταίας, τάς ίεράς θελήσεις τών ευεργετών 
τής πατρίδος, καί μόνος, λέγω, δ λόγος ούτος 
αρκεί νά πειθαναγκάση ημάς νά μή σκεπτώ- 
μεθα καν περί άλλης πόλεως.

Άλλά καί άν τις ήθελε νομίσει δυνατήν καί 
έπιτρεπομένην τήν παράβασιν τής διατάξεως 
ταύτης καί ήθελε κρίνει προτιμότερον νά ίδρυθή 
τοΰτο αλλαχού, προβάλλων επιχειρήματα κατά 
τό μάλλον καί ήττον σοβαρά, οίον δτι τότε οί 
εν Άθήναις φοιτηταί ώς όλιγώτεροι θά είναι 
μάλλον εύδιοίκητοι, δτι θά γεννηθή εύγενής 
άμιλλα μεταξύ τών διδασκόντων είς τά δύο 
Πανεπιστήμια, δτι ίδρυόμενον έν Κερκύρα ή 
Λαρίση θά είναι έγγύτερον τών υπό δουλείαν 
αδελφών ημών καί θά έπιδρφ έπ’ αυτούς κτλ., 
πάλιν παρατηρώ δτι καιά τών επιχειρημάτων 
τούτων δύνανται ν’ άντιταχθώσιν άλλα έπ’ ίσης 
σοβαρά, δν μή καί σοβαρώτερα, ώστε αληθώς 
έκ τούτων ούδέν συνάγεται μετά βεβαιότητος 
υπέρ τής άλλαχοΰ Ιδρύσεως αύτοΰ. Ούτω λ. χ. 
πρός τό εύδιοίκητον τών φοιτητών έν Ά θή- 
ναις παρατηρείται, δτι άπό τινων ετών διά τής 
περί χαρτοσήμου φοβέρας φορολογίας καί διά 
τής ίδρύσεως άλλων Πανεπιστημίων έν τή 
’Ανατολή ήλαττώθη μέν έπαισθητώς δ αριθμός 
τών φοιτητών, άλλ’ άτυχώς δεν έγιναν καί αί 
έξ αυτών ταραχαί όλιγώτεραι άλλά τουναντίον. 
Άλλαχοΰ άρα καί ούχί Ιν τφ αριθμώ πρέπει 
νά ζητηθή ή αιτία τών ανησυχιών καί δ τρό
πος τής θεραπείας αύτών. Πρός δέ τήν πιθα
νήν άνάπτυξιν εύγενοΰς άμίλλης δύναται ν’ 
άνιιταχθή ή δυνατή έμφάνισις άλλης άμίλλης 
πρός έπιεικεστέρας έξετάσεις, ϊνα ουτω περισ
σότερον προσελκύωνται οί σπουδασταί είς τοΰτο 
μάλλον ή είς Ικείνο τό διδακτήριον. Καί πρός 
τήν δυνατήν έπίδρασιν επί τούς δουλεύοντας 
"Ελληνας ένεκα τής προσεγγίσεως αντιτάσσε
ται δτι ή Ελλάς είναι χώρα μικρά, ώστε μετά 
τήν άποπεράτωσιν τοΰ σιδηροδρόμου τών συνό
ρων θά δύνανται νά έρχωνται έντός ώρών τι- 
νων είς ’Αθήνας* δτι δέ καί συμφέρον καί 
άναγκαΐον είναι, ϊνα οί έκ τοΰ εξωτερικού κατα
γόμενοι φοιτηταί έρχωνται καί διατρίβωσιν Ιν 
Ά θήναις, διότι μόνον έδώ ήμποροΰν νά ϊδουν 
καί μάθουν τον πολιτισμόν καί βίον ημών,
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αγαπήσουν καί λατρεύσουν έν έπιγνώσει τά 
καθ’ ημάς, αληθώς έξελληνισθοΰν, καί οτι οί 
άποροι έκ τούτων δύνανται εύκολώτερον νά 
ευρίσκουν εργασίαν τινά καί πόρον ζωής έν Ά - 
θήναις ή έν μικρά επαρχιακή πόλει κτλ.

Είς τούς έκ τοΰ ρητοΰ. γράμματος τής δια · 
θήκης άπορρέοντας λόγους υπέρ τής έν Ά θή- 
ναις ίδρύσεως δύνανται νά προστεθώσι καί τά 
ακόλουθα. 1) ’Επειδή ούτε οί ιατροί ούτε οί 
νομικοί θά δύνανται νά έχωσιν εν επαρχιακή 
πόλει πελατείαν λόγου άξίαν, δυσκόλως θά πεί- 
θωνται άνδρες έχοντες άξίαν καί δνομα Ιν τή 
επιστήμη καί δή καί πελατείαν έτοίμην ή καί 
μόνον άγαθάς έλπίδας περί αυτής, νά μεταβαί- 
νωσιν είς Κέρκυραν ή Λάρισαν, άλλως τε καί 
άφοΰ οί μισθοί τών υπαλλήλων παρ’ ήμΐν εί
ναι τοσοΰτον γλίσχροι. "Οτι δέ ουδέ νοσοκο
μεία άξια λόγου διά τήν όλιγότητα τών άσθε- 
νών θά ύπάρχωσιν έν τή μικρφ έκείνη πόλει, 
τοΰτο, νομίζω, ούδεμιας χρήζειάποδείξεως· άλλά 
τότε πρόδηλον δτι ή ιατρική επιστήμη θά δι
δάσκεται άτελέστατα. 2) ’Επειδή δυνατόν κα
θηγητής τις έν τφ έτέρφ τών Πανεπιστημίων 
νά μή είναι πρόσωπον προσφιλές ή μή Ινδο- 
τικόν εις τινα Κυβέρνησιν, ούδέν θαΰμα αν 
άπειλήται διά μεταθέσεως ή καί δν άληθώς 
μετατίθεται. Φαντάσθητε τώρα τον κ. Ν. Μα- 
κάν ή τόν κ. Άλκ. Κρασάν ή τον κ. Μυστριώ- 
την μετατιθεμένους είς Κέρκυραν ή Λάρισαν ! 
3 ■ Τό μέγιστον καί σπουδαιότατον τών έμπο- 
δίων, διά τά όποια δεν προκόπτει παρ’ ήμΐν 
ή επιστήμη, δσον τις θά ηΰχετο, είναι ή έκ 
τής Ιλλείψεως πόρων πενία τής Βιβλιοθήκης 
ήμών. Καί αύτά τά μικρά Πανεπιστήμια τής 
Γερμανίας, τά έχοντα μόνον περί τούς 500 
φοιτητάς, δαπανούν είς άγοράν έπιστημονικών 
βιβλίων δεκαπλάσια τοΰ ήμετέρου. Ά ν  τώρα 
ίδρυθή καί άλλο Παννεπιστήμιον άλλαχοΰ, θά 
έχωμεν τήν αδτήν πενίαν εν Άθήναις καί άλ
λαχοΰ, αν δέ ίδρυθή έν Άθήναις, ή έλλειψις 
αυτή θεραπεύεται.

Γ

Έλέχθη δτι δύναται νά ίδρυθή μέν |ν  Ά - 
θήναιςτό Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, άλλά 
νά μή έχη τόν αύτόν σκοπόν τφ Έθνικφ, νά 
είναι πρακτικόν, επαγγελματικόν ή δέν Ινθυ- 
μαΰμαι τί Άλλά τοΰτο. νομίζω καταστρατήγη
σα τής τελευταίας θελήσεως τοΰ διαθέτου 
καί επομένως άποκρουστέον. Λέγων ό άοίδιμος 
διαθέτης Πανεπιστήμιον ένόει φύσει τοιοΰτον 
όποια τότε ύπήρχον καί ώνομάζοντο διά τοΰ

ονόματος τούτου. Δέν ήδύνατο δέ έπ’ ούδενι 
λόγφ νά νοή καί δνομάζη διά τής λέξεως ταύ- 
της Ικπαιδευτήριατότεάνύπαρκτα, άλλον έχοντα 
σκοπόν καί μόνον μετά δεκαετηρίδας πολλάς 
άναφανέντα. Πανεπιστήμιον τότε Ιδήλου δ,τι 
παρ’ ήμΐν ουτω μέχρι σήμερον εκαλείτο καί 
ούδέν άλλο, τοΰτο άρα ένόει καί τοΰτο ήθελεν 
ό διαθέτης.

Δ

Άλλά πώς νά ίδρυθή νέον Πανεπιστήμιον 
έν Άθήναις έχον τόν αύτόν σκοπόν πρός τό 
ύπαρχον ’Εθνικόν; Τοΰτο φαίνεται βεβαίως καί 
είναι άτοπον. Πρόσθες δτι, άφοΰ αί έπιστη- 
μονικαί εξοχότητες δέν πλεονάζουν δυστυχώς 
παρ’ ήμΐν, τό νέον καθίδρυμα θά πληρωθή, 
ώς λέγομεν, έκ τών ένόντων, έξ ου φυσικά δέν 
ήμποροΰμεν νά περιιιένωμεν μεγάλα πράγματα. 
Κατ’ έμήν γνώμην τά πράγματα δύνανται νά 
συμβιβασθώσιν ώς ακολούθως:

Τό Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον ιδρύε
ται Ιν Άθήναις, άλλ’ έχει άλλον σκοπόν ή τό 
ήμέτερον, ήτοι τοΰτο μέν περιορίζεται τοΰ λοι
πού είς τάς τρεις έκ τών πέντε σχολών αύτοΰ, 
ήτοι είς τήν Θεολογικήν, τήν Νομικήν καί τήν 
Φιλοσοφικήν, έχει σκοπόν τάς Τστορικάς Έ π ι- 
στήμας* τό δέ Καποδιστριακόν περιλαμβάνει 
τήν ’Ιατρικήν καί τήν Φυσικομαθηματικήν, καλ
λιεργεί καί διδάσκει τάς φυσικάς έπιστήμας. 
Ουτω δέ Ικάτερον θά έχη ίδιον κύκλον ένερ- 
γείας διακεκριμένον καί άσύγχυτον.

Ή  μόνη δυσκολία, ήτις Ικ τοΰ χωρισμού 
τούτου θά πρόκυψη, θά είναι ή διδασκαλία 
καί έξέτασις τών γενικών λεγομένων μαθημά
των, τ. έ. τό τής φιλοσοφίας, τής φυσικής καί 
τής γενικής ιστορίας, άτινα κατά τους νόμους 
διδάσκονταικαι Ιξετάζονται πάντες άνεξαιρέτως 
οί φοιτηταί τής φιλοσοφίας, τών φυσικομαθη
ματικών καί τής θεολογίας, καί έπομένως θά 
γίνη χρεία ν’ ακούουν καί έξετάζωνται οί φοι- 
τηταί τών φυσικομαθηματικών, τ. έ. οί τοΰ Κα- 
ποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου, τήν φιλοσοφίαν 
χαίτην γενικήν ιστορίαν έν τφ Έθνικφ, καί οι 
rfjc φιλοσοφίας καί θεολογίας τήν φυσικήν έν 
τφ Καποδιστριακφ Πανεπιστημίφ.’Αλλά τοΰτο 
δέν είναι μέγα κώλυμα, άφοΰ καί σήμερον οί 
φοιτηταί σχολής τίνος άκούουν καθηγητάς άλ
λων σχολών καί έξετάζονται ύπ’ αύτών, ώστε 
άν ληφθή φρονιίς έν τφ καταρτισμφ τών προ
γραμμάτων τών δύο Πανεπιστημίων, ινα τά 
γενικά ταΰτα μαθήματα διδάσκωντάι άπό τής 
8 -9  ή καί άπό τής 8-10, καί κατά τάς ώρας



ταντας νά μή δι.δάσκηται ειδικόν t i  μάθημά, 
αλλά μόνον νά άσκώνται εν τοϊς φροντιστηρίοις 
οί τριετεϊς καί τετραετείς, οι. εξετασθέντες ήδη 
τά γενικοι μαθήματα, αίρονται πάοαι αί δυσ- 
κολίαι τού πράγματος.

*Άν οΰτω διευθετηθώσι tu τής ίδρύσεως, 
πρώτον θά έχωμεν τό Καποδιστρτακόν Πανε· 
πιστήμιον ίκανώς πλούσιον, ώς Ιλπίζομεν, καί 
δή Ικανόν νά έτταρκή εις παοην χρείαν τής 
πολλών δαπανών έχούσης άνάγκην Ιατρικής 
σχολής καί τής φυσικομαθηματικής' έπειτα θά 
έχωμεν τό ’Εθνικόν, οπερ άπαλλαγέν τών με- 
γάλων δαπανών διά τάς είρημένας επιστήμας, 
θά δύναται νά άγοράζη τά άναγκαΐα διά τάς 
ιστορικός επιστήμας βιβλία, νά παρέχη εις τούς 
άριστεύοντας εν τοϊς φροντισττ|ρίοις φοιτητάς 
τό δικαίωμα τής έγγραφης καί άνανεοισεως αυ
τών ή καί υποτροφίας τι.νάς, νά άπονέμη βρα
βεία είς τούς συντάξοντας αξίας λόγου επιστη
μονικός διατριβάς, νά έκδίδη Ιπιστημονικόν 
περιοδικόν ή καί βοηθή τους έχοντας πρός 
έκδοσιν επιστημονικόν έργον λόγου άξιον, νά 
έκλεγη διά διαγωνισμού δημοαία καί έν πόση 
δικαιοσύνη ενώπιον τής Σχολής γραπτώς και 
προφορικώς γενομένου καί στέλλη είς την 'Ε 
σπερίαν πρός τελειποίησιν έν τισι μαθήμασι 
τούς μέλλοντας νά θιδάξωσιν έν αύτω, ν’ άνα- 
λάβη τήν συντήρησιν νέων τινών εδρών, ϊνα 
διδάσκωνται άναγκαίά τινα μαθήματα,'τών ό
ποιων τήν άνάγκην προ πολλοΰ δμολογοΰμεν 
πάντες κλπ, εν ένί λόγφ θά δύναται νά καλ- 
λιεργήση τήν επιστήμην.

Θ.  Β Ε Λ Λ Ι Α Ν Ι Τ Η Σ

Bovlev p?;p,

Είς τό ερώτημά σας περί έκτελέσεως τής 
διαθήκης τού αειμνήστου Δόμπολη, δέν είνε ευ
χερές ν’ άπαντήση τις άναπτύσσων έν λεπτο- 
μερείαις τά τού τρόπου τής διαθέσεως τού 
κληροδοτήματος, χωρίς νά Ικφύγη άπό τό 
πνεύμα καί τό γράμμα τής Διαθήκης, άφ’ οΰ 
δεν έχει ταύτην ενώπιον του.,Έν γενικαΐς ομως 
γραμμαΐς δύναμαι νά διατυπώσω τήν γνώμην 
μου. "Οτι δέν πρέπει νά ίδρυθή δεύτερον. ΓΙα- 
νεπιστήμιον έν Άθηναις, τούτο εΐνε πασίδη- 
λον. Εινε ήδη αρκετόν τό ύπαρχον αρκετούς 
δέ νέους αποσπά τούτο έκ τών πρακτικών 
έπαγγελμάτων, ών κυρίως έχει άνάγκην χώρα ώς 
ή ήμετέρα, ήιις εΐνε πάντη άνεκμετάλλευτος. 
Ά λλ’ ούδ’ εις άλλην τινά πόλιν τής Ελλάδος

πρέπει νά ίδρυθή δμοιον τού έν Άθήναις Πα- 
νεπιστήμιον, καί αν άκόμη αΐ διατάξεις τής 
διαθήκης δέν έκανόνιζον ρητώς τήν πόλιν τής 
ίδρυσεως αυτού, διότι τό ύπάρχον ύπεραρκιϊ 
διά τάς άνάγκας χώρας, ολίγους άόιθμούσης 
κατοίκου*:. Τουλάχιστον περί δευτέρου Πανεπι
στημίου δέν δυνατοί τις νά σκεφθή, έφ’ δσον 
τά όρια τής Ελλάδος είσί τοσούτον στενά.

”Αλλως τε ή Ελλάς πάσχει έξ υπερτροφίας 
έπιστημόνων, ιδία νομικών, ιατρών καί φι
λολόγων δέν έχει άνάγκην νά Ιπαυξήση τόν 
αριθμόν αυτών διά τής προσθήκης νέου Πα
νεπιστημίου. Άλλην τροπήν δέον νά λάβη ή 
έν γένει παρ’ ήμίν έκπαίδευσις. 'Έχω τήν γνώ
μην ότι ου μόνον οφείλει νά λάβη μέριμναν 
τό κράτος, δπως παράσχη είς τήν κοινωνίαν 
άνωτέραν πρακτικήν έκπαίδευσιν, αλλά καί έκ 
των υπαρχόντων εκπαιδευτηρίων τής μέσης έκ- 
παιδεύοεως, καθήκον έχει πολλά έξ αυτών νά 
μεταβάλη είς είδικάς σχολάς καί είς πρακτικά 
λύκεια. Ό  τύπος ούτος τών κλασικών γυμνα
σίων, ό υπάρχων παρ’ ήμίν, ώς κάλλιον έμού 
γνωρίζετε, χρησιμεύει είς τό νά παρασκευάζη 
άτελώς μέν κατηρτισμένους είς τά κλασικά μα
θήματα μαθητάς. στερημένους δέ πάσης πρα
κτικής γνώσεως άνδρας, αί δέ πρακτικοί γνώσεις 
υπό τούς σημερινούς δρους τού βίου, εΐνε ε
κείνοι, αϊτινες θά ένισχύσωσι τούς μέλλοντας 
νά είσέλθωσιν είς τήν πάλην αύτοϋ.

Ά ν  τοιαύτην έχω γνώμην περί τής μέσης 
έκπαιδεύσεως, δύνασθε νά κρίνετε πόσον θεωρώ 
ανωφελή τήν ϊδρυσιν νέου Πανεπιστημίου τού 
αυτού οίον τό ύπάρχον τύπου. Φρονώ δτι διά 
τήν ευημερίαν καί τήν πρόοδον ενός άτόμου δ
πως καί ενός τόπου, αί πρακτικοί γνώσεις συντε- 
λοΰσι πλειότερον ή τά πολλά επιστημονικά τών 
παλαιών πανεπιστημίων φώτα. "Οπως ζήση τις 
σήμερον έχει άνάγκην τοιούτων χρησίμων γνώ
σεων, ώστε αί ανωφελείς μόλις δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν ώς πολυτέλεια αν μή ώς πάντη άχρηστοι. 
Ή  μεταβολή λοιπόν μερικών γυμνασίων είς 
είδικάς σχολάς καί είς πρακτικά λύκεια, καί ή 
ϊδρυσις κατόπιν άνωτέρας πρακτικής Σχολής ή 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ήθελε μεγά- 
λως συντελέσει είς τήν τροπήν τής έκπαιδεύ- 
σεως επί τό πρακτικώτερον καί παρασκευάσει 
τήν ευημερίαν τού τόπου.

'Οποίου τύπου θά ήνε τό Πανεπιστήμιον 
τούτο, δέν εινε τής στιγμής τούτης νά εΐπη τις. 
’Απαιτείται μελέτη μεγάλη πρός τούτο· συν
δυασμός τής μέσης, πρακτικής έκπαιδεύσεως 
πρόςτά μαθήματα τά όποια θά διδάσκωνται είς
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αυτό, ταύτα δέ πάντα θά τά κανονίση ή αρ
μόδια αρχή, ήτις θά τά. διατυπώση είς νομο
σχέδια. Ή  γνώμη μου εΐνε δτι πάντως τό 
μέλλον νά ίδρυθή διά τού Κληροδοτήματος τού 
Δόμπολη έκπαιδευτήριον δέον νά ή άνωτάιη 
τις σχολή, H ochschule, ώς λέγουσι ταύτας οί 
Γερμανοί, καί έξ ών άφθονεί σήμερον ή Ευ
ρώπη καί ή ’Αμερική. Τοιαύτη τις σχολή θά 
συνεφώνει ού μόνον πρός τό συμφέρον τής 
χώρας, άλλα καί πρός τό πνεύμα τού διαθέτου, 
δστις τάς εμπνεύσεις αυτού είχε λάβει παρά τού 
άειδήμου Κυβερνήτου, ούτινος τό πνεύμα έφέ- 
ρετο πρός τήν πρακτικήν μόρφωσιν τού έθνους, 
διότι, ώς γνωστόν, άπέστεργε ν’ άποστέλλη είς 
Ευρώπην νέους πρός έκπαίδευσιν έπιστημών, 
συνεβούλευε δέ καί παρείχε τά μέσα πρός δι
δασκαλίαν τεχνών χρησιμωτάτων είς τήν κοι
νωνίαν αν παρατηρήση δέ τις τά παρ αύτού 
δημιουργηθέγτα Ιδρύματα, θά ΐδη τόν κατ’εξο
χήν πρακτικόν σκοπόν αυτών. Πρακτικόν σκο
πόν λοιπόν δέον νά έχη καί τό Κληροδότημα 
τού άειμνήστου Δόμπολη, διότι διατιθέμενον 
πρός ιδρυσιν νέου Πανεπιστημίου τού παλαιού 
τύπου, θά συντέλεση είς τήν έπαύξηστν τής κα
κοδαιμονίας τής χώρας, δπερ δέν προέθετο βε
βαίως ό διαθέτης.

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  I. Χ Α Τ Ζ Ι Δ Α Κ Η Σ

Κ α & η γ η τ ή ί  τ& ν  Μ α & η μ α τ ίχ ώ ν  t i f  t o  Έ & τ ιχ ό ι ·  I J a v e n u m fa to v .

'Η  άπάντησις είς τό προτεινόμενόν μοι έρώ- 
τημα θά μου ήτο εύκολωτέρα, δν έγνώριζον 
ακριβώς τούς δρους τής Δομπολείου διαθήκης· 
διότι, αν ό διαθέτης ρητώς όρίζη εν αυτή νά 
γίνη πανεπιστήμιον ώς τό ήδη ύπάρχον, ούδέν 
βεβαίως δύναται άλλο ίδρυμα νά ίδρυθή άνευ 
παραβάσεως τής ύστατης αυτού θελήσεως.

Ώ ς πρός τό ζήτημα, αν τοιούτο πανεπιστή- 
μιον, δεύτερον, θά ωφελεί, νομίζω δτι πρέ
πει ώρισμένως ν’ απαντήσω, δχι' εν πανεπι- 
σιήμιον αρκεί πληρέστατα διά τό έθνος, έν 
έχουσι καί τά λοιπά μικρά, ώς ήμεϊς, έθνη, έν. 
οί Δανοί, έν οί Νορβεγοί, έν οί Πορτογάλοι. 
Άλλως τε ό αριθμός τών φοιτητών έν τφ παν- 
επιστημίφ είναι απεριόριστος καί δύναται, πα- 
ρονσιαζομένης ανάγκης, ν’ αύξήση. Αλλ’ ούδε- 
μία τοιαύτη άνάγκη ύπάρχευ ποσόν διδακτό
ρων έχομεν σήμερον υπεραρκετόν, τό ποιόν 
είναι άνάγκη νυν νά βελτιωθή· διότι ούχί τόσον 
τό ποσόν τών πεπαιδευμένων ενός έθνους, 
δσον τό ποιόν αυτών ορίζει τήν διεθνή αυτού

επιστημονικήν άξι'αν έν Έλλάδι τελευταίως τό 
ποιόν, παρ’ δλας τάς μεμψιμοιρίας, έβελτιώθη 
πολύ, έν τούτοις υπολείπεται είσε'τι τού εν τή 
λοιπή Εύρώπη· είς τήν άνύψωσιν λοιπόν τού
του πρέπει κυρίως νά έπιδοθώμεν πρός τούτο 
δέ είναι άνάγκη τελειοποιήσεως τού υπάρχον
τας πανεπιστημίου, ούχί δέ ίδρύσέως νέου- 'Η  
τελειοποίησις αΰτη θά έγίνετο κατόπιν έπιστα- 
μένης Ιργασίας καί έκδόσέως νέου, συμφώνου 
τή εποχή μας καί λεπτομερέστατου, οργανισμού 
τού πανεπιστημίου’ αλλά περί τούτων δέν πρό
κειται ενταύθα. Άλλ’ «ν ύπολείπηται έτι έν γέ- 
νει ή μεμορφωμένη μερίς τού έθνους τής εν τή 
λοιπή Εύρώπη άντιστοίχου, έτι μάλλον, νο- 
μΓζω, ύπολείπεται, ύπό τε πνευματικήν καί αν
θρωπιστικήν καθόλου έποψιν, ή πολλή μάζα 
τού ελληνικού έθνους τής έν ταίς λοιπαΐς πεπο- 
λιτισμέναις χώραις τοιαύτη;, ίδίως δέ τής εν τφ 
Βορρά. Ούδαμώς πρόκειται περί μομφής· οί 
λόγοι είναι ίσιορικώς αναγκαίοι, άλλά τούτο 
δέν σημαίνει, δτι δέν χρειάζεται θεραπεία. Έ ν 
άλλαις χώραις, καί πολλφ μάλλον ήμών προ- 
ηγμέναις έν τφ πολιτισμφ, καταβάλλονται 
άγώνες εύγενεϊς ύπό τής μεμορφωμένης τού 
έθνους μερίδος πρός άνύψωσιν κατά τό δυ
νατόν τής πολλής τού έθνους μάζης, διότι 
ένοήθη Ικεΐ, δτι, ταύτης ύστερουσης, οίιδέ τό 
έθνος ολόκληρον δύναται ύλικώς καί πνευμα
τικά»; νά προαχθή. Έ ν Ελλάδι οί τοιούτοι 
άγώνες ή άγνωστοι έντελώς ή άσήμαντοι πάν
τως είναι μέχρι τούδε. Έ ν  Δανία, κ. συντάκτα, 
μολονότι, εννοείται, πολλφ μάλλον ήμών προ
ηγμένη , άπό ετών πολλών κατενοήθη ή άνάγκη 
αύτη τής άνυψώσεως τής μάζης' τή πρωτοβου
λία δε τού πολλού G ru n d tv ig  (1783 - 1872) 
ίδρύθησαν αί λεγόμενοι Fo lkehô jsko ler, ήτοι 
λαϊκά άνώτερα εκπαιδευτήρια, ένθα ή δωρεάν 
(έν ύποτροφίαις) ή άντί έλαχίστου τιμήμα
τος παρέχεται τφ λαφ  διδασκαλία ποικιλωτάτη 
καί είς γενικήν πνευματικήν άνύψωσιν άποσκο- 
ποΰσα καί είς είδικάς κτηνοτροφικάς, γεωργι
κός, κ.τ.τ. γνώσεις συγχρόνως πλούσια- ούτω 
πληρούται διττός σκοπός: και τό δλον πνευ
ματικόν έπίπεδον τού άτόμου τής μάζης άνυ- 
ψούται καί είδικάς τεχνικά; γνώσεις πρός τε- 
λειοτέραν έξάσκησιν τών καθ’ έκαστα έπαγγελ
μάτων προσκτάται τούτο. Καί εν Γαλλία παρό
μοιόν τι έπεχειρήθη διά τών u n iv ers ité s  p o 
p u la ires  καί πιθανώτατα καί άλλαχοΰ. Συν- 
δυάζοντες λοιπόν τά αλλαχού γενόμενα πρός 
τάς επιτακτικά; παρ’ ήμίν άνάγκας, άφ’ένός μέν 
τής πνευματικής καί ανθρωπιστικής άνυψώ-
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σεως τοΰ πολλοΰ λαού; άφ’ ετέρου 'δέ τϋς προ
αγωγής τής εν σπαργάνοις έτι παρ’ ήμΐν υ- 
παρχοΰση; γεωργίας, κτηνοτροφίας, τέχνης, 
βιομηχανίας κτλ. βλέπομεν, νομίζω, δτι ή άρί- 
στη μορφή ή είς τό Δομπόλειον ίδρυμα δυ- 
ναμένη νά θοθή, θά είναι ή μορφή πανδιδα- 
κτηρίου,έχοντοςέδραν τάς ’Αθήνας καί Ινοΰντος 
εν Ιαυτώ έν γερμανικόν Τβοΐΐηϊοίπη, μίαν γερ
μανικήν ΘθίνθΓΪιββοΗιιΙθ και μίαν δανικήν ΚοΙ- 
keh<5jskolθ' έννοεΐται, δτι θά ήτο προτιμότε
ρου, αν ταϋτα ίδρυοντο μεμονωμένα, ώς ΐδιαι 
σχολαι έκαστη, άλλα μεχρις ού τό τοιοΰτο κα- 
τορθωθή, 3ς διαιρεθή τό πανόιδακτήριον1 τούτο 
είς τμήμα άν&ρωπιστιχόν, Ιν φ νά διδάσκηται 
ολίγον ή γλώσσα μας, δΰο-τρεΐς των κυριω- 
τέρων ξένων γλωσσών καί άλλαι τινές άνθρω 
πιστικοί γνώσεις— στοιχειώδη μαθηματικά π. χ., 
στοιχειώδεις νομικοί γνώσεις τοΰ καθ’ ημέραν 
βίου, γεωγραφία, κοσμογραφία κτλ.—είς τμήμα 
τεχνικόν ή βιομηχανικόν καί είς ήλεκτροτεχνι- 
κόν. Είς τό καθ’ έαυτό τεχνικόν τμήμα — τό 
σπουδαιότατον κατ’ έμέ είναι ανάγκη νά δι- 
δάσκωνται Οεωρητικώς έκτενέστατα αί διάφο
ροι τέχναι, μετά Ιργοστασίων προτΰπο>ν συν
ημμένων τή σχολή. Καί αν έτι μέγα ποσόν

1 Τό 5vo|ui αύτοΰ δέν Ιχει σημασίαν πολλήν ή οΰ- 
σία ενδιαφέρει' δα ήδϋνατο Ισιος νά «ληθη »’Εθνική 
Βιοτεχνική Σχολή» η «Έθν. επαγγελματική Σχολή·· 
ή «Έθν. βιοτεχνικόν έκπαιδευτήριον. ή τι τοιοΰτο.

προσεξοδευση ή Κυβέρνησι; εξ ιδίων διά ταΰτα 
— μετακαλοΰσα βεβαίως εν άρχή ειδικούς τε- 
χνίτας καί επιστήμονας εξ Ευρώπης καί άγορά- 
ζουσα τά άναγκαία τέλεια μηχανήματα—πάλιν 
ούδέν θά ζημιωθή ούτε ΰλικώς, διότι συν τφ 
χρόνφ πολλαπλάσια θ ’ άπολαύση τά έξ αυτών 
κέρδη· άπείρως δμως μεγαλειτέρα θά είναι ή 
ί&νικη ωφέλεια, διότι οΰτως ού μόνον ΰλικώς 
άνεξάρτητοι από άλλων κρατών βαθμηδόν θά 
γίνωμεν ένω τώρα Ικατομμΰρια, εκατομμυρίων 
δεκάδες -εξάγονται είς τό εξωτερικόν, καί έξ αύ
τοΰ λαμβάνομεν άκόμη καί τά άπλούστερα τής 
βιομηχανίας καί τέχνης προϊόντα— π.χ  τάς 
κουβαρίστρας ! — αλλά καί διά τήν άγοράν 
τής Ανατολής θά γίνη ή Ελλάς σπουδαίος. 
αν μή δ μόνος παράγων. Ούτω δέ άφ’ ενός 
μέν δέν θά έκρέη εΐς τό έξωτερικόν δ χρυ
σός —  τό αίμα τοΰ έθνους — άφ’ ετέρου δέ 
καί θά είσρέη έκ τής ’Ανατολής. Έ ν  Γερμα- 
νίφ καί άλλαχοΰ υπάρχουσ,ι πλεισται τοιαΰ- 
ται κυβερνητικοί Ιπιχειρήσεις ή υπό τήν αι
γίδα τής κυβερνήσεως διατελοΰσαι, πλεΐστον 
χρήμα είς τό έθνος είσφέρουσαι. Γινώσκω τάς 
έν Έλλάδι άναπτυχθησομένας δυσκολίας καί 
αναδράσεις, άλλ’ ίσχυρά θέλησις θά κατανίκηση 
βαθμηδόν πάσας. Ή  Ιδέα άλλως τών υπό τοΰ 
κράτους έπιχειρήσεων · άντί τής έπαχθοΰς καί 
άενάου έπαυξήσεως τής φορολογίας —  δλονέν 
κατακτά έδαφος άνά πάντα τον πεπολιτισμένον 
κόσμον.

Η  Α Ν Α Χ Ω ΡΗ Σ ΙΣ  ΤΟΥ Μ Ο Ρ Ε Α Γ  ΕΚ  Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ — ΦΩ ΤΟ ΓΡΑΦΙΑ ¡¿Οί Ε λ ΙΖ Α Σ  Ε Π . Δ Ε Λ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Η

Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι

y~vAatç ή  Μοίραις ήταν συναγμένους τριγύρω 'ς  τήν κούνια ενός παιδιού. Ο πατέρας 
^ ^ κ α ϊ  ή  μητέρα τον ακόυαν με σνγκίνηοι καί σεβασμό τής ενχες τής καθεμιάς.

—  Π αιδί μου, θά  γίνης όμορφος, μεγάλος καί καλοκαμωμένος· θά  φορέσης όλόχρυ- 
σες κορώνες και θά είσαι ήρωας. Το πλήθος θά σε χειροκροτή καϊ μέ τρελλό ένθου- 
σιασμό οι θανμασταί σου θά σύρουν τά άρμα σου. θ ά  κόμης νά γελά, νά κλαίη, νά 
τρέμη και ν ’ άνατριχιάζη ό λαός. Οι ποιηταϊ θά  σκορπίζουν έμπρός ’ς τά πόδια σου 
τά μαργαριτάρια των καϊ οί μουσικοί θά  τονίζουν τή λύρα των γιΛ νά  σ ’ εγκωμιά
σουν, θ ’ άγαπηθής από εκατό διάφορες ήρωΐδες. Τό φαρμάκι, τό μαχαίρι δεν θά  χη  
καμμιά δύναμι ¿πάνω σου. Ή  φήμη σου θά  περάση ωκεανούς καϊ βουνά.

Ή  μητέρα γονατιστή ευχαριστούσε τής Μοίρες. Ά λ λ ' ή  θνρα άνοιξε μ ε  βία και ή 
Μοίρα τής παντοτεινής Δόξας ¿φάνηκε.

—  Δεν μπορώ, λέγει, νά πάρω πίσω τά δώρα τών άδελφάδων μου. Μά για νά 
σάς τιμωρήσω πού μ  ¿λησμονήσατε, νά, ποιά θά  είνε καϊ ή δική μου ευχή. Ή  χρνσαϊς 
κορώναις του θά  είνε από χαρτί, θ ά  γελάση, θά κλάψη, d'à άγαπήση άλλά με τήν θέ- 
λησι άλλου. Καϊ αυτοί άκόμα πού τόν ¿θαύμασαν, θά  τ’ άρνηθοννε μ ε  απονιά τό σημάδι 
πού ξεχωρίζει κάθε διαλεχτό πολίτη. Τό πλήθος πού ιόν είχε λατρεία του Μ  τόν συν- 
τρίψη μέσα ‘ς τή δόξα του καϊ θά  τόν σύρη, τρεμουλιαστό άκόμα από τά χθεσινά χει
ροκροτήματα, ’ς τό άρμα τοΰ νέου του ήρωος.. Ή  δάφνη ’ς τ ό  κεφάλι του θά γίνη νε
κρολούλουδο καϊ θά  πεθάνη από τή λύπη του, λησμονημένος, χωρϊς ν ’ άφίση τίποτα 
όπίσω του, τίποτα.

—  Μά τ ί θά  γίνη λοιπόν ; έφώναξε ό πατέρας με τρόμο.
—  θ ά  γίνη η θ ο π ο ι ό ς .
Τότε ή Μοίρα τοΰ θανάτου σηκώθη άργά-άργά.
—  Παιδί μου, λέγει, εγώ  θά  σε έκδικήσω. Μετά τόν θάνατό σου θά  συντρέξω 

τόν καινούριο καλλιτέχνη με τό βάρος τής ¡δικής σου άναμνήσεως. . .

(Μετάφρασις Γ. Ζερμπίνη] SARAH BERNHARDT

Θ. ΔΟΣΤΟΓΕΒΣΚΥ

Ο Ι  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι *

"Ολο τόν καιρό τής άρρώστειας του έμενα, μένα, για τόν πατέρα του. . . "Εμαθα ετσι πολλά
κατοικούσα στό δωμάτιό του. ’Ήμουν νοσοκό- πράγματά δικά του, που ούτε θά τά φανταζό-
μος του καί συχνά νύκτες ολόκληρες άγρυπνοΰσα μουν ποτέ. Τής πρώτες ήμερες δλοι τοΰ άπι
στό προσκέφαλό τον. Σπανίως αίσθάνετο τί έγί- τιοΰ μ’ Ικύτταζαν μέ παράδοξο βλέμμα' ή "Αννα
νετο γυρω τον εΰρίσκετο σ’έναΐξακολουθητικό Φεδορόβνα κινούσε τό κεφάλι. Μά Ιγώ δέν
παραλήρημα' μιλούσε, δ Θεός ξέρει γιά τ ί:  γιά ντρεπόμουνδποΰ περιποιούμην τόνΠοκρόβσκυ,
τή θέσι πού ζητούσε, γιά τά βιβλία του, γιά ούτε Ιδειλίαζα γι’ αύτό, καί έτσι έπαυσαν νά
______________________________________:—  μέ μαλώνουν — ή μητέρα μου τουλάχιστον.

* Συνέχεια άπό σελίδος 85. Κάποτε δ Ποκρόβσκυ μέ άναγνώριζε, σπά-
2
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νια δμως ! ’Αδιάκοπα σχεδόν- ήτον σέ λήθαργο. 
’’Αλλοτε πάλι, νύκτες δλόκληρες, μιλούσε μέ 
πρόσωπα φανταστικά και έλεγε πράγματα ακα
τανόητα καί σκοτεινά' ή φωνή του, βραχνή, 
αντηχούσε δπόκωφα μέσα στο μικρό του δω
μάτιο, σαν μέσα σέ φέρετρο' φοβόμουν τότε. 
Τήν δστερη νύκτα προπάντων τον έπιασε σάν 
φρενΐτις· ύπόφερε σκληρά καί δεν ήμποροΰσε 
νάήσυχάση· 61 γογγυσμοί του μοΰ έσχιζαν τήν 
καρδιά. Στο σπίτι όλοι ήταν κατατρομαγμένοι. 
Ή  "Αννα Φεδορόβνα άδιάκοπα παρακαλοΰσε 
τον θεό νά τον πάρη μιά ώρα γρηγορώτερα. 
Έφεραν ένα γιατρό. Έδήλωσε πώς θά πέ- 
θαινε ώς τό μεσημέρι.

*0 γέρο Ποκρόβσκυ έμεινε όλη τή νύκτα 
στόν διάδρομο, έξω άπό τή θύρα τού δωμα
τίου' του έστρωσαν μιά μικρή ψάθα. Σέ κάθε 
στιγμή έμπαινε στο δωμάτιο. Είχε τρομακτική 
δψι. Τόση ήτον ή λύπη του, πού έφαίνετο σάν 
άναίσθητος, σάν ήλίθιος. Κινούσε μηχανικώς 
τό κεφάλι, έτρεμε δλο του τό σώμα καί άδιά
κοπα μιλούσε σιγανά μέ τον εαυτό του. Ένό- 
μιζες πώς ή λύπη θά έπαιρνε τό λογικό του.

Λίγο πριν ξημερώση, 6 γέρος καταβεβλη
μένος άπό τή θλΐψι, άποκοιμήθηκε επάνω στή 
ψάθα τον ύπνος ανθρώπου σκοτωμένου. Με
ταξύ έπτά καί οκτώ άρχισε ή αγωνία τού Π ο
κρόβσκυ· έξύπνησα τόν πατέρα του. Ό  Πο
κρόβσκυ συνήλθε καί μάς άποχαιρέτησε όλους. 
Δεν ήμποροΰσα νά κλάψω, μολονότι ή ψυχή 
μου ήτον «υντριμμένη.

Μά περισσότερο άπ’ όλα, ή τελευταίαις στιγ- 
μαίς του ήταν γιά μένα θλιβεραίς, σπαρακτι- 
καίς. Προσπαθούσε κινώντας τά χείλη, νά μοΰ 
έξηγήση πώς κάτι ήθελε. Δεν ήμποροΰσα τίποτε 
νά καταλάβω άπό τά άφωνα λόγια του.Ή καρ
διά μου έσχίζονταν. Μιά ολόκληρη ώρα τυ- 
ραννήθηκε νά μοΰ δώση νά εννοήσω τί ή
θελε' ήθέλησε νά κινήση τά παγωμένα χέρια 
του, μά δέν ήμπόρεσε' καί άρχισε καί πάλι μέ 
φωνή κλαμένη, βραχνή, υπόκωφη' μά μόνον 
ήχους αόριστους έπρόφερε καί μοΰ ήτον άδύ- 
νατον νά καταλάβω τίποτε. Έκάλεσα όλους τού 
σπιτιού, τού έδωσα νερό, μά πάντα κινούσε 
θλιβερά τό κεφάλι. Τέλος εννόησα. "Ηθελε 
νά σύρω τό παραπέτασμα καί ν’ άνοίξω τά 
παραθυρόφυλλα. "Ηθελε νά ίδή μιά ύστερη 
φορά τήν ήμερα, τό φώς τού Θεού, τον ήλιο. 
Μά ή μέρα ξημέρωνε .μελαγχολική, πένθιμη 
σάν τή ζωή του πού έσβυνε. "Ηλιος δέν ήτον. 
Ό  ούρανός, συννεφωμένος, είχε όψι σκυ
θρωπή. ψιλή βροχή κτυποΰσε τά γυαλιά τών

παραθύρων καί τά περέχυνε μέ κρύο καί θολό 
νερό. Έμπήκε μέσα στό δωμάτιο τό άδύνατο 
φώς τής ημέρας, πού μόλις έφεγγε περισσό
τερο άπό τό φώς τό άναμμένο εμπρός στο 
είκόνισμα. Ό  ετοιμοθάνατος μ’ έκύτταξε μέ μά
τια μελαγχολικά. "Επειτα άπό μιά στιγμή ξεψυ'- 
χησε.

Ή  "Αννα Φεδορόβνα έφρόντισε ή ίδια γιά 
τήν κηδεία. ’Αγόρασε ένα άπλούστατο φέρετρο 
κ’ ενοίκιασε ένα μικρό κάρο. Γιά νά πληρώση 
αυτά τά έξοδα, ή "Αννα Φεδορόβνα έπήρε όλα 
τά βιβλία καίτά φορέματα τού Ποκρόβσκυ.'Ο 
γέρος έκανε γι’ αυτό πολύ θόρυβο καί άρπαξε 
όσα βιβλία ήμπόρεσε' έγέμισε τής τσέπες του, 
έβαλε μέσα σΐό καπέλο του, έβαλε παντού. Δέν 
ήθελε νά τ ’ άποχωρισθή ούτε τή στιγμή τής 
κηδείας. Ή τον σάν άποβλακωμένος, σάν νά 
μή θυμότανε τί είχε συμβή· έγύριζε άδιάκοπα 
γύρω στό φέρετρο και ήθελε σέ κάτι νά βοη- 
θήση καί αύτός· πρτε διώρθωνε τά στεφάνια 
πού ήταν τοποθετημένα επάνω στόν νεκρό, 
πότε άναβε ή άλλαζε τής λαμπάδες. Ούτε ή 
μητέρα μου ούτεή "Αννα Φεδορόβνα δέν έπή- 
γαν στην εκκλησία. Ή  μητέρα μου ήτον άρ
ρωστη· ή "Αννα Φεδορόβνα είχε μαλώσει μέ 
τόν γέρο καί δέν ήθελε ν ’ άνακατωθή σέ τί
ποτε. Μόνον εγώ έπήγα μαζί του. Τήν ώρα 
τής ακολουθίας μ’ έπιασε ένας αόριστος φόβος, 
σάν ένα προαίσθημα τού μέλλοντος' μόλις ήμ- 
πορούσα νά σταθώ στά πόδια μου. Τέλος έ- 
κάρφωσαν τό φέρετρο, τό τοποθέτησαν στό 
μικρό κάρο, καί τό πήραν. Ό  άμαξας επήγαινε 
τροχάδην. Ό  γέρος έτρεχε άπό πίσω καί έκλαιε 
δυνατά. Τό κλάμα του τό έκοβε ή δύσπνοια 
πού τόν έπιασε άπό τό τρέξιμο. 'Ó  άνεμος τού 
πήρε τό καπέλο του καί ούτε στάθηκε νά τό 
βρή. "Ετρεχε ή βροχή επάνω στό κεφάλι του' 
άρχισε ψυχρός άνεμος, καί ή βροχή παγωμένη 
κτυποΰσε τό πρόσωπό του. Ό  γέρος δέν καταλά
βαινε τίποτε· έτρεχε ολοένα, κλαίοντας, άπό τό 
ένα πλάϊ τον κάρου στό άλλο. Ό  άνεμος κι
νούσε ιήν ουρά τής ρεδιγκότας του σάν με
γάλα φτερά' άπ’ όλες τής τσέπες ίου έπεφταν 
βιβλία' ένα μεγάλο βιβλίο, τό κρατούσε καί τό 
έσφιγγε επάνω του μέ όλη του τή δύναμι. Οί 
διαβάταις χαιρέτιζαν καί έκαναν τόν σταυρό 
τους. Μερικοί ¿γύριζαν κ’ εχντταζαν με απο
ρία τόν γέρο. Σέ κάθε βήμα έπεφταν τά βι
βλία του καί κυλούσαν στή λάσπη. Τόν σταμα
τούσαν νά του τά δείξουν τά μάζευε καί έτρεχε 
γρήγορα νά προφθάση τό φέρετρο. Στή γω
νιά τού δρόμου μιά γρηά ζητιάνα άρχισε νά
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τρέχη μάζί του πίσω άπό τό κάρο. Τό κάρο 
χάθηκε στό γύρισμα τού δρόμου καί δέν τούς 
έβλεπα πιά. Έπέστρεψα στό σπίτι. Ρίχθηκα 
στους κόλπους τής μητέρας μου, τήν άγκάλιασα 
μέ όλη μου τή δύναμι. τήν καταφιλοΰσα κλαί
οντας' πιασμέλ-η σφικτά άπάνω της, ήθελα σάν 
νά εξασφαλίσω άπό τόν θάνατο τό μόνον όν 
πού μού άπόμενε. . .Μά ό θάνατος Ιφτερού- 
γιζε γύρω στή μητέρα μου.

11 ’ Ιουνίου

Πόσο σας είμαι εδγνώμων γιά τόν χθε
σινό περίπατο στά νησιά, Μάκαρ ’Αλεξέγεβιτς! 
Τί καλά πού είναι έκεϊ, καί τί δροσιά I τί ώ- 
ράία πού είναι ή πρασινάδα! Πόσον καιρό 
είχα νά Ιδώ πρασινάδα !— "Οταν ήμουν άρ
ρωστη, ένόμιζα δλοένα πώς είμαι καταδικα
σμένη,, πώς θά πεθάνω. Σκεφθήτε λοιπόν τί 
αίσθάνθηκα χθές!— Νά μήνήσθε κακιωμένος 
μαζί μου μέ τή χθεσινή μου μελαγχολία' ή
μουν πολύ ευτυχισμένη, πολύ ευχαριστημένη, 
μά στής καλλίτερες μου στιγμές πάντα με
λαγχολώ. Τά δάκρυα που έχυσα δεν σημαίνουν 
τίποτε· ούτ’ Ιγώ δέν ήξέρω γιατί πάντα κλαίω. 
Έχω μιά νοσηρή ευαισθησία' ή έντυπώσεις 
μου είναι έντυπώσεις άρρωστου.Ό χλωμός ου
ρανός, χωρίς σύννεφα, ή δύσις τού ήλιου, ή 
νυκτερινή ήσυχία— όλα αύτά— δέν ήξέρω, μά 
ήμουν χθές σέ τέτοια ψυχική κατάστασι, πού 
όλαιςή εντυπώσεις ήταν θλιβεραίς γιά μένα, με 
πονούσαν' ή καρδιά μου στό τέλος ξεχείλισε, ή 
ψυχή μου είχε άνάγκη νάκλάψη. Μά γιατί νά 
σάς τά γράφω όλα αύτά; Είναι πράγματα πού 
κ’ εμείς οί ίδιοι δύσκολα τά έννοοΰμε- ακόμη 
δυσκολώτερα οί άλλοι. "Ισως όμως νά μ' εν- 
νοήτε, μέ όλα' αύτά. Τήν ίδια στιγμή , ήμουν 
μελαγχολική καί σχεδόν χαρούμενη! Τ ί καλός 
πού είσθε, άλήθεια, Μάκαρ ’Αλεξέγεβιτς! Χθές, 
πώς μ’ έκυττάζατε μέσα στά μάτια νά διαβά
στε δ,τι αισθανόμουν καί πώς άπολαμβάνατε 
τήν έκστασί μου! "Οπου καί δν εδρισκόμουν, 
μέσα στους θάμνους, στή λεωφόρο ή σέ κα
νένα ρυάκι, πάντα ήσθε σιμά μου, σάν Ιππό
της, καί άδιάκοπα μ’ έκυττάζατε μέσα στά μά
τια' θαρρείς πώς μέ δδηγούσατε στά κτήματά 
σας. Αύτό δείχνει τήν καλή σας καρδιά, Μά-

λόγησα. Ή  Φεδόρα είναι καί αύτή άδιάθετη, 
κ’ ή δυό μας τά πάμε ώραΐα. Μή μέ λησμο- 
νήτε' νά έρχεσθε νά μέ βλέπετε λίγο συχνό
τερα.

Δική σας 
Β. Α.

1? Ιουνίου

ΑΓΑ Π Η ΤΗ  ΜΟΥ Β Α Ρ ΒΑ ΡΑ Α ΛΕ Ξ Ε ΓΕ Β Ν Α

Έπίστευα πώς θά έγραφες, αγάπη μου, ολό
κληρο ποίημα στόν περίπατό μας, καί μόνον 
ένα φυλλαράκι χαρτί έγέμισες. Θέλω νά είπώ 
πώς τό γράμμα σου, αν καί είνε μικρό, περι
γράφει τά πράγματα έκτάκτως καλά καί μέ 
πολλή χάρι. Ή  φύσις, ή άγροτικαίς'είκόνες και 
όλα τά δπόλοιπα αισθηματικά— μέ δυό λόγια 
δηλαδή, τά περιγράψατε πολύ καλά όλα αύτά. 
’Εγώ παραδείγματος χάριν, δέν έχω αύτή τήν 
ικανότητα. Καί δέκα σελίδες αν γράψω, δέν θά 
κατορθώσω τίποτε, δέν θά ήμπορέσω τίποτε 
νά περιγράψω. Τό έχω δά δοκιμάσει.— Μού 
γράφεις, άγαπητή μου, πώς είμαι καλός, ήσυ
χος, ανίκανος νά βλάψω τόν πλησίον καί-πώς 
αίσθάνομαι τή θεία καλωσύνη πού είναι χυ
μένη στην φύσΐ' τέλος μού κάνεις χίλιους ε
παίνους. Καί είναι αληθινά όλα αύτά, άγάπη 
μου, είναι πολύ άληθινά' είμαι πραγματικώς 
όπως μέ περιγράφεις καί τό γνωρίζω κ’ έγώ' 
μά όταν διαβάζω ό,τι γράφεις, ή καρδιά μου 
άθελα συγκινείται καί έπειτα άρχίζουν σκέψεις 
θλιβεραίς. Καί έτσι, άγάπη μου, κύτταξε, θά 
σον διηγηθώ κάτι, άγαπητή μου.

Καί πρώτα - πρώτα θά σοδ είπώ, άγάπη μου, 
πώς ήμουν δεκαεπτά έτών όταν άρχισα νά  έρ- 
γάζωμαι καί τώρα πλησιάζουν τριάντα χρό
νια πού είμαι στην υπηρεσία. "Λς τό πούμε 
λοιπόν, πώς έφαγα πολλά ψωμιά εκεί μέσα; 
έγινα άνδρας, άπόκτησα πείρα, έγνώρισα τούς 
ανθρώπους’ έζησα, ή μπορώ νά είπώ πώς έζησα 
στόν κόσμο, τόσο, πού παρ’ ολίγον μιά φορά 
νά πέσω θύμα. "Ισως δέν μέ πιστεύεις, μά εί
ναι ή αλήθεια, δέν ψεύδομαι. Γιατί λοιπόν, 
άγάπη μου, νά ήμαι θύμα τών μοχθηρών;
Αλήθεια, άγαπητή μου, όσο αγράμματος καί 

όσο κουτός καί δν ήμαι, έχω δμως καρδιά ό
πως όλοι. Λοιπόν, ξέρεις, Βάρεγκα, τί μού 
έκανε κάποιος μοχθηρός; Είν’ Ιντροπή νά τό 
είπώ' έρώτησέ με καλλίτερα γιατί τό έκαμε. 
‘Απλούστατα γιατί είμαι ταπεινός, γιατί είμαικαρ ’Αλεξέγεβιτς. Ακόμη καί γΓ αύτο μονο 

σάς αγαπώ. Λοιπόν, χαίρετε. Σήμερα είμαι πάλι1 ί ήσυχος, γιατί είμαι καλός 1 Ο χαρακτηρ μου 
άρρωστη. Χθές έπάτησα μέσ’ τάνερά κ' έκρυο-ί |δέν τούς άρεσε· γι’ αύτό ρίχθηκαν Ιπάνω μου.
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Στην άρχή είπαν: « Είσαι αυτό κι’αύτό, Μάκαρ 
Άλεξέγεβιτς». “Επειτα: «Έδώ είναι ανακατω
μένος δ Μάκαρ Άλεξέγεβιτς' ούτε νά ρωτ^ς». 
Τώρα λέγουν : « Βέβαια πώς είναι δ Μάκαρ 
Άλεξέγεβιτς». Βλέπεις, άγάπη μου, πώς προ
χωρεί' δ Μάκαρ Άλεξέγεβιτς είναι παντού ανα
κατωμένος' χάρις σ’ αυτούς, δ. Μάκαρ Άλεξέ- 
γεβιτς έγινε παροιμιώδης στό τμήμα πού ερ
γάζομαι. Και δέν ευχαριστήθηκαν μόνον μ’ αυτό, 
που τδνομά μου χρησιμεύει σχεδόν σάν ύβρις, 
άλλα σχολιάζουν άκόμη καί καθετί, τά ι’ποδή- 
ματά μου, τά φορέματά μου, τά μαλλιά μου, 
τό πρόσωπό μου. Τίποτε δέν τούς αρέσει' 8λα 
πρέπει νά τ’ άλλάξω! Καί αυτά επαναλαμβά
νονται κάθε ήμερα, χρόνια καί χρόνια τώρα ! 
Συνείθισα, γιατί δλα τά συνειθίζω, γιατί είμαι 
άγαθός, γιατί είμαι άνθρωπος ταπεινός' γιατί 
δμως αύτά δλα;Τίκακό έκαμα; Έπήρα τό ψωμί 
κανενός; Κατηγόρησα κανένα συνάδελφό μου 
στον διευθυντή ; Κατώρθωσα νά μου δοθή 
άναξίως καμμιά αμοιβή ; Έκαμα καμμιά συν
ωμοσία ; Μά θά ήτον κρίμα καί νά τό σκε- 
φθη κανείς, αγάπη μου ! Τότε, γιατί αυτά 
δλα; Κύτταξε, άγαπηιή μου, δν είμαι γεν
νημένος ραδιούργος καί φιλόδοξος ! Γιατί 
λοιπόν, ό Θεός νά μέ συγχωρέση ! δλαις αύ- 
ταίς ή δυστυχίαις; ’Εσύ, αγάπη μου, λες πώς 
είμαι άνθρωπος ευυπόληπτος, καί τό ξέρεις 
πολύ καλλίτερα άπ’ δλους αυτούς. Ποια είναι 
ή μεγαλείτερη άρετή τού πολίτου; Προχθές, σέ 
μια συνομιλία, δ Ευστάθιος Ίβάνοβιτς είπε 
πώς ή μεγαλείτερη άρετή κάθε πολίτου είναι, 
νά ξέρη νά κερδίζη χρήματα. Τό είπε γιά ν’ ά· 
στειευθή — τό ξέρω πώς τό είπε έτσι— ή ηθική 
δμως μάς λέγει νά μή γινώμεθα κανενός 
βάρος, καί Ιγώ κανενός δέν είμαι βάρος! 
Τό ψωμί πού τρώγω είναι δικό μου. ’Αλήθεια, 
έ'να κομμάτι ψωμί μόνον, καί καμμιά φορά 
ξερό· μά είναι κερδισμένο μέ τήν εργασία, τό 
έχω νομίμως, καί κανείς δέν ήμπορεΐ νά μέ 
κατηγορήση. Τί νά κάνω λοιπόν ; Δέν άρνόύ- 
μαι πώς ή έργασία μου ώς άντιγραφέως δέν 
είναι περίβλεπτη, είμαι δμως υπερήφανος γι’ 
αυτή· εργάζομαι. Καί έπειτα, τί σημαίνει δν 
ήμαι άντιγραφεύς; Είναι έγκλημα; ^’Αντιγρά
φει», λέγουν. Έ χει τίποτε τό άτιμωτικόν; Τό 
γράψιμό μου είναι πολύ ωραίο καί ευανά
γνωστο, καί δ Έξοχώτατος είναι ευχαριστη
μένος. Τού άντιγράφω τά σπουδαιότερα έγ
γραφα. Καλά, δέν έχω ύφος, τό ξέρω κ’ εγώ 
πώς μοΰ λείπει τό καταραμένο αυτό ύφος- αυτό 
δέν μ’ άφησε νά προοδεύσω, καί γι’ αύτό, αυτή

τη στιγμή, άγαπητή μου, σου γράφω απλοϊκά, 
χωρίς άπαιτήσεις, δπως έρχονται ή ίδέαις. . . 
"Ολα αυτά τά ξέρω' μά, δν δλοι ήταν συγγρα
φείς, ποιος θά ήτον άντιγραφεύς ; Αύτή τήν 
Ιρώτησι κάνω, καί σέ παρακαλώ νά άπαντή- 
σης, άγάπη μου. Λοιπόν, τώρα αισθάνομαι πώς 
μ’ έχουν ανάγκη καί πώς αυτά τά άνόητα πράγ
ματα δέν έχουν καμμιά ΰπόστασι. Λοιπόν, δς 
είναι, δς ύποθέσωμε πώς είμαι ποντικάνθρω- 
πος, γιατί έτσι μέ παρωμοίασαν! Μά, αυτός 6 
ποντικάνθρωπος είναι άναγκαΐος, είναιώφέλιμος, 
τον θέλουν αδτόν τον ποντικάνθρωπο, σ αυτόν 
τόν ποντικάνθρωπο θά δώση ή Εταιρία μια ά- 
μοιβή'νά, τί ποντικάνθρωπος είναι! Μά,'πολλά 
είπαμε γι’ αυτό τό ζήτημα, άγαπητή μου. Δέν 
ήθελα μάλιστα νά μιλήσω γι’ αυτά τά πράγ
ματα, παρασύρθηκα. Πού κπί πού δμως θέλει 
κανείς νά βρή τό δίκηο του. Ύγείαινε, άγα
πητή μου, φίλη μου, καλή μου παρηγορήτρα 1 
θ ά  έλθω νά σέ ίδώ, χωρίς άλλο. θ ά  έλθω νά 
σέ Ιδώ,. δμορφοΰλα μου. ’Εν τώ μεταξύ μή στε- 
νοχωρήσαι. Θά σοΰ φέρω ένα βιβλίο. Λοιπόν, 
ύγείαινε, Βάρεγκα.

Ο ειλικρινής καϊ άφοσιωμένος σον 
ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΥΣΚΙΝ

20 ’Ιουνίου
ΚΥΡΙΕ ΜΑΚΑΡ Α Λ Ε Ξ Ε ΓΕ Β ΙΤΣ

Σάς γράφω βιαστικά γιατί έχω νά τελειώσω 
μ ιά εργασία έπείγουσα. . Πρόκειται γιά μιά ευ
καιρία. Ή  Φεδόρα λέγει πώς σ’ ένα σπίτι γνώ
ριμό της πουλούν μιά φορεσιά. δλοκαίνουργη, 
πανταλόνι, γελέκο καί σκούφο- τά δίνουν πολύ 
φθηνά' πρέπει νά τ’ άγοράσετε. Τώρα δέν εΐ- 
σθε στενοχωρεμένος, έχετε μερικά χρηματάκια' 
τό άκουσα άπό σάς τόν ίδιο. Σάς παρακαλώ, μή 
σκεφθήτε τό έξοδο' δλα αύτά σάς χρειάζονται. 
Ρίξετε μιά ματιά επάνω σας καί κυττάξετε τά 
φορέματά σας. Είναι Ιντροπή! Φορείτε κου
ρέλια. Δέν τήν έχετε πιά τήν καινούρια σας 
φορεσιά, τό ξέρω, μέ δλα πού μού λέτε. Ό  
Θεός ξέρει τί έγινε. Λοιπόν άκούσετέ με, άγο
ράσετε αύτά τά φορέματα, σάς πάρακαλώ. Κά
νετε το γιά μένα' δν μ’ αγαπάτε, θά τ' άγο
ράσετε.

Μοΰ στείλατε κάτι άσπρόρρουχα· μά έτσι 
καταστρέφεσθε, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς. Δέν είναι 
αστεία αύτά. Πόσα χρήματα ξοδέψατε γιά 
μένα ! Τί σπάταλος πού είσθε ! "Ολα αύτά μοΰ 
είναι άχρηστα, δέν τά χρειάζομαι. Τό ξέρω,
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είμαι βεβαία πώς μ’ άγαπάτε' μά είναι περιττό 
νά μοΰ δείχνετε τή φιλία σας μέ δώρα, καί 
μέ πειράζει δταν μοΰ τά στέλλετε' ξέρω τί σάς 
στοιχίζουν. Σάς τό λέγω μιά γιά πάντα, θά 
μέ άκούσετε; Σάς τό ζητώ για χάρι. — Μέ 
παρακαλεΐτε, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς, νάσάςστείλω 
τή συνέχεια τών άναμνήσεών μου, θέλετε νά 
τής τελειώσω. Οΰτ’ Ιγώ δέν ήξέρω πώς ή μ
πόρεσα νά γράψω αυτά πού έγραψα. Δέν ήμ- 
πορώ πιά νά μιλήσω γιά τό παρελθόν ούτε 
νά τό σκέπτωμαι θέλω' μέ τρομάζουν αύταίς 
ή άναμνήσεις. Νά μιλήσω γιά τήν καύμένη τή 
μητέρα μου ποΰ άφησε σ' αύτά τά τέρατα θύμα 
τό καϋμένο τό παιδί της, αύτό μέ πονεΐ πολύ. 
Αυτό μόνον, μοΰ ματώνει τήν καρδιά. Ε ί
ναι τόσο νωπά άκόμη δλα αύτά ! Δέν ήμπό- 
ρεσα άκόμη, δχι νά ήσυχάσω, μά ούτε νά συν- 
έλθω, μολονότι Ιπέρασε άπό τότε περισσότε
ρόν άπό ένα έτος. Έπειτα, δλα τά γνωρίζετε.

Σάς είπα τί σκέπτεται τώρα ή Ά ννα Φε- 
δορόβνα' μέ λέγει άχάριστη καί διαδίδει πώς 
ούτε γιά μιά στιγμή δέν ήτον συνένοχος τοΰ 
κ. Μπουΐκοφ ! Μέ προσκαλεΐ πάλι στό σπίτι 
της, μοΰ λέγει πώς ζητώ έλεημοσύνη, πώς έ
πήρα άσχημο δρόμο. “Αν έπιστρεψω στό σπίτι 
της, αναλαμβάνει, λέγει, νά διορθώση δλη τήν 
ύπόθεσι τοΰ κ. Μπουΐκοφ καί νά τόν άναγκάση 
νά έπανορθώση δ,τι κακό μοΰ έκαμε. Λέ
γει δτι δ κ. Μπουΐκοφ θέλει νά μέ προικίση. 
θεός φυλάξοι! Είμαι καλά Ιδώ μαζί σας, μέ 
τήν καλή μου Φεδόρα, ποΰ ή άφοσίωσίς της 
μοΰ θυμίζει τή μακαρίτισσα τή βάγια μου. 
’Εσείς, μολονότι μακρυνός συγγενής μου, μέ 
προστατεύετε μέ τ δνομά σας. Αύτούς δμως 
δέν τούς γνωρίζω· θά τούς ξεχάσω δν ήμ- 
πορώ. Τί θέλουν άκόμη άπό μένα ; Ή  Φε
δόρα δλα αύτά τά δνομάζει φλυαρίες καί λέ
γει πώς επιτέλους δέν θά γυρίση νά μέ ξαναϊδή. 
Ό  θεός νά δώση!

Β Δ.

21 ’Ιουνίου
ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Θέλω νά σου γράψω καί δέν ήξέρω άπό 
ποΰ νάρχίσω. Κύτταξε, τί παράδοξα ποΰ περ
νούμε, άγάπη μου, καί οί δυό μας! θέλω νά 
είπώ πώς ποτέ δέν αίσθάνθηκα τέτοια χαρά 
στη ζωή μου* λές καί 6 Θεός μού έδωκε στέγη 
καί οικογένεια ! Είσαι τό χαδεμένο μου παι 
δάκι, δμορφοΰλα μου! Μά γιατί μιλείς γιά τά 
¿ΐϊ·:ρι τωι ί . Α. τ ί  π >5 σο3 έστειλα; Ξ·:ρυ

πώς τά χρειαζόσουν, μοΰ τό είπε ή Φεδόρα. 
Καί νά σοΰ φανώ χρήσιμος, άγάπη μου, εί
ναι γιά μένα μοναδική εύτυχία' αισθάνομαι εύ- 
χαρίστησι, μ ή 'μ ’ Ιμποδίζης, άγάπη μου, μήν 
άρνήσαι. Ποτέ στή ζωή μου δέν είχα κάτι πα
ρόμοιο. Τώρα αρχίζω νά ζώ. Πρώτα, ή ζωή 
μου είναι διπλή, άφοΰ ζής τόσο σιμά μου καί 
είσαι ή παρηγοριά μου' έπειτα, έλαβα σήμερα 
μιά πρόσκλησι στό τσάϊ ενός συγκατοίκου ιιου. 
τοΰ γείτονός μου Ραταζάγεφ· είνε αύτός ποΰ 
δίνει τής φιλολογικές βραδείες. ’Απόψε θά ε· 
χωμε φιλολογία. “Ετσι τά περνούμε τώρα, άγάπη 
μου ! Λοιπόν ύγείαινε. Έ γραψα δλα αύτά χω
ρίς κανένα σκοπό, μόνον γιά νά σοΰ είπώ τήν 
εύτυχία μου. Μού μήνυσες μέ τήν Τερέζα, ά
γάπη μου, πώς χρειάζεσαι λίγο μεταξωτό χρω
ματιστό γιά κέντημα θά σοΰ άγοράσον θά σοΰ 
αγοράσω μεταξωτό. Αύριο θά έχω αύτή τήν εύ- 
χαρίστησι νά σοΰ τό δώσω. Ξέρω ποΰ τό που
λούν. Καί τώρα μένω

Ό  ειλικρινής φίλος σου
ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΥΣΚΙΝ

22 Ιουνίου

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Λ ΕΞΕΓΕΒ Ν Α

Σοΰ γράφω, άγαπητή μου, γιά νά σοΰ είπώ 
πώς στό σπίτι μας είχαμε κάτι πολύ θλιβερό. 
Σήμερα τό πρωΐ μεταξύ τέσσερες καί πέντε 
άπέθανε τό άγοράκι τού Γόρσκοφ. Δέν ήξέρω 
άπό τί. Ά ρ α  γε άπό σκαρλατίνα; Ό  Θεός τό 
ξέρει! Έπεσκέφθηκα αύτούς τούς Γόρσκοφ. 
Λοιπόν, άγάπη μου, είναι αξιολύπητοι! "Ολα 
άνω κάτω! Μά δέν πρέπει καί ν ’ άπορή κανείς. 
"Ολη ή οικογένεια κατοικεί σ’ ένα δωμάτιο· μό- 
νον, χάριν κοσμιότητος, έβαλαν ένα χώρισμα 
κινητό. Είδα τό φέρετρο εκεί, ένα μικρό φέ
ρετρο, πολύ άπλό,μά πολύ κομψό' ιό άγόρασαν 
έτοιμο- τό παιδί ήτον Ιννέα §τών· ύπόσχετο, 
λέγουν, πολλά. Είναι άξιολύπητοι, Βάρεγκα!
Η  μητέρα δέν κλαίει, μά είναι τόσο λυπημένη 

ή καϋμένη! “Ισως γι’ αύτούς είναι άνακούφισις 
νά έχουν ένα παιδί δλιγώτερο, μά έχουν άκόμη 
δύο, ένα στό βυζί καί ένα κοριτσάκι, κάτι πε
ρισσότερο άπό έξη χρόνων. Μά τήν άλήθεια, 
τί εύχαρίστησις νά βλέπης νά ύποφέρη ένα 
παιδί, τό δικό σου παιδί, χωρίς νά ήμπορής νά 
τό βοηθήσης; Ό  πατέρας, ντυμένος ένα πα- 
ληό λιγδωμένο φόρεμα, κάθεται σέ μιά χαλα
σμένη καρέκλα· κλαίει, μά άραγε άπό λύπη; 
“Ισως καί νά τρέχουν τά δάκρυα του έτσι, άπό



συνήθεια. Τ ί παράξενος άνθρωπος! Κοκκινίζει 
πάντα δταν τοΰ μιλούν, τά χάνει και δέν ήξέ- 
ρει τί ν’ άπαντήση Τό κοριτσάκι στέκεται 
άκουμπισμένο στο φέρετρο, καί είνε τόσο λυ
πημένο, τόσο σκεπτικό το κακόμοιρο! Δέν μ’ 
άρέσει, άγάπη μου, Βάρεγκα, ένα παιδί νά 
ήναι σκεπτικό' είνε δυσάρεστο θέαμα! Δίπλα 
του είνε πλαγιασμένη επάνω στο πάτωμα μιά 
κούκλα κουρελιασμένη. Δέν παίζει είνε ακίνητο 
καί έχει στα χείλη του τό δακτυλάκι του. 'Η 
νοικοκυρά ιού εδωκε ένα ζαχαρωτό' τό πήρε, 
μά δέν τό έφαγε. Τί θλιβερό, Βάρεγκα.

ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΥΣΚΙΝ
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25 ’Ιουνίου

Φίλτατέ μου Μάκαρ Άλεξέγεβιτς, σάς Ιπι- 
στρέφω τό βιβλίο. Είνε ένα παλαιό βιβλιαράκι 
πού δέν αξίζει τίποτε! Ούτε νά τό Ιγγίξη κα
νείς! Πού ξεθάψατε ένα τέτοιο θησαυρό; Σο
βαρά, είνε δυνατόν νά σάς αρέσουν τέτοια 
βιβλία, Μάκαρ Άλεξέγεβιτς; Μού είχατε δά 
ΰποσχεθή νά μοΰ δόσετε αυτές τής ημέρες κάτι 
•νά διαβάσω. "Αν θέλετε, πληρώνω τά μισά. 
’Υγιαίνετε. Δέν έχω πραγματικώς καιρό νά 
γράψω περισσότερρα.

Β. Δ 

2δ Ιουνίου

’Αγαπητή Βάρεγκα, ή άλήθεια είνε πώς δέν 
τό διάβασα, τό βιβλιαράκι αυτό, αγάπη μου. 
Μά, δχι, ερριξα μιά ματιά, είδα πώς εΐνε τρέλ- 
λαις, πράγματα γραμμένα μόνον γιά νά γελάση 
κανείς, νά διασκέδαση. Καί είπα: νάκάτι δια- 
σκεδαστικό, ίσως θά τής άρέση τής Βάρεγκας· 
κ’ έτσι τό πήρα καί σοΰ τό έστειλα.

‘Ο Ραταζάγεφ δμως μού ύπεσχέθη νά μοΰ 
δώση νά διαβάσω κάτι πραγματικώς φιλολο
γικό' θά σέ γεμίσω μέ βιβλία, αγάπη μου. Ό  
Ραταζάγεφ γνωρίζει — είνε άνθρωπος μέ αξία' 
γράφει καί αυτός, ώ! πώς γράφει! Έ χει τόσο 
Ιλαφρά πένα καί τέτοιο ΰφος· δηλαδή, σέ 
κάθε λέξι, στό πιό ασήμαντο, στό πιο κοινό, 
στό πιό χυδαίο πράγμα, σέ μιά φράσι π.χ. πού 
εγώ θά έλεγα τού Φαλδόνη ή τής Τερέζας, αυ
τός λοιπόν δίνει ΰφος! Πηγαίνω στής βραδείες 
του. Ε μείς καπνίζομε, έκείνος μάς διαβάζει· 
διαβάζει επί πέντε ώρες κ’ εμείς δλοένα άκοΰμε. 
Δέν είναι φιλολογία αυτή,είνε άπόλαυσις! Γοη
τεία, λουλούδια, βέβαια, λουλούδια· κάθε σε-

λίς είνε μιά άνθοδέσμη. Είνε άνθρωπος που 
τον γνωρίζουν ολοι, κ’ εγώ τι είμαι; Δέν 
υπάρχω, βέβαια· καί δμως είνε τόσο ευγενικός 
μαζί μου. Τοΰ άντιγράφω μερικά χειρόγραφα. 
Μή νομίζης δμως, Βάρεγκα, πώς φέρνεται έτσι 
μαζί μου επειδή τοΰ κάνω τον άντιγραφέα. 
Μήν πιστεύης τό λόγια, αγάπη μου, μήν πι- 
στεύης τής φλυαρίες! Αυτό τό κάνω άφ1 έαυ- 
τοΰ μου, γιά νά τόν εΰχαρισιήσω, καί δν εκεί
νος είνε ευγενικός, τό κάνει γιά νά μ’ εΰχαρι- 
σιήση. Μιά λεπτότης εκ μέρους του, άγάπη 
μου, 'τό καταλαβαίνω. Είνε άνθρωπος καλός, 
πολΰ καλός, καί συγγραφευς απαράμιλλος.

Μά είνε ωραία ή φιλολογία, πολΰ ωραία, 
Βάρεγκα- τό έμαθα απ’ αυτούς προχθές. Κάτι 
βαθύ. Δυναμώνει την καρδιά τών ανθρώπων, 
καί — υπάρχουν καί άλλαις διάφοραις σκέψεις 
στό βιβλίοποΰ διάβαζαν. Σκέψεις ωραία γραμ- 
μέναις! ‘Η φιλολογία είνε μιά εικόνα, δηλαδή, 
νά, μιά εικόνα καί ένας καθρέπτης: πάθος, έκ- 
φρασις, λεπτή κριτική, μάθημα διδακτικό καί 
αλήθεια. "Ολα αυτά μοΰ έμειναν άπό τήν όμι
λό» τους. Σοΰ λέγω ειλικρινώς, άγάπη μου, 
πώς κάθομαι μεταξύ τών δύο καί τούς άκούω 
— καπνίζοντας τήν πίπα μου, δπως καί αυ
τοί— . Μά δταν αρχίζουν νά συζητούν διάφορά 
θέματα, εγώ δέν υπάρχω φυσικά' τότε, άγάπη 
μου, εμείς είναι σωστό νά μήν ύπάρχωμε. Τότε 
καταλαβαίνω πώς είμαι ένας άνθρωπάκος, ¿ν
τρέπομαι τόν εαυτό μου, καί δλη τή βραδεία 
προσπαθώ νά ’πώ κ’ έγώ μισή λέξι στή συζή
τησε μά νομίζεις πώς γίνεται επίτηδες καί ή 
μισή αυτή λέξις δέν έρχεται! Καί καταριέμαι 
τήν τύχη μου, Βάρεγκα! καί λυπούμαι ποΰ δέν 
είμαι κάτι κ’ έγώ, ποΰ μεγάλωσα χωρίς ν ά- 
ναπτυχθή ή διάνοια μου. Τί κάνω τώρα δταν 
είμαι ελεύθερος; —  Κοιμούμαι, σάν κουτός 
ποΰ είμαι! ’Αντί νά κοιμούμαι χωρίς ανάγκη, 
ήμποροΰσα κ’ έγώ νά εργάζωμαι, νά κάθωμαι 
στό τραπέζι μου καί νά γράφω· ωφέλιμο γιά 
τόν εαυτό μου καί καλό γιά τους άλλους. Καί 
πόσα κερδίζουν, άγάπη μου, ποΰ ό Θεός νά 
τούς συχώρεση ! Ό  Ραταζάγεφ, παραδείγμα- 
τος χάριν, παίρνει τόσα χρήματα ! Καί τί είναι 
γι’ αυτόν, νά γεμίση ένα φύλλο χαρτί; Τοΰ 
έτυχε νά γράψη καί πέντε τήν ημέρα, καί γιά 
κάθε φύλλο πληρώνεται, λέγει, τρακόσα ρούβλια. 
Έ ν α  μικρό, άνέκδοτο, κάτι τι περίεργο —πεντα- 
κόσα ρούβλια: «Θές δέ θές Οά τά δώσης,είδεμή 
μιάν άλλη φορά θά απαιτήσω χίλια ρούβλια!» 
Πώς τά βλέπεις λοιπόν, Βαρβάρα Άλεξέγεβ- 
να, δλα αυτά; Έ πειτα , σκέψου πώς γ ά  ένα
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μικρούτσικο τετράδιο ποιήματα, μέ κάτι μι- 
κρούτσικους στίχους, Ô Ραταζάγιεφ ζητεί επτά 
χιλιάδες ρούβλια, άγάπη μου, επτά χιλιάδες, 
φαντάσουτο. Μά αυτό είνε σαν ένα σπίτι, είναι 
εισόδημα ! Λέγει πώς τοΰ προσφέρουν πέντε 
χιλιάδες, άλλα δέν τό δίνει. Τοΰ είπα νά μήν 
επιμείνη : Πάρε τής πένΐε χιλιάδες ποΰ σοΰ 
δίνουν καί αλί οι πάνε άπό δώ. Τί διάβολο! 
Πέντε χιλιάδες ρούβλια δέν είνε αστεία! - Ό χι, 
μοΰ άπήντησε, θά μοΰ τής δώσουν οίκατεργα- 
ραϊοι ! — ’Αλήθεια, νοιώθει άπό υποθέσεις!

Καί μιά ποΰ μιλούμε γι’ αυτό τό θέμα, 
θά σοΰ άντιγράψω ένα μικρό άπόσπασμα άπό 
ένα έργον τοΰ Ραταζάγεφ. Διάβασε Βάρεγκα, 
καί κρίνε μόνη σου.

« . / Ο  Βλαδίμηρος εφρικίασε, κατελήψθη 
υπό πάθους μανιώδοτ’ς, τό αίμα του έβραζε

« — Κόμησσα, άνέκραξε, κόμησσα ! Γνωρί
ζετε τί τρομερόν είνε τό πάθος αυτό. "Αγαπώ 
μανιωδώς. Ό λον τό αιμα τοΰ συζύγου οας δέν 
θά κατευνάση τήν παράφρονα μανίαν τής ψυ- 
,χής μου ! ’Ασήμαντα εμπόδια δέν θά σταματή
σουν τό πΰρ τό καταβιβρώσκον τό έξηντλημέ- 
νον στήθος μου. Ώ ,  Ζηναΐς, Ζηναΐς !. .

Βλαδίμηρε ! . . έψιθύρισε ή κόμησσα εκτός 
έαυτής, κύπτουσα επί τοΰ ώμου τοΰ νέου. .

« — Ζηναΐς! είπε μέ όρμήν ό Σμιέλσκυ.
«’Από τοΰ στήθους του άνέβλυσε άνα- 

στεναγμός. Τό πΰρ έρριπτε λευκήν φλόγα επί 
τοΰ βωμού τοΰ έρωτος καί κατεβίβρωσκε τό 
στήθος τών ατυχών μαρτύρων.

« — Βλαδίμηρε! . είπε μόλις, έκλελυμένη ή 
κόμησσα. Τό στήθος της ήνορθοΰτο, οί οφθαλ
μοί της ήστραπτον.. .

« Νέος, φοβερός -υμέναιος συνετελεΐτο ! . . .

« Μετά ήμίσειαν ώραν δ γέρων κόμης είσήρ- 
χετο είς τό καλλωπιστήριον τής συζύγου του.

« — Άλλά, ψυχή μου, δέν θά δώσωμεν τσάϊ 
εις τόν αγαπητόν μας ξένον; είπε.».

Λοιπόν, σ’ ερωτώ, άγάπη μου, πώς σοΰ 
φαίνεται ; ’Αλήθεια, είνε κάπως ελεύθερο· 
αυτό δέν τό συζητώ, άλλά είνε ωραίο. "Οσο 
γιά ωραίο, είνε ωραίο ! θέλω νά σοΰ αντι
γράψω καί ένα μικρό μέρος άπό τό διήγημα: 
Γερμάκ και Ζουλέϊκα.

Φαντάσου, άγάπη μου, πώςό Κοζάκος Γερ
μάκ, 6 άγριος καί τρομερός καταχτητής τής 
Σιβηρίας, ερωτεύθη τή Ζουλέϊκα τήν κόρη τοΰ 
βασιλέως Κουτσούμ, ή δποία έπεσε στα χέρια 
του. Ή  ύπόθεσις, βλέπεις, είνε παρμένη άπό 
τήν έπυχή τοΰ Ίβάν τοΰ Τρομερού.

« — Μέ άγάπφς, Ζουλέϊκα! ‘Ω, επανάλαβέ 
το, έπανάλαβε το !; . .

* — Σέ άγαπώ. Γερμάκ, άπήντησε χαμηλή 
τή φωνή ή Ζουλέϊκα.

« — Ουρανέ καίγή,  σάς ευχαριστώ ! Είμαι 
ευτυχής!. . . Μοΰ έδώσατε πάν, πάν ο ,τι έπό- 
θει άπό τής νεότητός της ή ταραγμένη ψυχή 
μου. θ ά  έπιδείξω εις τόν κόσμον δλον τήν 
Ζουλέϊκάν μου, καί οί άνθρωποι, τά μα
νιώδη αυτά τέρατα, δέν θά τολμήσουν νά μ’ 
έπιτιμήσουν ! “Ω ! αν ήμποροΰν νά έννόήσωσι 
τόν μυστικόν αύτόν πόνον, τής τρυφεράς της 
ψυχής, αν ήναι ικανοί νά ΐδωσι ολόκληρον 
ποίημα, είς εν μόνον δάκρυ τής Ζουλεϊκάς 
μου! ’Ώ ! άφες με νά άπαλείψω τό δάκρυ αύτό 
μέ τά φιλήματά μου, άφες με νά τό πίω, τό 
δάκρυ αύτό τό ουράνιον. , ώ ύπέργειον δν !

« ·- Γερμάκ, είπε ή Ζουλέϊκα, οί άνθρωποι 
εΐνε κακοί, θά μάς άπωθήσουν, θά μάς κατα
δικάσουν. Πτοιχή κόρη άνατραφεΐσα είς τάς 
χιόνας τής Σιβηρίας υπό τήν σκηνήν τοΰ πα- 
τρός της, τί θά γίνη είς τόν παγετώδη, έγωϊ- 
στικόν, άνευ ψυχής κόσμον σας; Οί άνθρωποι 
δέν θά μ’ εννοήσουν, πολυαγαπημένε μου!

«— Τότε τό ξίφος τοΰ Κοζάκου θά ύψωθή 
καί θά πέση έπ' αύΐών! άνέκραξε. Καί οί ο
φθαλμοί έλαμπον μέ λάμψιν άπαισίαν».

Φαντάσου δμως ιόν Γερμάκ, δταν έμαθε 
πώς ή Ζουλεϊκά του έδολοφονήθη! Ο Κουτ
σούμ, γέρος τυφλός, επωφελούμενος τό σκό
τος τής νυκτάς, έπήγε στή σκηνή τοΰ Γερμάκ, 
τήν ώρα ποΰ εκείνος έλειπε, καί έσφαξε τήν 
κόρη του· ήθελε έτσι νά έκδικηθή τόν Κοζάκο, 
ποΰ τοΰ πήρε τόν θρόνο καί τό στέμμα του.

« θέλω νά δοκιμάσω τήν σπάθην μου, άνέ
κραξε μανιώδης δ Γερμάκ, άκονίζων αυτήν επί 
ίεράς πέτρες, θέλω τό αίμα των, τό αίμα 
των ! θέλω νά τούς σουβλίσω, νά τούς σου
βλίσω, νά τούς σουβλίσω!!!»

Άλλ’ ό Γερμάκ δέν' ημπόρεσε νά ζήοη έ
πειτα άπό τόν θάνατο τής Ζουλεϊκάς του κ5 
έπνίγηκε στόν Ίρτιχ.

Τώρα θά σοΰ δώσω καί ένα περιγραφικό 
εύθυμο ύποδειγματάκι, μερικές γραμμές γραμ
μένες μέ τόν σκοπό νά προκαλέσουν τό γέλιο :

«Γνωρίζετε τόν Ίβάν Προκοφίεβιτς; Λοι
πόν, είναι έκείνος ποΰ έδάγκασε στή γάμπα 
τόν Προκοφίφι Ίβάνοβιτς. Ό  Ίβάν Προκο
φίεβιτς είναι άνθρωπος χαρακτήρος δυσκάμ- 
πτου, άλλά καί έχει σπανίας άρετάς· άπεναντίας, 
δ Προκοφίφι Ίβάνοβιτς αγαπά παραπολύ τά 
ραπανάκια μέ τό μέλι. Καθ’ ήν εποχήν ή Πε-
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λαγία Άντώνοβνα ήτο συνδεδεμένη μετ’ αΰ- 
τού. . Άλλα γνωρίζετε τήν Πελαγίαν' Άντώ- 
νοβναν; θ ά  σάς τό εΐπω εγώ- είναι Ικείνη ή 
οποία φορεί πάντοτε τό φουστάνι της άνά- 
ποδα».

Τί μέθυ, Βάρεγκα, τί μέθυ ! Έσπάσαμε στα 
γέλια, όταν μας το διάβασε· Είνε-τόσο άστεΐος, 
δ θεός νά τόν συχώρεση ! ’Έπειτα, αγάπη 
μου, μολονότι είναι κάπως έλαφρούτσικο, είναι 
ομως άθώο, δέν έχει ούτε τήν παραμικρή ασέ
βεια ή γυμνότητα. Πρέπει νά γνωρίζης, άγάπη 
μου, πώς 6 Ραταζάγεψ είναι άνθρωπος πολΰ 
καλής άνατροφης' και είναι καί Ικτακτος 
συγγραφεΰς, εξαίρεσις μέσα στους φιλολό
γους.

“Ομως, μά τήν άλήθεια, μιά Ιδέα μοΰ έρ
χεται κάποτε, . . “Αν κ’εγώ έγραφα κάτι, τί θά 
γινότανε; “Ας υποΟέσωμε,παραδείγματοςχάριν, 
πώς έξαφνα, στα καλά καλούμενα, εκδίδεται ένα 
βιβλίο: Ποιήσεις Μάχαρ Διεβονοχιν! Λοιπόν, 
τί 9ά έλεγες τότε, άγγελοΰδι μου ; Πώς θά σου 
φαινότανε; Εγώ νομίζω, άγάπη μου, πώς μετά 
τό βιβλίο μου δέν θά τολμούσα πιά, βέβαια, 
νά παρουσιασθώ επάνω στό Νέβσκυ. Φαντά- 
σου τή θέσι μου ν ’ άκούω ολο τόν κόσμο νά 
λέγη: «Νά <5 συγγραφεΰς καί ό ποιητής. Διε- 
βούσκιν. . . Αυτός είναι ό Διεβούσκιν!» Τί θά 
έγίνετο τότε μέ τά υποδήματά μου; “Ας τό 
ποΰμε τώρα έν παρόδφ, άγάπη μου, πώς τά 
υποδήματα μου είναι πάντοτε σχεδόν μπαλω
μένα, καί η σόλαις κάποτε ξεφεύγουν. Τί έντύ- 
πωσι θά έκανα τότε, δταν δλος ό κόσμος θά 
γνώριζε πώς ό συγγραφεΰς Διεβούσκιν φορεί 
μπαλωμένα υποδήματα; “Αν τό μάθαινε καμ 
μιά κοντέσσα ή καμμιά δουκισσα, τί θά έλεγε, 
•ψυχή μου; “Ισως ομως δέν θά τό παρατηρούσε, 
γιατί υποθέτω πώς ή κοντέσσαις δέν σκοτί
ζονται γιά ύποδήματα, προπάντων γιά τά υπο
δήματα ενός ύπαλλήλου (είι ό ι  άλήθεια υποδή
ματα καί ύποδήματα)· αλλά θά τής τά έλεγαν 
όλα, οί φίλοι μου θά μ’ Ιπρόδιδαν. Ό  Ρατα- 
ζάγεφ θά ήτον ό πρώτος· πηγαίνει στής κον- 
τέσσας Β. . .λέγει πώς πηγαίνει πολΰ συχνά, 
πώς είναι πολύ οίκεΐος. Είναι, λέγει, τόσο ευ
γενική κυρία, τόσο φιλόλογος! Τί σοΰ είναι 
αΰτός ό Ραταζάγεφ!

’Αρκετά είπαμε γι’αΰτά δλα. Σοΰ τά γράφω, 
άγγελοΰδι μου, γιά νά ποΰμε καί κανένα άστέϊο, 
γιανά  σέ διασκεδάσω. '  Υγίαινε, άγαπητή μου! 
’Αρκετές άνοησίες σοΰ άράδειασα, μά σήμερα 
είμαι πολΰ εύθυμος. Έγευματίσαμε δλοι μαζί 
στοΰ Ραταζάγεφ καί (τί κατεργάρηδες ποΰ είναι,

άγάπη μου), σοΰ είχαν ένα ωραίο κρασάκι. . . 
άλλά,τί άνάγκη νά σοΰ γράφω τέτοια πράγματα; 
Μήν ΰποψιασθής δμως, ^Βάρεγκα, τίποτε γιά 
μένα. “Ολα αυτά είναι άστεΐα. Θά σοΰ στείλω 
βιβλία, χωρίς άλλο. . . Έδώ, στο σπίτι μας, 
ολοι ζητούν ποιός’ νά πρωτοδιαβάση ενα βι
βλίο τού Πώλ δέ Κόκ' μόνον πώς ο Πώλ δέ 
Κόκ, άγάπη μου, δέν είναι γιά σένα. . Ποτέ! 
Λέγουν, άγάπη μου, πώς εξεγείρει τήν μήνιν 
δλων τών κριτικών τής Πετρουπόλεως. Σοΰ 
στέλλω λίγες καραμέλες, τής άγόρασα γιά σένα. 
Καθεμιά άπ’αΰτές, άγάπη μου, ας είναι άφορμή 
νά μέ σκέπτεσαι. ’Αλήθεια, μήν τής μασάς· νά 
τής λοιώνης στό στόμα, γιατί θά σέ πονέσουν 
τά δόντια. Λοιπόν, ύγίαινε, ύγίαινε. Ό  Θεός 
μαζί σου, άγάπη μου ! ’Εγώ, μένω πάντα

”0  πιστό, φίλος σον 
ΜΑΚΑΡ ΔΙΕΒΟΥΣΚΙΝ
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Η ΙΔ ΙΑ  ΔΑ — Μεταφρασμένη άπό τό ν ’Αλ. Πάλλη 
Αί€ερποχ·λ 1904.

Κ άθε φοράν, ποΰ δ “Ομηρος άναζή είς τήν 
γλώσσαν ενός λαοΰ, ένα γεγονός άνυπο- 

λογίστου σημασίας τελείται διά τόν λαόν αυ
τόν καί ένας τίτλος πολιτισμού προστίθεται είς 
τήν ιστορίαν του καί τήν ζωήν του. Διά τήν 
Ελλάδα τήν τωρινήν, τήν Ελλάδα αυτήν 
τών ημερών μας, τήν Ελλάδα τών απογόνων, 
ή οποία άκριβώς μέ τό νά ονειρεύεται οτι συζή 
μέ τόν άρχαίον πολιτισμόν, μέ τό πνεύμα καί 
τήν γλώσσαν του, μέχρις άρνήσεως ταπεινωτικής 
πάσης αυθυπαρξίας, έμεινε περισσότερον ακοινώ
νητος άπό κάθε άλλον πολιτισμένον λαόν τού ελ
ληνικού πνεΰμαιος, ή αναβίωσες τοΰ Όμηρου, 
πηγής πάσης ποιήσεως καί πάσης ωραιότητος, 
άποτελεΐ γεγονός εντελώς ιδιαιτέρας καί εντε
λώς εξαιρετικής σημασίας. Διότι εάν εις τόν λό
γον τοΰ λαοΰ αΰτοΰ, τόν λόγον τών άπογόνων, 
τόν διαμορφωθένια φυσικώς καί διακρατήσαντα 
μίαν ώραίαν γλωσσικήν ψυχήν, διά μέσου τών 
Ιξωτερικών αΰτοΰ μεταβολών, άκριβώς ένεκα 
αΰτών, εάν εις τόν λόγον τών άπογόνων, ή 
ομηρική ποίησις θύναται νάναζήση μέ κάποιαν 
εντασιν έξαιρετικήν, τό γεγονός άποκτρ ένα χα
ρακτήρα σχεδόν κοσμοϊστορικόν καί αποτελεί 
περισσότερον άπό κάθε σχολαστικόν Ιπιχείρημα 
καί κάθε φιλελληνικήν φιλοφρόνησιν, μίαν ώ
ραίαν έ'κφανσιν τής συνεχείας τής φυλής καί τής 
ζωτικότητος τήςέλληνικής ψυχής, είς τήν βαθυ- 
τέραν ουσίαν τής εκφράσεως καί τής γλώσσης.

Καί ή μετάφρασις αυτή, ύστερα άπό μερι
κός γενναίας καί άξιοσημειώτους άποπείρας, 
δπως τοΰ ΙΙολυλά καί τοΰ Σαμαρτζίδου, τήν 
όποιαν μάς παρουσιάζει πλήρη καί τελειω
τικήν ένας άνθρωπος, τοΰ οποίου τό δνο- 
μα δέν άπηχεΐ εΰαρέστως είς τούς εΰρυτέρους 
παρ’ ήμΐν κύκλους, σχολαστικούς καί μή,. διά 
λόγους, τούς όποιους δέν είνε ή στιγμή τώρα 
νά ζητήσω, ή μετάφρασις αΰτή μάς δίδει, εΐμ- 
πορεϊ νά είπή κανείς άνεπιφυλάκτως, μίαν άνα- 
βίωσιν 'Ομηρικήν. Άκριβώς διότι ό δρος με- 
τάφρασις δέν είνε ή κυριολεξία είς τήν περίστα- 
σιν αυτήν.

Γνωρίζομεν τί καλείται καί τί είνε μετάφρα- 
σις. Είκονικώς παρεστάθη ώς «ύφασμα άπό 
τήν άνάποδην» καί λογοπαικτικώς άπό τούς 
’Ιταλούς ώς προδοσία Επειδή άκριβώς πάσα 
γλώσσα έχει τήν ιδιαιτέραν εσωτερικήν αυτής 
ψυχήν, ή όποια είνε αΰτή ψυχή τοΰ έθνους ποΰ 
τήν έγέννησε, επειδή έν άλλοι; λόγοις πάσα 
γλώσσα έχει Ιδιαίτερον καί κατά μέγα μέρος 
άποκλειστικόντρόπον εκφράσεως, διατνπώσεως, 
είκονοποιήσεως τής Ιδέας καί τοΰ αισθήματος, 
τρόπον στενότατα συνδεόμενον προς τήν ψυχήν 
τοΰ έθνους, τήν οποίαν εκπροσωπεί 6 καλλιτέ
χνης, ή μεταφορά ενός λογοτεχνήματος άπό έν 
έθνος είς άλλο, άπό μίαν εποχήν εις άλλην, άπό 
μίαν γλώσσαν είς άλλην, διά τοΰ γλωσσικού 
οργάνου, είνε κατ’ ανάγκην κάτι ατελές, προ
δοτικόν, ελλειπτικόν καί είνε εΐκών πράγματος, 
χωρίς νά είνε τό πράγμα αΰτό, κάτι τι έπι- 
βαλλόμενον άπό μίαν άνάγκην καί άπό τήν Ι
δίαν άνάγκην δικαιολογούμενον. Είνε Ιδιαι
τέρως περίεργον καί Ιδιαιτέρως σημαντι
κόν δτι ή μετάφρασις τών έλληνικών ποιη
τικών κειμένων είς τήν νεοελληνικήν γλώσ
σαν -  καί έχομεν τώρα πρόσφατον καί επίση
μον δείγμα — δέν παρουσιάζει σχεδόν κανέν άπό 
τά χαρακτηριστικά μέ τά όποια γνωρίζομεν καί 
διατυποΰμεν τήν μετάφρασιν. Είνε ένα φαινό- 
νον, τό όποιον άρχίσαμεν νά εννοοΰμεν άφ’ 
δτου άραιά ήρχισαν νά μεταφέρωνται, άπό τάς 
ποιητικά; φύσεις, τάρχαια λογοτεχνήματα εις 
τήν ζωντανήν γλώσσαν τοΰ έθνους; τό φαινό- 
μενον τής Ιξαιρετικής καί μοναδικής ζωτικό
τητος τής ελληνικής γλώσσης, ζωτικότητος ταυ
τοσήμου μέτήν εξαιρετικήν ζωτικότητα τής φυ
λής. Πρό ετών πολλών δ καθηγητής κ. Ζαννέ- 
τος, είς ένα σύντομον άλλ’ άξιοσημείωιον φυλ- 
λάδιον 1 παρέταξε σειράν δλόκληρον ομηρικών 
Ιν άντιπαραβολή πρός δημοτικούς στίχους, μέ 
μίαν ταυτότητα φράσεως σχεδόν καταπληκτι
κήν. Σήμερον ή Ί λ ι ά δ α  τοΰ κ. Πάλλη είς 
εΰρυτάτην κλίμακα γλωσσικήν καί ποιητικήν, 
μάς δίδει μίαν μνημειώδη έμφάνισιν τοΰ πο
λυσήμαντου αΰτοΰ φαινομένου·

1 Ή  ' Ομηρική φράοις ίν τή κα&’ ημάς δημώόει ποιή
σει νπο Γ. Ζαννετον. Ά&ήναι, Τνπογρ. Σαχελλαρίον.
1883.
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E isa: μνημειώδη- Καί μέ άνεπιφύίακτον 
θαυμασμόν, αισθάνομαι τήν άνάγκην να ομο
λογήσω δτι ή Ί λ ι ά δ α  τον κ. Πάλλη αποτε
λεί εν άπό τα σημαντικώτερα μνημεία τής νεω- 
τέρας γλώσσης .καί φιλολογίας, το όποιον δεν 
δύναται νιι παραμείνη έπί πολύ άπαρατήρητον. 
Υπάρχουν σελίδες τής μεταφράσεως αύτής, al 
περισοότεραι, ένώπιον των οποίων δέν είμπο- 
ρεΐ κανείς νάνακαλύψη ή νά μαντεύση, όσον 
πεπειραμένος καί αν είνε, τήν άχάριστον μεσο- 
λάβηοιν τής μεταφραστικής εργασίας. Είνε ως 
ενα ρεύμα, όναβλύζον από τήν πρώτην αυτού 
πηγήν. Καί εϊνε στιγμα'ι είς τήν μετάφρασιν 
αύιήν, κατά τάς οποίας οί δμηρικοί ήρωες, 
τά όμηρικά τοπία, τό ομηρικόν πανόραμα καί 
ό ραψωδός του έρχονται τόσον πλησίον μας, 
ώστε νά νομίζη κανείς δτι δέν έχει παρά 
νάπλώση τό χέρι του διάνα τούς Ιγγίση. Τήν 
τιμήν χού ωραίου αύτοΰ καί εξαιρετικού φαι
νομένου δικαιούται άναμφιβόλως νά μοιρασθή 
ό μεταφραστής μέ τό θαυμάσιον όργανον, τό 
όποιον χειρίζεται. Καί ή τιμή δέν εϊνε μικρά.

Καμμία κριτική δέν χωρεΐ είς ένα άρΟρον 
τόσον πρόχειρον διά μίαν έργασίαν, τόσον ση
μαντικήν, έμπνευσεως, αίσθήματος, σπουδής 
καί μελέτης. Αί δλίγαι γλωσσικά! διαφωνίαι 
αί όποΐαι μέ χωρίζουν άπό τήν σχολήν ποΰ 
ακολουθεί <3 κ. Πάλλης — κοινή μας βάσις είνε 
ό ζωντανός λόγος τού έθνους—περιορίζονται είς 
πολύ όλιγωτέρας, προκειμένου περί μιας ποιητι- 
κής μεταφράσεως καί Ιδιαιτέρως περί μεταφρά
σεως δμηρικής, διά τήν δποίαν ή γλώσσα τών 
δημοτικών τραγουδούν, σχεδόν αύτουσία, χωρίς 
τήν κατά ψυχρός τυπικάς αναλογίας διαμόρ- 
φωσιν, μέ τήν οποίαν ή σχολή τού κ. Πάλλη, 
προσπαθεί νά διαπλάση τό νεώτερον γλωσσι
κόν δργανον, φαίνεται τόσον θαυμασίως αύ- 
τάρκης. "Ισως μόνον θά είμπορούσε κανείς νά 
συζητήση τό οημεΐον έκεΐνο, δπου ό γλωσσι
κός τρόπος τού μεταφραστοΰ Ιπεκτείνεται είς 
κάποιαν πλέον ούσιαστικήν,. αίσθητικήν σφαί
ραν. Ό  κ. Πάλλης τροποποιών άμειλίκτως τά 
ομηρικά ονόματα —  τό πρώτον έξάφνισμα—  
κατά τό δημοτικόν τυπικόν, άποδίδων έπειτα 
ιστορικά είδη δπλισμοΰ, ιματισμού εν γένει 
βιωτικής χρήσεως δι’ αντιστοίχων τής άρματω- 
λικής ή τής συγχρόνου ζωής, ανακαινίζει ού
τως είπεΐν τάς μυθικός, χαρακτηριστικός φυ
σιογνωμίας, — πρόσωπα καί πράγματα — καί 
τά ύποκαθιστρ μέ ά'λλα καί τροποποιεί τήν 
γενικήν αίσθητικήν τού καλλιτεχνήματος. Άλλ’ 
δ κ. Πάλλης δέν εϊνε άπό έκείνους, ποΰ κά-

'  Β α σ ιλ ικ ό ν  θ έ α τρ ο ν » . Ό  η . Ζ ά ν νο ς  ώ ;  Μ εφ ιο ζο φ ε λη ς

μνουν κάτι τι τυχαίως, άβασανίστως καί άπό 
γλωσσικήν μόνον άνάγκην, ώς θά υπέθετε κα
νείς. Ό  κ. Πάλλης έχει ένα σύστημα. Τό σύ
στημά του είνε συζητήσιμον. Διότι τό σύστημα 
αυτό αν ζωντανεύη περισσότερον τό σύνολον, 
το ζωντανεύει ίσως ύπέρ τό δέον καί αλλοιώ
νει τήν δλην όμηρικήν εμφάνισιν. Καί είς τό 
σημεϊον αυτό έχω τήν ταπεινήν γνώμην, δτι δ 
ομηρικός κόσμος, ζωντανεύων είς τήν έκφρα- 
σΐν μέ τήν θαυμασίαν δύναμιν τής γλώσσης, 
είμποροΰσε νά παραμείνη πλέον ιστορικός, έστω 
καί ψυχρότερος, είς τήν παράστασίν του, χωρίς 
νά κινδυνεύη νά συγχισθή πρός μεσαιωνικήν 
ή άρματωλικήν εποποιίαν, χωρίς ό Δομενιάς 
νά ένθυμίζη τήν φουστανέλλαν καί τά τσαρού
χια τού άρματωλού καί δ παπάς Χρύσης τό 
ράσον καί τό Θυμιατό του. Άλλ’ αυτό είνε μία 
γνώμη καί είνε πιθανόν πολλοί άλλοι νά έχουν 
τήν εναντίαν καί ή αίσθητική των νά προσ-
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δέχεται άκοπώτερα τό σύστημα τού κ. Πάλλη.
Ά λλ’ είπα δτι θά ήτο μίκρολογία καί τό 

παραμικρότερον σιαμάιημα είς λεπτομερείας 
τού είδους αύτοΰ. Ό  κ. Πάλλης μάς δίδει εν« 
μνημείον ποιητικόν και γλωσσιχόν. Μάς δίδει 
μίαν ποιητικήν άπόλαυσιν ύπέροχον καί συγ
χρόνως μίαν ωράίαν καί ισχυρόν άπολογίαν 
τής Ινότητος τής φυλής μας Κάτι τι ώς κό
σμημα καί ώς δπλτν, Κόσμημα διά τόν εαυ
τόν μας. δπλον διά τούς άρνητάς τής φυλής 
μας. Καί υψώνεται τώρα αύτός, 0 άφωρισμένος 
μεταφραστής τού Ευαγγελίου, ΙΘνικώτερος άπό 
πολλούς εθνικοφανεϊς άνδρας Μάς έδωκε τόν 
Όμηρον. Μάς έφερε τήν ομηρικήν έποποιΐαν 
είς τήν άπόστασιν ποΰ φέρουν τά ισχυρότερα 
τηλεσκόπια τούς ούρανίους κόσμοι·;. Άσυγκρί- 
τως πλησιέστερα. Δέν έχομεν παρά νά επευφη- 
μήσωμεν.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Λ Ο Γ Ο Ι ΚΑΙ Α Ν Τ ΙΛ Ο Γ Ο Ι

Γα§ρ*ηΧίδης.

Δ ύο φοράς έκλονίσθη δυνατά ή πένα πού 
γράφει αύτάς τάς γραμμάς. Προ δώδεκα 

Ιτών, δταν τήν έμίσθωσεν ό Γαβριηλίδης διά 
νά τού φέρη είδήσεις άπό τό αστυνομικόν 
δελτίον, —  και σήμερον πού αποπειράται νά 
τόν χαρακτηρίση. ’Ήμουν παιδί δταν μέ ¿δή- 
γησαν άπό τόν ώμον δι’ ενός σκοτεινού δια
δρόμου είς τόν Γαβριηλίδην "Εφυγα σπαθι- 
σθείς άπό τό τρομερώτερον βλέμμα τού κό
σμου, καί άπό τότε μέ κατεδίωκον διαρκώς 
δύο ματογυάλια γεμάτα αύστηρόν φως. Ό ταν 
τόν έγνώρισα, δ σύντροφος Κλεάνθης είχε σκορ
πίσει ήδη τόν εγκέφαλόν του, ή «Άκρόπολις» 
είχε βυθίσει τά θεμέλιά της είς τήν 'Ελλάδα, 
καί δ Γαβριηλίδης έκάθητο πλέον επί θρόνου. 
Μέ συνδέει μαζί του μόλις δώδεκα ετών γνω
ριμία. Άμυδρώς γνωρίζω δτι κατάγεται άπό 
τήν Πόλιν άλλ’ άφήσατέ με νά μήν ήξεύρω 
άκριβώς πόθεν ήλθε, καί νά φαντάζωμαι δτι 
ήλθεν απλώς άπό τήν ’Ανατολήν, δπως οί μά 
γοι. Τούτο μόνον κατέχω δτι ή εποχή μου 
ζή Ιπί εδάφους άνασκαφέντος άπό τόν Γα
βριηλίδην, καί ή Έπανάστασις τήν δποίαν 
έφερεν εξ ’Ανατολών δεσμίαν μαζί του , υπάρ
χει καί είς δλίγάς σταγόνας τού ίδικού μου 
αίματος, δπως υπάρχει εις τό αίμα δλων δσοι 
έτυχε σήμερον νά γράφουν ή νά διαβάζουν 
ή νά ζοΰν.

Ό  Γαβριηλίδης είνε δήμευσις πνευματικού 
κεφαλαίου είς τήν κοινωνίαν. Μοίρα κοινοκτη
μοσύνης, μοίρα έξ εκείνων πού άγαποΰν τά 
έθνη, τόν έσκόρπισεν είς δλους μας. Καί λαό; 
καί ποιηταί και παπάδες κ«ί πολιτικοί και επιστή
μονες καί καλαμαράδε:, δλοι έπήραμεν άπ’αύτόν, 
ήρπάσαμεν άπ’ αυτόν ώς πείραταί συλλαμβά- 
νοντες πλυΐον έν έρήμω πελάγει. Είνε πνεύμα 
λεηλατηθέν. ΈβυθίσΘη είς τόν τύπον, έκολύμβη- 
σεν είς τήν λάσπην μας διά νά εξαπλωθή καί 
νά ενεργήση. Αί έντολαί τής μοίρας, αί παρα- 
κολουθοΰσαι τούς αποστόλους, έκαμαν τόν Γα
βριηλίδην δημοσιογράφον. Ή το  αύτός τάχα δ 
φυσικός του δρόμος; "Επρεπε νά γίνη χάρτης 
καθημερινός; Δέν έπρεπε νά γίνη βιβλίον; 
Ποίησις —διήγημα —ιστορία— δράμα —κωμψ- 
δία; Δέν ήτο προωρισμένος δ Γαβριηλίδης νά 
γίνη τέχνη ; Τόν φαντάζεσθε συγγραφέα έν- 
σκ ,πτοντα τό 1875 είς τήν Ελλάδα,, σαρώ- 
νοντα ρωμαντισμούς, κλασικισμούς, σκόνην, 
σήψιν; Τόν φαντάζεσθε όρμώνια είς τό Θέα- 
τρον; Τόν φαντάζεσθε αρχηγόν, κύριον, πνευ
ματικόν κοίρανον, ονχί ίππεύοντα τόν κύλιν
δρον πιεστηρίου, αλλά Τολστοϊκώς μονάζοντα 
καί γράφονχα ύ Μό μίαν δρύν; Ναί, ομολογώ 
δτι πολύ θά έπεθύμουν αύτόν τόν Γαβριηλί
δην. Μού κάμνει πόνον πάντονε ή δήμευσις 
μιας φιλολογικής κεφαλής. Ό  19ος αΙών, δ 
«Ιών τού τύπου, εδήμευσεν ένα θαλασσάν9ρυ>- 
πον Ούγκώ. Τόν έκαμε δημοσιογράφον, έπα- 
ναστάτην, βουλευτήν, λαόν. Τόν έσκόρπισεν είς 
τήν κοινωνίαν. Καί ή Γαλλία κατέπιε τήν κε
φαλήν τού θαλασσανθρώπου, διά τάς πολιτι
κά; της άνάγκας, άλλ’ή άνθρωπόχης διά τούτο 
τόν έστερήθη ώς συγγραφέα τής πρώτης γραμ
μής, καί τό τέρας έλεΐνο άπέθανε σκόρπιον, δ- 
μορφον, άχαρακτήριστον, εδώ. φθάνον ιά  ύψη, 
έκεϊ βυθιζόμενοι'. Παραπλεύρως αυτού ό ολύμ
πιος ποιητής τού «Φάουστ* σώζει· τήν κεφα
λήν του άπό τόν λαόν. Πρωθυπουργεύει τού 
Βάϊμαρ, άλλά μόνον ώς έφορος τών καλλιτεχ
νικών Μουσείων. ’Απέχει κάθε πολιτικής, απο
μακρύνεται άπό τόν λαόν, σώζει τήν κεφαλήν 
του, γεννά τόν «Φάουστ». "Ω ! θά εΐπήτε. Δι’ 
ένα λαόν δέν είνε μέγα πράγμα ή πέννα πού 
γίνεται ταύτοχρόνως πτερόν, ρόπαλον, λίθος, 
σπαθί ; "Ενας δημοσιογράφος δυνατός ή ένας 
συγγραφεύς δυνατός ήτο προτιμότερος είς τήν 
τελευταίαν ελληνικήν είκοσιπενταετίαν ; Διά τήν 
περίστασιν αύτήν ώρισμένως άναγκάζομαι νά 
είπώ : «Ναί. "Ισως ένας Γαβριηλίδης δημο
σιογράφος έχρειάζετο— καί ας κοιμηθη έν ει-
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ρήνη δ άποθανών μέσα είς τήν ,ώραίαν αΰιήν πρόσωπον, τόν Γαβριηλίδην, γην μίαν γραμ-
κεφαλήν συγγραφεύς! » μην τής ένεργείας του εντός τής τελευταίας εί-

Διότι τί δεν Ιηηρέασεν, Ιστω καί άπό τό κοσαετίας, τό εμπρός καί τό αΙωνίως Ιμπρός.
βάθος των πιεστηρίων δπου έρρίφθη; Ά να- Ό  Ινθουσιασμός του αυτός δ άδιάκοπος, είνε
χωρήσατε μαζί του άπό τό 1880, φθάσατε είς μία μορφή πολέμου. ΕΙνε ή άρνησή μιας σή-
τό σήμερον. Θά διέλθετε διά πυρός καί πρώ- ψεως.
τον απ’ δλα θά τον ίδήτε τουφεκίζοντα τούς Έτνχεν άλλοτε νά σημειώσω κάπου δτι «δ
μαυρισμένους πύργους εις τούς δποίους άμύνε- 
ται τό παλαιόν πνεΰμα, ή παλαιά γλώσσα, ο
λίγα κρανία. Άνεκάλυψα χθες μέσα είς τά βι
βλία μου μίαν κωμψδίαν του οί «Τορπίλλαι» 
(1879). Εινε παιδικόν άμάρτημα, «κωμψδία είς 
δύο πράξεις μετά προλόγου καί φσμάτων». 
’Αλλά διαβάσατε τόν πρόλογόν του, μίαν συν
ομιλίαν μέ τόν Κλεάνθην Τριαντάφυλλου. Αί- 
σθάνεσθε είς τάς γραμμάς αύτάς, τάς μέ κα
θαρεύουσαν λαλούσας άκόμη, άποθνήσκουσαν 
τήν εποχήν τοΰ πεζογραφικοΰ ψευδοκλασικι- 
σμοΰ, άναζώσαν άλλην. Δέν ήμπορεϊ νά έννοη- 
θή ή νέα ζωή τής τελευταίας εικοσαετίας, χω
ρίς νά τήν γεμίζη τό πλάτος αύτοΰ τοΰ άν- 
θρώπου. ΕΙνε άγνωστον είς ποιον μακρυνόν 
σημεϊον δπίσω θά εβοσκεν, αν δέν ύπήρχεν 
αυτός, ή Ιλληνική ζωή. Είνε άγνωστον ποϋ θά 
είχε σταθή ή γλώσσα, καί οταν λέγω ή γλώσσα, 
λέγω τό πνευματικόν μας πάν. Ο ί μή γράφον- 
τες, έχουν άρα γε έννοήσει πραγματικώς τί έν- 
νοοΰμεν ήμεϊς δταν δνομάζωμεν τόν Γαβριηλί- 
δην πλάστην; Είνε γνωστόν δτι είς τά γρα
φεία του δέν ύπήρχον δημοσιογράφοι, άλλά 
πηλός είς τόν δποΐον δ Γαβριηλίδης έβύθιζε 
τάς χεΐρας. Έκεΐθεν τά δντα αΰτά έφυγον μέ 
μορφήν καί μέ γραμμάς. Είς χεΐρας άλλου, 
έάν άλλος Ιδέσποζε τότε τής εποχής, ήμπρροΰ- 
σαν νά γίνουν αγγεία πήλινα ή Άσσυριακά 
πλάσματα. Είς χεΐρας τοΰ Γαβριηλίδου έγειναν 
τά γράμματα ή έγειναν δ τύπος. Καί δ Γα
βριηλίδης έπλασε τόν τύπον. “Ισως κατόπιν, δ
ταν τόν είδεν εις τόσην ρώμην, τοΰ είπε «λά- 
λει!» ως δ Μιχαηλάγγελος είς τόν Μωΰσήν, 
καί τοΰ επέταξε τό σφυρί ■ καί τόν συνέτριψε. 
Άλλ’ ήμπορεϊ νά συντριβή, έκεΐνος ποΰ μόνος 
ήμπορεϊ νά ξαναφτιάση. Ή  άνθρωποπλαστική 
τής «Άκροπόλεως» έγεινεν ένίοτε αφορμή σχο
λίων. Έπλασε καί έξω τοΰ γραφείου του, υψω- 
σεν ανθρώπους υπέρ τό πλήθος, τούς έστεφά- 
νωσε. Ήμπορεϊ νά είπή κανείς «τοΰτο ήτο έπι- 
πόλαιον,τό άλλο ήτο πάρα πολιή »Τότε θά άρνηθή 
τήν άκατάστατον δύναμιν τής πνοής. 'Η  πνοή 
δικαιούται νά ΰψώνη καί σκόνην. Έτελείωσε. 
Μή βλέπετε πρόσωπα είς αύτήν τήν άνθρωπο- 
πλαστικήν, διότι είνε έγκλημα ! Κυττάξετε τό ένα

Γαβριηλίδης έδωσε μία γροθιά εϊς τό ψευ- 
δοσοβαρόν κύριον άρθρον ιών εφημερίδων καί 
τό έκαμε λαόν». Τοΰτο έλέχθη προκειμένου 
περί γλώσσης. Ούδεις ήγάπησε τόν λαόν ώς 
αΰτός. Άλλά μέχρι ποίου σημείου; Ποία ή 
πολιτική σχέσις Γαβριηλίδου καί λαοΰ; Καί 
Έδώ δ διευθυντής τής «Άκροπόλεως» άπο- 
τελεϊ φυσιογνωμίαν. 'Ο περισσότερον κάθε 
άλλου άγαπήσας τόν λαόν δημοσιογράφος, ΰπέ- 
στη περισσότερον κάθε άλλου τάς λαϊκάς επι
θέσεις. Κατά τών γραφείων του Ιπέπεσαν δλα 
τά υλικά καί σίδηρος καί ξύλα καί λίθοι. Ου
δέποτε τόν έφαντάσθην τόσον Ισχυρόν, δσον 
πολιορκούμενον. Καί έπολιορκήθη μαχόμενος 
πάντοτε έναντίον πλήθους, ίσως εναντίον τών 
τριών τετάρτων τής Ελλάδος. Ύπήρξεν ισχυ
ρός, Συνετρίβησαν τά γραφεία του, δταν ήτο 
είς τήν Ευρώπην κυνηγών τό άπώτατον βο
ρεινόν φώς, καί Ιπιστρέψας ούτε εγύρισε κδν 
νά τά ίδή. Έβάδισε κατ’ ευθείαν Ιπάνω είς 
τό σπίτι του ακλόνητος καί πιστεύων. 'Ο  άν
θρωπος αΰτός πρέπει νά δμολογήσετε δτι δέν 
είνε Ικ τής σαρκός μας. Πιθανόν νά φυλακί
ζεται τώρα ώς θίξας τό άλλο άκρον, άλλ’οδδένα 
άλλον έπολέμησεν άγριώτερον δσον τόν λαόν, 
δταν έπρεπε νά τόν πολεμήση. 'Ο  επαναστά
της Γαβριηλίδης είνε άριστοκράτης. Μή τοΰ 
είπήτε νά κρεμάση άπό τοΰ ώμου του διαρ
κώς τήν ταμπέλαν αλαός« τήν δποίαν κρεμούν 
οί πολιτευόμενοι. Μήν τοΰ υπενθυμίσετε τόν 
λαομανή Μπερανζέ'τόν δποΐον μέ τόσην στοργήν 
ό μακαρίτης φίλος του Ραμπαγας μετέφραζεν 
είς τήν ελληνικήν.

Δώσατέ του τόν Ροσφώρ καί θά τόν λα- 
κτίση. Τόν λαόν τόν αγαπά διά νά τόν πολεμά 
καί διά νά τόν πλάττη, δχι διά νά τόν . άκο- 
λουθή. Κυττάξετε μέ ένα βλέμμα τόν δημόσιόν 
του βίον. ’Επαναστάτης δημοσιογράφος, υπήρξε 
πλέον άριστοκράτης; Άπέφυγεν άλλος τό πλή
θος ώς αΰτός ; Ό  Φιλήμων, δ άνθρωπος τής 
πένας καί τοΰ πνεύματος, Ιρρίφθη εις τάς 
εκλογικάς θύελλας. Ό  ’Αγησίλαος Γιαννό- 
πουλος, μία δύναμις, ένα πνεΰμα τέλος πάν
των, έσήκωσεν άλλοτε μίαν καρέκλαν καί κτυ- 
πών άνεχαίτιζε τόν δχλον δρμώντα κατά τοΰ
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Ικλογικοΰ σαλονιού φίλου του υποψηφίου. Ό  
Γαβριηλίδης εΰρίσκεται καθ’ δλον άΰτό τό δι
άστημα μέσα είς τό γραφεΐον του, μόνος, αΰ
τός καί δ αέρας ποΰ μπαίνει άπδ τά ανοικτά 
παράθυρα, ενώ είς τήν πόρτα έχει στραφή τό 
κλειδί καί δ θυρωρός άποδιώκει τσύς Ιπισκέ- 
πιας ψευδόμενος άγιον ψεύδος. Διαρκώς κα· 
τάκλεισιος είς τόν εαυτόν του καί δταν είνε είς 
τό γραφεΐον, καί δταν διατρέχη τούς αγρούς. 
Σπάνιοι είνε οί άνθρωποι ποΰ γνωρίζουν τήν 
δψιν του. Ή μεΐς δέν τόν βλέπομεν, καί αΰτός 
μάς βλέπει όλου;. Υπουργός, δ όποιος τόν 
έπεσκέφθη άλλοτε ένα βράδυ καί Ικάθησε πε
ρισσότερον τοΰ ένός τετάρτου, έμεινεν είς τά 
σκοτεινά, διότι δ Γαβριηλίδης τοΰ έσβυσε τό 
φώς. “Ολα αΰτά άνακατωμένα καταλήγουν είς 
ενα πράγμα - δτι δ διευθυντής τής «Άκροπό- 
λεο>ς» εμίσησε τήν ψευδή δημοσίαν ζωήν, τήν 
ελληνικήν πολιτικήν, τόν δρόμον, τό πλήθος. 
Ουδέποτε ήθέλησενά αίσθανθή τήν λεγομένην 
μέθην τοΰ πλήθους, ενώ ήμποροΰσε νά τήν 
αίσθανθή τουλάχιστον ριπτόμενος είς τήν αΰ- 
τοπρόσωπον πολιτικήν ενέργειαν, τουλάχιστον 
έψαπτόμενος τής δημοσίας ζωής. Τήν εφοβήθη. 
Έφοβήθη νά τήν έγγίση. Έμεινεν έξω τοΰ κύ
κλου αΰτοΰ μαζί μέ τάς θεωρίας του, άπό μα
κράν βλέπων τόν Τρικούπην, τόν Δηλιγιάννην, 
τήν Βουλήν, τά πάντα. “Ισως δι’ αυτό υπήρξε 
κυνηγός ώραίων ονείρων. Άλλά δ ι’ αΰτό υ
πήρξε καί Ισχυρός. ΔΓ αΰτό καί είνε σπάνιοι οί 
‘Έλληνες ποΰ τόν γνωρίζουν. Είς τήν φαντασίαν 
τοΰ κόσμου, τόν δποΐον τόσον έπηρέασε, λαμβά
νει διάφορα σχήματα, δσα καί μία θυελλογόνος 
νεφέλη. Έδώ μισείται, έκεΐ υβρίζεται, έκεΐ άγα- 
πάται, Ικεΐ θαυμάζεται, εκεί χαρακτηρίζεται κα
κώς. Μέ μίαν λέξιν άγνοείται. Ή  Ελλάς δέν τόν 
γνωρίζει καί δμως τόν ήσθάνθη έως τά βάθη 
τοΰ αίματός της. Οΰτω αόρατος, ΐπταται ΰπέρ 
τήν εποχήν μας φέρων — άς μή θεωρηθή άόριστος 
ή φράσις— τήν?αίωνίαν νεότητα ΰπέρ ημάς. 
Είνε δυσκολονόητος ; “Οχι. Ζή δλος μέσα είς 
τό ύφος του, καί άπό είκοσι Ιτών μέχρι σή
μερον ή φράσις αΰτής τής αδιαλλάκτου πέ
νας άφςίζει ώς ποιόν, άφίνον τόν συριγμόν 
τής ζυμώσεως.

Χ Α Ρ Η Σ  Η Μ Ε Ρ ΙΝ Ο Σ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
Γ ερ μ α ν ικ ή  Σ χ ο λ ή  “Ε ν α ρ ξ ις  τώ ν  δ η μ ο σ ίω ν  σ υ νε  , 

δρ ιώ ν α υ τή ς  τ β  2 4  Ν ο εμβ ρ ίο υ

Αί δημόσιαι συνεδρίαι ιής Γερμανικής Σχο

λής έπανελήφθησαν καί έφέτος κατά τήν συ
νήθη ή μέραν, ήτοι τών γενεθλίων τοΰ Βίγκελ- 
μαν. Έμελλαν νά δμιλήσωσιν δ κ. Δαΐρπφελδ 
έκθετων τά υπό τής σχολής πεπραγμένα κατά τό 
λήξαν έτος καί δ υποδιευθυντής κ. Σράδερ περί 
μικρών τινων εΰρημάτων τής έν Πριήνη άνασκα- 
φής. Δυστυχώς ό δεύτερος άσθενήσας έκωλύδη, 
ώστε ώμίλησε μόνος δ κ. Δαΐρπφελδ περιορισθείς 
είς έπίδειξιν πολλών φωτογραφιών έκ διαφόρων 
Αρχαιολογικών τόπων, οΰς επεσκέφθη καί πά
λιν Ισχάτως μετά πολυαρίθμου συνοδείας άρ- 
χαιολόγων κατά τό σύνηθες. Περί έκάστης φω
τογραφίας· έλεγεν ολίγα τινά έπεξηγητικά, έ
πειτα δέ προανήγγειλεν εργασίας τινάς μελ- 
λούσας νά «κτελεσθώσι κατά τό προσεχές έτος. 
Περί τής υπό τής σχολής άπό ετών ήδη εκτε- 
λουμένης άνασκαφής εν Περγάμφ είπεν δτι 
επιφυλάσσεται νά δμιλήση μετά δεκαπενθήμε
ρον. Έ ν  τέλει δέ άνεκοίνωσεν ασμένως τήν 
υπό τής Γερμανικής κυβερνήσεως απονομήν τί
τλου επιτίμου καθηγητοϋ είς ιόν κ. Καββαδίαν 
διά ιάς ΰπέρ τών άρχαιοτήτων Ιργασίας αΰτοΰ.

ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΑΠΟ τήν μετάφρασιν τής ’Ιλιάδας τοΰ κ. ΙΙάλλη. 
•περί τής δποίας γράφει είς τήν Φιλολογικήν Ζωήν 

του τεύχους τούτου ό κ. Νιρβάνας, παίρνομεν ένα μι
κρόν απόσπασμα, άπό τά ωραιότερα τοΰ βιβλίου, τόν 
αποχαιρετισμόν τού "Εκτορος καί τής ’Ανδρομάχης. 
ΓΙως δά ήΰελαμεν νά είναι δλον τό βιβλίον έτσι, μέ 
στίχους τόσον ωραίους, χωρίς νά σβύνεται τό . κάλ
λος τοΟ άρχαίου έπους :

Κ  έκεΐδε ή Άντρομάχη 
ήο}ι κινιά «ΐ! οιίδηεε με μιτιτ. φλογισμένα, 
λ ιι είνε σρ.χτχγκ ίλ ιικ  κχί ιοΰτε μ ι λχχιίρχ'
•¡Καημένε, ιό φιλότιμο ύά σ' άφανίσει εσένα, 
καί ιό πχιδί τ' ανήλικο δέν τό πονχ; , κι' εμένα 
τη μίβοη που παντέρημη οέ λίγο &ά μ' άφήκεις■ 
τί γλήγορα δλοι οί Δαναοί ίλά τρίξουν νά σε σφάξουν. 
Μά &ν τίναι νά ο» σιερη&ώ, καλύτερα γιά μένα 
νά μέ οκεπάαει ή μαύρη Γής\ Γιατί άλλο -τιά άντιστΰλτ 
δέ άά μον μείνει, μάν καημοί, τά μάτια σά οφαλίοεις. 
Κι’ ούτε έχω τόν πατέρα μου καί τή γλνκιά μου μάννα 
Τό δόλιο άφτό τόν σκότωσε ό άξιος Άχιλλέας, 
κι’ έκαψε καί τών Κιλικών τή μυρίοπλούαια χώρα, 
τή Θήβα τήν τρανόπορτη' καί οφάζοντάς τον δμως 
δέν τόν ξαρμάτωτε, ώς άφιοΰ δέ βάοταξε ή καρδιά τον, 
μά σάν τόν εκαψε μαζί μέ τήν άρματωοά τον, 
τοΰχτισε μνήμα, καί φτελιές φυτέψανε τριγύρω 

νεράιδες τοΰ βουνού, τοΰ Δία θυγατέρες.
Κι’ εφτά μου άδέρφια π' δφιοα ατό πατρικό μας οπίτι,



μεα’ οι μια μέρα κι’ οΐ έφτά χατέβηχαν. ατόν "Αδη, 
γιατί ϋΐονς τον ΤΊηλέα 4 “ιός ιονς εαψαζε μια μέρα 
έχει παν βόοχαν τ’ άοπρα αρνιά, τα τραχηλδτα βόδια.

Έρνέστος Άλφρέδος Βάΐζχέλλυ, έξέδωκε τελευ
ταίως Ινα ογκώδες βιβλίον, εικονογραφημένος 

περί τού Ζολά — Emile Zola novelist and refor
mer- — Ο συγγραφεύς εκθέτει τό μίσος τό οποίον 
υπήρχε εις τήν ’Αγγλίαν κατά τών μεταφράσεων των 
έργων τοΰ γάλλου μυθιστοριογράιρου. Ό  έγγλος έκ
δοτης ’Ερρίκος Βάΐζτέλλυ, μολονοτι είχε άποχαδάρει 
τά μεταφραζόμενα μυθιστορήματα, είχε φυλακισθή. 
’Επιτέλους τό Ικδοτικόν του κατάστημα ήναγκάσθη 
νά διαλυθώ.

"Ολος ό άγών τών διωκτών καί τών ύπερμάχων 
τού νατουραλισμού έν Άγγλίρ εκτίθεται εις τό βιβλίον 
αύτό ΟΙ πρώτοι τόν άπεκάλουν βρωμερόν, κτηνώδη, 
βουτηγμένον είς τήν λάσπην· oi θαυμασταί του, μεταξύ 
τών οποίων δλοι οί ύπέροχοι Αγγλοι συγγραφείς, έ- 
κήρυττον ότι ή τέχνη τοΰ Ζολά δέν έχει τίποτε τό 
άνήθικον. δτι έπέδειξε τό κακόν διότι μόνον διά τού 
μέσου τούτου ήμπορείνά Ιπέλθη ή κοινωνική θερα
πεία

Κατόπιν, όταν ό Ζολά έπήγε είς τήν 'Αγγλίαν, ή 
υποδοχή του υπό τοΰ αΰτοκρατορικοϋ ’Ινστιτούτου 
καί ύπ αύτοΰ τοΰ λόρδου δημάρχου ήτο μοναδική.

Είς τό έν λόγφ βιβλίον δίδεται πλήρης βιογραφία τού 
γάλλου συγγραφεως. "Άλλοι θ ’ άποφανθουν, γράφει 
κατά λέξιν, άν ό Ζολά ήτο μεγαλοφυής· δς επιτροπή 
είς ή|ΐάς νά βεβαιωσωιιεν δτι καθ’ ολην τήν ζωήν του 
ήτο άνθρωπος θαρραλέος. Κανένα δεν έφοβεΐτο. Ό  
Ζολά ήσθάνετο, προέλεγε δτι θά ελθη ημέρα όποΰ 
θά τοΰ άπονείμουν δικαιοσύνην. Καί ή ήμερα αύτή 
πλησιάζει .’Οπωσδήποτε καί δν κρίνουν οί Ιπερχόμενοι 
τό εργον του, είτε μερικά έπιζήσουν είτε όλα τά κα- 
λύι|τι ή λήθη, ή μνήμη του δέν θά σβεσθή έπί γενεάς, 
διότι οί άνθρωποι δέν άπαρνοΰνταιέκείνους οί όποιοι 
του διδάσκουν τό θάρρος, τήν πρώτην καίκυριωτέραν 
άρετήν τής ζωής».

Μεταξύ τών μεγάλων συγγραφέων τής ’Αγγλίας οί 
όποΤοι ΰπέστησαν καταφανώς τήν έπίδρασιν τοΰ Ζολά; 
δ συγγραφεύς τοΰ έν λόγφ βιβλίου άναφέρει τόν Γεώρ- 
γιοχ Γκίσσιν, ό όποιος περιέγραψε μέ πολλήν δύναμιν 
τά κατώτατα στρώματα τοΰ Λονδίνου, τόν Θωμάν 
λ’άρδύ καί τόν Γεώργιον Μούαρ.

ΓΡΑΦΩΝ ό Ρεμύ δέ Γκουρμόν περί τής αλλαγής τής 
* γαλλικής ορθογραφίας, λέγει δτιτίποτε άπλούστερον, 

τίποτε έλκυστικώτερον διά τούς απλοϊκά σκεπτομένους. 
Ήγλώσσαποΰόμιλείται είναι φυσική, ήγραφήείνε τεχ
νητή. Ή  γλώσσα ποΰ όμιλεΐται έξελίσσεται άφ’ έαυ- 
τής ή γραφή τρέχει κατόπιν της δσον ήμπορεϊ τα
χύτερα, άλλά ποτέ δέν τήν φθάνει. Ό  τεχνητός της 
οργανισμός είνε τόσον στοιχειώδης ώστε δέν ήμπορεϊ 
ν& προσαρμοσθή τελείως είς όλους τούς άτελευτήτως 
άλλάσσοντας κυματισμούς τοΰ λόγου. Τό άλφάβητον 
είναι πολύ Ιλλιπές καί δέν άρκεϊ ν άποδώση δλας 
αΰτάς τάς Αποχρώσεις τής προφοράς. Έπειτα ή προ
φορά όλοεν Αλλάσσει Πρέπει διαρκώς ν’ άλλάοσωμεν 
καί γραφήν;

Μόνον κατά τήν έποχήν κατά τήν οποίαν μανθά- 
νομεν νά άναγινώσκωμεν, εξακολουθεί ό συγγρα
φεύς,_ προσέχομεν, διαβάζοντες, είς τά γράμματα καί 
είς τάς συλλαβάς. Κατόπιν τό μάτι συλλαμβάνει μονο
μιάς δλην τήν λέξιν καί τήν Αναγνωρίζει, δχι άπό τά 
στοιχεία της άλλ’άπό τήν δλην μορφήν της Ό  ανα
γνώστης λοιπόν πρέπει νά βλέπη τήν λέξιν άναλλοίω- 
τον._ Ή  λέξις είναι ενα σημεϊον, ένα σχέδιον ζωγρα
φικόν.

·>
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Οί ίδιοι λόγοι έφαρμόζονται καί είς ήμάς. Ή  λέξις 
μάβρος, μιαλά, άντρας, Ιφτνς, αψιάς, διό ! γραφό· 
|ΐεναι Ιτσι, δπως τάς γράφει έξαφνα ό κ. Πάλλης ή ό 
κ. ψυχοίρης ξαφνίζουν τόν αναγνώστην καί είναι 
άναγκασμένος κανείς νά σταματήση διά να άντιληφθή 
δτι πρόκειται περί λέξεως γνωστής του μέν άλλά μέ 
μίαν μικράνπαραμόρφωσιν Τό διό μάλιστα ¡ιάς έφερε 
στόν νοΰν άχόμη μίαν άπλοποίησιν. Διό, κατά τόν κ.
I Ιάλλην, είναι δύο 1 Άντί λοιπόν Διομήδης προτείνο- 
μεν νά γράφωμεν είς τό έξής 2μή$ης. Πολύ άπλού
στερον καί πρακτικώτερον.

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

ΠΕΡΙ τοΰ Οΰΐσλερ έγράψαμεν έπανειλημμένως είς 
προηγούμενα τεύχη. Σήμερον δημοσιεύομεν ένα 

χαρακτηριστικώτατον τεμάχιον τής Βενετίας, τήν ό
ποιαν συχνά άναπαρέστησε μέ τήν τέχνην του ό μεγά
λος Αμερικανός καλλιτέχνης Τό κομματάκι αύτό, 
μία γωνία μαρμάρινης στοάς, Αποδίδει τελείως τήν 
έντύπωσιν τής πόλεως τών Δογών. Κάτω περνούν, 
κοιμώνται μάλλον, τά θολά νερά τής διώρυγος καί 
μαζί μέ αύτά κοιμώνται αιωνίως καί χίλια όνειρα 
ζωής ώραίας, μεγάλης καί ποιητικής

M O  Υ Σ Ι Κ Η

ΚΑΤΑ τήν τελευταίαν συναυλίαν τού φδείου ήκού- 
σθη διά πρώτην φοράν καί ό διακεκριμένος κα

θηγητής τοΰ βιολονισέλλου κ. Πέτρος Ντετόμπ, ό 
οποίος πρό τίνος προσεκλήθη έκ Παρισίων διά νά 
πληροιση κενόν πρό καιρού ύπαρχον Ό  νεαρός καλ
λιτέχνης έφάνη καθ’ δλα αντάξιος τής φήμης του. Κα
τέχει τελείως τό όργανόν του υπό πάσαν έποψιν. Είς 
τήν Ικτέλεσίν του τοΰ κονσέρτου τοΰ Σαίν-Σάενς έ
δειξε πολύ λεπτήν μουσικήν άντίληψιν είς τόν χρω
ματισμόν καί τήν κίνησιν τών διαφόρων μερών, είς 
τήν Romance de l’Etoile έκ τού Ταγχόϋζερ καί 
πλούτον ήχου, καί απαλότητα δοξαριάς, αληθή δέ 
virtuosité είς τήν ραψφδίαν του Λίστ Λυσιυχώς ή 
μανία τής virtuosité ή όποία χαρακτηρίζει τήν έπο
χήν μας καί ή όποία κατέκλυσεν όλους τούς κλάδους 
τής καλλιτεχνίας δέν έφείσθη ούτε τοΰ σοβαρού καί 
Αριστοκρατικού βιολοντσέλλου καί τό αναγκάζει καί 
αύτό νά τρέχη καί νά πνευστή καί νά άσθμαίνη διά 
νά μή μείνη όπίσω είς τόν αγώνα τόν μουσικόν μέ 
τούς λεπτότερους καί εύκινητοτέρους συναδέλφους 
του Διά τοΰτο ομολογώ δτι αν καί έθαύμασα καί έ- 
χειροκρότησα τήν τέχνην τού κ. Ντετόμπ είς τήν Ρα
ψφδίαν τοΰ Λίστ, έλυπήθηκα άλλην μίαν φοράν διά 
τήν κατάπτωσιν τής καλαισθησίας τής εποχής μας, 
καί έπόθησα την Ανατολήν καλλιτέρων ημερών άπλό- 
τητος καί σοβαρότητος.

Πρέπει νά προσθέσω μίαν λέξιν — δν καί είμπο- 
ρουσα νά είπώ πολλάς -  διά τάς προόδους τής ορχή
στρας ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Σουαζύ. Πρέπει νά 
εύγνωμονώμεν τόν διακεκριμένου καθηγητήν διά τάς 
κλασσικός συμφωνίας τάς οποίας μάς δίδει είς κάθε 
συναυλίαν Μετά τήν θαυμασίαν είς do έλσσσον τοΰ 
Μπετόβεν, τήν χαριτωμένην είς ρέ έλασσον του Χάϋδν. 
Καί πολύ καλλίτερα άπό δ,τι μπορούσε κανείς νά 
περιμένη άπό όρχήστραν μαθητών.

Α. Δ.

Α Λ Α Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

κ. Μ- Κων)πολιν.—Καλόν θά ήτο νά εχωμεν καί 
τώρα Ινα Σολωμόν. Δυστυχώς δέν παρουσιάζονται καθ’
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ήμέραν κορυφαί. ούτε είς τάς μεγάλος φιλολογίας 
Πρέπει άπλούστατα ν’ αγαπήσετε Ικείνους ποΰ έχο
με». Θά εύρετε είς τάποιήματά των δ,τι ζητείτε. "Αν 
ό Σολωμός ζοΰσε σήμερον, ίσως. τίς οίδε, θά Ιλέ- 
γατε τά ίδια. Οί καλλίτεροι πΟιηταί μας γράφουν 
είς τά «Παναθήναια».

Τώρα καί διά τό ζήτη|ΐα τών συνεργατών. Ξεύρετε 
τί μάς έλεγε μίαν ήμέραν ενας άπ’ έκείνους τούς ο
ποίους θέλετε νά ίδήτε είς τά "Παναθήναια"; "Οτι 
ό Σολωμός δά δέν είναι καί μεγάλος ποιητής

Οί άλλοι είναι συνεργάται |ΐας. Γράφουν σπανίως 
άλλά γράφουν: ό Λάμπρος, ο Ραγκαβής, ό Βελλια- 
νίτης. Ό  Βερναρδάκης δέν εργάζεται πλέον, είναι 
ασθενής. Ό  Βικέλας είναι πνιγμένος μέ τά κεραμό- 
χροα βιβλιαράκια του. Ό  Βλάχος δέν ε^ει καιρόν 
ούτε είς τήν ερευνάν τών «Παναθηναίων» ν’ απαίτηση' 
μεταφράζει τόν Σαέξπηρ είς τήν γλώσσαν του Σοφο- 
κλέους. Μένουν οί νεώιεροι, έκ τών οποίων, δσοι 
συμφωνούν μαζί μας καί δέν μετέπεσαν είς τόν δα
σκαλισμόν — δασκαλισμός τής καθαρευούσης καί δα
σκαλισμός τής δημοτικής— γράφουν είς τά "Πανα- 
θήναια».

κ Σ. Σ. Τέναν. — Γράφομεν Μορεάς καί δχι 
Μωρέας, δπως σείς θέλετε, διότι ό Μορεάς εί
ναι ποιητής Γάλλος καί τό ψευδώνυμόν του επο- , 
μένος, δν καί έλληνικώτατον, είναι γαλλικόν. Τό 
ο τής πρώτης συλλαβής έχει τόν λόγον του. Ό  
Buchón είς τήν έκδοσιν τοΰ Χρονικόν ιον Μιαρέως 
γράφει κακώς Μοιραίας τήν όρθήν γραφήν άποκαθι- 
στά ό πολύς John Schmitt, καθηγητής τής μεσαιωνι
κής ελληνικής φιλολογίας είς τό Πανεπιστήμιον τής 
Λειψίας, είς τήν τελευταίως έκδοθεϊσαν αξιόλογον 
έκδοσιν τού Χρονικού. Γράφει-δηλ. παντού καί πάν
τοτε : Μορέας, Μοραΐτες.

'Όπως καί δν έτυμολογήση κανείς τό Μορέας. πρέ
πει νά γραφή μέ ο ή άληθεστέρα ετυμολογία φαίνεται 
τοΰ κ Γ. Χατζηδάκι άπό τό μαρία —μουριά, μορέας — 
τόπος μουριών. Καί άν δμως παραχθή άπό τό άνό- 
ρειος πάλιν μέ ο δπως θέλει ό Ligenthal, είτε άπό τό 
σλαυϊκόν m ore θάλασσα δπως λέγει ό Fallm erayer.

Εκτός δν παραχθή άπό τήν λέξιν μωρία δπως κά
ποιος είπε

Βλέπετε λοιπόν δτι δέν έπρεπε νά έξαναστήτε καί 
νά μάς όνομάζετε μαλλιαρούς. Μαλλιαρόν είναι έκεϊνο 
τό χαριτωμένον 'Ερρωο&ε ! που γράφετε είς τό τέ
λος τοΰ δελταρίου σας Γιατί δέν φορεϊτε, παρακα- 
λοΰμεν, καί άρχαΐον πέτασον ;

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α

Ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  \

Ό  κ. Νικ. λαμβάνων Αφορμήν άπό εν άρθρον τοΰ 
κ Ξενοπούλου εις τό όποιον άνεφέρετο ό Βιζυηνός 
ώς κατ’ έξοχήν παιδικός ποιητής, γράφει είς τήν 
«Έ άτίαν» ολίγα έν σχέσει μέ τήν ζωήν τοΰ ποιη- 
τού καί μέ τά πρώτα του ποιήματα :

-’Εν Κύπτφ έγραψε τά πρώτα ποιήματα του ο Βι
ζυηνός Καί τά ποιήματα του αύτά ήσαν τά παιδικά.

-Κατόπιν [ηρχισε νά ψάλλη καί τούς έρωτός του. 
’Αλλά έροιτικός ποιητής ύπό τό ράσον καί ύπό τόν 
σκούφον τοΰ καλογήρου όποϊος ήτο τότε έν Κύπρφ 
ό Βιζυηνός, άπετέλει σκάνδαλον διά τά ήθη τής τότε 
εποχής.. . Διά τούτο ό νέος μας βάρδος άπήγγελλε 
μέν εις τούς φίλους καί συμμαθητάς του έν τφ Σχο- 
λαρχείφ τής Λευκωσίας τά παιδικά καί πατριωτικά 
του ποιήματα, άπέκρυπτεν δμως έπιμελώς διά τόν 
φόβον τών καλογήρων — ώς θά ίδωμεν κατωτέρω — 
τά έρωτικά του' τοιαΰτα.

β’Αλλ’ έπρεπε νά έχη καί^ενα ιδιαίτερον φίλον είς

τόν όποιον νά έμπιστεύεται τούς πόθους καί τά όνει
ρά του. Καί τοιοΰτον εδρε τόν μακαρίτην ’Αρχιμαν
δρίτην Ίωαννίκιον έν τή Έκκλησίρ Τριπιώτου, όπου 
εύρίσκετο καί τό κελλίον τοΰ νέου μοναχού.

"Τό κελλίον τοΰτο μέ τό μόνον καί μικρό παραθύρι 
είς τό οποίον ό ποιητής Ανέβαινε διά ν’ άπαγγέλλη 
στίχους εις τήν νεαράν γειτόνισσαν καί πρώτην ερω
μένην του — γνωστήν κυρίαν τής πόλεως — τό έπε· 
σκέφθην καί, έγώ πολλάκις

Κάποιος δμως μεταγενέστερος καί ένοχος έρως του 
μετά μιάς ύπάνδρου γυναικός έγινεν αληθές σκάνδα
λον. Ό  Βιζυηνός ηρχισε νά αισθάνεται δτι δέν ήδύ- 
νατο πλέον νά ύποφερη τοΰ ράσου τόν ζυγόν· καί μίαν 
ώραίαν φθινοπωρινήν πρωίαν τή προτροπή καί τή 
βοηθείρ τοΰ φίλου ’Αρχιμανδρίτου άποχαιρετρ δι' 
ωραίων στίχων τάς ερωμένας του, τά ράσα καί τάς 
Κυπριακός άκτάς, διά νά άπέλθη είς Χάλκην, όπου, 
τή πρυστασίρ τοΰ έκεΐ Φιλολογικοΰ Συλλόγου, είσήλ- 
θεν είς τήν Θεολογικήν Σχολήν, ύπό τόν όρον δμως 
δτι δέν θά τοΰ Ιπεβάλλετο ή ίερωσύνη. Άλλά πρός 
τοΰτο δ προστάτης του Γ. Χασιώτης έπλήρωνεν Ιδιαι
τέρως 15 λίρας κατ’ Ιτος, ώς ό ίδιος Βιζυηνός άνήγ- 
γειλλε μετά χαράς πρός τόν φίλον του Αρχιμανδρί
την διά τής κατωτέρω χαρακτηριστικότατης επιστο
λής του · :»

Πανοσιώτατε,
Η  παροΰσα σύντομος επιστολή μου σκοπόν προ- 

τίθεται μετά τήν έκφρασιν τοΰ πρός ύμ&ς βαθύτα
του σεβασμού, νά πληροφόρηση τήν Ύμετέραν Πα- 
νοσιότητα δτι ελαβον τέλος οριστικόν. Πρό 15 ημε
ρών διατελώ μαθητεύων έν τή Θεολογική Σχολή τής 
Χάλκης ύπό τήν προστασίαν τοΰ ένταΰθ« Φιλολογι
κού Συλλόγου.

Ήξεύρετε τά αίσθήματά μου καί είνε περιττόν νά 
σημειώσω ένταΰθα δτι δέν έπεθύμουν νά εξακολου
θήσω τήν μεταξύ τών καλογήρων ζωήν, άλλά τί νά 
γίνη I Ό ταν ό λόγος είνε περί μαθημάτων ταύτα 
πάντα μένουν έν ύστέρψ λόγφ I Έ ν τούτοις είμαι λίαν 
εύχαριστημένος έκ τής νέας ζωής μου· μαθήματα τα
κτικά καί άφθονα, τροφή καθαρά καί τακτική, κα
τοικία επίσης καλή, θέσις τής σχολής απαράμιλλος 
είς τό κάλλος καί τήν τερπνότητα, τί θέλω περισ
σότερον ;

ΑΙ εύχαί είσηκούσθησαν. οί πόθοι έξεπληρώθησαν. 
"Εν μόνον φοβούμαι μήπως μέ ύποχρεώσουν νά γίνω 
καλόγηρος, άλλά δέν τό πιστεύω.

Πρό τής ένάρξεως τών μαθημάτων μετέβην καί 
πρός συναντησιν τής μητρός μου. Σάς άφίνω νά φαν- 
τασθήτε τήν χαράν, ήν ήσθάνθη, δταν μέ είδεν___

Φιλώ τό χέρι σας 
Γ .  Μ . Β ιξ ν η ν ό ς

Υ. Γ. Σήμερον ό προστάτης μου Γ. Χασιώτης άπε- 
φάοισε νά πληρώνη 15 λίρας κατ’ έτος. δπως μή έπι- 
βάλωσιν ήμΐν τήν ίερωσύνην.

Ό  αυτός

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ό  κ. Παΰλος Νιρβάνας σκοπεύει νά γράψη καί διά 
τό θέατρον. Μελετρ. τήν υπόθεσιν αρχαίας τραγφδίας.

Είς τό Βασιλικόν Θέατρον έδόθη ό ηΦάουστ» τοΰ 
Γκαϊτε κατά μετάφρασιν τού κ. Κ. Χατζοπούλου. Έ - 
νεχεν άσθενείας τοΰ είδικοΰ συνεργάτου μας θάγρά- 
ψωμεν περί αύτοΰ είς τό προσεχές ιεΰχος. 'Ως μετά- 
φρασις καί ώς σκηνοθεσία έγράφη δτι ό «Φάουστ» 
ήτο μεγάλη έπιτυχία.
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Ό  χ. Γρηγόριος Εενόπουλος γράφει νέον διήγημα, 
ενα ζακυνθινόν είδύλλιον. Ό  Κόκκινοι Βράχος.

Ή  είς Αίγυπτον μετάβασις τοδ ελληνικοί στόλου 
έπροκάλεσε άμέτρητον ενθουσιασμόν.Ή υποδοχή, θερ
μότατη, κατέδειξε μέ πόσην αγάπην παρακολουθεί ό 
έξω ελληνισμός τήν πρόοδον τής μητρός Ελλάδος.

Έ |  άλλου ή περιοδεία τοδ φίλου πο.ιητοβ κ. Μα- 
τσούκα συγκλονίζει εις τήν νήσον τής Μεσογείου τάς 
καρδίας των Κυπρίων καί αί είσφοραί υπέρ τού στό
λου παρουσιάζουν συχνά συγκινητικωτάτας σκηνάς.

Ο κ. ’Αριστοτέλης Πετσάλης, πρώην τμηματάρ- 
χηςτοδ υπουργείου Δικαιοσύνης διωρίσθη γραμματευς 
τοδ "Βασιλικού Θεάτρου»

Τήν Τετάρτην 24 Νοεμβρίου ήρχισαν αί άρχαιολο- 
γικα'ι διαλέξεις τής Γερμανικής Σχολής ’Αθηνών.

ΑΙ άνασκαφαί είς τήν είσοδον τοδ Σταδίου ’Αθη
νών αποκαλύπτουν όλίγον κατ’ δλίγον ίχνη τών άρ· 
χαίων Προπυλαίων, έπι τή βάσει των οποίων έλπί- 
ζειαι νά είναι δυνατή ή άνέγερσις νέων Προπυλαίων.

Ό  γενικός έφορος τών άρχαιοτήτων κ. Π. Καββα- 
δίας ώνομάσθη έπίτιμος καθηγητής, τοδ Πανεπιστη
μίου toù Βερολίνου

Ό  διευθυντής τής "Άκροπόλεως κ Βλ Γαβριηλί- 
δης έπροφυλακίσθη δι’δρθα του χαρακτηρισθεντα ώς 
εγκληματικά έπι έξυβρίσει τοδ Βαοιλέως. Περί τούς 
200 δικηγόροι τών ’Αθηνών προσεφέρθησαν νά άνα- 
λάβουν τήν ύπεράσπισιν τού κ. Γαβριηλίδη.

ΕΙς τό Πανεπιστήαιον τής ’Οξφόρδης, γενομένης 
ψηφοφορίας τών καθηγητών. Ιψηφίσθη ύποχρεωτική 
η διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής.

Είς τά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως είς τήν 
’Ιταλίαν, ή διδασκαλία τής άρχαίας ελληνικής, κατ’ 
αΐτησιν τών μαθητών, γίνεται προαιρετική.

Ή  ’Ακαδημία τοδ Λονδίνου προετοιμάζει Ικθεσιν 
τών Ιργων του πρό ολίγου άποθανόντος άγγλου ζω
γράφου Ούότς.

Ό  γάλλος συγγραφεύς Λέων Μπλουά, γράφων περί 
τοδ άνδριάντος τοδ Μπαλζάκ, τόν όποιον Ιγλυψε ό 
Ροντέν, λέγει : ό Μπαλζάκ τοδ Ι’οντέν είναι "μία σο
νάτα' λησμονεί ό Ροντέν ότι ή άνδριαντοποιΐα εΐνε 
τέχνη πλαστική. Ό  ποιητής τής ’Ανθρώπινης Κω- 
,μφδίας, δέν είναι μυθικόν πρόσωπον, ούτε άλληγο- 
ρικόνο.

Είς τό έν Βέρκελε τής Καλλιφορνίας Πανεπιστή- 
μιον είσήχθη ή διδαοκάλία τής νεοελληνικής

Κατά τινα εύρωπαίον πολεμικόν ανταποκριτήν έν 
Ίαπωνίφ, ή άντοχή τών ’Ιαπώνων είς τάς νόσους 
καί τάς κακουχίας τοδ πολέμου οφείλεται είς τό 
νερό- Διότι οί ’Ιάπωνες πίνουν μόνον νερό.

ΠΡΟΤΟΜΗ TOT ΣΟΛΟΜΟΙ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ
Τ §  πρω το€ουΙΙρ . τώ ν  «Παναθηναία>ν  »

— &Seüf το ν  YzcovQyeicv—
Έκ προηγουμένων εισφορών. .. Δρ 1725.20

Α. Μαυρουδής.........................................  >» 5
Αλέξ Πάλλης....................................... » 25.00

Δρ" 1.755.80

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ΗΘΙΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ύπό Γ. Α. 
Μπουκουβάλα — Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων 
βιβλίων Άθήναι 1904, σχ Ιβον σελ. 82 δρ. 040.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ διά Διδασκαλεία καί Παρ
θεναγωγεία.— Άθήναι Τυπογραφείου η’Αθηναΐδος» 
1904 σχ. 16ον σελ. 171 δρ. 2.50.

PROMÉTHÉE REPENTANT par Mécislas 
Golberg— Tragédie en 3 actes — Reims 1904 Edi
tion de «La Jeune Champagne» 83 Chaussée du 
Port.

H ΓΕΛΟ ΙΟ ΓΡ ΑΦ ΙΑ Τ Ο Υ  ΔΕΚΑΠ ΕΝ Θ Η Μ ΕΡΟ Υ

Ό  Γ ρ α μ μ α τε ν ς  τον 'Βασιλικόν Θεάτρου». 
— Έ κ  το ν  « Ά σ μ ο δ α ίο ν β  τ ο ν  1 8 7 Β  —


