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^πηυθύναμεν τάς Ιπομένας ερωτήσεις διά τό ζήτημα τοΰ βιβλίου έν Έλλάδι

Α '— Νομίζετε δ τ ιτό  βιβλίου καί τό περιοδικόν εΰρίσκονται είς κρίσιμου κατάστασιν; με 
άλλους λόγους οτι οί "Ελληνες άναγτνώσκουν όλιγώτερον τώρα παρά άλλοτε; .

Β ' — "Αν ποτέ τό βιβλίον ή τό περιοδικόν δεν ήξιώθη τής επαρκούς προσοχής τοΰ Έ λ-
ληνικοΰ κοινού, 8ν δηλονότι ό Ελληνικός λαός 
νά άποδώσωμεν την αιτίαν;

Δημόσιεύσμεν κατά σειράν τάς διαφόρους 
δσους έπροθύμοποιήθησαν V’ άπαντήσόυν.

’ έρωιάτε δν τό βιβλίον και τό περιοδι
κόν διατρέχουν κρίσιν. Ή  έρώτησίς σας, 

νομίζω, έπρεπε νά άπευ&υνθή προς τό κοι, 
νόν μάλλον ή προς τους γράφοντας. Διότι οί 
γράφοντες, όμοιοι κατά τοΰτο προς τούς στα- 
φιδοκτήμονας καί πάντας τούς παραγωγούς, 
θά ευρίσκουν πάντοτε δτι υπάρχει κρίσις. Τό 
βέβαιόν είνε, δτι είς τό βιβλίον καί τό περιο
δικόν ή κρίσις δεν έχει την αιιτήν αιτίαν, την 
όποιαν καί είς την σταφίδα: την υπερπαρα
γωγήν. ’Απεναντίας, οί συγγραφείς, γένος κατ’ 
Ιξοχήν καρτερικόν, ύπετάχθη ταχέως είς τό 
πεπρωμένου καί προήλθεν είς γενναίαν έχρίζω- 
σιν είς τόν πνευματικόν άγρόν. Πολλοί πλέον 
δεν γράφουν— ήρχισε δέ καί τό ρεΰμα τής 
μεταναστεύσεως— ως παραδείγματα τοΰ πρώ
του έχετε τόν Δροσίνην, τόν Μπάμπην “Αν - 
νινον, τόν Νιρβάναν καί άλλους,— τοΰ δευτέ
ρου τόν Έπισκοπόπουλσν, τόν Κώσταν Χατζό- 
πουλον, τόν Μποέμ κτλ. Καί δμως, μέ δλην 
την άραίωσιν, ή κρίσις δξύνεται. *Όσον δλιγώ-

δέν ύπήρξεν επαρκώς άναγινώσκών, πού πρέπει·

γνώμας δπου έλάβαμεν, εύχαρίστοΰντεζ θερμώς:

Η ΔΙΕΥ Θ Υ Ν ΣΙΣ

τερα βιβλία δημοσιεύονται,. τόσον, καί όλιγώ- 
τερον διαβάζει ιό κοινόν. · 1 · . ■ ' 1 :

■Τό' μόνον, τό όποιον Το Ιλκύει άκόμη, είνε 
τά παντός εϊδ·»υς βιομηχανικά άνάγνώσμάτα·,' 
τ»  ακαλαίσθητα, ασυνάρτητα καί προγενέστερα 
πάσης Ιδέας Ινάρθρόυ γραψίματος,τάσκανδαλό-, 
π&ίίΦνντα— επιτρέψατε μου· τόν· νεολογισμόν—  
άπό ,τοΰ ’ Ιουστινιανού καί τοΰ Μεγάλου Να π»- ' 
λέοντος μέχρι τοΰ Μουρουζη -καί τοΰ θ ώ ν  Τ - 1 
δού είς τί κατεβιβάσθη ή έφευρετικόιης, ή φαν
τασία καϊ ή Ιργασία λογογράφων,σΐ Órtotot 
δεν είνε ίσως χωρίς τάλαντον «αί ά|ίαν. ·'

“Οτι τό κοινόν των προγενεστέρων γενεών: 
άνεγίνωσκε περισσότερον είνε · άναμφισβήτη.- : 
τον. Τό γλωσσικόν ζήτημα, ήίσόίπεδώτική τά- 
σις τοΰ  έλληνικοδ πνεύματος, μή άνεχομενου 
ιεραρχίαν πουθενά, ή είς τά φιλολογικά άδυτα 
είσπήδησις όλων τών άμυήτων, ή δημοσιογρα
φική κρίσις, άνοίξασα διάπλατα τάς θύρας των 
εφημερίδων προς δλους δσοι κρατοΰν είς τό χέρι 
μίαν πέναν (άδιάφορον αν διά νά μουτζου-
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ρώνουν άπλώς τά δάκτυλά των), δ χυδαίος Ιξα- 
μερικανισμός τού καθημερινού τύπου, δλα αύτά 
συνετέλεσαν εις την δημιουργίαν τοιούτου χάους, 
ώστε δχι τδ κοινόν, άλλα καί ημείς οί ίδιοι νά 
μή εΐξεύρωμεν τί πρέπει νά διαβάσωμεν καί τί 
νά άφήσωμεν.

Έ ν μέσψ τής παραζάλης αυτής, τό μέν άνώ- 
τερον κοινόν έπαυσε ν’  άναγινώσκη ελληνικά 
βιβλία— τό δέ άλλο έρρίφθη εις τά πρόχειρα 
γαργαλίσματα των αισθήσεων, τά υπό μορφήν 
κίτρινων καί κιτρινοειδών συνθεμάτων παρε
χόμενα είς αυτό.

Οί αισιόδοξοι λέγουν: Μεταβατική ·κατά- 
στασις! Έ γώ  λέγω: Οί στόμαχοι, οί όποιοι 
•θά διαφθαροΰν άπό τοιαύτην τροφήν, θ’ αρ
γήσουν πολύ νά συνειθίσουν είς την εύρωστο- 
τέραν καί ΰγιεστέραν τροφήν. τοΰ καλού βι
βλίου, τοΰ καλού περιοδικού καί τής καλής 
Ιφημερίδος. Αυτά τά πράγματα, φίλε κύριε, 
δεν θά τά ίδωμεν ήμεϊς, καί ας εύχήθώμεν νά 
ζήσουν αρκετά οί συγγραφείς καί οί έκδόται 
τών έργων αυτών, διά νά έχουν τουλάχιστον 
τήν εΰχαρίστησιν, δτι είργάσθησαν καί εμό- 
χθησαν καί έπάλαισαν υπέρ τών τέκνων των — 
ύπέρ τής γενεάς, ή δποία έρχεται ν’ άνθηση 
επάνω εΐς τούς σημερινούς σωρούς τών πνευ
ματικών σκυβάλων.

Δ . Κ Α Κ Λ Α Μ Λ Ν Ο Σ

ι ι  οΰ ζητάτε τήν γνώμη μου για δυο ζητή- 
ί*·* ματα περί τοΰ βιβλίου στήν Ελλάδα. Σπεύ

δω νά σάς την δώσω, μολονότι ξέρω, δτι μέ 
τήν άλήθεια ποτέ κανείς δέν είναι ευχάριστος 
στον τόπο μας.

Α '.— ’Όχι· ούτε τώρα ούτε άλλοτε έδιάβα- 
ζαν οί "Ελληνες. "Ισως άλλοτε Ιδιάβαζαν κά
πως περισσότερα εκκλησιαστικά βιβλία, τώρα 
δμως πάλι διαβάζουν περισσότερα «αναγνώ
σματα ο έφη μερίδων.

Β'. —  Βεβαίως· ποτέ ούτε τό βιβλίο ούτε τό 
περιοδικό δέν αγαπήθηκε άπό τούς "Ελληνας 
(έκτός, εννοείται, άπό τις πολιτικές έφημερίδες 
μέ τά «Ιδιαίτερα τηλεγραφήματα τού άνταπο- 
κριτοΰ μας η καί τά «θαυμάσια άναγνώσματα«}. 
*0  λόγος; νομίζω, είναι άπλούστατος. Τό βι
βλίο σ’ ένα έθνος είναι σάν φυτό τού θερμο
κηπίου : γιά ν ’ άνθιση, χρειάζεται ύλική περι- 
ποίησι καί ευημερία. Στόν τόπο μας, τόν φτω
χότερο άπό δλους τής^Εύρώπης, πού μόνο γιά 
τό ψωμί γίνεται τέτοιος αγώνας— πού ό υλι
κός βίος είναι τόσο δύσκολος, άθλιος, πρωτο

γενής καί δ άκριβώτερος συγχρόνως άπ’ δλη 
τήν Ευρώπη— είναι ποτέ δυνατόν ν ’ άνθιση 
τό βιβλίο; Ό  λαός ε δ ώ —ή μάζα— γιά τήν 
όποια δέν εκάμαμε τίποτε νά την άνυψώσωμε, 
έστω καί λίγο στήν άρχή— ή δέν -ξέρει διό
λου νάδιαβάση καί άκόμη δλιγώτερο νά γράψη, 
ή, αν ξέρη, διαβάζει τό ευρετήριο τοΰ πλανο
δίου βιβλιοπώλου — τις ιστορίες τον Βερτόλδον 
καί τής Γενοβέφας κτλ. —  "Ερχεται, έπειτα ή 
μεσαία τάξις' άλλ’οΰτε αυτή δέν ξχει άγάπη γιά 
τό βιβλίο, γιατί δέν έχει άγάπη γιά τή ακέψν 
μαθαίνει δ,τι άπολύτως χρειάζεται, γιά νά κερ- 
δίση χρήματα, άλλ’ άπό γενική μόρφωαι καί 
άπό ιόν κόσμο τών ιδεών — έκτός άπό εξαιρέ
σεις, Ιξαιρέοεις δυστυχώς — είναι ξένη— ξέρετε 
π. χ., δτι τις χειμωνιάτικες βραδυές τις περνφ 
μέ τό μάονς.— * Η « αριστοκρατία « μας πάλι — 
δηλ. ή πλουτοκρατία μας— αυτή, πού θά μπο
ρούσε. δπως έγινε σέ άλλους τόπους νά ύπο- 
στηρίξη τό βιβλίο καί νά πρωτοστατήση στήν 
πνευματική άνύψωσι τοΰ λαού— αύτή διαβά
ζει τό πολύ δλίγα γαλλικά μυθιστορήματα—; 
δχι άπό τά καλύτερα —  καί πλέον ού. Αύτά 
δλα, φίλε κύριε Μιχαηλίδη, έχουν τόν λόγο τους· 
τόν κόσμο τόν διοικούν Ιστορικοί λόγοι καί κα
νείς δέν θά κατηγορήση ένα έθνος, αν έμεινε 
πίσω — άπό (έόνικες συμφοράς-) — στόν υλικό καί 
τόν πνευματικό βίο· δέν υπάρχουν στόν κό
σμο περιούσιοι λαοί— δπως δέν υπάρχουν καί 
περιούσια άτομα (μόνο ’μείς δυστυχώς έξακο- 
λουθούμε νά πιστεύωμε, δτι εΐμεθα ό περιού
σιος λαός τοΰ κόσμου)· κάθε φυλή μπορεί νά 
καταπέση, καθώς καί πάλι ν’ άνυψωθή, μέ τήν 
εργασία καί τήν Ιπιμονή. Άξιοκατηγόρητη 
είναι μοναχά στό έθνος μας αύτή ή τάσις νά 
μή θέλω με νά δούμε πού βρισκόμεθα, καί 
έπειτα νά φροντίσομε νά προχωρήσωμε. 
Μή νομίσετε, υστερ’ άπ’ αύτά, πού σας 
γράφω, δτι δέν αγαπώ τήν πατρίδα μου- Ισα - 
ίσα, γιατί την αγαπώ, τήν θέλω νά γίνη καλή, 
νά γίνη πραγματικώς έθνος ευρωπαϊκό. Ούτε 
άπαισιόδοξο μή με νομίσετε, σάς, παρακαλώ' 
βλέπω μόνο κάπως άλλέως τά πράγματα ίσω ς 
δχι μέ σ<οβ·νισμδ τνφλό. Ή  πρόοδος μιάς φυ
λής δέν είναι ζήτημα είκοσι ή τριάντα χρόνων 
— δπως ή πρόοδος ενός άτόμου—είναι ζήτη
μα αιώνων καί ούτε πηδήματα δέν κάνουν 
τά έθνη — συνήθως τουλάχιστο,—  ύπάρχει καί 
γι’ αύτά ό φυσικός παγκόσμιος νόμος τής συνε
χείας. Ούτε μπορούν δύο ή είκοσι άνθρωποι 
νά κατορθώσουν στήν Ελλάδα, δ,τι χρειάζε
ται 300 ή 400 χρόνια ίσω ς Πρώτ’ άπ" δλα
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— έτσι νομίζω τουλάχιστο— θ ’ άνυψωθη ή ύ
λική ευημερία τού έθνους— ζήτημα χρόνου, έν- 
νοεΐται: 100, 200, 300 χρόνια, ποιός ξέρει; — 
καί έπειτα σιγά - σιγά μαζί μ’ αύτή καί ή πνευ
ματική καί ψυχική κατάστασις— καί τότε θ’ άν
θιση καί τό βιβλίο. Βέβαια τό βιβλίο — αν 
ήρχουνταν πρίν— θά ¿συντόμευε πολύ τό διά
στημα αύτό τής μεταβάσεως άλλα δυστυχώς 
αύτά τά δύο άποτελοΰν τφανλον κύκλον»· βι
βλία χιά νά γράφουν καί ίκδοθονν, πρέπει νά 
διαβαστούν. Πρό πάντων δέ βιβλία τον ψυχι
κόν βίου— λογοτεχνίας δηλ. — δέν μπορούν ουτε 
ν ’ άρχίσονν σ’  έναν τόπο, που ίαωτερική ψυ
χική ζωή άκόμη σχεδόν δεν ύπάρχει, πού ή 
λογοτεχνία θεωρείται «ελαφρά φιλολογία» κα
τάλληλη «χιά νά περνςί ή ώρα». Συγγραφείς 
λοιπόν Ιδ ώ —  συγγραφείς ιό ¿πάγγελμα — δέν 
μπορούν νά υπάρξουν — υπάρχουν μόνον a m a 
teurs. Καί αύτοί θύματα. "Εχασα σχεδόν ένα 
καλοκαίρι πέρυσι μέ τή μετάφρασι καί ιήν 
έκδοσι τής «Νέας Ζ ω ή ς»— βιβλίου, πού νο
μίζω, δτι για τόν τόπο μας είναι καί έσωτερι- 
κώς καί εξωτερικώς άρκετά καλό — σε άλλες 
γλώσσες ύπάρχει σωρεία άπό τέτοια. Τό απο
τέλεσμα ; I ζημιώθηκα 1500 δρ. Μπορώ λοι
πόν νά εξακολουθήσω ; Ποιός φταίει; έγώ ! 
Έβιάσθηκα καί έβγαλα βιβλίο, πού μόλις μετά 
100 χρόνια θά εύδοκιμούσε. Ό  τόπος μας ση
κώνει τό πολν βιβλία καί έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς σάν τά βιβλιαράκια τών σαράντα λε
πτών τού «Συλλόγου ιών ωφελίμων βιβλίων», 
καλύτερα καί δλιγώτερον ταπεινά βιβλία δεν 
ξοδεύονται. Αύτό δέν θά πή, δτι ύστερ’ άπό 
500 χρόνια π. χ. δέν θά βρίσκη ίσως κάνεις καί 
στήν Ελλάδα τόσα βιβλιοπωλεία, δσα τώρα 
π χ. στήν Κοπεγχάγη, ούτε τόσα αφθονα, έκ- 
λεκτού περιεχομένου καί εξαιρετικής φιλοκαλίας 
βιβλία, δσα τώρα Ικεΐ— άλλά πρώτα θά περά
σουν τά 500 χρόνια· πρώτα θά έλθη ή ύλική 
εύημερία, πρώτα θ ’ άπα.’ λαχθή δ έγκέφαλος 
τοΰ "Ελληνος άπό τό πρόβλημα τοΰ ψωμιού 
(καί άπό πολλές δπισθοδρομικές ιδέες ) καί 
τότε θ ’ άρχίση ν’ άγαπά καί τό βιβλίο, δηλ. 
τήν εσωτερική ψυχική ζωή' είναι νόμος αύτός 
αιώνιος: prim um  vivere, deinde ph ilo- 
sophare. Πρώτα έγιναν πλούσιοι ot 'Ολλαν
δοί άπό τήνέμποροναυτική κοσμοκρατορία τους 
καί έπειτα άκμάσανε ό Rubens, δ Rem brandt, 
ό Van D yck  καί ot άλλοι περίφημοι φλαμανδοί 
ζωγράφοι'καί στή Δανία σήμερα άνθεΐ τό βιβλίο, 
άλλα γιατί δλοι σχεδόν έχουν έπιπλα άπό μα- 
χαγκόνν καί σέ κάθε σπίτι χωρικού—παλατάκι—

άντηχεΐ καί άπό ένα πιάνο.'Ώς νά γίνουν αύτά 
δμως κ’ έδώ — άπό ’μάς έξαρτάται νά συντο
μεύσωμε κάπως τό διάστημα, αν θελήσωμε νά 
Ιργασθούμε μέ τήν καρδιά μας,—  τό βιβλίο θά 
φντοζωή στήν 'Ελλάδα καί μαζί μ ’ αύτό καί ή 
πνευματική μας καί ή ψυχική ζωή. Εύχομαι 
—άλλά δέν το έλπίζω ! — έξαίρεσι ν’  άποτελέ- 
σουν τά «Παναθήναια».

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Χ Α Τ Ζ ΙΔ Α Κ Η Σ
το0 ΠανεπίΦτημ ¿ου

«ς^νά μού επιτρέψετε ν’ απαντήσω συλλήβδην 
'• -'καί είς τάς δύο ερωτήσεις σας, ας άπηυ- 
θύνατε καί πρός εμέ διά τής άπό 8 ’ Ιουνίου 
Ιγκυλίου επιστολής σας.

"Οτι τό βιβλίον καί τό περιοδικόν εύρίσκον- 
ται είς κρίσιμον κατάστασιν— δπως καί πάν
τοτε συνέβη έν Έλλάδι — δεν υπάρχει καμμία 
αμφιβολία· έν τούτοις, δέν έπεται έκ τής τοι- 
αύτης καταστάσεως δτι και οί "Ελληνες άνα- 
γινώσκουν δλιγώτερον τώρα παρ’  άλλοτε. OÎ 
"Ελληνες ήσαν καί είναι πάντοτε φιλαναγνώ- 
σται, άλλ’ είναι καί τζαμπατζήδες ! Ό  τζαμπα- 
τζισμός, δπως έχει έξαπλώσει τάς ρίζας του καί 
είς τά τέσσαρα άκρα τής Ιλληνικής γής, κατέ
στρεψε τό τε βιβλίον καί τό περιοδικόν. ΟΙ 
"Ελληνες διαβάζουν καί πολύ μάλιστα, άλλ’ !ν- 
νοοΰν νά διαβάζουν τζάμπα, δπως καί τζάμπα 
νά πηγαίνουν εις τό θέατρον. Τρελλαίνονται 
δι’ ένα καλόν βιβλίον ή περιοδικόν, άλλά δέν 
Ιννοούν νά λύσουν καί τό πουγγί τους. Δέν 
θά ήτο υπερβολή δν σάς έλεγα δτι ένα και τό 
αύτό τεύχος περιοδικού άναγινώσκεται άπό 
πέντε χιλιάδες τούλάχιστον τζαμπατζήδες, οί ό
ποιοι είναι ικανοί νά πληρώσουν τά διπλάσια 
τής άξίας του εις τραταρίσματα διάνα σάς πεί- 
σουν νά τούς τό δανείσετε, άλλά δέν εννοούν 
νά τό άγοράσουν. Θεωρούν τό πράγμα Ιερο
συλίαν !

Πρό διετίας μία κυρία έκ Πειραιώς μού έ
στελνε τακτικά τον υπηρέτην της (μία δραχμή 
a ller-retour τρίτη θέσις) διάνα τής δανείσω 
τό θεατρικόν περιοδικόν «Le Théâtre». Μετά 
δέκα ημέρας έπλήρωνεν άλλην μίαν δραχμήν 
διά νά μού τό έπιστρέψη. Μέ άλλους λόγους 
έπλήρωνε δύο δραχμάς διά νά αίσθανθή τήν 
εύχαρίστησιν νά διαβάση τζάμπα ένα περιο
δικόν διά τό οποίον ετρελλαίνετο καί τό όποιον 
έκόστιζε μόλις 2 καί 25'. Συνέβη μάλιστα πολ- 
λάκις νά πληρώση καί τρεις δραχμάς, καθό
σον έγώ δι’ έκδίκησιν δέν τής τό έδιδα άμε-



σως κατά την πρώτην ζήτησιν και ήναγκάζετβ 
νά στείλη τον υπηρέτην της— άλλη μία δραχμή 
&11θΓ*Γθίθΐΐν — διά να τής τό δώ σω !

"Ενα άλλο μου βιβλίον— σας παρακαλώ νά 
μή τό πάρετε ώς υπερβολήν— Ιταξείδευσεν Ιπί 
δεκατέσσαρας ολοκλήρους μήνας τάς νήσους 
του Αιγαίου πελάγους και Ιπληρώθησαν διά 
ταχυδρομικά είκοσι τρεις δραχμα'ι και Ιβδομή- 
κοντα πέντε λεπτά ! Μέ άλλους λόγους, ένα 
και τό αυτό άντίτυπον βιβλίου άνεγνώσθη άπό 
δλους τούς κατοίκους τοΰ Αίγαίου πελάγους, 
0 συγγραφευς του είσέπραξε δι αυτό δραχμάς 
τέσσαρας, και τό ταχυδρομείου δραχμάς εικοσι- 
τέσσαρας περίπου!!

Είμπορείτε τώρα άπό τ’  άνωτέρω νά βγά
λετε οιονδήποτε συμπέρασμα θέλετε.

Ν . I . Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ

έρω άπό τή μικρή μου πείρα πώς β τό βι- 
* βλίον καί τό περιοδικόν δέν ήξιώθησαν 

ποτέ τής Ιπαρκοΰς προσοχής τοΰ Ιλλ. κοινοΰ», 
πώς «ό Ιλλ. λαός δέν "υπήρξε ποτέ Ιπαρκώς 
άναγινώσκων», καί πώς οί άφορμές τοΰ κα
κού αΰτοΰ —  γιατί θαρρώ γιά κακό πρέπει νάν 
τό λογαριάζουμε τό δτι δέν προσέχουμε αρ
κετά, αν δχι καθόλου, στα βιβλία καί στά πε
ριοδικά,
τόπου μας— είναι οί άκόλουδες’ 

α) Τό Σκολειό, 
β) Ή  γλώσσα, 
γ) Ή  άφόρητη τσιγκουνιά τοΰ Ρωμιού ό

ταν τοΰ πεις πώς πρέπει νά πλερώσει γιά νά 
διαβάσει.

Στο Σκολειό, μέ τό άντιεκπαιδευτικό σύ
στημα πού βασιλεύει, άντί νά μάς γεννηθεί ή 
αγάπη, δπως θά εΐτανε καί τό φυσικό, μάς 
γεννιέται ή σιχασιά στο βιβλίο. Μή λογαριάζεις 
τούς λίγους πού τελιώνοντας τό σκολειό, ξα- 
κολουθοΰνε νά διαβάζουν καί άλλα βιβλία, 
Ιξόν τα βιβλία τής δουλιά^ τους ή τής επιστή
μης τους, καί φιλολογικά δηλ. βιβλία— γιατί 
θαρρώ πώς τά « Παναθήναια» γιά φιλολογικά 
βιβλία ρωτούνε. Οί τέτιοι είναι μισός ή ένας 
στους χίλιους, μά δέ θά πει τίποτ' αυτό. *Οτα 
φεύγουνε χίλιοι άπό τό σκολειό καί μόνο μι
σός ή ένας άπ’ αυτούς τούς χίλιους άποφασί- 
ζει νά δείξει κάπια άγάπη, δς είναι καί πλα
τωνική, γιά τή φιλολογία τής πατρίδας του, 
είναι τό ίδιο σά νά πηγαίνουνε χίλιοι στόν 
πόλεμο καί μόνο ένας άπ’ τούς χίλιους αυτούς 
νάναι γυμνασμένος καί νά ξέρει νά μεταχειρι

στεί τό ντουφέκι. Μέ τόν έναν πολεμιστή δέν 
κερδίζεται ή νίκη καί μέ τόν Ιναν άναγνώστη 
δέν μπορεί νά ζήσει ούτε τό βιβλίο ούτε τό 
περιοδικό.

Νά καί ένα παράδειγμα άπό χιλιάδες τέτια- 
γύριζα ένα μεσημέρι σπίτι μου κρατώντας στα 
χέρια μια έκδοση τοΰ Σολωμοΰ. Σιμά στην δ- 
ξώπορτα ανταμώθηκα μέ κάπιο γνωστό μου 
δικηγόρο1 κάτι ήθελε νά μοΰ πει, κι άπάνου 
στήν κουβέντα, παίρνοντας τό. Σολωμό καί ξε- 
φυλλίζοντάς τόνε, μοΰ είπε-

—  Μ πά! είν’ αυτός πούγραψε τόν "Υμνο 
τής Ε λευθερίας;

Καί τό «αύτός» τό είπε μέ τέτιο τόνο σά νά 
μιλούσε γιά κανένα μπαλωματή. Κι δμως εϊ- 
τανε δικηγόρος, δηλ. επιστήμονας, μά τί φταίει 
άφοΰ τόσα χρόνια πού ξόδιασε στό σκολειό, 
δχι μόνο δέ φροντίσανε οί δασκάλοι του νάν 
τόν κάνουνε νάγαπήσει τό βιβλίο, μά ούτε 
κουραστήκανε νάν τοΰποΰνε ποιος είναι «αύτός» 
δ Σολωμός, ώστε άμα τύχει κουβέντα νάν τό 
λέει τό «αύτός» μέ κάπια εύλάβεια ;

Είπαμε καί τή γλώσσα γιά δεύτερη, ίσια 
σπουδαία μέ την πρώτη, άφορμή. Πώς θέλεις 
νά διαβάσει ό Ρωμιός καί νάγαπήσει τό βι
βλίο σου ή τό περιοδικό σου (γενικά εδώ τό 
«σου κι δχι προσωπικά) δταν άπό τή μια με-

φυσική του γλώσσα,, τή γλώσσα που μιλάει και 
πού αίστάνεται, λέγοντας του πώς είναι πρόσ- 
τυχη γλώσσα, χυδαία, χωριάτικη, κάποτε καί. . . 
προδοτική; Πώς τοΰ δίνεις βιβλίο ή περιο
δικό καί έχεις τήν απαίτηση νάν τάγαπήσει, 
δτα δέν τοΰ δίνεις μαζί καί γλώσσα;

Τρίτη άφορμή είναι ή τσιγκουνιά μας. Τζα
μπατζήδες φοβεροί καί στό διάβασμα. Θέλουμε 
— πάντα τό μισό ή τό ένα στους χίλιους, εί
παμε νά λογαριάζουμε — νά διαβάζουμε, έχουμε 
μάλιστα τήν άπαίτηση ναναι διαλεχτά τά βι
βλία καί καλά τά περιοδικά, μά δέν τάποφα- 
σίζόυμε καί νάν τάγοράζουμε. ”Α  μάς τά δώ 
σουνε χάρισμα ή δν τά πάρουμε δανεικά, κα
μιά φορά κι αγύριστα, πάει καλά" άλλιώτικα 
δέν τά διαβάζουμε καί . .τά κρίνουμε. Γι’ αύτό 
κάθε εκδότης βιβλίου ή περιοδικού δέν πρέ
πει ποτέ νά λογαριάζει τούς άναγνώστες το.υ 
σύφωνα μέ τούς άγοραστές του, μά νά πολλα
πλασιάζει τούς άγοραστές μέ τό 10— δν δχι

στήν πνεματική δηλ. παραγωγή τοΰ ριά τοΰ γράφεις μιά γλώσσα ψεύτικη, αφύ
σικη, άνευρη, ψόφια, πού άφίνει ολωσδιόλου 
άσυγκίνητη τήν ψυχή του καί πού δέν τή νιώθει 
καλά καλά τίς περσότερες φορές, κι άπό τήν 
άλλη μεριά τονέ μαθαίνεις νά σιχαίνεται τή

καί μέ ιό 100 —γιά νά βρει άπό πόσους δια
βάζεται, Ρωμιός δέν υπάρχει πού νά ξέρει νά 
κουτσοσυλλαβίζει καί νά μή διαβάζει μιά δυο 
φημερίδες τή μέρα. Κι δμως ρωτήστε τούς δη
μοσιογράφους, καί θά σας πουν πώς ή κυκλο
φορία τους είναι τόση σά νά μένουν τά εννέα 
δέκατα τής 'Ελλάδας ακατοίκητα ή νά χατοι- 
κοΰνται άπό στραβούς.

'Υπάρχει καί τέταρτος, μεγάλος κι αύτός, 
οχτρός τοΰ βιβλίου καί τοΰ περιοδικού, τά 
άναγνώσματα τών εφημερίδων πού τώρα τώρα 
πληύνανε τόσω ώστε νά ξεδιψάνε μ’ αυτά πολ
λοί φιλαναγνώστες (! !), μά τόν οχτρό αύτόνε 
δέν άξίζει νά τόν πειράξουμε, άφοΰ άργά ή 
γλήγορα, μέ τό δρόμο πού πήρε, θά γίνει στον 
κόσμο βαρετός καί θάρχινήση νά κλαίει κι αύ
τός τήν τύχη του.

Τό ζήτημα πού ανοίγεις, αγαπητέ κ. συνά- 
δερφε, είναι μεγάλο καί πολύπλοκο καί μπο
ρεί κανείς πάνου σ’ αύτό νά γράφει, νά γρά
φει, καί πάντα ναχει άκόμα κάτι νά πει. Μά 
έχεις βάλει κ’ έναν περιορισμό, δσοι δηλ. «λά
βουν την καλωσύνην νάπαντήσουν νά περιο- 
ρισθοΰν είς δλίγα καί περιεκτικά λόγια», καί 
ό περιορισμός αύτός μέ κάνει νά φοβούμαι 
πώς είπα παραπολλά, Ινώ καταλαβαίνω πώς 
θά μπορούσα νά πώ δέκα φορές τόσα, ίσως 
καί περσότερα.

Δ . Π . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Δ ί * ν & ν ν τ ΐ } ς  τ © 0  <*Νονμ&·>

/~\ύτε τό περιοδικόν, ούτε ή Ιφημερίς, ούτε 
' - ' τ ό  βιβλίον, ούτε ή άνοιξις, ούτε τό Ρω- 
μουνικόν ζήτημα, ούτε κδν τό Σταφιδικόν ύφί- 
στανται κρίσιν. Τό μοναδικόν πράγμα τό ο 
ποίον εύρίσκεται είς εσχάτην κρίσιν άνέκαθεν 
άπό τής πρώτης ήμέρας τής Ελευθερίας τοΰ 
εδώ χωραφιού είνε

Ό  ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, δηλαδή 
τό Σάπιο Καρπούζι.

Λοιπόν, δτάν θ ’ άποφασίσετε νά τό κόψετε, 
μοΰ τό λέτε κ' Ιμένα, κ’ Ιγώ ευχαρίστως άνα- 
λαμβάνω νά γίνω δήμιος.

Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ  Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ο ελληνικός λαός δέν άναγινώσκει ή μάλ
λον δέν υποστηρίζει τήν έκδοσιν βιβλίων 

καί περιοδικών, ώς νά μήν έγνώριζε τήν ση
μασίαν πού έχει δι’ έν έθνος ή φιλολογία, ή 
όποία, μαζί μέ τήν θρησκείαν, διατηρεί τήν

εθνικήν ενότητα καί είναι έθνική δύναμις δ- 
σον ένας καλός στρατός ή ένας μεγάλος στόλος.

“Αν διέρχεται κρίσιν τό βιλίον είς τήν λοι
πήν Εύρώπην, τούτο δέν δύναμαι νά τό απο
δώσω άλλοΰ παρά εις τήν καταπληκτικήν αίί- 
ξησιν τών φιλολογικών εκδόσεων. "Οσον διά 
την πνευματικήν εργασίαν, νομίζω δτι τώρα 
άμείβεται πολύ περισσότερον παρά είς περα
σμένους καιρούς, κατά τούς οποίους μεγάλοι 
συγγραφείς δέν ελάμβανον τήν παραμικρόν 
πληρωμήν διά τά έργα των, τά όποια υπήρξαν 
αριστουργήματα, ένφ σήμερον άνταλλάσσει μέ 
χρυσόν τά χειρόγραφά του ( είς τήν άλλην Εύ
ρώπην τούλάχιστον) καί ό τελευταίος Ιπιφυλ- 
λιδογράφος.

Ό  Μακώλεϋ έλεγεν δτι οί μεγάλοι συγγρα
φείς δέν άναδεικνύονται εϊμή δπου τυγχάνουν 
άμοιβής άξίας τών κόπων των. Είς τήν Ε λ 
λάδα οί μικροί συγγραφείς (διότι μεγάλους επί 
τού παρόντος δέν έχομεν) δέν άμείβονται ά- 
κόμη, άλλα καταβάλλουν οί ίδιοι τά έξοδα τής 
τυπώσεως τών βιβλίων των, τά όποια ώς επί 
τό πλεΐστον καί δέν άναγινώσκονται. Ίσ ω ς  δέ 
καί ή αδιαφορία αυτή τοΰ Ιλληνικοΰ κοινοΰ 
προς πάσαν ειλικρινή πνευματικήν εργασίαν 
νά είναι μία αίτία ένεκα τής όποιας ή φιλο
λογία μας ομοιάζει μέ τόν μυθικόν ¿κείνον 
κήπον τοΰ Άδώνιδος, δπου μόνον Ιφήμερα 
καί εύτελή χόρτα εφύτρωναν. "Οθεν κατ’  άντί- 
θεσιν προς τούς πλουτοΰντας εύρωπαίους συγ
γραφείς, έχομεν τήν χορείαν τών πενομένων 
λογίων, καί αί διανοητικοί δυνάμεις τοΰ έθνους 
μένουν άργαί καί άχρηστοι.

Ή  Ιφημερίς εις τήν Ελλάδα είναι ό με- 
γαλείτερος Ιχθρός τοΰ βιβλίου καί τοΰ περιο
δικού, άφοΰ τό καθημερινόν αύτό φύλλον έχει 
καταντήσει άληθινή Ιγκυκλοπαιδεία, ιστορία, 
ποιήματα, διηγήματα, μεταφράσεις, υγιεινή, 
επιστημονικοί διατριβαί, μαγειρική καί μυθι
στορήματα. Καί ό ρωμηός αναγνώστης ευχα
ριστείται είς τήν ελαφράν αύτήν σοφίαν, διότι 
Ιξ άλλου ποτέ δέν Ισυνήθισε νά Ιμβαθύνη καί 
νά μελετφ.

'Εξ. ίδίας δέ άντιλήψεως γνωρίζω δτι μερι
κοί πού κάμνουν τούς ενδιαφερομένους διά τά 
ελληνικά γράμματα,διαβάζουν εύκολώτερα μίαν 
κριτικήν περί ενός βιβλίου, παρά τό βιβλίον.

Τήν άδιαφορίαν τοΰ Ιλληνικοΰ κοινοΰ Ιγώ 
δέν τήν άποδίδω είς άδυναμίαν τών συγγρα
φέων, διότι τό κοινόν δέν δύνατΟι ποτέ νά 
χρησιμεύση ώς γνώμων τής συγγραφικής άξίας.

Μ’ δλα ταΰτα δμως δέν παράδέχομαι δτι εΰ-
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ρίσκεται είς κατάπτωσιν τό περιοδικόν καί τό 
βιβλίον εν Έλλάδι σήμερον.

Έ μ αθα  δτι πρό ετών δ μακαρίτης Κορο- 
μηλάς ¿διηγείτο εύθυμότατα δτι εκ δύο κω- 
μφδιών του έπωλήθησαν μόνον δύο αντίτυπα. 
Δεν ενθυμούμαι δέ ποιον περιοδικόν (τό ’Ατ
τικόν Μουσεΐον, αν δεν σφάλλω) δταν έ'ξεδό- 
θησαν τά Ποιητικά “Εργα τού Μαρκορά και 
έπωλοΰντο είς τό βιβλιοπο)λεΐον τής «'Εστίας», 
¿δημοσίευε τά δνόματα δσων προέβησαν εις 
αγοράν αύτών. Καί μ’ δλα ταύτα δ άριθμός 
τών Αγοραστών δέν Ανήλθεν εις δέκα.

ΕΙς κάποιον φύλλον τής «Πανδώρας» είχα 
Ιδεΐ δτι ήτο προβληματική ή διατήρησίς της 
καί παρεπονοΰντο οί έκδόται. Βλέπετε, δτι τό 
αυτό συμβαίνει καί διά τά σημερινά περιο
δικά, τά όποια (εκτός δυο ή τριών) ΰπηρετούν 
άτομικά συμφέροντα ή είναι κερδοσκοπικά! 
¿πιχειρήσεις. Διά τούτο δέν μου κάνει έντύ- 
πωσιν ή προς αυτά Αδιαφορία τού κοινού. ’Ε
κείνο πού μέ λυπεί είναι δτι τό φιλολογικόν 
βιβλίον δέν ήμπορεϊ νά ύπαρξη σήμερον δι’ 
έ'λλειψιν καταναλώσεως.

Νομίζω δτι δέν θά ήτο δσκοπον ν’  Αποτα- 
θήτε και πρός τον Αρχαιόχερον και είλικρινέ- 
στερον τών βιβλιοπωλών, δστις, έν ειδει στα
τιστικής νά σάς πληροφόρηση ποία ή κατά 
καιρούς κατανάλωσις τών βιβλίων κα! ποία έ
μειναν είς τά βάθη τής αποθήκης του άχρηστα. 
Ζάκυνθος Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ

Στό πρώτο ρώτημά σας,'δηλαδή αν τό βι
βλίο και τό περιοδικό βρίσκουνται σέ 

κρίσιμη κατάσταση στήν 'Ελλάδα, μού είναι 
κάπως δύσκολο νΑπαντήσω. Ά φτά  Ισεις έκεΐ 
κάτω θά τά ξέρετε καλήτερα. Παρατηρώ μο
νάχα πώς τό ρώτημα σάς τιμά· οποίος βγάζει 
περιοδικό, συνηθίζει και λέει πώς δλος δ κό
σμος περιοδικά θέλει κα! τίποτις άλλο. ’Εσείς 
βλέπω μέ χαρά μου πώς τέτοιες ρεκλάμες δέν 
τις καταδέχεστε. Μάλιστα σά νά δείχνετε κά
ποιαν ανησυχία, σά νά σάς φαίνεται πώς τό 
Ιλληνικό τό κοινό μέ τό παραπάνω δέ διαβά
ζει. Έχετε δίκιο κ’ έ'ρχουμαι τώρα στό δέφτερο 
τό ρώτημά σας, γιατί νά μή διαβάζη τό κοινό ;· 

'Η  Απάντηση Ι'φκολη. Δέ διαβάζει τό κοινό 
γιά πολλούς λόγους. Δέν είναι ακόμη μορφω
μένο. Δέν είναι προχωρημένο τό βιβλιοεμπό- 
ριο. Δέ γράφουνται Αρκετά έργα τής φαντα
σίας. Δέν πρόφτασε— ή δέν μπόρεσε—τό δη
μόσιο νά κάμη σύντροφο τής ζωής του τό

περιοδικό ή τό βιβλίο. Κι ώςτόσο τό βιβλίο 
καί τό περιοδικό τού Αρέσουνε. ’Απόδειξη πού 
διαβάζει βιβλία και περιοδικά, δταν τού έρ- 
χουνται από την Έβρώπη.

"Ολους τούς λόγους πού σάς Αράδιασα, ίσως 
λιγάκι σύντομα, έλάτε νά τούς συμμαζώξουμε 
σ ’ ένανε καί μόνο. Ή  εθνική γλώσσα δέν καλ
λιεργήθηκε δπως έπρεπε νά καλλιεργηθή. Για 
τούτο δέ μορφώθηκε τό δημόσιο· γιά τούτο 
δέν πρόκοψε τό βιβλιοεμπόριο· γιά τούτο δέν 
γράφουνται αρκετά έργα τής φαντασίας· γιά 
τούτο δέν έγινε τό βιβλίο ή τό περιοδικό σύν
τροφος γλυκός τής ζωής μας· γιά τούτο δια
βάζουνε Από την Έβρώπη.

"Ενας δημοσιογράφος μού έλεγε μια φορά, 
πώς αν άξαφνα δοκίμαζε νά βγάλη φημερίδα 
στη δημοτική, Αναγνώστες δέ θά'βρισκε. Κα- 
θαφτό άδικο δέν είχε νά τό λέη, Αφού σήμερα 
μόνο οι γραμματισμένοι αγοράζουνε φημερίδες 
— στοχασχήτε πώς ή μεγαλήτερη κυκλοφορία 
δέν ξεπερνά τις δεκαπέντε δεκοχτώ χιλιάδες 
αντίτυπα, μέσα σέ τόσο πληθυσμό, σέ τόσα 
μιλλιούνια Ρωμιούς —  κ’ οί γραμματισμμένοι 
δέν μπήκανε Ακόμη στό νόημα. Σωστό- νά 
μήν τό θαρρούμε δμως πώς ό δημοσιογράφος 
μας δέν τό παρακάνει καί λιγάκι. Σαν πολύ · 
σκούρα τά βλέπει τά πράματα.- Μιά δημοτική 
φημερίδα—  δπως δ Νονμ&ζ —  μορφώνει δικό 
του, καινούριο δημόσιο πού μεγαλώνει κι Αφτό. 
"Ενα περιοδικό στή δημοτική θά κερδίση Ανα
γνώστες πού γιά την ώρα δέν έχουνε μήτε βι
βλίο, μήτε περιοδικό, μήτε φημερίδα νά φ ω 
τιστούνε, πού μήτε τό ύποψιάζουνται κιόλας 
πώς μπορεί ένας άνθρωπος καί νά διαβάση. 
Νά ξέρετε πώς κ’ ή μόδα έχει νά πή τό λόγο 
της σέ τέτοια ζητήματα. Ποιός διάβαζε δημο
τική, Ιδώ καί κάμποσα χρόνια ; Καί ποιός σή
μερα δέ διαβάζει; Φτάνει νά γίνη Αρχή. Κι 
δλα γίνουνται κατόπι, Ικεΐ πού μήτε τά όνει- 
ρέβεται κανένας. Έχουμε κάποια πείρα σ ’ Αφτά 
Ιμεϊς οί δημοτικιστάδες. Τά βιβλία μας τά 
μοιράζουμε. Καί ιδέα δέν έχετε πόσοι τά δια
βάζουνε- τό συμπεραίνω Από τά γράμματα πού 
κι δ ίδιος λαβαίνω' λαβαίνω καί γράμματα 
δπου μού γυρέβουνε νά στείλω. Καί τούτο 
μού θυμίζει κάτι πού μού είπε μιά μέρα εδώ 
στήν Εθνική Βιβλιοθήκη ένας Από τούς βι
βλιοθηκάριους πού ή δουλειά του εΐτανε νά 
κρατφ σημείωση γιά κάθε κώδικα πού έβγαινε 
Από τή Βιβλιοθήκη. Θά ξέρετε πώς τούς δα- 
νίζουνε χωρίς καμιά δυσκολία, κ’ εννοείται 
τούς δανίζουνε χάρισμα. Μού έλεγε τό λοιπό'
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’ « Τό ίμπόριο φέτο καλά πήγε- ή ζήτηση πό- 
λυνε.» Τά ίδια θά σάς πώ καί γώ' τό εμπόριο 
τό δικό μου πάει καλά. Ναγοράζουνε δμως στού 
Κολλάρου, άλλος λόγος.

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

Πρός τά «Παναθήναια» στέλνω τή γνώμη 
μου περί τού αν διαβάζεται σήμερα περισ

σότερο από άλλοτε τό βιβλίο καί τό περιοδικό. 
Προθυμότερα δμως θά βοηθήσω δσο μπορώ, 
τήν έρευνα τού Γ ια τί δ Ιλληνικός λαός δέν 
¿διάβαζε ποτέ έπαρκώς, διότι ή συζήτησις αυτή 
μάς όδηγεΐ στήν Αναγνώρισι τής ποιότητος 
τής έκπαιδεύσεώς μας. Είμαι δέ τής γνώμης, 
δτι γιά τήν κατάστασι τού σχολείου μας ποτέ 
δέ μιλούμε παράκαιρα, ούτε λέμε δσα πρέπει.

Πράγματι, γιά νά έξετάση κανείς τό ΑΝ 
διαβάζη ένας λαός καί τό ΤΙ διαβάζει, είνε σά 
νά ζητή!, τό ποιές είνε οί πνευματικές Ανάγκες 
τού λαού, τό ποιά είνε ή Μ όρφωσις τον. 
'Η  μόρφωσις δμως τού λαού είνε συνάρτησις 
τής έκπαιδεύσεώς του. Ό  λαός πού Αγαπά τό 
βιβλίον, δ λαός πού διαβάζει, βεβαιότατα δ- 
φείλει τό μεγάλο προτέρημά του στά σχολεία 
του καί στήν έφαρμοζομένη γιά τή διδασκαλία 
μέθοδο.

*Αν είχαμε στά χέρια μας στατιστική τής 
πωλήσεως τού βιβλίου καί τής διαδόσεως τού 
περιοδικού θά βλέπαμε, είμαι βέβαιος, δτι ό 
ελληνικός λαός δέν ¿διάβασε ποτέ οϋτε άνε- 
παρκώς. Γιατί; Διότι ή κατάστασις τού Σχο
λείου τόν κάνει νά συχαίνεται τό Σχολείο. Διότι 
ή εφαρμοζόμενη στό Σχολείο μας μνημονική 
καί δογματική μέθοδος διδασκαλίας δέν τόν 
συνηθίζει ν’ Αγαπήση τό βιβλίο. Καί τό σπου
δαιότατο, διότι ή λογοκοπική διδασκαλία δέν 
κατορθώνει νά κεντήση τού μαθητού τήν δρεξι, 
νά συμπλήρωσή, μέ τό διάβασμα, τή μόρφωσί 
του- αν μπορή νά δνομασμθή Μόρφωσις τό 
μνημονικό φορτίο γνώσεων Αμφιβόλων, ξένων, 
πού μπαίνουν στό μυαλό έτοιμες καί ακατα
νόητες, σάν χρησμοί.

’ Επίσης δν ήταν δυνατόν από παρατηρήσεις 
ειδικών Ανθρώπων, νά γνωρίζαμε τό Τί δια· 
βάζει δ ελληνικός λαός, θά μαθαίναμε δτι α- 
ρέσκεται στό μύθο. Προτίμησις χαρακτηριστική 
λαού αμόρφωτου, λαού μή συνηθισμένου νά 
σκέπτεται.

Καί θά μαθαίναμε ακόμα, δτι συγκινεϊται 
μέ τήν ηχηρή καί κενή φρασεολογία καί μέ τις 
πράξεις καί τά αισθήματα ηρώων αφύσικων,

ανύπαρχτων, ψεύτικων, έν φ  Αποκρούει μέ ά- 
γανάκτησι τήν πιστή Αναπαράστασι τής Ζωής· 
καί τήν Ανάλυσι τών αίσθημάτων τής ψυχής 
τού ανθρώπου. Έ ν φ, δηλαδή, ή αισθητική 
του— μιά συνήθεια καί αύτή — Αναστατώνεται 
στό διάβασμα έργου τέχνης αληθινής. Γιατί; 
Διότι τό Σχολείο τόν έμαθε νά προσέχη στον 
τύπο καί στά λόγια καί δέν τόν ¿συνήθισε νά 
ζητά τήν ούσία, νά διακρίνη τό πράγμα, νά 
σέβεται τήν πείρα, νά δουλεύη μέ αγάπη, νά 
ένεργή μ’ αίσθημα, νά παρατηρή τέλος καί νά 
νοιώθη τή Φύσι καί τή Ζωή.

Κ ’ επί τέλους θά βεβαιωνόμαστε, δτι πρό 
πάντων αποφεύγει τό βιβλίο πού γεννρ τή 
Σκέψι, διότι ή Έκπαίδευσίς μας είνε πρό πάν
των Ανίκανη νά Αναθρέψη τόν άνθρωπο, πού 
νοιώθει τήν ηδονή τής Σκέψεως, διότι έμαθε 
νά σκέπτεται καί συνήθισε νά εύχαριστιέται 
υπερνικώντας πνευματικόν κόπο. ’Αλλά ή συνή
θεια αύτή δέν Αποκτάται βέβαια στό Σχολείο, 
πού τροφοδοτεί τό μυαλό μ’ έτοιμες φράσεις, 
κανόνες καί αξιώματα. Άλλ’ Αποκτάται μέ τή 
διδασκαλία, πού γυμνάζει τήν προσοχή, τό πα
ρατηρητικό, τήν κρίσι· κ’ έπομένως τή Σκέψι.

Καί λοιπόν συμπεραίνομεν. Ό  λαός μας δέν 
διαβάζει, διότι τό Σχολείο δέν τόν έμαθε ν’ 
αγαπφ τό βιβλίο. Κι’ ακόμα, διότι ή έφαρμο- 
ζόμενη μέθοδος διδασκαλίας τό άφησε Αμόρ
φωτο, Ανίκανη ν’ αναθρέψη άλλου είδους ανα
γνώστες Από τούς Αναγνώστες τής Κασσιανής, 
τής Χαιρεμαρίας, τού Ροκαμβόλ, καί στις έξαι- 
ρετικώτερες περιστάσεις τών διηγημάτων τού 
κ. Παγανέλη.

Νά, κατά τήν ταπεινή μου πάντοτε γνώμη, 
τό Γιατί ό ελληνικός λαός δέν ¿διάβαζε καί 
δέν διαβάζει.

Μιά παρατήρησις έν τούτοις μού φαίνεται 
φυσική. Ή  ακόλουθη. Τάχα δ έλληνικός λαός 
δέν διαβάζει, διότι τό Σχολείο δέν τόν· έμαθε 
νά διαβάζη; ”Η δέν διαβάζει, διότι δέν Απέ
κτησε ποτέ βιβλία καί περιοδικά άξια τού προ
ορισμού του καί τής προσοχής του ;

Ά ν  καί ή παρατήρησις χάνει τήν Αξία της 
άμα θυμηθούμε τήν παροιμία, πού διδάσκει, 
δτι τό αγώγι ξυπνφ τόν αγωγιάτη, δηλαδή, δτι 
τό διάβασμα θά έφερνε τό βιβλίο καί τό πε
ριοδικό, μολαταύτα γιά νά σχηματίσουμε βε
βαιότερη τήν ,πεποίθησι γιά δσα είπαμε, μού 
φαίνεται Αναγκαίο νά έξετασθή καί τό πότε  
δ λαός ¿διάβαζε περισσότερο τό ελληνικό βιβλίο 
καί τό περιοδικό πρό τριάντα χρόνια, ή σή* 
μερα ;
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."Επειδή εχω τή γνώμη δτι σήμερα τό βι
βλίο και τό περιοδικό— τ’ άξια του όνόματος 
εννοείται— βρίσκεται σέ κρίσιμη κατάστασιν, 
δς δοΰμε σε ποια αίτια νά οφείλεται τό φαι
νόμενο, άφοΰ πρδ τριάντα χρόνια τό κράτος 
καί λιγότερους γραμματισμένους κατοίκους ά- 
ριθμοΰσε καί μικρότερη συγκοινωνία είχε.

Μικροαίτια, δπως εΐνε ή διάδοσις τής έφη- 
μερίδος καί δπως εΐνε τό δτι διαβάζονται 
τώρα περισσότερο τά ξένα βιβλία καί περιο
δικά, μπορεί νά εΐνε καί άλλα.

Μά δ λόγος τοΰ φαινομένου ό σημαντικός 
καί άξιοπαρατήρητος, για μένα, εΐνε ένας. Ό  
ακόλουθος.

Έδιάβαζαν πρδ τριάντα χρόνια περισσότερο 
τό ελληνικό Βιβλίο καί Περιοδικό, διότι ή 
ποιότης τοΰ τότε βιβλίου καί ή ποιότης τής 
εκπαιδευσεως ήταν ή ίδια. Έ ν φ  σήμερα ή 
στάσιμος ποιότης τής Ικπαιδευσεως έπαυσε νά 
σύμφωνη με την ποιότητα τοΰ προοδευτικού 
βιβλίου καί περιοδικού. Επομένως ό χωρισμός 
τοΰ βιβλίου καί κοινοΰ. άπό άναγνώστες άνα- 
θρεμμένους στό στάσιμο σχολείο μας, ήταν φυ
σικός.

Τίποτα τό ανέλπιστο δέ βλέπω στο δ,τι ακο
λούθησε. Διότι ή Εποχή, ποΰ βοήθησε τήν 
παλιά συμφωνία, ή εποχή καί τώρα έφερε τήν 
άσυμφωνία, τήν αίτία τής σημερινής κρίσεως. 
Τό χάσμα δηλαδή, ποΰ άνοίχθηκε μεταξύ τοΰ 
προοδευτικού περιοδικού καί βιβλίου καί τοΰ 
αναγνώστη τοΰ παρασκευασμένου καί μορφω
μένου άπό τό στάσιμο σχολείο'μας, ήταν αναγ
καίο, κατόπιν τής εξελίξεως κ* Ιπικρατήσεως 
στον πολιτισμένο κόσμο μερικών ιδεών, ποΰ 
φυσικά θά είχαν τον άντίχτυπό τους καί στις 
Ιδέες για τήν τέχνη τών άριστων συγγραφέων 
μας.

Γιά νά είμαι δμως σαφέστερος, δς μοΰ Ιπι- 
τραπή νά μιλήσω μέ τά πράγματα.

Τον καιρό ποΰ στην Ευρώπη παιρνόδινε ή 
μεταφυσική κι’ ό ρομαντισμός, 6 τελευταίος 
τών Άβενσεράγων καί δ Έρνάνης Τόν καιρό 
ποΰ μεσουρανοΰσαν· δ Έγελ, δ Σατωβριάνδος, 
ό Οΰγκώ, ήταν φυσικώτατο νά γεννηθούν στήν 
‘ Ελλάδα, δ Παράσχος, δ Παπαρρηγόπουλος, δ 
Βασιλειάδης, κ’  ήταν φυσικό νά γράφονται καί 
νά δημοσιεύονται τά δημιουργικά καί μετα
φραστικά προϊόντα τών κ.κ. Ραγκαβή καί Βλά
χου. Καί ή νεότης, ή συνηθισμένη άπό τό 
σχολείο νά πελαγοδρομή στήν άφηρεμένη έν
νοια καί στά παιγνίδια τών λέξεων, ή συνηθι
σμένη νά ξεφουρνίζη άπό τό κεφάλι πάθη

ποΰ δεν έννοιωσε ποτέ καί ή συνηθισμένη σέ 
μιάν άντίληψι ψεύτικη τής ζωής, ήταν επόμενο 
νά εύχαριστιέται στό ρητορισμό, νά θαυμάζη 
τόν άκρατο ρομαντισμό, νά παθαίνεται μέ τό 
λογοκοπικό κι’ αισθηματολογικό παραλήρημα 
καί τέλος νά διαβάζη καί νά μιμείται τή με· 
γαληγορία, τόν τραγικό λυρισμό καί τήν πλοκή 
τοΰ λόγου τών άντάξιων τής έποχής καί τών 
άντάξιων τών απαιτήσεων τής ελληνικής έκ- 
παιδεύσεως συγγραφέων τοΰ βιβλίου καί συν
τακτών τοΰ τότε περιοδικού.

Ά π ό  τήν εποχή δμως, ποΰ ή Ευρώπη γνώ
ρισε τόν Γκαΐτε, ποΰ διαβάζει τόν Νίτσε, ποΰ 
συγκινείται μέ τόν Ίψεν, ποΰ Ικτίμησε τόν 
Φλωμπέρ καί ποΰ μιλεΐ γιά τόν Γόρκυ, τά 
πράγματα μεταβλήθηκαν πολύ. Κ’ έτσι έφτασε 
ή στιγμή δ Ροΐδης νά μιλήση μ’ ένα νέον 
τρόπο γιά τήν ποίησί μας καί μέ νέον τρόπο 
νά κρίνη τούς συγγραφείς μας, διότι μοιραία 
ή άνάγκη Ιπέβαλλε δ Παράσχος νά.γίνη Παλα- 
μάς. ό Παπαρρηγόπουλος Πορφύρας, δ  Βασι- 
λειάδης Καμπύσης. Διότι έπρεπε νά γεννηθούν 
δ Παπαδιαμάντης κι’ ό Καρκαβίτσας· καί δ κ. 
Βλάχος έπρεπε στά γερατειά του νά διορισθή 
διευθυντής στό Θέατρο, ποΰ παίχθηκαν δ Φά- 
ουστ καί ή ’Ιφιγένεια, καί έργα τοΰ Σαίξπηρ, 
μεταφρασμένα άπό τόν Κώστα Χατζόπουλο 
καί τό Νίκο Ποριώτη.

"Αλλά ή ποιότης τής στάσιμης εκπαιδεύσεώς 
μας αΰτή τή φορά εΐνε τελείως άσύμφωνη μέ 
τήν ποιότητα τοΰ σημερινού βιβλίου μας. Διότι 
τό μέν Σχολείο μας εξακολουθεί νά παχαίνη 
τό μυαλό τών Νεοελλήνων στό βούρκο τής λο· 
γοκοπίας, εξακολουθεί νά τούς μαθαίνη νά 
προσκολλώνται στόν τύπο, νά παραμελούν τήν 
ούσία, νά περιφρονοΰν τό παρόν, νά μή προσ
έχουν στή Ζωή· οί δέ, Παλαμάδες καί οι Καρ- 
καβίτσηδες καί οί Καμπύσηδες, στά βιβλία 
τους καί στά σημερινά περιοδικά, προσπαθούν 
νά τούς δείξουν τό παρόν, νά μελετήσουν τόν 
άνθρωπο, νά τούς μιλήσουν γιά τήν ομορφιά 
τής φύσεως, νά περιγράφουν τή Ζωή καί νά τούς 
συγκινήσουν μέ τά πάθη τής Ιθνικής ψυχής.

Καί λοιπόν ;
Καί λοιπόν οί άσυνήθιστοι σ’ αύτά,·οί γνή

σιοι άπόφοιτοι τής Ικπαιδεύσεώς μας, δεν νοιώ
θουν αυτούς τούς νεωτερισμούς, τούς περιφρο- 
νοΰν, τούς οίκτείρουν Δέν άγοράζουν λοιπόν 
τό βιβλίο, δέν τό διαβάζουν, καί δέν θέλουν 
νά ξέρουν τό περιοδικό, ποΰ άναγράφει μέ 
περιφάνεια ως συνεργάτες του τούς άριστους 
συγγραφείς μας.
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Έ άν μετά ταΰτα θυμηθούμε πώς κι" άπό κάτι ποΰ Ιπίτηδες τ’ άφησα τελευταίο, τή Ζων-
τούς άνθρώπους, ποΰ ξέρουν καί μπορούν νά τανή Γλώσσα, ποΰ οί συγγραφείς τήν άγκά-
διαβά.;ουν, άλλοι άπό ξενομανία κι’ άλλοι άπό λιασαν, επειδή δέν εννοούν ν’  άρνηθοΰν τήν
έλλειψι ένδιαφέρΟντος γιά τά εθνικά πράγ- αλήθεια, Ιν φ  τό Σχολείο τή μάχεται θανάσιμα,
ματα, δέν διαβάζουν τά ντόπια έργα, θά δοΰμε θά συμπεράνουμε, δτι τό βιβλίο καί τό περιο-
δτι τά άξια τοΰ ονόματος ελληνικά βιβλία καί δικό διαβάζεται λιγώτερο σήμερα άπό άλλοτε
πριοδικά διαβάζονται σήμερα άπό τούς με- καί βρίσκεται σέ κρίσιμη καιάστασι, διότι οί
τρουμε’νους στά δάχτυλα, ποΰ κατάλαβαν τί θά διαφορές ποΰ σημειώσαμε μεταξύ τών συγγρα*
πή ζωή κ’ έθνική ζωή. φέων καί τοΰ κοινοΰ, τοΰ άντάξιου τοΰ σχο-

Ή  έπι τέλους, αν λογαριάσουμε στό ένερ- λείου ποΰ τό άνάθρεψε, έλειπαν εντελώς άλ-
γητικό τήν αίτΐαν τής κρίσεως τοΰ βιβλίου, λοτε.

[Τό τέλος είς τό προσεχές) Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Ρ Α Μ Α Σ

Σ Τ Ι Χ Ο Ι

ι

Πρόσχαρο γέλιο, κι' δ κανμός τής έγνοιας αον βαύνς !

Π όσον καιρό νά γροικηΰής νά μέ καλοκάρδισες,

Ανοιγε ή ϋνρα  βιαστικά, κ ’ δρμούσες. νά χνάής,

Μελωδικό, σά μουσική μιας κρουσταλένιας βρύσης.

2

Ανόάκια ποΰ σάς πέταξαν, νωπά, μισανοιγμένα,
Μόλις και τ'ις άπάρύέενες σκορπίσατε ευωδιές,

Ώ  παραγνωρισμένα μου καί καταφρονεμένα !
Πόσες δε μοιάζουνε μέ σάς ψυχούλες και καρδιές. .

3

Τό στίχο τον Ρωτόκριτον τό μάταιο κι ωραίο.
Μ ου τόν ζανάφερες στό νον, στολίδι καί καμάρι,

Προχτές πού σέ περνούσανε τοα όμορφο και νέο:

ΠοιΛ στράτα νά κρατή κανείς καί ποιάν δδό νά πάρη.

4

Περιπλοκάδι δλόαν&ο, καί πράσινε κισσέ,

Φωλίτσα μου στόν έρωτα τό νυχτοπαρορίτη,

Τόν ίδιο δρόμο πέρνοντας πού μ  έφερνε σ ’ ¿σέ,
Μ έ φέρνει τώρα στήν έρμιά καί στό κλεισμένο σπίτι.
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'Όνειρο τάχα ή δραμα; τά ματοβλέφαρά μον  
Κλεισμένα τάχα ή άνοιχτά;  δεν ξέρω. Ή ταν σκοτάδι,
Θυμάμαι, και κνκλόφωτη σ ’ είδ' άξαφνα, ώ χαρά μου,
Ντυμένη με των στίχων μου τδ άέρινο μαγνάδι.

6

Νάξερες πόσο μοιάζομεν, ώ στερεμένη ■ βρύση !

Κ αδώς μάς τώγραψε ή πικρή κ ’ ή δλιβερή μας τύχη,

Τά φύλλα του πλατάνου σου, των τραγουδιών μου οί στίχοι,

Γίνονται τόρα άντίλαλοι ζω ής ποϋχομε ζήσει..
Μ . Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η Σ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ Τ Ο  ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ Τ Ο Υ  ΚΑΪΡΟΥ

ΓΠο πελώριον οίκοδόμημα πλατείας τοΰ 
-*■ Μανσούρ πασσά εν Καΐρφ,1 δπου έγκατέ- 

στησαν από δυο ετών ή Κεδιβική Βιβλιοθήκη 
καί τό Εθνικόν ’Αραβικόν Μουσεΐον, έκτίσθη 
κατά τά σχέδια καί υπό τον έπίβλεψιν τοΰ 
ΗθΓΖ βέη άρχιτέκτονος τής « ’Επιτροπής προς 
διατήρησιν τών άραβικών μνημείων» καί διευ- 
θυντοΰ τοΰ ’Αραβικού Μουσείου.

Προσωπικότης εις την οποίαν ή άναγεν- ' 
νωμένη Αίγυπτος οφείλει πολλά, ό Χέρτς βέης 
μοΰ έπρομήθευσε χα'ριν των «Παναθηναίων» 
όχι μόνον φωτογραφίας διαφόρων άντικειμέ- 
νων άλλα καί πληροφορίας ίστορικάς καί τεχνι
κός περί των θησαυρών τοΰ Μουσείου πολλάς 
καί άξιολόγους.

Τον πρώτον δροφον κατέχει ή Βιβλιοθήκη, 
πλουσία είς τά περί Αίγυπτου συγγράμματα 
μόνον. “Εχει δμως καί πολλά αραβικά χειρό
γραφα έξοχου καλλιτεχνικής διιΛοσμήσεως. Τό 
Μουσεΐον καταλαμβάνει δλον τό ίσόγαιον. 
Είνε δέ σχετικώς νεώτατον ίδρυμα. Διότι ένφ 
ή άραβική φιλολογία από τοΰ ΙΣΤ '. αίώνος 
έμελετάτο σοβαρώς εν τή Δύσει, ή άραβική 
τέχνη, είς παρακμήν τότε καί μάλιστα έν Αί 
γύπτψ, ήτο εντελώς άγνωστος. “Ισως έξαίρεσις 
δΰναται νά γίνη διά τήν Μαροκινήν μόνον 
τέχνην. Καί τό βραδΰτερον κινηθέν πως εν
διαφέρον των Ευρωπαίων φωράται εντελώς 
επιπόλαιον, δν κρίνωμεν άπό τάς φανταστικός

Μ ά ξ  Χ ίρ τ ς  β έη ς  δ ιε6ν*ζή ς το ν  άβα^ΐΗον 
Μ ουσεΐον τοΰ  Κ αΙβου.

είκόνας τών σχετικών συγγραμμάτων. Έπήλ- 
θον δμως τά πολιτικά γεγονότα τοΰ ΙΘ '. αίώ- 
νος άρχομένου, αί σχέσεις ’Ανατολής καί 
Δέσεως έπυκνώθησαν, καί έκ τοΰτου καί τό 
περί τής αραβικής τέχνης ένδιαφέρον τών σο
φών έντονώτερον έκινήθη. Ή  άπογΰμνωσις 
τής Αίγυπτου άπό τών φορητών μνημείων 
τής τέχνης της έβαινεν αΰξουσα. Καί έξέδωκε
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μέν διάταγμα σωτήριον δ ’ Ισμαήλ πάσσάς'δ 
Μεγαλοπρεπής τφ 1869, αλλά μόλις τφ 1881 
διετέθη μικρά γωνία τοΰ τεμένους Ιλ-Χάκεμ 
πρός έγκατάστασιν τών αραβικών μνημείων. 
*0 θάνατος τοΰ Φράντς πασσά, είς τοΰ οποίου 
τάς ένεργείας ώφείλετο ή πρωτοβουλία Ικείνη, 
άφήκε τήν μικράν συλλογήν ερμαιον τών φι
λοτέχνων ορέξεων τών διπλωματικών πρακτό
ρων καί τών πλειοδοτοΰντων περιηγητών. Άλλ’ 
<5 διορισμός τοΰ Χέρτς βέη τφ 1892 είς δια
δοχήν τοΰ Φράντς έθηκεν όριστικόν τέρμα είς 
τήν λεηλασίαν εκείνην καί κατωρθώθη νά επι
δεικνύεται σήμερον τό αραβικόν μουσεΐον ό
ποιον θαυμάζεται υπό τών ειδικών. Πρέπει 
τις νά φυλλομετρήση τήν δεκαπεντάτομον σει
ράν τοΰ δελτίου τής ειδικής «επιτροπής επί 
τών άραβικών μνημείων» διά νά εκτίμηση τήν 
γενομένην Ιργασίαν καί ίδίφ τήν μετ’  Ιπιστή- 
μης δαπανηροτάτην επισκευήν τών τζαμίων, 
τάφων καί τών άλλων τεκτονικών Ιδία μνη
μείων τής έν Αίγύπτφ αραβικής εποχής.

* ·  «

Ή  συλλογή σήμερον τοΰ ’ Αραβικού μου
σείου άποτελεΐται άπό δείγματα κυρίως τών 
διαφόρων βιομηχανικών κλάδων δσοι έκαλλιερ- 
γήθησαν παρά τον Νείλον άπό τής (άραβικής) 
κατακτήσεως καί εντεύθεν. ’Αλλά καί οί κλάδοι 
ούτοι Ιθεράπευον τήν αρχιτεκτονικήν, δι’ δ καί 
ή είς τό Μουσεΐον έπίσκεψις άποτελεΐ τήν κα
τακλείδα τής έπισκέψεως τών έν Καΐρφ σωζο- 
μένων τεμενών, ατινα κυρίως άποτελοΰσι τον 
άρχαιολογικόν άραβικόν κόσμον τής μητροπό- 
λεως τών Καλιφών. Διά τούτο, αν τό παρόν ση
μείωμα ειχεν άξιώσεις συνοπτικής έκθέσεως τών 
κατά τήν άραβικήν τέχνην, βεβαίως έπρεπε νά 
προταχθή έν ταΐς κυριωτάταις γραμμαΐς αυ
τής ή άραβική αρχιτεκτονική. ’ Αλλά τοΰτο χά- 
ριν τών αναγνωστών τών « Παναθηναίων » 
έπροτίμησα νά ζητήσω άπό άρμοδιώτερον Ιμοΰ 
επιστήμονα, περιοριζόμενος σήμερον νά έπι- 
δείξω τά ωραιότατα δείγματα τών διαφόρων 
βιομηχανικών κλάδων τής τέχνης ταύτης έξ δσων 
άπόκεινται είς τό ε&νικόν μουσεΐον τοΰ Καΐρου. 

*  #  *

Τήν πρώτην αίθουσαν κατέχουσι τά διά μαρ
μαροκονίας τεκτονικά κοσμήματα. Καί τά μέν 
άρχαιότατα δείγματα διατηρεί τό τέμενος τοΰ 
Ί β ν  Τουλούν (876 μ. X .) τά δέ ωραιότατα 
βλέπομεν είς τόν τάφον τοΰ Σουλτάνου Καλα- 
σίν καί είς τό τέμενος τοΰ υίοΰ του Μωχαμμέτ

έλ Νάσσερ έφ’ ών ή . τέχνη αΰτη έφθασε τήν 
μεγίστην τελειότητα εν τή ίστορίφ τής άραβι
κής τέχνης.

Έκ τής μελέτης τών σωζομένων τεμαχίων τοΰ 
ήρειπωμένου τεμένους τοΰ Σουλτάνου Έ λ Κά- 
μελ (1224) έδείχθη οτι άφοΰ είς ιό πρώτον 
στρώμα Ιχαράσσετο τό σχέδιον καί έγλύφετο, 
έπετίθετο δεύτερον στρώμα διά τά υψηλότερα 
γλυπτά, ώστε νά έπιδεικνύχνται δύο επίπεδα. 
Διετηρήθη δέήχρήσις τοΰ κονιάματος καί δταν 
τό μάρμαρον κατέστη ή κατ’ εξοχήν υλη τής 
κοσμήσεως. Τεκμήρια έχομεν είς τό έξοχώτατον 
τών άρχιτεκτονικών μνημείων τής άραβικής Αί
γυπτου τό τέμενος τοΰ Σουλτάν Χάσσαν (1358 
μ. X.) δπου τό κλασικόν διάζωμα μετά κουφι- 
κής επιγραφής είνε Ικ μαρμαροκονίας. Όμοίως 
έκ μαρμαροκονίας εΐνε καί ή κόσμησις τοΰ δό
λου τοΰ έν Δάρβ έλ “Αχμαρ τοΰ Καΐρου τεμέ
νους “Ακ Σογκόρ (1347), καθώς καί δλόκλη- 
ρος ή κόσμησις τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ έν Ά β -  
βανία τεμένους ές Φαντάουϊ, καίτοι κατά τά 
τέλη τοΰ ΙΕ ' αίώνος τό μάρμαρον είχε γενι- 
κευθή.

Τό μάρμαρον μειεχειρίσθησαν είς κόσμησιν 
πρώτον διά τάς επιτύμβιους στήλας, έπειτα δ ’ 
έγενικεύθη είς τήν καθόλου οίκοδομικήν. "Η ε'λ- 
λειψιςιής ύλης ταύτης έν Αίγύπτφ προΰκάλεσε 
τήν καταστροφήν τών έλληνορρωμαϊκών καί 
χριστιανικών μνημείων. Είς τό τέμενος τοΰ Μω- 
χάμμετ έλ Νάσσερ τής άκροπόλεως εχομεν κιο- 
νόκρανον μετά τοΰ ρωμαϊκού άετοΰ, είς άλλο 
δέ τοΰ σοφού Σουλτάνου έλ Μουαγιέτ τό κιο- 
νόκρανον κοσμείται θπό σταυροΰ εν στεφάνη. 
Βυζαντινά κιονόκρανα είνε δλα τοΰ τεμένους τοΰ 
“Ιβν Τουλούν καίτοι ό ’Εμίρης ούιος έδοκί- 
μασε νά άποφύγη τήν λεηλασίαν ταύτην Έξαν- 
τληθείσης τής Αϊγύπτου, έλεηλατήθη ή Συρία 
καί ή Παλαιστίνη. Ό  πυλών τοΰ έν Καΐρφ τε
μένους τοΰ έλ Νάσσερ είνε γοτθικός, μετενεχ&είς 
έκ Πτολεμαΐδος τής Παλαιστίνης υπό τοΰ σουλ
τάνου Ζεΐν έλ Δόν (1291). “Οταν δ’ έξηντλή- 
θησαν οί κίονες τών μνημείων προγενεστέρων 
πολιτισμών, τότε ήναγκάσθησαν οί “ Αραβες νά 
κατασκευάσουν ίδιους, καί ούτως έμφανίζε- 
ται πρώτον μέν τό άγγειόσχημον κιονόκρανον 
«κολλά», εΐτα δέ τά κάτ’ έξοχήν άραβικής συλ- 
λήψεως σταλακτιτόσχημα. Κυρίως τό μάρμαρον 
έχρησίμευσεν είς τήν δρθομαρμάρωσιν τών τε
μενών, ήτις άνήχθη είς τέχνην θαυμασίαν, κα
θώς καί είς τήν κατασκευήν δοχείων καί δεξα
μενών, σχεδόν δλων ένεπιγράφων.

Είς τήν αίθουσαν τών μετάλλινων άντικει-
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Φ αγτντtari) Π λ ά ξ τοΰ  Μ ονσβίον το ν  X a tÿ o v .
Ά π ο ψ ις  το ν  XaaêS

μένων εχομεν ωραιότατα δείγματα τής εν Αί
γύπτψ παραγωγής τής μεταλλουργικής. Κατά 
τόν κ. Χέρτς προφανής εΪνε ή έπίδρασις τοΰ 
Περσικού πολιτισμού έν τώ κλάδψ τούτψ ένεκα 
τής παραστάσεως έμψυχων δμοιωμάχων. Ό  
κ. G ayet διαφωνεί άρνούμενος τοιαύτην έπί- 
δρασιν. Ό  συγγραφεύς τής A rt A rabe καί 
A rt C opte έξαίρει τήν κοπτικήν τέχνην καί 
τοιαύτην εκλαμβάνει τήν αραβικήν. ΕΙνε πα
ράδοξος ή Ιπιμονή του άφού προφανώς οΐ 
Κόπται είνε χειρώνακτες έξευτελίσαντες δ,τι κα
λόν τοΐς μετεδόθη. Τοιούτοι υπήρξαν πάντοτε, 
τοιοΰτοι καί σήμερον είνε.

Οί άρχαιότατοι των ’Αράβων ιστορικών διά 
μακρών έγκωμιάζουσι τά μετάλλινα κομψοτεχ
νήματα τής εποχής του. Ό  όνομαστός περιη
γητής Νασσίρη Κχοσράου (1040) είδε μετά 
θαυμασμού τους χρυσούς καί άργυροΰς πολυ
ελαίους τής Τύρου καί τάς χαλκίς πύλας τοΰ 
έν 'Ιεροσολύμοις Χαράμ ελ Σερίφ. Άλλ’ δ,τι 
δεν ευρίσκει λόγους να έξάρη είνε οί καλλι
τεχνικοί θησαυροί τών έν Καΐρφ άνακτόρων 
των Φατιμιτών. ‘Ο θρόνος τοΰ νεαρού σουλτά
νου Μοστάνσερ τόν κατεπλήρωσε θάμβους/Ητο 
κεκαλυμμένος υπό χαριεστάτων έπιγραφών έκ 
καθαρού- χρυσού καί άργύρου καί παραστά
σεων κυνηγετικών καλλιτεχνικωτάτων. Ό  δέ ι
στορικός Μακρίζη εξ υπομνημάτων τής εποχής 
εκείνης άρυόμενος μάς παρέχει περίληψιν τού

άρπαγέντος θησαυρού. «Ο ί Τουρκομανοι μι-, 
σθοφόροι Ιπαναστατήσαντες δηούσι τό άνά- 
κτορον τού κυρίου των Μοστάνσερ κ αί. δια- 
μερίζονται τούς μυθώδεις του θησαυρούς. Έκ
τος μοδίων πλήρων σμαράγδων, ρουβινίων, 
μαργαριτών, σαρδιολίθων καί άλλων πολυτί
μων λίθων ό θησαυροφύλαξ αναφέρει είς τό 
ευρετήριόν του τετρακόσια μεγάλα κλωβία χρυ
σού, εξ χιλιάδας χρυσών ανθοδοχείων, αργυρά 
κύπελλα, δίσκους καί λεκάνας, βάρους τριών 
στατήρων. Μεταξύ τών μεταλλικών κομψοτε
χνημάτων σημειούται πλήθος πετεινών, ταώ, 
δορκάδων φυσικού μεγέθους εκ χρυσού, λιθο- 
κολλήτων, χρυσούν φοινικόδενδρον έν θήκη 
χρυσή· πλέον δέ τών 100 χιλ. πολυτίμων αντι
κειμένων καί διακόσιαι χιλιάδες δπλων καλ
λιτεχνικών παρεδόθησαν επί παρουσίφ τοΰ θη· 
σαυροφύλακος "Ιβν Ά β δ  Ιλ Ά ζίζ .» Έκ τού 
σημειώματος τούτου, υπερβολικού βεβαίως έν 
μερει, άλλα πάντως ούχι λίαν άφισταμένου τής 
αλήθειας, δυνάμεθανά συμπεράνωμεντήν άκμήν 
τών φατιμιτών σουλτάνων καί τήν έπίδοσιν 
τής μεταλλουργικής τέχνης έπ’ αύτών. Πιθα
νώς μέρος τού θησαυρού εκείνου νά ήτο. εξω
τερικής προελεύσεως, άλλα μέγα μέρος άνήκεν 
είς τήν έπιτόπιον βιομηχανίαν. Δυστυχώς μόνον 
κομψοτέχνημα τής εποχής Ικείνης θεωρείται 
διασωθείς ό έν Πίζα όρειχάλκινος γρύψ άπαχθείς 
υπό. τοΰ Σταυροφόρου βασιλέως Ά μ ω ρύ .

Ή  δι’ Ιμψύχων κόσμησις τών μεταλλικών 
τεχνουργημάτων παύει, καί κατά τόν ΙΓ '. 
άΐώνα εχομεν μόνιμον τήν πολυγωνικήν. Πλεΐ· 
στα τών οικιακών σκευών ήσαν έκ με
τάλλου ίδίρ δ’ έκ χαλκού μετ’ ένσφηνωμάτων 
αργύρου ή χρυσού. 'Η  προίξ τών νεανίδων 
είχε πολλά μεταλλικά σκεύη καί έπιπλα, τών 
οποίων προεξήρχεν τό δίχηα ήτοι άνάκλιντρον 
διά δύο συνήθως ανθρώπους. Ό  Μακρίζη 
άναφέρει συνοικίαν δλόκληρον τών εργαστη
ρίων τούτων έν Μίσρ ήτοι Παλαιψ Καΐρφ. 
Έτυχε νά ΐδη τούς γάμους «τής δεσποίνης 
τών κιδάρεων» μιάς « θυγατρός έμπορου » καί 
παρέστη είς τήν παρέλασιν τής προικός. Ή  
νύμφη αύτη Σίτι Ιλ Άμαέν έδαπάνησε διά τήν 
επισκευήν τού ανακλίντρου της 100 χιλ. άργ. 
δραχμ. Είς τό Μουσεΐον σώζονται δίσκοι χάλ
κινοι έφ’ ών οί διαδοχικοί κύριοι έχάραξαν τό 
όνομά των. Ιδίως ήγάπων νά μνημονεύωνται 
επί τών λυχνιών έχει δέ τό Μουσεΐον λυχνίας 
μεταλλικός εξαίρετους.

Παρά τοΐς "Αραψι τής Αίγύπτου τά άρ- 
χαιότατα εξ ύαλου τεχνουργήματα ήσαν σταθ
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μά, άλλά κατά τόν ΙΑ ', αίώνα εχομεν τέ
χνην τά μέγιστα προηγμένην. 'Ολόκληρον συν
οικίαν άποτελεΐ τό Σούκ έλ Καναδίλ παρά 
τό τέμενος τοΰ Ά μ ρ . Ό  περιηγητής Κχο- 
σρόου θαυμάζει καί τά έκ φυσικού κρυστάλ
λου άντικείμενα διά τήν γνωστήν των έπε- 
ξεργασίαν, αναφέρει δέ καί τήν κατασκευήν έν 
Αίγύπτψ ύάλου διαφανεστάτης μιμούμενης τόν 
σμάραγδον. Είς τό Μουσεΐον τού Κάιρου άπό- 
κεινιαι 60 περίπου λυχνίαι, πάσαι όμοιόσχημοι 
άλλά πολύ διάφοροι τήν κόσμησιν. Θαυμάζον
ται ίδίως ή ποικιλία έν τη οίκονομίφτών έπι
γραφών καί τή χάριτι τοΰ συμπλέγματος τών 
γραμμάτων, ή τελειότης τής έπεξεργασίας καί 
ή διαύγεια τών χρωματισμών. Τό έλεον ύπε- 
δέχετο ποτήριον έντιθέμενον είς τήν λυχνίαν 
ώστε νά μή κηλιδοΰνται αί παρειαί ταύτης. 
Τόσον δέ προήχθη ή υαλουργία έν Αίγύπτψ

Χ α λ π ή  Π ύλη  ιού  τ ιμ ίν ο υ ς  Έ λ  ·  Χάαοαν. 
Μ ονοτΐον τοδ  Κ αίβου.

ώστε οί Βενετοί διά σύμβάσεώς των έπρομη- 
θεύοντο έξ αύτής τήν πρώτην ύλην καί τά 
έκ μίλτου κοσμήματα. Ό  κ. Χέρτς υποθέτει 
δτι καί τεχνίτας Αίγυπτίους έχρησιμοποίει ή 
θαλασσοκράτειρα μητρόπολις. .

Οί συνήθεις τύποιτών έπιγραφών τών λυχνιών 
τούτων είνε : « Ό  Θεός τό φώς τών ουρανών 
καί τής γης. Τό φώς τούτο είνε ώς έστία 
έν ή (εύρίσκεται) δφς, δάς έν κρυστάλλφ, τό 
δέ κρύσταλλον δμοιον στίλβοντι δστρψ·» ή 
«δόξα τψ Κυρίφ ημών σουλτάνφ ένδόξφ βα- 
σιλεΐ, βασιλεΐ Ά μπου Σαΐτ φ  Κύριος γένοιτο 
βοηθός.»

Αλλά καίή ξυλογλυπτική, ήτις ήνθει έπίτών 
χριστιανών, προήχθη μεγάλως ύπό τών ’Αρά
βων καίτοι τόξύλον σπανίζει έν Αίγύπτψ. Θαυ- 
μασίως τό διατηρεί ή ξηρότης τού κλίματος. 
Σώζονται έν τεμένει τοΰ *Ίβν Τουλούν τά ξύ
λινα βάθρα τοΰ ναού, ηλικίας χιλίων έτών, δ- 
πως καί πολλών τυμπάνων πλινθόκτιστων ό 
ξύλινος σκελετός διατηρείται ύγειέστατος· ή 
μετόπη τοΰ τεμένους Τουλούν είνε ξυλίνη έγ- 
γλυφος έφ’ ής άναγινώσκεται μέγα μέρος τού 
Κορανίου.

ΔΓ δλης τής αραβικής έποχής αί στέ- 
γαι κατεσκέυάζοντο ξύλιναι, κοσμημένοι κα
τόπιν διά χρωμάτων ή μαρμαροκονίας. Ή  
κατά τήν γένεσιν τής στέγης έσωτερικώς καί 
έξωτερικώς μεσάζουσα κόσμησις, ώστε νά μή 
κάθηται άποτόμως επί τών τοίχων, έγένετο 
μετά τόσης εύφυοΰς καί καλαισθήτου εύστο- 
χίας ώστε θεωρείται άραβικής ιδιοφυίας εύρε- 
σις. Τούτο δέ εις τε τάς θρησκευτικός οικοδο
μάς καί τάς ίδιωτικάς. Άνεπιύχθη δμως μέ
γιστα, και αποτελεί σήμερον άξιόλογον βιο
μηχανίαν ή μίμησίς των, ή κατασκευή επίπλων 
έκ ξύλου. Έκαστη πλευρά των είνε συνειρμός 
ράβδων καί ραβδίσκων ών ή περιγραφή εινε 
σχεδόν αδύνατος. Επίσης, δυσχερώς’ άπομι- 
μοΰνται τά διάφορα έργόχειρα οί έν Αίγύπτψ· 
ευρωπαΐοι χαλλιτέχναι.Έκ Κάιρου εξάγονται κατ’ 
έτος τοιαΰτα μιμήματα άξίας χιλιάδων λιρών.

Έ κ  τών άλλων βιομηχανικών κλάδων !ν 
Αίγύπτψ ύπό τών ’Αράβων καλλιεργηθέν- 
των μνημονεύομεν τής άγγειοπλαστικής καί 
τής βιβλιοδετικής. Ό  Ιν Καΐρφ ιατρός κ. 
Φουκέ έχει συλλογήν θραυσμάτων φαγεντια
νών πλουσιωτάτην. Έ κ τών έν τψ Μ ου- 
σείψ δέ άποκειμένων αξιοσημείωτου παρέχο- 
μεν πλάκα παριστώσαν άποψιν έκ περιοπής 
τοΰ Κααβά.

Είς τής βιβλιοδετικής τήν πρόοδον συνετέ-
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λεσε βεβαίως ή περί τήν άντιγραφήν των Κ ο
ρανίων άσχολία. 'Έχομεν μετάξινα καλύμ
ματα αξιόλογα, άλλα δικαίως θαυμάζονται 
μερικά δερμάτινα, τά όποια καί σήμερον θά

ετίμων τον εργάτην των. "Οχι μόνον ή ανά
γλυφος κόσμησίς των εΐνε κομψοτάτη καί πλού
σια αλλά καί δ χρωματισμός καί ή χρύσωσις 
πολύ αρμονική καί στερεά.

Γ . Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Λ Κ Η 2

ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ ΠΑΡ’ ΕΛΛΗΣΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙΣ

Είναι έμφυτος είς τόν άνθρωπον ή πίστις 
προς την τυφλήν θεάν. Παρά τάς θρησκευ

τικός πεποιθήσεις, λεληθότως αναπτύσσεται έν 
τή ψυχή τού άνθρώπου άληθής λατρεία προς 
τήν Τύχην. Ή  αιτία τής φυσικής ταύτης κλί- 
σεως τοΰ άνθρώπου έγκειται είς αυτόν των α
γώνα τής ζωής, σκοπός τοΰ οποίου είναι ή 
άναζήτησις μέσων ηθικής καί υλικής βελτιώ- 
σεως τής ύπάρξεως τοΰ ανθρώπου. 'Ο άγων 
ουτος παρίσταται είς τήν ανθρωπότητα πολυ 
επαχθής. Εντεύθεν γεννάται ή άνάγκη,δπως, 
διά τής γλυκείας έλπίδος, Ινισχυθή ό άνθρωπος 
εις τόν άγώνα. Άναλόγως δέ πρός τάς θρησκευ
τικός πεποιθήσεις, ή πρός τήν ελλειψιν τοιού* 
των, ό άνθρωπος άναρχα τάς έλπίδας του είς 
τήν θείαν πρόνοιαν ή είς τήν τυφλήν θεότητα, 
τήν Τύχην. Κατά δέ τόν Voltaire:

Ce m onde-ci n’est qu‘ une loterie 
De biens, de rangs, de dignités, de droits 
Brigués sans titre et repartis sans choix-

Ot άρχαΐοι "Ελληνες έφρόνουν, ou  πάντα άν
θρωπον, ερχόμενον είς τόν κόσμον, επεσκέπτοντο, 
άμα τή γεννήσει του, αίτρείς Μοίραι τής 'Ελ
ληνικής Μυθολογίας. Έ ξ αυτών, ή μεν Κλωθώ 
διέγραφε τόν δρόμον τοΰ βίου του, ή δέ Λά
χεσις έδώρει είς αυτόν αγαθά, πολλά ή δλίγα, 
ευτυχίαν ή δυστυχίαν, καί ή "Ατροπος (άμε- 
τάτρεπτος) Ιβεβαίωνεν, δτι είναι αδύνατον νά 
μεταβληθή ή προσδιορισθεϊσα υπό τών δύο 
άλλων τύχη τοΰ άνθρώπου. Ή  λέξις λαχεΐον 
παράγεται εκ τής αυτής ρίζης, εξ ής καί το 
δνομα λάχηαις, ήτοι εκ τοΰ λαχή (ή), δπερ εκ 
τοΰ λαγχάνω  σημαίνει τήν τύχην ή τό μερί- 
διον.

* [’Απόσπασμα ανεκδότου Μελέτηςπ*ρ< τώ ν  λαχείων  
άπο τώ ν  αρχαίοτάτω ν χρόνοιν  μέχρι τώ ν  κ α ΰ ' ή μ ά ί  ύπΟ 
Γ . Ν . Κοφινά, Τμημαιάρχου τού Υπουργείου τών 
Οικονομικών, διευθϋνοντος τό Λαχεΐον του Εθνικού  
Στόλου καί τών ’ Αρχαιοτήτων τής Ε λλάδος].

Ή  γένεσις τής συνήθειας τών λαχείων προ
ήλθε κατά τρόπον Ιντελώς περίεργον καί ά- 
προσδόκητον. Κεΐται μακράν ή άρχή αυτών, 
είς τήν βαθυτάτην αρχαιότητα, είς τήν πρω
τογενή εποχήν τοΰ μόλις συμπήξαντος κοινω
νίαν άνθρώπου. Τότε οί ήγεμόνες τών λαών 
διένεμον κατά τάς επισήμους τελετάς διάφορα 
δώρα πρός τόν λαόν. Τό παλαιόν τοΰτο εθι- 
μον άπαντώμεν εις τούς Εβραίους, είς τούς 
Αιγυπτίους, είς τούς παναρχαίους "Ελλη
νας.

Ή  διανομή τών δώρων τούτων έγίνετο βε
βαίως κατά πρωτογενή τρόπον ταΰτα συνι- 
στάμενα έκ κρεάτων, τεμαχίων άρτων ή καρ
πών καί τών όμοιων, έρρίπτοντο πρός τόν 
λαόν, όστις τά ήρπαζεν. Ό  έχων ίσχυράς χεϊ- 
ρας καί ευνοϊκήν τύχην ελάμβανε τά καλλίτερα 
καί περισσότερα. Καί σήμερον άκόμη εις ε
παρχιακός πόλεις καί χωρία τής Ελλάδος υ
πάρχει συνήθεια νά ρίπτωσιν οί άνάδοχοι πρός 
τά πλήθη ιών παιδιών νομίσματα, τά όποια 
διαρπάζουν θορυβωδώς καί μετ’ άγώνα οί 
παΐδες. ’ Ιδού συνήθεια, διαμείνασα Ικ τής άρ- 
χεγόνου εκείνης εποχής. Κατά τούς ιστορικούς 
χρόνους τής άρχαίας Ελλάδος, εύρίσκομεν τήν 
συνήθειαν ταύτην υπό τήν παλαιάν μορφήν 
είς τό θέατρον, κατά τάς παραστάσεις κωμω- 
διών. Πολλάκις οί ποιηταί διά νά κινοΰν τόν 
γέλωτα καί τό ενδιαφέρον τών θεατών, έτι δέ 
μάλλον διά νά κατακτούν τήν συμπάθειάντων, 
έθετον διάφορα πρόσωπα κατά τήν παράστα- 
σιν, τά όποια έρριπτον πρός τούς θεατός καρ
πούς, π. χ. έλαίας, φασιόλουςκτλ., πάντα κα
λούμενα «τρωγάλια» ή «τρωγήματα». Τήν αυ
τήν συνήθειαν άπαντώμεν καί είς τήν 'Ρ ώ 
μην τών άρχαιοτέρων χρόνων, Ιδίως δταν οί 
"Υπατοι άνελάμβανον τήν εξουσίαν των, οπότε 
διένεμον, κατά τόν άρχέγονον Ικεϊνον τρόπον, 
δώρα πρός τόν λαόν.

Θά άπορήση τις, πώς ήτο δυνατόν καί φυ
σικόν, νά πρόκυψη τό σύστημα τών σημερι
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νών λαχείων άπό τόσον μεμακρυσμένων συνη
θειών, αί όποιαι δέν φαίνονται νά έχουν εκ 
πρώτης δψεως καμμίαν σχέσιν προς τό έν χρή- 
σει σήμερον λαχεΐον. Καί δμως τό πράγμα 
συνέβη άπλοΰσιατα καί φυσικώτατα, έν κανο
νική έξελίξει, άπό τής έποχής έκείνης μέχρι 
τοΰ 16ου αίώνος, όπότε αρχίζει ή διαρρύθμι- 
σις τών λαχείων κατά τον σήμερον έν χρήσει 
τρόπον.

Προτού δμως περιγράψωμεν τήν έξέλιξιν 
ταύτην, κατά τά διάφορα στάδια αυτής, είναι 
άπαραίτητον νά περισυλλέξωμεν δλα τά Ιστο
ρικά σημεία διά νά άπαρτίσωμεν πλήρη τήν 
εικόνα τής έξελίξεως. Διότι, έκτος τοΰ ενός 
έκείνου βραχίονος, ό όποιος πηγάζει έκ τών 
παλαιοτάτων συνηθειών τών δώρων τών ήγε- 
μόνων πρός τόν λαόν καί καταλήγει είς τά 
συστηματοποιημένα λαχεία τών σημερινών 
χρόνων, υπάρχει καί έτερος βραχίων, ό όποιος 
καταλήγει επίσης είς τό αυτό σημείον, άλλ’ 
έχει διάφορον τήν άρχήν.

Ουτος άποτελεΐται έκ τής συνήθειας, τήν 
όποιαν είχον καί οί "Ελληνες, καί προ πάντων 
οί 'Ρωμαίοι τής άριστοκρατικής τάξεως, νά 
μοιράζουν είς τούς προσκεκλημένους διάφορα 
δώρα, κατ’ άρχάς μέν τά σκεύη τά πολυτελή, 
εις τά όποια έτρωγον καί ατινα εχάριζον έν 
τέλει τοΰ δείπνου, τά λεγόμενο «άποφόρητα» 
καί λατινιστί ομοίως «apophorete», έπειτα 
δέ, χάριν διασκεδάσεως, διάφορα σφαιρίδια 
είς τούς προσκεκλημένους έκ χαλκού ή ξύλου 
ή έξ ελεφαντοστού, άτινα εκαλούντο tesserae 
καί είχον σχήμα κύβων περίπου, δπου έχα- 
ράσσοντο τά δωρούμενα αντικείμενα ή έγρά- 
φετο αριθμός τις· έξ αυτών έλάμβανεν έκαστος 
κατά τύχην καί έβλεπεν έπειτα δν τό δώρον 
ήτο πολύτιμόν τι ή άσήμαντον. ’ Ιδίως τό 
διασκεδαστικόν τούτο παίγνιον ήρεσκεν είς τόν 
αΰτοκράτορα Έλεγάβαλον καί έφηρμόζετο 
πολύ υπ1 αυτού εις τάς συναναστροφάς τών 
ανακτόρων. ’Αναφέρουν οί ιστορικοί, δτι άλλα 
έκ τών σφαιριδίων τούτων τοΰ Ελεγαβάλου 
εκέρδιζον χρυσά κύπελλα ή χρηματικόν ποσόν 
μέχρι 1000 δηναρίων άργυρών, άλλα δέ ασή
μαντα ή κωμικά αντικείμενα' π .χ . δέκα μυίας, 
ενα έως τρεις κύνας νεκρούς, τεμάχιον άρτου 
ή γλυκίσματος, έν κάρυον κτλ.

'Εξ αυτών ιών δύο οδών προέκυψε τό λα
χεΐον. Καί είς μέν τήν άρχαίαν ιστορίαν τών 
'Εβραίων καί τών ΑΙγυπτίων άναφέρονται συ
στηματοποιημένα λαχεία άλλ’ έκ τών Ιλλιπε- 
στάτων περί τοΰ ζητήματος τούτου πηγών δέν

δυνάμεθα νά άνεύρωμεν τάς λεπτομερείας τοΰ 
συστήματος, έν φ  περί τοΰ γεγονότος εΐμεθα 
βέβαιοι. Επίσης καί έν τή άρχαίφ Έλλάδι 
πρό τής 'Ρωμαϊκής κατακτήσεως (146 π. X .) 
δέν έχομεν σαφείς πληροφορίας περί τοΰ ζη- 
ζήματος, πλήν μόνον περί τής άρχής αΰτοΰ, 
δι* ήν εΐπαμεν. Διά τήν μετέπειτα έποχήν 
βλέπομεν, δτι συμβαίνουν δσα καί παρ’, αΰ- 
τοΐς τοΐς 'Ρωμαίοις. Διότι, έπί παραδείγματι, 
έν τινι επιγραφή τής Άκραιφίας (έν Ηοιωτία) 
τοΰ Α' αίώνος π. X . άναφέρεται είς άγωνο- 
θέτης, όνόματι Επαμεινώνδας, δστις προσέ- 
φερεν είς τούς θεατάς τοΰ άγώνος «πέμματα 
μεγάλα καί πολυτελή»' «πέμματα» (έκ τοΰ 
πέμπω, ούχί πέπτω) δέν είναι τίποτε άλλο, 
παρά μετάφρασις τής 'Ρωμαϊκής λεξεως ιπΐβ- 
βίΙΪΑ, τά όποια άποτελοΰν τήν βάσιν τής έξε- 
λίξεως τών λαχείων και τό τελευταίον στάδιον 
αυτής, διά τούς έξής λόγους.

Τά ΏΐίβδΠία αυτά ήσαν δώρα τών ρωμαίων 
αύτοκρατόρων πρός τόν λαόν κατά τάς μεγάλας 
έορτάς, ίδίως τά Σατουρνάλια (Κρόνια) καί κατά 
τάς παραστάσεις τών Ιπποδρομίων (Ιιιάί «ΪΓΟβη- 
8θβ) καίτώνάμφιθεάτρων. Τά δώρα ήσαν κατ’ 
άρχάς αύτάτάϊδια πράγματα,ώς εϊπομεν .’ Επειδή 
δμως ήτο δύσκολον νά κομίζουν οί ύπηρέται 
τοΰ αύτοκράτορος ποικίλα δώρα διά τόσον 
πολυάριθμους θεατάς, άνερχομένους πολλάκις 
είς 30 καί 40 καί πλέον χιλιάδας, καί επειδή, 
κατά τήν διανομήν καί τόν συνωστισμόν κα- 
τεστρέφοντο τά εύθραυστα καί φαγώσιμα δώρα, 
έφενρέθη ή ανάγκη τής άντ’ αυτών διανομής . 
συμβόλων. Πρός τοΰτοι κατεσκευάζοντο μικρά, 
σφαιρίδια έξ ξύλου ή οστού ή χαλκού ή έξ 
οπτής γής ή έξ έλεφαντόδοντος. Ταΰτα έφε- 
ρον σχήματα ποικίλα, ήσαν έν μορφή λέοντος, 
λαγωοΰ, δορκάδος, ιχθύος, άγγείου, καρπού 
κλπ., άλλα δέ τετράγωνα μέ .εγχάρακτον παρά- 
στασιν τών δωρουμένων άντικειμένων καί δλα 
έφερον άριθμούς, δηλοΰντας τήν ποσότητα 
τών αντικειμένων, τά όποια έδώρει ό αύτο- 
κράτωρ.

Τα σύμβολα ταΰτα, μετά τό πέρας τής πα- 
ραστάσεως, έρριπτεν ό αΰτοκράτωρ, ή οί υ
πάλληλοί του, πρός τόν λαόν. Τοΰτο έλέγετο 
βραΓβίο ΕΟίββίΠιΐηΐ, ήτοι διανομή δώρων, 
ή άίΓθρΙϊο ΐίΐίβΒΪΠιιηι, καθέρπυσις δώ
ρων. "Εκαστος δύναται νά φαντασθή, γI εγί- 
νετο τότε μεταξύ τοΰ λαού · έσπευδον δλοι νά 
συλλέξουν τά τοιαΰτα, άγνοοΰντες τί έπεφύ- 
λασσεν είς αυτούς ή τύχη· διότι, εννοείται, 
άλλος μέν έλάμβανε πολλά, άναλόγως τής δυ-
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νάμεως των βραχιόνων τόυ καί τής εύνοίας 
τής τύχης, άλλος όλίγα καί άσήμαντα· διότι 
Ικ των συμβόλων τούτων, άλλα μέν εκέρδιξον 
έκατόν δηνάρια, ένα ή περισσοτέρους ίππους, 
ένα λέοντα, οκτώ πρόβατα, δέκα μεγάλους 
Ιχθύς, άλλα δέ μίαν κεφαλήν κριοΰ, εν κάρυον, 
ήμισυ πεπόνιον, ένα ή δύο μήλα, ήμισυν λα- 
γωόν, εν δηνάριον κτλ. Τά σύμβολα ταΰτα 
έξηργυρωναν οι κάτοχοι, μεταβάίνοντες είς τά 
άνάκτορα και λαμβάνοντες τά υπό των συμ
βόλων δεικνύμενα άντικείμενα.

Χιλιάδες τοιούτων συμβόλων διεσώθησαν 
μέχρι των ήμερων μας, άποκείμεναι είς τά διά
φορα Μουσεία, ιδίως τής 'Ρώμης. Τά τής 
τοιαύτης διανομής καί εξαργυρώσεως περι
γράφουν "Ελληνες καί Λατίνοι συγγραφείς. 
’ Ιδίως δ περίφημος "Ελλην Ιστορικός Δ ίω ν δ  
Κάσσιος παρέχει πλήρη εικόνα αυτών λέγει, 
π. χ. περί τοΰ αύτοκράτορος Τίτου «σφαίρια 
Ιρρίπτει ά άρπάσαντάς τινας έδει προς τους 
δοτήρας αυτών άπενεγκείν καί λαβείν τό επι- 
γεγραμμένον»· οί δοτήρες ουτοι ήσαν οι υπάλ
ληλοι των ανακτόρων, οί έξαργυρώνοντες τά 
προσαγόμενα σύμβολα. Ταΰτα δνομάζει δ 
Κάσσιος «σφαίρια ξύλινα μικρά σύμβολον 
εχοντα» ή «σφαίρια μικρά, γεγραμμένα ως 
έκαστα έχοντα». Λατινιστί λέγονται ταΰτα 
tesserae καί άντιστοιχοΰν προς τά σημερινά 
γραμμάτια των λαχείων, τά όποια θά ίδω 
μεν εύθύς μετ’ δλίγον, πώς καί πόθεν ¿πή
γασαν.

Εκτός των εν εΐδει λαχείων τοιούτων δώ 
ρων, ύπήρχόν καί τά λαχεία πρός σκοπούς 
Ιθνικούς καί φιλανθρωπικούς. Ταΰτα είσήγα- 
γεν δ μεγαλεπήβολος αύτοκράτωρ Όκταβιανός 
Αύγουστος. Ούτος, καθώς διηγείται δ .Σουη- 
τώνιος, γράψας βίον των δώδεκα Καισάρων, 
χατεσκεύαζεν ωραία τοιαΰτα σφαίρια, τών ό
ποιων ή μία μόνον δψις έφερε παράστασιν 
τοΰ αντικειμένου. Ταΰτα επώλουν υπάλληλοι, 
δεικνύοντες τήν άγραφον δψιν πρός τόν άγο- 
ραστήν καί έρωτώντες αυτόν, πόσα δίδει- έγί- 
νετο τοιουτοτρόπως συμφωνία/ καί έΐς τό τέλος, 
άφ’ ού Ιπλήρωνεν δ άγοραστής, έβλεπε τί εκέρ· 
διζεν. Εννοείται, δτι ήδύνατο να πληρώση 
μέγα ποσόν καί νά κερδίση Ιλάχιστον καί 4- 
σήμαντον άντικείμενον ή τό αντίθετον. Α ίπα-,

ραστάσεις επίτηδες ήσαν συντεταγμέναι άσα- 
φείς, διά νά έξεγείρεται ή περιέργεια τών πα- 
ρευρισκομένων κατά την διανομήν τών δώ
ρων, προκαλήται δέ φαιδρότης, έπί -τη Ιμφα- 
νίσει αύτών. Ούτω, διά σύμβολον φέρον ένα 
Άστουριανόν (ίππον καλοΰ γένους), άπένεμον 
ένα τεμάχιον κάλυκος ή ένα σπόγγον! Καί τό 
μέν συναθροιζόμενον χρήμα διέθετεν δ αίιτο- 
κράτωρ είς διαφόρους φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
δ δέ άγοραστής έξηργύρωνεν, δν ήθελε, τό ά- 
γορασθέν σφαίριον άπό τό ταμ.εΐον τών άνα- 
κτόρων. Τό αυτό σύστημα τοΰ Αύγουστου Ιμι- 
μήθη δ Νέρων, επινοήσας τά πρός όφελος 
τοΰ λαοΰ συνιστάμενα λαχεία Ικ πολυτίμων 
άντικειμένων, ήτοι χρυσών ή άργυρών άγγείων, 
σπανίων πτηνών, χρημάτων, ίππων, μαργαρι
τών, άδαμάντων, έτι δέ καί έκ πλοίων καί Ικ- 
τάσεων γαιών καί δλοκλήρων νήσων.

"Εκαστος έννοεϊ τό μέγα Ινδιαφέρον, τό 
όποιον άνεπτύσσετο είς τόν λαόν, άφοΰ εκ 
τής εύνοιας τής Τύχης ήδύνατό τις νά κερ
δίση εκατομμύρια αντί Ιλαχίστου ποσοΰ. Οί 
πωληταί τών συμβόλων δεν ήξευρον ακριβώς 
τί Ιπώλουν; διότι ή έχέρα δψις αύτών δέν ήτο 
δρατή, ούτε είς τούς ίδιους, καί Ιφαίνετο μό
νον, δταν τά ήγόραζέ τις καί τά παρελάμβα- 
νον. *0 εύφυής αύτοκράτωρ Αύγουστος, δ ιδρυ
τής τοΰ. συστήματος τούτου, είχε λάβει δλα 
τά μέτρα τής έξασφαλίσεως, ώς επίσης δ Νέ
ρων καί οί μετέπειτα αύτοκράτορες - τάς λε
πτομέρειας δμως ταύτας, άγνοοΰμεν. Ό  δέ αδ- 
τοκράτωρ Δομιτιανός άναφέρεται, δτι πρώτος 
διεμοίρασεν είς τόν λαόν τοίαΰτα λαχεία, κερ- 
δίζοντα μόνον, διάφορα ποσά χρημάτων, καί 
δχι άλλα εΐδη.

Έκ τής Ιποχής εκείνης διετηρήθη, μετά 
τήν πτώσιν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους, ή συν
ήθεια είς τάς άριστοκρατικάς τάξεις νά δια
σκεδάζουν, άναμεταξύ των, διά κατασκευής 
καί πωλήσεως τοιούτων λαχείων, τών όποιων 
ή μία δψις, παριστώσα τό κέρδος, δέν έφαί- 
νετο.

Ά π ό τής εποχής τών ρωμαίων φύτοκρατό- 
ρων μέχρι τοΰ ΙΕ ' αίώνος χάνομεν τά ίχνη 
τών λαχείων, τό έθιμον τών δποίων επανευρί- 
σκομεν βραδύτερον είς τήν Βενετίαν καί είς τήν 
Γένουαν.

Γ . Ν . Κ Ο Φ ΙΝ Α Σ
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Ενα βράδυ κατέβηκε στην ψυχή του ό πό
θος νά πλάση μίαν εικόνα ΤΗ Σ ΧΑΡΑΣ 

Π ΟΥ ΜΕΝΕΙ ΓΙΑ  ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ. Καί ξε
κίνησε νά ζητήση χαλκόν είς ολην τή γή. Γιατί 
μόνον είς τον χαλκόν ή μπορούσε ν’ άποδώση 
την σκέψι του.

Μα δλος δ χαλκός τής γής δλης είχε χαθή· 
και σέ κανένα μέρος τοΰ κόσμου δλου δεν ήμ- 
πορουσε νά βρεθή χαλκός, εκτός άπό τον χαλ
κόν που ήτον χυμένη Η ΛΥΠ Η  Π ΟΥ ΔΙΑΡ- 
ΚΕΙ ΑΙΩΝΙΑ.

Και την είκόνα αυτήν την είχε έργασθή δ ίδιος, 
μέ τά δικά του τά χέρια, καί τήν είχε στήσει 
επάνω στον τάφον τοΰ μόνου δντος που είχε 
άγαπήσει στην ζωή. Στον τάφον τής πεθαμέ
νης, ποΰ τήν είχε πολύ άγαπήσει, είχε στήσει 
τήν εικόνα αυτήν, βγαλμένην άπό τά δικά του 
τά χέρια, ποΰ νά μπορέση νά μείνη ση
μάδι τής άνθρωπίνης άγάπης πού δέν πεθαί
νει καί συμβολον τής ανθρώπινης λύπης ποΰ 
διαρκεϊ αίώνια. Καί είς ολον τόν κόσμο δέν 
υπήρχε άλλος χαλκός άπό τόν χαλκόν αυτής 
τής είκόνος.

Καί έπήρε τήν εικόνα ποΰ τήν είχε έργα- 
σθή, καί τήν εβαλε σ’ ένα μεγάλο φούρνο καί 
τήν παράδωσε στή φωτιά.

Καί μέτόν χαλκόν τής είκόνος τήςΛ Υ Π Η Σ 
ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΙΩΝΙΑ έπλασε τήν ει
κόνα τής ΧΑΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΓΙΑ  ΜΙΑ 
ΣΤΙΓΜΗ.

Ε Λ Λ Η Ν ί Κ Α !  Π Ο Α

Οί παλαιότεροι ’ Αθηναίοι καί Πειραιώται 
θέλοντες νά παραστήσουν τήν τεραστίαν 

άνάπτυξιν ποΰ έλαβαν Ιντός πεντηκονταετίας 
αί Άθήναι καί δ Πειραιεύς, έλεγαν κινοΰντες 
εκφραστικά τήν κεφαλήν των καί μέ τόνον ποΰ 
δείχνει γνώσιν τάχα των έγκοσμίων:

«Πριν νά'λθη δ Όθωνας, ή ’ Αθήνα ήταν 
πενήντα σπίτια γύρω στό κάστρο κι δ Περαίας

Ο aiiÄSIJAAO S

Καί δταν έγινε σκότος, δ ’ Ιωσήφ δ άπό 
Άριμαθείας άναψε ένα πυρσόν άπό πεΰκον, 
κατέβη τόν λόφον καί έφθασε είς τήν κοι
λάδα. Διότι έπρεπε νά υπάγη .είς τόν οίκον 
του.

Έγονάτισε επάνω είς τά χαλίκια τής Κοι- 
λάδος τοΰ Κλαυθμώνος καί είδε τότε ενα νέον 
δ όποιος ήτο γυμνός, καί έκλαιε. Τά μαλλιά 
του είχαν τό χρώμα ποΰ έχει τό μέλι, καί τό 
σώμα του ήτο σάν λευκό τριαντάφυλλο. Μά 
είχε πληγωμένον τό σώμα του με αγκάθια, 
καί στά μαλλιά του, σάν στεφάνι, είχε χυμένη 
στάχτη.

Καί αυτός, ποΰ είχε πολλά υπάρχοντα, είπε 
είς τόν νέον δ όποιος ήτο γυμνός. «Δέν παρα
ξενεύομαι διά τήν τόσην θλίψιν σου, διότι βέ
βαια ήτο δίκαιος ΕΚΕΙΝΟΣ. >

Και δ νέος άπεκρίθη:
«Δέν κλαίω ΕΚΕΙΝΟΝ άλλά τόν έαυτόν 

μου. Καί εγώ μετέβαλα τό ύδωρ είς οίνον, καί 
εγώ Ιθεράπευσα λεπρόν, καί τυφλός άνέβλεψε 
δι’ εμού. Περιεπάτησα επάνω είς τά ύδατα. 
Έξέβαλον δαιμόνια. "Εθρεψα πεινώντας είς 
τήν έρημον δπου δεν υπήρχε τροφή καμμία 
καί άνέστησα νεκρούς άπό τήν στενόχωρον κα
τοικίαν των. Είπα, καί εμπρός εις πολύ πλήθος 
μία συκιά ποΰ δέν έφερε καρπόν έξηράνθη. 
Ό λ α  δσα δ άνθρωπος αυτός έκαμε, τά έκαμα 
καί εγώ.

Καί δμως δέν μέ εσταύρωσαν.

[Έ κτου  αγγλικούΰπό Κ . Μ.[ Ο —ΚΑΗ Ο Υ Α ΪΛ Δ

Ε Ι Σ  — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ  .

τρεις καλύβες κοντά στον "Αγιο Σπυρίδωνα».
Ό  «"Αγιος Σπυρίδων» είνε σήμερα μία 

άπό τάς καλλιτέρας εκκλησίας τοΰ Πειραιώς καί 
ωσάν άναμιμνησκόμενοι παλαιών ήμερων οί 
κάτοικοι τών Μεσογείων τής ’Αττικής έρχονται 
κάθε Ι2ην Δεκεμβρίου ν’ αγρυπνήσουν είς τήν 
χάριν του. -Είνε εμπρός είς τόν κύριον λιμένα 
τοΰ Πειραιώς, καί ή θάλασσα μάλιστα έγλυ-
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φεν άλλοτε τά πόδια τής Ικκλησίας πρίν ένα 
μέρος τής θαλάσσης γίνη στερεά διά τής άν- 
θρωπίνης επενεργείας.

Και τό μέρος τό μάλλον Πε.ιραΐκόν μέσα 
είς δλον τόν Πειραιά είνε τό μέρος εκείνο, ή 
μάλλον τό μέρος τό άπό τοΰ Αγίου Σπυρίδω
νος έως είς τόν "Αγιον Νικόλαον. ’ Εδώ ή άνα- 
νέωσις προχωρεί αργά. Σχεδόν άναγνωρίζεις 
τό «Πόρτο-Δράκο» τών παλαιοτέρων θαλασ
σινών.

Ό  Παΰλος Μπουρζέ έπισκεπτόμενος τάς Α 
θήνας καί τόν Πειραιά, ευρήκε πολλήν εδρω- 
παϊκήν πεζότητα καί κανέναν άνατολικόν χα
ρακτήρα, καθώς έπερίμενε.

Θά έπροτιμοΰσα τήν ευρωπαϊκήν πεζότητα. 
Ό μως, πότε έλειψεν δ άνατολισμός άπό τήν 
Πειραιωτικήν άκιήν, άπό τόν περισσότερον 
Πειραιά τουλάχιστον ; Τί διαφέρει ή άκτή 
αυτή άπό τήν προκυμαίαν τής Σμύρνης δπως 
τήν Ιγνώρισα παιδί δταν τήν έπεσκέφθην; 
Τά περισσότερα οικοδομήματα μέ τήν παλαιι
κήν αρχιτεκτονικήν των, αί πνοαι ποΰ πειοΰν 
είς τόν βαρύν αέρα, αί κραυγαί τών σαλεψή- 
δων, αί φωναί τών πωλούντων σερμπέτι «κρύο, 
κρύο καί δροσερό» οί προϊστορικοί χαμάληδες, 
μία γραφική άκαθαρσία, μία μουσική γεμάτη 
άπό ντισοννάντοες, μία βάρκα ανάποδα κρε
μασμένη άτό τήν στοάν ένός ξενοδοχείου, ένα 
σχεδόν ημίφως άσιατικόν ποΰ χύνεται μέσα 
άπό τά μαγειρεία μέ τήν κακήν οσμήν, άπό 
τά ποτοπωλεία, δλα δλα, άνθρωποι καί ζώα, έμ
ψυχα καί άψυχα, φωναί καί πνοαί, δίδουν μίαν 
εικόνα ποΰ σοΰ υποβάλλει τήν ’ Ανατολήν. 
Ό μ ω ς ή προκυμαία έχει ένα δημαρχεΐον κ’

έναν κήπον, τόν «Τινάνειον 
κήπον», ποΰ θέλουν νά σοΰ 
ποΰν Ιπιμόνως:

«Ευρίσκεσαι εις τήν Εύ- 
ρώπην. Τήν Νοτιανατολικήν 
Ευρώπην, άδιάφορον δμως 
είς τήν Εύρώπην..» Καί σέ 
κάμνουν προς στιγμήν ν’ άμ- 
φιβάλλης.

Είς τά 54 έγινε ή κα
τοχή τοΰ Πειραιώς άπό τούς 
Άγγλογάλλους. Οί προσωρι- 
νώς καταλαβόντες τόν Πει
ραιά άφησαν άγαθάς ανα
μνήσεις. Έχάραξαν δρόμους, 
έτροποποίησαν τόπους, έκα
μαν κήπους, πλατείας. Αυτό 
ήτον ή άρχή. Ό  Πειραιεύς 

άπό τότε έπρ »όδευσε, άπέβαλε τουλάχιστον ένα 
μέρος τοΰ άνατολισμοΰ του.

Οί δήμαρχοι τοΰ Πειραιώς Ιφιλοτιμήθησαν 
έπειτα νά Ιξωραίσουν τόν Πειραιά.. Νά κά
μουν δρόμους εδρεϊς· κ’ έκαμαν. Νά κάμουν
θέατρα καί εκκλησίας καί σχολεία- έκαμαν είς 
τάς ρητορικός προσφωνήσεις των πρός τούς 
εκλογείς των ώμιλοΰσαν πάντοτε έμφατικώς 
διά τήν πρώτην βιομηχανικήν κ’ ΐμπορικήν πό- 
λιν τοΰ κράτους, δι’ έναν άπό τούς μεγαλειτέ- 
ρους λιμένας τής ’Ανατολής κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Ή  αλήθεια είνε δτι δέν είχαν άδικον. Ό  
Πειραιεύς έχει τά περισσότερα καί τά μεγαλεί· 
τερα εργοστάσια. ’Εργοστάσια δλων τών είδών. 
Είνε άκόμη και τό μεγαλείτερον εμπορικόν 
κέντρον τής Ελλάδος. Παρήλθεν ή βασιλεία 
τής Έρμουπόλεως καί τών Πατρών. Τό εμπό
ρων του -Πειραιώς τροφοδοτεί δληντήν Ε λ 
λάδα.

Άλλά δι’ αυτόν ακριβώς τόν λόγον, διότι ό 
Πειραιεύς είνε ένα κέντρον εμπορικόν κ’ ένα 
κέντρον βιομηχανικόν καί μία πόλις πολυάν
θρωπος, ή πολυανθρωποτέρα τής Ελλάδος, 
μετά τάς Αθήνας, διότι άκόμη ίσως είνε δ 
πλουσιώτερος δήμος τοΰ νέου Ελληνικού κρά
τους, θ’ απαιτούσε κανείς μεγαλειτερας προό
δους, περισσοτέρων άνεσιν, καθαριότητα, ευ
κολίας, νερόν, ωραιότητα.

Τόρα, παρά τήν ωραιότητα τής Φύσεως, δώ- 
ρον θεϊκόν άναφαίρετον, καί παρά τήν ωραιό
τητα ποΰ τοΰ επεδαψίλευσαν αί περιστάσεις, 
ωραιότητα μέ συνείδησιν άπό χέρια ανθρώπινα 
δέν έχει δ Πειραιεύς καμμίαν. Δέν άρκοΰν οί 
μεγάλοι δρόμοι καί τάπλατειά πεζοδρόμια.‘ Εκ-
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κλησίαι μ« κακήν άρχιτεκτο- 
νικήν— ή πλαστοποίησις τής 
μεγάλης τέχνης των Βυζαν- 
τηνών—το Θέατρον ποΰ κα
τέχει το κέντρον τής πόλεως, 
τίποτε όλιγώτερον άπό Ιφιάλ- 
της, μία δυο πλατεΐαι κονιορ
τοβριθείς, ούτε μία βιβλιο
θήκη, οΰτε ένα κέντρον άνα 
παύσεως.

Έ ζησα την ζωήν τού Πει
ραιώτου. "Ολα τά πρώτα 
χρόνια τής ζωής μου ¿πέρα
σαν έκεΐ. Κ’ ενθυμούμαι πώς 
πάντοτε έφευγα άπό τήν πό- 
λιν προς τήν θάλασσαν τής 
Χερσονήσου, πρός τήν Κα- 
στέλλαν, πρός τά Φάληρα.
Έάν μείνης εις τό ύπαιθροί’ 
ένα θερινόν πειραϊκόν με
σημέρι, διατρέχεις κίνδυνον.
Σέ περικυκλώνει ή άσχημία 
καί σφίγγει τήν ψυχήν σου 
ή άνία.

Και δμως καμμία θάλασσα δεν είνε τόσον 
ωραία δσον ή περιβρέχουσα τήν Πειραϊκήν 
Χερσόνησον. Έ δώ  ή ώραιότης και ή γαλήνη 
έδωσαν τό μέγα φίλημα υπό τό θειον άπολ- 
λώνιον φώς. Καμμία άκτή δεν είνε τόσον ή
μερη. Οΐ κάμνοντες τον γΰρον τής πειραϊκής 
χερσονήσου τό δειλινόν, δταν ό ήλιος κατέρχε
ται πρός τήν δύσιν, ίστανται έμπρός εις θέαμα 
σχεδόν καταπληκτικόν. Τά μόρια χρώματα τοΰ 
δειλινού

“Οπόν δέν εχονν  δνομα χ ’  ιχ ο ν ν  περίααια χάρη

δείχνονται είς δλην τήν υψηλήν καί υπερόχως 
λεπτήν μεγαλειότητα των. Ποτέ ό φλοίσβος δεν 
άπεχαιρέτισε μεγαλοπρεπέστερα καί ήρεμώτερα 
τόν ήρέμως θνήσκοντα ήλιον. Καί αν τύχη νά 
είνε πανσέληνος, καί μαζί μέ τήν δόσιν τοΰ 
ήλίου, ποΰ χάνεται όπίσω,άπό τ’ άϋλα νησιω
τικά βουνά, ίδής τήν σελήνην νά υψώνεται 
επάνω άπό τον ρόδινον Υμηττόν, συλλογίζε
σαι πώς είχε δίκαιον ό Φειδίας νά ένθυμηθή 
κάτι παρόμοιον δταν έδημιουργει τάς παρα
στάσεις τοΰ Παρθενώνος— Δυσιν 'Ηλίου καί 
Σελήνης ’Ανατολήν — δ άνθρωπος αυτός ποΰ 
έγινε δημιουργός θεών καί θεαινών.

κράν τήν ζωήν καί σχεδόν πάντοτε νεκρά τά 
νερά. Είνε ό λιμήν της Ζέας, μεταξύ Φρεατύος 
καί Κα ττέλλας, καί ό λιμήν τής Μουνυχίας τό 
γνωστόν Τουρκολίμανο.

Κάποτε είσέρχεται είς τήν Ζέαν, τό Πασα
λιμάνι, κάποια ατμάκατος, ψαρόβαρκες συχνό
τερα. Τά νερά ακίνητα. Καί είς τήν ακτήν 
Καφέ ’Αμάν, κινηματογράφοι, θέατρα, φωναί, 
ογκηθμοί, οσμή 'Ανατολής, οσμαί σαρκών γυ
μνών, δλα μαζί είνε ώς νά θέλουν νά ταρά
ξουν τόν ΰπνον τών νερών. Ό μ ω ς τά νερά 
κοιμώνται. . .

Κάτω άπό τόν λόφον τής Καστέλλας— μέ 
τό μεσαιωνικόν δνομα άκόμη — έναν λόφον 
ποΰ φέρει είς τήν κορυφήν του τήν δεξαμε
νήν τής πόλεως, ένα εκκλησάκι, τόν προφήτην 
Ήλίαν, δεσπόη|ν όλων τών ελληνικών υψωμά
των σχεδόν, καί τοπομαχικά τηλεβόλα, είνε τό 
Τουρκολίμανο. Έ δώ  βασιλεύει μία ήρεμη καί 
όσία Ιμορφιά. Έ νας κύκλος περιστέφει τ’ ά- 
κύμαντα νερά. Μία βάρκα σάν αφημένο πτε- 
ρόν, ένα τραγούδι άπό τάς Ιπαύλεις γύρω. 
"Ενα ΰψωμα δεξιά, ένα αριστερά καί έκ. τών 
νώτων. Ό σο ι έπήγαν είς τήν Νεάπολιν ενθυ
μούνται τό Παυσίλυπον έδώ.

Έκτος άπό τούς λιμένας, ποΰ δέχονται τό Ό  Θεμιστοκλής τοΰ οποίου υψώνεται μία 
Ιμπόριον, δ Πειραιεύς έχει δύο λιμένας μέ νε- κακή προτομή ε’ις τήν μέσην μιάς πειραϊκής
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πλατείας, τοΰ οποίου τόν τάφον διαφιλονεικοΰν 
δύο άντιμέτωποι άκταί — ή άκτή τοΰ κ. Τζα- 
νέτου καί ή άκτή τοΰ κ. Δραγάτση — είδε τήν 
σημασίαν τοΰ Πειραιώς καί τό φυσικά του 
πλεονεκτήματα. Είπεν είς τούς ’Αθηναίους νά 
τόν προτιμήσουν άπό τό Φάληρον. Καί τόν 
Ιπροτίμησαν. Ή  Ιστορία του άρχισεν άπό 
τότε.

Άλλα τό μέλλον τοΰ Πειραιώς δεν είνε νά 
μείνη Ιπίνειον. Διότι τό άσιυ κατέρχεται πρός 
τήν θάλασσαν καί ό Πειραιεύς άνεβαίνει πρός 
τό άστυ. Ή  εύτυχία καί ή πρόοδος τοΰ Πει
ραιώς κυρίως θά έξαρτηθή εκ τοΰ συνδέσμου 
μέ τάς ’Αθήνας^ Ολίγη άπόστασις καί δμως 
πόση διαφορά. 1 Έ δώ  αέρας επαρχίας κ’ εκεί 
είς τάς ’ Αθήνας ένας άλλος αέρας τελοσπάν- 
των. "Ενας φίλος μου έλεγε:

«Ή τον  κακό διά τήν πρόοδον τών Ά θ  η
τών ότι ή πόλις Ιστράφη μάλλον πρός τήν

Μεσογαίαν παρά πρός τήν θάλασσαν. Μέρη 
ποΰ ήμποροΰσαν νά είνε κήποι καί νά καλλιερ
γούνται έγιναν πόλις, καί ή πόλις έμεινε μα
κράν τής θαλάσσης.» "Ομως Ιδού ή πόλις κα- 
τερχομένη μέ τήν λεωφόρον Συγγροΰ πρός τήν 
θάλασσαν. Αύριον δ ηλεκτρικός τροχιόδρομος 
μηδενίζων τάς άποστάσεις Οά φέρη τάς ’Αθή
νας πρός τήν Καλλιθέαν, πρός τις Τζιτζιφιές 
καί τό Νέον Φάληρον. "Ολη ή άκτή θά είνε 
μία άκτή κατοικημένη, δχι έρημος, κέντρον ζωής 
κ’ εύζωίας μάλιστα.

Αί Άθήναι καί δ Πειραιεύς θά έχουν δώ
σει τά χέρια. "Ισως θά είνε μία πόλις, ένας 
δήμος. Μία ποίμνη, είς ποιμήν. Ό  Σαρωνικός 
θά στέλλη τήν αύραν του. Ή  ζωή θά είνε μάλ
λον άνετη.

Καί θά είνε ή πρόοδος.
Διότι τά μέλλον τοΰ Πειραιώς είνε δεμένον 

μέ τό μέλλον τών ’Αθηνών.

ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΖΟΛΔΗΣ

Ό  Τριστάνος τόν ρίχνει κάτω άπό τό άλογο, 
τόν άνατρέπει. «  Σήκω επάνω, βασσάλε, τοΰ 
φωνάζει· σέκακήν ώρα ήλθες έδώ· θάποθάνης!»

Ό  'Ριός άνασηκώνεται, άλλ’ δ Τριστάνος τόν 
κΐυπρ έκνέου, τοΰ διαπερνςί τήν περικεφαλαίαν 
έως είς τό κρανίον. Ό  'Ριός έζήτησε χάριν, καί 
δ Τριστάνος έπήρε τό ξΐφος του. Καί τόέπήρε 
είς κατάλληλον στιγμήν, διότι ήδη οί Νανταϊοι 
ήρχοντο είς βοήθειαν τοΰ αύθέντου των. Άλλ' 
δ αύθέντης είχε παραδοθή.

Ό  'Ριός θά έκλείετο είς τήν φυλακήν τοΰ 
δουκός Χοέλ, θά ώρκίζετο έκ νέου πίστιν καί 
άφοσίωσιν, θά ύπέσχετο νάνοικοδομήση τά χω
ριά ποΰ είχε έρημωμένα. Κατά διαταγήν του ή 
μάχη έπαυσε καί τά στρατεύματα άπεμακρύν 
θησαν.

"Οταν οί νικηταΐ έμπήκαν είς τό Καραίξ, δ 
Καερδιν είπε πρός τόν πατέρα του:

« Αύθέντα, παράγγειλε τοΰ Τριστάνου νά 
μείνη· καλύτερός του ιππότης δέν υπάρχει, καί 
δ τόπος μας έχει ανάγκην άπό έναν τόσο άν- 
δρεΐον βαρώνον».

Ά φ οΰ  προηγουμένως έζήτητε τήν συμβου-

Τέλος — «Παναθήναια* 30 Ιουνίου-

λήν τών άνθρώπων του δ δούξ Χοέλ Ικάλεσε 
τόν Τριστάνον:

« Φίλε, δέν θά ήμπορώ νά σάγαπώ’ δσο σοΰ 
αξίζει έσένα ποΰ μοΰ έσωσες τήν γήν μου. 
Θέλω λοιπόν νά σέξοφλήσω. Ή  κόρη μου, 
Ίζόλδη ή Κρινοδάχτυλη, έγεννήθη άπό δοΰ- 
κας, βασιλείς καί βασίλισσας. Πάρε την, σοΰ 
τήν δίδω.

— «Αύθέντα, τήν παίρνω» είπεν όΤριστάνος.
Γιατί νά πή αύτόν τόν λόγον; Εξ αίτίαςτου 

άπέθανε.
"Ωρισαν τήν ημέραν καί τόν τόπον. Ό  δούξ 

προσέρχεται μέ τούς φίλους του καί δ Τριστά- 
νος μέ τούς ίδικούς του. Ό  παπάς ψάλλει την 
ακολουθίαν. ’Ενώπιον δλων, είς τήν θύραν τοΰ 
μοναστηριού, κατά τόν νόμον τής Α γίας ’Εκ
κλησίας δ Τριστάνος νυμφεύεται μέ τήν Ίζόλ- 
δην τήν Κρινοδάκτυλην. Οί γάμοι τελούνται 
πλούσιοι κάί μεγαλοπρεπείς. ’Αλλά, δταν ήλθε 
ή νύκτα, ένφ οί άνθρωποι τοΰ Τριστάνου τοΰ 
έβγαζαν τά ρούχα του, συνέβη ώστε τό δακτυ
λίδι άπό πράσινον ϊασπιν νά πέση άπό τό χέρι 
του, τό δακτυλίδι Ίζόλδης τής Ξανθής. Ήχεΐ 
επάνω είς τό πάτωμα, καί δ Τριστάνος πα
ρατηρεί καί τό βλέπει. Τότε, 6 αρχαίος έρως
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του Ιξυπνφ και ό Τριστάνος έννοεΐ τί έκαμε.
Ένθυμήθη τήν ημέραν ποΰ Ίζόλδη ή Ξανθή 

τοΰ είχε δώσει τό δακτυλίδι αυτό' ήτον είς τό 
δάσος, δπου για τό χατίριτης έζησε κακήν ζωήν. 
Και πλαγιασμένος εμπρός είς τήν άλλην Ίζόλ- 
δην εξαναείδε μέ τά μάτια τής ψυχής του τό 
δάσος τοΰ Μορουά. Πώς ήτον κεπρόδωσε τήν 
άγαπημένην του; Ύπέφερε γι’ αυτόν τό καθε
τί κεχείνος τήν έπρόδωσε. "Ομως ¿συμπαθούσε 
και τήν γυναίκα του, τήν άπλήν, τήν ώραίαν. 
Αί δύο Ίζόλδαι τον είχαν άγαπήσει είς κακήν 
ώραν. Καί ενώπιον τών δυο αισθάνεται δτι 
είχε ψευσθή.

"Ομως Ίζόλδη ή Κρινοδάκτυλη έξαφνίζετο 
καθώς τον ακούε να στενάζη σιμά της. Τοΰ 
είπε τέλος ¿ντροπαλά:

« ’ Αγαπημένε αύθέντα, είς τί σέχω πειρά
ζει; Γιατί δεν μοΰ δίδεις οΰτ'ένα φίλημα. Πές 
το μου, νά μάθω τό άδικόν μου, καί θά προσ
παθήσω νά τό επανορθώσω εάν ήμπορώ».

— ’Αγαπημένη, λέγει δ Τριστάνος, μην ορ
γίζεσαι' τό έχω τάξει. "Αλλοτε, σ’ έναν άλλον 
τόπον, ¿πολέμησα μ’ έναν δράκοντα καί ολίγον 
1’λευψε νά χαθώ δταν ¿θυμήθηκα τήν Παναγία. 
Τής έταξα λοιπόν άν με λυτρώση από τό θη- 
ρίον, έπειτα, διαν θά πάρω γυναίκα, νά μή τήν 
σφίξω στα χέρια μου εναν χρόνον . . .

—  Λοιπόν, είπεν Ίζόλδη ή Κρινοδάκτυλη, 
θά τό υποφέρω μεύχαρίστησιν.

Ο ΚΑΕΡΔΙΝ

'Ύστερ’ από μερικάς ήμέρας, δ δούξ Χοέλ, 
ο σενεσκάλος του καί δλοι οί κυνηγοί του, δ 
Τριστάνος, Ίζόλδη ή Κρινοδάχτυλη καί δ 
Καερδίν ¿βγήκαν μαζί άπό τον πύργον διά 
νά κυνηγήσουν είς τό δάσος. Είς εναν στενόν 
δρόμον δ Τριστάνος επορευετο μέ τάλογό του 
είς τό πλευράν τοΰ Καερδίν, δ δποΐος μέ τό 
δεξί του χέρι ¿κρατούσε άπό τον χαλινόν τό 
άλογον Ίζόλδης της Κρινοδάχτυλης. Λοιπόν 
δέν ξέρω πώς τό άλογο έπεσε μέσα είς τά 
νερά. Ή  ορμή του έκαμε νάνασηκωθή τό νερό 
έως είς τά ρούχα τής Ίζόλδης ποΰ έβράχη 
ολόκληρη κ’ αίσθάνθη τό ψύχος επάνω άπό τό 
γόνυ. ’ ’Αφησε μίαν έλαφράν φωνήν, καί μένα 
κτύπημα τοΰ σπηρουνιοΰ έβγαλε τό άλογό της 
μένα τόσο δυνατό γέλιο καί τόσο άσημένιο, 
ποΰ δ Καερδίν τήν ήρώτησε:

«'Ωραία άδελφή, γιατί γελάς;
— Κάτι συλλογίζομαι, ωραίε αδελφέ. "Οταν 

αυτό τό νερό εσηκώθη έως σ’ εμένα, είπα μέσα

μου: « Νερό, είσαι περισσότερο τολμηρόν καί' 
άπό τον Τριστάνον ακόμη! Γι’ αυτό εγέλασα. 
"Ομως ωμίλησα παραπολύ, αδελφέ μου, καί 
μετανοώ.»

Ό  Καερδίν, έκπληκτος, τήν έβίασε τόσο 
πολύ ώστε νά πή τό μεγάλο μυστικό τοΰ γά
μου της.

Τότε δ Τριστάνος, ή Ίζόλδη καί δ Καερδίν 
¿γύρισαν σιωπηλοί είς τό παλάτι. ’Εκεί δ Καερ
δίν έκάλεσε κατά μέρος τον Τριστάνον καί τοΰ 
είπε:

«Αύθέντα Τριστάνε, ή άδελφή μου μοΰ είπε 
τό μυστικόν τών γάμων της. Σέ θεωρούσα φί
λον καί σύντροφον. "Ομως μέ άπάτησες και μ’ 
έντρόπιασες. Τοΰ λοιποΰ αν δέν μέ ίκανοποιή- 
σης θά είσαι εχθρός μου.»

Ό  Τριστάνος τοΰ είπε:
«Ναί, ήλθα γιά νά σάς φέρω τήν δυστυχίαν. 

’Αλλά μάθε τήν ίδικήν μου δυστυχίαν, γλυκέ 
φίλε, άδελφέ καί σύντροφε, καί ή καρδιά σου 
θά ήσυχάση ίσως. Γνώριζε δτι έχω μίαν άλλην 
Ίζόλδην, ώραίαν μεταξύ δλων τών γυναικών, 
ποΰ ύπέφερε καί ποΰ υποφέρει γιά τό χατίρι 
μου άκόμη. Βέβαια ή άδελφή σου μ’ άγαπφ 
καί μέ τιμά' αλλά γι’ αγάπη μου ή άλλη Ίζόλδη 
τιμρ καί περιποιείται περισσότερο ένα σχυλλί 
ποΰ τής έχω χαρίσει, παρά ή άδελφή σου έ
μενα. Έλα· ας άφήσωμε αυτό τό κυνήγι· άκ ο-' 
λούθησέ με δπου θά σέ πάω, θά σοΰ διηγηθώ 
τήν δυστυχίαν τής ζωής μου.

Ό  Τριστάνος έστρεψε τον χαλινόν καί ¿κέν
τησε τό άλογό του. Ό  Καερδίν ήκολούθησε τά 
ίχνη του. Χωρίς μίανλέξιν νάνταλλάξουν, έτρε- 
ξαν έως είς τό βάθος τοΰ δάσους. 'Εκεί δ Τρι- 
στάνος άπεκάλυψε τήν ζωήν του είς τον Καερ-. 
δίν. Είπε πώς είς τήν θάλασσαν ήπιε τόν έρωτα 
καί τόν θάνατον· διηγήθη τήν προδοσίαν τών 
βπρώνων καί τοΰ νάνου, τήν οδηγίαν τής βα- 
σιλίσσης είς τόν τόπον τής καταδίκης, τήν πα
ράδοσή· της είς τούς λεπρούς, καί τούς έρωτάς 
των μέσα είς τό άγριο δάσος' πώς τήν άπέδωκε . 
είς τόν βασιλέα Μάριον καί πώς, διά νά τήν 
λησμονήση, έσκέφθη νάγαπήση, Ίζόλδην τήν 
Κρινοδάκτυλην- πώς ήξευρε τοΰ λοιπού δτι δέν 
ήμποροΰσε νά ζήση ή νάποθάνη χωρίς τήν 
βασίλισσαν.

Ό  Καερδίν σιωπφ κατάπληκτος. . ίσθάνεται 
νά καταπραΰνεχαι ή οργή του.

«Φίλε μου, είπε τέλος, άκούω παράξενα πράγ
ματα καί λυπούμαι τήν δυστυχίαν σου. “Ομως 
δς γυρίσωμε είς τό Καραίξ Μετά τρεις ήμέρας 
θά σοΰ πώ τήν σκέψιν μου.
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Εις τόν θάλαμόν της, είς τό Τινταγκέλ, Ίζόλδη 
ή Ξανθό στενάζει διά τόν Τριστάνον. Θέλει νά 
τόν άγαπφ παντοτεινά. Είς αύτόν άναπαύεται 
κάθε πόθος της, καί εΐνε δύο χρόνια ποΰ δέν 
ήξεύρει αν ζή ή δν πεθαίνη.

Είς τόν θάλαμόν της Ίζόλδη ή Ξανθή εΐνε 
καθισμένη καί τραγουδεΐ ένα θλιβερό τραγούδι 
τής άγάπης. Λέγει τό τραγούδι πώς δ Γκουρόν 
αγαπούσε τήν γυναίκα τοΰ κόμητος, πώς δ κό
μης μέ δόλον τόν ¿σκότωσε κέδωκε τήν καρδιά 
του είς τήν. γυναίκα του νά τήν φάγη.

Ή  βασίλισσα τραγουδεΐ σιγά- αρμόζει τήν 
φωνήν της μέ τήν άρπαν. Τά χέρια είνε ώραία, 
τό τραγούδι καλό, δ σκοπός σιγανός καί γλυ- 
κειά ή φωνή.

Τότε ήλθε δ Καριάδο ένας πλούσιος κόμης 
άπό ένα μακρυνό νησί. Ή λθε είς τό Τινταγκέλ 
διά νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας του εις τήν 
βασίλισσαν καί πολλάκις άπό τόν καιρόν τής 
άναχωρήσεως τοΰ Τριστάνου ¿ζήτησε τόν έρω
τά της. "Ομως ή βασίλισσα άπέρριπτε τόν έρωτά 
του καί τούτο τόν Ιτρέλλαινε. Ή τον ωραίος 
ίππότης, υπερήφανος καί άλαζών, άλλά ή άξία 
του ήτον μάλλον εμπρός είς τάς γυναίκας παρά 
είς τάς μάχας μέ τούς άνδρείους.

Τής είπε καθώς εκείνη ¿τραγουδούσε.
«Δέσποινα, τί θλιβερό τραγούδι. Ώ ς νά προ- 

λέγη τόν θάνατόν μου. Διότι πεθαίνω άπό τήν 
άγάπην σου».

— "Εστω, είπεν ή Ίζόλδη. Θέλω τό τραγούδι 
μου νά δηλοΐ τόν θάνατόν σου γιατί ποτέ δέν 
ήλθες Ιδώ χωρίς νά μοΰ φέρης κ«κήν εΐδησιν.

Ό  Καριάδο άπεκρίθη:
« Βασίλισσα, είσαι ώργισμενη καί δέν ήξεύρω 

γιατί· εΐνε πολύ τρελλός οποίος συγκινεΐται άπό 
τά λόγια σου. Ιδού λοιπόν: δ Τριστάνος δ φί
λος σου είνε νεκρός γιά σένα, δέσποινα Ίζόλ
δη. Έπήρε γυναίκα είς ξένον τόπον. Πρέπει 
νά γυρίσης τά μάτια σου άλλοΰ, διότι περιφρο- 
νεΐ τόν έρωτά σου. Έπήρε γυναίκα Ίζόλδην 
τήν Κρινοδάκτυλην, κόρην τοΰ Δουκός τής 
Βρεττάνης».

Ό  Καριάδο φεύγει ώργισμένος. Ίζόλδη ή 
Ξανδή χαμηλώνει τό κεφάλι καί κλαίει.

Τήν τρίτην ημέραν δ Καερδίν έκάλεσε τόν 
Τριστάνον :

« Φίλε, έλαβα άπόφασιν. Ναί λοιπόν, δν μοΰ 
λέγης τήν αλήθειαν, ή ζωή ποΰ περνφς εδώ 
είνε δυστυχής, καί κανείς δέν ήμπορεί νά πή 
ιό άποτέλεσμ ι γιά σένα ή γιά τήν αδελφήν 
μου. Λοιπόν ακούσε τί προτείνω. Θ’ άρμενί-

σωμε μαζί προς τό Τινταγκέλ· θά ξαναϊδής 
τήν βασίλισσαν, καί θά ίδής αν ύποφέρη διά 
τήν άπουσίαν σου, δν σοΰ είνε πιστή. "Αν σ’ 
¿λησμόνησε, ίσως τότε θ άγαπήσης περισσό
τερο τήν αδελφήν μου, τήν άπλήν, τήν ώραίαν. 
Θά σ’ άκολουθήσω· δέν είμαι δ φίλος σου καί 
δ σύντροφός σου ;»

—  ’Αδελφέ, είπεν δ Τριστάνος καλά λέγει ή 
παροιμία: «ή καρδιά ενός άνθρώπου αξίζει 
περισσότερο άπ’ δλο τό χρυσάφι ενός τόπου.»

’Αμέσως δ Τριστάνος καί ό Καερδίν ενεδύθη- 
σαν τό ένδυμα τοΰ προσκυνητοΰ ώς νά ήθελαν 
νά επισκεφθοΰν άγια λείψανα είς μακρυνήν 
γήν. Άπεχαιρέτισαν τόν Χοέλ. Ό  Τριστάνος 
¿πήρε μαζί του τόν Γκορβενάλ, καί δ Καερδίν 
έναν μόνον σκουτάριον. Κρυφά άρμάτωσαν ένα 
πλοίον κέπήγαν είς τό Κορνουάγι.

Είςτό Λιντάν, δ σενεσκάλος ¿ξένισε τόν Τρι- 
στάνον, τόν Γκορβενάλ, τόν Καερδίν καί τόν 
σκουτάριον του, καί δταν 0 Τριστάνος τοΰ διη
γήθη τάς περιπετείας του λεπτομερώς, ό Ντινάς 
¿πήγε εΐς τό Τινταγκέλ διά νά μάθη τά νέα 
τής αύλής. "Εμαθε δτι προ τριών ήμερων ή 
βασίλισσα Ίζόλδη, δ βασιλεύς Μάρκος, δλη ή 
άκολουθία του,οί σκουτάριοι, οί κυνηγοί θάφη· 
ναν τόΤιντφγκέλ διά νά εγκατασταθούν είς τόν 
πύργον τοΰ "Ασπρου - Κάμπου δπου μεγάλα 
κυνήγια Ιπαρασκευάζοντο. Τότε δ Τριστάνος 
εμπιστεύθη είς τον σενεσκάλον τό δακτυλίδι του 
άπό πράσινον ΐασπιν καί δ,τι ήθελε νά τής 
παραγγείλη τό παρήγγειλε μέ τόν σενεσκάλον.

ΝΤΙΝΑΣ ΔΕ ΛΙΝΤΑΝ

Ό  Ντινάς επέστρεψε λοιπόν είς τό Τινταγ- 
κέλ, άνέβη τά σκαλιά κέμπήκε εΐς τήν σάλλαν. 
Ό  Μάρκος καί ή Ίζόλδη ήσαν είς τόν θρόνον. 
Ό  Ντινάς έλαβε θέσιν σιμά εΐς τήν βασίλισσαν 
καί μέ τρόπον έπέδειξε τό πράσινο δακτυλίδι.

"Οταν δ Μάρκος έγκατέλειψε τήν σάλλαν, ή 
Ίζόλδη άπεσύρθη είς τόν θάλαμόν της καί έδέ- 
χθη εκεί τόν σενεσκάλον.

«Φίλε, φέρεις είδήσεις άπό τόν Τριστάνον;»
—  Ναί, βασίλισσα, είνε εΐς τό Λιντάν κρυμ

μένος εις τόν πύργον μου.
—  Εΐνε άλήθεια δτι ύπανδρεύθη εις τήν 

Βρεττάνην;
— Βασίλισσα, σοΰ είπαν τήν άλήθειαν. Σέ 

βεβαιώ μολαταύτα δτι δέν σέπρόδωκε· πώς οΰτε 
μίαν ή μέραν δέν έπαυσε νά σε λατρεύη, δτι θάπο- 
θάνη αν δέν σέ ίδή καί μίαν φοράν μόνον άκό
μη. θυμήσου τόν δρκον τής τελευταίας ήμέρας.
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Ή  βασίλισσα έσιώπησε · συλλογιζομένη την 
άλλην Ίζόλδην. ’Επί τέλους είπε:

«Ναι, τήν τελευταίαν ή μέραν που μου «»μί
λησε, εΐπα καθώς ενθυμούμαι: «Ά ν ίδ ώ  ποτέ 
τό δακτυλίδι άπό τον πράσινον ϊασπιν, οΰτε 
πύργος, ούτε φρούριον, ούτε βασιλική άπαγό- 
ρευσις θά μεμποδίσουν νά κάμω τόθέλημα τοΰ 
φίλου μου, δ,τι δν είνε, φρόνιμο ή τρελλό».

— Βασίλισσα, δυο ήμερες αργότερα ή αυλή 
θάφήση τό Τινταγκέλ για νά έγκαιασταθή στον 
Άσπρον-Κάμπον. *0 Τριστάνος σοΰ παραγ- 
γέλλει δτι θά εΐνε κρυμμένος είς τον δρόμον 
άνάμεσ’ . άπό μίαν πυκνάδα άγκαθιών. Σέ πα· 
ρακαλεί νά τόν εύσπλαχνισθής.

—  Τό ειπα: ουτε πύργος, οΰχε κάστρο, ουτε 
βασιλική προσταγή θά μεμποδίσουν νά κάμω 
τήν θέλησιν τοΰ φίλου μου.

Τήν Ιπαυριον, Ινφ δλη ή αυλή τοΰ Μάρκου 
Ιτοιμάζετο νάναχωρήση άπό τό Τινταγκέλ, ό 
Τριστάνος καί 6 Γκορβενάλ, ό Καερδίν καί ό 
σκουτάριός του έφόρεσεσαν τόν άλυσσιδωτόν 
θώρακα, έπήραν τά σπαθιά τους καί τάς ασπί
δας, καί άπό κρυφούς δρόμους επορεΰθησαν είς 
τό μέρος ποΰ επρόκειτο νά γίνη ή συνάντησις. 
Άνάμεσ’ άπό τό δάσος, δυο δρόμοι ώδηγού- 
σαν προς τόν Άσπρον-Κάμπον- ό ένας έμορ
φος καί καλοστρωμένος, όπόθεν επρόκειτο νά 
περάση ή βασιλική συνοδεία, ό άλλος πετρώ
δης κ' Ιγκαταλελειμμένος. Ό  Τριστάνος καί ό 
Καερδίν έστειλαν είς αυτόν τούς δύο σκουτα- 
ρίους- θά τούς επερίμεναν είς αυτόν τόν τόπον 
φυλάγοντας τάλογα καί τάς ασπίδας των. Λύ- 
τοί έγλύστρησαν κάτω άπό τά δένδρα κέκρύ- 
φθησαν μέσα εις ένα πυκνό μέρος. ’Εμπρός 
είς τό πύκνωμα, είς τόν δρόμον, ό Τριστάνος 
άπέθεσε ένα κλαδί καρυδιάς κΙπάνω ένα κομ
μάτι καρυοφυλλιού.

'Η  βασιλική συνοδεία φαίνεται είς τόν δρό
μον. Εΐνε πρώτοι πρώτοι οί περιστοιχίζοντες 
τόν βασιλέα Μάρκον. “Ερχονται έν τάξει οί άρ- 
χιστράτηγοι καί δλοι οί άλλοι αύλικοί, ο! κυνη
γοί, οί ίππόται, οί βαρώνοι. “Επειτα ό βασι
λεύς Μάρκος περνά, καί ό Καερδίν εξίσταται 
εμπρός είς τά χρυσά καί τά πορφυροκέντητα 
ρούχα της ακολουθίας.

“Επειτα προχωρεί ή συνοδεία τής βασιλίσ- 
σης. Α ί θαλαμηπόλοι προπορεύονται, έπειτα τά 
κορίτσια των βαρώνων καί τών κομήτων. Περ
νούν μία μία καί άπό ένας Ιππότης τάς συν
τροφεύει. “Επειτα περνφ ένα άλογο με τήν 
ώραιοτέραν γυναίκα ποΰ είχε ΐδή είς τήν ζωήν 
του ό Καερδίν.

—  Είνε ή βασίλισσα, λέγει ό Καερδίν μέ χα
μηλήν φωνήν.

— Ή  βασίλισσα; λέγει ¿Τριστάνος, δχι. Εϊνε 
ή Καμίλλα ή θεραπαινίς της.

“Επειτα περνά μιά άλλη κόρη Ιπάνω σένα 
άλλο άτι, πιο λευκή άπό τό χιόνι τοΰ Φεβρουά
ριου- πιο κόκκινη άπό τά ρόδα- τά φωτεινάτης 
μάτια φρικιοΰν δπως τό άστρο είς τήν πηγήν.

«Τόρα τήν βλέπω, είνε ή βασίλισσα! » λέ
γει 5 Καερδίν.

—“Ε! “Οχι, λέγει ό Τριστάνος, εΐνε Μπραν- 
ζιέν ή πιστή.

’Αλλά τήν στιγμήν αύτήν ό δρόμος έφωτί- 
σθη αίφνιδίως ωσάν ό ήλιος έξαφνα νά εχύ- 
νι το άνάμεσ’ άπό τά φυλλώματα τών μεγάλων 
δένδρων, καί Ίζόλδη ή Ξανθή ένεφανίσθη. Ό  
δούξ Άνδρέτος, ποΰ ό θεός νά μή τόν συγχώ
ρηση, ίππευε είς τό πλάγι της.

Τήν στιγμήν αύτήν έβγήκαν μέσα άπό τήν 
πυκνάδα τών άγκαθιών τραγούδια άπό πουλιά 
πολλά, καρδερίνες, κορυδαλλούς, καί ό Τριστά- 
νος έβαζε μέσα είς τάς μελφδίας των δλην την 
τρυφερότητα τής ψυχής του. Ή  βασίλισσα εν
νόησε δτι ήτον ό Τριστάνος. Παρατηρεί τό 
κλαδί τής καρυδιάς καί συλλογίζεται «ούτ’ Ιγώ 
χωρίς εσέ ούτε σύ χωρίς εμένα, άγαπημένε μου.» 
Σταματά τό άλογό της, κατεβαίνει, πλησιάζει μιά 
φοράδα πού περιτριγύριζαν τόν λαιμόν της πο
λύτιμα πετράδια- έκεΐ, επάνω είς ένα στρώμα 
πορφυρό; ήτον πλαγιασμένος «5 Μικρομέγας ό 
σκύλος- τόν παίρνει στά χέρια της, τόν χαϊδεύει, 
τόν χαϊδεύει. . . “Επειτα άφού τόν έξανατοπο- 
θέτησε στό ίδιο μέρος, στρέφει προς τήν πυ
κνάδα καί λέγει μέ δυνατήν φωνήν:

« Πουλιά τού δάσους, ποΰ μ’  έκάματε νά 
χαρώ μέτά τραγούδια σας, σάς ευχαριστώ. Έ νφ 
δ «ύθέντης δ βασιλεύς Μάρκος θα πορεύεται 
πρός. τόν “Ασπρον-Κάμπον θά μείνω ένα βρά
δυ είς τόν πύργον "Αγιος-Λουμπέν. Πουλιά, 
κάμετε μου συντροφιά. Θά σάς ανταμείψω πλού
σια αύτό τό βράδυ.

'Ο Τριστάνος άκουσε τά λόγια αυτά κεύχα- 
ριστήθη. Άλλ’ ήδη ό Άνδρέτος δ πανούργος 
ανησυχούσε. ’Εξανάβαλε τήν βασίλισύαν είς τό 
άλογο καί ή συνοδεία άπεμακρύνθη.

Λοιπόν, άκούσατε τί έγινε.
Τόν καιρόν πού Ιπερνούσε ή βασιλική συνο

δεία, Ικεΐ κάτω, είς τόν δρόμον δπου δ Γκορ
βενάλ καί ό σκουτάριος τού Καερδίν έφύλαγαν 
τάλογα τών κυρίων τους, προφθάνει ένας ιπ
πότης άρματωμένος δνόματι Μπλέχερης. Άνε-
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γνώρισε άπό μακρυά τόν Γκορβενάλ καί τήν 
άσπίδα τού Τριστάνου: « Τί είδα; έσκέφθη- 
είνε δ Γκορβενάλ, καί ό άλλος είνε ό ίδιος ό 
Τριστάνος. Έκέντισε τάλογό του πρός τό μέρος 
τους «έφώναξε: «Τριστάνε! » Άλλάτώρα πλέον 
οί δύο σκουτάριοι είχαν γυρίσει χαλινάρι κεφευ- 
γαν. Ό  Μπλέχερης, καθώς έτρεχε άπ’ όπίσω τους, 
έπανελάμβανε :

«Τρισιάνε! σταμάτησε, σεξορκίζω είς τήν 
παλληκαριά σου !»  "Ομως οί σκουτάριοι δέν 
έγύρισαν καθόλου. Τότε ό Μπλέχερης έφώναξε:

«Τριστάνε ' σταμάτησε, σεξορκίζω είς τδνομα 
Ίζόλδης τής Ξανθής!»

Τρεις φορές έξόρκισε τούς φυγάδας είς τό 
δνομα τής Ίζόλδης. Μάταια- έξηφανίσθησαν, 
καί δ Μπλέχερης δέν ήμπόρεσε νά προφθάση 
παρά μόνον έν άπό τάλογα τους τό όποιον 
Ιπήρε ώς λείαν. Έ φθασε είς τόν πύργον "Αγιος 
Λουμπέν τήν στιγμήν πού είχε φθάσει καί ή 
βασίλισσα. Καί καθώς τήν ευρήκε μόνην τής 
είπε :

«Βασίλισσα, ό Τριστάνος είνε είς αύτόν τόν 
τόπον. Τόν είδα είς τόν έρημον δρόμον πού 
φέρει άπό τό Τινταγκέλ. "Εφευγε- τρεις φορές 
τού έφώναξα νά σταματήση έξορκίζοντάς τον 
είς τό δνομα Ίζόίδης τής Ξανθής- άλλ’ έφο- 
βήθη, δέν έτόλμησε νά μέ περιμένη.

— "Ωραίε ίππότα, ή ψεύδεσαι ή θά είσαι 
τρελλός- πώς εϊνε δυνατόν νά είνε έδώ ό Τρι- 
στάνος ; Πώς θά έφευγε Ινώπιόν σου ; Πώς δέν 
θά έσταματοΰσε δταν έπρόφερες τδνομά μου:

—  "Ομως, κυρία, τόν είδα καί έχω μάλιστα 
καί τό ένα άλογό του. Ίδές το.

"Ομως ό Μπλέχερης είδε πώς ή βασίλισσα 
ώργίσθη. Έλυπήθη λοιπόν διότι τής «ομίλησε.

Τότε ή βασίλισσα άρχισε νά κλαίη καί νά 
λέγη: «Δυστυχισμένη ! Παραπολύ έζησα, άφού 
είδα τήν ήμέραν πού δ Τριστάνος μέμπαίζει 
καί μέ άναγελφ. “Αλλοτε καί ποιόν δέν άντιμε- 
τώπιζε γιοι τό χατήριμου; Παραπολύ συλλογί
ζεται τό σώμα του- δν έφυγε έμπρός είς τόν 
Μπλέχερην, δν δέν έδέχθη νά σταματήση είς 
τό δνομα τής άγαπημένης του, δ! είνε ποΰ τόν 
κατέκτησε ή άλλη Ίζόλδη. Γιατί ώσιόσο εγύ- 
ρισε; Μέπρόδωσε καί ήθέλησε καί νά μίντρο- 
πιάση. Μήπως δέν τόν έφθαναν τά παλαιάμου 
βάσανα; “Ας γυρίση, λοιπόν, κι αυτός στήν 
Ίζόλδη του τήν Κρινοδάκτυλη ! »

Έκάλεσε Περινίς τόν Πιστόν καί τού είπε 
δσα τής είχεν ανακοινώσει δ Μπλέχερης. Καί 
έπρόσθεσε:

«Φίλε, ζήτησε τόν Τριστάνον είς τόν έρημον 
δρόμον ποΰ οδηγεί άπό τό Τινταγκέλ είς τόν 
Άγιον-Λουμπέν. Είπε του νά μήν τολμήση νά 
με πλησιάση γιατί θά βάλω τούς ύπηρέτας μου 
νά τόν κυνηγήσουν».

Ό  ΙΙερίνίς ευρήκε τόν Τριστάνον «αί τόν 
Καερδίν. Τούς είπε δ,τι τοΰ είχε προσχάξει ή 
βασίλισσα

« ’Αδελφέ, Ικραύγασε ό Τριστάνος, τί είπες; 
Πώς ήτο δυνατόν νά φύγω εμπρός είς τόν 
ΜπλέχΙρη, άφού καθώς βλέπεις δέν έχομε ούιε 
τάλογά μας; Ό  Γκορβενάλ τά είχε- δέν τούς 
εύρήκαμε είς τό μέρος ποΰ είχαμε δρίσει καί 
τούς ζητούμε άκόμη »·

Τήν στιγμήν αύτήν έγύρισαν δ Γκορβενάλ 
καί δ σκουτάριος τοΰ Καερδίν τούς είπαν τό 
γεγονός.

«Περινίς, γλυκέ φίλε, εΐπεν δ Τριστάνος γύ
ρισε γλίγωρα είς τόν πύργον πρός τήν βασί
λισσαν. Είπέ της δτι τήν άγαπώ, περισσότερο 
άπό δλες τις γυναίκες- κέλα πάλι νά μού πης- 
θά σέ περιμένω έδώ» .

'Ο  Περινίς έγύρισε λοιπόν είς τόν πύργον 
καί τής είπε ο,τι είδε καί δ,τι άκουσε. "Ομως 
ή βασίλισσα δέν τόν έπίστευσε.

« Ά ! Περινίς, ήσουν δ πιστός μου, καί ό πα
τέρας μου σέ είχε προορίσει άπό τά παιδικά 
μου χρόνια νά μέ υπηρέτης. "Ομως δ Τριστά- 
νος σέκέρδισε μέ τά ψέματά του καί μέ τά 
δώρα του. Καί σύ μέ προδίδεις. Φύγε άπ’ τά 
μάτια μου.

Ό  Περινίς εγονυπέτησ’ εμπρός της:
«Δέσποινα, άκούω σκληρά λόγια Ποτέ στήν 

ζωήν μου δέν έλυπήθηκα τόσο. "Ομως δλίγο μέ 
μέλει για τόν εαυτόν μου. Ή  λύπη μου είνε 
γιά σένα, δέσποινα, πού άδικεΐς τόν αύθέν- 
την μου Τριστάνον καί ποΰ γλίγωρα θά με- 
τανοήσης ».

—  Φύγε! δέν σέ πιστεύω. Καί σύ ακόμη Πε
ρινίς, έσύ Περινίς δ Πιστός μέπρόδωσες!

Ό  Τριστάνος έπερίμενε επί μακρόν τόν Πε
ρινίς. Ό  Περινίς δέν ήλθε.

Τό πρωΐ δ Τριστάνος βάζει ένα κουρελια
σμένο φόρεμα. Χρωματίζει τό πρόσωπό του είς 
τρόπον πού νά φαίνεται καταφαγωφένο άπό 
τήν λέπραν. Παίρνει στά χέρια του ένα δοχείον 
ξύλινο νά ζητή Ιλεημοσύνην.

Είσέρχεταιείς τούς δρόμους τού Άγίου-Λουμ- · 
πέν καί ούρων τήν φωνήν του επιτηδεύεται τόν 
έπαίτην. Θά ήμπορέση καί μόνον νά ίδή τήν 
βασίλισσαν;
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Net την τέλος, βγαίνει Από τον πύργον· ή 
Μπρανζιέν μέ τις Αλλες γυναίκες, τους θαλαπη- 
πόλους καί τούς ύπηρέτας τήν Ακολουθούν. Παίρ
νει τον δρόμον πού οδηγεί είς την εκκλησίαν.
Ο λεπρός Ακολουθεί τούς ύπηρέτας, ικετεύει 

μέ παραπονετικήν φωνήν:
«Βασίλισσα, κάμε καλό' είμαι πολύ φτωχός!» 
’Από τό έμορφο σώμα Από τήν κορμοστασιά 

ή βασίλισσα τον Ανεγνώρισε. Έφρικίασε όλό 
κληρη, όμως δεν Ιδέχθη νά χαμηλώση τό βλέμμα 
της Ιπάνω του. Ό  λεπρός τήν επικαλείται, καί 
ήτο λύπη νά τόν Ακοΰς· σύρεται σιμά ιης: 

«Βασίλισσα, αν τολμώ νά οέ πλησιάσω, μήν 
οργίζεσαι. ’Αξίζω τήν συγγνώμην σου».

Ό μ ω ς ή βασίλισσα καλεί τούς ύπηρέτας: 
«Διώξτε αυτόν τόν ζητιάνο»' τούς λέγει.
Οί ύπηρέται τόν σπρώχνουν, τόν κτυποΰν 

Άνθίσταται καί φωνάζει:
«Βασίλισσα, εύσπλαχνίσου».
Τότε ή Ίζόλδη Ιγέλασε όσον ήμπόρεσεσε πε

ρισσότερο. Τό γέλιο της ήχοϋσε Ακόμη δταν 
έμπήκε είς τήν εκκλησίαν. "Οταν τήν Ακούσε νά 
γελμ, ό λεπρός έφυγε. Ή  βασίλισσα έ'καμε με
ρικά βήματα' έπειτα τά γόνατά της παρέλυσαν. 
Έπεσε κάτω πρόμυτα μέ σταυρωμένα τά χέρια.

Τήν Ιδίαν ημέραν ό Τριστάνος εχαιρέτισε 
τόν Ντινάς μέ τόσην απελπισίαν, πού ήτον ώς 
νά έχασε τάς αισθήσεις του. καί τό πλοϊον του 
Ανεχώρησε διά τήν Βρετάνην.

Αλλοίμονο! ’Αμέσως ή βασίλισσα μετενόησε. 
Ό ταν έμαθε Από τόν Ντινάς δέ Λιντάν δτι δ 
Τριστάνος έφυγε μέ τόσην λύπην, Ινόησε δτι δ 
Περινίς τής είχεν είπή τήν Αλήθειαν. «Τί λοι
πόν, έσυλλογίζετο, σέδιωξα Αγαπημένε Τρι- 
στάνε. Μέ μισείς πλέον, καί ποτέ δέν θά σέ 
ξαναϊδώ. Ποτέ δέν θά μάϋης ούτε τήν μετά* 
νοιάν μου, ούτε τήν τιμωρίαν πού θέλω νά επι
βάλω είς τό σώμα μου, ευγενικόν δείγμα τών 
τύψεων πού αισθάνομαι».

Καί από τήν ημέραν αυτήν Ίζόλδη ή Ξανθή 
έζώσθη τό κυλίκιον τών μοναχών κατάσαρκα.

Ο  Τ Ρ Ι Σ Τ Α Ν Ο Σ ί Ρ Ε Λ Λ Ο Σ

Ό  Τριστάνος επήγε ξανά είς τήν Βρετάνην, 
είδε πάλιν τό Καραίξ, τόν δούκα Χοέλ καί τήν 
γυναίκα του Ίζάλδην τήν Κρινοδάκτυλην. Ό λοι 
τόν ύπεδέχθησαν, Αλλ’ Ιζόλδη ή Ξανθή τόν είχε 
διώξει. “Εφθινε μακρυά απ’ αυτήν έπειτα, μίαν 
ημέραν έσυλλογίσθη δτι ήθελε νά τήν ξαναϊδή, 
καί ας τόν ξανασπρώξουν καί νά τόν ξανακτυ
πήσουν οί Ανθρωποί της. Έπερίμενε πολύ τα-

χύν τόν θάνατον μαχρυά της' καλλίτερα ναπο- 
θανη μια και καλή, παρά δλίγ’ ολίγο, ημέραν 
μέ τήν ημέραν. Εκείνος πού ζή λυπημένα είνε 
ως νά μή ζή .Ό  Τριστάνος ποθεί τόν θάνατον, 
θέλει πολύ τόν θάνατον τουλάχιστον δμως ας 
μάθη ή βασίλισσα δτι έχάθη για τήν άγάπη της' 
Ας τό μάθη, θαποθάνη πειό ήσυχα τότε.

Έφυγε Από τό Καραίξ χωρίς νά είδοποιήση 
κανένα, ούτε τούς συγγενείς του, ούτε τούς φί
λους του, ούτε καί τόν Καερδίν τόν ακριβόν 
του σύντροφον. Έφυγε πεζός καί Αθλια ντυ
μένος, έπορεύθη έως δτου εφθασε είς τήν 
Ακρογιάλια.

Είς τό λιμάνι ένα μεγάλο Ιμπορικό πλοΐον 
έτοιμάζετο νά φύγη. Οί ναύται Ανοιγαν τά πα
νιά κέσήκωναν τήν Αγκυραν.

«Ό  θεός μαζί σας, αφέντες, καί για πού μέ 
τό καλό;

— Γιά τό Τινταγκέλ.
— Γιά τό Τινταγκέλ. Ά ! αφέντες, πάρτε με 

μαζί σας!»
Τόν παίρνουν. "Ενας δυνατός άνεμος φου

σκώνει τό πανί καί τό καράβι τρέχει επάνω είς 
τά κύματα. Πέντε νύκτας καί πέντε ήμέρας Αρ
μένισε ίσια πρός τό Κορνουάγι καί τήν εκτην 
έρριψε τήν Αγκυραν είς τό Τινταγκέλ.

Πέρα Από τό λιμάνι δ πύργος ώρθώνετο δε- 
σποτικός εμπρός είς τήν θάλασσαν, περίφρακτος 
Από δλα τά μέρη' δέν ήμπορούσε νά μπή κ α -. 
νείς παρά άπό μία σιδερένια θύρα πού τήν 
έφύλαγαν δύο φύλακες νυκταμέρα Πώς νά πέ
ραση; Ό  Τριστάνος κατέβη άπό τό καράβι 
κέκάΟισε στήν Αγκρογιαλιά. Έ μαθε πώς δ Μάρ
κος ήτον είς τό παλάτι.

ν ’ Αλλά πού είνε ή βασίλισσα; Καί ή Μπραν
ζιέν ή ωραία της θεράπαινα;

— Είνε κι’ αυτές είς τό Τινταγκέλ καί τις 
είδα τόρα τελευταία· ή βασίλισσα Ίζόλδη ήτον 
λυπημένη όπως πάντα».

Είς τό ον.ομα τής Ίζόλδης ό Τριστάνος εστέ- 
ναξε κέσυλλογίσθη πώς ούτε μέ παλληκαριά ούτε 
μέ στρατήγημα είνε δυνατόν νά τήν ξαναϊδή. 
Γιατί δ βασιλεύς Μάρκος θά τόν έσκότωνε. .

«Ό μ ω ςτί; καί Αν μέ σκοτώση. Ίζόλδη, μή
πως δέν οφείλω νάποθάνω γιά τήν άγάπη σου; 
Καί τί κάμνω παρά ναποθαίνω κάθε μέρα 
δλίγ' δλίγο. Ό μ ω ς εσύ, Ίζόλδη, αν ήξερες πώς 
είμαι εδώ, θά Ιδέ.χεσο τάχα νά μιλήσης εις τόν 
άγαπημένον σου; δέν θά έβαζες τούς Ανθρώ
πους σου νά μέ διώξουν; Ναί, θέλω νά δοκι
μάσω . Θά κάμω τόν τρελλόν, καί ή τρέλλα 
μου θά είνε μεγάλη φρονιμάδα. Εκείνος θά
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μέ νομίση Απομωραμένον πού θά είνε όλιγώ- 
τερο φρόνιμος άπό μένα, εκείνος θά μέ νο
μίση τρελλόν πού θά έχη πειό τρελλούς είς τό 
σπίτι του ».

"Ενας ψαράς ήρχετο. Ό  Τριστάνος τόν βλέ
πει, τού κάμνει σημάδι, τόν παίρνει κατά μέρος:

«Φίλε, θέλεις ν’ Αλλάξωμε ρούχα ; Δώσε μου 
τά δικά σου πού μ’ Αρέσουν πολύ.»

Ό  ψαράς παρετήρησε τά ρούχα τού Τρι- 
στάνου, τά εύρήκε καλλίτερα Από τά δικά του, 
τά πήρε -ευθύς κ’ έφυγε μονομιάς, εύτυχής διά 
τήν Ανταλλαγήν πού έκαμε.

Τότε δ Τριστάνος έκοψε τά ωραία ξανθά του 
μαλλιά σύρριζα, κάμνοντας εις τό κεφάλι του ένα 
σχήμα σταυρού. Άλειψε τό πρόσωπόν του μένα 
υγρόν ώστε νάλλάξη τόσο, πού κανείς νά μή τόν 
άναγωρίση. Παίρνει από ένα φράκτην ένα κλαδί 
καστανιάς, κάμνει ένα (ιαβδί καί τό κρεμά στον 
λαιμόν του' μέ γυμνά τά πόδια εβάδισε πρός 
τόν πύργον.

Ό  θυρωρός έπίστευσε δτι ήτον πραγματι
κός τρελλός καί τού είπε:

«Πλησίασε, πού ήσουν λοιπόν τόσον καιρόν;»
Ό  Τριστάνρς έπιτηδεύεται Αλλην φωνήν καί 

Αποκρίνεται:
«Είς τούς γάμους τού Αββά τού Βουνού πού 

είναι ένας Από τούς φίλους μου. Έπαντρεύθη μέ 
μία καλόγρηα, μια χονδρή γυναίκα μέ τό βέλο. 
Ά π ό  τό Μπεζανσόν εως είς τό Βουνό, δλοι οί 
παπάδες, οί αββάδες καί οι καλόγηροι προσεκλή- 
θησαν είς αυτούς τούς γάμους· καί ολοι κάτω 
είς τόν κάμπον μέ ραβδιά σκιρτούν, παίζουν, 
χορεύουν κάτω Από τόν ήσκιο τών μεγάλων 
δένδρων. Άλλα τούς Αφησα και ήλθα ’δώ. Πρέ
πει σήμερον νά παρασταθώ στο τραπέζι τού 
βασιλέως».

Ό  θυρωρός τού είπε:
« "Εμπα λοιπόν, αύθέντα, παιδί Ούργκάν 

τού Τριχωτού' μοιάζεις άρκειά τόν πατέρα σου».
Ό ταν Ιμπήκε χορεύων μέ τό ραβδί του, ΰπΐ|- 

ρέται καί σκουτάριοι έμαζεύθησαν είς τό πέ
ρασμά του, τόν κυνηγούν ώς λύκον.

«Νά τον δ τρελλός. Χά, χού, χά !»
Τού πετοϋν πέτρες, τόν προγγοΰν μέτά ραβ

διά τω ν  δμως τούς αντιμετωπίζει δλους· αν 
τόν προσβάλλουν αριστερά, γυρίζει καί κτυπρ 
δεξιά.

’Ανάμεσα είς τά γέλια καί, τάς φωνάς έ- 
φθασε είς τό κατώφλι τής σάλλας δπου κάτω 
άπό τό ούράνωμα τού θρόνου εκάθηντο δ έ
νας είς τό πλευρό τού Αλλου, δ βασιλεύς Μάρ
κος μέ τήν Ίζόλδην. Έπλησίασε είς τήν θύ·

ραν, καί κρεμώντας τό ραβδί του είς τόν λαιμόν 
εΐσήλθε. 'Ο βασιλεύς τόν είδε καί είπε :

«’ Ιδού ένας καλός σύντροφος πήτε του νά 
πλησιάση.»

Τόν φέρνουν μέ τό ραβδί στόν λαιμόν.
« Φίλε, καλώς ώρισες ! »
Ό  Τριστάνος Απεκρίθη, άλλάζονιας δσον 

ήμπορούσε τήν φωνήν του :
« Αύθέντα, καλέ κ’ εύγενικέ ανάμεσα είς Ο

λους τούς βασιλείς, τό ήξερα πώς καθώς θά 
μ’ έβλεπες θά μ’ Αγαπούσες. Ό  Θεός νά σάς 
φυλάη, ωραίε αύθέντα.

—  Φίλε, τί ήλθες ναύρής εδώ;
—  Τήν Ίζόλδην πού Αγάπησα τόσο πολύ. 

Έχω μια Αδελφή πού σού φέρνω, ιήν ώμορ- 
φότατη Μπρουνεχώ. Ή  βασίλισσα δέν σού κά- 
μνει, δοκίμασέ την, Ας κάμωμε Ανταλλαγήν, 
σού δίδω τήν Αδελφή μου, δώσε μου τήν Ί 
ζόλδη, θά τήν πάρω καί θά σέ ΰπηρετήσω 
πιστά.»

Ό  βασιλεύς έγέλασε καί είπε είς τόν τρελ
λόν:

«Ά ν  σού δώσω τήν βασίλισσαν τί θά τήν 
κάμης; πού θά τήν πάς;

— ’Εκεί ψηλά. Ανάμεσα ουρανού καί σύν
νεφων, σένα γυαλένιο σπίτι. Ό  ήλιος τό δια- 
περνφ μέ τάς ακτίνας του, οί Ανεμοι δέν ήμπο- 
ροΰν νά τό κουνήσουν θά φέρω τήν βασίλισ
σαν σέ μιά κρυστάλλινη κάμαρα, γεμάτη τριαν
τάφυλλα, δλόφωτη κάθε πρωΐ πού ό ήλιος τήν 
κτυπηση».

Ό  βασιλεύς καί οί βαρώνοι εΐπαν μεταξύ 
τους:

«Νά ένας τρελλός πού ’ μιλεΐ έμορφα!»
*Ητον καθισμένος επάνω είς ένα χαλί κεβλε- 

πε τρυφερά τήν Ίζόλδην.
«Φίλε, τού λέγει δ Μάρκος, πώς ελπίζεις δτι 

είνε δυνατόν ή βασίλισσα νά δώση προσοχήν 
σέναν άσχημον τρελλόν σάν καί σένα;

— Αύθέντα, έχω δικαιώματα- έκαμα γιά τό 
χατίρι της χίλια πράγματα, γιαύτήν Ιτρελλάθηκα.

— Ποιος είσαι λοιπόν;
— Είμαι δ Τριστάνος, εκείνος πού τόσο Αγά

πησε ή βασίλισσα καί πού θάγαπά ώς πού νΑπο- 
θάνη ■>.

Είς τό δνομα του Τριστάνου ή Ίζόλδη ανε- 
στέναξε, Αλλαξε χρώμά καί ώργισμένη τού είπε:

«Φύγε απ’ Ιμπρός μου’. Ποιός σέφερε εδώ; 
Φύγε Απ'έδώ, τρελλέ ιού διαβόλου».

Ό  τρελλός παρετήρησε τόν θυμόν της καί 
είπε:

«Βασίλισσα Ίζόλδη, δέν θυμάσαι τήν ήμέ-
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ραν ποΰ πληγωμένος άπό *ό φαρμακωμένο 
σπαθί τού Μαρχόλτ ήλθα έως είς τάκρογιάλια 
σου; Μ έκαμες καλά. Λεν θυμάσαι βασίλισσα; 

'Η Ίζόλδη άπεκρίθη:
«Φύγε άπ'έδώ, τρελλέ, ούτε τά χωρατά σου 

μάρέσουν, ουτε σύ».
’Αμέσως ό τρελλός έστράφη προς τούς βα

ρόνους, τούς κατεδίωξε εως είςτήν θΰραν φω- 
νάζων:

«Παλιάνθρωποι, έξω άπό ’δώ. ’Αφήστε με 
μόνον νά μιλήσω μέ τη βασίλισσα. Ή λθα εδώ 
για την άγα'πη της».

Ό  βασιλεύς έγέλασε, ή Ίζόλδη Ικοκκίνισε: 
«Αύθέντα, διώξε αυτόν τον τρελλόν’ » 
“Ομως δ τρελλός έπανέλαβε μέ την παράξε- 

νην φωνήν του:
«Βασίλισσα Ίζόλδη, δέν θυμάσαι τον μεγά

λου δράκοντα ποΰ εσκότωσα στόν τόπον σου ;
Εκρυψα την γλώσσα του, καί φαρμακωμένος 

άπό τό δηλητήριό του ποΰ μέφλεγε δλον, έπεσα 
κοντά στό τέλμα. Ή μουν τότε ένας θαυμάσιος 
ιππότης! . κεπερίμενα τόν θάνατον δταν ήλ
θες είς βοήθειάν μου».

Ή  Ίζόλδη αποκρίνεται:
«Σωπα εσύ που ’ βρίζεις τούς ίππότας γιατί 

είσαι ένας τρελλός έκ γενετής. Καταραμένοι οί 
θαλασσινοί ποΰ σέφεραν έδώ, άντί νά σέ ρίξουν 
στη θάλασσα!».

Ό  τρελλός έσκασε στά γέλια κ’  Ιξηκολοΰθησε: 
«Βασίλισσα Ίζόλδη. δεν θυμάσαι, τό λουτρό 

ποΰ ήθελες μέσα εκεί νά μέ σκοτώσης; καί τήν 
Ιστορίαν τής χρυσής τρίχας πσΰ σέ καθησύ
χασε; καί πώς σέκέρδισα άπό τόν άνανδρου 
σενεσκάλον;

— Σώπα, κακό στόμα. Θά έμέθυσες εχθές τό 
βράδυ χωρίς άλλο κέχεις αύτά τά δνειρα σήμερα.

«Εΐνε αλήθεια. Είμαι μεθυσμένος καί άπό 
ένα κρασί ποΰ ποτέ τό μεθύσι δέν θά μοΰ 
φυγή. Βασίλισσα Ίζόλδη, δέν θυμάσαι τήν ώ- 
ραίαν αύιήν ημέραν, τόσο θερμήν είς τήν α
νοικτήν θάλασσα; Έδιψοΰσες, δέν θυμάσαι, βα
σιλοπούλα; Ή πιαμε καί οί δύο μας είς τό ίδιο 
ποτήρι.'Άπό τότε είμαι πάντα μεθυσμένος άπό 
ένα κακό μεθύσι. . . »

"Οταν ή Ίζόλδη άκουσε αύτά τά λόγια ποΰ 
μονον αΰτή ήμποροΰσε νά καταλάβη, έκρυψε 
το κεφάλι είς τόν μανδύαν της, εσηκώθη καί ή- 
θέλησε νά φύγη."Ομωςό βασιλεύς τήν έκράτησε 
καί τήν έκαμε νά ξανακαθίοη στό πλάγι του.

«Περίμενε ολίγο, άγαπημένη Ίζόλδη, νάκού- 
σωμε τις τρέλλες αυιές έως είς τό τέλος. Τρελλέ, 
τί τέχνη ξέρεις;

— Υπηρέτησα βασιλείς καί κόμητας.
— ’Αληθινά, ξέρεις νά κυνηγρς μέ τά λαγω

νικά, τά μεγάλα πουλιά;
— Βέβαια, οταν μ’άρέση νά κυνηγώ είς τό 

δάσος,' ξέρω νά πιάνω μέ τά λαγωνικά μου 
τούς γερανούς ποΰ πετοΰν έως τά σύννεφα' τούς 
κύκνους, τις άγριόχηνες, τ’άγριοπερίστερα' μέ τό 
τόξον μου τά θαλασσοπούλια».

"Ολοι γελούν μέ τήν καρδιά τους καί ό βα
σιλεύς ερωτά:

«Καί τί πιάνεις, αδελφέ, είς τό κυνήγι;
— Πιάνω δτι βρώ' μέ τά γεράκια μου τούς 

λύκους τοΰ δάσους καί τάς άρκτους, τούς κά
πρους, τά καπλάνια καί τά Ιλάφια. Ξέρω άκόμη 
νά παίζω μέ τό ραβδί μου, νά παίζω τήν άρπα 
καί νά τραγουδώ, νάγαπώ τις βασίλισσες. Εί
μαι λοιπόν ένας καλός τροβαδούρος. Είδατε 
πώς ξέρω νά κτυπώ μέ τό ραβδί».

Καί κτυπφ μέ τό ραβδί όλόγυρά του.
«Φύγετ’ άπέδώ , φωνάζει, Καρνουαγέζοι. Γιατί 

μένετε άκόμη; Δέν έφαγατε; Δέν έχορτάσατε;»
Ό  βασιλεύς, άφοΰ διεσκέδασε μέ τόν τρελ- 

λόν, έζήτησε τό άλογό του κέπήγε στό κυνήγι 
μέ δλους τούς ίππότας καί τούς σκουταρίους.

«Αΰθέντα, τοΰ λέγει ή Ίζόλδη, αισθάνομαι 
οτι είμαι κουρασμένη καί στενοχωρημένη. ’Επί
τρεψε νά φύγω. Θέλω νάναπαυθώ στήν κά
μαρά μου. Δέν ήμπορώ νάκούω περισσότερο 
αυτές τις τρέλλες».

’ Άπεσύρθη σκεπτική είς τόν θάλαμόν της, 
έκάθισε στό κρεββάτι της καί άρχισε νά κλαίη.

«Δυστυχισμένη εγώ! Γιατί νά έχω γεννηθή. 
Βαρειά ποΰ είν' ή καρδιά μου. Μπρανζιέν, α
κριβή μου, ή ζωή μου είνε τόσο δυστυχισμένη 
καί τόσο άθλία, ποΰ αξίζει δ θάνατος περισσό
τερο Είναι έδώ ένας τρελλός. ποΰ θά είνε ή 
μάγος ή γόης, γιατί ξέρει μέ τό νΐ καί μέ τό 
σίγμα τήν ιστορία τής ζωής μου' ξέρει πράγ
ματα ποΰ κανείς έκτος άπό σένα, εμένα καί 
τόν Τριστάνον, δέν ήξερευ τά ξέρει βέβαια μέ 
διαβολική συνέργεια».

Ή  Μπρανζιέν άπεκρίθη:
«Μήπώς είναι δ ίδιος δ Τριστάνος;
— Όχι, γιατί δ Τριστάνος εΐνε ωραίος καί 

δ καλλίτερος άπό τούς ίππότας. Είναι ένας κακο
καμωμένος κ’ ένας πανούργος. Ό  θεός νά τόν 
κολάση! Καταραμένη ή ώρα ποΰ έγεννήθη, 
καί καταραμένο τό καράβι ποΰ τόν έφερε, άντί 
νά τόν πνίξη στα βαθειά τών κυμάτων.

— Ησύχασε, δέσποινα, εΐπεν ή Μπρανζιέν. 
Ποΰ έμαθες τόσες κατάρες σήμερα; Μήπως 
είνε άπεσταλμένος τοΰ Τριστάνου;
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—· Δέν πιστεύω. Δέν τόν άνεγνώρισα Πή
γαινε νά τόν ευρης, ωραία φίλη, μίλησε του, 
κύταξε νά τόν αναγνώρισης».

'Η  Μπρανζιέν έπήγε είςτήν σάλλαν ποΰ ήτον 
ό τρελλός καθισμένος είς ένα πάγκον μοναχός 
του. Ό  Τριστάνος τήν άνεγνώρισε. έρριψε τό 
ραβδί του καί τής είπε:

«Μπρανζιέν, σ’ έξορκίζω είς τδνομα τοΰ θεού, 
εύσπλαχνίσου με.

— Παλιοτρελλέ, ποιος διάβολος σοΰ έμαθε 
τδνομά μου.

— Ώραΐα, άπό καιρόν τό ξέρω. Δέν είσ’ έσυ 
ποΰ έφύλαγες τό ποτό ποΰ ήπια στήν ανοικτή 
θάλασσα; "Ηπια γιατί ήτον πολλή ζέστη σ’ ένα 
άργυρό ποτήρι καί τό έδωσα καί τής Ίζόλδης. 
Σύ μόνη, ωραία μου, τό ξέρεις. Δέν τό θυμά
σαι τάχα;

— «Όχι, άπεκρίθη ή Μπρανζιέν, καί δλό- 
τρομη έφυγε πρός τήν Ίζόλδην· δμως δ τρελ
λός Ιβιάσθη νά τήν άκυλουθήση, φωνάζοντας 
«ευσπλαχνία!»

Εισέρχεται, βλέπει τήν Ίζόλδην, όρμα έπάνω 
της μέ άνοικτούς τούς βραχίονας, θέλει νά τήν 
σφίξη στό στήθος του- δμως, εκείνη άγωνιώσα 
άπό εντροπήν, ρίπτεται όπΐσω, ένώ ό Τριστά- 
νος τρέμει άπό θυμόν καθώς είδε νά τόν άπο- 
στρέφεται, καί μέ αλλαγμένη'· τήν φωνήν του 
λέγει:

« Βέβαια, έζησα παραπολύ άφοΰ είδα τήν 
ήμέραν ποΰ ή Ίζόλδη μέ άποστρέφεται καί δέν 
θέλει τήν άγάπην μου. Ά ! Ίζόλδη, οποίος 
πολυαγαπά, αργά λησμονεί! Ίζόλδη, εΐνε ένα 
πράγμα ωραίο καί πολύτιμον μια πλούσια 
πηγή ποΰ χύνεται καί τρέχει σέ πλατειά και 
καθαρά κύματα- τήν ήμέραν ποΰ ξεραίνεται 
δέν άξίζει πια τίποτε- έτσι καί μιά άγάπη ποΰ 
ξεραίνεται.

Ή  Ίζόλδη αποκρίνεται:
« ’Αδελφέ, σέ παρατηρώ, αμφιβάλλω, τρέ

μω, δέν ήξέρω, δέν αναγνωρίζω τόν Τριστά- 
νον.

—  Βασίλισσα, είμαι δ Τριστάνος, αυτός ποΰ 
τόσο σ’ άγάπησε. Δέν θυμάσαι τόν νάνον ποΰ 
έχυσε τό αλεύρι άνάμεσα σιά δύο κρεββάτια 
μας- τό πήδημά μου και τό αίμα ποΰ έχύθη 
καθώς έπηδοΰσα άπό τήν πληγήν μου; καί 
τό δώρο ποΰ σοΰ έκαμα, τόν Μικρομεγαν, τό 
σκυλί μέ τό μαγικό κουδούνι; Δέν θυμάσαι 
τά κομμάτια τών δένδρων ποΰ έρριχνα στό 
ρεύμα τοΰ ρυακιού ;

Ή  Ίζόλδη τόν παρατηρεί, άναστενάζει δέν 
ήξεύρει τί νά πη καί τί νά πιστεύση, βλέπει

πώς δ τρελλός τά ξέρει δλα καί δμως δέν θά 
ήτον φρόνιμον νά δμολογήση δτι ήτον δ Τρι- 
στάνος- καί δ Τριστάνος τής λέγει:

«Δέσποινα Βασίλισσα, ξέρω καλά πώς μ’ I- 
σνχάθης καί δτι μέ προδίδεις. Έγνώρισα άσ- 
τόσο ωραίες ήμερες ποΰ μ’  άγαποΰσες. Ή ταν 
μέσα στά βαθειά τοΰ δάσους κάτω άπό τά φυλ
λώματα. Δέν θυμάσαι τάχα την ήμέραν που 
σοΰ εχάρισα τό σκυλί μου, τόν Χουσδέντ; Ά ! 
Αΰτός μ’ άγαπαΰσε πάντοτε, καί γιά τό χαιήρι 
μου θ ’ άφηνε καί τήν Ίζόλδην τήν Ξανθήν. 
Ποΰ εΐνε; Τί τόν έκαμες; Αΰτός, τουλάχιστον, 
θά μ’ άνεγνώριζε.

— θ ά  σ’ άνεγνώριζε ; αδτό εΐνε τρέλλα· γιατί 
άπό τόν καιρόν ποΰ δ Τριστάνος έφυγε, μένει 
κάτω πλαγιασμένος στή φωλιά του καί όρμά 
έπάνω είς δλους τούς άνθρώπους. Μπρανζιέν, 
όδήγησέ τρν έδώ.

Ή  Μπρανζιέν τόν δδηγεί.
«"Ελα ’δώ, Χουσδέντ, λέγει δ Τριστάνος· ή

σουν ίδικός μου, σέ ξαναπαίρνω.»
“Οταν δ Χουσδέντ άκουσε τήν φωνήν του 

φεύγει άπό τά χέρια τής Μπρανζιέν τρέχει είς 
τόν αφέντη του,, στροβιλίζεται στά πόδια του, 
τοΰ γλύφει τά χέρια, γαυγίζει άπό τήν χα
ράν του.

«Χουσδέντ, φωνάζει δ τρελλός, ευλογημένη 
νά είνε ή φροντίδα ποΰ έλαβα γιά νά σε θρέ
ψω ! Μοΰ κάμνεις καλλιτέραν υποδοχήν άπδ 
τήν πολυαγαπημένη μου. Αΰτή δέν θέλει νά 
μέ άναγνωρίση· θ ' αναγνώρισή τάχα αΰτό τό 
δακτυλίδι ποΰ μοΰ έδωκε κάποτε μέ δάκρυα 
καί φιλήματα, τήν ήμέραν τοΰ χωρισμού Τό 
μικρό αΰτό δακτυλίδι άπό ΐασπιν δέν μ’ άφησε 
ποτέ πολλές φορές τό ρώτησα γιά τά βάσανά 
μου, πολλές φορές έβρεξα τόν πράσινον αΰτόν 
ΐασπιν μέ τά θερμά μου δάκρυα.»

'Η  Ίζόλδη είδε τό δακτυλίδι. ’Ανοίγει τούς 
βραχίονας της.

« ’ Ιδού μ ε! Πάρε με, Τριστάνε!»  Τότε δ 
Τριστάνος έπαυσε ν’ άλλοιώνη τήν φωνήν του.

«Άγαπημένη, γιατί τόσο έδυσκολεύθης νά 
μέ αναγνώρισης, περισσότερο άπ’ αΰτό τό σκυλί; 
Τί είνε αΰτό τό δακτυλίδι; Δέν έννοεϊς πώς 
θά μοΰ ήτον γλυκύτερο νά μέ άναγνωρίσης 
άπό μόνην τήν άναπόλησιν τών παλαιών μας 
έρώτων ; Τί είνε δ ήχος τής. φωνής μου ; Τόν 
ήχον τής καρδιάς μου έπρεπε ν' άκούσης.»

—  ’Αγαπημένε μου, εΐπεν ή Ίζόλδη, ίσως 
τόν άκουσα περισσότερον άπό οσο φαντάζε
σαι- δμως μάς παρακολουθούν μέ δόλους, μάς 
κατασκοπεύουν έπρεπε ν’ άκολουθήσω τυφλά



τόν πόθον μαν εις τον κίνδυνον, νά ιδώ νά 
σέ πάρουν καί νά σέ σκοτώσουν κάτω άπό τά 
μάτια μου; Έφυλαγόμουν κ’ έφύλαγα κα'ι σένα. 
Οΰτε ή άνάμνησις τής περασμένης ζωής, οΰτε 
δ ήχος της φωνής σου, οΰτε αδτό τό δακτυ
λίδι δεν μοΰ δείχνουν τίποτε, γιατί μπορούν 
νά είνε στρατηγήματα κανενός μάγου ή γόη- 
τος. Παραδίδομαι ωστόσο εις την. θέαν τού 
δακτυλιδιού μήπως δεν ωρκίσθηκα δτι ευθύς 
πού θά τό ξ αν αιδώ θά κάμω τό θέλημά σου ; 
Πάρε με, Τριστάνε! »

"Επεσε λιποθυμημένη είς τό στήθος τού Α- 
γαπημένου της. Ό ταν συνήλθε, είδε πώς δ 
Τριστάνος την είχε εις την αγκάλη του κ’ έφι- 
λούσε τά μάτια της καί την όψιν της.

Διά νά διασκεδάσουν μέ τόνχτρελλόν οί ύ- 
πηρέται τόν έβαλαν κάτω από τήν σκάλαν 
ωσάν σκύλον. Ύπέφερε ήσυχα τ’ άναγελάσματά 
των καί τά κτυπήματά των, διότι κάποτε λαμ- 
βάνων τήν παλαιάν ωραιότητα επερνούσε από 
τήν τρώγλην του είς τόν θάλαμον τής βασι- 
λίσσης.

Άλλα υστέρα άπό μερικάςίή μέρας, δύο Από 
τας θαλαμηπόλους ΰπώπτευσαν τήν απάτην 
ειδοποίησαν τόν Άνδρέτον δ όποιος έβαλε 
εμπρός από τους θαλάμους των γυναικών τρεις 
Ανθρώπους του Αρματωμένους. "Οταν ό Τρι- 
στανος ηθέλησε νά περάση τήν θΰραν :

«Πίσω τρελλέ, έφώναξαν, πήγαινε νά πλα- 
γιάσης στην ψάθαν σου!»

— Καί τί λοιπόν, ωραίοι αδθένται, ειπεν δ 
τρελλός, δεν πρέπει νά πάω ν’ άγκαλιάσω τή 
βασίλισσα; Λεν τό ξέρετε πώς μ’ αγαπά καί 
πώς μέ περιμένει;

Ό  Τριστάνος έκράδανε τό ραβδί του- έφο- 
βήθησαν καί τού άφησαν έλευθέραν τήν είσο
δον. Έπήρε τήν Ίζόλδην είς τά χέρια του.

«'Αγαπημένη μου, πρέπει νά φύγω πλέον, 
γιατί θά με Ανακαλΰψουν αμέσως. Θά φύγω, 
καί χωρίς άλλο ποτέ πλέον δέν θά ξαναγυρίσω. 
Ο θάνατός μου είνε κοντά’ μα^ρυά από σένα 

ο πόθος σου θά μέ πεθάνη.
— Αγαπημένε μου, κλείσε με στα χέρια σου, 

σφίξε με τόσο πολύ πού οί καρδιές μας νά ρα
γίσουν καί οί ψυχές μας νά φύγουν από τό 
κορμί. Οδήγησε με είς τόν μακάριον τόπον 
πού έλεγες- είς τόν τόπον Από τόν όποιον δέν 
γυρίζει κάνεις Από δσους πηγαίνουν, όπου 
μουσικοί θαυμαστοί ψάλλουν Ατελείωτα τρα
γούδια, ‘ Οδήγησε με.

— Ναι! θά σέ δδηγήσω είς τόν μακάριον
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τόπον τών Ζώντων. Ό  καιρός πλησιάζει' δέν 
ήπιαμε πλέον δλην τήν χαράν καί δλην τήν 
δυστυχίαν; Ό  καιρός πλησιάζει· δταν θά τε
λειώσουν δλα καί σέ καλέσω, θΑλθής ;

— ’Αγαπημένε, κάλεσέ με ! Τό ξέρεις δτι θά 
έλθω !

— ’Αγαπημένη μου, δ Θεός νά σέ Αντα- 
μείψη.

Ό ταν διεσκέλισε τό κατώφλι, οί άνθρωποι 
τού Άνδρέτου έρρίφθησαν κατ’ Ιπάνω του. Ό 
μως δ τρελλός έσκασε στα γέλια, αναποδογύ
ρισε τό ραβδί του, καί είπε:

«Μ έ διώχνετε, ωραίοι αΰθένται, γιατί λοι
πόν ; Δέν έχω πιά τί νά κάμω έδώ γιατί ή 
αγαπημένη μου μέ στέλνει μακρυά νά ετοιμάσω 
τό σπίτι πού τής ύποσχέθηκα, τό κρυστάλλινο 
σπίτι, τό γεμάτο τριαντάφυλλα, όλόφωτο κάθε 
πρωί μέ τόν ήλιον !

— Πήγαινε λοιπόν, τρελλέ, στην κατάρα τού 
θεού ! »

OÎ υπηρέται έκαμαν τόπον καί ό ΐρελλός 
χωρίς νά βιασθή έφευγε χορεύοντας.

Ο ΘΑ ΝΑΤΟΣ
Amor conclusse noi ad nna morte ( Dante )

Μόλις εγύρισε είς τήν Βρετάνην είς τό Κα- 
ραίξ, εΰρέθη είς τήν Ανάγκην νά βοηθήση τόν 
Αγαπημένον του Καερδίν πού είχε πόλεμον μέ 
τόν Μπενταλίς. "Επεσε είς μίαν παγίδα πού 
τού έσιησαν δ Μπενταλίς μέ δλα τ’ αδέλφια 
του. Ό  Τριστάνος τούς έσκότωσε όλους. Ό μ ω ς 
Ατός του έπληγώθη Από μίαν λόγχην, καί ή τον 
φαρμακωμένη ή λόγχη. Εγύρισε μέ μεγάλον 
κόπον είς τόν πύργον τού Καραίξ κ εζήτησε 
νά θεραπεύση τάς πληγάς του. Οί γιατροί ήλ
θαν δλοι μαζί, δμως κανείς τους δέν ήμπόρεσε 
νάτόν θεραπεύση άπό τόδηλητήριον, γιατί ούτε 
τό Ανεκάλυψαν. Ό  Τριστάνος φλέγεται, τό φαρ
μάκι διατρέχει τό σώμα του καί αρχίζουν νά 
ξεσκεπάζονται τά κόκκαλά του. Εννόησε πώς 
ή ζωή του άρχιζε νά χάνεται, πώς γλίγωρα θά 
έχάνετο δλότελα. Τότε ήθέλησε νά ξαναϊδή Ί 
ζόλδην τήν Ξανθήν. ’Αλλά πώς νά τήν Ιδή ; 
Είνε τόσο Αδύνατος πού ή θάλασσα θά τόν 
εσκότωνε μία ώρα άρχήτερα- καί δν έφθανε 
κάποτε εις τό Κορνουάγ;, πώς θά διέφευγε τήν 
προσοχήν τών Ιχθρών του ; Κλαίει, τό δηλη- 
τήριον τού φέρει Αγωνίαν, περιμένει τόν θά
νατον.

Έκάλεσε κρυφά τόν Καερδίν νά τού φανε-
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ρώση τόν πόνον του, διότι ήτον δ πειό αγαπη
τός του φίλος. Ήθέλησε ν’ Απομακρυνθούν δ- 
λοι από τόν θάλαμόν του έκτος άπό τον Καερ
δίν, νά μή μείνη κανείς ούτε είς τούς διπλανούς 
θαλάμους ακόμη. Ή  Ίζόλδη, ή γυναίκα του, 
κατεπλάγη διά τήν παράξενην αυτήν έπιθυμίαν. 
Έτρόμαξε καί μολαταύτα ήθέλησε ν’ Ακούση 
τόν διάλογον. "Εμεινε έξω Από τόν θάλαμον. 
Αΰτιάζεται· ένας Από τούς πιστούς της προσέ
χει μή τήν ίδή κανείς.

Ό  Τριστάνος συναθροίζει τάς δυνάμεις του, 
ανορθώνεται, στηρίζεται είς τόν τοίχον, δ Καερ
δίν καθίζει σιμά του καί οί δύο τους κλαίουν 
μαζί.Ό ένας κλαίει διά τόν άλλον, κλαίουν διά 
τήν φιλίαν τους πού διαλύεται μέ τόν θάνατον.

«Γλυκέ μου φίλε, λέγει δ Τριστάνος, είμαι 
είς έναν ξένον τόπον, πού οΰτε συγγενείς οΰτε 
φίλους έχω, Ικτός Από σένα· σύ μόνος εις αυ
τόν τόν τόπον μοΰ έδωκες χαράν καί παρη
γοριάν. Χάνω τήν ζωήν μου, θά ήθελα νά 
ξαναϊδώ τήν Ίζόλδην τήν Ξανθήν. ’ Αλλά πώς, 
μέ ποιόν τρόπον νά τής Αναγγείλω τήν κα- 
τάστασίν μου; ”Α ! Ά ν  ήξερα κάποιον πού νά 
επήγαινε νά τήν εΰρη· θά ήρχετο, μ’ άγαπφ 
τόσο πολύ ! Καερδίν, ώραΐε μου σύντροφε, 
πού είσαι δ μόνος μου φίλος, πού έχεις ευγε
νική καρδιά, σού τό ζητώ: δοκίμασε νά τό 
κάμης εσύ.»

Ό  Καερδίν βλέπει τόν Τριστάνον νά κλαίη, 
ν’ απελπίζεται, νά παραπονήται· ή καρδιά του 
λυώνευ τού απαντά σιγά:

« Ωραίε σύντροφε ! Μην κλαίς περισσότερο, 
θά κάμω κατά ιό θέλημά σου. Βέβαια, φίλε 
μου, γιά τήν Αγάπη σου θά Ικινδύνευα καί τήν 
ζωήν μου. Τίποτε δέν θά ήμπορέση νά μ’ Ιμ- 
ποδίση »

Ό  Τριστάνος άπεκρίθη : 
αΦίλε, σ’ ευχαριστώ. Λοιπόν άκουσε τήν πα- 

ράκλησίν μου. Πάρε αδτό τό δακτυλίδι. Είνε 
σύμβολον μεταξύ μας. Καί δταν θά φθάσης 
είς τήν χώραν της, πέρασε είς τήν αυλήν ώς 
έμπορος. Παρουσίασε μεταξωτά δφάσματα, 
κάμε ώστε νά ίδή τό δακτυλίδι. Αΰτη θα ζη- 
τήση νά εΰρη τρόπον νά σού μιλήση κρυφά. 
Τότε πές της δτι ή καρδιά μου τήν χαιρετφ- 
δτι μόνον αυτή ’>μποΡε*’ ν''' βοηθήση- πές 
της δτι, άν δέν έλθη, πεθαίνω Πές της νά 
θυμηθή τις παλιές χαρές, καί τις λύπες- νά θυ
μηθή τό ποτό πού μαζί ήπιαμε στή θάλασσα! 
Ά !  ήπιαμε μαζί τόν θάνατον. Νά θυμηθή 
τόν δρκον τής Αγάπης πού τής έκαμα. Ά ! έ- 
κράτησα τήν υπόσχ&οίν μου!» . .

Ίζόλδη ή Κρινοδάκτυλη Ακούει Απέξω, Α
κούει αδτά τά λόγια- σχεδόν λιποθυμεί.

«Σπεΰσε, Αγαπημένε μου, καί γύρισε γλί- 
γωρα σιμά μου. Ά ν  Αργήσης, δέν θά μέ ξανα- 
ϊδής. Μέσα σέ σαρανταήμερες θάήμπορέσηςνά 
μοΰ φέρης τήν Ίζόλδην τήν Ξανθήν. Κρύψε τήν 
άναχώρησιν από την Αδελφήν σου, ή πές δτι 
πάς νά φέρης κάποιον γιατρόν. Πάρε τό κα
ράβι μου' πάρε μαζί σου δύο πανιά, το ένα 
μαύρο, τό άλλο άσπρο. Ά ν  φέρης τήν Ίζόλδην 
τήν βασίλισσαν, όρθωσε είς τήν Ιπιστροφήν 
σου τό άσπρο πανί. Ά ν  δχι, Αρμένισε μέ τό 
μαύρο πανί. Φίλε, δέν έχω τίποτε άλλο νά σου 
πώ. Ό  Θεός μαζί σου, καί νά γυρίσης χωρίς 
νά πάθη μιά τρίχα σου τίποτε ! »

’Αναστενάζει, κλαίει, θρηνεί, καί δ Καερδίν 
κλαίει επίσης, φιλεί τόν Τριστάνον καί τόν Απο
χαιρετά

Μέ τό πρώτο φύσημα ανοίγεται. Οί ναύ- 
ται εσήκωσαν τήν άγκυραν, ύψωσαν τό πανί, 
καί Αρμένιζαν. .Έκόμιζαν πλούσια εμπορεύ
ματα- μεταξωτά υφάσματα πολύχρωμα, βάζα, 
κρασιά τού Ποατού, γεράκια ισπανικά καί μ' 
αυτόν τόν τρόπον δ Καερδίν έπίστευε οτι θά 
ήμπορέση νά φθάση έως είς τήν Ίζόλδην.Όκτώ 
ημέρες καί οκτώ νύκτες έσχιζαν τά κύματα ώς 
πού τέλος έφθασαν εις τό Κορνουάγ..
- Ό ρμή γυναικός είνε πράγμα φοβερό καί 
πρέπει νά φυλάγεται κανείς. Εκεί πού μία γυ
ναίκα αγαπήση πολύ, εκεί καί θά έκδικηθή πιό 
σκληρά. Ή  αγάπη τών γυναικών έρχεται γλί- 
γωρα καί γλίγωρα τό μίσος των- καί δταν μι
σήσουν, μισούν παντοτεινά. Ξέρουν νά μετριά
ζουν τήν Αγάπην, τό μίσος δχι. ’Ορθή Απέξω 
ή Ίζόλδη ή Κρινοδάκτυλη είχε άκούση δλα τά 
λόγια τού Τριστάνου. Τόν είχε τόσο πολύ αγα
πήσει! . . . κ’ επιτέλους έμάνθανε. . .Έκράτησε 
δ,τι άκουσε. Ά ν  ήμπορέση κάποτε, πώς θά έκ- 
δικηθή! Ό μ ω ς  δέν δείχνει τίποτε, καί μόλις ά
νοιξαν τις θύρες, έμπήκε είς τήν κάμαραν τού 
Τριστάνου καί κρύβοντας τήν οργήν της έξηκο- 
λούθησε νά τόν ΰπηρετή όπως ταιριάζει είς μίαν 
γυναίκα πού Αγαπά. Τού ώμιλούσε σιγά, τόν 
έφιλοΰσε είς τά χείλη, καί τόν Ιρωτούσε δν ό 
Καερδίν θά ήρχετο γλίγωρα μέ τόν γιατρόν 
πού θά τόν έκαμνε καλά. . . "Ομως πάντοτε έ- 
ζηιούσε νά έκδικηθή.

Ό  Καερδίν Ι'φθασε είς τό Τινταγκέλ. Επήρε 
μαζί του εμπορεύματα πολύτιμα,, ένα γεράκι 
μεγάλο, ένα ύφασμα μέ σπάνιο χρώμα, ένα πο
τήρι καλά σκαλισμένο' τά, Ιχάρισε είς τόν βασι
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λέα Μάρκον καί του ¿ζήτησε ευγενώςτήν προ
στασίαν διά νά ήμπορή νά εμπορεύεται εις την 
χώραν του χωρίς νά τον ένοχλή κανείς. Καί ο 
βασιλεύς τοΰ τό ύπεσχέθη. Τότε ό Καερδίν ε- 
χάρισε στην βασίλισσαν ένα χρυσό στολίδι.

«Βασίλισσα, είπε, τό χρυσάφι είνε καλό" καί 
από τό δάκτυλό του τό δακτυλίδι τοΰ Τριστά- 
νου τό έβαλε δίπλα εις τό στολίδι. «’Ιδού, βα
σίλισσα, τό χρυσάφι αδτουνού τοΰ στολιδιού 
είνε πολύ πλούσιο κ’ έντούτοις τό χρυσάφι αυ
τού τού δακτυλιδιού έχει Ιπίσης την αξίαν 
του».

"Οταν ή Ίζόλδη άνεγνώρ.ισε τό δακτυλίδι 
άπό πράσινον ΐασπιν, αΐσΑάνθη νά φρικιά ή 
καρδιά της, τό χρώμα της άλλαξε, καί φοβούμενη 
δι’ εκείνο πού ίΐάκοΰση, έσυρε τον Καερδίν κατά 
μέρος γιά νά Ιδη καλλίτερα καί συμψωνήσητό 
δακτυλίδι. 'Ο Καερδίν τής είπε αμέσως:

«Δέσποινα, δ Τριστάνος επληγώθη από Ινα 
φαρμακωμένο σπαθί καί πεθαίνει. ·Σέ προσ- 
καλεΐ νά τον βοηθήσ^ς. Κράτησε αυτό τό δα
κτυλίδι. Σοΰ τό δίνει».

Ή  Ίζόλδη άπεκρίθη,, κλονουμένη.
«Φίλε, θά σέ ακολουθήσω. Αυριον τό πρωί 

τό καράβι νά είν’ έτοιμο νά φύγωμε».
Τήν άλλην ήμέραν τό πρωί είπε δτι θέλει 

νά κυνηγηση καί είπε νά τής Ιτοιμάσουν τά 
σκυλιά καί τά γεράκια.

"Ομως δ δούξ Άνδρέτος, πού πάντοτε τήν 
επαραμόνευε, έπήγε μαζί της. "Οταν έφθασεν 
είς τον κάμπον, δχι μακρυά άπό τήν άκρογιαλιά, 
ένας φασιανός Ισηκώθη. 'Ο Άνδρέτος άφησε 
ένα γεράκι γιά νά τόν πιάση, δμως ό καιρός 
ήτον καλός, τό γεράκι άνυψώθη κ’ έξηφανίσθη.

«Βλέπεις, αΰθέντα Άνδρέτε, είπε ή βασί
λισσα, τό γεράκι έκούρνιασε έκεικάτω, στο λι
μάνι, Ιπάνω είς τό κατάρτι ενός καραβιού πού 
δέν γνωρίζω. Τίνος είνε;

— Δέσποινα, είπεν ό Άνδρέτος, είνε τό κα
ράβι τοΰ εμπόρου αύτοΰ άπό τήν Βρετάνην 
πού έχθές σοΰ έχάρισε ένα χρυσαφικό. Πάμε 
νά πιάσωμε τό γεράκι μας». /

Ό  Καερδίν έρριξε μιά βάρκα από τό καράβι 
του καί ήλθε σιήν άκρογιαλιά. Ή λθε εις συνάν- 
τησιν τής βασιλίσσης:

«Δέσποινα, αν θέλης,.ήμπορής νά μπής στο 
καράβι μου, νά σου δείξω τά πλούσια εμπορεύ
ματα μου.

— Εύχαρίστως, είπε ή βασίλισσα.
Κατεβαίνει άπό τό άλογό της, πηγαίνει πρός 

τη βάρκα, μπαίνει στο καράβι. Ό  Άνδρέτος 
θέλει να τήν άκολουθήση· δμως δ Καερδίν τον,

χτυπά καί τόν ρίπτει είς τήν θάλασσαν καί τόν. 
ξανακτυπά κάτω άπό τά νερά πάλιν:

«Πέθανε, προδότη !: Νά, δ μισθός σου διά 
τό κακόν πού έκαμες είς τόν Τρισγάνον. καί 
τήν Ίζόλδην!» Έ τσι δ Θεός έτιμοίρησε τούς 
πανούργους. "Ολοι έσκοτώθησαν; Ό  Γκενε- 
λόν, ό Γκονδοΐν, δ Ντενοάλεν, δ Άνδρέτος.

Ή  άγκυρα άνεσηκώθη, δ Ιστός ώρθώθη, 
τό πανί άνοίχθηκε. Ό  δροσερός πρωινός άνε
μος έθροούσε καθώς έφούσκωνε τά πανιά; Τό 
καράβι «βγήκε στ’ άνοικτά. Ή  θάλασσα ήτον 
λευκή και ολόφωτη.

Είς τό Καραιξ δ Τριστάνος φθίνει. Περιμέ
νει τόν ερχομόν τής Ίζόλδης Τίποτε πλέον δέν 
τόν συγκρατεΐ. Ά ν  ζή, είνε πού την περιμέ
νει. Κάθε ήμέραν έστελνε στο άκρογιάλι νά 
ίδούν αν έρχεται τό καράβι καί τό χρώμα τοΰ 
πανιού του. Καμμίαν άλλην έπιθυμίαν δέν είχε. 
Αμέσως είπε καί τόν έφεραν είς τούς βράχους 
τοΰ Πενμάρκ, καί δσο ακόμη δ ήλιος ήτον είς 
τόν δρίζοντα έβλεπε μακρυά είς τήν θάλασσαν.

’Ακούσατε μίαν θλιβεράν συντυχίαν. 'Η  Ί 
ζόλδη έπλησίαζε. Τό καράβι έφαίνετο πλέον. 
"Ενας τρικυμιώδης άνεμος κτυπρ καί στριφο
γυρίζει τό καράβι. Ό  άνεμος λυσσφ, τά κύματα 
κινούνται έκ βαθέων, δ άέρας σκοτεινιάζει* ή 
θάλασσα μαυρίζει, ή βροχή πέφτει κτυπητή.

Ή  Ίζόλδη φωνάζει:
« Αλλοίμονο ! άθλία εγώ ! Ό  Θεός δέν θέ

λει φαίνεται νά ξαναϊδώ τόν Τριστάνον μίαν 
φοράν άκόμη· θέλει να πνιγώ σ’ αυτήν τήν 
θάλασσα. Τριστάνε, δν μία φορά σού μιλούσα 
δέν θά μ’ ένοιαζε δ θάνατος. Άγάπημένε μου, 
δν δέν φθάνω έως είς εσέ, είνε θέλημα θεού, 
καί είνε δ χειρότερος πόνος μου. Ό  θάνατος 
δέν μοΰ είνε τίποτε- γιατί τό θέλει δ Θεός, 
τόν δέχομαι' δμως, άγάπημένε μου, άμα τόν 
μάΟης, θ ’ άποθάνης άμέσως τό ξέρω.Ή άγάπη 
μας είνε τέτοια πού ούτ’ εγώ ούτε σύ ’μπο
ρούμε ν’ άποθάνωμε χώρια. Βλέπω τόν θάνα
τόν σου έρπρός καί μαζί τόν ίδικόν* μου. Α λ 
λοίμονο! ’Αγαπημένε' δέν γίνεται ή επιθυμία 
μου- ήτον ν’ άποθάνω στα χέρια σου, νά ταφώ 
στον ταψον σου- δμως θά μείνη άτέλεστη ή 
επιθυμία μου. Θ’ άποθάνω μόνη, μόνη χωρίς 
εσένα θ ’ άφανισθώ στό κύμα. "Ισως δέν θά μά- 
θης τόν θάνατον, θά ζήσης άκόμη περιμένον- 
τας νά ξαναγυρίσω. Ά ν  ό Θεός τό θέλη, ίσως 
καί γίνης καλά. Ά ! ίσως ύστερα άπό μένα ά- 
γαπήσης τήν Ίζόλδην τήν Κρινοδάχτυλη. Δέν
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ήξέρω τί θά γίνη. Ή ς πρός έμενα, αγαπημένε 
μου, δν εμάθαινα τόν θάνατόν σου, δέν θά ζούσα 
ούτε μία στιγμή πλέον. Ά ς  θέληση δ  θεός, άγα- 
πημένε μου, ή νάσέ κάμη καλά ή ν ’ άποθάνωμε 
καί οί δύο άπό τήν ίδιαν άγωνίαν θανάτου».

"Ετσι άνεστέναζε ή βασίλισσα. "Ομως ύστερα 
άπό πέντε ήμέρες ή τρικυμία έπαυσε. Στό υ
ψηλότερο μέρος τοΰ καταρτιού δ Καερδίν ύ
ψωσε φαιδρά τό άσπρο πανί, νά ίδή δ Τρι- 
στάνος καί άπό πολύ μακρυά τό χρώμα του.Ήδη 
δ Καερδίν βλέπει τήν Βρετάνην. . Αλλοί
μονο ! σχεδόν άμέσως ή γαλήνη διεδέχθη τήν 
τρικυμίαν, ή θάλασσα έγινε ήμερη καί άζά- 
ρωτη, δ άνεμος έπαυσε νά φουσχώνη τό πανί 
καί οί ναύται μάταια άδηγοΰσαν πότε ’μπρός 
πότε πίσω τό καράβι. Μακρυά έβλεπαν τήν 
άκτήν, δμως ή τρικυμία τούς είχε πάρει τήν 
βάρκα τους πού νά μή ’μπορούν νά βγουν. 
Τήν τρίτη νύκτα ή Ίζόλδη ώνειρεύθη δτι έ- 
κρατοΰσε στην ποδιά· της τό κεφάλι ένός ά- 
γριόχοιρου καί δτι τά ρούχα της ήσαν αίμα· 
τωμένα. ’ Εννόησε δτι δέν θά έβλεπε τόν άγα- 
πημένον της ζωντανόν.

Ό  Τριστάνος ήτον πολύ άδύνατος πλέον 
ώστε νά προσμένη στό Πενμάρκ, καί άπό πολ- 
λάς ήμερος κλεισμένος μακρυά άπό τήν άκτήν 
έκλαιε διά τήν Ίζόλδην ποΰ δέν ήρχετο. Κλαίει, 
δέρνεται. Όλίγο: καί θ ’ άποθάνη άπό μοναχήν 
τήν θέρμην τής έπιθυμίας του.

Τέλος δ άνεμος έπνευσε, καί τό λευκό πανί 
έφάνη.Τότε,Ίζόλδη ή Κρινοδάχτυλη έξεδικήθη: 
• "Ερχεται πρός τό κρέββάτι τού Τριστάνον 
καί λέγει: ...........

«'Αγαπημένε μου, δ Καερδίνφθάνει~ΕΙδατό 
καράβι του- προχωρεί άργά'μόλις τό άνεγνώρισα' 
ας ήτον νά σοΰ φέρη δ,τι θά σε κάμη καλά! »

«.’Ωραία μου, ξέρεις χαλά, δτι είνε τό καράβι 
του ; Λοιπόν πέ μου πώς είνε τό πανί του ;

—  Είδα καλά, τό έχουν άνοίξει καί δρθώ- 
σει ψηλά γιατί φυσά πολύ-λίγο. Είνε μαύρο.

Ό  Τριστάνος έστράφη πρός τό άλλο μέρος 
καί είπε:

« Δέν ήμπορώ νά κρατηθώ.» Είπε τρεις φο
ρές: «Ίζόλδη, αγαπημένη ! »Έπειτα «ξεψύχησε.

Τότε άρχισαν νά κλαίουν δλοι. Τόν έπήραν 
άπό τό κρεββάτι του, τόν εξάπλωσαν είς έναν 
πλούσιον τάπητα καί έσκέπασαν τό σώμα του 
μ’ ένα σάßαvoy.

Ό  άνεμος πλέον ι έπνεε δυνατά· τό καράβι 
έπλη’σίαζε.Ή Ίζόλδη έβγήκε, "Ακούσε τούς θρή

νους ανάμεσα άπό τούς δρόμους καί τά σήμαν
τρα νά σημαίνουν στά μοναστήρια, είς τάς έκ- 
κλήσίας. Έ ρώτρ γιατί σημαίνουν, γιατί κλαίουν.

«Δέσποινα, έχομε μεγάλο πένθος.ΌΤριστά- 
νος, δ άνδρείος, δ ειλικρινής άπέθανε. Ή τον 
άνόικτοχέρης καί βοηθούσε τούς δυστυχείς. Είνε 
ή πειό μεγάλη συμφορά.

Ή  Ίζόλδη τόν ακούει, δέν ήμπορεΐ ν ’ άρ- 
θρώση λέξιν. Ανεβαίνει στό παλάτι. Οί Βρε
τανοί χάνουν τόν νοϋν τους καθώς τήν βλέ
πουν. Ποτέ τους δέν είδαν τέτοιαν έ μορφιά. 
Ποιά είνε; άπό ποΰ έρχεται; Κοντά είς τόν 
Τριστάνον Ίζόλδη ή Κρινοδάχτυλη δέρνεται γιά 
τό κακό πού έκαμε. Ή  άλλη Ίζόλδη τής λέγει:

«Δέσποινα, άφησε με νά πλησιάσω. "Εχω 
περισσότερα δικαιώματα άπό σένα νά τόν κλαίω. 
Πίστευσέ με. Τόν άγάπησα πειό πολύ άπό σένα.

’ Εγύρισε άνατολικά, κ’  έπρόσευχήθη. Έπειτα 
Ιξεσκέπασε δλίγο τό σώμα, έξαπλώθη σιμά του, 
τοΰ Ιφίλησε τό στόμα καί τό πρόσωπο, καί ξεψυχά·

"Οταν δ βασιλεύς Μάρκος έμαθε τόν θάνα
τον των δύο άγαπημένων, Ιπέρασε τήν θάλασ
σαν καί άμα ήλθε είς τήν Βρετάνην, άνοιξε τά 
δύο μνήματα, έπήρε τά σώματά των καί τά έ
φερε είς' τό Τινταγκέλ. Κοντά είς μίαν έκκλη- 
κλησίαν τά έθαψε έίς δύο μνήματα τό ένα δεξιά 
καί τό άλλο άριστερά τής άψΐδος. "Ομως είς 
τά βαθειά μεσάνυχτα άπό τό μνήμα τού Τρι- 
στάνου έφύτρωσε ένα πλούσιο πράσινο βάτο, 
μέ δυνατά κλαδιά, μέ άνθη μοσχοβόλα, διε- 
σκέλισε τήν έκκλησίαν κ’ Ιμπήχθη μοναχό τού 
είς τό μνήμα τής Ίζόλδης. Οί άνθρωποι τού 
τόπου έκοψαν τό βάτο* δμως τήν άλλην ήμέ
ραν έξαναγεννήθη πλούσιο, άνθισμένο, ολο
ζώντανο, και βυθίζεται άκόμη στην κοίτην τής 
Ίζόλδης; Τρεις φορές ήθέλησαν νά τό κατα
στρέψουν. Μάταια δμως. ΈπΙτέλους διηγηθη- 
σαν τό θαύμα είς τόν βασιλέα Μάρκον. Ό  
βασιλεύς άπηγόρευσε νά κόψουν ξανά τό βάτο.

"Αρχοντες, οί αγαθοί τροβαδούροι τοΰ πα
λαιού καλού καιρού δ Μπερούλ, δ θωμά;, ό 
Μονσινιόρος Έϊλχάρτ, δ δεσπότης Γοδεφρεΐ- 
δος Ιδιηγήθησαν αυτήν τήν ιστορίαν γιά δσους 
άγαποϋν* δχι γιά τούς άλλους. Σάς χαιρετίζουν 
δι’ Ιμοΰ. Χαιρετίζουν εκείνους πού είνε σκε
πτικοί, κ’  εκείνους πού είνε εύτυχεΐς, τους λυ
πημένους καί τούς ποθοπλανταγμένους, τούς 
φαιδρούς καί τούς τρομασμένους. "Ας εΰρουν 
τούλάχιστον εδώ παρηγορίαν διά τήν άστασίαν, 
τήν άδικίαν, τό πείσμα, τόν πόνον, δλα τά δεινά 
τής αγάπης.
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Ε Θ Ν Ι Κ Α !  Π Α Ρ Α Γ ύ Γ Ι Κ Α Ι  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩ Ν  ΦΑΚΕΛΛΩΝ

ρ ϊ ς  την Εύρώπην πρό πολλοί χρόνου Εχουν 
συστηθή ιδιαίτερα ’ Ινστιτούτα προς μελέ

την των μεγάλων προβλημάτων, των άφορών- 
των τήν πρόοδον τού εμπορίου καί τής βιο- 
μηχανιας.Έπιστή μονές σοφοί και αμερόληπτοι, 
άλλοι κρατούντες τά σκήπτρα τής κοινωνιολο- 
γίας, καί άλλοι τής πολιτικής, δεν παύουν Ερ
γαζόμενοι προς επίλυσιν αυτών των προβλη
μάτων. Καί τό πράγμα είνε άπλούστατον. Οί 
άνθρωποι εκεί εργάζονται διότι γνωρίζουν δτι 
ή αληθινή έδραίωσις τής κοινωνικής προόδου 
έξαρτάται κατά τό πλείστον, είς τους σημερι
νούς χρόνους, εκ τής πραγματικής προόδου τού 
Εμπορίου καί τής βιομηχανίας. Κράτη καί ά
τομα συναγωνίζονται άμιλλώμενα πώς θά προ
παρασκευάσουν τό έδαφος επί τού όποιου ό 
φυσικός πλούτος μιας χώρας, εμπορικός ή βιο
μηχανικός τοιούτος, δύναται νά ευνοήση όλους 
τούς κατοίκους και νά ϊκανοποιήση κάθε νό
μιμον φιλοδοξίαν. Καί τούτο διότι γνωρίζουν 
ότι ή άληθής πρόοδος μιας χώρας Εγκειται είς 
τό Εργον τής γεωργικής ή βιομηχανικής παρα
γωγής, ήτις καταλλήλως Υποστηριζομένη δη
μιουργεί μεθοδικώς τό μεγαλεΐον ενός έθνους.

Μία τοιούτου είδους Εργασία, ήτις θά Εξη- 
σφάλιζε τήν ευημερίαν τού ατόμου, τών όμά- 
δων καί συνεπώς καί τού Κράτους εΐνε λυπη
ρόν 3ν είπωμεν ότι δεν έπιτελεΐται Ενταύθα. 
Κράτος καί άτομα Εδώ, εκτός τών απολύτως 
Ενδιαφερομένων διά τήν πρόοδον καί άνάπτυ- 
ξιν τής βιομηχανικής καί γεωργικής παραγω
γής δεν δίδουν μεγάλην προσοχήν. Ευρίσκουν 
φαίνεται ότι εϊνε καιρός χαμένος. "Εξω άπό 
τήν πολιτικήν καί άερολογίαν, μονόλεπτου δέν 
δίδει ό "Ελλην πολιτευτής ή Επιστήμων. ’ Ιδίως 
ό πρώτος δστις είνε Υποχρεωμένος ώς Εκ τής 
θέσεώς του νά φροντίση, νά εργασθή με ιε
ρόν Ενθουσιασμόν υπέρ τής βιομηχανικής άνα- 
πτύξεως τού τόπου. Ή  άδιαφορία αυτή φέρει 
τήν άγνοιαν καί συνεπώς καί τήν βιομηχανι
κήν παρακμήν, ήτις παρατηρείται είς τήν Ε λ 
λάδα. Καί όπως οί πολιτευόμενοι ώς άτομα 
δέν ενδιαφέρονται διά τήν βιομηχανικήν πρόο
δον τού τόπου των, τοιουτοτρόπως καί τό Κρά
τος, τό όποιον ουδέποτε εσκέφθη περί αύτής 
ώρίμως. “Αν έμερίμνα, ούδεμία αμφιβολία ότι 
θά είχε καί είς τά διάφορα υπουργεία είδικά

τμήματά, ασχολούμενα διά τήν βιομηχανίαν, 
καθώς καί Υπαλλήλους είδικούς οΐτινες νά έ
χουν ώς Εργον τήν μελέτην τού τί κάμνει ό 
Εργαζόμενος λαός. Ώ ς Εκ τούτου συνέπεια τής 
άδιαφορίας καί τής άγνοιας ταύτης είνε τό μί
σος τού Κράτους προς πάντα Εργαζόμενον βιο- 
μηχανικώς.

*  *  ·

Καί θά Ερωτήση κανείς : Πώς είνε δυνατόν 
τό Κράτος νά αίσθάνεται μίσος Εναντίον παν
τός βιομηχάνου; Καί ποία ή αίτία τού μίσους 
αδτού;

Τό Ερώτημα είνε άπλούστατον. ’Αλλά καί ή 
άπάντησις δέν είνε τόσον δύσκολος όσον είνε 
καί λυπηρά. Δυσάρεστος καί λυπηρά διότι θά 
δείξη μίαν φοράν επιπλέον τήν ελλειψιν οργα
νικού νού. Μιας σκέψεως κεντρικής ή όποία 
νά επιβλέπη καί νά διευθύνη τά πάντα. Καί 
όπως Ελεγον, ή άπάντησις δέν είνε δυσχερής 
διά τούς γνωρίζοντας τά πράγματα· διότι τό 
Κράτος μή εχον στατιστικήν τού τί κατασκευά
ζεται Εντός τής χώρας καί οποίας ώφελείας 
παρέχουν είςτόν λαόν τά κατασκευαζόμενα, νο
μίζει ότι πάσα βιομηχανία γίνεται είς βάρος 
τού δασμολογίου. Τοιουτοτρόπως κάθε βιομή- 
χάνον τον θεωρεί Εχθρόν τής πατρίδος. Ώ ς ενα 
άνθρωπον κερδίζοντα άκόπως ενεκα τής προσ
τασίας τοΰ δασμολογίου καί ζημιοΰντα τό Κρά
τος διά τής μή εισαγωγής Ετοίμων Εμπορευ
μάτων.

Είνε άληθές ότι βιομήχανοι τινές, Ενεργη- 
τικώτεροι ή Επιτηδειότεροι τών άλλων, κατώρ- 
θωσαν νά προκαλεσουν Υπέρ αυτών νόμους 
προστατευτικούς, ώς π. χ. οΐ Υφασματοποιοί, οί 
πιλοποιοί καί δύο τρεις άλλοι- άλλά τούτο δέν 
είνε λόγος ότι τό Κράτος πρέπει νά Εχη ώς 
Επωδόν πάντοτε: «Οί βιομήχανοι κερδίζουν, φό- 
ρον είς αυτούς». Διότι κάθε Εργαζόμενος πρέ
πει νά κερδίζη. Είνε νόμος κοινωνικός, άμετά- 
βλητος. Καί οί βιομήχανοι είνε πολύ φυσικόν 
νά κερδίζουν, όπως είνε φυσικόν τό Κράτος νά 
μεριμνφ όχι πώς θά φορολογήση αυτούς περισ
σότερον, άλλά πώς επωφελέστερον θά Εμβα- 
θύνη είς τήν μελέτην τών τάσεων τού εμπο
ρίου καί τής βιομηχανικής πρόδου προς παρα- 
κώλυσιν τής είσαγωγής είδών, κατασκευαζομέ- 
νων Εντός τής χώρας. Ή  προσκόλλησις τού
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κράτους είς τά εκ τής 
είσαγωγής ώφελήματα 
είνε άναμφισβήιητον 
ότι παραλύει τήν βιο
μηχανίαν τής χώρας 
είς βαθμόν ώστε άντι 
πινακίου φακής νά κα- 
ταστρέφεται όλόκληρος 
πλούτος Εσωτερικός, 
καί Ιδίως αί μικρόβιό- 
μηχανίαι έκεΐναι.αϊτι- 
νες παρασκευάζουν τό 
Εδαφος διά την άνά- 
πτυξιν τών μεγαλειτέ- 
ρων βιομηχανιών. ,

Μία άπό τάς βιο, 
μηχανίας αιτινες περισ
σότερον παρημελήθη- 
σαν άπό τό Κράτος είνε 
Εκτός τόσων άλλων καί ή φακελλοποιία.Ή βιο- · 
μηχανία αυτη, ήτις είνε Εκ τών εύγενεστέρων 
καί ήτις δεικνύει : τήν μόρφωσιν Ενός τόπου 
καί την κοινωνικήν άνάπτυξιν, μολονότι ήρχι- 
σεν άπό τού 1882 άπό δυσκολίας είς δυσκο
λίαν κατά τά τελευταία Ετη, άπό καταδρομής είς 
καταδρομήν τών Εν τοΐς πράγμασι, ευρίσκεται 
Ακόμη είς την άρχήν της Έ άν δέ είνε κλάδος 
δυνάμενος νά καυχηθή Εμπορικώς, ουχί όμως 
καί βιομηχανικώς— καί δυστυχώς ούχί Εξ Υπαί
τιό τητος του— είνε ή χαρτεμπόρια. Διότι δέν 
βλέπει κανείς ευκόλως Εν Εύρώπη χαρτοπωλεία 
τής περιωπής τού σχετικώς μικρού τόπου μας. 
"Ενεκα τούτου λοιπόν ή βιομηχανία αυτη τών 
φακέλλων ήτις είνε 'αναπόσπαστος τής μεια- 
σκευής confection  τού χάρτου καί τής κατα
σκευής κατάστιχων χρήζει μεγάλης διαδόσεως. 
Τό Ελληνικόν Κράτος μικρόν ώς είνε, δέν δύ- 
ναται νά διαθρέψη σήμερον τά Υπάρχοντα 
πέντε εργοστάσια άλληλοτρωγόμενα Επί στενού 
εδάφους. ’Επί μακρά Ετη οί εργοστασιάρχαι 
βεβαίως εζήτησαν νά τοϊς Επιτροπή ή εξαγωγή. 
Δυστυχώς όμως Ενταύθα όπως τά πάντα γί
νονται άμελετήτως, εγένετο καί δι’ αυτούς νό
μος διευκολύνων, ώς ελεγε, τήν Εξαγωγήν, άλλ’ 
άνεφάρμοστος είς τήν πράξιν. Διότι γενόμενος 
ό νόμος ουτος μονομερώς παρ’  άνθρώπων ξέ
νων πρός τά τής βιομηχανίας, δέν ήδύνατο νά 
εφαρμοσθή παρά τών ενδιαφερομένων, μολον
ότι επανειλημμένως προέβησαν είς διαβήματα 
ποός διόρθωσιν τού νόμου τούτου* διαβήματα

Τ Ο  E P f O S T A S l O N  Π Α Λ Λ Η  Κ Α Ι  K O T Z I A

τά όποια, όπως συνήθως, Ελλείψει οργανικού 
νού τής επισήμου πολιτείας, Εμειναν άτελεσφό- 
ρητα. Έ ν  τούτοις οί βιομήχανοι τής φακελλο- 
ποιίας δέν Εζήτουν άπό τό Κράτος τήν μετα
τροπήν τού πλανητικού συστήματος άλλά μέ 
όλον τό δίκαιον των έπόθουν καί ζητούν άκόμη 
νά πληρώνουν είς τό Κράτος τον χάρτην όταν 
εϊσάγεται όπως μέχρι τοϋδε, μέ τήν διαφοράν 
όμ ω ς ' όποιαν τον Εξάγουν Ικ νέου ώς Εμπό
ρευμα νά λαμβάνουν τά χρήματα των όπίσω 
δι’ όσον βάρος Εξάγουν, χωρίς νά συμπεριλαμ- 
βάνεται είς τούτο καί ή φθορά τήν οποίαν ύ- 
πέστησαν είς τήν εργασίαν των, μολονότι είς 
τά καλώς ώργανωμένα Κράιη καί ή φθορά 
άκόμη Υπολογίζεται πρός όφελος των και όχι 
πρός ζημίαν των. Άλλ’ ή αΐτησις των αυτη 
άπερρίφθη διότι ό τελώνης ήρνήθη νά δώση 
τήν προσωρινήν άτέλειαν μέ τάς συνήθεις δια
σαφήσεις διότι 0 συνταχθείς, δήθεν Υπέρ αυ
τών νόμος, ήτο ξένος πρός τό δασμολόγιον καί 
συνεπώς άνεφάρμοστος!

"Ετερον κτύπημα ή φακελλοποιΐα εδέχθη 
καί διά τής είσαγωγής είς κυκλοφορίαν τών 
βραχειών Επιστολών. ’Ενθυμούμαι μάλιστα μέ 
πόσον εθουσιασμόν εΐχομεν Υποδεχθή τήν και
νοτομίαν ταύτην. Αί Εφημερίδες τής εποχής 
Ετόνιζον θούρια Υπέρ αύτών χωρίς νά γνωρί- 
ζωμεν— όπως συμβαίνει συνήθως — ότι ή κομ 
ψή βραχεία δέν ήτο άμοιρος βιομηχανικών 
κινδύνων. Οί ενθουσιασμοί καί τά θούρια 
τών εφημερίδων ήνοιξαν εύρύν τον δρόμον



της και μέχρι τοιυ'του σημείου ώστε σήμερον 
ολόκληροι επαρχίαι νά μή γράφουν παρά Ιπί 
βραχειών ¿πιστολών. Επίσης τά 9/ 10 τής Ισωτε ■ 
ρικης εμπορικής Αλληλογραφίας γίνονται Ιπί 
βραχειών. Ώ ς Ικ τούτου ή φακελλοποιία καί 
ή μετασκευή τού ταχυδρομικού χάρτου Ιδέχθη 
ίσχυρότατον κόλαφον χωρίς νά ώφελήται καί 
τό Κράτος διότι ή βραχεία στοιχίζει είς αυτό 
5 καί γ 2 λεπτά.

Τοιουτοτρόπως αι Αμελέτητοι καινοτομίαι 
τού Κράτους εζημίωσαν όχι μόνον τήν βιομη
χανίαν τών φακέλλων διά τήν έλλειψιν εργα
σίας είς τούς εργάτας Αλλά καί εαυτό διά τής 
στερήσεως τών τελωνειακών. Μεγάλα έργοστά- 
σια φακέλλων ώς τό επί της δδοΰ Βουλής τών 
κ. κ. Πάλλη καί Κοτζιά καθώς και τόνεόδμη* 
τον τού κ. Τερζοπούλου επί τής δδοΰ Κα- 
λαμιώτη, κατήλθον είς τό ήμισυ τής παρα
γωγής των καί βαίνουν έλαττοόμενα. Έν 
τούτοις οί Αρμόδιοι Αδιαφορούν. Καί.δμως 
επιβάλλεται είς τό Κράτος σήμερον ή ή 
κατάργησις τής βραχείας' ή ή Ιλάττωσις τού 
γραμματοσήμου είς δεκάλεπτου δια τήν Ισωτε- 
ρικήν Αλληλογραφίαν. Διά τής έλαττώσεως τού
της τού ταχυδρομικού τέλους θά Ιπέλθουν ευ
χάριστα γεγονότα. Ά φ ’ ενός τά πραγματικά 
κέρδη τού Κράτους θά είνε διπλάσια άπό σή
μερον. Ά φ ’ ετέρου δέ ή βιομηχανία τών φα
κέλλων και τού χάρτου θ ’ Αποτινάξουν τόν I- 
φιάλτην τής συντριβής όστις Ανακόπτει τόν 
δρόμον τής άναπτύξεώς των. Παράδειγμα ή 
Γερμανία και ή Αυστρία αϊτινες «νόησαν αδτό 
καί ήνωσαν τά ταχυδρομεία των ούτως ώστε 
ή ανταλλαγή τής Αλληλογραφίας γίνεται αντί 
δεκαλέπτου. Τό δέ Αποτέλεσμα γνωρίζετε δποϊον 
είνε; ’Επίσημοι στατιστικοί βεβαιούν δτι ή 
κατανάλωσις τού γραμματοσήμου είς τάς δύο 
αυτάς χώρας έτριπλασιάσθη.

Τό ίδιον δύναται νά γίνη καί Ιδώ. "Αλλοτε 
πιθανώς νά ¿δικαιολογείτο ή εμμονή είς τό 
εικοσάλεπτου διότι είχε λόγον ισχυρόν τό δύσ
κολου τής μεταβιβάσεως, ΑλλΑ σήμερον τα 
πράγματα ήλλαξαν. Δέν. ευρισκόμεθα εις τήν 
Ιποχήν δπου διά νά μεταβή κανείς άπό τήν 
Στερεάν Ελλάδα είς τήν Πελοπόννησον έπρεπε 
νά σύνταξη πρώτα τήν διαθήκην του. Έ νω 
λοιπόν ή συγκοινωνία Ι.βελτιώθη Ιπαισθητώς, 
δέν νομίζει τό Κράτος δτι έχει καί αδτό κα
θήκον νά μή καρκινοβατή Αλλά νά παρακο- 
λουθή τήν πρόοδον καί συνεπώς νά Ιλαττώση 
τήν τιμήν τού εικοσάλεπτου ;

*  * *

Διά νά έχωμεν μίαν ίδέαν σαφεστέραν της 
φακελλοποιΐας, παρεκαλέσαμεν τούς Ανω κατα- 
στηματάρχας νά μάς όδηγήσουν είς τά εργο
στάσιά των. Οί φιλοπρόοδοι βιομήχανοι τό 
έκαμαν ευχαρίστως. Τό Ιργοστάσιον τών κ. κ. 
Πάλλη καί Κοτζια είνε ένα έκ τών αρχαιό
τερων έργοστασίων φακελλοποιΐας καί τών τε- 
λειοτέρων είς τό είδος των. Τό πρώτον από τό 
οποίον Ιξήλθον Ανά τήν Ελλάδα μικροί τε
τραγωνικοί φάκελλοι οί όποιοι ¿δίδαξαν είς τόν 
λαόν νά μή κλείη πλέον το γράμμα του μέ τά 
Απαραίτητα «μπουλίμια» τά όποΐα Ιφυγαδεύ- 
θησαν εδτυχώς άνεπιστρεπτεί. Τό Ιργοστάσιον 
τού κ. Τερζοπούλου είνε πολύ μεταγενέστε
ρον. Άλλ’ είς αμφότερα ή πρώτη Ιντύπω- 
σις είς τόν Ιπισκέπτην είνε κατ’ Ιξοχήν ευχά
ριστος. Τά καινουργή τελειότατα μηχανήματα 
διευθυνόμενα από εμπείρους χεϊρας τών Ιργα- 
τών καί Ιργατριών, άθορύβως σχεδόν εκτελούν 
Ακαταπόνητα τήν εργασίαν των. Οί Ιργάται 
καί αί εργάτριαι Αφον ρίψουν ένα βλέμμα ετα
στικόν ¿πάνω είς τόν Ιπισκέπτην καί δώσουν 
μίαν Ιξήγησιν διά τόν μηχανισμόν τού μηχα
νήματος, εξακολουθούν τήν εργασίαν των δνευ 
διακοπής. Δέν έννοούν νά χάσουν οΰτε ένα 
δευτερόλεπτου άπό τήν Ιργασίαν των διότι ό 
Έλλην Ιργάτης είνε κατ’ Ιξοχήν εδσυνείδητος. 
’Αγαπά ν<* *ερδίζη Από τήν Ιργασίαν του Αλλ’ 
Αγαπά καί Ικεΐνον διά τόν όποιον εργάζεται 
καί Ιδίως δταν ό Ιργοστασιάρχης τού παραχω
ρεί δλ« τά μέσα προς ανετον εργασίαν. Καί 
τούτο δφείλω νά τό ομολογήσω, διότι ύπό 
έποψιν εργατών έχομεν τό καλλίτερου δλικόν. 
Τούτο τουλάχιστον Αντελήφθην είς τάς συχνάς 
Ιπισκέψεις μου τών δύο έργοστασίων. Οί δνδρες 
είσέρχονται τήν πρωίαν είς τό Ιργοστάσιον καί 
παραμένουν μέχρι ■ τής μεσημβρίας, άπότε οί 
μέν οίκογενειάρχαι μεταβαίνουν είς τά σπίτια 
ττον οί δέ Αλλοι προγευματίζουν Ιντός' τού 
καταστήματος. Κατόπιν Αναπαύονται μέχρι τής 
μιας χα'ι ήμισείας, οπότε, επαναλαμβάνουν τήν 
εργασίαν των μέχρι τής έκτης εσπερινής. Καθ’ 
δλον αδτό τό διάστημα τών εργασίμων ωρών 
οΰτε καπνίζουν οΰτε Αρχίζουν τάς μωρολογίας. 
Ό  καθένας των κυττάζει τήν Ιργασίαν του μέ 
προσοχήν καί σοβαρότητα.

Παραλλήλως μέ τούς ανδρας είνε καί αί ερ- 
γάτιδες. Χαριτωμένα κοράσια τά όποια ώς λέ
γει καί ή παροιμία «έχουν στόμα άλλ’ δχι καί 
μιλιά». "Ενα εκ τών μεγαλειτέρων πού ήρώ- 
τησα, μ’  έπληροφόρησεν όχι εξ όλων τών !ρ - 
γατριών Αλλαι τρέφουν γέροντας γονείς καί

ΣΤΟΑ TOT ΒΡΓΟΣΤα ΒΙΟΤ ΤΕΡΖΟΠΟίΛΟΓ

Αλλαι ολίγον κατ’  ολίγον καταρτίζουν τήν 
προίκα των. "Οτι Ιργάζονται δέκα ώράς τήν 
ημέραν, δτι Αμείβονται καλώς και δτι, Αν τύχη 
να κάμουν νυχτέρι, πληρώνονται διπλήν τήν 
ώραν.

Καί δμως δλαι αδταί αί Αγαθαί εντυπώσεις 
χάνονται διά τόν επισκέπτην όπόταν πληροφο- 
ρηθή δτι ή πρόοδος αΰτη τών εν λόγω Ιργο- 
στασίων Ιπιτελείται είς βάρος τών Ιδιοκτητών 
καί δτι μεθ' δλην τήν καλήν θέλησιν ή φακελ- 
λοποιΐα διέρχεται κρίσιν καί πίπτει είς .μαρα
σμόν τοιοΰτον ώστε νά βλέπουν πολυετείς αγώ
νας ν’ αποτυγχάνουν οίκτρότατα ώς" εκ τής Αδια
φορίας τών ίχάστοχε υπουργών διά πδσαν με
λέτην καί ένίσχυσιν είς τό ώραΐον έργον των. 
"Ενας Ιργάτης μέ κόπον πολύν μάς διηγείτο 
δτι Από τίνος χρόνου μεθ’ δλους τούς αγώνας 
τών Ιργοστασιαρχών, ελλείψει τής δεούσης κυ
βερνητικής μερίμνης, Αντί ν’ αύξηθούν οι έν τοίς 
έργοστασίοις Ιργαζόμενοι, Απεναντίας βαίνουν

ελαττούμενοι. Καί ό καλός εργάτης έσειε περί
λυπος τήν κεφαλήν του μή γνωρίζων πού είνε 
δυνατόν νά καταλήξη τό πραγμα.

Τά λόγια του καί αί σκέψεις του καί τά τό
σον λυπηρά συμπεράσματά του έκαμαν νά ώ- 
χριάση δ Ινθουσιασμός μου. Ό χι βεβαίως διά 
τούς Ιργοστασιάρχας μας, αγωνιζομένους τόν 
ώραΐον Αγώνα τής προόδου, Αλλά δι’ αυτήν 
τήν βιομηχανικήν πρόοδον τής χώρας μας. 
Διότι είνε λυπηρόν νά μή ένισχύωνται είς τούς 
μόχθους των παρά τής Ιπισήμου πολιτείας δ- 
λοι Ικεΐνοι οί όποιοι Ιρρίφθησαν είς τόν α
γώνα τής ζωής μ’ ένα ευγενικόν Ιδεώδες νά 
ενισχύσουν τήν βιομηχανικήν παραγωγήν μιας 
χώρας χάριν εαυτών Αλλά καί χάριν τής πα- 
τρίδος, ήτις προοδεύουσα είς τήν βιομηχανίαν 
δέν θά φυγαδεύη τά τέκνα της προς εδρεσιν 
Ιργασίας αλλαχού, ε’ις τόπους γένους καί πλή
ρεις κινδύνων, διά τήν ζωτικότητα τής φυλής 
μας.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ 0 Υ Ν Ι Α Τ Η 2
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ΡΟΚΡΥΦΜΣ —  ΓΠΟ ΟΕΜΟΓ ΑΝΝΓΝΟΓ

Ο ΜΟΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΑΪΤΔΡΟ Μ ΟΣ —  ΓΠΟ ΘΕΜΟΓ ΑΝΝΙΝΟΓ

Τ Ο  ^ β « & Π € Ν θ Η Μ 6 Ρ Ο Ν

ΤΑ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΑ ΤΩΝ "ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ,,

Μ ά& ημα δγάοον  —  Β ιβλιοθήκη Ά β ρ ια νον , π ν ίη  
Ά θ η ν δ ς  ’  Α ρχη γέτιόθ{, 'Ρ α μ α ϊκ ή  Α γ ο ρ ά .

’Απέναντι τής σημερινής Παλαιός ’Αγοράς έπί τής 
οδού Αιόλου υπάρχει τοίχος άρχαϊος άνήκων εις τήν 
όπισθίαν (τήν ανατολικήν) πλευράν μεγαλοπρεπούς 
τετραγώνου οικοδομήματος, τον όποιον ή πρόσθια 
όψις κεϊται πλησίον των φυλακών τού Παλαιού Στρα- 
τώνος' έκεϊ σφζονται έπτά μονόλιθοι μεγάλοι κίονες 
έκ μαρμάρου τής Καρύστου, ρυθμού κορινθιακού. Πρέ
πει νά ύπολογίσωμεν άλλους επτά εις την έπέκτασιν 
αύτών πρός νότον, τήν θέσιν τών όποιων κατέχουσιν 
αΐ φυλακαί. Εις τό μέσον τών 15  τούτων κιόνων κεϊ- 
ται πρόστφον μεγάλης πύλης εισόδου μέ τέσσαρας 
κίονας έκ τών οποίων σφζεται είς μόνον, ώ ς καί μέ
ρος τής παραστάδος έκ τή ς κυρίας πύλης τής εισόδου.

'Εντός τό οικοδόμημα φέρει διπλήν στοάν είς όλας 
τάς πλευράς καί άνά δύο έξέδρας εις τήν νοτίαν καί 
βορείαν πλευράν. Έ χ ε ι  μήκος 122 μ. είς τάς μακράς 
καί 82  μ. είς τάς στενάς πλευράς, φέρει δέ emoöcv 
είς τά εσω τού σψζομένου τοίχου διαιρέσεις όμοιας 
πρός τάς τής Βιβλιοθήκης τής Περγάμου. Αναγνω
ρίζεται λοιπόν ότι είναι ή Βιβλιοθήκη Ά θ ρ ια νοϋ , τήν 
οποίαν αναφέρει ό  Παυσανίας, ώς οίκημα !χ ο ν  βιβλία 
κατασκευασθένύπότού Αύτοκράτορος εκείνου μεταξύ 
τού 125 καί 131 μ .Χ . ’ Εν μέσφ αύτοΰ ύπάρχουν θεμέ
λια Βυζαντινής έκκλησίας. έγεινε δε χρήσις τής Βιβλιο
θήκης κατά τήν Φραγκοκρατίαν καί Τουρκοκρατίαν 
ω ς άνακτόρου τού Πολεμάρχου καί τού Βοεβόδα.

Είναι γνωστόν έκ τής Ιστορίας ότιό  ’ Ιούλιος K ol- 
οαρ καί ό  Ό κταβιανδ; Αύγουστος Ιδωκαν χρήματα 
πρός άνέγερσιν 'Αγοράς πρός Άνατολάς ήτοι όπισθεν 
τής άρχαιοτέρας. Έ σώ θησαν αρκετά ίχνη τής Ρ<ομαϊ· 
x iji  ταύτης ¿γορά ς, δηλαδή ή μέν δυτική (εμπρόσθια) 
πλευρά της είναι ή σήμερον λεγομένη Πύλη τής ’ Αγο
ράς πλησίον τού Στρατιωτικού Αρτοποιείου καί ένός 
Δημοτικού Σχολείου, ή δέ δυτική (όπισθία) σφζεται 
έπίσης όλίγα βήματα πρός δυσμάς τού Πύργου τών 
’Ανέμων.

Ή  λεγομένη Πύλη τής ’Αγοράς είναι άκριβώς ή 
είσοδος τής ’ Ρωμαϊκής ’Αγοράς καί έχει άνατεθή είς 
τήν Ά θ η να ν  Α ρχ η γέτη , ’Αποτελεί πρόστφον μέ τέσσα
ρας κίονας δωρικού ρυθμσύ, έπί τών όποιων ύπάρχει 
επιστύλιον φέςον μακράν έπιγραφήν, δηλοΰσαν ότι ή 
’Αγορά κατεσκευάσθτ) διά χρημάτων τού Ιουλίου Καί- 
σαρος καί τού Αύγουστου'επί τού επιστυλίου ύψοϋται 
αέτωμα σφζόμενον, είς τό μέσον τού οποίου ύπήρχεν 
άγαλμα μή σω θέν τού Λευκίου Καίσαρός θετού υιού 
καί διαδόχου τού Αύγουστου, άποθανόντος όμω ς νεω- 
τάτου τφ  1 μ. X  άρα ή ’Αγορά κατεσκευάσθη μεταξύ 
τού 50  π X . καί τού I μ. X . Είς τό μέσον τού προ 
στφου είναι ή είσοδος διά τάς άμαξας καί εκα
τέρωθεν δύο πύλαι διά τούς πεζούς.

Ή  όπισθία πλευρά τής ’Αγοράς (δυτική) σώζεται 
πλησίον του 'Ωρολογίου τού ’Ανδρονίκου, είναι έπί
σης πρόστφον μέ τέσσαρας κίονας καί τρεις θύρας 
όλος διά τούς πεζούς. Είς τό έσωτερικόν ύπάρχουν 
αί στοαί, όπου έί| τά Ινδότερα ή σαν τά διάφορα κα
ταστήματα πρός εναπόθεσιν τών έμπορευμάτων.

ΕΠ ΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Η 'Ολλανδία, ή μικρά χώρα ήτις, ώ ς ή Ε λλάς, 
ήναγκάσθη νά άγοράοη άκριβά τήν ελευθερίαν 

της, έόρτασε πρό δλίγων ήμερων έκτακτον εορτήν.
Τήν 15 Ιουλίου συνεπληρώθησαν τριακόσια έτη 

οτου έγεννήθη ό  περικλεέστατος ζωγράφος της 
Ρέμπραντ.

Κ αθώ ς ό  "Ο μηρος, ό  Δάντε, ό  Βάϊρον, δύναταί τις 
νά είπη ότι ό  Ρέμπραντ δέν έχει πατρίδα άλλ’  ότι 
άνήκει είς όλον τόν κόσμον.

Ό ,τ ι  6  φειδίας ή το τό πάλαι Ιν Έ λ λ ά δ ι ώ ς γλύ
πτης, τό αύτό καί ο  Ρέμπραντ ύπήρξεν ώ ς ζωγράφος 
κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα έν Όλλανδίφ.

Έγεννήθη έν έτει 1606 είς L eiden  τής ’Ολλανδίας 
έκ γονέων απλοϊκών, πέμπτον αύτών τέκνον. Ό  πα
τήρ του ήτο μυλωθρός καί ¿ποθούσε νά ίδη τόν μι
κρόν υιόν του καταγινόμενον είς τά γράμματα, άλλ’ 
Ιφαίνετο ότι ό  μικρός επεθύμει δλως διάφορα πράγ
ματα. Τού ήρεσε νά σπουδάζη καί νά ζωγραφίζη αν
θρώπους καί αντικείμενα.

Τέλος .πάντων κατόρθω σε καί προοελήφθη ΰφ’ 
ίνός ζωγράφου ώ ς μαθητευόμενος. Διδάσκεται νά 
άναμιγνύη χρώματα, νά σχεδιάζη άπό πρότυπα γύ
ψινα καί άπό έμψυχα ’Επί τρία έτη έμεινε Χησίον 
τού διδασκάλου τούτου· κατόπιν Ιπήγεν είς Ά μ σ τ ερ - 
δαμ, Ή  μεγάλη αυτη πόλις συνετέλεσεν εις τό νά 
αύξηση τάς γνώσεις του καί νά έντείνη τό πνεύμα του.

Ή  συναναστροφή παντοίων ανθρώπων, τά μεγάλα 
πλοία φέροντα πολυτελή εμπορεύματα Ι ξ  ’Ανατολής 
καί ’ Ινδιών, έτρεφον τόν νοΰν του. Ά π ό  τότε έζήτει 
τήν χαρακτηριστικήν διαίρεσιν τού φωτός καί τής 
σκιάς, η όποια κατόπιν έγινε γνήσιον γνώρισμα τού 
Ρέμπραντ.

Ή  ελλειψις προτύπων —  όταν μετ’ ολίγον έπέστρε- 
ψεν είς τούς γονείς το υ — ήνάγκασεν αύτον νά ζωγρα
φίζη τόν εαυτόν του κυττάζων «ίς τόν καθρέπτην. 
τήν μητέρα του καί άλλα μέλη τής οικογένειας. Πρό 
πάντων ή  Α γ ία  Γραφή Ιδωκεν εις αύτόν πολλά θ έ 
ματα. Ώ ς  παΐς ήδύνατο νά άκούη Ιπί πολλάς ώρας τάς 
διηγήσεις τής μητέρας του περί τής λαμπρ&ς Α ν α το 
λής, περι τού Χριστού καί τών άποστολων.

Ή  είκών: « Ό  Παύλος έν τη φυλακήν δεικνύει τόν 
απόστολον σκεπτόμενον τίνι τρόπφ θ ά  ένθαρρύνη 
τούς ομοθρήσκους του.

Ό  Ρέμπραντ έ μελέτησε έπίσης τόν λαόν, γραίας, 
άγύρτας,ρακένδυτους. Ε ίς τό άσχημον έβλεπε τό ωραΐον.

Έ ν  τφ  Μουσείφ τής Χ άγης εύρίσκεται μία ζ ω -  
γραφ άτοΰέτους 1631, Ιπιγεγραμμένη : «Ό Σ υ μ εώ ν  είς 
τό ’ Ιερόν». Δ ά  τήν εικόνα ταύτην συνήθροισεν υλι
κόν έκ τής συναγωγής τών ’Ιουδαίων. Τ ό μεγάλο 
σώμα τού γέροντος ίερέως είνε θανμασίως ώραιον έν 

. μέσφ τού όχλου. Μόνον έπί τού ίερέως πίπτει τόφ ώ ς  
τό δέ ύπόλοιπον είνε έν τη σκιφ άλλ' έν σκιφ, ήτις 
άπορροφφ τό φώ ς άκτινοβολούν άπό τού κυριωτάτου 
συμπλέγματος. Ειργάσθη μετά μεγάλης προθυμίας έπί 
τής είκονος ταύτης.
' Κ ατ’ άύτήν τήν έποχήν είχεν άποκαταστάθή είς τό 

"Αμστερδαμ. Είλκυσε τήν προσοχήν όλων καί έλαβε 
ταχέως παραγγελίαν νά  ζωγραφίση τόν κ. T u lp , κα
θηγητήν τής ανατομίας έν μέσφ τών φοιτητών, άνα- 
τέμνοντα πτώ μα άνθρώπου.
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Ό  Ρ έμ π ρα ντ ν έ ο ς—  Α ύτοπ ροσα π ογρα φ ία

Ή ρ χ ισ ε  ζωγραφίζων tôv καθηγητήν, μέ τό πτώμα 
είς τό  κέντρον τής είκόνος, ρίπτων έπ’  αύτοδ δλον τό 
φώς. Αύτό ήχο μεγάλη καί ά|ία λόγου έπίνοια.

‘Από τοϋδεή Α μ η τ ο ύ  ώ ς ζωγράφου έξησφαλίσθη. 
Ιατρ οί, καλλιτέχναι, έμποροι, σοφοί, άνθρωποι παν
τός είδους έπε θύμουν νά ζωγραφίζωνται παρ’  αΰτοδ. 
Ο ύιω  ¿γνώρισε χήν δεσποινίδα S askia U ijlenburch  
τής όποιας ή εΐκών εύρίσκεται εις τό Μουσεϊον έν Κάσσελ 
(Γερμανία), καί ή όποια έγινε σύζυγός του. Ένυμφεύ- 
θησαν εν ίχει 1634 καί ήγορασαν μίαν οικίαν είς’ Α μ- 
στερδαμ. Έ χ ει συνήγαγε πανχας τούς θησαυρούς τής 
τέχνης του, πρό πολλών έτών συναθροισθέντας· όλα 
τά πράγματα τά όποια χόν είχον Ιλκύσει διά τό σχήμα 
καί τό χρώμα των, ζωγραφιάς παλαιός, σκεύη πορσε
λάνης κινεζικής κ.τ.-λ.

Έ ν  ετει 1642 Ικαμε τήν μεγάλην ζωγραφίαν: « Ή  
Νυκτερινή Περίπολος», ήτις elve γ>  κόσμημα ιού 
Μουσείου του "Αμστεροαμ καί ή πλέον (ρανσταστική 
δσον άφορφ χήν δύναμιν τού φωτός και τής σκιάς 
όλοκλήρου τής ζωγραφικής τέχνης.

Ή  οικιακή εύδαιμονία τού Ρέμπραντ ύπέστη μεγά
λος δοκιμασίας. Μ ετά χόν θάνατον τριών τέκνων του 
άπέθανε καί ή σύζυγός του, άπέμεινεδεείς αύτόν μόνον 
ό υΙός του T itu s  (1631). Έ ζή τει τήν παραμυθίαν εις 
χάς χαλλονάς τής φύσβως, πλανώμενος διαρκώς έξω. 
Κατά μικρόν έπανηρχετο πάλιν είς τήν ζωγραφικήν 
καί εις τάς προσφιλείς του μελέτας τών ‘ Αγίων Γ ρα
φών. Έ π ί τής ζωγραφίας, ήτις εύρίσκεται είς ΛούΒρ 
τών Παρισίων : *οί δυο μαθηταί τοδ Κυρίου είς Έ μ -  
μαούς», ό Χριστός κάθηχαι παρά μικρόν χραπέζιον, 
διαμοιράζων χόν άρτον. Τ ό ψώς Ακτινοβολούν ήδέως, 
φωτίζει τήν κατηφή όψιν Του. Ε ίς  τών μαθητών, ο

άπλο'ίκώς πισχεύων, ήννόησεν καί εσταύρωσε 
τάς χεϊρας, ό  άλλος, ό  περισσότερον έξεταζων, 
άμφιβάλλει άκόμη.

- Ή  ηδονή τοδ Ρέμπραντ νά άγοράζη παντοειδή 
καλλιτεχνικά πράγματα, καί τά δυστυχήματα εις 
τάς έργαοίας τον εφερσν αυτόν είς στενοχώριαν. 
Έ ν  ετει 1656 δλα τά έπιπλα καί τά λοιπά οκεύη 
του έπωλήθησαν δημοσίως Μετά μεγάλης 6 - 
δύνης έβλεπεν δ τι όλα τά  πράγματα εις τά δποϊα 
είχεν άφοσιωθή, διεσπείροντο πανταχοΰ καί τ έ 
λος πάντων δέν υπολείπεται είς αύτόν παρά μό
νον ή  μεγάλη καί ισχυρά δύναμις τής τέχνης 
του.

Μ ετά μεγαλειτέρου θάρρους ήρχισε πάλιν νά 
ζωγραφίζη. Ή .αύ^οζωγραφία τού έτους 1657 έ
χει τδ . υπερήφανον καί πλήρες πεποιθησεως 
βλέμμα άνθρωπον δστις δέν καταβάλλεται

’Από τότε Ιζη  μόνον διά τήν εργασίαν του 
καί άπεσύρδηάού κόσμου μέχρις δτου Ιλαβεν 
εντολήν ήτις ύπήρξεν ή τελευταία καί είς τήν δ- 
ποίαν συνήγαγε όλος τάς γνώσεις του περί χρώ
ματος καί φωτός τάς οποίας άπέκτησε καθ’  ό - 
λην του τήν ζωήν. Ή  είκών αΰτη είνε : « Ή  
Επιτροπή τών υφαντών» (1661).

“Εκτοτε ούδείς εγνώρισέν αύτόν· καί όταν 
άπέθανεν έν ετει 1669 είς Ά μ στερδα μ , είχε 
λησμονηθή παρ’  δλων— αλλά μόνον προσωρίνώς 
καί δπως άνοδειχθή ύστερον ώ ς ό μέγιστος ιών  
ζωγράφων τοδ κόσμου.

Ε ν Χ άγη  Α . Ε . Η. Θ Ο Ε Κ Ο Ο Ρ

Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α Ι

Γ εώ ργιος Κ . Κ οφ ινάς.

γάρος, ήσχολείτο είς τήν ενεργόν δημοσιογραφίαν 
μέ άρθρα γεμάτα άπό νεανικήν ζω ήν καί ώριμον 
φρόνησιν.

Ό τ α ν  ώ ς ανώτερος υπάλληλος τοδ ύπουργείου τφν 
Οίκονομικών, νεώτατος έπίσης .κατ’ . Ιξαίρεσιν πρός 
τήν επικρατούσαν είς τόν τόπον μας γεροντοκρατίαν, 
διηύθυνε μέ πολύ στιβαρόν χέρι. καί σπανίαν εύσυ- 
νειδησίαν,κατ’ άρχάς μέν τό τμήμα τών δασών, έπειτα 
δέ διαφόρους άλλας σπουδαίας υπηρεσίας του ύπσυρ- 
γ'είου εκείνου.

Κ αί τελευταΐον ώς διευθυντήν καί χειριστήν ενός 
μεγάλου εθνικού έργου : τού Λαχείου τού Στόλου 
και τών ’Αρχαιοτήτων. .

Τόν θερμουργόν χειριστήν τού καλάμου τής νεα
ρός ηλικίας έπανέδλεπα συχνά κατόπιν είς τά πολύ- 
αριθμότερα νομικά καί οικονομολογικά άρθρα του, 
όπου κατορθώνει νά δίδη ύφος Ιπαγωγόν καί καλλι
τεχνικόν είς θέματα ξηρά, νά ζωογονή τού^άψύχους 
αριθμούς καί τά άρθρα τών κωδίκων.

"Ενας σπάνιος δημόσιος λειτουργός μού παρουσιά- 
ζετο είς τήν δευιέραν περίπτωσιν, εύθύς, αυστηρός, 
πρϋβάλλων τό στήθος του, διά νά ύπερασπίζη μέ 
φανατισμόν τά πολυειδώς άπειλοόμενα συμφέροντα 
τού δημοσίου, διά νά έκτελή μέ μίαν λέξιν τό  κα&ή- 
χ ο ν  του.

Είς τήν τρίτην περίστασιν άνεγνώρισα ένα χειρι- 
’  στήν μιάς μεγάλης δυιάμεως, ή. όποίά έκπορέυομένη 

άφανώς άπό τά θυλάκια τοδ λαού, ύπό τον τύπον 
Ε θνικού  Λαχείου, καταλήγει· είς ίοοδον  Ivos καί 
πλέον Εκατομμυρίου κ α τ ’  ir o s  ύπέρ τοΰ Ταμείου ιού 
’ Εθνικού Στόλου, όπου τόσαι μας έλπίδες έχουν, άπό· 
τεθή.

Γ εώ ργιος Ν . Κ οφ ινάς.

Μέσα είς τά τρία αύτά σημεία διαγράφεται μία 
φυσιογνωμία, όχι συνήθης είς την δημοσίαν υπηρε
σίαν τού τόπου μας.

Α . Α.

ΛΟ ΓΟ Ι ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ

Ή  Ά νά στοσίξ.
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χ α ι  ¿ χ 'ρ α * ν & ν μ ι? α  η  ß X d n x ii  x e l o v f u r a !  <*

’  /  ( Ά λ ο  ¿ ν α  # 2 η σ χ 4 ν τ ι χ ό ν  n $ Q to& tK 0 ¥ .)

ΓΝ Ω Ρ ΙΖ Ε Τ Ε  μίαν «άνάσιασιν»; Είνε ή Ρωσσική. 
Έ ν α ς  λαός πού ανεβαίνει. Δέν σάς έκπλήττει; 

Έ ρ χ ου  καί βλέπε
Μ ία κίνησις Ιλιγγιώδης.
Ή  χώρα τού Δοστογιέφσκη, ή χώρα τής μεγάλης 

ζω ή ς, τών πάρα πολύ ανθρωπίνων έρώτων, τού θρη
σκευτικού μυστικισμοϋ, τών 100 Ικατομμυρίων κα
τοίκων είνε μία χώρα που δέν είδα, όμως διαισθά

νομ αι, όμω ς άγαπώ. <
Γνωρίζετε τί θ ά  πή έλευθερία συνειδήσεως είς ε- 

' κατόν εκατομμύρια ανθρώπων μέ πρωτογενή ρώ μην; 
Έ ν α ς λαός πού έχει τόσο μεγάλα πάθη, έχει μεγά
λην ψυχήν. Γνωρίζετε τί θ ά  πή άπελευθέρωσις μιας 

'■ψυχής αλυσσοδεμένης;
ΐδ ο ύ  ένας λαός ανερχόμενος

’ . * * *
Συνέδεσα πάντοτε τήν Ρωσσίαν μέ τόν Ελληνικόν 

Χριστιανισμόν. Μήπως δέν είνε Ιλληνικός ό  ρωσσι- 
κός Χριστιανισμός ;

"Ενας υπουργός τών ’Εκκλησιαστικών πρό χρόνων 
όμιλών διά τάς ρωοσικάς έκκλησιαστικάς ακαδημίας 
τής Μόσχας καί τής Πετρουπόλεως. ώμίλησε άκόμη 
καί περί Ελλήνων πού μεταβαίνουν νά  σπουδάσουν 
έκέϊ τήν θεολογίαν.

Κ αί παρετήρησε: Τ ό  φώς έκπέμπεται πλέον άπ’ 
έδώ,

Δέν είχε άδικον.
Έ ά ν  έ δ ώ : ή  θρησκευτική κίνησις είνε μηδέν, άν

άκυγητούμεν, Ά ν  "έχωμεν ^αΟρώ,σει τά'χέρίά.' δέν πρέ
πει νά'νομίσωμεν ότι και ό  ελληνικός χριστιανισμός 
τής ,Ρωοσίας, θ ’  άκινητήοη .Αύτός έχει τάσεις πρός 

.χίνηοιν·. , : ' · . "  ,
Π αρά .τήν θ,έόλργικήν. κίνησιν. ιώ ν  τελευταίων ,έ- 

\ώ ν , είς τήν.. όποιαν; οί Ρώσοοι πρωτοστατρύν, παρά 
τάς 'μεταρρυθμίσεις ποδ όνειρεύονται τάς, διοικητικός 
τής· εκκλησίας των — ονειρεύονται άκόμη τόν έγγαμον 

. κλήρον κ ο ί τήν κατάργησιν τοδ επισκοπικού άξίώμα- 
τόί;— σκέπτονται πώς νά μεταρρυθμίσουν έπι τό βέλ- 

. τιον. τήν λατρείαν, πώ ς νά την πλησιάσουν πρός τόν 
λαον.' ·

Καί τβΰΐο είνε άπείρως μέγα.
Παρετηρήθη ότι τά , τελετουργικά βιβλία —  και 

τοδτό συμβαίνει τόσο είς τήν Ρωσσίαν όσο καί είς 
τήν Ε λ λ ά δ α — ; μένουν γεμάτα άπό εκφράσεις άπό λέ
ξεις, άπό τυπικόν άκομη άγνωστον είς τόν λαόν. Καί 
αύτή είνε ή ο,Ιτία διά τήν -όποιαν εκείνος πού είοέρ- 
χεται είς τόν ναόν δέν. ευρίσκει τήν ώραν νά έξ- 
έλθη.

’Ακόμη λειτουργίαι. κάί Ιεροτελεστίαι έχουν ένα 
μήκος άπελπιοτικόν. Ό  Χριστός όμως είπε: «προσ
ευχόμενοι μή ,βαττολογήτε ώσπερ οί εθνικοί». ’Α κό
μη αΐ Ιεροτελεστίαι αύταί ήσαν προιο,ριομέναι διά 
μοναχούς. 0 1  λαϊκοί έχουν καί άλλας άσχολίάς παρά 

. τήν προσευχήν.. .Έ χ ο υ ν  τήν εργασίαν'. Έ π ειτα  καί 
ή Ιργασία είνε π ρ ο σ ε υ χ ή orare est laborare, orare  
et laborare. Θέλουν εξερχό'μενοι άπό τόν ναόν νά 
είνε άναγεννήμένοι .αλλά . καί νά στέκωνται είς. τά 
πόδια των.· Αυτός πάλιν ό κολασμός ,τόϋ σώματος 
είνε πράγμα άντιθρησκευτικόν. Διότι όπως' είπεν ό 
ποιητής. N o v a lis ,, τό σώμα εΐνε «ναός»* είνε μάλι
στα, είπε, ο μόνος πραγματικός ναός μέσά είς την 

•φύσιν. ' ν ·1
Ναός μέσα είς τόν όποιον ή ψυχή προσεύχεται έ- 

πανερχομένη είς τόν έαυτόν της. Μεταβάλλοντες —  
σκέπτονται οί Ρώσσοι έκκλησιαστικοί —  τό έκκλη- 
σιαστικόν τυπικόν, δέν μεταβάλλομεν τίποτε δογματι
κόν. Ή  ίοτορία λέγει ότι συνετάχθη άπό τόν άγιον 
Σάβαν κατά τόν Ε ' αιώνα διά μοναστήρια τής ΓΙα- 
λαιστίνης καί τόν βεόδω ρον τόν Στουδίτην καί ότι 
καμμία σύνοδος δέν έσκέφθη νά τό Ιπικυρώοη. νά 
θέση κάτω άπό τό τυπικόν αύτό τήν σφραγίδα τής 
αίωνιότητος, τού άμεταβλήτου.

Τό περιεχόμενον τοδ τυπικού μετεβλήθη κατά και
ρούς σύμφωνα μέ τάς εκάστοτε α,άγκας,

« Καί όποιον είνε τό αποτέλεσμα—  γράφουν είς τήν 
Νέαν Σιών τής Τερουσαλήμ— τών παραδόξων τού
των δανείων ξένων τύ π ω ν; Τ ό  Αποτέλεσμα είνε, ότι 
ημείς εύχαριστούμεν τόν Κύριον διά τήν έμφάνισιν 
τού φωτός, καθ’  ήν στιγμήν παρ ήμϊν επέρχεται σκό
τος· ότι τελοϋμεν τόν ορθρον άφ’  εσπέρας καί τόν 
Ισπερινόν τήν πρω ίαν ότι ό ορθόδοξος πρό τής με- 
ταλήψεως μετανοεί έπί τοιούτοις άνατολικοίς μονα- 
^ικοΧς άμαρτήμασι, περί ών ούδέποτε ήκουσε· ότι 
αναγκάζεται νά νηστεύη 2 00  ημέρας τόν χ ρ ό ν ο ν ...»

»  *  *

Διατί νά μήν έχουν άλλο τυπικόν οί λαϊκοί, άλλο 
οί κοσμικοί; Έ π ε ιτ α  πάρα πολύ Παλαιά Διαθήκη δέν 
χρειάζεται Έ π ειτα  τελούνται τόσα πράγματα κατά 
παράδοσιν άπό τών πρώτ w  χριστιανικών αΙώνων α 
κατανόητα είς τούς σημερινούς πιστούς . ."Ε π ειτα  
διατί νά προτιμηθή ή λειτουργία τού Χρυσοστόμου  
άπό τήν ποιητικωτέραν της λειτουργίαν τοδ Ά γιου  
Β ασιλείου .. .

Α ύτά ζη τεί ή Ρωσσική «άνάστασις». Περιμένομεν 
καί τήν νεοελληνικήν.

Μ Ο Υ Κ ΙΟ Σ  Σ Κ Α Ι Ο Λ Α Ϊ
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η κυρία Μαρκέλλα Τιναίρ έδημοσίευσε νέον Ιρ- 
γον, τό όποιον κρίνεται ω ς τό άριστούργημάτης 

« L a  R eb elle». Τ ο  μυθιστόρημα τοΟτο τής γονίμου 
γαλάτιδος συγγραφεως, ή όποια έδωκεν έως τορα άρ- 
κεΐά μυθιστορήματα, είνε ή Ιστορία μιας νέας δημο
σιογράφου, Ιστορία έρωτική εύγενής, ύπερόχως λεπτή 
μέ τά δώρα τής ψυχολογικής παρατηρήσεως. Ιδο ύ  
τί γράφει γνωστός κριτικός εις τήν «Έπιθεώρησιν» 
περί τής R ebelle  καί περί τού Ιργου τής Μαρκέλλας 
Τιναίρ :

« Τ ό  τελευταΐον μυθιστόρημα τής κυρίας Μαρκέλ
λας Τιναίρ έπηκολούθησε μίαν άνατύπωσιν του «Α - 
va n t l ’am ou r» προγενεστέρου μυθιστορήματος της. 
Μερικοί κριτικοί εψεξαν τήν συγγραφέα διά τήν υ
περβολικήν της γονιμότητα. 'Ομολογώ ότι η . μομφή 
αύτή. καί άν άχομη ήτο βάσιμος, θ ά  μού έφαίνβτο 
αρκετά μαιαία. Ό  Γουατάβος. Φλωμπέρ, πού επικα
λούνται διηνεκώς εις παρομοίας περιστάσεις, συνέθε
σε ν εις μίαν δεχαετίαν την M adam e B o vary . Πολύ  
καλά Ά λ λ ’ ας ίιποθέσωμεν ότι εις τό διάστημα αύ- 
τής τής δεκαετίας συνέθετε άντί ένός, δέκα αριστουρ
γήματα. Κανείς δέν θ ά  τόν έψεγε. Τ ί αξίζει ή «R e
belle», ίδού τί μάς ένδιαφέρει. Ν ομίζω δτι ή «R e 
belle» είνε ένα μυθιστόρημα άξίας· καί δσον ή κυρία 
T in ay re  μάς δίδει άνάλογα έργα, τόσο θ ά  είνε μάλ
λον αξία τής ευγνωμοσύνης μ α ς .. »

«Τ ό  μυθιστόρημα τής κυρίας Τιναίρ δέν έχει κα- 
νέν άπό τά έλαττώματα τά συνήθη ε(ς τήν γνναικείαν 
λογοτεχνικήν παραγωγήν. »

Τήν «R ebelle» θ ά  δημοσιεύσω μεν έν μεταφράσει 
εις τά «Παναθήναια», άπό τού Ιπσμένου τεύχους τού 
μηνός Αύγουστου. Τήν έλληνικήν μετάφρασιν άνέλα- 
βεν ό κ  Α . Καμπάνης.

ΜΙΑ  πολύ ένδιαφέρουσα μελέτη τού κ. Α . ’Αδαμάν
τιου «Τ ά  χρονικά τού Μορέως» έξεδόθη εις βι- 

βλίον, άναδημοσιευθέν άπό τό «Δελτίον τής Ιστορικής 
καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ε λλά δος». Είναι 
γραμμένον με πολλήν γνώσιν τών πραγμάτων, έπειτα 
από μελέτην έπισταμενην. Ό  συγγραφεύς εξετάζει 
κάθε σχετικόν μέ τό Χ ρονικ όν  τού Μ ορέως καί έξάγει 
διάφορα συμπεράσματα:

Ό τ ι  πρό τής οριστικής άκόμη διαρρυθμίσεως οί 
Φράγκοι, διανεμηθέντες τό κατακτηθέν τμήμα τού 
Μορέως, κατέγραψαν τό άποτέλεσμα τής διανομής είς 
Βιβλίον (ρητζίστρο). Κατά τό Βιβλίον τούτο έρρυθ- 
μίζετο ή στρατιωτική λειτουργία. Ό μ ο ιον  ύπήρχεν είς 
τά βασίλεια τών 'Ιεροσολύμων καί τής Κύπρου.

"Ο τι παραλαβόντες οί Φράγκοι ήγεμόνες έκ Καιν/ 
πόλεως τάς Ά σσίζα ς τής Ρωμανίας, ¿σχημάτισαν Ιδίαν 
νομοθεσίαν, έρειδομένην καί έπί τών εγχωρίων νομί
μων. Δέν είναι βέβαιον άν ή φραγμοπελοποννησιακή 
αύτή νομοθεσία κατεγράφη είς βιβλίον. Είς πάσαν 
όμως κρίσιν ή άλλην επίσημον πράξιν ¿τηρούντο μετ’ 
άκριβείας τά πρακτικά.

Εις τόν κατ'έξοχήν αύτόν «τόπον τής κατακτήσεως» 
Ρη>8 άβ conqueste  πολύ εύλογος ήμπορεί νά θεω - 
ρηθή ή ύπαρξις καί Βιβλίον τή ς  κατακτήοεω ς. Τ ό  άρ- 
χικόν τούτο Χ ρονικόν  τού Μ ορέοις ήντλησε τά περί 
τής διανομής τών τιμαρίων καί τάς άλλος όντως 
ακριβείς γεωγραφικός πληροφορίας έκ τού ρη τζίοτρον, 
τά δέ κατά τάς φεουδαλικάς δίχας καί τάς χοίιρτας, τά 
παρλαμέντα , έκ τών πρακτικών τού πριγκιπάτου. Ή τ ο  
δηλαδή ό συγγραφεύς επίσημός τις χρονογράφος τού 
πριγκιπάτου τής Ά χαΐας.

Καί τό μέν αρχικόν Χ ρονικόν το ν  Μ ορέω ς  άπωλέσθη. 
δέν απέχουν όμως αύτοϋ πολύ αί σωζόμεναι διασκευαί 
ή Ιλληνική καί γαλλική. Πολύτιμοι είναι αί πληρο-

φορίαι πού μάς δίδουν περί τού βίου καί τής κοινω
νίας. Ε κ τός τούτου μάς δείχνουν στοιχεία εύνόμου 
καί ίσοπολιτιχής κοινωνίας, ή οποία άνεπτύχθη εις 
τάς ελληνικός χώρας.

Είς τοιαύτην τελείως ρυθμιστικήν πολιτείαν άνα- 
τραφέντες οί πρόγονοί μας. κατορθώνουν ταχέως ν ’ 
άναοτηλώσουν τήν βυζαντινήν κυριαρχίαν είς τόν Μ ο- 
ρέαν καί νά καταστήσουν τήν χερσόνησον έπί τινα χρό
νον κέντρον πολιτικής καί καλλιτεχνικής άναγεννή- 
σεως διά τού δεσποτάτου τών Παλαιολόγων, κατ τέ- 
λος ν ’  άντιτάξουν εις τήν τουρκικήν λαίλαπα τήν εθνι
κήν συνείδησιν άνεπτυχμένην, άποδεικνυόμενοι καί 
εις τόν πόλεμον καί είς τόν κοινωνικόν βίον ύπέρμα- 
χοι των ελευθεριών τής πατρίδος.

ΤΑ  ελληνικά γράμματα πενθούν διά τόν θάνατον 
τού Αμερικανού μεσαιωνοδίφου John Schm itt. 

Ό  Σμίτ με άληθηνήν αγάπην κατέγινε είς.τήν επο
χήν αύτήν, Ή  τελευταία του κριτική έκδοσις τού 
«Χρσνικούτού. Μορέως» αποτελεί σπουδαιοτάτην συμ
βολήν είς τήν μελέτην τής μεσαιωνικής ιστορίας καί 
φιλολογίας μας. Κ άθε μελετητής τής φεουδαλικής 
Ε λλάδος όφείλει νά λάβη ύπ’ δψιν τό έργον τού 
Σμίτ. At ποικίλαι πληροφορίατ τάς όποιας δίδει είς 
την εισαγωγήν περί τού συγγραφέως τού «3£ρονικού» 
περί της χρονολογίας του, περί τής Ιστορικής του ά 
ξιος κλπ. άνέδείξαν τόν Σμίτ Ινα τώ ν σπουδαιότερων 
Ιρευνητών μιας τόσον πλούσιας υπό πολλάς επόψεις 
εποχής.

ΕΙ Σ  τό τελευταΐον τεύχος τά «Βυζαντινά Χρονικά» 
τού ακαδημαϊκού R ege l τής Πετρουπόλεως» ανα

λύουν τήν tx lh o iv  τή ς  ιστοριοδιφικής καί παλαιογραφι- 
κής ίκ ίρ ομ ή ς  είς τήν επαρχίαν ΚαΧαβρνto>v τήν όποιαν 
πέρυσιν έδημοσίευσεν είς τά Π α να & ή να ια  ό κ. Ν. 
Α . Βέης καί εκφράζουν τήν εύχήν νά ϊδουν ταχέως 
έκδεδομένα είς τόμον τά πορίσματα τής έκδρομής ε
κείνης, συντελεστικώτατα, λέγουν, διά τάς μελετάς 
τής μέσης καί νέας ελληνικής Ιστορίας καί γλώσσης.

Μ

ΕΙ Σ  τό Πολυτεχνείον έγινε πρό ήμερων ενώπιον 
τού διδασκαλικού κόσμου, μοναδική διά τό πραγ- 

ματευθέν θέμα διάλεξις τού κ. Κυπαρίσου Στεφ άνου: 
« Ή  φιλοκαλία ύπό έθνικήν Ιποψιν». "Α ν δέν άπα- 
τώμαι, πρώτην φοράν καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
έπραγματεύθη μέ τόσην γοητείαν λόγου, έμβρίθειαν 
κοά πρωτοφανή διά τους "Ελληνας διαλεκτικήν τέ
χνην ζήτημα ούοιώδες, θίγον αύτήν τήν ψυχήν καί 
τήν ζω ήν τού Ελληνισμού.

«Νομίζομεν συνήθω ς,— είπεν άρχίζων τήν διάλεξιν 
του δ κ  Στέφανος,— δτι κύριον χαρακτηριστικόν τού 
"Ελληνος είνε 6  τόπος δπου έγεννήθη, ή γλώσσα τήν 
οποίανόμιλεϊ καί ή θρησκεία του.’Εν τούτοις, μολον
ότι σπουδαιότατον χαρακτηριστικόν είνε ή κοινότης 
τών εθνικών περιπετειών καί τυχών, ούχί άσήμαντον 
γνώρισμα πρέπει νά είνε καί ή φιλοκαλία ήτις οφεί
λει νά παρουσιάζη διά τόν "Ελληνα ένα δλως ιδιαί
τερον τύπον άφού τά γνωρίσματα τής Ελληνικής φ ι
λοκαλίας, τά πλέον σπουδαιότερα, συνίστανται_ είς 
τήν 'Απλότητα, τήν ’Ηρεμίαν, τήν 'Ενότητα, καί τό 
Σκόπιμον.»

Έ π ί  τού ορισμού τούτου ό  κ. Στέφανος έστήριξε 
τήν διάλεξίν του, είς τήν οποίαν μέ συνοχήν βαθύτα
των φιλοσοφικών καίψυχολογικών παρατηρήσεων, μέ 
δηκτικότητα φαιδρύνουσαν καί προκαλούσαν σκέψεις 
θλιβεράς διά τό μέλλον τής φυλής μας, μέ θεωρίας 
περί καλού καί γλώσσης, έξηγμένας άπό τήν έπιατα»
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μένην μελετην τώ ν πραγμάτων καί μόνον αύιών, I- 
δωκε τους μεγαλειτέρούς κολάφους κατά τού Σχολα
στικισμού καί τού τρόπου τής ανατροφής ιώ ν τέκνων 
μας Ε νώ π ιον τών έκπληκτων ακροατών του. οί ό- 
ποίοι κατά τό πλεΐιιτον είνε υπεύθυνοι διά τήν πσρα- 
τηρουμένην άκαλαισθησίαν τών Νεοελλήνων, ακροα
τών πού τούς έθώπευε καί τούς έποδοπάτει συγχρό
νως, διήλθεν ολόκληρος ή Ιστορία τής τέχνης. ‘Από 
τά χείλη τού άγορητού έπεσαν ω ς κεραυνοί κατά τη - 
Πολιτείας και τής Κοινωνίας αί ωραιότεροι συμβου- 
λαι καί ό  τρόπος τού πώ ς δύναταί Σχο’λείον καί Κοι
νωνία δμού νά καταστήσουν τό έθνος φιλόκαλον, νά 
τού υψώσουν τήν ψυχήν και τήν διάνοιαν πρός τά 
μεγαλα ιδανικά, πού μόνον ή αισθησις καί ή έπίγνω- 
σις τού καλού δύναντάι νά Ιμπνεύσουν.

ΕΙνε δμως ζήτημα άν αύτόν τόν τρόπον τού καλού 
τον ενοησαν οί άκροαταί του είς τών όποιων τήν μέ
ριμναν είνε εμπιστευμένη ή μόρφωσις τής ψυχής τών 
ελληνοπαιδων. Και συνέστησε μέν ό κ. Στεφάνου είς 
αυτσυς, οτι επειδή τό έθνος μας είνε πτωχόν πρέπει 
ν αρχισωμεν άπό τά μικρά, άπό τήν γνώσιν τής καλ 
λιγραφίας καί τής καθαριότηιος, τής άπλότητο; καί 
της ευπρεπείας τών μαθητών, άλλ’ επιτρέπεται ν ’ άμ- 
φιβαλλωμεν άν καί τούτο είνε δυνατόν νά γίνη άωού 
οι διδάσκοντες δέν εμαθον νά διδάξουν τοιούτου εί
δους πράγματα, άφού αύτό τό Πανεπιστήμιον δέν έν- 
διαφερεται περί τής ούσίας καί τής υψηλής μορφής 
αί»των των πραγμάτων. Τ '* -
_ Ό πω ςδήποτε ο  κ. Στεφάνου δέν εύθύνεται διά τήν 

αναλγησίαν  ̂ιού Σχολαστικισμού, ύπέχει δμως τήν 
εύθυνην τό υπουργείον τής Παιδείας ή τό ΙΙανεπιστη- 
μιον που δέν αρπαζουν τήν διάλεξιν αύτήν νά τήν τυ
πώσουν είς εκατομμύρια αντιτύπων καί νά τήν σκορ
πίσουν δωρεάν είς όλόκληρον τόν Ελληνισμόν διότι 
α|ιζει μιαν Μακεδονίαν καί μίαν Κρήτην,' ίσως καί 
χατι περισσότερόν άκόμη, ή άπόκτησις τού αισθήμα
τος αυτού οπερ καλείται ’ Α γ ά π η  τον Κ α Ι ο ν

Ζ .

Íj1 1 2  *ήν «Νευρολογικήν έπιθεώρησιν» δημοσιεύε
σ α ι  μελέτη τού ιατρού κ Γ . Νικολάου διά τό «Μυ

στικόν τής Ζωής» τήν γνωστήν δά θεωρίαν τού κ Π. 
Δημητρακοπούλου :

«Κ αί περί μέν τής έπιστημονικής βαρύτητος τής νέας 
θεωρίας ούδέ λόγος, τό πάντων δμως μέγιστον είνε 
ή σημασία καί ή προσοχή, ής έτυχεν αυτη ύπό τών 
ψυχιάτρων τώ ν ’ Αθηνών, οίτινες ώς φαίνεται Ιπηρεα- 
σθέντες ύπό τών σημειώσεων τού L o m b ro so  και άλ
λων (δείγμα καί τούτο τής ξενομανίας μας) άλλοι άλ
λος Ιξήνεγκον κρίσεις, έπιλαθόμενοι δτι ό L om b ro so  
τοιαύτας έδωκεν απαντήσεις καί εις πολλφ τής περί 
ής ό  λόγος άνοητοτέρας θεωρίας, ών ένταύθα δέν θέ- 
^ομεν νά μνημονεύσωμεν. Ά λ λ ’ ήμείς άδιαφορούντες, 
έάν_χαί πώς μεταχειρίζεται ó L om b ro so  τά «cher 
m a îtr e ^  καί πώς οί ήμέτεροι περί τού «Μυστικού τής 
Ζωής» άποφαίνονται, έπιλαμβανόμεθα τού ελέγχου 
τής νέας ταύτης θεωρίας, ής ο τολμηρός συγγραφεύς 

Ίσω ς νομίζει πλανισμένους.πάνιας τούς είδικώς περί 
τά ψυχοφυσικά καταγινομένους καί ίσως είπη αύτοίς: 
«Σιγήσατε σείς F lech sig , D ubois R aym ond, H äckel, 
B roca , D u val, H elm h oltz . W eb e r , καί D arw in καί 
ή λοιπή πλειάς τών έν τοίς έργασιηρίοις πείραμα«· 
ζομένων φυσιοδιφών, σιγήσατε καί μή τιπλεονάποφθέγ- 
γεσθε περί τής ύλης καί τής δυνάμεως, τής ζωής καί 
τού θανάτου, διότι πάντα τά φυχοφυσικά φαινόμενα, 
δι’ ά  ύμείς τοσοΰτον κοπιδτε, άπλούστατα ερμηνεύον
ται διά τού πολικού συστήματος. . . »

Ίδού  λοιπόν καί ή φωνή τής επιστήμης πού κάμνει 
τό έργον της.

Κμπ.

Α.ΙΚ )  τόν τελευταΐον άριθμόν τής- R evu e  des  
E tu d eg _ G rec q u es, άνεδημοσιεύθη είς Ιδιον 

τεύχος ή καλή μελέτη τού φίλου έλληνιστοΰ κ. H u 
b ert P ern ot « L a  m étath èse d a n s  les  dialectes de  
C hio». Έ ν  αύτή ό  συγγραφεύς' έξετάζει τό ζήτημα  
τής γραμματικής μεταΰέοετος  δχι μόΐΌν κατά χιακάς 
διαλέκτους^ άλλά πρός τούτοις καί κατ’ άλλα νεοελ
ληνικά ιδιώματα- έντεύθεν ή εργασία καθίσταται συγ
κριτική καί ούτω δι’ αύτής πλουτίζονται σημαντικώς 
αί γνώσεις ήμών έν ιφ  περί ματαΰίαεοις  κεφαλαίφ τής 
γραμματικής τής μέσης καί νέας 'Ελληνικής. Σημειω- 
τέον δτι ή περί ής δ  λόγος μελέτη είνε βραχύ σχετι- 
κ ώ ; απόσπασμα έκ μακρού περί τών χιακών διαλέ- 
κτων_ έργου, τό όποιον άπό πολλών ήδη ετών παρα
σκευάζει ό^κ. P ern ot έπί τή βάσει άφθονωτάτης 
γλωσσικής ύλης, τήν όποιαν αυτός ό  Ιδιος ένδελεχώς 
συνελεγεν έπί τούτφ κατά. διαφόρους περιστάσεις 
περιοδεύοας τήν Χ ίον  έντεταλμένος ύπό τού γαλλι 
κού υπουργείου τής Παιδείας Ή  έγνωσμένη περί τήν 
γλωσσολογίαν δύναμις τού κ. P ern ot καί τό βραχύ 
πλήν μεθοδικώτατον απόσπασμα τής έργασίας του, 
τό όποιον ήδη μάς εδωκε, παρέχουν είς ημάς πλη- 
ρέστατον τό δικαίωμα άπό τώρα νά χαιρετίσωμεν τό 
έπιμελώς.παρασκευαζόμενον έργον τούτο ώς σπου- 
δαιοτάτην συμβολήν είς τήν νεοελληνικήν διαλεκτο- 
λογίαν.

Ν . A . Β.

ΤΗ Ν  6  ’Ιουνίου (ν. ή .)  συνεπληρώθησαν τριακό
σια έτη άπό τόν καιρόν τής γεννήσεως τού Πέτρου 

. Κορνηλίου. Ή  πατρίς τού μεγάλου δραματικού ό 
δποίος μέ τόν 'Ρακίναν καί τόν Μολιέρσν αποτελεί 
τήν θεατρικήν δόξαν τού χρυσού γαλλικού αίώνος, 
έτέλεσεν έόρτάς αί όποίαι διήρκεσαν 9 δλας ημέρας. 
Διαλέξεις, έκθέσεις, παραστάσεις δλ ’ αύτάσυνετέλεσαν 
είς τήν άνάδειξιν τών Ιορτών. Έ π ί τη εύκαιρίη αύτή 
αρκετά έξεδόθησαν βιβλία διά τόν Κορνήλιον καί τό 
έργον του. Ό  κ. Σ α ν σό-Ο ρ λ ά ν έξέδωκε τάς «G alan
teries» πού δέν είνε άλλο παρά τα ερωτικά ποιήματα 
τού Κορνηλίου

Ή  ερωτική ζω ή τού Κορνηλίου, λέγει ό  κ. Σανσό, 
καθ’ δσον γνωριζομεν, ήμπορεί νά χωρισθή «Ις τρία 
μέρη. Ό π ω ς  ό  κ. J . L eva llo is  είς τόν Ά γ ν ω σ το ν  
Κορνήλιόν το ν , έγραψε : «είς κάθε μίαν άπό τάς έποχάς 
τής ζω ή ς το» άνταποκρίνεται καί ένα πάθος είς τήν 
ύψηλοτέραν έννοιαν τής λέξεως». Εύρίσκομεν Ιναν 
έρωτα είς τήν νεότητά του. Ό  συζυγικός έρως φαίνε
ται πώς «υιερρόφησε τήν μεσαίαν περίοδον τής ζωής  
του καί όταν, κάτω άπό τήν βαρεΐαν περροϋκαν του, 
τά ίδικά του μαλλιά είχαν άρχίσει νά γίνωνται ψαρά, 
ή καρδιά του καί πάλιν ήρχισε νά κτυπφ.

Ό  Ιδιος ό  Κορνήλιος μάς λέγει πώς ήιον ό  έρως 
πού τόν έκαμε ποιητήν. Π οιος ένςούιοις ήτον ό πρώ
τος του έρ ω ς; Ά ς .ίδ ο ΰ μ ε .

Ό  Κορνήλιος έγεννήθη τήν 6 ’Ιουνίου 1606 είς 
τήν Ρουένην. Ό  πατέρας του, ό  οποίος ώνομάζετο 
¿πίσης Πέτρος Κορνήλιος, ήτον γενικός δικηγόρος εις 
τήν T ab le  d e  m a rb re  (νερά καί δάση) τής Νορμαν- 
δίας. Έ κ α μ ε  τάς σπουδάς του είς τό ίησουϊτιχόν κολ- 
λέγιον τής Ρουένης. Κ αθώ ς έξήλθε άπό τό κολλέγιον, 
έπεδόθη είς τήν σπουδήν τού δικαίου, καί τήν 18  Ιο υ 
νίου 1624 έγινε δικηγόρος.

Ή  νεότης του δέν ήτο καί πολύ περιπετειώδης. 
Εντούτοις Ιχ  διαφόρων δοκουμέντων τής εποχής εκεί
νης μανθάνομεν δτι ό  Κορνήλιος ήσθάνθη κατ' άρχάς 
θερμόν έρωτα διά μίαν, Ρουένέζαν. Καί άκόμη γνω- 
ρίζομεν δτι ό  έρως αύτός τόν άπησχόλησεν 6  Ιω ς 7 
χρόνια

Ό  Κορνήλιος ήτο πολύ νέος τότε, μόλις δέκα όκτώ 
ετών. Η το δικηγόρος καί γλίγωρα θ ά  διεδέχετο τόν π«-
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τέρα του ώ ς δικηγόρος τού βασιλέως εις ιήν T a b lè d e  
m arb re. 'Εζοΰσε μέ θέρμην τήν νεότητά του. Εις ενα 
σπίτι πού τοΰ.άνοίχθη η καρδιά, ήσθάνθη πρώτην 
φοράν παλμούς διά μίαννέαν. Ώ νομάζετο Catherine  
H u e. Τόν καιρόν ποΰ δ  Κορνήλιοςέσύχναζε τό σπίτι, 
ό πατέρας της ήτον αποθαμένος καί ή νέα έζοΰσε μέ 
τούς άδελφούς καί τάς αδελφός της ΰπό τήν αί'/ίδα 
τής μητρός της, γυναικός έξεχούσης, καταγόμενης από 
Νορμανδικήν οικογένειαν περίφημον.

Ή  θέσις τού Κορνηλίου είς αυτήν τήν περίστασιν 
ή το άπείρως λεπτή, τοσούτψ μάλλον καθ’ όσον ό  φίλος 
του, ό όποιος καί τόν είχεν εισαγάγει είς τό σπίτι τής 
Αικατερίνης H u e . ¿νόμιζε ότι ήτον ό έκλεκτός της. 
Δέν έπαυε μάλιστα νά φανεροίνη είς τόν Κορνήλιον 
τά αισθήματα του διά τήν Αίκατερίναν· ό  Κορνήλιος 
λοιπόν ¿προσπαθούσε νά άποσιωπρ τά ίδικα του-

Τότε ήρχισε νά τράγου δη τόν έρωτά του είς φδάς 
καί αλλού είδους ποιήματα.

Σχεδόν δέν γνωρίζομεν τίποτε διά τήν συζυγικήν 
ζωήν τού Κορνηλίου. Είκάζομεν ότι θ ά  ήτον ήρεμος 
κ ’ ευτυχής. Κ αθώς παρατηρεί ό κ. L evâllo is  “le m u 
tism e d e  Corneille doit être interprété to u t en 
faveu r d e  sa félicité d o m e stiq u e-.

Είς τέλος τής ζωής του όταν πλέον είχεν όπερβή 
τό πεντηκοστόν έτος τής ηλικίας, ενα περιοτατικόν 
άσήμαντον ήλθε νά ταράξη τήν γαλήνην τ ο ν  καί νά 
τού ένθυμίση άρχαίας ημέρας. Κατά τήν εποχήν τού 
Πάσχα τοΰ 1658 ό θίασος τού Μολιέρου έγκαθίστατο 
διά πολλάς ημέρας είς Ρουένην. Ό  Πέτρος Κορνήλιος 
καί ό άδελφός του Θωμάς ήλθαν είς σχέσεις ¡xè τόν 
θίασον. Μάλιστα έδέχθησαν τά κυριώτερα πρόσωπα 
τού θιάσου είς τό σπίτι των. Μεταξύ αύτών ήτον ή 
D u  P are, νέα γυναίκα 25  έτών, μία άπό τάς καλλιτέ- 
ρας ήθουποιούς τοΰ θιάσου, θελκτική καί μέ τά δώρα  
τΐις φυσικής εύμορφιάς, σύζυγος τού R ené B erthelot 
μέλους τού θιάσου. Ή  έμορφιά τ^ς είχε συγκινήσει 
καί τόν Μολιέρον, καί άργότερον ο  Ρακίνας μέ τήν 
σειράν του ήγάπησε τήν d u  P arc  έμμανώς.

0 1  δύο άδελφοί Κορνήλιοι υπήρξαν άπό τούς θαυ
μαστός της. Τήν έπωνόμαζαν la m arquise. Ό  αδελ
φός τοΰ Πέτρου Κορνηλίου νεώτερος κατά 20 έτη 
υπήρξε κάπως εύτυχέστερος είς αυτόν τόν ερωτα. Ό  
ποιητής τοΰ Κίννα δλίγας είχεν έλπίδας επιτυχίας. 
Έ νόμιζεν ωστόσο δτι ήμποροΰσε νά τήν θαμβώση μέ 
τήν τραγικήν του δόξαν. Ματαίως όμως

Ή  du P are εγινεν αργότερα ερωμένη τού Ρακίνα 
καί ή καλλίτερα έρμηνεύς τοΰ έργου του.

ΑΠ Ε Θ Λ Ν Ε  εσχάτως ό  γερμανός φιλόσοφος Κάρο
λος ·  Ρ οβέρτος-Έ δουάρδος φόν Χάρτμαν εις η

λικίαν 64  ετών Ό  άπόθανών θεωρείται ένας άπό 
τούς μεγαλειτέρους πεσσιμιστάς τοΰ λήξαντος αΐώνος 
μαθητής τού Σοπενάουερ καί συνεχιστής τής διδα
σκαλίας τού μεγάλου διδασκάλου T oy .' Εργα του είνε 
«Αί παρατηρήσεις περί πνεύματος» κυρίως δέ « Ή  φι
λοσοφία τού ασυνειδήτου». Τά εργον αΰτό τού Χ ά ρ 
τμαν δημοσιευθέν είς τά 1878 «Τνε ενα άπό τά συγ
γράμματα πού έδωκαν ώθησιν μεγάλην είς τήν πρόο
δον τής συγχρόνου πεσσιμίστικής σκέψεως. Ό  γερμα
νός φιλόσοφος δρίζει τό ασυνείδητον ώ ς εξής : «έν 
σχέσει πρός τόν άνθρωπον είνε ή ασυνείδητος θελη - 
σις καί ή άσυνείδητος ιδέα ένωμέναι εις μίαν άρχήν, 
είνε τό μοναδικόν υποκείμενον όλων τών ασυνειδή
των δυνάμεων τής ψυχής' έν σχέσει πρός τόν κ ό
σμον έν τη δλότητί του, είνε τό Ινιαίον καί άναλλοίω- 
τον υποκείμενον, άπό τό όποιον πηγάζουν δλαι αί 
ασυνείδητοι έργασίαι, τίδν όποιων τά άτομα είνε Ικδή 
λωσις φαινομενική.»

Ό  όρισμός αύτός είς τήν άρχήν του βιβλίου, τού 
Χάρτμαν στερείται σαφήνειας, όμως δείχνει τήν σκέ-

ψιν τοΰ φιλοσόφου σχετικώς μέ τόν άνθρωπον καί 
σχετικώς μέ τόν κόσμον.

Ή  ϋπαρξις ασυνειδήτων ιδεών παρά τφ  άνθρωπφ  
είνε ή αφετηρία τοΰ συστήματος του. "Ο πω ς ο Κάν- 
τιος λέγει «νά εχης ιδέας α ύννκ δή τους  είνε άντιφατι- 
κόν· πώς ήμποροΰμεν νά ήξεύρωμεν ότι τάς έχομεν 
χωρίς νά μαςλέγη τίποτε ή  συνείδησίς μ α ς;»  Ή μ π ο- 
ρούμεν έν τούτοις νά μάθωμεν εμμέσως ότι Ιχομεν 
μίαν ιδέαν χωρίς νά έχωμεν άμεσον συνείδησιν. αύ· 
τής- Υπό τό όνομα τής ασυνειδήτου ιδέας ο  Χάρτ 
μαν περιλαμβάνει όλας τάς ένστικτους τάσεις; αί 
όποίαι υπάρχουν όχι μόνον παρά τφ  άνθρώπφ αλλά 
καί είς τά ζφ α  καί έως είς τά φυτά άκό(ΐη, &ν καί 
αί τάσεις αύταί δέν ή μπορούν ποτέ νά λάβουν τήν 
μορφήν μιας συνειδητής άναπαραστάσεως Ό τ α ν  ζη 
τεί νά έξηγήση πώς ό  άνθρωπος ήμπορείνά κινήση 
τούς δακτύλους του ή  τάλλα του μέλη, λέγει: «κάθε 
θεληματική κίνησις υποθέτει τήν άσυνείδητον ιδέαν 
τής θέσεως πού κατέχουν είς τόν εγκέφαλον αί ρί- 
ζαι τών κινητηρίων νεύρων τά όποια πρέπει νά 
κινηθούν.» Λοιπόν έπειδή η θέσις αύτή είνε καί 
θ ά  μάς είνε πάντοτε άγνωστη, είνε αδύνατον νά 
λάβωμεν ποτέ τήν ένσυνείδητον Ιδέαν δέν δυ- 
νάμεθα νά εχωμεν τήν ενσυνείδητον αΰτήν ιδέαν 
παρά άπό τήν άνάγκην αύτών τών νεύρων νά έχουν 
κάποιαν θέσιν, καί άπό τήν άδυναμίαν^μας νά τήν 
γνωρίσωμεν. Συμβαίνει κάθε ημέραν ν’ άπίοίαλούμεν 
θεληματικός, πράξεις τών δποίων τό^δρών πρόσωπον 
δέν εχει καμμίαν καθαρόν Ιδέαν Ιισ ι ό  άνθρωπος 
πού είνε κουρασμένος παίρνει μίαν καρέκλαν καί κά
θεται· ώστε υπάρχει ή ασυνείδητος θέλησις.

Ή  ψυχή δέν είνε διά τόν Χάρτμαν ατομική, δέν 
είνε μονας. Δυνάμεθα ακόμη νά τήν όρίσωμεν ώς 
evo. ψυχικόν άτομον· άλλά τήν άτομικοποίησίν της 
αύτήν οφείλει είς τό σώμα άπό τό οποίον δέν ή μ - 
πορεί νά χωρισθή.

Ώ ς  πρός τήν μέλλουσαν ζωην. αυτή δεν είνε παρα 
μία άπατη. Ό  άνθρωπος παύει ύφιστάμενος καθώς  
άποθνήσκει. 'Υπάρχει ένα μέρος τού πνεύματος πού 
μένει άνώλεθρον είνε ή καθαρά κ ’ ενεργός διάνοια. 
«Τό πνεύμα, λέγει ό Χάρτμαν, είνε ή ιδέα τού σώ- 

• ματος· ώστε τό πνεύμα πρό τού σώματος κ' έπειτα 
άπό τό σώμα είνε ή ιδέα Ινός πράγματος πού δέν 
υπάρχει».

Ό  Χάρτμαν διακηρύττει ότι ή πρόοδος καί ή 
άνάπτυξις τής άνθπωπίνης διανοίας θ ά  μάς όδηγήσουν 
είς τό ν’  άναγνωρίσωμεν τήν άνθρωπίνην ματαιότητα. 
«Τ ά  ζφ α , είπε, είνε μάλλον τού ανθρώπου ευτυχή, 
δηλαδή όλιγώτερον δυστυχισμένα. Ή ^ ζ ω ή  τού ψα
ριού προτιμότερα άπό τήν ζωήν τού άλογου· ή τού 
δστράκου άπό τήν τού ψαριού καί ή του φυτοΰ είνε 
πιό ευτυχισμένη άπό τήν ζω ήν τοΰ όστράκου».

Τπό τόν τίτλον «L e  eas de Μ . M aurice Barrés»  
καί μέ υπογραφήν N icolas S é g u r  δημοσιεύεται 

άρθρον τοΰ κ. Νικολ Έπισκοποποΰλου είς *τήν γαλ
λικήν «Έπιθειόρησιν».

Τό άρθρον είνε μία έπίθεσις εναντίον τοΰ έργου 
τοΰ Γάλλου Άκαδημαϊκοΰ.

Ό  άρθρογράφος προσπαθεί νάποδείξη ότι ο  κ. 
Μπαρρές είνε προπάντων Ινας μεγάλος assim ilateu r, 
ότι τό γράψι μόν του είνε κυρίως τεχνητόν, ότι τόΰφος 
του είνε πάρα πολύ συνειδητόν, ότι τοΰ λείπει τό αύ- 
θόρμητον καί ή μελάγη ειλικρίνεια. ‘Εννοείται ότι δέν 
κατορθώνει νά μάς πείση Ιπαρκώς. " 0  τι καταφαίνεται 

άπό τό άρθρον είνε ή μεγάλη γνώσις τού έργου τού 
Μπαρρές.

’Ιδού ενα μέρος τοΰ άρθρου άπό τό τέλος :
«Αί πλέον έπιτυχείς του σελίδες στερούνται τής ει

λικρίνειας έκείνης η οποία είνε τόσον αναγκαία διά
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τήν αιωνιότητα τών έργων τής τέχνης. Κ αθ ’  όλην του 
τήν ζω ή ν ό  κ. Μπαρρές δέν έκαμε άλλο άπό τό νά μάς 
θαμβώση δεικνυόμενο; είς στάσεις μελετημένος καί 
παραδόξους καί ψευδείς».

Ε|ΛΣ Χ Α Τ Ω Σ  Ιδημοσιεύθησαν έπιστολαΐ καί άφορι- 
σμοί, άνέκδοτα δλως, τού A lfred  de V ign y τοΰ 

μεγάλου ποιητού καί p en seu r, συγχρόνου τού Οΰγκώ 
καί τοΰ Λιϊμαρτίνου. Ιδ ο ύ  μία σκέψις του:

« Ή  κοινωνική τάξις είνε πάντοτε κακή. Ά π ό  και
ρόν είς καιρόν είνε μόνον υποφερτή. Ά π ό  τό κακόν 
εως είς τό υποφερτόν δέν υπάρχει τόση διαφορά ώστε 
ν ’ άξίζη νά χύση κανείς καί μίαν ρανίδα αίματος » 

’Ιδού σκέψεις του περί ποιήσεως :
* Ή  ποίησις καί ή μουσική είνε δύο συγκινήσεις 

ομοιαη πού συναρπάζουν τήν καρδίαν διά μέσου τής 
άκοής. Ή  ζωγραφική, συγκίνησις διά τών οφθαλμών, 
είνε γαληνιωτέρα καί διαρκέστερα επομένως· ή αλλη 
είτε ζωηροτέρα καί βραχυτέρα. Τ ό άδικον τής τυπο
γραφίας άπέναντι τής ποιήσεως είνε δτι μετέφερε 
τήν σι>γκίνησίν της άπό τήν άκοήν είς τήν όρασιν. 
Τήν κατέστρεψε. Κανείς δέν είνε (έστω καί ποιητής) 
πού νά μήν παγώνη άπό τήν θέαν 40  χιλιάδων στί
χων τοποθετημένων δ ύ ο -δ ύ ο  χωρίς δ ια σ τή μ α τα .... 
Ή  ποίησις οφείλει νά ζή μέ έλλείψεις».

ΕΙ Σ  τήν «R e v u e  P h ilosop h iq u e» έδημοσιεύθη 
άνάλυσις τού βιβλίου τοΰ κ Π . Αποστολιδη (Παύ

λου Νιρβάνα) «Τέχνη καί Φρενοπάθεια». Τήν άνάλυ- 
σιν ύπογράφει ό  γνωστός είς τήν Ε λλάδα διά τά περί 
«Νεοελληνικής φιλολογίας* άρθρα του λόγιος κ. Φι- 
λέας Λεμπέγκ.

Ο  κ. A lfred  A u stin  ό  νΰν ¿στεμμένος ποιητής 
τής Αγγλίας καί διάδοχος τοΰ Τέννυσον, έδημο- 

σίευσβ τόμον ποιημάτων T h e d oor o f Humilit.y είς 
τόν όποιον άντιλαλεί τήν ποίησιν τοΰ μεγάλου προ- 
κατόχου του. Ή  ποίησις αύτή, παρατηρεί κάποιο; 
κριτικός, ομοιάζει μάλλον πρός άρθρογραφίαν έφη- 
μερίόος.

Λ  Π Ε Θ Α Ν Ε  ό Ριχάρδος Γκάρνετ μία μορφή έξαι- 
' *  ρετική είς τά αγγλικά γράμματα. Διετέλεσε βι
βλιοθηκάριος. "Εργα του είνε ή μετάφρασις τής « Ε λ 
ληνικής ανθολογίας» καί μία ιστορία τής ιταλικής 
φιλολογίας.

ΕΙ Σ  τήν B ibliothèque U niverselle τής Ε λβετίας  
ό κ. R eader μελετφ τόν Βύρωνα όποιον τόν 

παρουσιάζουν δοκουμέντα άνέκδοτα. Πολλά νέα δέν 
μανθάνομεν βέβαια. 'Οπωσδήποτε ό κ. R eader ύπερ- 
ασπίζεται τήν γυναίκα τοΰ ποιητού ή όποια, καθώς  
μαίνεται, δέν ήτον όπως μάς τήν.¿παρουσίασαν όλοι 
εως τόρα καί όπως αυτός ό Βύρων μάς τήν παρου
σίασε είς ένα περίφημον ποίημά του.

Δ Ι* έναν παρισινόν πάντοτε οΐ Βέλγοι φιλόλογοι 
είνε αντιπαθείς. Χρειάζεται νά είνε κανείς Βε- 

ραιρέν ή Μάτερλιγκ διά νά έπιβληθή είς τό πείσμα 
αύτής τής άντιπαθείας. 'Οπωσδήποτε σήμερα τό Βέλ- 
γιον αντιπροσωπεύεται παραπολύ είς τά γαλλικά γράμ
ματα καί είς τήν γαλλικήν τέχνην. Κατά τό 1879 μία 
πλειάς άπό νέους— τόν Κωνσταντίνον M eunier, τόν 
Αιμίλιον Βεραιρέν, τόν Μ άξ Βάλτερ καί άλλους— έσυ- 
σπειροΰντο ολόγυρα άπό τόν Κάμιλλον Λεμοννιέ καί 
ίδρυαν τήν «Νέαν Έ πιθεώρησιν» ή  όποία είς τά 1880

έγινε «Νέον Βέλγιον». Ό  Λεμοννιέ έχει είς τό ενερ
γητικόν του περισσοτέρους άπό 60  τόμου; αλλά ΰπέ- 
στη παραπολύ τήν έπίορασιν τοΰ Αίμιλίου Ζολά.

Ό  Αιμίλιος Βεραιρέν δέν έχει προδρόμους δέν έ
χει καί όπαδούς. Α ί συλλήψεις του είνε δυναταί καί 
είνε πλαστικοί. Ή  δυνατή πρωτοτυπία, όπιο; παρα
τηρεί ό κ. ’Αρθούρος B o v y  είς τήν R evu e Bleue  
θέλει νά έρμηνεύη τήν σκοτεινήν ύπόστασιν τής «ρύ
σεως καί τοΰ άνθρωπον.

Ό  Μαυρίκιος Μάτερλιγκ είνε ή χαρά τών «d éli- 
eats» όμοΰ μέ τόν Ά ν α τό λ  Φράνς».

Ο κ. Ε ρ ρίκ ος 0« Ρενιέ έξέδωκε τόμον ποιημά- 
των «L a  san d ale  ailée». Ό  μεγάλος λυρικός 

δείχνεται καί είς τό βιβλίον του αΰτο όποιος, έδείχθη 
καί είς τό Ιω ς τόρα,έργον του.

Λ  Ν Ε Κ Α Λ Υ Φ Θ Η  ένα φυλλάδιον γραμμένον άπό δο- 
*^·μενικανόν μοναχόν του δεκάτου πέμπτου αίώνος 

καί τό όποιον είνε σφοδρόν κατηγορητήριον τοΰ 
Δάντη. Ό  τίτλος του λατινιστί είνε: D e reprobatione  
M onarchiae com p ositae  a  D ante A lign erio  F lo 
rentino. Ό  συγγραφεύς τοΰ φυλλαδίου ώνομάζετο 
Γουίδο Βερμάνι 'Ρίμινι. Δεικνύεται ικανός καί αξιο
σημείωτος πολεμιστής.

Ο κ. P ió  > iuti εξακολουθεί μεταφράζων πλήθος 
δημοτικών μας ασμάτων είς τήν N u o va  Ras- 

segn a μίαν άπό τάς καλλιτέρας ιταλικός επιθεωρή
σεις τής Φλωρεντίας.

Ό  κ Ciuti όμιλεί διά τά  περιεχόμενα τοΰ τεύχους 
τών «Παναθηναίων» τοΰ άφιερωμένου είς τούς ’Ολυμ
πιακούς ’Αγώνας. Μεταφράζει μέρος τοΰ χαιρετισμού 
τοΰ κ. Π . Νιρβάνα «Πανέλληνες» καί τόν ολυμπια
κόν ύμνον τού κ. Κ . Παλαμά.

Ε πίσης μεταφράζει τρία ποιήματα άπό τήν συλ
λογήν τοΰ κ. Στεφάνου Μ αρτζώκη : « Νέα Π οιή
ματα ».

Είς τό ίδιον περιοδικόν N u o v a  R assegn a  ό κ. 
R abbizzani εξακολουθεί τάς περί Λεοπάρδη σημειώ
σεις του. ’ Ιδίως όμιλεΐ διά τούς διαφόρους παραλλη
λισμούς τών κριτικών, τοΰ Λεοπάρδη μέ τόν Βύρωνα, 
μέ τόν Σέλλεϋ, μέ τόν Μαυρίκιον Γκερέν, μέ τόν 
Πασκάλ, μέ τόν Ντέ Βινιύ τών όποιων ή σκέψις έ - 
βαπτίσθη ολόκληρος μέσα είς τόν άνθρώπινον πόνον.

O K .H en ri M assis  έξέδωκε βιβλίον: «Π ώ ς ό  Ζολά  
συνέθετε τά μυθιστορήματά του». Τήν μελέτην 

του έβάσισε έπί τών χειρογράφων, τών σημειώσεων, 
τών σχεδίων τοΰ Ζολά. Κ άθώ ς παρατηρεί, ό Ζολά  
ένώνει τάς παρατηρήσεις του καί τά δοκουμέντα διά 
νάποδείξη μίαν «Θέσιν». Ή  ζωή δέν έσχε καμμίαν 
έπίδρασιν έπί της έξελίξεως τοΰ έργου του, του οποίου 
τό σχέδιον συνέλαβε είς ήλικίαν 28  έτών. Τ ό  δργον 
του υπήρξε μία προσπάθεια που έξεπληρώθη.

Καί ω ς πρός τήν ποιότητα τής παρατηρήσεώς του, 
σημειώνει ό  κ . M a ssis , «παρατηρεί μεροληπτικώς, άπό 
συστήματος· καμμία ειλικρίνεια συγκινήσεως άφελοΰς · 
καί αυτομάτου . . .  *

Ηάνεψιά τοΰ μεγάλου φράγκου μυθιστοριογράφου 
Φλωμπέρ τόν όποιον ό  κριτικός κ. Reiny de 

G o u rm o n t ώνόμασε «"Ο μηρον καί συγχρόνως Θ ερ- 
βάντες τής Γαλλίας» εκδίδει τάς έπιστολάς ποΰ ό  μέ- 
γας διδάσκαλος άπηύθυνε πρός αύτήν.
- Α ί έπιστολαί πρός τήν κ. Καρολίναν Γκρούτ —  τό 

όνομα τής ανεψιάς τοΰ Γουστάβου Φλωμπέρ— δείχνουν
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τόν συγγραφέα τής «Κυρίας Μποβαρύ» τόσον άπλοΰν 
ώ ς άνθρωπον δβον ήτο περίπλοκος εΐς τάς λογοτεχνι
κός του δημιουργίας.

Κμπ.

Ο χ . Μαυρίκιος Croizet καθηγητής είς τό Collège  
de France έξέδωκεν τελευταίως εΐς τόμον τά 

ΐιαθήμαιά του περί Άριστοφάνους. υπό τόν τίτλον, ‘ Ο  
'Α ριστοφ άνης  καί a t πόλπιχαΐ μερίδτς i f  Ά & ή ναις. Τί> 
βιβλίον αυτό είναι μία άληθινή άποκατάσιασις τού 
πολίτικου καί κοινωνικού βίου έν Ά θή ν α ις  κατά τήν 
έποχήν τού μεγάλου κωμικού τής άρχαιότητος Ό  κ. 
C roizet εξετάζει τάς διαφόρους κωμψδίας του Ά ρ ι
στοφάνους τάς συγκρίνει μέ τά διάφορα γεγονότα τού 
εσωτερικού καί εξωτερικού πολιτικού βίου τών Α θ η 
νών, καί ευρίσκει Ινότητα έμπνεύσεως είς τάς τέσ- 
σαρας κωμφδίας, ο'ι «Βαβυλώνιοι» οί «Άχαρνείς» οί 
«Ιππείς» καί αί «Σφήκες»· είς τάς κωμφδίας αύτάς 
ό ’ Αριστοφάνης μέμφεται τών διαφόρων δημαγωγών 
καί πρωταιτίων τών εμφυλίων κάί τών έξωτερικών 
πολέμων καί λέγει δτι δίέφθείραν τόν χαρακτήρα τών 
‘Αθηναίων. Ή  ανάγνωσή τής άξιολόγου αυτής μελέτης, 
άναλύσεως καί κριτικής; παρουσιάζει- μέγα Ινδιαφέρον. 
"Ο λα τά γεγονότα τής·'έποχής εκείνης .άναζοΰν δε- 
σμεΰοντα τόν αναγνώστην ώσάν νά' έϊΐρόκειτο περι 
γεγονότων τής συγχρόνου έποχής, τόσον ή  όμοιότης 
είναι μεγάλη.

Κ . Μκρς.

++■ ;

ΕΙ Σ  τό «Δελτίσν Συλλόγου Ε λλή νω ν ’Ηθοποιών» 
δημοσιεύει ό κ .  Ν . I. Λάσκαρης" βιογράφικάς ση

μειώσεις δύο έκλιπόντών ηθοποιών έ χ  τών οποίων 
ιδού τά χαρακτηριστικό)τέρα μέρη :

Κ .  Κ ν ρ ίά κ ο ς  ‘ Α ρ ισ τ ία ς

<"Οτε τό πρώτον, κατά τό 1817, ίδρυσεν έλληνι- 
κήν σκηνήν !ν  Βουκουρεστίφ ή κόρη τού ήγεμόνος 
Καρατζά δομνήτοα  Ραλλού, έκ τών πρώτων Ικλήθη ό 
νεανίας Κωνσταντίνος Κυριάκος ό  μετέπειτα γνωστός 
υπό τό ψευδώνυμον Ά ρ ια τ  tas, δ  στις καί μετ’ , δλίγον 
ά  ιεστάλη εις Γαλλίαν όπως διδαχθή τήν απαγγελίαν 
καί υποκριτικήν.

«Τ ά  έπακολουθήσαντα πολιτικά γεγονότα, ήνάγκα- 
σον τόν Άριστίαν νά διακόψη τάς σπουδάς του έν 
Γαλλίφ καί νά έπανέλθη έν Βουκουρεστίψ.

«Έ κ εΐ ό  Ά ριστίας έγινε ή ψυχή τού ελληνικού θιά 
σου ύποδυόμενος πάντοτε τούς πρώτους ρόλους. Κατά 
τιν σημείωσιντής έποχής εκείνης, διά τής παραστά- 
σεως τού Ό ρέστου « έστερέωσε πλέον τήν περί αυ
τού κρατούσαν φήμην ώ ς λαμπρού ηθοποιού».

« Άποτυχόντος τού ύπό τόν Ύψηλάν^ην κινήματος, 
οδ μετέσχε καί ό  Άριστίας, προσελήφθη σίτος μετά 
τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων, ώς διδάσκαλος 
τών παίδων τού ήγεμόνος Γκίκα. Έ κ εΐ τή βοηθείρ  
τινών έκ τών πρφην συναδέλφων του καί τή συμπράξει 
μελών τινών τών βογιαρικών κύκλων, κατώρθωσε καί 
επηξε θεατρικήν σκηνήν έφ’ ή ς  καί άνεβίβασε— έλλη- 
νιστί Ιννοεΐται— πολλά έκ τών τότε γνωστών έργων·

« Μετ’  δλίγον Ινεκα τής Ιπελθούσης πάλιν πολιτι
κής άνωμαλίας, ή έλληνική σκηνή έπαυσε λειτουρ
γούσα, .δ  δέ ’ Αριστίας μετέβη τφ  1825 είς Κέρκυραν 
ενθα αμέσως διωργάνωσε θίασον έρασιτεχνών.

« Έ πανελθών έν Βουκουρεστίφ ό Ά ριστίας τό 1884, 
Ιπείσθη ύπό τού ήγεμόνος Γκίκα καί άνέλαβε τήν 
διεύθυνσιν τού τότε καταρτιζόμενου ρουμανικού θεά
τρου ή δπαρξις τού όποιου όφείλεται είς αύτόν, δι'

Κ .  Κ υ ρ ιά κ ο ς  Ά ρ ισ τ ία ς .

δ καί εύγνωμονοδντες οί Ρουμάνοι άνήρτησαν Ιν τφ  
fo y e r  τού εθνικού των θεάτρου τήν εικόνα αΰτού έξ 
ής έλήφθη καί τό παρατιθέμενον αντίγραφον.

« Ό  Ά ριστίας ένα είχε σκοπόν τού. βίου του, τήν 
άνασύστασιν τού ελληνικού θεάτρου, διά τούτο καί 
παρήτησε τήν έν Βουκουρεστίφ θέσιντου καί ήλθεν 
είς’Αθήνας ενθατή ένεργείφ αυτού συνέστη «Φιλοδρα- 
ματική Ε ταιρία». Δυστυχώς άντενέργειαι σοβαροί καί 
εκ μέρους τών Βαυαρών, οΐτινες πάντοτε έπολεμησαν 
τό ίλληνικόν θέατρον, καί έκ μέρους μερικών Ε λ λ ή 
νων, οΐτινες εδρόν έν τφ  Ά ριστίφ  τόν « μάστορήν 
τω ν » , έματαίωσαν τά σχέδια τής Φιλοδραματικής Ε 
ταιρίας ήτις καί μετ’  δλίγον διελύθη

« Ό  δυστυχής Άριστίας, βλέπων έαυτόν πανταχόθεν 
πολεμούμενον άπήλθε μέ αίμάσσουσαν τήν καρδίαν 
καί πάλιν είς Βουκουρέστιον. Μ ετ’ ολίγους μήνας ή 
επιτροπή τής διαλυθείσης Φιλοδραματικής Ε ταιρίας  
τόν έκάλεσε καί πάλιν νά έπανέλθη είς τήν Ε λλάδα, 
άλλ' ό Άριστίας εύγενώς άπεποιήθη καί διέμεινε μέ
χρι τέλους τού βίου του έν Ρουμανία».

Π α ν τ ε λ ή ς  Σ ο ύ τ σ α ς

« Κ αθ ’  ήν Ιποχήν έγεννήθη έν Ά θή ν α ις  ό  Σούτσας, 
οΰδέν ίχνος θεατρικής κινήσεως ΰπήρχεν έν αύταΐς. 
Μόλις δέκα καί όκτώ ά τό  τής γεννήσεώς του έτη, 
ήτοι τό 1836 ίδρύδη τό πρώτον σανιδόπηκτον τών 
Α θη ν ώ ν  θέατρον.

« Τ ό 1845 Ιδρυσε τυπογραφείου χωρίς ποτέ νά φαν- 
τασθή ότι ήτο δυνατόν νά ϋπάρχη καί θέατρρν. Τ ό  
1852 είχεν έκδοθ^ έν ελληνική μεταφράσει ό  Ιβανόης, 
τού Ούόλτερ Σκοτ, δπερ άνέγνωσεν ό Σούτσας. Τ ό
σην έντύπωσιν έπροξένησεν είς αύτόν, ώστε άπεφά· 
σισε νά τόν δραματοποιήση. Αλλ’ ούτε γράμματα πολλά 
έγνώριζε, ούτε τάς άπαιτουμένας πρός τοιαύνην έργα- 
σίαν θεατρικάς γνώσεις είχε.

« Ή  αποτυχία τόν κατελύπησε τόσον, ώστε άπεφά- 
σισε καί περισσότερα γράμματα νά μάθη καί τακτικά 
νά συχνάζη έκτοτε είς τό θέατρον, ή έπίδρασις τού 
όποιου ύπήρξε τοιαΰτη έπ ' αύτού, ώστε δτε τό 1857 
ό Γ ρ . Καμπσύρογλους επανίδρυσε τό άπό τίνος έκλι- 
πόν ελληνικόν θέατρον, ό  Σούτσας προσήλθεν Ικ τών 
πρώτων καί κατετάχθη εΐς τόν τότε συσταθέντα έλ- 
ληνικόν θίασον τεσσαροκονταετής περίπου.

Ο Σούτσας ώς Ίενάριος έν τή «Δουχρητίρ Βοργίφ·.

« Ή τ ο  ύψηλου μάλλον αναστήματος καί παχύσαρ
κος καί είχε τό πρόσωπον κατάστικτον έκ τής εύλόγιας.

«Τ ά φυσικά αύτά έλλαττώματα έφόβισαν τόσον τήν 
Ιπιτροπήν τού θεάτρου, ώστε μεθ’ ολας τάς παρακλή
σεις τού δυστυχούς Σούτσα, δστις ήσθάνειο έν έαυτφ 
γεννώμενον τό δαιμόνιου τού ήθοποιού, δέν έπείσθη 
νά τφ  εμπιστευθή ούδε τόν αικρότερον ρόλον έν τή 
Λουίζη Μύλλερ ήτις έδόθη το πρώτον τότε.

« Ολίγον κατ’ όλίγον δμως τόσον έπεβλήθη έπί 
τών συνάδελφων του, ώστε τό 1862 τόν εύρίσκομεν 
συνδιεύθυντήν τού θιάσου μετά τού Σισύφου. Ά Λ ό  τής 
έποχής ταύτης άρχεται κυρίως ή δράσις τόύ Σούτσα 
Ιν ιφ  θεάτρφ.

< Δυστυχώς διά τό ελληνικόν θέατρον, αφού έπί 
δέκα καί επτά έτη περιέφερεν άξιοπρεπώς τήν έλλη- 
νικήν σκηνήν είς διαφόρους τού έξωτερικού καί τού 
εσωτερικού πόλεις, προσβληθείς έξ άνθρακος κατά 
τήν έν Πάτραις διαμονήν του, άπεβίωσεν έκεΐ τήν 10
Μαΐόυ 1875.

* Ό  Σούτσάς, όστις πριν ή άνέλθη τήν σκηνήν δέν 
κατώρθωσε νά δραματοποίηση τόν «Ίβανόην», έγραψε 
κατόπιν τέσσαρα δραματικά έργα, περί ών δεν θ ’ 
άπαξιώση νά όμιλήση ή Ιστορία τού Νεοελληνικού 
Θεάτρου. Τ ά  έργα τούτα είναι τά έξή ς : «Οί θεσμοί 
τού Λυκούργου» κατά Λαφονταΐνον, «ή Κωπαΐς», «ή 
Γοθολία» άπωλεσθείσα καί ής μόνη ή πέμπτη πράξις 
σώζεται π αράτφ  κ. Δ . Ταβουλάρη καί ό «Κάλδερον».

« Χαρακτηριστικόν τής έπιδράσεως τού Σούτσα έπί 
τού ελληνικού θεάτρου είναι ή όμάφωνος περί αύιοΰ 
γνόίμή τών έπιζώντων συναδέλφων των, οΐτινες μιφ 
φωνή καί μετ’  ενθουσιασμού πάνιες ανεξαιρέτως Ικ- 
φράζονται περί Σούτσα >

Η κυρ ία Ειρηναίου Κ . Ά σω π ίου  έδώρησε εις τήν 
Ε θνικήν Βιβλιοθήκην χειρόγραφον κώδικα έκ 

1141 σελίδων περιέχοντα τά εξής είς αντίγραφα:
1) Ανωνύμου ¿πιστολών διάφορα είδη.
2) Μαξίμου τού Μαργουνίου έπισκόπον Κυθήρων 

καί πρός Μάξιμον επιστολών συλλογήν πλου- 
σιωτάτην.

3) Πέντε Ιπιστολάς τού διδασκάλου ’ Ιακώβου τού 
Αργείου.

4) Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τού έξ άπορρήτων 
Ιπιστολάς πλείστας.

δ) Άδούλου Ιπιστολάς πρός διαφόρους.
6} ‘Ομοιας ’ Αναστασίου ίερόμονάχου τού Γορδίου.

7) » Νεοφύτου Ιεςοδιακόνου Πελοποννησίου
Καυσοκαλνβιτον,

8) » Νικηφόρου τού Θεοτόκη
9) » Ευγενίου τού Βουλγάρεως.

10) » Ιω ακ είμ  τού Παρίου μητροπολίτου Κυ-
ζίκου.

11) » Λάμπρον Φωτιάδου τού έξ Ίωαννίνων
περιωνύμου διδασκάλου

’ Επίσης έδωρήθησαν είς τήν ’Ε θν . Βιβλιοθήκην 
πολυάριθμοι έπιστολαί και δλλαι χειρόγραφοι ση
μειώσεις τού Κ ω νσ τα ντίνο ν  το ν  Ά σ ω π ίου , έκ τών ο
ποίων διαλευκαίνεται πληρέστατα ό  βίος καί ή δρά- 
σις του.
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Ο . Έδμόνδος Μ ισότ «γνώρισε τόν Βάγνερ καί τόν 
Ροσσίνην. Παρέστη είς τήν έπίσκεψιν πού έκαμε 

τόν Μάρτιον τού 1860 ό Γερμανός διδάσκαλος είς τόν 
συνθέτην τού B arb iere  είς τό Παρίσι. Ή  «Μεγάλη 
Έ πιθεωρησις» περιέχει μίαν διήγησιν τής συναντή- 
σεως αύτής. Ό  χ  Μ ισότ αυτός παρουσίασε τόν Β άγ
νερ εΐς τόν μαέστρον χ ’  έπήρε μερικός σημειώσεις 
κατά τό διάστημα τής όμιλίας των.

Ή  ύποδοχή πού έκαμεν είς τόν Βάγνερ ό  Ροσσί- 
νης ήτον άπλή καί καλοκάγαθη. Ό μ-λουσα» περί τού 
W e b e r  καί τού B eeth oven  Ό  Ροσσίνης διηγείται 
πώς ό  ποιητής C arpani τόν είσήγαγε παρά τφ  Μ πε- 
t ô ^ v  εις τήν Βιέννην :

« Τ ί νά σάς πώ —  διηγείται ό  Ροσσίνης. Ά νεβαί- 
νων τήν σκάλαν πού ώδηγούσε είς τό πτωχικό Ιν- 
διαίτημα τού διδασκάλου μόλος έσυγκρατούσα τήν 
συγκίνησίν μου. Ό τ α ν  άνοίχθη ή θύρα «ύρέθηκα έμ- 
πρός είς τέτοιαν άταξίαν καί α κ α θα ρ σίαν .. .

«Τ ά πορτραίτα πού ξέρομε τού Μπετόβεν τόν άπο- 
δίδουν αρκετά καλά είς τό σύνοίόν του. "Ο μω ς τίποτε 
δέν ήμπορεΐνά έκφραση τήν αόριστον λύπην πού ήτον 
χυμένη είς τά χαρακτηριστικά του ένφ κάτω άπό τά 
πυκνά φρύδια του έλαμπαν ώθάν εις τό βάθος σπη
λαίου, τά μάτια, πού άν καί μικρά σέ διαπερνούσαν. 
Ή  φωνή ήτον γλνκειά καί έν τούιοις όλίγον v o i l é e .

«Ό τ α ν  έμπήκαμε, κατ’ άρχάς έφάνη ώ ς νά μή μάς 
«πρόσεξε άπησχολημένος είς τό νά διορθώνη μίαν 
μουσικήν έντύπωσιν. "Επειτα, έγείρων τήν κεφαλήν, 
μοδ είπεν άποτόμως ίταλιστί ώστε νά τόν έννοώ αρ
κετά : « Ά 1  ό  Ροσσίνης, είσθε έσείς πού έκάμετε τόν



B arbiere d i S ev lglia . Σ ά ς συγχαίρω. Elve μία έξοχη 
op era  bu ffa , τήν εδιάβαάα μ’  εύχαρίστησιν. Ε φόσον  
d a  ύπάρχη Ιταλική όπερα, θ ά  την παίζουν. Μή ζη - 
τήτε νά κάμετε άλλο ά τό  op era b u ffá . . .  »

Είς τήν }ΐερίστασιν ό  Βάγνερ συγχαίρει τον ξένον 
του ότι δέν ήκολούθησε τήν συμβουλήν τοΰ B eetho
v e n .Όμυ>ς δ  Ροσσίνης Αναγνωρίζει ότι είνε πλασμένος 
διά τήν opera b u ffa  Σιτνέθετε τρεις ή τέσσαρας τόν 
χρόνον. Τον B arbiere εγραψε είς 18 ή|>έρας και τοΰ 
τόν έπλήρωσαν 1200 φράγκα καί Ινα ένδυμα « c o u 
leu r  n oisette et à  b ou ton s d ’o r  » πού άξιζε άλλα 
100 φράγκα "Επειτα ακολουθεί ό  Ιξής διάλογος : 

Βάγνερ. —  Μου επιτρέπετε νά σάς ερωτήσω πώ ς έ 
λειωσε ή έπίσκεφίς σας είς τοΰ Μπετόβεν ;

Ροσσίνης. — "Ω , ύπήρξεπολΰ βραχεία. Αυτό Ιννοεί- 
ται, άφοδ Ινα μέρος τής συνδιαλέξεως Ιγινε γραπτόν. 
Τοΰ είπα όλον μου τόν θαυμασμον'διά τήν μεγαλο- 
φυΐαν του καί όλην τήν ε&ννω(ΐοσύνην |tou διότι μ’ 
έδέχθη ώστε νά ευρώ ευκαιρίαν νά τοΰ την Ικφράσω- 
Μου άπεκρίθη μ' εναν βαθύν αναστεναγμόν καί μ 'α υ 
τήν τήν λέξιν: « o h !  u n  infeliCé*!V‘ K ól άποχαιρετί- 
ζο>ν με μοΰ είπε : . . .

« Π ρό πάντων κάμνετε aoXu^'BSititeieiffe^.. »

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ ' Ε Ν  Α0 °ΗΝ .Α ΙΣ
Τ β  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  τ ώ ν  ε ΐΐα ν ά θ η ν 'α ίω ν »

—  á i t í q  τ ο ΰ  ' Υ π ο υρ -γ ί& υ  —  '

Εκ προηγουμένων εΐάφορών, ... Δ%. 2 .079,20
Σπΰρος Ματσοόκας.    .............'. Y g i.'.'.'· . '»· 2 .—
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Τό άπαιτούμενον ολικόν ήόσον είναι Β500 
περίπου. Υπολείπονται περί ιάς 1500. Καί τό 
υπενθυμίζομεν είς ολους. "Ολοι εζησαν καί ζοΰν 
μέ τούς στίχους τοΰ ύμνητοΰ τής έλευθερίας.

Αί εΐοφοραι στέλλονται είς τά γραφεία των 
«Παναθηναίων, όδός Άριστοτέλους 35.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Κ α τ ά  το ν ; άτριχου ; μ ή ν α ς  ’Ι ο ύ ν ιο ν ,  ’ Ι ο ύ λ ιο ν  κ α ί 

Α ύ γ ο υ σ τ ο ν  τά « Ι ΐα ν α θ ή ν α ια ·  έ κ δ ίδ ο ν τ α ι  & π α ξ  τον 
μ η ν ό ς  ε ίς  τ ε ύ χ η  δ ίπ λ α .

Μ ετά τά ναυπηγηθέντα άντιτορπιλλικά «Νίκη» «Δό
ξα» καί «Θ.ύελΥι-,παρηγγέλθησαν δύο άχόμη.

Ό  κ. ’Αδαμάντιος Άδαμαντίου έστάλη ΰπό τοΰ 
'υπουργείου είς τόν Μόστραν διά νά έξετάση τά καλ
λιτεχνήματα τοΰ πολυτίμου αΰτοΰ κέντρου τής Βυζαν
τινής τέχνης καί ΰποβάλη Ικθεσιν περί τών απαιτου- 
μένων εργασιών πρός διατήρησιν των Αριστούργημά- 
των αυτών. Ά π ’  έκεΐ θ ά  υπάγη είς τό Γεράκι, τάς 
αρχαίας Γερονθράς, όπου σώζονται σπουδαίοι καί 
άλως ανεξέταστοι μεσμιωνικαί Αρχαιότητες.

Ε ίς τήν «Νέαν Σκηνήν» έδόθη νέον δράμα τόΰ κ. 
Χ ρ . Δαραλέξη «Τ ά  Ρόύα τής Ίεριχοΰς», Προσεχώς 
θ ά  γράψη περί αύτοΰ ό  είδικός συνεργάτης μας.

'Απέθανεν είς τήν Χ ίον 6  Γεώργιος Ζολώτας, γυ
μνασιάρχης, όνομα γνωστόν είς κάθε λόγιον καί είς 
κάθε Έ λληνα.

Ή  Γαλλική Κυβέρνησις προήγαγε τόν Ζάν Μορεάς 
είς Αξιωματικόν τής Λεγεώγος τής Τιμής. Τ ά  «Πανα-

θήναια» σφίγγουν θερμότατα γό χέρι τοΰ ποιητόΰ 
καί Αγαπητοί συνεργάτου των.

Τ ό δεύτερον συνέδριον τής Χάγης θ ά  γίνη τήν 20  
Μαΐου 1907. Ώ ς  προκαταρκτική εργασία είναι τό Ιν . 
Λονδίνψ γινόμενον τώρα διεθνές κοινοβουλευτικόν συν- 
έδριοιν.

Είς τό Παρίσι συνεστήθη φιλολογική εταιρεία, ή 
διεθνής Ινωσις τών γραμμάτων καί τών τεχνών, όπου 
θ ά  συναντώνται οί καλλιτέχναι κάθε χώρας.

Α ί γυναίκες διπλωματούχοι τοΰ πανεπιστημίου τοΰ 
Εδιμβούργου κατήγγειλαν τούς καθηγητάς τοΰ πανε

πιστημίου διότι τάς ήμπόδισαν νά ψηφίσουν κατά τάς 
τελευταίας έκλογάς. Κατά τόν νόμον, χάθέ «άτομον», 
εχον βαθμόν τοΰ πανεπιστημίου, εχει δικαίωμα ψή
φου. Τώ ρα θ ’  άποφασισθή εάν ό  δρος· αυτός πρεπη 
νά περιλαβη καί τάς γυναίκας.

Ό  άποθανών μεγάλος'πεσσιμιστής Χάρτμαν είχε 
νυμφευθή δύο φοράς. Καί αί δύο γυναίκες του έξέ- 
δώσαν φιλολογικά εργα. Ή  πρώτη, 'Αγνή Τάοΰμπέρτ, 
εγραψε: Ό  «Πεοσιμισμός καί οί αντίπαλοί τ ο υ » ..Ή  
Ά λμ α Λ όρ εντς : « "Α ς  έπανέλθωμεν είς τόνΊδεαλισμόν».

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
Ή  τομ ή τού  Σ ο υ λ ξ  καί δ  Δ εσα ίψ  υπό Γ . Μπου- 

κουβάλα. Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων· 
Ά θ ή ν α ι 1906, λεπτά 40.

Τά  χρονικά τον Μ ο ρ ίω ς  ύπό Άδαμαντίου I .  ’Αδα
μάντιου. Ά θή ν α ι 1906 Απόσπασμα έκ του Δελτίρυτής 
Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας.

Φιλολογικά άνάλεκτα ύ π ό  Γεωργίου Ν . Χατζιδάκι 
Ά θή ν α ι 1906 τυπογρ Π . Δ . Σακελλαρίου.'

Λ ερ i τή ς  λνεατάσης μ εθόδου  Ιν  τα ΐς γλεαοαικαΖς 
ερεύναις υπό Γεωργίου Ν . Χατζιδάκι. Ά θ ή ν α ι 1906  
τυπογραφ. Π . Δ . Σακιλλαρίου.

Α να τομ ική  τοΰ Α νθρώ π ου  Τόμος Α ος ’Οντογονία, 
’Οστεολογία, Συνδεσμολογία καί Μυολογία μετά 440  
είκόνων έν τφ  κειμενφ ών πολλαί έγχρωμοι, ύπό 
Γεωργ. Λ . Σκλαβούνου, καθηγητοϋ τής άνατοιιικης 
έν τφ  Έ θνικ φ  Πανεπιστημίφ καί διευθυντοΰ τού Ανα
τομικού Φροντιστηρίου. Έ ν  Ά θή ν α ις  τύποις Π . Δ . 
Σακελλαρίου 1906.

φ δειον Α θ η ν ώ ν . Α εχά τη  λεπτομερής εκθεοις τών 
κατά τό σχολικόν έτος 1905 -1 9 0 6 . Δέκατον Πέμπτον 
Ιτος Από τής άναδιοργανώσεως αύτοΰ. Έ ν  Ά θή να ις  
τύποις Π . Δ . Σακελλαρίου 1906.

Α π ό  το ύ ς  Γ ύρους τώ ν Ρ ν& μ ώ ν π ο ιή μ α τα  Λάμπρου 
Ά στέρη Ά θή ν α ι 1906 βιβλιοπ. Ε στία ς σχ. ΐ6 ο ν  σελ. 
100 δρ. φρ. 2 .

Π άντελϊδειος π ο ιη τικ ός Α γώ ν  εχθεσις τής χρίσε ως  
υπό Σ . Κ . Σαχελλαροπούλου Ά θή ν α ι 1906 τυπογρ. 
Π'. Δ . Σακελλαρίου. ' .

Galanterie«« p a r  P ierre  C orneille, précédées  
d ’ une v ie  am ou reu se  d e  Corneille p ar E . S àh sot- 
O rland. P aris, 1906, bibrairie  S an sot ru e  S aint - 
A n d r é -d e s -A r t s  5 3 . —  P rs 2 .

L e e  s t a n c e ·  p ar Jean M oréas — P aris 1906  
édition  d u  «M ercure d e  F rance» fr s  3,50.
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ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΙΣΗ ΓΗ ΤΙΚ Η  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΙΟ Ν ΥΣΙΟ Υ ΛΟ ΒΕΡΔΟ Υ
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- '  ■- ΠΡ&Σ
Λ   ̂ ^ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

. Κύριοι Σύμβουλοι. ι  , ,

Λαμβάνω τΑν τιμήν νάύποβάλω Ομίνίτόν ’Ισολογισμόν της α ' έξαμηνίας τού τρέχοντος έτους, 
ϋΰτις τυγχάνει και όϊηρβτος' Ίσολσγιόμός τής Τραπέζης Αμών.

Ώς γνωστόν ύμίν,'ή Ιναρξις των έργασιών τής Τραπέ^ς έγένετο τήν 1 Δεκεμβρίου 1905, οί 
πρώτοι δμως μήνες, :ώς τούτο συμβαίνει διίεπάύαν νεοπαγή Τράπεζαν καί πάσαν έπιχείρηόιν κα- 
τηναλώθηόανδιά προπαρασκευαστικός 'Ργάσίας. Ούχ £ττο» παρό τό. συμπεσόντα κατά τό διάστη
μα τούτο γεγονότα τής-διεξαγωγής.τών έορ.τών καί τών'έκλογών, χαλαρώδαντα γενικώς τήν έμπο- 
ρικήν καί τραπεζικήν κ<νη<ίιν,;καί π£φό τήν ά^θονίαν τού χρήματος».τό όποιον έπλεόναδεν είςτά 
ταμεία τών Τραπεζών,.ήδυνΜημεγ νό κάταΟτρώΟωμεν τάς πρώτας ήμών έργαάίας καί νό ίδωμεν 
αύτός άναπτυΟΟομένας έντός τού -προγράμματος τών έργά^ιών της ήμετέρας Τραπέζης άποβλε- 
πόύΟης Οταθερώς έύτό.ς τών'όρίων τής άάφαλείός κ-̂ ί τής, ελλόγου άμι»6ής τών κεφαλαίων αύτής 
είς τήν ύποΟτήριξίν τών^λαϊκών καί.έρ· .̂τί’κών τάξεων, 4&ν μεγάλών: τούτων παραγόντων τής 
εθνικής παραγωγής.-1 '■ '·ϊ ^  ;· .

Κατά τό τέλος πής -:·α' .έξαμηνίας τ§ σύνολον ί̂ο-Κ' ένύργητικούΑής Τραπέζης άνήρχετο είς 
Δραχμός 8,635,104.66-προκύπτει:έκ τού ύποδαλλομένου ύμϊν ΙΐΟολογιΟμού.

Αί δέ κυριώτεραι μρρίδδς τοϋ-ένεργήτικού είσίν αί έξής:
.  -----------------  Α&Ϊ*ΙΡ·Α&'..4τ*χύύφ χρ̂ μάτβχρΑφψκ.
' Τοιϊπόλοτπον1 τήςμερίδοζ ταύτης κάτά τήν 30-Ιθυνίου άνήρχετο είς . . .  Δραχ. 693,189.60.

ϊά,'δέΐσυνάφθέντα έν σ^νόλφ συμβόλαια μέχρι .30 Ιουνίου άνήρχοντο είς 954. Έκ του ποσού 
δέ τών "δραχ. 693,189.60 .δύο_μίνον έξαιρεΐχκώς ’ είνατ μεγάλα δάνεια;.. Πάντα τό λοιπό διό ποσά 
μικρό έδόθησαν είς πτωχοί^ -κ«όχους/:ί|ίως .κ'ατό ό̂υς μιάς μέχρι 5|έντε λαχειοφόρων όμολογιών 
Έθν. Τραπ. 21/» %> οϊτινες μή εύρίΟκοντες εύν§5λως-δάνειού είς Τράπέζας διό τόόον μικρό ποσά 

. κατέφευγον είς άλλα γραφεία .επιβαρυνόμενοι διά τόκου δυσαναλόγου. Έν τή μερΐδι ταύτμ συμ- 
- περιλαμβάνονται, καί αί έκ-μέρους της .Τραπέζης ¿ιν^μεναί πωλήδείς λαχειοφ. όμολογιών Έθν. 
.-Τραπ. διαδόσεων, έηί πρ'οκατα&ολΐί .δμΧ· 20; αί|)ποϊαι δμολ,. εύθύς έξ.άρχής περιέρχονται είς τήν 
^κυριότητα τού άγδραστοΰ μετό. -ΐών:τοκομεριδ|»ν των,είς τήν τρέχο^αν τιμήν τού Χρηματιστή- 
"ρί-σύ άνευ :ούδεμιάς Ιτίρας έπίβαρύνσεώς.^ών Αγοραστών, η$ράτούνται δέ παρά τής Τραπέζης ώς 

δγέχυρον .μέ^ρις:;έξοφλήά|ως είς τρεχούμενοι λ^μόν. ΐήν^ργασίαν ταύτην συντελούσαν είς άνα- 
" κούφιδιν τών τάξεων τής.μίκράς: άποτ^ιιεύδεως θ' άναήτύ.ξωμεν είς τό μέλλον κατό τό ένόν.
■.·: I Έτέρα μερίς τού Ένεργητικού ήμών είναί αί / ·

. &69*?<>φλήοεις Εμπορικών γηαμματίτον καί δάνειοΑιί γραμματίοον εί; μικρεμπόρους.
ζ ? '··'--'·  ̂ > '5 . Γ'··

Ή. έργαοίά αύτηγινομένή μετάιτής έπιδεβ|.ήμένης συντηρητικότητος καί προσοχής άποβλέ- 
ν' Λευ.κυρίοϊς τήν τάξιν -τών μικρών έμπόρων καί §ίόμηχάνων. Ή έργασία αύτη άποτελούσα άσφαλή 

καί εύχέρή ρεύστοποίησιν τών Κεφαλαίών̂ μας άν-^στοιχεΐ ̂ ρός τάς άνάγκας τής βραχυπροθέσμου 
;  ^πο^Τή’β^ώ.ζ'ίίόφάλαίών, 'Η προσπάθεΐί ήμών ̂ εται δπ^ς έξακριβώσωμεν τό άξιόχρεον τών μή 
.... πιάτούχων ¿α^Άλλαυ; Τραπέζαίς μικρεμπόρων;κάί μικροβ^μηχάνων, έξοικειώσωμεν τούς πιάτού- 
•‘ *^υς είς εύχολωτέραν . άντάλ^αγΗν γών ύπργράφδν των' ^τώς ώστε έκαστον γραμμάτιον φέρον 
■' περισσότέρας -ύπογράφάζ^θ'ά ί̂νετηυέύν;σλ(3τερόν.ΐδεκτόν, θά αύξάνουν συνεπώς ούτω αί έν τ̂ ί με- 

ρίδι-ταύτμχορηγΑσεις-μας.καίνθά-Δναπτύσσειαιίμέταξύ τών^συναλλασσομένων τό αίσθημα τής άλ- 
ληλεγγύης, τό όποιον βαθμιαΐως φέρει είς τάς μεγάλος συνεργατικάς ένώσεις.

Σημειωτέον δτι έκ τών ληξάντων μέχρι τούδε γραμματίων ούχί μόνον ούδεμίαν καθυάτέρησιν 
δέν έσχομεν άλλ’ ούδέ κάν άνανέωάίς τις έζητήθη καί τούτο είναι τεκμήριον τής προσοχής μεθ’ 
ής ένεργειται ή εργασία αύτη.



Ift *1* <0 * O»
4

IM

l c
o 1 « 0

»Ο  %Λ 
CO O

o
CO 1 i C  i ß  « η 0  kA  i ß  o  

i ß O O O O . r t i Ä t J
o
0 »

i£ > - Ό  
ffC ®  
9 «  o

C ri
e o

e c  <N
< 0  4 0  
«ft* O s

•9 Ci>A^r>tßoe'«4A 
94  « e  ϊ— " r —  · β < ο ο « ο « ·  
0 C O v O 0 0 9 4 i ß O

CO
4 040

ï-<0
o  * «·IÄ

'eôo»40
« T o ?  *· «ft* < 0 ft*iftWMO 04 Ο OS «ft*ri· ec - ·

94 94 kft»«<
«M

A.
< « * f t  f t * f t f t ft f t  f t  *  · 0 « ft

3  á.¿§ F *2 fr * X iWfC < ·**?· !
f t *  o  g i £  ^

• O  £  . S  o  3  I

S ’ *  I  "*  Ί .  *  a- > »I ° '  8  ß

*  3  τ ' -  È - ^ £ · ^  o l v _  

fc.S δ g J ë & ï  S 9 . *  ’“ f'.w

Î^T S gf.g srs  s  »  g .S  g 
-3.0 2 '£ c -| -8 '?  » S i e g t  V  g- ë f ·^ J  T T T T  &Î2 * i
-S. J* .-gvS g  «» S -g  'S .· "  *§
' ri §*sS 'ri 'λ *  ® £* »4 S d'· 32 2 3 ô- 5 2 5 £>«3*0' Ά  r i  6  a> à ,  M  . r i  W ¿  O  . λ  μg  t  J\#T g  Ο ο  θ'- ο  Φ  ^  &  3-ö -0  rS ^ - i Q - o - a - »<  -aï0 ·

iß Iß Iß 10 •9*r- o  oc O «4
> o> «·** r· fieo 1 «*• «0 © 04 o» 94

m * f  e i r ·94 94
t * ft ft ft ft

a a a ».

iß U9φ  «s
04  o
s  s  

· * -

ιβ iß iß iß
40 00 t- 40

40
Ϊ- 40

<0
•ft* <0 <*■ «· · 9  ft» tfi* tf»
«ft* 00 O  04

e i
. 5

e»o
94 e o  94  09

8
e>
*·

0  0  »  0 A*
4 ^

4 O  
. <0

40
« *

o<0
o  
40 -

,ιΛ€5 
r·«ft· *«f
«t .·<* r*

oo

..;.; :χ·Λ

S-..·

Ol

* '.* [
;ιθ0  
• e c  * S

·«* o 0 4  <4<J O 40 3
O S  m  1 * >

• ft*
, S á 4 -v



Προεξοφλήσεις τώ ν  Συντάξεων.

"Ή έργαΣία αύτη διά τής όποιας Η Τράπεζα ήμών υπήρξε λίαν αίΣθητώς ευεργετικά είς τήν 
■τάξιν τών Συνταξιούχων ώργανώθη κατά τρόπον ΑΣφαλίζονια ήμάς κατόπιν ΣυνεννοήΣεως μετά 
τον Σεβ. ‘Τπουργείου τών Οικονομικών καί μετά τής Δημοτικής 'Αρχής 'Αθηνών, ήτις άντιλη- 
φθεϊάα του εύεργετήματος παρέχει πρόθυμον τήν Συνδρομήν αύτής. Ό  μόνος κίνδυνος, Σχετικώς 
περιωμιΣμένος, δν διατρέχομεν είναι ό θάνατος τινός τών Συνταξιούχων, δν άΣφαλίζομεν διά τής 
είΣπράξεως τών άΣφαλίΣτρων.

Εκχωρήσεις άπαιτήσεων..................................... .

Είς τήν μερίδα ταύτην περιλαμβάνονται αί γινόμεναι έκχωρήδεις ένοικίων οίκημάτων ένοινηα- 
•Οθέντων παρά τού ΔημοΣίου τάς όποίας. άΣφαλίζομεν κανδι' έγγραφής ύποθήκης έπί τοΟ. ίδίου 
κτήματος, ώς καί διάφοροι άλλαι έκχωρΛΣέις άπαΐτήΣεων κατά τόύ ΔημοΣίου καί τού ΔΛμόυ, Ας 
καί είΣεπράξαμεν. Ή έργαΣία αήτη παρέΣχε Λμΐν- Ικανοποιητικά -  άποτελέΣματα, είναι άλλως τε 
καί άΣφαλής τοποθέτηΣις κεφαλαίων.- .. . ; -

Δάνεια επί ένεχύρφ'εηίηλων.

'Εντός τών έΣχάτων όρίων τής Αμοιβής τών κεφαλαίων ήμών ένεργεϊται καί ή έργαΣία των'' 
δανείων έπίένεχϋρψ επίπλων, διάτώνόπόίων ό βιοτεχνικός κλάδος^ΐής έπιπλοποιίας ένιΣχύέται- 
καί εύκολίαι παρέχονται είς τούς άγοραΣτάς, οϊηνες εύρίΣκούΣιν άλλως τε τά έπιπλα εύωνότέρ§. „ 

Καίτοι ή έργαΣία αύτη ήρχιΣε.κατά τούς μήνας κατά τούς οποίους δέν γίνεται κατανάλωΣις . 
είς τό είδος τούτο, έν τούτοις κατά-τό-μικρόν χρονικόν τούτο διάΣτημα έπωλήθηΣαν έπιπλα; Αξίας." 
Δρ. 5,100.— ν . '=5 '. ν

Ή  έργαΣία αΐιτη Στηρίζεται έπί τής Αρχής τού ΣυνεταιριΣμοί}, τ»£ Τραπέζης ένεργούΣής ίρ ό -: 
πον τινά χρέη διαχειριΣτοΰ. . ; >

Προεξοφλήσεις μισθοδοσιών καί δάνεια Αλληλέγγυα.

’Αλλά καί είς τήν τάξιν τών ΔημοδιδαΣκαλών έφάνημεν ευεργετικοί προεξοφλήΣαντες κατά 
τήν έν λόγψ έξαμηνίαν 370 μίΣθοδοΣίας Δρ. 47,596.—

Καί είς τούς ύποδηματοποιούς 'Αθηνών ήλθομεν. άρωγοί παρ'ΑΣχόντες είς αύτούς δάνειον 
40,000 Δρ., δ ι’ ού ήδυνήθηΣαν ν' ΑναλάδωΣι>τήν έργαΣίαν τής κατασκευής τών άρβυλών τού Έλ- 
λην. Στρατού ΣυντελέΣαντες οϋτω είς μικράν ένίΣχυάιν τής έγχωρί^βιομηχανίας.

. Καταθέσεις. ~ .■ - . ,.
Καθ' δλον τόδιάΣτημα τής α ’ έξαμηνίας κατετέθηοαυ'. Δρ..1,102.127, τό δε ύπόλοιπον κατά 

τήν 30 ’Ιουνίου Ανήλθεν είς Δρ. 602,555.50. Τά λίαν ίκανοπόιητικά ταύτα ΑποτελέΣματα, προΣθέ- 
τως μαρτυροϋΣι τήν έμπιΣτοΣύνην ής Απολαύει ή Τράπεζα ήμών, λάμβανομένου δέ ύπ’ δφιν τού 
άριθμοΰ τών καταθέΣεων αΐτινες άνήλθον είς 3,884 Αποδεικνύεται καί ή εύεργετική αύτής έπί- 
δραΣις πρός άνάπτυξιν τού πνεύματος "τής ΑποταμιεύΣέωςί ·„

Ώ ς πρός τό πνεύμα τής φειδοϋς τό όποιον- έπεκράτηΣϋ πάΣης ένεργεΐας 'τής ΔιευθύνΣεως 
Αρκούμεθα έφιΣτώντες τήν προΣοχήν ύμών πρώτον είς τήν μερίδά τών έξόδων διάχειρίΣεως -περύ· 
λαμδΑνουοαν άπό 1 Σεπτεμβρίου 1905:- ' -

’Ενοίκια.................................. ■“* . · · · · .  -"· ■ · ■· · "· -· V. ',.· · · „· ·_Α · Δρ. 5,250.—
ΜιΣθούς προΣωπικού · ·'■[·..■· ·. . ■ ■_ · .■ ■ ·.., ■' ί  » -13,451.—
Διάφορα έξοδα ήτοι Φωτιαμός, Έντυπα,.Βιβλία, Γραφικά, ΔημόιΣέίίΣείς, θέρμανάχς 7,91 ί.Οό
Καί κατά δεύτερον λόγον είς την μερίδα τών. έξόδων έγκαταότΑΣεως είς τήν-όποίαν Συμάίερι- 

λαμδάνεται καί ή Αξία δύο χρηματοκιβωτίων ένδς. διά ί'άς; προχείρους Δνάγ.κας τού ταμείου καί 
έτέρου πρώτου μεγέθους πρός φύλαξνν τών τίτλων καί τών πολυτίμων ένεχύρ&ν. " .· - :·

’Εκείνο όμως τό όποϊον ίδιαι-ςέρως είνάι λίαν έύοίωνον διά τήν?$ν4πτ«ξιν τών έργ8Σΐ'ών τής 
ήμετέρας Τραπέζης, διά τήν έκπλήρωΣιν'; τού προοριΣμάύ .‘αύτής είναι ή παόατήρήθεΐΣα - ιήνηΣις 
τών διαφόρων μερίδων ήτις έν Συνόίφ.κατά τό.-έν λδγψ χρονικόν δίΑΣτημα Ανήλθεν είςδραχμ. 
20,840,669.80 . :  - .ή" .·■ ·. ψ  ,  ί

Κατά τήν έξαμηνίαν ταύτην έΣχομεν προΣθέτως έκδιίλωΣιν’.έμπιΣτρΣύνης .καί ύποΣτήρίξεο,ς 
έπί τό Ιργον ήμών, ήν εύγνωμόνως άναγνωρίζομεν έκ μέρους τής Σ. ΚυβερνήΣεώς, διά τής ύϋο|ο- 
λής τού κανονικού περί ένεχύρων νομοΣχεδίου, τό όποιον ψηφιΣθέν κατέΣτη νι^ος τούΚράτους.

Ούτω μετά τό πέρας τών Αναγκαίων έγκαταΣτΑΣεων ,θέλομεν ΑρχίΣει καΓτάς έβγαΣ(ας τού 
τμήματ ς τούτου τό όποιον θά Συμπληρώρμ τήν ευεργετικήν έπίδραΣιν τής Τραπέζης μας, έπί τών 
διαφόρων κοινωνικών τάξεων.

ΤΡΙΤΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ Τ Η Σ 8/ι« ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΗ ΡΩΣΙΣ ΤΗ Σ %  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Λ Α Χ Ε Ι Ο Ν  T O T  Ε Θ Ν ΙΚ Ο Τ  Σ Τ Ο Λ Ο Υ  
ΚAI W  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ THS ΕΑΑΑΑΟΣ ΕΤΟΤΣ1006

" Ε κ α σ τ ο ν  γ ρ α μ μ ά τ ω ν  " Ε κ α σ τ ο ν  γ ρ α μ μ ά τ ε ο ν
π α ρ έ χ ε ι  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ν  

ε ί ς  Α κ έ ρ α ι ο ν  τ ο  κ έ ρ δ ο ς  
έ κ ά α τ η ς  κ λ η ρ ώ α ε ω ς

ΚΕΡΔΗ Γης ΚΑΙ Δης ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ 
4 50 ,00 0  Δραχμών

Ι σ χ ύ ο ν  δ ι ά  μ ί α ν  έ κ  
τ ώ ν  κ λ η ρ ώ σ ε ω ν  τ ι μ α -  
τ α ι  Δ ρ α χ μ ή ς :

Κ Ε Ρ Δ Η  Ε Κ Α Σ Τ Η Σ  Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ω Σ

Έν Μέγα κέρδος . .  .
» Κέρδος . . . . . .
» Κέρδος ...................

Τρία Κέρδη έκ 5,000  
Π έντε Κέρβη Ικ  1,000 
411 Κέρδη έξ 180 ’. .
5 78  Κέρδη έκ 50  ,  .

Έ ν  όλφ Κέρδη

έξ 1 0 0 , 0 0 0  Δρ.
» 25,000 · »

έκ 10,000 »
15,000  

5,000  
41,100 
28,900 

225,000 Δραχ.

Κ Ε Ρ Δ Η  Α Μ Φ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  Τ Ω Ν  Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

2 Μεγάλα Κέρδη 
2 Κέρδη . . . .  
•2 » . . . .
6 » . . . .

10 » . . . .

Ιξ  1 0 0 , 0 0 0  2 0 0 , 0 0 0  Δρ.

1156

25,000  
Ικ  . 10,000  
Ικ  5,000  
Ικ  1,000  
έξ 100"
Ικ 50

50.000
20.000
30.000
10.000 
82,200  
57,800

Εν δλφ Κέρδη 450,000 Δραχ.

Ά π ε ν & ν ν τ έ ο ν  ε ί ς  τ ά  δ η μ ό σ ι α  τ α μ ε ί α  τ ο ϋ  έ σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ , ε ί ς  τ ά ς  έ λ λ η ρ ι κ ά ς  π ρ ο ζ ρ ν ικ ά ς  
ά ρ χ ά ς  έ ν  τ ώ  έ ξ ω τ ε ρ ι κ φ  κ α ι  ε ί ς  τ ό  Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν  τ ώ ν  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  ( Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  Λ α χ ε ί ο υ )  
ε ΐ ς  Ά & ή ν α ς .

’Εν Άθήναις ιή 5 Ίοννίον 1906 Ό  Διεοθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς ,  Γ λ υ π τ ι κ ή ς  κ α ί  Φ ω τ ο τ σ ι γ κ ο 

γ ρ α φ ί α ς

Δ Ρ .  Α Δ ' Ι Ό Γ

' ’Αριστούχου τον Πολυτεχνείου Άίληνών 

\Αριστούχου τής ’Ακαδημίας Μονάχον
* · V

Π λ α τ ε ί α  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς

1 —  'Ο δός  Μ ο υ σ ώ ν  —  1

ΑΘΗΝΑΙ

— 1831 -
” Γ £ Ν Ζ Κ Α Ι Δ » Α Α Ε ΙΑ 1 „  T E P F E S T IC S

( a S S I C U R a Z I O N I  G E N E R A L , ! )
έ τ α ι ρ ι κ ό ν  κ ε φ ά λ α ι ο ν  κ α ί  ά π ο · 6 · έ μ α τ ι κ ά  τ ή  3 1  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 0 4  

Κ ο ρ ώ ν « *
Π Υ Ρ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Ι  — θ  Α Λ Α Σ Σ  Α Σ Φ  ΑΑΕΙΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΖΩΉΣ
έ π ί  δ ι α φ ό ρ ω ν  σ υ ν δ υ α σ μ ώ ν .

Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  Σ Γ Ν Δ Π Τ Ε Ι Α Ε Φ Α Δ Ε ΙΑ Ε  Ζ Α Η Ε  Ε Ι Σ  Δ Ρ Α Χ Η Α Σ
Διευθυντής τοΟ Ιν Ά θή ναις Γεν. Πρακτορείου Γενικός Ε πιθεω ρητής διά τήν Ε λλ ά δα

Δ· Β Ρ Υ Ζ Α Κ Η Σ  καί Διευθυντής τοθ Είδικοΰ Γραφείου Κλάδου Ζω ής
1. ΚΟ Υ Ζ1Ν
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1 .  Z .  Β Ζ Χ Ν Ε Τ Τ Α Σ  -  α θ η ν α ι  —  τ ηλ. δ ^ .  μ ι ν ε τ τ α ς
Τ ό  παρά τήν δδδν Σταδίου καί Παρθεναγωγείου τραπεζιτικόν γραφεΐον I .  I .  Μ ιν έ τ τ α  
προμηθεύει οίονδήποτε ποσόν ομολογιών τών κάτωθι 'Ελληνικών 'Εθνικών Δανείων είς τας 
τρβχούβας τιμάς τών Χρηματιστηρίων ’Αθηνών, Λονδίνου καί Παρισίων τάς όποιας θεωρεί 
<δς τάς άσφαλεστάτας, συμφερωτερας καί εδκολώτερον διαπραγματεύσιμους.

Δάν. των 120 ‘έκατομ. τοΰ 1881ά π οδίδ . . . . . . .  τόκον 4 l/ j  ο|ο ·
» "' » 135 ». (Μονοπωλείων) τοΰ 1887 » 4  Ι/ 3 ο}ό

' » » 125 » (Πάγιον) » 1889 » 4  V j ο)ο
> » 76ώ50,000/  (Ήνοποιημένονι » 1898 » 5  ο)ο
»· » 11,760,000 (Σιδ. Π .Κ . Μελιγ.) » 1900 » δ  ojo

Αναλαμβάνει έπίσης τήν προμήθειαν καί τών έξης άριστων ‘ Ελληνικών άξιών:
Ό μ ο λ . Λαχειαφόροι τής ‘Εθνικής Τραπέζης δίδουσαι τόκον 2  ’ /3 ο)ο
Μετοχαί Ε θνική ς Τ ρ απ έζη ς.....................................................■ » 4  a/j  ° ) °

» Τραπέζης ’Αθηνών  ...........................................   » 7 ο ο
» Τραπέζης Κ ρ ή τ η ς ............................................    » 4  ι/ 2 0)0
» Τραπέζης Βιομηχανικής Π ία τ ε ω ς ................  » 6  ‘ I t  o)o
» Έ ταιρ. Διαχβιρίσεως Δημοα. Π ρ ο σ ό δω ν . . » 6  ο;ο
» Σιδηροδρόμου’Α θ η ν ώ ν -Π ε ιρ α ιώ ς ................ » 6 ο)ο '
» * Θεσσαλίας  .............................  » 5  οΐο
» Πανελληνίου Ά τμ ο π λ ο ία ς .................................. » 6 ι/ 3 ό)ο
» Σιδηρ. Π ειρ .-’Αθηνών-Πελοποννήαου. . . .  » 4  ο.ο

Καί προσφέρεται‘ τήν έκτέλεσιν πάσης Τραπεζιτικής καί Χρηματιστικής Ιργασίας δεχόμενον 
έντολάς &. τε τών επαρχιών καί τοΰ Ιξωτερικοϋ.

Σ Η Μ . Υπολογιζόμενων τών τόκων πρός τάς τρέχουσας τιμάς καί τά μερίσματα, τοΰ τελευταίου,ετους.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Μ Π Ε Ρ Ι Γ Γ Ε Ρ
Φ δ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  ΤΗΣ ΑΤΛΗΣ

Δ ια ο τ α υ ρ α σ ι ς  ό δ ώ ν  Ν ίκ η ς  κ α ι Έ ρ μ ο υ .  
Φωτογραφίαι παντός είδους 

Μεγεθύνσεις χρωματιστοί μέ παστέλ.

ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Πέ λ λ α ς »
(Ε φημερ'ις οικονομολογική καί πολιτική)  

Έ κ δ ίδ ε τ α ι  κατά Σ ά β β α τ ο ν  
Δημοσιεύσνσα πλουσίαν καί επίκαιρον οικονομολο

γικήν {ίλην « ύ  χρηματιστικοΰς πίνακας. .
’ Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς  κ α ί  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  Γ . Κ Α Τ Σ Ε Λ Ι Δ Η Σ

Γ ρ α φ ε ΐο ν  ; Έ ν  Ά θή ν α ις , οδός Σταδίου 54.

, , Ν Ε Ο Ν  Α Σ Τ Ϊ “
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ε  Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Σ  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Ε

Δ ιε υ θ υ ν τή ς : Δ . Κ Α Κ Λ Α Μ ^ Ν Ο Σ  
Δίχα  βυντάχται χολ άλόκλήρον ÍJttteXsiov συνεργατών. 

Άρθρα έώ δλων τών ζητημάτων τή« ήμερ««, 
εέδήβιι« άχριδίαταται,

- Τηλεγραφήματα έξ Εδρώπη;
Τό ποιχιλώτερον Αθηναϊκόν, βίλλον.

ΤΙΜ Η  ΣΥΝ ΔΡΟ Μ Ω Ν
Έ α ο ο τε ρ .  Τρίμηνο« Δρ. 8· -  Εξάμηνο« Δρ. 15, «Έτηρια Δρ30 · 
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ .  Εξάμηνο« Χρ. φρ. 2 5 . -  ΕτηοίαΧρ. φρ. 45. 

Αί βυνδρομά) άποατελλονται πρό« τήν Διεόθυνβιν 
(4δό{ Βουλή« άριθ 6).

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Ν ΕΪΡ0Λ0ΓΙΚΗ  
ΕΗΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Μ ηνιαίου ’Επιστημονικόν περιοδικόν 
Συντάκτης καί διευ θυ ντή ς  

S. Γ . Β Δ Α Β ΙΑ Ν 0 2
Ν ευρολόγος και ψ υχίατρος  

Γ ραφ εία ·. 1 β  δ δ δ ς  Ζ ή ν ω ν ο ς  1 6  δν  Ά θ ή ν α ι ς
Σ υνδρομ ή  ετηοία δρ . 6 :  Ιξω τερικ οϋ  φ ρ. χρ . 6.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α : Υπνωτισμός, Πνευματισμός, ψυ 
χοπαιδανωγία, Υγιεινή τοΰ πνεύματος, Έγκληματο· 
λογική ανθρωπολογία, Ψυχοθεραπεία, Η λεκτροθερα
πεία, Κοινωνιολογική Φρενολογία, ’ Ιατροδικαστική, 
Ιστορ ία  τής Ψυχιατρικής, Φυσιολογική Ψυχολογία.

“ Τ Ο  Κ Ρ Α Τ Ο Σ , ,
Έ&νικόν δργανον τών άπανταχοΰ ‘Ελλήνων.
Ίδρόθη τω 1901 διά αετοχών δπό ’ A vt; 2πηλιωτο- 

ποΰλου διευβυντολ καί'©ανου Τζαίέλλα Αρχισυντάκτου: 
Παρακολουθεί τά έθνιχά πράγματα έχ τοϊ σύνεγγυς, Ιχει 
συνεργάτας τούς πατριωτιχωτέρου« -χαλάμο«« εν οΓ« του« 
τών χ. Καζάζη, Καρολίδου χλπ. σΰδεμιά τών έν Έλλ.άδι 
πολιτικών μερίδων άνήχει, χαί ϊχει γενικήν-κυκλοφορίαν έν 
δλω τφ εξω Έλληνισμψ.

% ; | t  I t
Άπευθυντέον διά πδσάν αίτηαοι :

Δ ιεϋθυνοιν  εφημερίδας «Τ ο Κράτος» Α θήνας


