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ΕΛΛΗΝΙΚΑ! ΑΠΟΙΚΙΑ! ΕΝ ΓΑΛΛΙΑι

Σ εμνοπρεπής δοον καί φιλολογικός Ιτελέσθη 
ήδη παρ’  ήμιν είς Ιορτασμός προς τιμήν 

τοΰ φιλελληνικωτάτου τήν καρδίαν Φρειδερίκου 
Μιστράλ. ’Ολίγον δ ’ ξπέιτα Ιτελέσθησαν Ιν Γαλ- 
λίρ τ’ ¿ποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντοςτου, έν ζωή 
¿κόμη διατελοϋντος τοΰ Ιπαξιώτατα δαψνοστε- 
φοΰς αύτοΰ ποιητοΰ τής «Μιρέϊγ» και τοΰ «Ρ ο
δανού», τοΰ μεγάλου προφήτου τοΰ Φελιβρισμοΰ ‘ , 
τοΰ διά τάς διαλέκτους τής μεσημβρινής Γαλλίας 
άλλου αύτοΰ γλωσσοπλάστου Δάντε Άλ,ιγγιέρη. 
Θα ήδΰνατο κάνεις ουτω βέβαια να γράψη κάτι 
περισσότερον σήμερον.άπό εν ξηρόν σημείωμα 
διά τήν δλην αύτήν, άξιοθαύμαστον Ιν Γαλ- 
λίρ φιλολογικήν άνθησιν ή όποία καλείται Φελι- 
βρισμός καί Ιδίως περί τοΰ κορυφαίου των 
ποιητών της, όσονδήποτε γνωστά καί άν είνε 
ίσως καί τά κατ’ αύτόν καί τά κατ’  Ικείνην 
άλλ’  Ιδοΰ δτι Ινθυμοΰμαι αίφνης δτι 6 Φρειδε
ρίκος Μιστράλ άποκαλεϊ κάπου é  ίδιος τόν 
εαυτόν του « U m ble escolan dou Grand 
O um çrô», —  «Ταπεινόν μαθητήν τοΰ Μεγάλου 
Ό μηρου ί, καί δτι πρό πολλοΰ χαρακτήρι
σαν άλλοι ώ ς  τόν. περισσότερον "Ελληνα άπό 
τούς Γάλλους ποιητάς, αΰτόν, τόν Φρειδερίκον 
Μιστράλ τόν ’Ολύμπιαν. Ό  νοΰς μου ουτω 
φέρεται σχεδόν άκουσίως άλλα καί πολύ φυσικά 
πρός κάποιαν μελέτην τοΰ κ. Jean Carrère υπό 
τόν τίτλον «Αί Έλληνικαί Άποικίαι τής Γαλ
λίας» καί πρός Ιν άπό τά πορίσματα αύτής 
κατά τό όποιον «δέν ύπάρχει εν Ευρώπη, εξαι
ρέσει τής μεσημβρινής ’ Ιταλίας, λαός Ó όποιος 
νά διετήρησε περισσότερον άπό τόν γαλλικόν

1 Κ έΗ δπ£β=2χολή  φιλολογική ή όποία Ιόρύθη τφ 
1854 είς τήν Προβηγκίαν άπό 7 νεαρούς μεσημβρινούς 
ποιητάς Ιν οΤς δ,Μ ιοτράλ,δ Ρουμανίλ,ό Ώμπανέλ καί 
ή όποία σκοπεί τήν διάσωσιν καί άποκάόαροιν τής 
προβηγκιανής καί'τών λοιπών διαλέκτων της γλώσσης 
τοΟ θ ά . Αί βλέψεις τού ΙδρυτοΟ έγένοντο ενθουσιωδώς 
άοπαοταί άπό όλους τούς ποιητάς τής γλώσσης. αύτής.

Ιναργή τά ίχνη τοΰ έλληνικοΰ άποικισμοΰ». 
«Πολλοί άπό τόν λαόν αύτόν, Ιπάγεται ό γρά- 
φων, ζητωκραυγάζοντες έκάστοτε υπέρ τής Ελλά
δος δέν ύποπτεύονται ίσως δτι ζητωκραυγάζουν 
υπέρ τής Μητροπόλεως!»

Ό  Φρειδερίκος Μιστράλ δέν είνε άπό τους 
πολλούς αυτούς, μολονότι είνε πάντοτε άπό τούς 
ενθουσιωδέστερα τονίσαντας τήν αγάπην των 
πρός τήν Ελλάδα· ό  ποιητής τοΰ "Υμνου είς 
τήν Ε λλάδα ό άναφωνήσας κάποτε· «"Ολοι μας 
"Ελληνες εΐμεθα» δέν παρουσιάζεται ώς άπλοΰς 
φιλέλλην ό πολίτης τής προβηγκιανής Μ αίΙ^ηε 
γινώσκει δτι Έλληνες άποικοι ήσαν οί πρόγονοι 
οίκισταί... Τδού διατί γράφω σήμερον κυρίως 
περί τοΰ Ιν Γαλλίφ έλληνικοΰ άποικισμοΰ.

Ό  κ. ’Ιωάννης Καρρέρ εις τήν ώς άνω μελέ
την του; άπηχών βέβαια δχι ολίγους άλλους, γρά
φει δτι ό  μύθος τοΰ Ήρακλέους δέν είνε παρά 
ή άπό τήν ,άνθρωπίνην φαντασίαν εξωραϊσμένη 
Ιστορία ιών μεταναστεύσεων τής ’Ανατολής 
πρός την ‘ Εσπερίαν. Ό  περί ‘Ηρακλέους θρύ
λος είνε εν άρχή παράδρσις φοινικική. Δέν είνε 
καν παράδοσις, είνε τό οίονεί θρησκευτικόν, τό 
κάπως άκόμη ιερατικόν καί άχαρισύμβολον αύτοΰ 
τοΰ Ιδίου πνεύματος τής φυλής τής Τύρου. ‘Ο 
Ηρακλής των Ελλήνων είνε ή. τελείωσις τοΰ 
Φοινικικού Μελκάρθ, διά τοΰ όποιου οί Φοί
νικες ναυτιλλόμενοι Ισυμβόλιζον τόν καρτερικόν 
άγώνα τής φυλής των. Ά λλ ’, άπό τόν μΰθον 
αύτόν τόν κάπως χονδροκομμένον οί Έλληνες 
επελθόντες διέπλασαν τόν Ηρακλή. Έχάρισαν 
είς αύτόν στέρνον ήρωϊκόν, μέτωπον πεΐσμον, 
δοράν λέοντος, φόπαλον καί τά πάθη τών κοι
νών θνητών καί τό όγκηρόν καί βαρύ ξόανον 
εγένετο θεός ζών καί αιώνιος.

Ή  άλήθεια είνε ότι οί Έλληνες ώς Ιπ) τό 
πολύ ήκολούθησαν τόν δρόμον τών θαλασσο-
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πόρων τής Φοινίκης άλλα συνέβη εις την πραγ
ματικότητα τής ιστορίας ό,τι καί είς την Ιξέλιξιν 
τού θρύλου. 01  Φοίνικες, θαυμαστοί έμποροι, 
άλλα περιφρονηταί τής τέχνης κα'ι τής χάριτος 
των Ιλαρών πολιτισμών ήρκοΰντο εις την ιδρυ- 
σιν Ιμπορείων, άντήλλασον τά προ'ίόντα αυτών 
μέ τά προϊόντα τά εγχώρια, έπειτα άπέπλεον 
πάλιν άποκομίζοντες τήν εΙρηνικήν αυτών λείαν 
χωρίς ν ' άφίνουν άλλο τι άπό τά νομίσματα 
των ή την βύσσον των υφασμάτων το>ν. 0? 
"Ελληνες τουναντίον, οί Ιλθήντες επειτα. άπό 
αυτούς προσεκόμιζον τούς θεούς των, τούς άγώ- 
νας, τάς τελετάς, την γοητείαν αύτών και τά 
χαρίσματα τής εύφροσύνης. Είσέδυον είς τήν 
ζωήν τών άλλων μέ τό μειδίαμά των, την ευφρά
δειαν των, μέ τήν δύναμιν τήν οποίαν είχον τά 
πάντα ν’  άντιλαμβάνωνται καί τά πάντα νά 
εξωραΐζουν. Μόνον ούτως οί "Ελληνες παρέμει- 
ναν είς τήν Γαλλίαν οί άλλοι ίδρυσαν Ιμπορεΐα 
τά όποια διετηροΰντο καθώς τά εφήμερα, Ιν 
αύτοΐς πωλούμενα προ'ίόντα. Οί "Ελληνες ίδρυον 
άποικίας, είς τάς όποιας έζων οί ίδιοι, προσκο- 
μίζοντες είς αύτάς ολον.αύτών τόν πολιτισμόν. 
Ίθού διατί ή ελληνική επίδρασις άπέμεινε μόνη 
παρά τοις λαοις· άπσράλλακτα καθώς τόν άξε- 
στον Μελκάρθ ταχέως ό λαμπρός Ηρακλής 
έξηφάνισε.

* + *

Μεταξύ τών παραλίων ελληνικών αποικιών 
τής Γαλλίας ό  κ. Καρρέρ άναφέρει ώς.είκός 
εν ταΐς πρώταις τήν Μασσαλίαν,— τήν μόνην 
άλλως τε ήτις ίδρύθη Ιξ ολοκλήρου άπό "Ελλη
νας Ιπί άκτής τής Μεσογείου παρθένου άπό 
πάσης ασιατικής άποικίας, δεν παραλείπει δέ νά 
παραθέση, καί τήν γνωστήν παράδοσιν τού οικι
σμοί της ή όποία πλέκεται ·τόσφ ποιητικά γύρφ 
άπό μίαν κύλικα τοΰ 'Υμεναίου άπό τόν Φωκαέα 
ναυτίλον και τήν λιγυρίαν παρθένον. Ά λλ ’  ήδη 
πρό τής άρχαιοτάτης Μασσαλίας Έλληνες ναυ- 
τιλλόμενοι είχον σταθμεύσει είς διάφορα σημεία 
τής λιγυρικής άκτής καί είχον μάλιστα είσδύσει 
καί είς τά Ινδότερα. 'Η  Ναρβόννη ήτο άρχαιο- 
τέρα τής Μασσαλίας, υπήρξε δέ πάντως εμπο- 
ρεΐον έλληνικόν ώς ήτο πρότερον φοινικικόν. 
Επίσης ή Νίμη, ή Ηράκλεια. Ά λλ ’  αί άληθεΐς 
ελληνικαί άποικίαι, Ικεΐναι τών όποιων 6 χαρα- 
κτήρ καί ή γραφικότης διεσώθησαν διά μέσου 
τών αίωνων, είνε οί λιμένες τής λιγυρικής άκτής. 
Τοιαύτη ή Νίκαια· τοιαύτη άρχαιοτέρα αυτής 
καί αίωνία της άντίζηλος, ή Μόνοιχος, τό περι- 
λάλητον Μονακό. Δύο έτι παράλιοι χαρίεσσαι 
πόλεις, — Ροιτιροπίππα, ΤαυΓοεπΙαπι — άνευ- 
ρέθησαν προσφάτως, ιάς όποίας οί Έλληνες καί 
οί 'Ρωμαίοι είχον εξωραίση μέ τά  λεπτότερα 
άνθη τοΰ πολιτισμοΰ των, καί μετ’  ού πολύ θά 
εκταφή βεβαίως καί μία τρίτη ή καλούμενη 
Όλβία. Άλλα παρά τάς τρεις αύτάς Ικλιπούσας

πόσαι άλλαι αί όποΐαι σώζονται άκόμη ! Εινε ή 
Άντίβη, ή τόσφ εύπερίγραφος Άντίπολις τών 
Ελλήνων· είνε ή Fréjus- είνε ή Ceyreste· είνε 
ή Μαρτίγη· είνε ή ’Ά γδα, ή άπό τάς έλληνικάς 
άποικίας διατηρήσασα ισως περισσότερον τήν 
σφραγίδα τής φυλής' είνε παρ’  αυτή ή Μέζ, ή 
Μαρσεδάν καί ή Σέττη· είνε έπειτα επί τής κατα- 
λανικής άκτής ή όποία είνε άκόμη ίσω ς ελληνι- 
κωτέρα καί άπό αύτήν τήν λιγυρικήν άναρίθ μητα 
τά σημεία είς α  Ιγένοντο Ιλληνικοί οίκισμοί, ώς 
ή Leucate, ή Collioure, ή Avgelés, ή E m pu
ñ as  κλπ. κλπ. fe fe fe

’Αλλά προτοΰ έπανελθωμεν είς την Μασσα
λίαν καί είς τήν άπό αύτήν οίκισθεΐσαν Arles, 
&ς ^ίψωμεν |ν βλέμμα, άκολουθοΰντες πάντοτε 
τόν γαλάτην ξεναγόν, είς τά μεσογειότερα, ίδίως 
είς τά πέριξ τοΰ Σαίν-'Ρεμΰ τής Προβηγκίας, 
όπου άναμφιβόλως ολος ό  τόπος είνε Ιλληνικός. 
«Έκεΐ, γράφει ούτος δν ή GÍanum  είνε άκόμη 
θαμμένη κάτω άπό τό προαιώνιον σάβανόν της, 
πόσφ άγλάά άφ ’  ετέρου ζή ή τόσφ χαρίεσσα 
κώμη τοΰ Σαίν-'Ρεμύ, εν τή όποία αί ώραίαι. 
κόραι μέ τήν ευγραμμον κατατομήν έρχονται 
άπό τήν κρήνην ώς άλλαι κανηφόροι καί φέ- 
ρουσιν είς τούς δφθαλμούς των δλην τήν γα
λήνην τών έλληνίδων προγόνων των. Καί τά 
δύο εκείνα ίχνη τής αρχαίας τέχνης, ή άψίς καί 
το μαυσωλείου, τά  τόσφ  Ιλληνικά τήν μορφήν, 
τόσφ αττικά τήν εύρυθμίαν δεν είνε ή εσαεί 
ζώσα δίαθήκη φυλής ή οποία έτράφη μέ τό 
μέλι τοΰ 'Υμηττού; Καί τέλος εις άλίγων βιωμά
των άπόστασιν μή δέν εύρίσκεται ή περιλά
λητος ήδη Maillane, ή πατρίς τον Φρειδερίκου 
Μιστράλ;» Έ πειτα πολύ άπωτέρω είς τήν Dax 
καί γυρφ άπό αύτήν σώζεται άδιάσειστος ή 
πεποίθησις είς αύτούς τούς κατοίκους ότι κατά
γονται άπό Έλληνας άποίκους, καί γυναίκας 
εκεί συναντφ κανείς μέ τήν άκαμπτον κατατο
μήν τών άγαλμάτων τήν όπόίαν ό  χρόνος δέν 
μεταβάλλει, —  καθώς σώζονται άφ’  Ιτέρου παρά 
τάς δχθας τοΰ Ά δού ρ  καί τών παραποτάμου 
του πόλεις καί πολίχνάι μέ Ιλληνικά ονόματα 
πού άναμιμ.νήσκουν στίχους τοΰ 'Ομήρου, ό 
λιμήν τών άλιέων το ν  A rès καί ή A g os  καί ή 
Syros καί τόσαι άλλαι. Τρεις πόλεις ώς τόσον 
ίδίως παρέχουσι κατά τόν κ. Καρρέρ τήν ευκαι
ρίαν νά ϊδρ κανείς έν αύταΐς άλήθώς περισωζό- 
μενον τόν ελληνικόν τύπον ή Agele καί ή Arles 
καί ή Μασσαλία. «Είς τάς γραφικός όδούς τής 
συνοικίας του 'Αγίου Τωάννου, εις ιήν Μασσα
λίαν, γράφει ουτος, θά σταματήσετε έξαφνα 
έκπληκτοι, καί μαγευμένοι προ απαράμιλλων 
τύπων κλάσικοΰ κάλλους· μέτωπο ν βραχύ καί 
πεϊσμον, κόμη ώς τών άρχαίων κορών κυμα
τοειδής, ευγραμμος κατατομή, ωοειδές τού προ
σώπου ευρυθμοτάτου καί ίδίως όφθαλμοί, οί
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θειοι εκείνοι όφθαλμοί τής Παλλάδος Άθήνης, 
ούτε γλαυκοί, ούτε γαλανοί, άλλά φαεινοί, βαθείς 
καί εύμετάβολοι καθώς ή Μεσόγειος. ■

«"Ολα αύτά τά επανεΰρον κάτω άπό τήν 
λευκήν καλύπτραν τών γυναικών τής A g d e - καί 
καί 0  τύπος ήτο άκόμη ίσω ς τελειότερος είς τήν 
ηρεμον καί σοβαράν αύτήν πόλιν, Ιν τη όποία 
δέν εγένετο καμία άνάμίξις φυλών. 'Ανάμεσα 
είς τήν αεικίνητον καί θορυβώδη Μασσαλίαν 
καί είς τήν σεμνήν A g â e ,  ή  A rles  ή οποία 
εφημίζετο το πάλαι διά τόν χαρίεντα πλούτον 
τών ναών καί τών άλλων κτιρίων της, διά τήν 
σιωπηλήν καί ύπέροχον αΧγλην τής Τέχνης, 
παρέχει τύπον άρχαίου κάλλους περισσότερον 
ίσω ς διάσημοι· άλλά καί ¿λιγώτερον ίσω ς άμιγή 
καί άγνόν. Κάποια άραβική νοαηρότης συνανε- 
μίχθη μέ τήν ελληνικήν γαλήνην. Εντεύθεν 
άναμφιβόλως ή  ίδιάζουσα γοητεία τής Ά ρ λ , 
τής «όλεω ς όλων τών χαρίτων.

«Arles, la  b e lle  G recque aux Y eu x  de
Sarrasine».

«νΑρλ, τής περικαλλούς ελληνίδος τής μέ
δφθαλμούς Σαρακηνής», ώ ς  τήν άποκαλεί ό
Παύλος Μαριετόν.

« ’Αλλά τί μάς μέλει διά τήν ήλίασιν αύτήν τήν 
άπό τόν ήλιον τής ’ Αραβίας «ίς τους δφθαλμούς; 
Αί Άρζελιάναι δέν όμοιάζουν δλιγώτερον δΓαύτό 
με θεάς αί όποϊαι κατήλθον άπό τόν "Ολυμπον, 
τόσφ  κανονικόν καί ήρεμον είνε τό πρόσωπόντων, 
τόσφ  tô βάδισμά των είνε ωσάν άΰλον, τόσφ  τό 
ήιθος των είνε ύπέροχον. ‘Η  επάνω είς τό  μαρ- 
μάρινον μέτωπον είς πτερύγια χωριζομενη κόμη 
ή δπίσω άνάδετσς έπι τοΰ ανχένοζ ό  όποιος έχει 
κυκνείους κυματισμούς, προσδίδει είς τάς μορ- 
φάς των τό μεγαλεΐον τών αιωνίων οντων.

Καί πρό τών Ιρειπίων τοΰ Ικεΐ ελληνικού 
θεάτρου, ώς πρό τών λοιπών άρχαίων κτιρίων 
παρίστανται ώ ς  τά έμψυχα σχόλια ιώ ν  ιστορι
κών αύτών θαυμάτων καί ώ ς  κινούμενα αγάλ
ματα τά όποια άναμένει τό βάθρον 

***

Π ρό τών ερειπίων τοΰ έκεϊ ελληνικού θ εά 
τρου! ’Ακριβώς ενθυμούμαι ότι άλλος γαλάτης

Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ  Μ Ι Σ Τ Ρ Α Λ

συγγραψεύς, προκειμένου περί αύτών καί περί 
τών ποιημάτων τοΰ Μιστράλ, γράφει.

«Έ κεϊ ύψοΰνται δύο ζεύγη διδύμων στηλών 
μέ τόσην χάριν, μέ τόσον «άλλος, καί με τόσην 
εγκατάλειψιν ώστε προκαλοΰν τά δάκρυα καί 
τοΰ πλέον ύπερηφάνου- άδελφαί τής ’ Ισμήνης 
καί τής ’ Ιφιγένειας, θά αισθάνονται αί στηλαι 
αύταί άν οί στίχοι τών ποιητών είνε χωλοί ή 
βάρβαροι καί δονοΰνται ήδέως άπό τούς ήχους 
τών προβηγκιανών όμοιοκαταληξιών ύπό τό
θερινόν σεληνόφως »

X ? . ΘΒΜ. ΑΑΡΑΛΕΞΗΣ



X R Ï N E

ΤΟ Χ Μ Κ Ρ Τ Ο Λ Ο Ϋ Λ Ο Υ Δ Ο

Πού σκοτωθεί μονάχος του 
Στην ερημιά τον θάβουν 
Κι’ ούτε παπάδες παν μπροστά 
Ούτε κεριά τού ανάβουν.

Κ’ έκεΐ μακρνά στον τάφο του 
Στο ερημικό του χώμα 
Βγαίνει τό άμαρτολούλουδο 
Με το γαλάζιο χρώμα.

Στίς ερημιές εύρέθηκα 
Μιά νύχτα τού Γεννάρη 
Κ’ είδα τό άμαρτολούλουδο 
Πού ¿σειόταν στο φεγγάρι.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΝΕΥΤΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
— Αιάλιξις γινομένη έν τή Γα λλική  'Αρχαιολογική Σχολή  —·

Κ ν ρ ία ι καί Κ ύ ριο ι,

Δ ί
έν αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά ζητήσω 

ι συγγνώμην, διότι πραγματεύομαι Ενταύθα 
θέμα άσχετον πρός τήν Αρχαιολογίαν.

Ή  Γαλλική Σχολή των ’Αθηνών, ώς το ενθυ
μίζει στήλη τής εισόδου, ίδρύθη κατά τό 1846, 
«εξ ευγνωμοσύνης πρός τήν Αρχαίαν Ελλάδα, εκ 
φιλίας πρός τήν νέαν Ελλάδα» καί Ακόμη— δέν 
πρέπει νά τό  λησμονήσωμεν— όπως αύξάνη τήν 
ευγνωμοσύνην καί τήν φιλίαν, τήν όποιαν πάς 
Έλλην οφείλει εϊς τήν Γαλλίαν. ’Από 63 ήδη 
Ετών ή Σχολή τελείως συνεμορφώθη με τήν 
πρόθεσιν τών Ιδρυτών της. Χωρίς νά παραμε- 
λήση την άρχαίαν Ελλάδα —  ο! Δελφοί καί ή 
Δήλος Ας τό μαρτυρήσουν!— είργάσθη πάντοτε 
δπως γνωρίση αύτή, άλλά καί δπωςγνωρίση είς 
τόν κόσμον, τήν νέαν 'Ελλάδα, τήν «Σημερινήν 
Ελλάδα» Είς ενα μάλιστα Εν. τών πρώτων 
εταίρων της ανήκει ή Ανακάλυψις, παρ’  ολίγον 
νά εΐπω ή έφεύρεσις, τής «Συχρόνου Ελλά
δος»*- δεν είναι άλλως Εξηκριβωμένον αν ό 
Ά μποΰ εγραψε ιό  βιβλίον του Εκείνο Εξ ευγνω
μοσύνης πρός τήν άρχαίαν ή  έκ φιλίας πρός τήν

1 La Grèce d'Aujovrd'hui βργον τοΰ κ. Γ. Δεσάν 
πρφην έταίρον τής Σχολής.

* La Grèce Contemporaine.

νέαν Ελλάδα. Τό θέμα μας θίγει μίαν άπό τάς 
πλέον Ενδιαφέρουσας άλλά καί σκοτεινοτέρας 
περιόδους τής Ιστορίας μας, πρός δέ ή γνώσις 
αίιτοϋ δέν είναι άχρηστος διά τόν μελετώντα 
τούς σημερινούς ελληνικούς θεσμούς- Αναμφισ- 
βητήτως αρα είναι Ιξ εκείνων, περί τών όποιων 
δύναταί τις νά όμιλήση είς τήν αίθουσαν ταύ
την. ’Εν τούτοις ό  ομιλητής δεν τό  εξέλεξεν δνευ 
Ενδοιασμών. Βεβαίως ή παρούσα διάλεξις είναι 
συμπλήρωμα ένδεδειγμένον τοΰ δοκιμίου περί 
τών βυζαντινών οικονομικών, τό οποίον ελαβον 
τήν τιμήν νάναγνώσω ενώπιον ύμών πρό δώ 
δεκα μηνών, άλλά τήν φοράν ταύτην ήσθάν- 
θην οτι δέν μοΰ ήτο τόσον ευκολον νά εΐπω 
τήν γνώμην μου. Έ φοβήθην μήπως αί επικρί
σεις, τάς οποίας θάναγκασθώ νά εκφέρω κατά 
τής δθωμανικής διοικήσεως, φανώσιν άντλούσαι 
τήν ζωηρότητα αυτών εκ τής μνησικακίας, ήτις 
τυχόν παρέμεινεν εις τήν καρδίαν Απογόνου τών 
πάλαι ήττημένων.

Μετά ώριμον σκέψνν, οί ενδοιασμοί ούτοι 
μοΰ Ιφάνησαν υπερβολικοί. Πράγματι, Εκτός 
τοΰ οτι θ ά  ήτο Αδικον ν ά  έπιρριφθη είς τόν 
τουρκικόν λαόν ή ευθύνη διοικήσεως τής όποιας 
καί αύτός ύπήρξεν Επίσης θύμα, Εκτός τοΰ ότι 
Εγώ προσωπικώς πολλάκις εχω Εξάρει τάς Εξό-

χους. άρετάς τοΰ λαοΰ Εκείνου, τό νά σιωπά τις 
Επί τοΰ δείνα σημείου τής ιστορίας, διότι άνα- 
φέρεται είς τό έθνος του ή τό κόμμα του, είναι 
ώσεί νά κατεδίκαζεν Εαυτόν νά μή όμιλήση ποτέ 
περί Ιστορίας.

’Ανάγκη μόνον είναι νά λησμονή τις δτι Ανή
κει είς τόν δεΐνα λαόν ή τό δείνα κόμμα. Ό  
Ταίν τελειώνει τόν πρόλογόν του είς τό δεύτε
ρον μέρος τών « ’Αρχών τής Συγχρόνου Γαλ
λίας» μέ τάς εξής γραμμάς: «Έ χάραξα τήν 
εικόνα ταύτην χωρίς νά λάβω ίιπ’  δψιν τάς ση- 
μερινάς έριδας. “Εγραψα Ιστορίαν καί ούδέν 
περιπλεον, Αν δέ πρέπη νά τά είπώ δλα, υπο
λήπτομαι παραπολύ τήν τέχνην μου ώ ς  Ιστορι
κού διά νά κάμω παρ’  αύτήν καί άλλην τέχνην
κρυπτόμενος».

'Υ π ό τό πνεύμα τοΰτσ Επεχειρήθη ή παρούσα 
εργασία. Ουδέ μίαν λέξιν περιέχει, δυναμένην 
νάποδοθή είς μνησικακίαν ή υστεροβουλίαν. 'Ο σά
κις ήναγκάσθην νά προβώ εΐς Επικρίσεις, Αντί 
νά τάς Εντείνω, τάς εχω μετριάσει. Τέλος, ούδέν 
γεγονός ανέγραψα μή επιμαρτυρούμενοι’ Από 
ενα ή  πλείονας ξένους μάρτυρας.

’Αλλά καί αφού Ελύθη ή πρώτη αύτη δυσ
κολία, ύπελείποντο αί Αλλαι δυσκολίαι, αί συνα
φείς πρός τήν φύσιν αύτήν τοΰ θέματος, αί 
ούτως είπεΐν Αντικειμενικοί. Καί είναι πολυάριθ
μοι αύταί αί δυσκολίαι. Έ ν  πρώτοις, κατά τήν 
χρονικήν περίοδον, επί τής όποιας θΑσχυληθώ- 
μεν, δέν υπήρχε κυρίως είπεΐν προϋπολογισμός 
τ ο ν  οθωμανικού κράτους, άλλο πολλοί προϋπο
λογισμοί προσεπιτιθέμενοι ή παραπροστιθέμενοι 
πρός Αλλήλους. Περί ούδενός τών προϋπολογι
σμών τούτων Εχομεν επισήμους πληροφορίας, 
καθ’  οσον 6 πρώτος τουρκικός προϋπολογισμός 
μόλις κατά τό 1863 Εδημοσιεύθη. Ά φ ’  ετέρου, 
τά δημόσια έξοδα, καί αϋτά Ακόμη τΑναγόμενα 
εΐς τι τό δυνάμενον κυριολεκτικώς νά δνομασθή 
προϋπολογισμός, δέν είναι Επιδεκτικά συστημα
τικής Ερεύνης ως Εκ τοΰ τρόπου τής διαθέσεώς 
τών. Τά έξοδα ταϋτα εξηρτώντο έκ τής Ιδιοτρο
πίας τοΰ άνωτάτου ά'ρχοντος. Ο ν τ ω  ένφ Μ ο ν -  
ράτ ό Ε ', είς τών τελευταίων μεγάλων Σουλ
τάνων τής παλαιός σχολής, παρά τούς Αδιάκο
πους πολέμους καί. παρά τήν συντήρησιν στρατού 
200,000 Ανδρών, αφήσε τό  θησαυροψυλάκιον 
πλήρες καί τόν προϋπολογισμόν μέ περίσσευμά, 
ό  διάδοχός του Ίβραήμ  κατώρθωσε νά κενώση 
τό πρώτον καί νΑνατρέψη τόν δεύτερον μέ σπα- 
τάλας Ανταξίας βασιλίσκου τής κεντρώας Ά φ ρ ι-  
κής: μέ οχήματα κατάστικτα από λίθους πολυ
τίμους, μέ φαντασμαγορικά κιόσκια, κτλ. κτλ.

Παρομοία περιπλοκή είς τό φορολογικόν σύ
στημα. Έκτος τών σταθερών φόρων, οΐτινες 
Απέρρεον Από τούς Ιερούς νόμους, καθώς καί 
τών θεσπιζομένων διά τών νομοθετικών διατά
ξεων τών Σουλτάνων— φόρων, οΐτινες Ιποίκιλλον

καί αύτοί κατά τάς διαφόρους περιφερείας,— 
υπήρχε πληθύς φόρων καί αυθαιρέτων μονο
πωλίων, ποικιλλόντων συνάμα κατά τάς επαρ
χίας καί τήν Ιδιοτροπίαν τών τοπαρχών. Ώ ς  εκ 
τούτου, αί πληροφορίαι τάς όποιας συγγράφεις 
τινες, καί ΐδίως 0 Χάμμερ καί ό  Μονρατζά 
Δ ’  Ό σσώ ν, μάς παρέχουν περί τοΰ τουρκικού 
φορολογικού συστήματος, Επειδή κατά βάθος δέν 
είναι παρά άπλοΰν σχολίασμα τών μουσουλμα
νικών νόμων, δέν δίδουν κατά τήν ομολογίαν 
αύτών τούτων τών συγγραφέων, ή άτελή είκόνα 
τής καταστάσεως.

Πρός επίμετρον, πλήν τής Κωνσταντινουπό
λεως, ήτις ώς πρωτεύουσα απολαύει προνομια
κού συστήματος, ΰπάρχουν αί προνομιούχοι επαρ- 
χίαι, αϊτινες, υπό ταύτην ή εκείνην τήν. μορφήν, 
εκφεύγουν καί αύταί Από τό συνηθες σύστημα 
τής φορολογίας. Είς ταύτην δέ τήν τελευταίαν 
κατηγορίαν θ ά  Επιστήσωμεν τήν προσοχήν μας, 
διότι αρκεταί Ελληνικά! Επαρχίαι είς αύτήν ύπά- 
γονται.

Πληροφορίαι βεβαίως, καί διά τάς προνο7 
μιούχους επαρχίας καί διά τούς αύθαιρέτους 
φόρους δύνανται νά εύρεθώσιν είτε είς τά Επί
σημα Εγγραφα τά παραχωροΰντα τάς προνομίας, 
είτε είς τά οδοιπορικά τών περιηγητών, τών 
οποίων σημαντικός είναι 0 Αριθμός ιδίως Από 
τοΰ ΙΗ  '  «ίώνος. ΆρκεΓ νά όνομασωμεν τ& νς  
Pouquevillc-, O livier, Cousinery H obhouse, 
Leake,Chandler, Savary, Urquart, Bartholdi, 
C h oiseu l-G ou ffier  καί λοιπούς.

Ά λλ ’  αν και δέν λείπουν n i πληροφορίαι,— 
εύρίσκονται δ’  ενίοτε καί εκεί δπου δέν τάς περι
μένει κανείς, ώ ς  λ.χ. διά τήν νήσον Σύρον είς 
τήν περί Μελισσών πραγματείαν τοΰ Ά β β ά  
Δέλλα - Ρόκκα— εν τούτοις πρέπει νά πάροδε- 
χθώμεν ότι, τμηματικοί ούσαι ή  παρεμπιπτόν
τως παρεχόμενοι, αί πληροφορίαι αΰται δέν 
Αποκρίνονται εΐς πάντα τά Ερωτήματα, τά όποια 
γεννώνται είς τόν νοΰν, ενεκα δέ τών διαφορών 
των πρός άλλήλας άποτελοΰσι νέαν δυσχέρειαν 
διά τόν ίποχρεωμένον νά περιορίσθή εις γενι
κήν Ιπισκόπησιν.

Αί μεταβολαί τής Αξίας τών νομισμάτων 
κορυφώνουν τήν σύγχυσιν. Διότι, καίτοι οί λογα
ριασμοί γίνονται πάντοτε μέ γρόσια, τό γρόοι 
δέν είχε πάντοτε τήν αύτήν Αξίαν καί πρέπει 
Αδιακόπως νά σταματώμεν διά νά Ιξακριβώσω- 
μεν ποία είναι ή Αξία αυτή κατά τήν Εποχήν 
διά τήν οποίαν γίνεται λόγος. Α ί διαφοραί τής 
πραγματικής Αξίας τής νομισματικής ταύτης 
μονάδος είναι σημαντικοί. Τ ό  γρόσι, κοπέν Επί 
Μουσταφά, διετήρησε, μέχρι τών Αρχών τοΰ 
Ι Η ' αίώνος δτε ήρχισεν ό Εξευτελισμός τής 
τιμής του, τήν Αξίαν πέντε περίπου φράγκων 
κατά τά τέλη τοΰ αίώνος Εκείνου, δηλαδή περί 
τήν Εποχήν ήτις είδικώτερον θ ά  μάς Απασχο-
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Αήστ), είχε πέσει είς τό πέμπτον τής αρχικής του 
άξιος, ήτοι εις εν φράγκον. Έκτοτε ύπέστη νέας 
Αποτιμήσεις, κατήντησε δέ σήμερον νά μήν άξίζη 
ουτε 2 ς Ικατοστά του φράγκου.

Φυσικά, αί μεταβολαί αύται οφείλονται είς 
τήν άλλοίωσιν τοΰ τίτλου των νομισμάτων. Τά 
τεχνασματα των κιβδηλοποιών βασιλέων είχον 
τόσον έμφιλοχωρήσει είς τά ήθη των Τούρκων, 
ωστε καί αυτός δ  Σουλτάν Σελήμ, 6 φιλελεύθε
ρος  ̂εκείνος ήγεμών, δ  κατά χρονολογικήν σειράν 
πρώτος τών Νεοτούρκων, δστις είλικρινώς Ιμό- 
χθησεν δπως άνοργανώση τήν Αύτοκρατορίαν 
καίκατώρθωσε διά σειράς Ιπιτυχών οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων νά διπλασιάση τά έσοδά της, 
κανένα^ δεν Ιδοκίμασε ενδοιασμόν, προκειμένου 
νάλλοιώση τά νομίσματα. Ύ πεβίβασε τόν τίτλον 
των κατά 5° %  περίπου. Τοΰτο μαρτυρεί ό 
Juchereau de S a in t-D en is , ¿Γ ά λ λ ο ς  εκεί
νος συνταγματάρχης, δστις εθαύμαζε τόν Σελήμ, 
υπηρέτησεν  ̂ύπ’  αυτόν καί Ιγεινε βραδότερον 
Ο ιστοριογράφος τής βασιλείας του καί τής πτώ- 
■σεώς του.

Πάντα ταΰτα Ιξηγοΰν ίσως διατί είς μάτην 
θά  Ιζητοΰμεν νά ευρωμεν πλήρει τινά μονογρα
φίαν επί τοΰ ζητήματος, καί διατί δυο διαπρεπείς 
οικονομολόγοι, οίκ .κ . M orawitz καί du V elay 
οιτινες τελευταίως έγραψαν περί τών συγχρόνων 
τουρκικών οικονομικών, έπιτροχάδην εντελώς 
επραγματευθησαν τό ιστορικόν μέρος. "Ας εύχη- 
θώμεν δπως δ κ. Ν. Jorga , ό Ιπιφανής καθη
γητής^ τοΰ Βουκουρεστιανοΰ Πανεπιστημίου, 
πλήρωσή τό χάσμα. ’Επί τοΰ παρόντος ή άξιο- 
σημείωτός του G eschichte  des O sm a n isck e n  
R e ic h e s  φθάνει μόνον μέχρι τοΰ έτους 1538. Δεν 
ευρε περίστασιν νάσχοληθή παρά μόνον επί τοΰ 
οίκονομικοΰ συστήματος τής έπαύριον τήςκατα- 
κτήσεως, αΐδέ πληροφορίαι τάς οποίας τφ  παρέ- 
σχον αί πηγαί, είναι κατ’ άνάγκην περιωρισμέναι.

Το καθ’  ημάς θέλομεν περιορισθή είς τά 
εκατόν έτη, τά προηγηθέντα τής ελληνικής επα- 
ναστάσεως, τοΰτο δέ διά τούς εξής λόγους: 
Πρώτον, άρκετόν μέρος τών έλληνικών χωρών 
δεν ύπετάγη όριστικώς είς τήν δθωμανικήν 
κυριαρχίαν, παρά κατά τόν ΙΗ ' μόλις αιώνα, 
με τήν συνθήκην τοΰ Πασσάροβιτς (1718). 
’Ολίγον μετά ταΰτα, είσελθούσης εις τήν σκη- 
νήν τής Ρωσσίας, Ιγκαινίζεται τό ’Ανατολικόν 
ζήτημα. Ή  Ευρώπη αρχίζει νάσχολήται σοβα- 
ρώς μέ τήν Τουρκίαν, μέ τούς διαφόρους λαούς 
της, με τά πλούτη της. Ό  M ou rad jäd ’Ohsson, 
ο Beaujour και ο E ton  συντάσσουν τούς πολι- 
τικούς  ̂ή οικονομικούς των πίνακας τής ’Ο θω 
μανικής Αύτοκρατορίας. Ταύτοχρόνως οί περιη- 
γηταί, αρχαιολόγοι, ποιηταί, σοφοί καί ενίοτε 
πολιτικοί άνδρες περιοδεύουν καί περιγράφουν 
τήν Ελλάδα. Παρακινούνται δέ ουτοι τοσούτφ 
μάλλον νά μάς παράσχουν τάς συμπληρωματικός

πληροφορίας τών δποίων τόσην έχομεν άνάγκην, 
καθ δσον τήν ίδιαν έπίσης εποχήν εμφανίζονται 
εναργέστερον τά πολιτικά καί οικονομικά άπο- 
τελεσματα τοΰ συστήματος, τό ¿ποιον πρόκειται 
νά περιγράψωμεν.

Αν καί λοιπόν ή διοίκησις τών οίκονόμικών 
τής Αυτοκρατορίας δέν έχει μεταβληθή πολύ 
από τής εποχής τής κατακτήσεως ή τούλάχιστον 
Οπό τής εποχής Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλοπρεπούς, 
ωφειλον νά συγκεντρωθώσιν αί προσπάθειαί 
μας προς τήν περίοδον τήν διανυθεΐσαν άπό 
τής συνθήκης τοΰ Π ασσάροβιτς μέχρι τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως. Ό  δέ φόβος μήπως εξαν
τλήσω τήν υπομονήν τοΰ άκροατηρίου χωρίς 
νά εξαντλήσω τό θέμα, μέ άναγκάζει νά περι- 
κλεισθώ αύστηρώς εντός αυτής. Καί δμως παρά 
την άποτομην τριών αιώνων, δέν κατορδώνω ή 
νά είμαι λίαν μακρήγορος καί λίαν άτελής. Μέ 
τήν ελπίδα δτι λαμβάνοντες υπό σημείωσιν τήν 
δμολογίάν μου ταύτην, θά  φανήτε συγχρόνως 
καί λίαν ύπομονητικοί καί λίαν επιεικείς, είσέρ- 
χομαι είς τήν ούσίαν τής παρούσης μελέτης.

* * *

Ή  οικονομική διαχείρισις τής ’Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας διηρειτο είς δύο κύρια μέρη, 
ενθυμίζοντα τό γενικόν  καί τό ειδικόν τών Βυ
ζαντινών:^ είς τό δημόσιον ταμεΐον ή μ ιρ ί, καί 
εις το Ιδιαίτερον ταμεΐον τοΰ Σουλτάνου ή χαζνέ.

Τά δύο ταΰτα μέρη ήσαν τόσον διακεκριμένα 
άπ άλλήλων, ώστε τό δεύτερον ταμεΐον πολλά- 
κις ητο πλήρες, ένφ τό πρώτον ήτο κενόν, συνέ- 
βαινε δέ μάλιστα καί νά δανείζεται άπό Ικεΐνο.

Εκάτερον τών ταμείων τούτων είχε τά έσοδα 
καί τά έξοδά του. Τά έσοδα τοΰ μ ιρ ί θέλομεν 
Ιςετάσει περαιτέρω. Τά τοΰ %αζν& προήρχοντο 
§κ̂  φόρων υποτελείας πληρωνομένων είς τήν 
Αυτοκρατορίαν, έκ τοΰ φόρου επί τών κληρο
νομιών, Ικ τοΰ προ'ίόντος τών μεταλλείων, Ικ 
τών προστίμων καί κατασχέσεων, τέλος εκ σει
ράς μακράς τακτικών δικαιωμάτων, τών δποίων 
τά κυριώτερα ήσαν ή πώλησις τών άξιωμάτων 
καί τό δικαίωμα τοΰ κληρονομεΐν τούς ανώτα
τους λειτουργούς τοΰ Κράτους, άπό τής κλη
ρονομιάς τών όποιων άπεκλείοντο τελείως τά 
τέκνα καί οί συγγενείς.

Παντα ταΰτα άπετέλουν σημαντικόν εισό
δημα. Οί φόροι υποτελείας, τούς όποιους Ιπλή- 
ρωναν είς τήν Αυτοκρατορίαν ή Αίγυπτος, αί 
παραδουνάβειοι επαρχίαι καί ή Ραγοΰζα, άνήρ- 
χοντο είς ι ,ιοο ,οοο  γρόσια. Ό  φόρος έπί τών 
κληρονομιών^ ήτο 1 0 % , προσετίθετο δέ είς 
αυτόν και το προϊόν τής περιουσίας τών είς 
άκληριαν περιπιπτοντων. Τά αύτοκρατορικά με
ταλλεία, δντα πολυάριθμα καί πλούσια, ήδύ- 
ναντο νάποφέρωσι πολλά, άλλ’  ή κυβέρνησις, 
άνίκανος νά τά εκμετάλλευθή, είχε καταλήξει νά
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τά Ικμισθώση άντί ποσοΰ άνερχομένου είς 3—4 
μόλις έκατομμύρια φράγκων. Θά ίδωμεν περαι
τέρω τί ή οθωμανική κυβέρνησις κατώρθωσε 
νά πορίζεται έκ τών προστίμων καί τών κατα
σχέσεων. "Ας εΐπωμεν τώρα δύο λέξεις διά το 
προϊόν τής πωλήσεως τών άξιωμάτων. "Ολοι αί 
δημόσιαι θέσεις Ιπωλοΰντο, άλλ’  ή τιμή των 
Ιξηρτάτο άπό τάς περιστάσεις, μέ τήν οικονομι
κήν δέ παρακμήν τής αυτοκρατορίας έτεινε καί 
αΰτη πρός τόν Ικπεσμόν. Ούχήττον αί δημόσιαι 
θέσεις έξηκολούθουν νά φέρουν πολύ χρήμα είς 
τό κράτος. Τ ό  παοααλίκι τοΰ Κάιρου επωλεϊτο 
συνήθως άντί 75,000 λιρών, ή δέ θέσις τοΰ καδή  
(δικαστοΰ μέ ευρεΐαν δικαιοδοσίαν) είς τα ση
μαντικά κέντρα εστοίχιζεν άκόμη άπό 2 έως 5 
χιλιάδας λιρών.

’Αδύνατον ,νά ύπολογισθή τί ήδύναντο νάπο- 
φέρουν αί κληρονομίαι τών άνωτάτων ύπαλλή- 
λων. Ό  "Αγγλος πρόξενος E ton , τοΰ όποιου ή 
S u r v e y  o f  the T u r k is h  E m p ir e  είναι πολύτι
μος όδηγός διά τά  οίκονομιπά ζητήματα, άγεται 
νά πιστεύση δτι άπέφερον τεράστια ποσά, j -διότι, 
λέγει, ή κυριωτέρα ένασχόλησις τοΰ πασσά είναι 
νά γδέρνη διά παντός δυνατού μέσου τούς κα
τοίκους τής Ιπαρχίας του, δέν καλοπροφθαίνουν 
δέ οί πασσάδες νά συναθροίσουν μεγάλα πλούτη, 
καί δ Σουλτάνος τούς παύει ή τούς στέλλει είς 
τήν άγχόνην διά ναδξήσ»| τόν ϊδικόν του θησαυ
ρόν μέ τό προϊόν τής λαφυραγωγίας^των».

Έ ν  συμπεράσματι, τό προ'ίόν τών εσόδων τοΰ 
χα ζνέ  παραμένει άόριστον καί υποθετικόν.^ Ή  
5έ χρησιμοποίησις αύτών ύπό τοΰ Σουλτάνου 
διαφεύγει πάσαν έρευναν. Τοΰτο μόνον γνωρί- 
ζομεν, δτι έκ τών ιδιαιτέρων των είσοδημάτων 
συνήθροισαν οί προνοητικώτεροι τών Σουλτά
νων τούς θησαυρούς έκείνους, οϊτινες επανειλημ
μένος τόσον χρήσιμον έπικουρίαν έδωσαν είς 
τήν αυτοκρατορίαν των.

"Ας μή χρονοτριβήσωμεν λοιπον περισσότε
ρόν είς τά  τοΰ προϋπολογισμού τοΰ χαζνέ  καί 
ας ελθωμεν είς τά κυρίως είπεΐν δημόσια οικο
νομικά, άρχίζοντες φυσικά έκ τοΰ πρύπολογι- 
σμοΰ τών εξόδων.

Α' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ό  προϋπολογισμός τών έξόδων τοΰ μ ιρ ί δέν 
περιελάμβανε —  καί τοΰτο είναι το Ιδιαίτερον 
χαρακτηριστικόν του — τά έξοδα τής πολιτικής 
διοικήσεως, ούδέ καν τά τής κεντρικής πολιτικής 
διοικήσεως- δέν περιελάμβανεν επίσης παρά μέρος 
μόνον άπό τά έξοδα τής σουλτανικής αύλής. 
Άφιεροΰτο κατά τά δύο τρίτα εις τας στρατιω
τικός δαπάνας καί, άκριβέστερον, είς τήν συν- 
τήρησιν τοΰ μονίμου στρατού. Οί Γενίτσαροι 
καί τά τέσσερα άλλα σώματα τα άποτελοΰντα 
τότε τόν στρατόν εκείνον, Ιπληρωνοντο τακτικό

τατα. Ό  μισθός τών στρατιωτών Ιποίκιλλεν άνα- 
λόγως τής ηλικίας των καί τοΰ χρόνου τής υπη
ρεσίας των. ’Αλλ’  άφ ’  ετέρου τό καταβαλλόμενου 
ύπό τής κυβερνήσεως ποσόν δέν Ιποίκιλλεν άνα- 
λόγως τοΰ άριθμοΰ τών ύπηρετούντων υπό τάς 
σημαίας στρατιωτών. Οί άξιωματικοί έκαστου 
συντάγματος παρελάμβανον τήν  ̂μισθοδοσίαν τής 
ονομαστικής δυνάμεως αύτοΰ. "Αν δέ, ώς συνέ- 
βαινε σχεδόν πάντοτε, ή πραγματική δύναμις 
ήτο κατωτέρα τόν αριθμόν, έτσέπωναν αύτοί 
τήν διαφοράν, καί ή διαφορά αύτή  ̂ άπετέλει 
μάλιστα τό κυριώτερον κέρδος των. ’Εντεύθεν 
καταχρήσεις, τάς όποιας Μουσταφάς δ  Γ ',  δ 
κατ’  Ιξοχήν οίκονόμος Σουλτάνος, είς μάτην 
προσεπάθησε νά Ιξαλείψη.

Ά φ ο ΰ  Ικαλύπτοντο τά τακτικά στρατιωτικά 
έξοδα, δ,τι έπερίσσευεν Ικ τοΰ προϋπολογισμού 
μετέβαινε, κατά τό μείζον αύτοΰ μέρος, είς ο τι 
όνομάζομεν σήμερον βασιλικήν Ιπιχορήγησιν.

Ή  πολυτέλεια τής αύλής ήτο δλως άνατολική. 
Διά τοΰτο αί ενεακόσιαι χιλιάδες γροσίων, τας 
όποιας διέθετεν ό  άρχιμάγειρος τοΰ Σεραγίου δέν 
εξήρκουν, τά δέ σφάγια κρέατα άπετέλουν ειδικόν 
καί συμπληρωματικόν λογαριασμόν 300,000 γρο
σίων. Έ πίσης ενψ τό μέγσ τελωνείου τής Κ ων
σταντινουπόλεως ήτο ύποχρεωμένον νά κρατή ετη- 
σίως είς τήν διάθεσιν τοΰ άρχιευνούχου 66ο,οοο 
γροσίων διά τήν συντήρησιν τοΰ σουλτανικοΰ χα
ρεμιού, τό παλαιόν Σεράγι άπήτει άλλας 900,000, 
δ  δέ Σ εχέρ  -  έμινί, δ  άρχιεπιμελητής τοΰ Σερα
γίου, ελάμβανεν αλλας 850,000 πρός συντήρησιν 
Ινός άλλου τμήματος τοΰ αύτοκρατορικοΰ οίκου.

Πάσαι αύται αί πιστώσεις Ιλαμβανοντο Ικ 
τοΰ κεντρικού προϋπολογισμοΰ, δστις είναι γνω
στός είς ήμάς Ικ τών πληροφοριών τών προ
φανώς άρκετά άσφαλών, τοΰ E ton  και τοΰ 
Ohsson. Ά λλ ’  ό Σουλτάνος, ώ ς προ μικρού 
εΐδομεν, είχεν Ιπίσης είς τήν διάθεσίν του τά 
τεράστια έσοδα τοΰ Ιδιαιτέρου του θησαυροφυ
λακίου, Ικ τών όποιων σημαντικόν μέρος Ιδα- 
πανάτο βεβαίως διά τήν αύλήν.^Έκτός^ τούτου 
ή σουλτανική έπιχορήγησις δέν επεβαρύνετο μέ 
τά έξοδα τής Βαλιδέ Σουλτάνας καί τών εκ σουλ- 
τανικοΰ αίματος πριγκήπων καί πριγκηπισσών. 
Π ρός κάλυφιν τών Ιξόδων τούτων^ ύπήρχον ση
μαντικοί κληρουχίαι, πολλάκις τά εισοδήματα 
τούτης ή Ικείνης τής Ιπαρχίας, μεταξύ δε άλλων 
καί ώρισμένων Ιλληνικών πόλεων ή επαρχιών 
θ ά  Ιπανέλθωμεν εΐδικώτερον Ιπί τούτου.

Καθ’  δν τρόπον τά μέλη τής αύτοκρατορικής 
οικογένειας, οδτω καί οί άνωτατοι λειτουργοί 
τοΰ Κράτους, δ  Μέγας Βεζύρης, δ Καπετάν - πασ- 
o&c ή άρχιναύαρχος, οί τοπάρχαι, είχον τάς άπο- 
δοχάς των εκ γαιών ή επαρχιών τεταγμένων δια 
τά έξοδα τοΰ άξιώματός των, τοΰτο δέ μάς εξη
γεί διατί δ προϋπολογισμός ούδεμίαν Ιλάμβανε 
περί αύτών μέριμναν.
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Άλλά τίνα Ιβάρυναν αί άποδοχαί των κατω
τέρων υπαλλήλων;

Έ ν  πρώτοις πρέπει νά σημείωσή δτι ε&άριθ- 
μοι ήσαν αί δημόσιαι θέσεις, αί εις βάρος τοΰ 
’Οθωμανικού Κράτους. Δέν Ιπολυσκοτίζοντο οί 
Τούρκοι νάναπτύξουν τά μέσα της συγκοινωνίας, 
τήν Ιθνικήν παραγωγήν, τό ναυτικόν, τάς Ιπι- 
στήμας «αί τάς τέχνας-Ό κλήρος, εϊς τόν όποιον 
ήσαν άνατεθειμένα τά τής θρησκείας καί τά τής 
Ικπαιδεύσεως συγχρόνως, είχε τά βακούφια του, 
των οποίων ή έκτασις ηΰξανεν όσημέραι. Τό 
φιλευσπλαγχνον των Μουσουλμάνων, ϊσον πρός 
τό φιλόθρησκου των, ¿πολλαπλασίαζε τά φιλαν
θρωπικά ιδρύματα καί άπήλλασσε τό Κράτος 
άπό πασαν μέριμναν διά δημόσια βοηθήματα. 
Επίσης Ιξ είδικών κληροδοτημάτων ενηργείτο, 
ά ς  Ιπί τό πολύ, ή επισκευή καί συντήρησις των 
οδών καί των δημοσίων κτιρίων.

Ό  ζήλος μέ τόν όποιον οί Μουσουλμάνοι 
τηροΰσι τάς διατάξεις τοΰ Κορανίου περί της 
δφειλομένης πρός τόν πλησίον αρωγής, ζήλος 

' Ικδηλούμενος καί σήμερον άκόμη διά παντός εί
δους φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, λ. χ. διά των 
οντάδω ν, οίτινες ενθυμίζουν τά ξενοδοχεία τών 
Βυζαντινών, δπου ό  πτωχός όδοιπόρος γνω
ρίζει δτι άσφαλώς θά ευρη στέγην καί φαγητόν, 
καί τούς όποιους άπαντώμεν και εις τά μικρότερα 
χωρία, — ό ζήλος οΰτος είνε δλος πρός έπαινον 
τών Τούρκων.

Π ρο δεκαεπτά ήδη αιώνων, ό ’Γουλιανός ό 
Παραβάτης, είς την επιστολήν του πρός τόν 
άρχιερέα Ά ρσάκιον (Επιστολή Χ Β ΙΧ , Ιν τή 
Ικδόσει τών Επιστολών τοΰ Ίουλιανοΰ υπό
Ηβγ1βΓ, Μ ο§;ιιηΙΪΑβ Μ ϋ ί Χ Χ Χ Χ ν ί Ι Ι ,  σ.
8 9-92 ) έ φ ρ α ζ ε  τήν άγανάκτησίν του διότι οί 
'Ελληνικοί άφηναν είς τούς Γαλιλαίους τό μονο- 
πώλιον τών Αγαθοεργιών, καί άνέφερε τούς 
στίχους τής Όδυσσείας:

Ξ εϊνε  ού Οέμις  Ι σ τ ί .............................................
Ξεϊνον άτιμήοα ι' πρός γάρ J tό ς  εΐοίν απαντες 
Ξ ε ϊν ο ί τε π τω χ ο ί τε' όόαις ό ’ ο λίγη  τε φ ίλη τε.

Πρός παραδειγματισμόν δύναταί τις νά ύπο- 
μνήση σήμερον εις τινας χριστιανούς δτι τό 
ωραΐον εδάφιον του Κορανίου: «ή ελεημοσύνη 
έγγίζει τό χέρι τοΰ Θεόΰ πρίν φθάση είς τό χέρι 
τοΰ πτωχού», φαίνεται δανεισμένον άπό τό 
Είιαγγέλιον.

Ό π ω ς  ή θρησκεία καί ή Ικπαίδευσις ουτω 
καί τό δικαστικόν σώμα δέν είχε καμίαν άπαί- 
τησιν άπό τόν οθωμανικόν προϋπολογισμόν. 
Τοΰτο δμως διά λόγους δλιγώτερον εύγενεΐς. Οί 
δικασταί πόσης τάξεως δέν είχον ώρισμένας 
άποδοχάς, είχον δμως τήν εξουσίαν νά είσπράτ- 
τουνίδικαστικά τέλη.^Ταΰτα, ΙΟ°/0 |πί τοΰ ύπο- 
θίκου ποσοΰ, Ιπληρώνοντο ύπό τοΰ κερδίζοντος 
τήν δίκην. «Χάρις είς τήν διάταξιν ταύτην, λέγει

ό  άββάς Δελλά - Ρόκκας, ό  άτυχής δστις κατα
δικάζεται νά χάση τήν δίκην του, δέν καταστρέ- 
φεται πληρώνων καί τά έξοδα. Μένει δμως μία 
θύρα ανοικτή είς τούς κακούς, διά νά σύρουν 
εις τά δικαστήρια τούς πλουσίους, τοΰτο δε 
παρέχει πηγήν Αστείρευτον εισοδημάτων είς τούς 
δικαίπάς».

« ‘Ως οί δικασταί, λέγει έτερος συγγραφεύς, 
οΰτω καί οί λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, άπό 
τοΰ υπουργού μέχρι τοΰ όπλου γραφέανς, ούδένα 
μισθόν ώρισμένον λαμβάνουν, ζο ν ν  δε άπό τάς 
ώφελείας τω ν  Οέοεών τα>ν». Φαντάζεται τις εύ- 
κόλως τί εσήμαινεν τοΰτο έν τή πράξει ιδίως 
δταν ένθυμηθή δτι πάντεζ ούτοι οί μή μισθο
δοτούμενοι υπάλληλοι ήσαν ΰποχρεωμένοι καί 
νάγοράζουν τάξιώματά τ ω ν !

Τέλος, ό  κεντρικός προϋπολογισμός, περιλαμ- 
βάνων τά έξοδα τοΰ μονίμου στρατοΰ, δέν συμ- 
περιελάμβανε καί πάντα τά στρατιωτικά έξοδα

Πράγματι, ευθύς μετά τήν κατάκτησιν μέγα 
μέρος τών χριστιανικών κτημάτων, τά όποια 
Ιθεωρήθησαν ώς περιελθόντα είς τήν Ιδιοκτη
σίαν τοΰ Σουλτάνου, είχον διαιρεθή είς στρα
τιωτικά φέουδα, δνομαζόμενα ζιαμέτια  ή τιμ ά 
ρια. ‘Ο τουρκικός φεουδαλισμός διέφερεν άπό 
τοΰ ευρωπαϊκού φεουδαλισμού κατά τούτο, με
ταξύ άλλων, δτι ή κεντρική εξουσία υπήρξε 
πάντοτε αρκετά Ισχυρά ώστε νά έμποδίζη τάς 
τιμαριωτικάς γαίας άπό τοΰ νά γίνωνται εντελώς 
κληρονομικοί. Ά λλ ’  δπως καί είς τήν Δύσιν, ό 
φεουδάρχης, δστις είς τήν Τουρκίαν ώνομάζετο 
σπαχής, είχε τήν ύποχρέωσιν νά παρέχη ώρισμέ
νον άριθμόν άνδρών, καί δή ενόπλων ίππέων. 
‘ Η  συντήρησις τών βοηθητικών τούτων στρα
τευμάτων, τής οποίας τά έξοδα Ιπέρριπτεν είς 
τόν σπαχήν ό  Σουλτάνος, έπιπτεν πράγματι είς 
βάρος τών αγροτών, τών άλλοτε Ιδιοκτητών καί 
τώρα άπλών καλλιεργηιών τών τιμαριωτικών 
γαιών. Επίσης τάς Ιπαρχίας εν γένει επεβάρυ- 
νεν ή συντήρησις άλλων τινών εκτάκτων σωμά
των καί τό φορτίον τών άναριθμήτων έκτακτων 
φόρων, οϊτινες Ιπεβάλλοντο έν περιπτώσει Ιπι- 
στρατεύσεως ή πολέμου.

Ή  περιληπτική αύιη Ιπισκόπησις τής δργα- 
νώσεως τών τουρκικών οικονομικών άρκεί νά 
μάς κάμη νά μαντεύσωμεν όποιας ύπέκρυπτε 
καταχρήσεις. Είναι προφανές δτι αυτός 0 επ’ 
άπειρον πολλαπλασιασμός τών προϋπολογισμών 
καί τών λογαριασμών δέν ήδύνατο νά καταλήξη 
παρά είς Απεριόριστον Αταξίαν. Δέν υπάρχει 
κράτος δυνάμενον νάνθέξη είς τόσον πλήρη 
περιφρόνησιν τών στοιχειωδέστερων κανόνων 
τής καλής δημοσίας οικονομίας, ή δέ Τουρκία 
τής Ιποχής έκείνης δλιγώτερον παντός άλλου 
κράτους· διότι παρά τάς ήδη ύποδηλωθείσας 
καταχρήσεις έλειτούργει φορολογικόν σύστημα, 
τό όποιον πρέπει τώρα νά περιγράψωμεν.

Β Α Λ Η Ν 1 Κ Α  Τ Α Β Ι Δ ί Λ  —  Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ε Τ Λ Λ Ο Γ Η  Μ Π Ο Υ Α ί Ο Ν Α

Μία δμως προοιμιακή παρατήρησις είναι 
Αναγκαία. Ώμίλησα μέχρι τοΰδε περί τής επι
σήμου, τής τουρκικής διοικήσεως. Ά λλά, παρά 
ταύτην υπήρχε καί ή χριστιανική διοίκησις. ΤΗτο 
Ιν πρώτοις ή μεγάλη εκκλησία μέ δλα της τά 
Ικκλησιαστικά καί λαϊκά προνόμια, τά άπορρέ- 
οντα έκ τής ίσλαμικής άντιλήψεως περί κοινω
νίας καί έκ τών προνομίων τών παραχωρηθέν- 
των ύπό Μ ωάμεθ του Β '. Ή τ ο  Ακολούθως ή 
κοινότης, ήτις, διά λόγους τούς οποίους βραδύ- 
τερον θ ά  έξηγήσωμεν, είχε λάβει, συνεργούντων 
μάλιστα αΰτών τών Τούρκων, μεγάλην σπον- 
δαιότητα. Ά λλ ’  οί δύο ούτοι δργανισμοί, περί 
τούς οποίους Ιστρέφετο ή έθν.ική ζωή, άπήτουν 
σημαντικά έξοδα. ‘ Η  νομοθεσία παρεΐχεν είς 
τήν Ικκλησίαν τό δικαίωμα, τοΰ όποιου δυστυ
χώς αΰτη έκαμεν ύπέρμετρον χρήσιν, να είσ- 
πράττη Ικκλησιαστικά δικαιώματα, τά όποια 
ήσαν Αληθινοί φόροι. ‘ Η  κοινότης εύρίσκετο 
Ιπίσης είς τήν άνάγκην νά πορίζεται χρήμα, 
διότι είχε σημαντικά έξοδα. Τέλος, άπό το ν  Ι Η ' 
αίώνος, σχολεία καί εύεργετικά Ιδρύματα ενε- 
φανίζοντο πανταχοΰ, περιττόν δέ νά εΐπωμεν

δτι δέν παρείχοντο ύπό τοΰ μ ιρ ί τά  έξοδα τής
λειτουργίας των.

Τ ά  οικονομικά της έκκλησίας καί τών Ιλλη- 
νικών κοινοτήτων είναι άναπόσπαστον μέρος 
τοΰ θέματός μου. Έ π ρεπ ε νά σάς ομιλήσω 
καί περί τούτων. Ά λλά  ή μελέτη αυτή είναι ήδη 
διπλασίως τοΰ πρέποντος μακρά- είμαι λοιπόν 
ήναγκασμένος νά θυσιάσω μίαν πτέρυγά της. 
Παραπέμπω τούς έχοντας τήν περιέργειαν νά 
λάβουν συμπληρωτικός πληροφορίας είς τό  δοκί- 
μιον τού κ. Μοσχοβάκη, περί τοΰ Δ ημ οο ίον  
Δικαίου ίν  Έ λ λ ά δ ι  επι Τουρκοκρατίας  (Άθήναι, 
1882), ή, δν δέν γνωρίζουν τά ελληνικά, είς τό 
G rie c h is c h e  V o lk  του M aurer ιού μεγάλου 
Βαυαροΰ νομοδιδασκάλου, είς τόν όποιον τόσα
όφείλει ή χώρα μας.

Α νάγκη μόνον είναι νά μή λησμονώμεν οτι, 
παρά τά  έξοδα τής αυτοκρατορικής διοικήσεως, 
τών όποιων, ώ ς  θ ά  ίδωμεν, ήσαν οί -χριστιανοί 
ΰποχρεωμένοι νά βαστάζουν τό μεγαλύτερον 
βάρος, είχαν Ιπίσης τήν ύποχρέωσιν νά επαρ- 
κώσιν είς τά  τής διοικήσεως τών κοινών των.

Ά λλ ’  άς έλθωμεν είς τούς επισήμους φόρους.

ΙΜ8τ«φβ*<Λ’Ι Ν· Π·' „: Α. Μ· ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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Έ π ’  e é x c o t a  τ η «  ο χ β δ ω ζ ο α ί ν η «  « * 6  τ ο «  κ .  Δ .  Π ϋ τ ο ο κ ο χ κ ί -  
ν ο ν  « ο ι  Α .  Μ .  Α ν δ ρ ί ί β η  { « δ α σ έ ο ς  τ ώ ν  « Ά * ά ν τ ® ν .  τ ο ΰ  Έ ο ι ι ο ·  
ν ο ν ή λ  Δ ,  Ρ ο ϊ ο η  Δ ν ο δ η μ ο ο ι β ό ο μ ε ν  8 ν ο  ά π δ . τ ά  « Χ ί ο ν  ν α ο ι τ ω -  
μ τ ν ο  λ ο γ ο τ ε χ ν ή μ α τ α  τ ο ν  « ε ^ ι φ ο ν ο Ο ς  Χ ο γ ί ο ν .

ίστο- 
ιω |ν

φϊΛΑΟΜ ΕΤΡίίΝ ή μέραν τινά τάς Περί τά ζ&α
> ρέας  ̂τού_ Άριστοτέλους έτυχε ν ’ άναγνώσω εν 

αυταις τα εξή ς: «Περί τόν Ύπανιν ποταμόν, τόν περί 
Βοσπορον Κιμμέριον, ύπό τροπάς θερινός καταφέρον- 
ται υπό τοϋ_ ποταμού οΐον θύλακοι μείζους ρωγών, |ξ 
ων ρηγνυμενων εξέρχεται ζώον πτερωτόν τετράπουν· 
ζή οέ και πβτεται μέχρι δείλης, καταφερομένου δέ τού 
ήλιου άπομαραίνεται καί άμα δυομένου Αποθνήσκει, 
βιώσαν  ̂ημέραν μίαν, διό καί καλείται έφήμερον. 
(Περι τα ζφ α  Τστορ. Ε', ιθ')>. Πρώτην φοράν ηκουον 
περι τών ημερόβιων τούτων τετραπόδων τών γενομέ- 
νων Ικ τών ρωγών- επειδή δέ έγίνετο λόγος είς τήν 
αυτήν σελίδα περί <χοη·ώπο>ν, S γίνονται ¡χ της περί τό 
όξο« Ιλύος» καί περί οαλαμάνάρας, ή δια πυράς βαδίζουοα 
χαταοβένννοι τό πΰρ>, έκλινα νά κατατάξω καί τά έφή- 
μερα είς τήν κατηγορίαν τών παραδόξων ακουσμάτων. 
Δεν ηξευρω όμως πώς Ιτυχε νά έγχαραχθή είς τήν 
μνιηιην μου το άριστοτελικον τούτο χωρίον καί πώς 
μέ ήγαγεν έπειτα νά έξετάσω τίνα πραγματι είναι τά 
εφήμερα ταϋτα. :

Εύκολος ύπήρξεν ή Ικανοποίηοις τής περιεργείας 
μου,^διοτι τό χωρίον τούτο τού Σταγειρίτου είχεν ελκύ- 
σει απο πολλοΰ πλήν τής Ιμής τήν προσοχήν πλήθους 
φυσιοδιφών. Κατά τάς έρευνας αύτών τά Ιφήμερα 
πράγματι ύπάρχουσι, καί μάλιστα άφθονούσι όχι μόνον 
εΐς τόν Ύπανιν^ τού Κιμμερίου Βοσπόρου, άίλά καί 

π“ ντα σχεδόν άλλον τής Ευρώπης ποταμόν. Είναι 
δε ταϋτα τετράπτερα έντομα τού είδους τών νευροπτέ- 
ρων, διανύοντα έντός τού ύδατος τήν έμβρυώδη περίο
δον τού βίου των, έξερχόμενα έπειτα τέλεια έξ αυτού 
και επι τινας μόνον ώρας ζώντα.

Μέχρι τοΰ Ρεωμύρου Ιπιστεύετο, ότι τά έντομα 
«υζεύγονται, μή έχόντά καιρόν πρός τούτο, 

α *λ_ ο  φυσιοδίφης^ ούτος απέδειξε, καί έπειτα παρά 
τών άλλων Ιβεβαιώθη, ότι ό έρως είναι απ’  έναντίας 
ή μονη τού βραχύτατου βίου των ασχολία. Ά φ ’  έτέρου 
ομως δεν περισσεύει είς αύιά καιρός πρός φαγητόν, 
και διά τούτο Ισώς έθεώρησε περιττόν ή θεία Π ρό
νοια νά τά προίκιση διά στόματος καταλλήλου πρός 
καταποσιν τροφής.

Τ α  έ ν τ ο μ α  τ α ΰ τ α  δ ι ή ρ ε σ α ν  ο ί  ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς  ε ί ς  γ έ ν η  
κ α ι  ε ί δ η ,  κ α π ε μ έ τ ρ η σ α ν  τ ό  μ ή κ ο ς  τ ή ς  ν ε υ ρ ι κ ή ς  ά λ ΰ σ ο υ  

τ ώ ν  γ α γ γ λ ί ω ν  τ ω ν ,  δ ι έ κ ρ ι ν α ν  τ ο ύ ς  τ α ρ σ ο ύ ς  α ύ τ ώ ν  κ α ί  
ή ρ ι θ μ η σ α ν  τ ά  έ ν  τ ή  κ ο ι λ ί φ  τ ω ν  φ ά ,  τ ά  ο π ο ί α  ε ύ ρ έ θ η -  
σ α ν  ό κ τ α κ ό σ ι α .

Τά εφήμερα δύναταί τις νά παρατηρήση πρό πάν
των κατα τάς μεσημβρινός ώρας τού θέρους, έξορ- 
μωντα εκ τον  ύδατος άνά πυκνά σμήνη καί όμοιά- 
ζοντα μικρός καταλεύκους πεταλούδας δύο περίπου 
εκατοστόμετρων μήκους. Εΐς τινας χώρας καί ιδίως 
εν Βελγιφ καί ενιαχού τής Γαλλίας είναι κατά τάς 
υγρός ήμερας τοΰ θέρους τόσον πολλά, ώστε σχηματί- 
ζουσί νεφελώδη θόλον ύπεράνω του ρύακος ή τής 
λίμνης. Τ ά νέφη ταϋτα μένουσι μετέωρα έπί τρεϊς 
ω ρ«ς, οσον δηλ. διαρκεί δ βίος τών άποτελούντων 
ταΰτα ζωυφίων, περί δέ τήν δύσιν τής μόνης αύτών 
ήμερας τα πτώματα αύτών άρχίζουσι νά καταπίπτωσι 
ω ς  μικραί ^νιφάδες χιόνος, τάς όποιας καταπίνουσι 
απληστως^οί ιχθύες. _Τά εφήμερα ούδέποτε άναπαύον· 
ται, άλλ ή ζωή αύτών συνοψίζεται εΐ; εν μόνον τρίω
ρου ή τετραωρον πτερύγιομα. Όλίγας δέ στιγμάς πρό 
τού θανάτου καταπίπτουσιν Ικ τής γαστρός τής θηλείας 
εν σχηματι βότρυοτ τά φά, τά έπί τινας στιγμάς έπι-

πλεοντα καί έπειτα βυθιζόμενα είς τό ύδωρ τοΰ ποια- 
2 οφός τις φυσιοδίφης, ό  Μαρέσιος (ϋεβτΜτβίδ), 

αν ενθυμούμαι καλώς, ώθούμενσς ύπό τής περιεργείας 
επεχειρησε καί κατώρθωσε νά χωρίση τά άρρενα εφή
μερα aπb τών θηλέων, καί τότε ό  βίος αύτών παρε- 
ταθη άπό τεσσάρων εις εΐκοσιτέσσαρας ώρας μετά τάς 
οποίας τά θύματα ταύτα τής επιστήμης άπεθαναν παρ- 
θενα εκ̂  τής λύπης πιθανώς καί τής πλήξεως, άντί 
ν αποθανωσι Ιξ ύπερβολής έρωτος καί ήδυπαθείας, 
ω ς  ωρισεν αυτοίς ό πανάγαθος Θεός. Τοιαύτη είναι ή 
ανελλιπής τών έφημέρων βιογραφία, ή όσον καί ό  βίος 
αυτών βραχεία.

« * *

Θερινήν τινα ημέραν, πρό έτών πολλών, δέν ένθυ- 
μοΟμαΐ ακριβώς πόσων, άφου ¿προγευμάτισα εΰθύμως 
μετά τινων φίλων εις το παρά την όχθην τοΰ Κηφια- 
σού, τού εχοντος τότε ύδωρ, έστιατόριον τής Κολοκυν- 
θούς, άφήκα αυτούς παραδιδομένους είς τήν μακαριό
τητα τοΰ μεταμεσημβρινού ύπνου καί. ήκολούθησα 
μονος τήν αγουσαν είς τά Σεπόλια παρά τήν όχθην 
τοϋ ρυσκος οδόν. Ά φ οϋ  έπί τινα ώραν ¿περιπάτησα, 
κατεφυγα πρός άνάπαυσιν ύπό τήν σκιάν ύπερκειμένου 
τού ρεύματος δένδρου. Ή τ ο  ήμέρα Κυριακή, ώ ρα  περί 
τήν οευτέραν μετά μεσημβρίαν καί Ικ τούτου Απόλυ
τος έπεκράτει περί έμέ σιωπή καί έρημία; Ό  καύσων 
δεν ήτο υπερβολικός- τόν ήλιον έσκίαζον λευκά τινα 
νεφη και ελαφρά έκ διαλειμμάτων πνοή άνεμου έσειε 
τα καλάμια καί τά έκαμνε.νά συγκύπτωσι πρός άλλη λα, 
ω ς  αν έκρυφομίλσυν. Ά λλά  τήν προσοχήν μου εΐλκυσε 
πρό πάντων τό πλήθος τών ύπεράνω τού ύδατος ίστα- 
μενων εντόμων καί^ίδίως αί απειράριθμοι χρυσαλλίδες. 
Ούδσμοΰ έτυχε νά ΐδω  τόσον πολλάς, τόσον μικράς καί 
τοσον^ ομοιομόρφως λεύκάς. Τ ό πλήθος καί ή λευκό- 
της αυτών άνεκάλεσαν είς τήν μνήμην μου όσα είχον 
άναγνωσει περί τών έφημέρων, καί μετ’ αύτών όσας ή 
τύχη τών έντόμων τούτων μοί ύπηγόρευσε πολλάκις, 
ουγκριοει πρός τήν άνθρωπίνην, μελαγχολικάς σκέψεις. 
Γνωστόν είναι ότι μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως 
υπάρχει μέση τις κατάστασις, κατά τήν οποίαν ούτε 
έντελως έξυπνος είναι τις ούτε κοιμάται άκόμη. Είς 
τοιαύτην τινά κατάστασιν άποχαυνώσεως, ούχί άμοιρου 
ήδυπαθείας, με είχε βυθίσει ή ιιόνωσις, ή ήρεμία, κατά 
τι δέ ισως και οί άτμοί τών δυο ή τριών κατά τό πρό
γευμα ποτηρίων οίνου. Δύσκολον Ικ τούτου είναι νά 
ορίσω κατά πόσον μετεΐχον άναμνήσεως άναγνωσμά- 
των, ρεμβασμού καί Ινυπίου όσα κατά τήν ώραν ¿κεί
νην εσκεφθην ή ώνειρεύθην.

Μ Ιφάνη ότι αί πτερυγίζουσαι ύπεράνω τού ρεύμα
τος τού ΚηφισσοΟ χρυσσοφίδες καί τ ’ άλλα περιβομ- 
Ρ°ύ'’τ «  γυρωμου πτερωτά έντομα ήσαν εφήμερα, ότι 
ύ βομβος αύτών ήτο γνώριμος είς έμέ γλώσσα καί ότι 
τελείως κατενόούν τόν εξής μεταξύ δύο έξ αύτών 
διάλογον.

•“ Σεβάσμιε πρεσβύτα, έλεγε τό νεώτερον εις τό 
αλλο, εχεις ηλικίαν τουλάχιστον τεσσάρων ωρών καί 
έπομενως μακράν, πείραν τού κόσμου. Ευδόκησε λοι- 
πον να με συμβουλεύσης, έμέ τόν νέον καί άπειρον, τί 
πρεπει να καμω διά νά εύτυχήσω.

' Τέκνον μου, άπήντησεν ό  Ιρωτώμενος, άληθές 
είναι οτι είμαι γέρων- όχι όμως όσον φαίνομαι. Τά 
παθη^ και αί λϋπαι μ’ έκαμαν νά γηράσω προώρως. 
Δεν εχω ηλικίαν άνωτέραν τριών ώρών. Πολλά όμως 
είδον και ύπέφερα κατά τό διάστημα τοΰτο. Θά σέ 
ειπω τα σφαλματα, τά όποια μέ κατέστησαν δυστυχή 
και είμπορείς σύ ν ' άποφύγης καί νά εύτυχήσης. *βς 
δυνασσι να παραιηρήσης, ή κεφαλή μου είναι μεγαλει-

Ε Λ Λ Η Κ Ι Κ Α  Τ Α 3 Ι Δ 1 Α  —  Ζ Η Μ Ε Η Ο Μ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Μ Π Ο Υ Α Ϊ Ο Ν Α

τέρα τής ίδικής σου καί τής τών άλλων έφημέρωνκαι 
έντός αύτής ¿φύτρωσαν καί άνεπτύχθησαν αλλόκοτοι 
τινες ίδέαι, διά τάς όποιας δέν θά ύπήρχε τόπος έντος 
κεφαλής συνήθους μεγέθους. "Όπως σύ ύπήρξα και 
έγω νέος, άλλά Ιγ,ασα τήν νεότητά μου.

’Ολίγον μετά τήν γέννησίν μου άπήντησα ωραιοτα- 
την έφημέρισσαν είχε ήλικίαν δέκα λεπτών καί έγιο 
ένός τετάρτου τής ώρας. Ή τ ο  καί διά τούς δύο ή αλη
θινή τού έρωτος εποχή. Ά λ λ ’ άντί νά τής εκθεσω 
καθαρά καί χωρίς περιφράσεις τί έπιθυμώ παρ’ αυτής, 
έπεθύμησα, ώς Ιχων μεγαλητέραν κεφαλήν, νά δια- 
κριθώ τών συνήθων έραστώι-, νά φανώ μεγαλοκαροος, 
υπερευαίσθητος, ποιητικός. ’Εκείνη ήτο φιλάρεσκος 
καί κάπως φαντασμένη καί Ιπίστευσεν, ότι ήτο αληθώς 
άξία τών ύμνων τούς οποίους ετονιζα εις τιμήν της. 
Ό τα ν  λοιπόν, άφοϋ τήν άπεθέωσα, ήθέλησα νά την 
μεταχειριοθώ ώς εύμορφην θνητήν, ένόμισεν ότι έπε- 
βαλεν είς αύτήν ή άποθεωοις νά  υποκριθή ολίγη,1' 
άντίοτασιν εις τούς πόθους μου, καί έγώ ό μεγαλοκε- 
φαλος βλάξ, άντί νά άψηφήσω τήν σκιάν εκείνην αντι- 
στάσεως καί νά προβώ  άπό^τών μεταφυσικών είς τα 
φυσικά, ώς ή έρωμένη μου ήλπιζε βεβαίως και επεθυ- 
μει, ήρχιοα νά παραπονούμαι καί νά μεμψίμοιρο!, να 
γίνωμαι ελεγειακός, μονότονος καί έπι τέλους ανια
ρός. Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ¿πτερύγισε πλησίον μας 
άλλος τις νέος εφήμερος, πολύ φρονιμώτερός μου, αν 
καί ή κεφαλή του ήτο μικροτέρα. όστις χωρις πολλά 
προοίμια καί περιττά λόγια, ήρπασε την λατρευτήν 
μου άπό τήν μέοην. Τούς είδα ν ’ άπομακρυνωνται 
πληρέστατα συνεννοημένοι, καί μάλιοτα Αγκαλιασμένοι

καί άπέμεινα ταπεινωμένος, άπαρηγόρητος, κατησχυ- 
μένος, καταρώμενος την άπιστον καί την θειαν ΙΙρο- 
νοιαν καί εύρίσκων άτελεύτητον τόν αναμένοντα με 
δίωρον άκόμη βιον. Είς θρήνους καί παράπονα έχασα 
μίαν ώραν, κατά τό διάστημα τής οποίας εύκολον ήτο 
ν’ άνεύρω' δέκα άλλας έφημέρους, πρόθυμους νά μέ 
Αποζημιώσουν διά τήν απώλειαν τής μιας. Οταν 
έννόησα έπί τέλους τό σφάλμα μου, τοΰτο ήτο άνεπα- 
νόρθωτον, διότι ήμην ήθη γέρων είς ήλικιαν δυο 
ώρών. Αί νέοι εφήμεροι διήρχοντο πλησίον μου χωρίς 
νά μέ κυττάξουν,,ή άν έστρεφον πρός έμέ τό βλέμμα, 
τοΰτο ήχο >[η>χ̂ ον ή *αΙ περιφρονητικόν. Αλλ αρκετα 
σ* Ιφλυάρηοα» Α^ανίσκε μου, ένφ αί οτιγμαί σου είναι 
πολύτιμοι. Θά ήτο κίνδυνος νά σέ κάμω νά περιπεσης 
είς τό σφάλμα, άπό τό όποιον ζητώ  νά σέ προφυλαξω, 
δν σέ ώμίλουν μακρότερον. περί αύτοΰ. Έγεννηθης 
πρό ήμισείας ώρας καί δέν έχεις καιρόν νέ χάσης. 
Ιδού , βλέπω μίαν έφήμερον, ή όποία διερχομέιη πλη
σίον μας σ ’  έκύτταξε μετά συμπάθειας. Πέταξε να την 
φθάσης. Ά λλ ’  αισθάνομαι ότι έφθασεν η τελευταία 
μου στιγμή. Χαϊρε, μικρέ μου, φίλε». ,

Ταϋτα λέγων περιεδινήθη ό πρεσβύτης ω ς  κροκις 
λευκού έρίου είς τόν άέρα καί έπεσεν άπνους είς το 
νερόν, καθ’  ήν στιγμήν κατέφθανεν ό  σύντροφος του 
τήν ΰποδειχθεϊσαν έφήμερον καί περιεπτύσετο αυτήν 
τόσον σφιγκτά, ώστε έφαίνετο τό ζεύγος εν μονον εντο- 
μον μέ δκτώ πτερά- . . .

Όνειρον πιθανώς ήτο τού αισθηματικού έκεινου 
έφημέρου μου ή μωρία καί ή κακή τύχη, άφοϋ ό  Θεός 
μόνον τό ήμέτερον λογικόν γένος επλασε δεκτικόν
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. τοιούτων παραλογισμών. Ά λ λ ' αν ή το έκεΐνο όνειρον, 
βέβαιον Απ' εναντίας καί άναμφισβήτητογ είναι, ότι 
δεν. ΰπάρχουσιν άλλα οΰτε έπίγεια, οΰτε υδρόβια 
οΰδ’ εναέρια πλάσματα ζηλευτότερα των έφημέρων, 
Γεννώνται, άγαπώσι καί άποθνήσκουσιν άνταλλαοοοντα 
φίλημα, είς τό όποιον εξατμίζεται ή μικρά αύιών 
ψυχή. Οΰδέν άλλο Ιχουσιν εις τόν κόομον νά πράξω- 
σιν, οόδέ περί τών συνεπειών τών φιλημάτων αυτών 
νά φροντίσωοιν, άφοΰ άρκεΐ ν’  Αφίση ή θήλεια νά 
καταπεοωοιν είς ιό  ί!δωρ τά φ ά  της δια ν’  άσφαλιοθή 
τών Απογόνων της ή τύχη. Μόνα τά εφήμερα δέν κιν- 
δυνεΰουσι νά προσκρούσωοιν είς μακραυ Αντίστασιν 
ερωμένης, διά τον λόγον ότι είναι άκαταμάχητον τό 
επιχείρημα· «Κυρία μου, δεν Ιχομεν καιρόν». Ά λλ ’ 
ουδέ Ιριδας εχουοι νά φοβώνται, οΰτε ζηλέίαν γνιορί· 
ζουσιν, ούτε άστασίαν, οΰτε ψυχρότητα, ουτε έγκατά* 
λειψιν η Απιστίαν διά τόν λόγον, ότι ούδέ διά ταϋτας 
περισσεύει καιρός. Είναι τά μόνα πλάσματα, διά τά 
οποία είναι ό ίρω ς ρόδον Ανευ άκανθων.

Π ώς δέ νά μή θειορήσωμεν ώς μέγιστον αΰτών εύ- 
τυχημα, δ ιι οΰδέν ούτε πράττουσι, οΰτε αίσθάνονται 
δις κατά τό διάστημα τού βίου αΰτών, ένφ πάσα ήμών 
άπόλαυσις δσάκις έπαναλαμβάνεται,-Αποβάλλει μέγα 
μέρος τοΰ προτέρου αΰτής θέλγητρου; Ή  ηδονή ήμών 
ούναται νά δμοιωθή πρός ποτήριον γενναίου οίνου, τό 
οπκ>ΐον πίνομεν κατά μικράς δόσεις καί μετά πάσαν 
ρόφησιν γεμίζομεν δι’  ΰδατος τό ποτήριον, μέχρις οΰ 
καταντησωσιν Ανούσιον Απόπλυμα αί τελευταίαι.

'Ο σον ακριβέστερου εξετάζω τά πράγματα τόσον 
μάλλον κλίνω νά πιστεύσω, ότι τό Ιφήμερον είναι τό 
μονον του Θεού πλάσμα, είς τό οποίον δέν αρμόζει τό 
δυνά^ιενον περί τών λοιπών καί πρό πάντων περί 
του ανθρώπου νά ρηθβ, ότι κάλλιον θ ά  ή ιο  νά μή' 
γεννηθή.
( Μόνον τό έφήμερον περί οδδενός εχει νά σκεφθή ή 

ν' άποφασίση· ζή τήν μικράν αΰτοΰ ζωήν πτερυγίζον 
χωρίς ουδέποτε^ νά σταθή ή νά στραφή νά κυττάξη 
πρός δεξιάν ή  Αριστεράν τό τέλος του.Ιπέρχεται Ανευ 
νοσου, Ανευ όδόνης καί Ανευ τρόμου του θανάτου- δέν 
αισθάνεται έξαντλουμένας τού σώματος καί τής ψυχής 
του τάς δυνάμεις, άλλα αποθνήσκει διά μιάς έντός δευ
τερολέπτου, κατά τήν διάρκειαν ερωτικού σπασμού.

Κατ’  άντίθεσιν πρός τό  τρισόλβιον τούτο εντομον 
άναγκαζόμ*θα ημείς δεκάκις τής ημέρας νά σκεπτώ- 
μεθα καί ν ’  άποφασίξωμεν περί παντοίων πραγμάτων- 
τήν Απόφασιν παρακολουθεί πλειστάκις ή μετανοια. ή 
δε ταλάντευσις καί ελλειψις άποφάσεως είναι βάσανος 
οδυνηρά. Τόν βίον ημών εΰρίσκομεν βραχύν, αλλά συγ
χρόνως καί πάσαν ώραν αΰτού μακράν. Μόνα έξ όλων 
τών ζώντων εχουοι τά έφήμερα τό πλεονέκτημα νά μή 
τρωγωσι, τού δέ Ανθρώπου ό  πολυσύνθετος επιούσιος 
αριος κατήντησε σήμερον τοσούτον δυσπόριστος, ώστε 
μη εξα^κούντος πλέον τού Θεού Αναγκάζονται πολλοί 
νά ζητησωσιν αύτόν παρά τού Διαβόλου.

Ώ ς τά τάγματα κατά στρατιωτική) Ιπιθεώρησιν, 
οΰτω παρηλαυνον άλλεπάλληλοι είς τήν μνήμην μου 
ολαι αί αθλιότητες του άνθριοπίνου βίου. Αΰιαι είναι 
τοσον γνωστοί καί Αναμφισβήτητοι- καί τοσάκις περιε- 
γραφησαν καί έθρηνήθησαν Από τού Έκκλησιαστοΰ 
και τού Ίερεμίου^ μέχρι τού Σοπεγνάουερ καί Λεο- 
πάρδη, ώστε κατήντησαν κοινοί τύποι. Κατ’  ούδέν 
όμως, συνετελεσεν ή πείρα εις συνετισμόν τών λεγομέ
νων λογικών οντων^καί, οΰδεμία παρ’ αΰτών κατε- 
βληθη προσπάθεια όπως περιορισθή η Ιγκειμένη τΰ 
Ανθρώπινη φύσει άθλιότης είς τόν έλάχιστσν αυτής 
ο^ον. Ο βιος 6μολογ€ιται πάλη κατά παντοίων δεινών

καί ό  μόνος τρόπος μετριασμού αΰτών θ ά  ή το νά περι- 
συλλεχθή καί συστολή, ούτως είπείν, ό  υφιστάμενος 
ταύτα, ώστε νά παρουσιάζη μικροτέραν όσον τό δυνα
τόν Ιπιφάνειαν εις τάς πληγάς, αντί τούτου οΰδέν Αλλο 
φαίνεται έπιζητών ή μόνην τήν έπέκτασιν αΰτής, ήτοι 
τήν αΰξησιν τών φροντίδων καί τών βασάνων του. Μή 
άρκούμενος νά ζήση καί ν’  Αποθάνη όπου Ιτυχε νά 
γεννηθή, περιέρχεται τήν γην όλην, καταβαίνεί είς τα 
σπλάγχνα αΰτής καί τούς βυθούς τής θαλάσσης ή 
ζητεί ν’  Ανυψωθή είς τόν Αέρα, νά ζήση ού μόνον ώς 
επίγειον πλάσμα, Αλλά .καί ώς όψάριον η πτηνόν. Θέ
λει νά παρευρίσκεται πανταχού οΰ μόνον διαδοχικώς, 
Αλλά καί συγχρόνως. Πάς φλύαρος, Αντί νά Ινοχλή διά 
τής αδολεσχίας του μόνους τούς άκροατάς του, κατορ
θώνει διά τών ανταποκρίσεων αΰτού ή διά τού τύπου 
νά φλυαρή συγχρόνως έν Παρισίοις, έν 'Ρώμη, έν 
Πετρουπόλει, έν Νέφ Ύ όρκη καί Πεκίνφ.

'Ο πω ς έν τφ  χώρφ, οδτω ζητεί νά έπεκτείνη τήν 
επιφάνειαν αΰτού καί έν τφ χρόνφ. Τήν διάρκειαν τού 
βίου αΰτού ευρίσκει πολύ βραχεΐαν. “Αληθές είναι ότι 
διέρχεται τά τρία τέταρτα αυτής χασμώμενος ή στενά- 
ζων, άλλ’ έβδομήκοντα ή όχδοήκοντα ετη δέν άρκού- 
σιν είς αυτόν διά νά χόρταση τά χασμήματα καί τούς 
στεναγμούς. ’Επί πολλούς αιώνας Ανεζήτουν άντίδοτον 
κατά τού θανάτου οί Αλχημισταί καί Από τών χρόνων 
τού Οΰφελάνδου κατετάχθη είς τάς έπιστήμας ή λεγά
μενη Μακροβιωτική. ”Αν πιστεΰσωμεν τούς ιατρούς 
καί τάς στατιστικός, κατωρθώθη ήδη εις τινας χώρας 
καί Ιδίως τήν 'Αγγλίαν ή παράτασις τού πριν συνήθους 
μέσου όρου τού βίου κατά δύο ή τρία έτη. Οΰδ’  ώς 
σταγών όμως ΰδατος δύναται νά θεωρηθή ή τριάς 
αΰτη έτών έν συγκ^ίσει πρός τήν βασανίζουσαν τόν 
Ανθρωπον δείψαν εκτάσεως τής διαρκείας αΰτού, τήν 
όποιαν δέν δύναται επί τού παρόντος νά Ικανοποίηση 
Αλλως, ή φανταζόμενος εν οίον δήμποτε είδος ύπάρ- 
ξεως Ιν σπέρματι προγενεστέρας τής γεννήοεως, ή 
αλλο παραιεινόμενον μετά τόν θάνατον αΰτού.

Δέν έννοώ διά τούτων οΰτε τήν πυθαγόρειον μετεμ- 
ψύχωσιν, οΰτε τό περί αθανασίας τής ψυχής χριστιανι
κόν δόγμα, άλλ’  Αλλο τι τελείως Ασχετον πρός τήν 
φιλοσοφίαν καί τήν θρησκείαν, τήν μανίαν τής κατα- 
γωγής εξ Ιπκρανών προγόνων καί τόν πόθον τής κλη- 
ρσδοτήσεως δ ι κ ο ύ ς  μνήμης τής διαβάσεως ήμών διά 
τού κοσμου είς τάς έπειτα γενεάς. Πολλοί έναβρύνον- 
ται πιστεύοντες, ότι τό υποκείμενον αΰτών προϋπήρχε 
λανθάνον παρά τοΐς ένδόξοις προγόνοις, οίτινες ¿γέν
νησαν τούς μέλλοντας νά γεννήσωσιν αΰτούς, κατορ- 
θούντες οΰτω νά έπεκτείνωσι Ιπί τινας αιώνας τήν 
ΰπαρξτν αΰτών έν τφ  παρελθόντι. Τούτων ή μωρία 
είναι προφανής- Αλλ’  Αν έξετάσωμεν Ακριβώς τά πράγ
ματα δύσκολον είναι νά θεωρήσωμεν ώ ς  δλιγώτερον 
μωρούς, τούς φλέγόμενους ΰπό τού πόθου έπιβιώσεως 
τού όνόματος αΰτών παρά τοΐς μεταγενεστέροις. Άλ- 
λοκοτον όσον και κοινόν είναι τό αίσθημα τό Αγον 
ήμάς νά μεριμνώμεν περί γεγονότων, τά όποια ένδέχε- 
ται^νά Ιπέλθωσι, ότε δέν θά ύπάρχωμεν πλέον, καί 
ν ’ άποδίδωμεν μεγάλην σημασίαν είς τήν περί ήμών 
γναηιην ανθρώπων, οίτινες δέν εγεννήθησαν 
Μεθυομεν πρσκαταβολικώς δι’  οίνου τόν οποίον ουδέ
ποτε θ ά  πίωμεν. 'Ο  πάγκοινος καί άνεκρίζωτος έκ τής 
καρδίας ήμών πόθος μακράς ύπάρξεως μ’  Ιφαίνετο 
κατά τήν στιγμήν έκβίι-ην τόσον Ατοπος καί παράλο
γος, ώστε ήσ3ζυνόμην ν’  Ανήκω είς τό μωρόν καί τρισ
άθλιον ανθρώπινον γένος καί έζήλευα τάς πετώσας 
ΰπεράνω ιού ρεύματος μικράς χρυσαλλίδας, τάς όποιας 
έπέμενα νά ταΰτίζω μετά τών τρισολβίων έφημέρων.

ΕΜ. Ρ0ΪΔΗ2

Κ. Σ . Κ Ο Ν Τ Ο Σ

Κ . S .  Κ Ο Ν Τ Ο Ι ;

Π ολλάκις μέχρι τοΰδε «αρετηρήθη δτι, όταν 
στερήται μέν τις πολιτικής εξουσίας ή δλλης 

δυνάμεως καί |πομένως δέν Ιξαρτώνται εκ τής 
εύνοιας αύτοΰ μεγάλα συμφέροντα, ?χη δ ’  δμως 
άφωσιωμένους, ενθουσιώδεις φίλους καί δμα 
δεινούς και άσπονδους εχθρούς, 6 τοιοΰτος δέν 
είναι κοινός τις άνθρωπος. Τούτο συμβαίνει είς 
τόν εορτάσαντα πρό τίνος τήν τεσσαρακονταε- 
τηρίδα τής έν  τφ Έ 9π « φ  Πανεπιστήμια) καθη
γεσίας α ν το ν  κ. Κ. Σ .  Κόντον. Καί φίλους πι
στούς καί έχθρούς Ιπιμόνους Ιχει, θ ά  είναι 5ρα 
έκτακτος φΰσις. "Ιδωμεν πού κεΐται τό έκτα
κτον τούτο.

Πάντες θ ά  μοί όμολογήσωσιν δτι μέτρον 
άληθές τής άξίας έκαστου είναι καί πρέπει νά 
είναι ούχί οί λιβανωτοί τών έπαινετών ή αί 
κατηγορίαι τών εναντίων, άλλ’  άπλώ ς  καί μόνον 
τά έργα, ή άλλως, τά ίχνη τής διαβάσεως άτινα 
έκαστος διερχόμενος διά τού κόσμου του'του 
καταλείπει (ώς Ιπισιήμων έν χή επιστήμη, ώς 
καλλιτέχνης έν τή καλλιτεχνία ώς πολιτικός έν 
τή διοικήσει τών κοινών κτλ.), ή μεταβολή καί 
ή πρόοδος ήν Ιπέφερεν είς τό έργον, δ  εξέλεξε, 
καί υπέρ οΰ έμόχθησεν. Ά λλ ’  έπ’  ίσης θ ά  μοί 
δμολογήσωσι πάντες δτι τό άληθές τούτο μέτρον 
τής άξίας τινός μόνον τότε δύναται νά εΰρεθή 
καί όρισθή άκριβώς, δταν ίστορικώς έξετασθή 
καί εκτεθή καί ή πρό αύτοΰ καί ή μετ’  αύτόν 
κατάστασις τών πραγμάτων, υπέρ ών είργάσθη. 
’Επειδή δέ τό έργον τού Κόντου είναι διττόν, 
ήτοι άναφέρεται τό.μέν είς τήν επιστημονικήν

έρευναν της Ελληνικής γλώσσης, τό δέ είς τήν 
• δρθήν χρήσιν τής γραφομένης, διά ταύτα δ  βου- 
λόμενος νά κρίνη καί κατ’  άξίαν παραστήση 
τήν δράσιν ταύτην τού Κόντου, δφειλει να με- 
λετήση καί έκθεση προσηκόντως πρώτον πώς 
είχε παρ’  ήμΐν ή μελέτη καί διδασκαλία τής 
Ελληνικής γλώσσης πρότερον καί πώς διεμορ- 
φώθη καί έχει σήμερον μετά τήν εργασίαν τού 
Κόντου, καί δεύτερον πώς διέκειντο τά τού 
γραπτού ήμών λόγου πρό τής έμφανίσεως αύτοΰ 
καί πώς διετέθησαν μετ’ αύτόν.

Ά λλ ’  είναι προφανές δτι καί άπλή σκιαγρα
φία τούτων όποια πρότερον ήσαν καί δποία 
έπειτα έγένοντο, υπερβαίνει τά δρια οίουδήποτε 
άρθρου. Διά τούτο παραλείπων ταύτα λέγω διά 
βραχυτάτων δτι ή τής Ελληνικής γλώσσης διδα
σκαλία τού Κόντου υπήρξε τοιαύτη, ώστε ού 
μόνον νά διεγείρη τάς ψυχάς τών φιλοτιμοτέ- 
ρων νέων είς έρωτα καί ενθουσιασμόν ύπέρ τής 
γλώσσης ταύτης, άλλ’ , δπερ καί τό σπουδαιότατον, 
νά διδάσκη αύτούς τόν τρόπον τής Ιξετάσεως 
καί ασφαλούς κρίσεως τών γλωσσικών φαινομέ
νων. Οΰτω προκειμένσυ νά έξετασθή καί γνω- 
σθή ή αλήθεια περί τίνος, κατά πρώτον μέν 
παρήλαυνον καί άκριβώς έξητάζοντο ενώπιον 
τών ακροατών ή αναγνωστών αί μαρτυρίαι τών 
αρχαίων Γραμματικών, τών άρχαίων Λεξικογρά
φων, τών άρχαίων Σχολιαστών κλπ., έπειτα μετα 
τήν αύστηράν βάσανον καί τόν καθαρισμόν 
τούτων Ιξητάζετο αύτή ή χρήσις τών δοκίμων 
καί τών μετγν. συγγραφέων καί διά παραθέσεως 
πάντων ή τών πλείστων καί διδακτικώτάτων 
παρ’ αύτοΐς χωρίων διωρθοΰντο άριστα τά 
έφθαρμένα καί ήρμηνεύοντο πειστικώτατα τά- 
ληθή. Πάντοτε έξ αύτών τών πραγμάτων παρί- 
στατο προερχομένη, πάντοτε κατ’  είσαγωγήν 
πλήρη ή σχεδόν πλήρη καί τελείαν έφαίνετο 
συναγομένη έκ τών γλωσσικών φαινομένων ή 
περί τούτων άλήθεια, εντεύθεν καί ή μεγάλη 
πειθανάγκη αύτής, Ιντεϋθεν καί τά θέλγητρα 
τής διδασκαλίας τού Κόντου.

Επειδή δέ καί κρίσις υγιής καί δξεΐα, καί 
μνήμη άπέραντος καί ένθουσιασμός ύπέρ τής 
Ελληνικής γλώσσης καί τής επιστήμης αύτής 
άδιάλειπτος καί πείρα τών ανθρωπίνων πραγ
μάτων μεγάλη, ταύτα πάντα εΰρίσκονται θείφ 
τινί μοίρφ ήνωμένα έν τή ψυχή τού άνδρός, διά 
ταύτα καί διδάσκων έφαίνετο πάντοτε δτι άπό 
περιουσίας, μετ’  άξιώματος καί κύρους διελάμ- 
βανε περί έκαστου ζητήματος διό καί έπειθε 
τελείως τόν ακροατήν, καί συγγράφων ούτως 
άκριβώς καί τελείως έπραγματεύετο τό ζήτημα, 
ώστε δσα  τούτων έλυσεν είναι διά παντός λελυ- 
μένα καί δσα χωρία διώρθωσε διά παντός διωρ-
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θωμένα. Τόσον δέ μέγας είναι δ άριθμός τών 
διορθώσεων, τών παρατηρήσεων, τών Ιξηκρι- 
βωμένων δπ’  αυτού χρήσεων κ.τ.τ., ώστε άνευ 
ούδεμιάς Υπερβολής δύναταινά λεχθή ότι ούδείς 
ποτε άλλος Ιλληνιστής διώρθωσε, παρετήρησε 
καί Ιδίδαξεν ουδέ τό πολλοστημόριου τούτων 
δσα 6 Κόντος. Οΐκοθεν δέ νοείται οπόσην Ιντύ- 
ποίσιν κατέλειπε πάντοτε εϊς τάς ψυχάς τών 
δμιλητών ή τοιαύτη αυτού διδασκαλία καί όπό- 
σον συνήρπαζεν υπέρ τής γλώσσης, προήλειφε 
καί καΟωδήγει αύτούς εις τήν ζήτησιν τής 
αλήθειας.

Ό τ ε  κατά τό 1873 ήλθον τό πρώτον είς τό 
Πανεπιστήμιου καί άγνοών τίνα επιστήμην νά 
σπουδάσω αναποφάσιστος ήκουον διαφόρων 
Σχολών μαθήματα, τότε μετά τινας ήμέρας παρ- 
ευρέθην καί είς τό μάθημα τού Κόντου καί 
ευθύς συνηρπάγην καί άπεφάσισα'τί έπρεπε νά 
σπουδάσω. Τό μάθημα εκείνο, καθ’ δ τοσαΰτη 
άνεπτύχθη προ έμοΰ κριτική δεινότης, τοσαύτη 
μέθοδος καί άκρίβεια καί τοσοΰτος πλούτος γνώ
σεων, ύπήρξε δι’  εμέ ώς τις άποκάλυψις, ήτις καί 
άναποσπάστως εΐλκυσέ με.

’Επειδή δέ καί διδάσκων καί συγγραφών αεί
ποτε Ινα καί μόνον σκοπόν είχε καί έχει πρό 
οφθαλμών, τήν καθαράν καί σαφή άπόδειξιν 
τής αλήθειας, άπλαστον δέ καί άπροσποίητον 
πάντοτε τό ήθος, διά τούτο ούτε περί τού 
προσήκοντος χαρακτηρισμού τών Ιξεταζομέ- 
νων καί κρινομένων εδίσταζεν ούτε άναγκαΐον 
Ινόμιζε νά συγκαλύπτη διά ποικίλων φράσεων 
τήν περί τούτων γνώμην αυτού, αλλά πάντοτε 
κατά τήν παροιμίαν τά σύκα σύκα καί τήν σκά- 
φην σκάφην λέγων εύηρέστει μέν είς τούς ομοίως 
αυτφ έχοντας τά ήθη, δυσηρέστει δέ είς τούς 
ελεγχομένους, δθεν καί αί Ιν αρχή μνημονευθεϊ- 
σαι έχθραι. Ά λλ ’ δτι τούτο μέν ήν τι δευτερεΰον 
και δλως επουσιώδες, δφειλόμενον απλώς είς τήν 
γενναίαν καί είλικρινή φύσιν τού εξ άγωνιστών 
γεννηθέντος καί τραφέντος, τά δέ μέγιστα καί 
σπουδαιότατο, ήσαν ή μέθοδος δι’  ής ήρχετο επί 
τήν αλήθειαν, καί αυτά ταύτα τά διδάγματα, 
τουτου άπόδειξις είναι δτι οί μαθηταί αυτού 
ταύτα μέν ήκολούθησαν παθ’ δσον έκαστος ήδύ- 
νατο, τήν δέ περί τών προσώπων Ιλευθέραν 
έκφρασιν αύτού ούχί.

Ά λλ ’  αν τό έργον τού Κόντου τό αναφερό- 
μενον είς τήν μελέτην καί Ιπιστημονικήν γνώσιν 
τήςΈλληνικής γλώσσης όμολογήται σήμερον δπό 
πάντων άνεξαιρέτως τών λογίων, ήμεδαπών καί 
αλλοδαπών, τό έτερον τό περί ιού γραπτού 
ήμών λόγου δεν είναι ομοίως αναντίλεκτου. Αιτία 
τούτου είναι δτι τούτο μέν παρανοήσεις καί 
ύπερβολαί τινων 4κ τών μαθητών αύτού, τούτο 
δέ παρανοήσεις καί διαστροφαί τών ύπ’ αύτού 
έλεγχθέντων Ιπεσκότισαν καί έθόλωσαν Ιν τή 
άντιλήψει τού Κοινού τήν περί τούτου άλήθειαν.

Ό  Κόντος διδάσκων τήν άρχαίαν Ελληνικήν, 
διέκρινεν άκριβώς, καθ’ δ  είχε καθήκον, τήν 
χρήσιν τών διαφόρων χρόνων, τών διαφόρων 
διαλέκτων κλπ. καί δή καί τήν τών Αττικών, 
(τών γραφόντων τήν γλώσσαν ούχί κατά μίμησιν 
παλαιοτέρων άλλ’ δπως ήσθάνοντο αύτήν), άπό 
τής τών μεταγενεστέρων, τών Βυζαντιακών καί 
τών νεωτέρων, {τών γραφόντων αύτήν κατά μί- 
μησιν άλλων καί δή σφαλλόμενων ενίοτε ή καί 
πολλάκις). Διαστέλλων δέ ταύτα παρετήρει καί 
ήλεγχεν, ώς είκός, τάς πλημμελείς χρήσεις. Λοι
πόν ούδέν εύκολώτερον ή νά μετατοπισθώσιν 
ολίγον οί έλεγχοι εκείνοι καί νά παρασταθή δτι 
άνεφέρονιο είς τόν γραπτόν ήμών λόγον, ώς τού 
Κόντου άξιοΰντος νά άπορρίψωμεν πάσαν νέαν 
χρήσιν, νά γράφωμεν δέ τήν ’Αττικήν, δθεν καί 
’Αττικιστής ώνομάσθη. Μάτην αύτός ουτος 
ουδέποτε έκαμε χρήσιν απλού μέλλοντος, απλού 
παρακειμένου καί τών τοιούτων άσυνήθων καί 
άγνώστων ήμίν, τ. έ'. μάτην εφήρμοζε διαρκώς 
επί τόν λόγον αύτού γραμματικήν δποίαν καί 
οί λοιποί, μάτην διαρρήδην Ικήρυξεν ώς δόγμα 
«π ο λ λ φ  δέ τ α  ΑληΟεία κάλλιαν είναι νά ά ο π ά ζη · 
τα ί τις τά κοινολεκτονμενα ή  σπονδάζω ν περί τά 
χαριέατερα νά οολοικ ίζβ  δ εινότα τα ».Π άντα μάτην.

Ώ ς είκός οί διά τούς λόγους τούτους άπο- 
στέργοντες τά τού Κόντου μετά χαράς πολλής 
εχαιρετιοαν τά τού μακαρίτου Ροίδου, τά τού 
π. ψυχάρη παί Κρουμπάχερ, διότι Ινόμισαν οτι, 
άφοΰ ή γλωσσολογία, ής Ικεΐνοί ενεφανίζοντο 
μύσται, κατεδίκαζε μέν πάσαν τήν γραπτήν 
παράδοσιν τής γλώσσης, ύπηγόρευε δέ τήν εξ 
ύπαρχής δημιουργίαν νέας γραφόμενης Ιπί τή 
βάσει μόνης τής λαλουμένης, τότε, ώ ς  ήτο επό
μενόν, άπαξάπαντα τά τού Κόντου περί ταύτης 
διδάγματα εδει νά ριφθώσιν είς τό πύρ. Εύτυ- 
χώς παρήλθεν ήδη καί δ  Ικ τούτων Ιγερθείς 
θόρυβος, αί εκ Πάρισίων καί Μονάχου σταλεΐ- 
σαι μετά μεγάλου μάλιστα πατάγου διδασκαλίαι 
καί θεωρίαι Ιξηλέγχθησαν πλημμελείς καί επι
βλαβείς, εκ τών άγώνων δέ τούτων εκαθαρίσθη 
καί παρέμεινε σήμερον ήμίν ώς κέρδος πραγμα
τικόν γλώσσα ού μόνον πλουσιωτέρα ή προ 
τεσσαρακονταετίας, πράγμα δπε.ρ διά τήν καθό
λου άνάπτυξιν ιού "Εθνους ήμών θά  επετυγχά- 
νετο βεβαίως καί άν μή ενεφανίζετο ό Κόντος, 
άλλα καί, δπερ τό σπουδαιότατου καί είς δ πλεΐ- 
στον σιινετέλεσεν δ άνήρ, κατά πολύ δρθοτέρα, 
ακριβέστερα καί δμογενεστέρα ή πρότερον. Ό  
άμφιβάλλων περί τούτων ας βίψη βλέμμα τι είς 
βιβλίου εκδοθέν προ τού ΐ866 καί είς άλλο τών 
καθ’  ημάς χρόνων, καί θά παρατηρήση δτι πολ- > 
λαί χρήσεις τότε εκυμαίνοντο, πολλά Ιλέγοντο 
παντελώς άνελληνίστως κλπ., ών τά πλείστα διά 
τήν τού Κόντου διδασκαλίαν έξηφανίσθησαν 
κατά μικρόν.

Κατά ταύτα δυνάμεθα συντόμως νά ειπωμεν,

*Η X. ΚΥ ΒΕ Λ Η  Α ΔΡΙΑΝ Ο Υ βΐς τήν Κόρην τοΟ *Ι*φ#ά», τήν Μ «·μ πονιέ«αν , νήν Κοκωνότβιχαν,
τ ό  Χελιδόνι καί τήν “Α τιοτον .
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δτι, δ πως τό μέγα αξίωμα χοΰ άοιδίμου Κοραή 
συνετέλεσε, καίτοι ούχί άνευ μακρών άγώνων, 
είς τό νά έκβληθή εκ τοϋ μέσου ή χρήσις ούχί 
μόνον τής αρχαίος γλώσσης, εις ί̂ ν Ινίοτε κατέ- 
φευγον καί αύτοί οι συγγράφοντες διδακτικά 
βιβλία, άλλα καί τών νέων διαλέκτων και Ιδιω
μάτων, νά Ιπικρατήση δέ δριστικώς και άμετα- 
κλήτως δ άνέκαθεν παραδεδομένος γνωστός 
τύπος της γραφομένης γλώσσης, ούτω και ό 
Κόντος συνεβάλετο ούχί είς τό νά έκβληθώσιν 
εκ τοΰ κατισχύσαντος ήδη πρότερον γραπτού 
λόγου ήμών τά νέα στοιχεία καί άντ’  αύτών 
είσαχθώσιν άλλα αρχαία, ίδίφ νέοι γραμματικοί 
τύποι καί νέαι λέξεις, δπως πολλάκις Ιλέχθη καί 
επιστεύθη, άλλ’  είς τό ν’  άπομακρυνθώσιν άπ’ 
αύτοΰ φράσεις, λέξεις, συντάξεις καί τύποι κακώς, 
ήτοι παρά τούς νόμους τής τε άρχαίας καί τής 
νέας 'Ελληνικής έσχηματισμένοι, νά είσαχθώσι 
δέ άντ’ αυτών άλλοι όρθώς, κατά τούς κανόνας 
τής γλώσσης πλασθέντες. Τοιαΰτα είναι πάντα 
σχεδόν καί τά εν ταΐς Γλωσσικαΐς παρατηρήσεσι 
διδασκόμενα. "Αν δέ σήμερον έν τφ  κυκεώνι 
τών συζητήσεων καί τών παθών ή άλήθεια περί

τής διδασκαλίας ταύτης τοΰ Κόντον μη άνομο- 
λογήται υπό πάντων κοινώς, ούδέν θαύμα- 
ούδ’  ή τοΰ Κοραή Ιξαισία γνώμη περί τούτων 
Ιγένετο άποδεκτή ταχέως καί άνευ αμφισβητή
σεων καί άγώνων.

Καί τοιαύτη μέν Ιν πάση συντομίρ είναι ή 
δράσις τοΰ έπιστήμονος· δσοι δ ’  εύτύχησαν νά 
πλησιάσωσι καί γνωρίσωσιν αύτόν, εύρον Ιν 
αύτψ θησαυρούς καί άλλων σπανίων άρετών· 
άπλή καί άπέριττος φύσις, μεγάλη προσήνεια 
πρός πάντας τούς όμιλητάς αύτοΰ, ειλικρινής δέ 
άγάπη πρός τούς επαγγελλομένους αγαθόν τι 
υπέρ τής Ιπιστήμης, άκρα δικαιοσύνη καί μεγαλο- 
φροσύνη καί παρρησία, Ιδού τίνες άρεταί περι- 
κοσμοΰσι τόν άνδρα καί ώς διά σαγήνης τινός 
περιβάλλουσι τάς ψυχάς τών φιλοτιμοτέρων Ικ 
τών ομιλητών καί φίλων αύτοΰ, ώστε ήδιστα 
μέν νά διέρχωνται ώρας δλοκλήρους παρ’  αύτψ, 
άκροώμενοι καί άπολαύοντες της έπιχαρίτου καί 
διδακτικωτάτης συνομιλίας αύτοΰ, νά θεωρώσι 
δέ την φιλίαν τοΰ άνδρός καύχημα αύτών καί 
νά τιμώσι καί σέβωνται αύτόν ούχί δλιγώτερον 
τοΰ γεννήσαντος πατρός.

Γ. Ν. Χ ΑΤΖΙΔΑΚ ΙΣ

ΜΛΡΚΟΥ 7SYPHAIOY— Ε Ι Σ  Ε Α Υ Τ Ο Ν

— ‘Α π ο σ π ά σ μ α τ α  —

κ ;
• αί τρεις χιλιάδες χρόνια αν πρόκηται νά 
-ζήσης καί άλλα τόσα μύρια, όμως ένθυμοΰ 

ότι κανείς δέν χάνει από την ζωήν του τίποτε 
άλλο, παρά τήν στιγμήν τήν δποίαν ζή· ούτε ζή 
ζωήν άλλην παρ’  εκείνην τήν δποίαν δλονέν 
χάνει. Καταντά λοιπόν ή μακροτάτή ζωή νά είνε 
ίση μέ τήν βραχυτάτην, διότι δ  τωρινός καιρός 
κ’  εκείνος δ  δποΐος χάνεται είνε ίσος δι’  όλους·, 
διότι κανείς δέν εΐμπορεΤ νά χάση ούτε τόν πε- 
ρασμένον ούτε τόν μέλλοντα καιρόν διότι πώς 
είμπορεΐ νά χάση κανείς δ,τι δέν έχει; Αύτά λοι
πόν τά δύο πρέπει κανείς νά ενθυμήται: εν, 
ότι όλα είς τόν κόσμον παντοτεινά είνε όμοια 
καί ξαναγυρίζουν, καί πάντοτε τά ίδια θά  Ιδη 
κανείς εϊτε είς εκατόν, είτε είς διακόσια χρόνια, 
εϊτε είς τό άπειρον καί άλλο, ότι καί δ  πλέον 
πολυχρονισμένος καί δ πλέον γρηγοροθάνατος 
τό ίδιον χάνει- διότι μόνον τό παρόν μέλλει νά 
στερηθή, δν εχη καί αύτό, άλλως δέν χάνει κα
νείς ό,τι δέν έχει.

Πόσον καιρόν κερδίζει όποιος δέν κυττάζει 
τί δ  πλησίον είπεν, ή έκαμεν, ή εστοχάσθη, άλλά

μόνον φροντίζει δι’  ό,τι αύτός δ ίδιος κάμνει, 
Ιάν αύτό είνε δίκαιον καί πρέπον. . .  καί νά 
βαδίζη ϊσια είς τήν γραμμήν!

* * *

. . .  Πρέπει νά είσαι καί άνοικτόκαρδος καί 
νά μήν εχης άνάγκην από τών άλλων την υπη
ρεσίαν καί νά μήν ίχης άνάγκην άπό γαλήνην, 
τήν δποίαν οί άλλοι θ ά  σοϋ χαρίσουν. Πρέπει 
μόνος σου νά στέκης δρθός, καί. όχι νά σέ κρα- 
τοΰν όρθόν άλλοι.

* * #

Ά φ ο ΰ  λοιπόν όλα τάπορρίψης, αύτά μόνον 
τά όλίγα κράτει· κ’  έχε είς τόν νοΰν σου, ότι 
αύτόν μόνον τόν παρόντα χρόνον ζή δ καθείς, 
τόν άκαριαΤον· τά δέ άλλα δέν υπάρχουν· τό 
παρελθόν Ιζήθη —  τό μέλλον άδηλον. Λοιπόν 
μικρός δ χρόνος τόν όποιον ζή κανείς, μικρά 
δέ καί τής γής ή γωνίτσα, όπου ζή· μικρόν δέ καί 
ή μακροτάτή έστω ΰστεροφημία, διότι κ’ έκείνη 
διατηρείται είς θνητούς; οί δποΐσι ο είς μετά 
τόν άλλον γρήγορα μέλλουν ν’ άποθάνουν καί δέν 
εϊξεύρουν ούτε εαυτούς, ούτε βέβαια τόν παλαιό- 
τερ’ άποθαμένον.
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"Εχε είς τόν νοΰν σου δλον τόν κόσμον, άπό 
τόν όποιον έλάχιστον μέρος έχεις· καί τόν χρό
νον δλον, τοΰ δποίου σύντομον καί στιγμιαίον 
διάστημα έχει δι’  έσένα όρισθη· καί τήν Μοίραν, 
τής δποίας έλάχιστον είσαι μέρος.

* * *

’Απάθεια μέν δι’  όσα άπό εξωτερικός αιτίας 
συμβαίνουν, θικαιότης δέ είς όσα άπό εσένα, 
ώ ς αίτίαν ένεργοΰνταυ δηλαδή δρμή καί πράξις 
νά καταντούν είς τήν κοινωνικήν ενέργειαν, διότι 
τοΰτο είνε σύμφωνον μέ τήν φύσιν σου.

** *

Καρπόν κάμνουν καί δ άνθρωπος καί δ Θεός 
καί δ κόσμος. Καθείς είς τήν κατάλληλον έπο- 
χήν καρπίζει. Συνειθίσαμεν νά νομίζωμεν ότι 
μόνον ή άμπελος καί τά παρόμοια καρποβο- 
λοΰν· κάθε άλλο. Ό  δέ Λόγος φέρει καί γενικόν 
καί Ιδιαίτερον καρπόν καί γίνονται άπ’ αύτόν 
καί άλλα όμοια, ωσάν τόν Λόγον τόν ίδιον.

* * *

Νά κοπιάζης' άλλ’  όχι διά νά φανής ήρως, 
ούτε μέ τόν σκοπόν νά σ ’  εύσπλαχνισθοΰν ή σέ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ

« Κέρχνρα 2  άικιμβρίου Ε .Ν . 1832

«!"Αγαπητέ Δημήτριε,

Από τά ι $8 κολλονάτα τής Ιγγυήσεως, είσε- 
πράχθησαν έως τώρα ολίγα τάλληρα, Ικτός 

τών 24, τά όποια έλαβα άπό τόν Γαλβάνην."Οθεν 
εϊμεθα ήναγκασμένοι νά κάμωμεν κλήσεις; Θά 
λάβης συνάλλαγμα Ικατόν κολλονάτων. Τώρα 
έπαυσαν τά ■ έκτακτα έξοδα, και άπο τοΰδε θα  
είναι μόνον τά τακτικά έξοδα. Ό  οίκοδεσπότης 
μου είναι δ δόκτωρ Λόλλης Ικ Μιρανδολας. Αι 
τέσσαρες δοκιμαστικοί μήνες μέ βεβαιοΰν ότι 
δέν δύναμαι νά είμαι καλλίτερα. Είναι άνθρω
πος γραμμάτων, ιδίως τών λατινικών καί εκείνο 
τό δποΐον περισσότερον ενδιαφέρει, είναι άνθρω
πος πραγματικώς τίμιος. 'Η  ύπόθεσίς μου φαί
νεται όλοένα περισσότερον ότι θά  τελειώση· σχε
δόν τήν θεωρώ  βεβαίαν, άλλά χρειάζεται μεγάλη 
ύπομονή.

«Συλλογίζομαι δν ύπάρχη τρόπος νάάποφύ-
γωμεν τάς θυσίας, αί δποΐαι εχρειάζοντο μέ τό
νά άκολουθώμεν τόν παλαιόν δρόμον θυσίαι,

*

* Συνέχεια· «Παναθηναια» 3°  ’Απριλίου.

θαυμάσουν άλλ’  Ιν καί μόνον νά ποθής· νά 
κινήσαι καί ν’  άνδρώνεσαι, δπως δ  κοινωνικός 
στοχασμός άπαιτεΐ.

Σήμερα εβγήκα έξω άπό κάθε περίστασιν 
άλλά μάΜον έβγαλα έξω κάθε περίστασιν διότι 
δέν είν’  έξω μας αί περιστάσεις, άλλ’  είς την 
φαντασίαν μας μέσα.

' « **

"Οποιος φεύγει άπό τόν κύριον, δραπέτης 
είναι- κύριος δέ δ Νόμος— άρα καί δ  παρανομών 
δραπέτης· άκόμη δέ καί όποιος λυπεΤται ή δργί- 
ζεται, ή φοβείται, διότι δέν ήθελε νά γίνεται ή 
νά είχε γίνη ή νά γίνη κάτι άφ ’  όσα Ικανόνισεν 
έκείνος, δ δποΐος τά πάντα διοικεί, δηλαδή ο 
Νόμος, δ κατανέμων όσα είς καθένα καταλογί
ζει· άρα δ  φοβούμενος ή λυπούμενος ή όργιζό- 
μενος είναι δραπέτης. * « *

"Ολα όσα βλέπεις, γρήγορα θά χαθοΰν καί 
όσοι τελευταίοι θά  τά Ιδοΰν, γρήγορα καί αύτοί 
θ ά  χαθοΰν άκόμη κ  έκείνος, δ  δποΐος γηρα
λέος θ ’  άποθάνη, θά έλθη είς τόν ίδιον παρο
νομαστήν μ’  εκείνον δ  όποιος πρόωρα άπέθανε.

Μεταφραστής ,Α ΓΙΣ  ΘΕΡΟΣ

ΕΡΓΑ  ΤΟ Υ  ΣΟΛΟΜ ΟΥ*

αί δποΐαι, επειδή είναι μέ εύγενεΐς τρόπους, δέν 
είναι δύσκολον νά γείνουν μεγάλαι.

Ό  λόρδ Νοΰγγεντ είναι Ιδώ».
Ό  άγαχητός <κ>υ άδδλφόξ 

Δ.
Ό  Φλαμίνιος Λόλλης ήτο Ιταλός πρόσφυξ, 

συνάμα ήτο καί ποιητής. Τ φ  1854 ήΡΧισε νά 
τυπώνη είς τήν Βενετίαν τάς ποιήσεις του ύπό 
τόν τίτλον S a gg io  di Versi.

• Κέρκυρα 29  ‘Ιουλίου 1833

«Αγαπητέ Δημήτριε,
«Τήν άλλην φοράν δέν σέ έγραψα διότι τό 

άτμόπλοιον άνεχώρησεν άλλην ώραν άπό τήν 
ώρισμένην καί εγώ, δ  δποΐος ζώ  έκτος τοΰ 
κόσμου, τό έμαθα άργά. Είμαι καλά καί έπι- 
θυμώ νά μάθω τό αύτό διά σάς. Είς Ινα θεμα- 
τάκι σκεπασμένου άπό δύο μανδήλια τής γυ
ναικαδέλφης, πού θά λάβης άπό τόν ίππότην 
Βοΰλτσον, είναι δλίγη τσοκολάτα διά τήν Ε λ έ
νην, δώδεκα μανδήλια καί δώδεκα ζευγάρια χε- 
ρόκτια διά νά τά μοιράσουν τά άνεψιδάκια, Είς 
πρώτην εύκαιρίαν θ ά  τους στείλω παιγνίδια. Ή  
Ελένη ή δποία άγαπφ τήν τσοκολάταν, νά μέ

8
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ειδοποίηση άμα τήν τελείωση καί παρακαλώ 
τοΰτο νά γίνη γλήγορα· καί τά παιδιά νά με 
διατάξουν δ,τι θέλουν μέ τήν ειλικρίνειαν εκεί
νην πού ά'ξίζω.

«’Εκείνος 6 φίλος, μου κάμνει Υπερβολικούς 
επαίνους είς δλον τόν κόσμον, άλλα δταν μέ 
βλέπη : «γλήγορα φεύγει, άπλώνει τά φτερά και. 
πετάει». Θα σοΰ φέρη τούς χαιρετισμούς μου. δ 
δόπτωρ Ζίιμπέλιος· είναι νέος πολύ μορφωμέ
νος καί άριστος. Νά του είσαι εύγενής.

«Κράξε καί εκείνον τόν ’Ιωσήφ τόν άμαξηλά- 
την καί ρώτησε τον τί έκαμε διά τήν άμαξαν 
τοΰ Φωοκάρδη— Μίλησε του κρυφά άπό δλους, 
Ικτός τής 'Ελένης, ή δποία τό είξεύρει.—  Τήν 
είδον, είναι πράγμα τό οποίον θά τό έχουν τά 
παιδιά των παιδιών μας, καί, ή πρώτη άγορά 
θά ήτο χίλια κολλονάτα: τώρα δν αυτός ό Ι ω 
σήφ, μέ ολα τά σιδηρικά κατώρθωνε νά τήν 
πάρη διά 150 θ ά  ήτο πολύ καλόν'άπόκτημα. 
Είπέ του νά ένεργήση, καί εν περιπτώσει δς 
πλτ^σιάση τά διακόσια ή  δς τού δώοη διακόσια· 
άλλ’  δχι περισσότερον καί τήν θέτεις είς τό 
κατώγιόν σου- ’Απάντησε μου διά τοΰτο, διά 
τάς Υποθέσεις σου καί διά τάς ίδικάς μου. Μοΰ 
έγραψεν ό  δόκτωρ Σίγουρος καί φαίνεται πολύ 
ευχάριστη μένος.

«Ύγίαινε σύ, ή Ελένη καί ιά παιδιά.
«Χαιρέτα με καί φίλησε έκ μέρους μου τον 

ευγενία άνθρωπον». Δ Σ

«Κέρκυρα 2 Σεπτέμβριον ¡833 Ε. Ε·
«  Α γ α π η τ ί  Α η μ ή τρ ιε ,

«Είμαι πολύ ανήσυχος διά τάς ειδήσεις, αί 
δποίαι έφθασαν εδώ περί τής σιαφίδος· εδώ 
λέγεται δτι έχάθη τό τρίτον. Γράψε μου εάν σύ 
τήν διέσωσες.

« Ό  οίκοδεσπότης μου μοΰ λέγει οτι ό κύριος 
Κρόζορ, γενικός ταμίας, ίσως έλθη ώς τήν 
Ζάκυνθον μέ τοΰτο τό άτμόπλοιον. Είναι φίλος 
μου καί ό μόνος “Άγγλος, μέ τον όποιον συν
δέομαι. Είναι άνθρωπος πολύ γραμματισμένος 
καί με χαρακτήρα. Τ ά  άλλα σοΰ τά λέγω προ- 
φορικώς. Δέν μοΰ είπεν δτι θά έλθη, άλλ’  δν 
έλθη πήγαινε νά τόν εδρης καί είπέ του δτι 
γνωρίζεις τήν φιλίαν μας. ·

«"Ο,τι δύνασαι νά κάμης είς αύτόν σκέψου 
δτι τό κάνεις είς έμέ τόν ίδιον. Πιθανόν νά μή 
δεχθη τίποτε, άλλα πρόσφερε τά πάντα καί τήν 
κατοικίαν καί αν δεχθή— μή τό λάβης ως προσ
βολήν Δημήτρη μου— δλα τά έξοδα θέλω άφεύ- 
κτως νά είναι είς βάρος μου. ‘Οδήγησε τον είς 
τήν Ιξοχήν, κάμε τέλος πάντων δ,τι πρέπει διά 
νά μείι-η ευχαριστημένος.

« Ή  υπόδεσις των κ ο ύ κ λ ω ν  διά τά κορίτσια, 
έλαβε τάς συνηθισμένος περιπετείας' σύ δμως 
είπέ εις αύτά δτι γλήγορα θά  τάςλάβούν..

«Είπέ είς τόν Βοΰλτσον νά ξαναστείλη αυτό 
τό μέτρον τής κεφαλής τοΰ Στεφάνου, διότι 
Ιχάθη.. Περιμένω ειδήσεις διά τήν άμαξαν. Τόν 
’ Ιωσήφ δέν είδον πλέον ήλθεν είς Ζάκυνθον;

«Ευχαρίστησε τήν γυναικαδέλφην διά δλην 
εκείνην τήν άφθονίαν τών πραγμάτων, τά οποία 
μοΰ έστειλεν ή μάλλον ευχαρίστησε ιην διά τό 
πράγμα καί έπίπληξέ την διά τήν άφθονίαν. 
Χαιρέτα καί τά κορίτσια καί τόν εύγενή Κύριον 
προς τ-όν'δποίον θά  γράψω καί μένω*.

Ό  Λγπητό; οον

Δ. Σ.
θ ά  εΐδεν ό άναγνώστης δτι είς τήν επιστολήν 

9  Δεκεμβρίου 1832 είναι 0 ποιητής ενθουσια
σμένος μέ τόν Αόλλην Ιδίως διότι ήτο τίμιος καί 
είς τήν άνωτέρω διά τόν Κρόζορ (ΚτκιΐδΐΐΓά) 
διότι είχε χαρακτήρα. Σημειωτέου δτι δ  Σ ο λ ο 
μός ήτο θιασώτης μέ τούς εΙλικρινεις, έντιμους 
καί έχοντας χαρακτήρα. .Ουτοι ήσαν κύριοι τής 
καρδίας του.’Ιδιαιτέρως άπέφευγε τούς ιδιοτελεΐς 
καί διπρόσωπους καί φαύλους καί φθονεροούς.

Ή  Ιπομένη επιστολή είναι δνευ ήμερομη- 
νίας, άλλ’  έκ τής σφραγΐδος τοΰ ταχυδρομείου 
Κέρκυρας μανθάνομεν δτι έταχυδρομήθη τή 29 
’Οκτωβρίου 1833- Ή  επιστολή αΰτη είναι συνέ
χεια μιας προηγούμενης, ήτις ή κάπου παρέπε- 
σεν ή κατεστράφη. ’Ιδού αυτή.

«Επιστολή δεύτερα. Διάβασε πρώτα τήν άλλην.
« ‘Ο ’Ιωάννης ειδοποιηθείς, φαίνεται, περί τής 

θέσεως δποη περιπατώ, ήλθε νά μέ εύρη καί 
με σβυσμένην φωνήν μοΰ είπε: καλη  σπέρα.Έγώ 
επροχώρησα καί αυτός έπειτα από όλίγον έσκέ- 
φθη νά γνρίση πίσω, καί νά περιπατή άπάνου 
καί κάτου, δχι πλέον ταπεινά καί χαμένος ώς 
πρότερον, άλλά μέ αυθάδειαν. Τώρα δν έφθά- 
σαμεν είς αυτό τό σημεΐον μέ άνθρωπον, ό  
όποιος έφα^εν Ιπί τόσον χρόνον τό ψωμί μου, 
δέν θέλω να μείνη ούδεμία υποχρέωσις. "Οθεν 
στείλε αμέσως κλήσιν είς αυτούς τούς Κυρίους 
τής οΙκίας μου πλησίον τής βρύσης διά νά τήν 
άδειάσουν άμέοαίς, διότι τήν θέλω διά χρήσιν 
μου. Πράγματι θ ά  έλθω καί θά καθήσω έκεΐ. 
”Αν σύ έχης δυσκολίαν φόρτωσε δλα τά βάρη 
είς έμέ καί είπέ τους δτι σύ είς μάτην έφερες 
άντιρρήσεις.

«θ ά  μοΰ κακοφανή δν αί δυσκολίαι σου 
είναι άνυπέρβλητοι. Είς τήν περίσταση- τούτην 
αναγκάζομαι νά σοΰ άφαιρέσω τό πληρεξούσιον, 
διότι δ,τι ζητώ, θέλω νά έχη βέβαιον άποτέ- 
λεσμα. ’Απάντησε μου μέ τό ϊδιον άτμόπλοιον 
περί τοΰ άντικειμένου τούτου καί δν θέλης ενέρ
γησε αμέσως. Μή σοΰ κακοφανή παρακαλώ καί 
μή έκλάβης τοΰτο ώς στιγμιαίον πειρασμόν, 
διότι δέν είναι. Ένθυμοΰ διά Ιδίαν μ ο ν  χρήσιν 
δλλως τό πράγμα βίαιωνίζεται· καί Ιγώ θέλω 
νά τελειώση τάχιστα· αύτή ή ύπόθεσιςτών έκα-
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τόν ταλλήρων, τά 
οποία αυτοί οικο
νομούν καί δεν πρέ
πει νά τά οικονο
μήσουν είς βάρος 
τής υπομονής μου· 
δν δχι άλλο, αυτός 
είναι ό  φαύλος, τόν 
όποιον μοΰ περιέ- 
γραφεν ό Γαλβάνης· 
αυτός  ό  όποιος είχε 
χάσει, μέ ένα σύν
τροφον, άγνωστον 
είς έμέ ποσόν, καί 
έκατηγορήθη είς τόν 
Γαλβάνην ώ ς  κλέ
πτης τών ένδυμά- 
των, τά όποία έλει
παν άπό τόν φίλον 
του καί τά όποια 
ευρέθησαν μέσα είς 
τό κιβώτιον πού τό 
ήνοιξαν διά τής βίας.
Μέ τοιούτους Αν
θρώπους χρειάζον
ται ματσουκιές πολ
λές είς τό κεφάλι,
αλλέως: ταπεινότατος δονλος■ Αυτήν τήν θέλη- 
σίν ).ιθυ είπέ την είς τόν Γαλβάνην, προς τον 
όποιον δέν έχω καιρόν νά γράψω καί αν δώση 
εναντίαν συμβουλήν, συμβουλέυσε τον και σ ν  
έκ μέρους μου νά μή δίδη συμβουλάς είς εκεί
νον δστις δέν τοΰ ζητεί. Σκέψου δτι καί ή 
παραμικρά φειδώ, τήν όποιαν θ ά  δείξη κανείς 
πρός αύτόν, θά τόν κάμη νά περάση τά δρια 
καί νά δώση περισσοτέραν τροφήν είς τήν τρελ- 
λήν Ιδέαν του». ά - Σ.

«Υ . Γ . Μή εϊπχις είς τόν Γαλβάνην τήν ι'πό- 
θεσιν τής κλοπής, διότι πολύ μέ έσύστησε νά 
μή τό είπώ».

Αύτη είναι ή μόνη εκ τών Ιπιστολών, ας έχο- 
μεν ύπ’ δψιν, είς τήν όποιαν ό ποιητής είναι 
θυμωμένος· άλλ’ δ  θυμός του περνούσε γρήγορα 
καί εντός ολίγων λεπτών ήτο ήρεμος ώ ς  άγγε
λος. Τήν φοράν ταύτην φαίνεται τόσον θυμω
μένος ό  ποιητής μας, διότι έμίσει φοβερά τούς 
«γνώμονας, μέ τούς οποίους αμέσως διέκοπτε 
πάσαν σχέσιν.

«Κ έ ρ κ υ ρ α  2 5  Ι α ν ο υ ά ρ ιο υ  Ε ·  Ν . 1 8 8 5

«Διά τό όνομα τοΰ θεοΰ, έάν σέ εύχαριστή 
καί σέ ώφελή νά έλθης έδώ, ώφελεί καί ευχαρι
στεί καί έμέ νά σέ ΐδω . Πάρε λοιπόν άμΙσως 
τοΰτο τό  άτμόπλοιον, άλλως θ ά  περιμένης πολ- ,
τα- ί,ιιίΛΛί· «·<■'<« ι  Φεθοουαοίου θά  μεταβή άγνοεΐς πόσην

ννιιάίοΓά, ό  όποιος 
εγεινε Λόρδος Μέ- 
γας‘Αρμοστής προ- 
σωρινώς. Ό  Λόρδος 
αναχωρεί έντός εϊ- 
κοσιν ήμερών καί 
τώρα πηγαίνει είς 
τάς Νήσους μέ πσλ- 
λήν συνοδείαν άν- 
δρών καί γυναικών. 
Αί κυρίαι μας θά 
έχουν εργασίαν. Μέ 
τοΰτο τό άτμόπλοιον 
έρχεται νά χαιρε- 
τή ση τάς Νή σους καί 
άγνοώ δν πρώταπη- 
γαίνει είς τήν Ζά
κυνθον ή  Κεφαλλη
νίαν.'Ο ίππότης Πε- 
τριτσόπουλος, δστις 
είναι τής συνοδείας, 
μοΰ είπεν δτι θά σέ 
επισκεφθή· εγώ δέ 
τοΰ απήντησα δτι 
σύ θ ά  επήγαινες 
π ρώτος, άλλά δτι 
έρχεσαι εις τήν Κέρ-

κΐιραν. ’Έ λα λοιπόν άμέσως— φέρε μ ο ν  τά ι ο ο  
κολλονάτα τον μηνός —  καί βλέπομεν αν σύ δ 
ΐδιος δύνασαι νά πεισθής δτι δέν είναι πράγμα, 
διά τό οποίον πρέπει νά ειμεθα πολύ ευχαρι
στημένοι, καί δν έχης άδικον' νά  γελάς πάν
τοτε. Μοΰ είπαν δτι έίσαι εύθυμος τώρα, καί 
προσέτι παχύς. Έ σύ  παχύς; Μήπως είσαι παρα
γεμισμένος μέ φορέματα; Αυτό θά  τό ίδώ  εγώ 
0 ίδιος, καί, δν δέν είναι καί είσαι πραγμα- 
τικώς παχύς, χαίρομαι δτι Ιπραγματοποιήθη 
αύτή ή επιθυμία σου. Εϊθε νά ήδυνάμην νά 
παρηγορηθώ διά μίαν έπιθυμίαν μου, δήλα δή 
νά γείνω Ισ χ ν ό ς .' 'Ό π ω ς δήποτε δν ένας άδελ^ 
φός μένη πάντοτε παχύς μαζί μέ τόν άλλον, 
ό  ένας παχύς καί ό  άλλος ισχνός, ή  ίσχνοί καί 
οΙ δύο δέν πειράζει, άρκεΐ νά μή είναι υπερ
βολή. Δέν έχω καιρόν νά σοΰ γράψω άλλα».

’Απέξω άπό τήν επιστολήν ό  Σολωμός έγραψε 
τά έξής άφοΰ τήν είχε σφραγίσει:

«Φέρε καμίαν άλλην μετάφρασιν τοΰ Σέλλιγν.

«Κερκνρζ $  Ίονλίον 1836  E . Ν .

«Γ ρ ά φ ω  πρός οσονς  μοΰ έγραψαν τώρα καί 
είς τό παρελθόν. Ίθοΰ  im  έκαμα τήν Ιπιθυμίαν 
σου, τήν οποίαν άγαπώ πάντοτε νά κάμω δσον 
δύναμαι' έχε δμως καί σύ Υπομονήν, διότι σύ

’ · *---  *··'■· T''<\,4Vi.e um, τΓΛ,λιΰίιοτον
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μένος καί νά χύσης αυτήν την ρανίδα από βάλ- 
σαμον είς τήν ψυχήν μου. Πολλά έχω νά γράψω 
καί θ ά  τό  κάμω με τό  προσεχές άτμόπλοιον. 
Έ ν τούτοις μή χάσης καιρόν'·: καί είπε είς τό 
γα ττά χι δ η  έμαθα, δν καί δέν μοΰ έγραψε τί
ποτε, δτι Ικεΐνο τό δεΐνα αυλάκι παλαιόν Ιλέχθη 
άπό τόν χ ό κ κ ινο ν  φίλον δτι «τώρα είναι Αμυ
νόμ ενος καί έλπίζεται μέ τόν καιρόν θά άνα- 
»γκασθή νά φυγή».

«Αυτός δ  δείνα ιή είπε νά λέγγ| αύτάς τάς 
λέξεις είς τήν συνειδισμένην οίκίαν· και τό γα ζ- 
τά κι, τό όποιον δέν μοΰ έγραψε τίποτε, δς μάθη 
δτι τό γνωρίζω. Είναι καλόν νά μή χάνεται ό 
καιρός και νά τό μάθη άμέσως δποιος πρέπει.

«ΧαΤρε άπό καρδίας». δ»"«? «ον

’Απ’  έξω.

«Χαρτιά διά νά δοθούν είς τάς χειρας τοΰ 
Κ. Δ. Σολωμόν, συστημένα είς τήν φιλίαν τοΰ 
ευγενεστάιου κυρ. Δ. Δ. Φραγκοπούλου».

« Κέρκυρα I Αύγουστου Ε. Ν· 1836

« Αίιταί αί δλίγαι γραμμαί σου άνεκούφισαν 
τήν ψυχήν μου, ή όποια ήτο βαρεία άπό ανόη
τους προαισθήσεις. Είναι πολύς καιρός όπου μέ 
διαταράττουν. "Αν και βλέπω δτι ματαιοΰνται, 
δέν μ ’ άφίνονν μ ’ δλον τούτο. “Ερχονται μόναι 
των άπό μίαν φαντασίαν νοσηράν καί συνεπώς 
έτοίμην, καί δταν έγώ αγρυπνώ, είς δνειρα φλο
γερού πυρετού.

«Τ ώ ρα  πού σοΰ γράφω είμαι πολύ ήσυχος. 
Καί σύ νά είσαι πάντοτε καλά καί εύθυμος. Διά 
νά τό επιτυχής πρέπει νά μην έχης δυνατάς επι
θυμίας διά πράγματα τά όποια δέν εξαρτώνται 
κατ’  ευθείαν άπό σέ. Νά μή λυπηθής λοιπόν δν 
μάθης δτι τόν Ρώσην, τόν όποιον έσύστησες, 
ούτε τόν σκέπτονται καί δτι άντ’ αύτού διωρί- 
σθη ό Καρβελλάς. Τούλάχιστον δ Πλαίσας άπε- 
φάσισε νά συστηση είς τόν Πρίγκηπα 1 τόν 
Δικοπονλόν μας καί έλαβε σημείωσιν. Είπε είς 
τόν έντιμον νέον δτι ή ή μέρα τοΰ διορισμού 
θ ά  είναι ήμέρα εορτής διά τήν καρδίαν μου 
καί νά Ιχη υπομονήν. Έ σύ  συσταίνεις τόν ένα 
καί τόν άλλον καί λησμονείς δ,τι σοΰ είπα καί 
σοΰ ίγραψα.

«Συνωμίλησα έπί ώρας μέ τόν κ ό κ κ ιν ο ν  λοι
πόν είπε είς τήν γά ττα ν  δτι αυτός μοΰ έλεγε δτι 
παρ’  ολίγον ό ¿κλαμπρότατος  2 τόν Ιπέιαε καί

' Ό  Πρόεδρος τής Γερουσίας έλέγειο Πρίγκηψ μέ 
τόν τίτλον 'Υψηλότατος.

8 Ό  Γερουσιαστή;, ό Πρόεδρος τής Βουλής, τά 
μέλη τού άνωτάτου Συμβουλίου τής δικαιοσύνης καί δ 
Ύπαρχος, προσηγορεύοντο Έχλαμπρότατοι.Άλν επειδή 
πρόκειται περί διορισμού, Ιννοεϊ δ ποιτής κάποιον 
Γερουσιαστήν.

αύτη δέν ήτο ή τελευταία φορά. Καί καλά νά 
πάθη τό γα τζά κι, διότι ¿πείσμωσε νά μεταβή είς 
Ζάκυνθον έναντίον τών συμβουλών μου. ’ Εγώ 
άπήντησα δτι έφ ’ δσον ζή ή γά ζζα  δέν θά μετα- 
τεθή παρά μέ προβιβασμόν— καί είς τοΰτο είπε: 
αύτδς είναι δλλος λογαριαομδς— καί δτι ή προσ
βολή θ ά  έγένετο είς αύτόν καί δχι είς άλλους 
άπό Ικεί. Πρόσεχε δτι έγώ συσταίνω πάντοτε 
περισσότερον είς τήν γά ττα ν  τήν ΰπόθεσίν 
μας. "Η δη Ιννόησα δτι τό πράγμα πηγαίνει 
πολύ καλά.

«Ό ,τι κάμη ό  Θεός ώς προς τόν Φλαμπου- 
ριάρην. Θά όμιλήσωμεν δταν έλθη ή ώρα. Έ γ ώ  
θα  γράψω τάς παρατηρήσεις μου, ώς προς τάς 
διαπραγματεύσεις, υπέρ ή  κατά, σύ δέ προσθέ
τεις τάς ίδικάς σου καί Αποφασίζεις.

«Είπέ είς τόν Λούντζην δτι εντός όλίγου θά 
του ξαναγράψω, δτι ή Ιπιστολή του μέ έσνγκί- 
νησεν. “Ο μως ενόμιζον &τι θ ά  έννοοϋσε τόν 
λόγον διά τόν όποιον δέν έρχομαι είς τήν Ζά
κυνθον. Τώρα έπωφελούμαι άπό τάς έγκαρδια- 
κάς προσφοράς του· δς μοΰ στείλη λοιπόν μέ 
τό  άτμόπλοιον τόν Τάρταρον τοΰ Σχίλλερ καί 
μέ τόν καιρόν, καί μέ δλην τήν ησυχίαν του, 
μεταφράζων μίαν σελίδα τήν ημέραν νά μου 
στείλη τήν «Πραγματείαν περί τοΰ ’Αφελούς 
καί Αισθηματικού» τού ίδίου. Νομίζω ό  τίτλος 
νά είναι ακριβώς: « Περί τής άφελοΰς καί αισθη
ματικής ποιήσεως». έ

«Γράφε μου συχνά καί χωρίς νά λογαριάζης. 
“Ε ω ς ού ανοίξω τάς έπιστολάς σου πιάνεται ή 
άναπνοή μου.

«Χαιρέτα με τά κορίτσια, τήν 'Ελένην καί 
τόν Γαλβάνην. Σοΰ συσταίνω νά είσαι εύθυμος.

«Π ότε θ ά  σέ ξαναϊδώ ; 0  ¿ ι ο ν υ ς ι ο ς  σ ο υ

«Στείλε μου χωρίς νά τό καταλάβη ό  Λούν- 
τζης τό μέτρον τής κεφαλής τού- “Ηθελον νά 
τού στείλω διά άνάμνησιν ένα καπέλον άπό 
ψάθαν λεπτοτάτην. Νομίζεις δτι θ ά  τόν εύχαρι- 
στήση τοΰτο; "Αν δχι, είπε μου τί άλλο πράγμα».

Ή  επομένη επιστολή είναι άνευ ήμερομηνίας, 
έταχυδρομήθη δμως τη 20 Νοεμβρίου iS37*

« ’’Α γα π η τέ  Μ ή μ η ,

« ‘Ο  καιρός μέ σφίγγει καί δέν μέ άφίνει νά 
γράφω πολλά. Ή δύνασσ νά ένεργήσης χωρίς νά 
μιλήσης· άλλ’  άφού τό είπες, λέγω καί εγώ δτι προ 
παντός θέλω νά πληρώσης τό χρέος μου. Αύτό 
μόνον θέλω. Έ ά ν  έχης άκόμη ίδέαν περί συμ- 
βιώσεώς μας, κάμε γλήγορα, διά νά μή κάμω 
άλλα χρέη καί νά μοΰ όρίσης δσον νομίζεις χω
ρίς νά σοΰ είμαι βάρος. Έ γ ώ  θ ά  σέ παρεχώ- 
ρουν τά  πάντα έάν δέν έναντιούτο ή  Ιδική μου 
καί ή ιδική σου Αξιοπρέπεια. Ποτέ μου δέν θά 
Αλλάξω τήν διαθήκην μου, τήν οποίαν μοΰ ύπα-
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γόρευσε τό καθήκον έν πλήρει όμονοίρ προς 
τήν Αφοσίωσιν.

«Έ γ ώ  δέν θά φύγω άπό τήν μοναξιάν, είς τήν 
οποίαν ζώ  άπό τινων έτών, είμή δταν τελειώση 
ή ζωή μου' μάλιστα θ ά  ένταφιασθώ μέ αύτήν,

Χ Ο  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β\
[Ταβέρνα. Άρκητσά τεζάκι, «τό  βάθος· έμπρδς δύο 
τραπέζια Ινα δεξιά εν’ αριστερά. Στό βάθος άλλα. Στή 
μέση λάμπα κρεμαστή).

Σ Κ Η Ν Η  ΠΡΩΤΗ

ΠΕΦΑΝΗΣ, ΜΕΛΠΩ 

ΜΕΛΠΩ, [μπαίνοντας ελαφρή, άπ’  τή θύρα]. —
Πεφάνη ! Πεφάνάκη 1. . .  .

ΠΕΦΑΝΗΣ, [αφήνοντας τό πλύσιμο τών ποτηριών 
πού κάνει σ' ενα μαστέλο, μπρός άπ’ τό τεζάκι). —  Ή  
Μ έλπω! Καλώς μου το, τό άνθος τής καρδιάς 
μου, πούχω νάν τό μυρίσω άπό χτές τό βράδυ ί 

ΜΕΑΠΩ.—  Καί δέ θάν τό ξαναμυρίσης πειά.. .  
Σ ’  άφήνω άπόψε! . . .

ΠΕΦΑΝΗΣ — Καταλαβαίνω: Ή  κ νρ ά  α ο ν  θά 
μυρίστηκε ’κείνα τά χωρατά πού κάνουμε πίσ’ 
άπ’  τή σκάλα καί θ ά  σου πάτησε ποδάρι νά 
μ’  άρνηστής. Έ σύ, (σαν τίμιο κορίτσι κι° δρνιο 
πούσαι) είπες άπό μέσα σ ο υ : Μπροστά κρεμός 
καί πίσω βράχος. Γκρεμός— ή κυρά. Βράχος— 
ή αγάπη τού Πεφάνη. “ Αρα, τό λοιπόν, παίρνω 
λίγες γουλιές φαρμάκι κι° άνέρχουμαι στους 
ούρανούς! Αύτό δέν είνε;

ΜΕΛΠΩ— Ό χι, δέν είν’  αυτό...  Παντρεύουμαι. 
□ΕΦΑΝΗΣ— “Αγιε Φανούριε! Φώς φανερά ή 

κοινωνία είνε άνου -  κάτου! Σ ά  νά λέμε, δηλαδή, 
σ’ εκείνο τό σκοινί πού ορκιζόμαστε νά κρεμα
στούμε, αν μάς χωρίζανε ποτές, τού λόγου σου 
θ ά  μου κρεμάσης τ’  άσπρόρρουχα τ’  άντρός σου 
καί τών παιδιών σου τά π α ν ιά !... Κ αλό! Καί 
ποιόνε παίρνεις;

ΜΕΛΠΩ —  Τ ώ ρα  θ ά  σου τά πώ μέ τά ξη ... 
Για νά μή λες πώς δέ σου τάειπα! Έχτές τή 
νύχτα είδα στον ύπνο μου μια γρηά. Μούδωσε 
— λέει— έναν πετεινό...

ΠΕΦΑΝΗΣ, [τής κόβει τό λόγο).— ‘ Ορίστε προστύ
χες! . . .  Π ρώτον μεν δέν ντρέπεσαι, κορίτσι στον 
καιρό σου, νά βλέπης γρηές στον ύπνο σ ο υ ; 
Νάβλεπες, κάλλιο, κανένα παλληκάρι! . . .  Δεύτε-

* Συνέχεια- «Παναθήναια» 15 Μαΐου.

δπως λάβω παρηγοριάν τινά άπό τήν πλήρη συν- 
αίσθησιν τού καθήκοντος μου. Λυπούμαι ότι δέν 
δύναμαι νά εκταθώ επί τοΰ ζητήματος τούτου».

Μ έν» Δ Αγαπητός που ΑΑελφός 
Α.

[2ννέχ8ΐα| Σ Π .  Δ Ε  Β Ι Λ Ζ Η Σ

Π Ο Υ Κ Ά Μ Ι Σ Ο '

ρον μέν, είνε καιρός ετούτος νά βλέπης δνειρα;
ΜΕΛΠΩ— Γ ι α τ ί ;  Έ σύ  δέ βλέπεις;
ΠΕΦΑΝΗΣ — “Οχι. Ούτε καί τά πιστεύω! . . .  

Μιά φορά μονάχα είδα ένα σπουδαίο (πώς 
μ’  Ιδερν’ ό  Αφέντης) κα! πήγα σ’  ένα γέρο 
δάσκαλο πού είχε τήν καύκαλα του γεμάτη 
Σολωμονική, για νά μου τό ξηγήση. Τού λέω ί 
τός καί τός. Κι’  αυτός μού λέει:  Κακομοίρη! 
Μάθε νά ξηγάς τό πρώτο τ ’ δνειρο καί βλέπεις 
γιά τό δεύτερο. Καί ποιο είνε, λέω, κυρ δάσκαλε, 
τό πρώτο τ ’  όνειρο; Είν’  ή  ζωή  τ’  Ανθρώπου 
μού λέει, κακομοίρη! Τ ί ; δνειρο μέσα σ ’  δνειρο 
γυρεύεις νά ξεδιαλύνης, χάχα; “Ετσι μού είπε. 
“Ετσι κι’  εγώ τραβάω  πονηριές γερές, πριν 
πέσω, πού κι’  δν ονειρευτώ, ποτές θαρρώ  δέ 
θάν μπορέσω νά ίδώ ούτε τή μύτη μ ου !

ΜΕΛΠΩ — Ό  δάσκαλος Ιπάτησε στήν πήττα, 
πες του τά χαιρετίσματα! Ν ά πού τό δικό μου 
ξεδιάλυν’  ώ ς τό μεσημέρι, σάν νάταν κυριακά
τικο. (ΜΙ ψευτοκλάματ' έλαφρά. Μάλλον παράπονο[. 
Ή  στρίγγλα ή γρηά, πούδα στον ύπνο μου, 
ήταν ή μοίρα μου. Αύτή (πού κακοχρονονάχη) 
τό θέλησε νά χωριστούμε.

ΠΕΦΑΝΗΣ - -  Μ π ά! Π ώς νάν τό κάνη τέτοιο 
κακό ή μοίρα σου! Κι’  ό  πετεινός;

ΜΑΛΠΩ— ’Εκείνος ήταν’  δ  γαμπρός.
ΠΕΦΑΝΗΣ —  Σ ω σ τ ό ! Γιατί στό ξύπνιο είν’ 

τ ’ Ανάποδο. Γαμπρό σά ’ δής, ό  νούς σου πάει 
σέ πετεινό. . .  Ποιος ήταν’  τό λοιπόν ό  πετεινός;

ΜΈΛΠΩ — Ό  Μιχαλιός 6 δουλευτής στό μώλο. 
Δέν πρόκαμε νά ’ ρθή τό μεσημέρι καί νά σου, 
μέ ζήτησ" Από τήν κυρά.

ΠΕΦΑΝΗΣ — Κ αλά: καί σ υ ;
ΜΕΛΠΩ —  Έ γ ώ ; Τί θες νά κάνω ’γ ώ ; Νά 

χαλάσω χατήρι, έγώ, τής μοίρας μου, δπού τήν 
είδα, φ ώ ς φανερά;

ΠΕΦΑΝΗΣ —  Ό χι, κορίτσι μου J Μ ά τήν άγια 
Θέκλα πούναι προστάτισσα στις ζωντοχήρες, μήν 
κάνης τέτοιο πράμα γιατί θ ά  μείνης ζωντοχήρα 
τοΰ έαυτοδ μου. Κ α ι  τ ί ;  Ζωντοχήρα πριν σέ 
π ά ρ ω !. . .  [Άξαφνα, σάν νά θύμωσε:| Μ ωρέ τί 
πετριά ήταν’ τούτη; Μά τή ρουφοξυδού τή μάνα 
μου (όπού δέν έχω άλλο υποκείμενο στόν κόσμο) 
πώς τώξερα «περί τών γυναικών», πού λένε κι* οί



γραμματισμένοι, πώς είνε δηλαδή, σαν τά ποτή
ρια — ταΰτα — τής ταβέρνας. ΕΙνε'δικά σου δσο 
τά κρατάς στα χείλια σου. Πίνεις, χωρίς νά βάνη 
^ σου ποιος ήπιε χτες καί αΰριο ποιος θά 
πιή. "Οσο για σέναν9 δμως έβαζα το χέρι μου 
και^ στή φωτιά (μέ δυο πιθαμές τή στάχτη 
άπάνω της) πώς είσαι μια στίς χίλιες!

ΜΕΛΠΩ — ’Ασκημομούρη! Δεν σέ νοιάζει, 
διόλου, βλέπω! Κοροϊδεύεις! "Αλλοι σκοτώνον
ται σέ τέτοι" άπ άνω !

ΠΕΦΑΝΗΣ^ — Α . , . μ π ά !  Τέτοιες χωργιατιές, 
δς λείπουν από μένα! "Ολα τά πράματα είνε τοΰ 
Θεού (και τού διαβόλου). Εκείνος πού σας 
έκανε με σταθεροτη, σάν τοΰ ανεμοδείχτη, έχει 
καί ™ λογαριασμό του. Ε γ ώ , άμα βάνω συλ- 
λοή, σε κάτι τέτοι άπάνω ζαλίζουμαι, σά νάχω 
τραβηγμένα δκάδες.

ΜΕΛΠΩ— Π οτές σου δεν μ9 άγάπησες, κα
κούργε ! Ούτε δακρύζεις, διόλου ..'..

ΠΕΦΑΝΗΣ — "Οχι, £τσι. νάχουμε καλό! Σ ’  άγά- 
παγα. Μ ά βλέπεις σέ τούτον τον καιρό ή άγάπη 
κατάντησε ώς είδος πεντάρικο κερί καί δέ 
βαστάει νά φέξη ούτε άπ9 την ’Εκκλησία ώς τη 
νυφιάτικη κρεββατοκάμαρη. Κλαψε καί σύ γιά 
μένα, τό λοιπόν. Στα γυναικεία μάτια ταιριά
ζουνε πειό ώμορφα, τέτοι' άνοστα ζουμιά; Α ν  
δέ μπορής, θυμήσου τον παπού σου, πού πέθανε. 
Έ λ α ! Κλάψε καί πάρε δρόμο γιατί δπου κι9 δν 
είνε πλάκωσαν τής βαρέλας οί άγαπητικοί. Καί 
ξέρεις^ Έ δ ώ  ’ρχεται κι9 6 Μιχαλιός καί πίνει, 
θ ά  πής περσότερο άπ9 διι κρατάει τό κεφάλι
του —  μά σύ θάν τού τό κόψης τρ ά β α !'

ΜΕΛΠΩ —  Έ τσ ι  μέ διώχνεις. Χωρίς ένα φιλί; 
ΠΕΦΑΝΗΣ —  Ό  Διαολος! Έ δ ώ  είνε πού χάνω 

την περίφανην αντρεία μου καί πάω νά κάμω 
προστυχοδουλιές! [προχωρεί νάν τήν άγκαλιάοη]. 

Νάσαστε μάρτυρες, πλατάνοι.
Π ώς μέ πήρε τό ποτάμι [τήνφιλεί].
Α χ , πώς πικράιθηκε τό στόμα μ ο υ !...
ΜΕΛΠΩ —-  ’Υποκριτή ! [τοΰ ξεφεύγει].

_ ΠΕΦΑΝΗΣ — Νά μέ καλέσης στο γάμο σου, 
μήν τύχη καί τό γλυκάνω μέ κανένα ζαχαράτο.

_ ΜΕΛΠΩ, [φεύγοοοα].—  Ν αί! "Οπου μέ ξαναϊδής 
μέ γράφεις! [φεύγει].

_ ΠΕΦΑΝΗΣ, [ακολουθώντας την].— Μή λες μεγάλο 
λογο, κορίτσι μ ου ! . . .  Έ δ ώ  ’ναι σφαίρα καί 
γυρίζει. Α ν  βαρεΟής τήν παντρειά, θυμήσου με!
Τ ακοΰς ; [ γυρίζει- Πηγαίνοντας ν’ άνάψη τό φως ]. 
Μ ¡...Μ υ αλ ό  καί τό γυναικείο! Κάθε μιά 9πό 
δαύτες τής φαίνεται πώς είνε μοναχή της στόν 
κόσμο!

Σ Κ Η Ν Η  ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΦΑΝΗΣ — ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, [μπαίνοντας].—  Μ πά, πού νά πάρη 
ο  διάολος! ’Δ ώ  μέοα δέ βλέπω, ούτε νά βλα
στη μ ή σω ! Δεν είν9 έδώ κανένας;
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ΠΕΦΑΝΗΣ, [άνάβοντας τό φώς]. — "Ενας ολάκε
ρος καί κάτι π αραπ άνω !... Διαταγή!

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, [κάθεται στό αριστερό τραπέζι κατά 
θεατή]—  Ενα κρασί. Π ούσαι; Νάχη λιγάκι ντρο
πής άπάνω του

ΠΕΦΑΝΗΣ — Σάν την άνύπαντρη καπέλλα, 
Μαστραριστείδη!

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ —  Α ν  είνε σάν τού καιρού μας, 
εχω καλλίτερα νά μού φέρης άποπιώματα.

ΠΕΦΑΝΗΣ — Α ρ α , τό λοιπόν, δς έχει τήν 
ντροπή' τής νεοπαντρεμένης.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ■— Διαόλου άλεπού! Ξύδι γυρεύεις 
νή μέ ποτίσης, σήμερα! Κάν9 δ,τι θέλεις. Σού 
λέω μοναχά πώς ·δ Χριστός θά· κάνη, στόν κάτω 
κόσμο, κρίση άσκημη γιά κάτι τέτοιους, σάν 
κι9 εσένα.

ΠΕΦΑΝΗΣ, [φεύγοντας]. —  Καταλαβαίνω. Γιατί 
δοκίμασε τό ξύδι, θέλεις νά πής καί ξέρει τον 
καύμό του. Πού σά νά λέμε, δηλαδή, δχι Ιγώ, 
άλλα τ άφεντικό τήν έχει άγορασμένη την 
κόλαση.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ — "Αλήθεια, τ ’  άφεντικό σου πού 
βρίσκεται;

 ̂ΠΕΦΑΝΗΣ, [κοντοστέκεται]. —  Πάει ταξεΐδι γιά 
την καινούργια τη μουστιά. Πιστεύω νάρθη 
αύριο, [πάει γιά τό κρασί],

Σ Κ Η Ν Η  Τ Ρ ΙΤ Η

Μ ΙΧΑ ΛΙΟ Σ — Α ΡΙΣΤΕΙΔΗ Σ 
ΜΙΧΑΛΙΟΣ, [μπαίνοντας]. —  Καλησπέρα! 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ — Καλώς τό Μιχαλιό.
ΜΙΧΑΛΙΟΣ, [κάθεται στό ίδιο τραπέζι]. —  Κάτι 

νωρίς στό σταΰλο;
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ — Γιά τά πρωτεία φοβήθηκες ; 

Α δ ικ α ! Μονάχ9 άπόψε μούλαχ9 έτσι. ..
ΜΙΧΑΛΙΟΣ — Δέν μού λές: Δέ φάνη από 9δώ  

ή "ξόβεργα;
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ·— Ποιόνε, πάλι, βάφτισες ίξόβεργα; 
ΜΙΧΑΛΙΟΣ — Τον Άχιλλέα, ποιόν άλλον; Δέν 

ήσουνα στή βάφτιση; Παπάς ήταν9 ό Παντελής, 
νουνός εγώ, ψάλτης ένας βιολιτζής καί κολυμ
πήθρα μιά οκά κρασί. Γίνηκε (μ9 ένόησες) μιά 
βάφτιση δλως διόλου άνάποδη. Α ντί νά κατα- 
πιή αύτόνε ή κολυμπήθρα τήν κατάπιε 9κεΐνος 
καί πάγαινε, στερνά, μέ βόλτες, σάν καΐκι, άπά- 
νου στόν καιρό. Ίξόβεργα τον βγάλαμε γιατί 
(καθώς το ξέρεις) δέν είνε νά περάση- πουλάκι 
από κοντά του, μέ δίχως νά πιαστή κι9 άπό τά 
δυό. Δέ φάνηκ9 άπό δώ  άπόψε;

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ — "Οχι, για δσην ώρα έχω 9δώ.

Σ Κ Η Ν Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

Ο Ι ΑΝΩΤΕΡΩ — ΠΕΦΑΝΗΣ

ΠΕΦΑΝΗΣ, [φέρνοντας τό κρασί βλέπει τό Μιχαλιό. 
Μόνος του]. —  Ά χ ά ! Ό  πετεινός τής Μ έλπως! 
[δίνει τό κρασί].
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, [στόν Πεφάνη].— Δόσ9 ένα καί 
τού Μιχαλιού.

ΠΕΦΑΝΗΣ —  Μέ τό συμπάθειο! Α πόψ ε κερ
νάει ό Μαστρομιχαλιός;

ΜΙΧΑΛΙΟΣ —  Γιατί, μαστροσαλιάρη μ ου ;
ΠΕΦΑΝΗΣ —  Γιατί δέν γίνεται χαρά μουγγή, 

ούτ9 άρρεβώνες χωρίς βρέξιμο, στόν τόπο μας.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, [στό Μιχαλιό]. — Π ώς κάνει, λέει; 

Αρραβωνιάστηκες καί τό κρατάς κρυφό; Φοβή
θηκες νά μή σού κάνουμε χαλάστρα;

ΜΙΧΑΛΙΟΣ,[στόν ’Αριστείδη].— "Ο χιτέτοιο  πράμα  
δέ φ ο β ά μ α ι! "Ο π ο υ  π άω  9γώ  δέν παίρνει νερό τό 
κουτάλι κανενός! . . .

ΠΕΦΑΝΗΣ, [χασμουριέται].—  ’ Α λ ή θεια !
ΜΙΧΑΛΙΟΣ—  Δ έ στώ πα, γιατί σήμερα τό πρωί 

τελειώσανε, μέ τό καλό. Π ότε νά στώ λεγα; [Πρός 
τόν Πεφάνη]. Μ ά  σύ, κουτάλα τοΰ διαόλου, πού 
τό μυρίστηκες;

ΠΕΦΑΝΗΣ— Τώειδα στόν ύπνο μου.
ΜΙΧΑΛΙΟΣ —  θ ά  σού κοπανήσω καμιά καί 

δέ θά  με ξοναϊδής ούτε στόν ύπνο σου, ούτε 
στό. ξυπνητό σ ου !

ΠΕΦΑΝΗΣ —  "Ετσι νά χαρώ τά φρείδια τής 
ύπόλειψής μου σού λέω άληθεια. Είδα μια 
γρηά, στόν ύπνο μου, πώς χάριζε τής Μέλπως, 
τής γειτόνισσάς μας, έναν πετεινό που σού- 
μοιαζε Μαστρομιχαλιό, σά νάσαστε άπό ιήν 
ϊδια δρνιθα! Μήν τό παρεξηγήσης Πετεινός 
στά δνειρα έχει νά πή γαμπρός· κι9 ¿μένανε μού 
στρέγουν τά όνείρατα.. .

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, [πρός τόν Μιχαλιό]. — Τή Μέλπω 
παίρνεις, τό λοιπόν; Μωρέ δέν είνε μυστικό στον 
κόσμο! "Ενας άνθρωπος, λέει ένας λόγος, είχ9 
ένα μυστικό καί τό θαψε στη Γής. Κι9 Ικείν ή 
προκομμένη πέταξε — λέει —  καλαμια, στην ιδια 
θέση. Κόψανε οί άνθρωποι τά καλάμια, κάμανε 
φλογέρες καί διαλαλούνε τό θαμμένο^ μυστικό, 
σ’  δλον τόν κόσμο! Αύτήνε παίρνεις τό λοιπόν;

ΜΙΧΑΛΙΟΣ —  Ναί. Τή Μέλπω. ΕΙν9 ή δουλειά 
μυστήριο πράμα.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ— Τ ό  πίνω στην ύγειά της. Καί 
καλά στέφανα. [Πρός τόν Πεφάνη]. Τ ρ ά βα  νά  
φέρης μιά δκά, νάν τάχη τετρακόσια! [Πρός τόν 
Μιχαλιό], Τ ό  φιζικό πρέπει νά βρέχετ9 άκατά- 
παυστα, ώστε νά μαλακώση. Δ έ  μου λες: Ταχατε 
ψήση ; [Ό  Πεφάνης πάει γιά τό κρασί στό υπόγειο].

ΜΙΧΑΛΙΟΣ — "Ο χι, άπό λόγου της. Είναι μια 
δουλειά, πού δέν τήν έννοιωσα καλά, ώστε να 
γίνη. Έ ν α  μυστήριο πράμα: Πέρναγα μιά 
μέρα μπροστά 9πό τήν αυλή της, τήν πίσω μερ- 
γιά, στις μυγδαλιές, κι’  ¿σκόνταψα. Τ ’ ήτανε νά 
σκοντάψω; Κατά πώς σηκωνόμουνα τή βλέπω: 
"Απλωνε στίς ανθισμένες μυγδαλιές την πλύση. 
"Ητανε, ’Αριστείδη, τό πρόσωπο τής άφιλότι- 
μης, σάν τόν άνθό τής μυγδαλιάς, σ α ν . . .  τα 
σεντόνια π9 άπλωνε! Δέ μου λες: Τ  ήτανε νά 
σκοντάψω; Τώφερ9 άπό ’δώ , ιώφερ9 άπό κει...

τό κύλησ9 άπό τά τέλη τού Φλεβάρη ώσαμε 
σήμερα. Πολέμησα νάν τό γελάσω. Αδύνατο ! 
Σάν νά μούχε μάγια! Σήμερα, τό λοιπόν, κι9 Ιγώ 
πήρα τή βουτιά κι9 οπου τό βγάλ9 ή άκρη! 
Μά είνε ένα κορίτσι, ίδιος Α γγελος ζουγρα- 
φ ιστός!

ΠΕΦΑΝΗΣ, [φέρνει τό κρασί. Παίρνει τά τελευταία 
χήγι(ι ] . _ Α ν  ήτανε φοράδα, θάτανε πρώτης γιά 
μονό ! (άφήνει τό κρασί].

ΜΙΧΑΛΙΟΣ— Γιά σκάσε, γ ια τ ί ...!
ΠΕΦΑΝΗΣ— Δέν τώπα επί κακού, Μαστραρι- 

στείδη. θέλω  νά 9πώ πώς είνε γερή καί φρόνιμη. 
[’Απομακρύνεται καί χασμουριέται].

ΣΚ Η Ν Η  Π Ε Μ Π ΤΗ

Ο Ι ΑΝΩΤΕΡΩ, ΣΤΑ Υ Ρ Ο Σ, ΣΤΑΜ ΟΣ.

[Μαζί μ’  αυτούς μπαίνουν κι’ άλλοι άνθρωποι καί διευ
θύνονται στά τραπέζια τοΰ βάθους. Ό  Πεφάνης τούς 
περιποιείται μέ τή σειρά τους].

ΣΤΑΜΟΣ, ΣΤΑΓΡΟΣ, [μπαίνουν χαιρετάνε μέ καλι- 
σπερισμούς καί κινήματα τήν άλλη παρέα].

ΣΤΑΜΟΣ, [εξακολουθείάρχινισμένη όμιλία). —  . . .  
Λέω, λοιπόν, πώς θάχουμε ξεκάνει τή δουλειά, 
ώς τόν  ερχόμενο Γεννάρη. (Διευθύνεται πρός τό 
δεξιό τραπέζι κατά τό θεατή καί κάθεται.

ΣΤΑΪΡΟΣ, (ακολουθεί. Κάθεται κι’  αύτός]. —  Α ν  
ζήσονμε. "Υστερα πρέπει νάν τό θέλη κι9 ή 
θάλασσα. Λίγες φορές τήν πιάνει λύσσα, τή θεο
πάλαβη καί αφανίζει, γιά μιά στιγμή, δουλειά 
χρόνων και χρόνων; [Πρός τόν Πεφάνη]. "Ελα 9δ ώ ! 
[χτυπάει. Έπειτα πρός τό Στάμο],ΜολωνειςΙσυ χρο
νιά δλάκερα; Σούρχετ9 Ικείνη καί ξεμολώνει 
μ9 ένα φύσημα.

ΣΤΑΜΟΣ — Σ 9 αυτό μοιάζει τού χάρου. Χ ρό
νια μολώνουν οί άνθρωποι. Ό  χάρος ξεμολώνει, 
κι9 εκείνος, μ9 ένα φύσημα. . .  [χτυπάει τό τραπέζι]. 
Π ούσαι; . .  "Ελα. ’δ ώ !

ΣΤΑΓΡΟΣ, [ό  Πεφάνης περιποιείται τούς άλλους 
άκόμα].— Α ς  φέρη, τό  λοιπόν, ν ά  πιούμε στήν 
ύγειά τοΰ χ ά ρ ο υ !

( Οί άλλοι άνθρωποι, στό βάθος, γελάνε ].
ΜΙΧΑΛΙΟΣ, [πρός τόν “Αριστείδη, τσουγκρίζοντας 

μ’ εκείνον τό ποτήρι]. — Στήν ύγειά τη ς! Κορίτσι 
σπάνιο, σού λέω! "Οσο ζυγιάζει τό κορμί της 
τόσο χρυσάφι αξίζει. Κι9 αθώο σά βυζανούρι. 
Τό πιστεύεις; "Ολως διόλου άβγαλτη! Α φ ο ύ  
δέν ξέρει τί έχει νά 9πή άγάπη. Έ χ ω  μιά χαρά 
πού έτσι μούρχεται ν9 άνέβω σ9 άψηλή μεριά 
νά ξεφωνίσω, νάν τό μάθουν ο λ ο ι !...

[ Οί άλλοι άνθρωποι στό βάθος γελάνε πάλι ].
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ — Πιέτο, λοιπόν, νά κάνης δύναμη 

κι9 δρεξη. [πίνουν].
ΣΤΑΓΡΟΣ, [συνεχίζει όμιλία άρχισμένη]. — "Εχεις 

Ιδη, στήν αύλή τής Μέλπως, έδώ δίπλα, τις 
αμυγδαλιές στά τέλη τού Γεννάρη, σάν είνε άνθι-
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σμενες;^ “Εχεις ΐδχ) καί μια ξερή συκιά στή 
μέση; “Ετσι μου φαίνεται δ κόσμος, ?να γύρω. 
Κι’  είμ’  εγώ έκείνη ή συκιά___

ΣΤΑΜΟΣ —  Στενάχωρος μοΰ φαίνεσαι, άπόψε.
ΣΤ ΑΓΡΟΣ — “Οχι άπόψε! Εΐνε τό φυσικό μου. 

Παθιάρης καί στενάχωρος. Μου φαίνετ’  ολοένα 
— τό πιστεύεις;— πώς είμ' Ιπί ζωής στα κάτεργα.
“Ολα τα βουνά πατάνε στά στήθια μ ου ___
τέτοιο πράμα. Απόψε ό μ ω ς .. . .  [χτυπάει τό τρα
πέζι]. Έ λ α  ’δ ώ ! . .  Φέρε μας κρασί! Προστάζω 
γώ, άπόψε!

ΣΤΑΜΟΣ — Γιατί;
ΣΤΑΓΡΟΣ —  Έ χ ω  μια εΐδη σι καλή.
ΣΤΑΜΟΣ —  Τί πράμα;
ΣΤΑΓΡΟΣ —  “Οχι! Δεν μπορώ νά σοϋ τό πώ. 

Εΐνε κρυφό καί θέλω νά χαίρωμαι μονάχος μου.
ΙΙΕΦΔΝΗΣ, [πλησιάζει]. —  Δ ια τα γ ή !
ΣΤΑΓΡΟΣ — Φερε μας, μισή. [ό Πεφάνης πάει ].
ΜΙΧΑΛΙΟΣ— Μ ισή δκά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ — “Οχι. Λέω νάν τον καταδικά

σουμε περσότερο. Κατά τήν ήμερη καρδιά πού 
μοΰχεις, δν ήσουνα δ  κυρ εισαγγελέας μέ τ ' άψηλό 
καπέλλο, θάταν’  άγκάστρωτες οί φυλακές, σαν 
τις βαρέλλες τον Αύγουστο, που χάσκουνε γιά 
τήν καινούργιαν εσοδεία.. .

ΜΙΠΑΔΙΟΣ —  Γ ια τ ί ;
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ —  Γιατί μου είσαι φτηνός στίς 

τιμωρίες, [ό Πεφάνης φέρνει τό κρασί στούς άλλους 
καί κερνάει].

ΜΙΧΑΛΙΟΣ — Κι’ άλήθεια. Τόν περιμένω τόσην 
ωρα. —ερει, βλεπεις, δ άφιλότιμος καί πότε γεν
νήθηκε ή κάθε μιά, σά νά παράστεκε στίς γέν
νες ή σαν νάν τού δώκανε γραφτά οί ξεγεννή- 
τρες. Θέλω νά κάνω χάζι τό τί θά  πή, άμα τό 
μ ά θ η ... Δέ λές^κάνα τραγούδι μήν τύχη καί 
γελάσουμε τήν ώρα;

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ — Ποΰ τραγούδι! Τό παίρνω γιά 
τραγούδι, στην άρχή. Μά δεν ξέρω πώς τά 
καταφέρνει καί μοΰ βγαίνει στο τέλος μυρο- 
λόϊ. ΤΗ ρθ’  ό  καιρός νά καταντήσω κόρακας 
άπ’  αηδόνι, βλέπεις.

ΜΙΧΑΛΙΟΣ —  Τώπαθες σάν τή γρηά μου. “Αμα 
θυμιέται τά νειάτα της, κάνει νά τραγουδήση 
κι’  άντίς νά τραγουδήση μυρολογάει. Τήν περ
γελάω καί ξέρεις τί μοΰ λ έει;Τ ό  ϊδιο κάνει, 
παιδάκι μου. "Ακούσε ’μένα, πούζησα καί βαρέ
θηκα τά χρόνια μου: Τό μυρολόΐ τραγουδάει 
τίς λύπες και τό τραγούδι μυρολογάει τις χαρές... 
Πιε τό κρασί σου! [πίνουν],

ΣΤΑΜΟΣ [στό Σταύρο].— Καταλαβαίνω. Έ τσ ι 
τυραννιόμαστε —  Μά συ δεν έρχεσαι στήν 
Ικκλησσιά.θά ήσουν άλλος άνθρωπος.’Εγώ κατα
λαβαίνω μιάν ησυχία στήν καρδιά μου, σά λει
τουργηθώ. Γίνουμαι μ’  άλαφρή καρδιά. Κατα
λαβαίνεις; “Υστερ’ άκούω καί τό λόγο. Σήμερα, 
πάλε, ό δεσπότης έβγα?/ ένα λόγο. Λέει, τό λοι
πόν: Τά κρίματα, λέει, εΐνε ώς είδος αμπέλι.

Καί ή συνείδησί ’ναι ό  δραγάτης. 'Απλώνεις, ας 
πούμ ελόγου σου ό  άνθρωπος νά κόψης ένα 
τσαμπί, καί δ  δραγάτης ξεφωνίζει.

ΣΤΑΓΡΟΣ — Έ τσι τώλεγε; "Αν ήταν’ έτσι, δέ 
θάκουγες στήν άγορά παρά ξεφωνητά δραγά- 
τηδων. "Η  μπάς [καπνίζει] καί δεν τό ξέρει, δ 
δεσπότης, πώς εΐνε ή αδικία πλησμονή;

 ̂ΣΤΑΜΟΣ — Ναί. Μ ά θάν τά πληρώση δλα στό 
τέλος ό Θεός, σάν τόν άργολάβο τό Σαββάτο.

ΣΤΑΓΡΟΣ— Τό πρόκοψε! Πήρες ποτές σου 
πληρωμή σω στή ; “Υστερα τί άνακατώνεις τό 
Θ εό ; Τήν έννοια μας έχει ό Θεός; ’Εκείνος εΐνε 
άψηλά. Έ γώ , δταν τηράω τόν ουρανό, ζαλί- 
ζουμαι. Πιε τό κρασί σου! [πίνουν]. Δέ μοΰ λές: 
"Εχεις άνέβει, σ ’  άψηλό καμπαναριό;

ΣΤΑΜΟΣ — "Οχι, γιατί;
ΣΤΑΓΡΟΣ — Γιατί θάβλεπες τούς άνθρόπους 

σαν μερμήγκια. Συλλογίσου! Πόσους νάν τούς 
βλέπη, τάχα, ό Θεός, άπό ’κεΐ πάνω ; Ά φ ο ΰ  δέ 
σε συλλογίζεται δ  άργολάβος πού δέν εΐνε ούτε 
μιά πιθαμή ψηλότερ’  άπό σένα, γιατί θά  σέ 
συλλογιστή ό  Θ ε ό ς ;. ..  Fite τό κρασί σου ! Μέ 
δαΰτο μεθάνε, τούς δραγάτες τά παληόπαιδα 
καί κλέβουν τά  σταφύλια. Π ίνε! [πίνουν]·

Σ Κ Η Ν Η  Ε Κ ΤΗ

Ο Ι ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, [βλέπει πού μπαίνει ό Άχιλλέας]. 
—  Χίλια χρόνια θά  ζήσης ξόβεργα! Άπάνου 
στό λόγο, έφθασες. . .

ΑΧΙΛΛΕΑΣ, [μπαίνει χαρωπός. ΦορεΧ πουκάμισο, 
πού πλησιάζει πρός τό κόκκινο].— Γιά χαρά, λεβέν
τες! Καλησπέρα, Σ τάμ ο! Σταύρο, καλησπέρα!

ΣΤΑΓΡΟΣ, ΣΤΑΜΟΣ— Καλησπέρα
ΜΙΧΑΛΙΟΣ, |τοδ δείχνει κάθισμα]. —  Λίγο άκόμα 

καί θάβγαιν’  ή άπόφαση «ερήμη». 'Ο  κύρ 
εισαγγελέας, άπό ’ δώ, Ιπιμένει γιά πάνου άπό 
μισή.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ, [ζωηρά]. — Κερνάω ένα βαρέλι 
άπόψε! Άπόψε τώχω γώ  τό πρόσταγμα! Μοΰ 
γέλασε για τά καλά, ή μαστροχαλαστοΰ ή τύχη 
μου. Μιά ντουφεκιά δυο λαγούς! [Πλησιάζει τό 
Σταύρο]. Τή φωτιά σόυ, κύρ Σ ταύ ρο! [άνάβει τό 
τσιγάρο του]. Ευχαριστώ!

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ—  Γιά μίλα, τό λοιπόν! Πού τήν 
τήν απάντησες τήν Τύχη;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Στό δρόμο, τή θεόστραβη! [Πρός 
τό Σταύρο]. Κύρ Σταύρο μοϋ παραδίνεις αύριο 
τ’  άρματα τής υπηρεσίας. Έκεΐ πού είσαι έρ- 
χουμαι. Δέν ξέρω μοναχά, δν έρχεσαι καί σύ, 
§κεί πού ήτανε ή αφεντιά σου.

ΣΤΑΓΡΟΣ — Μετά χαράς σου, παλληκαρδ μου! 
Φτάνει νά ξέρω ποιός προστάζει.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ—Τ ’  άφεντικό.
ΜΙΧΑΛΙΟΣ— Ό  ίδιος;
ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Ναί. Ό  ίδιος.
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ΜΙΧΑΛΙΟΣ— Μωρέ ή τύ τύχη σκορπάει, άπόψε, 
τίς καλωσύνες της σά μεθυσμένη!

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, [γνέφοντας πρός τό μέρος τού Σταύ
ρου]. —  Καί καλά: Π ώς τούρθε, δηλαδή, έτσ’ 
άξαφνα ν’  άλλάξη τό υπουργείο;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ — Ή  γυναίκα του. Μ* Ιγνώρισε 
έτσι στήν τύχη, προχτές. Γειά σου, μοϋ λέει. 
Εΐσ’  ένα ώμορφο καί άξιο παλληκάρι! ’Αξίζεις 
νά πφς καί παραπάνω! Τά είπανε, ώς φαίνεται, 
μέ τόν άντρα της κί’  άπόψε μοΰ παράγγειλε 
τ ’  άφεντικό— δέν πάνε δύο ώρες— πώς πάω στο 
ποδάρι τού Σταύρου.

ΣΤΑΜΟΣ— Κ αλά: Κι*ό κύρ Σταύρος; 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Δέν ξέρω τίποτ’  άλλο! 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ— Σταύρο, ύπομονή! Ε τούτα εΐν’ 

τ’  άνέλπιστα. Λίγο άκόμη καί θ ’ άκούσουμε πώς 
γένηκε κανένας καί Υπουργός, γιατ’  εΐχε στή 
μύτη του ώμορφον κάλο, πού λίγωνε τίς φρό
νιμες κυράδες, μέ τίς μυγιάγγιχτες καρδιές!...

ΜΔΧΑΑΙΟΣ, [πρός τό Σταύρο]. —  Υ π ομ ονή ! 
Γι’ άπόψε εισ’ άκόμα στά πράματα ...  Κι’ ύστερα 
δέ χαθήκαν οΐ δουλειές! [Πρός τόν Άχιλλέα]. Καί 
στήν άγάπη τυχερός καί σ ’  δλα! Κάτσε, κύρ 
προϊστάμεν’  άπό αύριο, ή δέ μάς καταδέχεσαι; 
Ά ν  καί καλά ούτ’  άπό αύριο δέν είσαι προϊ
στάμενος γιατί ξημερώνει γιορτή— δουλειά δέν 
έχει! [Ό Άχιλλεύς κάθεται]. Δ ώ  πέρα έχουμε άλλες 
χαρές. Θ ά κολυμπήση βουβάλι στό κρασί άπόψε.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ— Ναί. Άρραβωνιάστηκε τού λό
γου το υ . . . .

ΑΧΙΛΛΕΑΣ, [πρός τόν Μιχαλιό]. — ’Αλήθεια; Δέ 
σ ’ έχα γιά τέτοιες νοστιμιές! Μ ώρ’  τί εΐν’  Ιτοΰτ’ 
άπόψε! Γιά μίλα, τό λοιπόν, μέ ποιάνε; [Συνεχί
ζουν χαμηλά].

ΣΤΑΜΟΣ —  Π ώς νάν τό κάνη αυτό τ’  άφεν
τικό! Είχατε τίποτις λογαριασμούς μαζί; Άκοΰς 
Ικεϊ; [σιγά]. Κι’  αφήνει τή δουλειά στά χέρια 
τού παληόπαιδου!

ΣΤΑΓΡΟΣ, [χτυπάει τή γροθιά του[. — Νά πώς 
πληρώνει ό άργολάβος! Αυτή ’ναι ή δικαιοσύνη 
πού μούλεγες! Νά πώς πληρωνόμαστε! Πες 
άλλα λόγια! Ιίιέ κρασί! [Χτυπάειγιάνά προστάξη]. 
πούσαι; κρασί! [Ό Πεφάνης παίρνει τή μισή καί πάει 
νά φέρη]. Καί χρυσάφι νάτανε γεμάτα τά βαρέ
λια, τόσο δέ θ* άξιζαν.

ΣΤΑΜΟΣ —  "Αλλο νά μήν πιούμε! ’Εσύ τό 
παρακάνεις. Θάν τάχης άσκημα μέ τή γυναίκα 
σου. Έμένανε — π άει! — θ ά  μέ χωρίση ή 
Π α γ ώ ν α . . .

ΑΧΙΛΛΕΑΣ, [πρός τό Μιχαλιό)· —  Τί μοϋ λ ές ! 
[Πρός τόν Ιίεφάνη, ό  όποιος γύρισε χΓ εφερε τό κρασί 
στό Σταύρο). Φ έρε κ ρ α σ ί ! . . .  [Πρός τόν Μιχαλιό]. 
Μ ήν κάνης τέτοιο  π ράμα , πρίν νά ξετάση ς τό 
κεφάλι σου  κ α λ ά ! Φ υλάξου ά π ό  παντρειά ! 

ΜΙΧΑΛΙΟΣ— Τ ί θέλεις ν ά  μου π ή ς ;
ΑΧΙΛΛΕΑΣ — Θέλω νά σου πώ, κορόϊδό μου, 

πώς εΐνε μερικά κεφάλια, πού μοιάζουνε τή Γής

τήν καρπερή. Δέν προκάνουν ν’  άκουμπήσουνε 
άπάνου τους τά στέφανο καί πιάνουν μονομιάς. 
Ριζώνουνε καί ξεφυτρώνουνε άγριοχαρουπιές. 
Καί— ξέρεις παλληκαρά μ ου ! —  δέν εΐνε διόλου 
νόστιμο νά περπατάς μέ τέτοια δέντρα στό 
κεφάλι σου.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ— "Εχεις μιά γλώ σσα. . .
ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Καί δέν τήν έχω νά καλογερεύη, 

πίσ’  άπ’ τά δόντια μου.
ΜΙΧΑΛΙΟΣ —  Δέν Ιχεις δίκιο. Εΐνε καί κατά 

τίς γυναίκες.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ — Κολοκυθάκια! Εΐνε κόττες ολες, 

πέρα— πέρα!
ΑΡ1ΣΝΕΙΔΗΣ —  Κόττες γιά μερικούς καί γερά

κια γιά κάτι άλλους.
ΣΤΑΓΡΟΣ — Μ’  άρέσει αύτός δ λόγος, ’Αρι

στείδη ! Κόττες γιά μερικούς καί γεράκια γιά 
κάτι άλλους! [Πρός τό Στάμο]. ΓΙιέ τό κρασί σου, 
Σ τά μ ο !

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ — Τί ψέματα!
ΑΧΙΛΛΕΑΣ —  Δέ βαρυέσαι! Γυναίκες! Έ μ ε

ναν’  έτσι μοϋρχεται νά κατασκευάσω, δηλαδή, 
ένα καροτσάκι διότρόπο. Νά ζέψω δυό ξανθο- 
μαλλοϋσες, νάν τίς βαράω μ’ έν’ άσημένιο καμου- 
τσί νά μέ παγαίνουνε περίπατο!... Τίποτις άλλο!

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ —  Αύτό θά πή νάναι κανένας 
ώ μορφος! Τ ί νά σου κάνω! Σάπησε τό δοκάρι 
στήν κορφή τού σπιτιού μας! Κατακαϋμένε 
άνθρωπε! Κατακαϋμένα νειάτα! Δέν τά  χάρηκα! 
Ώ ς  πού νά μπώ στό νόημα μοϋ τώχαν κόψη 
δρόμ ο! . . .

ΜΙΧΑΛΙΟΣ, [πρός τόν Άχιλλέα]. — Καλά εΐνε 
αυτά πού είπες. Μά δέν μπορείς νάν τ ’  άρνηθής 
πώς εΐνε καί πιστές γυναίκες.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ —  Ναί εΐνε καί κάτι πιστές, σά 
γάττες.

ΜΙΧΑΛΙΟΣ— Τ ά παραλές! Ξέρω πολλές πού 
πέθαναν άπό άγάπη. ’ Απ’  τής άγάπης τόν καϋμό. 
Καί, καλή ώρα, ή Άγνοΰλα τής κυρά Φρόσως, 
[πρός τό Σταύρο]. Κύρ Σταύρο, ψέματα πώς 
γιά σένανε, εδώ καί τρία χρόνια, πέθανε τής 
κυρά Φρόσως ή Άγνούλα, τήν ίδια ’ μέρα, κιόλας, 
πού στεφανώθηκες, στον άϊ - Λεφτέρη, τή γυ
ναίκα σου;

ΣΤΑΓΡΟΣ, [μέ δυνατές φωνές]. — Π ώς μπορείτε 
καί λέτε τέτοιο πράμα; . . .  "Ο χι! Δέν πέθανε γιά 
μένα! Δέν ξέρω δν πέθανε γιά μένα! Δέν ξέρω 
κανένας νδπαθε γιά μένα! Κανένας δέν πεθαί
νει γιά τόν άλλονε! . . .  Τ ί ξέρει δ κόσμος πού 
λέει τέτοιο πράμα;

/  Λίικρή π αύση]
[Οί άνθρωποι, πού κάθονται οτά τραπέζια τού βάθους 

γελούνε ].
ΜΙΧΑΛΙΟΣ —  Μέ συμπαθφς, κύρ Σταύρο...
ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Δέ σάς τώλεγα; Ηΰρες καί γυναί

κες νά σοΰ πεθαίνουν κιόλας, άπ’  άγάπη! . .  
Ξέρουν νά πέφτουνε μονάχα δπου γυαλίζει, σάν
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τις σιταρήθρες στον καθρέφτη. Ν ά κάνουνε ϊσες 
μετάνοιες στην έκκλησσιά, κι’ ανάποδες στό σπίτι. 
Πρό πάντων κάτι μυρουδάτες πού κάνουν τό 
θεβσεβούμενο, σέ τέτοιον τρόπο, π ’  δν ήτανε νά 
βλέπη μοναχά τ’  άπόξω ό Θεός, θά γιόμιζ’  δ 
Παράδεισος από τις μυρουδιές τους! Κάν’  δου
λειά σ ο υ '· ... Στην ύγειά μας! [πίνουν].

[01  άνθρωποι στό βάθος φεύγουν).
ΣΤΑΜΟΣ, [ πρός τό Σταύρο ]. —  Έ γ ώ  θά πάω. 

"Ελα νά πάμε! Μιά χάρη θά  μού κάνεις νά μή 
στεΐ'αχωριέσαι. “Αν σ ’  έ'παψε τ ’  άφεντικό τί έχεις 
νά σέ νοιάση; Έχεις χέρια και μυαλό, γερά. 
Παιδιά σκυλλιά δεν έχεις, δόξα σοι. 6 Θεός. Μιά 
γυναίκα μάλαμα. . .  καί τό ξερό κορμί σου. Σοΰ 
φαίνεται κάπως βαρύ άπόψε; Τράβα στό σπι
τάκι σου. Ξαπλώσου στό καθάριο κρεββατάκι 
σου. Πέσε στήν αγκαλιά τής γυναικούλας σου. 
Είνε σά λιμάνι, πού δέν τό πιάνει ό  άγέρας ό 
κόρφος τής γυναίκας μας. Θά σ ’  άγκαλιάση με 
τά χέρια της, θά σέ φιλήση, θ ά  σέ χαϊδέψη καί 
την αύγή, πρωΐ - πρωί, θ ά  ξυπνήσης άλαφρός, 
σάν τό πουλί I Τ ρ ά β α ! Οί γυναίκες έχουνε τόν 
τρόπο νά μάς κάνουνε ν’  αλησμονάμε τά βάσανα. 
Σ ήκ ω ! Μή χασομ εράς!...

ΣΤΑΓΡΟΣ— “Οχι! θ ά  κάτσω λίγο άκόμα. Θέλω 
νά πιω λιγάκι.

ΣΤΑΜΟΣ — Τότες καλή νύχτα. Έ γ ώ  θ ά  φύγω. 
Έμπήκαμε γιά ένα κρασί καί μείναμε νά 
ξεκαλοκαιριάσουμ’ Ιδώ μέσα. Δέν μπορώ νά 
κάτσω περισσότερο, θέλεις νά μέ χωρίσης 
άπ’  την Παγώνα, δηλαδή; Εκείνη θάνε, τώρα, 
πίσ’  άπ’  τό παράθυρο καί θά μέ περιμένη. 
Ξέρεις, μοΰ φυλάει καραούλι, γιά νά μ’  άνοιξη, 
μέ τά χέρια της, τήν πόρτα. . .  “ Ελα, θδρθης;

ΣΤΑΓΡΟΣ —  “Οχι.
ΣΤΑΜΟΣ —  Καληνύχτα, τό λοιπόν. | πρός τούς 

άλλους) Μαστόροι, καληνύχτα!
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ— Τί; Γιά  τό σπίτι, γείτονα; 

Στάσου νά πάμε___
ΑΧΙΛΛΕΑΣ, [πρός τόν Αριστείδη]· —  Τ ί ; Σ ά ν  τη 

γελάδα, δ η λ α δ ή ; Ά π ά ν ο υ  σ τ ό  καλλίτερο μ άς 
δίνεις τήν κ λ ω τσ ιά ;

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ —· Ε σείς μπορείτε νά καθίσετε. 
Γιά μέναν’  είνε ώρα. Δέν είμαστε στά ϊδια 
χρόνια.

ΜΙΧΑΛΙΟΣ — Τό γινάτι σου, δς είν’  καλά. Έ λ α  
νά  πιοΰμ’  ετούτο καί πφς.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, [παίρνει τό ποτήρι καθώς κι’  οί άλλοι). 
—  Καλά στέφανα, τό  λοιπόν, [πρός τόν Άχιλλέα]. 
Κ αί σ τ ά  δικ ά  σου, κ α ί σιδεροκέφαλος, κ υ ρ  π ροε- 
στάμεν ’  ά π ό  α δ ρ ιο !

ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Εύχαριστώ. “Οσο γιά τά δικά 
μου σοΰ λέω πώς μοΰρχεται στενάχωρο αί>τό τό 
φοΰχο.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ —  Καληνύχτα! Πάμε, γείτονα!
01 ΑΛΛΟΙ —  Καληνύχτα!

ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Ά π ό  καΰάρό χρυβάφι .
Τ ό  όα χτνλιόά κι οον.
Κ ό κ κ ινο  σάν ιό  μερτζά νι 
Ε ϊν ε  τ ' άχειλάκι σου.

[ τελειώνοντας πρός τόν Μίχαλιό ).

Σήμερα τό πρωί μοΰ λέει μιά γελάδα, πού 
μούκανε τό σοβαρό (γιά δυο ώρες): “Αν πεθάνω 
άγάπη μου; θ ά ρ θ ω  στό λείψανο, περιστεράκι 
μου! Τόσο μοναχά; Τ ί ; τόν έχεις λίγο τόσο 
δ ρ ό μ ο ;...

ΣΤΑΓΡΟΣ —  Κ ρασί! Φέρε μου κρασί!
ΑΧΙΛΛΕΑΣ — Έ λ α  δ ώ : Πές μας Ικείνη τήν 

ιστορία, πού λες γιά τό. κρασί, γιατί βλέπω καί 
κατρακυλάνε, σά βότσαλα οί μισές!

ΠΕΦΑΗΗΣ —  Νυστάζω.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ —  Νά ξενυστάξης!
ΙΙΕΦΑΝΗΣ — Ά φ ο ΰ  διατάζετε θάν τό περάσω 

στό λογαριασμ ό!... Μιά φορά, λοιπόν, δ  Θεός 
ήταν* άνεργος. Λέει, τό λοιπόν: Τί νά κάνω ! τί 
νά κάνω! “Ας κάνω τόν κόσμο, νά γελάσω. 
Έ καμε λοιπόν τόν κόσμο, (πού, έτσι νά πούμε, 
στό χέρι του ήτανε καί νά  μήν τόν κάνη). Ό  
διάολος (πού τήν εύκή του νάχουμε) συνάζει, 
τότες, δλα τά ζωντανά καί λέει: Ζωντόβολα! 
Δέν έχετε λιγάκι ντροπής άπάνου σας, μόνο 
καθόσαστε, κορόϊδα, καί σάς γελάει 6 Θεός; 
Γιατί, κύρ διάολε, τού λένε τότες τά ζωντανά. 
Νά — λέει— πού είνε τ ’ άμπέλι πού σάς έφτιασε; 
Καί τ ’ είνε ’κείνο τ’  άμπέλι; ξαναλένε τά ζων
τανά. Ν ά : Είνε κλήμα.’δώ  κλήμα ’κεί σταφύλι 
δροσόχνουδο κρέμετ’  άπό τό κάθε κλήμα, π ’  άμα 
τό στήψης βγάζει αίμα γλυκόπιωτο και μυρου- 
δάτο, πού δν τό πιή κανένας δτι καί νάναι γίνε
ται θεός. “Ολα τά ζωντανά γελάσανε καί κοροϊ
δέψανε τό διάολο. Μονάχα δ  πετεινός καί τό 
γουρούνι (τιμή στά μούτσουνά σας) τό δέσανε 
στό ψηλό μαντήλι. Τήν άλλη μέρα συναξ’  ό 
θ εός τά ζφα, νάν τά ρωτήση, δν τούς άρέση ό 
κόσμος. “Ολα μαζευτήκανε στον ουρανό. Μονάχα 
δ πετεινός καί τό γουρούνι (τιμή. στά μούτσουνά 
σας πάλι, δπως είπα πρίν) καθόντουσαν, κοντά 
—  κοντά, σδν νάσαντε άπό τήν ίδιαν Ιπαρχία, 
εκεί σε μίαν άκρη. Βρέ σείς— τούς φώναξ’  ό 
Θεός — τί καθώσαστε ’κεΐ χάμω καί κάνετε τό 
θυμωμένο; Δέ σάς αρέσει αυτός ό κόσμος Ισάς 
τών δυ ό ; “Οχι, λένε, κάνετ’  αμπέλι νάνε κάπως 
σωστός. Τότες Ιγέλασ’  δ  Θεός, κάτου. άπ’  τά 
μουστάκια του, Ιχάϊδεψε τά γένεια του καί είπε. 
θ ά ν  τό κάνω καί τ ’  άμπέλι! "Οποιος δέν πίνει 
δμως νάχη τήν κατάρα μου. Κι’  δποιος τό παρα- 
πίνει, τά έρημο, νάχη Ισένάνε, κυρ πετεινέ μου, 
τό  μυαλό, καί σένανε τά  φυσικά, γουρούνι μου, 
(πάλι τιμή στά μούτσουνά σας).

( Ό  Άχιλλέας κι' ό Μιχαλιός γελάνε).
(Έ ν  τφ  μεταξύ 6 Πεφάνης φεύγει μέ χασμουρητά. 

Πηγαίνει πρός τό βάθος, κάθεται ο’  ένα κάθισμα'].
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ΜΙΧΑΛΙΟΣ — Γιά δαντο, λέω νά πάω ' μήν 
τύχη, δηλαδή, καί κάνω τό μυαλό τοΰ πετεινού, 
άπόψε. Είνε κι’  ή πρώτη, βλέπεις, ή βραδεία πού - 
δώσαμε λόγο ν’  άνταμώσουμε, μέ τή δική μου 
καί θά μέ περιμένη. (Ό Πεφάνης χασμουριέται καί 
σιγά - σιγά άποκοιμιέται στό κάθισμά του).

ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Τ ώ ρα θά φύγουμε, μαζί. 
ΣΤΑΓΡΟΣ — Σταθήτε ν’  άκούσετε μιά άλλην 

Ιστορία, νά γελάσετε. Ά πόψ ε πρέπει νά γελά- 
σουμ’  δσο δέ γελάσαμε ποτές!

ΜΙΧΑΛΙΟΣ — Γιά λίγε, κύρ Σ ταύρο!
ΣΤΑΓΡΟΣ —  Μ ά είνε μιά Ιστορία νά πεθάνη, 

κανένας, άπ’ τά γέλια! Μιά φορά είχ’ ένας ένα 
περιβόλι. Στή μέση τό περβόλι είχε μιά γαρου- 
φαλιά, πού σάν κ’  έκείνην άλλη δέν ήτανε στον 
κόσμο! Καί είχε ή γαρουφαλιά ένα μοναχό 
γαρύφαλο! "Ε να μοναχό! Π άγος καί χιονιά τά 
είχε κάιμη δλα τά γαρύφαλα κι’  είχε μείνη εκείνο 
μοναχό! Μά είνε νά πεθάνη κανένας άπ’ τά 
γέλια! [γελάει νευρικά]. Τώχε καμάρι δ  άφέντης 
του, τ’  αγάπαγε περσότερο κι’  άπό γυναίκα, 
κι’  άπό παιδί κι’  άπό γλυκό κρασί, κι’  άπό χρυ
σάφι κι’  άπό δόξα, άπ’  δ τ ι είνε καλλίτερο στον 
κόσμο! . . .  Δέν είν’  άστεΐο; Πέστε μου; . . .  Θέλετε 
νά μάθετε, τώρα, τί άπογίνηκε;... Σ ’  ύπνον 
κακόν άποκοιμήθηκε ’κείνος πού τώχε. [δυνατά] 
Κλέφτης! Κλέφτης, Ιμπήκε στό περβόλι! Τό 
θέρισε καί πάει! Έξύπνησε καμιά φορά. Έ ξύ- 
πνησε καί πήρε τά βουνά νά βρή τόν κλέφτη! 
“Αχ, νάν τον έπ ια να — συλλογιζότανε— νά βάψω 
γαρυφαλλιές τϊς θάλασσες, γαρυφαλλιά καί τά 
ποτάμια, μέ τό αίμα του !

[  Μ ικρή παύση ]

ΜΙΧΑΛΙΟΣ —■ Τόν βρήκε, τέλος πάντω ;
ΣΤΑΓΡΟΣ —  Ναί. Ίον  βρήκε σ ’ ένα μέρος! Τόν 

κατάλαβε άπό τά φοβισμένα μάτια, άπ’  τό κορμί 
του πώτρεμε! Κλέφτη, τού λέει, κλέφτη! Πού 
είνε τό γαρύφαλο; Τώχε πετάξη σ ’  Sv’  αυλάκι, 
πουτρεχε μαύρο βούρκο. Κλέφτη, τού λέει, σέ 
ξέρω ! Δέ θ ά  φύγης άπό ’δώ , δν  δε μού τό 
πληρώσης ο,τι μώκλεψες, δσο τ ’ ά ξ ίζε ι!... Μά 
δέν είνε νά πεθάνη κανένας άπ’  τά γέλια; 
[ γελάει νευρικά ].

ΜΙΧΑΛΙΟΣ—Τελείωσε;
ΣΤΑΓΡΟΣ —  Ναί. Τελείωσε. Δέν ήτανε γιά 

γέλια;

ΜΙΧΑΛΙΟΣ — Πολύς καυγάς γιά  ενα ψωρογα
ρύφαλλο ! “Υστερα μού φαίνεται πώς τελειώνει, 
άσκημα. '

ΣΤΑΓΡΟΣ —  Θάν τήνε διορθώσω, λιγάκι, έκεϊ 
στό τέλος.

ΜΙΧΑΛΙΟΣ, [στόν Άχιλλέα]. —· Έ γ ώ  θά  πάω. 
Γιατί μέ περιμένει. [Σιγά]. Τό παραρούφηξ’  δ 
κύρ Σταύρος. . .  Δέ μιλάς;

ΑΧΙΛΕΑΣ. —  Ναί. Νά πιούμ’  αύτό καί πάς. 
Σ τή ν  ύγειά τής Μ έλ π ω ς !

ΜΙΧΑΛΙΟΣ.— Στήν ύγειά σου !
ΑΧΙΛΛΕΑΣ.— Νά σε φιλήσω!
ΜΙΧΑΛΙΟΣ— Τί έπαθες;
ΑΧΙΛΛΕΑΣ—Τίποτα. Είνε πού χαίρομαι π’ άρ- 

ραβωνιάστηκες. [Τόν φιλεϊ] Καληνύχτα!
ΜΙΧΑΛΙΟΣ— Καληνύχτα! Σιδεροκέφαλος! Κύρ- 

Άχιλλέα θά  σέ λέμε τώ ρ α ; [Φεύγοντας κυττάζει 
τόν Πεφάνη πού κοιμάται). Ή  γαλιάντρα μας κοι
μήθηκε ! [Κλίνει τό μάτι πονηρά], Βάλ’  του κανένα 
πυροφάνι. . .  (Φεύγει γελαστός).

ΣΤΑΓΡΟΣ, [Κυττάζει γύρω του πηγαίνει πρός τή 
λάμπα. Π ρός τόν Άχιλλέα). Κ ατάλα βες ποιος είνε 
δ  κ λέφ της; [Χαμηλώνει τό  φώς).

ΑΧΙΛΛΕΑΣ— Ν αί.
ΣΤΑΓΡΟΣ —Κατάλαβες γ ιατί χαμήλωσα τό φ ώ ς ! .
ΑΧΙΛΕΑΣ— Ναί.
ΣΤΑΓΡΟΣ— Έ λ α  λ ο ιπ ό ν ! |Βγάζειτό μαχαίρι του. 

[Ζυγιάζει τό μάτι του).
ΑΧΙΛΛΕΑΣ —  Μισή ώρ ’  άκόμα κι’  ένα κρασί.
ΣΤΑΓΡΟΣ— “Οχι.
Α Χ Ι Λ Λ Ε ΑΣ,  [βγάζει τό μαχαίρι του].— Σκέψου τή 

ζωή σου, τά νειάτακαί τήν ώμορφιά μου.
ΣΤΛΓΡΟΣ, [προχωρεί ένα - δυό βήματα).— Γ ι 'α ν τ ό  

χαμήλωσα τό φ ώ ς ! Μά σάν δέν έχεις παλληκα- 
ριά πού νά ταιριάζη στήν ώμορφιά σου, ή 
ώμορφιά σου δέ φελάει!

ΑΧΙΛΛΕΑΣ, [όρμώντας κατ’  επάνω του].— Μ ’  ά γ 
γιξες ’ κεΐ π ού  μέ π ο ν ά ε ι ! (άγκαλιάξουνται καί 
χτυπιούνται).

ΑΧΙΛΛΕΑΣ, [πέφτει].— Τάνειάτα μου! [πεθαίνει].
Ο ΣΤΑΓΡΟΣ, (γλυστράει πρός τήν πόρτα, κρατών

τας τήν αριστερή μεριά, κάτου απ’  τήν καρδιά. Μ ορ
φάζει μορφασμό πόνου).

ΠΕΦΑΝΗΣ, [ξυπνάει· κι’ άνακλαδίζεται). —  Π αρά
ξενα δνείρατα πού βλέπει καμιά φορά κανένας! 
δ Σταύρος φεύγει).

Α Υ Λ Α Ι Α  1Τ6 τίλβς εΙς τό πρόσεχε«) ΣΠ Υ Ρ Ο Σ ΜΕΛΑΣ



Τ ο  ^ β Κ ^ π β Ν Θ Η Μ β ' Ρ Ο Ν

Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Τά δημοτικά τραγούδια
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ — Είδατε τήν ώραίαν ανθολογίαν 

τών δημοτικών τραγουδιών, πού μάς Ιδωκεν δ κ. Ά γις  
θ έ ρ ο ς ;

Ό  *· ΑΣΟΦΟΣ— Βεβαίως τήν είδα. Γνωρίζετε τήν 
αοννο^ιίαν μου διά τάς πρωτογενείς μορφάς τής τέχνης 
και διά κάθε τι πού ομοιάζει μέ αύτάς. Μία τέχνη 
παραπολύ τελειοποιημένη μοΰ φαίνεται πάντα πώς 
μυρίζει όλίγην μούχλαν, έκτός δταν ή τελειότης της 
φθάνει εΙς τοιούτον βαθμόν, ώοτε νά δίδη τήν έντύ- 
πωοιν τού πρωτογενούς. "Οπως π. χ. ή Ελληνική 
τέχνη. , .  ·

Ό  ΜΑΘ. _— ’Ανεξαρτήτως όλων αύτών, τά δημοτικά 
μας τραγούδια πάλλονται άπό μίαν ψυχήν, γεμάτην 
ωραιότητας.^'Ο έρως, ή στοργή, ή πατρίς, ό  θάνατος 
έκλεισαν Ικεΐ μεσα τούς βαθύτερους στεναγμούς των. 
Καί ή ψυχή αΰτή είναι ή αίωνία Ιλληνική ψυχή.

_ Ο κ. ΑΣΟΦ. — Όμιλειτε μέ πολλήν ρητορικήν διά 
μιαν ποίησιν έξόχως πλαστικήν. Προσπαθήσατε νά 
δαμασετε τήν όρμην σας.

Ό  ΜΑΘ. — Θελω νά είπώ ότι οί "Ελληνες ποιηταί 
πρέπει να μελετήσουν βαθύτατα τήν ποίησιν αύτήν, 
οωι νά σχετισθοΰν μέ τήν έθνικήν ψυχήν καί νά γίνουν 
αληθινοί έθνικοί ποιηταί.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Δέν υπάρχει κανένα πρέπει διά τόν 
ποιητήν, διότι κάθε καλλιτέχνης άληθινός εύρίσκεται 
επάνω ̂  άπό όλα τά  πρέπει. ΔΓ αυτό βδελύσσομαι τήν 
κριτικήν, η οποία έρχεται νά διδάξη τά πρέποντα είς 
τήν τέχνην καί νά δείξη πώς έπρεπε νά είναι ?να εργον 
διά νά γίνη καλλίτερον άπό ό,τι εΙναι.Ή κριτική αΰτή, 
οταν δέν είναι αυθάδεια, είναι άπλούστατα αφέλεια. 
Οπωσδήποτε πάντοτε είναι ένα περιττόν πράγμα.
, Ό  ΜΑΘ. — Καί όμως συχνά μία φωτισμένη καί 

ευσυνείδητος κριτική γίνεται διδάσκαλος καί οδηγός 
τής τέχνης.

Ο κ. ΑΣΟΦ. —  Ποτέ. Ή  τέχνη ΰπηρξε πάντοτε δ 
διδάσκαλος καί ό δημιουργός τής κριτικής. Σβύσατε 
τήν τέχνην καί ή κριτική θάποθάνη μόνη της. Είπατε 
περι φωτισμένης κριτικής. ’Αλλά ή κριτική, καί όταν 
είναι άκόμη φωτισμένη, είναι έτερόώώτος, δανειζο- 
» Ί τύς  άπό τήν τέχνην, όπως ή Σελήνη άπό 

τόν Ηλιον. Είπατε περί ενσυνειδήτου κριτικής. Άλλά 
ποιαν άξίαν^Ιχει ή ευσυνειδησία απέναντι τής τέχνης; 
Ή  κριτική ενός μπακάλη, δ  όποιος μέ όλας τάς ευσυ
νειδησίας τού κόσμου, θά  εΰρισκεν Ιλαττώματα εις 
τον Έρμήν τού Πραξιτέλους, δέν θά  έπαυε ποτέ νά 
είναι κριτική τοΟ τουλουμιού. Καί διά νά μήν πολυ
λογώ, ποία κριτική σάς παρακαλώ Ιγινεν οδηγός τών 
νέων Όμηριδών, τούς όποιους θαυμάζετε; Πρώτα 
έρχονται οί 'Ο μηροι καί έπειτα οί Ζωιλοι.
 ̂ Ό  ΜΑΘ. —  "Ωστε νομίζετε ότι οί ποιηταί μας δέν 

έχουν καμίαν ΰποχρεωσιν νά μελετήσουν τά δημοτικά 
τραγούδια τής φυλής των ;

Ό  π- ΑΣΟΦ.—Είναι ελεύθεροι νά κάμουν ό,τιθέλουν. 
Καί άκριβώς επειδή είναι ελεύθεροι, υποθέτω ότι τό 
ένστικτον τους θ ά  τούς φέρη πρός αύτά, όπως φέρνει 
τήν μέλισσαν πρός τά ώραϊα καί εύχυμα άνθη. Κανείς 
ομως δέν λέγει είς τήν μέλισσαν: «Καθησε επάνω είς 
αυτό τό λουλούδι». Πηγαίνει μόνη της καί βυζαίνει 
τό μέλι του.

Ο ΜΑΘ. — Καί όμως δέν θά πιστεύσω ποτέ ότι οί

"Ελληνες^ ποιηταί έδύζαξαν τό μέλι τών Ιλληνικών 
λουλονδιών,έάνδέν ίδώ  μίαν άληθινά εθνικήν ποίησιν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Π ώς θ ά  τήν καταλάβετε ότι είναι 
εθνική·;

Ό  ΜΑΘ. — "Οταν όμοιάση μέ τά αύτόματα αύτά 
προϊόντα τής Ιθνικής ψυχής.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Τ ό πιστεύετε;
‘Ο  ΜΑΘ. — Τ ό πιστεύω-
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Λυπούμαι ότι δέν έχω πρόχειρα 

Ικατόν ποιήματα, πού έχουν όλας τάς εξωτερικός 
ομοιότητας μέ τά προϊόντα πού άναφέρατε, καί τά 
όποΐα δέν είναι ούτε Ιθνικά ουτε ώραϊα. "Ή μάλλον 
δέν είναι εθνικά δ.ά  τόν άπλούστατον λόγον οτι δέν 
είναι ώραια. Ό  Κρυστάλλης ΰπήρξεν ένας. Καί ό 
Παλαμάς τών «Καϋμών τής Λιμνοθάλασσας» άλλος 
Ινας. Ί σ ω ς  νά ύπάρχη κανένας τρίτος.

Ό  ΜΑΘ. — Καί ομως νομίζω ότι παραγνωρίζετε 
μίαν μέγάλην παραγωγήν, πεζήν καί έμμετρον, κατά 
τά τελευταία χρόνια, ή όποία απορρέει από τήν ελλη
νικήν ζωήν.

Ό  κ. ̂ ΑΣΟΦ. —Γνωρίζω μίαν ψευτοβουκολικήν παρα
γωγήν, η όποία μοΰ ενθυμίζει πάντα τήν Παρισινήν, 
πού έστεκετο ντυμένη βλάχικα είς τήν θύραν τού Ιλλη- 
νικού περιπτέρου τής Έκθέσεως. 'Από τούς εθνικούς 
αυτούς συγγραφείς καί πσιητάς προτιμώ μερικούς 
άλλους, οί όποΧοι χωρίς νά φορούν βλάχικα, ομιλούν 
Ιλληνικά.

Ό  ΜΑΘ. — Ά λλά  ποιον είναι λοιπόν τότε τό γνώ
ρισμα τής εθνικής τέχνης.; Μ' έκάματε νά μήν έννοώ 
τίποτε.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Κάθε άληθινή τέχνη είναι εθνική. 
Αύτό μόνον. Ό  άληθινός καλλιτέχνης είναι αδύνατον 
νά μήν άποδώση εις τό Ιργον του το φώς, τό όποιον 
προσδέχεται άπό τόν οΰρανόν τής πατρίδος του. Καί 
μάλιστα όταν ό  ουρανός αύτός είναι ό Ελληνικός.

Ό  ΜΑΘ. Δέν διαβάζομεν λοιπόν όλίγα. τραγού
δια ; Υ π οθέτω  ότι θ ά  εϊμεθα πλέον κερδισμένοι παρά 
άπό τήν συζήτησίν μας.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. _— Διαβάζομεν. Έ γ ώ  τά έδιάβασα προ
χθές, ω ς άντιφάρμακον τών έλληνικών προσφωνήσεων 
τής έπετηρίδος τού κ. Κόντου, αί όποΤαι δέν ήσαν 
καθόλου ελληνικοί. Είμαι πρόθυμος όμιος νά τά ξανα
διαβάσω καί μίαν και φιλίας φοράς. Λυπούμαι μόνον 
ότι δέν είναι μαζί μας ο κ. Μιστριώτης.

Ό  ΜΑΘ. — Διατί;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Διά νά μάθη Ελληνικά.

Π Α Υ Λ Ο Σ Ν ΙΡΒΑ Ν ΑΣ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Αί άναοκαφαΐ τής Σπάρτης

Χ'υνεπληρώθη ήδη ̂  ό  άρχαιολογικός θρίαμβος τής 
τελευταίας τριετίας, τόν όποιον κατηγαγεν ή έν 

Άθήναις Αγγλική αρχαιολογική σχολή παρά τόν Εύρώ- 
ταν. Ό  ναός τής Ό ρθείας Άρτέμιδος, περί τής άνα- 
καλνψεως τού οποίου τόσος λόγος εσχάτως είχε γίνη, 
άνεκαλύφθη τελείως^ώς κα! τάπέριξ αΰτού καί έληξαν 
αί εκεί ̂ άνασκαφαί της Σχολής πρό είκοσαημέρου.

Τά εύρήματα τά όποία έφερεν είς φώς ή άνασκαφή 
αΰτη είνε ποικίλα, πλεΧστα δέ νέα όλως καί ίδιότυπα- 

Τδου λεπτομερής στατιστική τών εύρημάτων τούτων: 
Ανευρέθησαν γο,οοο μολύβδινα όμοιώματα τής
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λατρευομένης θεάς, άλλων θεών, οπλιτών Σπαρτιατών, 
τοξοτών, Σφιγγών, Κενταύρων, Γοργόνων, όμοιώματα 
στεφάνων, κλάδων, πορπών, κατόπτρων και πάντων 
σχεδόν τών ειδών τού γυναικείου καλλωπισμού. 'Εκ 
τών χιλιάδων τούτων απεικονίσεων Ιχομεν 5° ° ,  τουλά
χιστον διαφόρους τύπους, οί οποίοι μόνοι διά τήν ιστο
ρίαν τής τέχνης καί τής θρησκείας αποτελούν πλουσιώ- 
τατον υλικόν 15,000 τεμάχια προσωπίδων, αί όποΐαι 
ΰπάγονται είς έκατονταδας τύπων, διδασκόντων τήν 
άπέραντον γονιμότητα τής άντιλήψεως τών άρχαίων 
πρός δημιουργίαν γελοιογραφικών τύπων, ιο,οοο πη-

,ο il
- Ί  ·> ,'¡T. -vV . » «·£-
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Μολύβ&ινα άντιχείμενβ 
έκ ιών άνασκαψΰντ της Σηάφτης

λινα είδώλια, είκόνες τής θεάς καί άλλων θεοτήτων, 
ώ ς  καί άλλων ποικίλων καί ενδιαφερόντων τύπων. 
’Αγγεία Αναθηματικά, μικρά, άνερχομενα είς ιο.οοο 
περίπου. Έ κ  τών λαμπροτάτων δ’  εύρημάτων είνε 
πολλαί εκατοντάδες γραπτών τεμαχίων αγγείων,, δι* ών 
άπεδείχθη, ότι τά εν τοϊς Μουσείοις τής Εύρώπης 
Κυρηναϊκά λεγάμενα αγγεία έχουν τήν Λακεδαίμονα 
πατρίδα· ιοοο περίπου είνε τά επί όστών καί έλέφαντος 
ανάγλυφα καί σχέδια, άλλα δέ τόσα περίπου τά χαλκα 
αντικείμενα.

Τοιαύτη ή σπουδαιοτάτη αληθώς συγκομιδή τής 
παρά τήν όχθην τού Ευρώτα άνασκαφής, ώς μικρόν 
δείγμα τής οποίας δημοσιεύομεν μίαν σειράν έκ τών 
μολυβδίνων όμοιωμάτων, περί ών άνωτέρω άναφέρο- 
μεν. Είνε τύποι τινές προσώπων, Αντικειμένων, η 
γελοιογραφικοί, είκονισμένοι είς  ̂φτυσικόν μέγεθος, 
ανέκδοτοι όλως, πρώτην φοράν τώρα δημοσιευόμενοι 
διά τών «Παναθηναίων».

Ή δ η  ή ’Αγγλική Σχολή έπελήφθη άνασκαφών είς 
«λ \ίβιιοΙ/ιΤην ^νιΙηΑιι τΛ ιθΛλν Μενελάου καί Ελένης,

κείμενον έπί τών Μενελαΐων λόφων, άντικρύ σχεδόν 
τής θέσεως τού Αρτεμισίου, καί υπέρ τήν αριστερόν 
όχθην τού Εύρώτα. Εις τάς άνασκαφάς ταύτας παρί- 
σταται έποπτεύων ό  έφορος τών Αρχαιοτήτων Λακε- 
δαίμονος κ. Κ. 'Ρωμαίος.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ε Χ Ν Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

ΔΪΟ  λέξεις διά τήν είκονογράφησιν τών Δημοτιχ&ν 
Τραγουδιών τοΰ συνεργάτου μας κ. Θέρου τά όποία 

έξεδόθησαν πρό δεκαπέντε ήμερών. Ό  κ. Ρούμπος 
καί ώ ς  μελετητής καί ώς καλλιτέχνης έπήρε τά θέματά 
του όχι μέ τό ευκολον πνεύμα τού κοινώς γνωστού τύ
που όπως π. χ. τοΰ Χάρου. ‘Εδιάλεξε τής Κόρης το 
Παράπονο, μίαν σκηνήν γραφικήν πολύ, όχι τόσον γνω
στήν, καί έζωγράφισε τόν Χάροντα μαζί μέ τήν μαύ- 
ρην Γήν νά δειπνούν, καί νά τούς κερνφ ή άμοιρη 
κόρη πού ακούσε τή φωνίτσα τής μάνας της κ’  Ισπά- 
ραξε ή καρδιά της- Ή  είκών έχει καί τήν έμορφιά τής 
ζωής καί τήν θλϊψιν τού θανάτου, ώραϊα  άρμονισμένα, 
όπου τό ένα δέχεται τήν σκιάν τού άλλου χωρίς νά 
χάνη τό χρώιια τό Ιδικόν του.

Είς τά τοπία του έχει προσδώσει ό κ. Ρούμπος πολύν 
χαρακτήρα καθώς καί είς διάφορα πρόσωπα όπως είς 
τήν λυγερήν τον 1 νρισμον τον Ξτνη ζτμμένον όπου ή στά
σις της ενέχει όλην τήν ράθυμην είκόνα τής έγκατα- 
λείψεως και τής υποταγής.

ΕΙΣ τόν «Ελληνικόν Κόσμον», τήν είς Έλληνογαλλι- 
κήν μετατραπεϊσαν γνωστήν έφημερίδα τών Α θ η 

νών, έδημοσιεύθη μετάφςασις γαλλιστί έννέα δημοτι
κών τραγουδιών άπό τό ανω βιβλίον τοΰ κ. Θέρου. Ή  
μετάφρασις, γενομένη άπό τόν συμπαθή λόγιον κ. 
Pierre Bawdry, όοτις τόσας παρέχει υπηρεσίας είς 
τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν διά τών μεταφράσεων 
του, είνε πιστή καί άλήθινά ποιητική.

'Ω ς δείγμα μικρόν παραλαμβάνομεν, χάριν τών άνα- 
γνωστών τών «Παναθηναίων», έν, τό «Κνχαρίσοα·.

("Ενας άγουρος κ ' ένας καλός στρατιώτης κλπ.)

I «  C y p r è s

Un jeune voyageur cherchait 
Un abri, castelle ou village ;
Mais il ne put rien trouver 
Qu’un cyprès au sombre ieuillage.

— Ne me repousse pas, cyprès !
— Voici mes rameaux, pends tes armes.

M on tronc, attache ton coursier,
M on ombre, dors-y sans alarmes.. .

Αξιότιμε Κύριε,
ΑΠΟ καιρού έσκεπτόμεθα νά προβώμεν είς Ικδοσιν 

r  \  t (3v «Απάντων» τού έξαδέλφου μας καί θείου Ε μ 
μανουήλ Δ. Ροΐδου. Ή  ανάγκη τοιαύτης έκδόσεως 
έφαίνετο τοσούτψ μάλλον έπείγουσα είς πάντας τούς 

• αγαπώντας τά Ελληνικά γράμματα, καθ’  όσον, έκτός 
τής Παπίσσης Ιωάννας, τών Είδώλων καί τού α ' τόμου 
τών Παρέργων, τά λοιπά τών έργων, δηλαδή τό  πλεί- 
στον καί πιθανώς τό πρωτοτυπότερον τών προϊόντων 
τού καλάμου τού Ροΐδου, τεθαμμενα έγτός περιοδι
κών, ημερολογίων καί έψημερίδων, είναι σήμερον σχε
δόν άγνωστα είς τήν νεωτεραν γενεάν καί κινδυνεύουσι 
ν ’  άπολεσθώσι διά παντός.

Ή  συλλογή τοΰ διεσπαρμένου ύλικοΰ, απαιτούσα 
χρόνον καί κόπον πολύν, μόλις σήμερον έπερατώθη. 
Δυστυχώς, παρ’  όλον τόν καταναλωθέντα χρόνον καί 
κόπον καί παρ’  όλην τήν προθυμίαν, μεθ’  ής πολλοί 
φίλοι, έκτιμώντες την σπουδαιότητα τής εργασίας, μάς
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«βοήθησαν, δέν δυνάμεθα νά είπωμεν δ η  το Ιργον 
ουνεπλτιρώθη τελείως. Ά<ρ’ ένός, τρία διηγήματα, ών 
ιχνη σώζονται είς τά χειρόγραφα 'τοΰ Ροΐδοι» δηλαδή ; 
«*0 Σύλλογος των κοντών φούσταν ίων®, τό «Έγχειρί- 
διον Διηγηματογραφίας» καί ό  «θάνατος Πιθήκου», 
ούδαμοΟ άνεύρομεν δημοσιευμένα. Ά φ ' ετέρου, ό Ροΐ- 
δης, ώς γνωστόν, ¿δημοσίευσε καί άνυπογράφως ηλεί- 
στα πολιτικά άρθρα καί ανταποκρίσεις, ών μέρος, 
ιδίως τα είς εφημερίδας του εξωτερικοί σταλέντα, δέν 
κατορθώσαμεν νά συλλεξωμεν. Παρακαλοΰμεν λοιπόν 
θερμώς τους τυχόν γνωρίζοντας τοιαυτα άρθρα νά 
λάβουν^τήν χαλωσύνην νά μάς τα υποδείξουν.

Έ ξα λ λ ο υ , τό Ιργον τού Ροΐδου θ ά  έμενε κολοβόν, 
εαν δέν περιείχε καί απάνθισμα των ¿πιστολών του: 
Ή  αλληλογραφία αδιη δέν διεξήγετο μόνον Ελληνι
στί. Έ κ δέ τής δημοσιεύσεως γραμμάτων, Γαλλιστί, 
Ίταλιστί ή 'Αγγλιστί γραφέντων, θ ά  καιαφαιή ή κομ- 
ψότης, μεΰ’  ής ό συγγραφευς τών «Ειδώλων» εχειρί- 
ζετο καί τάς ξένας ακόμη γλώσσας. Παρακαλοΰμεν 
λοιπον τούς κατέχοντας ¿πιστολάς του Ροΐδου νά στεί- 
λωσιν ή τά κείμενα (έπι ταχείρ έπιστροφή) η τούλάχι- 
στον άντίγραφον αύτών, είς τόν Κ«ν. Α·. Άνδρεάδην 
καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου, 9 δδός Σταδίου Ά θή - 
ναι, πρός ον δύνανται ν’ απευθυνθώσι καί οί γνωρί- 
ζοντες οίανδήποτε ένδιαφέρουσαν λεπτομέρειαν περί 
τού βιου του Ροΐδου, ώς καί πάν τό περί αύτοΰ γραφέν.

Κατά τούς παρόντος ύπολογισμούς τά "Απαντα θά 
άπαρτισθώσιν έκ τεσσάρων τόμων ήτοι:

Γόμ. α ')  «'Η  Πάπισσα Ιωάννα» καί άλλαι Ιστορι
κοί μελέται. (Ό  τόμος οΰτος θ ά  περιλάβη καί τάς 
«¿πιστολάς Άγρινιώτου», ώς καί τόν ¿ξ αφορμής τής 
Παπίοσης πρός τόν Barbey d’Aurevilly αγώνα).

Τόμ. β ’ ) Τό κριτικόν ¿ργον του Ροΐδου. (Ό  τόμος 
σύ τοςθά  περιλάβη, έκτος τών «ΕΙδώλων» καί πολλών 
άλλων γλωσσολογικών ή φιλολογικών μελετών περί 
ημετέρων ή ξένων συγγραφέων, καί καλλιτεχνικός 
κριτικός).

Τόμ. γ’ ) Διηγήματα καί πνεΰμα τοΰ Ροΐδου. (Ό  
τομος οδτος θ ά  περιλάβη Ικτός τών «Συριανών διη
γημάτων», τοΰ «Νεκροθάπτου» καί τών άλλων διηγη
μάτων, καί απάνθισμα τοΰ «Άσμοδαίου»).

Τέλος ό  δ ' τόμος θ ά  περιλάβη τ’ άριστα τών λοιπών 
έργων τοΰ Ροΐδου καί δή τών πολιτικών του μελετών 
καί άρθρων ώς καί απάνθισμα τής αλληλογραφίας.

Ύπολογίζομεν ότι ό α ' τόμος, οδ θ ά  προηγήται καί 
βιογραφία τοΰ Ροΐδου, θ ’  αρχίση έκτυπούμενος περί 
τας άρχάς τοΰ ις ιο . Παρακαλοΰμεν δθεν τούς δυνα- 
μένους νά παράσχωσιν τάς αίτηθείσας πληροφορίας, 
νά στείλωσιν αύτάς εις τόν κ. Άνδρεάδην τό ταχύτερον.

Διαίίλοΰμεν, Δξιότιμε Kùçie, μβτά πάβητ τιμή?
Δ. Π . Π Ε 'ΓΡΟΚΟ ΚΚΙΝ ΟΣ, Α . Μ. ΑΝ ΔΡΕ Α ΔΗ Σ

CNTOS^ τοΰ^έτους 1909 συμπληροΰνται εκατόν έτη,
άφ ’  δτου ό  Βύρων Ιπεσκεφθη διά πρώτην φοράν 

τάς Α θήνας και τάς "Ελληνικάς χώρας. Τήν εκατον
ταετηρίδα τούτην ό Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασ
σός», τελών φόρον εύλαβοΰς άναμνήσεως πρός τόν 
μέγαν ποιητήν, τόν θυσιάσαντα ¿αυτόν υπέρ τοΰ Ά γώ - 
νος τής Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας, άπεφάσισε νά πανη- 
γυριση δι’ αναμνηστικών εορτών, τών οποίων τό πρό
γραμμα θέλει εγκαίρως δημοσιευθή.

Ά λλ ’  ώς τήν άρίστην πρός τό μέγα όνομα τοΰ ένδό- 
ξου ποιητοΰ Ικφρασιν τής ελληνικής εύγνωμοσύνης, ό 
«Παρνασσός» ¿θεώρησε κυρίως τήν είς τήν Ιλληνικήν 
γλώσσαν έμμετρον^μετάφρασιν τών ποιημάτων εκεί- 

Βύρωνος, όσα  σχετίζονται πρός ·τό όνομα τής 
Ελλάδος καί όσα  εξ αύτής Ινεπνεύοθη ό  άθάνατος 

ψάλτης τοΰ «Τοάϊλδ Χάρολδ» καί της «Κατάρας τής 
Άθηνδς».

Τινά τών ποιημάτων τούτων μετεφράσθησαν κατά

καιρούς έμμέτροτς^ άλλ’ έκτοτε ή ελληνική ποίήσις, 
άναπτυχθείσα καί άρυσθεΤσα νέας καί γενναίας δυνά
μεις έκ τοΰ f ργου_ λαμπράς πλειάδος ποιητών, παρέχει 
τήν βεβαιότητα, ότι θ ’ άποδώση πιοτότερον, βαθύτε
ρος καί ποιητικώτερον_ τάς έμπνεύσεις τοΰ Άγγλου 
Βάρδου. ’Εκρίθη άφ ’ έτέρου ότι έπρεπε νά ύπάρχη επί 
τό αΰτό ουγκεντρωμένον Ιλληνιοτί όλόκληρον τό εργον 
τοΰ ποιητοΰ, τό έκ τής Ελλάδος έμπνευσθέν καί τής 
Ελλάδος τόν ύμνον άποτελοΰν.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον δ  Σύλλογος «Παρνασσός» 
ωρισεν έπιτροπήν έκ τών κατωτέρω ίπογεγραμμένων, 
οί όποιοι, έκλέξαντες τά μεταφράστε« τεμάχια, προ- 
κηρύττουσιν έκ μέρους τοΰ Συλλόγου, ποιητικόν δια
γωνισμόν, πρός μετάφρασιν τών εξής ποιημάτων ή 
αποσπασμάτων έκ τών «Ποιητικών Απάντων» τοΰ 
Λόρδου Βύρωνος:

ι) Τής κατάρας τή ς ’Αθήνας (The curse o f  Minerva).
2) Τής Κόρης τών Αθηνών (The Maid of Athens).
3) Τών 8 στίχων τών φερόντων τίτλον: Written at 

Athens, 10 January 1810).
4) Τοΰ B ' ρσματος του Τσάϊλδ Χάρολδ (Childe Ha

rold, II Canto).
5) Έ κ τοΰ Γ ' φσματος τοΰ Δόν Ζουάν (Don Juan), 

τοΰ χαιρετισμοΰ πρός τάς Ελληνικός Νήοους (The 
Isles o f  Greece), Iv δλφ 96 στίχωτ.

(Τό μεταφραστέον τεμάχιόν άρχεταί ούτω ; The Isles 
of Greece, the Isles o f  Creece. καί καταλήγει Dash 
down your cup o f Samian wine).

6) Τοΰ Γκιαούρη (The Gbiaour).
7) Τής Πολιορκίας τής Κορίνθου (The Siege of 

Corinth).
8) Τής Νύμφης τής Ά βύδου The Bride of Abydqs).
9) ΤοΰΠ ειρατοΰ (The Corsair).
10) Καί τών τελευταίων στίχων τοΰ ποιητοΰ, τών 

γραφέντων έν Μεσολογγίφ τήν 10/22 Ίανουαρίου 1824, 
μεταφρασθέντων ύπό τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη, άρ- 
χομένων δ ’ ού τω :

'Tis time this heart'should be mnmoved 
Since others it hath ceased to move κτλ.

(Τόποίημά τοΰτο φέρει τήνέπιγραφήν:.«Τήν ημέραν 
αύτήν, συνεπλήρωσά τό 30ov έτος τής ήλικίας,μου»).

Οί διαγωνιζόμενοι δύνανται ν’  άμοστείλωσι πρός 
κρίσιν τήν μετάφρασιν πάντων ή μέρους τών 4 *ωτέρω 
ποιημάτων ή τεμαχίων, άλλά κατ’ έλάχιστον όρον τά 
άποσταλησόμενα εν μεταφράσει αποσπάσματα δέον 
ν ’ άποτελώνται έκ 1200 στίχων.

Διά τήν μετάφρασιν τών ποιημάτων τούτων, ή Ε π ι
τροπή διαθέτει γέρας δισχιλίων δραχμών, τό οποίον 
θέλει άπονε ίμη είτε είς ¿να εκ τών διαγωνιζομένων, 
ϋποβάλλοντα πρός κρίσιν μετάφρασιν πάντων τών 
ανωτέρω οριζόμενων τεμαχίων, είτε είς πολλούς όμοΰ 
έκ τών μελλόντων νά ύποβάλωσι μέρος αύτών, κατα- 
νέμουσα κατ’  άναλογίαν καί κατ’  Ιδίαν κρίσιν τό 
γέρας.

Τά χειρόγραφα τών μεταφράσεων δέον νά ύποβλη- 
θώ σ ι τό άργότερον μέχρι της ι Δεκεμβρίου 1909 βίς 
τό Γραφείον τής Γενικής Γραμματείας τοΰ Συλλόγου 
«Παρνασσού» καθαρογεγραμμένα, χωρίς σβυσίματα 
και παραπομπάς καί άνωνύμως· είς έκαστον χειρόγρα
φον δέόν νά είνε προσηρτημένος κλειστός φάκελλος, 
φέρων λέξιν ή ρητόν τι πρός διάκρισιν, Ισωκλείστως 
δέ τό όνομα τοΰ μεταφραστοΰ.

Αί βραβευθησόμεναι μεταφράσεις άποτελοΰσι κτήμα 
τοΰ «Παρνασσού», καί εάν είνε Ιργον πολλών ποιη
τών, βραβευομένων κατά μέρος, ώς άνωτερω έξετέθη· 
θά  έκδοθώσι δ ’ ύπ’ αύτοΰ είς κοινόν αναμνηστικόν τεδ- 
χο; μετά τών ονομάτων τών βραβευθησομενων.

Ή  Ελλανόδικος ’Επιτροπή, ή μέλλάυσα νά κρίνη 
τάς ύποβληθησομένας μεταφράσεις; θ ά  όρισθή ¿ιτός

τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ ΐ9°θ· θέλει δέ δημοσίευση τήν 
κρίσιν της Ιντός τοΰ Μαρτίου τοΰ ιριο.

Επεξηγηματικός πληροφορίας είς τούς Ιπιθυμοΰν- 
τας παρέχει ό  Γραμματεύς τής Επιτροπής κ. Δ. Κα- 
κλαμάνος. ,Ή  ‘Επιτροπή

Ε Ι2 δύο συνεχή φύλλα τών τελευταίων τής «Νέας 
Η μέρας» τής Τεργέστης έδημοσιεύθη μακρά μελέτη 

ύπό τόν τίτλον -Έ λπί; καί Κ ίίοη κ η  Γεννάδιον —  ονμ- 
βολη elç τήν ίοτορίαν τήί νεοελληνικής καλλιτεχνίας^

Ή  μελέτη άναφέρεται είς τόν^βίον καί tà  εργα 
δύο Ιλληνίδων καλλιτεχνίδισν; αί όποΐαι σχεδόν ταυ- 
τοχρόνως έκηδεύθησαν πρό δύο μηνών είς Ρώμην, 
όπου άπό νεανικής ήλικίας είχαν έγκατασταθή καί 
είχαν ίδρυση τό γλυπτικόν καί ζωγραφικόν αύτών έργα- 
στήριον.

Είς τήν μελέτην αύτήν περιλαμβάνονται καί απο
σπάσματα άπό κριτικός περί τοΰ έργου τής καλλιτε
χνικής αυτής δυάδος τοΰ βλαστού τοΰ μεγάλου τοΰ 
Γένους διδασκάλου Γεωργίου Γενναδίου, δημοσιευθεί- 
σας είς διάφορα εύρωπαίκά περιοδικά κατά διαφόρους 
εποχάς.

Μεταξύ τών Ιρνων τής μιας τούτων, τής Κλεονίκης 
Γενναδίου, διακρινεται ιδίως ή προτομή τοΰ στρατη
γού Φαβιέρου, ήτις ετυχεν εύφημου μνείας είς τό Salon 
τών Παρισίων τοΰ ι89·- Είς δέ τήν ’Ολυμπιακήν Έ κ - 
θεσιν τών ’Αθηνών τοΰ ι888 είχεν έκθέσει δείγματα 
τοΰ τριπλού ταλάντου της, γλυπτικού, ζωγραφικού καί 
μουσικού-

Ό  άρθογράφος τής «Νέας Η μέρας», ύποσχόμενος 
νά δημοσίευση άργότερα πλήρη κατάλογον τών Ιργων 
αύτής χσί τής άδελφής της, άνακοινοΐ τά έπομενα 
δημοσιευθέτ-τα τότε επ’  εϋκαιρίφ τής έκθέσεως έκεί
νης είς τήν «Άκρόπόλιν» :

«Σπανιώτατα καλλιτέχνις συνεκέντρωσεν έν Ιαυτη 
καί τάς τρείς ταύιας Ιδιοφυίας τής τέχνης, τής ζΐινγρα- 
φικής, τής γλυπτικής καί τής μουσικής· ̂ έν Έλλάδι δε 
οΰδείς μέχρι τοΰδε παρουσιάσθη και ύπό τάς τρεις 
ταύτας Ιδιότητας· είναι. 6έ αύτη ή πρώτη Έλληνίς ητις 
¿καλλιέργησε μετ’  ίσης λεπτότητος καί επιτυχίας τήν 
γλυπτικήν. Έ ν τφ Dictionnaire Veron εύρίσκομεν έν- 
θουσυοδεοτάτας κρίσεις περί τής Έλληνίδος καλλιτέ- 
χνιδος. Αί εΙκόνες της, είς διαφόρους διεθνείς έχθέσεις 
έκτεθείσαι, έπέοπασαν τής σοβαρός κριτικής τούς δι
καίους έπαίνους. Περί δέ τών Ιργων «ύτών, τών έκτε- 
θέντων έν τη ’Ολυμπιακή έκθέσει, αί χρίσεις μας έγέ- 
νοντο μετά μεγίστης προσοχής. *Η προτομή τού Κά- 
νιγγος, καί ή είκών τής γραίας κυρίας, έθεώρήθησαν 
ώ ς  λαμπρά Ιργατιμώντα τήν Ιλληνικήν καλλιτεχνίαν».

(Γ Ρ Α Φ Ε Ι ό  κ. Δημήτριος Άστεριώτης είς τόν «Mer- 
* cure de France» περί τοΰ νεοελληνικού θεάτρου. 
Διά τόν κ. Χόρν συγγραφέα τών «Πιτβοχάρηδων* 
(Νέα Ζωή) λέγει πολύ έπαξίως : Ό  κ. Χόρν κάτοχος 
Ισχυρού ταλάντου φαίνεται νά άνεΰρε τό μυστικόν τής 
αρχαίας τραγωδίας, μικρογραφία τής όποιας είναι οί 
εΠ ετροχμρηδίςι. Τ ό Ιργον διαπνέει μεγάλη πνοή θλι
βερών γεγονότων. Ό  κ. Χόρν, μάς δείχνει μέ τούς 
*Πετροχάρηδες> δτιήμπορεΐ νά δώση τό ύπόδειγμα^τοΰ 
νεοελληνικού δράματος, μέ τήν. παράδοσιν άφ ’  ένός 
καί έξ άλλου μέ τήν έπίδρασιν τής Δύσειος, Ιδίως 
τοΰ Ίψεν.

Ό  κ. Σπΰρος Μελάς είς τό Κόκκινο Π ονχάμιοο μάς 
δείχνει τά ίδια συγγραφικά χαρίσματα ενεργού δρά- 
οεως· τό δράμα ενέχει πολλήν ποίησιν. Ζωντανή είκων 
τών συναισθημάτων τοΰ λαοΰ-

Τ ό Xehôôvt τοΰ κ. Νιρβάνα μάς παρουσιάζει άλλον 
όρίζοντα- Τ ό δράμα όλόκληρον έξελίσσεααι βίς μίαν

άτμοσφαϊραν πνευματικήν, καί ή  άνάγνωσίς του είναι 
έπαγωγός πολύ.

Καί ¿πιλέγει ό γάλλος κριτικός ότι άναμφιβόλως ή 
προσπάθεια τών Ελλήνων, νά δημιουργήσουν σύγχρο
νον δράμα, πλησιάζει τόν σκοπόν της, μέ τήν σύγχρο
νον κοινωνικήν έξέλιξιν ή όπρία τούς. παρέχει άφθονα 
τά θέματα.

ΑΚΟΜΗ μ ία  μεγάλη φυσιογνωμία όπού έχασε ή άγ- 
< *  γλική φιλολογία. Γέρωί1 όγδοη ΙΈ« έτών άπέθανε 
πρό ήμερων ό  Γεώργιος Μέρεδίθ, ό οποίος είχε απλώ
σει, κατά τόν Σβόμπ, τήν πνευματικήν του δράσιν 
πέραν κάθε ανθρωπίνου όρίου. Αΰτό δέν σημαίνει οτι 
τοΰ Μέρεδιθ τά εργα ήσαν καί πολύ γνωστά. Ούτε είς 
αύτήν τήν πατρίδα του ήτο δημοτικός. Ή  άνάγνω
σίς των άπαιτεϊ περισσοτέραν εντασιν καί προσοχήν 
άφ ’ δ,τι ένα κοινώς αγαπητόν βιβλίοι·. Ά λλ ’ αυτό 
ακριβώς αποτελεί καί τήν πρωτοτυπίαν του καί τήν 
δύναμίν του· τά βιβλία του έγκλείουν βάθος, προσιτόν 
είς ¿κείνους μόνον πού δέν θεωροΰν τό διάβασμα δια- 
σκέδασιν άλλά μελέτην.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  T O T  T O A f i M O T  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ

Ty  nQtoxoßovXCcf τών «Λανα^ηνοίω»·»
— óáeiíf τοΰ Ύπονργείον —

Έ κ  προηγουμένων εισφορών . . . .  ά ρ .  244S.35
Κ. Δ. Λεοντίδης έκ Μαίκόπ . . . .  » 8.—

Δρ. 2450-55

Τ ό  άπαιτοΰμενον  ολικόν π οσόν  είναι 3>5°0 
περίπου. Υ π ο λ ε ίπ ο ν τα ι περί τάς Ι , ι ο ο .  Κ α ί τό  
νπενΰυμίζοιιεν e lç  δλους. "Ο λ οι εζη σ α ν  κ α ί .ζοϋν 
μέ τούς στίχους τοΰ  ΰ μ νη τοδ τής έλευθερίας.

Α Ι  ε ίσ φ ο ρ α ί στέλλονται είς τ ά  γ ρ α φ εία  τώ ν  
« Π α ν α θ η ν α ίω ν » , ο δ ό ς  Ά ρ ισ το τέ λ ο υ ς  35·

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Κατά roùs &ερινονς μήνας ‘Ιούνιον, Ιούλιον, Αύ
γουστον, Σεπτέμβριον τά ΊΙανα&ήναια » έκδίδον- 
tat όπως κατ' 3τος elf τεύχη μηνιαία διπλά.

Ωαραχαλοννται οί συνδρομήταί μας οί άλλάσαον- 
τες διεύ&νναιν, νά μάς ειδοποιούν εγχαίρεος διά νά 
λαμβάνουν τύ περιοδικά* ταχτιχώς.

Τά «ΙΤανα^ηναια» δεν αποτελούν πλέον μέλος τής 
ν Εταιρείας Περιοδικού Τύπον . Ά&ηνών».

Εόρτασαν τά ελληνικά γράμματα τήν 2.ιην Μαΐου 
τήν ^οετηρίίια, τοΰ καθηγητοΰ κ. Κωνσταντίνου Κόντου. 
Τόν Ιορτάζόντα πρεσβύτην ¿τίμησαν καί. ή Πολιτεία 
καί ό κόσμος τών γραμμάτων ίδικοί μας καί ξένοι.

Είς τό Παρίσι γίνονται προσεχώς τά άποκαλυπτή- 
ρια τοΰ άνδριάντος τοΰ Λαμάρκ.

"Ομιλος άγγλοαμερικανών συγγραφέων ήγόρασε είς 
τήν Ρώμην τήν οίκίαν όπου άπέθανε ό Τζών Κήτς. 
Ή  οίκία θ ά  γείνη μουσεΐον, τό όποιον θ ά  περι- 
λάβη πάν δ,τι απομένει άπό τούς δύο ποιητάς Ά γ 
γλους Κήτς καί Σέλλεΰ.



Οί Έλληνες ζωγράφοι τον Καΐρου διωργάνωσαν 
τελευταίως πολύ ένδκιφέρουσαν έκθεσιν, μαζί μέ ξέ
νους έχει καλλιτέχνας. ’Εξέθεσαν ή χ. Θάλεια Φλωρδ- 
Καραβία, 6 χ. Τσιριγο’ιιης, ό χ- Παρθένης χαί άλλοι.

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

01 Λοξοί Στρατοκόποι, Στεφάνου Ραμά. Άθήναι, 
έκδοτης Κ. Έλευθερουδάκης, δρ. 2.

ψαΐτήρι τής Νιας Δια&ήχης, Γεωργίου Φιλήνταα. 
Κωνστάντζα. Τυπογρ. Ν. Βουρλή, φρ. ι.

Νίταα, Ζ. Φυιίλη, δράμα. Κωνσταντινούπολή, τυπο
γραφ. Α. Κορόμηλά.

Ή  εποίχιαις τής άργολιχής χερσονήσου χατά τους 
προϊστορικούς χρόνους, Μιχαήλ Γ. Λαμπρινίδου. 
Ά θήναι, τυπογρ. «Αθηνών».

ψυχολογικοί Νόμοι τής άνελίξεως τών λαών, Γου- 
σταύου Le Bon, μετάφρ. Χρ. Μαχρή. Έ κδοοις βιβλιο
πωλείου « Ε στίας-, Άθήναι, τυπογραφεϊον «Έ σιία» 
Μάϊσνερ χαί Καργαδούρη, δρ. 2.50.

Q u a tre  th è m e s  de so litu d e , par R . de Bonnafos 
Paris, Sausot et C° fr. 3.

F acette* ¿ ’Améthyste, par Mary - Jane Cère. Poé
sies, Paris, Ed. Sansot et C° fr. 3.50.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΗΣ

ΚΑΘΕ συνδρομητής ιών ιΠανα&ηναίων* ό όποιος 
εγγράφει ΕΝΑ νέον συνδρομητήν «τήσιογ χαί συν- 

αποστελλει ιό  τίμημα τής εγγραφής, λαμβάνει ώς 
δώρον Ο Κ Τ Ω  δραχμών βιβλία έκ τοΰ κατωτέρω 
καταλόγου.

Διατιμώμεν χάριν εύχολίας τά  βιβλία τής Α' Σειράς 
πρός Δρ.—Φρ. ι έκαστον και τής Β ' Σειράς πρός 3·

Τ ά  βιβλία θ ' άποοτέλλωνται ίλεύ-δερα ταχυδρομι- 
χ&ν τελών.

Ά λ λ ’  έκτος των βιβλίων τοΰ καταλόγου μας, άνα· 
λαμβάνομεέ ν’ άποστείλωμεν ό,τι δήποτε βιβλίον μάς 

. ζητηθή μή ύπερβαίνον τάς Δρ.— Φρ. 8 διά κάθε νέαν 
έγγραφήν.

Κάθε συνδρομητής μας έχει βεβαίως ένα στενόν 
^ίλον ή  συγγενής φιλαναγνώστην, διατεθειμένου νά 
υκοστηρίξη τό εργον ενός περιοδικού. Αυτόν τόν 
φίλον ή συγγενή άς θελήση νά τόν εγγράψη είς τά 
« Πανα&ήναια». "Ο,τ ι  ζητοΰμεν άπό τούς συνδρο- 
μητάς μας είναι έλάχιστον διά κάθε έναν χωριστά. 
Μ ΕΓΙΣΤΗ  όμιος θά ήναι ή εκ τοΰ συνόλου ένίσχυσις 
των «Π ανα&ηναίαντ καί ή έξ αότής πρόοδος καί 
βελτίωσις τοΰ περιοδικού.

Σειρά Λ '. — Πρός δρ. 1 εχαστον

Κίμων Μιχαηλίδης: 
Παύλος Νιρβάνας :

X . Άννινος:
Δ. Βικέλας:
I. Δελαμπρέτ, μετάφρ. 
X . Άννίνου :
Ν. 'Επισκοπόπουλος : 
Δ. Γρ. Καμποΰρογλους :

Κ.Μ.Κωνσταντόπουλος : 
Α. Κόναν Δόϋλ, μετάφρ. 
X . ’Αννίνου ;
Α. Κόναν Δόϋλ, μετάφρ. 
X . .Αννίνου:
Α . Κλάρη, μετάφρ. Α. 
Παπαδια μάντη :
Κώστας Λαδόπουλος: 
Σπ. Λ οβερδος:
Μ. Μαλαχάσης :
Γ . Μαυρογιάννης : 
Σπόρος Μελάς:

Έ δώ  χ ’ ΙχεΙ.
Λουκής Λάρας, διήγημα.

Θείος καί εφημέριος. 
Έ ρημες ψυχές, δράμα. 
Mémoires du Prince Ν. Ypsi- 
lanti.

: Ισ τορ ία  τής βυζαντ. τέχνης.

Τ ό παράδοξον έγλημα.

Τ ό  σήμα τών τεσσάρων.

Ή  εΰρεσις τής γυ νακός τούΛώ t. 
Χαμένη ευτυχία, δράμα.
Ή  ‘Αγία Πόλις.
Ή  Κ όρά τού Πύργου, δράμα. 
Βυζαντ.τέχνη καί καλλιτεχναι. 
Ό  Γυιός τού "Ισκιου, δράμα.

Σάν Ζωή καί σάν Παραμύθι- 
Γλωσσική αΰτοβιογραφια. 
Άρχιτέκτων Μάρθας,δράμα. 
Τέχνη καί Φρενοπάθεια. 
Παγά Λαλέουσα. ποιήματα. 
Τό Χελιδόνι, δράμα. 
Σαλώμη, δράμα.Ό σ κ α ρ  Ο ΰάϊλδ:

Α. Ό π β α ρ δ , μετάφρ.
X . Άννίνου: Μία συνωμοσία.
Σπυρίδων Παγανέλης: Πάρεργα Φύλλα.
Κ ωστής Π αλαμάς: Ύ μνος είς τήν Άθηνάν.
I. Π ολυλάς: Ή  Φιλολογική μας Γλώσσα.
Γ . Στραχήγης: Τραγούδια τού Σπιτιού.
Μπρέτ Χάρχ, μετάφρ.
Α. Παπαδιαμάντη: Ή  καλή τύχη τού Ρώριν Κόμπ.
Λεύκωμα «Παναθηναίων»: 20 καλλιτεχν. είκόνες είς τό 

σχήμα τών «Παναθηναίων». 
Σπαρτιατικόν Ή μ ερ ολ : Έ το ς  ιροό,

» *9°7·

Σ ειρά  Β". — Προς δρ. 3  εχαστον

Νΐκος Ά .  Β έη ς : Δημώδη Ά σμ ατα  Φιγαλίας
μεθ’  υπομνημάτων.

Ά γ ις  Θ έρος : Δημοτικά Τραγούδια, εικονο
γραφημένα.

Γρηγόριος Ξενόπουλος: Μαργαρίτα Στέφα.
• Διηγήματα Σειρά Α '.

» Β '.
»  · »  Γ ' .

Τόμοι τών «Παναθηναίων» χαρτόδετοι ι°5, 2«?, 4°ί·
ό«?, γ0*, 8ο ? ,9®?,

Μυθιστορήματα χαί Διηγήματα— “Εχδ. <Ι7αναθηναίων>. 

Σειρά Γ ’.

« Ό  Ρ ω μ η ός τού Σουρή»—-μία έτησΐα έγγραφή φρ. 8 
άντί ίο.

«Διάπλασις τών Παίδων» — μία Ιτησία έγγραφή φρ. 8 
άντί ίο.

«Τ ό Έ μπόριον» —  μία έτησΐα εγγραφή φρ. 5· 
«Δελτίον Έ μπορ. καί Βιομηχανικής Ακαδημίας» μία 

έτησΐα έγγραφή φρ. 3 άντί 3.


