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ράχωβα— ΑρχαΙαι Καρυαί. Τό χωρώ μέ τής 
ιώραΐες γυναίκες, μέ τής Καρυάτιδες, πού 

βαστούν τόσους αιώνες τώρα μέ τόσο καμάρι τή 
στέγη Ινός ναού. Καί ή ωραίες γυναίκες μέ τα 
μεγάλα μαύρα μάτια, τά ήρεμα, τά ύπομονητικά, 
δέχονται τη μοίρα των μ'έγκαρτέρησι, τή μοίρα 
πού τής χωρίζει για χρόνια άπό τήν Αγκαλιά 
τών Αγαπημένων των, καί τούς συντομεύει τή 
ζωή μέ τήν άκοόραστην Απαντοχήν. Τ̂ Ι γυναί
κες μέ τά μεγάλα μαύρα μάτια καρτερούν, καρ
τερούν, καί περνούν μήνες καί χρόνια, καί ή 
Καρυάτιδες καρτερούν πάντα κάτω άπό τής 
λεύκες, καί κάτω άπό τά έλατα, και υφαίνουν 
μέ Αγάπη πολύχρωμα σκεπάσματα ’ς τούς Αργα
λειούς, καί λευκαίνουν τό πανί ’ς τά ποτάμια, 
καί Απαντέχουν τόν Ιρχομό τού ξενητεμένου 
πού θΑρθη, τραβηγμένος Από τά μεγάλα μαύρα 
μάτια, καί από τά έλατα καί τά ποτάμια, θαρ&η, 
γιά νά χαρίση καί νά χαρή μιάν ώρα αγάπης, 
καί πάλι θά ξαναφύγη γιά μήνες, γιά χρόνια.. .

"Ομως τό ώραΐο χωριό δέν σβύνεται Από 
τήν καρδιά τού ξενητεμένου. Καί τό χρυσάφι 
πού μαζεύει ς τή χώρα τής εργασίας, πάλι γιά 
τό χωριό του τό φυλάει Καί ή καλύβες γίνον
ται μέ τόν καιρό σπίτια μεγάλα, καλοχτισμένα, 
καί υψώνονται έκκλησίες, καί τδνομα τού ξενη
τεμένου είνε γραμμένο παντού μέ μεγάλα γράμ
ματα καί τό μελετούν δλοι οί χωριανοί' καί είνε 
γι’  αυτούς <5 μεγάλος μαγνήτης, πού τούς τραβρ 
μακρυά Από τό πράσινο χωριό, ’ς τή χώρα τής 
Ιργασίας καί τού πλούτου.

* * *
^ ,Ό θ ε  διαβαίνουμε, σέ κάδε χωριό ένας μικρό- 
κοσμος ξεπροβάλλει Από κάθε πόρτα, άπό κάθε 
τρυπίτσα, Από κάθε ίιπόγειο, σάν ενα σμήνος 
Ιντόμων, καί σιγά σιγά σχηματίζεται πίσω μας

ξυπόλητους καί Από παιδούλες μέ Αλλα παιδιά, 
μικρότερα, ’ς τήν Αγκαλιά τους. Μ’  Αρέσουν τά 
ζωηρά τους ματάκια πού μέ κυττάζουν ερωτη
ματικά. Καί ή περιέργεια πού είνε χαρακτηρι
στική σέ κάθε νέον δργανισμό μέ ζωή μέσα 
του, ξαπλώνεται γρήγορα σ ' δλο τό χωριό, καί 
ή κοπέλες, πηγαίνοντας ς τή βρύση μέ τής 
στάμνες 'ς τόν ώμο, σταματούν νά μας καλημε
ρίσουν καί νά μάς ρωτήσουν θαρρετά' «Ά π ό 
πούθε καί γιά πού;» Γιατί δλόκληρο τό χωριό 
ζή μέ τήν Απλή ζωή τού παιδιού καί σάν 
παιδί δέχεται ζωηρή κάθε έντύπωσι, καί κυττά- 
ζει δλα γύρω του μέ μάτια δρθάνοιχτα, γεμάτα 
ερωτηματικά.

Κοντά ’ς τά χωριά πού ξυπνούν καί μεγαλώ
νουν, είνε ή πόλεις ή παλαιές πού κοιμούνται 
καί Αργοπεθαίνουν. "Οταν έμβήκα ’ς την δοξα
σμένη πόλι Από τό μεγάλο, πλατύ δρόμο, δέν 
μέ Ακολούθησε καμία παιδική συνοδεία, ούτε 
μέ καλησπέρισαν κορίτσια μέ τής στάμνες ’ςτόν 
ώμο, ’ρωτώντας με τής τυπικές φιλόξενες ¿ρω
τήσεις. "Οσο μεγαλώνει κανείς, μεγαλώνει μαζί 
του καί τό αίσθημα τής αΐδοΰς, καί δσο γερνφ 
τόσο γίνεται Αξιοπρεπέστερος, καί τόσο περισ
σότερο βλέπει τά πράγματα γύρω του μέ Αξιο
πρεπή Αδιαφορίαν.

* * *
Περνούμε Ιπάνω Από τής κορυφές τού πολύ- 

κορφου Πάρνωνος. Ή  Αραιά καί καθαρή Ατμό
σφαιρα τού βουνού κάνει τή σκέψι λεπτότερη, 
διαυγέστερη, καί καθαρίζει τήν ψυχήν Από κάθε 
ρύπον. Τό ψέμα καί ή κακία δέν μπορούν νά 
ζήσουν εκεί επάνω, δπου δλα καλούν είς χαράν 
Αδολη καί καλωσύνην ανυπόκριτη. Ή  φύσις 
εκεί ψηλά είνε Αριστοκρατική. Στολίζεται μέ τά 
ωραιότερα στολίδια της έτσι, γιά δικό της κα
μάρι, ωσάν διά κάποιον μυστικόν έορτασμόν 
δπου κανείς δέν είνε καλεσμένος.

Τά έλατα σκορπούν δλόγυρα τήν εύγενική
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ΑΡΑΧΛβΑ — eH έχκλησία μ,έ τα  πλατάνια.

τους πνοή, πού εϊνε σάν θυμίαμα μέσα σ’  έναν 
απέραντο ναό. Λαγκαδιές καί κορυφές σχηματί
ζουν μια θάλασσα απέραντη, καταπράσινη, πού 
κάθε κύμα της εϊνε ένα 
κορφοβούνι. Καί κάθε 
κορφοβούνι πού ανεβαί
νουμε, μάς ξανοίγει και- 
νούριαν έκτασι καί νέον 
όρίζοντα,καινούρια δάση 
καί νέες λαγκαδιές.

Καί τώρα, επάνω άπό 
την πράσινη σκοτεινιά 
τού δάσους, καί επάνω 
’ςτής βουνοκορφές πέρα, 
ώς πού φθάνει το μάτι, 
καί βαθειά, μέσα ’ς τής 
λαγκαδιές, περνρ χαρού
μενη λιτανεία άπό τριανταφυλλένιες ψυχές, πού 
ξεφυλλίζει παντού τά ροδόφυλλα τού δειλινού, 
σκορπίζοντας δλόγυρα τή λάμψι μυστικής ευλο
γίας.’Ανέκφραστη θλίψις μού πλακώνει τη ν ψυχή 
μπροστά ’ς τήν τόσην ωμορφιά. Εινε ή θλΐψις 
για τά τόσα ωραΐα πράγματα πού πηγαίνουν 
χαμένα, για τής τόσες στιγμές τής σύντομης ζωής 
μας πού πηγαίνουν χαμένες για τή χαρά καί 
τήν άγάπη, ένφ μπορούσε, Ινφ έπρεπε, κάθε 
στιγμή νά εϊνε καί άπόλαυσις. Καί δταν Ιχά- 
θηκε ή τριανταφυλλένια λιτανεία, ένοιωσα νά 
μου σφίγγη τόν λαιμόν ή πίκρα καί νά πλημ- 
μυρούν τά μάτια μου από δάκρυα γιά δλες τής 
χαρές πού δέν έχαρήκαν, γιά δλα τά φιλιά πού 
δεν έδόθηκαν.. . # * *

Μέσα μας έχομεν δλοι μιαν είκόνα χαρακτη
ριστική γιά τήν Ελλάδα τών χωριών. Φουστα- 
νέλλα, φέσι, τσαρούχια, ή σιγούνα βλάχικη καί 
φλουριά. Καί μάς φαίνεται σαν νά συμβολίζουν 
αύτά τό μεγάλο πνεύμα τού Ελληνισμού καί 
πώς έξω άπό αύτά εκφυλίζεται δ τύπος τού

Έλληνος χωρικού καί χάνεται δ έθνικός χαρα- 
κτήρ. Καί δμω ς.ό  Ελληνισμός εϊνε κάτι τόσο 
άπέραντο καί ασύλληπτο πού εϊνε άστεΐο νά 
θελήση κανείς νά τόν στενέψη σ’  ένα τύποι’ 
ώρισμένοΥ. Ό  "Ελλην εϊνε ό μεγάλος Πρωτεύς, 
πού άλλάζει μορφή καί σχήμα, πού-παίρνει σύμ
φωνα μέ τόν τόπο καί τήν έποχή καινούριαν 
δψι, πού άφομοιόνει τά καλλίτερα στοιχεία κάθε. 
τόπου καί τά κάνει δικά του, τόσο δικά του πού 
σέ λίγο νά μή μπορή κανείς νά τά ξεχωρίση 
δν εϊνε ξένα καί νά μήν εΰρίσκη τήν πηγή των. 
Σέ λίγα χρόνια θ ’  άλλάξη καθολοκληρίαν ή δψις 
τών Ιλληνικών χωριών. Τά Τσίντζινα, τό ωραίο 
χωριό τής Λακεδαίμονος, κάνει δποιον τό Ιπι- 
σκέπτεται νά τρίβη τά μάτια του καί νά έρωτα 
τόν εαυτό του αν άληθινά εύρίσκεται ’ςτήν Ε λ 
λάδα. Σπίτια ώραΐα, μέ δύο πατώματα, πού θά 
τά ζήλευε κάθε πρωτεύουσα ελληνικής Ιπαρχίας, 
εύμάρεια καί πολιτισμός, ήμερότης κ’  ευγένεια. 
Οί άνθρωποι πού έπήγαν ’ςτήν Αμερική, δεν 
έχασαν Ικείνο πού είχαν. Ό  "Ελλην δέν τό 

χάνει ποτέ. 'Η  φιλοξε
νία του θά εΐνε πάντοτε 
άναπόσπαστη άπό τήν 
άξιοπρέπεια τού οίκου 
του. Σέ δλα τά έλληνικά 
χωριά ή προίκα τής κό
ρης δέν περιλαμβάνει 
μόνον δσα χρειάζονται' 
γι’  αυτήν καί γιά τήν 
μέλλουσαν οίκογένειάν 
της, πρέπει καί νά μή 
ντροπιασθή τό σπίτι της, 
δταν Ó ξένος ελθη καί 
τής ζητήση ασυλον. Ή  

«τρακάδα» 1 εϊνε τόσο απαραίτητη σέ κάθε

1 Μ ία στοίβα άπό στρώματα καί παπλώματα περισ- 
σευοΰμενα πού εύρίσκεται χωρίς έξαίρεσιν σέ κάθε 
χωρικό σπίτι, (άλλου λέγεται γιοϋκοί).

, . . Σ ω στή  διαδή λω σή  άπδ |ϊιχ£θύς άνίφωπίίν.οις . . .

σπίτι, δσον τά πράγματα τής πρώτης άνάγ- 
κης. "Ομως δ άνθρωπος πού έζησε ’ς τήν ’Αμε
ρικήν αισθάνεται τήν άνάγκη νά τελειοποίηση 
τή ζωή του, δημιουργώντας καί Ικανοποιών
τας νέες ανάγκες. Υπάρχουν είς τά Τσίντζινα 
δημόσια λουτρά, δπου τό νερό πού πέφτει άπό 
τόν νερόμυλο χρησιμοποιείται είς ήδονικώτα- 
τον douche. Πρός τό παρόν εϊνε άλήθεια, δτι 
εκδηλώνεται πολύ δ άμερικανικός πολιτισμός, μέ 
καδένες χρυσές καί ωρολόγια καί δ,τι δήποτε 
προσπίπτει ’ς τήν άμεσώτερην άντίληψι τού 
κόσμου καί προκαλεΐ ένα είδος θαμβώματος καί 
παιδιάτικης ζήλειας είς τούς άλλους. Αύτά δμως 
θά περάσουν. Εϊνε το πρώτο στάδιον. Έκεΐνο 
πού χρειάζεται άκόμα είς δλα τά Ιλληνικά χωριά 
εϊνε νά μορφωθούν και αί γυναίκες, νά γίνουν 
άληθινοί σύντροφοι γιά τούς άνδρες των, καί 
νά δεθούν έτσι σφιχτότερα οΐ οΙκογενειακοί 
δεσμοί. Νά ξαναδημιουργηθη τό τζάκι,· γιά νά 
λείψη τό καφενείο καί ή ταβέρνα. Ή  πνευματική 
επικοινωνία τών δύο φύλων, ή δποία θά ύπάρχη 
δίχως άλλο ύστερα άπό μίαν ή δύο γενεές, 
θ’ άλλάξη δλως διόλου τήν δψι τών ελληνικών 
χωριών καί θά  γίνη πηγή πολιτισμού καί ευδαι
μονίας, άγνωστη έως τώρα. Καί δ Όδυσσεύς 
θά νοσταλγή άκόμη περισσότερον τήν «περί- 
φρονα Πηνελόπειαν* καί δέν θά ξεχνιέται μέσα 
’ς τής καλοπλέξουδης Καλυψώς τής ήδονικές 
σπηληές.

Π Α Ρ Ο Σ
Τά θλιμμένα λιμάνια!
Μικρά, φτωχικά, απόμερα. Πνιγμένα σέ κά

ποια τρομασμένη σιγή. Ώ ς καί οϊ μάγκες ’ς τούς 
δρόμους φοβούνται νά μιλήσουν δυνατά, νά τρέ-

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝ

Ο ήακαρίτης Δ. Θερειανός έν τή περί I. Ν. 
Οικονομίδου μελέτη του, ήτις περιλαμβά

νεται είς'τάς «Φιλολογικός υποτυπώσεις*· (έν 
Τεργέστη 1885), λέγει τά εξής: «Ή ΐδρυσις τής 
Ίονίσυ ’Ακαδημίας συνέπεσε κατά τήν ακμήν 
τού ’ περί ελληνικής άνεξαρτησίας άγώνος. Τό 
πολυύμνητον ίδρυμα τού μεγαλοδώραυ Βρεττα- 
νοΰ φιλέλληνας είναι σήμερον είς τελείαν λήθην 
παραδεδομένον,. άλλ’  δμως δπόσων γονίμων 
ωφελημάτων, όπό’σων άγλαών καρπών έγένετο 
παραίτιος είς τό Ιλληνικόν έθνος ή σύστασις τής 
Τονίου ’Ακαδημίας; Ή  Επτάνησος (λέγει που 
ό ΟΙκονομίδης) ούσα κατ’  Ικείνους τούς χρόνους 
ή μόνη ηρεμούσα καί εύνομουμένη τής Ελλά
δος γωνία, ή το διά τούτο καί ή μόνη εθνική

ξουν, νά πηδήξουν. "Ολοι σάν κάτι νά περιμέ
νουν. Άφουγκράζονιαι τής ώρες πού διαβαί
νουν, μετρώντας τά λεπτά μέ τό άνεβοκατέβασμα 
τής πρύμνας 'τών καϊκιών πού κοιμούνται ’ς τό 
μικρό λιμάνι. Περιμένουν τό λυτρωμό τους άπό 
τό σήμερα πού τούς άλυσσοδένει ς τό φτωχικό, 
τό -θλιμμένο λιμάνι, περιμένουν κάποιο αύριο, 
πού θά φέρη μιά χαρά, πού ποτέ τους δέν τήν 
ένοιωσαν,.καί. πού μόνο ’ς ιόν ύπνο τους κάποτε 
τήν ώνειρευθήκανε παιδιά.

Τά θλιμμένα λιμάνια, μέ τά ψαροκάικα πού 
άνασαίνουν σιγαλά τό δειλινό, περιμένοντας τήν 
τράτα ή τό πυροφάνι.! Φτώχεια καί μονοτονία 
καί θλΐψι!

Ό μ ω ς τή νύχτα, δταν' σβύσΟυνε τά λιγοστά 
φώτα τών φτωχικών σπιτιών, καί μόνο κρυμ
μένες ή καντύλες θά γλυκοφωτίζουν τά κληρονο
μικά εϊκονίσμαια, ξεσκεπάζεται μεγάλος,·μ* τήν 
πλούσια μονοτονία του αύτός, δ ουρανός τών 
άστρων. "Ενας πλούτος τρομακτικός, πού άγναν- 
τεύοντάς τον γονατίζει ή ψυχή μέ θαυμασμό 
καί φρίκη μαζί. Γιατί πουθενά δέν λάμπουν 
τάστέρια τόσο τρομακτικά, δσον άπό πάνω άπό 
τά φτωχά, τά θλιμμένα λιμάνια, δπου κανένα 
ψεύτικο εγκόσμιο φώς δέν άντισκόβει τήν ουρά
νια φεγγοβολή τους. Γιατί πουθενά δέν άπλώνε- 
ται τόσο διάπλατος δ ούρανός τών άστεριών, 
δσον έκεΐ πού δέν άντισκόβει ή ματιά σέ καμίαν 
αυθάδη στέγη εγκόσμιου παλατιού, δσο. έκεΐ 
πού χαμηλά, ταπεινά, σάν κοιμισμένα άρνάκια, 
σκύβουν ντροπαλά τά λευκά σπιτάκια τού φτω
χικού λιμανιού.. .  Καί πουθενά δέν λαμποκο
πούν τόσον άστραφτερά τά πλούσια παλάτια 
τούρανού, δσον άπάνω άπό τά φτωχικά, τά 
μονότονα, τά θλιμμένα λιμάνια . . .  . -

Α Υ Ρ Α  Θ Ε Ρ Ο Υ

ΚΕΡΚΥΡΑί ΠΡΟ 83 ΕΤΩΝ

τής παιδείας Ιστία, εν ή διά τών γενναίων άγώ- 
νων τού κόμητος Γυίλφορδ καί διά τής ισχυρός 
καί ούδέν ήττον γενναίας αρωγής ιής προθυ- 
μως συναντιλαμβανομένης Ίονικής Κυβερνή- 
σεως πολλοί ήσαν οί έξωθεν συνελθόντες καί 
παιδεύοντες τήν τε Ιθαγενή καί ιήν πρόσφυγον 
Ιλληνικήν νεολαίαν. — Καί άληθώς ή Επτάνη
σος ήτο τότε τό καταφύγιον καί τό. σχολεΐον 
τών άπανταχού Ελλήνων, ή ευεργετική μώιεύ- 
τρια τής εθνικής παιδείας καί ήμερώσεως, δ 
Δούρειος ίππος εξ οΰ έξήλθον μαχηταί καί λό
γιοι, καί Ιν φ  Ιφιλοξενήθησαν καί προηλείφθη- 
σαν είς τόν μέλλοντα άγώνα διάσημοι στρατη
γοί, ό Κολοκοτρώνης επί πάσι, καί έτεροι ούκ 
ολίγοι. Εις τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν ¿φοίτησαν,



αυτόθι Ιξεπαιδεύθησαν, Ιν αΰτή κατά πρώτον 
Ιδίδαξαν καί εστοιχειώθησαν οί πρώτοι τής 
‘Ελλάδος διδάσκαλοι καί ΰπάλληλοι, είς αυτήν 
προσεφοίτησαν καί πολλοί Ήπειρώται καί’Θεσ- 
σαλοί, διαπρέψαντες ύστερον Ιν Ίωαννίνοις και 
άλλαχοΰ τής Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας. Έν 
Κερκυρρ: Ιτυπώθησαν, άναλώμααι τής ίγχωρίον 
Κνβερνήοεως, τα πρώτα διδακτικά βιβλία, γραμ
ματικοί, συντακτικά, χρηστομάάειαι, γεωγρα- 
φίαι, αΐτινες εχειραγώγησαν ήμδς είς τήν μελέ
την καί έρμηνείαν τών Ελλήνων συγγραφέων, 
οπότε άλλαχοΰ τής Ελλάδος χειμέριος επεκράτει 
ζόφος. Πρωτουργός δέ καί άπαράμιλλος μυστα- 
γωγός τής μεγάλης ταύτης πνευματικής κινή- 
σεως ήτο δ άθάνατος "Αγγλος εΰπατρίδης, ό ου 
σμικρδν τής ούσίας αΰτοΰ μέρος καταναλώσάς 
υπέρ τής πνευματικής τοΰ ελληνικού έθνους 
παλιγγενεσίας. Ό  λόρδος Νδρθ κόμης τοΰ Γυίλ- 
φορδ, συνέστησε τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν, άφ’ ου 
συνέστησεν εν Άθήναις τήν ‘ Εταιρείαν τών 
Φιλομοΰσων, εξελέξατο δέ τήν εΰνομουμένην 
Κέρκυραν ώς διανοητικόν μοχλόν δπως άνακι- 
νηση πάσας τών Ελλήνων τάς διανοητικός δυ
νάμεις, προεξομαλίζων ούτω διά τής πνευματι
κής άναζωπυρήσεως τήν πολιτικήν τοΰ Ιθνους 
αυτονομίαν...».

Είχε πολύ δίκαιον δ Θερειανός γράφων ταΰτα. 
Δυστυχώς οΰδείς πλέον φροντίζει, μετά τήν εν 
έτει 1864 κατάργησιν τοΰ εθνικού εκείνου ιδρύ
ματος, οίιδέ περί τής ίστορίας αΰτοΰ. "Επρεπε 
να γραφή, Ιφ ’  δσον τοΰλάχιστον έν μέρει σώ
ζονται τα αρχεία αύτής, ή Ιστορία τής Ίονίου 
’Ακαδημίας, ήτις ύπήρξεν ή κατ’ εξοχήν συντε- 
λέσασα είς τήν πνευματικήν άναγέννησιν του 
"Εθνους. Οΰδέν άλλο σχετικόν περί αυτής έγράφη, 
καθ’  δσον γινώσκομεν, είμή τά Βιογραφικά ιστο
ρικά υπομνήματα περί τοΰ κόμητος Γυίλφορδ 
δπό Α. Παπαδοπούλου Βρετοΰ (Ιν Άθήναις 
1846), ή περί τής εν ταΐς “Ιονίοις νήσοις Έκπαι- 
δεύσεως μελέτη τοΰ Α. Μ. Ίδρωμένου (Άττ. 
Ήμερολόγιον 1873), ή περί τοΰ κόμητος Γυίλ
φορδ πραγματεία τοΰ Σ. Μπαλάνου (Παρνασ
σός 1890) καί εΐτι άλλο. Συστηματική μελέτη 
καί μεθοδική, πλήρης καί τελεία, περί τής ίονίου 
Ακαδημίας, άκόμη δέν έγράφη.

Μίαν μικράν συμβολήν παρέχομεν σήμερον 
Ινταΰθα είς τήν μελέτην ταύτην.Ή συμβολή, περι
γραφή μιας τελετής Ιν τή ίον ίφ  Άκαδημίφ, δέν 
είναι άνέκδοτος, ευρίσκεται εν τή Ιταλιστί τότε 
έκδιδομένη Ιν Κερκύρφ «Gazzetta degli Stati 
Uniti delle Isole Ionie» είς τό φύλλον τής 30^  
’Οκτωβρίου (ιι  Νοεμβρίου ε. ν.) 1826, άλλ’  
είναι τόσον σπάνια τά φύλλα τής εφημερίδος 
Ικείνης καί τόσον άγνωστον τό περιεχόμενον (είς 
ξένην μάλιστα γλώσσαν γεγραμμένον), ώστε δέν 
Ινόμισα δλως περιττήν τήν εξελλήνισιν καί δη- 
μοσίευσιν αυτής. ‘Η περιγραφή έχει ώς Ιξής :

Α Κ Α ΔΗ Μ ΙΑ  ION IOS

‘Η έναρξις τών μαθημάτων τοΰ ήμετέρου 
Πανεπιστημίου άναβληθεΐσα κατά προσταγήν 
τής'Γερουσίας ,άπό τής ι·» Νοεμβρίου είς τήν 
παρελθοΰσαν Τετάρτην, ένεκα τής βραδείας Ιπα- 
νόδου είς τήν νήσον τούτην τοΰ Ικλαμπροτάτου 
Άρχοντος τής Ακαδημίας, δστις ενεκα αδιαθε
σίας καί ενεκα τής κακοκαιρίας δέν ήδυνήθη 
Ιγκαίρως νά φθάση είς τήν Κέρκυραν, Ιτελέσθη 
Ιπισήμως κατά τήν ρηθεΐσαν ήμέραν. Περί τήν 
81ιν ώραν τής πρωίας οί καθηγηταί εν σώματι, 
άφ’  ού προηγήθησαν πάντες οί φοιτηταί καί 
άλλος κόσμος πολύς, μετέβησαν Ιπισήμως είς 
τήν εκκλησίαν τής ‘Υπεραγίας Θεοτόκου Σπη- 
λιωτίσσης, ένθα εψάλη ή Δοξολογία δπό τοΰ 
Πανιερωτάιου Μητροπολίτου Κερκύρας. Μετά 
τήν Δοξολογίαν, περί ώραν ιοΊν, Ιγινεν είς τήν 
αίθουσαν τοΰ Πανεπιστημίου ή συνήθης άκα- 
δημαϊκή συνεδρία, παρόντων τοΰ Έξοχωτάτου 
προσωρινού Λόρδου Μεγάλου Άρμοστοΰ, τοΰ 
δψηλοτάτου Προέδρου τής Έκλαμπροτάτης Γε
ρουσίας, τών λοιπών άνωτέρων ’Αρχών τοΰ 
Κράτους καί πολυπληθούς φιλομούσου άκροα- 
τηρίου. Ό  έφορος τοΰ Πανεπιστημίου άνέγνωσε 
σύντομον έκθεσιν περί τών κατά τό παρελθόν 
σχολικόν έτος διδαχθέντων μαθημάτων καί περί 
τών προόδων τών μαθητών. Μετά τοΰτο δ 
Ιντιμότατος αρχών ήρώτησεν αν συνήνει ή δλο- 
μέλεια τών καθηγητών νά δοθη τό διδακτορικόν 
δίπλωμα τής ’Ιατρικής είς τον κύριον Χαρά
λαμπον Πυλαρινόν Ικ Κεφαλληνίας καί τό 
διδακτορικόν δίπλωμα τής φιλολογίας είς τόν 
κύριον Κωνσταντίνον Σακελλαρόπουλον, διορι- 
σθέντα καθηγητήν τής ’Αρχαιολογίας έν τφ 
Πανεπιστημίψ. Ά φ ’  ου δέ συνήνεσαν καί ή 
ιατρική καί ή τής Φιλολογίας Σχολή, είσήχθη- 
σαν οί δύο ρηθέντες κύριοι είς τήν αίθουσαν 
δπό τοΰ βήτορος τοΰ Πανεπιστημίου, -δστις 
Ιπήνεσε καί τήν παιδείαν καί τάς άλλας ήθικάς 
άρετάς αυτών. Ά φ ’  οδ δέ άμφότεροι εκοσμή- 
θησαν διά τοΰ διπλώματος, δ ρηθείς ρήτωρ 
είπε σπουδαιότατου λόγον περί τής αξίας καί 
τής χρησιμότητος τών σπουδών καί εξέθηκεν 
άπ’  αρχής τήν ιστορίαν τών ελληνικών γραμ
μάτων, παρακολουθήσας λεπτομερώς τήν πορείαν 
αυτών κατά τάς διαφόρους Ιποχάς. Φθάσας δέ 
είς τούς σημερινούς χρόνους κατέδειξεν δτι διά 
τής συνετής μερίμνης τής Κυβερνήσεως καί διά 
τής ίδρύσεως τοΰ Πανεπιστημίου ·οί νέοι έχουσι 
πλέον πάντα τά μέσα δπως παιδευθώσιν είς τά 
σοβαρά σπουδάσματα καί δτι ανοίγεται είς 
«ύτούς στάδιον άμίλλης προς τάς αρετάς τών 
ενδόξων προγόνων των είς πάν είδος μαθήσεως. 
Ό  ρήτωρ ήναγκάσθη νά παραλείψη τήν άνά- 
γνωσιν πολλών σελίδων τοΰ λόγου του ίνα μή 
κουράση τό άκροατήριον, δπερ δμως ένεκα τού
του Ιστερήθη μεγάλου μέρους τής τέρψεως, ής

βεβαίως θά άπήλαυεν δν ήκουε καί τά παρα- 
λειφθέντα αξιόλογα μέρη τής σοφής ομιλίας.

Κατόπιν ό ’Εντιμότατος Άρχων έδωκε πέρας 
είς τήν συνάθροισιν διά τοΰ εξής λόγου' «Με
γάλη ύπήρξεν ή χαρά μου βλέποντος κατά τό 
τέλος τοΰ δευτέρου έτους τής ήμετέρας Ακαδη
μίας, τούς νεαρούς φάολόγονς 1 φθάσαντας είς 
τόν άριθμόν τών όγδοήκοντα. Άλλά πόσον 
μεγαλύτερα καί ίσχυροτέρα δέν έπρεπε νά είναι 
ή εύχαρίστησίς μου βλέποντος δτι νΰν ετριπλα- 
σιάσθη ό άριθμός τών νέων τούτων, ών αί 
πρόοδοι είς πάντας τούς κλάδους τής Ιπιστήμης 
Ιμπνέουσι τάς καλλίστας Ιλπίδας περί τής δόξης 
τοΰ ήμετέρου ίδρύματος καί τών όποιων ή δια
γωγή οΰδέποτε μέ δυσηρέστησε. Καί δέν περι
μένει ή Ακαδημία μόνον εκ τών νΰν φιλολόγων 
τήν μέλλουσαν αυτής λάμψιν, άλλοι τόσοι νεα
νίσκοι τοΰ γυμνασίου Ιξασφαλίζουσιν είς αύτήν

1 Ούτως ώνόμαζεν ό  Γυίλφορδ πάντάς τούς φοιτη- 
τάς τής ’Ακαδημίας.
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Σι ένα χωριό τής Ιπαρχίας Μουσάσχη, ζού- 
σανε δυό ξυλοκόποι· δ Μοσάκου καί ό Μι- 

νοκίτση. Τόν καιρό πού σας λέγω, ό Μοσάκου 
εΐτανε γέρος· καί ό Μινοκίτση ό μαθητής του, 
εϊτανε δεκοχτώ χρονών άγόρι. Κάθε μέρα πη
γαίνανε μαζί σ’  ένα δάσος, κοντά πέντε μίλια 
πέρ’  άπ’  τό χωριό τους. Στο δρόμο κατά κείνο 
τό δάσος είναι πλατύ ποτάμι νά περάσης· κ’ είναι 
εκεί Ινα πέραμα. Πολλές φορές Ιχτίσανε γεφύρι 
εκεί πού είναι τό πέραμα· μά κάθε φορά καί 
μιά πλημμύρα έπαιρνε τό γεφύρι. Κανένα γε
φύρι από τά συνηθισμένα δέν μπορεί νά κρά
τηση στό ρέμα Ικεΐ, άμα φουσκώνη τό ποτάμι.

‘Ο Μοσάκου κι ό Μινοκίτση γυρίζανε σπίτι, 
μιά πολύ κρύα βραδυά, δταν άξαφνα τούς πλά
κωσε μεγάλη χιονιά. Φτάσανε στό πέραμα' καί 
βρήκανε πώς ό βαρκάρης είχε φύγει, άφήνοντας 
τή βάρκα του στον άλλον δχτο τοΰ ποταμοΰ. Δέν 
εΐτανε μέρα γιά κολύμπι· κ’  οί ξυλοκόποι κονέ
ψανε στοΰ περατάρη τήν καλύβα — θαρρώντας το 
καλή τους τύχη πού βρήκανε καί ποΰ νά τρυ
πώσουν. Δέν εΐτανε μαγκάλι μέσα στήν καλύβα, 
οΰτε τόπος νάνάψουνε φωτιά- εΐτανε μονάχα 
μιά δίψαθη καλύβα, μέ μιά πόρτα μοναχή, μά 
δίχως παραθύρι. Ό  Μοσάκου κι ό Μινοκίτση 
μανταλώσανε τήν πόρτα, κ’  έπεσαν νά ξαπο
στάσουν, μέ τις άχυρένιες τους καπότες ριγμέ
νες άπάνω τους. Στήν άρχή"δέν κρυώνανε πολύ'

συνεχή καί Ιπιτυχή διαδοχήν μαθητών. Είιχά- 
ριστον μάλιστα είναι δτι πολλοί Ιξ αυτών προω- 
ρίσθησαν ή είς τό διδασκαλικόν Ιπάγγελμα ή 
είς τήν υπηρεσίαν τής Εκκλησίας. Είθε, εύέλ- 
πιδες καί άγαπητοί νέοι, Ικκλησιαστικοί καί 
λαϊκοί, νά έμμείνητε είς τήν αύτήν αγαθήν πο
ρείαν, ήν μέχρι τοΰδε τόσον άξιεπαίνως διηνύ- 
σατε, είθε ό Παντοδύναμος δστις έως τώρα 
μετά τόσης εύμενείας Ιβοήθησεν ήμδς, νά Ινι- 
σχύση καί νά καθοδήγηση καί είς το μέλλον 
τάς άσθενεϊς ημών δυνάμεις πρός δόξαν τοΰ 
δνόματός του καί τήρησιν τών ιερών αΰτοΰ 
Ιντολών».

Οΰτω περιγράφει τά πράγματα ή «Gazzetta 
degli Stati Uniti delle Isole Ionie». ‘H περι
γραφή τής Ακαδημαϊκής Ικείνης τελετής καί ή 
άνάγνωσις τών θερμών λόγων τοΰ κατ’  Ιξοχήν 
φιλέλληλος Λόρδου καί σήμερον, μετά 83 έτη, 
βαθύτατα συγκινεί. Όμοίας περιγραφάς παρο
μοίων τελετών δύναταί τις νά ΐδη καί είς τό 
βιβλίον τοΰ Α. Παπαδοπούλου Βρετοΰ.
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κ’έλεγαν πώς ή φουρτούνα γλήγορα θά περνούσε 
‘Ο γέρος σχεδόν αμέσως αποκοιμήθηκε· τό 

παιδί δμως, ό Μινοκίτση, έμεινε πολλήν ώρα 
ξυπνητός, άκούοντας τόν άγριο τόν άνεμο, καί 
τό αδιάκοπο δάρσιμο τοΰ χιονιού άπάνω στήν 
πόρτα. Μούγγριζε τό ποτάμι· κ’  ή καλύβα σά
λευε κ’  έτριζε σά γιόγκα στό πέλαγο. Εΐτανε 
φοβερή φουρτούνα· κι ό άέρας κάθε στιγμή 
γινόταν καί πιό κρύος· κι δ Μινοκίτση άνατρί- 
χιαζε κάτω άπ’  τήν καπότα του. Στό τέλος δμως, 
μ’  δλο τό κρύο, τόν πήρε κι αΰτόν δ ΰπνος.

Ξύπνησε μέ' μιά μπόρα χιονιού στά μοΰτρα. 
Ή  πόρτα τής καλύβας είχεν ανοιχτή μέ τό ζόρι' 
καί μέ τό χιονόφεγγο (γιούκη - άχάρι), είδε μιά 
γυναίκα μέσα στήν κάμαρα, —  μιά γυναίκα στά 
όλόασπρα. Εΐτανε γυρμένη άπάνω στό Μοσά
κου καί φυσούσε άπάνω του τήν άναπνόή της·— 
κ’  είταν ή αναπνοή της σαν άσπρος φωτεινός 
καπνός. Τήν ίδια τή στιγμή γύρισε προς τό 
Μινοκίτση κ’  έσκυψε άπάνω του. "Εκανε αυτός 
νά φωνάξη, μά είδε πώς δέ μπορούσε οΰτε ήχο 
νά βγάλη.Ή άσπρη γυναίκα έγερνε άπάνω του, 
δλο καί χαμηλότερα, ώς πού τό πρόσωπό της 
κοντά τόν άγγιξε- καί είδεν αύτός πώς είταν 
δμορφη πολύ,— δν καί τά μάτια της τόν έκαναν 
νά τρομάξη. Λίγην ώρα τόν κύτταξεν άκόμα· — 
ύστερα χαμογέλασε, καί τοΰ κρυφοψιθύρισέ:

— «Είχα σκοπό, σάν τόν άλλονε νά σέ κάμω. 
Μά δέ μπορώ νά μή νοιώσω κάποια λύπη γιά 
σένα, γιατ’ είσαι τόσο νέος.. . Είσαι όμορφο-



β

παιδο, Μινοκίτση- και δέ θέλω νά σέ βλάψω 
τώρα. Άνίσως δμως τό πής σέ κανένα— και 
στη μάννα σου Ακόμα την ίδια — για δ,τι είδες 
απόψε, θά τό μάθω |γώ· και τότε θά σέ σκο
τώσω. . .  Θυμήσου τί λέγω!»

Μέ τά λόγια ταΰτα, γύρισε νά φύγη μακρυά 
του καί πέρασε άπό την πόρτα έξω. Τότε είδεν 
εκείνος πώς μπορούσε πιά νά κουνηθή- καί τινά
χτηκε άπάνω, καί κύτταξεν έξω. Μά ή γυναίκα 
δέ φαινόταν πουθενά- καί τό χιόνι έκανε γιούρ- 
για μέσ’ στην καλύβα. Ό  Μινοκίτση έκλεισε την 
πορια, καί τή στερέωσε μπήγοντας μερικές σκί- 
ζες άποπίσω. Θάμαζε, πώς τήν είχε άνοίξει ό 
άνεμος- — κ’ έλεγε πώς θά είδε δνειρο, καί θά 
πήρε τή λάμψη του χιονόφεγγου στό άνοιγμα 
τής πόρτας γιά τή μορφή τής άσπροφόρας- δέν 
είταν δμως καί βέβαιος. Φώναξε τό Μοσάκου, 
καί τρόμαξε γιατί ό γέρος δέν έδωκε άπάντηση. 
“Απλωσε τό χέρι του στά σκοτεινά, καί άγγιξε 
τό πρόσωπο τοΰ Μοσάκου, καί είδε-πώς εΐτανε 
πάγος! Ό  Μοσάκου εΐτανε κόκκαλο πεθαμένος...

Κατά τήν αύγή, έπεσε ή φουρτούνα- καί άμα 
ό περατάρης γύρισε στή μεριά του, λίγο μετά 
τό έβγαλμα τοΰ ήλιου, βρήκε τό Μινοκίτση νά 
κοίτεται Αναίσθητος δίπλα στό παγωμένο κορμί 
τοΰ Μοσάκου. Γλήγορα τον περιποιήθηκε τό 
Μινοκίτση . καί τον έφερε στά σύγκαλά του- 
έμεινε δμως ό νέος πολύν καιρόν άρρωστος Από 
τό κρύωμα Ικεινής της φοβερής νυχτιάς. Είχε 
καί πολύ τρομάξει μέ τή θανή τοΰ γέρου- δέν 
έβγαλε δμως μιλιά γιά τό όραμα τής γυναίκας 
μέ τάσπρα. “Αμα ξανάγεινε καλά, ξαναγύρισε 
στή δουλειά του, — πηγαίνοντας μονάχος κάθε 
πρωί στό δάσος, καί γυρίζοντας τό δειλινό μέ 
τά δεμάτια του τά ξύλα, πού τονέ βοηθούσε ή 
μάννα του νά τά πουλάη.

“Ενα βράδυ, τό χειμώνα τοΰ παρακάτω χρό
νου, καθώς γύριζε σπίτι του, προσπέρασε μιά 
κόρη πού έτυχε νά περπατή στον ίδιο τό δρόμο. 
Εΐτανε μιά ψιλόλιγνη κοπέλλα, πολύ δμορφη 
στην δψη- και Απάντησε στό χαιρετισμό τοΰ 
Μινοκίτση μέ μιά φωνή τόσο γλυκεία στήν 
άκοή, σάν τή φωνή τοΰ πουλιού πού κελαϊδεΐ. 
Τότε κι αύτός περπάτησε σιμά της- κ’  έπιασαν 
τήν κουβέντα. 'Η  κοπέλλα είπε πώς τήν έλεγαν 
Ό  - Γιούκη- 1 πώς είχε χάσει τελευταία καί τούς 
δυό της τούς γονιούς- καί πώς ¿πήγαινε στή 
Γεδώ, δπου έτυχε νάχη κάτι φτωχούς Απ’  τή 
γενιά της, πού θά τή βοηθούσαν νά βρή σπίτι 
νά μπή δούλα. *0 Μινοκίτση γλήγορα ένοιωσε 
πως τονέ μάγευεν εκείνο τό παράξενο κορίτσι- 
καί δσο περισσότερο τό κύτταζε, τόσο τοΰ φαι
νόταν ωραιότερο. Τή ρώτησε δν είταν άρραβω- 
νιασμένη κι δλα- κι αύτή, γελώντας, τοΰ άπο-

1 Τό όνομα αύτό θ ά  πή «Χιόνι», καί δέν είναι 
ασυνήθιστο.

κρίθηκε πώς είταν έλεύτερη. Τότε, κι αύτή, μέ 
τή σειρά της, ρώτησε τό Μινοκίτση αν είταν 
παντρεμένος ή τον είχε δοσμένο τό λόγο του νά 
παντρευτή- καί αύτός τής είπε πώς, αν καί δέν 
είχε παρά μιά χήρα μητέρα νά συμτηρή, τό 
ζήτημα τής «τιμημένης! νύφης» δέν είχεν ακόμα 
συζητηθή, γιατ’  εΐτανε πολύ νέος. . .  "Ϋστερ’  άπό 
κείνα τά ξεμυστηρέματα, περπάτησαν ώρα πολλή 
δίχως νά μιλήσουν- δμως, καθώς λέγει ή παροι
μία, ΚΙ γά άρέμπα, μ& μό χούτοι χόδο μι μόνο 
βό Ιον : '«“Αμα ό πόθος είναι σιμά, μιλούν τά 
μάτια δπως τό στόμα». ‘Ως πού νά φτάσουνε 
στό χωριό, είχανε συμπαθήσει πολύ δ ένας τόν 
άλλονε- καί τότε ό Μινοκίτση είπε στήν Ό  - Γι- 
ούκη νά μείνη λίγο νά ξαποστάση σπίτι του. 
“Υστερα άπό λίγο ντροπαλό δισταγμό, μπήκε 
μαζί του μέσα τό κορίτσι- κ’ ή μάννα του τήν 
καλοδέχτη καί τής έτοίμασε ζεστό φαΐ. Ή  Ό  - Γι- 
ούκη φέρθηκε τόσο εύγενικά, ώστε ή μάννα τοΰ 
Μινοκίτση τή συμπάθησε αμέσως καί τήν κατά- 
φερε νά χασομερήση μέ τόν πηγαιμό της στή 
Γεδώ. Καί τό φυσικό τέλος τής ύπόθεσης εΐτανε 
δτι δέν πήγε διόλου ή Ό -Γ ιούκη  στή Γεδώ. 
Έμεινε στό σπίτι, ως «τιμημένη νύφη».

'Η  Ό  - Γιούκη Αποδείχτηκε πολύ καλή νύφη. 
“Οταν ή μάννα τοΰ. Μινοκίτση πέθανε μέτόν 
καιρό της,— πέντε χρόνια ύστερώτερα, —τά τελευ
ταία της τά λόγια εΐτανε λόγια αγάπης κ’ έγκώμια 
γιά τοΰ γιου της τή γυναίκα. Κ’  ή Ό  - Γιούκη 
έκανε τοΰ Μινοκίτση δέκα . παιδιά, άγόρια καί 
κορίτσια— δμορφα παιδιά δλα τους, καί μέ 
δέρμα πολύ λευκό.

Οί χωριανοί θαρρούσανε τήν Ό-Γιούκη ξεχω
ριστή γυναίκα, άπό γένος άλλοιώτικο παρά τό 
δικό τους. Οί περισσότερες χωριάτισσες γερνούνε 
γλήγορα- ή Ό-Γιούκη δμως, κι ακόμα σάν έγεινε 
μητέρα δέκα παιδιώνε, φαινόταν νέα καί δ ρ ο -. 
σερή, δπως τή μέρα πού πρωτοήρθε στό χωριό.

“ Ενα βράδυ, Αφού πλαγιάσανε τά παιδιά, ή 
Ό -Γ  ιούκη καθόταν κ “έραβε μέ τό φώς τοΰ χαρτο- 
φάναρου- κι δ Μινοκίτση, κυττάζοντάς την, είπε:

— «Τό νά σέ βλέπω νά ράβης Ιδώ, μέ τό 
φώς στό πρόσωπό σου, μοΰ θυμίζει ενα παρά
ξενο πράμα πού μοΰ συνέβη σάν ήμουν δεκοχτώ 
χρόνων Αγόρι. Είδα τότε καποιανε, τόσο ωραία 
καί λευκή σάν εσένα τώρα —  μά τήν αλήθεια, 
σοΰ έμοιαζε πολύ...»

Χωρίς νά σηκώση τά μάτια άπό τό ράψιμό 
της, ή Ό  - Γιούκη άποκρίθηκε.

— «Πές μου γιά δαύτη... Ποΰ τήν είδες;»
Τότε δ Μινοκίτση τής είπε γιά τήν τρομερή

τη νύχτα στοΰ περατάρη τήν καλύβα, — καί γιά 
τήν “Ασπρη Γυναίκα πού έσκυψεν άπάνω του, 
γελαστή καί σιγανόλαλη, — καί γιά τήν άλαλη 
θανή τοΰ γέρου Μοσάκου. Καί είπε:

—  «Στον ύπνον ή στον ξύπνο μου, ¿κείνη 
είταν ή μόνη φορά πού είδα πλάσμα τόσον
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ωραίο σάν εσένα. Φυσικά, δεν είταν πλάσμα 
Ανθρώπινο- καί τή φοβήθηκα, — παραπολύ τη 
φοβήθηκα — μά εΐτανε τόσο άσπρη ! . . .  ’Αλη
θινά, ποτέ μου δέν μπόρεσα νά βεβαιωθώ Αν 
είδα δνειρο, ή τή Χιονονεράϊδα... » .

Ή  Ό -Γ  ιούκη πέταξε κάτω τό ράψιμό της, καί 
σηκώθη, κ’ έγειρε άπάνω στό Μινοκίτση, κεΐ πού 
καθότανε αύτός, καί τοΰ έσκουξε κατάμουτρα:

— «Εΐμουν εγώ — εγώ — εγώ! Είταν ή 
Ό  - Γιούκη! Καί σοΰ είπα τότε πώς θά σέ σκό
τωνα αν έβγαζες μιλιά γι’αύτό! . .  .’Άν δέν εΐτανε 
τούτα τά παιδιά πού κοιμούνται δώ -πέρα, θά 
σέ σκότωνα τώρα εγώ ! Καί τώρα καλά θά κάνης 
νά τάχης έννοια, πολλή έννοια- γιατί δν ποτέ 
λάβουν άφορμή νά παραπονεθοΰνε γιά σένα, 
άπό μένα θά τό βρής δ,τι σοΰ αξίζει!»  . . .

Κ’  ένφ έσκουζεν άκόμα, ή φωνή της έγεινε 
λεπτή σάν τό κλάμα τοΰ άνεμου- — καί τότε 
έλυωσεν δλη κ’  έγεινεν άσπρος φεγγερός Αχνός 
πού τυλίχθη στά δοκάρια τής σκεπής κ’  έτρεμό- 
σβυσε κ’  έχάθη μέσα Απ’  τήν τρύπα τοΰ τζα
κιού .. .  Κανείς δέν τήν είδε άπό τότε.

Μ Ο Υ Τ Ζ Ι Ν Α

Στό δρόμο τής Άκασάκα, στό Τόκυο, είναι 
ένας κατήφορος πού λέγεται Κίϊ-νο-κούνι-ζάκα 
— καί αύτό εννοεί δ Κατήφορος τής ’Επαρχίας 
τοΰ Κίί. Δέν ξέρω γιατί λέγεται Κατήφορος τής 
Επαρχίας τοΰ Κίϊ. Στό ένα πλάϊ τοΰ κατήφο
ρου βλέπεις ένα παλαιό χαντάκι, βαθύ καί πολύ 
πλατύ, μέ Αψηλούς πράσινους δχιους πού Ανα
βαίνουν ώς σέ κάτι περιβόλια- — καί στό άλλο 
πλάϊ τοΰ δρόμου απλώνονται τά μακρυά καί 
περήφανα τείχη ένός αύτοκρατορικοΰ παλατιού. 
Πριν έρθη δ καιρός μέ τό φανάρια τοΰ δρόμου 
καί μέ τις τζινρικίσχες1, ¿κείνη ή γειτονιά εΐτανε 
παντέρημη άμα νύχτωνε- κ’ οί παρωρίτες πεζο
πόροι λοξεύανε μίλια Από τό δρόμο τους παρά 
νάνέβουνε τόν Κίϊ-νο-κούνι-ζάκα, μόνοι τους, 
ύστερ’  Από τό ήλιοβασίλεμα.

Κι ολ’  αύτά, γιατί μιά Μουτζίνα περνοδιά- 
βαινε άπό κείθε.

Ό  τελευταίος πού είδε τή Μουτζίνα είταν ένας 
γέρος έμπορος άπό τό μαχαλά Κιομπάσχι, πεθα
μένος έδώ καί τριάντα χρόνια. Νά ή ιστορία, 
δπως τήν έλεγε:

Μιά νύχτα, σέ ώρα περασμένη, ανέβαινε βια
στικός τόν Κίϊ-νο-κούνι-ζάκα, δπου ξάνοιξε 
μιά γυναίκα καθισμένη δίπλα σιό χαντάκι, ολο
μόναχη καί πνιγμένη στούς θρήνους. Φοβήθηκε 
δ άνθρωπος πώς ήθελε ή γυναίκα νά πέση νά 
πνιγή, καί στάθηκε νά της προσφέρη δ,τι βοή
θεια ή παρηγοριά δυνόταν. ’Εκείνη φαινόταν 
λιγερή καί χαριτωμένη κοπέλλα, δμορφα στολι
σμένη- καί τά μαλλιά της εΐτανε σιαγμένα σάν

1 Α μ αξάκια πού ι ό  σέρνουν άνθρωποι.

κοριτσιού άπό καλή φαμίλια. «Ό -τζότσου» 1 
¿φώναξε, πηγαίνοντας σιμά της, — «Ό-τζότσου, 
μή κλαίς έτσι! . . .  Πές μου, τί τρέχει- κι δν είναι 
τρόπος νά σέ βοηθήσω, θά χαρώ νά σέ βοη
θήσω». (Τό έλεγε μέ τά σοβαρά του αύτό πού 
έλεγε- γιατί εΐτανε πολύ καλός άνθρωπος). ’Εκείνη 
δμως δλο κ’  έκλαιγε, — κρύβοντάς του τό πρό
σωπό της μ’  ένα άπό τά φαρδομάνικά της. 
«Ό -τζότσου», τής ξαναεΐπε, δσο μπορούσε 
εύγενικώτερα, — κάνε μου τή χάρη, κάνε μου τή 
χάρη νά μ’  άκούσης! . . .  Δέν είναι τόπος αύτός 
γιά μιά νέα, νύχτα ώρα! Μήν κλαίς, σέ θερμο- 
παρακαλώ! — πές μου μονάχα πώς μπορώ νά σέ 
βοηθήσω σέ τίποτα! » Άργοσηκώθη εκείνη, μά 
τοΰ γύριζε τήν πλάτη κι δλο θρηνούσε καί ωδυ- 
ρόταν δπίσω άπ’ τό μανίκι τηςΈβαλε.τόχέριτου 
δ άνθρωπος αλαφρά άπάνω στον ώμο της, καί 
είπε μέ παρακάλια: — «Ό -τζότσου ! — Ό -τ ζ ό 
τσου! — Ό -τζότσου ! . . .  Δώσε μου Ακρόαση, μιά 
στιγμούλα μόνο!... Ό-τζότσου— Ότζότσου!» ...  
Τότες ¿κείνη ή Ό -τζότσου γύρισε, κι άφησε νά 
πέση τό μανίκι της, καί σκούπισε τό πρόσωπό 
της μέ τό χέρι της- —  καί ό άνθρωπος είδε πώς 
δέν είχε αύτή ούτε μάτια ούτε μύτη ούτε στόμα, 
— κ’  έβαλε τίς φωνές κ’  έφυγε τρεχάτος.

Ά πάνω στον Κίϊ - νο - κούνι - ζάκα Ανέβαινε 
τρέχοντος- καί δλα εΐτανε ’ μαΰρα καί σκοτεινά 
μπροστά του.. "Ολο έτρεχε κ’  έτρεχε, δίχως νά 
θαρρέψω νά κτττάξη πίσω- καί στό τέλος είδε 
ένα φανάρι, τόσο μακρυά, πού φαινόταν δπως 
τή λάμψη τής λαμπυρίδας- καί τράβηξε κατά 
κεΐ. Είδε πώς δέν είταν παρά τό φανάρι ενός 
γυρολόγου αόμηα - τζή ?, πού είχε στήσει τά 
σύνεργά του πλάι στό δρόμο- μά κάθε φώς καί 
κάθε Ανθρωπινή συντροφιά εΐτανε καλά, ύστερα 
άπό κείνο τό κακό- κ’  έπεσε στά πόδια τοΰ 
σόμπα - τζή, τσιρίζοντας, « Ά ά  —  ά ά ! — ά ά !!!»

— « Κόρε!  χάρε!» τοΰ φώναξε Απότομα δ 
σόμπα-τζής. «Τί είναι; τί Ιπαθες; Σ έ χτύ
πησε κανένας;.»

—  «Ό χι —  κανένας δέ μέ χτύπησε», έσκουξε 
δ άλλος, — « μονάχα. . . ’ Α ά  — & ά !  »

— «Μονάχα σέ τρομάξανε; » ρώτησε δ στρα
τοκόπος, δχι συμπαθητικά. «Κλέφτες;»

—  «“Οχι κλέφτες, — δχι κλέφτες», Αγκομά- 
χησε δ τρομαγμένος άνθρωπος. . .  «Ε ίδα... είδα 
μιά γυναίκα— κοντά στό χαντάκι- — καί μού- 
δειξε... Άά. Δέ μπορώ νά σοΰ πώ τί μούδειξε!»...

—  «Έ έ ! Εΐτανε σάν αύτό εκείνο πού σοΰ- 
δειξε; » τοΰ φώναξε δ σό/ιπα - τζής, σκουπίζον
τας τό πρόσωπό του — κι αύτό έγεινε τότες δμοιο 
σάν Αύγό.. .  Καί, μονομιάς, έσβυσε καί τό φώς. 
[Άπό τά άγγλικόν *πό Ν. Π.] ΛΕΥΚ ΛΔΙΟΣ ΧΕΡΝ

1 Ό -τ ζ ό τ σ ο υ  («τιμημένη δεσποινίδα»), —  ευγενικός 
τρόπος γιά νά μιλήοης σέ μιά νέα πού δέν έχεις τη 
γνωριμία της. * Σόμπα  είναι εν« είδος σούπας άπό 
καλαμπόκι, κάτι πού μοιάζει σά φιδές.



ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ — ΤΟ ΝΚΥΛΓΙΟ

Τρεις καλογέροι κρητικοι καί τρεις πού τ"Αγιον "Ορος 
(Μες τό 'ψαριανό καράβι!)1 

Καράβιν έρματώνάσι κ’ ήταν σαράντα Ήηχες.
Κ’ είχε πανιά μεταξωτά κι’ άντένες σιδερένιες 
Κ’ είχε καί τριά μουτσόπουλα πού τούς καιρούς γνωρίζου. 
Τδνα γνωρίζει τό Βορειά τδλλο τή τραμονντάνα 
Τό τρίτο τό καλύτερο πολλούς καιρούς γνωρίζει.

— « Δέ σέ φοβούμαι, κύρ Βορειά, φυσήξεις δεν φυσήξεις
Κ’ εχω πανιά μεταξωτά κι* άντένες σιδερένιες.
Κ’ εχω και τριά μουτσόπουλα πού τούς καιρούς γνωρίζου. 
Τδνα γνωρίζει τό Βορειά τάλλο τή τραμουντάνα 
Τό τρίτο τό καλύτερο πολλούς καιρούς γνωρίζει.
’Ανέβα, βρε μουτσόπουλο, επάνω ατό κατάρτι 
Νά δής καιρό τόν έχουμε, καιρό τον περπατούμε». 
Παιζογελώντας νέβαινε, κλαίοντας κατεβαίνει.

— « Τί εχεις, βρέ μουτσόπουλο, κλαίοντας κατεβαίνεις;»
— «Τί νάχω, καπετάνιο μου, κλαίοντας κατεβαίνω;

Ή  Μπαρμπαριά στράφτει βροντά, τό Τούνεζι χιονίζει 
Καί τής Άτάλιας τά βουνά άγέρας τά γκρεμίζει.

(Παναγιά μου άπό την Τήνο!)
Νά φέρνω κάσες τό κερί καί κάσες τό λιβάνι 
Καί μέ τά βουβαλόπετσα νά κουβαλώ τό λάδι».
Κόμα ό λόγος έστεκε, κόμα τό μετζαρόλι,
Γεμίζει ή θάλασσα πανιά κι’ ό άμμος παληκάρια.

Έ κ  τής ανεκδότου συλλογής Π Α Υ Λ Ο Υ  Γ Ν Ε Υ Τ Ο Υ

. 1 Τ ό  «Ναυάγιο» έχει καί τή μουσική του1 τήν θυμούμαι καλά. 'Απλή, άρχαΐκή 
θλιβερή· καί σύμφωνη μέ τήν ΰπόθεσι- Εις τάς άρχάς εχει άλλην ίπ φ δόν  (γύρισμα)

« Τρεις καλογέξοι χρητιχοί καί ιρβι; πού ϊ’  “Α γιον  Ό ρ ο ;
Κ αράβιν S . .  . μ ις  τ ό  ψαριανό χαράβι ■' .

. Κ αράβιν έρματώ ναοι 
Καράβιν (ρμ ατώ να α ι, χ’  ήταν οαράνια  πή%!$, κλπ.»

• . Ό τ α ν  όμοις φθόνο τάμα  τό αλλάζει ή έπφδΟς καί βάζει:
* Π αναγιά μ ο ν  άπό τή ν  Τήνο /  »

Π . Γ.

Ο ΓΚ Μ Ο Σ  T O V  Σ ΤΟ ΙΧ ΙΟ Υ

Α '  '

Μιά φορά τό στοιχιό των στοιχιών, σκέφτη' 
νά συγγενέψη μέ τούς άνθρώπους, νάνθρω- 

πέψη μαθές κι’  αυτό. “Έτσι, άφοΰ ντύδη άνθρώ- 
πινα δέματα, κεβαλε πρόσωπο τόν ήλιο, στέμμα 
τό φεγγάρι καί γιά παραστολίδια του, τ’  άστέρια 
τούρσνοΰ, πήρε γύρα, μέ τό φτερωτό του άλογο, 
του κόσμου τές χώρες καί τά χωριά, γιά νά συν- 
τύχη κείνη πούβλεπε στό νοΰ του καί ζήλευε 
στην καρδιά του.

Καί γυρνοΰσε νύχτα μέρα ψάχνοντας καί .ρω
τώντας μέσα σέ παλάτια, σέ καλύβες, χωρίς που
θενά νά κοκέβη, τήν δμορφη τοΰ νοΰ του, ούτε 
νάκουη γι’ αυτή. Κοιμήθη σέ παλάτια σά βασι
λόπουλο, σέ φτωχικά καλύβια σά στρατολά
της ή πραματευτής. “Εγινε πολεμιστής σέ πολέ
μους, παλαιστής σέ παλαίματα, θεριστής σέ 
δέρους, τραγουδιστής καί χορευτής, σέ γόμους 
καί πανηγύρια, κουρσευτής σέ κουρσέματα,
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πουθενά, τίποτα! ’Απ’  όλοΰθε ξεκινούσε κατα
σκασμένο. "Ετσι, δώ κεκεΐ τρέχοντας-, τώφεραν 
οί στράτες στην άκρη τής γής. Πέρα δέν περ
νούσαν πιά.

— Του κάκου χάνουμαι!. . .  Θαν’ αγέννητη 
ή ΐαφιασμένη ! . . .

"Ετσι μίλησε μέσα του, καί κέντρισε τάλογό 
του πίσω γιά τά παλάτια του.

***
Γυρίζοντας, είδε κεί παράμερα’να καλυβοχώρι.
— "Ας ψάξω κέδώ, για νά μην τδχω έννοια! 

—  είπε μέσα του.
Προπατεΐ καί φτάνει στα έμπα του χωριού.
“Από τό πρώτο καλύβι πάπάντησε στην άκρη 

τού χωριού, ακούσε χλιβερό μοιρολόι.
— Δέ μπορεί! . . .  ή τραγουδίστρα του θάχη 

καί πρόσωπο μαγικό.. .
Φτάνει στην αύλή, ξεπεζέβει, καί διπλοκτυ- 

πάει μέ τό κοντάρι του την άρμαρφμένη θύρα.
— Νοικοκυραΐοι, άνοίχτε μου! . . .  είμαι νηστι

κός διαβάτης! . .  .
Η θύρ’  άνοίχτη διάπλαχη. Ή  νοικοκυρές στά

θηκαν μάρμαρο όμπρός στον ξένο, κι* ό ξένος 
στύλος δμπρός στες νοικοκυρές. Κελεγαν μέσα 
τους εκείνες:

— Μην κατέβη 6 ήλιος τούρανού; . . .
Καί ρωτούσε ό ξένος μέ τό νοΰ του:
— Μήν κρύβεται δώ μέσα τής νύχτας τό 

φεγγάρι;
* * *

Τό στοιχιό πρωτορώτησε τή μάννα:
— Θειάκω μου, ποιός, καί γιατί μοιριολρ- 

γούσε τόσο χλιβερά;. . .
— Ξένε μου, τής δυχατέρας μου δ διαλεχτός 

ξενήτεψε για προκοπή.— Φεγγάρω μου, τής είπε, 
ως πού νά τοιμάσης καί συ τά προικιά σου, θά 
γυρήσω κέγώ μέ νάχτι καί μέ προκοπή...— Πέ
ρασαν, ξένε μου, πό τότε, ξάμηνα καί φεγγάρια, 
ή κόρη μου έρραψε κι* άπόρραψε τά προικιά της, 
υφανε καί ξύφανε τήν άντρομίδα μέ τάστρα 
τούρανού καί τά λούλονδα τής γης, κι" δ καλός 
της άπό τό μίσεμα δέ γύρησε άκόμα, ούτε μας 
έστειλε γραφή καί παραγγολή καμιά. Κ* έτσι, 
άπάντυχες, μέ θλίψι καί φαρμακάδα τρώμε τό 
κριθάρινο ψωμί μας, μέ λάχανα άνάλαδα! . . .  Καί 
νάχουμε ρώτημα καλό, ποιός είσαι ξένε μου; καί 
πού, μέ τό καλό, πορεύεσαι;. . .

—  Είμαι δ βασιλείας τού κόσμον, καί βγήκα 
γύρα, ψάχνοντας καί ρωτώντας γιά κείνη πού 
μοΰ μοιάζει, νά τήν κάμω βασίλισσα στά κρου
σταλλένια μου παλάτια. Γύρησα τον κόσμον δλο 
χωρίς πουθενά νά τήν συντύχω. "Εκαμα κι’ άπό- 
καμα πιά, καί πήρα τή στράτα πίσω. Μά περ
νώντας άπό δώ τάπόξενο χωριό σας, βρήκα τήν 
κόρη τής λογής μου κλειστή στο φτωχικό σου .. .

Μάννα καί κόρη προσκύνησαν τό κρυφό 
στοιχιό.

—  Στους δρισμούς σου, βασίλειά μου!. . .
Καί τάνθρώπινο στοιχιό, δρασκέλησε τό κατώ

φλι τού φτωχικού καλυβιού. Μέ το έμπα του, τρε- 
μοσείστηκαν οί ξερότοιχοι μέ τή βουλιαγμένη 
σκεπή, καί τό χορταριασμένο παρεθύρι.

* * *
Χάραξε ή αυγή. Τό στοιχιό κρυμμένο μέσα 

στον πανώριο βασίλειά, πήρε τή Φεγγάρω στό 
φτερωτό του άλογο, καί βιαστικά ξεκίνηοε γιά 
τά παλάτια του.

— "Εχε γειά, μάννα.. .  καί στά πιστρόφια μέ 
τό καλό, νά μάς καρτερφς.. .

— Στό καλό, «αιδιά μου. 'Η  στράτα σας στό 
σύρε καί στό έλα, νάν πλατειά καί ίσια.

Κέτρεχε τάλογο σά μαύρο σύννεφο στόν 
ουρανό πού τό φυσάει δυνατός άέρας.

— Καλέ μου!. . . είνε' άλάργα ή μάννα σου 
άκ όμ α ;,'..

— Μένα,. . .  δέ μέ γέννησαν άνθρώποι!. . .
Στόν άπάντεχο αυτό λόγο, γύρησε ή κόρη

κ’ είδε νά σφίγγεται στήν αγκαλιά ένού άχαρου 
θεριού. Κρύος ίδρωτας κι’  άκράτητη θροΐλα 
άπλώθηκαν στό κορμί της. Τά μάτια της σκοτεί
νιασαν, ή μιλιά της κόπη μέσα της, καί στό κε
φάλι της άκουε μιά βουή, σάν κείνη πού φέρνει 
άπό μακρυά βαρύ χαλάζι. Ή  Φεγγάρω πίστεψε 
πώς δέν δνειριάζεται!. . .

* « ·
Τάλογο στάθη. Τό στοιχιό ξεπέζεψε κέσπρωξε 

τό βράχο πούταν άπόστρατα. ‘Ο βράχος μέριασε 
καί φάνη τό στόμα ένού σκοταδερού καί άχα
ρου καταρράχτη.

—  "Ιδού τα τά παλάτια μου! . .  . Κατέβαινε !.
Χίλια,πατήματα κΓάκόμα τρεις χιλιάδες πάτη

σαν ώς νά φτάσουν στην καρδιά τής γής. Σ α 
ράντα μισάντρες άνοιξαν καί σαράντα μισοχώρια 
πέρασαν ώς πού νά φτάσουν στόν σαράντα ένα 
θόλο. ,’Αράποι καί "Αράπες κι* άλλα, λογιών- 
λογιών, στοιχιά, άραδιασμένα ζερβά καί δεξιά, 
προσκύναγαν στό διάβα του τό στοιχιό.

— Νά τά παλάτια μου, νά κ* οί σκλάβοι 
μου! . . .  Είνε ούλα δικά μου καί δικά σου!

· · «
Περνούσαν οί καιροί κι* ή θει-Άστέρω δέν 

έβλεπε τούς νειόπαντρους νά πιστρέφουν στά 
πιστρόφια. Δέν ήξερε τίνά πή καί τί νά πιστέψη 
μέ τό δργητό τους. Κεϊ πού κάθονταν μιά μέρα 
στήν αυλή της καί φρόντιζε, σκεφτική, νά μαν- 
τέψη γιά τήν τύχη τού παιδιού της, ήρθε κέπεσε 
στήν ποδιά της ή λευκή περιστέρα πού πήρε 
μαζί της ή Φεγγάρω. Ή  θει-Άστέρω, μέ λα
χτάρα ξέρραψε άπό τό φτερό της μιά γραφή. 
Κέγραφε μέσα ή Φεγγάρω:

«Μάννα μου άνάτυχη ! Τά βάσανα δπου 
»τραβώ κι’  ή πίκρες δπου πίνω, άλλος στόν 
»κόσμο νά μήν πιή, ούτε καί νά τραβήξη. Δέν

»παντρέφτηκα, μάννα μου, τό βασίλειά, σκλαβώ- 
»θηκα στού κόσμου τό στοιχιό! . . .  Φεύγει μέ τό 
»χάραμα, κέρχεται μέ τό βασίλεμα. Μέ ποτί- 
»ζει πρώτα τού πουλιού τό γάλα, ύστερα γένεται 
»ένας άχούφτιαστος μακριός σαπίτης, κουλου- 
»ριάζεται στό κορμί μου, καί βυζαίνει άχόρταγα 
»τό αίμα μου άπό τή ζερβή μου ρόγα!. . .  
»"Υστερα, μέ ξελυγοθυμάει, μέ ποτίζει τό γλυκο- 
»βότανο, γιά νά ξαναγιάνω, καί πλαγιάζει στήν 
»ποδιά μου ώς τά ξημερώματα! . . . "Ετσι μέ 
»μαρτυρεύει μέσα στάνήλια κι’ άνάερα παλά- 
»τια του. Δε μάφίνει νά πεθάνω, ούτε καί νά 
»ζήσω! . . . » .

Β
Ή  Λάμια, ξύπνησε τρομαγμένη καί συχνο- 

ρωτούσε μέ χαϊδέματα καί παρακάλετα τό ζη
λεμένο της:

— Αύγερινέ μου! γιατί βογγφς κΓόδέρνεσαι; 
Τά δάκρυα σου, σάν κοκοσιελι, κύλησαν στά 
στήθεια μου, κ* οί στεναγμοί σου τράνταξαν τού 
πύργου τά θεμέλια καί τούς θολούς. Κρίνε μου, 
τί κακό σέ βρήκε; Τί θυμήθηκες καί σκάζεις;

—  Λάμια μου! στά χρόνια μας όνειριάστηκα 
πολλά, μά σάν τάποψινό δνείριασμα δέν είδα, 
δέ θά δ ώ ! . . .

— Μήν δνειριάστης τούς δικούς; Μήν πε- 
θαίν’  ή μάννα σου; Μήν ταφιάστη κανείς γο- 
νειός σου; Μαρτύρα μου τόνείριασμα καί θά 
σοΰ τό διαλύσω.

—  Τήν πετροπέρδικα πού χόρευα, μέ γέλιο 
μέ καμάρι άπάνου στήν παλάμα μου, ξεχύθη ένα 
καιάμαυρο γεράκι, τήν πήρε στά γυριστά του 
νύχια, καί χάθη, κράζοντας, μέσα σένα σκοτει
νιασμένο χάος! . . .  Καί τώρα, Λιάμια μου, ή 
μάννα της βογγάει καί στηθοδέρνεται, μή γνω
ρίζοντας τού γερακιού τή φωλιά, καί μήν έχον
τας κυνηγητή νά στείλη! . . .  Όλοημερίς κάθετα» 
στά δίστρατα καί συχνορωτάει τούς διαβάτες 
μήν είδαν ή μήν άκουσαν γιά τής κλεμένης 
τόν δικό! . . .  Καί στέλνε» παραγγολές καί τεμι- 
χιάσματα μάνθρώπους, μέ πετούμενα, μέ τά 
τρεχούμενα νερά, μέ τόν άέρα, μέ τόν Ηλιο, 
μέ τό Φεγγάρι, κι’ άκόμα μέ τά όνειρα! .  . .

Ή  μάγισσα άπό τά λόγια του, γύρησε τό 
πρόσωπό της κέκλαψε κρυφά. "Υστερα έσκυψε,

δκουσε τά βαθειά τής γής, μελέτησε 'στό νοΰ 
της τά κρυφά της, κεΐπε ακουστά:

—  Ή  κόρη πόνειράστης χλίβεται στά τάρ- 
ταρα τής γ ή ς !. . .  Μή χασοη μέρας. Σέλλωοε τό 
νοητάχϊ βάλτου άφόρια σέλα, άδάγκωταχαλινά 
καί πέταλα' απάτητα. Πάρ’  αύτά τά πέντε μιλη
μένα μαγικά: μήλο χρυσό, άλύγιστο κοντάρι, 
άμμουδένιο άκόνι, χτένι ψιλό καί πράσινο σα
πούνι. Τάλογο θά σέ φτάση σένα θεριό βράχο, 
θ ά  σταθή στή ρίζα του καί θά σκάφτη τό 
χώμα. ’Εσύ νά ξεπεζέψης καί νά κάμης ιό καί 
τό, έτσι κέτσι. Σύρε στό καλό καί κάμε τές 
όρμήνειες μου.. . * * *

Τό νοψάκι, βουτημένο στό άφρι του, έτρεχε 
σά βόλι μέ τόν Αυγερινό, χωρίς νά ξανασάνη 
πουθενά. "Εφτασε κεστάθη χλιμυντρίζοντας στή 
ρίζα ένού βράχου. Μέ τό δεξί του πόδι έσκαφτε 
τό χώμα καί μέ τό στρίψιμο τού κεφαλιού του 
έδειχνε στό»’ άνθρωπό του τό σημάδι. Ό  Αυγε
ρινός ένοιωσε καί ξεπέζεψε — μέ τή δνναμι τής 
Λάμιας, — είπε, καί χτύπησε τρεις φορές μέ τό 
κοντάρι του τό βράχο. Ό  βράχος άναγυρίστη καί 
φάνη τό στόμα τού καταρράχτη. Φιλεϊ τό μήλο 
τρεις φορές καί τό ρίχτει μέσα μέ τά λόγια: 
Πέσε μήλο στήν ποδιά τής ψιλόλιχνης καγγε- 
λοφρνδας, πώχει τόν ήλιο πρόσωπο και τό φεγ
γάρι κάλλη. Πώχει καλόν και τήν πονά, μάννα 
καί τή ΰρηνάει. * * *

Τό μήλο πήγε κ’  ή κόρη άνέβη. Δέ χάνουν 
καιρό. Ρίχνουνται στό νοητάκι καί φεύγουν γιά 
τή μάννα τους. Τό στοιχιό τούς δοκήθη καί τούς 
κυνήγησε. ‘Ο Αυγερινός έρριξε πίσω του τό 
άκόνι, καί σηκώθηκαν άθεώρατα βουνά. Τό στοι- 
χιό τά πήδησε. Ρίχνει τό χτένι και φυτρώνουν 
δασοί λόγγοι. Τό στοιχιό έγινε νά φεΐδι καί τά 
διαπέρασε. Ρίχνει τότες καί τό σαπούιι κι’ άπλώ- 
νεται πίσω του θάλασσα δνακρη. Τό στοιχιό 
σκεπάστη άπό τά νερά. ’Αναδεύονταν, μούγ- 
γριζε, φυσούσε, σήκωνε κύματα βουνά, τίποτα! 
Πέρα δέν περνούσε, στεριά δέν έβρισκ ε!... 
"Εμεινε μέσα στά κατάβαθα νερά! . . .

Κέμειναν, άπό τότε, τά'βουνά ορθά, οί λόγ
γοι φυτεμένοι, κ’ ή θάλασσα άστέρευτη.. .

Θ Ε Ο Δ. Δ. Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Σ  
(ΒΑΛΊΈΤΣΙΩΤΗΣ J
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Ερχεται, έφθασεν δ καιρός, δπου τό Ιναέριον 
ταξίδι δέν θά κάμ,ντ) καμίαν Ιντύπωσιν. Ό  

άνθρωπος πετφ τώρα είς τόν δέρα. “Ενας Αερο
πόρος, δ Γάλλος Μπλεριώ, ¿πέρασε τό στενόν 
τής Μάγχης με τό μονεπάιεάόν του. 01 ’Αμερι
κανοί άδελ<ροί Ράϊτ κάμνουν κανονικά ταξβίδια 
100 καί πλέον μιλίανν μέ τά δυιλεπίπεόά των. 
Ό  “Αγγλος Κόδυ ¿τοιμάζεται νά ταξιδεύση 
άπό τό Λονδίνον είς τό Μάντσεστερ έναερίως. 
Είς τούς Ρήμους, δπου έστέφοντο άλλοτε ο! 
βαοιλείς τής Γαλλίας, ή νίκη κατά των ρευμά
των τοΰ άέρος έστεψε τόν άνθρωπον είς τούς 
άεροπορικούς αγώνας. Και είς τό Παρίσι πρό 
δλίγου μόλις εθαυμάσθησαν είς είδικήν “Εκθε- 
σιν τά προ'ίόντα τής άερο. . .  ναυπηγικής τέχνης. 
Ό π ω ς γράφει δ Γάλλος επιστήμων Παινλεβέ, 
«ή Αποφασιστική νίκη εκερδήθη, μένει δέ τώρα 
νά δργανώση δ άνθρωπος την νίκην του».

Άλλ’  έπέρασαν δεκάδες αιώνων δια νά 
νικήση δ άνθρωπος, και ή ίδέα τοΰ «βαρυτέ-: 
ρου τοΰ άέρος» νά γείνη 
πραγματικότης. Είς δλων 
των λαών τάς μυθολογίας 
— καί είς την Χαλιμάν 
άκόμη — θά εΰρετε τούς 
παράτολμους ήρωας πού 
Ιδοκίμασαν νά πετάξουν 
με τεχνητά πτερά. Ό  Δαί
δαλος έφυγε διά τοΰ άέ- 
ρος είς τήν Σικελίαν από 
τόν Λαβύρινθον, δ υιός 
του δμως, δ “Ικαρος, έπεσε 
καί ¿πνίγη είς τήν θά
λασσαν, διότι ήθέλησε 
νά παραπλησιάση είς τόν 
ήλιον, κ’  έλυωσαν τά κέ- Τομή χοί προβολή τοΟ δΐ* 
ρινα πτερά του. Ό  θεοπί- f & t f t  
Ληκος Χανουμάν των *Ιν· 8 f1·50/S* » JL * 11 <f »̂1Χ«νή 30 Xnnon, Βάρος μέοων επέταξε λέγουν, εως χ<»ν G*eon6i;ov 4ί!.χ)γ5αμ.μσ.. 
τόν ήλιον· καί δ μυθικός 
σιδηρουργός τής ’Ισλανδίας, δ Βίλανδ, μέ ψεύ
τικα πτερά έφυγεν από τήν φυλακήν δπου τόν 
εκρατοΰσεν δ σκληρός Νίδουγκ, δ βασιλεύς τής 
Δανίας. Δέν ήσαν δέ μόνον μυθικοί ήρωες οϊ 
φθ.ονήσαντες τά πτερά καί τό πέταγμα των που
λιών είς τόν άέρα κατά τούς παλαιοτέρους χρό
νους. Πολλοί έπεσαν κ’  έτσακίσθησαν ζητοΰντες' 
άτεχνα νά τά μιμηθοΰν. Καί έμεινε διάσημος δ 
Βενεδικτίνος καλόγηρος Όλιβιέρος δ έκ Μαλ- 
μεσβούργου, πού ένψ έπεσε κ' έσπασε καί τάς 
δύο του κνήμας, ήθελε νά σώση τήν ΰπόληψιν 
τής Ιφευρέσεώς του:

— ’Αμέ, σάς τό είπα, ¿φώναζε- έπρεπε νά 
μοΰ βάλετε την ουρά, δπως ¿γώ σάς έλεγα!

Καί Ανήκει είς τόν Αεονάρδον Δά - Βίντση ή 
δόξα δτι· πρώτος ¿μελέτησε τούς μηχανικούς 
νόμους πού ισχύουν εις τό πέταγμα των που
λιών. Έφαντάσθη δμως καί αυτός δτι, μέ 
μικράς πτέρυγας καί μέ τήν προσωπικήν.του 
μυϊκήν Ινέργειαν, θά κατώρθωνεν δ άνθρωπος 
νά πετάξη. Κατεσκεύασε λοιπόν τάς πτέρυγας, 
άλλα, σοφώτατα φερόμενος, άφησεν είς ενα 
μαθητήν του τήν τιμήν νά τάς δοκιμάοη καΐνά 
γκρεμοτσακισθή- αυτός δ ίδιος έμεινεν άπλονς 
θεατής είς τόν πύργον του...

Τό λάθος των παλαιών άνταρτών κατά τοΰ 
άέρος ήτο δτι ήθελαν νά μιμηθοΰν παραπολύ 
δουλικώς τήν Φύσιν. Επειδή δ λαγός τρέχει 
πολύ γρήγορα, έπρεπεν, άναλόγως, νά μην έχη 
έφευρεθή τό δίτροχον ποδήλατον, άλλα νά τρέχη 
δ άνθρωπος μέ τέσσερα τεχνητά πόδια σαν 
τοΰ λαγοΰ. Άλλ’  οί ζητοΰντες νά μιμηθοΰν τά 
πττ|νά δέν ¿γνώριζαν άκόμη τούς μηχανικούς 
νόμους, δεν είχαν διαβάσει Νεύτωνα. Κατόπιν 
είδαν δτι έπρεπε νά λάβουν ως πρότυπα, δχι 
τά μικρά πουλιά, πού πετοΰν κινοΰντα τά 
πτερά των ταχύτατα, άλλά τά μεγάλα, πού δια
τρέχουν μεγάλα διαστήματα χωρίς σχεδόν νά 
σαλεύουν τίς μεγάλες των φτεροΰγες. Τά φωτο
γραφικά στιγμιότυπα μάς δεικνύουν σήμερον 
πώς πετφ δ άετός. Κρατεί τά μεγάλα πτερά 
του ανοικτά, σχεδόν Ακίνητα, είς τρόπον ώστε 
ν ’ άποτελή ¿πίπεδον, ελαφρώς άνυψούμενον άπό 
τής ούράς πρός τήν κεφαλήν- κατά διαλείμματα 
τά άπώτατα άκρα τών πτερύγων Ιμψυχώνονται, 
κάμνουν κάτι κινήσεις, άρκετά περιπλόκους, σάν 
άέρινα κουπιά. Καί τό πουλί προχωρεί.

Μέ αυτόν τόν τρόπον πετφ τό σημερινόν άερο- 
πλάναν. ’Αποτελεί και αύιό Ιπίπεδον, μ’  Ιλα- 
φράν πρός τά άνω κλίσιν Ικ τών δπισθεν πρός 
τά Ιμπρός, άλλ’ είναι Ιφωδιασμένον μέ άξονα 
δριζόντιον, είς τό άκρον τοΰ δποίου μία έλιξ 
στρέφει ' ταχύτατα. Φαντασθήτε τώρα δλο αυτό 
τό μηχάνημα βαλμένον επάνω είς ένα τελλάρο 
μέ τέσσαρας τροχούς καί στηριζόμενον είς τήν 
γήν. Στρέφει ή έλιξ καί τό δλον κυλά κατ’  άρχάς 
επάνω είς τό έδαφος. Σιγά - σιγά ή ταχύτης 
αύξάνει, καί τό Ιπίπεδον, καθώς είναι άναοη- 
κωμένον, ευρίσκει Αντίστασιν είς τόν άέρα, δστις 
άρχίζεικαι τό ωθεί πρός τά Ιπάνω,καί τό κρατεί 
μετέωρον, άκριβώς δπως ανυψώνει καί κρατεί 
μετεώρους τούς χαρτένιους άητους πού πετοΰν 
τά παιδάκια τήν άνοιξιν. Ή  μόνη διαφορά 
είναι δτι τήν κινητήριον πρός τά Ιμπρός δύνα- 
μιν.τήν δίδει είς τό άεροπλάνον ή Ιπί οριζον
τίου άξονος στρεφομένη έλιξ του, ενψ είς μέν 
τόν άληθινόν άετόν την δίδουν τά κτυπήματα 
τών άκροπτερύγων τον, είς δέ τόν ψεύτικον
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χαρταετόν τό 
παιδί πού τρέ
χει επί τής γης 
σύρον όπίσω 
του τόν σπάγ- 
γον τής χαλού- 
μας. Είς τό ά- 
πλοΰναύτό φαι- 
νόμενον πόσα 
μηχανικά θεω
ρήματα καί μα
θηματικοί υπο
λογισμοί δπάρ-

ΜΠΛΕΡΙΩ, *  δίΛβάί έ ν «β 1 ω ς  τήν Μ6γχην. ¡(01IV ! Π ρ ώ τ Ο ς
δ “ Εϋλερ, δ μέ-

γας σιγηλός μαθηματικός τοΰ ΙΗ ' αίωνος, διείδε 
τήν μεγάλην σημασίαν τοΰ χαρταετού καί τών 
Ιφαρμογών του. Άλλα τάς προφητικός παρατη
ρήσεις τοΰ “Εϋλερ έκαμε νά λησμονηθούν επί 
ένα σχεδόν αιώνα ή άνακάλυψις τοΰ Μογγολ- 
φιέρου κατά τό 1783, μέ τό άερόστατον — καί 
τό Ιλαφρότερον τοΰ άέρος επί μακρόν Ικυριάρ- 
χησεν είς τόν κύκλον τών φιλοδοξούντων νά 
κατακτήσουν τόν άέρα.

Είχεν δμως διατηρήσει 
καί τό βαρύτερον τοΰ άέρος 
τούς πιστούς του, δν καί 
δλίγους καί σπανίους, καθ’ 
δλον αυτό τό διάστημα.
Κατά τό l 8o 8 δ “Αγγλος 
μηχανικός Καίΰλυ ¿δημο
σίευε σχέδιον αεροπλάνου, 
κατά δέ τό 1 8 4 3 °  Χένσων 
Ιπετοΰοε μέ τό Ιδικόν του 
¿πάνω άπό τό Λονδίνον.
Άλλά κατά τό ι 86ο  έσχηματίσθη είς τό Παρίσι 
Ιταιρεία άπό σοφούς καί αεροπόρους σκοπόν 
έχουσα νά έπιδιώξη τήν συστηματικήν έρευναν 
πρός κατασκευήν πτητικών μηχανών βαρυτέρων 
τον άέρος. Δέν έπέτυχαν τότε οί Γάλλοι. Διά νά 
Ιπιτύχουν, έπρεπε νά έχουν κινητήρων μηχά
νημα, καί τούτο, έλαφρόν και ταχύ καί δυνά- 
μενον ν’  άναπτύξη σχετικώς μεγάλην δύναμιν, 
δέν ήσαν είς θέσιν νά κατασκευάσουν τά μηχα
νουργεία τής έποχής των. Καί ό Πενώ, δ πρώ

MovenijteSov τοΰ Σίντοί-ΛουμΛν.

τος σχεδιάσας τέλειον τύπον άεροπλάνον, ηύτο- 
κτόνησε άπό τόν καημόν του. Ή  Ακαδημία 
δμως τών ’Επιστημών ¿βράβευε κατά τό ι873 
τήν συγγραφήν του περί θεωρίας τοΰ Αερο
πλάνου . . .

Πάλιν διάλειμμα είς τάς εναντίον τοΰ άέρος 
άποπείρας. Έπέρασαν δεκαπέντε χρόνια διά νά 
δώσουν νέας ελπίδας είς τούς άεροπόρονς αί μη- 
χανουργικαί πρόοδοι- μόλις άπό τοΰ 1890 ήρχισε 
σειρά εφευρέσεων καί άναβάσεων είς τόν άέρα. 
Ό  Λιλίενθαλ είχε τήν μεγαλοφυά έμπνευσιν νά 
χωρίση τό πρόβλημα είς δύο- είς τήν κατασκευήν 
καλού αεροπλάνου καί τήν κατασκευήν καλοΰ 
κινητηρίου μηχανήματος- διά νά ρυθμισθ^ τό 
πρώτον άπαιτοΰνται άρκετά εναέρια δλισθηματα 
αύτοΰ, ριπτομένου είς τό κενόν άφ’  ύψηλοΰ ση
μείου. Αύτό λοιπόν έπεδίωξεν δ Λιλιένθαλ, δταν 
δέ κατά τό 1896 Ιφονεύθη κατόπιν δισχιλίων 
ήρωϊκών πειραμάτων, έκληροδότησεν είς τούς 
σημερινούς αεροπόρους τήν μέθοδον καί τά 
πορίσματα του.

Πρώτος εμιμήθη τόν Λιλίενθαλ, ό "Αγγλος 
Πίλτσερ, δστις έπεσε καί αυτός νεκρός δλίγους 

μήνας μετά τόν διδάσκα
λόν του. Είς τήν ’Αμε
ρικήν δ Τσάνουτ ¿τελειο
ποίησε τό διπλεπίπεδον τοΰ 
Λιλίενθαλ, άλλ’ οί αδελ
φοί Ράΐτ είναι οί πράγματι 
κατορθώσαντες νά πραγμα
τοποιήσουν τό μέγα δνει- 
ρον τής κατά βούλησιν πτή- 
σεως είς τόν άέρα μέ τό 
είρημένον διπλεπίπεδον. 
Μόλις ούτοι Ινεφανίσθησαν 

πρό έτους περίπου είς τήν σκηνήν, καί τό πρό
βλημα έπλησίασεν είς τήν λύσιν του. Οί Βοαζέν 
καί Φόρμαν ήσχολήθησαν είς τήνέξασφάλισιν τής 
ευσταθείας τοΰ διπλεπιπέδου, Ινφ οί τολμηρό
τεροι Μπλεριώ, Ένώ-Πελτερί, Λάθαμ, Σάντος- 
Δουμόν, Δελαγκράνζ κ.λ.π. μέ τά Ιδιόρρυθμα 
μονεπίπεδά των ¿προσπάθησαν ταχύτερον καί 
χωρίς πολλά έξοδα νά φθάσουν είς τό άποτέ- 
λδσμα. Καί δέν δύναται κανείς ν’  άρνηθή δτι 
κατά τό πλεΐστον τό ¿πέτυχαν. Τόσον μάλιστα

Ό  Μ πλεςιά Ό ΛάΦαμ
Π Ω Σ  Π Ε Τ Ο Υ Ν  E I S  Τ Ο Ν  Α Ε Ρ Α

Ό  Φάςιμον



If)

.ώστε δ σοφός Παινλεβέ, Από τον οποίον Ερανί
ζομαι όσα γράφω Εδώ, δεν διστάζει νά προφη- 
τεύση αίσιοδοξώτατα διά τό μέλλον των άερο- 
πλάνων.«Ή τελεία κατασκευή, λέγει, των μικρών 
αεροπλάνων δυνατόν νά γείντ) Εντός δλίγων 
ετών, αν μάλιστα Επιδιωχδή μεθοδικώς και πει- 
Οαρχικώς. Άλλά πότε 9ά γείνουν τά εναέρια 
ύπερωκεάνια, τά όποια άπό τώρα δνειρευονται 
μερικοί; Kai θά δυνηθή δράγε ό άνθρωπος,

μέ τά τεχνητά πτερά του, νά φθ'άση ποτέ την 
ταχύτητα και την ευκαμψίαν τής χελιδόνος εις 
τον δέρα; Βεβαίως αυτό δεν θά γείνη αΰριον. 
Άλλά δυο άποτελέσματα επραγματοπόιήθησαν 
άπό τώρα, αντάξια των καταβληθέντων κόπων: 
ιον ό άνθρωπος δύναται νά πετφ· 2ον δΰναται 
νά μάθη πώς νά πετμ δίχως πολλούς κινδύνους. 
Είναι δέ αρκετά αότά τά δύο άποτελέσματα, 
ώστε νά επιτρέπουν πάσαν πρόοδον εις τό μέλλον.

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Π Ρ Α Ε ΙΑ Σ

Τ Α  Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α  —  Ο  Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ  Ν Ι Τ Σ Ε

[ Ό  κ. Ν . Μ . Καζαντζάκης διδάκτωρ τής Νομικής, 
¿δημοσίευσε τήν εναίσιμον έπί ύφηγεσίφ διατριβήν του- 
Ό  τίτλος είναι: « Ό  Φρειδερίκος Ν ίτσε έν τή Φιλοσο
φία τού Δικαίου καί τής Πολιτείας». “Έπρεπε νά είναι 
δικηγόρος ποιητής διά νά έκλέξη τόν Νίτοε ώς θέμα  
εναισίμου διατριβής, όπως ό κ. Καζαντζάκης πού πρδ 
τριετίας έγνωρίσθη μέ τό δράμα του “Ξημερώνει*, 
άφοΰ πριν εις τήν Ελληνικήν λογοτεχνίαν τά ποιη
τικά πεζογραφήματα ίου, δημοσιευόμενα ΰπό ψευδώ
νυμον, είχαν Ιλκύσει τήν προσοχήν όλων. Ά π ό  τό 
κεφάλαιον τής διατριβής του, όπου εξετάζει τόν χαρα
κτήρα καί τήν ζω ήν τού μεγάλου φιλοσόφου τής νεω- 
τερας Γερμανίας, έκλέγομεν μερικάς σελίδας, όχι διότι 
δσαι κρίσεις είς αύτό περιέχονται τάς εύρίσκομεν ακρι
βείς, οΰδέ διότι οί χαρακτηρισμοί τοΟ Ιργου τού Νίτσε 
μας φαίνονται επαρκείς, άλλά ώθούμενοι άπό τήν σκέ- 
ψιν ότι κάθε συγγραφική προσπάθεια πρός εισαγωγήν 
ζή ί νέας σχέψ ιω ς  εις τήν φιλολογίαν μας είναι άξία 
προσοχής καί πρέπει νά γίνεται όοον τό δυνατόν πλέον 
γνωστή. —  Κρίσις περί τού βιβλίου είναι είς άλλην 
στήλην τών «Παναθηναίων»}.

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ

Δ ΤΟ είναι αί έξέχουσαι Ιδιότητες —  αί ίεςιιΚέε πιεϊ- 
0·<38εε, ώς θ ά  Ιλεγεν ό  Τείηβ, —  τού Ν ίτσε: ή ειλι

κρίνεια ή αδιάλλακτος τού χαρακτήρος καί ό άμετρος 
έγω ίσμ ός. . .

Έ κ  τής ένώσεως δέ τής ειλικρίνειας ταύτης καί τής 
αλαζονείας προέρχεται ή δλως γυναικεία καί δστερική 
αύιοΟ εύαισθησία κατά παντός ό,τι θεωρεί ψευδές καί 
σαθρόν, καί ή  όρμή μεθ’  ής υπερασπίζεται τό νέσν είδω- 
λον, όπερ εφερε τοίς άνθρώποις,— τόνΎ περάνθρωπον.

Γνωρίζοντες νυν τάς κυριαρχούσα; ταΰτας Ιδιότητας 
τού Νίτσε, —  τήν ειλικρίνειαν, τόν έγωίσμόν, τήν ευαι
σθησίαν καί τήν όρμήν, ·— είναι εδκολον ν’ άντιληφθώ- 
μεν τόν αντίκτυπον, δν εσχον Ιπ ’ αύτοΰ αί πρώται 
επιδράσεις.

’Ανατραφείς έν οικογένεια Ιερέων καί φιλόθρησκων, 
διετήρησεν άείποτε μεθ’  όλην τήν τόλμην τών ιδεών 
αύτού μετέπειτα, μ εθ ' δλον τό μίσος αύτοΰ καιά τοΰ 
Χριστιανισμού, ήθικήν τελείως χριστιανικήν. Ώ ς  άλη'· 
θ ώ ;  διαμαρτυρόμενος έπίστευεν έν άρχή είς πλήρη 
αρμονίαν ’Επιστήμης καί Χριστιανισμού, διό καί έν 
τή θρησκείφ εδρισκε τήν ίκανοποίησιν τής έξεχσύοης 
ίδιότητός του, τής ειλικρίνειας του καί τής λατρείας 
του πρός τήν αλήθειαν. Καί μόνον όταν είς ηλικίαν ίο  
έτών ήρχιζε νά διστάζη περί τής αρμονίας ταύτης 
μεταξύ αλήθειας καί Χριστιανισμού, τοτε ήρχισαν τά  
πρώτα επαναστατικά βή[ΐατα, άτινα ιόν άπεμάκριτναν 
τής θρησκείας...

’Ε ν τούτοις ή εύαισθησία τού Ν ίτσε δέν τφ  έπέ- 
τρεψε νά χωρισθή ευκόλως καί άνευ όδύνης τής θρη
σκευτικής Ιδέας.

« Ώ ,  είναι εύκολον, άνακράζει, νά καταστρέψη τις, 
άλλά κατόπιν πρέπει νά οΐκοδομήση. Καί νομίζω ή 
καταστροφή φαίνεται εύκολωτέρα απ’  ό,τι πράγματι 
είναι- είς τά μύχια τής ψυχής, είμεθα τόσον έπηρεα- 
σμένοι άπό τάς εντυπώσεις τών παιδικών μας χρόνων, 
άπό τήν έπίδρασιν τών γονέων καί τών διδασκάλων, 
ώστε αί δεισιδαιμονίαι αύται, τοσούτον βαθέιος Ιρρι- 
ζωμέναη δέν άποσπώνται ευκόλως μ’  έπιχειρήματα τής 
λογικής ή  μέ διατάγματα τής βουλήσεως. Ή  δόνάμις 
τής έξεως, ή  άνάγκη ιδανικού, ή ρήξις μετά τού σημε
ρινού κόσμου, ή  διάλυσις όλων τών νυν κοινωνικών 
μορφών, ή άμφιβολία η ιις εγείρεται μετ’  αγωνίας πρό 
ήμών πώς έπι δύο χιλιάδας ε ιη  ή άνθρωπότης ύπήρξε 
θύμα απάτης,— πάντα ταύτα τά αισθήματα παλαίου- 
σιν έν τή ψυχή καί τήν σπαράζουσιν! »

Α ί έπιδράσεις αίτινες ώθησαν τόν Νίτσε. πρός τό 
τελειωτικόν τούτο βήμα τής άπαρνήσεως τής θ ρ η 
σκείας,καί αίτινες βαθύτατα ¿τάραξαν τήν ψυχήν αύτοΰ, 
ήσαν αί επιδράσεις τού Σοπενάουερ καί τοΰ Βαγνερ.

Παραδέχεται ό Νίτσε μετά τού μεγάλου άπαισιοδό- 
ξου, ότι η ούσία τού κόσμου είναι ή Βούλησις, ήτις 
είναι ^ αυτή κατά ποιόν, διάφορος μόνοι- κατά ποσόν, 
κ α θ ' απασαν ιήν δημιουργίαν.

Ή  Βούλησις αύτη ούδέν άλλο είναι ή μία περιώδυ- 
νος έπιθυμία, ώθοΰσα τόν άνθρωπον είς αίωνίαν πάλην, 
τοσούτον μάλλον πλήρη άπελπισμού, καθόσον συνο
δεύεται ύπό τής βεβαίας προαισθησεως τής ήττης.

«Ν ά θέλης άνευ αιτίας νά πάσχης ίσοβίως, έπειτα 
ν’  άποθάνης, καί ούτω καθεξής, αιωνίως, μέχρις οδ ή 
γη θρυμματισθή είς μικρότατα τεμάχια». Ό  κόσμος 
ουτω καθίσταται αδικαιολόγητος καί ούδεμία σωτηρία, 
είμή ή έξάλειψις αύτής ταύτης τής Βουλήσεως, ήτις 
διατηρεί είσέτι έπίτού πλανήτου ημών τήν ζωήν.

Είς ψυχήν τοσούτον, ώς τού Νίτσε, εύαίσθητον καί 
αριστοκρατικήν, ήτις άπετροπιάζεΐο τόν θόρυβον τών 
δρόμων καί τάς χυδαίας έπαφάς τής καθημερινής 
ζω ής, ήτο φανερά ή  ανυπολόγιστος έπίδρασις τών 
τοιούτων δογμάτων. Καί τήν τοιαύτην άπαισιόδοξον 
ΰπερδιέγίρσιν έτι μάλλον παρώξυνεν ή μουσική καί ή 
γνωριμία τού Βάγνερ. Άπέλαυσε κατά θανασίμους 
δόσεις τό θέλγηιρον τής μουσικής ταύιης, ήτις ύπό 
εξωτερικόν μεγαλόπνοοι- καί πρωτογόνου όρμής, περι
κλείει ό,τι νευροπαθές καί υστερικόν καί παρηκμασμέ- 
νον κατέχει ή νεωτέρα ψυ^ή . .  .

"Α πας αύτοΰ ό ψυχικός οργανισμός έν ύπερδιεγέρσει, 
Ιπεπόθει τήν άποκάλυψιν ενός ιδεώδους, όπερ νά δύνα- 
ται νά περιλαμβάνη καί νά έντείνη Ιναρμονίως άπάσας 
αύτοΰ τάς Ιδιότητας καί όρμάς.

i f

Ή  Άποκάλυψις αΰτη επήλθεν. Ή τ ο  διά τόν Νίτσε 
ή Ελλάς.

Είς ηλικίαν 25 ετών διορισθείς καθηγητής έν τφ  
Πανεπιστημίφ. τής Bale έν ‘ Ελβετίρ, ελαβεν άφορμήν 
νά μελετήση μετ’  επιστασίας τήν έλληνικήν τραγφδίαν 
καί τούς "Ελληνας φιλοσόφους. Πρός ιάς μελετάς του 
ταύτας δέον νά συνδυάσωμεν δευιερευούσας τινάς επι
δράσεις τότε, toO Hcerderling πρό πάντων καί τού 
Emerson.

Ή  Ε λλάς, όπως άντελήφθη τούτην ό Νίτσε,— όρθώς  
ή έσφαλμένως, άδιάφορον- αί συνέπειαι παραμένουσι 
πάντοτε αί αύταί,— ή ‘Ελλάς κατέοτη δι’αύτόν τό ιδεώ
δες όπερ άνεζήτει, ή άντίληψις ή εύρεία ήτις ένέκλειε 
ιόν πεσσιμισμόν άμα καί τήν ορμητικήν αγάπην τής 
ζωής καί ήτις καί μόνη ήδύνατο νά όδηγήση τόν 
άνθρωπον πρός τόν αληθή αύιού προορισμόν.

Ή  ψυχή, ήτις κατά τόν Νίτσε διέπνεεν άπ’ άκρου είς 
άκρον τήν ‘Ελληνικήν τραγφδίαν, έγένετο ή άπαρχή 
καί τό τέλος άμα τής φιλοσοφίας αύτοΰ.

Κατ' αύτόν η αρχαία τραγφδία διά τού έλέου καί 
φόβου άγει τόν άνθρωπον είς τήν διονυσιακήν έκστα
ση-, ένθα χειραφετημένος έκ τής άτομικής, στενής 
ζωής, λαμβάνει ούτως είπείν μέρος είς τήν αίωνίαν 
καί δημιουργόν δύναμιν τού ζώντος Σύμπαντος. Έ ν  
τη μελφδίφ τού χορού, παρά τήν Θυμέλην, ήντλησε 
δυναμιν ή βαθεία ψυχή τού "Ελληνος, η ύπερόχως 
εύαίσθη τρς καί είς τάς έλαφροτάτας λύπας- δι' όξυτά- 
του βλέμματος άνεμέτρησε τάς φρικώδεις καταστρο- 
φάς τής παγκοσμίου Ιστορίας καί κατεΐδε τήν σκληρό
τητα καί τήν τυφλότητα τής φύσεως. Κ αί άνεφάνη 
τότε ή Τέχνη, ήτις προβάσα Θεά σώτειρα, Ισωσε τήν 
Έλληνικήν ψυχήν άπό τής Βουδδικής άπαισιοδοξίας 
καί μετέβαλε τήν έκ τοιούτου ειδεχθούς θεάματος 
συγκίνησιν, είς εικόνα Ιξιδανικευμένην καί δισυπόστα- 
τον: τήν Τραγφδίαν καί τήν Κωμφδίαν.

Ού μόνον ν’, άνεχώμεθα τήν ζωήν, άνακράζει 6 Νίτσε, 
παραφερόμενος έκ τής τοιαύτης πρό αύτοΰ άποκαλύ- 
ψεως τού Ελληνικού κόσμου, αλλά καί νά τήν άγαπώ· 
μεν καί νά τήν περιπτυσσώμεθα μετά πάθους, άπορ- 

ίπτοντες μετ’ άγανακτήσεως τόν πεσσιμισμόν, τόν 
ομαντισμον, τόν χριστιανισμόν, τάς διαφόρους ταύτας 

μορφάς τής αυτοκτονίας και τής καταδίκης τής ζωής. 
«Θέλω ό  άνθρωπος νά ή όσον τό δυνατόν πλέον υπε
ρήφανος καί ζώ ν καί ποθών τήν ζωήν- καί θέλω  τόν 

; κόσμον καί τόν θέλω  άκριβώς ώς είναι καί τόν θέλω  
τώρα καί αιωνίως καί θ ά  φωνάζω άκορέστως : b is ! » 

Ά λ λ ’  ή  άντίληψιςαύτη συνεπάγεται θανάσιμον άντα- 
γωνισμόν, πάλην άμείλικτον, κινδύνους άνά πδν βήμα. 
Ά κριβώς. «Πιστεύσατέ με ό μόνος τρόπος νά θερίσης 
πλουσίως, είναι νά ζης έπικινδύνως. Κτίζετε τάς οικίας 

f. σας εις τούς πρόποοας τού Βεζούβιού. Στείλατε τό  
ϊ πλοΐά σας εις τάς μακρυνάς, ανεξερεύνητους θαλάσσας. 
[ Ζήτε είς Εμπόλεμον κατάστασιν πρός τούς όμοιους σας 
' καί πρός ¿μάς αύτούς».

' Οδτω τά είδωλα, άτινα μέχρι τούδε Ιλάτρευσεν δ 
Νίτσε, κλονίζονται.. .

Δέν άπε,τίναξεν όμως άνευ σπαραγμού τήν τέως 
προσφιλή αύτφ απαισιοδοξίαν καί τήν ρομαντικήν

άντίληψιν του κόσμου. « Ό τ α ν  έξηκολούθησα μόνος 
μου τόν δρόμον, ήρχισα νά τρέμω. Μ ετά τινα καιρόν 
ησθένησα, εξηντλημένος έκ τής άπογοητεύσεως, ήν 
μοί π α ρ έ ο χ ο ν ^ έα ι άς τοσούτον Ιω ς τότε ήγάπησα, 
εξηντλημένος ετι άπό φρικώδη ύπόνοιαν: προησθανό- 
μην ότι μετά τήν απογοήτευση ταύτην ήμην καταδι
κασμένος νά γίνω περισσότερον δύσπιστος, νά περι
φρονώ βαθύτερον καί νά μένω περισσότερον άπομε- 
μονωμένος». ' . . .

Ή  ζω ή του αΰιη ή σκληρότατα δεδοκιμασμένή ύπό 
τής νόσου καί τού αγώνος πρός τήν υγείαν καί τό φώς, 
βαθύτατα έπέδρασεν έπί ιών έργων τού ήμετέςου 
φιλοσόφου. Ό π ο ια  διαφορά μεταξύ τού πρώτου του 
έργου (Die Geburt der Tragödie, 1869 - 1871) καί τών 
αμέσως, επομένων I Έ νφ  έν τφ  πρώτφ του Ιργψ μετά 
νεανικού ένθουσιασμού καί ποιητικωιάτου οίστρου 
άποκαλύπτει τό μυστικόν τής ίεράς Θυμέλης καί ύψοι 
πρό τών όμμάτων ήμών ελκυστικόν καί άπαράμιλλον 
τό ιδανικόν τής ελληνικής ζωής, εν τοίς έπομένόις του 
Ιργοις έπιτίθεται μετ’ ειρωνείας καί άγανακτήσεως 
κατά παντός θρησκευτικού, ήθικοΰ, πολιτειακού καθε
στώτος- ούδέν τής σημερινής ζω ή ς εύρίοκει ελεος πρό 
αύτού. Αύτός ούτος παραβάλλει εαυτόν πρός ύπονομέα 
οκάπτοντα ύπογείως καί έκ βάθρων τά ισχυρότατα 
δόγματα καί προβαίνοντα μεθοδικώς, άόκνως καί μεθ’ 
ύπομονής κάτωθεν τού έδάφους, μακράν τού φωτός, 
μακράν τής ήμέρας καί τών άνθρώ πω ν.. .

Ύ π ό  τόν γέλωτα όμω ς καί τήν σάτυραν τών έργων 
τούτων αισθάνεται τις τόν άπαρηγόρητον πόνον xui 
τήν περιώδυνον προσπάθειαν τού Ν ίτσε νά κατευθύνη 
όλας τάς άρνήσεις είς μίαν θριαμβευτικήν κατάφασιν.

Ή σθάνετο - τήν γλυκειαν μέθην τής άναρρώσειος, 
αίσθημά τι χαράς καί έλπίδος δμοιον τή άνοίξει, 
έπειτα άπό μακροχρόνιον χειμώνα. Καί ύψρύιαι τότε 
έν τή σκέψει τού Νίτσε ή άστραπηβόλος μορφή τού 
Ζαρατούστρα, όοτις άφόύ έπ,ί δέκα Ιτη άπέλαυσε τήν 
σκέψιν αύτοΰ καί τήν μόνωσιν εν τή έρήμφ, καταβαί- 
νει πρός τούς άνθρώπους, άναγγέλλων αύιοίς τήν θρη
σκείαν τοΰ Ύπερανθρώπου.

«Σάς αναγγέλλω τόν Υπεράνθρωπου. Ό . άνθρωπος 
εΐναί τι όπερ δφείλομεν νά υπερβώμεν. Τ ί ¿ποιήσατε 
όπως τόν ύπερβήτε; "Ο λα τά όντα μέχρι τρΰδε ¿δη
μιούργησαν τι άνώτερον εαυτών καί ύμεΐς θέλετε άντι- 
θέτω ς πρός όλην τήν φύοιν νά έπανέλθέτε μάλλον 
π ρό; τό ζφον ή νά ύπερβήτε. τόν άνθρωπον; Τ ί είναι 
ό πίθηκος διά τόν άνθρωπον.; Άντικείμενον γέλωτος 
ή αίσχους καί οδύνης. Τοιοΰτον τι καί ό  άνθρωπος διά 
τόν'Υπεράνθρωπον: άντικείμενον γέλωτος καί αίσχους 
καί όδύνης. ’Ιδού, εύαγγελίζομαι ύμίν τόν Ύπεράν- 
θροιπον. Ό  Υπεράνθρωπος, ίόού ό  σκοπός τής γής> .

Τ ό νέον τούτο Ιδανικόν τού Νίτσε είναι πανόμοιον 
πρός Ιδανικόν, όπερ, κατά τόν Νίτσε, έπραγμαιο- 
ποιήθη ύπό τών Ελλήνων τών προσωκρατικών χρό
νων : ή ηρωική τουτέστιν αποδοχή τής ζω ή ς μ εθ ’ 
ολων τών ηδονών καί τών πόνων της, ή άπαισιοδο- 
ξία  ύποδουλουμένη τή αίσιοδοξί^; καί χρησιμεύουσά 
ώς κέντρον πρός βαθυτέραν άπολαυσιν τής αΐωνίας’ 
ζ ω ή ς . . . .

Ν . Μ . Κ Α ΖΑ Ν Τ Ζ Α Κ Η Σ,*
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Πώς ή φρόνιμη αύτή κόρη, ή λευκή αύτή 
«Νύφη» μέ χά μεγάλα άκακα μάτια, ή μι

κρούλα αύτή, ή τόοο δροοερή και τόσο χαριτω
μένη πού είχε τήν άψι ζωηρή καί άδολη, τό 
έμορφο αύτό μοντέλο τής χάρης καί τού χαμό
γελου, τής παρθενικότητος, τής άρετής, τής τίμιας 
γυναίκας καί τής μητέρας τής στοργικής, πώς 
κατήντησε μητρυιά, ελεεινή, κλέφτρα, άξια γιά 
νά τήν πάρη ό άστυφύλαξ στήν άστυνομία καί 
στό τέλος καί νά τήν στείλη οτήν ’Αμερική; Πώς, 
στό καλλιτεχνικό αύτό εργαστήρι πού ΰπήρ- 
χαν εύτυχισμένα περιστέρια μόνον, έρωτες άγνοί, 
¿κόνες χρηστές, σκίτσα αίσθηματικά, πώς μπό
ρεσε τό μοντέλο αύτό πού γύρω του ήταν χυ
μένη ή άγάπη, τό πειό χαριτωμένο μοντέλο 
τού διδασκάλου, νά άλλάξη τόσο καί νά γείνη 
άσεμνη άνδρογυναίκα; Πώς, στή στέγη εκεί
νου πού ζωγράφισε τήν οΙκογένεια, στήν κατοι
κία τού άνθρώπου πού ό Διδερό τού έγραφε 
8ταν εξέθεσε τον «Παραλυτικό» : «θάρρος, φίλε 
μου Γκρέζ! Δίδασκε μέ τις εικόνες σου τήν 
ήθική, καί; πάντα έτσι να βαδίζης!» πώς, από 
τήν τίμια γυναίκα νά ξεπροβ-άλη έξαφνα ή παρα- 
Χυμένη καί ή άσεμνη, καί νά χύση, δπως τό 
είπαν οί Γκονκούρ, μέ τούς θυμούς της καί τήν 
ακολασία.καί τήν άπληστία της, τήν «κόλασι 
γύρω στο καβαλέτο τού ζωγράφου;» Θά σάς τό 
είπώ βοηθούμενος άπό τίς « ’Αναμνήσεις» τού 
δυστυχισμένου αύτοΰ, άπό τους σαρκασμούς τού 
Διδερό.καί. άπό καθετί πού άπομένει άπό εκεί
νους πού έτυχε νά ίδούν τίς σκηνές αυτές.

"Ετσι δίνοντας ολοένα στα άριστουργήματά 
του έναν τόνο παθητικό καί οίκογενειακό, ζω
γραφίζοντας τή ζωή τού σπιτιού δραματο- 
ποιημένη καί δίνοντας μέ τή ζωγραφική του 
θέμα γιά τό θέατρο, ό καλλιτέχνης φημίσθηκε. 
Ό λοι ήθελαν νά βλέπουν κάθε χρόνο στήν 
Έκθεσι τής ’Ακαδημίας τά έργα τον, λες καί 
ήταν ήθικά γνωμικά' τήν «Πατρική Κατάρα», 
τον. «Άχάριστον Υίό», τήν «.Τιμωρία», τήν 
«Εύσπλαχνία» καί τόσα άλλα, όπου τά ωραιό
τερα αίσθήματαζωγραφίζονται σάν υποδείγματα 
γιά τούς χαρτοπαίκτες καί τούς άσώτους,Έπειτα, 
ή συμπάθεια πού έδινε στις εικόνες του ζωγρα
φίζοντας θέματα παρμένα άπό τή μητρική, τήν 
παιδική, τήν παρθενική ζωή, συγκινούσαν πολύ. 
Πώς νά μήν άγαπήσης δλες αύτές τίς χαριτω
μένες καί ανήσυχες κόρες, αύτήν πού πουλεί 
γάλα, τήν άλλην πού πουλεί λουλούδια, αύτήν 
πού κρυφακούει ή κλαίει ή παίζει, σοβαρές ή 
ελαφρές, σκεπτικές ή ράθυμες, πού Ιγνώριζε ό 
Γχρέζ περίφημα τά ώραία τους μάτια, τά έμορφα

δόντια, τό έμορφο κλάμα, καί τό γέλιο τους·; Πώς 
νά μή συμπαθήσης τά πλάσματα αυτά τά γλυ
κύτατα, πού αληθινά είναι δημιουργήματα τής 
καρδιάς του, πού είχαν τόσον ώραία στήθη, 
καί παχουλά χείλη, τόσο δνειρεμένη καί τρυ
φερή ματιά καί προπάντων λαιμό, ένα λαιμό 
μακρύ, παχουλό καί λεπτό, γλυκύ, φιλδισένιο, 
πού -ξεπετρ μέσα άπό τούς γυμνούς ώμους σέ 
μιά στιγμή πάθους, λαιμό λυγερό, ερωτικό, δπού 
κανείς άλλος μετά τόν Γκρέζ δέν ήμπόρεσε νά 
τον ζωγραφίση τόσο ήδονικά; Ό  Διδερό, δ 
μεγάλος Διδερό, εμπρός στις κόρες αύτές τού 
Γκρέζ ήταν γεμάτος χαρά καί έκστασι. «Είναι 
άδύνατον, έλεγε, νά σάς είπώ δλη τήν ηδονή 
τους. Τά μάτια, τά βλέφαρα, είναι πνιγμένα 
μέσα στήν ηδονή! Τί χέρι, αύτό πού ζωγρά
φισε τό φιλί! Τί φυσιογνωμία! Τί στόμα! Τί 
χείλη! Τί δόντια! Τί στήθος! » Ό  Διδερό—και 
δλοι οί άλλοι μαζί μ’ αύτόν —  ήλεκτρίζεται. *Η 
φήμη τού ζωγράφου μεγαλόνει όλοένα καί τόν 
οδηγεί στό Λούβρ, δπου ό βασιλεύς τόν καλεΐ. 
’Εμπρός στή θύρα τον σταματούν άκατάπαυτα 
άμάξια καί ύπηρέτες' καί στις σκάλες βλέπεις τις 
ωραιότερες γυναίκες, τίς μεγαλείτέρες άριστο- 
κράτισσες, τούς πειό φημισμένους δνδρες πού 
τρέχουν νά ίδούν τά νέα του έργα: “Έρχονται 
«νά θαυμάσουν τή Δανάη του», νά Ιδούν τόν 
«Παραλυτικό», νά γνωρίσουν τήν.«Κατάρα» 
του. «Μιά νέα, γλυκύτατη γυναίκα, ή νέα κυρία 
Ρολάν, γράφει μ’  Ινθουσιασμό: .«Θυμήθηκα μέ 
συγκίνησι τήν άμέτρητη εύχαρίστησί μας τής 
περασμένης Πέμπτης, Σοφία, δίαν-πήγαμε μαζί 
στού Γκρέζ1».

Καί γιά τά πορτραΐτα του, γιά τίς γυναικείες 
σπουδές, γιά τά έργα του τά πειό έμπνευσμένα 
καί πού δίνουν περισσότερη συγκίνησι καί γοη
τεύουν, ή φήμη του μεγαλόνει ακόμα. Όλες 
θέλουν νά ίδούν, νά σκύψουν επάνω στις είκό- 
νες, ν’ άναγνωρίσουν τόν Ιαυτόν τους, νά"αισθαν
θούν τήν άγάπη μέσα στά τρυφερά αύτά πρό
σωπα, στά μεγάλα αύτά μάτια; γεμάτα, άπό 
μεθυστική έλξι, στις στάσεις αύτές τίς άπαλές 
καί θελκτικές, δπού δ λαιμός καί οί' ώμοι, τά 
χέρια, τό στήθος παίρνουν τόση γοητεία, γεν
νούν τόση ερωτική συγκίνησι. Στό εύρύχωρο 
εργαστήρι τού Γκρέζ δλος αύτός δ κόσμος πη
γαινοέρχεται καί, μιλούν: ό κ. Δέ Λά Λί3, ή 
κυρία Δέ Γκραμμόν * διαλέγουν είκόνες· παρέκει 
άλλοι δίνουν παραγγελίες· κ’  ¿κείνοι πού ούτε 
άγοράζουν, ούτε παραγγέλλουν, μένουν καρφω
μένοι έμπρός στά τελευταία έργα τού ζωγράφου.

* Συνέχεια- * Παναθήναια» 1 5 - 3°  Σεπτεμβρίου.
1 Κυρία Ρολάν ¡ ‘EniotoAai). 
a ‘Αρχεία.
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Έίμπρός στή «ύίάννα άγαπημένη» καί τή «Φι
λοσοφία» άκούονται δλοένα έπιφωνήματα, έπαι
νοι, κολακευτικά καί γλυκά λόγια: «Τί έμορφη 
γυναίκα, λέγουν, τί έμορφο μπράτσο! Τί έμορφη 
γάμπα! Τί χαριτωμένο πόδι! Τό χέρι αύτό είναι 
τέλειο ! Εύτυχισμένος ζωγράφος !»  Ό  Γκρέζ 
δκουσε τά τελευταία λόγια κ’  εγέλασε γέλιο πι
κρά- ή γυναίκα του, πού μπήκε τήν ίδια στιγμή, 
τά είθε ολα, δλα. Ξεύρει πώς γι’  αύτήν μιλούν. 
«Νά την, ή έμορφη γυναίκα!» λέγουν οί άν- 
δρες. — Καί όμως, λέγει ή κυρία Γκρέζ, μιά 
τόσο έμορφη γυναίκα, πού ακούει τόσα κολα
κευτικά λόγια άπό τά ωραιότερα χείλη, ή γυναίκα 
αύτή πού δίνει στίς είκόνες σου τή μισή τους 
άξία γιατί αύτή τίς Ιμπνέει, ή γυναίκα αύτή δέν 
έχει ούτε τά στολίδια, ούτε τά ¿πανωφόρια, ούτε 
τά φορέματα, ούτε τ’  άμάξια, ούτε Ιπιτέλους τό 
σπίτι που τής ταιριάζει! Είναι ποταπό!» Καί

ξαναρχίζουν οί σκηνές — οτανφυγη τό πλήθος 
καί κλείση ή θύρα — πειό δρμητικές. Τό χρήμα 
είναι ή άφορμή· καί όσα και δν κερδίζη δ Γκρέζ, 
δέν εΐναι αρκετά γι’  αύτήν. Καί τώρα τυπώνει 
κρυφά του άντίτυπα, πουλεί έργα, και δέχεται 
— κρυφά —  παραγγελίες. Θέλει, στό σπίτι αύτό, 
δπού μόνο φωνές καί θυμοί καί άταξία υπάρ
χει, αύτή νά βασιλεύη, νά διατάζη, νά κράτη τούς 
λογαριασμούς καί δλα νά τά διευθύνη. ’Απο
γοητευμένος δ άμοιρος ζωγράφος υποχωρεί. 
Καί ή κυρία Γκρέζ παίρνει τή διαχείρισι! 'Ενα 
ένστικτον άρπαγής — δπού τής έμεινε άπό τότε 
πού ήταν στό βιβλιοπωλείον — ή μανία τής 
πολυτελείας πού δέν μπορούσε νά τήν νικηση, 
μεγαλώνουν τόν πειρασμό- Καί γίνεται κλέφτρα- 
παίρνει άλογάριαστα άπό τό συζυγικό ταμεΐον. 
Καί είναι ψεύτρα! —  «Οί λογαριασμοί σου δέν 
μοΰ φαίνονται καθαροί!»  λέγει μιάν ήμέρα δ
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Καί άλλοτε εϊχαμβν δημοσιεύσει φυσιογνωμικός μεταμορφώσεις του κ. Ά ί). Μαρίκου. Ό  καλός ήθοποιός μας 
ηιίελησε να ποζάρη, επίτηδες διά τά «ΠανοΦήναια* μέ νέας φάσεις της ευματαβόλον μορφής τον.
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σύζυγος. — « Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, τού 
άπαντφ· μάθε πώς διευθύνω τις δουλειές σου 
καλύτερα Απ’  δ,τι θά έκανες έσύ I » \ Καί αυτό 
μέ έναν τόνο προστακτικό, ξηρό, Αποφασιστικό, 
όπου ό δυστυχισμένος ζωγράφος άποφάσισε νά 
μήν άντιλέγη καί νά υποτάσσεται'. Τολμρ νά 
είπή λέξι-; ’Αμέσως το στόμα αυτό, πού τόσο τό 
άγάπησε καί τό αγαπά ακόμα,—γιατί είχε άκόμα 
την πρώτη του ρόδινη δροσιά—Αρχίζει τό περί
γελο καί τά ΰβριστικά λόγια. Τά μάτια αυτά, 
που έλαμπαν μια φορά άπό έρωτα μόνον, τώρα 
σκορπούν άστραπές· καί δαγκάνει τά χείλη καί 
σουφρώνει τό μέτωπο. “Α, ποιος θά γνώριζε 
μέσα στην τυραννική και έξαλλη καί άπειλητική 
αύτή γυναίκα, τή χαριτωμένη κόρη τού βιβλιο
πωλείου τής οδού Σαίν-Ζάκ; Ποιός θά πίστευε 
πώς αυτή είναι ή Μπαμπουτή; Καί δμως είναι 
αύτή, ή Ιδία, πάντα νόστιμη, μά τόσο Αλλοιώ- 
τικη! Πρέπει χωρίς διακοπή νά εργάζεται ό 
Γκρέζ γιά νά μπορέση νά ευχαριστήση τήν 
απληστία της, τή δίψα πού είχε γιά τό χρήμα. 
’Έχει τον πυρετό τού πλούτον. Καί είναι φοβερό 
πού μεταδίδει τόν πυρετόν αυτόν, τή δίψα, αύτό 
τό αίσθημα τού χρήματος στον δυστυχισμένο 
ζωγράφο. Θέλει νά κερδίση, νά κερδίση μέ 
κάθε τρόπο γιά νά χαρίση στην γυναίκα αύτή 
την πολυτέλεια καί τό μεγαλεΐον πού ζητεί. 
Τώρα δμως εκείνα πού κερδίζει, δχι μόνον τού 
τά κλέβει, άλλα καί τά παίζει στα χαρτιά. Χάνει- 
καί τότε γίνεται ψεΰτρα γιά νά πάρη κι’  άλλα 
χρήματα: «Είμαι πολύ άτυχη, τού είπε μιαν 
ήμέρα, μελαγχολικά· έδωκα συντροφικά, χωρίς 
νά σε ρωτήσω, (πού νά μήν τά έδινα), τριάντα 
ή τριάντα έξ χιλιάδας φράγκα, γιά ένα καράβι, 
με τή σκέψι νά σέ κάνω πλούσιο- καί οί ’Ά γ 
γλοι τώπιασαν τή στιγμή πού έβγαινε άπ’ τό 
λιμάνι». Ό  ζωγράφος τό άκο.υσε Απολιθωμένος. 
■—■Πώς, άποκρίθηκε, μπόρεσες νά κάνης τέτοιο 
πράγμα χωρίς ν’  άσφαλίσης τό πλοίο; Καί ποιος 
ήταν δ πλοίαρχος; Ποτέ δέν ήμπόρεσε νά είπή 
τό δνομα τού πλοιάρχου».

Άλοίμονο! άλοίμονο! Τριανταέξι χιλιάδες 
φράγκα! Πόσα έργα σαν τόν «Παραλυτικό», 
σμν τόν «Άχάριστον Υίό», σαν τή «Σπορά», 
σάν τή «Μάννα ’Αγαπημένη» χρειάζονται γιά 
τό ποσόν αύτό. Πόσα βράδυα καί πόσα πρωινά 
είχε έργασθή! Πόσο άπό τή σκέψι του, καί 
πόσο άπό τήν καρδιά του, καί πόσο άπό τήν 
τέχνη του είχε σπαταλήσει! ” Α, τί σκληρό πού 
ήταν τό κτύπημα!

Ή ταν καί άλλα σκληρότερα άκόμη.
, Τότε, πού έπαυσε πειά δλότελα ν’  Αγαπφ τά 

παιδιά της καί αύτόν. «“Ενας χρόνος καί εφτά 
μ|ήές είναι, μηνούσαν τά μικρά στον πατέρα 
τούς, πού δέν ήρθε ή μαμά νά μάς ίδή». Κάθε

Διδερό: Σαλόν.

αίσθημα, κάθε στοργή γιά τά πλάσματα αυτά 
πού τόσο τ’  άγαπούσε μιά φορά, έσβυνε μπρός 
στό κύμα τού πάθους πού τήν κρατούσε σκλα
βωμένη. ΙΙοτέ γυναίκα δέν λησμόνησε, δπως 
αύιή, κάθε ντροπή γιά νά ριχθή μέ τέτοια 
μανία στήν άμαρτία. ’Ά , πώς εΐχε.ξεχάσει πειά 
τό άπλό μπαμπακερό φουστάνι, καί τή σκούφια, 
καί τό μικρό σταυρουδάκι πού φορούσε μιά 
φορά! Τώρα ¿πουδράριζε τά μαλλιά της καί 
φορούσε στολίδια, καί ήταν βουτηγμένη μέσα 
στις μυρωδιές, καί εβανε ένα δάχτυλο κοκκι- 
νάδι καί ψεύτικες Ιληές! Τό έπανωκόρμι της 
ήταν πάντα άπό ατλάζι πλουμιστό, τά φουστά
νια της μεταξωτά ή άπό στόφα χρυσοΰφαντη. 
Έπήγαινε στόν καλύτερο ύποδηματοποιό, τόν 
Μπουρμπόν, στόν καλύτερο περρουκέρη γιά τά 
μαλλιά της, τόν Λεγκρό, στήν καλύτερη ράφτρα 
τή Μπερτέν! Τά πειό άχριβά στολίδια, μισο
φόρια, Ασπρόρρουχα, επανωφόρια, κοσμήματα, 
καπέλα, και τά πειό καλά δέν Ιδίσταζε νά τ ’ άγο- 
ράση. Φορτωμένη άπό στολίδια τώρα, ντρεπό
τανε πειά νά φορέση τά άπλά εκείνα πράγματα 
πού μ’  αυτά ¿γοήτευε μιά φορά. Ό  καθρέ- 
πτης1 ήταν τώρα δ μόνος της σύντροφος. Καί 
έπρεπε νά τήν ίδήτε —  τήν ώρα πού δ Γκρέζ, 
6 άνόητος! σπαταλοΰοε τάς δυνάμεις του κ’ ¿δού
λευε δλη μέρα ή πολλές φορές καί τή νύχτα 
νά μουτζουρώνη σεμνές εικόνες — μπρός στόν 
καθρέπτη νά βάνη τό κοκκινάδι στά χείλη, νά 
φτιασιδόνη τό πρόσωπο, πού ήταν μιά φορά 
τόσο ρόδινο και τόσο ντροπαλό. Καί τό κοκ- 
κινάδι αύτό, καί τό φτιασίδι καί οί ψεύτικες 
Ιληές ήταν τό άγκίστρι της αγάπης! Ή  πονηρή, 
τώξερε καλά αύτό.' Μέ δλες αύτές τις τέχνες, 
πήρε μεγάλη Ιδέα γιά τά θέλγητρά της, καί 
έγεινε μάταιη καί συνείθισε τήν άκολασία. Τώρα, 
¿κείνοι πού πήγαιναν στό εργαστήρι τού ζωγρά
φου, άρχισαν νά τής λέγουν νόστιμα λόγια γιά 
τήν ¿μορφιά της, γιά τή γοητεία της.

’Έπειτα άπό τά στολίδια άρχισε τα λόγια 
τά παράξενα, τούς παράξενους τρόπους- έμαθε 
νά περπατή μέ τήν κίνησι εκείνη τής μέσης που 
είχε ή Μανόν Γκογκό, ή Τοντόν Μινέτ, ή 
’Ασπασία Σιτρόν καί δλες οί γυναίκες τού Πα- 
λαί - Ρουαγιάλ. Έκαμάρωνε, χαμογελούσε, σκορ
πούσε χίλιες φιλαρέσκειες, χάδια, ματιές- έμαθε 
καθετί τής τέχνης αύτής, έγεινε ή ματιά της παι- 
χνιδιάρικη, τά χείλη, ή φωνή προκλητικά, δπού 
δίνουν στη γυναίκα τόσο παράδοξη δύναμι. 
“Εγεινε σάν τις κούκλες τής δδού Σαίντ-Όνορέ, 
ντυμένη στό μετάξι, φτιασιδωμένή, ψεύτικη, 
στολισμένη, βαμμένη καί τόσο άκριβή, δπού 
δλα δσα ό Γκρέζ ¿κέρδιζε, δέν ήταν άρκετά. 
Στό τέλος άνοιξε τό λαιμό της. Σ ’  δλα τά άλλα 
πού κινούσαν τόν πειρασμό, Ιπρόσθεσε καί τό 
πειό ελκυστικό: τό στήθος αύτό τό τόσο τέλειο, 
καί τόσο ωραίο δπού καί αύτός δ Γκρέζ, μέ δλη
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τήν άγάπη πού τής είχε, δέν ήμπόρεσε νά τό ζω 
γράφίση καλά. Άλοίμονο! αύτό τό στήθος έφερε 
τήν καταστροφή. Ό  κ. Μπλοντέλ Άζενκούρ 
είδε έτσι τήν κυρία Γκρέζ μιαν ήμέρα πού ήρθε 
νά ϊδή τό ώραΐον έργον τού ζωγράφου «Δα
νάη»- δ κ. Άζενκούρ ήτον πολύ έμορφος άνθρω
πος, χαριτωμένος καί είχε καλούς τρόπους καί 
άγαπούσε πολύ τούς καλλιτέχνας καί τήν τέχνη.

Τά θύματα τής ’Επιστήμης καί οί μάρτυρες 
τής ’Ελευθερίας, οί όποιοι, ωσάν μετέωρα 

φωτεινά, σελαγίζουν εΐς τό στερέωμα τού.κόσμου 
κατά περιόδους, φωτίζουν διά τού θανάτου των 
τήν παγκόσμιον συνείδησιν, ανοίγουν τόν δρί- 
ζοντα τής σκέψεως εύρύτερα, καταρρίπτουν προ
λήψεις καί ψεύδη καί προσχήματα καί υψώνουν 
μεγάλην μεγαλωστί τήν άνύφαντον σημαίαν τού 
έλευθέρου καί άνυποτάκτου στοχασμού.

“Ο,τι είμπορεΐ νά κάμη είς μόνος μάριυς τής 
σκέψεως, δέν είμποροΰν νά τό κατορθώσουν 
πενήντα ή εκατόν μαζή Ινδόξως. θανατωμένοι, 
ήρωες πολέμου' τό άνοικτόν πεδίον τού πολέ
μου είνε στενότατον άπέναντι τού πεδίου τού 
Λόγου καί τής συνειδήσεως.

Διά τούτο δ-κλονισμός, τόν όποιον Ιπέφερεν 
εις συνόλην σχεδόν την υδρόγειον δ θάνατος 
ενός άνθρώπου, άσήμου έως προχθές καί αγνώ
στου πέραν των κύκλων τών συναγωνιστών του 
καί τών παρακολουθούνιων τήν έξέλιξιν ώρι- 
σμένων ιδεών άνά τάς πολιτισμένος κοινω
νίας, είνε κλονισμός, τόν όποιον οί πολλοί δέν 
έίμπορούν ν’  άντιληφθούν, πώς τάχα επήλθεν.

Ό  θάνατος δ άδικος τού Ισπανού Φραγκί
σκου Φερρέρ είνε καί θά μείνη σταθμός μεγά
λος εΐς τήν ιστορίαν τού πολιτισμού.

. * * *.
Ό  Φραγκίσκος Φερρέρ εγενήθη τό Ι&59 

εν χωρίον παρά τήν Βαρθελώναν, άπό γονείς 
πτωχούς. Δεκαοκταετής ήναγκάσθη, διά νά πο
ρίζεται τα πρός τό ζήν, νά γίνη σιδηροδρομικός 
υπάλληλος- διά τής μελέτης καί τής συναφείας 
του μέ δημοκρατικούς κύκλους Απέβαλε ταχέως 
τήν θρησκοληψίαν, είς τήν οποίαν έξ ανατροφής 
οικογενειακής έρρεπε, κ’  επεδόθη μέ δρμήν είς 
πολιτικούς άγώνας, μετασχών τό 1885 είς την 
επαναστατικήν άπόπειραν τού στρατηγού Βιλ- 
λακάμπα.

Κάτό.πιν, Αναχωρήσας έξ 'Ισπανίας, κατέφυ- 
γεν είς Παρισίους, δποιι έμεινεν έπί σειράν ετών, 
κατ’ άρχάς ώς γραμματεύς τού μεγάλου 'Ισπα-

Ή  κυρία Γκρέζ άρχισε δείχνοντας τά χείλτη'τά 
ζωηρά μάτια, τά ωραία της δόντια, τό έμορφο 
χαμόγελο- τήν είδε έτσι κ’  ¿πρόσεξε στόν Ανοι
κτό λαιμό, κ’ Ιπιάσθηκε δπως ή μυίγα·.πιάνε
ται Ανυπόμονη μέσα στό γάλα. Ή  Ιπίθεσις 
ήτον τολμηρή καί ξαφνική- ή άπάντησις τό ίδιο: 
καί έτσι 6 κ. Άζενκούρ Απόκτησε τήν γυναίκα 
τού καλλιτέχνου.
(Συνέχβια — Μ«τ6φβ· Κ. Μ.| Ε Δ Μ Ο Ν Δ Ο Σ  Π ΙΛ Ο Ν
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νού επαναστάτου Ρουΐζ Ζορίλλα, έπειτα ώς 
προμηθευτής Ισπανικών οίνων, καί διδάσκαλος 
τής ισπανικής γλώσσης. Μεταξύ τών μαθητών 
του ήτο καί ή Δ1* Μενιέ, ή δποία, γοητευθείσά 
άπό τήν ένθεον διδασκαλίαν τού Φερρέρ, προσ- 
ηλυτίσθη είς τάντιθρησκευτικά καί κοινωνικά 
δόγματά του κ’  έγκατέλιπε τόν καθολικισμόν, 
τού όποιου ήτον ένθερμος όπαδός- άποθανούσα 
δέ άνευ κληρονόμων μετά τινα έτη, τό 1899, 
άφήκε τήν εξ ενός περίπου εκατομμυρίου φράγί 
κων περιουσίαν της είς τόν διδάσκαλόν της.

Ούτως δ μέχρι τής χθες πένης Φερρέρ έγινεν 
άπροσδοκήτως εκατομμυριούχος. Υπηρέτης πι
στός τής ’ Ιδέας ώς ήτον, ένόμισεν, δτι δ πλούτος 
αύτός δ ούρανόπεμπτος δεν τού άνήκεν, άλλ’ δτι 
άνήκεν είς τήν Ιδέαν- καί, μόλις επέστρεψεν 
είς 'Ισπανίαν, κατέστρωσε σχέδιον προπαγάνδας 
τών νέων Ιδεών, τών όποιων προώρισεν ¿αυτόν 
Απόστολον καί κήρυκα διά τήν, πατρίδα του, 
τήν δουλεύουσαν δουλείαν Ατιμωτικήν είς παπα^ 
δοκρατικόν καθεστώς παμπάλαιον. Ήγόρασε 
γαληνίαν έπαυλιν εΐς Μαονού, παρά τήν Βαρθε- 
λώναν, δπου έστησε τό κέντρον τών μελετών καί 
τών ένεργειών του πρός άφύπνισιν τού λαού, διά 
τής διδασκαλίας περί τών δικαιωμάτων τού άν
θρώπου καί τήςεξαπλώσεως υγιών φιλοσοφικών, 
κοινωνιολογικών καί Ανθρωπιστικών Αρχών,κ’ έν 
γένει πρός Αναζωογόνησιν τών κυττάρων τού 
ανθρωπίνου ’ Εγώ, τά δποία ή μεσαιωνική κατά- 
στασις τής πατρίδος του εκράτει νεκρωμένα.

• * *
'Ο Φραγκίσκος Φερρέρ, πνεύμα φιλελεύθερον 

καί ανυπότακτον είς τάς κοινωνικός καί πολιτι
κός συνθήκας, αί δποΐαι κυριαρχούν είς τήν. 
Ισπανίαν, ¿χθρός τής κληροκρατίας καί τού 
ίησουητισμού, πολέμιος κάθε Ανελεύθερου Ιφαρ- 
μογής τού συνταγματικού πολιτεύματος εΐς τήν 
πατρίδα του, ποθών νά καταρρίψη κάθε όδό- 
φραγμα κατά τής προόδου τών συμπατριωτών 
του, τούς όποιους τό φαΰλον καθεστώς ήθελε δού
λους τών προλήψεων και τών αυταρχικών έπιθυ-

Φ Ρ Η Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ



22

μιων ολιγαρχίας κοινωνικής καί πολιτικής, §τα- 
ξεν ώς μόνον σκοπόν τού βίου του τό έξυπνη μα 
καί την Ιξυψωσιν των λαϊκών μαζών, ui όποΤαι 
είς τήν 'Ισπανίαν, περισσότερον άπ’  δλα τα 
γύρω πολιτισμένα κράτη, είνε άπαίδευτοι καί 
ασυγκρότητοι.

Καί Τδρυσε τήν «Νέαν Σχολήν», της οποίας 
ώς κύριον ϋργον άνέγραψε «τήν διαπαιδαγώ
γησή του λαοΰ προς χειραφέτησίν του από τήν 
τυραννίαν τής προλήψεως», διά τής διδασκαλίας, 
τής εκδόσεως καί διαδόσεως βιβλίων καί τής 
ίδρυσεως βιβλιοθηκών.

Εντός μικρού χρονικού διαστήματος §κα- 
τοντάς σχολείων Ιδρύδη διά τής άκουράστου 
φροντίδος του, διασπείρουσα τά νέα δόγματα 
είς τους ήμιτυφλους λαϊκούς κ’  Ιργατικούς 
πληθυσμούς τής 'Ισπανίας, Ικδοτικός δέ οίκος 
ίδρυθείς παρ' αύτοΰ τού Ιδίου, ώς παράρτημα 
τής Νέας Σχολής, μέ τό έμβλημα «.Περισσότερον 
φως» ήρχισε νά σκορπίζη εις κάθε γωνίαν τής 
χώρας του, καί Ιδίως τής Ιπαρχίας Καταλονίας, 
ποικίλα άναμορφωτικής καί ριζοσπαστικής ύλης 
βιβλία, Ιπιστημονικά κ’  εκλαϊκευτικά. Παραλ- 
λήλως δέ ηύξανεν δ άριθμός των εργατικών καί 
των δανειστικών βιβλιοθηκών.

’Αφ’  ετέρου φυλλάδια, προκηρύξεις καί ποικί
λης μορφής έντυπα, Ιξακοντιζόμενα κάθε τόσον 
άπό τό κέντρον, Ιχάρασσαν μέ γραμμάς άδράς 
τά χαρακώματα, είς τήν ΰπεράσπισιν τών οποίων 
δ Φερρέρ καί οί οπαδοί του άφιέρωσαν έαυτούς.

«Τόν τελικόν σκοπόν, έγραφεν είς μίαν άπό 
τάς προκηρύξεις του δ φιλόσοφος επαναστάτης, 
τόν τελικόν σκοπόν, είς τόν δποΐον άποβλέπει δ 
εκπολιτισμός τού άτόμου, είς τήν κοινωνίαν μό
νον ΰπό έλευθέρας καί πάντοτε άναθεωρουμέ- 
νας συνθήκας είμπορούμεν νά έπιτύχωμεν».

Μετ' ολίγον ήρχιζεν ή άφύπνισις σιγά-σιγά. 
Ή  Ιργατική αλληλεγγύη, αί ίδέαι τής Ισότητος, 
τής ίσοπολιτείας καί τής Ιλευθερίας τής σκέ- 
ψεως, τάς οποίας έπέβαλεν είς τήν παγκό
σμιον συνείδησιν ή φωτεινή χορεία τών έργαιών 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, έγενικεύοντο δλο- 
νέν. Καί αί δμάδες τών νέων προσήλυτων ήρχι- 
σαν νά κινούνται καί νά συγκροτούνται- τό 
συνταγματικόν δικαίωμα τού συνέρχεσθαι, τό 
δποΐον σιωπηρώς ήτον άπηγορευμένον, τώρα 
έγινε θεσμός διά τόν λυτρωνόμενον λαόν.

***
Βραχύσωμος, εύρύστερνος, όξυγένειος, μέ πε

ρισσός άργυρδς τρίχας, δ Φερρέρ ήτο γεμάτος 
ζωήν, δραστηριότητα καί άφοβίαν. Βαθύγνωμος 
καί δλιγόλογος, ώμίλει μέ μικράς καί τονισμέ- 
νας περιόδους, αί δποΐαι ωμοίαξαν άξιώματα. 
Είς τά συνέδρια τής Έλευθέρας Σκέψεως, είς 
τήν Ρώμην καί τό Παρίσι, ή έντονος φυσιο
γνωμία του συνεκέντρωνε τάς συμπάθειας καί

τόν ενθουσιασμόν δλων τών παντοεθνών συν* 
αδέλφων του είς φιλελεύθερος άρχάς καί Ιδα
νικά άνθρωπιστικά.

'Ο  Φερρέρ ήτον δ πρώτος είσαγαγών είς τήν 
Ισπανίαν τά συγγράμματα τού Δάρβιν καί τού 
Σπένσερ- διά φροντίδος του. μετεφράσθη κ’  έξε- 
δόθη είς χιλιάδας αντιτύπων «'¿Γ αΰ&όρμητος 
ήΰιχη» τού Guyau- αύτός έμαθε τά πλήθη 
νά διαβάζουν, νά σκέπτωνται, νά θέλουν, πρό 
πάντων νά θέλουν. Καί δι’  αυτά δλα ή ίησου- 
ητική τυραννοκρατία, τής οποίας τό κράτος 
ήρχισε νά κλονίζεται, ένεκα τής διδασκαλίας του, 
τόν κατεδίκασεν είς θάνατον. ;

Τό στρατιωτικόν δικαστήριον τής Βαρθελώνας, 
ύπακούσαν είς τά νεύματα τών τυράννων τής 
συνειδήσεως, χωρίς ουδέ καν τήν τήρησιν τών 
προσχημάτων καί τών δικονομικών διατυπώσεων, 
ύβρίσαν τήν ιδέαν τής Δικαιοσύνης καί τάς στοι
χειώδεις εγγυήσεις αυτής, διά διαδικασίας ίερε- 
ξεταστικής, ή δποία άπεστέρησε τόν κατηγορού
μενον τό ίερόν δικαίωμα τής άμύνης, κατεδί- 
κασε τόν μάρτυρα τής Ελευθερίας είς θάνατον.

Καί ή δολοφονική άπόφασις έξετελέσθη τήν 
30 Σεπτεμβρίου είς τό φρούριον Monjuich.

Ούτωπώς ό άνήρ, δ όποιος άφιέρωσε την 
προσκαιρινήν αύτήν ζωήν έΐς τά μεγάλα Ιδα
νικά τής άνθρωπότητος, δ όποιος μέ φάρον τη
λαυγή έσπειρε τό φως τής Γνώσεως καί τής Έπι- 
στήμης καί μέ σφύραν άσφυρηλάτητον έσπασε 
τά δεσμά τής άμαθείας, τού σκότους καί τής 
προλήψεως είς τήν πατρίδα του, Ιρρίφθη είς τό 
σκότος τό αίώνιον ύπ'αύτής τής Πολιτείας, ή 
δποία ύπήρξεν δ δήμιος τού μάρτυρος.

'Ολόκληρος δ πολιτισμένος κόσμος έξηγέρθη 
διά τήν δολοφονίαν αυτήν, την οποίαν μία πολι
τεία διέπραξε καθ’  ενός υπηκόου της. Καί είνε 
ή Ιξέργεσις αυτή χαρακτηριστική τής προόδου 
τών Ιδεών κατά τά τελευταία έτη καί τής επεκ- 
τάσεως τών κηρυγμάτων τής ’Αλήθειας άνά 
την ύφήλιον καί τής Ιδραιώσεως τής ’Αλληλεγ
γύης τών Λαών.

Ό  ’Αμερικανός φιλελεύθερος Parsons, άθφον 
καί αυτός θύμα τής άντιδράσεως κατά τών 
άφυπνιστών τής λαϊκής ψυχής, είπεν, άναβαίνων 
είς τήν άγχόνην: «Ευτυχισμένος δ καιρός, κατά 
τόν δποΐον ή σιωπή τών μαρτύρων θά είν’ 
ε&γλωττοτέρα άπό τήν εύγλωττίαν τών λό
γων τω ν !»

Ό  θάνατος τών προμάχων τής Ιδέας είνε 
ή ζωή τής ’ Ιδέας- άπό τόν χούν, είς τόν δποΐον 
μεταβάλλεται έπειτ’  άπ’  ολίγον ή γενναία φύ- 
σιςτων, άναπηδούν καί βλαστάνουν έντονώτεροι, 
πολύκλαδοι καί πολύφυλλοι καί πολυπλόκαμοι 
οί στοχασμοί οί σωτήριοι- ούτωπώς, σιγά - σιγά 
άλλα σταθερά, δημιουργεΐται ή δνειρευτή ευδαι
μονία τής άνθρωπότητος.

ΣΠ. I. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ. —  Ψιθυρίζονται πάλιν Ινα πλήθος 
διαζύγια. Ά ν θ ρ ω π ο ι πού έχόρευσαν μόλις πρό ολίγου 
τόν χορόν τού Ή σ α ΐα  καί άπησχόλησαν τούς λειτουρ
γούς τού Κυρίου είς τήν άπαγγελίαν τόσων μακροσκε
λών εύχών, γυρίζουν τά νώτα ό Ινας πρός τόν άλλον, 
πριν προφθάση ακόμη ό  Θεός νά «Ιμπλήση τάς άπο- 
θήκας των οίνου, σίτου, έλαίου καί πάσης αγαθο
σύνης ».

Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ, —  Αύτό είναι εύχάριστον.
Ό  ΜΑΘ. —  ΙΙόΐον πράγμα εϊναι εύχάριστον;
Ό  κ. ΑΣΟ’Φ. —  Τ ά  διαζύγια. Εις κάθε διαζύγιαν ή 

ελευθερία τού άτόμου πανηγυρίζει μίαν νίκην. Και 
κάθε πανήγυρις της ’Ελευθερίας εΐναι μία νίκη τού 
Ανθρωπισμού.

Ό  ΜΑΘ. —  Λησμονείτε τό τροπάριον : «Οθς ό  Θεός 
συνέζευξεν άνθρωπος μή χωριζέτω».

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Τ ό  τροπάριον δέν προσβάλλεται 
καθόλου. Ποιος σας Ιβεβαίωσεν ότι ό  Θεός επεμβαί
νει εις τάς περισσότερός ενώσεις πού βλέπομεν; Έ γώ  
σάς βεβαιόνω δτι είς τούς περισσοτέρους γάμους δέν 
είναι ούτε κ&ν προσκεκλημένος. Τούς περισσοτέρους 
νυμφίους τούς ένώνουν άπλούστατα o t  άνθρωποι, καί 6  
Θεός έρχεται κατόπιν καί τούς χωρίζει. Τ ό τροπάριον 
είμποροδσε νά μεταγραφή : «Οθς ό  άνθρωπος συνέ-. 
ζευξεν, ό Θεός χωριζέτω».

Ό  ΜΑΘ. —  ’Αλλά δέν νομίζετε, ότι κατ’ αότόν τόν 
τρόπον ό γάμος φέρεται ραγδαίος πρός τήν χρεω- 
κοπίαν ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Οδτως ή άλλως ή χρεωκοπία εΐναι 
άφευκτος. Τ ά  διαζύγια τήν αναστέλλουν δι’  ολίγον 
καιρόν καί ενθαρρύνουν ακόμη μερικούς νά ύποβάλ- 
λωνται είς ένα ζυγόν, ό όποιος είναι λείψανον μιάς 
παλαιός τάξεως πραγμάτων.

Ό  ΜΑΘ. —  Π οτέ δέν μοΰ είπατε, ότι εϊσθε άπό τούς 
έ-χθρούς τού γάμου.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — 'Ο  γάμος είναι μία άνηθικότης.
Ό  ΜΑΘ. —  Έ ξαρτάται άπό τήν άντίληψιν πού Ιχει 

κανείς περί τού ήθικοΰ καί τού ανήθικου.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Άνήθικον εΐναι καθετί τερατώδες 

καί άντιμαχόμενον πρός τούς νόμους τής φύσεως.
Ό  ΜΑΘ. — Π ού εύρίσκετε τό τερατώδες είς τόν 

γάμον;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  ’Εκεί πού τό ευρίσκω είς τούς Σια

μαίους άδελφούς καί είς όλα τά σχετικά προϊόντα τής 
τερατογονίας- Είδατε ποτέ δύο ανθρώπους οί όποιοι 
«βγήκαν κολλημένοι άπό τήν κοιλίαν τής μητρός τω ν ; 
Δέν ύπάρχει θέαμα πού νά γεννφ περισσότερον τήν 
διαμαρτυρίαν άπό τό φοβερόν αύτό άμάρτημα τής 
Φύσεως. Μόνον νά συλλογισθή· κανείς, ότι δύο πλά
σματα είναι ύποχρεωμένα νά ζήσουν κολλημένα μέ 
τήν ράχιν ή τό στερνόν είς όλην των τήν ζωήν, κατα
λαμβάνεται άπό φρίκην. Καί όμως Ινφ ή επιστήμη 
προσπαθεί μέ όλα τά μέσα νάποχωρήση τούς ξιφο- 
παγεϊς αύτούς, όπως τούς λέγουν οί Ιατροί, οί άνθρω
ποι Ιξανίστανται οσάκις δύο άλλοι ξιφοπαγείς, κατα
δικασμένοι είς τήν Ισοβίαν αΰτήν Ινωσιν, όχι πλέον έκ 
γενετής, άλλ’  άπό τήν ιδίαν των βούλησιν ή αβουλίαν, 
ζητούν νά χωρισθοϋν μέ μίαν έγχείρησιν εντελώς 
αναίμακτον.

Ό  ΜΑΘ. —  Δέν είμπορώ νά παραδεχθώ ότι ή ένω-

σις τού γάμου εΐναι τόσον Ινοχλητική όσον ή ενωσις 
τών διπλών τεράτων.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  "Ο χι βέβαια πάντοτε. Ά λ λ ’  όταν 
άρχίση νά είναι, νομίζω ότι γίνεται άκόμή φρικτοτέρα. 
Είς τήν Ινωσιν τού γάμου ύπάρχουν ενοχλήσεις τάς 
οποίας ποτέ δέν Ιδωκε ιό  ήμισυ τού διπλού τέρατος 
είς τό άλλο ήμισυ. Ε ννοώ  τήν ένόχλησιν τής συζυ
γικής άπιστίας. Καί ύποθέτω ότι τά διαζύγια πού μοΰ 
αναφέρετε έχουν άφορμήν τήν ένόχλησιν αύτήν.

Ό  ΜΑΘ. —  ’Ακριβώς. Α ί γυναίκες έγιναν πολύ άπι
στες είς τήν εποχήν μας. Π οτέ οί σύζυγοι δέν εύρέθη- 
σαν ΰπό χειρότερον ζώδιον. Μαντεύετε τουλάχιστον 
τόν λόγον τού κακού αύτού;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν είναι άνάγκη νά μαντεύσω διότι 
είναι αύταπόδεικτος. Ό  λόγος είναι άπλούστατα ό 
συρμός καί αί γυναίκες άκολουθοΰν πιστά τόν συρμόν.

Ό  ΜΑΘ. —  Ο ί συρμοί όμως δέν διαρκούν τόσον 
πολύ. Περνούν καί τούς διαδέχονται άλλοι. ’Εγώ ζώ  
τόσα χρόνια καί δέν είδα άκόμη νά φθάση καί ο συρ
μός τής συζυγικής πίστεως.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Αύτό συμβαίνει άπλούστατα διότι οί 
ήθικοί συρμοί διαρκούν περισσότερον άπό τούς φυσι
κούς. Ν ά εΐσθε όμως βέβαιος ότι θ ά  Ιλθη  καί αύτός.

Ό  ΜΑΘ. —  Π ώ ς τό συμπεραίνετε;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  'Ω ς έξής. Σήμερον η . χ. εΐναι τού 

συρμού κάθε ωραία κυρία νά Ιχη τόν ή τ ο ύ ς . . . .  θαυ
μαστός της. Ό  κόσμος άπό παλαιάν συνήθειαν τήν 
κακολογεί είς τά κρυφά, άλλά τήν καλοβλέπει είς τά 
φανερά. Καί αί γυναίκες προτιμούν νά καλοβλέπωνται 
καί νά κακολογούνται παρά νά εύφημούνται καί νά 
κακοβλέπωνται. Τ ί θ ά  συμβή όμω ς ·μέ τόν καιρόν; 
Ή  μόδα θ ά  περάση είς τάς κατωτέρας τάξεις καί 
Ιπέρασεν ήδη. Κ αί τότε οί εύγενεϊς θ ά  τήν άφίσουν 
όπως άφίνουν κάθε ξεπεσμένην μόδαν.

Ό  ΜΑΘ. —  Τ ό πιστεύετε;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Π ώ ς νά μή τό πιστεύω; Θ ά σάς 

έρω ενα ευγλωττον παράδειγμα. Ή  γειτόνισσά μου
κυρά Νικόλαινα, ή  οποία Ιπί εΐκοσιν έτη Ιζησε 

πιστή πρόν τόν γείτονά μου τόν κυρ-Νικόλαν, άπέ- 
κτησε τάς τελευταίας ημέρας Ιραστήν, όπως άπέκτησε 
καί ρεδεγχότταν  τού τελευταίου συρμού. Π ροχθές ώμι- 
λούσαμεν δΓ αύτήν μέ μίαν κυρίάν τής άνωτέρας 
τάξεως. Καί ή κυρία μοΰ είπε μέ άποτροπίασιν: «Φαν- 
τασθήτε ότι καί ή κυρά-Νικόλαινα άπέκτησεν ερα
στήν. Αύτό είναι άνυπόφορον». Ή  κυρία τήν στιγμήν 
Ικείνην, είς παροξυσμόν αξιοπρέπειας, ώνειρεύετο Ινα 
συρμόν συζυγικής πίστεως, τόν συρμόν πού σας έλεγα. 
Διατί χαμογελάτε;

Ό  ΜΑΘ. —  Μοΰ φαίνεται παράδοξον, ότι Ισεΐς πού 
υπολογίζετε πάντοτε τήν φύσιν, δέν τήν λαμβάνετε 
καθόλου ύπόψιν τήν φοράν αύτήν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Δέν τήν λαμβάνω, διότι είς τά εννέα 
δέκατα τών συζυγικών απιστιών δέν ένέχεται καθόλου. 
Δέν είμπορώ νά παραδεχθώ ότι ώ ς εκ θαύματος αί 
γυναίκες όλαι έγιναν διά μιας τόσον θερμαί, τόσον 
έρωτικαί καί τόσον διψασμεναι διά τήν ποικιλίαν, ούτε 
ότι οί σύζυγοι κατήντησαν διά μιας τόσον απεχθείς 
καί τόσον άκατάλληλοι διά τάς γυναίκας των. Έ γνώ - 
ρισα γυναίκας άπίστους, αί όποΐαι εΐναι ένθουσιασμέ- 
ναι καθ’  όλα άπό τούς συζύγους των καί τούς άγαπούν 
περισσότερον άπό τούς Ιραστάς των. Καί όμως αισθά
νονται τήν άνάγκην τού Ιραστοΰ, όπως αισθάνονται 
τήν άνάγκην ενός καπέλου τού τελευταίου συρμού. 
"Οπου ή Φυσις έχει τήν ούράν της, όπου ό  "Ερως άνά-
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πτει πυρκαϊάς, κανείς δέν Ιχει νά είπή τίποτε. Ή  πτώ· 
σις τού κεραυνού βΐς ενα σπίτι εΐναι πράγμα μοιραϊον. 
Οι κεραυνοί όμως δέν πέφτουν τόσον συχνά.

Ό  ΜΑΘ. —  Φρονείτε λοιπόν ότι τά διαζύγια θ ά  
περιορίσουν τόν άσχημον αϊτόν συρμόν;

*0  κ. ΑΣΟΦ. —  Είμαι βέβαιος. Έ άν είπήτε βΐς τήν 
γυναίκα σας, μόλις άναληφθήτε δτι γλυκοκυττάζει 
έναν άλλον, νά πάρη τά μπαούλα της καί νάκολουθήση 
τόν εραστήν της, νά εΐσθε βέβαιος δτι δέν θ ά  μείνη 
καθόλου ευχαριστημένη. Προιιμφ νά τόν δέχεται είς 
τό σπίτι σας. ’Αλλά ό γάμος σάς εμποδίζει νά τής 
τό είπητε τόσον εύκολα. Καί τό γνωρίζει καλά. Είς 
τάς έλευθέρας Ινώσεις αί γυναίκες είναι πισιότεραι, 
έφ’  δσον τούλάχιστον είμποροϋν νά είναι.

Ό  ΜΑΘ. —  'Αλλά μήπως είμποροδμεν νά καταργή- 
σωμεν τόν γάμον, όπως καταργοϋνται οί παλαιοί νόμοι 
τού κράτους τάς ήμέρας αϊτάς άπό τήν σκοπώσαν 
Βουλήν;

, Ό  κ. ΑΣΟΦ.— Ά ς  προσπαθήσωμεν τουλάχιστον νά 
τόν κάμωμεν νά δμοιάση περισσότερον μέ τάς έλευθέ
ρας ενώσεις. Καί θ ά  τό κατορθώσωμεν, διευκολύνον- 
τες περισσότερον τά διαζύγια. Έ γώ  τούλάχιστον είμαι 
βέβαιος, δτι δταν πραγματοποιηθούν τά θρυλούμενα 
διαζύγια, δεκαπλάσιοι θ ά  σπεύσουν νά ύπανδρευθούν 
την άλλην ήμέραν. Εΐναι μία μεγάλη παρηγορία νά 
γνωρίζη κανείς δτι είς μίαν φυλακήν υπάρχει καί μία 
κρυφή θύρα, διά νά τό σκαπουλίση, δταν παραστενο- 
χωρηθή.

Ό  ΜΑΘ. —  Είς ενα παράδεισον δμως ή κρυφή Θύρα 
νομίζω δτι εΐναι περιττή.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Και είς τόν παράδεισον καί εις τήν 
κόλασιν. Έ ν α ς παράδεισος, περκορισμένος μ’  έναν 
ύψηλόν μανδρότοιχον όμοιάζει μέ Κόλασιν. Ή  κρυφή 
θύρα τής έξόδου είναι Απαραίτητος.

Π\ΥΛΟΣ ΝΪΡΒΑΝΑ2

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ Ο Υ Ν Ι Α Τ Η Σ

Μ Ε 0 2 ,  άπεθανεν αίφνήδια τήν 2 'Οκτωβρίου, ό Π έ -  
1 ’ τρος Ζ η τ ο υ ν ιά τ η ς ,  ποιητής συμπαθητικός, που τόν 
χαρακτηρίζει άπό τήν πρίότην έμφάνισίν του έως είς 
τό τέλος του μία θερμή προσπάθεια τών ωραίων σκέ
ψεων καί τών εύγενεστέρων Ιδανικών. ’ Αγωνιστής, γεν
νημένος ν ’  άπομείνη άπειρος τών τεχνασμάτων, πού 
ασφαλίζουν τήν νίκην εις τόν άγώνα τής πρακτικής 
ζωής καί εθελοντής καλόγνωμος είς τάς τάξεις τών 
Ανθρώπων τής τέχνη; χωρίς τήν αντοχήν— τόσψ σπα- 
νίαν άληθινά —  τής μελέτης καί τής συγκεντρώσεως. 
Αισθητικός μ’  δλα ταύτα καί ποιητικός τόσον, ώστε νά 
δυνηθή συχνά, μέ διαίοίληοιν βαθέίας σκέψεως καί μέ 
απηχήσεις συγγραφικών ταλάντων, νά έκδηλώση τάς 
τρυφερότητας τούς ενθουσιασμούς καί τήν μελαγχο
λίαν τής ψυχής του·—  Πολύ νέος έτύπωσεν ενα μικρόν 
βιβλίον «γραμμές» κ' έσύχναζεν είς ένα κύκλον λογοτε
χνών είς τόν Οποίον ήτο τότε ό  Καμπύσης, άβγαλτος 
ακόμη καί άλλοι όχι ανάξιοι προσοχής. “Επειτα γνω- 
ρισθείς μέ τόν κ. Παλαμάν, πού ή εμπνευσις καί ή 
φόρμα του τόσον πολύ έπέδρασαν είς τήν σύγχρονον 
ποιητικήν προσπάθειαν, Ιγραψεν δ  Ζητουνιάτης πολ
λούς στίχους τών «Ά σιεριώ ν» του, τού βιβλίου πού 
έτύπωσεν Ιπειτα εΐς τό Παρίσι, άφοϋ έγνώρισε τόν 
Μ ωρεάς κ’  Ινεπνεύσθη άπό τά τυπωμένα Ιργα καί τάς 
Ιδέας αύτόΰ. Τοιουτοτρόπως τ ’ «’Αστέρια» παρουσιά
ζουν τρεις διαφορετικός ροπάς. Μίαν καθαρώς αισθη
ματολογικήν, άπόρροιαν τής προσωπικότητος τού τε
χνίτου ( « Ή  μάννα μου, ή Αγάπη μου, τό αίμα τής 
καρδιάς μου, άγριος πόθος») άλλην ροπήν Αποτέλεσμα 
τής έπιδράσεως τής συγχρόνου Ελληνικής ποιήσεως, 
ροπήν φιλοσοφικών εντυπώσεων ή λυρικής Ιδεολογίας 
(  Η  Ιέρεια τής τέχνης, ή Δόξα , ό  Λίνος, Τ ό άγνωστο

μύρο) καίτρίτη ν άπηχηιικήν τού γαλλικού συμβολι- 
λισμοΰ καί Ιδυχίτέρως Ακολουθούσαν τήν πρώτην ποιη
τικήν ιδιορρυθμίαν τού Μ ωρεάς (01 γάμοι τής Μελί- 
βοιας V II , ή Ε βραία , ή  Δανάη). Συχνά είς τούς στίχους 
αύτούς τού Ζητουνιάτου, δπο>ς καί είς τούς μετέπειτα, 
που μερικοί έτυπώθησαν είς τά «Παναθήναια» μέ τόν 
τίτλον «Λήκυθος» ή ρίμα ή  ό  ρυθμικός ήχος παρασύ
ρουν τήν σκέψιν, πού ποτέ δέν είναι'προϊόν βαθείας 
άντιλήψεως καί έξακριβωμένης κρίσεως, κάποτε δμως 
είτε χάρις είς τό μυστήριον τού ήχου είτε Ιξ  αιτίας τής 
Ιδιορρυθμίας τών εικόνων του παρουσιάζονται στίχοι 
άσυνειθίστου έμπνεύσεως. — Είς τά ποιήματα τής «Λ η 
κύθου», «ίλικρινεστέρα ή .. εμπνευσις διαπνέεται άπό 
λιτήν μελαγχολίαν καί άφήνει ενα μοιρολόγι θανάτου, 
πού μάς παρουσιάζεται ειλικρινές καί συμπαθητικόν 
τώρα μέ τό ¿ξαφνικόν τελείωμα τού τεχνίτου.

Ό  Ζητουνιάτης Ιγραψεν άρκετά καί ώ ς δημοσιο
γράφος μέ άβρότητα καί κάποτε μέ τέχνην, όπως ήταν 

συνέντευξίς ίου μέ ιόν Οίκουμ. Πατριάρχην. "Εχει 
δέ ανέκδοτα κάποια θεατρικά δοκίμια καί ποιήματα.

’Αντί νά συναρμολογήσωμεν συνηθισμένος Ιπαινέτι- 
κάς φράσεις διά μίαν νεκρολογίαν έκρίναμεν ώ ς καλ- 
λήτερον μίημόσυνον τό νά γράψωμεν ειλικρινή κρίσιν 
επάνω εΐς ο,τι εγραψεν ό  συμπαθητικός τεχνίτης, πού 
πρόωρα, δπως έπρομάντευσε, 5

«νεκρό τό σώμα του πλαγιάζει μές τό μνήμα»

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

‘Ε π ίτ ο μ ο ς  'Ι σ τ ο ρ ία  τ η ς  Κ ρ ή τ η ς ,  υ π ό  Σ τ έ φ α ν ο ν  Α .
Ξ α ν& ου δ ίδη .

Ε Ι Σ  τήν καθόλου Ελληνικήν Ιστορίαν σπουδαΐσν 
*— παρέχεται συμπλήρωμα διά τής έπιτόμου ιστορίας 
τής Κρήτης τού κ. Εανθουδίδου. Καί τό συμπλήρωμα 
τούτο Απαραίτητον αληθινά 'καθίσταται διά τούς μή 
δυναμένους ν’  ανατρέξουν είς τάς άρχικάς τής ιστορίας 
πηγάς καί τάς σχετικά; είδικάς μονογραφίας. Διότι ή 
μακροτάτη ιστορική ζω ή τής μεγαλονήσου εΐναι πράγ
ματι πότε αιτία καί ποτε Αποτέλεσμα, πότε Αφετηρία 
καί πότε τελειωτική εκδήλωσις τής όλης 'Εθνικής ήμών 
ζωής Από τών παναρχαίων χρόνων Ιω ς σήμερον. Καί 
τοιουτοτρόπως διπλά επέτυχε διά τού έργου του ό κ. 
Ξανθουδίδης- Διότι ένφ παρέχει γνώσεις συμπληρω
τικά ; τής 'Ελληνικής Ιστορίας; συνθέτει συνάμα καί 
ειδικήν ιστορίαν τής μεγαλονήσου άπό τών Αρχαιότα
των χρόνων. Ή  έπισταμένη δέ Ανάγνωσις τού βιβλίου 
του μας βεβαιόνει δτι Απ’  Αρχής τόν διπλούν αϊτόν  
σκοπον Ιπεδίωξε.

Βασιζόμενος είς τάς τελευταίας έκπληκτικάς άνα- 
σκαφάς, τάς όποιας υποβοηθούν αΐ αόριστοι απηχή
σεις τής Ελληνικής μυθολογίας καί Ιστορίας, προσπα
θ ε ί νά δώση κάποιαν εικόνα τών άλληλοδιαδόχων 
Μινωϊκών πολιτισμών, πού υπήρξαν εκεί πρό ! ξ  τουλά
χιστον χιλιάδων ετών καί διετηρήθησαν Ιπί τριάντα 
αιώνας, ανάλογοι πρό_ς τούς έν Περσίφ, · Άσσυρίρ  
καί Αίγύπτψ, Αλλά καί αυτοτελείς καί. Ανεξάρτητοι 
Απ’  αϊτούς- ΑΙ ϊποθέσεις είς τάς όποιας προβαίνει, 
μέ τήν προσπάθειαν ν ' άναπαραστήση τούς πολιτισμούς 
εκείνους, δέν έχουν πάντοτε τό κύρος, πού δίδει δ λεγό
μενος συγκριτικός συγχρονισμός, ήτοι ή πολύ λεπτομε
ρής παραβολή πρός άλλους συγχρόνους πολιτισμούς 
καί στερούνται κάποτε τής βασιμοτητος, πού παρέχουν 
τα γενικά κοινωνιολογικά συμπεράσματα· όπως π. χ. ή 
θετικά έκφερομενη ϊπ όθεσις: « Ή  παρακμή τού λαού 
παρετηρήθη ίδίως είς τό άνάκτορον τής Κνωσού, όπου 
οί τελευταίοι του κάτοικοι εΐχον φθάσει εΐς κατάστα
σή' μεγίστην καιαπτώσεως, περιορισθέντες νά κατοι- 
«ώσιν εΐς μέρη μόνον τινά τού Ανακτόρου, ένφ τά άλλα

ήσαν ερείπια καί Αφήκαν Ικεΐ τά λείψανα τής πενιχρά; 
αΰτών καταστάσεονς . . .  Βέβαιον είναι δτι παρακμή 
μεγάλη προηγήθη τής.πλήρους καταστροφής τού Ανα
κτόρου διά τού πυρός καί τού σιδήρου Ιπιδρομέων 
άλλοθεν ελθόνιω ν».— Σημειωτέον ότι ιοιάύτην δπό· 
θεσιν όιατυπόνει καί ό  κ. Έ β α ν ς , είς αρχαιολογική ν 
του ΙχΘεσιν αϊτός. Ά λ λ ά  διατί να ύποτεθή οτιοί τελευ
ταίοι κάτοικοι περιωρίσθησαν εΐς μέρη μόνον τού ανα
κτόρου καί όχι οί. έμπρησταί επιδρομείς όταν κατά- 
στρεψαν τό λοιπόν άνάκτορον, Αφού κοινωνιολογικόν 
δεδομένον εΐναι ότι ή  καταστροφή ένός κράτους επέρ
χεται πάντοτε κατά τήν περίοδον τής ήθικής μέν 
έξαντλήσεως του, πού είναι δμω ς καί σύγχρονος μέ τήν 
άκραν ευμάρειαν καί τρυφήν τού ιδιωτικού βίου ;

’Ανάλογος μέ τήν ανωτέρω ύπόθεοιν ώ ς πρός τόν 
σχηματισμόν της είναι ή Ιξής, προκειμένου περί τής 
γραφής τών Μινωϊκών χρόνων; «Δύο είδη γραφής 
ανεγνωρίσθησαν. Έ ν  μέν τό λεγόμενον Ιδεογραφικόν 
ή εΐκονογραφικόν, τού όποιου τά στοιχεία εΐναι εικό
νες όπως εΐς τό Ιερογλυφικόν τής Αίγυπτου. . .  Τό  
άλλο είδος, τό συνηθέστερον, είναι τό λεγόμενον γραμ
μικόν άλφάβητον· τά στοιχεία του δηλ. άαετελίο& ηοαν 
ίκ  τοΰ σ ννδνα ομ οΰ  γρα μ μ ώ ν εν&ειών ή καμπύλων». Ό  
συγκριτικός συγχρονισμός έν ιούιοις, ίιποβοηθουντων 
καί τών γενικών Ιστορικών συμπερασμάτων, καθιστά 
παραδεκτήν τήν εικασίαν δτι τα  γραμμικά αλφάβητα 
ώ ς επί τό πλείστον έσχημαιίσθησαν βαθμηδόν διά τής 
χρήσεως τών περιμέτρων τών ΐερογλύφων καί τής διά 
τού χρόνου απλοποιήσει»; καί συντομεύσεως τών περι
μέτρων τούτων.

* * *

Τήν Απεικόνισιν τής πρώτης ταύτης περιόδου άκο’  
λουθεί ή ίστόρησις τής 'Ελληνικής καί ( ρωμαϊκής 
περιόδου συνοπτικωτέρα σχετικώς καί έπί τή βάσει 
γνωστών Ιστορικών συγγραμμάτων. Καί κατόπιν αυτής 
έρχεται ή μεσαιωνική τής Κρήτης ζω ή, τής όποιας 
θ ά  Ιπεθύμει κανείς έκτενεστέραν περιγραφήν καί 
περισσότερον συνδυασμένην μέ τήν καθόλου Ιστο
ρίαν τού κόσμου τών σκοτειν ών εκείνων χρόνων. Έ π ε -  
ται ή έποχη τής ένετοκρατίας, όπου περισσότερος 
ίσως άπητείτο λογος διά τήν τότε έκδήλωσιν τής 
πνευματικής ζωής τού Κρητικού λαού (Θεοτοκοπου- 
λος, Χορτάτσης, Κορνάρος ( ;) , Σαχλίκης, Λούμαρης, 
Αργότερα Σκούφος κ.τ'λ.) καί ή εποχή τής Τουρκο
κρατίας, πού διά τήν πρώτην περίοδον α ϊιή ς ώς 
βοήθημά του ό ιστορικός πολύτιμον χρησιμεύεται τό 
χρονικόν τού Τζάνε Μπουνιαλή, Ινφ ώ ς πρός τήν 
τελευιαίαν χρονογραφικώς παρακολουθεί τήν εκάστοτε 
καθημερινήν τών Ιπισήμων εγγράφων καί τών εφημε
ρίδων είδησιγραφίαν.

Ή  Ιστορία τής μεγαλονήσου συμπληρώνεται τοιου* 
τοτρόπως, μέ αρχαιολογικόν κάπως τύπον είς τήν 
άρχήν της καί μέ χρονογραφικήν λιτότητα είς τό 
τέλος.— “Ισω ς θ ά  Ιπεθύμει κανείς ιστορίαν γενικωτέ- 
ρου τύπου καί μάλλον ομοιόμορφον κατά τάς Αντιλή
ψεις καί είς τάς περιγραφάς καί είς τά συμπεράσματα. 
Κάτι άνάλογον μέ τά νεώτερα ιστορικά έργα Ιδίως τού 
Ρ ε ιτ β Γ Ο . Διότι άληθινά ύπήρχε καί ύλικόν Ικμεταλλεύ- 
σιμον διά τόν τοιοΰτον επιστημονικόν Ιστορικόν τρό
πον καί διότι ιστορία συνοπτική, προωρισμένη νά γίνη 
κοινόν άπόκιημα, είς τούτο μάλλον πρέπει ν ' άπο· 
βλέπη παρά είς τήν άπομνημόνευσιν ονομάτων καί 
χρονολογιών. Ί σ ω ς  άκόμη νά ήτο καταλληλότερο'· 
ίφ ος ίστορήσεως πλέον άφηγηματικόν και πλέον 
ομοιόμορφον. Ά λ λ ’ όμως βέβαιον παρ' όλα ταύτα 
εΐναι ότι δ  κ. Εανθουδίθης, φωτισμένος επιστήμων, 
ήδυνήθη νά μάς δώση πρώτος «ύτός ίστορίαν τής 
Κρήτης άρκετά καλήν, Ιρανισθείς μέ ^πολλήν επιμέ
λειαν καί συνδυάσας μέ ζηλευτήν ευθυκρισίαν καί 
συναρμόσας μέ πραγματικήν φιλοπονίαν, χωρίς νά

καταφυγή είς ιήν τόσφ  συνειθισμενην έδώ μεταφρα
στικήν μέθοδον, τήν διανθιζόμενων Από αύτοσχεδίους 
ρητορικά; κρίσεις . . .

‘ Ο Φρειδερίκος Νϊτσε εν τη φιλοσοφία τον δικαίου 
καί τής πολιτείας, υπό IV. ΑΓ. Καζαντξάκη. Έκ τών 
κατάστημάτα>ν Στ. Μ. ‘Αλεξίου, έν Ήραχλείφ 
Κρήτης 1 9 0 9 .

ΩΣ έναίσιμον διατριβήν διά ϊφηγεσίαν έγραψε καί 
έξέδωκεν δ γνωστός λόγιος κ. Ν . Καζαντζάκης μίαν 

συνολικήν μελέτην του περί Νίτσε.. Καί ράνον τό γενο· 
νός, ότι εφυγεν άπό ιόν παιημένον δρομον τών μελε
τών Ιπί τού Πλάτωνος ή τού Ντεκάρτ, τού Ά ριστο- 
φάνους ή  τού Βάκων κ.λ.π., έστω καί μέ τόν κίνδυνον 
νά μή παρουσιασθή μέ τήν νομίζομενην εδώ σοβαράν 
τήβεννον τών άξιούντων τήν από «άθέδράς^ διδασκα
λίαν, άρκεί νά προκαλέση ιδιαιτέραν προσοχήν έπί τού 
συγγράφει»; καί Ιπί τού βιβλίου του. 'Επιτείνεται δέ 
βέβαια ή προσοχή αϊτή  όταν ό συγγραφεύς καί τό 
βιβλίον του ήσχολήθησαν νά μάς δώσουν ανάλυσιντού 
έργου τού Νίτσε —  ένός συγγράφει»; Ιξαιρετικοΰ καί 
ύπερόχου είς τό δφος, είς τόν λυρισμόν, είς τήν πρω
τοτυπίαν τών εικόνων, είς τήν Ιδιορρυθμίαν τού συν
δυασμού τών σκέψεων καί είς τήν τόλμην τών αντιλή
ψεων καί τών συμπερασμάτων. Πολύ μάλλον, πού ό 
Νίτσ.ε έχει άπό πολλάς Απόψεις μίαν μεγάλην καί Ανυ
πολόγιστον έπίδρασιν είς τήν φιλολογίαν (όχι είς τήν 
φιλοσοφίαν, διότι φιλόσοφος δέν εΐναι) όλου τοδ 
κόσμου. Ή  Ιπίδρασίς τού εΐναι ανάλογος μέ τήν έπί- 
δρασιν τού Βάγνερ είς τήν σημερινήν μουσικήν καί 
ή Αναλογία μεταξύ τών δύο, που υπήρξαν κάποτε στε
νοί φίλοι, φθάνει εως εΐς τήν κοινωνιολογικήν αΐτίαν 
τής έμφανίσεως καί τής πνευματικής προσωπικότητάς 
των. Ό  Βάγνερ, συγκεντρωτής τών γερμανικών μουσι
κών. αντιλήψεων, διερμηνευτής αϊτώ ν μετά τό πάμ· 
πλούτον καί δημιουργικόν τάλαντον τού Μπετόβεν. Ό  
Νίτσε, έρανιστής μάλλον τών καλλιτεχνικών καί τών 
ήθικολογικών Αντιλήψεων τού Γερμανικού νού μετά 
τήν γενικήν καί γόνιμον σκέψιν τσΰ Κάντ. Καί οί δύο 
οίστρηλατούμενοι Από τά παλαιά σύμβολα, μυθολο
γικά καί θρησκευτικά, ποτισμένοι, ώς πρός τήν διατύ- 
πωσιν, άπό κάποιαν μυστικοπάθειαν —  λουθηρανίζου· 
σαν θ ά  έτολμούσε κανείς νά είπή— πού κάμνει παλλό- 
μενα τ ’  άριστουργήματά των κ’  εμφυσά ψυχήν ζωής 
είς τάς ακουστικά; ή τάς δπτικάς αντιλήψεις των και 
τούς συνδυασμούς τών Αντιλήψεων τούτων·. Ά λ λ ' άπδ 
τού σημείου αϊτού έως είς τό ύψος τής φιλοσοφικής 
δημιουργίας μέσα είς τόν άπέραντον κύκλο>· τής γνώ- 
σεως καί τής σκέψεως υπάρχει μεγάλη άπόστασις. Καί 
μή προκειμένου έδώ νά γίνη λόγος περί Βάγνερ, περί 
τού όποιου αί περισσότεραι σκέψεις μας δέν θ ά  ήσαν 
προσωπικοί, άλλ’  ερανίσματα ξένων έντυπώσεων καί 
μελετών, Αποφεύγομεν τόν περαιτέρω παραλληλισμόν 
μέ τόν Νίτσε, διά τόν οποίον ήθέλησε μ ’ επιμέλειαν, 
οχι όμως καί μέ προσοχήν καί μέ συγκέντρωσιν, 
ν’ Ασχοληθή ό κ. Καζαντζάκης.

Δέν ¿δημιούργησε φιλοσοφικόν σύστημα ό μεγάλος 
τής Γερμανίας λυρικός, οϊδέ κ&ν είδικώς περί τούς 
νόμους άσχολήθηκεν, ώστε ν’ Αποτελέση τό εργον ίου 
άντικείμενον μελέτης άφηρημένης εις ιήν σφαίραν 
τής φιλοσοφίας καί τής πολιτείας. ’Επομένως ή Αφε
τηρία τού κ. Κάζαντζάκη— «ό Νίτσε έν τή φιλοσοφίφ 
τού Δικαίου καί τής Πολιτείας»— προκειμένου νά δείξη 
τήν έργασίαν καί τήν σπουδαιότητα τής εργασίας τού 
συγγράφει»; εΐναι καθ’ ολοκληρίαν εσφαλμένη. Δέν 
είναι επιστήμων ό  Νίτσε, σδτε φιλόσοφος, ο ϊιε  κοινω
νιολόγος- ΕΙνάι ποιητής πολύ μεγάλος καί πολύ πρω
τότυπος ποιητής, καί Ακόμη εΐναι ήθικολόγος ήτοι 
δογμ ατιοτής συμπερασματικός τών συγχρόνων του επι
στημονικών γνώσεων καί ύποθεσεων. Ή  εργασία του
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εις τήν φιλοσοφίαν τού δικαίου καί τής πολιτείας η 
καλήτερα είς tt|v φιλοσοφίαν, εις τήν πολιτείαν και 
βΐς τό δίκαιον (άποφεύγομεν τοιουτοτρόπως καί τούς 
δρους τής μεταφυσικής φρασεολογίας) είναι πολύ 
μικρά και πολύ μερική, ή Ιπίδρασίς του δμως ή κοι- 
νιοηκή δπως όλων τών μεγάλων ποιητών καί τών 
έπιχαίρων δογμ ατιοτώ ν  είναι μεγάλη. Καί τοιουτοτρό
πως έπρεπε νά έξετασθή ό Νίτσε —  κοινωνιολογική 
τούτο μελέτη μεγάλης επιβολής —  ή άλλέως κανεν· 
έκ τών Ιργων αύτού Ιπρεπεν είδικώς ν’ άναλυθή, δπως 
« Ή  γένεσις τής τςαγφδίας» ή τό «Πέραν τού καλού 
καί τού Κακού» η « Ή  γενεαλογία τής ήθικής» ή 
« Ό  ταξειδευτής καί ή σκιά του» η « Ή  εύθυμος γνώ- 
σις» ή τέλος τό λυρικώτερον καί πλέον άχαλίνωτον 
άπ’  δλα του « Ό  Ζαρατούστρας».

Ποτισμένος άπό τάς φιλοσοφικός Αντιλήψεις τού 
Κάντ, πού ή γενικότης των στολισμένη άπό τά φωτο
σκιάσματα τών ύλιστικών έπιστημονικών αντιλήψεων 
μας ίδωκε τήν μεγαλοπρεπή εικόνα τού πεσσιμισμού 
τού Σοπενάουερ· κατεχόμενος άπό τήν φυσιολογικήν 
άντίληψιν τής επιλογής τών είδώ ν  τού Δάρβιν πού έφθασε 
σύγχρονό του είς τήν ειδικήν άντίληψιν του  άγώ νος  
ίπ ικρατήοεοις τώ ν  ά τό μ ω ν  καί άφ’  έτερου μέ κάποιαν 
έπίδρασιν τού ποζιτιβισμού, δπως τόν έμεθοδεύθη δ 
Ιδρυτής του Κόμτ, καί τού έπιστηιιονισμού, δπως κοι
νωνιολογικά τόν άνέλυσεν δ  Σπενσερ, ήμπόρεσεν ό 
Νίτσε σάν αληθινά μεγάλος καλλιτέχνης, πού ήτον, 
νά ρίηηι φωτεινός άστραπάς τής Ιδέας επάνω είς τά 
ερείπια τών περασμένων χρόνων καί είς τά Απροσδιό
ριστα αχνάρια τών μελλόντων ιδανικών. "Ο χι μέ μέθο
δον, άλλά μέ οξύτητα διαγνώσεως· δχι μέ διαύγειαν, 
άλλά μέ δύναμιν άντιλήψεως, μερικός καί Ανακόλουθος 
κάποτε, άλλά πάντοτε φωτιστικός καί έκπληκτικός. 
Ή  γενικότης τής Γερμανικής μεταφυσικής, πού κα· 
ταντρ είς απαισιοδοξίαν, τόν σπρώχνει ν’  άναζητήση 
είς τήν παλαιόν ζωήν τά έλατήρια τής ίπαρχείας  της. 
Κ αί τά ευρίσκει εις τό ’Απολλώνιον καί τό Διονύσιον 
(Γένεσις τής τραγφδίας, Εύθυμος γνώσις). Ή  ΰπόθεσις 
τή ς  επιλογής τώ ν  ε ίδώ ν  καί τού έπακολούθου αύτής 
άγώ νος τής έπιχρατήσεω ς  είς τήν βιολογικώς διατυπω- 
θεΐοαν άποφθεγματικότητά της καί όχι μέ τήν σημε
ρινήν μαθηματικήν έπιφυλακτικότητα τών κατά οννά ρ ·  
τη οιν  αντιλήψεων, τού δίδει τήν ιδέαν τής έλευθέρας 
ηθικής καί τού υπεράνθρωπου (Γενεαλογία τής η θι
κής, Άνιίχριστος, Ζαρατούστραςί. °Ό λ ’ αύτά θαυμα- 
σίως διατυπωμένα, μέ λυρισμόν ιδιότυποι·, μ’  έξαρσιν 
θρησκοληπτικην, μέ παρατηρητικότητα βαθεϊαν, μ’  |μ· 
πειρισμόν συναρπάζοντα, μ' ένα ύφος Αδέσμευτον, πού 
Αποτελεί συνέχειαν τών ήρωϊκών, άλλά και κατά περί- 
στάσιν  προσπαθειών τού Γκαίτε είς τόν Β ’ Φάουστ.

Αύτός —  είς πολύ γενικός γραμμάς —  είναι ό Νίτσε 
κ’  Ιπάνω είς τό άόριστον αύτό κριτικόν σχεδιάγραμμα 
απλώνεται τό Ιργσν του. Ά π ό  τά νέφη τής έπιστημο- 
νικής γνώσεως, ωσάν άπό τούς μεθυστικούς καπνούς 
τής άπό τρίποδος Πυθίας, Ιμπνεόμενος ό  μέγας λυρι
κός, _ διατυπόνει ήθικούς χρησμούς σκολιούς κάποτε, 
άλλά ένθαρρυνιικούς ώ ς επί τό πλεΐστον κ’  αίσιοδό- 
ξους. Ούτε φιλόσοφος αύτοτελής, ούτε πολιτειολόγος 
πρωτότυπος, ούτε νομοκρίτης είναι, δπως τοιοΰτοι 
υπήρξαν ό Πλάτων, ό Δημόκριτος, δ 'Αριστοτέλης, ό 
Σπινόζα, ό Βάκων, δ  Λ ε ϊβ ν ιτ ς ...  Έ χ ει μίαν ύπέ- 
ροχον θέσιν είς τό Πάνθεον τών μεγάλων ποιητών καί 
εν δευτερεύον μνημεϊον είς τόν Κεραμεικόν τών έπν  
καίρων ηθικολόγων δογματιστών.

Ούτε ό  χώρος, ούτε ή Αφετηρία, άπό τήν όποιαν 
Ιξεκινήσαμεν,^ιάς έπιτρέπουν μεγαλητέραν διατριβήν 
επάνω είς τό εργον τού μεγάλου λυρικού, πού σύντομα 
ίσως θ ά  τό άναλύσωμεν μεθοδικότερα καί λεπτομε
ρέστερα είς τά «Παναθήναια». Καί μόνον όλίγα σχε
τικά πρός τό θέμ α , συναρμολογημένα δέ είς τό βιβλίον 
τού κ. Καζαντζακη πρός δικαιολογίαν τής έμφανίσεως
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τού Νίτσε, δφείλομεν νά Ιπικρίνωμεν.— Τήν έποχήν μας 
εύρίσκει δ  κ. Καζαντζάκης νά όμοιάζη καταπληκτικά 
μέ τήν έποχήν τών Σοφιστών τής παρακμής τού Ε λ 
ληνισμού. Έ νφ  αληθινά ή εποχή μας δέν είναι άναλυ- 
τική τών ΰπαρχουσών γνώσεων ούδέ κ α τ' αντιδιαστο
λήν  κριτική, δπως ή έποχή τών σοφιστών εκείνη, άλλά 
κατ’  έξοχήν οίκοδομητική γνώσεων, ερευνητική επι
στημονικό»;, διευκρινιστική φιλοσοφικός.— Έποχή,πού  
ευρίσκει νέους ορίζοντας μαθηματικής καί φιλοσοφι
κής καθόλου σκέψεως διά τών άντιλήψεων τών grou
pes καί τών ensembles καί εισάγει είς τόν κύκλον τής 
συγκεκριμένης καί άψορημένης σκέψεως τήν μέθο
δον τών συναρτήσεων, έποχή, πσύ βλέπει κατά νέους 
τρόπους πειραματικούς καί Αναλυτικούς τάς λειτουρ
γίας τής φύσεως, δπως είς τόν ήλεκτρισμόν καί τήν 
ραδιοενέργειαν, έποχή, πού άναζητεΐ καί εύρίσκει νέας 
πηγάς καλλιτεχνικής εμπνεύσεως καί δημιουργεί νέους 
τρόπους διατυπώσεως τής Ιδέας, Ανεπίδεκτος δέ είς 
τό νά. συμμορφωθή μέ οίονδήποτε Αριστοτελικόν τρό
π ον  διαρρυθμιστικόν καί άποκρουστική κάθε θρη- 
οκοτρόπου δογματισμού, βέβαια δέν είναι έποχή 
παρακμής.

Καί αν έπρόκειτο νά τήν παρομοιάσωμεν μέ κάποιαν 
άλλην Ιστορικήν έποχήν— συλλογιστική κατ’ Αναλογίαν 
μέθοδος αύτη περιττή κ ’ έσφαλμένη, δπως λέγει δ 
Σπένσερ —  θ ’  άπεβλέπαμεν μάλλον είς τήν περίοδον 
τής Ιταλικής καί Ίονικής σχολής.— Τοιαύτη ενθαρρυν
τική καί αισιόδοξος είναι ή γνώμη τών πρωταθλητών 
εις τό στάδιον τής Ανθρώπινης σκέψεως, μεταξύ τών 
όποιων δ  Η . Poincaré, πσύ εις τήν. εισαγωγήν τής 
Ικδόσεως τών μελετών του ύποδεικνύει νέους δρίζον- 
τας γενικής σκεψεως καί είς τόν τελευταΐον λογον του 
(1908) περί τού μέλλοντος τών μαθηματικών λέγει:
• Υ π ή ρ ξα ν  άλλοτε προφήται δυ σ ο ίω ν ο ι... Ά λ λ ’ οί 
Απαισιόδοξοι εύρέθηκαν πάντοτε άποκρουσμένοι, πάν
τοτε αναγκασμένοι νά υποχωρούν είς τρόπον, πού 
τω ρα πιστεύω δέν ύπάρχουν τοιοΰτοι πλέον». —  Καί 
προκειμένου περί τού Poincaré, τού μεγάλου συγχρό
νου μαθηματικού καί φιλοσόφου, δέν ήξεύρομεν διατί 
δ κ. Καζαντζάκης τόν παρέταξε, έξαιρουμένου τού 
Pears, μέ καθηγητάς φιλοσοφικών μαθημάτων, συνα- 
θροίζων όλους όπδ τήν προεδρείαν ένός άπλού λογο
γράφου— τού Brunetière— διά ν’  Αποδεχθούν ώς είδος 
νομοσχέδιον τούς άρθρογραφικούς Ισχυρισμούς τούτου 
διά τήν χρεωκοπίαν τής έπιστήμης. Κ αθώ ς άκόμη 
προκειμένουπερί τής συγχρόνου πνευματικής ροπής δεν 
εννοούμεν διατί αναφέρει τόν παλαιόν "Ο βεν, ενα δευ- 
τερεύοντα δογματιστήν τού λεγομένου ορθολογικού  συ
στήματος, Απόρροιαν τών παλαιωμένων θεωριών τού 
Ρουσσώ. καί τόν Strauss, τόν παλαιόν άντιθρησκευτι- 
κόν φιλόλογον, άπήχησιν τού Βολταιρισμοδ, καί τόσους 

Λλλους δευτερεύοντας καί άσημους είς τόν κύκλον 
τής σκέψεως, λησμονημένους ώς έπί τό πολύ πρακτι- 
κολόγους, καταλήγων είς τό νά παραλληλίση τόν 
Νίτσε, τόν θαυμάσιοι· τής Γερμανίας λυρικόν, μέ τόν 
Φερδ. Λασσάλ, τόν γνωστόν ρητορικόν Απολογητήν 
τού σοσιαλισμού καί ύποστηρικτήν τής τέταρτης λεγο- 
μέιης λαϊκής τάξεως, πού είχεν άρχίση μ ' Ινα ώραϊον 
φιλολογικόν εργον περί τού σκοτεινού “Ηρακλείτου 
κ’  έτελείωσε μ’  ένα μεταφυσικόν διαλεκτικόν Ιργον 
περί τού φιλοσοφικού ( ; ) καί τού θετικού δικαίου. . .

Π α ρ ’  δλας τάς Ιλλείψεις αΰτάς καί άλλας δμοίας 
καί μολονότι έσφαλμένη κατά τήν βασιμικήν άντίλη
ψιν ή μελέτη τού κ. Καζαντζάκη περί Νίτσε είναι 
άξία άΐ'αγνώσεως, παρουσιάζει δέ είς μερικά κεφάλαιά 
της Ικανήν διαύγειαν σκέψεως καί συγκέντρωσιν, Ιδιαι
τέρως είς τήν άνάλυσιν τών Ιδεών τσύ Νίτσε ώς πρός 
«τόν πίνακα τών παλαιών, καί νέων άξιών», δπως ό 
ίδιος ό ποιητής ώνόμασε τά παλαιά δόγματα καί τάς 
νέα; ίδικάς του Αντιλήψεις.
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Βαριετέ: -Τ ά  Συναλλάγματα-, κιομιρδία είς πράξεις 
τρεις, i n i  Ν. Ποριώτη.

Ο κ. Ποριώτης, δ  όποϊος διαπρέπει ώς μεταφραστής, 
δέν είχε τήν αυτήν επιτυχίαν είς τό πρώτον πρω

τότυπον έργοντου. Τ ά  «Συναλλάγματα» ε1γε μία σοβαρά 
κωμφδία, μ’  ελληνικόν χαρακτήρα, μέ ζωηρόν τοπικόν 
χρώμα, (καί είς τόν τίτλον άκόμη, Συναλλάγματα==κο- 
ρίτσια) άλλά γραμμένη άντιθεατρικώς, αμεθόδως. 
"Εκούρασε χωρίς νά κινήση διόλου τό ένδιαφερον.

Ή  δπόθεσις δέν είνε άσχημη. Πρόκειται περί ένός 
Αγαθού νοικοκύρη, γενικόν π ενθεροϋ, ό όποιος, δια να 
ΰπανδρεύση τήν πρώτην του κόρην —  διά νά έλθη 
έπειτα ή σειρά τής δευτέρας, —  πρέπει πρώτα νά εύρη 
γαμβρόν διά τήν άδελφήν τού γαμβρού, καί έπειτα 
πάλιν γαμβρόν διά τήν αδελφήν τού. γαμβρού τού 
γαμβρού του. Καί καταρτίζει ιιέν καί τά τρία άλλη- 
λένδετα συνοικέσια, άλλά διαλύονται δλα συγχρόνως, 
καί δ  γενικός πενθερός πρέπει πάλιν νάρχίση άπό 
τήν αρχήν·

'Εκτός τής ΰποθέσεως καί τού σκηνικού διακόσμου 
—  καί αί τρεις πράξεις γίνονται είς τήν αύλήν μιάς 
έπαύλεως τών Τζιτζιφιών, —  δέν εΰρίσκομεν άλλο προ
τέρημα είς τό Ιργον. Ό  θίασος δμως τού Βαριετέ, διά 
τόν έλληνικόν χαρακτήρά του καί διά τήν φιλολογικήν 
άξίαν τσύ κ. Ποριώτη, τό περιέβαλε μέ ιδιαιτέραν 
στοργήν καί τό Ιπαιξεν Ιπιμελέστατα.

Βαριετέ: -Τ ο  Σφνρί>, δράμα μονόπρακτο ν , ν π δ  τής 
κυρίας ΕΙρήνης Πολ. Δημητρακοττούλου

Οήρως είνε νεαρός γλύπτης, δ δποϊος γνωρίζεται μέ 
μίαν κόρην καί τής κάμνει τήν προτομήν της. Ν ο

μίζει δτι εδρε τό Ιδανικόν του καί τήν Αγαπφ μέ όλην 
τήν φλόγα ένός καλλιτέχνου. Ά λ λ ’  ή κόρη είνε άναξια 
του, κοινή φιλάρεσκος, προσποιουμέ»η τήν Αφελή καί 
μάλιστα άρραβωνιασμένη μέ άλλον, "Ο ταν έξαφνα τό 
Ανακαλύπτει αύτό ό γλύπτης, αρπάζει τό σφυρί του 
καί συντρίβει τήν προτομήν, συντριβών συγχρόνως καί 
τό Απατηλόν δνειρόν του.

Τό Ιργον έχει αρκετά προτερήματα, καί προπάντων 
αντιθέσεις χαρακτήρων, αί όποϊαι γεννούν κάποιαν 
Αρμονίαν. Ό  διάλογος δμως μαρτυρεί ^συχνά Απει
ρίαν. Έ ν  γένει τά «Σφυρί», ω ς πρώτον εργον νεαρός 
κυρίας, ήρεσε κ’  Ικρ.ίθη εύμενώς. Διότι δίδει τήν 
έλπίδα διι ή  Κ “  Δημητρακοπούλου, μέ τόν καιρόν 
καί μέ τήν μελέτην, θ ά  ήμπορέση .ν ά  γράψη καί 
εμπειρότερα.

Βαριετέ : -Στην Όξώντορτα», δραματική σ κ η ν ή , νπδ 
Δ. Ταγκοπονλον.

Ηήρωΐς είνε μία Ιγκαταλελειμμένη. Ό  άπιστος ερα
στής, μέ τόν δποΐον συνέζησε χρόνια, καί απέκτησε 

παιδί, τήν έγκαταλείπει διά νά νυμφευθή μίαν πλου- 
σίαν, παρελθόντος Ιπιληψίμου. Ή  έγκαταλελειμμέχη 
αποφασίζει νά κάμη τό σκάνδαλον, τό όποιον είχεν 
άπειλήση. Κ αί πηγαίνει είς τό μέγαρον τών νεονύμφων 
διά νά πάρη πίσω τόν «άνδρα της». Φυσικά δέν τής 
τόν δίδουν. Τής δίδουν μόνον χρήματα, τάχα διά τήν 
Ανατροφήν τού παιδιού της. ’Εκείνη τΑποποιεΙται, καί 
διαμαρτύρεται, καί υβρίζει. Μαζεύεται κόσμος, προς- 
τρέχει Ινας χωροφύλαξ. Ά λ λ ’ εκείνη έξακολουθεί νά 
ξεφωνίζη. Είνε πλέον τρελή.

Ή  σκηνή είνε δυνατή καί καλογραμμένη. Έ παίχθη  
δέ πολύ εύμορφα είς τό Βαριετέ κ’ έχειροκροτήθη 
δικαίως. Θ ά ήμπορούσε κανείς νά παρατηρήση δτι b 
διάλογος έδώ κ ’ Ικεϊ είναι αψυχολόγητος. Ό  χορός 
δμως τών Ανθρώπων τού λαού, πού παρακολουθούν 
άπό τό καφενεϊον καί σχολιάζουν τήν σκηνήν, καί πρω

τότυπος είναι καί ώραΐος. "Ο σον διά τήν κοινωνικήν 
ιδέαν τού έργου, νοιιίζομεν δτι δ ουγγραφεύς θέλει νά 
δικαίωση τήν ήςωΐδα· άλλά τό άδικον τό έχει αύτή. 
Είτε άπό απειρίαν, είτε άπό κακόν ύπολογισμόν, είτε 
άπό Αδυναμίαν, παρέβη τόν νόμον κ’  έδόθη είς ενα 
άνδρα χωρίς στεφάνι. 'Οφείλει λοιπον να υποστή τσς  
συνεπείας τού αμαρτήματος της. Ά λ λ ω ς  τε, τάς περισ- 
οοτέρας φοράς, δέν πλανούν οί άνδρες τάς γυναίκας, 
άλλ’  αί γυναίκες τούς άνδρας.

Π α νε λ λ ή ν ιο ν  :  - ’ Ε μ π ρ ό ς ,  μ α ρ ς - ,  δ ρ ά μ α  ε ίς  π ρ ά ξε ις  
τρ ε ις , i n i  Τ ιμ . Σ τα & ο π ο ύ λ ο υ .

ΑΛΕΓΑΔΗΤΕΡΑ επιτυχία σπανίως κατωρθώθη είςθέα- 
*» '*τρον.Ό  κ. Σταθόπουλος είχε τήν Iμπνευσιν νά δρα- 
ματοποιήση τό κίνημα τής is 1«  Αύγουστου. Τ ό θέμα 
δικαιολογεί τήν Ικ  μέρους τού κοινού ένθουσιώδη 
υποδοχή»·, ή δποία είς τό τέλος εγινε σωστή διαδήλωσις. 
Ά λ λ ά  καί τό έργον έχει πολλά καί μεγάλα Θεατρικά 
προτερήμαια. Είνε καλογραμμένο»·, καλοσχεδιασμένον, 
έξυπνον, ζωηρόν, αληθινόν. "Εχει δέ σκηνάς ηθογρα
φικάς, αί δποΐαι θ ά  ¿προξενούσαν τιμήν είς αίονδή- 
ποτε συγγραφέα. Μέ τό πρώτον του έργον,_ ό  κ. Στα
θόπουλος, ό  ιδιόρρυθμος χρονογράφος, άπέδειξεν δτι 
γνωρίζει τό θέατρον καί δτι είνε ικανός νά γράψη 
έργα καί βεβαιοτέρας επιτυχίας, καί μακροτέρας ζωής.

Τήν ύπόθεσιν τού «'Εμπρός Μάρς» είνε περιττόν νά 
διηγηθώμεν Ιν έκτάσει. Είνε τόσον πρόσφατον τό 
Κίνημα καί τά περί αύ τό ! Καί παρουοιάζων τούς έπα- 
ναστάτας καί τούς αντιδραστικούς δ συγγραφεύς, καί 
Αποκαλύπτω»· τά αίτια καί τόν σκοπόν τού κινήματος, 
συμβουλεύει μίαν γενικήν έπανάστασιν, τήν δποίαν δ 
ήρω ς τού δράματος, αξιωματικό; έκ τών άνορθωτικών, 
αρχίζει πρώτα - πρώτα άπό τό σπίτι του.

Τ ό εργον έκα|ΐε σειράν θριαμβευτικών παραστάσεων 
είς τό «Πανελλήνιον», τού δποίου οί καλοί ήθοποιοί, 
ιδιαιτέρως ό κ. Παντόπουλος, ό κ. Βαρνάβας καί ή κ. 
Ρινάλδη, έπαιξαν ώραιότατα.

Ν έα  Σ κ η ν ή : Ό  ·  Α λλος Κ ύ α μ ο ς ν ,  δρ ά μ α  ε ίς  π ρ ά ξ ε ις  
τρ ε ις , i n i  Σ π .  Ν ιχ ο λ ο π ο ν λ ο ν .

ΕΝΑ2 »'έος, μόλις Ιξερχόμενος άπό τήν Σχολήν ώς ση
μαιοφόρος, μανθάνει δτι, πρό εικοσαετίας, ό πατέρας 

του ηύτοκτόνησε διότι ή μητέρα του είχεν έραστήν, δτι 
τόν έραστήν αύτόν εξακολουθεί άκόμη νά ιόν εχη, καί 
δτι μαζί του καί πρός χάριν του έσπατάλησε τήν.μεγά
λη»· οικογενειακήν περιουσίαν.

"Εξαλλος ό νέος, καλεϊ τήν__ μητέρα του είς= απολο
γίαν. 'Εκείνη διαμαρτύρεται δτι είνε άθώ α, δτι ποτέ 
δέ»·. ήπάτησε τόν σύζυγόν της, __δτι έκεί»·ος ηύτοκτόνη- 
σεν άπό παρεξήγησιν, ότι τόν άνθρωπον, ό  όποιος τήν 
ήγάπα άγνώς καί πρό τού γάμου της, δέ»· ήθέλησε νά 
τόν ύπανδρευθή ούτε μετά τόν θάνατον τού συζύγου 
της, διά νά μείνη Αφωσιωμένη είς τό παιδί της, καί 
δτι τήν οίκογε»·ειακήν περιουσίαν δέν έσπατάλησεν 
αυτή άλλ’  ό σύζυγός της, άσωτος, γυναικοθήρας καί 
χαρτοπαίκτης.

“Ο νέος δέν πείθεται άκόμη. Έκλονίσθη ή πίστις του 
πρός τήν Αρετήν τού πατρός του, —  Αξιωματικοί, τού 
όποιου λατρεύει τήν μνήμην, —  καί ώς δικαστής άπη- 
νήτ, απαιτεί άπό τήν μητέρα του Αποδείξεις. 'Εκείνη, 
πληγωμένη είς τήν φιλοτιμίαν της, Αναγκάζεται νά τού 
τάς δώση. Είνε συναλλάγματα καί έπιστολαί, πειστήρια 
πρό τών όποιων δέν χωρεΐ ούτε ΐ^νος Αμφιβολίας. 
Ά λ λ ά  συγχρόνως έπαναστατεί. Αισθάνεται δτι τίποτε 
δέν τήν συνδέει πλέον μέ τόν υίόν της. Ά»<αγνωρίζει 
δτι εκαμεν Ανοησίαν να θυσιάζεται έως τώρα χάριν 
άνθρώπων πού ούτε τήν αγαπούν, ούτε τήν έννοούν. 
Καί έγκαταλείπει τόν υίόν της μέ τόν πλούσιον θεΐόν  
του, —  τόν Ιχθρόν της, — καί φεύγει μέ τόν έραστήν 
της είς άλλον κόσμον, διά νά ζήση νέαν ζωήν.
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Τί> δράμα, μέ όλην τήν νεωτεριστικήν του θεσιν, 
είνε ίσως ολίγον μυθιστορικόν. Ά λ λ ’  Ιχει μεγάλα, σπά- 
για προτερήματα συνθέσεως.. Συνυφαίνεται εις αύιό 
τό παρελθόν καί τό παρόν διά νΑποτελέση εν σύνολον 
άρτιον καί καθαυτό δραματικόν. ’Ακόμη δέΰποδηλού- 
ται καί τό μέλλον. Τ ό ϋφος δέν είνε πολύ φιλολογικόν 
καί υπάρχουν εις τόν μύθον Ιλλείψεις όμοιαληθείας. 
Ά λ λ ’  ή  άρτιότης τοδ συνόλου συγκαλύπτει κάθε ελάτ
τωμα, Εις τήν Νεαν Σκηνήν ό  »’ Αλλος Κόσμος» εκα- 
μεν άρίστην Ιντύπωσιν καί κατεχειροκροτήθη. Έ κ  
των ήθοποιών διεκρίθησαν οί πρωταγωνισταί: ό  Λούης, 
ώ ς νέος Παύλος, καί ή Δΐϊ Κοτοπούλη, ώς Ελένη, 
μητέρα του.

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  *' Ξ’

Ι-ΙΝΟΙΞΕ πρό μηνός τάς πύλας του τό ώραίον Ά θανα- 
σάκειον Μουσεΐον Βόλου, τό μεγαλείτερον τής Ε λ 

λάδος μετά τό Εθνικόν Μουσεΐον 'Αθηνών καί μονα
δικόν εις τόν κόσμον διά τός περίφημους Ζφγραφίας 
τών Παγασών, Αποκλειστικόν σχεδόν περιεχόμενόν του. 
Ό  δημιουργός καί πλουτιστής του Μουσείου τούτου, 
ταχύς καί δραστήριος ώ ς πάντοτε, ήρχισε τήν Ικδοσιν 
τού Καταλόγου του Μουσείου, άνευ του όποιου ό Ιπι- 
σκεπτης δέν είμπορεΐ νά Ιννοήση μεγάλα πράγματα.
. Ό ,  κ. Άρβανιτόπουλλος μέ τήν χαρακτηρίζουσαν 
αυτόν παραστατικότητα καί επιστημονικήν Ακρίβειαν 
περιγράφει Από πάσης άπόψβως λεπτομερέστατα τός 
ζφγραφίας καί εις πάσαν άπορίαν ή άγνοιαν τού Ανα
γνώστου δίδει τήν άπαιτουμένην έξήγησιν.

Ρ ) Η 5 λ ϊ Ρ 0 2  άπό Αρχαιολογικά ευρήματα τής Ά λ ε - 
ν-'ξανδριγή ς τέχνης εύρέθη τήν άνοιξιν παρά τδ 
Παλαιόκαστρον τής Καρδίτσης, όπου εκειτο ή παλαιά 
Μητρόπολις. _ Ό  κ. Άρβανιτόπουλλος, κατασχών τά 
ευρεθέντα καί Ικτελέσας προσθέτους άνασκαφάς. άλλα 
κατέθεσεν εις Μουσεΐον του Βόλου καί άλλα εφερεν 
εις ’ Αθήνας. Είναι χρυσά κοσμήματα, αγγεία επίχρυσα, 
Αργυρά, ^αλκα, όάλινα καί άλλα. ’Ιδιαιτέρως Αναφέ- 
ρονται, ω ς έξόχου τέχνης, Αργυρά επίχρυσα τμήματα 
ενός πολυτιμότατου Αγγείου μετά παραστάσεων Μαι
νάδων δργιαζουσών, £ν άργυροΰν Αγγεΐον μέ παρά- 
στασιν τού Διονύσου Ανατρεφομένου ύπό τών Νυμφών, 
εν πώμα Αργυρούν έπίχρυσον |ΐέ παραστάσεις βουκρα- 
νίων καί κεφαλών Σατύρων καί Μαινάδων.

I—I  ’ Ιταλική Κυβέριησις ήγόρασεν Αντί 45°,000 φρ·
1 1 άπό τούς Ρωμαίους πρίγκηπας Άλδομπραντίνη τό 

περίφημου μαρμάρινο'’ άγαλμα, τό γνωστόν είς τούς 
αρχαιολογοΰντας υπό όνομα τής «Κόρης τοΟ Ά ντσιο», 
Ικ  τού μέρους δπου άνευρέθη κατά τό 1878. Ή  Κόρη 
κατειέθη είς τό ’Εθνικόν Μουσεΐον τής Ρ ώμης, είναι 
δέ Ικ  τών Αρίστων ελληνικών καλλιτεχνημάτων τής 
έποχής καί τής σχολής τού Πραξιτέλους.

Ε Π Ι  τήν Τύνιδα, παρά τό Σφάξ, άνειλκύσθη Από τόν 
βυθόν τής θαλάσσης τό φορτίον αρχαίας ελληνικής 

ολκάδος, πού Ιναυάγησεν έκεΐ είς παλαιόν εποχήν. 
Μαρμάρινοι στύλοι μέ ιωνικά καί κορινθιακά κιονό
κρανα, ̂ ειδώλια μαρμάρινα καί χαλκά, ανάγλυφα καί 
αλλα εύρήματα έξήχθησαν άπό βάθος 40 μέτρων.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

Η Βουλή χωρίς συζήτησιν Ιξακολουθεΐ ψηφίζουοα 
τά νομοσχέδια τής Κυβερνήσεως τά άφορώντα 

περικοπάς δαπανών, άναδιοργάνωσιν στρατιωτικών 
δυνάμεων καί ύπηρεσιών καί φόρους. "Οσον έν σπουδή 
καί &ν προπαρεσκευάσθη ή νομοθετική αυτή έργα- 
σία ύπό Κυβερνήσεως αίφνιδίιος κληθείσης νά άνα- 
λιίβη τήν Αρχήν καί νά έμφανισθή πρό τού νομοθε
τικού σώματος, φέρει Ιν εούτοις τό χαρακτηριστικόν

ενιαίου πνεύματος καί μεθόδου. Εύστοχος Ιδίρ ύπήρ- 
ξεν ή  επιβολή τών νέων φόρων, Αφ’  Ινδς διότι μόνον 
Ικ  τών είοών τής καταναλώσεως τά όποια πλήττουσιν 
οί νέοι οδτοι φόροι ήδύνατο νά ύπαρξη άπόδοσις, 
Αφ’  Ιτέρου διότι τά φορολογούμενα είδη, ό καπνός 
καί τό οινόπνευμα καί τά έπιβαλλόμενα έπί τών κλη
ρονομιών πρόσθετα τέλη είνε εκείνα τά  όποια εις 
δλα τά κράτη τής Εύρώπης επιβαρύνονται όλονέν με 
βαρύτερους φόρους. Τ ό νομοσχέδιον Αφ’  Ιτέρου περί 
Ιπιβολής φόρου επί τού εισοδήματος, όσον και άν είνε 
προβληματικής άποδόσεως, είνε επιτυχές ώ ς Ιφαρμογή 
τής Αρχής, ή όποια επικρατεί είς τά κράτη τής Δυτι- 
κής Εύρώπης. Τής Αρχής όπως, εφαρμοζόμενης αύστη- 
ροτέρας ΐσότητος είς τήν φορολογίαν, Ανάκςυφισφώσιν 
αΐ Ιργατικαί τάξεις δΓ έπιβαρύνσεως τών μεγάλων 
κεφαλαίων καί εισοδημάτων. Ή  Αρχή τήν όποιαν έπι· 
βάλλει ή έπικράτησις τών σοσιαλιστικών Αρχών καί ή 
οποία Ιξεδηλώθη ήδη Ιντονωτέρα είς τήν σύνταξιν 
τού Αγγλικού προϋπολογισμού, επικρατεί είς τήν φορο
λογικήν ηολιτικήν όλων τών κρατών. Μέ τούς νέους 
τουτους φόρους φθάνομεν πλέον είς τδ άκρότατον 
όριον τής Ικ τών φορολογικών Αποδόσεων αύξήσεως 
τών Ισόδων τού Κράτους. Κατά τούτο ή κατάστασις 
Αποβαίνει κρισιμωτέρα καθόσον ελλείμματα προϋπο
λογισμών είς τό μέλλον δέν είνε επιτετραμμένο.. Ή  
σύνταξις τού προϋπολογισμού τού ερχομένου Ιτους 
Ανάγκη νά γίνη έπί τών αύστηροτέρων. υπολογισμών 
ώστε ή  δημιουργία νέων Ιλλειμμάτων νά μή φέρη 
τό Κράτος είς νέαν οικονομικήν κρίσιν από τήν 
όποιαν δέν θ ά  ύπαρξη διέξοδος μή βαθέως οδυνηρά. 
Ή μ ε ΐς  φοβούμεθα περισσότερον τήν ένδεχομένην 
αυτήν Ικβασιν, τής ανωμάλου σημερινής καταστά- 
σεως, ή δποία παρ’  όλα τά δεινά της, εχει τάς 
καλάς συνέπειας καί Ιγκλείει τήν έλπίδα τής άνορθώ- 
σεως. ’Α φ ’  ετέρου οί φόβοι, οί κρατούντες είς συγκί- 
νησιν ακόμη τήν Κοινήν Γνώμην, περί βιαίων άνατρο- 
πών καί μεταβολών δέν φαίνονται διόλου πιθανοί. ’ Εν 
τφ. Στρατιωτική Συνδέσμφ Ιπικρατεί ευτυχώς τό 
φιλελευθέρως συντηρητικόν πνεύμα. ’Επικρατεί προ
σέτι ή συναίσθησις ότι ή Αποκατάστασις τών πραγμά
των δέν γίνεται_ ταχέως καί δΓ Ινός άλματος. "Ο τι 
ή εκραγείσα κρίσις εθεσεν είς τήν συνείδησιν όλων 
τά μεγάλα ζητήματα καί τούτο υπάρχει ελπίς νά δώση 
τήν ώθησιν διά τόν καλόν δρόμον, τόν όποιον άρχον
τες καί άρχόμενοι όφείλομεν νά άκολουθήσωμεν τού 
λοιπού. Βεβαίως τό οικονομικόν πρόβλημα θ ά  εξακο
λούθηση πιεστικόν καί δυσεπίλυτου !φ ' όσον, λόγφ τού 
επείγοντος τών περιστάσεων, κανονίζονται αύξήσεις 
δαπανών προτού βεβαιωθούν αί αύξήσεις τών Ισόδων. 
’Α φ ' ετέρου ή έλπιζομένη λύσις τού Κρητικού ζητή
ματος δύναται νά Αποτελέση πρόσθετον άκόμη έπι- 
βάρυνσιν τού προϋπολογισμού. Ούτω ή περαιτέρω 
έξέλιξις τών πραγμάτων Ικ  τών δεδομένων τών μέχρι 
σήμερον φέρει είς άποκατάστασιν δμαλωτέραν τής 
πολιτειακής καταστάσεως καί εις άπωχέρω δυσχέ
ρειας καί μέριμνας πρός άποτροπήν τών οικονομι
κών κινδύνων.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ

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

Τ Ο  κίνημα τής 15 Αύγουστου δέν είχε μόνον πολιτικά 
* Ιπακόλουθα. "Εφερεν είς τήν πρώτην γραμμήν 

τής δράσεως καί Ινα φιλολογικόν όνομα. Πολλοί τώρα 
γνωρίζουν ότι ό « . Α . Καρκαβίτοας, ώς στρατιωτικός 
Ιατρός, ελαβε μέρος είς τόν Στρατιωτικόν Σύνδεσμον; 
Καί, Αφού τό κίνημα ήτο άναίμακτον, τό ύπηρέτησε 
λαμπρά μέ τήν πέναν του. "Εγραψε μίαν ώραίαν επι
στολήν είς τό «Βήμα» τής 'Ρώμης, άνασκευάζων ενα 
Αδικον χαρακτηρισμόν τού κινήματος, Ιδημοσίευσε δέ 
σχετικά άρθρα καί είς τάς έφημερίδας τών ’Αθηνών. 
’Αναγνωρίζεται τό ύφος του είς σειράν άρθρων μέ τά
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αρχικά Α . Κ . είς τήν «Άκρόπολιν». Είς εν άπό τά 
τελευταία αύτά άπανιφ είς τούς «καλοθελητάς μας» 
τού ΙξωιερικοΟ, πού γράφουν είς τά φύλλα των καί 
μάς δίδουν συμβουλάς: «τό νοΰ σας!» διαρκώς.

«Τ ό ρ α — γράφει —  δ,τι έγινε δέν ξεγίνεται. Τόρα  
θ ’ Αλλάξουμε φύλλο. Είπαμε νά τονώσουμε τόν δρ- 
γονισμό μας, νά ατσαλώσουμε τά νεύρα μας, νά βά
ψουμε τήν ψυχή μας, όπως βάφουνται τά δαμαοκιά 
σπαθιά. Είμαστε μικροί, είμαστε φτωχοί, θ ά  εχωμε 
πάντα τήν ανάγκην τών ισχυρών. Αύτό τδ ξέρουμε. 
’Αλλά καί Απομοναχοί μας θ ά  φροντίσωμε νά γίνω|χε 
κάτι. Κάτι γιά τόν Ιαυτό μας καί γιά την αξιοπρέ
πεια τού βασιλέως μας. Γιατί δέν είνε εύχάριστο ποτέ 
σ’ ενα λαό, όσο Αφιλότιμος καί άν είναι, νά βλέπη 
τόν Αρχηγό του μέ τόν δίσκο τού ζητιάνου στο χέρι 
νά φέρνη γύρα στις πόρτες τών ισχυρών καί ν’ άκούη 
κοροϊδείες. Δέν είν’ ό βασιλιάς πού τής άκούει, δχι· 
είνε ό λαός. Καί τέτοιος λαός πρέπει νά λείψη. Ούτε 
κράτος ούτε δυναστεία ήμπορεΐ νά ζήση γιά πολύν 
καιρό μέ τά ψυχικά.

« Ά ν  λοιπόν Ιμεϊς τώρα προσπαθούμε ν’ αποφυγωμεν 
αύτό δέν βλάφτουμε κανένα, Γιατί τότε οί Απειλές, οί 
έξευτελισμοί, τά περιγέλια;

«Οί καλοθεληταί μας τό παρακάνουν. Φαίνεται πως 
δέν έχουν Ακούσει τόν ίλληνικώτατο μύθο τού γιατρού 
καί τού χασάπη καί πρέπει νά τόν μάθουν. Ό  γιατρός 
—  λέει— γιάτρεψε τού χασάπη τό χέρι. Ό  χασάπης όχι 
μόνον τόν πλήρωσε όσο έπρεπε, άλλά κ’  εκανε κάθε 
τρόπο νά δείξη στό γιατρό τήν ευγνωμοσύνη καί τήν 
άφοσίωσί του. Μόλις πήγαινε νά ψωνίση κρέας, ό χασά
πης άφινεκάθε άλλον πελάτην καί έτρεχε σ’ αυτόν 
νά τοδ δώση τό καλήτερο μέρος. Μά εκείνος δέν 
έπαυε νά τού λέει; ,

—  Κύτταξε νά μέ περιποιηθής· άν δέν ήμουν έγω 
δέν θ ά  είχες σήμερα τό χέρι σου.^

«Τ ’  Ακούσε πεντε -  δέκα φορές ό χασάπης και πάντα 
τόν εύχαρίστησε γιά τό μεγάλο καλό. Μ ά έπί τέλους 
μιά μερα δέ βάσταξε, καί μόλις ό  γιατρός έκαμε 
νάνοίξη τό στόμα του, έβαλε τό χέρι του στό τσιγγέλι 
καί φράπ I μέ τή μαχαίρα τό χώρισε άπ’ τό σώμα του.

—  Πάρετο γιατρέ μου πίσω, τού λέει· δε θέλω  νά 
σοΰ χρφστάω τίποτα! . . .  »

ΕΙΣ τόν «Νουιιαν» ό κ. Κωστής Παλαμάς γράφει 
«Σκόρπια και πρόχειρα Θεατρολογικά». «Τ ό νέο 

ελληνικό θέατρο γιά νά τραβήξη, καθώς τού άξίζει, 
τό δρόμο τού ξανανθισμοϋ του ηρωικά πρέπει νάγω- 
νιστή γιά νά ξετινάξη άπό πάνου του όλους τούς πει
ρασμούς». Καί σημειώνει τούς στοχασμούς του ό ποιη
τής, φανταζόμενος «κάτι σά γύρισμα στους παλιούς 
καλούς καιρούς, καθώς δούλευε ή σκηνή, όταν είτανε 
ποιητές καί θριαμβευτές οί Σοφοκλήδες, οί Σαιξπήροι 
καί οί Ρακίνηδες. Άλλοιώτικα, μιά παντομίμα είναι 
γιά τόν άνθρωπο τό στοχαστικό κάτι τι πιό διανοητικό, 
καί κάτι πιδ εύγενικό δ.κινηματογράφος».

ΣΓΝΑΝΤΩΜΕΝ Ινα γνώριμον όνομα είς μίαν γαλλι
κήν βιβλιογραφίαν. Ή  κόμησσα Ευγενία Καπνίστ, 

δ ά  νά γράψη νέον ποιητικόν έργον, έπροτίμησε τόν 
ΰπέροχον μύθον τού Π ρομηθέως. Δέν είδαμεν Ακόμη 
τό βιβλίον, άλλ’  δ Γάλλος κριτικός Α . Δορσαϊν λέγει 
διά τήν.ποιήτριαν ότι Απομακρύνεται Από τόν Αισχύ
λον περισσότερον παρά κάθε άλλος Από τούς γράψαν- 
τας μέ τό ίδιον θέμα· δίδει εις τόν μύθον ερμηνείαν 
περισσότερον Αρχαιολογικήν, σιηριζομένην έπί_ τών 
νεωιέρων Ανακαλύψεων τών φιλολόγων καί τών εθνο
γράφων —  τούτο δέ κάπου -  κάπου σκοτεινιάζει δλίγον 
τόν μύθον, —  καί συνάμα τολμηρότερον συμβολικήν, 
— αύτό θέ είς Αντιστάθμισμα τής επιτρέπει τολμηρότε
ρος πτήσεις δ ά  μέσου τού χρόνου καί τού διαστή
ματος, ω ς λόγου χάριν τόν ύμνον εις τήν δόξαν τών

Παρισίων —  τής γαλλικής Λρωτευούσης δηλαδή —  τήν 
οποίαν διαβλέπει μέσα είς εν όραμα ό  Τιτάν άπ ορόν  
Καύκασον, όπου είναι καρφωμένος. Καί ό ύμνος αυτός 
είναι μία άπό τάς λυρικωτέρας σελίδας τού ποιήματος.

ΙΜ Α Ζ Ι μέ όλον τόν άλλον κόσμον είχε ξετρελλάνει 
* ·  * καί τούς ’Αθηναίου; ή «Εύθυμη Χήρα» τού Δέ- 
χαρ. Ά λ λ ά  τής Μοίρας τά γραμμένα τά εφεραν, ώστε 
ή νέα όπερέττα τού Βιενέζου συνθέτου «Τό Παιδί τού 
Ή γεμόνος», νά γραφή μέ ύπόθεσιν παρμένην άπό τόν 
«Βασιλέα τών Ό ρέω ν» τού Ά μποϋ. Μετά τό Μαυρο
βούνιο'·, ή γελαστή μουσική τού Λέχαρ έσατύριζε 
τώρα καί τήν Ε λλ ά δα ! Τηλεγραφήματα λοιπόν άπό 
τήν Βιέννην είς τάς Α θή ν α ς, καί άρθρα διαμαρτυρίας 
άπό τάς Α θή νας πρός τήν Βιέη-ην. Φα,ντασθήτε^καί 
τήν σύμπτωσιν: Ό  Λέχαρ έσχεδίαζε νά Ιλθη  αύτόν 
τόν χειμώνα είς τάς ’Αθήνας, διά νά διευθύνη τήν 
έκτέλεσιν τής «Εύθυμης Χήρας», —  ίσως δέ καί τής 
νέας του όπερέττας! Συγκίνησις επομένως είς τόν θεα
τρομουσικόν κόσμον. Ό  φίλος κ. Ν . Λάσκαρης ενθύ
μιζε μέ άρθρον του ότι ή πρώτη θεατρική λογοκρισία 
είς τάς Α θή ν α ς Ιξησκήθη ένεκα αύστριακής έπεμβά- 
σεως. Διατί νά μήν έξασκηθή λογοκρισία καί είς τήν 
Βιέννην μέ ελληνικήν έπέμβασιν; Ό  ’Αθηναίος ίμπρε- 
ζάριος τής όπερέττας ’έτηλεγράφησεν είς τό ιΆ έ χ α ρ  
τήν «έξέγερσιν τής κοι\ής γνώμης». Ό  Λέχαρ εσπευσε 
ν’ Απάντηση : «Διετέλου'· I'· πλήρει άγνοίρ ότι τό λιμ- 
πρέττο τού «Φύρστεν-Κίντ» έθιγε τήν Ε λλάδα, τήν 
οποίαν Αγαπώ έξ δλης καρδίας. Παρήγγειλα αμέ
σως είς τόν λιμπρεττογράφσν νά μεταβάλη τήν ύπό- 
θεσιν  έάν δέ ή άξίωσίς μου αύτη δέν ΙκπληρωΘή, 
θ ά  Απαγορεύσω νά έξακολουθήση παιζόμενον τό ερ- 
γον μου». Καί τό έπεισόδιον θεωρείται λήξαν.

ΕΙΣ μίαν μελέτην διά τόν Άγγλοεβραΐον μυθιστοριο- 
γράφον ’Ισραήλ Ζάγκουΐλλ δ  Γάλλος φιλόλογος Α. 

Σπίρ αναλύει τόν χαρακτήρα τού έβραϊκού πνεύματος. 
« Ό  Ε βρ α ίος προτιμά καγχασμούς ή τάς εικόνας 
Από τόν Ασπρον τοίχον τών γενικών ιδεών. Είτε όμιλεΐ 
είτε άκούει, είναι πάντοτε ό ίδιος άνθρωπος. Δοκιμά
σατε νά τόν πείσετε μέ συλλογισμούς —  δέν σάς Ακο
λουθεί. Περιμένει νά τού φέρετε παράδειγμα. Τό 
πνεύμα του δέν άρέσκεται είς τήν άδιάκοπον πίεσιν 
τού λογικού συλλογισμού, θέλει διαδοχικά κτυπημα- 
τάκια, χωρισμένα μέ διαλείψεις. "Ετσι.ώμιλούσεν ό 
Ιησούς, καί τά πλήθη τών ’Ιουδαίων έμεθοϋσαν μέ 
τάς παραβολάς του. Έ τ ο ι  ώμίλησαν οί Ραββ'ινοι, διότι 
ό Ιουδαϊκός Νόμος είναι καλάθι γεμάτο μέ γλυκύτατα 
δπωρίκά, άλλά $αρύ, στρογγυλό καί γλιστερό· «ό Από- 
λογος είναι τό χερούλι, όπου μπορείς 'ά  πιάσης τό 
καλάθι». ΔΓ αύτό εχει Απέραντον λαϊκήν φιλολογίαν ό 
Ιουδαϊκός λαός· άπειρα είναι τά παραμύθια, οί μύθοι, 
τ ’ ανέκδοτα, αί ίστορίτσες, τά λογοπαίγνια, τά χωρατά 
τών Εβραίω ν. Έ χουν καί τούς έξ επαγγέλματος χωρα
τατζήδες των πού κερδίζουν τό ψωμί των διηγούμενοι 
Αστεία επεισόδια είς τά τραπέζια τών πλουσίων. Ό  
Ζάγκουΐλλ εχει άπαθανατίσει μερικούς τέτοιους τύπους. 
Ά λ λ ά  τά περισσότερα εύθυμα.άνέκδοτα, όπου άναδει- 
κνύεται ή πονηρία καί τό διαλεκτικόν πνεύμα τών 
Ε βραίω ν, κυκλοφορούν άπό στόμα σέ στόμα. Ιδού  
«να παράδειγμα

«Δύο χρηματισταί, χάριν οικονομίας, έχουν μιαν 
Ιρωμένην οί δύο. Καί αύτή, έξαφνα, φαίνεται ότι θά  
τεκνοποίηση- Π οιος θ ά  ,φροντίοη γιά τό π αιδί; —  
Έ χ ο μ ε  καιρό, λέγει δ  ίνας. — 'Αλήθεια, άπαντά ό 
άλλος· ποιός ξέρει τι μπορεί νά συμβή ; Τίποτε όμως 
δέν συνέβη, παρά μόνον αί ώδινες τοδ τοκετού. Στό  
δρόμο, Ιμπρός στό σπιτάκι τής καλ^ς των, συναντών- 
ται οί δύο φίλοι. — ’Ανέβα, λέγει ό πρώτος, έγώ δέν 
Αντέχω σέ τέτοια θεάματα· καί μοΰ λές νστερα.Έστάθη; 
κ’  επερίμενε. Μ ετά πολλήν ώραν, κατεβαίνει ό  σύντρο
φος : —  Π ώ ς είναι τό μ ω ρ ό; —  Τ ό μ ω ρ ό; δέν είναι
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ενο^ είναι δύο μωρά ! —  Δύο μωρά I . . .  πολύ καλά, 
πολύ καλά· θ ά  πάρουμε άπό ενα ο καθένας. —  Μάλι
στα ! άκριβώσ I . . ’Αλλά συνέβη ένα δυστύχημα ! —  'Γί 
δυστύχημα ; —  Ν ά ! ; . τό διχ ό  μ ο ν  τό μωρό, πέθανε». 

Καί αλλο Ινα, δι'ένα ποχηρόν Ε βραίον προξενητήν : 
—  Ή  πεθερά δέ μ ’ άρέσει, τού λέγει ό υποψήφιος 

γαμπρός· είναι κακιά, διαστρίμμένη. —  Δεν πρόκειται 
νά π άρηςτήν πεθερά, θ ά  πάρης τήν κόρη. —  Μ ά, δέν 
εχει πολλή προίκα. —  Καί ποιός σου είπε γιά προίκα ; 
Τήν προίκα της θ ά  στεφανωθής; Έ σύ  γυναίκα γύρευες. 
—  Μά, είναι καί καμπούρα. —  Ά  ! μά είσαι πολύ δύσ
κολος. Μήπως τήν ήθελες δίχως κανένα  έλάττωμα ;

Π  άνδριάς τού Χάίνε, άφότου ό Κάϊζερ τόν έξώρισεν 
s f  άπό τό Άχίλλειον,^ άκόμα νά εδρη πού νά σταθή ! 
Τόν ήγόρασεν ό  κ. Κάμπε καί τόν έχάρισεν εις τήν 
πόλιν τού ‘Αμβούργου. ΟΙ ‘Αμβουργιαιοί είχαν κατ’ 
αρχάς αποφασίσει νά τόν στήσουν εις μίαν πλατείαν 
των· Ιπειτα όμως, φοβηθέντες μήπως προκαλέσουν τόν 
αυτοκρατορικόν θυμόν μέ τήν φιλοξενίαν των πρός ιό  
Ομοίωμα τού ποιητού πού έσατύρισεν άλλοτε τούς 
Χοίντζόλλερν, τό άφησαν νά περιμένη θέσιν, διά ν’ 
άποδειχθή άλλην μίαν φοράν δτι καί μετά θάνατόν ή 
ταλαιπωρία είναι ή μοίρα των ποιητών.·

Καί ^πάλιν καλά διά τόν Χάίνε. "Α ν περιπλανάται 
τώρα ό  άνδριάς του, διωγμένος άπό τήν άνθισμένην 
εξοχήν τής Κερκύρας, είναι όμως άνδριάς καμωμένος 
και έτοιμος, χάρκ είς τήν ποιητικήν στοργήν μιας 
αύτοκρατείρας. Κ αί έπειτα αριθμούν τόσους ανδριάν
τας οΐ ποιηταί τής Γερμανίας I Τ ί θ ά  μάς έψαλλεν 
αρά γε ό σατυρικός Χάϊνε, δν έζουσεν άκόμη κ’  έβλεπε 
νάγωνιζώμεθα δέκα χρόνια τώρα διά. μίαν προτομήν 
τού ίδικού μας^Σολωμοΰ καί «ύτή νά μή γίνεται, διότι 
δέν εδρίσκεται ένα χιλιόδραχμοχ·,— έστω καί μέ εράνους ;

Λ ΑΛ’ δς έπανέλθωμεν είς τόν Χά'ίνε. Ή  ’Οδύσσεια 
”  τού άνδριάντος του δίδει αφορμήν είς τούς Γάλλους 
νά τοδ άνταποδώσουν τήν λατρείαν πού έτρεφεν, όταν 
έζοόσε, πρός τήν Γαλλίαν. Είς τό Παρίσι δημοσιεύον
ται μεταφράσεις ανεκδότων στίχων του. Ό  Ακαδημαϊ
κός Φαγκέ γράφει παραλληλισμόν του μέ τόν Μυσσέ,—  
«τόν μαυροντυμένον νέόν πού μού έμοιαζε σάν αδελ
φός», είχεν είπή καί ό  ίδιος ό Χάϊνε. Καί κάμνουν 
παλιν τόν γύρον των τά ανέκδοτα τού Γερμανού ποιη- 
τοδ, ιδίως _ όσα σχετίζονται μέ τούς έρωτάς του πρός 
τήν Ματθίλδην, τήν ώραίαν έλσφρόμυαλην γαντοπώ- 
λιδα, πού έπειτα τήν Ισιεφανώθη διά ν’ άποκτήση 
μίαν Εμνθίππην, ως τήν έπωνόμαζεν ό ίδιος.

"Οταν τήν έζήτησεν είς γάμον:
—  Είναι Γερμανός ποιητής- πόσα νά κερδίζη ; έρω- 

τούσε νά μάθη ή Ματθίλδη.
—  Κάτι λιγώτερα άπ’  όσα κερδίζει Ινας Γάλλος 

ποθητής, τής άπήντησεν ή κυρά της. Καί τήν έφώτισε.
 ̂ Οταν τήν έστεφανώθη ό  ποιητής, έπήγεν αμέσως 

εις τό καφενεϊον τής Μονμάρτρης καί έξεμυστηρεύβη 
είς τους φίλους του :

-Εκαμα τήν διαθήκη μου. ’Αφήνω τά υπάρχοντά 
μου σιήν Μ ατθίλδη, μέ τόν όρον νά ξαναπαντρευτή. 
Θέλω νά ύπαρξη άνθρωπος έπί τής γής πού νά μέ λυ
πάται καθημερινώς διότι πέθανα, καί νά λεγη : «Γιατί 
πεθανε εκείνος ό φτωχός ό Χά'ίνε; Ά ν  δέν πέθαινε, 
εγω δέ θάπαιρνα τήν χήραν του.»

P ÍS E N  ο  Χά'ίνε Ινα θειον πολυεκατομμυριούχον είς 
,  ,τό  'ΑμβοΟργον καί ήλπιζεν ότι θ ά  εκληρσνομοϋοεν 
απο αύτόν τούλάχιστον ένα στρογγυλό έκατομμύριον. 
Αλλά ό θείος αύτός ποτέ δέν έπαιρνε τόν ποιητήν είς 

τά σοβαρά.
—  Μ ά, αγαπητέ μου άνεψιέ, δέν κάνεις λοιπόν τίποτα 

στό Παρίσι;

—  Ν ά μέ συγχωρής, αγαπητέ μου θείε, κάνω βιβλία.
—  Αύτό λέγω κ’  έ γ ώ : δέν κάνεις τίποτα I
Καί, όταν άπέθανε δ άγαπητός θείος Σολομών, 

άντί τού εκατομμυρίου, τού άφησε μόνοι· ιό χιλιάδας 
φράγκα, μέ τά όποια ό  ποιητής ήγόρασε μετοχάς μιας 
έταιρείας Φωταερίου, καί τά Ιχασεν ό λ α . . .

Τ ο  Ιπίκαιρον όμως άπό όσα διηγούνται &τά: τόν 
* Χά'ίνε είναι τό πώς ¿φανέρωσε τά  πολιτικά του 

φρονήματα, Είς εν φιλικόν πρόγευμά, δοθέν κατά τό  
1848, συνέτρωγαν ό  Χάίνε, ό  Μπαλζάκ καί ό Εόγένιος 
Σύης. Τ ά  φαγητά ήσαν όρεκτικώτατα, τά κρασιά περί
φημα, καί ή πολιτική συζήτηοις άναψε. Έ π ί τού κοι
νωνικούς ζητήματος. Ό  Σύης δημοκρατικός, κοινω- 
νιστής- ό  Μπαλζάκ εκ διαμέτρου άντιθέτων Ιδεών· ό 
Χά'ίνε έπιψυλακτικός.

— Ό  Σοσιαλισμός, πού μάς καμαρώνει ώς νέος, είναι 
παλαιός ιώ ν ήμερων πατροκτόνος. Πάντοτε έσκότωνε 
τήν Δημοκρατίαν, τήν μητέρα του, καί τήν ’Ελευθε
ρίαν την Αδελφήν του ! —  έδογμάτιζεν ό Μπαλζάκ.

—  Δέν είναι αίσχος νάέχη ένας τό περιττόν, όταν δΧοι 
δεν έχουν τό απολύτως άναγκαιον; —  ώδύρετο 6 Σύης.

—  Τ ό  ίδιο σάν νά λ ές : κανείς δέν πρέπει νά Ιχη 
πνεύμα, όταν τόσοι άνθρωποι δέν έχουν ούτε τόν κοι
νόν νοΰν, -— έπέμενεν ό  Μπαλζάκ.

—  Έ π ί τέλους, τί φρονεί ό Χά'ίνε γιά όλα αύτά; 
ηρώτησεν 6 Σύης.

Ό  Χά'ίνε Ισήκωσε τό ποτήρι του· εκύτταξε στό φώς 
τών κεριών τό χρυσίζον κρασί τού, καί άφησε νά 
πέσουν άπό τά χείλη του αί φράσεις :

—  Ό  καιρός είναι ΰφασμένος άπό άδιάκοπον διαδο
χήν ημερών καί νυκτών. Νύκτα χωρίς ήμέραν, ήμέρα 
χωρίς νύκτα,^ θ ά  ήσαν στεϊραι. Ή  φύσις μόνον δια
φοράς καί αντιθέσεις παρουσιάζει. Ό  άνδρας κ’  ή 
γυναίκα . . ν  Αντίθεσις. Γιά νά γείνη . καλό παζάρι, 
χρειάζεται Ινας κουτός κ’  Ινας κατεργάρης. . .  Δύο 
κακοφωνίαι παράγουν αρμονίαν. . .  Ή  άντίθεσις, πάν
τοτε ή άντίθεσις I . . .

Καί, έξακολουθών νά κυττάζη ώς οίνομάντις τό 
ποτήρι του μέ τό κρασί, συνεπέρανε:

—  Δέν θέλω ούτε τήν Δημοκρατίαν μόνην, ουτε τήν 
Μοναρχίαν μόνην. Θέλω καί τις δυό μαζί. Φρονώ ότι 
πολίτευμα βιώσιμογ δέν γίνεται παρά όταν είναι 
μοναρχία μέ τούς δημοκρατικούς είς τά πράγματα ή 
δημοκρατία μέ τούς μοναρχικούς είς τήν έξουσίαν. -

Ό  Μπαλζακ έβαλε τά γέλια:
Μ α τήν πίστιν μου, ή λύοις είναι πρωτότυπος. 

Προτείνω νά κατάλάβωμεν αμέσως τήν έξουσίαν I

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ο  κ. Κ. Παρθένης, τού οποίου έργα Ιχομβν συχνά 
δημοσιεύσει είς τά «Παναθήναια», έγκάτεστάθη εις 
τό Παρίσι καί ετοιμάζει εκθεσιν τών έργων του. Ή  
Ικθεσις τού κ. Παρθενη γίνεται κατά προτροπήν .τού 
ποιητού κ. Γκυστάβ Κάν καί τού τεχνοκρίτου Μορίς. 
Μελέτην περί τού "Ελληνος ζωγράφου εχομεν δημο
σιεύσει είς τό τεύχος τής 31 Δεκεμβρίου 1904.

Απεθανε είς το Παρίσι ό  "Ελλην ζωγράφος Θεό
δωρος Ράλλης. Ό  καλλιτέχνης έκληροδότησε όλα του 
τα έργα είς τήν Ε θνικήν Πινακοθήκην τών ’Αθηνών.

Η  «Οικονομική Ε λλ ά ς», σχολιάζουσα τό οίκονομι- 
κον σύστημα^τοΰ κ.· Ευταξία, λέγει περί αύτού ότι 
«δεν δύναται ή νά τύχη τής γενικής έπιδοκιμασίας καί 
τών ευχών παντός φιλοπάτριδος όπως ψηφισθη είς 
τήν Βουλήν».

Ο ί έπίτιμοι καθηγηταί τού Πανεπιστημίου κ. κ. Π . 
Καββαδίας καί Δ . ΑΙγινήτης έγειναν τακτικοί.
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Ό  ήθοποιός κ. Ν : Ζάννός διωρίσθη καθηγητής είς 
τήν Δραματικήν Σχολήν τού 'φδείου 'Αθηνών.

‘Ο φίλος συνεργάτης μας κ. Μαρίνος Σίγουρος, 
επιτυχών είς τόν τελευταίον διαγωνισμόν, διωρίσθη 
ακόλουθος τού υπουργείου τών Εξωτερικών.

Ό  κ. Ν . Σπανδωνής είς εν άρθρον του διά τήν κ. 
Κυβέλην προτείνει τόν γαλλικόν θεατρικόν όρον ingé
nue νά λέγωμεν ελληνικά παρ^ενική, μέ τήν ελπίδα 
ότι θ ά  γείνη άποδεκτός είς ιό  δραματικόν λεξικόν μας.

‘Ο  Σύνδεσμος τών έν Ά θή ναις ’Ιδιοκτητών ΰπέβα- 
λεν είς τόν ‘Υπουργόν τών Οικονομικών έγγροφον διά 
τού όποιου συνιστφ τήν έκποίησιν τού δημοσίου γηπέ
δου, όπου σήμερον οί Βασιλικοί Σταύλοι. Ή  πώλησις 
θά  έπιφέρη τουλάχιστον 8 έκατομμύρια. Πρέπει δέ νά 
γείνη δι’ αμέσου Ικποιήσεως καταργουμένου τού πα
λαιού νόμου-

Ό  Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος τής Κων/πόλεως 
πόλεως προεκήρυξε δραματικόν διαγωνισμόν. Ύ πεβλή- 
θησαν πρός κρίσιν 14 τόν άριθμόν θεατρικά Ιργα.

Εις τό επίσημον δργανον τού Πατριαρχείου ’Αλε
ξάνδρειάς έδημοσιεύθη άρθρον διά τήν εθνικήν έκπαί- 
δευσιν τών Έλληνοπαίδων, κατακρίνον τήν φοίτήσιν 
αύιών είς ξένος προπαγανδικάς σχολάς.

Ό  Πολωνός δραματογράφος Θαδδαϊος Μιτσίνσκης 
έγραψε νέαν τραγψδίαν του μέ τόν τίτλον «Είς τήν 
Σκιάν τού. Χρυσού Παλατίου» καί μέ τόν ύπότιτλον 
«Βασίλισσα θεοφ ανώ ». Είναι παρμένη, ώ ς λέγει καί 
ό ίδιος είς τόν πρόλογόν του, άπό τήν λαμπρόν ’Απο
καλυπτικήν έποχήν τής άκμής τού Βυζαχ-τίου.

Ό  Πάπας προσπαθεί διά τού Γερμανού Αΰτοκρά- 
τορος νά έπιτύχη τήν αγοράν τού Παναγίου Τάφου 
καί τήν μεταφοράν του είς τήν Ρώμη'·. Καί ό  Σίξχος 
Ε ' είχε τό σχέδιον αύτό.

Ή  εορτή τού Βαϊραμίου έορτάσθη είς τήν Κωχ·- 
σταντινούπολιν καί |ΐέ σουλτανικόν χειροφίλημα— ή 
κυριολεκτικώτερον κρασπεδοφίλημα. Έντύπωσιχ· έκα- 
μεν ότι οί Τούρκοι βουλευταί άντιπαρήλθον χωρίς νά 
φιλήσουν τό κράσπεδον τού Σουλτάνου. Α π λ ώ ς έχαι- 
ρέτισαν μέ δπόκλισιν.

Είς τόν «Βόσπορον» τού Καΐρου Ιπιστέλλει άπό τό 
Παρίσι ό  ιατρός Σαραώίδης μίαν έπί ποδός συνομι
λίαν του μέ τούς ποιητας Μαλακάσην καί Ζ. Παπαν- 
τωνίου, διά τό γλωσσικόν ζήτημα.

Τ Α  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α  Ν Ε Α

Σ ε η τ ε μ β β ίο ν  2 6 . —  "Υπουργικόν Συμβούλιον, δίω- 
ρον, υπό τήν προεδρείαν τού Βαοιλέως διά τά νομο
σχέδια, τά όποία θ ά  υποβληθούν είς τήν Βουλήν· 
ή Α. Μ . τά ένέκρινε «καθ’ δλην τήν γραμμήν».

2 7 .  —  Ίδιώ ται καί σωματεία διαμαρτύρονται διά 
τήν παρέλκυσιν τών Ιργασιών τής Βουλής. Διαμαρτυ
ρίαν όμως καί άπό τήν Κυπαρισσίαν: νά μή^καταργη- 
θούν η  νομαρχία καί τό πρωτοδικείον της· όμοια συλ
λαλητήρια εις Λαμίαν καί Καρδίτσαν.^ Π α ρ ’ ολίγον 
μονομαχία διά πολιτικούς λόγους μεταξύ Στάη, πρώην 
υπουργού καί Ε. Ζυμβρακάκη, ίλάρχου.

2 8 .  —  Διορίζεται υπασπιστής τού Βασιλέως ό πρίγ- 
κηψ Χριστόφορος. Αρχίζουν τέλος αί γόνιμοι συνε
δριάσεις τής Βουλής.

2 9 .  —  Σφοδρά συζήτηοις είς τήν Βουλήν έπί τών 
τροποποιήσεων τού κανονισμού της, αίτινες παραπέμ- 
πονται είς δεκαμελή έπιτροπήν. Δυσαρέσκειαν διά τήν 
βουλευτικήν ματαιοσχολίαν.

3 0 ,  Ό  κ. Εύταξίας υποβάλλει τό οικονομικόν
πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως μέ τά. σχετικά νομοσχέ
δ ια : μεταρρυθμίζει καί αύξάνει φόρους· υπόσχεται 
οικονομίας ίο Ικατομμυρίων. —  Είς τήν Τουρκίαν τρα
χύνεται ή καταδίωξις τού έλληνικού στοιχείου- ό Πα- 
τριάρχης άπειλεί παραίτησιν. —  Ό  σοφός 'Ισπανός 
επαναστατικός Φερρέρ κατεδικάοΒη άπό Στρατοδικεΐόν
καί έτουφεκίσθη είς τήν Βαρκελώναν διαμαρτυρίαι 
καί συλλαλητήρια είς δλον τόν πολιτισμένο«· κόσμον 
κατά τού βασιλεως Άλφόνσου, διότι δέν Ιδωκε χάριν.

’ Ο π κ ο β ρ ίο ν  1. — Τ ό Προεδρείον τής Βουλής παρου
σιάζεται «ίς τόν Β ασιλέα .— Τ ά  στρατιωτικά έξοδα 
θάπορροφήσουν κάθε οίκοχομίαν· δ προϋπολογισμός 
τών Σιρατιωτικώχ· ζητεί 33 έκατομμύρια, τών Ναυ
τικών 15- —  Συζηιούνται εις τήν Βουλήν τά στρατιω
τικά νομοσχέδια· οί κκ. Κ. Ιίουμουνδούρος καί Σ. 
Δραγούμης όνομάζουν ατιμωτικόν τόν νόμον πού 
θάποκλείση τούς βασιλόπαιδας άπό τήν στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν.

2  .  Κατά σύστασιν τού Βασιλέως παραιτούνται
άπό τόν στρατόν οί πρίγκηπες Νικόλαος, Ά νδρέας καί 
Χριστόφορος. —  Ή  Βουλή ψηφίζει τροχάδην όλα τά 
ύποβαλλόμενα νομοσχέδια· καί τούτο διότι Αν έξηκο- 
λούθει ή άντίδρασις, οί Αξιωματικοί τού Στρατιωτικού 
Συνδέσμου μέ νέον πραξικόπημα θ ά  κατελάμβανον 
τήν πρωτεύουσαν. — Ή  Τουρκία φαίνεται αποφασι
σμένη νάναβάλη τήν στρατολογίαν τών Χριστιανών.

3 .  —  Διαψεύδεται ή φήμη δτι παρητήθη άπό τόν 
στρατόν καί ό Διάδοχος. —  Έ ορ ιή  τής σημαίας είς τά 
σχολεία. —  Ψηφίζονται τά  νομοσχέ
δια περί τής θέσεω ς τών βασιλο- 
παίδων είς τόν στρατόν, τά περί 
καταργήσεως τής Γεν. Διοικήσεως 
καί τού σώματος ιώ ν Γενικών ’Επι
τελών, φορολογίας καπνού καί άλλα 
οικονομικά.

4. —  Τ ά  ιταλικά φύλλα γράφουν 
τήν φήμην, δτι Έ λληνες Αξιωματι
κοί θέλουν νά κηρύξουν έκπτωτον 
τήν Δυναστείαν, έκλέγοντες βασιλέα 
ιόν ’Ιταλόν δούκα ιών Άβραυζίωχ·.
— Ό  Σουλτάνος έστειλε χαιρετισμούς 
είς τόν βασιλέα Γεώργιον.

5 .  —  Χιλιάδες συλλαλητηρίων είς Ν Ζοβμκ«ς 
τήν Εύρώπην διά τόν Φερρερ.—  Είς
τήν Βουλήν μας υποβάλλονται νομοσχέδια ταχυδρομι
κών μεταρρυθμίσεων. —  ’Εκατόν ένοπλοι Κρήτες, φίλοι 
τού πολιτευτού Κούντουρου, συνήλθον είς Κίασαμον 
ζητοΰντες Έθνοσυνέλευσιν.

θ .  —  Δυσαρέσκειαι τών στρατιωτικών κατά τών βου
λευτών, διότι ψηφίζουν δίχως νά έρευνούν. Δυσαρέ- 
σκειαι καί τών φορολογουμένων διά τούς νέους φό
ρους· οί Πρόεδροι τών Συντεχνιών συνέρχονται εις 
συνέλευσιν. -  Ή  Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστη
μίου διαμαρτύρεται διά τά έκπαιδευτικά νομοσχέδια. 
—  Άπέθανεν ό Λομπρόζο. ·

7 . —  Ό  πρίγκηψ Γεώργιος έστειλε τηλεγραφικώς 
άπό τό Παρίσι τήι· παραίτησιν του άπό τάς τάξεις τού 
Ναυτικού. Διαφωνίαι τών ’Α ξιω 
ματικών καί τής Κυβερνήσεως διά 
τά φορολογικά- έν άρθρον τού 
«Χ ρ όνου » ’Αθηνών σχολιάζεται 
πολύ· ό κ. Ζορμπας καλείται είς 
τό υπουργικόν συμβούλιον προς 
συνεννόησιν δημοσιεύεται μακρά 
συνέντευξίς του είς τόν «'Η μερή
σιον Τηλέγραφον» τού Λονδίνου.

8 .  —  Ό  κ. Ζορμπάς κατηγορεί 
τά φορολογικά είς συνεντεύξεις Φ. φτρβέρ
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δημοσιογραφικός· 6  πρωθυπουργός κ. Μαυρομιχάλης 
δίδει καθησυχαστικός διαβεβαιώσεις. Βεβαίως δμως ή 
κο,τάστασις είναι άβεβαία. Ύπεβλήθησαν χθές ναυτικά, 
σήμερον άλλα στρατιωτικά νομοσχέδια, μέ έπεισόδια 
Θτοτόκη -  Λαπαθιώιη είς τήν Βουλήν θ ά  κληθούν 
πρός έκγΰμνασίΥ δλοι οί άπάλλαγέντες της εφεδρείας 
καί τής εθνοφρουράς.

&. —  Θεωρείται έπισφαλής ή θέσις τής Κυβερνή
σ ε ις . Άνακινεΐται τό Κρητικόν ζήτημα· οί ξένοι πρέ
σβεις ήρώτησαν τόν κ. Μαυρομιχάλην άν δύνανται 
ν' άναβληθοΰν αί έκλογαί Ιω ς τόν Σεπτέμβριον τού 
ιριο. —  Ή  Βουλή τέλος συζητεί, πριν νά ψηφίση 
τούς νέους νόμους,

1 0 . —  Α νάστατοι ή Κέρκυρα καί ή  Λάρισσα διά 
τήν σχεδιαζομένην κατάργησιν τών Έφετείων.— Κατα
σχέσεις έπανασταιικών έντυπων είς τάς ’Αθήνας. —  Ό  
Τσάρος Ιπισκέπτεται είς Ρώμην τόν Βασιλέα τής 
'Ιταλίας.

ΜΙΚΡΑ ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΑ

Δημ . Χρειάζεται καμιά φορά καί τό Ιλληνικόν λεξι
κόν: τό Π ό είναι δ ποταμός Π άδος καί ή  νύμφη Έ γε- 
ρία γράφεται Ή γερία .— Α .θ .  Είναι, βλέπετε, τό άνακά- 
τωμα αύτό χαρακτηριστικόν τής εποχής μ α ς. "Αλλοι 
γράφομε ο ί  γυναίκες καί άλλοι f/ γυναίκες. Δέν θέλουν 
μερικοί νά εννοήσουν δτι τό ο ί  εγεινε ή  είς τό κεφάλι 
τών δασκάλων ό  λαός λέγοντας ο ί  γυναίκες, ο ί  λ ε ν κ ε ς  

κλπ. δέν έσκέφθηκε νά. μεταβάλη τό αι είς ή, άλλ’ έφήρ- 
μοσε ένα κοινόν άρθρον είς τόν πληθυντικόν καί διά 
τά δύο γένη, Αρσενικόν καί θηλυκόν. Αύτό είναι δλο· 
Καί σ’  αύτό τουλάχιστον συμφωνούν Χατζιδάκις καί 
Ψυχάρης.

ΠΡ ΟΤ ΟΜΗ Τ ΟΥ  ΣΟΛΟΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ Σ

Τ ή  π ρ ω τ ο β ο υ λ ίμ  nSv «ΣΤανα& ηναί<ον*  
á S t i f  τ ο ν  '  Υ π ο ν ρ γ ε ίο ν  —

Έ κ  προηγουμένων εισφορών . . . Δρ. *-473-35

Τό άπαιτοΰμενον όλικόν ποσόν είναι 3,5°° 
περίπου. Υπολείπονται π:ερί τάς Ι,ΙΟΟ. Και τό 
ύπενΟυμίζομεν είς ολους. Ό λοι έζησαν καί ζοΰν 
μέ τούς στίχους τού υμνητοΰ τής Ιλευθερίας.

Αί είσφοραί στέλλονται είς τά γραφεία τών 
«Παναόηναίων», οδός Άριστοτέλους 35·

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ό  χ ο ρ ό ς  τή ς  Μ ιχα Χ οϋς, Τιμολέοντος Ά μ π ελδ , κω
μική σκηνη. Ά θή να ι, τυπογρ. έφημερ. «’Αθηνών».

Ό  Κ ρ η τ ικ ό ς  π ό λ ε μ ο ς  ( 1645-  ιδόρ), Στεφάνου Βαν- 
θουδίδη, βιβλιοκρισία τής έκδόοεως Ά γ α θ . Ξηρου- 
χάκη. Λειψία, απόσπασμα άπό τά  «Βυζαντινά Χ ρ ο
νικά» τού Κρουμβάχερ.

’Β  δ ίκ η  τ ο ϋ  Ί η ο ο ΰ ,  Χρήστου Π . Τραπεζουντίου, 
είσαγγελέως πρωτοδικών. Εκδότης Βασ. Τσαγγάρης, 
Ά θή ν α ι δρ. ό.

Μ ο υ σ ικ ή :  Κ ρ η τ ικ ο ί  χορ ο ί, π η δ η χ τ ό ς ,  Μαλεβυζιώ- 
τικος καί Καστρινός, μεταγραφή διά μανδολΐνο ή βιολί, 
ύπό Γεωργίου I. Χατζιδάκι. 'Ηράκλειον Κρήτης δρ. ι.

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α !  Τ Ο Υ  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ
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Α8Α ύήν«ι» — ΤΙ ζητεί 6  νέος κανονισμός τής Β ουλ ή ς: 
"Οταν ί χ ο ν ν  φίμορεςον οί γάτοι, χορεύουν τ ά  ποντίκια.
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< *Αύήν at * — Πολιτικοί γελοιογραφίαν; Αύτό πού 
βλέποτε, κύριοι βουλτυταί, τίναι ΤΟ νομόοχέδιον 
n«QÍ «βοσον τω ν , καί αύτό «ο ύ  δέν βλέπετε eVrai 
δσο* έχονν τά  προσόντα τού  νομ οοχβόίον . . .


