
ΔΕ
ΙΠ

ΝΟ
Ν 

ΚΑ
ΛΟ

ΓΕ
ΡΟ

Ν

Π ^ Ν ^ Θ Μ Ν Μ ^
ΒΤΟΕ I 15 ΝΟ
ΕΜΒΡΙΟΥ 5'309

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Α Ι  — ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 1851—1909

α ;νοιξε ολάνοικτα τά μάτια ό Ράλλης εμπρός 
ιεις τον γραφικόν και έμορφον κόσμον όπου 

του άπεκάλυψε ή ελληνική ζωή. Εις μίαν της 
σελίδα είδε τόσα όνειρα: αυτά πού την συνδέ
ουν μέ τήν παράδοσιν σεμνά, αγιασμένα μέ 
αιώνων άγνήν πίστιν, και πού άπλωναν άκόμα, 
καί ίσως ν’  απλώνουν και τώρα, είς τήν ψυχήν 
τού ελληνικού λαού, τήν ατίμητη λαμπάδα των.

’Από τον κόσμον αύτόν, πού δσο τόν πνίγει 
ολοένα ή γνώσις, τόσο πειό ποθεινή γίνεται ή 
εμορφιά του, επήρε ό ζωγράφος διαφόρους όψεις: 
καθημερινές σκηνές, στιγμές πού βγαίνουν μέσ* 
άπό πηγήν αίσθήμαιος θερμού.

Ευτυχισμένος δ καλλιτέχνης πού ώραματίσθη 
τέτοιαν άποκάλυψιν. Τό χέρι του είναι τώρα τό 
χέρι άνθρώπου πού άτενίζει ένα Ιδανικόν. Καί 
ξεύρει να τού δώση τήν χάριν της απέριττης 
πραγματικής ζωής ζωγραφισμένην είς τά πρό
σωπα τού Δ είπ νου  Κ α λ ο γέρ ω ν  ( 1885), είς τάς 
κινήσεις των, είς τήν στάσιν των, πού δλα χαρα
κτηρίζουν τόσον καλά τό ελληνικόν μοναστήρι. 
Καί νά, τό γεροντικόν αυτό κεφάλι, τό σκυμ
μένο επάνω στο πιάτο. "Εχει τήν ευδαιμονίαν 
τού χωρικού, ό όποιος εργάσθηκε δλην τήν 
ημέραν είς τό χωράφι καί αίσ9άνετοι τήν ανάγ
κην νά πάρη νέας δυνάμεις διά τήν επαύριον. 
Έχω Ιδεΐ τέτοιους καλογέρους. Ή  ζωγραφιά 
είναι χαρακτηριστική. ’Αληθινή καί ή πλαγινή, 
γεροντική επίσης είκών, δεξιά, πού έχει τό κεφάλι 
ακουμπισμένο, σκυθρωπό. Καί άριστερά, ή άλλη, 
τού νέου μοναχού, ένα πρόσωπο Ισχνό, εύγε- 
νικό, σκιασμένον άπό έ'να φως, άνάμνησις των 
μαθητών τού ’ Ιησού, οπού ή πίστις είς τόν Δι
δάσκαλον ¿ζωγράφιζε επάνω στα πρόσωπά το>ν 
τήν θειότητα Εκείνου. Ή  γραμμή τής ζωής 
κυματίζει παντού μέσα στο έργον, επάνω άπό 
τά κεφάλια των καλογέρων, σοφά τοποθετημέ
νων καί ανεπιτήδευτα.

Ή το  περίπου τριαντατεσσάρων ετών δ Ράλ
λης όταν εξέθεσε τό Δ εΐπ νον Κ α λ ογέρω ν . Είναι, 
τό ειλικρινέστερα έργασμένον έργον του. ’Ανε
πηρέαστου άπό τήν Ιπιτηδευμένην κομψότητα 
πού έδωκε είς ά'λλας εικόνας του. Προσόν πού 
τό τοποθετεί υψηλότερα άπό κάθε άλλο εργον 
τού Ράλλη καί τό δείχνει άληθινώτερον. *Η 
Ιντύπαίσις τής είκόνος είναι ή άγνή έντύπωσις 
πού έκαμε είς τά μάτια τού ζωγράφου ή ελλη
νική μοναστηριακή ζιυή:

Άνεχώρησε άπό τό ίδιον σημειον καί ό Γιί- 
ζης. Άλλ" επήρε διαφορετικόν δρόμον. ’ Εκείνος 
δλοένα άνεβαίνει καί πλησιάζει τά μεγάλα ιδα
νικά τής Τέχνης.

Λίγοι στίχοι άρκοΰν συχνό ν’  άναδείξουν τόν 
ποιητήν. Ξεύρει καλά ό Ράλλης νά ξεχωρίση τί 
ήμπορει νά τού χρησιμεύση άπό τό πλούσιον 
υλικόν πού κρύβει ή ελληνική ζωή καί ή παρά- 
δοσις. Δέν διαφεύγει τό μάτι τού ζωγράφου ή 
άδολη λατρεία τής χωρικής προς τόν "Αγιον 
τού τόπου. Καί τό συναίσθημα αυτό, βαθειά 
ριζωμένον, προσπαθεί νά τό άποδώση είς τά 
”Α για  Λ είψ ανα  καί ζωγραφίζει τό θέμα του μέ 
τέχνην συνθέσεως, μέ πλούτον σεμνόν περιβάλ
λοντος, μέ τόνων θερμότητα. Ποιητής εις τό 
χρώμα καί είς τήν εύρεσιν τού θέματος' ό'μως 
τήν ποίησιν τής άφελούς πίστεως, τού άγνού 
αισθήματος, τήν θολώνει μέ κάποιαν έκζήτησιν. 
Τεχνίτης είς τήν σύνθεσιν : καί είς τό Δ εΐπ νον  
Κ α λ ο γέρ ω ν  καί εδώ, είς τά 'Ά γ ια  Λ είψ ανα' κυτ- 
τάξετε τάς δύο γυναίκας, πλάϊ-πλάϊ, είς στάσεις 
διαφορετικάς, τήν μίαν σκυμμένην νά προσκύ
νηση, τήν άλλην πού χάμνει τόν σταυρόν της, 
Τά χρώματα αδελφωμένα μέ αντιθέσεις Απα
λός, μέ ρυθμόν ζωής ευγενικής. Καί τί εμορφιά 
διακόσμου, πόσα πράγματα τριγύρω, γραφικώς 
ωραία, σφιχτοδεμένα μέ τήν σκέψιν τού καλ
λιτέχνου.
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Ά ν  ή τέχνη του δέν αναδίδη αστραπάς, χύνει 
δμως γλυκύ καί ήρεμον η>ώς. Εις to Παρίσι, 
<5 πού έργάσθηκε τον περισσότερον καιρόν, είναι 
γνωστός ως ζωγράφος θεμάτων Ανατολικών. 
’Αγαπητός είς τούς συναδέλφους του, ευπροσή
γορος, ευγενικός Τιμάται Από δλους. Διά τήν 
Ελλάδα παράγων σπουδαίος. 'Υπόδειγμα εργα
σίας ή οποία ήμπορεί να όδηγήση είς τον ιτί,σ.- 
τύν δρόμον τής τέχνης.

Έκεϊ πού εφθασε, κατέχει ζηλευτήν θέσιν είς 
τήν αναγεννηθεισαν μας πατρίδα τοΰ ωραίου. 
Προσδίδει είς τα έργα του ρυθμόν, αλλά ρυθμόν 
εξωτερικόν μόνον. Λείπει ή βαθειά ζωή. At 
εικόνες του εργασμέναι τελείως· καί αί παραμι- 
κρότεραι άπόμα. Βλέπεις οτι εργάσθηκε τό χέρι 
τεχνίτου που τό δδηγεΤ ή οκέψις, ή γνώσις, οπού 
τοΰ έλειψε δμως ή συγκίνησις. Ή  συγκίνησις 
ενυπάρχει, πώς νά είπώ; κατ’ επιφάνειαν. “Εχει 
χό έργον του δλα τά στοιχεία διά νά συγκι- 
νήση. Νομίζεις μάλιστα, βλέπων μίαν χου είκόνα, 
δτι σε διαθέτει πρός κάτι βαθύ, δπως είς τά 
"Αγια Λείψανα, είς χήν Πρωινήν Προσευχήν. 
Άλλ’  Απομένει, σχό τέλος, ο τεχνίτης μόνον. 
Κάποιο μυστήριον, πού προσδίδει είς τούς θερ
μούς τόνους του, Απομένει μερικόν μόνον προ
σόν τοΰ έργου. Ή  αλήθεια ή πραγματική, ή με
λέτη ή λεπτομερής καί ή προσεκτική, ή σοφή 
Ακόμη σύνθεσις, δέν ήμποροΰν νά δώσουν 
εκείνο πού ζητοΰμεν από τήν τέχνην. Λεν εζησε 
τήν ζωήν των έργων του ό Ράλλης. Έλειψε ό 
κλονισμός δ βαθύς, εκείνος πού εισδύει μέσα 
είς τό είναι τοΰ Γύζη, καί εις τοΰ Λύτρα Ακόμη. 
Είδε μόνον μέ τό μάτι τοΰ ζωγράφου, εμελέ- 
τησε μέ τήν σκέψιν τοΰ φιλοσόφου, εργάσθηκε 
μέ τήν γνώσιν τοΰ τεχνίτου- μέ έμπνευσιν Αν 
θέλετε. Οι τύποι του Αληθινοί, δπως είς τό

Αεΐπνον Καλογέρων, εις τάς Κακάς Ειδήσεις 
καν άλλου, (ά  και οχι πάντοτε (6 Φυλακωμέ
νος). Στα σώματά του, συχνά θά είχε τήν δύνα- 
μιν νά μιλήση ή γραμμή — είς χά "Αγια Λεί
ψανα, είς τήν Πρωινήν Προσευχήν —· Αν ήχον 
εμψυχωμένη Από κάτι βαθύτερου. ·

'Όλος αυτός δ κόσμος Ó ελληνικός, πού Ιχει 
κέντρον τό θρησκευτικόν αίσθημα, αποτελεί χό 
πλείστον έργον τού Ράλλη καί τό ποιητικώτε- 
ρον. Είς τον Ράλλην θά ήτο δύσκολον νά μιλή
σουν βαθύτερα απ’  δ,τι «ομίλησαν-τά θέματα 
αυτό δλα. Δειίΐνον Καλογέρων, Χριοτιάνή Έατιάς, 
"Αγια Λείψανα, Ή  Κανδήλα, Πρωινή Προσ
ευχή καί Αλλα.

"Ενα Από τά τελευταία του έργα Κακοί Ειδή
σεις, Απήχησις τοΰ άμοιρου 97, ενέχει Αρκετόν 
πόνον. Είναι ό πόνος τοΰ πατριώτου, που 
αίσθάνθηκε μέ τον ατυχον πόλεμον. Καί τά 
σκυμμένα κορμιά, καί τά Ατονα μέλη, καί τά 
πονεμένα πρόσωπα δείχνουν κάτι πού Ιδόνησε 
τον καλλιτέχνην.

'Ένα ξένον αίσθημα ήλθε κατόπιν νά θαμ- 
πώση τό κρύσταλλον τής τέχνης του καί ν’ Αφαί
ρεση τον έλληνι.κόν χαρακτήρα πού ή θέλησε νά 
τής δώση. Παραγνωρίζει χό τάλαντόν του. Ζητεί 
Αλλας εμπνεύσεις, Αλλα θέματα. Ζή διαρκώς είς 
τά ξένά καί λησμονεί σιγά-σιγά τήν εμορφιά 
τής ελληνικής γης. Είναι στενή ή ψυχή του. Ή  
Αγάπη του δέν έχει. βα,θετες ρίζες. Τόν παραού- 
ρουν τά ζωηρά χρώματα των ασήμαντων τεχνη
τών λουλουδιών, πού βλέπει γύρω του. Καί 
σβύνεται μέσα του τό διαβατάρικο χρυσόνειρο 
τής πατρίδος.

’Από τότε ό Ράλλης δέν είναι πειά ό ζωγρά
φος τής ελληνικής ζωής. Ποΰ καί ποΰ τό έργον 
του δίδει Ακόμη κάτι σάν ήχώ μακρυνήν τοΰ 
παλαιού τραγουδιού. Είναι Ατονον, παραγνω
ρισμένοι’.

'Ο Ράλλης ήκολούθησε τήν μέθοδον τής Ιργα- 
σίας τοΰ διδασκάλου του Ζερώμ. Αί .νέαι προσ- 
πάθειαι τής τέχνης τον «φίνουν άδιάφορον. 
’Ίσως αϋτό re μάς δείχνη, όχι τόσον tóv πιστόν 
θιασώτην τής παλαιάς σχολής, Αλλά τόν τεχνίτην 
πού αί νέαι ίδέαι καί αί νέαι τάσεις τοΰ είναι 
κουραστικοί. Βαδίζει στ© μονοπάτι πού πήρε 
άρχικώς, διότι τό βρίσκει πειό σύμφωνον μέ τό 
εγώ του. Ό μ ω ς γνωρίζει ποΰ βαδίζει. Καί αύτό 
διά τόν καλλιτέχνην έν γένει είναι πολύ,

’Αλήθεια, τά τελευταία αυτά χρόνια τόν είχα 
κρίνει αυστηρά. Λεν έμαθα, φαίνεται, Ακόμα νά 
βλέπω τήν ζωήν, έπομένως καί τήν τέχνην όπως 
είναι. Τήν θέλομεν σύμφιυνα μέ τάς βλέψεις 
τάς ίδικάς μας, σάν νά αποτελούν αύταί κάθε 
νόμον καί κάθε κανόνα. Σάν νά ήμπορή νά 
ύποταχθή είς άλλην σκέψιν, έξω Αηό τήν σκέψιν

τήν ίδικήν της, έξω Από τό εγώ της, τό όποιον 
παρουσιάζεται είς κάθε της βήμα, εις κάθε έκδή- 
λωσιν μικράν ή μεγαλην γι’ αύτό, ένα μόνον 
δικαίωμα έχει εκείνος που γράψει κριτικήν: νά 
είπή τί αίσθάνθηκε ό καλλιτέχνης, πώς έργά- 
σθηκε καί τί δρόμον έτρεξε είς τόν στίβον τής 
Τέχνης· ν’  άνά»μ»| τόν λύχνον του τοΰ κριτικού

είς τό φώς πού βγαίνει Απ’ αύτό τό εργον τοΰ 
καλλιτέχνου.

Ευλογημένου φώς. Πάντα αξίζει μιά μαηά 
συμπαθητική, Τί δνειρον κρύβει πολλές φορές ή 
λάμψις τοΰ διάττοντος όταν φωτίζει βιαστικά τό 
στερέωμα. Καί πόσα μάτια λαχταρίζουν στον 
δρόμον ίου.

ΚΙΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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ΦΥΑΛΚ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

’Α φ ιε ρ ω μ έ ν α  στον ¿τοιητή  
Άργύρη Έφταλιώτη

1

’Από τόν κήπο πέρασες και μέσ’ στα ρόόα  στάθηκες, 
’Απόλλωνος καί Σάτυρος αντάμα, καί κατόπι 
Π ροτού καλά, καλά δειχτούν οί άμάντευτοί σου οί τρόποι, 
Π ήρες τόν ήοκιο των δέντρων των μακρινών κ ’  ¿χάθηκες.

2

Σ τάλα τή στάλα το αίμα μου στάζουν τά νύχια σου, άετέ, 
Και τά μεγάλα σου φτερό βαμμένα είν’ άπό μένα,
Κ ι ό.ν σπάραςες τά  σπλάχνα μου, δεν υποτάχτηκα ποτέ, 
Κι3 ω ς τέλος μου ¿πολέμησα τής μοίρας τά γραμμένα·

3

Έ τ σ ι  άς περνούν οί μέρες μου, έτσι άς πεθάνω,
Δίχως χαρά ή ζωή μου νά γνωρίση,
Στον τραγικό μου ώραιόκοσμον απάνω,
Σ α ν  τριαντάφυλλο ή καρδιά μου άς ξεφυλλίση.

4

"Α ς πέσουν δλα τά  όνειρα μέσα στο μνήμα,
Μ έσα στο μνήμα κάθε πόθος, κάδε ελπίδα,
Νεκράνθια απάνω σ τ ’ άλυωτο, βαρύ μου κρίμα,
Σ τ ο  πού μοϋ γέλασε ή θεά καί δέν την ε ίδα . .  ·

5

Σ φ υ ρί χτυπάει στάμόνι, άναμεσό τους 
’Εσύ σπιθοβολάς, εσύ σπαράζεις,
Μ έσ’ στούς καϋμούς τούς ύστερους καί πρώτους,
Βαστάς, καρδιά μου, άκόμα καί δέ σπάζεις.

6

Στο βράχο κάθησε καί πιε την πίκρα τού κυμάτου,
Δάκρυ μου, πέσε στον άφρό θάλασσας μαύρης,
Τί δεν ταιριάζει σου, ψυχή, άλλο έδώ  κάτου,
Τ ί  μάταιον είνε νά ζητμζ τό  πού δέ θαΰρης.

7

Χ ω ρίς δοξάρι ενα παλιό βιολί χτυπάει 
Κ άτω στη ρίζα ενός δέντρου, λησμονημένο,
Νύχτα βαθειά, κι’  ό άνεμος περνάει 
’Α πάνω άπό τό μνήμα μου τάραχνιασμένο.

Παρίσι, 'Οκτώβριος. Μ. Μ ΑΛΑΚΑΣΗΣ

Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  Ε Χ Ρ Ε Ω Κ Ο Π Η Σ Ε ;

Δυστυχώς τά  « ΠαναΘήναια» δέν είναι επι- 
θεώοησις καδαρώς φιλοσοφική καί δέν είναι 

επομένως δυνατόν νά μοΰ δοθώσιν δσαι στήλαι 
μοΰ ήσαν άπαραίτητοι διά μίαν λεπτομερώς 
άναλυακήν απολογίαν εις τα υπό τού κ. Ά ρέια  
άηιταχθέντα (Παναθ. ι$ Όκτ. σ. 2 5 - 26).

Ούτω μόνον θά παρείχετο ευκαιρία νά Ιξετα- 
σθώσι ζητήματα τινα θίγόμενα έν τή κριτική 
του, σπουδαιότατα, κα'ι τά δποια βεβαίως ήτο 
αδύνατον έν έκτάσει ν ’ άναλυθώσιν εΐς εναίσι
μον διατριβήν: 

α ') Διατί δ  Νίτσε, δστις άναμφιρρήστως νπ ερ  
παν άλλο ήτο μέγας ποιητής, δύναται έν τούτοις 
καί ν’  άποτελέση θέμα φιλοσοφικής μελέτης, (ον 
είς εκ των κορυφαίων προδρόμων του «Πραγ
ματισμού» (Παραδόσεις 1908, René Berthelot, 
εις Σορβόννην : «Nietzsche et le Pragma
tisme » ).

β  ') Διατί, ώς έ κ  τής νεαιτέρας αναπόσπαστου 
συσχετίσεως τοΰ Φιλοσοφικού Δικαίου μετά τής 
Κοινωνιολογίας, ό Νίτσε βαθύτατα ενδιαφέρει 
τήν Φιλοσοφίαν τού Δικαίου, ήτις ούχί άφηρη- 
μένως πλέον καί a priori έρευνφ τήν άρχήν καί 
το τέλος τού Δικαίου, αλλά εν στενότατη συσχε
τίσει μετά τών λοιπών εκφάνσεων τού κοινωνι
κού βίου: (G iuseppe Carie, N uova Anto
logía, Marzo 1901).

γή Διατί τήν Ιποχήν μας θεωρώ εποχήν δλως 
αρνητικήν καί μεταβατικήν, μετά νευρικότητος 
συναιαθανομένην τήν άνάγκην ενός δόγματος, 
εφ’  ού νά στηρίξη καί νά δικαιολογήση τήν 
ζωήν καί τήν προσπάθειαν καί τήν Ιλπίδα. 
Εποχή παρακμής; άκμής; Ώδινες τοκετού ή 
αγωνία Ιτοιμοθανάτου; ’Αδύνατον ν’  άποφανθή 
τις εκ τών προτέρων. Κατά τόν Νίτσε, εποχή 
τοκετού, εγκυμονούσα τόν Ύπεράνθρωπον.

δ ή Τέλος πολύ θά επεθύμουν νά διευκρινίσω 
άναλυτικώτερον, τί ένόουν δταν, άναμιμνησκό- 
μένος τής περιφήμου Ικφράσεως τοΰ Brtme- 
tière, ώμίλουν περί τής χρεωκοπίας ιής bu- 
στήμης.

Τό ζήτημα τούτο, άναταράξαν, πρό ελάχιστων 
έτι ετών, τούς Ιπιστημονικούς κύκλους τής Ευ
ρώπης, ούδαμώς εισέτι συνεζητήθη παρ’  ήμίν. 
Καί όμως είναι σπουδαιότατον : Πώς ύιτεδέ- 
χίίησαν, μετά τάς θαυμασίας άνακαλύψεις τού 
παρελθόντος αίώνος, τήν ’ Επιστήμην, τί Ιλπίδας 
έστήριξαν Ιπ’ αυτής, τί όρίζοντας Ιζήτησαν παρ’ 
αυτής νά μάς άποκαλύψη, τί υποσχέσεις μάς 
έδωκε—  καί τί επραγματοποίησεν.

Οί πλειστοι τών επιστημόνων θυσιάζουσι τήν 
ζωήν καί τήν χαράν τής ζωής ολόκληροί’ εΐς 
τήν ’Επιστήμην, ουδέποτε άναμετρήσαντες άκοι- 
βώς δποία ή άξια τοΰ νέου τούτου ειδώλου-

πιστεύουσι τυφλώς είς αυτήν ώς εϊς σύμβολον 
πίστεως, μετά τοΰ αυτού στενοκεφάλου φανατι
σμού μεθ’  οΰ καί οί θρησκόληπτοι, τούς οποίους 
τοσούτον είρωνεύονται καί περιφρονοΰσιν. Οί 
πλεϊστοι τών έπισιημόνων τελείως άγνοούντες 
ή μή έννοούντες τάς «ρΐτικάς φιλσσοφικάς άνα- 
λύσεις τής τελευταίας δεκαετίας, ούδαμώς έξετά- 
ζουσι μήτε τί άπώτερον καί εύρύτερον παρά τής 
Επιστήμης ζητοΰσι, μήτε τί αύτη είναι ικανή 
νά δωση.

Ή  κριτική αύτη Ιξέχασις τής άξίας τής ’Επι
στήμης, ήτις πρέπει νά προτάσσεται πόσης έπι- 
στημονικής έρεύνης, τά μέγιστα ένδιαφέρει εύρύ- 
τατον κύκλον άνθρώπων άς μού έπιτραπή νά 
πραγματευτώ τό ζήτημα τούτο δι’  δλίγων.

***
Πρώτος ό Κάντ περιόρισε τάς φιλοδοξίας καί 

διέγραφε τά δρια τού άνθρωπίνου Λογικού καί 
καθώρισε τή ’ Επιστήμη.τό άσφαλές έδαφος τής 
δικαιοδοσίας αύτής. ’Αντί νά στηριχθή επί τινων 
γενικών άξιωμάτων δημιουργηθέντων υπό τού 
ΐδίου πνεύματος καί νά οίκοδομήση Ιπ’ αύτών 
σύστημα μεταφυσικόν, δίδων Ιδίαν καί ούτος 
άπάντησιν είς τά μεγάλα προβλήματα, άτινα 
προαιωνίως άπασχολούσι τόν άνθρωπον, ό Κάντ 
τουναντίον προέβη μέγιστον βήμα, διακηρύξας 
οτι άνάγκη, πρό πάσης διατυπώσεως μεταφυ
σικής θεωρίας, νά ίδωμεν πρώτον μέχρι τίνος 
σημείου πατανοήσεως δύναται νά φθάση τό 
Ανθρώπινον πνεύμα.

Καί Ιπήλθε τότε ή μεγάλη άνακάλυψις τού 
Κάντ, διά τής όποιας ύψώθη άνυπέρβλητον 
πλέον τείχος διά τάς μεταφυσικάς πτήσεις τής 
άνθρωπίνης διάνοιας, — ή άνακάλυψις ότι αί 
ίδέαι τοΰ τόπου καί τού χρόνον δέν είναι αντι
κειμενικοί, Ικτός ήμών ύπάρχουσαι, άλλά ύπο- 
κδίμενικαί, στοιχεία Απαραίτητα τής γνώσεως. 
Μόνον έν τόπψ καί χρόνω δυνάμεθα ν’  άνχιλη- 
φθώμεν τι, δρα μόνον φαινόμενα άντιλαμβα- 
νόμεθα, ουδέποτε δέ τά «δντως όντα».

Περικεκλεισμενοι εντός τού κόσμου τών φαι
νομένων, άδυνατούμεν νά γνωρίσωμεν τήν πραγ
ματικότητα. Καί ό Σπινόζας έδίδασκεν δτι μόνον 
φαινόμενα ύπάρχουσιν, άλλ’  δ Κάντ λαμβάνει 
τό φαινόμενον ύπό εύρυτέραν έννοιαν: όχι 
διότι υπάρχει πραγματικότης ύπάρχουσι. τά εξ 
αύτής άπορρέοντα φαινόμενα, άλλ’  Ιπειδή εΐ- 
μέθα πεπλααμενοι όντως ώστε τά πράγματα 
νά μας είναι αντιληπτά μόνον έν τόπψ και 
χρόνψ. 'Υπάρχουσι τωρα δπισθεν τών φαινο
μένων τούτων τά δντως όντα; Ουδέποτε θά 
δυνηθώμεν νά μάθωμεν. «Αί γνώσεις μας, λέγει 
δ Κάντ, είναι μία χώρα ήν δυνάμει) α ν’ άντι-



ληφθώμεν δτι είναι νήσος. Περιβαλλόμεθα υπό 
τοΐ Ωκεανού ιού άγνωστου. Ώ ς έξέλθωμεν τής 
εμπειρίας, σκότος βαθύ. Ή  Κριτική τού άδολου 
λογισμού, δέν φωτίζει ιό πέριξ ημών άγνωστον, 
άλλ" Ιξηγεϊ τόν λόγον δι" δν άδυνατοΰμεν νά 
ίδωμεν».

Μιάς μόνον άρα πραγματικότητος τήν ύπαρ- 
ξιν δυνάμεθα άκραδάντως νά βεβοιιώσωμεν : τήν 
ύπαρξιν τών φαινομένων. Ούτως αινίγματα 
ατινα άπησχόλησαν επί χιλιάδας ετη τήν άνθρω- 
πότητα, Ιξαφανίζονται τώρα διά τής άνακαλύ- 
•ψεως ταύτης τού Κανί: Ό  κόσμος π. χ. εδημι- 
ουργήθη έν χρόνφ; "Αφού ό Χρόνος προϊόν τού 
πνεύματός μας, τότε τοιαιίτη Ιρώτησις δέν δύνα- 
ται νά προβληθή. Κατά τόν αυτόν τρόπον ό Κάντ 
άπομακρυνει, άποδεικνυων ματαίαν, πάσαν περαι
τέρω συζήτησιν περί τού πέρα τών αισθήσεων 
μας κόσμου— περί Θεού, ψυχής, όντως δντων κλπ.

Μεταφυσική άρα, δπως ένόουν ταύτην οί πρό 
τόν Κάντ θεολογούντες καί φιλοσοφοΰντες, αδύ
νατον πλέον νά ύπαρξη. ‘Υπάρχει δμως ή Ε π ι
στήμη ήτις περί φαινομένων μόνον αποστολήν 
εχει έν πλήρει άρμοδιότητι ν’ άσχοληθή.

"Αλλά καί ενταύθα δεύτερος υπεισέρχεται περι
ορισμός: ή ’ Επιστήμη δέν δύναται νά ή άλη- 
θής είμή δι’ δσα δντα έχουσι τους νόμους τού 
ήμετέρου πνεύματος. "Ωστε ή Επιστήμη ούχί 
περί πάντων τών φαινομένων άλλά περί ώρι- 
σμένων μόνον δικαιούται μετά κύρους ν’  άπο- 
φανθή. Είς τήν έρώτησιν π. χ .: υπάρχει αρμονία 
ή δχι είς τό σύμπαν; ή Επιστήμη, συμφώνως 
πρός τόν διττόν τούτον περιορισμόν, ώς έξης 
μόνον δύναται ν ’ άπαντήση: α') Άντικειμενι- 
κώς, εκτός τής άνθρωπίνης διανοίας, δν ύπάρχη 
άρμονία είς τό συμπαν ή όχι, άδύνατον ν’ άπο- 
φανθώ. βή  Ή  άρμονία αυτη υπάρχει εις τό 
ανθρώπινον πνεύμα καί μόνον είς αύτό· Άλλαι 
διάνοιαι διαφορετικοί, κατώτεροι ή ανώτεροι, 
τελείως διαφορετικώς δυνατόν ν’  άντιλαμβά- 
νωνται τήν άλληλουχίαν τών φαινομένων.

"Ωστε κατά τόν Κάντ τήν άλήθειαν υπό τοι- 
ούτους μόνον γιγαντιαίους περιορισμούς δύναται 
ν’ άνεύρη ή Επιστήμη. Ούδεμία ποτέ ελπίς νά 
λυσωμεν τά μεγάλα, Ιναγώνια προβλήματα περί 
Θεού, ηιυχής, μελλούσης ζωής κλπ. Εκδιωκόμε
νοι πανταχόθεν, κατιδόντες ύστερα άπό τοσού- 
τονς αίώνας δτι άσκόπως τόσαι διάνοιαι κατεδα- 
πάνησαν δλην αύτών τήν έντασιν καί τήν ζωήν 
είς ζητήματα άνθρωπίνως άδύνατα νά λυθώσι, 
συνωθούμεθα είς ωρισμένην τάξιν φαινομένων, 
έν αύτοΐς ζητούντες τουλάχιστον ν’  άνεύρωμεν 
τήν άλήθειαν. Καί ώς Ιδανικόν ασφαλούς §πι- 
γνώσεως τής αλήθειας Ιθεώρει ό Κάντ τά 
μαθηματικά. * * *

«Ποία ή άποστολή μας έπί τής γής ταύτης;» 
έρωτα ό μέγιστος τών συγχρόνων μαθηματικών

Η. Poincare. «Ή  ζήτησις τής άληθείας είναι ή 
μόνη άνταξία τής διανοίας μας αποστολή». Δυ- 
νάμεθα σκοπόν τής ζωής μας νά θέσώμεν τήν 
άνακούφισιν τών άνθρώπών άπό τής δυστυχίας' 
άλλά τό Ιδανικόν τούτο, καθό άνεπίτευκτον, είναι 
ματαιοπονία άσκοπος; ή δυστυχία αιωνίως θά 
ύφίσταται καθ’  δν χρόνον ή ζήτησις τής άλη
θείας θά ώθή τό Ανθρώπινον γένος πρός. τήν 
πρόοδον. Ούδεμία δέ σχέσις προόδου καί ευτυ
χίας' ή πρόοδος είναι τι πραγματικόν, ή οπισθο
δρόμησή ή ή στασιμότης φυσιολογικώς πάντη 
αδύνατοι. 'Η  εύτυχία τούναντίον είναι ή αίωνία 
χίμαιρα τής άνθρωπότητος. Οίαδήποτε κατά- 
στασις πρός ήν ώς πρός ευτυχίαν άποβλέπομεν, 
άπογοητεύει εύθύς ώς τήν κατακτήσωμεν, αιω
νίως ζητοϋμεν αλλο τι, δέν γνωρίζομεν ποιον, 
άρκεΐ μόνον νά ή διαφορετικόν τοΐ έκάστοτε 
ύπάρχοντος. "Ωστε ούχί ή εύτυχία ήτις ουδέποτε 
κατορθοϋται, άλλά ή εύρεσις τής άληθείας πρέ
πει, κατά τόν Poincare, νά είναι ό σκοπός τής 
ζωής μας.

Άλλά μήπως δυνάμεθα νά φθάσωμεν τήν 
άλήθειαν ποτέ; "Ή μήπως καί αύ'τη είναι χί
μαιρα καί, ως τό πλήθος τών άνθρώπων φέρεται 
τυφλώς πρός την εύτυχίαν, μήπως κατά τόν 
αύτόν τρόπον καί οί εκλεκτοί, οί σοφοί, τυφλώς 
καί άσκόπως φέρονται πρός τήν αλήθειαν; Μή
πως καί είς τά είδικά άκόμη φαινόμενα είς α ο 
Κάντ περιώρισε τό δυνατόν τής εύρέσεως τής 
άληθείας, είς τά μαθηματικά π. χ., δυνάμεθα 
ν’ άνεύρωμεν τήν άλήθειαν, τήν μίαν, τήν άδιά- 
σειστον ;

Ό ,τι δ Κάντ ήρχισε πρό ενός αιώνος, ό Poin
care τό συνεπλήρωσε πρό δλίγων Ιτών. Μέχρι 
τοΐδε «αί ό πλέον αδιάλλακτος καί λυσσώδης 
σκεπτικιστής, καί δ  άρνούμενος έτι τά πορίσματα 
τών Ιμπειρικών μεθόδων καί ούδεμίαν πίστιν 
άποδίδων ε!ς τήν ’Επιστήμην, πρό τών μαθη
ματικών ήναγκάζετο μετά σεβασμού νά σταματφ 
καί νά ύποκύπτη, άναγνωρίζων δτι επί τέλους 
είναι δεδομένον είς τόν άνθρωπον νά εύρίσκη 
μίαν άδιάσειστον άλήθειαν, τήν μαθηματικήν.

Καί Ιδού τώρα δ μέγιστος τών συγχρόνων 
μαθηματικών, ό ύπέρ πάντα άλλον Ιμβαθύνας 
εις τά μυστήρια αύτών, διακηρύσσει μετά τοσαύ- 
της τραγικής ηρεμίας δτι σχετική καί ή άλήθεια 
τών μαθηματικών, τά άξιώματα τού «παλαιού 
καλού καιρού» τά μεταβάλλει είς μετρι,όφρονας 
ορισμούς εξίσου αληθείς μέ τούς άντιθέτους, 
κεκτημένους δέ μόνον τό πλεονέκτημα τής εύκο- 
λίας: είναι “plus commodes».

‘ Η Εύκλείθιος π.χ. γεωμετρία είναι άληθής; 
Ή  έρώτησις αύτη θά Ιφαίνετο επιπόλαια είς 
τόν Poincare. Ή το  ώς εάν τόν ήρωτάτε: τό 
μετρικόν σύστημα τών άρχαίων ήτο ακριβές; 
Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν {ώς έ'πραξαν ήδη ό 
Ρήμαν καί ή κυρία Λομπατσέφκη) γεωμετρίας
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τελείως διαφορετικός τής ήδη ύπαρχούσης, τής 
εύκλειδίου. "Ολαι αύται «Î γεωμετρίαι, εξίσου 
αληθείς — άλλ’ ή εύκλείδιος έχει έφ’ δλων τό 
πλεονέκτημα τής εύκολίας, είναι plus commode. 
Άλλά περιέχει περισσοιέραν ιών λοιπών δόοιν 
άληθείας; Άνχαποκρίνεχαι ή εύκλείδιος γεοηιε- 
ϊοί.α πρός πραγματικότητά τινα οίανδήποτε; Αί 
ερωτήσεις αύται είναι κεναί πάοης έννοιας.

Ή  γή κινείται περί τόν ήλιον, ή δ  ήλιος περί 
τήν γην ; ’Εξίσου αληθή δύνανται νά ώσιν άμ- 
φότερα. Άλλά διά τό Ανθρώπινον πνεύμα εύκο- 
λώτερον είναι νά φαντασθώμεν καί νά παραδε- 
χθώμεν. τό πρώτον.

Σημειωτέου υμως καλώς Οτι ό Poincare 
ούδαμώς λέγει δτι πάντα τούτα είναι παίγνια 
τής ατομικής ιδιοτροπίας' είναι ενδιάθετος, άναλ- 
λοίωτος Ανάγκη τού εγκεφαλικού μας μηχανι
σμού. Αί οχέσεις ιών φαινομένων «ιωνίtoe ούτω 
θά παρουσιάζωνται εις ημάς ώς εκ τής κατα
σκευής τού ήμετέρου λογικού.

Μέχρι τοΰδε εγνωρίζομεν δτι ό ανθρώπινος 
νους ουδέποτε θά  κατορθώση νά υπερβή τά 
διαγεγραμμένα αύτφ δρια καί νά ΐδη ιί υπάρ
χει πέρα τών αισθήσεων. Έγνωρίζομεν προσέτι 
δτι καί αί αισθήσεις αύται έφ’ών βασίζεται άπασα 
ημών ή εμπειρία, μάς άπατώσι καί παραμεμορ-
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φωμένον μεταβιβάζουσιν είς τόν εγκέφαλόν μας 
ιόν εξωτερικόν κόσμον. Άλλ’  Ιστηρίζομεν έπί 
τέλους την τελευταίαν μας ελπίδα είς τάς μαθη
ματικός έπιστήμας — εκεί, έλέγαμεν, ούδεμία 
αμφιβολία, ουδεις σκεπτικισμός χωρεΐ. Καί ή 
ελπίς αΰτη ιδού εκλείπει.

% * 0«

Άναλογισθώμεν τώρα την αισιόδοξου ρήσιν 
τού Poincare; «Ποια ή αποστολή μας επί τής 
γης τούτης; — Ή  ζήτησις τής αλήθειας είναι 
ή μόνη άνταξία τής διανοίας μ«ς αποστολή». 
Τραγικωτέραν τραγφδίαν ουδέποτε Ιπαιξεν ή 
άνθρωπίνη ι|τυ/ή: Νά γνωρίζης Sri άν άξίζη να 
ζής, αξίζει εάν προορισμόν τής ζωής σου θέσης 
τήν εΰρεσιν τής άληθείας. Καί νά γνωρίζης συγ
χρόνως ότι ή άλήθεια αΰτη είναι φύσει άπολύ- 
τως απρόσιτος.

Π ώς έξηγεΐται ή άντιφατική αυτη, ή δισυπό
στατος φαινομενικώς άντίληψις τοΰ Poincare; 
Πώς, |νφ γνωρίζει υπέρ πάντα άλλον τήν άνι- 
κανότητα καί τήν σχετικότητα τής ’Επιστήμης, 
δεικνύει συγχρόνως τοσαύτην αισιοδοξίαν καί 
διακηρύσσει άφ’  ενός μεν, ότι σκοπός τής ζωής 
μας πρέπει νά είναι ή ευρεσις τής άληθείας, 
άφ ετέρου δ’ οτι ή άλήθεια αΰτη ανέφικτος;

Μέχρι τής σήμερον, ούδείς νομίζω κατώρ- 
θωσεν ικανοποιητικήν νά δώση άπάντησιν είς 
τήν φαινομενικήν ταύτην αντινομίαν τοΰ μεγά
λου μαθηματικού. "Αλλοι άποδίδουσι ταύτην εις 
σκεπτικισμόν, άλλοι είς ταχυδακτυλουργικά παί- 
γνια εις 5 άρέσκειαι ή διάνοια του. Μου φαί
νεται βαθύτερον πρέπει ν’  άναζητήσωμεν τήν 
Ιξήγησιν: Ιάν Ιμβαθύνωμεν στοχαστικώτερον, 
ή άντινομία μοΰ φαίνεται αύτη παντελώς εκλεί
πει. ΙΤώς;

* * *

Ή  άρσις τής τοιαύτης άντιφάσεως στενότατα 
συσχετίζεται μέ τό ζήτημα δπερ ενθύς Ιξ αρχής 
έθέσαμεν. Ή  Επιστήμη Ιχρεωκόπησε; Καί Ιπο- 
μένως οί λειτουργοί αυτής δικαιούνται νά κατα- 
ληφθώσιν υπό άπογοητεύσεως καί δδύνης καί 
νά διακηρύττωσι μωρίαν πάσαν προς αυτήν 
πίστιν καί πεποίθησιν;

Έάν έχρεωκόπησεν ή ου ή Επιστήμη, τούτο 
εξαρταται |κ των υποχρεώσεων άς άνεθήκαμεν 
αύιή. Είς δύο τάξεις δύνανται νά διαιρεθώσιν 
οί άνθρωποι άς προς τάς υποχρεώσεις άς άνέ- 
θηκαν τή Επιστήμη.

ά'} Οί πλεΐστοι άπεκδέχονται παρά τής ’Επι
στήμης εΰδαιμονιστικόν καίήθικόν προορισμόν. 
Ή  ευρεσις τής άληθείας πρέπει, κατ’ αυτούς, 
νά επιδιώκεται διότι ούτως ή άνθρωπότης θά 
καταστή ήθνκωτέρα και εύτυχεστέρα. Ή  ’Επι
στήμη είναι μέσον καί ή Ευτυχία — υπό τήν 
εύρυτέραν αυτής έκφανσιν — σκοπός. Διά τους 
ανθρώπους τούτους άναμφισβητήτως ή Έπι-

στημη έχρεωκόπησε. Ταντάλειος ή προσπάθεια 
μας καί ή ελπίς καί ή άπογοήτεύσις. Οί καρποί 
τού δένδρου τής γνώσεως άπομακρύνονται 
απροσπέλαστο', ευθύς ώς ύψώσωμεν τάς χείρας 
διά. νά τούς δρέψωμεν.

Ύπό τήν ήθικοθρησκευτικήν ταύτην έ'ποψτν 
κρίνων τον προορισμόν καί τάς δυνάμεις τής 
Επιστήμης ό ΒπιηεΗβΓβ Ικήρνξεν αύτήν προ 
είκοσι περίπου ετών χρεωκοπησ«σαν, άντιπρο- 
σωπεύων Ιν τή γραφική ταύτη του διατυπώσει 
τήν άμετρον πληθύν των άνθρώπων τών στη- 
ριζόντων ι'περμέτρως τάς ελπίδας των περί 
Ισωτερικής βελτιώσεως τής τύχης τής ανθρω
πότητας εις την Επιστήμην καί άποδιδόντων 
αυτή διά μονομερούς εκδηλώσεως τής ενδιαθέ
του βουλήσεώς των υποχρεώσεις άς ή Επιστήμη 
ήδυνάτει νά έκπληρώση.

βή  'Υπάρχει καί δεύτερα τάξις άνθρώπων, 
δλιγαριθμοτάΐη, ή'τις προορισμόν τής ’ Επιστή
μης θέτει ούχί ωφελιμιστικούς καί ήθικούς 
σκοπούς, ούτε κδν τήν εύρεσιν τής άπολύτου, 
αντικειμενικής άληθείας, διότι καλώς γνωρίζει 
δ'τι τοιαύτη άλήθεια ή δέν υπάρχει ή καί δν 
ΰπάρχη είναι τελείως άδύνατον είς ημάς ού 
μόνον νά τήν εύρωμεν άλλά καί άποκαλυφθεΐ- 
σαν τυχόν νά τήν άντνληφθώμεν. Δι’ αυτούς, 
ή Έπιοτήμη είναι τ6 ΰαυ μάοιον οργανον της 
ήμετέρας διανοίας, δι ον άενάοίζ πρό αυτής 
έπεκτείνεται καί μετατοπίζεται, ευρύτεροι' καί 
φα>ιεινότερον, το Θέαμα τής ζωής. Δι’ αυτούς 
δρα ή Επιστήμη ούδαμώς έχρεωκόπησεν. Ού- 
δαμώς είναι, πηγή απογοητεύσεων καί ά'ρνησις 
έκπληρώσεως τών υποχρεώσεων της. Τουναντίον 
δύναται νά ή πηγή άκένωτος ευγνωμοσύνης καί 
ενθουσιασμού. Πολύτιμον είναι τηλεσκόπιου καί 
μικροσκοπίου άποκαλύπτον είς ή μάς τήν τρα
γικήν, αεί ρέουσαν εναλλαγήν τών φαινομέ
νων καί καθισιών, αυτό καί μόνον, τήν ζωήν 
μας υποφερτήν καί άστειρεύτως, οίονεί θεϊκώς, 
ηδονικήν,

Άλλά εις τό ύψος τής άντιλήψεως ταύτης 
δλίγισται διάνοιαι μέχρι σήμερον κατώρθωσαν νά 
φιθάσωσι καί φθάσασαι νά κρατηθώσιν επ’αύτής 
γαλήνιαι καί Δλύμπιαι. "Οσον καί 8ν προσπα- 
θώμεν νά έχωμεν 'θάρρος καί νά έκπέμπωμεν 
αίσιοδόξους κραυγάς, απαιτείται τιτάνιος ηρωι
σμός ή άσκητική Ιγκαρτέρησις καί υποταγή διά 
ν’ άντι λ σ μ ή ανώ μεθ«  ούτω τήν Επιστήμην.Άπαι- 
τεΐται υπεράνθρωπος άντοχή διά νά δυνηθώμεν, 
παρ’  δλους τούς περιορισμούς τών φιλοδοξιών 
μας καί τό άνεκπληρώσιμον τών πόθων μας, 
χαρμοσύνως καί διονυσιακώς ν’  άποδεχθώμεν 
τήν ούτως άπογυμ.νωθείσαν τής βασιλικής αυτής 
πορφύρας ΰπαρξιν. ’Απαιτείται συνολική καί εκ 
βάθρων μεταβολή τής άνατροφής μας, ούτως 
ώστε ή η&ική «ντίκρυσις τού επί τής γής προο
ρισμού μας, ή Ιγκαινιασθεΐσα, κατά τόν Νίτσε,

75

ύπό τού Σωκράτους καί συνεχισθεΐσα ύπό τού 
Χριστιανισμού, άντικατααταθή ύπό τής αισθη
τικής άντικρύσεως τής ζωής.

Αίαν ασαφώς καί ύποσυνειδήτως διείδε τήν 
σωτηρίαν ταύτην 6 Νίτσε. ΕΙς τούς φιλοοόφους 
τής σήμερον κατά εκλάμψεις άσυστηματοποιή- 
τους φωτίζεται ή ύψίστη αύττ| κορυφή, εφ’  ής 
καί μόνης δύναται καταφεύγων δ  Ικλεκτόζ τού 
συγχρόνου πολιτισμού νά εύρη ού μόνον γαλη- 
νιαίαν ολυμπιότητα, άλλά καί τόν Ισωτερικόν 
καί βαθυνούστατον ένθουσιασμόν πρός εργα
σίαν φωτεινήν καί δράσιν πειθαρχημένην >,

'Ο Renan, ύστερα άπό τούς προώρους καί 
νεανικούς ενθουσιασμούς του, κατά τά μέσα τού 
παρελθόντος αίώνος, διά τήν ’Επιστήμην, πρός 
ήν ώς πρός Θρησκείαν τοΰ μέλλοντος άπέβλεπε, 
κατεϊδε τήν άνικανότητά της καί υπέροχος σκε
πτικιστής, γαλήνιος κατώρθωσε κατά τά τέλη 
ιού βίου του άπό τής ύιμηλοτάτης ταύτης πνευ
ματικής κορυφής νά θεάται τόν κόσμον.

Ό  Marcellîn Berthelot, τουναντίον, δταν 
κατείδε τήν σχετικότητα τής ’Επιστήμης, είς ήν 
είχεν άφιερώσει τήν ζωήν του ολόκληρον, δέν 
ήδυνήθη νά άνθέξη καί αί Ιπιστολαί του πρός 
τόν ένδοξον καί επιστήθιου φίλον του Renan, 
τραγικώτατα άποκαλύπτουσιν είς ήμάς σήμερον 
τήν πικροτάτην άπογοήτευσιν τήν κνριεύσασαν 
τήν ψυχήν του.

Συμφώνως πρός τά άνωτέρω, σαφέστατα 
δικαιολογείται τώρα ό κατ’ έπιπολαίαν άντίλη- 
ψιν άντιφάσκων πρός τάς πεποιθήσεις του εν
θουσιασμός τού Poincaré πρός τήν Έπιστή-

1 Λυπούμαι διότι τά στενά δοι<>- τής παρούοης δέν 
Ιπιτρέπουν νά έπεκταθώ όσον Ιπεθΰμουν περί τής ολύμ
πιος τούτης αντικρύσεως τής ζωής, ήτις βαθύτατα μέ 
κατέχει. ’Ελπίζω, βραδύτερο«, είς τό βιβλίον -Ό  Θεάν
θρωπος» νά διατυπώσω ευρύτατα τάς σκέφεις μου.

μην. Κατώριθωσε καί ούτος μετά τού Renan 
ν’  άνέλθη ε’ις τήν ύψίστην διανοητικήν κορυ
φήν είς ήν μέχρι τούδε άνηλθεν ό άνθρωπο; 
καί άφ’ ής βλέπει δύο τινά :

α ') Τίποτε £ξ όσων ουσιωδέστατα μάς ένδια- 
φέρουσι δέν είναι δυνατόν νά γνωρίσωμεν ποτέ- 
Ό λ α  διαδοχή φαινομένων, άτινα ταξιθετεί καί 
εναρμονίζει ή ίδιάζουσα κατασκευή τού εγκεφά
λου μας. «Ή  ζωή, ώς αυτός ό Poincaré λέγει, 
βραχύ έπεισόδιον μεταξύ δύο αιωνιοτήτων θανά
του, καί είς τό έπεισόδιον τούτο ή σκέψις αύτή 
δέν διήρκεσεν ούτε θά διαρκέση περισσότερον 
στιγμής. 'Η  σκέψις αστραπή είναι μεταξύ δύο 
άτερμόνων νυκτών».

βή "Εστω! (Τήν ήρωϊκήν ταύτην λέξιν ελά
χιστοι μέχρι σήμερον κατώρθωσαν νά προφέ- 
ρωσι χωρίς νά γίνωσι θρύμματα).Έστω. «Όφεί- 
λομεν, προσθέτει δ ίδιος Poincaré, νά ύποφέ- 
ρωμεν, δφείλομεν νά Ιργασθώμεν, όφείλομεν 
νά πληοώοωιτεν τά εΐσιτ»ίριά μας είς ιό  θέαμα 
τής ζωής».

Καί τό νομιζόμενον ετι μειονέκτημα τού δτι 
δέν δυνάμεθα νά εύρωμεν τήν άλήθειαν ποτέ, 
καθίσταται ούτω πολυτιμότατον πλεονέκτημα, 
διότι ούτω τό θέαμα γίνεται έναγωνίως καί 
πολυποικίλως ένδιαφέρον καί άνευ διακοπής 
καί τέλους.

Διά τούς ούτως ήρωϊκώς άποδεχομένους όλην 
τήν φρικτήν τραγικότητα της εφήμερου, τυχαίας, 
φωσφοριζούσης ύπάρξεώς μας, ή Επιστήμη σέν 
έχρεωκόπησετη ούδαμώς εύθυνομένη διά τάς 
υποχρεώσεις, ας ήθικολόγοι αυθαιρέτως τή 
έπέβαλον.

Έκπληροϊ άνά πάσαν στιγμήν τόν προορι
σμόν της; φακός μαγικός καί υπέροχος, αποκα
λύπτει μας όλοέν διαυγέστερου τήν άενάως έκτν- 
λισσομένijr κινηματογραφικήν αλληλουχίαν τών 
φαινομένων της ζωής.

Ν. KAZANTZAKHS
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Ιταν νύχτα «α'ι μόνος εΐταν Εκείνος.
Και είδεν Έκεΐνος ¿πόμακοα τΰ τείχη 

μιας πολιτείας στρογγυλής καί βάδισε κατά 
τήν »ολιτεία..

Καί άμα ζύγωσε, ακούσε μέσα στην πολιτεία 
τον ποδοβολητό άπό τά πόδια τής χαράς, καί 
τό γέλιο από τό στόμα τής ευφροσύνης καί 
τον βαρύν άχό από πλήθος κιθάρες. Κ’ ?κρουσεν 
Έκεΐνος τήν πύλη κ’ εΐ'ας απ’ τούς θυρωρούς 
Τοΰ άνοιξε.

Καί είδεν Έκεΐνος ενα σπίτι πού είταν άπό 
μάρμαρο καί μαρμάρινους στύλους εΐχεν εμπρός. 
Στολισμένοι μ5 άνθοστέφανα είταν οί στύλοι, 
καί μέσα κ' Ιξω έκαιγαν κέδρινοι δαυλοί. Καί 
μπήκεν Έκεΐνος στό σπίτι.

Καί σάν πέρασε μέσ5 άπό τήν αίθουσα τή 
χαλκηδονική καί τήν αίθουσα τήν ΐάσπινη, 
κ5 εφτασε στή μακριά τήν αίθουσα τής ευωχίας, 
είδεν Έκεΐνος πλαγιαστό σέ θαλασσοπόρφυρο 
κλινάρι εναν δπου ή κόμη του είταν μέ ρόδα 
κόκκινα στεφανωμένη καί τά χείλη του είταν 
κόκκινα άπό κρασί.

Καί πήγεν Έκεΐνος πίσω του καί τον άγγιξε 
στον ώμο καί τοΰ είπε, «Γιατί ζής μέ τέτοιον 
τρόπο;»

Καί <5 νέος έστρεψε καί Τον ¿γνώρισε, κ’ Ι'δω- 
κεν άπόκριση καί είπε, «Μά Ιγώ εϊμουν λεπρός 
μια φορά, καί συ μέ γιάτρεψες. Πώς άλλοιώς 
έπρεπε νά ζ ώ ;»

Καί.πέρασεν Έκεΐνος έξω άπό τό σπίτι καί 
πήγε ξανά στό δρόμο.

Καί σέ λίγο είδεν Έκεΐνος μιά πού τό πρό
σωπο καί τό φόρεμά της είταν ζωγραφισμένα 
καί τά πόδια της είταν ύποδεμένα μέ μαργαρι
τάρια. Κ ’ εξοπίσω της Ιρχόταν, μ’  άργό βήμα 
σάν κυνηγός, έ'νας νέος πού φορούσε δίχρωμο 
χιτώνα. Είταν ή μορφή τής γυναίκας σάν τήν 
ωραία μορφήν είδώλου, καί τού νέου τά μάτια 
έφεγγαν άπό λαγνεία.

Καί πήρεν Έκεΐνος γοργά τό κατόπι καί 
άγγιξε τό χέρι τού νέου καί τού είπε, «Γιατί 
κυττάζεις εκείνη τή γυναίκα καί μέ τέτοιον τρόπο;»

Καί δ νέος έστρεψε καί Τόν έγνώρισε καί 
είπε, «Μά Ιγώ εϊμουν τυφλός μιά φορά, καί 
σύ μέ γιάτρεψες. Τί άλλο έπρεπε νά κυττάζω;»

Κ’  έδραμεν εμπρός Έκεΐνος καί άγγιξε τής 
γυναίκας τό φόρεμα τό ζωγραφισμένο καί τής 
είπε, «Δεν είν’  άλλος δρόμος δπου νά βαδίζης, 
έξω άπό τό δρόμο τής αμαρτίας;»

Κ ’ ή γυναίκα έστρεψε καί Τόν εγνώρισε, καί 
γέλασε καί είπε, «Μά εσύ μοΰ τά συχώρεσες 
τά κρίματά μου, καί <5 δρόμος αυτός είναι δρό
μος τερπνός».

Κ’  έξω άπό τήν πολιτεία πέρασεν Έκεΐνος.
Καί σάν πέρασεν Έκεΐνος έξω άπό τήν πολι

τεία, είδε καθισμένο στής δημοσιάς τό πλάι ένα 
νέο πού θρηνούσε.

Καί πήγεν Έκεΐνος σιμά του καί άγγιξε τούς 
μακριούς τής κόμης του πλοκάμους καί τού είπε, 
«Γιατί νά θρηνής;»

Καί δ νέος άνακύτταξε καί Τόν έγνώρισε 
κ5 έδωκεν άπόκριση, « Μά εγώ εϊμουν νεκρός 
μιά φορά καί σύ μ5 άνάστησες άπό τούς νεκρούς. 
Τί άλλο έπρεπε νά κάνω παρά νά θρηνώ;»
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"Οταν 6 Νάρκισσος πέθανε, ή λίμνη τής χαράς 
του άλλαξε άπό κροντήρι μέ γλυκά νερά σέ 
κροντήρι μ’  αρμυρά δάκρυα, κ5 οί Όρειάδες 
κλαίγοντας ήρθαν μέσ’ άπ’  τό λόγγο νά τραγου
δήσουν τής λίμνης καί νά τής δώσουν παρη
γοριά.

Καί σάν είδαν πώς ή λίμνη είχε άλλάξει άπό 
κροντήρι μέ γλυκά νερά σέ κροντήρι μ’ αρμυρά 
δάκρυα, έλυσαν τις πράσινες πλεξούδες τών 
μαλλιών τους καί φώναξαν τής λίμνης καί είπαν, 
«Διόλου παράξενο νά θρηνής έτσι τό Νάρκισσο, 
— τόσον ωραίος είταν! »

«Είταν δμως 6 Νάρκισσος ωραίος;» είπεν ή 
λίμνη.

«Ποιος θά τό γνώριζε καλήτερα άπό εσέ;» 
άποκριθήκαν οί Όρειάδες. «Ε μάς πάντα μάς 
παράτρεχε, εσένα δμως άναζητούσε, κ’  έπεφτε 
στάκρόλιμνά σου κ’  εσένα χαμηλόβλεπε, καί 
στον καθρέφτη τών νερών σου καθρέφτιζε τή 
δική του τήν ομορφιά».

Κ’ ή λίμνη άποκρίθηκε, «Ό μ ω ς εγώ τό Νάρ
κισσο αγαπούσα γιατί, καθώς έγερνε στάκρό
λιμνά μου κ'εμένα χαμηλόβλεπε, στον καθρέφτη 
τών ματιών του πάντα έβλεπα καθρεφτισμένη 
τή δική μου τήν δμορφιά».
[Άπό τό άγγλικόν δπό Ν. Π.| Ο Σ Κ Α Ρ  Ο Υ Α ΪΛ Δ

Ε Τ Υ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ά

Ετυμολογία ώνομάσθη ή  επιστήμη ή ασχολούμενη 
εις τήν ίύρεσιν τής αρχής τών λέξεων, ή τής κατα

σκευής ιιντών άπ’ άλλήλων- ¿κείνη δηλαδή ή  οποία 
μελετά τήν Ιστορίαν τών λέξεων.

Παράγεται έκ του έζνμολόγος, τό όποιον σύνθετον 
έκτοδ ετνμον, λέξεως Ιωνικής σημαινούσης τό άληΰές, 
καί τοδ λίγω , θέλει νά σημάνη, ότι λέγει τό άληθές 
τής παραγωγής ή τής κατασκευής τών λέξεων.

"Εμεινε δέ ώ ς δρος τής γραμματικής άπό τάς συζη
τήσεις τάς γινομένας έν ταΐς αρχαίαις φιλοσοφικαΤς 
οχολαΐς τών Ίώ νω ν περί τής γενέσεως τών λέξεων.

’Αλλά τό άληθές είναι δτι ούτε ποτέ οί Έλληνες, 
ούτε κατόπιν οί Ρωμαίοι δέν είργάσθησαν έπιστημο- 
νικώς διά ζήτημα τοσαΰτης σπουδαιότητος. ’Αλλό
κοτοι καί ίδιόγνωμοι πσραλλαγαί, συγκοπαί καί μετα- 
τοπίσματα φθόγγων έπετράπησαν καί νοήματα παρά
λογα έδόθησαν, άρκεΐ δτι έβοήθουν τήν φαντασιοπλη
ξίαν τού έτυμολόγου.

Τό παράτολμον αύτό ετυμολογικόν σύστημα έκλη- 
ροδοτήθη ήμΐν ώ ς κακόν μόλυσμα άπό γενεάς είς 
γενεάν μέχρι σήμερον, ώ ς δύναται νά ϊδη τις μάλιστα 
εις τά περιοδικά του Φιλολογικού μας Συλλόγου, οπου 
τό μέν μ α ξο ύ λι παράγεται ¿κ τοΰ μ ά ω , μ α ζό ς, τό δέ 
ξο μπ λιά ζω  (βχβπιρίιιπ)) έκ τοΰ έξο μ ο ιά ζω  κτλ.κτλ·, ή είς 
τό λεξικόν τοΰ κ. Ζηκίδου, ένθα τό μέν κανόνι παρά- 
γεται Ικ τοΰ κά ννω νος  (? )  ή δέ πάστα έκ τής ’Αττικής 
πάσι>;ς καί μυρία άλλα.

Είς τό πρακτικόν μεταχείρισμα τής γλώσσης ουδό
λως παρατηροΰν οί λαλοΰντες τήν άρχήν καί Ιστορίαν 
τών λέξεων, άλλ’  ευθύς μανθάνουν τόν σύγχρονον 
τύπον μέ τό σύγχρονον νόημα καί τοΰτο τοίς άρκεΐ.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν δέν ή το δυνατόν νά κρα
τήσουν τήν ιστορίαν καί ετι όλιγώτερον τήν άρχήν 
πάσης λέξεως· διά τοΰτο τάς περισσότερός τών λέξεων, 
τάς οποίας μεταχειριξόμεθα, δέν γνωρίζομεν καί νά 
τάς έτυμολογήσωμεν. Τοΰτο δμως οόδέν κώλυμα φέρει 
εις τήν κυκλοφορίαν των, άπ’ έναντίας δ ’ έπι μάλλον 
διευκολύνει τάς γλωσσικός άνάγκας,

Τήν ετυμολογίαν ζητοΰμεν, οχι βέβαια διά νά μά- 
θαιμεν άν είναι ορθή μία λέξις καί σύμφωνος πρός τό 
νόημα, δπερ τής δίδομεν, άλλ’ άπλώς έξ επιστημο
νικού ενδιαφέροντος. Διά τοΰτο ή ετυμολογία είναι 
έργον τών ειδικών γλωσσολόγων καί επιστημόνων, οί 
όποιοι διά τής εύμαθείας καί ευφυΐας των κατορθώ
νουν νά έξηγήσουν ίστορικώς καί όρθώ ς μέρος έλά- 
χιστον έκ τοΰ δλου θησαυρού τών λέξεων, καί τοΰτο 
πάλιν έως χρονικόν τι όριον· άλλ’  ή πρώτη άρχή τών 
λέξεων μένει πάντοτε άγνωστος.

’Εδώ θ ά  έπιχειρήσωμεν τήν έτυμολογίαν νεοελλη
νικών τινων μορίων καθ’  ήμετέραν ευρεσιν :

Ή  πρόθεσις πριχον  είναι συμφυρμός τής άρχαίας 
πριν μετά τοΰ λατινικού ρπιιε ού τω : πρι(ν) +  ρτίτιε >  
π ρ ίον  κατόπιν δ τόνος είς τήν λήγουσαν κατά τό 
προτού : π ριον  καί πριγού ,— άμφότεροι οί τύποι σώζον
ται εις τά Ιδιωματικά (πρβλ. μν/α καί μνγα )· καί τέλος 
πριχοϋ ώς τό πανιαχοΒ  κτλ.

Ή  πρόθεσις β )ξ ό ν  είναι ή άρχαέα μετοχή τοΰ ουδε
τέρου κατά αιτιατικήν απόλυτον : Ιξ ό ν , ήτις παρετνμο- 
λογήθη πρός τό ίξω  βοηθοΰντος καί τοΰ νοήματος. 
Πρβλ. Πλατ. Π ρωτ. 35?ά  «ούδείς τό μεΐζον κακόν 
αίρήσεται, ιξ ό ν  τό έλαττον», δπου τό ιξ ό ν  (αίρέσθαι) 
ιό  ιλ α ιιο ν  ήμπορεΐ κανείς νά τό πάρη καί μέ τήν ση
μερινήν συνεκδοχήν =  πάρεξ (αίρήσεται) ιό έλαττον, 

ωρίς ν’  άλλάξη οΰσιωδώς τό νόημα. Φαίνεται λοιπόν 
τι έκ τοιαύτης παρανοήσεως μετεπεσε τό εξόν είς τήν 

σημερινήν σημασίαν του. Οΰτω καί τό έίντας μετοχή 
χρονική συνεφύρθη μέ τό χρονικόν μόριον όταν.

Τό έπίρρημα τώρα είναι ή λέξις: ώ ρα  πρβλ. τήν 
φράσιν: «ώρα είναι», έξ ής ή λέξις ώ ρα  καί ανευ τοΰ 
είναι ώς έπίρρημα, λ .χ . «ώρα νά φεύγουμε». Τοιουτο
τρόπως τό ώρα ώς έπίρρημα λαμβάνει έν άρχή τό δει
κτικόν τ ανάλογα μέ τό τότε : (οτε —  τότε, ωρα —  τωρα), 
απαράλλακτα όπως τό έιοίος 1 λαμβάνει έν άρχή τό τ 
κατά τό τοιοϋτος  καί γίνεται: τέτοιος.

Τ ό έπίρρημα ίό ώ  είναι τό άρχαΐον ώ<5ε, οπερ προσ- 
λαμβάνον έν άρχή αντί τοΰ ω  τό δεικτικόν έ (πρβλ. 
ό ψ ε > -ε ψ έ )  γίνεται έδε τύπος Ιδιωματικός γνωστότα
τος. Τ ό ί'δι γίνεται ?<5ω κατά τά δμοια τοπικά έσω, 
εξω  κτλ. (πρβλ. έδε ε ξ ω > ίδ ο >  έξω). Και τέλος έτονίσθη 
έπί τής ληγούσης: εδώ κατ’  άναλογίαν πρός τό έκεϊ.

Τά άλλον, παντού  δέν είνε βεβαίως τά αλλαχού, παν- 
ταχον, άλλ’ είναι νεολογισμοί. "Ο πω ς δηλ. άπό τό 
α ν ιό ς  τό δεικτικόν έγινε τοπικόν έπίρρημα αυτοί» κατά 
τό π ου ;  τοιουτοτρόπως καί άπό τό άλλος >  άλλοί, 
πάντα ί>  παντού.

Τ ό πούποτε έγινε π ούπ ιτα  κατά τό συνώνυμον : που
θενά. Καί τοΰτο μέν κατόπιν κατεβίβασε τόν τόνον είς 
τήν λήγουσαν κατά τό δεικτικόν: νά -  εδω νά , έχεινά, 
οϋτω καί πουθενά, τό δέ π ονπ ιτα  έκράτησε τόν αρχικόν 
τονισμόν.

Τ ό δεικτικόν νά είναι τό άρχαΐον ήνί, δπου ή κατά- 
ληξις -ι γίνεται -α  κατ’ άναλογίαν τών πλείστων νεοελ
ληνικών έπιρρημάτων εις -α : χαλά άσχημα  κτλ. Πρβλ. 
άμμή  >  άμμά, δή  >  δά , έτοι >  έτσά, αντίκρυ >  άντίχρα,
άλί >  άλχά, έ κ ε ΐ>  Ιχχά 2 κτλ. Λάθος έχει ό κ. Χατζηδά- 
κης 8 θεωρών αύτό έκ τοΰ γν τή προσθήκη (? )  τοΰ α, 
διότι τότε ούτε 6 τόνος τής ληγούσης, ούτε ή  άφαίρε- 
σις τοΰ άρχικοΰ i  εξηγούνται· άλλως τε καί παράδειγμα 
προσθήκης τοΰ έπιρρηματικοΰ α σχεδόν 4 δέν εχομεν, 
ένφ αναλογικής τροπής τοΰ τελικού φωνήεντος είς -α 
έχομεν άπειρα παραδείγματα.

Τ ό  ναΐσκε. Ή  Νεοβυζαντινή φράσις «όχις χα λ ί·  (τό 
ς  επιρρηματικόν, πρβλ. ά ντίς), άπολλυμένου τοΰ νοή
ματος τής δευτέρας λέξεως Ινεκα τής πολλής χρήσεως, 
έσήμανεν άπλώς άχι (Πρβλ, έχει πέρα =  !κεΐ, διό καί 
εδώ  πίρα =  έδώ). "Απαξ δέ ή φράσις γινόμενη επίρ
ρημα, άπεκόπη : άχιοχα. Ούτω λέγουν καί σήμερον έν 
Αίνφ άχα— Β. χαλέ. Π ρβλ. τό Πόντιον ν -  έμω — ε μ ω ρή , 
τό ’Αρτακηνόν γιον !  άντί γιούχα / καί τό Έπτανήσιον 
έ'διπα άντί έόί-πέρα ( >  έδεπε >  έδεπα). Τ ό δέ τελικόν 
-α  έγινεν -ε  κατά τόν τύπον τίποτα -  τίποτε ■ 5 χ ισ χ α >  
οχιοκε. Κατά τοΰτο λοιπόν εΐπον καί ναΐσκε. Πρβλ. 
ταρχαΐα: ο ν χ ΐ -ν α ίχ ι .

Τ ό νεοελληνικόν έπίρρημα (Ι)νω ρις  είναι τό άρχαΐον: 
έν ώρα (Πινδ. Ό λ . Τ ', ζδ. —  Ά ρισιοφ . Ν εφ." ι ι ιγ .  
Σφηκ. 242. Έκκλησ. 395- —  Εενοφ. Οίκον. Ε ', 4- Κ', 
ιό . —  Θεοκρ. Κ Α ', 4° ·  — Πολυβ. Α ', 12. ΙΖ ', 9· ΙΗ ',
2. —  Πλουτ. Μαρ. 2ο, 4 κτλ.). ’Αργότερα έλέχθη (έ)νώ - 
ρας  κατά τό (ί )ξώ ρ α ς  (πρβλ. τάρχαΐα ίμ π οδώ ν  κατά τό 
έχπ οδώ ν). Ε ίς τινα δέ χωρία τής Κυζίκου μόνος ό 
τύπος νώρας είναι έν χρήσει. Βραδύτερον τό νώ ρας  
έγινε νωρίς κατά τά χωρίς εΰτύς, μηγαρις  κτλ. Κατά τό 
ταυτοσήμαντον ταχύτερα * έγινε τό συγκριτικόν (ε/νω-

1 Τό δέ Ιακος είναι τό ΧΟΙος μέ τό δεικτικόν πρόθεμα ε- 
πρβλ. έ-τοότος, έ-τότες, έ-ον κτλ. καί λοιπόν : έ-ίοιος.

2 ΕΙς τ ά  δύο τα^τα καΐτοι τό i έτράπη εις α  Ó προηγούμε
νος όγοός φθόγγος λι—gl Ιταλικόν, κ ι  οόρανικόν μένει άνέ- 
παφος. διό λέγομεν ολιιί. έν/ά καί όχι άΧά. έχά.

3 Μεσακον. καί Ν. έλλ. σελ. 100.
4 Μόνον τό τοΰ Πόντον άνενα (άνευ|, καθόσον γνωρίζω* τό 

δέ fiy r i v c v a  είναι συμφυρμός : ά ν τ ί κ ρ ν  +  ά ν τ ί χ ρ υ α -  Πρβλ. 
άκρη-μ άκρα >  άκρια.

5 Σφάλλεται ό  κ. Χατζηδάκης λέγων (έν Μεσαίων, καί Ν. 
έλλ. Β", σελ. »7) δτι τό ύρθρΙ'ερον (γράφε όρθρότερον^ τοδ β", 
πρό Χρ. αΐ&νος (Nolis et Extr. I ll , 319) καί τό ύψΐτερος (*Ερ· 
μηνευμ. Ίουλ. Πολυδευκ. σ. 319) εΐναιδήθεν κατά τό ένωριτε- 
ρον. Τό ένωρδτερον είναι πολύ μεταγενέστερον τών δυο άνω-
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ρ ν η ρ α ,  ομοίως και ιά  : π ρω τνττρ α  καί Αρχύτερα. Τ ό  δέ 
αρχαίον ένωρίοτερον  (Ά θη ν . Δ ', 142) συγκριτικόν toO 
(ν α ρ ο ν  (πρβλ. λάλον -  λαλέοτιρον), ούδεμίαν εχει σνέσιν 
προς το νεοελληνικόν (¿/νωρύιερα.

Τό f t «  άπό του 1879 ό Κ . Foy τό θέλει άπό τό 
ουιωσι (Lautsystem der griechischen Vulgärsprache 
σελ. 92)· έγω αρκοδμαι παράγων αότό άπό τοδ νυτω  
ον ιω : Λαμβάνει μεν εν άρχή άνύ  τοδ ο ν -  τ ό  δεικτικόν 
* · Ιπρβλ. οψ ε >  ¿ψέ, ό  -  Γ ι ώ ρ γ η ς  >  ί  - Γ ι ώ ρ γ η ζ  |ν Ά ρ - 
τακη), ό δε τόπος ft  ον λέγεται έν Κάτω Ιταλία· λαμ
βάνει δε εϊς τό τέλος άντι τοδ φθόγγου ω τήν άλλην 
επιρρηματικήν καταληξιν - ι ς  (πρβλ. ο ή / , ι ρ ο  >  σ ή μ ε ρ α ,  
υ σ ι ι ρ ο  >  υ σ π ρ ι ς )  τοιουτοτρόπως γίνεται f t «  τόπος 
σωζομενος ετι εν Ναξψ. Τ ό  τελικόν - τ , ς  γίνεται -τσ,

τ έ ρ ι α ,  τά όκοΐο. πάντως ίγένοντο κατά τό Ο ρ α ύ ν n o o s  u n  -,ό 
όευττρον κατά τό τ α χ ι , τ ε ρ ο ν  8è τό πςώτον.

έκ μεταθεσεως (πρβλ. τίποτ«  >  τίποτοι καί τά άρθρα  
ενικ. γεν- τή ς ζ >  τοή  καί πληθ. αίτ. ι «  >  τσί) καί ούτως 
εχομεν τον τύπον ΐτο ι  άπό της εποχής τοδ I. Σταφίδα  
437 καί τοδ Ν. Σοφιανού Γραμ. 82.

Τό μ α ζί  λίαν όρθώς 6 κ. Χατζηδάκης τό θεω ρεί ώς 
υποκοριστικόν τοδ μ ά ζ α -μ α ζ ί(ο ν )  —  μικρά μάζα {πρ βλ. 
Σουΐδ- έν λ. «κνμβία , τά μαζία των χρυσίων». Ά λ λ ' 
άς τό έξηγήσωμεν σαφέστερον :

"Ο τι τό μ α ζί είναι τό υποκοριστικόν τοδ μ ά ζα  φαί
νεται έναργώς έκ τοδ ίδιωματικοδ τύπου μ α ζίιοα  —  
όμοδ ('Αρτάκη. Πρβλ. Ίμπερ. καί Μαργ. στ. ¡ 2, ι), 
διότι τό· μαζίτοα  ούδέν άλλο άρχικώς ήδύνατο νά οη- 
μανη, παρά μ ικ ρόν μ ά ζα ν. Κατήντηοε δέ επίρρημα 
εκ φράσεων ώς ή έξη ς : «οί φίλοι Ιρχουνται μ α ζ ί ; . 
(η μαζίτοα) πρβλ. «τά βόλια πέφτουνε βροχή*, άντί 
σά μ α ζί, οά  βροχή. Τοιουτοτρόπως δέ τό ούσιαστικόν 
άπέμεινεν έπίρρημα μαζί —  όμοδ (Διγεν.Άκρ. στ. 1975)·

Μ. Φ 1Λ Η Ν Τ Α Σ

Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ Σ
Θ· ΡΑ Λ Λ Η

Ε Ι Δ Ω Λ Ι Α  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ω Ν  —  Μ Ε Ν Δ Ε Λ Σ Ω Ν

Ενας λησμονημένος αυτός ή μάλλον ένας παρα
γνωρισμένος. Ό  Βάγνερ τον άπεστρέφετο καί 

πολλοί βαγνεριποί μιμούνται τόν Βάγνερ. 'Ο κ. 
Ααμουρέ δεν τόν έννοεΐ, τόν Ικτελεΐ κακώς, 
καί ή Ιν Παρισίοις Εθνική Εταιρία βεβαίως 
θά τόν μισή.

Άλλ’ δ  Γκαιτε τόν ήγάπα. « Είμαι ό Σαοΰλ, 
ελεγεν ό γηραλέος ποιητής πρός τόν έφηβον μου
σικόν είμαι ό Σαοΰλ καί είσαι ό Δαυίδ. Έρχου 
πλησίον μου όταν είμαι άθυμος καί άποτεθαρ- 
ρημένος καί άπόδιδε τήν γαλήνην καί τήν ήσυ- 
χίαν είς τό πνεύμα μου μέ τάς ήδυτάτας σου 
αρμονίας*. Τόν άπεκάλει πολύτιμον θεϊον έφη
βον, καί άποσπάσας κάποτε μίαν ιδιόγραφόν του 
σελίδα τοΰ «Φάουστ» τού τήν Ινεχείρισε μέ τήν 
εξής άφιέρωσιν: «Είς τόν κραταιόν καί ήδύτα- 
τον κυρίαρχον τοΰ κλειδοκύμβαλού ».

’Άς μιμηθώμεν τόν Γκαιτε. Ά ς  συνταχθώ- 
μεν μέ τόν Δαυίδ κατά των Φιλισταίων. Ά ς  τόν 
άγαπώμεν κανείς δέν ύπήρξεν άξιαγαπητότερος, 
Ψυχήν πάνθερμον καί καρδίαν εύγενή, τήν φαι- 
δρότητα παιδίου, τόν ένθουσιασμόν μεγάλου 
καλλιτέχνου καί τήν σεμνοπρέπειαν νεαρού σο
φού, μίαν Ιδιοφυίαν έξαισίαν ή όποία άπεκρυ- 
σταλλώθη μάλλον ή συνετρίβη άπό τόν θάνατον 
είς τό άνθος τής άκμής αυτής, — ό Μένδελσων 
είχεν δλας, τάς. άρετάς, ολα τά χαρίσματα, καί 
κάθε γόητρον, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
εξής υπέρτατου καί τόσφ δελεαστικού' τοΰ γοή
τρου τής ευτυχίας.

Ό  άστός (bourgeois) τής μουσικής, μάς λέ
γουν τόρα· καί όσοι τό λέγουν, δέν. λέγουν ή 
μωρίαν. Άστός τής μουσικής ό συνθέτης τοΰ 
«Ήλία» καί τοΰ «Παύλου» !

Τοΰ «Παύλου», Ιν τώ. όποίφ μοΰ φαίνεται 
πάντοτε δτι άκοόω πλανώμενον επάνω άπό τό 
λείψανον τοΰ μάρτυρος, τόν ύμνον εκείνον τόν 
όποιον τά βιολονσέλλα συνοδεύουν, καί φαίνον
ται ώς νά υποβαστάζουν κάτι τι τιμιώτατον, 
έπίσης ευγενές, επίσης άγνόν, επίσης θειότατα 
πένθιμον ώς εν τφ περιλαλήτψ πίνακι τής 
άμβερσίου «Άποκαθηλώσεως» τό άποκαθηλω- 
μένον σώμα τοΰ Ιησού. Καί είς τόν «Ήλίαν» 
ήξεύρω ένα ήχον, ή μάλλον ένα στεναγμόν τοΰ 
προφήτου ό όποιος είνε άκόμη πλέον κατά
φορτος άπό άποκαρτέρησιν, άκόμη πλέον βαρύς 
άπό ΐεράν ανίαν ή οί στίχοι τοΰ ποιητοΰ τοΰ 
«Μωϋσέως» ό όποιος δέν θεωρείται καθόλου 
ώς ό ποιητής των άστών

Ο Seigneur, j ’ ai vécu puissant et solitaire,
Laissez moi m ’endormîr du som meil de la terre.

Ίδοΰ ή αυστηρά, ή σεμνοπρεπής, ή Ϊδανική 
δψις τής μεγαλοφυΐας τοΰ Μένδελσων. Ίδοΰ ό

ισχυρός συνθέτης περί τοΰ όποιου ώμίλει 6 
ΓκαΤτε καί τόν όποιον ίσως άγνοεΐτε. Ίδοΰ ήδη 
καί ό ήδύς συνθέτης περί τοΰ οποίου έπίσης 
ώμίλει,— ήδύς καί αβρός καί κομψός καί χαρίεις 
υπέρ πάντας, καί τόν όποιον γνωρίζετε καλλί
τερα' 0 Μένδελσων τοΰ « ’Άντρου τοΰ Φιγγάλ», 
τοΰ "Όνείρου θερινής νυκτός», των «Roman
ces sans paroles» καί τών Συμφωνιών.

Έ  εισαγωγή τοΰ «Άντρου τοΰ Φιγγάλ» είνε 
ήχηρά άκουαρέλλα. Όλίγαι εικόνες είς τήν μου
σικήν Ικπληροΰν ώς αυτή τάς επαγγελίας τοΰ 
τίτλου τόν όποιον φέρουν όλίγαι άπό αΰτάς 
ούτως είνε ίσάξιαι, ή άνώτεραι τής Ιδέας ή τής 
αίσθήσεως ή όποία περιέχεται είς τό θέμα τό 
όποιον παριστώσί. Ά π ό τά ύδατα τά ήμιεγκά- 
θειρκτα καί άδοντα ύδατα εκείνα, ό Μένδελσων 
δέν περιέγραψε μόνον δ,τι άκούεταυ τάς ήχοΰς 
κάτω άπό τούς θόλους, τά φιλήματα τοΰ σάλου 
έπάνω είς τά πλευρά τών βράχων. Προσέδωκεν 
ούτως είπεΐν είς τά ώτα ημών δρασι.ν, προσέ
δωκεν είς αυτά τήν άντίληψιν τοΰ ίριδοχρόου 
χώρου, τών άνταυγειών τοΰ μαργάρου, τών 
υποβρυχίων μαρμαρυγών καί έστιν δτε επί tà 
μέτωπα ημών καί αυτή άκόμη ή νοτισμένη αύρα 
τοΰ Φιγγάλ έπέπνευσεν.

“Επειτα άπό τήν μουσικήν τών ύδάτων, ή 
μουσική τοΰ αίθέρος' τό «“Ονειρον θερινής 
νυκτός». Μία εισαγωγή δλως αίθερία καί φρίσ- 
σουσα, ένα scherzo τό όποιον σκιρτφ καί χορο
πηδά έπάνω είς τό άκρον τών δοξαριών, βόμ- 
βοι βιολονσέλλου καί άπαλά διολισθαίνοντα 
αΰλήματα' δίφδία ύποψιθυρίζονσα κατά τήν 
οποίαν καί πάλιν οι πλαγίαυλοι, άλλα σοβαροί 
καί βραδείς, άποτελοΰν ωσάν ινδάλματα φωτός' 
μία νυκτφδία κοιμωμένη έπάνω είς τάς πρα
σιάς πάρκου σαικσπηρείου' ένα allegretto τέλος 
κάπως σφριγηλόν, άλλα τόσψ ολίγον ώστε 
δέν ή μπορεί κανείς νά εϊπή δν έξαγγέλλη τόν 
φρικασμόν ψυχής ή ρόδου, δλα αυτά άποτελοΰν 
συμφωνίαν εξαισίως γλυκεΐαν, τήν συμφωνίαν 
τοΰ αίθέρος, καί κανείς άλλος δέν έφθασε ποτέ 
τήν διαφάνειαν καί τό οίονεί άΰλον αυτής.

Άλλα τοπία όποια τό «Όνειρον θερινής 
νυκτός» ή τό «’Άντρον τοΰ Φιγγάλ» είνε τρόπον 
τινά άντικειμενικά ώς πρός τόν καλλιτέχνην. 
Δέν είνε αύτός οΰτος ό καλλιτέχνης. Είς τάς 
«Romances sans paroles», είς.τάς «Συμφω
νίας» πρέπει ν’  άναζητηθή ό Ινδόμυχος Μέν- 
δελσων, ό ήχος καί ό τόνος (tonalité) τής γοή- 
τιδος αυτής ψυχής. ϊ

Καΰμέναι Romancés, αί ήδη εγκαταλελειμ- 
μέναι. Αί χωρίς λόγια άλλα οχι καί. χωρίς λογι
σμούς καί ιδίως όχι χωρίς ονειροπολήσεις ! Επά- 
ληωσαν, λέγουν φέρουν χαραγμένην έπάνω των
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παλαιόν χρονολογίαν γλυκυτάτην, τήν χρονολο
γίαν τοΰ δωδεκάτου έτους. "Αλλοτε διά τον 
μαθητήν ο όποιος ήγε τήν ηλικίαν αυτήν έπαυαν 
να είνε ό άπηγορευμένος καρπός. ’Ανάμεσα 
είς δυο κλασικός σελίδας, είς μίαν fuga τοΰ 
Μπάχ καί είς μίαν étude τοΰ Κλεμέντι, μουσι
κοδιδάσκαλος επιεικής παρενέβαλλεν ένίοτε μίαν 
από αύτάς τάς μελφδίας. "Εφεραν δνομασίας 
ποιητικός, καί το παιδίον το όποίον έμάνθανε 
τό ίΆ σμ α  τοΰ βοσκού» ή τό «Σύννεφο» Ινό- 
μιζεν άφελώς δτι εΰρισκεν είς αύτά τό αχανές 
τής μελαγχολίας καί τοΰ πάθους.

Μελαγχολικός ό Μένδελσων άσμενίζει πολύ 
να είνε· έχει συχνά τήν ψυχήν τονισμένην εις 
Ιλάττονα τόνον, είς λα Ι'λαττον, τόν τόσφ γλυ
κόν τόνον τής «Σκωτικής Συμφωνίας» του. 
Είνε παθητικός επίσης, άλλά τό πάθος του τόν 
προσψαύει χωρίς νά τόν συγκλονή. Τόν έμψυ- 
χόνει, άλλά ουδέποτε τόν ταράττει, ούτε τόν 
παραπλανρ. Άσμενίζει ό Μένδελσων είς τήν εξ 
αυτού συγκίνησιν αποφεύγει τήν εξ αύτοΰ ατα
ξίαν καί τήν παράνοιαν.

Καί όταν άκόμη άφίνη τόν εαυτόν του περισ
σότερον, πάλιν είνε έφεκτικός καί κρατεί εαυ
τού πάντοτε. Έχει τήν άντίληψιν καί τήν άγά- 
πην τής έφεκτικότητος, τής καλλιτεχνικής καί 
ηθικής κοσμιότητος. Γογγύζει καί φαίνεται ώς

νά δικαιολογήναι εις μίαν έπιστολήν τήν όποιαν 
έγραψε ταξιδεύων, διότι περιεπλανάτο τρεις 
ήμέρας χωρίς λαιμοδέτην. Ώ ς μουσικός ποτέ 
δέν χάνει τόν λαιμοδέτην του. Ά π ό  τό Έ ρ -  
γον αύτοΰ ώς καί άπό τήν περιβολήν του έχει 
προγεγραμμένον τό άτακτον ή καί αύτό τό 
άτημέλητον. Προσέχει πολύ είς τήν ευπρέπειαν 
και δικαίως.

Τί είναι ή Τέχνη υπό κάποιαν έννοιαν αν μή 
ή ύπερτάτη ευπρέπεια ;

Ούτως ό Μένδελσων δέν είνε ό άνήρ κανενός 
άκρου, κανενός παροξυσμού. Έλάλησε σπανίως 
πράγματα ΰπερόχως τέλεια, πολλάκις πράγματα 
έξαισίως ήδέα. Επάνω εις τό εργον αύτοΰ, ώς 
καί επάνω είς τάς γαληνιωτάτας εκ τών ψυχών, 
κάποιαι σκιαί άντιπαρέρχονται. κάπου κάπου, 
διότι ήτο εύαίσθητος· άλλ’  επειδή ή το σοφός, α! 
σκιαί αύταί είναι απλώς παροδικαί.

Λοιπόν άκροασθήτε τοΰ επιθαλαμίου ύμνου 
τοΰ » ’Ονείρου θερινής νυκτός» νεάραί μνησταί 
τάς όποιας προπέμπει ούτος είς τόν βωμόν καί 
σείς, τούς οποίους έπαναφέρει άπό αύτόν, νεαροί 
μνηστήρες. Αρμόζει είς τήν μουσικήν τοΰ Μέν
δελσων νά συνοδεύη τάς γαμήλιους τελετάς.’Άδει 
αύτη τό πάθος τό όποιον μόνον αποτελεί τούς 
απολύτους έρωτας καί τήν φρόνησιν ή όποία 
μόνη καθιστά τόν έρωτα διαρκή.
( Μβτάφρασις X. Θ. Δ. 1 C A M I L L E  B E L L A I G U E

Σ Τ Ο Μ Α  Μ Ε  Σ Τ Ο Μ Λ

Φ Ιλ ί χ .  Μ ιχ α η λ Ιδ η ,

Τόν παλαιόν καιρόν είχα γράψη τις τό *Μή χάνεσαι» 
περί ενός Ιπεισοδίου έν τω νεκροταφείφ. Τούτο, ύπό 
δλως άλλην μορφήν, σου τό στέλλω πρός δημοσίευσιν.

Ό (δικός σον 
Δ. Γ$. Κ,

Οταν ό γέρο - Τριαντάφυλλος είναι στό κέφι, 
πάντα τήν αύτή παραγγελία άφίνει στα 

παιδιά του. Καί σήμερα, πάλι τά ίδια είχαμε.
— Παιδιά μου. . .  σδν πεθάνω. . .  μέσα στό 

λάκκο μου. . .  νά μοΰ βάλετε δίπλα μου.. .  στόμα 
μέ στόμα... μιά χιλιάρικη καλό ρετσινάτο... 
Άκοΰτε; σάς άφίνω ευχή καί κατάρα. . .  Έ !...

— Πάμε τώρα νά καταλαγιάσης, ευλογημένε! 
Σέ βαρέθηκε πιά ή ψυχή μου, δλο τά ϊδια μάς 
κοπανρς κάθε μέρα, χρόνια τόρα, γέρο-παρα- 
λημένε!

Καί τόν έπιασε ή γρηά του άπό τό χέρι καί 
μέ τό άλλο τοΰ αγκάλιασε τή μέση γιά νά τόν 
όδηγήση στην κάμαρα.

Ό  Τριαντάφυλλος δέν φέρνει καμιά άντί- 
στασι, άλλά στρατουλίζει, παραπατεί, περιπαίζει 
τή γρηά του μέ μορφασμούς καί μουρμουρίζει:

— Γ ρ η ά !. . .  πάλι τά ίδια έχομε;. . .  πάλι μοΰ 
άγρίεψες;... αγάλια νά μή γλιστρήσης!. . .  ά! 
καί ξεκαβαντζάραμε! . . .  Τήν προίκα σου τήν 
έφαγα; . . .  κακό λόγο ακόυσες ποτές άπ’  τό 
στόμα μου; . . .  τί διάβολο τάχεις λοιπόν μέ μένα; 
... μέ ταΐζεις ή μέ πλένεις; Ά ς  είναι καλά τά 
παιδιά μας καί τά κορίτσα μ α ς... Ούφ! μά
γουλο ποδχες κ’  έχασες! ! ! . . .

— Κάτω τά χέρια σου.. .  θά σ’ άφίσω νά 
πέσης χάμω! . . .  ά ! . . .

— Σά μεθώ καί πέφτω χάμω 
εγώ δέ λερόνομαι- 
άκουμπώ τά δυό μου χέρια 
καί ξανασηκώνομαι..  .

— Τά τραγούδια σοΰ λείπανε, μπεκρούλιακα !...
Ή  πορεία έτελείωσε. Μέ τήν βοήθεια τής

γρηάς του έγδύθη κ’  έπεσε στό κρεββάτι του.
— "Ελα ψωφολόγα τόρα! . . .  τοΰ έφώναξε 

άφοΰ τόν εσκέπασε καλά, καί έφυγε.
Ό  γέρο - Τριαντάφυλλος έκοιμήθη σδν άρνάπι 

καί ξύπνησε τό πρωί εύθυμότατος.
** *

τΗλθε δμως καί ή μέρα ποΰ δέν έξύπνησε.
Ήτον αγαθός ό μακαρίτης ό Τριαντάφυλλος 

καί τόν έκλαψαν πολύ οί δικοί του. 'Ο μικρό
τερος του ό γυιός μάλιστα, πού είχε άναλάβη 
καί τά τής κηδείας, θυμήθηκε καί τήν παραγ
γελία τοΰ πατέρα· άλλά δέν είπε τίποτε στ’  άδέλ- 
φια του. Μέ τό γέρο-νεκροθάφτη δμως έτσι 
’μίλησε.

—  Κύρ Σωτήρη, στό μαγαζί τοΰ Σταύρου 
έχω μιά χιλιάρικη γεμάτη άπό τό καλό ρετσι- 
νάτο πού ξέρεις.

— Ώ χ  καί νά μοΰ ζήσης, νά τόν θυμάσαι!...
— Ευχαριστώ, Κύρ Σωτήρη, άλλά μην τρέ- 

χης. ‘Ο συχωρεμένος μάς είχε άφίση εύχή καί 
κατάρα, σάν πεθάνη νά τοΰ βάλωμε στον τάφο 
του μιά μπουκάλα ρετσινάτο. Ό λοι οί δικοί 
μου τό πήραν στό άστεΐο, μά ’γώ θά τοΰ κάμω 
τό θέλημά του. Σέ θέλω λοιπόν, Κύρ Σωτήρη. 
"Αμα τόν κατεβάσης στον τάφο, τόν συχωρέ- 
σουν δλοι καί τραβηχθοΰν, νά κάμης τρόπο, 
πριν γεμίσετε τό λάκκο, νά τοΰ βάλης δίπλα 
του, στόμα με στόμα, — εχε τό νοΰ σου μή σέ 
πάρουν μυρωδιά! — τή μπουκάλα μέ τό ρετσι- 
νάτο. Αύτό ήταν τό μεράκι τοΰ μακαρίτη! Σέ 
ξέρω γιά καλό, γιά μυστικό καί γιά τίμιο άν
θρωπο. Πάρε καί αύτό τό τάλλαρο νά τόν 
συχωρνρς.

—  "Εννοια σου, Κύρ Γιαννάκη μου. Μείνε 
ήσυχος, καί ή δουλειά θά γίνη κατά πώς επι
θυμείς. * * *

Πέρασαν τρία χρόνια. Τά παιδιά έλειπαν 
στήν ξενητειά. Οί γαμπροί καί ή κόραις θά 
φροντίσουν τόρα γιά τήν άνακομιδή (Ποΰ τούς 
άφινε ή γρηά νά τό ξεχάσουν!....)

'Ο κύρ - Σταυρής 0 νεκροθάφτης πήρε άπάνω 
του τή δουλειά. Ό  γέρος Σωτήρης δέ ζοΰσε πιά;

"Οταν οί έργάται έβγαλαν τά χώματα καί 
έκαμαν νά περιμαζέψουν τά οστά γιά νά τά 
πλύνουν, ηύραν δίπλα στό κρανίον τοΰ νεκρού 
μιά χιλιάρικη μποτίλια!

«Θαύμα! θαύμα είναι!» είπαν καί πετάχτη- 
καν έξω.

Ό  Σταυρής δμως είναι ψυχρός άνθρωπος 
καί ξακουστός χωρατατζής.

—  Σταθήτε βρε παιδιά! τί κάνετε έτσι!.... 
Βάζω στοίχημα πώς ή μπουκάλα έχει μέσα κρασί. 
Ό  μακαρίτης ό γέρο-Τριαντάφυλλος ήτανε γλεν
τζές καί παληός μπεκρής. Τό δίχως άλλο άμα 
έννοιωσε πώς θά πεθάνη θά τήν έκρυψε μόνος 
του στή βράκα του μέσα γιά νά πίνη καί στον 
τάφο του ακόμα.

Ό  ϋνας έργάτης. — Έ γώ  δέν τάκούω αύτά. 
Κάποιος Διάολος έχει Ιδώ τήν ούρά του.

Ό  Άλλος έργάτης.—Νά φωνάξωμε τόν παπά!
Ό  κύρ-Σ ταμάτης . —  Μπρε τί παπά καί δε

σπότη κάθεσαι καί μοΰ λές;! Γιά φέρτε τή 
μπουκάλα "δώ.

Καί τής έβγαλε μέ ένα καρφί τό φελλό.
— Μωρέ αύτό μοσχοβολάει! . . .  Δέ σάς τώλεγα 

έγώ; κρασί πρώτης!
Καί ύψωσε τήν μποτίλια πρός τόν ήλιο.

6
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— ’Οχτώ δάχτυλα λείπουν. Δέν ήπιε καί πολύ 
ό μακαρίτης!

Και σφούγγισε τό στόμα της μέ τό μανίκι του.
— Πέιαχ’  την άπό κει, ποΰ θά πιής τού πε

θαμένου τό κρασί! . . .
— Μπά'τ ξορκισμένος νάσαι! . . .
— Συχωράτε με καί Θιός σχωρές’  σας.
Ό  Σταυρής πίνει.
«Μωρέ ρετσίνα πρώτης! . . .  έτσι πού νά χαρώ 

τά μάτια μου!»
Ό  ένας εργάτης πείθεται καί δοκιμάζει.
— ’Αλήθεια, κρασί πρώτης. Γιά δοκίμασε 

καί σύ, Νικόλα.
Δοκιμάζει καί .6 Νικόλας, καί πάλιν μέ την 

αράδα πολλαΐς φοραΐς καί οϊ τρείς.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ

ιΚ ίρ χ ν ρ σ ,  9  Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  Ε .  Ν .

Αδελφέ.θά γνωρίζης ήδη,δτι άπό πολλοΰ και
ρού ζώμεν περικυκλωμένοι άπό πολλάς ασθέ

νειας καί άπό πολλούς θανάτους. Είναι ολιγά
ριθμοι μέν, άλλά όλονέν αυξάνουν καί μετέβα
λαν μορφήν καί δλα τά μέρη. Δέν πηγαίνω είς 
τήν ’Ιταλίαν, καί εκεί— ¿κεΐ— δέν θά ζήσω 
ποτέ. Ό θεν πρέπει νά σου εϊπω δτι ή διαθήκη 
μου, την όποιαν έκαμα προ ετών καί σου άφίνω 
δλα, έχει κατατεθή εις τόν συμβολαιογράφον 
Μάνεσην, ό όποιος τώρα δέν Ιξασκεΐ πλέον' τό 
έπάγγελμα. Κατά τάς Ιπτά τού περασμένου μηνός 
ήλθε νά μ’  εύρη ένας άγαπητός εις τήν μοναξίαν 
τοΰ περιπάτου μου καί μου είπεν δτι εκείνην 
τήν ημέραν εώρταζες τό όνομά σου. Έ γώ  έπήγα 
είς τήν οικίαν καί δέν έκαμα άλλο, παρά νά 
κλαίω. ’Αλλά μέ τά δάκρυα ίλησμόνησα νά πιώ 
είς τήν υγείαν σου- Ι'πιεν όμως μία αγία οικο
γένεια, τήν οποίαν έχω πάρει μαζί μου κατ’ έμ- 
πνευσιν τοΰ άγαθοΰΘεοΰ, ό όποιος έλαβε έλεος 
δι’  Ιμέ. Αίιτή πίνει είς τήν υγείαν σου κάθε 
Κυρινκήν. Όθεν, πιστεύω, δτι τοΰτο μεσιτεύει 
διά σέ παρά τφ άγαθφ θ εφ » . ·ο ΐδ«ος

Δ. Σ.

Ή  οικογένεια αυτή, τήν όποιαν ό ποιητής 
έξετίμησεν, είναι ή τοΰ Κάνδυλα, τόν όποιον 
είς τάς έπιστολάς του συχνά αναφέρει' τόν υπη- 
ρέτει δέ καί ήτο έντιμος καί ευγνώμων.

Τώρα μία παρένθεσιν είς τάς Ιπιστολάς τοΰ 
Σολωμοΰ. * * *

Ώ ς γνωστόν τφ 1851 ό περιλάλητος ποιητής 
‘ Ρεγάλδης ήτο είς τήν Κέρκυραν. Ουτος τη ιμ

* Συνέχεια· «Παναθήναια* 3· 'Οκτωβρίου ο. 57·

Είναι μεσημέρι. Μοναξιά είς τό νεκροταφεΐον. 
Ό ταν ένα άπαίσιον πράγμα φέρη ευθυμίαν, ή 
ευθυμία αυτή πρέπει νά είναι πολύ μεγάλη.

Γελούν, ξεκαρδίζονται, κουτσοτραγουδούν, 
σηκώνουν τό ένα πόδι καί πατούν τάλλο.

(Ό  πρώτος άνθρωπος ποΰ πρωτοχόρεψε έτσι 
έκαμε).

Ποτέ νεκρός δέν έσυχωρέθη μέ τόσην κατά- 
νυξιν.

Φεύγουν καί τά λένε στο δρόμο... Δέν φιλο- 
νεικοΰν πιά. Τό κρασί κατορθώνει νά διαφω
νούν οί σύμφωνοι καί νά συμφωνούν οί δια- 
φωνοΰντες.

Μία μόνον άπορία τούς έμεινε:
«Γιατί έλειπαν οχτώ δάχιυλα κρασί άπ’ τή 

μπουκάλα!»
Δ. ΓΡ . Κ.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ*

Σεπτεμβρίου τοΰ έτους τούτου έγραψεν επιστο
λήν πρός τόν φίλον του ποιητήν Ζαλοκώσταν, 
εξ ής μεταφράζομεν τό έξης άπόσπασμα, τό 
οποίον άφορφ τόν Σολωμόν μας.

« . .  . . Σολωμός, Θωμάσέος, Μουστοξύδης, 
ιδού τρία ωραιότατα άστρα τοΰ κερκυραϊκοΰ 
ουρανού, καί έγώ άγάλλομαι άνάμεσα είς τήν 
λαμψιν αυτών τών ενδόξων. Σείς θέλετε, άν 
δέν σάς παρενόησα, νά σάς ομιλήσω μόνον διά 
τόν Σολωμόν καί διά νά σάς ευχαριστήσω, σάς 
λέγω δτι ή συναναστροφή του είναι θαυμάσιος 
συνδυασμός ποιήσεως καί λογοτεχνίας. Ά π ό 
τήν όμιλίαν του άστράπτουν συχνά μεγάλαι εικό
νες καί δταν στρέφη τόν λόγον είς τούς συγ
γραφείς οίασδήποτε εθνικότητος, τούς ανατέ
μνει μέ σπανίαν τέχνην. Ζή μονήρης, φεύγει 
τήν επικοινωνίαν τών άνθρώπων. Ό ποιος 
άγαπα νά τόν ίδή, ας πάη είς τούς προμαχώνας 
τού φρουρίου, καί μετά τήν μεσημβρίαν θά τόν 
ΐδη νά περιπατη παρά τήν αγγλικήν εκκλησίαν 1 
ευχαριστημένος μέ μίαν ήσυχον σκιάν, μεταξύ 
τοΰ ναού καί μιας ράχεως ανηφορικού πυργω
τού βράχου. Συχνά άνακατώνεται μέ τά παιγνί
δια τών παιδιών, τά' οποία πηγαίνουν είς τό 
σχολεΐον, πλησίον τής εκκλησίας. Ά π ό τό μει
δίαμα. τής παιδικής ηλικίας πετφ ώς άετός καί 
μελετφ τά φσματα τοΰ Λάμπρου καί τοΰ Μεσο
λογγίου. Έπερασα μαζί του ευτυχισμένος ώρας. 
Πολύ μ’ έτίμησεν. Αγαπά τούς ’ Ιταλούς καί έχει 
ψυχήν ρυθμιζομένην άπό εύγενέσταχα αισθήματα. 
Καί διά τοΰτο δέν πρέπει νά θαυμάζη τις έάν

1 Μ ετά τήν ενωσιν, ή εκκλησία «ΰτη τών διτιμαςι- 
ιυφομενων, μετεβλή-βη είς όρδόδοξον, αφιερωμένη 
είς τοι· "Αγιον Γεώργιον.
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μέ περιεποιήθη εύγενέστατα. Διά τώρα άρκεΐ. 
Προσθέτω ακόμη κάτι. Δέν άγαπά τήν νέαν 
γλώσσαν, τήν όποιαν οί λόγιοι καταγίνονται νά 
εισαγάγουν είς τήν Ελλάδα. Αί διορθώσεις τών 
λογιωτάτων είναι, κατ’  αυτόν, παραμορφώσεις. 
Αύτός θά ήθελε νά μείνη άγνή ή γλώσσα τού 
λαού. ’Επί τον ζητήματος τούτου ήκουσα πολ
λούς νά συζητούν, άλλ’ ακόμη δέν είξεύρω είς 
ποιον τών διαμαχομένων άνήκει ή δάφνη. Αί 
γλώσσαι δημιουργούνται άπό τούς λαούς καί δχι 
άπό τάς Ακαδημίας. Οί κανόνες λαμβάνονται 
άπό τά έργα τών μεγάλων συγγραφέων καί 
Ιδίως τών ποιητών καί ούχί άπό τούς λογιωτά- 
τους. Συμφώνως μέ τάς άρχάς ταύτας, ό Σολω
μός είναι νικητής : άλλά ϊσως διά τήν Ελλάδα 
υπάρχει εξαίρεσις, είς τήν όποιαν πρέπει νά 
προσέξωμεν . . . »

Κλείομεν τήν παρένθεσιν καί συνεχίζομεν 
τάς έπιστολάς τοΰ Σολωμού μας.

« Κ ίρ κ  νρ α , 1 2  Ίοννίον Ε .  Ν .  1 8 5 3

<ί Φ ίλτ.ατέ μ ο υ  ά δελ φ έ ,

«Παραπολύ έγέλασα πού 0 "Υπαρχος σού 
έζήτησε νέον πληρεξούσιον, καί δυνατά είπα είς 
τήν μοναξίαν τής αιθούσης μου αύτάς τάς λέξεις. 
Ε ν γ ε !  ί σ ν  ζ η τ ε ίς  κ α ιρ ό ν , δ ιά  ν ά  π ε ρ ιπ λ έ ξη ς  τό 
π ρ ά γμ α , ν π ο & έ τω ν  δ τ ι  ί γ ώ  έδ &  ε χ ω  εχ & ρ ο νς  
δ λ ψ  tt jv  Γ ε ρ ο ν ο ία ν .  Κ α ρ ό λ ο υ  μ ά λ ι σ τ α !  Ό ταν 
αύτός ήλθεν εδώ, δλοι ήσαν περίεργοι, εκτός 
έμοΰ. Δέν ήξεύρω εάν έννόησες τούς άλλους, οί 
όποιοι υποσκάπτουν είς τό νομοθετικόν σώμα, μέ 
τήν βεβαίωσιν δτι έγώ είμαι ό γάιδαρος Ικεΐνος, 
ό πρό τριάκοντα έτών. Αυτοί καμαρώνουν ώς 
προσιάται τού Μακρή. Άλλά τό βέβαιον είναι 
δτι είς τούς κυρίους έκείνους δέν άρέσει νά έχω 
έγώ τήν εύμάρειάν μου καί ούτε νά προστεθούν 
έστω καί μία εικοσάδα λεπτά είς τά πλούτη, τά 
όποια οί ίδικοί μου κατέχουν. Ή  ύπόθεσίς μας 
δμως έτελείωσε μετά τι.νας ημέρας άπό τής τρομε
ρός σκηνής, μάλιστα τρομερωτάτης, ήτις συν
έβη μεταξύ έμού καί τοΰ Ward είς τά ανάκτορά 
του, καί ήτις έτελείωσεν, άφού μοΰ έδωσαν 
διασαφήσεις Ικ μέρους τού Λόρδου διά μέσου 
τού Δούσμανη, μέ πλήρη ίκανοποίησιν άμφοτέ- 
ρων. Δέν δυνάμεθα ήμεΐς νά ευρωμεν καταλλη
λοτέραν στιγμήν διά ν’  άποκτήσωμεν δ,τι έπιθυ-

μούμεν, έάν σύ δύνασαι ώς άνταλλαγήν κάτι τι 
νά προσφέρης είς τήν Κυβέρνησιν, κάτι τι 
δμοιον μέ τό παρόν συμφέρον, διά τό υπό
λοιπον τού χρέους τού Μακρή. Αύτός θά τό 
προσέφερε χωρίς ημείς νά κινηθούμεν. Ό  Νι
κόλαος δύναται νά σέ συνδράμη. Παρατηρή
σατε σείς διά ποια οίκήματα έχει χρείαν ή 
Κυβέρνησις καί ημείς νά τής προσφέρωμεν 
ώφελείας καί νά σχηματίσωμεν ποσόν πρός 
έλάττο>σιν τοΰ τόκου.

«Διά τήν χιλιοστήν φοράν, ό κόμης Δούσμα- 
νης, στενός φίλος ίδικός σου καί ίδιπός μου, 
μ' έπιφορτίζει νά σού γράφω πάν δ,τι αύτός 
πανιαχοΰ λέγει υπέρ σού. Γράψε μου τέσσαρας 
γραμμάς διά νά δυνηθώ νά τού τάς διαβάσω.

«Μού χρειάζονται τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
τάλληρα. Εύρε τα καί στείλέ μού τα. Μέ έβδο- 
μήκοντα τό μήνα δέν είναι δυνατόν νά ζήσω, 
ούδέ μέ τάς φροντίδας τής άγίας οικογένειας, 
τήν όποιαν ή θεία Πρόνοια μοΰ έστειλε διά τά 
γηρατεΐα». ο  δ ι ο ν υ ς ι ο ς  σ ο υ

Έταχυδρομήθη τή 28 Αύγούστου 1853·
• 2 6  Α νγο να ζο υ

«"Οταν μοΰ έγραψες, τίποτε δέν εΐχεν έλθει 
άπό αυτού διά τήν Γερουσίαν. Δέν ήξεύρω αν 
σήμερον. Ό μ ω ς θά διορθωθούν δλα. Διαβάζω 
είς τήν επιστολήν σου δτι μέ τόν Μακρήν ¿συμ
φώνησες διά τό υπόλοιπον. Πρέπει νά εΐπη τις 
δτι ή μεγάλη λύπη πού είχες τότε, δέν σέ άφησε 
διόλου νά προσέξης. Έ γώ  σού έγραφα δτι μέ 
άνταλλαγάς, Ιπιβοηθουμένας υπό τού Νικολάου 
μας, ήτο ή στιγμή ν’  άποκτήσωμεν άπό την 
Γερουσίαν δ,τι λογικώς ήθέλαμεν. Όθεν, σύ τά 
έκαμες καί συ διόρθωσε τα. Ώμίλησα μέ τόν 
’Ιούλιον —  ό όποιος μού είπε νά χαιρετίσω σέ 
καί τόν Νικόλαον καί νά σάς γράψω, δτι πολύ 
εύχαριστήθη άπό σάς —  καί μοΰ είπε πώς θά. 
γίνη, καί αύτός θά μάς βοηθηση αύτοΰ κάτω 
καί έδώ.

«Ήμεΐς θά προσθέσωμεν έκεΐνο τό ΰπόλοιπον 
είς τό σιιμβόλαιον μέ την Κυβέρνησιν. Όταν 
είπον εις τόν ’Ιούλιον νά ελαττώσωμεν τόν τόκον, 
μού άπήντησεν: «Αφήσατε νά ενεργή ση ό άδελ- 
*φός σας καί μή κάμετε πόλεμον κατά τών 
»συμφερόντων σας». ο δ ι ο ν υ ς ι ο ς  σ ο υ

|Σνν4χτια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΜΟΥ*

Τό καλοκαίρι του ι88θ, όταν ή Σούζη ήτον 
άκριβώς οκτώ ετών, ή οικογένεια μου έμε- 

νεν είς την έπαυλιν του Κουάρρυ, δπως πάν
τοτε κατά την εποχήν αυτήν του έτους. Έπλη- 
σίαξεν δ καιρός τοΰ θερισμοί), και ή Σούζη καί 
ή Κλάρα ¿μετρούσαν τής ώρες, διότι έπερίμεναν 
ένα μεγάλο γεγονός. Τούς είχαν ύποσχεθή ότι 
θά τής άφιναν ν’  άνέβουν επάνω εις τό κάρρο 

•πού θά μετέφερε τον σανόν από τό χωράφι 
είς τό σπίτι. Τό επικίνδυνον αυτό δικαίωμα, νά 
καθήσουν εις τήν κορυφήν τού άχνρένιου λόφου, 
πού είχε τόσην γοητείαν διά τήν ηλικίαν των, 
δεν τούς είχε παραχωρηθή ποτέ έως τώρα. Ό  
ενθουσιασμός των δέν είχεν δρια. Δεν ώμιλούσαν 
πλέον ¿κείνον τόν καιρόν, παρά διά τήν περιπέ
τειαν αυτήν πού θά έσημείωνεν Ιποχήν. 'Η 
ατυχία όμως ¿πρόλαβε τήν Σούζη τό πρωι άκρι- 
βώς τής επισήμου ημέρας. Είς στιγμήν έξαφνα 
κής παραφοράς, Ικτύπησε τήν Κλάραν μέ ένα 
φτυάρι, ή ξύλο, ή κάτι παρόμοιον. 'Οπωσδήποτε, 
ή σοβαρότης τής προσβολής Ιξήρχετο από τά 
επιτετραμμένα όρια. Σύμφωνα μέ τούς κανό
νας καί τήν συνήθειαν τοΰ σπιτιού, ή Σούζη 
έπήγεν είς τήν μητέρα της νά όμολογήση τό 
σφάλμα της, καί νά άποφασίση μαζί της ώς 
προς τό είδος και τό μέγεθος τής Ιπιβληθησο- 
μένης τιμωρίας. ΤΗτο παραδεδεγμένου πλέον 
ότι, επειδή ή τιμωρία δέν είμποροΰσε νά έχη 
παρά ένα λογικόν σκοπόν — νά χρησιμεύη ώς 
υπόμνησις είς τόν πταίστην, διά νά μή έπανα- 
λάβη τό πταίσμα του — τά παιδιά ήσαν επίσης 
είς θέσιν νά εκλέξουν τήν ποινήν ή όποία θά 
ήτο πλέον αποτελεσματική καί δέν θά Ιλησμο- 
νεΐτο εύκολα.'Η Σούζη καί ή μητέρα της συνεζή- 
τησαν περί διαφόρων ποινών, καμία δμως δέν 
έφαίνετο κατάλληλος. Τό πταίσμα ήτο Ιξαι.ρετι- 
κώς σοβαρόν, καί ήτο ανάγκη νά ύψωθή εις τήν 
μνήμην ένα σήμα κινδύνου, τό όποιον νά μή 
σβύνγι, νά μην εξαλείφεται, άλλα νά μένη αίο>- 
νίως έκεΐ, ώς σωτηρία προειδοποίησις. Μεταξύ 
ιών ποινών άνεφέρθη καί ή στέρησις τής άμα- 
ξάδας ¿πάνω είς τόν σανό. Αυτό φαίνεται δτι 
έγγιξε βαθειά τήν Σούζη. Είς τό τέλος, άφοΰ 
άπαρίθμησε πάλιν δλον τόν κατάλογον, ή μητέρα 
¿ρώτησε.

.— Ποιά τιμωρία νομίζεις δτι πρέπει νά δια- 
λέξης, Σούζη;

Ή  Σούζη εσκέφθηκε, εδίστασεν ¿μπρος είς 
τό καθήκον της, καί είπε;

— Έσύ, μαμά, τί νομίζεις;
— Νά σοΰ πώ, Σούζη' προτιμώ ν’  άποφα- 

σίσης εσύ. Κάμε μόνη σου τήν εκλογήν...

Έχρειάσθηκε αγών πολύς, οκέψις βαθειά καί 
πολύ ζύγισμα, καί επί τέλους ή Σούζη κατέλη- 
ξεν εκεί δπου καθένας πού τήν έγνώριζεν είμπο
ροΰσε νά μαντεύση, πώς θά κατέληγε.

— Λοιπόν, μαμά, θ ’ άποφασίσω τήν άμαξάδα, 
γιατί ξέρεις τά άλλα πράμματα δέ θά μέ κάνουν 
νά θυμηθώ νά μήν τό ξανακάνω, δμως, άν δέν 
άνεβώ ’ς τό κάρρο τοΰ σανού, θά τό θυμού
μαι εύκολα.

Είς αύτόν τόν κόσμον ή άληθινή τιμωρία, 
εκείνη πού πονεΐ, εκείνη πού μένει, πίπτει πάν
τοτε σ’  εκείνον πού δέν έπταισε,. Δέν ήμουν 
εγώ πού έξύλιοα τήν Κλάρα, καί δμως ή άνά- 

• μνησις τής χαμένης αμαξάδας τής καύμένης τής 
Σούζης μού σφίγγει πάντοτε τήν καρδιά — 
ύστερα από είκοσι εξ χρόνια.

* ·  *
Είχαμε ς τό σπίτι ένα κώδωνα κινδύνου διά 

τούς λωποδύτας. 'Ο κώδων αυτός διήγε βίον 
εύθυμον, άνευ φροντίδων καί δέν είχε καθόλου 
άρχάς. Συνήθως ήτο χαλασμένος. Έσυγκοινω- 
νοΰσε μέ δλας τάς θύρας καί τά παράθυρα τοΰ 
σπιτιού καί πολλές φορές μάς ¿τρόμαζε χωρίς

* 2ννέχεια· «Παναθήναια» 3 1  ’Οκτωβρίου. Ά ^ η να ι τής καί ’Afrrjvai, σήμ*φ©ν.
Τ ο ΤζπμΙ Από Λ. Ζάχον. — Φ®γ. Ξ«νθθΛθύλνο,
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λόγον καί αφορμήν, απλώς καί μόνον διά ϊδι- 
κόν του γλέντι. Είς αύτάς τάς περιστάσεις έστέλ- 
λαμε αμέσως είς τήν Νέαν Ύόρκην διά τόν 
ήλεκτρολόγον — εκείνα τά χρόνια δέν υπήρχε 
κανείς είς δλο τό Χάρτφορδ. "Οταν έτελείωναν 
αί Ιπισκευαί Ιξαναστήναμε τό μηχάνημα καί 
εστερεώνετο πάλιν ή εμπιστοσύνη μας είς αύτό· 
Ποτέ δέν' έκαμε σωστή δουλειά, παρά είς μίαν 
και μόνην περίπτωσιν. Καθ’ δλον τό Ιπίλοιπον 
διάστημα τού δαπανηρού του σταδίου ήτο έπι- 
πόλαιον καί άσκοπον. ’Εκείνην τήν μοναδικήν 
φοράν έκαμε τό καθήκον του — σοβαρά, τέλεια, 
θαυμάσια. "Ενα σκοτεινό πρωΐ τού Μαρτίου 
κατά τάς δύο μετά τά μεσάνυκτα, ¿κουδούνισε. 
Έπετάχθηκα από τό κρεβάτι μου, διότι ήξευρα 
δτι αύτή τή φορά δέν μάς ¿γελούσε. Ή  θύρα 
τού δωματίου τού λουτρού, δπου εύρίσκετο τό 
μηχάνημα, εύρίσκετο προς τό μέρος τοΰ ίδικού 
μου κρεβατιού. Τήν άνοιξα, άναψα τό φως, εξή- 
τασα τόν δείκτην καί ¿σταμάτησα τό κουδούνι. 
Έπειτα έξαναπλάγιασα. Ή  γυναίκα μου άνοιξε 
πρώτη τήν κουβέντα.

— Τί ήτανε;
— Ή  πόρτα τής αποθήκης.
— Λές νά ήταν λωποδύτης;
— Καί βέβαια. Υποθέτεις δτι μπορούσε νά 

είνε έπιθεωρηχής Κυριάκού σχολείου;
— "Οχι. Τί φαντάζεσαι δτι θά θέλη;
—Ύποιθέτω δτι θέλει διαμαντ.ικά· δέν ξεύρει 

δμως τά κατατόπια τού σπιτιού καί νομίζει δτι 
ευρίσκονται ’ςτήν άποθήκη. Δέν μ’αρέσει ν ’ απο
γοητεύω ένα λωποδύτην πού δέν τόν γνωρίζω, 
καί πού δέν μού έχει κάνει κακό, άν δμως 
είχε τόν κοινοί' νούν νά μού ζητήση πληροφο
ρίας, θά τού έλεγα πώς έκεΐ κάτω δέν φυλά
γουμε τίποτε άλλο παρά κάρβουνα καί λαχα
νικά. Μ’  δλα ταύτα μπορεί καί νά ξεύρη τά 
κατατόπια καί νά θέλη ίσα - ίσα κάρβουνα καί 
λαχανικά. Τό κάτω-κάτω, θαρρώ πώς τά λαχα
νικά είνε πού τού χρειάζονται.

— Θά κατέβης νά ΐδής;
— ’Όχι' δέν θά τού ¿χρησίμευα. "Ας διαλέξη 

μόνος του' δέν ξέρω πού βρίσκεται τό κάθε 
πράγμα.

Έπειτα μού είπε:
— Φαντάσου δμως, αν άνεβή ’ς τό Ισόγειο!
— Δέν πειράζει. Αύτό θά τό μάθουμε, μόλις 

άνοιξη μιά πόρτα σ ’ αύτό τό πάτωμα, θά  χτυ- 
πήση αμέσως τό κουδούνι.

’Εκείνην την στιγμήν άκούσθηκε μία τρομα
κτική κωδωνοκρουσία.

Είπα:
— Νά τος· Έ φθασε. Σοΰ τό έλεγα. Ξέρω δλα 

τά συστήματα τών λωποδυτών. Είνε μεθοδικοί 
άνθρωποι.

Έπήγα είς τό δωμάτιον τοΰ λουτρού, εξήτασα 
τό μηχάνημα καί είδα δτι είχα δίκαιον. Έστα-

τής X̂ *S *Â v̂ol tfjí οήμβ̂ ον. 
Τ ό Τ ζαμί Ν . Φ$$βκύόη—Φο>τ. ΕανΦοποΰλου.

μάτησα τό κουδούνι καί ¿πήγα πάλι καί ¿πλά
γιασα. Ή  γυναίκα μου είπε.

— Τί υποθέτεις, δτι γυρεύει τώρα;
Είπα:
— Θαρρώ πώς ¿πήρε οσα λαχανικά τοΰ χρειά

ζονται, καί ψάχνει τώρα για πετσετοθήκες καί 
άλλα μικροπράγματα γιά τή γυναίκα του και τό 
παιδιά του. "Ολοι τους έχουν οίκογένειες— ολοι 
οΐ λωποδύται έχουν — και πάντοτε τής συλλογί
ζονταν πέρνουν πάντοτε μερικά χρειαζούμενα 
γιά τόν εαυτό τους καί έπειτα συμπληρώνουν 
τό έργον τους μέ άναμνήσεις γιά τήν οικογέ
νεια. Πέρνοντάς τα, δέν μάς λησμονεί ούτε μάς. 
Αύτά τά ίδια πράγματα θά τόν κάνουν νά μάς 
θυμάται καθώς καί εμάς νά θυμούμεθα αύτόν.. 
Ποτέ δέν τά ξαναβρίσκομε· ή άνάμνησις τής 
φιλοφρονήσεώς τον μένει βαλσαμωμένη μέσα 
είς τήν καρδιά μας.

— Θά πρίς .κάτω νά ίδής τί θέλει τώρα;
— "Οχι, είπα, δέν ένδιαφέρομαι τώρα περισ

σότερον άπό προτήτερα. Οί λωποδύται είνε 
πεπειραμένοι άνθρωποι* ξέροιν πολύ καλά τί 
θέλουν δέν θά τοΰ ¿χρησίμευα είς τίποτε. Μού 
φαίνεται πώς θά γυρεύη άγαλματάκια καί άλλα 
κομψοτεχνήματα. "Αν ξέρη καλά τό σπίτι θά
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ξέρη δτι τίποτε άλλο δεν μπορεί νά βρή σ’  αυτό 
χο πάτωμα·».

Εκείνη είπε, μέ τόνον γεμάτον Από καταφα
νές ενδιαφέρον:

— "Αν τυχόν ανέβη Ιδώ απάνω;
Είπα:
— "Εννοια σου. Θά μάς ειδοποίηση.
— Τί θά κάνουμε τότε;
— Θά πηδήξαυμε έξω από τό παράθυρο.
Τότε, κάπως Αναπαυμένη, είπε:
— Καλά, τί χρησιμεύει σ’  εμάς τό κουδούνι 

γιά τούς λωποδΰτας;
— Είδες, καρδούλα μου, δτι μάς Ιχρησί- 

μευσε πολύ έως αύτήν την στιγμήν, καί θά έξα- 
κολουθή νά μάς χρησιμεύη, δταν άνέβη αυτός 
εδώ επάνω.

"Ετσι Ιτελείωσε τό πράγμα. Τό κουδούνι δεν 
εξαναχτύπησε. "Υστερα από λίγο είπα:

— θαρρώ πώς είνε απογοητευμένος. "Εφυγε 
μέ τά λαχανικά και τά κομψοτεχνήματα, καί 
μού φαίνεται πώς θά είνε δυσαρεστημένος.

Αποκοιμηθήκαμε πάλι, καί εις τάς δκτώ

παρά τέταρτον εκινοΰσα βιαστικά, νά προφθάσο' 
τό τραίνο τών 8.29 διά την Νέαν Υόρκην. 
Ηΰρα δλα τά φώτα Αναμμένα ’ς τό υπόγειον. 
Έλειπε τό καινούργιο μου Ιπανωφόρι, έλειπε 
ή πάληά μου δμβρέλλα, έλειπαν τά λουστρίνια 
μου, που δέν τά είχα φορέσει ακόμα. Τό μεγάλο 
παράθυρο εις τό πίσω μέρος τού σπιτιού ήτο 
δρθάνοικτον. Έ  βγήκα απ’  αίιτό και ήκολού- 
θΐ|σα τά ίχνη τού λωποδύτου ανάμεσα εις τά 
δένδρα, πέρα Από τό βουνό, τά ήκολούθησα 
χωρίς καμίαν δυσκολίαν, διότι είχε στολίση τον 
δρόμον πού έπέρασε μέ πετσετοθήκες ψεύτικες, 
μέ την δμβρέλλα, καί μέ διάφορα άλλα αντικεί
μενα τά όποια δέν είχαν τύχη τής έγκρίσεώς 
του- καί εγώ έπέστρεψα έν θριάμβφ, και απέ
δειξα εις τήν γυναίκα μου δτι ήτο απογοητευ
μένος λωποδύτης.

Τό είχα υπόθεση εξ αρχής, άφόύ δέν Ανέ
βηκε και ’ς τό δικό μας πάτωμα.

Εκείνη τήν ήμερα μού συνέβησαν πολλά 
πράγματα ’ςτήν ΝέανΎόρκην. Θά τά διηγηθώ 
Αλλη φορά.
[Ά λρ  Χό ’Αγγλικόν ί>Λ0 Α<ί. $ . ] Μ Α Ρ Κ  Τ Ο Υ Α ΙΝ

ΤΆ ΝΕΑ βιβλία  — ΟΙ ΜΚΥΡΟΓΕΝΤ^Ι

[Δυο όγκωδέστατοι τόμοι, ιό ο ο  περίπου οελίδες είς 
δον, πού έξαντλοΰν πάσαν γνωστήν πηγήν κοί πλη
ροφορίαν, χωρίς νά έ’ξαιροι'ν ούτε τάς μυθιστορημα
τικός, περί τής ιστορικής οικογένειας τών Μαυρογε· 
νών, εδημοσιεύθησαν ΰπό τού Γάλλου ιστοριοδίφου 
κ. ΤήόοάοΓε Βίβποεηί. Πλήθος εικόνων, γεωγραφικών 
πινάκων, προσωπογραφιών καί πανομοιότυπων από 
παλαιό έγγραφα στολίζουν τό βιβλίον τοΰτο. ΕΙχεν 
ίσως δίκαιον 6  συγγραφεύς του δταν τό έτιτλοφόρει 
«‘ Ιστορίαν τής ’Ανατολής άπό τοΰ ιγοο μέχρι τών 
ήμερων μας». Ώ ς  λέγει είς ιόν πρόλογοι· του, είναι 
πολλά τούτων ανέκδοτα, περισυλλεγέντα άνά τήν ’Ανα
τολήν καί είς τά διπλωματικά αρχεία τής Ευρώπης, 
Ιδίως εκθέσεις “Αγγλων πρέσβεων, σχετικοί μέ τόν 
Νικόλαον Μαυρογένη, τόν ήγεμόνα τής Μολδοβλαχίας. 
Ά π ο  τά μακρά κεφάλαια τάφιερωμένα είς τήν Ιστο
ρίαν τού επιφανούς εκείνου άνδρός τοΰ ΙΗ ' αίώνος, 
μβταφράζομεν τάς σελίδας δπου περιγράφεται ή τελετή 
τοΰ διορισμού του, δανειζόμενοι έκ τοΰ νέου βιβλίου 
και τήν εικόνα δπου παριστάιεται φέρων τήν έπίση- 
μον στολήν του. —  ΕΙς τό ίδιον βιβλίον δημοσιεύεται 
είκών καί τής Μαντώς Μαυρογένους κατά λιθογρα
φίαν Αγγλικήν, δια τηρούμενη ν είς τήν ’Εθνικήν Βιβλιο
θήκην τών ΙΙαρισίων ή λιθογραφία Ιχείνη φέρει αγγλι
στί τήν έπιγραφήν «Μίςς Μαντώ, κόρη τοΰ όσποδάρου 
(γρ. υπαθαρίου) Νικολάου Μαυρογένους, ή διακεκρι
μένη ήρωΐς έκ Μυκόνου, νησίδος τοΰ 'Ελληνικού ’Αρχι
πελάγους, —  Λονδίνον 1823», καθώς καί ση μ είω ση · δτι 
«έσχεδιάσθη Ικ  τού φυσικοΰ καί έδημοσίεύθη είς τό 
Λονδινον κατ’ ‘Απρίλιον τοΰ 1823 υπό τοΰ Φρένδελ»].

Ο Μ ΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΒΟΕΒΟΔΑΣ

Ο Νικόλαος Μαυρογένης διωρίσθη βόεβόδας 
ή όσποδάρος ή ήγεμών τής Βλαχίας κατά

τάς Αρχάς ’Απριλίου του 1786. . .  Ή  τελετή τής 
Αναρρήσεώς του είς τό αξίωμα τούτο εγεινε, 
κατά τά νενομισμένα, μέ λαμπροτέραν πομπήν 
παρ’  δν έπρόκειτο διά πασσάν ή βεζύρην αί 
λεπτομέρειαι τής τελετής ταύτης, ήτις παρετεί- 
νετο επί πολλάς ή μέρας, είναι ένδιαφέρουσαι, 
καθό ελάχιστα γνωσταί.

Κατά τό τυπικόν τό θεσπισθέν ΰπό ιού 
Σουλτάνου Σουλεϋμάν διά τόν Μπογδάν- βοϊβό- 
δαν, ό μέγας βεζύρης περιέβαλε τόν νεοδιορι- 
σθέντα μέ τό καφτάνι, τόν διακριτικόν τοΰ 
βαθμού του μανδύαν. Μετά τήν πρώτην ταύτην 
τελετήν, γενομένην είς τόν άρζ-δπασί, παρά 
τήν Πασσά-Καπουσή, ό Μαυρογένης, προπο- 
ρευομένων 84 αρχόντων παί συνοδενόμενος υφ’ 
δλου τού Διβανίου, τών τσαούσηδων καί πολυα
ρίθμου Ακολουθίας, πάντων Ιφίππων, μετέβη 
είς τά πατριαρχεία.

Ό  πατριάρχης Προκόπιος τούς Ανέμενε πρό 
τοΰ ναού, επί κεφαλής τού κλήρου, "Οταν έφθα- 
σαν εκεί, ένας Τούρκος τσαούσης προέβη καί 
τούς ύπεδέχθη προσφωνήσας: « Ό  Παντοδύνα
μος Θεός νά πολυχρονίζη τόν Αύθέντην μας 
Παδισάχκαί τόν Μπέην - έφένδην μας!» Κατόπιν 
ιερείς έψαλαν τούς Ιερούς ύμνους, ό διάκονος 
έδεήθη υπέρ του εύσεβεστάτου και έξοχωτάτου 
Ήγεμόνος καί κατέληξε λέγων: « ’ Ισχύς καί νίκη 
στέψει αυτόν, ειρήνη στηρίξει τήν βασιλείαν
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ΜΑΝΤΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ή «Ήδωΐς τΤ|ί Μυκόνου

αύτον, ό Θεός θήσει τούς έχθρούς αύτοΰ ύπο-
πόδιον αύτοΰ».

Ή  υπόλοιπος θρησκευτική τελετή ένθύμιζε, 
μέ τήν έκτασιν καί τήν πομπώδη της μεγαλο
πρέπειαν, τήν στέψιν τών αυτοκρατόρων τοΰ 
Βυζαντίου, Από τήν όποιαν ήτο αντιγραμμένη. 
Άφοΰ εισήλθεν είς τόν πατριαρχικοί’ ναόν, 
γεμάτον ήδϊ| Από μέγα μέρος τής ελληνικής 
Αρχοντιάς, τον  κλήρου καί τού λαού, δ  ήγεμών 
έκαθέσθη κατ’  Αρχάς Ιπί θρόνου, Ινφ Ιξεφω- 
νοΰντο εύχαί, κατόπιν δέ Ιπροχώρησε προς τήν 
'Αγίαν Τράπεζαν δπου έκλινε τήν κεφαλήν, τήν 
όποιαν ό πατριάρχης Προκόπιος έκάλυψε διά 
κουκούλλας, αφού τόν ηύλόγησε δι’  άμφοτέρων 
τών χειρών.Έξεφιονήίλησαν έπειτα αί Ιθιζόμεναι 
διά τήν στέψιν τών αύτοκρατόρων δεήσεις, καί 
τέλος Ιχρίσθη δ ήγεμών μέ τό "Αγιον Μύρον. 
Όταν έτελείωσε καί αυτός δ τύπος, ό ήγεμών 
έπέστρεψεν είς τόν θρόνον του δπως Ακούοη τόν 
υπό τού πα,τριάρχου έκφωνοόμενον λόγον,καθώς 
καί τό Πολυχρόνιον, δπου Ανεπέμποντο εύχαί 
υπέρ μακροζωίας του. Ώδηγήθη κατόπιν έξω 
τού ναού υπό τού πατριάρχου, δστις πάλιν τόν 
ηύχήθη καί έπεκαλέσθη επ’  αύτοΰ τήν εύλογίαν 
τού θεού, ποιών Ιπ’  αυτού τό σημειον τού 
σταυρού. Ό  ήγεμών, αφού έφίλησε τήν χεΐρα 
τού πατριάρχου, ιππευσε καί συνοδευόμενος 
από τήν Ιδίαν Ακολουθίαν έπέσιρεψεν είς τό 
οίκημά του’ έκείθεν έπεμψε δώρα είς τούς 
πλείστονς ιών βαθμούχων τον Διβανίου.

Τήν επιούσαν, Μεγάλην Πέμπτην, δ ήγεμών 
Νικόλαος μετέβη είς τά σονλτανιχά Ανάκτορα, 
δπου συνεκροτειτο συμβούλων (γαλιμπε-διβσνί), 
υπό τήν προεδρίαν τού Γ ιονσονφ πασσά. 
Είσήχθή είς μίαν διπλανήν αίθουσαν μετά τών 
Αρχόντων του καί τοΰ μεγάλου διερμηνέως τής 
Πύλης ’Αλεξάνδρου τοΰ Καλλιμάχη. ΈκεΙ, ένφ 
παρετίθετο είς τήν μίαν πλευράν γεύμα Ιδιαί
τερο ν διά τόν μέγαν βεζύρην, είς τήν άλλην 
εστρώθη τράπεζα, δπου έκάθησεν δ ήγεμών, οι

άρχοντες του καί ή Ακολουθία τον. 
λειώσε τό συμπόσιον, έπεφάνη δ τελετάρχης 
κ’ έκάλεσε τόν ήγεμόνα νά τόν ακολουθήση πρός 
έκτέλεσιν δλης τής σειράς τών διατυπώσεων, 
αϊτινες Απητοΰντο προτού είσαχθή τις πρός 
άκρόασιν Ινώπιον τού κυριάρχου.

Φθάσας είς τήν δευτέραν αυλήν τού σερα- 
γίον, δ ήγεμών Μαυρογένης εγεύθη Από τόν 
τσορβάν τών γενιτσάρων, διότι τό εθιμον τό 
επέβαλλε, καί διότι, ώς όσποδάρος, καθίστατο 
αύτοδικαίως καί αύτός ένας Από τούς στρατη
γούς των. Πάντες γνωρίζουν τήν προέλευσιν 
Ικείνου του τρομερού τότε σώματος, τού σχημα- 
τιζομένου μέ τόν φρικτόν φόρον τοΰ αίματος 
— τήν στρατολογίαν τών χριστιανοπαίδων, τήν. 
δποίαν οί "Ελληνες, εις τήν γραφικήν των γλώσ
σαν, ώνόμαζαν «παιδομάζωμα». Δέν άπετέλονν 
δμως αυτοί .μόνον οί κατ’  Ανάγκην έξωμόται, 
γινόμενοι Τούρκοι, τό στρατιωτικόν εκείνο σώμα- 
καί χριστιανοί Ακόμη ήδύναντο νά κατατα
χθούν είς αύτό, δπως δέ ό Σάββας δ Πάτμιος, 
πριν γείνη καμινάρης τής Μολδαβίας, ύπηρέτη- 
σεν είς τόν 7 5®" Αρταν ή λόχον των, οθτω και ό 
Μαυρογένης εϊχεν έγγραφή εθελοντής γενίτσα
ρος κατά τούς πρώτους χρόνους τής ΰπηρεσίας 
του ώς διερμηνέως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ήγ«μών τϊ|ς Βλαχία«
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Αμα εγεΰ-θη άπό τον ταορβαν των γενιτσά
ρων, <5 ήγεμών έβάδισε προς την αίθουσαν των 
επισήμων ΰποδοχών. Πριν είσέλ^η, οί άρχοντες 
του έσχημάτισαν κύκλον γύρω του, δ τελετάρχης 
τρΰ ¿φόρεσε την καμπανίτζαν, τιμητικόν μαν
δύαν κατεσκευαμένον εκ δοράς μαύρων άλωπΙ- 
κων και άδαμαντοκόσμητον, δμοιον του οποίου 
¿φόρουν δ χάνης των Τατάρων, δ μέγας βεζύ- 
ρης καί οί Μολδοβλάχοι δοποδάρον δ δε μου- 
χονρόάρ-άγ/ϊς, άφαιρών από την κεφαλήν του 
τό καλπάκι του, τό όποιον μόνον αντί φιλο
δωρήματος έμελλε νά του Ιπιστρέψη, έκάλυψεν 
αυτήν μέ κράνος άργυροΰν κατά τούς μέν, χρυ- 
σοΰν δέ κατά τον "Ελληνα ίστορικόν Φραντζήν, 
τό λεγόμενον κσνκα, ό'μοιον τού δποίου έφερε 
μόνος δ άγάς των γενιτσάρων καί τού δποίου ή 
κορυφή ήτο στολισμένη μέ λευκά πτερά στρου
θοκαμήλου καί μέ περόνην ¿ξ άδαμάντων. Τά 
πτερά Ικείνα, αρκετά μακρά, ήσαν βαλμένα Ιν 
εϊδει ριπιδίου, είς τρόπον ώστε άλλα μέν έκλι
ναν ¿μπρος, άλλα δέ προς τά όπίσω. Μέ την 
περιβολήν αυτήν είσήλθε, μέ τέσσαρας βογιά- 
ρους είς τήν αίθουσαν δπου. έμενεν δ Σουλ
τάνος, καθήμενος έπί μικρού σοφά. Εμπρός 
Ιβάδιζεν δ άρχιθυρωρός τής Υψηλής Πύλης 
(καπιτζηλάρ-κεχηγιασή), δπίσω δέ δ μέγας διερ- 
μηνεύς ’Αλέξανδρος δ Καλλιμάχης· δύο καπι- 
τζή-μπαοήδες τόν άνεβάσταζαν δεξιά καί Αρι
στερά από τάς μασχάλας. Ά φ οϋ  έκαμεν ολίγα 
βήματα, ¿προσκύνησε τρεις φοράς μέχρις έδά- 
φους, Ισηκώθη κ’  έμεινεν δρθός εις τό μέσον 
τής αίθούσης.

^Τότε δ Σουλτάνος Άπτούλ-Χαμήτ δ Α ' διε- 
μήνυσε προς αύχόν διά τού Γιουσούφ παοσα, 
διότι οί Σουλτάνοι ουδέποτε άπέτεινον Απ’  ευ
θείας τόν λόγον προς τούς παραδουναβείους 
ήγεμόνας: — «Επειδή ή πίστις του καί ή είλι- 
κρινής άφοσίωσίς του έφθασαν είς τά ώτα τού 
“Υψους μου, έπιθυμώ νά τον αμείψω, άπονέ- 
μων είς αυτόν τήν ηγεμονίαν τής Βλαχίας. *Άς 
μή^παρεκκλίνη ποτέ εκ τής ΰποταγής, τήν δποίαν 
μοΰ δφείλει· ας προσιατεύη καί ας ΰπερασπίζη 
τήν υπό τάς διαταγάς του χώραν, καί δς προ
σέξω νά μή αθέτηση ή νπερβη τάς ίεράς μου 
προσταγάς».

Αφοΰ ήκουσε τό λογύδριον τούτο, τό άποτε-

λοΰν νέου είδους caveant cónsules, μέ τάς 
ένδείξεις μεγίστου σεβασμού, δ ήγεμών Νικόλαος 
έπεσε χαμαί πρηνής πρό των ποδών τού Σουλ
τάνου, ¿φίλησε τό κράσπεδον τού ίματίου τούτου 
καί Ιγερθείς είπε μέ. φωνήν τόσον χαμηλήν, ώστε 
¿φαίνετο πνοή μάλλον: —  «Υπόσχομαι, μέ κίν
δυνον τής ζωής μου καί τής κεφαλής .μου, νάφιε- 
ρώσω ολας μου τάς δυνάμεις διά τήν ύπηρεσίαν 
τού δικαιοτάτου καί γαληνότατου Σουλτάνου 
Άπτούλ Χαμήτ Χάν, σκιάς τού Θεού επί τής 
γης, εφ’  δσον τό "Υψος Αύτού δεν άποτρέ\)ιη 
τούς οφθαλμούς τής έπιεικείας του από τού 
ουτιδανού θεράποντος του».

Είπών τούτο, προσεκλϊθη τρίς έδαφιαίως 
καί άπεσύρθη όπισθοβατών, μέ τούς βραχίονας 
εσταυρωμένους επί τού στήθους καί κύπτων 
τήν κεφαλήν.

Διέβη τήν δευτέραν θύρ.αν καί εύρέθη είς τήν 
Ισωτερικήν αυλήν τού παλατίου. Εκεί, ϊππευσε 
τόν χρυσοφάλαρον ίππον (ταβλά-μηαοη), τόν 
όποιον δ Σουλτάνος πάντοτε προσέφερεν είς 
τοιαύτην περίστασίν, ενφ οί άρχοντες του, έφιπ
ποι ήδη, ¿τοποθετούντο άναλόγως τού βαθ
μού των, πάντες δέ έστησαν άναμένοντες τήν 
παρέλασιν.

Πρώτος έβαινεν δ άγάς τών γενιτσάρων μέ 
άπαστράπτουσαν περιβολήν, εϊτα οί αύλικοί 
(ραζαλήδες) καί τέλος δ μέγας βεζύρης μέ τήν 
ακολουθίαν του. "Οταν ούτος διέβη Ινώπιόν 
του μέ μορφήν έμφανώς δεικνύουσαν τήν Ι'κτα- 
σιν τής εύαρεσκείας του, δ δσποδάρος καί οί 
άρχοντές του προσέκλιναν καί ήνώθησάν μέ 
τήν πομπήν, ήτις έξελθούσα τού παλατίου εχω- 
ρίσθη είς δύο.

Ή  πρώτη δμάς ήκολοΰθησε τόν Γιουσούφ 
πασσάν έως τό μέγαρόν του. Ή  δεύτερα, είς 
τήν δποίαν προσετέθησαν πάντες οί μή έχοντες 
είσοδον είς τό αεράί, κατηυθύνθη πρός τό Φα
νάρι. Πλήθος πολύ είχε παραταχθή δεξιά καί 
Αριστερά διά νά ίδή και έπευφημήση τόν νεο- 
εκλεγέντα, δστις Ιπρόβαινεν έφιππος Αργά-άργά, 
μέ τήν κεφαλήν υψηλά, μέ αυστηρόν τό πρόσωπον, 
προηγουμένων δύο σουλτανικών σωματοφυλά
κων (ηεικήδων), ενφ ή μουσική— καί ή εύνοια 
αυτή ¿χορηγείτο Αποκλειστικώς εις τόν μέγαν 
βεζύρην — ¿παιάνιζε πολεμικά εμβατήρια.. .
[Μετάφρ. Π.] ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΛΑΝΚΑΡ

Τ Ο  Β δ Κ ^ Π β Ν Θ Η Μ ε Τ Ο Ν

Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

ΙΖ νε νμ α τ ικ ή  'Ι δ ιο κ τ η σ ία

Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ. —  Δέν Ιπίστευα ποτέ μου δτι θ ά  σάς 
ευρω πολέμιον του νομοσχεδίου περι Πνευματικής 
’Ιδιοκτησίας-

Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ. — Ή τ ο  φυσικώτατον νά μ’ ευρετε. 
Πρώτον είμαι πολέμιος κάθε ιδιοκτησίας καί δεύτερον 
δέν είμπορώ νά πιστεύσω, παρά ώ ς Αστειότητα, δτι τά 
πνευματικά προϊόντα αποτελούν Ιδιοκτησίαν.

Ό  ΜΑΘ· —  Καί όμως τά πράγματα πιστοποιούν δτι 
είναι. Τδ πνευματικόν προϊόν υπό οίανδήποτε μορφήν : 
βιβλίου, είκόνος, μουσικού, ή θεατρικού έργου, άνήκει 
είς τόν άνθρωπον πού τό παρήγαγε· Καί αύτός έχει τό 
δικαίωμα νά τό διαθέση δπως θέλει, νά τό πώληση, νά 
τό χαρίση, νά τό μεταβίβαση είς τούς κληρονόμους του 
ή νά τό καταστρέψη ό  ϊδιος, χωρίς νά δώση λόγοι1 είς 
κάνένα. Αΰτό γίνεται είς δλον τόν κόσμον καί είς τήν 
Ελλάδα ακόμη, κατά μέγα μέρος, μέ τήν διαφοράν 
δτι είς τόν τόπον μας οί νόμοι δέν προστατεύουν τήν 
ιδιοκτησίαν αύιήν καί άφίνουν τόν ίδιοκτήτην της να 
τήν περιφρούρηση, όπως είμπορεΐ ό ίδιος καλύτερον. 
Καί επιτέλους έφ’  δσον λέγει κάνεις 5τι αΰτό τό ποίημα, 
αύτό τό άρθρον, αύτό τό δράμα είναι τού δείνα ή τού 
τάδε, σημαίνει δτι Αναγνωρίζει τόν ιδιοκτήτην του, 
δπως αναγνωρίζει τόν ιδιοκτήτην Ινός σπιτιού ή ενός 
οικοπέδου.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Comparaison n’est pas raison.
Ό  ΜΑΘ. — Καί δμως νομίζω δτι είς τήν περίστασίν 

αΰτήν ή σύγκρισις δέν είναι καθόλου αυθαίρετος, σο
φιστική ή βεβιασμένη.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Θ ά σάς άποδείξω δτι είναι. Και σάς 
Ιρωτώ. Ό  ιδιοκτήτης Ινός οικοπέδου, Ινός σπιτιού, 
ενός πλοίου πωλεΤ τό κτήμα του, διότι αισθάνεται καμ- 
μίαν εύχαρίστησιν νά ίδή ξένους Ανθρώπους μέσα είς 
τήν ιδιοκτησίαν του ή απλώς πρός χρηματισμόν ;

Ό  ΜΑΘ. —  Βεβαίως δέν αισθάνεται καμμίαν εύχα- 
ρίστησιν.

*0  κ. ΑΣΟΦ. —  Κ αί όταν δ  Ιδιοκτήτης αύτός δέν 
εύρη μίαν καλήν τιμήν διά νά πωλήση τό κτήμα του 
καί δέν πιέζεται άπό τήν ανάγκην, τό παραχωρεί δσα 
δσα ή τό κρατεί διά τόν εαυτόν του έπ’  άπειρον ;

Ό  ΜΑΘ. —  Τ ό κρατεί διά τόν Ιαυτόν του.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Σάς έρωτώ τώρα- ‘Ο  συγγραφεύς, ό 

ποιητής, δ μουσικός αισθάνεται τήν ανάγκην νά κατα- 
στήση τό προϊόν του κοινόν κτήμα καί νάέγκσταστηση 
είς αύτό δσον τό δυνατόν περισσοτέρους κατόχους 
ή δχι ;

Ό  ΜΑΘ. —  Βεβαίως την αισθανεται.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Καί αν ύποτεθή δτι κανείς δέν ευρί- 

σκεται νά τού δώση μίαν πεντάραν διά νά γίνη κάτο
χος τού προϊόντος του, θ ά  τδ κράτηση διά τόν εαυτόν 
του ή θ ά  τό προσφέρη δωρεάν είς τούς άλλους ;

Ό  ΜΑΘ. —  Υ π ο θ έτω  δτι θ ά  τό προσφέρη-
Ό  κ· ΑΣΟΦ. —  Α λ λ ά  τότε πώς παραδέχεσθε δτι 

εν α αμπέλι είναι τδ ίδιον πράγμα μ’  ένα ποίημα και 
δτι είμπορεΐ νά διέπεται άπό τούς ίδιους νόμους ;

Ό  ΜΑΘ. —  Δέν παραδέχομαι δτι είναι τό  ίδιον 
πράγμα, έφ’  δσον δμως ενα προϊόν εχει μίαν οίανδή
ποτε άγοραίαν τιμήν καί έφ ' δσον ή τιμή αυτή Ανήκει 
είς τόν κύριον τού προϊόντος, φρονώ διι ό νόμος οφεί
λει νά προστατεύση τά δικαιώματα του.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Διά ποιον λογον;

‘Ο ΜΑΘ. —  Διά τό καλόν τού συγγραφέας ή τού 
καλλιτέχνου πρώτον, καί δεύτερον διά τό γενικόν καλόν 
τών γραμμάτων καί τής τέχνης.

'Ο  « · ΑΣΟΦ. —  Πού τό ευρίσκετε αύτό τό καλόν ^
Ό  ΜΑΘ. —  Πρώτον είς τό δτι ό συγγραφεΰς ή ό 

καλλιτέχνης, Ινθαρρυνόμενος, θ ά  προσπαθήση νά γίνη 
καλύτερος άπό τόν εαυτόν του καί νά δημιουργήση 
περισσότερα έργα, καί δεύτερον είς τό δτι τά γράμματα 
καί οί τέχνα,ι κατά φυσικήν συνέπειαν θάναπτυχθούν 
καί θ '  ακμάσουν.

Ό  κ· ΑΣΟΦ. —  Έ γ ώ  έχω τήν πεποίθησιν δτι συμ
βαίνει τό Αντίθετον. Ά φ ’ ής στιγμής ιό  πνευματικόν 
προϊόν γίι-η κτήμα προσοδοφόρον, ό  πνευματικός δη
μιουργός, δελεαζόμενος Από τήν Απόλαυσιν ιού * ^ 6ov?j 
θαύξήση τήν παραγωγήν του. Καί ή  αύξησις τού ποσού 
θ ά  γίνη έπί ζημία τού ποιου. "Α ρ α  δ πνευματικός 
δημιουργός, ΰπό τό κράτος μιας Αναγκαστικής παρα
γωγής, θ ά  γίνη χειρότερος Από τόν εαυτόν του- Έ ξ  
άλλου τά γράμματα καί αί τέ/ναι, έκ τής περίσσειας 
τής παραγωγής καί τής υπαγωγή; αυτής είς τα αγο
ραία (ΐέσα τού κοινού έιιπορίου, τόν συναγωνισμόν, 
τήν διαφήμισιν, τήν νοθείαν, θ ά  ύποστοϋν καί αυτά 
μαζί μέ τήν Ιμπορικήν.κρίσιν καί τήν ήθικήντοιαύ- 
την καί θάκολουθήσουν τόν δρόμον τής έκπτώσεως 
καί τής παρακμής.

Ό  ΜΑΘ. —  "Εχετε δεδομένα νά τό πιστεύετε ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Έ χ ω  καί παραπολλά^Παρατηρήσατε 

τί γίνεται είς τήν εποχήν μας, άφ’  οτου δηλαδή οί 
νόμοι τοΰέμπορίσυ έμβήκαν εις τήν πνευματικήν παρα
γωγήν. Τ ά  βιβλία, αί εικόνες, τά μουσικά έργα έπλημ- 
μύρησαν είς βαθμόν Απελπιστικόν- Καί δμως μέσα είς 
χίλια βιβλία, ένα δέν αξίζει τόν κόπον νά διαβασθη, 
καί μέσα είς χιλίας εικόνας καί χιλίας συνθέσεις, μία 
δέν Αξίζει τόν κόπον νά μάς σταματήση. Έ ν  τούτοι; 
δλα αύτά μαζή Ιξασκοϋν τήν έπιρροήν τους επάνω είς 
τούς Αθώους καί τούς Αμαθείς καί διαφθείρουν τήν 
αίσθησιν τού κόσμου. Υπάρχουν σήμερον^ συγγραφείς 
καί καλλιτέχναι, τής πρώτης γραμμής, οί όποιοι &ν 
δέν είχαν άπό τά έργα των ένα εισόδημα αξιοζήλευτου, 
θ ά  ¿γεννούσαν είς δλην τους τήν ζω ήν πέντε έργα, 
δσα δηλαδή θ ά  τούς^έχάριζεν ή Αγνή συνουσία των 
μέ τάς Μούσας. Καί δμως παράγουν εκατόν. Τ ά  ένε- 
νηνταπέντε άπό αύιά θ ά  ήτο .χιλιάκις καλύτερον νά 
μήν είχαν γεννηθεί ποτέ. Κ αί διά νά μήν πηγαίνωμεν 
πολύ μακρυά, είδατε τί έκαμαν είς τό 'Ελληνικόν 
θέατρον τά ¿λίγα «α ί έλεεινά ποσοσιά, άφ’ διου τό 
Ιθιμον είσήχθη είς τήν θεατρικήν μας ζωήν.

Ό  ΜΑΘ. —  Θέλετε λοιπόν νάφίσωμεν τούς πνευμα
τικούς δημιουργούς, μόνους αύτούς, είς τήν άποθάρ- 
ρυνοιν, τήν πενίαν καί τήν έκμετάλλευσιν ιώ ν άχρειων.

Ό  «· ΑΣΟΦ. —  Βεβαίως αυτό θέλω . Ή  ένθάρρυνσις 
πρός τόν καλλιτέχνην δέν έρχεται έξωθεν, άλλά έσωθεν, 
άλλοίμονον δέ είς τόν καλλιτέχνην, τόν όποιον κανένα 
έσωτερικόν δαιμόνιον δέν Ινθαρρύνει καί 6  όποιος 
περιμένει τήν ένθάρρυνσιν άπό τούς οβολούς και τά 
χειροκροτήματα τού κόσμου. Ε κείνο πού^όνομάζομεν 
ένθάρρυνσιν τού κοινού δέν είναι παρά ΰποδουλωσις 
καί καταστροφή τού καλλιτέχνου. °0 καλλιτέχνης που 
ζη τεί τό  χρήμα ή τήν επευφημίαν τού Ιδιώτου, ανα
λαμβάνει Απέναντι του ύποχρεώσεις, αί όποΐαι δέν 
είναι πάνιοτε ήθικαί καί πάντοτε τίμιαι. Καί δ πλη- 
ρονόμενος είναι πάντοτε είς υποδεεστέρου θέσιν τού 
πληρόνοντος. Οί όροι άναστρέφονται τότε. Ό  κύριος 
γίνεται δούλος καί ό  δούλος κύριος. Καί πώ ς θέλετε
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ό δούλος νά πάρη τό μαστίγιον καί νά κτυπήση τίιν 
κύριόν το υ ; Τ ό μόνον πού Ιχει νά κόμη είναι, νά πάρη 
το πουπουλον καί νά τού ξεσκονίση τά ίιποδήματα. 
Αύτό κάμνουν οί περισσότεροι πνευματικοί άνθρωποι.

Ό  ΜΑΘ. — Ή  θεωρία σας είμπορεϊ νά είναι ορθή, 
άλλά είναι σκληρά καί άποτροπαία. Δέν είμπορώ νά 
φαντασθώ τόν καλλιτέχνην, τόν χαρίζοντα είς τόν 
κοσμον τας άνωτέρας καί εύγενεστέρας συγκινήσεις, 
άποθνήσκοντα από τήν πείναν καί την άπόγνωσιν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Ή  πείνα καί ή άπόγνωσις κάμνουν 
γλυκυτέραν τήν φωνήν τού ποιητοΟ. Τά έργα πού δέν 
έγράφησαν μέ τό αίμα τής καρδιάς μας δέν είναι άξια 
νά ζήσουν, καί ό ποιητής ό όποιος είναι Ανίκανος νά 
δοκιμάση τήν ηδονήν τού χυνομένου αίματός του, δέ 
είναι ποιητής. Κάποιος άπ’  αυτούς είπε:

Τ ά  π ιο  γλυκά τραγούδια μ α ς είναι τά π ιό  &λιμένα.

Καί ό  ποιητής πού Ιχει Ιδιόκτητον βίλΧα ν  καί τρέ
φεται μέ φασιανούς, δέν είναι πλέον είς θέσιν νά γράφη 
γλυκά τραγούδια.

Ό  ΜΑΘ. — Τό συμπέρασμά σας είναι ότι ή πνευ
ματική Ιδιοκτησία είναι ό μεγαλύτερος εχθρός τοϋ 
πνεύματος.

'Ο  κ. ΑΣΟΦ. — Κάτι περισσότερον. Είναι ύβρις του 
πνεύματος. Διατί χαμογελάτε όμως ;

Ό  ΜΑΘ. — Διότι έσεϊς ό ίδιος πωλεΐτε’ τά εργα σας 
είς τάς εφημερίδας καί τά περιοδικά.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Αυτό δέν Ιχει καμμίαν σημασίαν. Οί 
ιεροκήρυκες συνιστοΰν τήν νηστείαν είς τούς χριστια
νούς καί καταλύουν τήν Μεγάλην Παρασκευήν οί ίδιοι. 
Αυτό κάμνω κ’ έγώ.

Ό  ΜΑΘ. — .........................
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Περί τή ν  έτησίως τελουμένων ¿ν Κέρκυρα λιτα
νειών τον θ . Λειψάνου τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος καί 
τής ¿ν ειει 171Θ πολιορκίας τής Κέρκυρας, υπό 
Λ. Σ. Βροκίνη.

I—I πρώτη εκδοσις τής ιστορικής τούτης επιτομής,
1  ̂· συγγραφείσης έπί τή βάσει έκδεδομένων καί Ανεκ
δότων εγγράφων έγένετο ΐφ  >888, ή δευιέρα τφ  1893· 
Ή  τρίτη εκδόσις, τού 1909, είναι πράγματι πολύτιμος 
διά τάς νέας πληροφορίας, τάς οποίας περιέχει περί 
τοϋ λειψάνου τού πολιούχου Κέρκυρας καί περί άλλων 
'ιστορικών γεγονότων. Περί τού Αγίου Σπυρίδωνος 
έδημοσιεύσαμεν μικρόν σημείωμα είς τά -Παναθή- 
ναια» (τεύχος_ >73). συνεπώς όφείλομεν τώρα νά κατα- 
στήσωμεν τούς άναγνώστας μας Ινημέρους τών νέων 
πληροφοριών, τάς όποιας ό  φίλος καί συμπολίτης μας 
εδημοσίευσεν εις τήν νέαν αύτήν εκδοσιν.

Μέχρι τοΰδε γενικώς έπιστεύετο ότι ό ίερεύς Καλο- 
χαιρετης, εύπορος καί εύγενής Κωνσταντινουπολίτης, 
διέσωσε ιό  θαυματουργόν λείψανον του 'Αγίου Σπυρί
δωνος ^καί τό τής 'Αγίας Θεοδώρας τής Αύγουστος, 
άτινα εφερεν είς Κέρκυραν. Ό  διασώσας τά λείψανα 
δέν είναι ό Καλοχαιρέτης, κατά τάς νέας έρευνας, 
άλλά ό πρεσβύτερος [ρ η γ ό ρ ιο ς  Π ο λ ν ε υ χ το ς . ε κ  Βυζαντίου 
έπίσης, όστις παραβλέψας τήν διάσωσιν οίουδήποτε 
άλλου πολυτίμου πράγματός ίου, ¿φρόντισε μόνον νά 
έξασφαλίση τά περί οδ ό λόγος ίερά λείψανα. Τά 
Ιφερε είς τήν Παραμυθίαν τής Η πείρου καί τφ 1456 τά 
μετέφερεν είς Κέρκυραν. Ό  Πολύευκτος, ούδένο. άλλον 
έμπιστον συμπολίτην εχων έν Κερκύρφ, όταν ¿πλη
σίαζε πρός τόν τάφον, ¿προτίμησε νά μεταβίβαση τά 
άγια λείψανα είς τόν ιερέα Καλοχαιρέτην. Ούτως ό 
καλός κάγαθός ίερεύς ¿κληρονόμησε τά ίερά κειμή
λια, τά οποία, μειά ιόν θάνατόν του, διενεμήθησαν, 
ως γνωστόν, τά τρία τέκνα του, Φίλιππος, Λουκάς καί 
Μάρκος. ’Αποθανόντος τού Φιλίππου, τό έπί τού λει

ψάνου τού 'Αγίου Σπυρίδωνος ή'μισυ μερίδιόν το» άπέ- 
μεινεν εις τήν χήραν τοϋ Φιλίππου Μαρίαν καί είς ιήν 
άνήλικον κόρην Άσιμίναν, ιό  δέ άλλο ήμιου είς τόν 
αδελφόν του Λουκάν, όστις τό έδωκεν είς τήν ανεψιάν 
του Άσιμίναν διά προίκα. Οΰτίο τφ 1527, ή εύτυχής 
αυτή Άσιμίνα έλαβε προίκα τόν "Αγιον Σπυρίδωνα, 
γενομένη σύζυγος τοϋ Κερκυραίου εύπατρίδου Σταμα- 
τίου Βούλγαρη.

'Ακολουθεί ή αξιόλογος ίστορική επιτομή τής ¿ν 
Ιτει >710 πολιορκίας τής Κερκύρας υπό τών Τούρκων.

Τ ό βιβλίυν τελειώνει μέ ενδιαφέροντα αλφαβητικόν 
πίνακα τών είς τήν πολιορκίαν ταύτην διακριθέντων 
Κερκυραιων. ΣΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Ε ΊΣ  τήν Θεσσαλονίκην, ώς γράφουν αί εφημερίδες, 
Α-άνεσκάφη πρό ήμερων πίθος περιέχων ροο αρχαία 
αργυρά ελληνικά νομίσματα.

D ΑΘΡΟΝ μαρμάρινον, ύψους ομ·3θ, μήκους ομ.50 καί 
ϊ-*βάθους ομ.35, φέρον τήν επιγραφήν : Ά ρ ιο τ ό μ α χ ο ς  
Ά ρ ιο ιο κ λ ε ίο ν  Ά μ φ ικ ρ ά τ η  Ε υ ρ υ νό μ ο α  Τ ίτ ω  Σωτήρι κ α ί  
Ε υ ε ρ γέ τη  Γ ν μ ν α σ ια ρ χ ή ο α ν ζ ε ;, εύρέθη είς τό φρούριον 
τής Χαλκίδος καί καιετέθη είς τό έκεΐ Μουσείον.

Ε Ι Σ  τόν Ώρωπόν, ό ένεργών άνασκαφάς έφορος τών 
*—Αρχαιοτήτων κ. Β. Λεονάρδος άνεκάλυψε μεταξύ 
άλλων πόδα χαλκοϋν ίππέως άρίστης τέχνης, κάλλιστα 
διατηρούμενοι', μέ σώαν τήν ¿γκεντρίδα καί άναγλύ- 
φους τούς ιμάντας. 'Υπάρχει ελπίς νά εΰρεθή καί δ 
ύπόλοιπος άνδριάς.

ΤΑΦ Ο Ι παλαιοί, μεταξύ τών όποιων καί μία λάρναξ, 
* άνεκαλύφθηοαν ύπό τήν πλακόστρωσιν τοϋ βυζαν

τινού ναού τών Αγίων Θεοδοιρων είς τάς ’Αθήνας. 
Εντός Ινός τών τάφων τούτων άνευρέθη κα’ι ολό
κληρος σκελετός, έντός δέ άλλου κρανίον νεκροϋ 
στηριγμένου έπί πέτρας καί βλέπον πρός άνατολάς. 
Ή  λάρναξ εύρ οκεται πρό τή; Ω ραίας Πύλης, οί δέ 
λοιποί τάφοι είναι διανεμημένοι καί εις τά τρία κλίτη 
τοϋ ναοΰ, έντός τοΰ όποιου έθάπτοντο εις παλαιοτέ- 
θ°υς χρόνους οί άποθνήσκοντες ιερείς του.

Λ ΙΑ  τόν κινδυνεύοντα Έρμήν τού Πραξιτέλους καί 
*-*τό κλονιζόμενου Μουσείου τής ’Ολυμπίας έγράφη 
άπό τάς ’Αθήνας άνταπόκρισις καί είς τούς «Καιρούς* 
τοΰ Λονδίνου- Φαίνεται ότι έπεκράτησεν είς τούς αρμο
δίους κύκλους ή γνοίμη τήν οποίαν διετύπωσε καί ό 
κ. Ιίουρουνιώιης είς τό προηγούμενου τεύχος τών 
«Π αναθηναίων»: δέν θάνεγερθή νεον μουσείον, άλλά 
Απλώς θ ά  στερεωθή διά τών καταλλήλων μηχανικών 
μέσων τό ύπαρχον. Ή ρχισαν ήδη αί έργασίαι μέ ειδι
κούς τεχνίτας σταλέντας άπό τάς Αθήνας, ϋπό τήν 
έποπτείαν τοΰ νομομηχανικοΰ ’Ηλείας, κ’  έλπίζεται νά 
τελειώσουν τόν Δεκέμβριον. Πρός τούτο ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία ¿ψήφισε πίστιοσιν ιο,οοο δραχμών.

ΚΑΤΑ τά 1902 ή Σαμιακή Ιίυβέρνησις -είχεν Απορ- 
ρίψει,αιτήσεις τής Δανικής’ Ακαδημίας καθώς καί 

τής ’Ακαδημίας τοΰ Μονάχου όπως ενεργήσουν άνα
σκαφάς είς τό Ή ραίον. "Ηθελαν οί Σαμιώται νά γεί- 
νουν ui άνασκαφαί πρός όφελος τής νήσου, όπου νά 
μείνουν όσα_τυχόν άνεκαλύπτοντο Αρχαιολογικά εύρή- 
ματα. Τόν όρον τούτον έδέχθη ή "Ελληνική ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία, ήτις έπί δύο έτη ένήργησε διά τοΰ 
κ. Καββαδία άνασκαφάς, άπό τής ι8 Σεπτεμβρίου τοΰ 
ιροε. Άνεσκάφησαν τότε τά βάθρα 29 κιόνων τοΰ 
ναού τής Ή ρας, είς μέγας βωμός, καί άλλα. Αί έργα- 
σίαι όμως τών Ανασκαφών διεκόπησαν μέ τήν Αναχώ- 
ρηοιν τοΰ ήγεμόνος Α. Μαυρογενους καί έξ αίτίας τών

πολιτικών ανωμαλιών τής νήσου. Ά λλά καί τών αρχαιο
τήτων ή τύχη έξαρταται άπό τήν πολιτικήν. Φαίνεται 
ότι, επειδή δ πρώην πρωθυπουργός τής Σάμου καί 
αρχαιολόγος συνάμα «. Θ. Σοφούλης συνειργάζετο μέ 
τήν Έλλ. Αρχαιολογικήν 'Εταιρείαν, ή κομματικώς 
Αντίθετός του τωρινή Κυβέρνηοις τής Σάμου συνωμο- 
λόγησε σύμβαοιν μέ τόν κ. Θ. Βήγανδ, έκ τών διευ
θυντών τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου, είς τόν όποιον 
παρέχεται τώρα ή άδεια νά έκτελέση άνασκαφάς είς.τό 
Ή ραίον καί τούς λοιπούς Αρχαιολογικούς τόπους τής 
νήσου, «Αποκλεισμένου παντός άλλου επί μίαν δεκαε
τίαν». Καί όμως τό απεριόριστον καί Αποκλειστικόν 
δικαίωμα τών άνασκαφών είχεν ήδη έκχωρηθή είς τήν 
ελληνικήν εταιρείαν, έγνώριζε δέ τυΰτο πολύ καλά τό 
Μουσείον τοΰ Βερολίνου.— Κατά τοΰ πολίτικο · αρχαιο
λογικού τούτου ατοπήματος εδημοσίευσεν εύγλωττον 
διαμαρτυρίαν είς τός «Αθήνας» τής 3 > ’Οκτωβρίου ο 
έφορος τών Αρχαιοτήτων κ. Κ. Ιίουρουνιώτης. ,

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

Η Βουλή εξακολουθεί τάς εργασίας της Τά νομο- 
μυσχέδια ψηφίζονται μέ συντόμους συζητήσεις 

καί τινας τροπολογίας- Τ ό νομοσχέδιον τοΰ περιορι
σμού τών νομαρχιών τό όποιον περιείχε τήν^άπο- 
κατάστασιν τής εύρείας εκλογικής περιφερείας Ιγινεν 
Αφορμή συζητήσεων καί έπροκάλεσε άντίδρασιν. Οί 
βουλευταί, οί πολέμιοι τού νομοσχεδίου τούτου έφαί- 
νοντο συνησπισμένοι καί συστηματικώς έπιδιώκοντες 
τήν ματαίωσιν τής ψηφίσεων Συζητουμένου ό)ΐως 
τοϋ νομοσχεδίου είς τρίτην ανάγνωσιν είσήλθον επι- 
δεικτικώς είς τήν Βουλήν πολυάριθμοι αξιωματικοί 
καί ΰπαξιωματικοί, έπέφερον πανικόν, καί οΰτω ¿κ 
συναρπαγής τό νομοσχέδιον έγετνε νόμος.

Ό  νέος οδτος νόμος τής εύρείας εκλογικής περι
φέρειας έλειτούργησε καί άλλοτε. Δέν ήρκεσε βεβαίως 
διά νά μεταβάλη τήν κατάστασιν τών πραγμάτων. 
Έ χει μέν τό καλόν άποτέλεσμαΚνά άπομακρύνη τόν 
βουλευτή»· τών εκλογέων Αλλά προσεγγίζει αυτόν 
πειθηνιώτερον πρός τούς κομματάρχας. Δι’  αυτών θά 
συναλλάσσεται πάλιν ό βουλευτής μέ τό πολύ κοινόν 
τών έκλογέων. Πάντως όμως ή κατάσταοις βελτιούται 
διότι είς τήν εύρείαν περιφέρειανίέπιπλέουν εύκολώ- 
τερον οί άριστεϊς καί οΰτω γενναται έδαφος άνα- 
δείξεοις τοΰ γοήτρου τής ίκανότητος καί τής έπιβολής 
τής υπεροχής. Ή  άντίπραξις συνεπώς τής Βουλής 
είς τήν ψήφισιν τοΰ νομοσχεδίου έπροκάλεσε δυσμενή 
Ιντύπωσιν. Έκρίθη άστοχος, καί εύρεν έπιδοκιμασίαν 
ή έπέμβασις τοΰ Συνδέσμου διά τήν ψήφισιν τού 
νομοσχεδίου. Έλειψε καί είς τάς κρίσιμους αύιάς 
στιγμάς τό στοιχειώδες τακτ έκ μέρους τών πολι
τευτώ'·.

'Υπολείπεται ήδη ή έπιψήφισις δευτερευούσης σημα
σίας νομοσχεδίων τινών καθώς καί ή ψήφισις τού 
νομοσχεδίου περί οινοπνεύματος διά νά δυνηθή νά 
ύποβληθή ό προϋπολογισμός καί νά λήξη τό έργον 
τής Συνόδου. — Τά τών οικονομικών τής χώρας μέ 
τή»· νέαν κατάστασιν τών πραγμάτων έξεθέσαμεν είς 
προγενεστέρας κρίσεις μας. — "Ηδη άνεκοινώθη ότι ή 
Κυβέρνησις θ ά  ύποβάλη νομοσχέδιον περί καταργή- 
σεως του φόρου τών άμπέλων καί τών άροτριώντων 
κτηνών. Αδυνατούμε'1 νά δεχθώμεν Αληθή τή'· εΐδη- 
σιν ουδέ φανταζόμεθα ότι δύναται ή Κυβέρνησις νά 
προβή είς κατάογησιν φορολογικών νόμων παγιω- 
μενων μέ σταθεράν όπωσοΰν τήν άπόδοσιν προτού 
τούλάχιοτον έξαοφαλισθή ή προσδοκωμένη έκ τών 
νέων φορολογικών νομοσχεδίων άπόδοσις- Ό  κ. Ευτα
ξίας, ό  όποιος είογάσθη άκα^ιάιως καί μεθυδικώς 
όσον επιτρέπουν αί περιστάσεις, δέν φαίνεται είς 
ήμάς πιθανόν ότι θά  προβή είς κατάργησιν εσόδων 
καθ’ ήν στιγμήν σημειοϋνιαι γενικώς ελαττώσεις τών

δημοσίων εσόδων καί ή άπόδοσις τών νέων φόρων δέν 
δύναται νά καθορισθή μετά προοεγγίσεως. Ή  κατάρ- 
γησις αυτή θά προτάθή, ό>ς λέγεται, είς αντάλλαγμα 
τών νέων φορολογικών έπτβαρύνσεων. Ά λλα νομιζο* 
μεν καί είς τήν περίστασιν αύτήν σκοπιμώτερον όπως 
οί νέοι φόροι έπιβληθώσι μέ μικρότερον δριον καί 
άν δειχθώσιν εύδοκιμοΰντες νά ύψωθή τούτο,_ καί 
τότε νά καταργηθώσιν οί παλαιοί φόροι, συμφώνως 
μέ τήν άνεγνωρισμέ'ην έπιστημονικήν αλήθειαν κατά 
τήν όποιαν οί λειτουργοϋντες φόροι καί άποδίδοντες, 
καί έάν Ιχωσι κακήν τήν βάσιν των, είνε κακά «εύ 
κείμενα».

Τήν δμαλήν έξέλιξιν τών πραγμάτων είς τά παρα
σκήνια έτάραξαλ' καί τά δημ.οσιευθέντα τού Στρατιωτι
κού Συνδέσμου είς τόν «Χρόνον»,, διά τών οποίων 
έζητήθη ή εκ τής ένεργού υπηρεσίας άπομάκρυ'·σι.ς 
τού Γενικού Ε φόρου τών Αρχαιοτήτων κ. Καββαδία 
ώ ς  καταχραστοΰ καί τών τεσσάρων Ιν Ρώμη,_ Βιέννη, 
Παρισίοις καί Βερολίνφ πρέσβεων ώς ά'πκάνων. Τό 
τοιοϋτον έπεζητήθη πρός_ άπολύμανσιν τών ύπηρεσιών 
έκ τών Αχρείων καί ανικάνων. Τό εςγον τούτο ούτινος 
Ιπελήφθη ό Σύνδεσμος είνε τόσον σπουδαΐον^ όσον 
καί δυσχερές. Έ άν περιορισθή αυστηρότατα έντός τοΰ 
κύκλου τών Αποδεδειγμένο»; Ανήθικων καί Ανικάνων, 
θ ά  κατίσχυση καί θά  έπιτύχη τό αγαθόν  έάν όμως 
άπαξ καί μόνον έξέλθη τού κύκλου τούτου, έάν θίξη 
έπί παραδείγματι πρόσωπον έχον άντιπαθείας ώ ;  εχον 
ίοχύν άλλ’  υπέρτερο'' κατηγορίας έν τή δράσει του, θά  
έπιφέρη δχι μόνον ματαίωσιν τού σωτηρίου έργου του 
Αλλά καί επικίνδυνον περιπλοκήν, Ό  Σύνδεσμος είς 
τήν δρασιν του δέν έχει τήν ύλικήν ίσχύν τής ένο
πλου δυνάμεως άλλά τήν ήθικήν Ινίσχυσιν τών μεγά
λων λαϊκών στρωμάτων. Ά νευ  αύτής εκλείπει τήν 
τήν Ιδίαν ώραν. Δέν είνε δυνατόν διά τούτο νά δια- 
πράξη Ιργον άντικείμενον είς τό αίσθημα^ πάσης 
ευθείας συνειδήσεως. Τούτο είμεθα βέβαιοι ότι γνω
ρίζει καί συναισθάνεται ό Σύνδεσμος, τόν όποιον εκ- 
προσωποϋσιν άνδρες συνετοίκαί βαθυγί'^μονες-Έλπίζο- 
μεν ότι ουτω μέ σύνθημα τήν δικαιοσύνην καί τό καλρν 
τής Πολιτείας θ ά  δια>ύσωμεν καί τόν άκανθιόδη δρό
μον τής προσωπικής έκκαθαρίσεως τών δημοσίων 
λειτουργιών. Ή  έκκαθάρισις τών δημοσίων λειτουργών 
θά  έπιφέρη οΐκοθεν Ικκαθάρισΐ'1 καί τώ\· άλλων Ε ται
ριών καί Σωματείων. Θά άποτελευθη ατμόσφαιρα 
καθαρμού άνευ άναμίξεως βιαίας έξωθεν προσώπων 
ήτις ήθελε πάντως γέννηση ίσχυράν άντίδρασιν, προ· 
κειμένου περί ιδρυμάτων Ιδιωτικής τρύσεως, καί_ήτι.ς 
θά έδυσχέραινε άλλως τόν Σύνδεσμον είς τό έργον 
τής έκκαθαρίσεως τών δημοσίων υπηρεσιών, όπερ καί 
προέχει παντός άλλου· ΑΓΡΙΠΠΑΣ

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

ΤΟ είπε καί ό Ούάϊλδ, ότι ό  κριτικός πρέπει μέ τήν 
τήν κριτικήν του νά έκφράζη τήν συγκίνησιν πού 

αισθάνεται Ιμπρός είς τό έργον τής τέχνης, όπως ό 
τεχνίτης έκφράζε.ι μέ τήν τέχνην του τήν συγκίνησιν 
πού αισθάνεται έμπρός είς τήν φύση·. Ά λ λ ’ όταν νέαι 
συγκινήσεις πηγάζουν άπό μίαν καλήν κριτικήν, πώς 
πρέπει νά τάς έκφράζη ό αναγνώστης τής κριτικής 
αύτής, όταν μάλιστα τύχη νά είναι κριτικός καί αύτός; 
— Τήν άπάνιησιν δίδει μέ τό παράδειγμά του Γάλ
λος κριτικός Φαγκέ. Κρίνων αύτάς τάς ημέρας έν Δο
κίμων διά τόν χαρακτήρα καί το πνεύμα τού Δάντη, 
γραμμένον άπό τόν κ. Μαυρίκιον Παλαιολογκ, τό'· βιο
γράφον τού Άλφρέδου Δέ Βΐ'ύ, έχει μεταξύ άλλων καί 
τάς Ιξής φράσεις: « Ό  κ. Παλαιολογκ άναλύων^άόν 
Δάντην, ώ ς  ποιητήν καί συγγραφέα, μάς^" δεικνύει 
μ’ έξαιρέτους λέξεις, τήν αύστηράν καί αύθεντικήν 
άκριβολογίαν του είς τό ζωγράφισμα τών ανθρωπίνων 
τύπων, τήν ένάργειαν καί τό εύρος τών τοπίων του,



τήν βαθύτητα; τήν δεμένην μέ ύπεςοχον άπλότητα, 
της ψτυχολογίας το», τήν θαυμαστήν του ανχίληψιν 
της αλληγορίας καί τοδ συμβόλου, ένωμένην μέ τό 
μοναδικόν χάρισμα του ώμού καί σχεδόν αγρίου πραγ- 
ματισμοΟ, —  είς τρόπον ώστε (προσθέτει ό Φαγκέ) ό 
ποιητής ¿κείνος μον φαίνεται δχι μόνον ίστάμενος 
μεταξύ τού Γκαΐτε καί το »  Σαιξπτ'ιρου, άλλά περί- 
κλείων μέσα του καί τούς δύο».

ΚΑΙ, προχωρών δ  fot¡κριτικός —  άς τόν δνομάσωμεν 
Ιτσι —  Φαγκέ, ενθυμίζει πόσον έχθρική πρός τόν 

Δάντην έφ ά 'η  άλλοτε ή  γαλλική κριτική. Ό  Β ολ- 
ταΐρος έγραψε δοκίμιον έκατοντασέλιδον περί έπικής 
ποιήσεως, δπου ούτε λέξιν έχει διά τόν Δάντην. Ή  
«ιωπή του είναι πολύ ενδεικτική. Και τού έχει υέν 
είς τό Φιλοσοφικόν Λ εξικ όν  του άρθρον, άλλα τί του 
γράφει. Χριστέ μου! «"Εγραψε ό  Δάντης μίαν κωμω
δίαν διά τήν Κόλασιν, τόν Παράδεισον καί τό Καθαρ
τήριον, καί ή  κρεατοσαλάτα αύτή έθεώρήθη ώ ς ώραΐον 
ποίημα». Κσ-ί παρακάτω; « Ό λ 'α ΰ τ ά  είναι γραμμέν’α 
μέ τό κωμικόν ύφος ; "Οχι. "Ο λ ’ αύτά είναι τού ήρωϊ- 
κού είδους ; Ό χ ι , Σέ τί γούστο  είναι τό ποίημα αύτά; 
X ’  ένα άλλόκοτο γούσ το .·  Κ αί άρκεΐται νά πρόσθεση 
6 η  «υπάρχουν εκεί μέσα στίχοι τόσον καλότυχοι καί 
τόσον άφελεϊς ώ στε δεν έγΙρασαν Από τετρακοσίιον 
έιών καί δέν θ ά  γεράσουν ποτέ», καθώς καί ότι, «ποί
ημα, άλλως, δπου στέλνονται πάπαι εις ΐήν κόλασιν προ- 
καλεΐ πολύ τήν προσοχήν». Τήν ιδίαν περίπου εποχήν 
έγραφε'1 ό Βολταΐρο; πρός τον αίδεσιμώτατον Μ πεΐ- 
τινέλην εις Βεράνταν. «Ε κ τιμ ώ  πολύ τό  θάρρος μέ τό  
όποιον ¿τολμήσατε νάείπήτε S u  ό Δάντης ήτο τρελλόξ 
καί τό έργον του τέρας. Μάρέσουν δμως πολύ περισ
σότερον είς αύτό τό τέρας καμιά πενηντάρια στίχοι 
ανώτεροι τού αίώνος του, παρά δλα τά σκουληκάκια 
τα λεγόμενο σονέτια , πού vgwojvioi καί πεθαίνουν 
κατά χιλιάδας, σήμερον, άπό τό Μιλάνον εοις τόν 
Τάραγτα».

Λ ΑΛΑ καί ό Σατωβριάνδος — παραξενεύεται δέ μέ 
'• α ύ τ ό  ό Φαγκέ —  αμέλησε νά γράψη διά τόν Δάντην 
είς την έπιοκόπησίν του διά τούς μεγάλους ποιητάς 
καί τούς μεγάλους καλλιτέχνας δσοι ένεπνεύσθηοαν 
άπό τήν χριστιανικήν θρησκείαν. Ό λίγας μόνον λέξεις 
λέγει δι° αυτόν, γενικός, παραπολύ γενικός μάλιστα. 
Δέν είχε λάβει τόν κόπον νά Ιμβαθύνη είς τόν Δάντην. 
Κ αί μόλις τόν δέκατον Ινατον αίώνα íaltissim o poeta 
εύρήκε χάριν είς τά ομματα των Γάλλων ποιητών. 
Ό λ ο ι  πλέον —  Ούγκώ και Μπαρμπιέ, Γκω τιέ καί Λα- 
μαρτϊνος καί Μυσσέ —  τόν είδαν είτε ώς διδάσκαλον, 
είτε ώς όμότιμόν των, καί πάντες ¿χαιρέτισαν τήν 
' μεγάλην ψυχήν, τήν αθάνατα λυπημένην, καί άθά- 
νατα γόνιμον των μεγάλων σκέψεων».

ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ άπό τάς ’Αθήνας, ό Γάλλος συγγρα- 
φεύς κ. Jules Bois ώμίλησε ένα βράδυ είς τήν 

αίθουσαν του ‘φδείου. Θέμα « Ή  θεία άνθρωπότης», 
Διέκρινε τόν μικρό»', τόν ταπεινόν άνθρωπον άπό τού 
ύπερτέρου· δύο ιδιότητες αΐ όποϊαι, συνυπάρχουσαι είς 

τήν άνθρωπίνην φύσιν, πα
ράγουν τόν ύπεράνθρωπον 
τόν πλησιάζοντα πρός τό  
θειον Καί τής ΰπερανθρώ- 
που ζω ή ς ή  ύψίστη έκδή- . 
λωσις είναι τό Αριστούρ
γημα τής τέχνης, ή  Ά κρό· 
πόλις- Γ ύρω  τής Ιδέας ιχύτης 
έπλεξεν ό συγγραφεύς ώραί- 
ας φράσεις, μέ μίαν άπο- 
στροφήν πρός τήν’Αθηνάν.

-  «”β  θ εά »  —  τής είπε με
ταξύ  άλλων — «τού χιτώνας 

jales Bois καί έσθήτος σου αί πτυχαι

είναι ποιήματα κσλ προσταγαί- θέλομεν ν ά σ έ  νπακαύ- 
σωμεν καί νά σέ τραγουδήσωμεν. Θέλομεν νά σέ δη- 
μιουργησωμεν πάλιν είς τόν κόσμον, ’ ίϊσ ο  άλλοτε ή 
κόρη Ινός θεού- θ ά  ύψ ω θής ακόμη. περισσότερον, θ ά  
γείνης τής Άνθρωπότητος ή κόρη. Καί σύμφωνα μέ 
τήν σκέψιν σου καί τόν ρυθμόν σου, θάνοικοδομήσω- 
μεν ήμείς ιό  "Αστυ, τήν Τέχνην καί τόν "Έρωτα». Ή  
θ εά  ίνιοτίσθη τής φωνής του άπό τά βάθη των αιώ
νων, κ ' εδωκεν ευμενή είς τόν ξένον Τ η ς  άπόκρισιν. . .

λ ά ΙΑ Σ  κόρης έκλεκτής ό  θάνατος, Απ' εκείνες πού 
‘  ·  ί  ή  κοινωνία τω ν 'Αθηνών υπερήφανα θ ά  ήθελε νά  
έπιδείξη, τής Ραχήλ Μερκάτη, όπού τήν σκέψιν της ί
¿χάριζε είς τήν τέχνην καί μ ’  αύτήν ¿στόλιζε τήν ζωήν 
της, ένέπνευσε είς τόν κ. Μαλακάσην τούς οτίχους 
αύτούς:

Ε Π Ι Τ Α Φ Ι Ο  Σ Τ Η  Μ Α Κ Α Ρ Ι Α  Κ Ο Ρ Η  Ρ .  Μ Ε Ρ Κ Α Τ Η

'Από βαδειές, βγαλμένο, κι αγιάτρευτες πληγές 
Τό ΤΧνεϋμα εδώ τον πόνον πιστότατο άγρυπνα. 
•Ευτυχισμένη πού etoai.’ κακώς δέ σε ξυπνά,
Νά δής τί σπσραγμένες παράτησες καρδιές- !
Παρίοι II Ν/βρΙοι* 3909 Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

Λ  ΓΟ ΐομίδι« μέ ποιήματα είδαν μαζί τό φώς, αίιτάς 
ί-Δ τάς ημέρας Τού ενός ό  πατέρας «¿πήρε πλέον τόν 
κατήφορο οτών χρόνων τήν κοιλάδα», οπως λέγει ό 
Ό θέλλος. Του άλλου, έχει πολύν ανήφορον άκόμη ;
εμπρός του- Δέν έκλέγομεν,— παίρνομεν άπλώς τό 
πρώτον ποίημα καί άπό τήν μίαν καί άπό τήν άλλην 
συλλογήν, κατά σειράν πρεσβειών:

ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Αϋρα. τερπνή μϋρα δροσιές σκορπίζει 

"Ο&ε περνιξ, καί τό γλυκό φεγγάρι 
Μ' έναν γαλακτερό πέπλο στολίζει 
Τήν Πλάοιν όλη. "β  τής νυχτιάς ή χάρι■'

•Στή σιγαλιά πού γύρω είνε Απλωμένη,
’  Απ’  τά  β α ϋε ιά  τή ς  γη ς  τής δοξασμένης  
Κάτι κρυφό λές καί σιγά Ανεβαίνει,
Κάτι ‘σάν στεναγμός ζοιής βαμμένης,
Ζωής μεγάλης .. . Καί ’ σιό ξύπνημά της,
ΪΊερίλνπη, ’ οσν ’ κείνοι πού έπιζουνε 
Σ' άλλους, γλυκούς, ή Άκρόπαλι στενάξει.
Τον Φιλοπάππον τό μνημείο, σιμά της 
Αές κράξει τούς d-νητονς νά όνειρενδοννε- 
βονβής, μαρμαρωμένης Σφίγγας μοιάζει.
] «Στίχοι» 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
Σαν κοιμισμένοι δράκοντες τ άπόγκρεμνα 
Τά βράχια τό χωριά μον περιζώνουν' 
βειό λιγοοτό τό φως τον ήλιον δείχνουνε 
Καί πειό μεγάλες τής σκιές Απλώνουν

Καί τά μικρά κατάλενκα σπιτάκια τον 
Στα πόδια τους, οά φοβιστά, σκορπιοννται 
Σφιχταγκαλιάζοντας τής πέτρες που πρίν ζήοοννι 

Ύπνο βαρύ κι ¿τάραχο κοιμούνται.
Μόλις πού τής ζωής ό άναοοσμές 

Ώε μέσα ατά χωριό μον φτάνει.
Κι’ αυτός άντίς για λούλονδα κι άν&άδεντρα 

Έληές καί κυπαρίσσια μόνο φτιάνει.
Άραχλης μοίρας ή κατάρα τό άνάάρεψε,
Μ α  ιό φτωχό χω ρώ  μου δέν παραπονιέται'
Κνχτάζει άπό μακρυά κάποια λουρίδα Άάλασσας 
Καϋύις ελπίδα' κί δλο συλλογιέται, . . 

l«Si>v δνειρα») ΟΥΡΑΝΗΣ
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ΕΝΑ νομοσχέδιου, ενδιαφέρον τήν πνευματικήν παρα
γωγήν, — μισό καί αύτό, διότι περιωριζειο είς την 

άναγνώρισιν τής ιδιοκτησίας μόνον^ τών θεατρικών 
έργων έφ’ όσον παίζονται άπό σκηνής, — εσκονταψεν 
είς τόσην άντίδρασιν, ώστε έβούλιαξεν εις τα απατα 
νερά τής Η μερήσιας Διαιάξεως, και αμφίβολον είναι 
&ν θ ά  ποοφθάση νά ψηφισθή άπό την Βουλήν. Και 
δμως αν έψηφίζετο, θ ά  ήτο μία καλη αρχη, μ οσα και 
δν λέγουν έναντίοντουοί άντιδρώντες. Και το περίεργον 
είναι—  θά ήτο άφύσικον αν είς τόν τοπον ρας δεν 
παρουσιάζετο καί τό περίεργον αύτό — ότι η αντιορα- 
σιςίήλθεν.άπό έκίί δπου κανείς δεν την επεριμενε, άπό 
Ανθρώπους καυχωμένους ότι είναι πνευματικοί μεγα-
Koux'nua'tidv. β . , , .

Τ ό  δίκαιον Απαιτεί νάναφερωμεν οτι εις τον αγώνα 
ύπέρ τής προστασίας τών έργων τού πνεύματος επρω- 
τοστάτησαν αί Ιφημερίδες «Νεον Α σιυ», «Καιροί» 
καί «'Ελληνικός Κόσμος»· 01  «Καιροί» μαλιστα Αφιέ
ρωσαν είς τό ζήτημα κύρια άρθρα, δπου άνεγνωριζε 
κανείς τήν δικαιοσύνην ύπό τήν πενναν του διευθυντου 
των Είς εν άπό αύτό εΐδαμεν και την πληροφορίαν 
ότι ό θιασάρχης κ. Δ. Ταβουλάρης πρώτος ωρισε πο
σοστά διά τούς δραματικούς συγγραφείς ■ · - Αλλα φαί
νεται οτι δέν θέλουν οί πνευματιοδεις νομοθεται μας 
νά ψηφίσουν τόν νόμον, φοβούμενοι μήπως έκλειψη 
καί άπό τήν ’Ελλάδα ένας σπουδαίος κλάδος της πνευ
ματικής παραγωγής: ό τής συγγραφής άρθρων και 
μελετών urreQ τής πνευματικής Ιδιοκτησίας 1

ΜΕ μ>η μόσυνον σεμνόν είς τήν Μητρόπολιν τής 
ελληνικήςπρωτευούσης εωρτασθη εφ ετος(8 Νοεμ

βρίου) ύπό τώ ν Κρητώυ ή έπέτειος τής ολοκαυτωοεως 
τής ιστορικής μονής τού Άρκαδιου. Ο κ. 1 . Στρα- 
τήγης απήγγειλε δυθύραμβον ένθουσιωδη προς την 
Κρήτην ίδου ή άρχή του :

« Ώ  πνεύμα τής Έλευτεριας αθάνατο,
Πού βγήκες απ' τής Ί δ η ς  πρώτα το βουνο,
Μ’  άτέλειωτην άρχή w i  τέλος άναρχο,
Σ π αθί στό χέρι και στό μάτι κεραυνό·

Μ ’ Ινα σου βλέμμα φλόγισε τά στήθη μου,
Τ ό  τρόπαιο ττις Κρήτης μας νά 'π ώ  _
Καί τούς νεκρούς της ήρωας με τή λυρα μου 

"Ο χι νά κλάψω, μά νά πώ πινδάρειο σκοπο . - .»

Καί στήλας μακράς άφιέρωοεν ό αθηναϊκός τύπος 
είς τήν άνάμνησιν τού ήρωϊκοΰ γεγονότος, περι τό 
όποιον, ώς άναφέρει ό  «Διαβάτης» τού « Εμπρός» (κ. 
Ί ω . Κονδυλάκης) Ιχει εκτοτε θημιουργηθη θρύλος 
παριστάνων τόν ηγούμενοι· Γαβριήλ, ανδρα γηραλεον, 
μεταδίδοντα διά δαυλού τό πυρ είς την πυριταποθηκην 
τής μοιίκ κατά τήν στιγμήν τής εισβολής των Ιουρ- 
κων «Καί ό θρύλος οδτος, λέγει, έφθασε μέχρι?, ημών 
καί θ ά  φθάση ίσως καί περαιτέρω, διότι οι θρύλοι 
έχουν πολλάκις μεγαλητέραν τής ιστορικής αλήθειας 
ζωτικότητα». Ά λ λ ά  τό Ιστορικόν γεγονος δεν είχεν 
ανάγκην τής έπικουρίας τού θρυλου. 01 κλειόμενοι είς 
τό Άρκάδι, ένφ ήδύναντο ¿γκαίρως να καταφυγουν είς 
άσφαλέστερον μέρος, ¿προτίμησαν νά μείνουν και 
νάντισταθοΰν μέχρι θανάτου. Δύο ημερονύκτια επετι- 
θετο ό κυκλώσας τήν μονήν τακτικός και ατακτος 
στρατός τού Μουσταφδ πασσά- κατα το διάστημά 
τούτο έφονεύθη καν ό  ήγού|«νος Γαβριήλ, ο ο ο ς  δεν 
ήτο γέρων, άλλ’  Λνήρ είς τήν άκμήν τής ηλικίας του, 
μεγαλόσωμος καί ρωμαλέος. Ό τα ν , την τελευταιαν 
νύκτα, τό βαρύ πυροβολικόν ηνοιξε ρήγμα ει? τον 
περίβολον τού μοναστηριού καί είσωρμησανοί πολιορ- 
κηταί, είς τών πολιορκουμένων εβαλε πΰρ εις την 
πυριταποθηκην καί μέρος τού περιβόλου μετα των 
συνεχομένων κελλίων άνετινάχθη και κατεπλακωσε 
άναμίξ Τούρκους καί Χριστιανούς. Ό σ ο ι  εκ των υπερα

σπιστών έπέζησον, άλλοι ¿σφάγησαν και άλλοι ζωγρη- 
θέντες έτουφεκίσθησάν - - ·

Ό  κ. Κονδυλάκης διηγείται διάφορά Ιπεισοδια της 
πολιορκίας. ΙΙαραθέτομεν έν άπό τά  συγκινητικωτερα, 
δπου τό πρόσωπον τού προδότου επαιξε ένα ακακο 
περιστέρι:

„•Αφού συνελήφθησαν καί ωδηγΐ|θη_σαν προς τον 
πασσάν οί τελευταίοι τών υπερασπιστών τού Αρκά 
δίου, είς τών Τούρκων ίδών μίαν περιστεράν καθημε- 
νηνέπί τού κωδωνοσταοίου τού ναού τήν ¿πυροβόλησε 
καί τήν έφόνευσεν. Ά λ λ ’ ή περιστερά, αντι νο. ιτεση 
κάτω είς τήν αύλήν, Ιπεσεν έπί τού θόλου. Ο Ιοδρκος 
εύρε μίαν κλίμακα καί άνέβη είς τήν στέγην του ναου. 
Ά λ λ ’ έκεΐ, εκτός τής περιστεράς, εύρε και Ινα^νεον 
κρυπτόμενον μεταξύ τών δύο θόλων, τόν όποιον ίσφα- 
ξεν. "Α ν ελειπεν ή περιστερά, ό δυστυχής εκείνος πιθα- 
νώτατα θ ά  Ισώζετο».

EIS τό τελευταίου Δελτίου τής Λαογραφική; Εται
ρείας δημοσιεύονται μερικοί νεοελληνικοί μύθοι, 

τούς οποίους εστειλεν ¿κ Πατριόν ό  κ. Χ · Π . Κορυλλος. 
Παίρνομεν ένα, χαρακτηριοτικώτατον;

« Ό  σ π α ν  τ ξ ό χ ε ρ α ς  κ α ί ή  ά λ π ο ύ  -.

«Μ ιά φορά δπου έβρεχε καί έπεφτε καί χαλάζι, ένας 
σκαντζόχερας εύρέθη ’ς τό λόγκο και δεν ήξερε που 
νά τρουπώση γιά νά γλυτώση άπο το χαλαζι. Σ ε  λιγο 
ηύρε μιά άλπότρουπα κ’ έπήγε για να μπη μεσα, Λλλά 
ή άλπού πού ήτανε μέσα δέν τόν άφηνε. ’Εκείνος τής 
είπε παρακαλώντας νά.τόν άφηση νά βαλη τό κεφάλι 
του μόνον ’ς τήν τροΰπα καί γιά το κορμί του δέν τον 
εμελε. Ή  άλπού μέ τό. πολλά τόν άφησε και έβαλε το
κεφάλι του μέσα· άλλά ό σκαντζόχερας λιγο λίγο έμ
παινε, καί δντας ¿ζύγωνε τήν άλπού, έσηκωνε ι  άγκα- 
θια  του καί τήν τρούπαγε. Ή  άλπου, τι να καμη; 
έτοαυγ«ότανε ’ςτή ν  άκρη, καί ό σκαντζόχερας ούλο 
έμπαινε. "Ε τσι λίγο λίγο επέταξε τήν άλπου απο τήν 
τρούπα καί έμεινε εκείνος μέσα νοικοκύρης». ^

'Ώ ς σημειώνει ό  κ. Ν . Γ . Πολίτης, ο  μύθος ουτος 
υπομνηματίζει άριστα μεσαιωνικήν έλληνικήν παροι
μίαν, πιθανόκ έξ αύτού συμπτυχθείσαν,^ ητις, παρα- 
φρασθεϊσα έκ τής δημώδους έσώθη παρα Πλανουδη : 
«Ποίησόν με ένοικον, ϊνασέ ποιήσω έξοικον», και παρ 
’Αποστόλη : «"Επηλυς τόν ένοικον». ·

ΠΑΛΙΝ έορτάς είχαν οι Γερμανοί &ιά νά τιμήσουν 
ένα μεγάλον ποιητήν —  τόν Σίλλεβ. Ό  παγκόσμιός 

φιλολογικός τύπος εύρήκεν αφορμήν ν’αδελφωση παλιν 
τόνομα τού δραμαιογράφου τών «Ληστών» με την 
δόξαν τού Γκαΐτε. Είναι ηδη άδελφωμενοι οι Ανδριάν
τες των ένώπιον τού θεάτρου τής Βαϊμάρης —  της 
μικρός πρωτευούσης μιας άσημου ηγεμονίας, που έδο- 
ξάσθη άπό τήν ποιητικήν δυάδα. K ui άνασκαλευοντυ.ι 
τά παλαιά χρονικά διά νά δημοαιευθούν εκ νεου τα  
δεινοπαθήματα τής νεαιτκής ζωής του Σιλλερ που 
¿κλόνισαν τήν ύγείαν του καί πρόωρα τόν έφεραν εις 
τόν τάφον. Καί παρατίθενται διά τους δυο ποιητας και 
φίλους παραλληλισμοί δπου όργιάζει η ερευνά τω>· 
κριτικών Ινός ολοκλήρου αίώνος. Αλλ ιδου εν άπο- 
σπασμα διά τήν έπιρροήν τού Γκαΐτε επ ιτού  Σιλλερ, 
γραφεν άπό τόν διάσημον κριτικόν Chamherlain, τόν 
εκδότην τής αλληλογραφίας τών δύο ποιητών :

« Ό  Γκαΐτε —  ό  κόσμος που ήτον η σκεψις^ του 
Γκαΐτε -  έγίνετο διά τόν Σίλλερ στο.χεΐον, νεα ατμό
σφαιρα, δπου ή  μπορούσε ποιητικώς νάναπλαττη ο,τι 
πρωτήτερα άφηρημένως μόνον άντελαμβανετο. Διά να 
μεταχειριοθώμεν μίαν οίκείαν του εικόνα, ο  Ικαιτε  
είχε καταστή διά τόν Σίλλερ καθρεπτης, μαγικός κα· 
θοέπτης. Βεβαίως δέν υπάρχει είς τας τελευταίας τρα
γωδίας τού Σίλλερ ούτε μία μεγάλη μορφή που θ α  
ήτο δ,τι είναι δίχως τήν παρουσίαν του 1 καίτε- όχι



94

πως δεν είναι, άπο κεφαλής μέχρι, ποδών, αί μορφαί 
αυται δημιούργημα του Σίλλερ· άλλά έκ τής συνά
φειας του με τόν Γκαϊτε έμαθεν δ  Σίλλερ νά ένδύη με 
σχήμα σαφές καί Ακριβές παν δ,τι τόν Ικαμνε το πνεύμα 
του να συλλαβή. . .  Ό  Σίλλερ έξ άλλου ένεθάρρυνε 
την ¿πανοδον τού Γκαΐτε είς τήν ποίησιν, καί τά γράμ- 
μαιά των άποδεικνύουν ότι πολλακις τόν έφώτισε ως 
πρός τάς άρετάς καί τάς έλΑείψεις των γραφόμενων 
του·, Αλλα αυτά δλα είναι τής επιφάνειας πράγματ«- 
κατα βάθος, ή ποιητική δημιουργία τού Γκαϊτε ήτο 
άτρωτος πλέον άπό τήν επιρροήν του Σίλλερ.

“ - « ’’Εβαλα πάντοτε τά δυνατά μου νάντισιέκωμαι, 
ελεγεν αργότερα ό  Γκαϊτε πρός τόν "Εκκερμαν, καί νά 
προασπίζω τά έργα μου, καί τά δικά του, εναντίον των 
επιρροών αύτοΰ τοΰ είδους.
» «Είς ανταπόδοσιν Ομως ο  Σιλλερ ανυπολόγιστον είχεν 
επίδρασιν είς τήν εσωτερικήν έξέλιξιν τού πνεύματος 
του Γκαΐτε· διά τού Σίλλερ οΰιος εφΟασεν είς τήν 
πληρη καί τελικήν αύτεπίγνωσίν του. "Αν ό Γκαϊτε ήτο 
καθρέπτης διά τόν Σίλλερ, ό Σίλλερ όμως τού ήτο πυρ
σός. Ερριψεν επ’ αύτοϊι φώς, μέ τό όποιον ό Γκαϊτε ένε- 
βαθυνεν οριστικά είς τήν Ανιίληψιν τής φύσεως καί 
ολης τής φιλοσοφίας του. "Ε ω ς τότε ό Γκαϊτε έιαλαν- 
τευετο ανάμεσα είς αόριστον σπινοζικόν μυστικιομόν 

π? “ ϊόΥονον, “ «όμη καί θολόν νατουραλισμόν. 
Ο Σιλλερ, Οπό τήνάρχήντώνσχέσεων τα>ν, τοΰ έδειξε 

αυτήν την σύγχυσιν τών ιδεών του, καί κατόπιν τόν 
εμυησεν είς_τή ν αληθινήν κριτικήν τής γνώοεως, 
όποιαν την ω ρισενό Πλάτων καί όριοτικά τήν διετύ- 
πωσεν ό Κάντ . . .  'Αλλά δεν π εριορίσει Ιως εδώ ή 
ή ■ επιρροή του έπί τοΰ Γκαϊτε. ΕΙχεν οδτος βάθος 
λανθανον ιδεαλισμού, διανοητικού καί αισθηματικού 
συγχρόνως, τό όποιον αί διάφοροι περιστάσεις τής εσώ
τερος ζω ή ς του τόν είχαν πάντοτε ¿μποδίσει νά δείξη· 
και χάρις πάλιν είς τόν Σίλλερ τό ¿γνώρισε. "Ε ω ς τότε 
. ,χεασάν δ€'ιέν<' '  έκουσίως, Τά πτερά του : ό Σίλλερ, 

αληθινα, τοΰ τά έλυσε.»

Τ 9  βραβείου Νόμπελ διά τήν Χημείαν άπενεμήθη 
εφετος είς τόν Γουλιέλμον Ό στβα λδ , τόν επιφανή 

Ι ερμανόν καθηγητήν τής Φυσικής Χημείας είς τήν 
Λειψίαν. Μ αθηταί του είναι όλοι, καί Ιδίως οί νεώ: 
τεροη τών σημερινών χημικών μας. Μεταξύ τοίάων 
και ό καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστημίου κ. Κ. 
¿έγγελης. οστις αφιερώνει είς τόν διδάσκαλόν του, 
ωραϊον αρθρον, δημοσιευθέν είς τήν «Εστίαν». Είς 
αυτο βλεπομεν ότι, άποσυρθείς άπό τά χημικά πειρά
ματα και την καθηγεσίαν, ό  "Ο στβαλδ έπεδόθη είς 
την «Φυσικήν Φιλοσοφίαν». Τό σύστημά του, γνωστόν 
υπο το ονομα ‘ Ε νεργητική , βάσιν έχει τήν αναγωγήν 
και εξηγησιν πάντων τών φαινομένων διά τής έ ν ε ρ γ ε ί α ς .  

Αυτη καί τ\ΐ·1η είναι οί δύο παράγοντες, έ| ών ό 
φυσικός μετά τοΰ χημικού άνοικοδομούσι καί άνιιπα- 
ριστωσι την Φύσιν σύμπασαν. Ά λ λ ’  ό "Ο σιβαλδ άρκεΐ- 
ται είς μονήν τήν ε ν έ ρ γ ε ι α ν ,  διά τής όποιας επιχειρεί 
ξ® *5>1Υ;|θχ| τα πάντα, θεωρεϊ δέ τήν ύλην απλώς 
αρμονικήν συμπλοκήν μορφών είς ώρισμένον χώρον. 
Προβαίνει και τολμηρότερον— είς όμοίαν έξήγησιν τών 
φαινομένων τής ζωής. Ά λ λ 'ά π ό  αυτά έως τά ψυχικά 
και πνευματικά ή άπόστασις είναι μηδαμινή, διότι τό 
κεντρον τής αναπτύξεως καί έκδηλώσεως αύτών είναι 
εν και το αυτό. Διανύει λοιπόν καί τήν μικράν αύτήν 
άποσταοιν τό τολμηρόν πνεύμα τού ’Ό στβαλδ, «καί 
« ο υ  —  γράφει 0 κ. Ζεγγελης —  νέα μορφή ένεργείας, 
αδελφή της χημικής ενεργείας, τής ΰερμύτητος ή τοΰ 
ηλεκτρισμού, ή πνευματική  ενέργεια, είς τήν όποιαν 
όυνανται ν< αναχθώσι τά πνευματικά φαινόμενα. Καί 
ιόου μερικά χημικά πειράματα άναλογούντα πρός τήν 
(^τυκτησιν της ε ξ ε ω ς  ή τήν άνάπτυξιν τής μνή μη ς. Καί 
10ου τα αισθήματα γεννώμενα κατά τήν μεταβολήν 
τής ενεργείας είς νευρικήν ε ν έ ρ γ ε ι α ν ,  όπως γεννδται

φώς κατά τήν μεταβολήν τής ηλεκτρικής ένεργείας 
είς ακτινοβόλον έν τφ  ήλεκτρικφ λαμπτήρι. 'Υγεία, 

εΰχαρίστησις, χαρά, ηδονή προέρχονται, κατά 
τον Ό στβαλδ , έκ πλεονασμού ποσοϋ τίνος ένεργείας- 
ασθένεια, δυσθυμία, λύπη, προδίδουν έλάττωσιν τοΰ 
αναγκαιούντος ποσοΰ Ικ ταύτης. . .  Είς τάς φιλοσοφικός 
αύτοΰ απόψεις ταύτας προέβη ενίοτε μέχρις υπερ
βολής. Οΰτω εις τινα περιώνυμον διάλέζιν αύτοΰ έν 
Βιέννη, έφθασε μέχρι του σημείου νά γράψη καί τόν 
χημικόν τύπον . , . τής ευτυχώς».

Ε Ί Σ  τό πρσηγούμενον τεύχος τών «Παναθηναίων», 
έξηγών ό  συνεργάτης μας κ. Δέ Βιάζης τάς ¿πιστο

λάς του Σολωμού, όπου άναφέρεται ότι έκαμε μακράς 
συνομιλίας μέ τήν ΑποΘαμένην ανεψιάν του, παρατη
ρεί ότι «ό ποιητής, ώς πολλοί μεγάλοι σνδρες, Ιβλεπεν 
οράματα καί ένόμιζεν ότι συνδιελέγετο μέ προσφιλή 
πρόσωπα αποθαμένα ή απάντα-. Κατά σύμπτωσιν, είς 
εν άπό τά τελευταία _τεύχη τής «Έρεύνης» τοΰ κ. Π. 
Δρακουλη βλεπομεν ότι οί «μυχιολόγοι» τοΰ Λονδίνου 
ΘεωροΟν καί τόν Γκαΐτε ότι υπήρξε μυχιολόγος. Έ πί- 
οτευεν ό  μέγας ποιητής άκραδάντοις είς τήν μετενσάρ
κω σα καί είχε βαθύ οέβας πρός τά μυχιολογικά φαι
νόμενα, κρίνων ότι παν φαινόμενον δύνατάι νά Ιξηγηθή  
ύπό νόμων διαφευγόντων τήν ήμετέραν έπίγνωσιν. 
«Είμαι πεπεισμένος, είπε κάποτε ό Γκαϊτε, ότι εζησα  
έπι τοΰ πλανήτου; τούτου χιλιάκις πρό τής ένεστώσης 
ζω η ς μου, χαΐ ¿λπίζω νά χιλιάκις μ£τ*
αυτήν», είχε δέ τήν ιδέαν ότι ήδύνατο νά ένθυμηθή 
περιστάσεις τής ζωής, τήν όποιαν έζησεν έπί Αύτοκρά- 
τορος Αδριανού ώς Ρωμαίος πολίτης... Μίαν ημέραν, 
ενφ ήτο μέ φίλους του, ηκούσθη τριγμός ξύλου καί τό 
αψιδωτόν κάλυμμα ενός γραφείου του έρραγίσθη είς 
δυο, χωρίς αίτίαν κατά τά φαινόμενα. Έ γνώσθη μετ' 
ολίγον οτι έγεινε πυρκαϊά είς γειτονικήν οικίαν κ’ έκάη 
ομοιον γραφεΐον, κατασκευασθέν άπό τό ίδιον τεμά- 
χιον ξυλου καί άπό τόν ίδιον τεχνίτην. Συνεπεραναν 
λοιπόν ότι, έπειδήέκάη τό εν, τό άλλο κατά μυστη
ριώδη συμπάθειαν ερραγίσθη. «Τοιαύτα συμπεράσματα 
η(ΐπορεΐ νά περιγελώνται, είπεν ό Γκαΐτε, άλλά τό φαι
νομένων εχει ενδιαφέρον, όχι. διότι δύναται νά Ιξηγηθή  
η διότι είναι πιθανόν, άλλά διότι είναι αληθές».

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Δέν είναι ίσως άσκοπον νά δηλωθή, άπαξ διά παν
τός, ότι αί «Γελοιογραφίαι του Δεκαπενθημέρου» ανα
δημοσιεύονται είς τά «Παι·αθήναια» όχι πρός άνασατυ- 
ρισμόν τών γελοιογραφουμένων, άλλ’ απλώς διά τήν 
ιστορίαν εν γένει, καί διά νά βλέπουν οί άναγνώσται 
μας τήνεξελιξιν τής ελληνικής γελοιογραφικής τέχι·ης.

, Είς^ τόΔελτίον τής Έλλην. Λαογραφικής Έταιρείοις 
αναφερων ο κ. Ν . Γ . Πολίτης κρίσιν έπί τής συλλογής 
Δημοτικών Τραγουδιών του κ. Ά γιδ ος Θέρου δημο- 
σιευθεϊσαν είς τά «Παναθήναια» μέ υπογραφήν Μ. 
συμπληρώνει τό διΌμα: Μ ηχαηλίδης. Δέν έφαντάσθη 
ό κ. Πολίτης ότι καί^άλλων συνεργατών μας τό όνομα 
“ ΰ’/.ίζει «π ό Μ. καί ότι ή συμπλήρωσις πολύ δυνατόν 
να ήτο —  όπως καί είναι —  ανακριβής.

Μία νεκρανάστασις πού θ ά  κόμη τά δαφνόδενδρα 
να τρέμουν καί τήν Τέχνην νά ριγήση άπό τήν παγερόν 
πνοήν των αριστοτελείων κανόνων περί δράματος! 
Συνεπ.,ηρωθη τό άπαιτούμειον ποσόν διά νά τελεσθή 
τό τελευταϊον —  μήπως θ ά  ύπαρξη αργότερα καί ύστα 
τ ο ν ;  —  Λασσανειον δραματικόν διαγώνισμα. Τό Πανε- 
πιστήμιον ¿προκήρυξε τόν άγώνα. Ο ί όροι του είναι 
ε_ις πάντα "Ελληνα γνωστοί, ώστε περιττόν νά τούς 
ανατυπώσωμεν. Ένθυμίζομεν μόνον ότι τά βραβεία 
είναι δυο, χιλιοδραχμα, τό ενα διά τήν τραγφδίαν καί
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τό άλλο διά τήν «ωμφδίαν, καί ότι τά έργα γίνονται 
δεκτά Ιω ς τήν 3 ι Μαρτίου 19ιο.

Ό  Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός παρέτεινε 
μέχρι τέλους Φεβρουάριου > 9 1 °  τήν προθεσμίαν πρός 
υποβολήν μεταφράσεων ποιητικών έργων τοΰ Βύρω
νος, διά τό ποιητικόν διαγώνισμα πού είχε προκηρύξει 
πρό τννων μηνών.

'Α ν  έξαιρεση κανείς τούς περαστικούς γαλλικούς 
θιάσους είς τό Δημοτικόν «αί εις τό Βασιλικόν, θ εα 
τρική άπραξία κυριαρχεί τό τρέχονφθινόπωρον είς τάς 
’Αθήνας. Είναι άλή θει« ότι ό  κ . Οικονόμου είς τό 
«Πανελλήνιον», τό σκεπασμένον πάλιν μέ τήν πιοσω- 
μένην τένταν του, συνέπηξε θίασον ελληνικόν ευπρό
σωπον καί υπόσχεται νά μας δώση συγκινήσεις τής 
καλής τέχνης, —  άνέβασεν ήδη τό Είς τό ν  Β ν& όν  τοΰ 
Γκόρκυ. Ά λ λ ά  πώ ς θέλετε νά ές,γααθή ή  σκηνή, 
όταν οί Λίαικήναι της μετροΰν τήν θεατρικήν έ/ιιτυ- 
χίαν μέ τά ποτήρια πού ξοδεύει τό γειτονικόν ζυθο- 
πωλεΐον;

Ό  ίλληνικός μελοδραματικός θίασος ύπό τόν κ. 
Λαυράγκαν Ικαμ* τό τόλμημα νά κό.μψη τόν Μαλέαν 
καί νάράξη στσύς Κορφούς. Τ ό  άποτέλεσμα ¿στεφά
νωσε τήν πεποίθησιν τού μαέστρου διά τήν επιτυχίαν. 
"Ενα τηλεγράφημα πρό ήμερων άνήγγειλεν ότι ένθου- 
σιάσθησαν οί τόσον δύσκολος μουσικώς, Κερκυραΐοι. 
’Επαίζετο ό «"Υποηιήφιος Βουλευτής» του Ξύντα, πού 
είχε πριοτοπαιχθή έκεΐ πρό 42 έτών. Έχειροκροτήθη  
ό θίασος, έθαυμάσθίΐ ή κ. Κυπαρίσση, έπευφημήθη ό 
επιζών λιμπρεττίστας τοΰ έργου κ. I . Ρινόπουλος.

Ή  Βουλή ¿ψήφισε νομοσχεδιον περί συγκεντρώσεως 
πινάκων καί άλλων έργων γραφικής τέχνης είς τήν 
Εθνικήν Πινακοθήκην. "Ο σα  καλλιτεχνικά έργα ζ ω 
γράφων ανήκουν είς εθνικά ή δημόσια Ιδρύματα έ| 
αγοράς, δωρεάς ή  κληροδοτημάτων, θ ά  κατατίθενται 
είς τήν Πινακοθήκην καί θ ά  διατελοΰν ύπό τήν έπί- 
βλεψιν ειδικής Ιπιτροπής.

Ή  Τουρκία έχσρήγησεν ατέλειαν εις τά επιστημο
νικά και φιλολογικά συγγράμματα, «όχι δμω ς καί είς 
τά μουσικά καί γλυπτικά εργαλεία» —  ώς λέγει μία 
επίσημος άνακοίνωσις.

Τ Α  - Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α  Ν Ε Α

‘ Ο κ τω β ρ ίο υ  2 6 . Ό  υπουργός τών Στρατιωτικών 
έκφράζει εύαρέσκειαν πρός τήν φρουράν τών ’Αθηνών  
«έπί τη ύπερόχψ καί άξίρ. έθ νικής ευγνωμοσύνης συμ
περιφορά τοΰ στρατού κατά τό κίνημα τής ιί>μ« ».

2 7 . Συζήτησις είς τόν τύπον περί εΰρείας καί εύρυ- 
τάτης εκλογικής περιφερείας· νομοσχέδιον 8ον υπουρ
γείου: Γεωργίας, βιομηχανίας καί Έμπορ/ου, Ν έα δια- 
κοάτοσις τής Πύλης πρός τάς Δυνάμεις διά τό Κρητικόν.

2 8 . Ό  "Αγγλος πρωθυπουργός άγορεύων λέγει: 
«ούδείς κίνδυνος άπό τήν εγγύς Ανατολήν». Ό  Κλε- 
μαναώ διαψεύδει ότι ύπεσχέθη τήν Κρήτην είς τόν 
βασιλέα μας.

29. Νομοσχέδιο, περί πανεπιστηιικοιών έδρών προ- 
καλοΰν φοιτητικόν έρεθισμόν καί συγκλητικός διαμαρ
τυρίας· τά άλλα έκπαιδευτικάάναστατώνουν τόν κόσμον 
τών διδασκάλων.

30 . "Εχουν πλέον παραδοθή καί οι δύο μείναντες 
Ασύλληπτοι Αξιωματικοί τοΰ ναυτικού κινήματος- αί 
σχετικοί Ανακρίσεις γίνονται σιγά - σιγά.

31. Λέγεται πώς αί Δυνάμεις θ ά  δηλώσουν ότι θεω 
ρούν πάλιν ακατάλληλον τήν Ιποχήν διά τήν άνακί-

νησιν τοΰ Κρητικού ζητήματος, άλλ’  ό  ξένος τύπος 
θορυβεί περί αΰτό.

Νοεμβρίου ί. Συνέρχεται καί συνεδριάζει είς τάς 
’Αθήνας Πανελλήνιον Συνέδριου Γεωργίας, Βιομηχα
νίας καί ’Εμπορίου μέ πρακτικώτατον πρόγραμμα. Ή  
περίφημη «τραγική χώρα», ή Στάϊνελ, πού Ιδικάζετο 
στό Παρίσι ώ ς  δολοφόνος τοΰ συζύγου «αί τής μητρός 
της αθωώνεται. Ξαναρχίζει ή Τουρκική Βουλή· πρόε
δρός της πάλιν ΰ Ά χ μ έτ  Ρ ιζδ . Αναβρασμός καί ταρα
χώδες συλλαλητηρίου είς τόν Βόλον διά τήν «λαιο- 
δεκάτην.

2 . Φαίνεται πώς έγειναν προτάσεις είς τήν Κυβέρνη- 
σιν διά δάνειον zoo εκατομμυρίων μέ συμφέροντος 
όρους·

5 . Τρικυμίια καί ναυάγια, βροχαί καί πλημμύραι 
Μ ία δήθει- βόμβα άνάβει στά Χανιά. Ή  Τουρκία σιέλ- 
λει ένισχύσεις είς τά σύνορά μας. Ή  βουλευτική άντί- 
δρασις εναντίον τής εύρυτάιης κορυφωνεται· παρ' 6X1- 
γον υπουργική κρίσις· η Αξιωματικοί τοΰ Σ τρ . Συνδέ
σμου παρουσιάσθησαν είς τόν πρωθυπουργόν, Ινφ ¿συ- 
ζητεϊτο τό νομοσχέδιον· κίνησις στρατιωτικών είς τούς 
διαδρόμους καί τά θεω ρεία τής Βουλής, ή  όποία 
άμέσως ψ ηφίζει: ιό νομούς, ιό έκλογικάς περιφερείας.

4. Είς τόν «Χρόνον» (τών ’Αθηνών) άρθρον σημαν
τικόν : ότι ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος «έχει στερράν 
άπόφασιν νά ίδή ουντελούμενον τό Ιργον του έν τη 
όλότητι αύτοΰ». Ό  Μ . Βεζύρης εΐπεν είς τούς συν- 
υπουργούς του διά τό Κρητικόν : «Έγείναμεν γελοίοι 
πλέον!»

6. Ά ν α ζή  ή τουρκική λογοκρισία: άπηγορεύθη ή 
εισαγωγή διαφόρων αθηναϊκών έφημερίδων. Συζήτη- 
σις εις τήν Βουλήν μας διά τάς οικονομίας· ,έξατμί· 
ζονται τά περισσεύματα τοΰ κ. Ευταξία.

7. Νομοσχέδιον περί φορολογίας τοϋ οίνοπνεύματος, 
καί Ιξέγερσις τών ποτοποιίόν. Φήμαι βαλκανικής όμο- 
σπονδίας-

8. Π α ρ ’ όλίγον συλλαλητήριον είς τόν Π ειραιά κατά 
νομοσχεδίου διά τό λιμενικόν ταμεϊον άλλά τό νομο
σχέδιον παραπέμπειαι είς έπιτροπήν, καί τό συλλαλη
τήριον δέν γίνεται. ’Ανοίγει τάς πύλας του τό κλειστόν 
Β. Θ έατρον: παίζει περαστικός ό Γάλλος ηθοποιός 
Φερωδύ μέ τόν θίασόν του-

9. ’Αρχή προσωπικής εκκαθαρίσεως τών δημοσίων 
υπηρεσιών: άρθρον τού «Χρόνου» καταγγέλλει παρα
νομίας τού κ. Καββαδία, γίνικοΰ ¿φόρου τών Αρχαιο
τήτων κλπ. Συγκίνησις· ματαιούται ή σιινεδρίασις τής 
Βουλής' ύπουργικόν συμβούλιον φόβοι υπουργικής 
κρίσεως- Ό  έπ ία κ οπ ος  Λαρίσσης ’Αμβρόσιος άπίιθεϊ 
είς τήν I . Σύνοδον. Ο ί ευεργετικοί Αξιωματικοί διατυ
πώνουν αξιώσεις άφομοιώσεως τής προαγωγής των. 
'Αρχίζει είς τήν ’Αγγλίαν ό  αγών τ ο ν  προϋπολογισμού 
ενώπιον της Βουλής τών Λόρδων.

10. Δεύτερον άρθρον είς τόν «Χρόνον» άπαιτεΐ έκ- 
καθάρισιν τού διπλωματικού σώματος· ο  Σ τρ . Σύνδε
σμος άποτρέπει παραίτησιν τής Κυβερνήσεως.

11. Ψηφίζεται νόμος περί Κυριακής άργίας. Λύτο- 
κτονεΐ ό  Κ. Μιστριώτης, υίόςτού καθηγητού.

12- Ό  κ. Καββαδίας άνεχώρησε διά Βιέννην. Μεταρ
ρυθμίζεται τό οριονήλικίος τών αξιωματικών.

ΗΜΕΡΟΒΙΟΣ

Μ Ι Κ Ρ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Ε· Σ .  Δέν είναι ή  πρώτη φορά πού Αναδημοσιεύουν 
Από τά «Παναθήναια» χωρίς νά τ ’ Αναφέρουν. Ά λ λ ’  ή 
«Διάπλασις τών ΪΙαίδων» εΐμεθα βέβαιοι οτι τό έκαμε 
άπό απροσεξίαν ή, τό πολύ, επειδή άλλαξε μερικάς 
φράσεις, νά λησμόνησε όιι ή βάσις ήτοι· ή μετάφρασις 
τών «Παναθηναίων». —  Ρ . Βεβαίως, ό  «Δαυίδ Κόπ-
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περφηλδ» τού Δίκενς είναι θαυμάσιον άγγλικόν μυθι
στόρημα, καί σάς συμβουλεύομεν νά τ ο  παρακολουθή
σετε, αν καί ή μετάφρασις γίνεται κάτάθαυμασιώτερον 
τρόπον έκ τού γαλλικοί. Ό  Δαυΐδ δέν έγεννήθη μ α λ 
λ ια ρός, αλλά μέ τήν σκ έπ η ν ( τ ο  6μ ν ιο ν )  γύρω εις τό 
κεφάλι· πολλά μωρά γεννώνται έτσι, καί ό λαός τά 
θεωρεί τυχερά, καί εις τά μέρη μας άκόμη. Ο ί Γάλλοι 
λέγουν την ο κ έπ η ν  αύτήν coiffe, καί ό μεταφραστής, 
βαρυνθείς νάνοίξη τό λεξικόν του, τ ή ν .. .  πήρεγιά. μαλλί 
και βγήκε κουρεμένος. —  Τραγικόν. Ά φ ού  επιμένετε, 
σωνει καί καλά, νά διαβάσετε κριτικήν διά τήν «εν 
λόγψ» κωμφδίαν, σάς παραπέμπομεν εις τήν έκθέσιν 
τού Παντελιδείου ποιητικοί άγώνος τού 1908 (σ. 5 καί 
6)· θ,ν εχετε πεποίθησιν εις τήν κρίσιν τοΰ είοηγητοΰ 
κ. Ν . Γ . Πολίτου, θ ά  ίδήτε δχι δέν είναι εΰκολον 
πράγμα νά παρασιαθή, διότι «καί τά πρόσωπα καί αί 
πράξεις αυτής είναι δσον καί ή γλώσσα αυτών ψευ
δείς», ό  δέ συγγραφείς «εισάγει πολλούς μετημφιεσμέ- 
νους, Ινα εις υπερσυντέλικον, άλλον εις άπαρεμφατον, 
τούτον εις Π αρθειό , Ικείνον εις ευκτικήν, άλίον εις 
γλωσσικόν ζήτημα, σημείων μόνον απλώς δχι παρι- 
σχώσι χαύτα συμβολικώς». "Αν εχετε τόσην σκηνοθε· 
τικήν Ιπιτηδειότηταώστε νά προσωποποιήσετε συμβολι- 
κώς τήν ε υ κ τικ ή ν  και τόν υπ ερ σ υντέλ ικ ον , καί μάλισχα 
εις ερασιτεχνικόν θέαχρον, αί, μά τότε δέν κάνεχε για 
δω, — πρέπει νά σάς πάρουν σ κ ε ν ο π ο ιο ί  εις τήν παρι- 
νήν Ό π ερ α ν  I —  Ύ ό ρ ο π ό τ η ν . Πολύ καλά χό είχατε 
ακούσει. Ό  Γάλλος λογογράφος κ. Jules Bois ό  ίδιος 
τό ΰποσχήρίζεν, δχι τό μικρόν του δνομα ελληνικά 
πρέπει νά λέγεται "Ιουλ ος  καί δχι 'Ιούλιος. Φαντασθήτε 
όμως νά σάς έπήρχετο ή φιλοδοξία νά τού εξελληνί
σετε καί τό δνομα, κατά τόν παλαιικόν τρόπον, πού 
έβάπτιξε τόν Boileau μέ τό δικό σας τό ψευδώνυμον 
ξ ύ λ ο  π ο ύ  #ά σ ά ς λ ε ιβ γ ό ια νε  !

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Λ α ο γ ρ α φ ία ,  Δελιίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 

'Εταιρείας, τεύχος Β 'κ α ί  Γ ', σελ. 169- 46° ·  Ά θή ναι, 
τυπογρ. Π . Δ. Σακελλαρίου.

'Η  Ά & η ν ά ,  μηνιαΐον δργανον τοΰ Ελληνικού Συλ
λόγου «δ Αισχύλος». Έ τ ο ς  Α ', άριθ. ι, Σεπτέμβριος 
ιρορ. ’Αλεξάνδρεια, καταστήμαχα Σ . καί Γ . Βαλινάκη.

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Γ  Τ Ο Υ

'  ' I «Λ ·» ·

Σ τ ίχ ο ι .  Γεωργίου Λαμπελέτ, ποιήματα; Κέρκυρα, 
χρωμοτυπολιθ. ή  «Ελπίς» αδελφών Γ . ’Ασπιώτη.

Σ α ν  όνειρα , Οΰράνη, ποιήματα. Α θή να ι, εκδοσις 
Ταρουσοπούλου, δρ! ζ.

Ό ρ α τ ί ο ν  Π ο ιη τ ικ ή ,  μετέφρασε Δρ. Ν . Λιβαδάς. 
Ά θή να ι, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, τυπογραφ. 
«Ε στία» Μάίσνερ καί Καργαδούρη, δρ ι.

Δ η μ ο σ & έν ο νς  Ό λ υ ν & ια κ ω ν  ( Ä ,  Β ,  Γ ' ) ,  πιστή 
μετάφρασις Μ. Γ . Κουλουμπή Δ. Φ. Α θή να ι, έκδοτης 
Ή λίας Ν . Δίκαιος, δρ. ι.

Ισ τορ ία  τ ή ς  φραγκοκρατία; ε ν  Έ Χ λ ά δ ι ( 1 2 0 4  - 
1 5 6 6 ) ,  Ούΐλλιαμ Μίλλερ, μετάφρασις Σπυρ. Π . Λ άμ
πρου μετά προσθηκών καί βελτιώσεων. Ά θή να ι, 'Ελλη
νική Ε κδοτική ‘Εταιρεία, τυπογραφ. «Ε στία» Μάϊσνερ 
καί Καργαδούρη, τεύχος Α ', δρ. ι.

Ά π όλ λ α νν , μηνιαΐον μουσικόν περιοδικόν, έκδιδόμε- 
νον ύπό τοΰ ομωνύμου συλλόγου. Έπανέλαβε χήν εκ- 
δοσίν του. Τεύχος 5Ó - 58. Α θή να ι, τυπογρ. «Ε σ τία »  
Κ. Μάϊσνερ και Ν . Καργαδούρη.

L es  M a u r o y é n l, h isto ire  d ’O rien t (d e  1700 à  nos 
jo u rs ) par T h é o d o re  B lancard . Paris. E rn est  L e ro u x  
éd iteu r, 2 tom es, 15 fr.

B y z a h t in is c h e  Z e it s c h r i f t ,  K a r l K ru m b a ch e r  u n d  
P aul M ark . L e ip z ig , 10 S ep tem b er  1909.

ΠΡ ΟΤ ΟΜΗ T O T  ΣΟΛΟΜΟΥ EN Α 6 Η Ν Α Ι Σ
T ij π ρ ιο τ ο β ο ν λ ίa  τω ν ·Τ Τ α να $ η να ί(ον»

— áS ela  τ ο ν  'Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  —

Έ κ  προηγουμένων εισφορών . . . Δρ. 2·473·35

Τό άπαιτούμενον ολικόν ποσόν είναι 3,500 
περίπου. 'Υπολείπονται περί τάς Ι,ΐοο. Καί τό 
ύπενθυμίζομεν είς όλους. "Ολοι εζησαν καί ζοΰν 
μέ τούς στίχους τοΰ ύμνητοΰ τής ελευθερίας.

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

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

«Χρόνος» — Το Ιργον τής Ιχ*α»αρ4- 
σβως : *Η πολνκέφαλος Λβρναία "Υδρα 
τής Αρχαιολογικές Εταιρείας.

«*Ελλάς», οχ. 2τ«φ , ΕενΟΛΟύλον :
— *Ιδα>μ$ν τ( γβνήοεται μ έ  τά  4κ· 

παι&εντικα νομοσχέδια.
— Φαίνβται 0τι Οά άναβλη^ώσι, 

δ  ιότι 4\ (¿υβέρνηοις ηςριβκάται. . . .
— Προιταροξννδται, άγράμματε ! !

«'Ελλάς», Οχ, 2τε<ρ. Ξενοπούλου :
— Λαμηρδ ηαώΙ. άλλά κωφάλαλο δέν 

ξέρω τ4 νά το κάνω.
— Κωφάλαλο είναι ; .  . .  δέν τον κά

νετε βονλεντή ;


