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’ς τόν Ιερ ό λόφο, έπάνω ’ς την
Ολόγυρα
Πνύκα, ’ ς χόν "Αρειο Πάγο, κάτω καί πέρα

Από χό Άσχεροσκοπεΐον, έχει συναχθή δλος 6
λαός τής ’Αθήνας. Ό λ ο ς — γιατί αν δεν είνε
δλος Αριθμητιπώς, εΐνε δλος είς ποιόν καί ποι
κιλίαν. Πού. είνε τό ’ίδιο. Ό π οιος θέλει νά ίδή
από τί στοιχεία Αποτελειται αυτό τό πολυποίκιλο
καί Αχαρακτήριστον άνακάτωμα πού είνε ό λαός
τής πρωτευούσης, δς αποφασίση νά κάμη τον
γΰρον τής Άκροπόλεως μια Καθαρή Δευτέρα.
Καί εκεί θά ίδή καί θ ά Ιννοήση πολλά πράγ
ματα. Καί θ ά αίσθανθη πολλά συναισθήματα
Ανακατωμένα.
Στην Αρχήν ή έντύπωσις είνε άποκρουστική.
Ό λ η ή λεπτή ευωδία τής Ανοιξιάτικης βλαστήσεως, τής χλόης, τών ανθισμένων σφελαχτών πνί
γεται μέσα ’ς τή μυρωδιά τών σκόρδων καί τών
κρεμμυδιών, πού δεν κατορθώνει νά τήν σκορπίση μήτε τό δροσερό αεράκι τοΰ Σαρωνικοΰ, κα
θώς φυσρ παιχνιδιάρικα καί διασκεδάζει μέ τούς
Αναρίθμητους χάρτινους άητούς τών παιδιών.
"Επειτα εΐνε ή Αποκρουστικότης τών μικρονοικοκυραίων καί τών μικρονοικοκυράδων, πού
παρελαύνουν καμαρωτοί μέ τά καινούργια των
φορέματα — αλήθεια τί τρομερά καινούργια! —
δλα τής τελευταίας μόδας, εξευτελισμένης έπάνω
ε?ς κορμιά, πού θά ήταν χαριτωμένα μέ τή φ ο
ρεσιά τοΰ χωριού των, μέ τής μητέρας των τή
φορεσιά, πού μιά Ανόητη ματαιοδοξία, Αλλά καί
ό νόμος τής ομοιομορφίας πού κυριαρχεί μέσα σέ
μιά πρωτεύουσα, καταδικάζει είς αίωνίαν έγκατάλειψιν. Καί δμως, δν ύπερνικήση κανείς τήν
πρώτην Αηδία, θ ά Ιδή δτι μέσα σ’ αυτή τήν
προσπάθεια τής ομοιομορφίας, υπάρχουν καί
στοιχεία χαρακτηριστικά πού μένουν Ακόμη πιστά
είς τάς παραδόσεις των — ίσως τόσον καιρόν
Ακόμη, δσος χρειάζεται διά νά λυώσουν τά ωραία
φορέματα πού ίιπάρχουν τώρα. Ήπειρώτισσες
ξανθές καί άσπρες, μακροπρόσωπες, σοβαρές καί.
νΠΟ
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σεμνές, μέ κάτι βορινό ’ς τή φυσιογνωμία των
καί κάτι Ανατολίτικο ’ς τό Αργό βάδισμά των,
μέ μακρυές μαύρες σιγούνες, μέ μεγάλες χρυσές
πόρπες ς τής ζώνες των. Μεγαρίτισσες έπειτα,
καί μωραΐτισσες, καί νησιώτισσες, με τσεμπέρια
Αλλες, καί Αλλες ξεσκούφωτες, βλάχισσες μέ ασπρα
μεσοφόρια, μέ χρωματιστά κεντήματα, έξενρωπαΐσμένα, Αταίριαστα μέ τή χωριάτικη γραφική
φορεσιά.
"Επειτα οί χοροί. "Ολος αύτός δ κοσμάκης πού
έβγήκε νά γλεντήση τήν ανοιξιάτικη λιακάδα,
καί τήν φαιδρότητα τής σαρακοστιανής πανδαι
σίας, χορεύει. "Απειρα σαλόνια σχηματίζονται
Από κύκλους θεατών, καί μέσα σέ κάθε κύκλο
καί ένας χορός' εδώ τσάμικος, έκεΐ καλαματια
νός, παραπέρα μπάλος.
Καί μέσα ’ς τό μεθύσι τοΰ χορού ό χτίστης
ή ό φούρναρης λησμονεί τά κουρελιασμένα του
μανίκια, καί στέκεται μέ όλη τή λεβεντιά τής
φουστανέλλας του, πού τήν έχει κρυμμένη στήν
καρυδένια κασσέλα της ή μάννα του ’ς τ ό χωριό,
καί σέρνει τό χορό καί πηδρ καί χτυπά τό πόδι,
καί χαμηλόνει καί ξανατινάζεται απάνω μ’ Εν
θουσιασμό. Καί ρίχνει ολόγυρα ματιές ’ς τής
κοπέλλες, πού κρυφογελοΰν Αναμεταξύ των βλέ
ποντας τόσο καμάρι, σέ κουρελιασμένα μανίκια.
Μιά ώμορφη παχουλή νησιώτισσα ροδοκόκ
κινη, μέ ξανθά σγουρά μαλλιά πού τά χρυσώ
νει ό ήλιος ολόγυρα ’ς τό ώμορφο προσωπάκι
της, πλέκοντας λεπτότατο φωτοστέφανο, χορεύει
μηάλο μ’ ενα γέρο νησιώτη μέ γαλάζια ξεθω
ριασμένη βράκα. Άντικρύ ό ενας ’ς τον Αλλον,
χωρίς νά πιάνωνται, κάνουν τσακίσματα καί
γύρους, δ γέρος κυττάζοντας καί καμαρώνον
τας τήν κόρη, εκείνη μέ τά μάτια καταιβασμένα παρακολουθώντας τάς κινήσεις τού συν
τρόφου της.
Δυό γύφτοι παρέκει μελαψοί παίζουν σ’ Ιν«
μικρό χορευτικόν ομιλο, ντέφι ό ένας, ό Αλλος
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κλαρίνο. Mux χιλιάρικη μποτίλλια τοποθετημένη
’ς τή μέση χρησιμεύει ω ς κέντρον τού χορευτικού
κύκλου. Ό γύφιος μέ τό κλαρίνο ενθουσιάζεται,
γέρνει, λυγίζει μέ τό λύγισμα τής μελο>δίας· τά
μάτκχ του λαμποκοπούν σαν άπθ άληθινό μεθύοι
παληού κρασιού.
'Ως τόσο βραδυάζει, και ό κοσμάκης γυρίζει
πίσω “ς τής γειτονιές του. Τ ά παιδιά σέρνουν
πίσω των τούς κουρελιασμένους των άητούς,

καί τά. κομψά.λιμοκονιαράκια. μερικές κουρελια
σμένες φιλοδοξίες.
Καί μέσα μου νοιώθω μια χαρά καί μια
λύπη. Την χαρά πού δίνει τό άντέκρυσμα λίγης
Ελληνικής ζωής, πού θυμίζει βουνό καί θυμάρι
καί άκρογιαλιά, καί τή λύπη για την άσχημιά
πού πέρνει κάθε ωραίο τοπικόν έθιμο καί κάθε
γραφική τοπική φορεσιά όταν μεταφέρεται είς
ένα κέντρον πολιτισμού.
Α ΰ. Θ .

Π Α Ρ Α Π Ο Υ Λ Η Τ Α

ό Ελληνικός λαός ονομάζει τά
Παραπούλητα
έμμετρα ή πίζα εκείνα αινίγματα, τά όποια
1

όμοιάζονν προς πνευματικάς παιδιάς. Διά τούτο
καί λέγουν: παίζουμε τά παραπούλητα; ή, λ«μετε παραπονλητα;
Καί μεταχειρίζονται, αυτά περισσότερον είς
τά γεωργικά χωρία, ζενγαροχώρια, καμπογώρια,
ή είς τά ποιμενικά, τσιοπανοχώρια, βλαχοχώρια.
Καί τούτο, ώς εκ τού διαφορετικού βίου, τόν
όποιον ζοΰν οι πεδινοί από τούς ορεινούς.
Οί πεδινοί κάτοικοι, οί όποιοι θά είνε γεωρ
γοί, ζευγολάτες,ζευγψες ήκηπσυροί,περβολάροι,
μέ την δύσιν τού ήλίου,'επιστρέφουν στο χωριό
άπό τάς διαφόρους Ιργασίας των, εις τάς οποίας
άπό τήν πρωίαν μ.ετέβησαν. Καί ά φ ' οΰ πρώτον
σταυλίοουν και παχνίοονν τά άροχριώντα, κα
ματερά ζευγάρια, καί τάλλα φορτηγά ζώα, διά
νά μήν κουρνιάσουν μέ τές κότιες ή μην πέσουν
μέ τό λυχνάρια, όπως λέγουν διά τούς κοιμισ
μένους πολύ ενωρίς, διασκεδάζουν λέγοντες αινίγ
ματα, λογοπαίγνια, παραμύθια κ.λ.π.
Έ ν φ οί ποιμένες, καί ιδίως οί ¿ρεσίβιοι, οί
όποιοι καθ’ δλην τήν ή μέραν τρέχουν είς τά
όρη βόσκονιες τά πρόβατά των, μέ τό βασίλεμμα τον ήλίου, Επιστρέφουν είς τά μαντριά,
τή στάνη. Καί άφ’ οΰ αρμέξουν τά πρόβατα, τά
μετρήσουν,—προβνζάξονν τάρνιά, κατσίκια, λιανώμαχα,— καί δστερα τά κλείσουν, μαντρώσουν
είς τό μαντρί, γαλομετρήσουντόγάλα είς τό λεβέτι,
καί άφ’ ού τέλος δειπνήσουν καί λογοδοτήσουν
τά τής ήμέρας πρός τόν άρχιτσιέλιγγα. πού
δηλαδή βόσκησαν τά πρόβατα κλπ., όλο ύστερα
1 Ε ί ; πολλά μέρη τά αινίγματα είνε γνωστά μέ διά
φορο όνομα- Είς τήν Πελοπόννησον λ. χ. λέγονται
«α ρ α π σόΧ η τα , ξ ι η ο υ λ η τ ά , « ά σ τ ρ α ή « σ α ρ ά κ ι α , και βρ ετά .
Καί Ιλαβον φαίνεται τό όνομα αύτό, διότι πωλοΐνται
καί αγοράζονται άπό τούς άσκουμένους εις τήν λύσιν
αύτών π ολιτείες ή κ ά οτρα . Ε ίς τήν ’Ήπειροι-, Θεσσαλίαν
καί Α ίτ ω λ ο -’Ακαρνανίαν, λέγονται ά π κ α ο τά , απ,κάο μ α ν χ καί π ο ρ α μ α ντίμ μ α τα : νά <τοϊ> π-ΰ V ά π κ α στό χ ία ν
τώ ιχ ά α ^ ς. Είς τά ’Επτάνησα λέγονται π α ρά γχονλ α καί
μ α ν τίμ μ α τα. Ε ίς τήν Σμύρνην, ν ο ιώ ο μ α τα ή ν ο ιώ μ σ τα .
Ε ίς τήν Κρήτην, παραταάφ αλα ή π αρατσονγλια.

(α ι ν ί γ μ α τ α »

άπό αυτά, μέ χάρματα καί τή φλωκάτη τους,
εξέρχονται ιής καλύβης ή τού καλυβόσπιτου,
καί, βρέχει, χιονίζει, ή χαρά θεού κάνει όξω,
κοιμώνται γύρω γύρω στό φράχτη τού μαντριού,
φυλάττοντες τά πρόβατα άπό κλέφτες ή άγρια
ζούδια. Μέσα στην καλύβα θά κοιμητθοΰν μόνον
θί γέροι-γέροι και τάνόηία παληόπσιδα, κοντσιούβελα. Τοιουτοτρόπως είς τόν ποιμένα δέν
δίδεται καιρός ούτε κατάλληλος στιγμή νά παίξη
ή νά πβ μαντέμματα. Έπειτα, όλη την ημέρα,
βόσκει τά πρόβατά του, τραγουδώντας, με τήν
άχώριστη φλογέρα του, τά παθητικά τραγούδια,
πού τού Ινέπνευσε ή φύσις καί τοΰ γέννησε ό
λεβέντικος βίος του. Καί αν δέν τραγουδή, θ ά
κεντίζη μέ τό λεπίδι του, μιά κλίτσα, ενα ραβδί,
ένα γουλιάρι, ένα περοϋνι ή ένα Σταυρό άπό
ξύλο άγριληάς, βένιας ή όξειάς. Έ τ σ ι διαβαίνει
τήν ήμερα του ό πιστικός τού βουνού.
Ό ζενγητης . .. άπό τό πρωί ώς τό γιώμα,
καί άπό τό γιώμα ώς τό βασίλεμμα, σκυμμένος
κατά γης, σκίζει μέ τό ζευγάρι του τό χώμα,
κρατώντας μέ τό ζερβ'ι τό χερούλι, τοΰ άλέτρι,
και μέ τό δεξι τή βονκέντρα, κεντρίζοντας τό
Μόσκο καί τό Μαύρο / . . . Τ ό μάτι του, βλέπει
πάντα μιά γραμμή καί χάμου. Τό αυτί του,
άκούει τό λαχάνιασμα, τό βογγητό τών γελαδιών,
τό τρίξιμο τοΰ ζυγόν, τού σταβάρι, καί τό φρούφρονρο πού κάμνει τό ενί, άνοίγοντας στή γή
αύλάχια . . . Δέ χαίρεται, καί δε θαυμάζει ό
σκαφτιάς, τόν άνοικτό δρίζοντα, πού χαίρεται
καί θαυμάζει άπό τά κορφοβούνια καί τά πλάια,
ιό περήφανο καί λαμπερό βλέμμα τού πετρίτη,
τοΰ πιστικού .. .
* **
Τά αΙνίγματα λέγονται κυρίως μεταξύ τών
νέων καί νεανίδων, κατά τάς διαφόρους περι
στάσεις καί στιγμάς τού καθημερινού των βίου.
Συνηθέστερον όμως κατά τάς μακράς χειμε
ρινός νύκτας.
Μετά τό δείπνον, συνέρχονται είς γειτονικήν
οίκίαν τά παιδιά καί κορίτσια τών πέριξ γειτο
νικών οικογενειών, διά νά σκοτώσουν λίγη

νύχτα. Έκεΐ, άφ . οΰ. συζητήσουν πρώτον διά
πολλά άλλα περιστατικά τής ήμέρας, ένας ή μιά
άπό τήν συντροφιά, έρωτά.
— Δέ λέμετε παραπούλητα ·,. . .
Ή πρότασις γίνεται δεκτή,—λέμετε, λέμετε— ,
καί άμέσως εκλέγονται μεταξύ των δύο άρχηγοί
μάννες, οί όποιοι θ ά υπερέχουν είς τα χρόνια
καί τάς γνώσεις τούς άλλους, θ ά εινε άκονστοι
καί πολύξεροι. 'Η δέ μάννες εκλέγουν τους
συντρόφους των πατά τόν εξής τρόπον.
Ά φ ’ οΰ χωρισθοΰν είς ζεύγη 1 δύο, τρία κλπ.,
τό.πρώτον ζεύγος άποσύρεται εΐς μίαν γωνίαν.,
ή πλευράν τού οίνου, καί μέ. τά νώτα έστραμμένα πρός τούς άρχηγούς καί τούς άλλους συν
τρόφους, — διά νά μην τούς δουν και τούς
άκούσονν τί θά πουν και τί θά κάμουν — , προ
τείνει 0 είς έξ αυτών εΐς τόν άλλον τούς δύο
δακτύλους, τόν δείκτην καί τόν μεσαιον δάκτυ
λον,— Τούρκο καί Ρωμηό— , μέ τό έξης ερώτημα:
— Ποιόν πέρνεις, Τούρκο ή Ρ ω μ η ό;
Εκείνος μέ σιγαλή φωνή άπαντά, λ. χ.
— Ροιμηό.
Καί συγχρόνως σφίγγει τόν μεσαίον δάκτυ
λον τού συντρόφου του. ’Αμέσως τότε στρέφει
ό πρώτος πρός τούς άρχηγούς καί έρωτά τόν
ένα έξ αυτών ό όποιος Ιχει τήν σειρά πρώτος
νά διάλεξη, νά πάρη.
— Ποιόν πέρνεις, Τούρκο ή Ρωμηό;
Καί αν άπαντήση ό έρωτώμενος άρχηγός:
τό Ρω μηό: λαμβάνων συγχρόνως τόν μεσαίον
δάκτυλον τοΰ έρωτώντος, προσλαμβάνει εΐς τό
μέρος του τόν Ικλέξαη« τόν μεσαίον δάκτυ
λον, τό Ρωμηό. Ό δέ άλλος παραλαμβάνεται
άπό τόν έτερον άρχηγόν. Κατ’ αυτόν τόν τρό
πον γίνεται, ή εκλογή διαδοχικώς καί μεταξύ
τών άλλων ζευγών.
Μετά ταύτα κάθονται σταυροπόδι, είς μεν
τήν μίαν πλευράν τής πυρωστιάς, γωνιάς, ή
όποία φωτυβολάει όλο τό σπίτι, ή πρώτη όμάς,
είς δέ την άλλην ή δεύτερα. Κατόπιν, ρίπτουν
τόν κλήρον, λαχνόν, ποιά μάννα &ά πβ πρώτη.
Διά τήν κλήρωσιν αυτήν μεταχειρίζονται πολ
λούς τρόπους καί μέσα. Συνήθως όμως μεταχει
ρίζονται τόν εξής τρόπον.
Είς άπό τούς συντρόφους, τής μιός ή τής
1 Έ ά ν συμβη εΐς έξ αύτών νά μήν Ιχη σ ύντρ οφ ον,
νά είνε μ ο ν ό ς, μένει είς τήν ά κ ρ η , συμπληρωματικός.
Κ αί αν κατά τήν διάρκειαν του παιχνιδιού, ό εΐς τών
άρχηγάιν παρσ.πονεθή π ρ ός τόν έτερον, κατά τίνος
συντρόφου του, ώ ς ανικάνου νά λύση αινίγματα, ¿ίν
ξ ί ρ ΐ ί ν ά ιό β ρ β ή δεν ξέρει ν ά π β , τού _ δίδεται ή
συγκατάθεσις νά τόν άντικαταστήση μέ τον συμπλη
ρωματικοί'. Ε ν ίο τ ε καί συμπληρωματικός νά μήν
ΰπάρχη, νά είνε ζ ν γ ο ί, έάν εΐς τών άρχηγών παραπονεθή πρός τόν ετερον κ α τά τίνος συντρόφου του,
συμφωνούν καί ανταλλάσσουν αυτόν μετ’ άλλου κατ
έκλογήν. Συμβαίνει δέ νά λέγωνται αινίγματα καί μεταξύ
δύο, τριών καί τεσσάρων. Ά λ λ α τότε δέν Ιχουν μ ά ννες,
άρχηγούς, χωρίτ ο ν ν τρ ο φ ά τα , όπως λέγουν.

άλλης όμάδος, .ή καί είς τών. αρχηγών, κρύπτει .
μεταξύ τοΰ δείκτου καί άντίχειρος, δύο άνισα,
κοντό καί μακρύ, μικρά ξυλαράκια, κατά τρόπον,
ώστε νά βλέπουν μέν ή μάννες ή ή μάννα,
αΰτά, νά μή γνωρίζουν όμως ποιώνε τό κοντό
και ποιώνε τό μακρύ. Καί ό ρίπτων τούς λαχνούς,
θέτει, λ. χ. τόν εξής όρον είς τούς άρχηγούς:
— "Οποιος πάρει τό κοντό — ή τό μακρύ —
θά πή πρώτος.
Τοιουτοτρόπως ή μάννα τής επιτυχούσης νά
πή πρώτη, όμάδος, θέτει πρός λύσιν είς τήν
μάννα καί .τούς συντρόφους τής δευτε'ρας ένα
οίονδήποτε αίνιγμα, λ. χ.
Κλειδώνω κιάμπαρώνω,
κιό κλέφτης είνε μέοα. — Τ είνε;. ..
Καί ή μάννα τής δευτέρας ομάδας μέ τούς
συντρόφους της προσπαθεί νά λύση τό προταθέν. Καί δν μέν κατορθώση τούτο, χερδέβει
άπό τήν άντίπαλον ομάδα ένα κάστρο, μιά
πολιτεία κ.λ.π. Ά ν όμως δέν δύναται νά λύση
αυτό, άπαντφ είς τόν προτείναντα:
— Δέν τό βρίσκουμε, μαρτύρα το.
— Τί μας πουλάτε; 1
— Τό χωριό.
— Δέν τό περνούμε.
— Τόν πλάτανο.
— Δέν τόν θέλουμε.
— Τό ποτάμι.
— Σ ά ς τό χαρίζουμε.
— Τί θέλετε;
— Τήν Πόλι.
— Πάρτε τη.
Καί λαμβάνει ό νικήσας άρχηγός άπό τόν
νικηθέντα τήν ΓΙόλιν, ή ό,τι άλλο μέρος, μέ
τήν Ιξής προσφώνησιν, τήν όποιαν επαναλαμβά
νει καί δι’οίονδήποτε άλλο μέρος ήθελε κερδέψει:
Καλώς τήν Πόλι
με τά πά της 2, μέ ταύγά της
μέ τά ξυλοχάρφιδά της.
'Ό σα καρφιά καί πέταλα,
στών Τούρκων τά κεφάλια,
πιδσα κεριά καί λίβανα.
στής Παναγιάς τά χέρια.
Καί ή δμάς ή όποία θά άγοράση τάς περισσό
τερός πόλεις ή φρούρια κ.λ.π., κηρύσσεται νική
τρια. Έ π ί δέ τής νικηθείσης εφαρμόζεται ή εκ τών
προτέρων συμφωνηθείσα καί όρισθείσα ποινή.
Καί είνε αί ποιναί, πολλαί καί διάφοροι.
Άλλοτε, κάθε σύντροφος τής όμάδος που Ινί1 Ο ί μή εύρίσκοντες τήν λύσιν, πωλοϋν είς τόν
αίνιγματοθέτην, χ ω ρ ιά , π ολιτείες, — αί όποΐαι θ ά είνε ή
Κοχττανπνσιήτολις, ‘Α θή ν α , Ν α ύ α λ ιο ν , Π ά τρ α , Μ εσο
λόγγι, Τρίπολις, Βενετιά, Ιστορικά φρούρια κ ά στρα
— έξ ού καί « ά σ τ ρ α ή «α σ τρ ά κ ια , — δ ουρανός μέ
τάστρα, ή γή μέ τά λελούδια, ή θ ά λ α σ σα μέ τάρμενα,
γνωστά όρ η , ποταμοί καί άλλα.

* Μέ τά πάντα της, όλα της, τήν "Αγια-Σόφιά κ-λ.π.
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κησε, συλλαμβάνει άπό τό αΰτι τόν σύντροφον
τής νικη θείσης, με τόν όποιον εδειξε τά δάχτυλα,
ώς περιγράφομεν άνωτέρω, καί τόν υποχρεώνει
νά μιμηθή την φωνήν ζώου τινός. Νά γκαρίξη ‘ ,
νά χλημυντρήξη 2, νά καρκαρήξη *, νά γκουίξη *,
νά λυχτήξη5, νά μονγκήξηδ, νά νιαονρήξη7, νά
άρονλήξη 8 τριάντα σαράντα κ.λ.π. φορές.
“Αλλοτε πάλιν ό νικηθείς είνε υποχρεωμένος
νά δεχθή άπό τόν νικητήν του, ώρισμένα ραπί
σματα, ή ώρισμένες μυτιές χωρίς νά πειαμώση.
Δημοσιευομεν, μετά τής λύσεως αυτών, δλίγα
εκ τής άνεκδότου συλλογής μ ας:
ΑΡΚΑΔΙ ΚΑ
1

Γαϊδούρι μαυρομούτσουνο
πουρνάρια ροκανάει.
*0 φούρνος, κλίβανος.
2
Π ά γουβά βρίσκ’ αυγά,
πά γουβότερα
βρίσκω περσότερα.
Ή πατάτες, τά γεώμηλα. "Οσο βαβύτερα οκά·
πιει δ κηπουρός, τόσο περισσότερα ευρίσκει εις
τό χώμα.

9
Πράσινος δ ούρανός, κόκκινες ή κάμαρες
μαύρες ή καλόγρηες.
Τό καρπούζι, χειμωνικόν, μπλεζονιά.
10

Τριάντα δυο ψαριάλογ’ αλωνίζουν
κή κυρα-Μαριά σαρώvεu
2 α δόντια και ή γλώσσα ι.
11

Γίδα καραπατάλλα
μάϊδε μαλλί καί γάλα.
Ή χελώνα 2
12
Λιγωμένο τό βάνω
φουσκωμένο τό βγάνω.
Ό άρτος όταν τόν ρίπτουν είς τόν κλίβανον
κα\ όταν τόν βγάνουν.
13
Πώπ έδώ πώπ εκεί,
Πάει στή φράχτη κάνει αυγό.
Ή κολοκυϋιά 8
14

“Απιαστο κιάμάλλιαστο
κιάψαλιδοκούρεφτο.
Τό φεϊδι*.
15

Μαύρος μπουγάς μπουγέβεται
σέ μιά σπηλιά πουκάτου.
Ό ίερεύς εις την ίχκλησία.
4

Βουγκουνίζ’ ή μέλισσα,
καί σειώνται τά μελίσσια.
Ό Ιερενς και οί έκκλησιαζόμενοι.
Β
Δός μου τό φουσκωτό σου
νά φουσκώσω τό δικό μου.
η προζύμι, ζύμη, μαγιά, πού δανείζεται μία
γειτόνισσα από άλλη.
Έκεϊ πού είσαι ήμουν
Καί δώ πού είμαι θάρθης.
Τό παιδί κι' ό γερως.
7

Στατέρι στατερίζεται
κι’ άπό ιβηλά γκρεμίζεται.
Ή πίπτουοα βροχή.
8

Δυο στεκοΰμενα, δυο άναπαντεχούμενα
καί δυο πού 6 έ μονοιάζουν.
Ό ούρανός και ή γή, δ ήλιος και τό φεγ
γάρι, και ή φωτιά με την πυρίτιδα.
1 Λέγεται έπί δνου. 1 Λέγεται έπί Ιππου. * Λέγε
ται έπί δρνιθος. ‘ Λέγεται έπί χοίρου. 4 λέγεται έπί
κυνός. β Λέγεται έπι βοός. ’ Λέγεται έπί γαλής.
* Λέγεται έπί λύκου.

“Ασπρα λάϊα πρόβατα
στην ερημιά κοιμόνται.
Τά σμέρτα. Οί λενκο'ι κο'ι μέλανες καρποί
των μυρτιών 5.
Τέντα τέντα τεντωτή
κενας στύλος τήν κρατεί
Ή μανιτάρα, άμανίιης, μανίτα δ.
17

Χίλιοι μίλιοι πιίγεναν.
“Ενας τούς άπάντησε,
τδνομα τούς άλλαξε,
πίσω τούς έγόρισε.
Τό σιτάρι, ό μύλος, καί τόλέβρι7.
1 Βλ. παραλλ. Μιχ. Λελέκου Δημ. ‘Ανθολογία, ι868,
Α θ ή ν α ι, σελ. 171, άριθ. αίνίγ. 42 Βλ. παραλλ. Ά θ . Σακελλαρίου Κυπριακά τόμ. Γ',
σελ. 134, άριθ. αίνίγ. 8, καί Μ. Λελέκου Δημ. ’Ανθο
λογία, σελ. 170, άριθ. αίνίγ. 5· καί Π . Π αππαζαφειροπούλου Περισυναγωγη γλωσσικής ύλης καί Ε θίμων,
σελ. 3 ·ύ, άριθ. αίνίγ. 2.
8 Βλ. παραλλ. Ά θ . Σακελλαρίου Κυπριακά, τόμ. Γ',
σελ. >35, άριθ. 234 Βλ. παραλλ. Μ. Λελέκου Δημ.’Ανθολογία, σελ. 173,
άριθ. 3·
6 Βλ. παραλλ. Έ φ . Φιλομαθών 22 Δεκεμβρίου ι868,
οελ. 1674, άριθ- φύλλου 68?, άριθ- αίνίγ. 13, μέ λύσιν
τά γράμματα, καί έτέραν Π ερ. φιλ. Έ λλ. Συλλ. Κων
σταντινουπόλεως 1872-74, τόμ. Ζ '-Η ', σελ. 515» άριθ. 23.
* Βλ. παραλλ. Περ. Φιλ- Συλλ. Κωνσταντινουπόλεως
1872-74, τόμ. Ζ '- Η ', σελ. 463, άριθ. ι.
7 Βλ. παραλλ- Περ. Φιλ. Συλλ. Κωνσταντινουπό
λεως 1872-74, τόμ. Ζ '- Η ', σελ. 5 · 4> άριθ- 7-
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18

“ Ενα θάμμα, σάν τί θάμμα!
Ή τα ν πέντε κεφαλάς,
τέσσερες άναπνοάς.
Χέρια πόδια είκοσι
καί νύχια εκατό.
Ό κηδευόμενος νεκρός 1.
19

Ό γιός μ“ δ τις κι’ δ κατοπαλουκωτής,
χίλια νά πής καί πάλε νά μήν τό βρής: 0 σκαντζόχερας, άκανβόχοιρος 2.
20

'Ο γιός μ 5 δ κοντο - Θόδωρος
ζώνεται ξεζώνεται
καί πάλε ματαζώνεται.
Τό ύδροβάρελον ή οϊνοβάρελον επισκευαζόμενον.
ΚΡΗΤΙΚΑ3
21

Έ τσι πάνου στό ούράτσι *
κάθεται νά κοπελάτσι
καί ζητεί νερό κιάλάτσι
και στό κάρβουνο νά κάτση.
Ό μανίτης μανιτάρα 5.
22

Τό τυρί τό τυρορέτο
δλοι τρών καί γεύονται το,
καί στην τάβλα δέν τό θέ το.
Τό γάλα άπού βυζάνει ή γυναίκα. Τό μητρι
κόν γάλα.
^
Σένα περβολάτσι μπήκα
βρίσκω ένα κοριτσάκι
τσαί τού σκίζω τό φουστάνι,
ξανθομούστακο μοΰ φάνη.
Τό ξενικόσταρο, καλαμπόκι, άραποσίτι.
24

’ Απόξω μαγλινό 6
κιάπό μέσα μαλλιαρό,
κιάπό μέσα στό μαλλί
έχει μιά μπουτσιά καλή.
Τό κάστανο.
«Ο
Νά τή δής νά φοβηθής,
νά τή φάης νά φραθής.
Ή αγκινάρα.
1 Βλ. παραλλ. Περ. Φιλ. Έ λλ. Συλλ. Κωνσταντι
νουπόλεως 1872-74» τόμ- Ζ '- Η ’, σελ. 5
άριθ- 33·
* Βλ. παραλλ. Έ φ . Φιλομαθών 22 Δεκεμβρίου ι868,
φύλλ. 682, άριθ. 25.
3 Ταδτα, ώ ς καί πλεΐστα δσα άλλα Κρητικά λαογρα*
φήματα, ήκουσα άπδ τόν ι8« δ Σ ταθή Καντεράκη άπό
τό χωρίον Σέλινά τών Άποκορώνων.
* Μικρός λόφος, βουνάκι.
8 Βλ. άνωτέρω τό ΰπ’ άριθ. 14·
* Γυαλιστερό, λεΐον.

“Ενα πράμμα είνε κιόντε νε μικρό, δέν κουνεί, κιάμα γεράση τρέχει.
Ό άγγούδαρος *.
27

Πάπλωμα παπλωματίζει,
χάμες θέτει καί μουγκρίζει2.
Ή βάλασσα.

¿Ό

Ά π ού πάει ώς τά Χανιά,
θω ρώ τή θειά μου καί γελά.
*Η φωτιά.

^

Άνοιγοκλείει δ μαλλιαρός
τσαί μπένει δ θυμωμένος.
Τάσκί και τό κρασί 8.
30

Ή μάννα γελά
τσή θυγατέρα ργάζεται.
Τό Χηόδεντρο καί τό ληόκαρπο.
31

Πέντε παράδες έδωκα
τσαί πήρα σε κερά μου.
Τσαί σέ γυρίζ’ άνάσκελα
τσαί κάνω τή δουλειά μου.
Ή σκάφη άπού ζυμώνουν *.
32

Δίπλα δίπλα πάει
κιάρβανίτικα φωνάζει.
Ό καβρός, κάβουρας, καρκίνος.
33

Χιλιοτρύπητο λεήνι
καί σταλιά νερό δέ χύνει.
Τό σφουγγάρι, σπόγγος 5.
34

Ά ν ω ν ίδα 6 μαλλιαρή
πίνει νερό δέν κατουρεϊ.
'Η όρΰα, δρνιβα, κόιτα.
35

“Ενα σκοινάκι έχω
κιάναλέω κιάναλέω 7
καί τήν άκρη του δέ βρίσκω.
Ή στράτα, δρόμος.
1 Χ όρτον άγριον.
2 Ε ννοεί τήν άκτήν, αμμουδιά.
8 Βλ. παραλλ. Δημ. ’Ανθολογία Μ. Λελέκου, σελ.
172, άριθ. 6.
1 Βλ. παραλλ. Ά θ . Σακελλαρίου Κυπριακα, τομ. Γ .
σελ. 134. άριθ. ι.
8 Βλ. παραλλ. Ά θ . Σακελλαρίου Κυπριακα, τόμ. Γ ,
σελ. 134» άριθ. ίο.
* Άγριάγκαθον.
’ Μ αζώνω, διπλώνω, συντομεύω.
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36
Στο ντένι ντένι 1 κρέμεται
<ηό κάμπανο 2 πουλιέται
και τάποκοκκαλάτζι. του 8
στην κοπρά κυλιέται.
' Ο καρπός ταή έληάς.
37
Ό μπάρμπας μ’ ό μακρύς
έχει στην κορφή ζγένεια.
Τό άσιάχι.
Κ
38
Ό πετεινός άτζάτος,
ο μακροποδαράτος,
άπού πατεί καί πέρνει
καί ψώματα δέ λέει.
Τό καντάρι, στατήρ 4.

40

Σμίγ’ ή τρίχα μέ την τρίχα
τσαί δροσίζεται ή τρύπα.
Τά μάθια, μάτια, τσίνουρα, βλέφαραΙ.
41

Όλήμερα κούλουρος
τσαί κάθαργα ξεκούλουρος.
Ή ζοινη, τό ζουνάρι.
42

Όλήμερα κούτσουρος
τσαί κάθαργα τρουλίτης2.

Ό

8 Ζυγαριά.

3.
43

’Ανάσκελα γεμίζει
τ σ α ί μ π ο ύ μ π ο υ ρ α 4 φ κ ε ρ ί ζ ε ι 6.

39
Ή κοιλιά μου τσή κοιλιά σου
τσαί στή μέση παλουκάτσι.
Ό χερόμυλος λ
1 “Ακρη άκρη, στούς κλώνους.

λύχνος

Τό φέσι, τό καπέλλο, ό πίλος.
ΘΕΟΔ.
_____________________________

3 *0

κόκκος, κουκκοΟτζι, ληοκοδκκι.
4 Βλ. παραλλ. Άθ. Σακελλαρίου Κυπριακά, τόμ. Γ ,
σελ. ΐ34, άρΐ'θ Μ5 Βλ. παραλλ. Έφ. Φιλομαθών ι8όδ, σ«λ. ι 674ι
άριθ. αίνίγ. 17, καί Άθ. Σακελλαρίου Κυπριακά, τόμ. Γ’,
σελ. ΐ35, άριθ. 22.

Μ Α Γ Ε Μ Μ Ε Ν Η
βάλει νά άνοιξή ένα λάκκο. Είχε
Τόνδυοείχαν
μέρες πού δούλευε. Συχνά αισθανόταν
τό στόμιο του λάκκου νά φράζεται απ’ τό κ£•ψάί,ΐν vaíj Κολίδα, τού επιστάτη, πού Ιρχότανε
σιγά καί έσκυβε νά δη τι κάνει καί γιά νά τόν
βοηθήση νάβγάλη τό χώμα καί τις πέτρες Ιπάνω.
Ξυπόλυτος μέ τά πόδια στην ύγρή γή, έσκαβε,
χτυπούσε τή σάπια πέτρα, γιά νά τόν βαθύνη
ω ς πού νά βρή νερό.
Ό νους του έτρεχε, όσο δέν αισθανόταν τό
στόμιο φραγμένο, έτρεχε σέ μακρυνά έπεισόδια
τής παιδικής του ηλικίας, σέ Ιστορίες, πού είχε
ακούσει πρό πολλών χρόνων, τά όποια είχε άπό
πολλά, πολλά χρόνια λησμονήσει, καί τά όποια
τώρα καί λίγον καιρό έρχονταν καί ξανάρχονταν,
παράξενα, τις ώρες τής δουλιδς του, σ ά ν ά δού
λευε καί ό νοΰς του άνεξάρτητος άπ’ αυτόν, δού
λευε ξεθάβοντας πεθαμένες άναμνήσεις.
Αυτή τήν ημέρα, μόλις κατέβηκε ατό λάκκο
καί άρχισε νά δουλεύη, στό νοΰ του ήλθε ένα
δνειρο, πού τή νύχτα είχε δή. Μιά άγάπη του
παληά λησμονημένη, πού ό ύπνος είχε βγάλει
άπ’ τά βάθη τών χρόνων. ’Έβλεπε οτι έτρεχε
ζητώντας τό σπίτι μιας κόρης, πού είχε αγαπή
σει δταν έμπαινε στον κόσμο. Καί σά ναταν

Δ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΟΣ
ΒΑΛΤΕΤΞΙΩΤΗΣ

I Β λ. παραλλ. Ά θ . Σακελλαρίου Κυπριακά, τόμ. Γ ’,
σελ. Γ34, άρ ιθ. 5·
8

Π τη ν ά ",

ό

χ ο ρ ν δ α λ ίά ς , κ α τ ο ιο ν λ λ έ β α .

II Β λ. παραλλ. Ά θ . Σακελλαρίου Κυπριακά, τόμ. Γ ’,
σελ. 135, άρ ιθ. 27, καί Μ· Λελέκου Δημ- 'Α νθολογία,
σελ. Γ74, άρ ιθ. ό.
4 Α π ίσ το μ α , μ έ τό πρόσωπον προς τ ό έδαφος.
6 Α δ ειά ζει, κενουταυ

Ε Ν Θ Υ Μ Η Σ Η
κείνη ή ίδια ή γλυκειά Ιποχή. ’Αλλά τό σπίτι,
δέν υπήρχε πια εκεί, είχε χαθή, καί άλλα υψώ
νονταν μεγάλα, ψηλά. Καί καθώς χτυπούσε τις
πόρτες ζητώντας την, έβλεπε νά προβάλλουν καί
νά τόν κυτάζουν άπό ψηλά παράθυρα άγνω
στες μορφές γυναικείες.
Καί λυπόταν, λυπόταν πού δέν τήν εΰρισκε!...
Σέ δλο αύτό τό διάστημα ή μορφή τής κό
ρης ήτανε ζωηρή στή μνήμη του, ζωντανευμένη
άπ’ τήν απόκρυφη δύναμι, πού έχει ό ύπνος.
Καί ή άγάπη του εκείνη ή πρώτη, ή παληά, ή
λησμονημένη,ξανάζησε στον ύπνο του πάλι δπως
ήτανε τότε, καί πιό πολύ ίσως ακόμα. Θυμήθηκε
τώρα, ό Μαρκούλης, πού όταν τήν χαιρετούσε
καί αυτή έσκυβε ντροπαλή τό κεφάλι, τού απαν
τούσε ή μικρή άδελφή της, πού πάντα σχεδόν
την συνόδευε. Καί είχε αυτή μιά βραχνή, βρα
χνή φωνή! ___
Θυμάται, δτι δταν ή άγάπη του πήγαινε στο
καλλίτερο καί ή κόρη σήκωνε τά ντροπαλά της
μάτια, πού μέσα παίζανε ή γλύκα καί ή ντροπή,
καί τόν κύταζε, τραβήχθηκε χωρίς τίποτα, χωρίς
αιτία. Γιατί; Γεμάτος χαρά, πού τόν γύριζε
τρελά, λησμονούσε, λησμονούσε καί δέν θυμώταν
πολύ, πολύ στον στρόβιλο κείνον τής τρελής χα

ράς τού νέου πού μπαίνει στον κόσμο, στή ζωή!...
Ό λ α τά βλέπει παιχνίδια καί τήν άγάπη αύτή,
καί τρέχει σαν τρελή μέλισσα, πού δέν ξέρει σέ
ποιό λουλούδι νά καθήση, θαμπωμένη άπ’ τά
πολύχρωμα λουλούδια, άπ την καινούργια ζ ω ή !...
Τό στόμιο τού λάκκου φράχθηκε άπ’ τό κε
φάλι τού Κολίδα, έπειτα άκούσθηκε ή φωνή του'
— Δέν τάκουσες τό σφύριγμα;
Μιλούσε τρομερά μέ τή μύτη.
— Ό χ ι! Π ού νά τάκούσω Ιδ ώ ! τού άπήντησε
ό Μαρκούλης, καί μέ μιάς θύμωσε μέ τόν Ιαυτό
του. Δέν ήθελε πολλά λόγια μέ τόν Κολίδα. Τόν
μισούσε! Ή τα ν αυτός ό έμπιστος τού Ιργοστασιάρχη, ό σπιούνος, ό προδότης!
’Ανέβηκε πάνω.
Ή αυλή ήταν έρημη. Ό Κολίδας είχε φύγει.
Δυο μόλις εργάτες, ό ένας μ’ ένα μαντίλι κόκκινο
στό κεφάλι το ν σά σαρίκι, έβγαιναν Ικείνη τή
στιγμή άπ’ τήν μεγάλη πόρτα. Πιό πέρα άπ’ τόν
λάκκο μιά κατσίκα άσπρη, σηκωμένη όρθια καί
στηριγμένη μέ τά δυό της τά μπροσθινά πόδια
σένα δενδράκι, προσπαθούσε νά φάη τό πρά
σινο φύλλωμά του. “Αφησε τήν κατσίκα στήν
εργασία της, αν καί γιά μιά στιγμή, έτσι περα
στικά, θαμπά τού ήλθε ή σκέψη νά τήν διώξη,
αλλά τό λησμόνησε καί προχώρησε πρός τήν
έξοδο, περνώντας εμπρός άπ’ τις άνοιχτές πόρ
τες τού εργοστασίου, πού άφιναν νά φαίνωνται
μέσα μηχανές, ρόδες, λουριά και μιά σπίθα, στό
βάθος τό σκοτεινό, σά μάτι, ένα καί μοναχό,
τέρατος, πού ξεκουραζόταν.
Είχε φθάσει στην έξοδο όταν μιά γυναίκα
μελαχροινη, λίγο παχειά, μέ τά χείλια κατακόκκινα, τόν φώναξε άπό έναν εξώστη πέτρινο ενός
μικρού σπιτιού, πού βρισκόταν στό βάθος τής
αυλής τού καταστήματος, τριγυρισμένο άπό δέν
δρα καί λουλούδια.
— θ ά φάς έξω ; τόν ρωτούσε.
Στράφηκε καί τήν είδε καί δέν τής άπήντησε,
ενώ είχε ακούσει τί τού έλεγε. Αυτή επανέλαβε
τήν Ιρώτησί της.
— Ναί! τής είπε άπότομα καί βγήκε έξω.
Άντικρύ σχεδόν τού καταστήματος μέσα σένα
μαγερειό ήτανε πλήθος Ιργάτες, άλλοι δρθιοι,
κινούμενοι δώ και κεί, άλλοι καθισμένοι, δλοι
δμως φωνάζοντας καί βουίζοντας σά μέλισσες
γύρω άπό κλαδί γεμάτο λουλούδια.
Ό Μαρκούλης δέν διευθύνθηκε κεί, άλλα
προχώρησε πέρα. Κατέβηκε ένα κατηφορικό
δρόμο οπού άπ’ τή μιά μεριά υπήρχε βάραθρο,
μισογεμισμένο τώρα άπό σκουπίδια καί σκουργιές τού χυτηρίου, άνέβηκε άλλον καί βγήκε
στόν κύριο δρόμο.
Πέρα λίγο άπ’ τόν σκονισμένο δρόμο, πάνω
σέ μιά κολώνα άρχαία ριχμένη κάτω σάν Τιτά
νας συντριμμένος άπ’ τήν πάλη μέ τούς θεούς,
ένας άδύνατος, ψηλός μέ καπέλο μέ πολύ πλα-

τεΐς γύρους καί γυρτούς. σά φτεροΰγες γέρικου
δρνέου, είχε σκαρφαλώσει: Μόλις είδε tóv Μ αρ
κούλη περνώνια τόν σκονισμένο δρόμο, έγλύστρησε κάτω καί περίμενε νά πλησιάση. ’Αλλ’ ό
Μαρκούλης βάδιζε άργά, καί αυτός έχασε τήν
υπομονή.
— “Ελα ντε! τού φώναξε υψώνοντας τό κε
φάλι άπό ένα ροδάκινο, πού τό χώριζε σέ κομμά
τια χωρίς νά τό άποχωρίζη άπ’ τό κουκούτσι του.
’ Ηταν αϋτός ένας φίλος τού Μαρκούλη, πού
πάντα σχεδόν μ’ αυτόν έκανε παρέα Τόν έλεγαν
Φουρλή καί ήταν δλιγόλογος πολύ. Καί έτσι
τεριάζανε, γιατί καί ό Μαρκούλης δέν μπορούσε
νά ύποφέρη τις μεγάλες ομιλίες.
Μαζύ, δίπλα χωρίς νά μιλούνε, προχωρούσαν
μέσα σένα δρομίσκο, πού άπ’ τήν μιά μεριά του
καί τήν άλλη υπήρχαν πεύκα καί χαμόκλαδα
ψηλά, ίσαμε σχεδόν άνάστημα άνθρώπου κον
τού. Ό Μαρκούλης βάδιζε μέ τό κεφάλι χαμη
λωμένο. K an όμοιο μέ άνάμνησι έκανε νά φανερωθή μέσα σένα ξαφνικό θάμπωμα τού νοΰ του,
σά νά σύντριβε, ή νά προσπαθούσε κάτι νά
συντρίψη, νά πετάξη γιά νά βγή, καί τόν έκανε
αύτό νά σηκώση τό κεφάλι καί νά περπατήση
πιό γρήγορα καί νευρικά.
— Μά τί έπαθες; τόν ρώτησε ό Φουρλής
ξαφνιασθείς.
— Τίποτα! είπε αίιτός καί μέ βία στάθηκε.
Αύτό τό όμοιο μέ Ινθύμηση πόσες καί πόσες
φορές δέν τό αίσθάνθηκε σέ στιγμές στενοχώ
ριας κρυφής πάντα, χωρίς ποτέ νά βγή νά
φανερωθή!
Μόλ+ς στρίψανε τόν δρομίσκο αυτόν, πού
άντί μυρουδιές λουλουδιών έγέμιζε ό άέρας άπό
βρώμα ψοφημιού, βρέθηκαν αντίκρυ μιάς παραγκούλας, πού δυό τραπέζια στρογγυλά σιδερένια,
χωρίς καρέκλες, Ιξω άπ’ τήν πόρτα της έδειχναν
αντί επιγραφής τί ήτανε κεΐ.
Μέσα στήν παραγκούλα μιά παρέα άπό επτά
κακοντυμένους, καθισμένους τριγύρω σένα τρα
πέζι, έπαιζε χαρτιά. “Ολων τά μάτια υψώθηκαν
γιά λίγο στήν είσοδο τού Μαρκούλη και τού
συντρόφου του καί πάλι πέσανε στά χαρτιάΚαθήσανε κοντά στό παράθυρο, ενφ τήν ίδια
στιγμή ξεφύτρωνε ό κρασυπώλης, ένας άνδράκλας ξανθός, μέ πολλά μαλλιά καί χωρισμένα
στη μέση, πίσω άπό ένα ψηλό τεζάχι φορτωμένο
μπουκάλες, καί τούς πλησίαζε άπότομα σά νά
ήθελε νά τους ριχτή νά τούς χτυπήση.
— Κ ρασί! τού είπε ό Φουρλής. Καί άπό κεί
νες τις μαριδίτσες τις ξεροψημένες · · · ·
Καί καθώς ό κρασοπώλης έφευγε χωρίς νά
πη λέξι, τού φώναξε·
— Καί μισό ψωμί!
Ό Μαρκούλης Ιπροσπάθησε νά κυττάζη αυ
τούς, πού έπαιζαν. Ό Φουρλής έβγαλε άπ’ τήν
τσέπη του μιά κιμωλία καί άρχισε νά ζωγρα-
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φίζη πάνω στό σιδερένιο τραπέζι έναν άνθρωπάκον άγριόμουτρονΤό κρασί ήλθε κα'ι τούς διέκοψε, άλλ’ <5 Φουρ
λής είχε τελετώσει τή ζωγραφιά του. Είχε βάλει
ατό χέρι τού άνθρωπάκου ένα τρομερό μαχαίρι.
Ό Μαρκούλης άμα ήπιε δυό, τρία. ποτήρια,
«ίσθάνθηκε μια ησυχία. Ό νούς του, πού
έμοιαζε σά μυρμηγκοφωληά, την ώρα πού έχουνε
εξοδοτ« μυρμήγκια, ησύχασε. Ά λ λ είδε ξαφνικά
(ΐέσα στήν ήσυχία κείνη κάτι θλιβερό νά στέ
κεται, πού τον ένόχλησε. Ή τα ν ή γυναίκα, πού
τον είχε φωνάζει απ' τό σπιτάκι πού ήτανε στό
βάθος τής αθλής τού καταστήματος, καί τής
είχε αΰτός άπαντήσει πολύ άπότομα. Και αισθα
νόταν γιαυτό λύπη. Κάτω δμως άπ’ αυτή τή
λύπη σάν κοιμισμένα κύματα, αίσθάνθηκε θυμό
καί άγανάκτησι.
— Γιά κύττα κεϊ! . . .
Ό Φουρλής κάτι τοΰ έδειχνε έξω. Έκύτταξε.
Τοΰ Εδειχνε ένα σκελετό χάρτινου αητοί, πού
κρεμώταν απ’ τά κλαδιά μιας πιπεριάς.
— Εύτυχισμένη εποχή!... Τά χρόνια περνούνε,
πάνε! . . . είπε δ Φονρλής κουνώντας τό κεφάλι.
Ο Μαρκούλης σκέψθηκε- Ε 'οτί νά πή εύτνχισ|ΐένα, άφού έρχονταν, τρέχανε γιά δώ; Τό άποτέλεσμα! Γιατί νά λυπούνται τά χρόνια, πού περνούνε;
Καί αίσθάνθηκε ευχαρίστηση πού ό κόσμος
ήτανε ψεύτικος, υπήρχε ό θάνατος καί τά χρό
νια φεύγανε! . . .
“Εξω ό καιρός είχε χαλάσει. “Ενα σύννεφο
ερχόταν σκοτεινό σάν άπέραντο μαύρο τέρας,
εχθρός τού ήλιου, ρίχνοντας σκοτάδι. . . Ό ήλιος
χανόταν. “Ανεμος άρχισε νά φυσά, καί, σά νάταν,
αύτός, ή πνοή τοΰ τέρατος, πού Ιρχόταν, ο λα
τά ϋπα δένδρα, τά άκίνητα, γείρανε τις κορυ
φές των, τά κλαδιά των, καί άρχίσανε νά τρέ
μουν . . . Ή παρέα, πού έπαιζε χαρτιά, τά άφησε
πανο» στο τραπέζι καί κύτταξε έξω. "Ενας μέ
κόκκινο λαιμοδέτη καί σκούρο πουκάμισο, στηρίχθηκε στον ώμο τού κοντινού του, σηκώθηκε
μέ κόπο καί πλησίασε στήν πόρτα καμπουριαστσς.
— Μ ωρέ! έκανε υψώνοντας τό κεφάλι χωρίς
νά άφήση τό καμποιίριασμα.
“Ολοι σηκωθήκανε σέρνοντας τις καρέκλες στα
πίσω καί δομήσανε, σάν παιδιά σχολείου, στήν
πόρτα.
— Πάει, χάλασε δ καιρός!
— Πάει δ ήλιος!
— Μωρέ, τί τόν λυπάσαι; Μάς έχει κάψει τη
γούνα κι’ αυτός!
— Σκοτεινιά! Ματφίλα!
Σ τ ή φνλαχη μας πήγαιναν,
στα σίδερα τά μανρα ! . ..
“Αρχισε ένας νά τραγουδρ κουνώντας τό κε
φάλι δεξιά καί άριστεράκαί γέρνοντας στήν πόρτα.
~ Σώπα ρ έ ! τού φώναξε κείνος μέ τόν κόκ
κινο λαιμοδέτη.

— Ν ά δήτε δτι θάχουμε βροχή καί βροχή!. · — ’Ά ς βρέξη φ ω τιά !
— "Ας. χαθή δ κόσμος!
— Καί οί φυλακές!
— Γιά κυτάτε ένα πώς γυρίζει σά φεΐδι καί
•κουλουριάζϊται!
— “Εχουνε ψυχή τά σύννεφα! .
— ΐ'ώ ρα σέ λίγο θ ά γεννήσουν!
— Τό νερό!
— Τή φ ω τιά !
“Ενας κινήθηκε προς τό τραπέζι.
— Πάμε νά φύγουμε; είπε.
— Πάμε, πάμε!
— “ Αχ, αν εβρεχε κρασί!
— Τί λές, μωρέ κουτέ; Θά μάς άφιναν νά
μαζέψουμε; θ ά τόκαναν εύθύς τού Δημοσίου!
— Καί δόστου φ ό ρ ο !
Ή παρέα έφυγε. ‘Ο Μαρκούλης καί δ Φουρλής έμειναν μόνοι μέσα στήν παραγκούλα,
γιατί καί δ κρασοπώλης είχε χαθή.
“Εξαφνα δ Φονρλής κύταξε καλά τόν Μαρκούλη, στρίβοντας τό μουστάκι. του' έπειτα
άκουμπώντας σιγαλά τή γροθιά του στό τρα
πέζι καί πάνω στή ζωγραφιά του τή μισοσβυσμένη, έρριξε τά μάτια του σ’ αύτή καί είπε·
— Δέ μοϋ λές, Μαρκούλη, είσαι καλά βέβαιος,
δτι δ συγγενής, ό καταστηματάρχης, αυτός δη
λαδή τ ή ; γυναίκας σου, είνε σωστός συγγενής;
Ειλικρινής;
Ό Μαρκούλης ταράχθηκε, κιτρίνισε.
— Τί θές νά πής; ρώτησε.
— Ν ά ! ... άπήντησε ’δ Φουρλής, άνοίγονιας
τό χέρι του σά νά τού έδειχνε αυτό πού έλεγε
μέσα κεΐ, καί κυτάζοντας αυτόν κατάματα. Δέν
καταλαβαίνεις;... Π ώ ς πρέπει νά σ’ τό π ώ ;..
Μ άλλα λόγια είνε συγγενής, ή πατά την συγγέ
νεια ; . . . Δέν καταλαβαίνεις; Ε γ ώ σ’ Εχω για
έξυπνο άνθρω πο! . . είμαι φίλος σου καί έχω
Ινδιαφέρο νά σ ’ τό πώ ! ...
Ό Μαρκούλης δέν άκουγε πιά. Ά κουγε φ ω 
νές άλλες μέσα του, πλήθος, σάν δ?,η εκείνη
τήν ήσυχία, πού αισθανόταν, νά εγέμισε άπό
φωνές, πού ή κάθε μιά προσπαθούσε νά τού
πή διαφορετικά άπ’ τήν άλλη π ράγμ ατα!...
Καί έξω δ καιρός πάλι έφκιαχνε. Τό μαύρο
σύννεφο μόνο φοβέρισε καί πέρασε. Ό ήλιος
πάλι έλαμψε.
Ό Φουρλής ξακολουθοϋσε νά μιλφ.
Ό Μαρκούλης ακούσε στα" τελευταία μιάν
έρώτησι, πού τοΰ έκανε ό Φουρλής.
— “Εκαμα, ή δέν έκαμα καλά;
— Ν α ί! είπε χωρίς νάξέρη καλά γιατί τό ’έλεγε.
Στή οτιγμαία σιωπή, πού έγεινε, άκούσθηκε
μιά φωνή βραχνή νά τραγουδά &<* παληό
τραγούδι.
Ό Φουρλής πλησίασε περισσότερο τήν καρέ
κλα του καί τοΰ είπε'

ΣΕΙΛΗΜΟΣ
— “Ακου δ ώ ! . . . Έ τ σ ι μην τάφήσης: Τό
πράμα αύτό θέλει έκδίκησι! Αίμα!
Ό Μαρκούλης τόν κύταξε καί τόν είδε νά
έχη τά φρύδια σουφρωμένα καί απ’ τά μάτια
του νά βγαίνη μιά ακτίνα σκληρή, άγρια.
Καί, χαμηλώνοντας Επειτα δ Φουρλής τό
κεφάλι καί γέρνοντας αύτό στόν ώμο, τού είπε
κυτάζοντας άλλού'
— “Ακου δ ώ ! . , . “ Ασε και εχω τήν ιδέα μου.
θ ά τόν κάνω.νάχορέψη στό ταψί!.. Γιά άκονσε!
“Αρχισε σιγά νά λέγη στόν Μαρκούλη ένα
σχέδιο, πού πολλά χρήματα τού Σαμπίδη, τού
καταστηματάρχη, θ ά πέφτανε στά χέρια τους.
Καί στό τέλος θά τόν έστελναν νά βρή τούς
πεθαμένους γονιούς του.
Έ τ σ ι θ ά εκδικούντο τήν ατιμία τών πλου
σίων, πού μέ τά χρήματά των άλλο δέν κάνουνε
παρά νά φέρνουνε τήν ντροπή οτά φτωχά σπί-

ΥΠΟ ΠΟΡΝΤΑΕΝΖ

τ ια ! Καί δταν περνάνε τόν παρά, θά τό έβαζαν
γιά τήν ’ Αμερική, δπου θά άρχιζαν νέα ζωή ! . . .
Ό Μαρκούλης άκουγε σφίγγοντας τόν πάγκο,
επειδή αισθανόταν ζάλη σά νά φοβώταν νά μήν
κυλίσθή σέ βάραθρο, πού άνοίγανε τά λόγια
τού Φουρλή, βάραθρο μαγικό καί σατανικό μαζύ.
— Τί λές; τόν ρώτησε,. άμα τελείωσε, ό
Φουρλής.
Μπόρεσε νά αρνηθή, καί είπε’
— “Ετσι γρήγορα! Στάσου νά ξεζαλισθώ.
— Νά ξεζαλισθή! έκανε δ Φουρλής σά νά τό
έλεγε σέ κάποιον άλλον καί κούνησε τό κεφάλι.
Ό Μαρκούλης έφερε τό χέρι στό μέτωπο.
“Ηθελε νά σκεφθή, άλλ’ ή σκέψη χανόταν.
— Καί πότε θ ά μού πής; Πρέπει νά τό βά
λουμε Ιμπρός γρήγορα!
— Καλά! . . αύριο!
“Ενα σφύριγμα άκούσθηκε.
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Ή τα ν τον καταστήματος; πού δούλευε 6
Μαρκούλης. ' 0 Φουρλής σηκώθηκε, έφερε το
χέρι στην τσέπη του, έβγαλε λεπτά, έπειτα χτύ
πησε δυνατά τό τρα π εί φωνάζοντας τόν κρασοπώλη. Μια μικρή πορτούλα άνοιξε στό βάθος
τής παραγκουλας καί φάνηκε ό κρασοπώλης.
Πίσω, έξω, έδειξε ή ανοιχτή πορτούλα ρούχα
απλωμένα να σαλεύουν άπ’ τόν άνεμο. Πληρώ
σανε και έφυγαν. Λίγο πιό πέρα άπ’ τήν ριχμένη
κολώνα χώρισαν.
— Λοιπόν αύριο! τού θύμησε πάλι ό Φουρλής!
Ό Μαρκούλης ύποσχέθηκε, άλλ’ ή ζάλη του
δυνάμωνε, καί μαζύ μια ταραχή, σάν κάποια
άλλη ζωή νά ξύπνησε μέσα του καί ταραζόταν
μανιακα. Τα λόγια τού Φουρλή τά αισθανόταν
σά φείδια μικρά, άπειρα φείδια, νά γυρίζουν,
νά τρέχουν στό νού του.
— Θεέ μου, τί νά κάνω!
Στήν έρώτησι αύτή ταράχθηκε άκόμα περισ
σότερο σά νά συντρίφθηκε, ή νά 'γκρεμίσθηκε
κατι ^μεσα του, πού τόν έκανε νά λησμονήση
ολα ολα, καί μια άνάμνησι έκανε νά φανή . . .
’Αλλά πριν αύτή φανερωθή, χάθηκε, έσβυσε,
καί μιά άλλη άνάμνηση απλώθηκε, ή άρχισε νά
βγαίνη έμπρός του μέ μεγάλη δύναμι σά νά
ήθελε νά τού §ουφηξη τή σκέψι. Ή τα ν αλη
θινή μαγεία! Μιά κόρη παρόυσιάσθηκε μέ
ένθόμησι κάποιας άγάπης χαμένης καί μαζύ,
πλήθος μικρών καί μεγάλων ένθυμήσεων
νά έρχωνται, νά έρχωνται, καί τό κενόν νά
γεμ.ίζγ) δράματα αναμνήσεων! . . .
Ο Μαρκούλης ¿τρόμαξε. Τού φάνηκε δτι δ
νούςτρυ ήθελε χαθή μέσα στήν άνάμνησι αύτή,
που τόν έσερνε σά νά τού τραγουδούσε μαγικό
τραγούδι καί, κάνοντας μιά μεγάλη προσπάθεια
για νά άπαλλαχτή, άρχισε νά περπατά γρήγορα,
σχεδόν νά τρέχη.
“Ακούσε έναν κρωγμό ψηλά καί κύταξε νά
στυλώση τό νού του στό κοράκι πού μέ μεγά
λος^ φτερούγες πετοϋσε στόν καταγάλανο ουρανό,
άφίνοντας σαύτόν, κάποτε, τήν μαύρη φωνή του.
Καί τό κατόρθωσε.
_— Τί έπαθα; ρώτησε τόν εαυτό του αισθα
νόμενος άκόμα δεμένο τό νού του μέ τήν άνάμνησι, καί ενώ ακόμα κομμάτια άναμνήσεων,
σά^ συντρίμμια της, περνούσαν απ’ Ιμπρός του.
( Ενομιζε ομως, οτι ο ι θάλαμοι, οί διάδρομοι,
οι χώρες, τό πλούσιο σπίτι, ή κόρη εκείνη υπήρ
ξαν, τά είχε γνωρίσει κάποτε, σέ περασμένες
Ιποχές, είχε ζήσει κοντά τους, είχε άγαπήσει,
είχε άγαπηθή ! . . . Πότε;
Ειδε δτι ειχε πάρει άλλον δρόμο καί ξαναγύρισε.
Σε λίγο τού φαινόταν νά τά είχε δει κάποτε
στον ύπνο του καί τώρα τού είχαν έλθει στή μνήμη.
Καίδταν είχε φθάσει κοντά στό κατάστημα καί
ζητησε πάλι νά θυμηθή τό δνειρο, δέν βρήκε
παρα ένα κενό!
***

Τό πρωί τής άλλης μέρας σηκώθηκε, δ Μαρ
κούλης, πολύ πρωι κατά τήν συνήθειά του. Δέν
είχε πολύ κοιμηθή και στόν ολίγο ύπνο του δέν
είδε άλλο όνειρο παρά δτι άκουγε μιά μεγάλη
θάλασσα νά βογγρ άγρια. Βγήκε έξω στήν αύλή
καί άνοιξε τή μεγάλη πόρτα τού καταστήματος.
Ή τανε κεί φύλακας καί εργάτης. Τόν είχε,
μήνες τώρα, προσλάβει, κατατρεγμένον άπ’ τήν
τύχη, δ Σαμπίδης δ καταστηματάρχης, συγγενής
μακρινός τής γυναίκας του. Καί τού είχε δώσει
καί γιά'κατοικία τό μικρό σπιτάκι τό τριγυρισμενο άπο δένδρα καί λουλούδια, πού ήταν στό
βάθος τής αύλής τού καταστήματος.
Σέ λίγο ανέβηκε πάλι πάνω στό σπιτάκι.
Είχε κάτι λησμονήσει. Ή γυναίκα του είχε
σηκωθή. Στό σπίτι άκουσε, καί τό πρόσεξε τώρα,
τήν συνηθισμένη κίνησι, σάν πρωϊνό τού σπιτιού
τραγούδι στή ζωή. Γιά μιά στιγμή κλονίσθηκε
σά νά ακούσε άγαπητή φωνή, πού τόν έφερε
πίσω, τόν ξυπνούσε άπό κάποιο κακό όνειρο,
πού είχε πλανηθή, άλλά κείνη τή στιγμή
βρυχηθμός σά φωνή τέρατος άκούσθηκε . . . Τό
έργοστάσιο ¿σφύριζε καλώντας τούς εργάτες.
Η εργασία είχε άρχίσει. Τά σφυριά χτυπούσαν
τό ^κόκκινο σίδερο στάμμόνια, ή μηχανή ξεφυσοΰσε σάν άνθρωπος πού τρέχει, τό φυσερό
γύριζε μέ κρότο καί ό φούρνος έβραζε, έκαιε,
βούϊζε.
_0 ί έργάτες κοντά στά μακρυά σίδερα πού
μέσα στόν κύκλο, πού είχαν στή μέση, είχαν
περάσει τά χωνιά, περίμεναν σιωπηλοί. "Ενας
χύτης κρατώντας σίδερο μυτερό πλησίασε καί
χτύπησε τήν φραγμένη τρύπα. Μέ μιας τότε
φάνηκε φωτιά σά θεριό, πού παραμόνευε, φ ω 
τιά ρευστή, καί άρχισε νά τρέχη στό χωνί πού
ήταν άπό κάτω. Τό αρπάξανε, μόλις γέμισε, ο!
εργάτες άπ’ τά μακρυά χερούλια καί τρέξανε
για τις κάσες, ενφ μέσα σαύτό ή ρευστή φωτιά
έλαμπε σαν ήλιος καί κουνιώταν μέ κίνησι νερού.
Ο Μαρκούλης βοηθούσε κρατώντας άπ’ τό
ένα χερούλι ενός μεγάλου χωνιού. Είχε δεΐ τόν
Φουρλή, πού τόν είχανε πάρει γιά νά βοηιθήση
στό χυτήριο, νά τόν κυτάζη καί κάτι νά τού
νεύη. ^Τόν λησμόνησε. Φάνηκε νά βυθίζεται
στήν εργασία του, ενφ άλήθεια ήταν, δτι εργα
ζόταν σάν ψεύτικος, μηχανικός άνθρωπος. "Οταν
συνερχόταν κάποτε, ¿τρόμαζε πού έβλεπε πού
βρισκόταν. Κάπου είχε πάει. . .
Κύταζε άπό ένα μπαλκόνι ψηλό, πολύ ψηλό.
Πέρα φαινόταν θαλασσα καί πλήθος κατάρτια.
‘Ο ήλιος πού απλωνόταν ήτανε κόκκινος πολύ.
Κάπου κεί ήτανε μεγάλη πυρκαϊά! Καί σένα
τραπέζι κεί κοντά στό μπαλκόνι, έβλεπε, σέ
μιά πιατέλα νά άνοιγοκλείνουν θαλασσινά, χτέ
νια, στρείδια. . .
Σέ λίγο μέσα στό χυτήριο παντού φωτιά καί
καπνοί. Τό ρευστό σίδερο έτρεχε μέσα στά άπο-

τυπώματα άπό τις τρύπες των, καί λες καί ήσαν
μικροί καί μεγάλοι τάφοι πού τούς έρριχναν ζωή !
Οί χύτες καί οί εργάτες, άγριοι καί καταΐδρωμένοι, βλαστημώντας έργάζοντυ.
Κάποτε περίμεναν νά πάρουν πράμμα κυττάζοντας καί μετρώντας πόσα άχυτα είχαν άκόμα.
— Έ μ π ρός! "Ετοιμοι! άκουγόταν μιά φωνή,
καί γρήγοροι έτρεχαν μέ τά χωνιά.
Κατά τις δυο τό άπόγευμα οί κρότοι είχαν
πάψει. Ό φούρνος έμενε χωρίς βουή πια καί
φλόγες με ανοιχτή τήν πόρτα, άπ’ τήν οποίαν
είχαν τρέξει σκουριές, κάρβουνα, σάν τέρας ξε
κοιλιασμένο.
Ό Μαρκούλης άπέφυγε τόν Φουρλή^ καί μετα
τήν άνάπαυσι. Έ φ υγε έπειτα κρυφά. Ή ρες γύ
ριζε μόνος σέ μέρη έρημα πηγαίνοντας δπου τύχη.
»**
"Οταν βράδυασε γύρισε στό σπίτι του, άντί νά
διευθυνθή στό κρασοπουλειό καθώς εκανε πάντα.
"Οταν έφθασε στήν αύλή, πάνω σε μια πλάκα
καί κοντά σέ απλωμένα νερά πού ζωγράφιζαν
στά βάθη τους τά μαύρα σύννεφα καί τήν ημι
σέληνο, σά θαμπό φώς, νά τρέχη κρυμμένη
πίσω άπ’ αύτα, σάν κάποιος μάγος Δαίμονας να
έτρεχε κάμνοντας μαγείες μέ τό φανάρι του το
μαγικό, ειδε ένα μαύρο πράγμα νά στέκεται, ή
νά είναι πεσμένο. Ή τα ν δ Κοκοράκης ^δπως
τόν έλεγαν στό έργοστάσιο, ένας μικρός ορφα
νός, πού έμενε κοντά του.
— Τί κάνεις εκεί;
‘Ο Κοκοράκης έτρωγε φύλλα μαρουλιού γε
μάτα λάσπη, κρεμασμένα απ τό στόμα του,
χωρίς νά βάζη χέρι, δπως τά τρώνε οί κατσί
κες. Κείνη τή στιγμή νόμιζε πώς ήτανε κατσίκα.
Στή φωνή τού Μαρκούλη πετάχθηκε καί τό
χέρι του κράτησε τό φύλλο, που κρεμωταν απ το
στόμα του.
— "Ελα δ ώ ! Νά, πάρε αύτό καί πήγαινε στο
θειό σ ο υ !... Νά μείνης εκεί απόψε καί αύριο
πρωΐ - πρωΐ μέ τό σφύριγμα, έρχεσαι! ; . . Π άρτο!
"Εχω τήν έορτή μου αύριο καί γιαυτό σ’ τό δίνω!...
Ό μικρός στεκόταν άκίνητος κρατώντας^ τή
δραχμή μέ τό ένα χέρι καί μέ τό άλλο τά φύλλα
τού μαρουλιού. Τού είχε κάνει μεγάλη έντύπωσι
ή γενναιοδωρία τού Μαρκούλη καί, άκόμα πιο
πολύ, δ τρόπος του, τά λόγια του. Τού φάνηκε
δτι θά τόν έβλεπε" νά κλαίη. Ά λλ’ δ Μαρκου
λης συνήλθε. Τόν κύταξε πού στεκόταν καί τού
είπε απότομα.
— "Ελα φεύγα!
'Ο Κοκοράκης ώρμησε μέ τό λαιμό τεντω
μένο, τό κεφάλι λίγο στραβά, σάν έτοιμος^να
κερατίση, πάτησε στά άπλωμενα νερα, χαλών
τας τή ζωγραφιά, πού έδειχναν, τώρα, στά βάθη
τους, τήν ημισέληνο νά βγαίνη σέ μέρος έλεύθερο, καθαρό άπό σύννεφα, καί νά τρέχη, και
βγήκε έξω.

Ό Μαρκούλης άνέβηκε τήν πέτρινη σκάλα»
πού έφερνε σενα πλατύσκαλο καγκελωτό, είδος
μικρού εξώστη, καί πού κάτι» έχασκε βαθύ υπό
γειο. Ή ξερε ποιόν θά βρή μέσα στό σπίτι του.
Μέσα σέ δωμάτιο καλά επιπλωμένο βρισκό
ταν ή γυναίκα του, μιά θεία της νέα άκόμα,
μελαχροινή πολύ, καί δ Σαμπίδης ό εργοστα
σιάρχης. Ή θεία ήταν εκείνη πού κατόρθωσε
νά θυμηθή δ πλούσιος συγγενής τήν συγγένεια,
πού είχε μέ τήν γυναίκα τού Μαρκούλη.
'Ο Σαμπίδης έρριχνε χαρτιά καθισμένος στό
τραπέζι κοντά,ξεσκούφωτος.Ή λάμπα από πανω,
τού φώτιζε δυνατά τά κόκκινα μαλλια του. Οι
δυό γυναίκες στέκονταν όρθ ιες κοντά του, η μια
άπό τόν ένα ώμο καί ή άλλη άπ’ τόν άλλο,
έβλεπαν τά χαρτιά καί άκουγαν τό χρησμό τους.
Μέ τό άνοιγμα τής πόρτας σήκωσαν^ τά
κεφάλια των καί κινήθηκαν. Ό Μαρκούλης
νόμισε δτι είδε τή γυναίκα του νά κατεβάζη
τό χέρι της άπ’ τόν ώμο τού Σαμπίδη, που
πάνω τό είχε. Τή στιγμή κείνη άκουσε τή Μάσα,
τή θειά, νά λέγη σιγά·
— Νά κΓ δ μπέκρας!
— Έ λ α νά δ ή ς !. . . Ό κύριος Σαμπίδης
έγεινε απόψε ή Μ ο ίρ α !.. Λέει στή θεια, οτι
θά παντρευθή γρήγορα καί θ ά πάρη έναν κα
τσαρομάλλη ! . .
_
τ
— Δέ λές και σέ σένα τί λέει; . . τής ειπε η
Μάσα.
— Έ !..
— Νά, τί τής λέει! . . Ξακολούθησε ή Μασα
γελαστή. "Οτι θά χηρέψη γρήγορα καί θά παντρευθή πολύ γρήγορα ! . .
Δέν θέλησε, αυτός, νά άντικρύση το βλέμμα
τής γυναίκας του, πού τό αίσθάνθηκε ριχμένο
πάνω του.
1,
— Πώς τόπαθες καί ήρθες νωρίς; τόν ρώ
τησε αύτή.
, ,,
Καθώς δ Μαρκούλης σήκωσε τό βλέμμα, ειδε
ένα γοήγορο ύψωμα τών ματιών τού Σαμπίδη
άπ’ τά χαρτιά. Σπάνια πολύ δ Μαρκούλης, νά
πάη νωρίς. Πάντα σχεδόν πήγαινε^ άργά πολύ
καί έτσι δέν έβλεπε τόν Σαμπίδη κύριο τού σπι
τιού του, ούτε τή Μάσα.
Καί δταν πήγαινε, καθόταν σάν ξένος σε
μιά γωνιά.
- Καί τώρα πάλι πού κάθησε παράμερα, ενφ
οί άλλοι φλυαρούσαν καί κύταζαν τό άπλωμα
τών χαρτιών τού Σαμπίδη, αυτός, θυμάται με
μιά άγρια ήδονή τήν περιφρόνησι, ^πού πάντα
τού έκανε δ εργοστασιάρχης μέσα σαύτό τό σπίτι
του, πού ήθελε καί κείνα φαίνεται δ προϊστάμενος.
Ερχόταν στήν άρχή στό σπίτι του περισσό
τερο μέ τό δικαίωμα τού συγγενή, άλλά έχοντας
καί τό ύφος τού κυρίου. Πάντα διηγώταν, έλεγε
πολλά, τί συνέβαινε έξω, έπεισόδια, ^ίστορίες.
Καί καθώς διηγώταν, σπάνια πολύ νά στραφή
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στόν Μαρκούλη, άλλα σχεδόν πάντοτε κύταζε
την Ειρήνη, τήν γυναίκα τοΰ Μαρκούλη, σά νά
διηγώταν μόνο σαύτήν, κ’ οί άλλοι να μή υπήρ
χαν. Αυτό τόν λυπούσε καϊ ζητούσε νά τό πάρη
γιά αβρότητα, ή αγάπη συγγενική, άλλά μιά
υποψία τόν θύμωνε, τοΰ έλεγε άλλα, καί αυτός
γιά εκδίκηση μικρή παιδιάστικη, κΰταζε, την
ώρα πού μιλούσαν, τή λάμπα καί μετρούσε,
ξαναμετροΰσε τά σίδερα, πού την κρατούσαν,
τούς κρίκους.. Ό Σαμπίδης είχε άραδιάσει τά χαρτιά καί,
αφού στάθηκε, σκέφθηκε καί είπε :
— Έ τ ο ιμ α !.. “Ακούσε πάλι σ ΰ !.. Ποτέ σου
νά μήν πιστεύης αγάπη, παρά δταν σάγαπούνε!
Ή Μάσα τόν διέκοψε :
— Τά λένε αύτά τά χαρτιά σ ο υ ;
— Μάλιστα!
— Να σέ βρά σω ! . . Έ γ ώ θέλω όπως πριν νά
τά λές, καί όχι έτσι! Σάν τις σωστές μοίρες!
Και μιμήΰηκε τις Άτσιγγάνες :
— Μοίρες, Μοίρες! Μύλους, μύλους! Καλούς
μύλους!
Καί ήταν ομοια Άτσιγγάνα μέ τή βραχνή
φωνή της, τό μελαχροινό πρόσωπό της καί τά
κατάμαυρα μάτια της.
Ό Σαμπίδης έκλινε τό κεφάλι στά πλάγια.
— “ Ετσι θέλεις; Καλά! Έ γ ώ δέ χαλώ χατήρι!
Καί άρχισε νά λέγη χτυπώντας μέ τό δάχτυλο
τό τραπέζι σά νά γινόταν τυμπανοκρουσία, πού
θά έβγαινε ό χρησμός.
— ’Από κακό θάνατο σύ θά πας!..
— Νά σέ ψήσω !
Ό Σαμπίδης σταμάτησε τό χτύπημα τού τρα- ·
πεζιού καί σήκωσε τό άλλο χέρι του, σά νάθελε
νά τούς κάνη νά σωπάσουν.
— Γ ιά ! έκανε καί άκούμπησε τό χέρι στό
μέτωπο. Τώρα πού είπες έτσι, θυμήθηκα ένα
όνειρό μου παράξενο καί αστείο, πού είδα πατά
τά ξημερώματα. “Ημουνα, λέει, άλλοτε σέ μιά
σκάφη μέσα γυμνός καί άλλοτε σένα μπάνιο!..
“Εξαφνα βλέπω ότι δέν εΐμουν ούτε στό ένα,
ούιε στό άλλο, άλλά σέ μιά μεγάλη ταψάρα!
άπούτε! Έ γ ώ στό ταψί! Καί δέν εΐμουν ομως
άνθρωπος, άλλά διάνας, διάνος μαδημένος, ζων
τανός όμ ω ς! Καί μέ'στελναν στό φ ού ρνο!..
Οί δυο γυναίκες έβαλαν τά γέλια. Ό Μαρ
κούλης προσποιήθηκε δτι κύταζε ένα χαρτί,
πού ήταν στό πάτωμα.
— Μωρέ, ό ν ε ι ρ ο !... Επιτυχημένο! Γιατί
νά σού πώ. Μοιάζεις πολύ μέ διά νο!.. Τού είπε.
ή Μάσα.
— Ό χ ι όμως μέ μαδημένο!
— Ελάτε τ ώ ρ α ! ’ Αφήστε τα ’. . . Θά μάς πής
τή μοίρα; Είπε καί ή γυναίκα τού Μαρκούλη.
Ό Σαμπίδης έσκυψε τό κεφάλι πάνω στά
χαρτιά. Ό Μαρκούλης σηκώθηκε καί προχώρησε
στήν πόρτα.
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— Πού πρς; δκουσε τή γυναίκα του νά
τού λέγη.
— Δέ θάργήσω! άπήντησε.
Πάντοτε τό ένδιαφέρο της τόν κλόνιζε, άλλά
τώρα, καθώς στράφηκε στη φωνή της καί είδε
τό πρόσωπό της κοκκινισμένο καί τού φάνηκε
τά μάτια της νά έχουνε κάτι λάγνο, βγήκε έξω
σά μανιακός. Καταράσθηκε ιόν εαυτό του, πού
άφησε έτσι τά πράγματα νά φθάσουν, ρίχνον
τας δλην την ευθύνη σ’ αυτόν, έπειτα πού δέν
έτόλμησε νά έκδικηθή καλά, σκληρά, την ατι
μία, άλλ’ έπεσε στό κρασί, στό κρασί γιά νά λησμονήση, ρίχνοντας μαύτό σκοτάδι στό νού του,
στήν κάθε σκέψι τής τιμής καί τής Α γάπης!...
Καί πώς ήθελε τώρα τήν γυναίκα του δική
του, τήν άγάπη της! Τήν ήθελε σάν τό άγρίμι,
πού περνρ έρημο καί τρέχει διψασμένο ζητών
τας πηγή νερού! Εκείνο τό γύρισμά της, τά
μάτια της, πού είδε νά καίουν καί νά μεθούν
άπό επιθυμία, τό κοκκίνισμά τ η ς !...
Δέν είχε τραβηχθή πολύ καί γύρισε πάλι πίσω
σιγά καί έσκυψε καί κύταξε άπό μιά τρύπα
τής πόρτας...
Τό ένα χέρι είχε στά χαρτιά Ιπάνω·, ό Σαμ
πίδης, τό άλλο τό είχε περάσει στό σώμα τής
γυναίκας τοΰ Μαρκούλη, ένφ αυτή βρισκόταν
ακουμπισμένη στόν ωμο του σάν πεσμένη επάνω
του. Σιγά, σιγά μιλούσε ό Σαμπίδης αποχαυνω
μένος. Τής έλεγε τήν μοίρα!
Ό Μαρκούλης κίτρινος, κίτρινος κύταζε...
Τήν ήθελε αυτή τή σκηνή τώρα, γιά καλό, τε
λευταίο στερέωμα τής άποφάσεώς του. Έ φυγε,
έπειτα, γρήγορα καί σιγά καί βγήκε έξω στό
μικρό μπαλκονάκι τής εισόδου.
Ή ταν ησυχία. Τήν ακούσε. Έ ν α ψιθύρισμα
νόμισε νά άκουγε, τώρα, δπως τά μικρά του
χρόνια, τό μουρμούρισμα, ή τό παραμιλητό τής
σιωπής. Ή ημισέληνος ψηλά έτρεχε σέ μέρη
ελεύθερα άπό σύννεφα.
— Αύριο; σκέφθηκε.
Θυμήθηκε τήν Ιργασία του, τήν παραγκούλα,
τόν Φουρλή, τούς άλλους εργάτες. Καί λυπή
θηκε, λυπήθηκε. Τό σπίτι ίου, τή γυναίκα του...
— “Αχ, έκανε. Είνε τελειωμένο!
Ή σελήνη πάλι κρύφθηκε σέ μαύρο σύννεφο.
Έ ν ας σκύλος άρχισε νά γάυγίζη. Ησυχία. Έ ν α
άεράκι έσεισε τά δένδρα, καί αύτά άρχίσανε νά
φλυαρούνε με τό σκούνταμά του, σά νά θύμω
σαν. Ή σελήνη έμεινε κρυμμένη. Μιά γάτα
άσπρη φάνηκε νά άνεβαίνη σένα δένδρο κεί
κοντά του' έπειτα πάλι κατέβηκε σιγά καί χά
θηκε γρήγορα προς τό κατάστημα κάτι κυνη
γώντας:
Ά π ό τό κατάστημα ήλθε ό κρότος τού Ρολο
γιού, πού σήμαινε τις ώρες.
ΙΙλησίαζε ή ώρα πού θά έφευγαν καί μαζύ
θά ερχόταν ή εκδίκηση, ή καταστροφή!

— Τί θ ά κάνω; ρώτησε σέ λίγο τόν εαυτό
του, σ ά νά είχε λησμονήσει τί είχε αποφασίσει
νά κάνη καί όωτοΰσε ξένον, πού τό εΐξερε, νά
τού πή. Μιά άφηρημάρα, είχε πέσει στό νού
του καί ήτανε αύτός σά .ν ά έμεινε άδειος!
Έ βια σε τόν έαυτό του καί άρχισε νά λέγη καί
καί νά ξητμ τί θ ά έκανε σά νά μάζευε συν
τρίμμια. Τού φάνηκε ομως δτι τά λόγια χά
νονταν πάλι, ευθύς νά έσβυναν, καί τίποτε δεν
έμενε στό νοΰ του, και ταράχθηκε.
Ξαφνικά, κάτι δμοιο μέ αστραπή, μέ λάμψι
πέρασε άπ’ τό νού του καί τόν έκανε δλα, μα
δλ « τώρα νά τά λησμονήση, — τό μέρος πού
βρισκόταν, τήν έκδίκησί του, τόν Σαμπίδη, τήν
Μάσα ! . .
— Θεέ μου ! είπε μόνο.
Είδε τά δένδρα νά κουνιούνται, τή μαύρη
κορυφή τών κυπαρισσιώνε, τη σελήνη θαμπή
νά φαίνεται, σά νά έβλεπε άλλον, ξένον σαύτόν
πια κόσμον, καί πάλι ή Ινθύμηση κείνη ή μα
γική απλώθηκε Ιμπρός του καί τού έσυρε σά
νά τού ρουφούσε τή σκέψι. Ή θεία μορφή τής
κόρης γελαστή, μέ τά μάτια γεμάτα ηδονή,
παρουσιάσθηκε, καί ένα πέλαγος ζωής λησμο

νημένης, πού είχε περάσει, άνοιξε έμπρός το υ !..
Οί Ινθυμήσεις ζωήρευαν, ή τά οράματα γί
νονταν πιό ζωντανά, άλλά μιά κρυφή σκέψι,
Ιλεύθερη ακόμα άπ’ τή μαγεία, τόν Ανάγκασε
νά άντισταθή. θέλησε νά φύγη άπ’ Ικεϊ, νά
τρέξη άλλου, νά άποούρη τό νού του Απ’ τήν
ψεύτικη Ινιθύμησι, πού με οράματα παρουσια
ζόταν, άλλά δέν θυμώταν ούτε πού βρισκόταν,
ούτε ά'λλο τίποτα έβλεπε καλά έμπρός του, καί
άντί νά όρμήση στη σκάλα, ώρμησε τυφλά,
Αντίθετα, ανεβαίνοντας τό πεζούλι πού κάτω σά
στόμα “Αδη βρισκόταν ξέσκεπη ή βαθειά είσο
δος υπογείου! . . .
Κάτω χτυπημένος Ισπάραζε χωρίς νά μπορή
νά βγάλη μιλιά. Ά λλά ή Ινθύμηση Ακόμα δέν
τόν άφινε, τά οράματα μιας ζωής, πού είχε
περάσει καί ή κόρη ή γλυκειά έσκυβε άπό πάνω
του καί τόν κύταζε, τώρα, θλιμμένα. Καί καθώς
ήταν έτοιμος νά σβνση, και χό αίμα τόν πλημ
μύριζε, έσκυψε ακόμα ή κόρη κείνη, πού τού
θύμιζε περασμένη, θεία Αγάπη, και τόν φίλησε,
αλλά δέν ήταν πια αυτή, ήταν ή κόρη, πού είχε
τήν αδελφή μέ τή βραχνή φωνή καί πού είχε
αγαπήσει, δταν έμπαινε στόν κόσμο! . . .
ΔΗ Μ Ο ΣΘ ΕΝ Η Σ Ν. ΒΟ ΥΤΥΡΑΣ
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έως τώρα είπα, κύριοι, υποθέτω, δτι
Οσαάρκοΰν,
ώς γενικαί γραμμαί, διά τά μαθη
ματικά. 'Υπεσχέθην εντούτοις νά σας ομιλήσω
και διά την σημερινήν παγκόσμιον μαθηματικήν
κίνησιν άλλά ήτο άνάγκη νά προταχθούν, δσα
πριν ανέφερα, διά νά εξηγηθούν οί λόγοι, διά
τούς οποίους τά τελευταία 50 έτη, προπάντων
δμως τήν τελευταίαν δεκαετίαν, δηλ. μαζι μέ
τόν εικοστόν αιώνα, ή παγκόσμιος μαθηματική
κίνησις, άπό μικρά και μεμονωμένη καί ανοργά
νωτος, δπως πριν ήτο, Ι'φθασεν εις σημεϊον
ακμής, προηγουμένως ανελπίστου. Εις πενήντα
Ζως εξήντα υπολογίζονται σήμερον τά κυριώτερα μαθηματικά περιοδικά τού κόσμου, είς
ύπερχιλίονς οί μαθηματικοί, πού διαρκώς προά
γουν τήν έπιστήμην, χωρίς νά ύπολογίσωμεν
τάς πολλάς μυριάδας, που τα έξασκούν άπλώς
ως Ιπάγγελμα. Καί ή ακμή αυτή, είναι τόσον
περισσότερον αξιοθαύμαστος, όσον τά μαθημα
τικά, ϊσ α -ΐ σ α επειδή ή αξία των από δλιγίστονς
εννοείται, και ώ ς ιπάγγελμα είναι από τά
ολιγωτερον προσοδοφόρα καί ώ ς επιοτήμη δέν
είχαν πρίν, ούτε άκόμη έχουν τόσην υλικήν και
ηθικήν ύποστήριξιν, δσην άξίζουν, ούτε από τάς
κυβερνήσεις ούτε έν γένει άπό τήν άνθρωπότητομ
δν δέ τά μαθηματικά είναι άϋλα, οί μαθηματι
κοί δμως δέν είναι βέβαια τοιοΰτοι- και τά βιβλία,
τά περιοδικά, τά συνέδρια άπαιτούν καί ύλικάς
θυσίας . . .
Τήν πολιτισμένην ανθρωπότητα, (περί τής
μή πολιτισμένης δέν χρειάζεται νά κάμωμεν
Ιδώ λόγον) είμπορούμεν νά την διαιρέσωμεν
είς δύο κατηγορίας: είς τό μέρος έκε.ίνο (τό δλιγώιερον άκόμη δυστυχώς), πού πρωτοστατεί καί
προηγείται εις τήν πρόοδον των επιστημών, τών
Ιδεών και τού πολιτισμού γενικώς, καί είς τό
μέρος, τό πολν πολνπληθέστερον, πού παρακο
λουθεί μόνον, περισσότερον ή όλιγώτερον, τό
πρώτον. Είμπορούμεν νά παραβάλωμεν τό πρώ
τον μέ καθηγητήν, τό δεύτερον με μαθητήν
είναι αλήθεια, δτι ή διαίρεσις αύτή δέν είναι
τόσον οξεία καί σαφώς ώρισμένη — ό μαθητής
τής σήμερον γίνεται πολλάκις 6 καθηγητής τής
αΰριον— , Ιντούτοις είναι αρκετά όρατή. "Ο,τι
δέ συμβαίνει, μέ τον πολιτισμόν ολόκληρον, συμ
βαίνει καί μέ τά μαθηματικά. Τό μέρος τής
ανθρωπότητος, πού πρωτοστατεί καί προηγείται
είς τήν μαθηματικήν πρόοδον, άποτελεϊται κυ
ρίως άπό τά Ιξής μεγάλα έθνη : τούς Γερ-μα* Συνέχεια· «Παναθηναια»
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νους, τους Γάλλους καί — κατόπιν — τούς ’Ιτα
λούς' έν μεταίχμιον μεταξύ τών δύο κατηγο
ριών είμπορούμεν νά εϊπωμεν, δτι αποτελούν
οί Σκανδιναυοί, οί 'Ολλανδοί, οί Βέλγοι, οί
'Ελβετοί, οί “Αγγλοι, οί ’Αμερικανοί καί οί 'Ρώοοου αυτοί δλοι είναι τρόπον τινά καί καθηγηταί
καί μαθηταί συγχρόνως- είς τήν δευτέραν τέλος
κατηγορίαν είμπορούμεν νά κατατάξωμεν δλα
τ άλλα έθνη — ανεξαρτήτως, Ιννοεΐται, άπό τήν
τυχόν ύηαρξιν, είς καθέν άπό αυτά, ολίγων
μεμονωμένων εξαιρέσεων μαθηματικών, πού
προάγουν τήν επιστήμην.
Τά δύο λοιπόν πρωτεύοντα μαθηματικά
έθνη τού κόσμου είναι σήμερον, δπως είπα,
οί Γερμανοί καί οί Γάλλου ποιοι δμως άπό
αυτούς είναι οί πρώ τοι; Άλλοτε (πρό ιοο ετών)
βεβαιότατα οί Γάλλοι. Σήμερον, υπό έποψιν μέν
ποσού παραγωγής ώρισμένως οί Γερμανοί, ύπό
έποψιν δέ ποιου; ή άπάντησις είναι πολύ δύσκο
λος· σύμφωνα μέ τόν εθνικόν χαρακτήρα τών
Γάλλων (ό πολιτισμός έν γένει, αν και φαίνεται
ό ίδιος, λαμβάνει δμως ποικίλας άποχρώσεις
άναλόγως τής εθνικής ιδιοφυίας κάθε λαού),
σύμφωνα μέ τήν εύφυίαν, τήν ετοιμότητα, άλλά
καί τήν άνυπομονησίαν καί τήν άμεθοδίαν τού
Γάλλου, έχουν οί Γάλλοι μαθηματικούς γονί
μους είς ίδέας, είς έγκυκλοπαιδικότητα εντός τής
¿πιστήμης (καί παράδειγμα έξοχον άποτελεΐ ή
μεγαλύτερα ίσως σημερινή μαθηματική ιδιο
φυία τον κόσμου, δ Poincar£: ό μεγαλύτερος
σύγχρονος μαθηματικός, δ μεγαλύτερος άστρονόμος, δ μεγαλύτερος φυσικός, ίσως καί δ μεγα
λύτερος σύγχρονος ψνσικοφιλόαοψος)' έν τούτοις
ώς πρός τήν μεθοδικότητα, τήν βαθεϊαν ειδίκευσιν είς ώρισμένους κλάδους τής επιστήμης,
τήν υπομονήν καί τήν Ιπιμονήν υπερτερούν οί
Γερμανού καί ώς παράδειγμα άρκεΐ νά σας άναφερω, δτι, ενφ προ δέκα άκόμη περίπου ετών ή
Άπειροοτική Γεωμετρία ήτο κυρίως τών Γάλ
λων μαθηματικών ένασχόλησις καί σχεδόν άποκλειστικώς γαλλικά ήσαν τά περί αύτής βιβλία,
τήν στιγμήν δμως αυτήν, πού σας δμιλώ, γερμανικά είναι τά καλύτερα έγχειρίδια Άπειροστικής Γεωμετρίας:τό τού Scheffers καί τό τού
Lilienthal. Κάπου εδιάβασα, δτι «δ Γάλλος
δημιουργεί και ο Γερμανός συστηματοποιεί* καί
πραγματικώς, νομίζω, δτι αί δύο αύταί λέξεις
χαρακτηρίζουν πολύ καλά τό πράγμα. Διά τόν
Γάλλον βέβαια ή γερμανική συστηματοποίησις
είναι «σχολαστικότης», άλλά καί διά τόν Γερμα
νόν ή^γαλλική ευστροφία είναι «επιπολαιότης»·
δλα είναι σχετικά είς τόν κόσμον αυτόν. ..
τά 22 πανεπιστήμια τής Γερμανίας καί
τα ιδ τής Γαλλίας διδάσκονται δλοι οί κλάδοι

τών μαθηματικών, πολλοί άπό τούς οποίους
Ιδώ μόνον κατ’ δνομα μας είναι γνωστού π. χ.
δ νεώτατος κλάδος τής θεωρίας τώ ν Συνόλων
(Mengenlehre) καί άπό τάς Ιφαρμυγάς τά
Μαθηματικά τώ ν ’ Ασφαλειών (Versicherungsmathematik). Ά λλά δέν είναι εκεί μόνον οί
καθηγηταί τών πανεπιστημίων, πού προάγουν
τά μαθηματικά- καί οί καθηγηταί τών πολυτε
χνείων καί τών ποικίλων μέσων σχολείων ολοι
σχεδόν φιλοτιμοϋνται νά Ιργάζωνται πρός προ
αγωγήν τής έπιστήμης. Δέν πρόκειται βέβαια
Ιδώ νά σας απαριθμήσω τά δνόματα δλων τών
σημερινών μαθηματικών τής Γερμανίας, άρκετόν
είναι νά σάς άναφέρω τά παγκόσμια δνόματα
τού Klein, τού H ilbert, τοΰ S c h w a r z ...
Εννοείται, δτι καί είς τά μαθηματικά περιοδικά
πρωτεύει ή Γερμανία- τό μεγαλύτερον τοιούτο —
εν άπό τά παλαιότερα συγχρόνως — είναι, τό
λεγόμενον τοΰ C relle: «Journal für reine und
angewandte Mathematik» (Περιοδικόν των
καθαρών καί τώ ν Ιφηρμόσμένων μαθημα
τικών), Ιρχοντ’ έπειτα τά «Μαθηματικά Χ ρο
νικά» (M athem atische Annalen), τό περιοδι
κόν τής ιΕ νώ α εω ς τω ν γερμανώνμαθηματικών»
(Deutsche M athem atiker-V ereinigung) καί
τόσα άλλα, πού θά ήτο κουραστικόν νά τ’ άνα
φέρω. 1 Εις δέ τήν Γαλλίαν έκδίδονται τό «Jour
nal de mathématiques pures et appliquées»,
τό « Journal de l’É co le Polytechnique», τό
«Bulletin de la S ociété Mathématique .de
France», τό «Bulletin des Sciences mathém a
tiques» τού D arboux, κτλ.Άπό δέ τούς Γάλλους
μαθηματικούς θά σας άναφέρω μονον, έκτος άπό
τόν ήδη μνημονευθέντα Poincare, τά ονόματα
τών Darboux, Painlevé, Picard, Appel, K ö
nigs, Goursat, Borel, Hadamard
.
Είς τήν πρωτοπορείαν τών Γερμανών καί τών
Γάλλων άκολουθούν κατά πόδας, δπως είπα,
οί ’Ιταλοί' είναι πραγματικώς αξιοσημείωτος ή
είς χας μαθηματικός θεωρίας, καί μάλιστα τάς
περισσότερον άψηρημένας, έκτακτος Ιπίδοσις
τών ’Ιταλών ονόματα μαθηματικών Ιταλών
άρκούμαι νά σας άναφέρω δλίγιστα άπό τά
πάμπολλα, τά παγκοσμίου φήμης μόνον: τού
Bianchi, ιού Bèltrami, τού Dini, καί άπό τούς
σημεοινούς τοΰ Veronese, τοΰ Cesaro, τού
G in ö Loria, τού V ito Volterra, τού Levi
Civita κτλ. Περιοδικά μαθηματικά Ιπίσης υπάρ
χουν είς τήν ’ Ιταλίαν πάμπολλα, απο τα όποια
τά κυριώτερα είναι τά » Annali di Matematica
pura ed applicata» (Χρονικό τώ ν καθαρών
καί Ιφηρμόσμένων Μαθηματικών), τα «Rendi1 Π ρέπ ει ν ά σημειώοο), δτι καί έδώ καί είς δλα τά
έπόμενα συστηματικώς, χάριν συντομίας, παραλείπω
ν’ άναφέροι τά πρακτικά καί λοιπός δημοσιεύσεις των
άκαδημειών κτλ. πού περιέχουν, μεταξύ άλλων, και
μαθηματικός έργασίάς καί Ανακοινώσεις.

conti del Circolo Matemático di Palermo»
(Πρακτικά τον Μαθηματικού Κύκλου τού Πα
λέρμου), τό «P eriódico di Matemática» κτλ.
Εις λόγος βέβαια Ιξηγών τήν έκτακτον αυτήν
Ιπίδοσιν τών Ιταλών είς τάς θεωρητικός επιστήμας είναι καί ή ε'λλειψις πολλής βιομηχανίας,^ ή
όποια έλλειψις έχει ώς άμεσον άκολουθημα, δτι
πολύ περισσότερον ποσόν τοΐς εκατόν άπό τους
νέους Ιπιδίδονται εις τάς θεωρητικός σπουδάςπάρα πολύ δυσανάλογον μάλιστα με τας υλικός
τής χώρας συνθήκας, είς τρόπον, ώστε οί Ιταλοί
μαθηματικοί καί 0Í καθηγηταί πανεπιστημίων
γενικώς ν’ άμείβωνται γλισχρότατα, καί τούτο
πάλιν, οσάκις εύρουν θέσιν — πράγμα δχι εύκολον! Ά λλ’ ή ύπέρβασις αύτή τής φυσιολογικής
— ας εϊπωμεν — αναλογίας τού Ιπί τοΐς Ικατόν
ποσού τών σπουδαζόντων τά μαθηματικό, ως
επάγγελμα δέν άρκεΐ βέβαια νά έξηγήση τήν
παραγωγήν τόσων καλών μαθηματικών εις τήν
’ Ιταλίαν- καί πολλαί άλλαι. χώραι, και αυται
χωρίς σπουδαίαν βιομηχανίαν, έχουν υπερπαρα
γωγήν διδακτόρων, χωρίς καθόλου να ^έχουν
καί υπερπαραγωγήν έπιστημόνων! Πιθανόν λοι
πόν νά έχουν οί ’ Ιταλοί εθνικήν μαθηματικήν
Ιδιοφυίαν δπως υπάρχουν άτομιχαι ίδιοφυΐαι,
ίσως υπάρχουν καί έθνικαί.
Μετά τά τρία αυτά έθνη έρχονται, δπως
είπα, οί Σκανδιναυοί, οί 'Ολλανδοί, οί Βέλγοι,
οί Ελβετοί, οί Άγγλοι, οί ’ Αμερικανοί καί οί
'Ρώσσοι. Είς τήν Σκανδινανίαν τα μαθηματικα
καλλιεργούνται, καθώς καί καθε άλλη πνευμα
τική ένασχόλησις, μέ πολλήν δρεξιν. Εις τήν
Στοκχόλμην έκδίδονται άπό τόν είς τό έλεύθερον
πανεπιστήμιον (H ógskola) καθηγητήν κ. Mitta g -L e ffle r τά «A cta M athematica» (Μαθη
ματικά Πεπραγμένα), περιοδικόν δχι.τοπικόν,
ούτε σουηδικά γραφόμενοι1, άλλ’ είς τάς τέσοαρας
διεθνείς μαθηματικός γλωσσάς (γαλλικήν, γερ
μανικήν, αγγλικήν, ιταλικήν), καί IV μεταξύ τών
5 σπονδαιοτέρων τον κόομον. Εις την Κοπεγ
χάγην Ικδίδεται έν τοπικόν περιοδικόν, τό «N yt
Tidsskrift for M atematik» (Νέον Περιοδικόν
τών Μαθηματικών). Μαθηματικοί δέ σκανδιναυοί
διεθνώς γνωστοί είναι, μεταξύ πολλών, δ Peter
sen, δ Zeuthen, δ Nielsen, δ M ittag-L effler,
Ó Bácklund, δ Enestróm, δ Lindelóf, (είς to
Helsingfors). — Ά π ό τάς τρεις σκανδιναυικάς
χώρας περισσότερόν έθνικήν μαθηματικήν Ιδιο
φυίαν φαίνεται νά έχη ή Νορβεγία" αύτή^ του
λάχιστον παρήγαγε εντός ενός μόνον οίώνος,
τού i 9 ον» δύο άπό τάς μεγίστης μαθηματικός
ιδιοφυίας: τόν N iels H enrik Abel καί τόν
Sophus Lie. — Καί είς τά δλλανδικά καί τά
βελγικά πανεπιστήμια (είς τά δεύτερα μέ άρκετήν
άντίθεσι.ν πρός τήν έν γένει βελγικήν πνευματικήν
άνάπτυξιν, τήν πολν κατωτέραν τής ολλανδικής)
μέ πολύν ζήλον καλλιεργούνται τά μαθηματικά.
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άναφέρω τά ονόματα μόνον τών γνωστότερων
μαθηματικών, των 'Ολλανδών ·. Schonte, Car
dinaal κτλ. καί τών Βέλγων: Mansion καί
Neuberg· καθώς καί τά δνόματα δυο μό
νον μαθηματικών περιοδικών, τού ολλανδικού
«N ieuw A rchief voor W is k u n d e » 1 (Νέον
Ά ρχεΐον τών μαθηματικών) καί τού- βελγικού
« Mathesiss (Μάθησις).— 0 1 'Ελβετοί μαθημα
τικοί είμπορούν νά υπαχθούν άντιστοίχως εις
τήν γαλλικήν καί τήν γερμανικήν επιστήμην,
είναι δλ γνονστόν, δτι ατ Ά ς τα ΐΚ^ετικά πανεπι
στήμια καθηγεσίαι είναι συνήθως μεταβατικός
μόνον σταθμός διά τήν είς γαλλικά ή γερμανικά
πανεπιστήμια «προαγωγή»»' (το ίδιον δ ε ισχύει
καί διά τούς Γερμανούς της Αύστρίας, οί όποιοι
όμως πρέπει νά υπαχθούν εις την δευτέραν
κατηγορίαν τών υστερούντων Ιθνών).
’ Αντίθεσιν πρός τούς ’Ιταλούς παρουσιάζουν
οί "Αγγλοι' έχουν βέβαια παραγάγει τόν N ew ton
καί είς τούς νεωτέρους χρόνους τον C a yley
αλλά σήμερον είναι Ιν γένει πτωχότατοι εις τά
καθαρά μαθηματικά' ούτε κατά ιό ποιόν, πολύ
δε όλιγώτερον ακόμη ώ ς πρός τό ποσόν τής
μαθηματικής των παραγωγής κατέχουν οί “Αγ
γλοι τήν θέσιν, πού ήτο φυσικόν νά κατέχουν,
παρ’ δλους τούς 3 - 4 άξιους φήμης μαθηματι
κούς, π. χ. τόν Forsyth’ ούτε μαθηματικόν
περιοδικόν σπονδαΐον, αντίστοιχον πρός τά με
γάλα γαλλικά, γερμανικά καί ιταλικά, έχουν οί
“Αγγλοι· τήν είς τάς θεωρητικός εν γένει σπουδάς
(καθώς καί τήν σχολικήν δργάνώσιν) καθυστέ
ρησήν των αύτήν αίσθάνονται και οί ίδιοι καί
δέν διστάζουν μάλιστα καί φανερά νά την άναφέρουν (πρβ. τό βιβλίον τού Perry, «E ngland’s
n eg le ct ο ί Sciences· = Ή παραμέλησις τής
επιστήμης άπό τ η ν ’ Αγγλίαν). — Ό λόγος τού
φαινομένου αυτού, τής παραμελήσεως δηλ. τών
θεωρητικών εν γένει σπουδών (τό όποιον — εις
μικρότερον δμως μέτρον — παρατηρεϊται καί είς
τήν 'Ολλανδίαν) είναι 6 Υδιος, ή, καλύτερα, δ
Αντίστροφος τού είς τήν ’Ιταλίαν: οί “Αγγλοι
δηλ. έχουν κατ’ εξοχήν έπιδοθή είς τήν βιομη
χανίαν, τό εμπόρων, τά πρακτικά Ιπαγγέλμαια
εν γένει, και ιρυσικά παραμελούν καί υποτιμούν
τήν θεωρίαν. Άπόδειξις, δτι αυτός είναι ό λόγος,
καί δχι μαθηματική άνιδιοφυΐα τών “Αγγλων,
είναι — εκτός τής παραγωγής ενός N ew ton ! —
δτι δπου ή θεωρία συνδέεται μέ τό πείραμα
καί έχει καί πρακτικάς εφαρμογάς, οί “Αγγλοι
αμέσως μεγαλουργούν π. χ., ομού μέ τούς ‘ Ολ
λανδούς V a n ’ t H off καί Lorentz, έχουν αυτοί
Εδώ είμποροΟμεν νά σημειώσωμεν, ώς περίεργον,
οτι μονον οί 'Ολλανδοί, μεταξύ οί<ον τών ευρωπαϊκών
λαων, δεν^ μεταχειρίζονται τόν διεθνή όρον «M athem atiek», αλλά τόν «Επιστήμη τής (κατ’ έξοχήν) γνώσειος» : W isku nd e ( = γερμ. W issenkunde) καί ο μαθη
ματικός ονομάζεται όλλανδικά: «W iskunstenaar».

328
τούς μεγαλύτερους μαθηματικοφυσικούς τού κό
σμου (L ord K elvin (Rayleigh)-xTi.).
Παραπλεύρως μέ τούς “Αγγλους είμπορούμεν
νά κατατάξωμεν, έπειτα δμως άπό αύτοΰς, τούς
’Αμερικανούς (τών Ήν<υμ. Πολιτειών), οί όποιοι,
εντούτοις, επειδή καί χρήμα διαθέτο\>ν.άφθονον
καί δρεξιν νά φθοίσουν τήν Εύρώπην είς τάς
Ιπιστήμας δχι μικροτέραν έχουν, γρήγορα θά
περάσουν τούς “Αγγλους, ίσως καί άλλους λαούς
άκόμη! Μαθηματικόν σπουδαίου τής ’Αμερικής
σάς αναφέρω μόνον τόν O sgood καί περιοδικά
τό «A m erican Journal o f M athem atics»
(Αμερικανικόν Μαθηματικόν Περιοδικόν) καί
τάς «Transactions» καί τό .«Bulletin o f the
Am erican Mathematical S ociety » {’Εργασίαι
και Δελτίον τής ’Αμερικανικής Μαθηματικής
Εταιρείας)·— Έρχόμεθα κατόπιν είς τούς 'Ρ ώσσους, οί οποίοι (καθώς καί δλοι οί Σλαΰοι)
ευρίσκονται, δπως γνωρίζετε, άρκετά μακράν
άκόμη άπό τόν δυτικόν ευρωπαϊκόν πολιτισμόν.
“Εχουν αύτοί 9 πανεπιστήμια, άρκετά πανεπι
στημιακά μαθηματικά βιβλία, δλίγους δμως
μαθηματικούς σπουδαίους και κανεν σπουδαϊον
περιοδικόν. ( Ό περίφημος Lobatschefskij, ,ό
ίδρυτής τής Μη Ενκλειδείον Γεωμετρίας, άνήκει είς πολύ παλαιοτέραν έποχήν).
Μένει τέλος ή δεύτερα έκείνη κατηγορία τών
έθνών, τά όποια ακολουθούν μόνον έν γένει, ή
τουλάχιστον προσπαθούν ν’ άκολουθούν τήν
μαθηματικήν πρόοδον καί νά μένουν είς επαφήν,
ή σχεδόν, μέ τά άλλα, τά προηγούμενα’ είς τά
τοιαΰτα έθνη χρειάζονται κατά πρώτον μέν όλίγοι ίκανοί μαθηματικοί, που νά είναι είς θέσιν
νά μετοχετεύσουν είς αύτα τάς νεοιτέρας θεωρίας
καί τήν νέαν κίνησιν, έπειτα δέ εν περιοδικόν,
δργανον δχι τόσον, κατ’ άρχάς τουλάχιστον, τής
προαγωγής τής επιστήμης, δσον τή ς δισδόοεως
αυτής είς τούς όπωςδήποτε καταγινομένους μέ
τά μαθηματικά, δργανον πρός èxavyχρονισμόν
τών μέ τά μαθημιιτικά άσχολουμένων εντός τού
έθνους τούτου, δηλ. πρός άνύψωσιν τού πνευ
ματικού των έπιπέδου, έως νά έλθη είς επαφήν
μέ τό μεγάλον διεθνές μαθηματικόν niveau.
Πώς καί διατί τά έθνη αύτά δέν ευρίσκονται
άπό τώρα εις τήν ίδιαν με τ ’ άλλα άκμήν, δέν
είναι ούτε τόσον εΰκολον νά έξηγηθή, ούτε έχει
τόν ίδιον λόγον παντού' τρεις κατηγορίας αυτών
είμπορούμεν ίσω ς νά διακρίνωμεν τήν πρώτην :
τών έθνών, πού παρήκμασαν καί προσπαθούν
έκ νέου ν’ ακμάσουν, τήν δευτέραν : τών εθνών,
πού πρώτην φοράν προσπαθούν νά Ικπολιτισθοϋν, καί τήν τρίτη ν: τών Ιθνών, τά όποια,
έχοντα άπό πριν Ιδικόν τω ν πολιτισμόν, προσ
παθούν τώρα νά τον άφομοιώσουν μέ τόν
ευρωπαϊκόν. Τής πρώτης κατηγορίας έθνη εχομεν εις τήν Ευρώπην τούς Πολωνούς, τούς
Ισπανούς, τους Πορτογάλους, τούς *Έλληνας,

τής δευτέρας δέ τρύς λοιπούς Σλανονς (έκτος
τών 'Ρ ώ σσω ν καί τώ ν Πολωνών), τους Ούγ
γρους καί τους λαούς τού Αίμου.
Εις τήν Πολωνίαν, ό πολιιισμός Ιν γένει
είναι καί σήμερον ανώτερος άπό τόν ρωσσικόν
καί τά μαθηματικά δχι .ίντελώς άσήμαντα· είς
τήν Βαρσοβίαν έκδίδονται τά « Prace Matem aty ezno - fizyczne» άπό τρν D ickstein καί
άλλους μαθηματικούς καί βιβλία μαθηματικά
άνώτερα ύπάρχουν πολλά είς τήν πολωνικήν
γλώσσαν. Και είς τήν Ούγγαρίαν δέ (άν καί οί
Ούγγροι δέν φαίνεται νά έχουν καί τόσην
Ιδιαιτέραν Ιδιοφυίαν διά τά γράμματα) έκδίδονται τά «M athematische Berichte aus U n
garn» (Μαθηματικοί 5Ανακοινώσεις άπό τήν
Ουγγαρίαν) και ύπάρχουν μερικοί καλοί μαθη
ματικοί (K önig, Rados, Fejér). (Οί δύο (πατήρ
καί υιός) Bolyai, οί ανεξαρτήτως τού L obats
chefskij άνακαλύψαντες τήν Μή Ενκλείδειον
γεωμετρίαν, ανήκουν εις πολύ παλαιοτέραν Ιποχήν). Θλιβερόν δμως είναι τό θέαμα, δταν
στραφώμεν πρός ιήν ‘ Ισπανίαν τό έθνος αύτό
τό παρηκμασμένον καί λιπόθυμον κάμνει καί
είς τά μαθηματικά, οπως «αί είς δλα τ’ άλλα,
ματαίας προσπάθειας ν’ άνεγερθή" δέκα «πανε
πιστήμια» ε'χει ή Ισπανία καί δμως δέν έχει
καλά-καλά era μαθηματικόν άξιον λόγου — δν
Ιξαιρέσωμεν τόν Zoel G. de G aldeano ίσως —
καί τά 20 Ικατομμύρια τών 'Ισπανών (τά 6 ο
καί πλέον τών ίσπανοφώνων) δέν είμποροϋν νά
συντηρήσουν έν μόνιμον μαθηματικόν περιοδι
κόν, έστω καί μικρόν καί τοπικόν τό έν διαδέχεται
τό άλλο («E l Progreso M atem ático» (Ή μ α θ η 
ματική πρόοδος), «R evista d e M atemáticas»
(Έπιθεώρησις τών μαθηματικών) κτλ.) καί δλα
σβύνουν μετά έξ μήνας ή έν έτος: ποιον ενδια
φέρουν τά μαθηματικά εκεί;— Κάτι παρηγορώτερον είναι τό θέαμα είς τήν Πορτογαλίαν δπως
είς δλα, καί είς τά μαθηματικά είναι οί Πορτο
γάλοι δραστηριότεροι άπό τούς άνατολικονς των
γείτονας' ΙκεΤ άλλοτε έπί μακράν' σειράν Ιτών
έξεδίδετο τό «Jornal das Sciencias Mathematicas e Astronóm icas» (Περιοδικόν τώ ν μαθη
ματικών xcü αστρονομικών ’Επιστημών) άπό
τόν καλύτερον Πορτογάλον μαθηματικόν F.
G om es T eixeira καί τώρα έκδίδονται τακτικώτατα άπό τόν ίδιον τά «Annaes Scientífícos
da Academ ia Polytechnica d o Porto» Ç Επι
στημονικά Χρονικά τής Πολυτεχνικής Ακαδη
μίας τον Πόρτου). Περί τών λοιπών Ιθνών
τών όπωςδήποτε καλλιεργούντων τά μαθηματικά,
δέν θά σας άναφέρω τίποτε, διά νά μή σας
κουράσω περισσότερον, άφού άλλωςτε δεν έχω
καί τίποτε εξαιρετικόν νά μνημονεύσω' άξιον
μόνον σημειώσεως είναι ίσως, δτι, ένφ είς τά
περισσότερ’ άπό αυτά αναγνωρίζεται ή άνάγκη
τής άνυψώσεως καί τού εκσυγχρονισμού τής

μαθηματικής κινήσεώς των, εντούτοις, διά πολ
λούς καί ποικίλους λόγους, ή διόλου ή πολύ
ολίγη εργασία γίνεται διά τόν σκοπόν αυτόν,—
Παραδείγματα τέλος εθνών, τά όποια, άναπτνξαντα άλλοτε χωριστά Ιδικόν των πολιτισμόν,
προσπαθούν τώρα νά τον άφομοιώσουν με
τόν άνώτερον σημερινόν τής Εδρώπης, εχομεν
τούς Ινδούς καί προπάντων τούς ’Ιάπωνας,
πού καί μαθηματικόν περιοδικόν έχουν ήδη
αποκτήσει...
Ή έπισκόπησις αύτή τής σημερινής παγκο
σμίου μαθηματικής κινήσεως, δν καί χάριν
συντομίας συντομωτάτη καί άτελεστάτη, είναι
μολαταύτα αρκετή, διά νά μας φέρτ) είς τά
επόμενα συμπεράσματα: βλέπομεν, δτι παντού
είς τόν πολιτισμένο* κόσμον υπάρχει σήμερον
μία ιάσις, δλονεν μεγαλύτερα, πρός άνύψωσιν
δχι μόνον τής επιστήμης, άλλα καί τών επιστη
μόνων, καί πρός μίαν ένιαίαν δργάνώσιν ολο
κλήρου τής μαθηματικής κινήσεως τού κόσμου·
άλλοτε, — καί δχι πρό πολλών χρόνων — κάθε
έθνος είργάζετο ιδιαιτέρως, δχι σπανίως δέ
συνέβαινεν ή εργασία· τού ενός νά έμενεν άπαρατήρητος ή άγνωστος είς τ’ άλλα, είτε άπό
άγνοιαν τής γλώσσης (δπως π. χ. Ιπανειλημμένως
συνέβη μέ τά ρωσσικά), είτε άπό άλλους λόγους.
Σήμερον δμως δλη ή μαθηματική κίνησις εΰρίσκεται — δς εΐπωμεν — είς επαφήν σήμερον
έκδίδονται περιοδικά, πού έχουν είδικον σκοπόν
τήν αναγραφήν καί κατάταξιν δλων τών μαθη
ματικών δημοσιεύσεων καί πρό πάντων τών
διατριβών (τοιαύτα είναι τό Jahrbuch über
die Fortschritte <3er M&thematik» ( ‘Επετηρίς τώ ν προόδων τής Μαθηματικής), ή «R evu e
Semestrielle des Publications Mathéma
tiques», πού έκδίδεται εις τήν Όί-λανδίαν, τό
«Bulletin» τού D arboux, τό «Bolletino» τού
«C ircolo M atem ático» τού Παλέρμου κτλ.).
έκδίδονται περιοδικά διεθνή άσχολούμενα είδικώς είς τήν διδασκαλίαν τών μαθηματικών (π. χ.
«L ’E nseignem ent M athématique» τής Γε
νεύης), είς τήν Ιστορίαν τών μαθηματικών (π.χ.
Bibiîotheca Mathematica τής Στοκχόλμης)- οί
μαθηματικοί προσπαθούν όλονέν περισσότερον
νά γνωρίσουν καί τά έργα των καί άλλήλους'
εν μαθηματικόν περιοδικόν: «L ’Interm édiaire
des M athématiciens» προσπαθεί νά χρησιμεύη ώς είδος γραπτής ¿πιστημονικής συνδιαλέξεως τών μαθηματικών, μ’ Ιρωτήσεις καί άπαντήσεις παντός είδους' κατά τετραετίαν γίνονται
μαθηματικά συνέδρια διεθνή, έκ περιτροπής είς
τάς μεγάλας ευρωπαϊκός πρωτεύουσας· καί συντόμως, είμπορεί κανείς νά είπη, δτι άρχίζει νά
σχηματίζεται εν παγκόσμιον μαθηματικόν Ϊγιό.
Τά μαθηματικά, κύριοι, δέν έχουν πατρίδαελάττωμα βέβαια αύτό είς τά μάτια τών πολλών
προτέρημα δμως ίσως είς τήν κρίσιν τών ολίγων·
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δν κατά τόν Ibsen ή Ιδέα τής πατρίδος. Αποτελεί του περιοδικού συντείνει είς τήν ανάπτυξιν
μίαν προσωρινήν μόνον καταστασιν τής ψυχικής μαθηματικού ενδιαφέροντος- τό νά προηγηθή
ζωής τής Ανθρωπότητος, τά μαθηματικά συντεί δμως έν τοιοΰτο περιοδικόν προϋποθέτει θυσίας
νουν είς τήν ενωσιν τής Ανθρωπότητος περισσό χρηματικός, πού ή κανείς πλούσιος Μαικήνας
τερον Από κάθε άλλην ίπιοτήμην οί μαθηματικοί (δπως π. χ. ο G u ccia είς τό.Παλέρμον, ή ό
περισσότερον ίσως από δλους τούς άλλους ομο Oskar τής Σουηδίας) ή, συνηθέστερον, ή κυβέρτέχνους, αισθάνονται, δτι κοινά Αντικείμενα νησις ή κάποιον σωματεΐον καταβάλλει.
πνευματικής Ινασχολήσεως καί κοινός τρόπος
"Οταν δμως, τέλος, εις εν μικρόν έθνος
τού σκεπτεσθαι τούς συνδέει, άδιάφορον δν ô υστέρησαν κατορθωθή, Αδιάφορον πώς, ήύπαρί
είς εΰρίσκεται εις τό Βερολΐνον, ό άλλος είς τό |ις ενός τοιούτου μικρού μαθηματικού κοινού
Λονδΐνον, δ άλλος εις τήν'Ρώμην- δν δ είς καί ή ιδρυσις Ινός τοπικού μαθηματικού περιο
Ικφράζη τάς μαθηματικός του σκέψεις γαλλικά, δικού, τότε είμπορεΐ κανείς μέ βεβαιότητα νά
ο άλλος σουηδικά, ό άλλος ελληνικά. Άπαμβλύνει
είπή, δτι τό έθνος εκείνο εΰρίσκεται είς καλόν
λοιπόν ή μαθηματική αυτή ένότης, δμοΰ, εννοεί δρόμον πρός τήν Αφομόίωσίν του με τήν παγ
ται, με πολλάς αλλας τοιαύτας διεθνείς τάσεις κόσμιον μαθηματικήν κίνησιν καί δτι τά λοιπά
τής άνθρωπότητος, τά εθνικά πάθη καί μίση καί είναι πλέον ζήτημα χρόνου μόνον. ..
Ιμποτίζει τον άνθρωπον τήν Ιδέαν, δτι ύπεράνω
Ά λλ’ ϊσα -ΐσα , εδώ έγκειται ή δυσκολία:
από τήν έννοιαν τής πατρίδος ίιπάρχει ή γενι- είς.τήν άφύπνισιν αυτήν τού ενδιαφέροντος- τά
κωτέρα .τής εργαζόμενης άνθρωπότητος . . .
μαθηματικα δει1 έχουν ¿ξωτερικόν ελκυστικόν,
Άλλ’ δν τά μαθηματικά δέν έχουν πατρίδα, καθώς τόσοι άλλαι έπιστήμαι- πώς νά ζητήση
δ μαθηματικός δμως, ό σημερινός τούλάχισιον, κανείς άπό τούς πολλούς τόσον ενδιαφέρον διά
εχετ ώς άνθρωπος είναι φυσικόν, χωρίς νά μισή τάς μαθηματικός θεωρίας, δσον καί διά τά Ιστο
τ’ άλλα έθνη, νά αισθάνεται, κάποιαν ιδιαιτέραν ρικά ή τά πολιτικά ζητήματα ή τάς φυσικάς Ανα
συμπάθειαν διά τό έθνος εκείνο, είς τό όποιον καλύψεις; Ό μαθηματικός καί υπό αυτήν τήν
ανήκει- καί ή συμπάθεια αυτή- τού επιβάλλει καί · έποψιν δέν είμπορεΐ νά συγκριθή μέ τούς άλλους
καθήκοντα τοπικά : παραλλήλως μέ τήν παγκό επιστήμονας- και αΐ μεγαλύτεραι ανακαλύψεις
σμιον προαγωγήν τής επιστήμης, να προσπαθή
του δχι μόνον χρήμα δέν του άποφέρουν, άλλ’
να προάγη καί τό μαθηματικόν επίπεδον καί ούτε τών πολλών τόν θαυμασμόν- ή (τυχαία πολτήν μαθηματικήν κίνησιν τοΰ τόπου του. Διά λάκις) άνακάλυψις ενός τηλεσκοπικού πλανητίτήν τοπικήν αυτήν προαγωγήν τών μαθηματι σκου τηλεγραφεϊται. καί γράφεται είς τάς έφηκών είς εν ωρισμένον έθνος δέν σημαίνει τόσον
μερίδας, καθώς καί ή Ιφεύρεσις Ινός φυσικού
πολύ ή ύπαρξις Ινός ή δύο ή τριών μαθηματι εργαλείου ή ενός χημικού λιπάσματος- ένφ τάς
κών Αξίας, δς είναι καί διεθνούς- αύτοί ανήκουν μεγίστας μαθηματικός ανακαλύψεις οί μαθημα
είς τήν διεθνή επιστήμην, καθώς είς αυτήν τικοί τάς κάμνουν μόνον διά τόν έαυτόν των- τό
ανήκουν καί τά μεγάλα διεθνή περιοδικά, εις πολυ-πολυ εν ή δύο προβλήματα — άπό πρα
τα όπόία πολλάς φοράς είναι δύσκολον κανείς κτικούς λόγους καί αύτά! — έξήλθον όπωςδήνα διακρίνη καί αυτήν ακόμη τήν εθνότητα τού ποτε καί είς μή μαθηματικούς κύκλους, άλλά καί
γράφοντος. Διά τήν προαγωγήν τής μαθηματι αύτά ώς συγκεχυμένη μόνον άπήχησις, π. χ. ή
κής κινήσεως είς ένα τόπον, προπάντων δε διά Ανακάλυψις τοΰ Αδυνάτου τού τετραγωνισμού
την χρονικήν περίοδον, πού ϊσως είμπορούμεν τού κύκλου μέ αλγεβρικός καμπύλος άπό τόν
νά όνομάσωμεν προπαρασκευαστικήν ή περίοδον
Lindemann.
άφομοιώοεως, τό κύριον είναι νά παραχθή
Οποιος λοιπον θέλει ν’ άκουσθή είς τόν
κοινόν μαθηματικόν — μικρόν βέβαια κατ’ άρχάς, πολύν κόσμον μέ τάς εργασίας του, ας μή
ας είναι, καί άπό ιοο μόνον ανθρώπους— πού σπουδάση μαθηματικά, δς γίνη χημικός, φυσικός,
ασχολήται μ' ενδιαφέρον και μ’ άγάπην μέ αστρονόμος, Ιστορικός ή φιλόλογος. "Οποιος
τα μαθηματικά- τότε καί ή ΐδρυσις Ινός τοπικού ομως ζητεΐ να ευρη διά τον εαυτόν τον τάς
μαθηματικού περιοδικού γίνεται, δυνατή (καθώς ύψηλοτέρας. Απολαύσεις τοΰ πνεύματος, αυτός δς
βέβαια καί Αντιστρόφως ή ιδρυσις ενός τοιού- σπουδάση προπάντων μαθηματικά.
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
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“Εξω δ χιονιάς δλα τά έσαρωσε
Κι’ ό Δρύας στά παρμένα κάστρα οργιάζει'
Πνεύμα. τό κάθε σύννεφον ανήσυχο
Στή νύχτα τής Βαλπούργης άλαλάζει.

Μόνο ένας "Ησκιος πού τόν σπρώχνει δ άνεμος
Καί πού τόν δέρνει .τής βροχής^ ή μπάρα,
Πού έχει χλωμή τήν δψι καί τή σκέψι του,
Καί στήν ψυχή τού Ζαναχάρ τά δώρα,

"Οπου ζωούλα Ιντόμου ή ανθρώπινη
Καί μια παράκλησι στο Γίγαντα τόν Τ ρ ό μ ο :
Νάρθή τό χιόνι απόψε Ανέλπιδα,
Νά στρώση κάτασπρο τό δρόμο.

Περνά' μέ τόν καιρό καί μάχεται
Καί πάει— ποιός ξέρει — δλο πηγαίνει,
Νά βρή Ικεΐνο πού δέν βρίσκεται.
Καί πού ή Κλωθώ στο κάστρο της υφαίνει.

Καί οί στέγες οι φτωχές πού κρύβουνε
Κάθε παλιά καί γνώριμη ιστορία,
Πού είναι προστάτες τής απέραντης Ζωής
Κι’ δλη χωρούνε τών θλιμμένων τη σοφία,

Νά βρή εκείνο πού δέ βρίσκεται,
Πού ή Πίστις άπονα τοΰ άρνήθη,
Καί πάει — ποιός ξέρει— ασύντρεχτος
Κι’ Απ’ τήν ψυχρή συντρόφισσα τή Λήθη.

Δράκοντες στέκουν άγρυπνοι
Τών ίερών, κάποιας θρησκείας, ρόδων,
Νά προσκαλούν τόν κάθε γνώριμο,
Τόν κάθε ’Αλήτη τών τριόδων.

Καί κάθε νύχτα — νύχτα τά μεσάνυχτα
Πού Αξύπνητα, βαριά κοιμάται ή Μέρα
Βλέπουν τά Πνεύματα ψηλά σάν ^τρόπαιο
Νά γράφετ’ ένας "Ησκιος σιόν αιθέρα.
Α ΙΜ Υ Λ ΙΑ
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θά ήθελε νά πάρη Αμέσως από
Η Μαριάννα
έκεί τόν πληγωμένο" από τή Σινίσκολα

δμως δέν έφευγε ή ταχυδρομική άμαξα παρά
κατά τις τρεις μετά τό μεσημέρι. "Ωστε τό ίδιο
είπανε κι αν περνούσαν τή νύχτα στήν καλύβα.
Ό Σέβιος, Αφού ώδήγησε τό άλογο νά βό
σκηση Ανάμεσα σιά ρείκια, μπήκε μέσ’ στήν
καλύβα καί παρακαλεσε τήν κοπέλλα νά μεΐνη.
Δέν ήξερε καλά - καλά ούτε δ ίδιος τί ήθελε άπό
δαύτη- δ στοχασμός δμως πώς έμελλε νά φύγη
αμέσως εκείνη, νά γίνη άφαντη δπως ήρθε, έτσι
σάν υπερφυσικά, τονέ γέμιζε μέ πίκρα.
— Θαφήσω τήν καλύβα στη διάθεσή σας- νά
πήτε πώς βρίσκεστε σιό σπίτι σας, — είπε στούς
ξένους του. — Κ’ έπειτα έχεις Ανάγκη νά ξαποστάσης, καημένη. Μείνε, σοΰ λέω!
"Εμεινε έκείνη, μάλιστα γιατί οί σύχυσες τών
τελευταίων ωρών είχανε φέρει τό γέρο άνω
κάτω: τή νύχτα τόν ξανάπιασε δ πυρετός.
Ή Μαριάννα άρχισε νάπελπίζεται- φοβώτανε
μήπως πεθάνη δ πατέρας της σ’ έκείνη τήν Ιρημιά, τόσο μακρυά άπό τό σπίτι του, καί μαθητευτή ιό πόμπιασμά του. Εΐτονε γυναίκα ενερ
γητική, πού είχε γνωρίσει τόν πόνο καί τή
μοναξιά: μά έπαναστατούσε μέ τήν ιδέα πώς
θά τήν Αναγελούσαν καί θ ά τήν καταφρονού
σαν οί άλλοι. "Αλλωστε είταν επικίνδυνο νάρχίση
τό ταξίδι πριν δ γέρος λιγάκι δνναμώση.
* Συνέχει«- «Παναθήναια»
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‘ Ο Σέβιος - παραχώρησε τή - θέση του στή
γυναίκα, καί πήγε νά κοιμηθή Απάνιο στις στοί
βες τών τσουβαλιών, στή σκεπή. Δέ μπόρεσε
δμως νά κλείση μάτι. Είχε σάν παραλογιάσματα.
"Εβλεπε, καθήμενη πλάί του, _ τή νέα χήρα,
κ5 ένοιωθε έναν άγριο πόθο, νά τή σύρη σιμά
του. Ή παρουσία της, σ ’ εκείνο τόν τόπο πού
δέν είχε πατήσει ποτέ γυναίκα, έλεγες καί γέμιζε
μέ ζωή τή βαθειά μοναξιά τού χέρσου τόπου
καί τού γιαλού. Ή θάλασσα άναφούσκωνε
Ακόμα περισσότερο τώρα, καί τά κύματα, μ’ άφρό
σκεπασμένα, μοιάζανε, στού φεγγαριού τη λάμψη,
μεγάλες γίδες σερπετές, πού λαχταρούσαν νά
πηδήξουν Ανάμεσα στά ρείκια νά βοσκήσουνε
τό νιόβλαστο χορτάρι. Μ’ δλη τους ομως τή
δύναμη καί τή γληγορωσύνη δέν κατόρθωναν
νά ξεπεράσουν τούς βράχους, όπου στις κώχες
τους άφηναν σάν τουλούπες μαλλί.
Ό γκιώνης έλεγε καί ξανάλεγε τήν κραυγή
του, απόμακρα στούς βάλτους πού καθρεφτίζανε
τό φεγγάρι' καί ή κραυγή του έμοιαζε σάν
παθητική πρόσκληση ξωτικού, καί ξυπνούσε τήν
ψυχοπόνια καί τόν πόθο σε πράματα Απλησίαστα.
Ό Σέβιος ένοιωθε πώς τού ερχόταν νά κλάψη,
καί σύνωρα μιά ορμή ανήμερη π’ Ιπίμονη τόν
έδερνε, δπως έδερναν τά κύματα τούς βράχους.
"Αν ή Μαριάννα. δέν είταν ή φιλοξενούμενη
του, ούτε στιγμή θά δίσταζε, παρά θάφηνε νά
τονέ-νικήση δ πόθος νά τήν κάμη δική του.
Ή νύχτα πέρασε( πολυβάσανη για δλους. Ή
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Μαριάννα δεν κοιμώταν: δ λαβωμένος βογγοΰσε· δ Σέβιος ονειρευόταν Αλλόκοτα πράματα.
Τήν αυγή φτάσανε τά κάρρα μέ τό κάρβουνο,
κι ό Σέβιος ειδοποίησε τή Μαριάννα νά μην
έβγη Απ’ χήν καλύβα. Αυτή πάντα έλπιζε πώς
θάβλεπε από μια στιγμή στήν άλλη τόν πατέρα
της νά σηκώνεται καί νά είναι σέ κατάσταση νά
φύγουν <5 πυρετός όμως, Αντίς νά λιγοστέψη,
δυνάμωνε. Ξανάρχισε <5 γέρος νά παραμίλα.
Τότε καί αυτή, όπως ό Σέβιος στήν αρχήόρχή, πήγε νά χάση τό μυαλό: φώναξε τό
φύλακα καί τού είπε πώς ήθελε νά κράξη τό
γιατρό.
— θ ά πώ πώς, ένφ εγώ κι δ πατέρας μου
ταξιδεύαμε με τάλογο, πηγαίνοντας στό Ιξοχικό
πανηγύρι του 'Ά ϊ Κωσταντίνου, μάς πιάσανε
κάτι άγνωστοι κακούργοι.
— Μά ό γιατρός ιθά τό καταλάβη πώς ή
πληγή είναι τεσσάρω μερών! — παρατήρησε δ
νέος. Ό γιατρός μας είναι άνθρωπος τραχύς,
δύστροπος. Θά καταδώση τή δουλειά στον αστυ
νόμο, κ’ έννοια σ ο υ !
Ή Μαριάννα άρχισε νά κλαίη.
— Μά δέν κάνει νά τόν άφήσουμε νά πεθάνη
έτσι.^ Θά καγγραινιάση. Θά πεθάνη Ιδ ώ ! Θά
πεθάνη εδώ -π έρα!
*0^ Σέβιος τήν κύτταξε με συμπόνεση· καί,
επειδή εκείνη δέν έπαυε τούς οδυρμούς, τής
έδωκε μιά συμβουλή:
— “Ακουσ' εδώ. Ξέρω μιά γυναίκα χωριανή
μου, μιά γριά περίφημη για νά γιατρεύη τις
πληγές, καί τις βαρύτερες ακόμα. "Εχει γιατρέ
ψει ως καί ληστάδες, καί όλοι τή γνωρίζουνε
καί τήν έχτιμούνε γιά τή μυστικότη καί τήν
άξιωσύνη της. Έ γ ώ ήθελα νά τή φωνάξω Αμέ
σως, μά_ νά πούμε τήν Αλήθεια, τήν πρώτη
μέρα θάρρεψα πώς δέ γινότανε πιά τίποτα,
κ^ ύστερα πάντα έλπιζα πώς, άπό γιατρό, δέν
είχαμε άνάγκη . . .
Ή Μαριάννα σκούπισε τά μάτια της καί
σηκώθηκε.
— Πές μου πού κάθεται αυτή ή γυναίκα.
— Κάθεται σ’ ένα σπιτάκι Αντίκρυ στό σπίτι
τού παπά. Ζήτησε τή Μαρία τού Μούρρου: θά
τήν εύρης αμέσως.
Ή Μαριάννα καβαλλίκεψε τό άλογο καί κί
νησε νά βρή τή γριά.
* **
Στήν Αρχή ή γριά, βλέποντας μιά ξένη γυ
ναίκα καί μαντεύοντας πώς τό περιστατικό πού
τής διηγώταν αύτή δέν εϊτανε διόλου Αληθινό,
πίστεψε πώς τό ζήτημα εϊτανε γιά κάποιο φυ·
γόδικο ή γιά κάποιον κακούργο πού πληγώθηκε
σε καμιά τολμηρή ¿ηιχείρηση. Βιάστηκε λοιπόν
νά πάρη ενα σφερδούκλινο κοφινάκι, καί κάθησε πισοκάπουλα στό ντορί αλογάκι, πίσω

άπ^τήν πλάτη τής Μαριάννας. Καί δρόμο,
μέσ’ Απ’ τά πανέρημα χωράφια, δπου ή άνοιξη
σκόρπιζε κάτι σάν Αλάλητη ποίηση — τήν ποί
ηση τής μελαγχολίας — οί δυό γυναίκες γυρί
σανε κατά τή θάλασσα. Ή γριά εϊτανε πανύ
ψηλη, αλύγιστη, μαυρειδερή στό πρόσώπο: ή
φορεσιά της, χοντροκοπιά καί χωριάτικη, με τό
μακρύ σκούφωμα καί τά κοντά φουστάνια,
τήν έκανε νά μοιάζη σά μασκαράς. Καθήμενη
πισοκάπουλα στό Αλογάκι, ξεπερνούσε στό ύψος
τή νόστιμη καί λεπτοκαμωμένη μορφή τής
Μαριάννας, καί φαινότανε σάν τό είδωλο τού
Θανάτου δίπλα στό είδωλο τής Ζωής.
Πηγαίνοντας στό δρόμο, διηγήθηκε πώς είχε
γιατρέψει Απάνω από είκοσι λαβωμένους: καί
κοντά στους άλλους, όπως είχε πή δ Σέβιος,
κάμποσους φυγόδικους. Δέν τό έκρυψε πώς καί
τώρα θαρρούσε πώς πήγαινε τό ϊδιο νά κόμη,
καί τό είχε καμάρι της αύτό.
"Αμα έφτασε στήν καλύβα, άνοιξε τό κοφινάκι κ’ έβγαλε μιά φασκιά, ένα κλειδί, ενα
βαζάκι μπάλσαμο. Γιάτρευε Ακόμα τις πληγές,
όπως τις γιατρεύανε τόν καιρόν τών Σταυρο
φόρων· είχε όμως τήν πονηριά τών γιατρών
τού καιρού μας. Είδε πώς ή πληγή τοΰ γέρου
δέν εϊτανε σοβαρή· μά γιά νά δώση σημασία
στόν εαυτό της, εδήλωσε πώς δέν'έπρεπε ό
λαβωμένος νά σαλέψη ίσα μέ τήν Ιρχομένη
της βίζιτα.
^"Αμα φάσκιωσε τήν πληγή, έβαλε τό κλειδί
κάτω Απ’ τήν αμασχάλη τού γέρου· τό άφησε
εκεί, ως πού τό έπιασε καί είδε πώς ζεστάθηκε·
ύστερα τό έσφιξε μέσα στή φούχτα.
--Θ έρμ η , σά νά μήν έχη πιά διόλου — έδήλωσε, ξαναβάζοντας στό κοφινάκι τό Ιδιότροπο
θερμόμετρό της. Καί, καθώς σηκωνόταν, είδε
πώς ό Σέβιος κύτταζε τή Μαριάννα μ’ ενα
βλέμμα, σάν τού θεριού.
** *
Ό πληγωμένος έμεινε άλλες πέντε μέρες στήν
καλύβα. Οί άνθρωποι πού κουβαλούσανε τό
κάρβουνο άπό τό δάσος στό περιγιάλι, πήραν
εϊδηση Ιπιτέλους πώς είταν εκεί δ γέρος κ’ ή
κοπέλλα. Ό Σέβιος σοφίστηκε μιά ίστορίτσα,
είπε πώς δ γέρος, πέφτοντας άρρωστος ενώ
ταξίδευε, τού ζήτησε φιλοξενία. Οί άλλοι τάκούγανε καί κρυφογελούσαν. Έρχόνταν ίσια μέσ’
Από το δάσος δίχως νά σταθούνε στά χωριά:
είχανε βδομάδες δλάκαιρες χώρια Απ’ τις γυ
ναίκες, τά στεφάνια, τις άγαπητικές τους. Στήν
πανέρημη ακρογιαλιά ή Μαριάννα παράσταινε
γι’ αυτούς δ,τι ωραιότερο υπάρχει γιά τόν άντρα
τόν τυραννισμένο Από τή μοναξιά: είταν ή
Γυναίκα, ή πηγή τής ζωής. Μέ τόν πόθο τόν
όλο καί βαθύτερο τού Σέβιου άρχισε λοιπόν νά
σμίγη καί τό έμφυτο τής άγριας ζήλειας. Σεβό-

ιανε τή Μαριάννα, μά τού φαινόιαν πώς αυτή
δέν έπρεπε νά γίνΐ) κανενός άλλου απο τους
Ανθρώπους πού τυχόν τή λαχταρούσαν.
Εκείνη καταλάβαινε τή λατρεία πού^ τού
κινούσε, καί άπό μέρος της τού φερνότανε
μ’ ευγένεια καί.καλω/ιύνη. Ό Σέβιος είχε έγκαταλείψει τήν καλύβα, παραιτώντας την όλη στή
διάθεση τών ξένων, καί, ώρες καί ώρες, έμενε
μακρυά τους. Ή Μαριάννα μαγέρευε, περιποιώτανε τόν πληγωμένο, καί μετρούσε τις ώρες καί
τις μέρες πού δέν εννοούσαν νά περάσουν.
Τέλος τήν Κυριακή ιό πρωΐ ή γριά γιάτρισσα
βρήκε πώς δ πληγωμένος εϊτανε πολύ καλήιερα'
ή ζέστη τής αμασχάλης δέ»· πύρωνε τό κλειδί.
— Αύριο τό πρωΐ θά μπορέσετε νά κινήσετε
γιά ταξίδι — έδωκε είδηση.
Τότε ή νέα χήρα τήν ξεπροβόδησε ώς τή δη
μοσιά, καί τή ρώτησε πόσο έκανε νά πάρη γιά
τά ποδοκόπια τΐ|ς. Ή γριά κοντοσταθηκε μια
στιγμή, κ’ ύστερα μέτρησε στά δάχτυλα καί
ρώτησε:
— Πές μου την αλήθεια, δ πατέρας σου, ο
γέρο - λαβωμένος, είναι φυγόδικος
Ή Μαριάννα τό αρνήθηκε ορθά - κοφτά:
— Ένα.τάλλαρο, τότες! "Αν εϊτανε για κανέναν «κατατρεγμένο», μπορούσα νά κόψω κάτι,
νά κάνω καί χάρισμα τήν κούρα- γιά έναν
ομως απλόν άνθρωπο, δέ μπορώ νά γυρέψω
λιγώτερα.
Ή χήρα πλέρωσε τό τάλλαρο, καί γύρισε
κατά τήν καλύβα. Ή Ακρογιαλιά είταν έρημη,
γιατί αμα εϊτανε σκόλη, δέν ταξιδεύανε οί «καρροτσαραίοι». Φυσούσε δυνατός σιρόκκος καί ή
θάλασσα εϊτανε φουρτουνιασμένη· Αργότερα
έπιασε βροχή, καί δ Σέβιος έμεινε στήν καλύβα
μαζί μέ τούς ξένους του.
Ή Μαριάννα, γιά νά βγάλη οπωσδήποτε χήν
υποχρέωση, είχε παραγγείλει καί τής έφεραν
Από τό χωριό κάμποσο κρασί κ’ ενα μπουκάλι
ρακί Ό Σέβιος δέ χρειάστηκε παρακάλια γιά
νά πιή, κ’ έξαφνα έγεινε μελαγχολικός, καί δίχως
κανείς' νά τόν έρωτήση, άρχισε νά λέη τήν Ιστο
ρία τής Αρρώστιας τής γυναικός του.
Καί δ πληγωμένος έπινε σά νά εϊτανε γερός·
γιά νάκολουθήση τό παράδειγμα τού νοικοκύρη,
τού είπε καί αυτός κάτι μυστικά δικά του. Κοντά
στάλλα διηγήθηκε πώς ή Μαριάννα είχε έναν
πλούσιο πού τή ζήτησε, ένα τσοπάνη όχι καί
τόσο νέο, μά δμορφάνθρωπο ακόμα, καλόκαρδο,

ήσυχο, μέ διακόσες προβατίνες δικές του· έμενε
σχεδόν όλο τό χρόνο στήν έξοχή, καί είχανε
γαμπρός μέ τά όλα του, τέλος πάντων!
'Η Μαριάννα έκανε στόν πατέρα της νοήματα
νά σωπάση, μά τά γλυκά της μάτια χαμογελού
σανε, καί φαινότανε πώς έλεγε στό Σέβιο, μέ τό
βλέμμα: «Τό κάτω-κάτω δέν είμαι χήρα δίχως
ελπίδα- τό βλέπεις; "Εχω κι άλλους πού μέ λα
τρεύουνε, πιο καλότυχους άπό σένα».
Ό Σέβιος άκουε, έπινε κι αναστέναζε.
— Κ ’ έτσι, φεύγετε αύριο! — έλεγε κάπουκάπου.
— Καιρός είναι, μού φαίνεται! — είπε ή
Μαριάννα. — "Επρεπε νά μάς πής νά ξεκουμπιστούμε!
’ Εκείνος τήν κύτταξε καί κοκκίνισε,. 'Ο γέρος
τού ζήτησε συχώρεση πού τόν έβρισε, ένφ έπρεπε
νά τόν εύχαριστήση σάν άγιο, καί ύστερα είπε;
— Πάντα »θά σέ θυμάμαι. Καί τή χειρότερη
προσβολή νά μού έκανες, καί τή γλώσσα ταλόγου μου νάκοβες, »θά σού τό συχωρούσα.
Ό Σέβιος βγήκε έξω, καί κρυφοδάγκωσε τούς
γρόθους του.
Κατά τό ήλιοβασίλεμα έπαψε ή βροχή, Αλλά
δ άνεμος έξακολούθησε νά φυσφ μέ μανία.
Εϊτανε ζεστός, ΰγρός άνεμος, κ’ έφερνε τή μυ
ρουδιά τοΰ γιαλού τής ’ Αφρικής. Στόν δρίζοντα,
Απάνω σχή θάλασσα τήν Αλικοπράσινη, δ κόκ
κινος ουρανός καί τά σύννεφα πού είχαν τό
χρώμα τού καπνού καί τής φλόγας, Απλώνανε
σάν αντιφέγγισμα Απέραντης πυρκαϊάς. Τά
βρεμμένα χαμόκλαδα, οί βράχοι καί δ άμμος,
αμα δ κυματισμός άναρροούσε, καθρέφτιζαν τό
κόκκινο φώ ς Απ’ τούρανού τά θέμελα.
'Ο Σέβιος πήγε νά βρή τό άλογο τών ξένων
του, καί μέσα στή σκεπή είδε τή Μαριάννα πού
έψαχνε γιά κανένα τσουβάλι λιγωτερο λερό Απο
τάλλα, »·ά σκεπαστή τό βράδυ. Ζύγωσε κοντά
της: έτρεμε όλος καί στά μάτια του Αντιφέγγιζε
ή φλόγα, τού ήλιου πού βασίλευε.
— ’ Απόψε θά κάνη κρύο — είπε ή Μαριάννα,
σκυμμένη Απάνω στή στοίβα τά τσουβάλια.
— "Αμα θέλεις. . . άμα θέλεις, σέ ζεσταίνω
εγώ — είπε τραυλίζοντας δ άλλος.
’ Εκείνη Ανασηκώθη καί γέλασε. Ο Σέβιος
τής άδραξε τά χέρια, καί τού φάνη πώς είχε
τήν ίδια δύναμη τήν Αχαλίνωτη τών κυμάτων,
όπου Ικείνη τή στιγμή έφταναν καί πηδούσαν
Απάνω Από τους βράχους, ¡τή τέλος eis *ό *«ο«8χές)
¡•Από τ ό ’ Ιταλικόν ί π ό Ν. Π.]
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’ Αποχαιρετισμός
Ό κ. ΑΣΟΦΟΣ! — Μ ά ς άπεχαιρέτισε λοιπόν.
Ό ΜΑΘΗΤΗΣ. — Π ο ιο ς ;
‘ Ο κ. ΑΣΟΦ. — Π ο ιος ά λ λ ο ς; Ό χειμώνας.
Ό Μ Α θ . — Τ ό λέτε μ ί παράπονον.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Κ αλά τό ¿μαντεύσατε. Σ υ μ π α θώ όλα
τά πράγματα πού περνούν, και όταν περάσουν άρχίζω
νά τά νοσταλγώ.
Ό ΜΑΘ. — Αύτό δείχνει αδυναμίαν. Ή δύναμις
έναγκαλίζεται τό παρόν καί αδιαφορεί διά τό παρελ
θ ό ν καί τό μέλλον. Τ ά δύο αύτά φαντάσματα απασχο
λούν τά αισθήματα τών ποιητών καί ιώ ν υστερικών
γυναικών'Ο κ. ΑΣΟΦ. — Δέν τ ό άρνούμαι. Ε ίμ α ι δλίγον
ποιητής καί ολίγον υστερική γυναίκα, τό όποιον είναι
τό ίδιον. Ά λ λ ’ ας ξαναγυρίσωμεν εις ιό ν χειμώνα.
'Ο ΜΑΘ. — Μ έ την φαντασίαν μας.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Ε ν ν ο ε ίτ α ι! Μ έ τήν φαντασίαν μας.
Τ ά ταξίδια τής φαντασίας είναι τά άκινδυνότερα, τά
βολικώτερα κ αί τ ά πλέον ανέξοδα, κ α ί &Γ αύτό τά
προτιμώ άπό όλα τά άλλα. Λοιπόν σάς βεβαιώνω , ότι
πρό ολίγων ημερών πού είδα τά τελευταία χιόνια νά
λυόίνουν επάνω εις τήν Π ά ρνη θα, μού ή λθα ν τ ά
δάκρυα. Τούς ¿συγχώρησα τήν καταρροήν, πού μου
είχαν προξενήσει, καί μου ή λ θε νάνεβώ ¿πάνω είς τήν
κορυφήν του βουνού καί ν ά τάγκαλιάσω,
Ό Μ Α Θ .— Διά νά τά διατηρήσετε ακόμη ολίγον
είς τήν ζ ω ή ν ;
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Έ γίνα τε πολύ κακός τελευταίως καί
σάς συγχαίρω. Διότι θ ά προοδεύσετε είς τήν ζω ή ν σας.
’ Αλλά δέν είναι μόνον τά χιόνια πού μ’ έκαμαν νά
δακρύσω.
Ό ΜΑΘ. — Κ αί τί άλλο ;
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Ή βροχή, ό άέρας, τό χαλάζι. Π ρ ο 
χθές τήν ισημερίαν, πού ήλθαν όλα μαζί νά χτυπή
σουν τά π αράθυρά μου, ένόμισα ότι ήρχοντο νά
μ’ .αποχαιρετίσουν ή νά μού ζητήσουν άσυλον. Μίαν
στιγμήν μού ή λ θε νά τούς ανοίξω τό παράθυρον καί
νά τ ά φιλοξενήσω είς τό σπίτι μου.
Ό ΜΑΘ- — Τ ό έκάματε ;
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Ό χ ι . Ή θ έ λ η σ α μόνον νά τό κάμω.
Τ ά γλυκύτερα πράγματα δέν είναι εκείνα πού κάμνομεν, άλλ’ εκείνα πού θέλομεν νά κάμωμεν.
Ό ΜΑΘ. — "Ω στε περνάτε ημέρας συγκινήσεων.
Ό κ . ΑΣΟΦ. — Μ εγάλων. Π ρ ο χ θ ές έκρυψα τ ό χει
μωνιάτικο μου επανωφόρι μέ τά δάκρυα είς τά μάτια.
"Έ βα λ α νά καθαρίσουν τήν θερμάστραν μου κ’ έφυγα
ά π ό τ ό δω μάτιον δ ιά ν ά μήν ίδ ώ τήν τελευταίαν στα
κτήν πού Ιπερνε βαναύσως ό υπηρέτης μου μέ τό
φαράσι. Μού έφαίνετο ώ ς τέφρα αγαπημένου νεκρού,
τού νεκρού τών χειμερινών μου σκέψεων εμπρός είς
τήν θερμάστραν. Καί όταν άπεχωρίσθην την χονδρήν
μου κουβέρταν, πού μ ’ έζέσταινεν όλον τόν χειμώνα,
ένόμισα ότι αποχωρίζομαι τήν ερωμένην μου.
Ό ΜΑΘ- — Δέν είχατε άδικον.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Μ ’ εννοήσατε πολύ καλά. Ε ίς τήν
ηλικίαν μου μ ία ζεστή κουβέρτα είναι ή μόνη
ερωμένη πού απομένει. Μ έ αγκαλιάζει πιστά, μέ ζ ε 
σταίνει, μέ παρηγορεΐ, καί είμαι βέβαιος δτι δέν θ ά
ψύγη ποτέ νά μέ άφίστ), πριν αποφασίσω εγώ νά τήν
άπ οχω ρισθώ . Ά ν ήξεύρατε πόσα λόγια εΐπαμεν μαζή
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τήν στιγμήν, πού τήν έκρυψα είς τό ερμάρι μου. Π οίος
ήξεύρει ά ν θ ά ζήσοι ν ά τήν ξα νά ίδώ είς τ ό κρεβάτι
μου, όταν ξαναέλθη έ Δεκέμβριος. Ί σ ιο ς τότε θ ά
κάμνω ιόν ύπνον, πού δέν έχει ανάγκην ούτε άπό κου
βέρταν, ούτε άπό έρωμένην.
Ό ΜΑΘ. — Γ ίνεσθε μακάβριος.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Π ώ ς θέλετε νά μή γίνω ; Έ ρ χ ε τ α ι ή
"Α νοιξις !
'Ο ΜΑΘ. — Έ ν α ς λόγος νά γίνετε φαιδρότερος.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Δέν έννοείτε λοιπόν ότι ή "Α νοιξις
έρχεται νά ύβρίση τό γήρας μου ;
Ό Μ Α θ . — Δέν θ ά είναι αίωνία. Π α ρ ηγορηθήτε,
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Αύτό ακριβώς μέ παρηγορεί.
Ό ΜΑΘ. — Καί όταν περάση ;
Ό κ . ΑΣΟΦ. — Ό τ α ν πέραση, τότε θ ά τήν αγαπήσω
καί ίσ ω ς θ ά τήν νοσταλγήσω. Δέν σάς είπα ότι άγαπώ
όλα τά πράγματα πού περνούν κ αί σβύνουν ;
Ό ΜΑΘ. — Αύτό σημαίνει ό τ ι αγαπάτε πολύ τόν
εαυτόν σας.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Ώ ρισμένω ς. Είναι καθαρός έγωϊσμός.
Π ο τέ δέν γίνεται κανείς περισσότερον εγωιστής παρα
όταν γηράση. Ε ίς τό γήρας ό έγιοϊσμός εορτάζει τόν
θρίαμ βόν του. Ε ίναι ή τελευταία αναλαμπή ενός
μεγάλου εγώ, πού σβύνει καί χάνεται.
Ό ΜΑΘ. — Κ α ί είναι ό χειμώνας τή ς ζω ή ς, όπως
λέγει ό ’ Ιταλικός στίχος.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Α ύτός πού τόν άπεχαιρέτισα μέ τά
δάκρυα είς τ ά μάτια. Τ ά δάκρυα μου έσταξαν επάνω
είς τό σ τήθος μου κ ’ έγιναν πάγος. Κανένας "Ή λιος
δέν θ ά τάναλύση !
. . .
ΠΑΥΛΟΣ
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"Ιδας : Σαμοθράκη (τό Νησί). Ά&ήνα, 1 9 0 9 .
ΙΝ Α Ι βιβλίον. πού έγράφη μ έ αληθινήν έμπνευσιν,
στολισμένον μέ ειλικρινή σκέψιν, καλλιτεχνικόν δέ
είς τήν σύνθεσιν καί τήν διατύπωσίν του. "Ώ στε νά
μήν τού εΰρίσκη κανείς ψ εγάδια σήμαντικά, όταν θ έ 
ληση νά παράβλεψη δύο του έλαττωματα. Τήν συχνήν
πολεμικήν κατά τού δασκαλισμού καί ιόν πρσκτιχοφ σ ν ή μ ε τα φ ν σ ιχ ισ μ ό ν (εν είδος rationalisme) πού είναι
σπαρμένος Ιδίως είς τά τελευταία κεφάλαια καί μάλι
στα ύπό τύπον διαλογικής συζητήσεως.
Ό άντιδασχαλιομός, πού είναι όρθή γλωσσολογική,
καλλιτεχνική καί γενικώτερον κοινωνιολογική άντίληψις, αξίζει νά φανερώνεται πολεμικός καί κατά τρόπον
Απερίφραστοι· μέσα είς §ν άρθρον, είς μίαν γλωσσικήν
ή ξ η ρ ά κοινωνικήν μελέτην, « ΐς μίαν π τζή ν η οτιχουργημένην σάτυραν, αν θέλετε. Ά λ λ ’ έπίθεσις εναντίον
τών δα σκ ά λ ω ν (κατά τόν Ψυχαρικόν τρόπον) βαλμένη
είς ενα διήγημα, είς ενα. λυρικόν ποίημα, ε ίς μίαν καλ
λιτεχνικήν περιγραφήν χω ρών ή πραγμάτων δέν'Ιχει
τόν τόπον της. Γίνεται σχολαστικισμός, καταντά α ίσθητικώς ένοχλητική καί είς έμέ τουλάχιστον ενθυμίζει
τό άσπρισμα μέ ασβέστην ένός ωραίου άναγλύφου ή τό
κουτσούρευμα βλασταρωμένων πρασιών χάριν τή ς εΐ>θυγραμμίας. Κ αί ίσ ω ς άξίζει ν ά είπωθή έδ ώ κάτι πολύ
γνωστόν : - δ ι ι Ιν Ιργον τέχνης χωρίς ν ά ξεσπαθώνη
επιθετικά καί χωρίς κάν νά φανερώνη καμίαν πολεμικ ήνήμπ ορεΐ μέ τήν σύνθεσιν του, μέ τήν έννοιαν, μ έ τό
ύφος του ν ά πολεμή κ αί ν ά Ιξασθενίζη τόν δασκαλισμόν
πλέον άποτελεσματικά παρά έκατόν βιβλία γραμμένα

Ε

εναντίον του μέ τήν
πολυμάθειαν ένός σο
φού καί μέ τόν στόμ
φον ένός ίεροκήρυκος— Ά λ λ ’ όμω ς καί
«α τ ά κακήν μα ς τύ 
χην ¿άντιδασχαλιομός
τόσον πολύ έσυγγένευσεν είς τήν 'Ε λ 
λάδα. μέ τόν γλυιαοικισμόν κατά τούς
τελευταίους σύιούς
χρόνους, ώ στ ’ εφθαοε
νά παρασύρη μερι
κούς έ'ως είς άκριτον
πόλεμο '1εναντίον τής
όφειλομένης προσηλώσεώς μ α ςπ ρό ς τήν
’ Ελληνικήν ’Α ρχαιό
τητα, νά καταντήση
δέ καί κύριον γ ν ώ 
ρ ισ μ α φ ιλο λ ογικ ή ς
Σχολής.
Ευχάριστο'· άληθιν ά είναι, προκειμένου δ ιά τό βιβλίον
τού Ί δ α , ότι χωρίς
νά είναι άπαλλαγμένον άπό τήν υπερβο
λήν αυτήν, δέν είναι
όμως καί τόσον έπηρεασμενον, ώ οτε νά ζημιώνεται πολύ ή καλλιτεχνική
του άξια.

Ό ηροχτιχοφανης μεταφνοιχισμός, πού έσημείωσα
ώ ς δεύτερον μειονέκτημα (τό σπουδαιότερον ίσως) τού
βιβλίον, φ θάνει κ άποτε μ έ ιϊανπχέτ',υς καί είδιχοποιημένας γενικεύσεις (διά νά δανειοθώ χαρακτηρισμόν τού
ποζιτιβιαμον) είς σφαλερούς ορισμούς καί συνορεύει,
σπανιώτερα όμ ω ς, μέ τήν παραδοξολογίαν, β ά έγραφα
περισσότερα π αρ’ όσ α χρειάζεται μία βιβλιοκρισία άν
άπό τό κείμενον τού βιβλίου έδανειζόμην τοιούτου
είδους συλλογισμούς (περί πατρίδος π. χ. καί κοσμοπολ’ ιτιαμού, περί αδυνάτων καί ίσχυρών, περί αλήθειας,
περί αρετής, ιδίως άπό τά κεφάλαια «τό Φεγγάρι, οί
Σ κ λ ά βοι, Φαρδύς ό Σ αμοθρα κ ίτης, Σ τ ό μετόχι*) καί
σφοΓι ανέλυα τούς συλλογισμούς έδειχνα μ έ γενικεύ
σεις βετιχας τήν σφαλερόιητα ή έν πόση περιπτώσει
τήν κακή'· εκφρασιν τών διατυπουμένων αξιωμάτων.
Καί μόνον διά νά δείξω πρακτικά τό είδος τού μεταφυσικισμού δανείζομαι άπό τό βιβλίον μίαν γνώμην
περί τής άληθείας « . . . Ό λ ο ι μιλούν γιά τήν ’Α λήθεια
σά νά ύπάρχη κανένα ψέμα. Γυρεύουν νά τή βρούν
τήν ’Α λήθεια ένφ είναι μπροστά τους πάντα. Θέλουν
νά τή βρούν έκει πού δέν βρίσκεται, έπειδή φαντάζον
ται πώς είναι κρυμένη. Μ ά γιατί θ ά κρυβόταν ή
’Α λ ή θ ε ι α ; Ε μ έ ν α μ ' άρέσει ή Ζ ω ή , γι’ α ύτό δε γυρεύω
τήν ’ Αλήθεια. Κ αί γελώ μέ τούς τυραννισμένους εκεί
νους καί κατακαύμένους, πού ψάχνουν παντού πεισμα
τάρικα γιά ν’ άνακαλύψουν τήν ’Αλήθεια, ένφ θ ά
ήταν τόσο εύκολο νά τήι πλάοουν. Μού έρχεται νά
τούς φ ω νάξο): — Μ ά γιατί ψάχνετε πίσω άπό τά πρά
μ α τα ; Ή ’ Α λήθεια δέν μπορεί νά κρύβεται άφού δέν
υπάρχει, ή "Α λήθεια, "Υπάρχουν ώ ς τόσο πολλές μικρές
αλήθειες, πού όλες μπζύ δέν κάνουν καμιά μεγάλη
’Α λήθεια, παρά μνήσκουν πάντα μικρές αλήθειες. Καλ
λίτερα ανοίγετε τά μάτια σας καί κ υιάζετε τα πράματα
όπ ω ς τά βλ έπ ετε. . . » Ί σ ω ς δέν είναι Ανάγκη νά
εξηγήσω π ώ ς όλ’ αύτά — είδος άφηρημένου πυρρωνισμοΰ — εύκολα φανερώνονται σφαλερά είς τήν β ά οιν
καί είς τό συμπεράσματα των·, βειορητιχως καί κατά
εμπ ειρισμόν. Διότι, διά νά μείνωμεν είς τ ’ άπλούστερα,

ι°ν υπάρχουν άλήϋειαι φανεραί καί
παντοτειναί διά τόν
ανθρώπινον οργανι
σμόν, όπως π. χ. οιι
τό ένα καί ένα κά
νουν δύο, καί ότι ή
ευθεία είναι συνασμωτέρα κ άθε άλλης
γραμμής! 2° ν υπάρ
χουν άλήθειαι τό ίδιο
π ά ν το τ ειν α ί, άλλά
«πίσω άπό τά πράγ
ματα», Οπως ή πλα
νητική κ ίν η σ α καί ή
ελλειψοειδής τροχιά
τής κινήσεως α ΐτή ς,
ή το ι υπάρχουν άλήθεια ι διαρκείς καί
απαρασάλευτοι, πού
έξακριβώθησαν κ ’ έξακριβώνονται όλονέν περισσότεροι άπό
■τούς τυραννιομένοης
εκείνους,πού ψάχνουν
πεισματάρικα ν ’ άνα
καλύψουν τήν αλή
θ ε ια », 3ον ύπάρχουν
άλήθειαι, π ού ί ν Ο μ ί ναι έσχημάτιοαν μίαν
μεγάλην α λ ή θ ε ια ν ,
όπως π .χ . ή άντίληψις καί η έξακρίβωσις τών μερικών
κινήσεων μάς εδωκαν τήν άναμφισβήτητον αλήθειαν
τής συνολικής χινήοεως καί 4ον (κατά έμπειρισμόν) ή
ζή τησις καί ή ακολουθούσα ευρεοις τή ς αληθείας «πού
δέν είναι, πάντα μπροστά μας» ¿δημιούργησε καί δημι
ουργεί τήν πρόοδον τού ανθρώπου, — Τοιουτοτροποις
άπό μακράν σειράν θεωρητικών καί πρακτικών Αντιλή
ψεων, άρκοΰν αύταί αί δλίγαι καί στοιχειωδώς άπλαΐ
διά νά δείξουν τήν πλάνην ή ό.τωσδήποτε τήν χακήν
διατύπωοιν μιας μεταφυσικής ιδεολογίας. Κ α ί όσο θ ά
¿προχωρούσε κανείς είς τήν έπισκόπηοιν τών μαθημα
τικών, φυσικών καί τών βιολογικών Ακόμη Ιξακριβοιμέν<ον νόμων, ή το ι σ ταθερώ ν διά τόν άνθρω π ον αληθειών,
τόσο καί θ ’ άπομακρύνετο άπό τήν παραδοξογραμμένην ύπό τού Ί & α αρνηοιν τή ς Ά λ η θ ε ία ς .
Κ αι τ ώ ρ α , άφ ού τόσον έπεμεινα είς τ ά δύο έπ ιχ ρ ιτά
σημεία τού βιβλίου, μάλλον διά νά δείξω τοιουτο
τρόπ ως τήν σημασίαν, πού τού αποδίδω, παρά διά νά
ελαττώσω τήν άξίαν του, δέν έχω είμή επαίνους
μυώον νά εϊπω χωρίς έπιφύλαξιν διά τό συγγραφικόν
υφος, διά τήν δύναμιν τής διατυπιόσεως, διά τήν εύρυθμίαν τής γλώσοης, πού σπανιαπατα ΑκυριολεκτεΤ,
διά τήν αλήθειαν τή ς περιγραφής, διά κάποιαν ευγενι
κήν λιτότητα λυρισμού, ήτοι διά χαρίσματα, που τό
κάμνουν καλλιτεχνικόν «α ι τό παρουσιάζουν ώ ς πραγ
ματικήν συμβολήν καί αύξησιν τού πλούτου τής όλης
Ε λλ η νικ ή ς φιλολογίας. ’Α π ' δ οιι ιού όμοιου είδους
βιβλία "Ελληνικά Ιχουν γραφή τούς τελευταίου; χρό
νους μόνον « Τ ό τα ξίδι μ ο υ » εκείνο τού κ. Ψυχάρη
(α" έκδοσις) ευρίσκω παράλληλον μέ τήν «Σ α μ ο θρ ά 
κην - τού Ί δ α . Κ αθεμίαν σελίδα τήν εδρί.τκει ό
Αναγνώστης καλογραμμένην, μέ δροσερότητα καί μέ
χάριν. "Υπάρχουν δέ καί πολλοί σελίδες κ α θ ’ αυτό
Αριστοτεχνικοί, ώοτε ύποθέτυ» πώς θ ά τελειώσω καλήτερα τόν όφειλόμενον έπαινον πέρνοιπας μίαν άπ’ αυτός
ώς τέλος τής βιβλιοκρισίας μου.
« . . . Τ ό καΐκι πρόβαινε ήσυχα καί άγάλια-άγάλι μέσα
στό φ ω ς τ ή ς πυρωμένης μέρας. Τ ό δείλι επεσε ολότελα δ άέρας καί τή βάρκα τήν πήγαιναν πάλι μονάχα
τά κουπιά. "Εγειρε καί ό ήλιος να πέσει. Ή Σ αμ ο
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θράκη μισοσβυσμένη γίνηκε μεγάλη καί φανταστική,
ντυμένη στά μενεξεδένια φτενά της ντύματα, επάνω
στεκούμενη στην κατάβαθη μαβειά θάλασσα. Κ αί ήταν
ψηλή, ευγενική καί περήφανη σάν τή Νίκη.
«Τήν είδα έτσι, ολάκερη πάλι, ά π ’ Ιξω , χωρίς λεπτο
μέρειες, καί ή ζ ω ή όλη πού, πατώντας την, είχα βρεί
μεσα τη ς, οά ν ά χάθηκε έξαφνα κάπου μαγικά. Ζωντά
νευε ω ς τόσο τό νησί άκόμα περισσότερο, ξεχώριζε
απο κ άθε άλλη γης, γινόταν κόσμος πού αχούσε μέ
χίλιες αρμονίες.
«Καί στεκόταν ή Σαμοθράκη έτσι, ολοζώντανη,
μαγεμένη, όμορφο, μεγάλο, ατίμητο στολίδι, ζωσμένο
απο τήν τρισεύγενη τή θάλασσα, νησί ξεχωριστό μέσα
στα νησιά. Σ τή μορφή της αγαπούσα λιγάκι όλα τά
νησιά μέ τά χρυσά τά ακρογιάλια. Ή Σαμοθράκη με
γέμισε λαχτάρες γιά τό Ν ησί.
«Κ αί έξαφνα μέ προσπέρασε μονοστιγμίς ή ιστορία
τού νησιού σά νά ήταν νά τό χάσω γιά πάντα καί ήταν
η ίσιορία τής αγάπης τής δικός μου γιά τό νησί. “ Εχει
σύνορα^ζωγραφιστά, τέλεια- από τού βουνού τό ψή
λωμα τό μάτι παίρνει όλακερο τό νησί πού τό ορίζουν
γύρω τριγύρω τά γραμένα ούνορά του, ή θάλασσα.
Ο ι βάρβαροι δέ θ ά τό πάρουν εύκολα Υιατί τό φυλά
γει ή θ ά λ α σ σ α » . . .

Γ· Ο. Η ελεπονρη. Λ7σειομέναις δάφναις. ίίοιήμαχα.
Έ ν Ά&·ήναις, τύπ οις ’<Αύγης>., 19 10 .
Π

Μακεδονικός αγών, πού αντάξια τ ή ; φυλής τόν
' άγωνίζονται ΙλεύΘεροι μαζύ καί σκλαβωμένοι Έ λ 
ληνες, εδωκεν είς τόν κ. Κελεπούρην εύρύχωρον θ έμ α
Ιμπνεύσεως. Κ αί οί στίχοι του, μολονότι αμελημένοι
εις τήν διατύπωσιν τής έννοιας καί άτεχνοι είς τήν
στιχουργίαν καί στερημένοι συναρπαστικού λυρισμού,
έχουν όμοις κάποιαν δροσερότητα αισθήματος, διότι
τραγουδούν απλοϊκά τόν πατριωτισμόν καί υμνούν
άνάλογα μέ τήνλαϊκήν μούσαν τούς πατριώτας ήρωας.
Κ ®11 περισσότερον άπ’ αύτά εχει τό τραγούδι του
«Είς τους Μ ακεδονομάχους», μία λεπτομερής άπομνημονευσις τω ν περισσοτέρων γνωστών προμάχων τής
Μακεδονίας. Καί^ βέβαιον φαίνεται οτι θ ’ άναγνωοθή
αυτο οπ ω ς καί τ’ άλλα του πατριωτικά τραγούδια άπό
τον λαόν, διότι έχουν έπικαιρότητα θέματος, μίαν εύκολον διατύπωσινκαί τόν συνήθη λαϊκόν ενθουσιασμόν.
Α π ό τ’ «’ Αγριολούλουδα» (β ' μέρος τοΰ βιβλίου)
πολλά είναι γραμμένα κατά δμοιον μέ τά πατριωτικά
τροπον, χωρίς νά έχουν όμως καί τήν αύτήν σύγκαιρον
αιτιολογίαν. — Τ α αλλα οσα θέλουν νά ψάλουν τόν
έρωτα, όπ ω ς καί τά^ κατόπιν «Νεκρολούλουδα» είναι
στίχοι, πού δεν τούς διακρίνει πρωτοτυπία. — Καί
ομως μερικά τραγούδια τού κ. Κελεπούρη, όπ ω ς π . χ.
έκεΐνο «Είς τούς Μ ακεδονομάχους» Ιν άλλο «στο
χρονο», εν άλλο^ «τραγούδι», δίδουν τήν ελπίδα ότι δι
ό ποιητης των εφειδωλευετο είς τήν παραγωγήν του
κ ' εζητοϋσεν έπιμονώτερα τήν αρμονίαν θ ά μας πα·
ρουσιαζεν έργα του ποιητικά πολύ καλλίτερα.

Γ ιά ν νη ς Κ . Ζ ερ β ό'. Ν ησιώ τικα τραγούδια. — 19 10 ,
Ά γγ λ ο -Έ λ ίη νικ ό τυπ ογρα φ είο —Γ . Β ελάνης, Λονδίνο.
ΠΓΝΑΣ κομψός τόμος καί καλοτυπωμένο; είς τό ΔοντΓ* £ 1ν2ν πε^ ιέΧί ι σειράν μικρών τραγουδούν τού κ.
Γ . Κ . Ζερβού, πού χωρίς νά είναι δυνατόν νά χαρακτηριοθοϋν ω ς ποιήματα, δέν ήμπορεϊ όμω ς καί νά
κριθούν ω ς ανάξιοι προσοχής στίχοι· διότι φανερώνουν
κάποιαν άληθινήν^τάσιν λυρισμού κ’ έχουν κάποτε
μελψδικοτητα, ή οποία καλλιεργούμενη θ ά έφθανεν
ισως νά όδηγήση — είς τό μέλλον έννοείται— τόν κ.
Γ . Ζερβόν έω ς είς τήν άντίληψιν τής άρμονίας τών
ΕΑληι-ικών μέτριοι- καί ρυθμών. Γραμμένα τά «Ν η
σιωτικά τραγούδια» είς δεκαπεντασυλλάβους ώ ς έπί
το πλεϊστον καί είς παραλλάγάς δεκαπεντασυλλάβου

έχουν κάποτε παραστατικούς καί περιγραφικούς στί
χους, δέν παρουσιάζουν όμω ς κανένα σχεδόν ποίημα,
πού νά ήναι άρτιον είς τήν Ιδέαν καί άψογον είς τήν
διατύπωσιν αυτής. Λείπει δέ κυρίως άπ’ αυτά ή δυνατή
ποιητική πνοή. πού είναι πάντοτε αρκετή νά δώση
ένάργειαν κ αί ζω ή ν έ ω ς άκόμη καί είς τά π ρώ τα άπειρα
δοκίμια άληθινών ποιητών. Μ ία προσπάθεια προς
άπόδοσιν λυρικών εικόνων, μία χαλαρότης είς τήν
εκφρασιν τού αισθήματος ή τής ιδέας καί κάποια στενοχωρία π ρ ος ά π οκ α τά οτα οιν τού μέτρου ή τής ρίμας
φαίνονται νά ύπήρξαν τόσο κουραστικοί διά τόν
συγγραφέα, ώ στε ό αναγνώστης νά αισθάνεται κά
ποιαν δυσθυμίαν διό τήν αδεξιότητα, άλλά καί κά
ποιαν συμπάθειαν διά τήν εύσυνείδητον προσπάθειαν.
Συνέπεια τώ ν στιχοπλοκικών κόπων- τοΰ ποιητοΰ
είναι καί αί γλωσσοπλαστικοί αύθαιρεσίαι- Συχνά
ευρίσκει κανείς τοιουτοτρόπως είς τά ποιήματά του
λεξεις, πού δέν τάς δικαιολογεί ούτε ή συι-εκδοχική
ελευθερία πρός άπόδοσιν έννοιας, ή τόσον χρησιμεύουσα είς τούς^ δημοτικιστάς, ούτε καν τού τυπικού ή
αναλογία, πού έπλασε τά μ ν ο τη ρ ιώ δ ικ ο , τόν Λ νο ο έ α
καί τά παρόμοια τών συμμορφουμένων αΰστηρώς μέ
τούς Ψυχαρικούς κανόνας. Γ ρά φ ει π. χ. ό κ. Γ . Κ.
Ζ ε ρ β ό ς : «άχτιδιά τών άστρων» — νοτισμάρα στά χείλη
— ή λευκοφτίρουγα — τ ά κοραοένια χρόνια — περιξεφαντώνω όλόπαθη» — καί άλλα πολλά αντίθετα πρός
κ άθε κανόνα καί π ρός τήν αισθητικήν. — Υ π ά ρ χ ου ν έν
τούτοι;, όπως έσημειώθη παραπάνω, άρκετοί καλοί
στίχοι είς τά «Νησιωτικά τραγούδια» όπ ω ς π. χ. είς
τό ποίημα «Μυρολόγια» πού παραθέτομεν όλόκληρον.
■ΥΡΟΑΟΓΙ»

τ -ά & .λ φ ο Ο μ ο ν Η .

Βολές,. βολές, πλανιέται ό νους καί ψ έμμα τό λογιάζει
πω ς μίοεψες ΙκεΧ πού πάει κ ά θ ει ψυχή κι’ αράζει.
Κ αί καρτερούν τά μάτια μου γιά νά σέ ’δοϋν τό δείλι
μέ Παναγιάς βυζαντινής χαμόγελο στά χείλη.
Μ ά όντας τή δ ια λ ο γ ίζο μ α ι.Ά χ ! τή σκληρήν άλήθεια,
φίδι^μού βόσκει τήν καρδιά, βόλι περνάει τά στήθια.
Κ ι’ όταν τή νύχτα σκέφτομαι τό χαροτάξιδό σου
γρικώ νά κλαίη τού σπιτιού ό αγέρας τό χαμό σου.
’ Κ ρ η τ ι κ η Σ τ ο ά · : Ία> .
" Η ρ ά κ λ ε ιο ν , 1 9 0 9 .

Δ.

Μ ονρέλου.

Τ όμος Β .

Α Π Ο .τ ή ν Κρήτην, πού κρατεί τάς περισσότερα; σημερινάς ελπίδας τής εθνικής τβυχής, μάς ήλθεν ή
«Κρητική Σ το ά » καλοτυπωμένον καί μέ ώραίας εικό
νας φιλολογικόν ήμερολόγιον τού ιρ ιο . Φ ιλολογικόν:
όχι διότι «α τά συνήθειαν έτσι όνομάζονται αί τοιούτου
είδους έκδόσεις, άλλά διότι άν αφαίρεση κανείς μερικά
παραγεμίσματα — μοιραία ίσιος καί ανεκτά έξ αίτιας
τώ '- τωρινών εκδοτικών συνθηκών — θ ά εύρή κατόπιν
μέσα είς τήν «Κρητικήν Στοάν» πρωτότυπον καί καλ
λιτεχνικήν φιλολογικήν ύλην σημαντικήν ε ίς ποιότητα
μαζύ καί ποσότητα, συνάμα δέ μελέτα; φιλολογικά;
άξίας προσοχής
,— Καί διά ν’άρχίσωμεν άπό τάς τελευταίας, ας άναφέρωμεν πρώτην μίαν μελέτην τοΰ κ. Σ . Εανθσυδίδου
« 0 1 Ε β ρ α ίο ι έν Κ ρήτη έπί Ε νετοκρατίας». Γραμμένη
μέ τήν διαύγειαν καί τήν λιτήν κομψότητα, πού χαρα
κτηρίζουν τόν αγαπητόν συνεργάτην τών «Π α ναθηναίων» άποτελεϊ ώραϊον καί πολλής σπουδαιότητος
ιστορικόν σημείωμα, διότι καθορίζει πολλά άπό τήν
μή ίστορημένην άκόμη καί ό μ ω ς σημαντικήν δράσιν
καί κατάστασιντών'Εβραίων είς τήν μεσαιωνικήν ζω ή ν
τών Ε λληνικ ώ ν χωρών. — Μ ία έκτενεστέρα διατριβή
τοΰ^ κ. Γ εω ρ. I . Χατζι.θάκη διά τήν «Κρητικήν μου
σικήν καί όρχησιν» διατυπωμένη μ ’ εύσυνειδησίαν,
μ ’ επιμέλειαν καί μέ σαφήνειαν εξασφ αλίζει πολύτι
μ α - λαογραφικήν ύλην καί μάλιστα χρήσιμον διά τήν
εθνικήν μας καλλιτεχνίαν. — Τοιούτου είδους είναι,

μολονότι διαφορετικά διατυπωμένη, καί η π ερ^ραφ η
τού «γάμου είς τήν Κύπρον» άπό τόν κ. I- Γ · Χ α τ ζη ιωάννου. — Τ οΰ κ. Ί ω ο ή φ Χ ατζιδ ά κ η τέλος μια
αρχαιολογική πραγματεία διά τά προϊστορικά «Κ ρη
τικά ανάκτορα», στηριγμένη κ ατά πολλά είς τό γνω
στόν βιβλίον τοΰ κ. Έ β α ν ς , άλλά καί συμπληρωμένη
άπό α τομ ικ ά ; άντιλήψεις τού γράφοντος είναι πολυ
ενδιαφέρουσα καί πολλάς παρέχει πληροφορίας.Κρϊμα
ότι ή παραστατικότης καί ή ένάργεια τής περιγραφής,
βοηθημέναι τόσον καλά άπό τάς εικόνας, πού συνο
δεύουν τό κείμενον, έξασθενούν κάποτε καί στρυφνωΥονται έ ξ αιτίας τού ύφους— Ά π ό τά διηγήματα, μολονότι δέν υπάρχουν εις
τήν «Κρητικήν Σ τοά ν» τά όνόματα τώ ν γνωστότερων
διηγηματογράφων μας, παρουσιάζονται όλίγα καλα
καί άξια π ρ ο σ ο χ ή ς.Έ τσ ι τού κ. Σ . Ρούβα αί «Νεράιδες»
είναι ώραίΟΥ διήγημα, γραμμένου μέ τέχνην επάνω
είς τά αχνάρια τώ ν φυσιολατρικών ροπών τής Ε λλη
νικής φυλής. — Τ ή ς Πετρούλας Ψηλορείτη τό « Ε γω,
όλοι έσεις» (κομμάτι άπό ανέκδοτο μυθιστόρημα) είναι
μία έξακριβωμένη καί όμω ς ποιητική περιγραφή,
συνδυασμένη τεχνότροπα μέ ηωχολογικήν άναλυσιν.
— Τού κ. Θ . Κληρονόμου «Τ ό μνήμα τού Σ α ΐτα » μάς
δίδει μέ διηγηματικόν ύφος καί τεχνικά άποτυπωμενην
ώραίαν Ελληνικήν παράδοσιν. — Τ έλ ος « Ή Πικροκαταρούσα» τοΰ κ. Π . Δ- Σεφερλή είναι καλογραμμένον κ’ εύχάριστα ηθογραφικόν διήγημα.
— Ή λυρική ποίησις έχάρισεν έπίσης είς την «Κ ρ η 
τικήν Σ τοά ν» .μερικούς ωραίους στίχους. Β έβ α ια δεν
είναι ανάγκη νά είπω τίποτε διά τού Π α λα μα το
ποίημα « Ή Κ ρήτη, ή Κ ρή τη ». — Ό κ. Κ ω σ τ ή ς Χ α ρ ιτάχης είς τό τραγούδι του « ’Επιτάφιος στο χωρίο»
είχεν εύτυχή έμπνευσιν άπό τό φ ω ς, τήν ήμεροτητα
καί τό αρμονικόν τώ ν αισθημάτων ταίριασμα τής
Ε λλ η νικ ή ς ζω ή ς . — Ά λ λ ο ι καλοί οπωσδήποτε στίχοι
είναι τό τραγούδι «Σ τά έρημοκλήσι» τοΰ Μ . Θερσίτη
καί τ ’ «Α νά γλυφ α» τού κ. Μ . Σίγουρου.
— Δύο άκόμη αξιοσημείωτα έργα δραματικής τέχνης
έδημοσιεύθησαν είς τήν «Κρητικήν Σ το ά ν », τού Π έ 
τρου Ψ ηλορείτη ή «Κ ω μ φ δία » (τραγφδία μονοπραχτη)
καί ή αρχή τής Ρ' πράξεως άπό τήν «Ζωή Λογγαρη»
δράμα τρίπρακτοι- τού κ. Δ . Ταγκοπούλου, άνέκδοτον.
Ή «Κ ω μφ δία » είς οκηνάςκαί διαλόγους δραματικούς,
μολονότι, έγράφη μάλλον διά νά διαβασθή ωσάν λυρι
κόν ποίημα καί φιλοσοφική σκέψις, έχει ό μ ω ς πολλήν δραματικήν καί σκηνικήν τέχνην. Τ ή ν διακρίνει
δέ πρωτοτυπία καί μία εΰρωστία σκέψεως καί καποια
ζωντανή καί παραστατική ποίησις, που κάμνουν άξιοσημείωτον τό σύνολον καί μάλιστα που υπόσχονται
πολλά είς τήν τέχνην άπό τον συγγραφέα της. Μονον
ό π ό θ ο ς τής πρωτοτυπίας, πού καταντφ είς μερικά
μέρη έκζητημένη προσπάθεια νεωτερισμού και ό
στόμφος, πού τήν φράσιν άπό έ|ΐπνευσμένην τήν
καταντφ ρητορικήν άπλώς, ελαττώνουν κάπως την
έιτυπωσιν, τήν όποιαν μδς άφήνει ή άνάγνωσις του
συνόλου. — Τ ό δη μοσιευόμενον μέρος απο τήν «Ζωη

Λογγάρη» τού. κ. Ταγκοπούλου είναι καλογραμμένος
διάλογος μέ δέμ α κοινωνικόν άπό εκείνα, π ού ή μ π οροΰν νά δώσουν ζω ή ν καί ένδιαφέρον είς σημερινά
κοινωνικά έργα τού θεάτρου είς θεατρικά έργα δη
λαδή, πού άνασκαλεύουν γενικωτέρας ιδέας καί παρου
σιάζουν ριζικώτερα προβλήματα τής νεωτέρας κοινω
νίας καί άναλύουν βαθύτερα τάς ψυχικάς ροπάς.—
Ε ίς τήν δημυοιευμένην περικοπήν αναλύει μέ κάποιαν
δεξιότητα 6 κ. Ταγκόπουλος τό ζή τημα τ ή ; χε;ραφετή σ εω ς τής γυναικός, κάμνοι-τας διάλογον, τού οποίου
τήν φυσικότητα δέν έζημίωσεν ή αναγκαστική ιδεολο
γία τού θέματος, 'Εννοείται ότι ή δράοις_— τ ό πρώτον
προσόν ενός δράματος — δέν φαίνεται διόλου είς αύτόν
τόν διάλογον, τού οποίου ή γλώσσα σπάνια μάς ξαφνίζ ε ι μέ όλ ίγ α : εϊντονοαν (διατί όχι ησανιε ,-) τό δαοο, ή
τρυφεράδα, ή άγριοσννη, ή &ερμάτη κτλ. Μ έ τόν κίνδυ
νον πλησιάζοντας τά ύποτιθέμενα ψυχαρικά μποστάνια
νά έξερεθίσω τόν αγαπητόν συγγραφέα,, πού σαν κακόρ εχ το ; δραγάτης άδικα χολοσκάνει καί ανώφελα φωι-άζε ι μόλις «οιτοπεράσχι κανείς άπό τά σύνορά του,
σημειώνω ότι καί κ α τ 'α ύ τ ό ίσως τό τυπικότατου κ.
Ψυχάρη λέγεται ή τρυφεράδα τού βλασταριού, αλλά
ή τρνφερότη τής ψυχής, καί ορ θότερα ή άγριότη παρά
ή άγριοσύνη. Κ ατά τό αύτό τυπικόν δέν επιτρέπονται
τό δημοσιογραφικόν άποχαυνώνομαι χολ^εργασιομανία,
Ισως δέ ούτε ή δνειροπολίτιδα όσον και αν τίθεται ab
h o c . Συντακτικώς πάλιν, είς τήν δημοτικήν άποκρούονται φράσεις παρεν&ειικαί κ ατά τόν γαλλικόν τροπον,
όπ ω ς π. χ. ή εύρισκομένη είς τόν διάλογον τού κ.
Ταγκοπούλου, «πάντα, καί μάλιστα μέ τις σημερινές
κοινωνικές συνθήκες, χρειάζεται», δ έατι μτδερμηνενόμ ε ν ο ν «T oujours, et surtout avec les conditions etc».,
όπως τόσον καλά έδειξεν είς «τό Τ αξίδι μου» ό κ.
Ψυχάρης— Τ έλ ος τήν ύλην τής «Κρητικής Στοά ς» συ^ιπληρώνουν μερικαί μεταφράσεις εκλεκτών ξένων έργων
όπ ω ς «Τ ό ξύπνημα τής Ψυχής» τού M æ terlin ck — «T í
είναι τέχνη» καί ή κριτική διά τόν ζω γράφ ον Turner
τού R uskin κτλ. — Ά π ’ αΰτάς ή μετάφρασις τού Κόντε
Ούγκολίνο τού D ante, γινόμενη είς χαλαρούς δεκαπεν
τασυλλάβους, ή μπορούσε ίσ ω ς νά λείψη, διότι δέν
αποδίδει-καθολου τό πρωτότυπόν.
ΑΡΕΤΑΣ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
ΕΓΑΔΩΣ έκίνησαν τό ένδιαφέρον αί ανακοιν ώσεις
τού σοφού Γάλλου άπιανολόγου P aul Pelliot, Ιπανελθόντος είς Παρισίους μετά τριετή έπιστημονικήν
έξερεύνησιν τής Κ εντρφ ας Ά σ ία ς , τοΰ Κινεζικού
Τουρκεστάν καί τής Δυτικής Κίνας. Ά π ε ι ρ ο ; είναι, ό
θησαυρός τών έργων τής ασιατικής τέχνης καί τών
παλαιών βουδδικών χειρογράφων, τά όποια έκόμισεν
έκείθεν. Ειδική αίθουσα τού μουοείου τού Λούβρου
περιέλαβε τά άρχαιολογικά εθρήματά του, καί είς
δεκάδας χιλιάδων ανέρχονται οί κινέζικοι κώδικες μέ
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τούς οποίους έπλούτισε τήν Ε θ ν ικ ή ν Βιβλιοθήκην
τής Γαλλίας. Ά λ λ α τήν έκπίηξιν α λ η θώ ς των άρχαιολόγων έπροκάλεσαν αΐ έξ οπτής γής κεφαλιά, αΐτινες
ευρέθησαν παρά τό χωρίον Τουμσιούκ, κείμενον μετιιξυ τώ ν πόλεων Κασγάρ και Κουτοάρ του Κινέζικου
Τουρκεστάν. Ύ π ή ρχ ον εκεί αρχαία ερείπια, τά όποια
ό διάσημος περιηγητής Σ β έν Χ έδιν καί άλλοι έθεώ ρουν ω ς μουσουλμανικής κατασκευής. Ό Πελλιό, τυχαάος άνασχαλεύων Ικεί, εύρεν ειδώλια και κεφαλάς
εξ οπτής γης — γα νδα ρ ια νή ς, ώ ς ονομάζεται, τέχνης.
Ά π ό δειξις ότι έλατρεύετο εκεί ό Βοΰδδας άλλοτε,
και οτι τά ερείπια δεν ή σαν μουσουλμανικά, γνωστού
οντος ότι τό Ισλάμ άπογορεύει τήν εΐκόνισιν τής
ανθρώπινης μορφής. 'Γινές τώ ν κεφαλών τούτων φαί
νονται £ίς χήν δημοσιευομένην εικόνα· είναι δέ εκπλη
κτική ή έλληνική έπίδρασις εις την τεχνοτροπίαν
τω γ .Έ ν τούτοις εξηγείται φυσικώτατα τούτο. Γνωστόν
οτι μετά τόν -θάνατον τού Μεγάλου Α λεξά ν δρ ο υ , "Ε λ 
ληνες δυνάσται έκυβέρνων τήν Βακτριανήν, άνετράπησαν δέ μικρόν πρό τής γεννήσεως του Χ ρίστου ύπό
των επελθόντων έκ τής ’ Α νω Ά σ ία ς βαρβάρων. Ά λ λ ’
ουτοι υπεστησαν τήν έπίδρασιν τών κατακτηθέντων,
μέχρι τοσουτου βαθμ ού ωστε καί νά έλ λ ηνίοονν ακόμη.

Κατόπιν, προβάντες μέχρι τού ’Ινδού ποταμού, ήσπάσδησαν τόν Βουδδιομόν. ’Ε κ δέ τή ς Ιπαφής τή ς βουδδικής Ινδίας καί τής έλληνιζούσης Βακτριανής έγεννηθη ή λεγομένη γανδαριανή ή έλληνοβουδδική τέχνη,
τής οποίας πολλά κειμήλια εφεραν εις φ ω ς αί νεώτεραι έξερευνήσεις·
Ι ^ Ά ’Γ Α τήν πρώτην συνεδρίαοιν τής έν Ά θ ή ν α ις
. ’ Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής, ό διευθυν
τής αυτής κ. Χ ίλλ Ιξέθ εσ ε διά βραχέων τά πεπραγμένα
τού παρελθόντος έτους. Ό καθηγητής κ. Ρόμπινσων
ωμίληοε περί γλυπτικού έργου άνευρεθέντος είς τό
θέατρον τής Κορίνθου, έλληνιοτικής εποχής, καί
παριστώντος τήν Π αρθένον Ά θη ν ά ν , κατά τό πρότυ
πον τής Π αρθένου τής Ά κ ρ ο π όλ εω ς. Κατόπιν ό γραμ
ματέας τής Σ χολής κ. Έ λδερ κιν ανέπτυξε διά μακριών
τ ά τής άρχιτεκτονικής τής Π ινα κ ο θ ή κ η ς τώ ν Προπυ
λ α ίω ν έξήγησεν ότι τά παράθυρα καί ή θύ ρα αύτής
είναι άσυμμέτρως κατεσκευασμένα πρός έπίτευξιν οπτι
κής ουμμετρίας, εις τρόπον ώ στε ό άνερχόαενος τήν
πραγματικήν άνοδον είς τά Προπύλαια νά βλέπη
διαρκώς τήν θύραν καί τά παράθυρα μεταξύ τών
κιόνω ν καί ύπεστήριξεν ότι ΰπήρχεν άρχικώς αντίστοι
χον όμοιον πρός τήν Πινακοθήκην κτίριον τής δυτι
κής πλευράς. Τέλος ό κ.Χ ίλλ, λαβών έκ νέου τόν λόγον,
ανεκοίνωσε τά πορίσματα τών μελετών καί ερευνών
του περί τών θεμελίων τού αρχαιότερου Π αρθενώνος,
ατινα ¿χρησιμέυσαν καί διά τόν νεώτερον ναόν, προέχουσι δέ νοτίως καί άνατολικώς τούτου. Κ ατά προηγουμένην μελέτην του κ. Δαϊρπφελδ, είχε γίνει δεκτόν
οτι ό παλαιότερος ναός ήτο περίπτερος καί είχε κατά
μήκος οκτώ κίονας, δεκαεννέα δέ κατά πλάτος. Ά λ λ ’ ό
χ .Χ ίλ λ , έξακριβώ σας έκ τίνων υλικών είχον κατασκευασ θή αί βαθμίδες καί οί στυλοβάται τού παλαιού ναού,
υπολογίσας δέ ιά ς αποστάσεις τώ ν γωνιών τού σω ζομένου μέρους έν σχέσει πρός τό κρηπίδωμα τού όλου
ναού, εύρεν ακριβώς τάς διαστάσεις τού παλαιοτερου.
Αποδεικνύει δ έ ο ύ τ ω ^ ό τ ι καί αυτός ήτο περίστυλος,
οπως ό νεώτερος, καί ότι είχεν έξ κίονας κατά πλάτος
Χα!ί δεκαέξ κατά μήκος. Έ ξ άλλων σπονδύλων, γνω
στών ήδη, καταφαίνεται ότι ό εσωτερικός ναός ήτο
άμψιπρόστυλος, μέ τέσσαρας κίονας Ικατέρωθεν καί
οτι ό σηκός είχε μικρότερους κίονας.
Ι - Ι Γερμανική Α ρχα ιολογικ ή Σ χο λή έζή τη οενάπ ό τό
_ 1 Υ π ου ργείου τής Παιδείας τήν άδειαν νά ένεργήση
ανασκαφάς είς Κακόβατον τής ΌλυμπίαςΡ Ι γ τό στενόν τής Χ ίο υ , ενας Αίγινητης σπογγαλιεύς
·— άνέσυρεν Ικ τού βυθού τόν σιδηρούν γόμφον τού
πηδαλίου μεγάλου σκάφους. ‘ Υ π οτίθεται οτι είναι λείψανον τής ναυαρχίδος του Καραλή, πού έπυρπόλησεν
ο Κανάρης. Ά ν άποδειχθή τό εύρημα γνήσιον, θ ά
κατατεθή είς τό ’ Εθνολογικόν Μουσείου.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
Μ ελ π ομ ένη

Γ"| ΑΡΟΓΣΙΑΖΩ είς τούς άναγνώστας τήν νεαρωτάτην
*καλλιτέχνιδα Δ δα Μελπομένην Κολυβά, συνοδεύων
τήν παρουσίασίν μου όχι |ΐέ κρίσεις άτομικώς ίδικάς
μου, άλλά μέ κρίσεις καί εκτιμήσεις σπουδαίας άλλων
έχοντων καί τό κύρος καί τήν γνώμην βαρυτέραν τού
υποφαινομένου. Καί έν πρώτοις ό διαπρεπής ομογενής
μας μουσικός κ. Σαμάρας έξεφράσθη περί τής φωνής
και περί τής σκηνικής ύποκρίσεως τής Δ °ς Κολυβά
εικρημότατα, χαρακτηρίσας αυτήν ώ ς τήν μόνην η θ ο 
ποιόν πλασμένην δι’ όπερέτταν. Ό κ. Ταλασσό είς τόν
» ΕΙκοΐΌγραφημένον Φ ιγαρώ» αφιερώνει δι’ αύτήν
κολακευτικωτάτας γραμμάς καί μεταξύ τών άλλων
γράφει ότι «ή φωνή της είναι ζηλευτή καί δΓ αύτήν
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άκόμη τήν Ό π ε ρ ά Κ ωμίκ μ α ς». ’ Αναφέρει επίσης ότι
ή ύπόκρισίς της είς τό -·Ό νειρον βάλς» (όπου τήν
ήκουσε ό κ. Τ αλασσό) ήτο κυριολεκτικώς τελεία. Είς
τήν Σμύρνην, όπου κ α θ ’ ολον τόν διαρρεύσαντα χειμώ να ή Ais Κ ολυ βά κατήγαγε πρωτοφανή διά τά θεα 
τρικά χρονικά τή ς πόλεως εκείνης θριάμβους, έκτός
τώ ν επαίνων τούς οποίους τής έπεδαψίλευσεν δ διεθνής
τύπος, ελαβε καί μίαν επιστολήν άπό τόν είς τό εκεί
προξενείου άπεσπασμένον άξιωματικόν τ ο ν αυστριακού
στρατού κ. M a x Schreirer, είς τήν όποιαν οδτος τής
έξέφ ρα ζε τήν ευγνωμοσύνην του, διότι ή ύπόκρισίς της
τόν συνεκίνησε καί τού ενθύμισε τό Β ι ε ν ν έ ζ ι κ ο Κ ορίτσι,
πράγμα τ ό όποιον, ώ ς γράφει, δέν κ α τώ ρ θω σ ε νά τού
προξενήση οδδέ αυτή ή Τέρρεν.
Κ αί διά μέν τήν σκηνικήν ΰπόκρισιν τής Δ®? Κολυβά
τό ’ ξίδείον μας δικαιούται νά καυχάται, διότι άπόφοιτος τής δραματικής σχολής του υπήρξε ή νεαρά καλλιτέχνις, βραβευθεΐσα μάλιστα.
"Ο σ ο ν δέ άφορφ τό μουσικόν μέρος, άς έπιτραπή είς
τόν γράφοντα αύτάς τάς γραμμάς μερική ευθύνη τής
άναγνωρίσεως ιού φωνητικού ταλάντου τής Δ®? Κ ο 
λυβά, καθότι είς αύτόν ελαχεν ή ευτυχής σύμπτωσις
νά την παρουσίαση τό πρώτον ώ ς άοιδόν πρό τού
Α θη ν α ϊκ ο ύ κοινού, μόλις πρό τινων έιώ ν είς τήν γνωστοτάτην έπιθεώρηοιν «Π αναθήναια» (τού >9° 7) όπου
(κ ρ ίά ρ ιο ί έπιτυχέοτατα τά πασίγνωστα είς τό Πανελ
λήνιον τραγούδια «Δικαιοσύνη» καί «Γύρισε πίσω»,
δώ σασα συγχρόνως τό σύνθημα είς- όλα τά στόματα νά
αρχίσουν νά τά τραγουδούν καί είς όλα τά όργανέττα
νά τά παίζουν, καί μάλιστα τόσον πολύ, ώστε νά τά βαρεθώ μεν πλέον καί νά τρεπώ μεθα είς άτακτον φυγήν
είς τό άκουσμά ίω ν.
Ά λ λ ’ ή μικρά καλλιτέχνις, φύσει μετριόφρων, οδτε
κομπάζει 6Γ όλα αύτά, ούτε περιαυτολογεί Ά ν α γ ν ω ρίζουσα δέ ότι ή τελειότης απέχει άκόμη άπό τήν
μόρφωσίν της, καρτερικώτατο αναμένει τήν π οθη τή ν
στιγμήν κατά τήν όποιαν θ ά έγκαταλείψη τήν Ε λ λ ά δ α
μεταβαίνουσα πρός εύρυτέρας σπουδάς είς ξένους καλ
λιτεχνικούς δρίζοντας. Ά ς τής εύχηθώμεν ή ποθητή
αύτή στιγμή νά τ ή ς είναι προσεχής.
Θ. I. ΣΑΚΕ Λ Λ Α ΡΙΔΗ Σ

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ

ΤΕΧΝ Η

Τ ότες ζεντράπεν κ’ είπεν την— Κόρη μ’ ’γώ ά γ α π ώ σ ε.
— Α ν άγαπρίς αγάπα μ ε , μ ά γι’ άντρο: δέν σ ε κάνω,
γιατ’ είσ’ μικρός κι’ άνήλιακος, καινούργιος ’στήν
Ιάγάπη.
— Φόρει τά χρυσοπάμπουλα 1 κ ’ Ιμ β α σε περιβόλι,
καί δές καί τις μικρές μηλιές καί 6ές καί τις μεγάλες·
μικρές μηλιές 'ναι κ 'έφ τα σα ν 8 όσα με τις μεγάλες.
— Γίνεσαι πέτρα μ ’ πελεκρς καί φύλλο πού κλαδεύεις,
γίνεοαι καί τ’ αμπέλι μου άνάμεσα πελάου,
οϋτε χορτάρι νά ’βρεθή ουτ’ άχυρο νά πέαη ;
— Γίνομαι πέτρα σ ’ πελεκώ και φύλλο πού κλαδεύω,
γίνομαι καί τ ’ αμπέλι σου άνάμεσα πελάου,
οϋτε χορτάρι νά β ρ εθ ή ούτ’ άχυρο νά πέαη.
"Εναν τόν λέει λιερή καί γιός άπολογάται.
— Μ ιά σ’ είδα, μιά σ ’ αγάπησα καί μιά τόν νουν μου
(’πήρες,
κλωνάρ’ άφ’ τήν καρδούλα μου ξεχώρισες καί ’πήρες.
Δ ύ ο τον λέει λιερή κ αί γιός άπολογάται.
— Δυό μάτια έχεις, λιγερή, καί δυό ματιές μαραίνεις,
καί ’ μένα πού με τυραννεϊς τίποτε δέν κερδαίνεις.
Τ ρία τόν λέει . . — Τραντάφυλλον έφύτευσα, κερά μου, ’στήν καρδιά σου,
γλυκέ, νερό τ ό ’π ότισα μέσα ’σ τά σωτικά σουΤέσσερα λέει . . — Τεσοερακάνδηλος σταυρός κρέμεται ’ στό λαιμό σου,
ολοι φιλούνε τό σταυρό καί ’γώ τό μάγουλό σου.
Π έντε τόν λ έ ε ι. .
— Ιίεντάχριαστο 3 είναι πουλί τό τρέχ’ α π ά ντα κάτω,
τ ά χείλη του στάζουν κρασί τά μάτια του φαρμάκι,
καί ’γ ώ διψώ καί πίνω το γιά τή δική σ ’ άγάπη.
"Ε ξη τόν λ έει. . .
— Ξερδέχτηκα ’στά κάλλη σου καί’ στήν περπατησιά σου,
καί ’σ ι ό λιανό σου τ ό κορμί, ’στήν ώ ρα ιότη τά σου.
Έ φ τ ά κΓ οχτώ λέγ’ λιερή καί γιός άπολογάται.
— Έ φ τ ά κάτια ’ναι ούρανός κ ι’ όχτώ ’ναι τό ξαστέρι,
όχτώ χρόνια περπάτησα γιά νά σε κάμω ταίρι.
’Εννέα λέει - - .
— ’Εννιά βολές μέ έβαλε μάνα μου ’στά κονδύλι,
κ ' έγώ γιά τήν άγάπη σου νά περπατώ τεπτίλι. 4

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η

ΝΑ δημοτικό τραγούδι — Τ ά Έ κ ατόλ ογα τ ή ς ’Α γά 
πης — στολίδι αληθινό ιού άνά χεΐρας τόμου τών
«Π αναθηναίω ν», όπ ω ς έδημοσιεύθη άπό τήν ροδιακήν
συλλογήν τού κ. Π . Γνευτοΰ (σελ. ΐ 4 4 · ·4 7 ) καί όπως
άντεγράφη ύπό τού κ. Ν . Βέη άπό χειρόγραφον κώδικα
τών Μ ετεώρω ν (σ ε λ . 213 - 215 ), τώ ρ α μας έρχεται
άπό τόν Π όντον μέ άλλην ποιητικωτάτην παραλλαγήν,
πολύ διαφέρουσαν άπό τάς άλλας δύο. Ή παραλλαγή
είναι τής Σινώπης, μάς έστάλη δέ άπό τόν κ. Π . Δ .
Μητρόπουλον, όστις φιλοτίμως περισυλλέγει «τραγφδιa 1 τή ς πατρίδας του. 'Ιδού αυτή :

Ε

Τα Έ κ α τόλ ογ α τή ς ’ Α γά π ης
— "Ο ντα ς έχτίστεν κιβω τός καί θεμελιώ θεν κάστρος 1
καί μαρμαρώθεν θάλασσα τρουγΜυρου μ ε τον άμμο,
τότες έξεΰγεν καί φιλί έξεύγεν καί αγάπη,
τότες καί γιός αγάπησε μιά κόρ' απ ' τό παλάτι,
κ α ί’ξώδευσε ’σ τή νπ ό ρ τα τη ςένν ιά πύργων λογάρι, 8
καί δεκαπέντε μάλαγμα καί δυό μαργαριτάρι,
καί λόγ’ άπό τό στόμα τη ς δέν ’ μπόρεσε νά πάρη.
Μιάνκυργιεκή καί μιά λαμπρή καί μιάν άγιάν ημέρα,
ξεβγήκεν κόρ’ ά φ 'τ ό λουτρό καί γιός άφ ’ τόνπερπέρη,
καί δύο ουνευρέθανε στό σταυροδρόμ’ απάνω.
1 Ή Σ ιν ιό π η τίς τ ά « τ ρ α γ ψ δ ια » λ έ γ ε τ α ι Κ ά σ τ ρ ο τ η ς Ώ ρ ι α ς :
» 2 ’ δ λ α τ ά κ ά σ τ ρ α π ή α κ α ι σ ’ δ λ α γ ύ ρ ι σ α , α ά ν τ η ς π ί ρ ιά ς τ ό ν
κ ά σ τ ρ ο κ ά σ τ ρ ο δ έ ν ε ί δ α - . Κ α ί τ ό ρ α ά κ ό μ η λ έ γ ε τ α ι κ ά σ τ ρ ο καί
τ ο υ ρ κ ι σ τ ί Σ ι ν ά π - κ α λ ε σ η . 2 Π ε ρ ιο υ σ ία .

Δέκα τόν λ έ ε ι. . .
— Δέκ’ άρχισε τά λόγια του καί π έο’ τα δέκα δέκα,
κι’ άπό τά δέκα ’στά ’κατόν θ εν ά λιγοθυμήσω.
Είκοσι λ έ ε ι. . .
— Είκοσι μήλα σ’ έστειλα, κερά μου, ’στό μαιπήλι,
διαλέχτηκα, μελέχτηκα τά κόκκινα σου χείλη.
Τριάντα · · .
— Τριάντα 'ργ ιέςτή νέσ κ α ψ α τή νγ ή τήνστεργιωμένη 6,
καί κρύβοι τήν άγάπη σου τήν μαργαριταρένη.
Σ ε ρ ά ν ια . . .
— Σεράντα βρύσες μέ νερό κ' έφ τά βουνά μέ χιόνι,
μέσ’ τήν καρδιά μου βάλε τα καί πάλε δέν παγώνει.

’ Κατόν τόν λέει · · .
— Κ ά τω ’στά "Ιεροσόλυμα καί ‘στοϋ Χριστού τ ό μνήμα,
αγιάζονται, ξαγιάζονται καί ’ λέν καί δέν έσούνται,
κΓ όταν μέ δ ώ ση ς τό φιλί εκείνοι όλοι σούνιαι.
Κ αί ’πίσω ’στήν τρανταφυλλιά ’πήρβν τήν π ο ρ ϋ ε (νιά της.

1 'Υποδήματα. 2 Ωρίμασαν. 3 Μέ πέντε χρωματισμούς.
4 Μβτημφιεσμένος. Λ Στερεωμένη, β Τό ποίημα τούτο ήχουσα
παρί 6γδοηχοντοότιδος γραίας, ί)τις, δ τα ν ϊιρβ-ασεν είς τό μέ
ρος τούτο, έκουράσθη, καί δταν μετ’ όί-ίγον ήθέλησε νά έξακολοτιβήοη, δέν έν^νμήθη τάς άλλας στροφάςΠ. Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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.Τ Η Ν εικόνα του Ό σκ άρ Ούάϊλδ πού ¿κόσμησε
την μεταφρασιν τού D e P rofu n d is είχε τήν εύγένειαν νά μάς παραχώρηση δ μεταφραστής του
■κ: A¿ »
™α <?π<Μ,Τζόγλου. Είναι καμωμένη κατά
το J882, Οταν ο "Αγγλος ποιητής, είς ηλικίαν 28
ετων, περιηγηθη την ’Αμερικήν, όπου έκαμε δια
λέξεις περι αισθητικής.
Η κ. Πλάτωνος Δρακούλη, ευρισκόμενη τελευ
ταίως εις τον Βολον, είδε τήν εικόνα, είπε δέ etc
*0^ Κ· ,.¥ ^ .π ° υ τζ όΙ λο'1 ότι «είναι Απαράλλακτος
ο Ούαιλο ο ^ιοιος, Οπως ήταν, Ιτσι όμορφος, στά
νιατα του, οταν ¿σύχναζε μαζί μ’ έπιστήμονες,
λογιους και καλλιτέχνες στό σαλόνι της». Έ πρόσ808 °.ε ή, *· Δρακούλη ότι «¿προσπάθησε νά τόν
προσηλυτιση στή φυτοφαγία, αλλά έκεΐνος — είπε
— «ήθελε νά βλέπη τά πράγματα άπό τήν καλήν
τους οψιν».
1
Π ερί τού Ό σ κ α ρ Ούάϊλδ προκειμένου, σημειώνομεν ότι κατά τά δύο τελευταία έτη ήρχισαν καί
γινωνται αλλεπάλληλοι πολυτελείς κοίι λαϊκαί
¿κδοσεις τό»ν έργων του είς τήν ’Αγγλίαν, τήν
( αλλιαν και τήν Γερμανίαν. Π ρ ό ολίγου δέ είς
την Νεαν Υορκην ¿πωλήθη είς τήν δημοπρασίαν
και ηγοράσθη άπό εν « μεσίτην, διά λογαριασμόν
του Μοργαν, κ α θώ ς είπαν, αντί ιοοο δολλαοιων
το χειρόγραφόν τής «Είκόνος τού Δώριαν Γ ο έ ύ »’
του περίφημου· μυθιστορήματος. Τ ό χειρόγραφον,
αποτελουμενον άπό 264 φύλλα χάρτου, φέρεί
ολογραφον την υπογραφήν του Ό σ κ ά ρ Ούάϊλδ
και πολλας ιδιογράφους διορθώσεις του εις τό
κείμενον- είναι κομψά δεμενον καί περιέχει u ía v
φωτογραφίαν του, οπ ω ς ήτο πολύ νέος.
Προκειμένου δέ ί ’ιδικώτερον διά τό D e P roJ x n d u , μάς γράφει έν α ς.φ ίλ ο ς λατινομαθής ότι
επρεπε ο ί Ελληνες μεταφρασταί του νά Ιξελληνίσουν
και τον τίτλον, που δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή άρνή
τού ψαλμου *2V p r o fu n d a clam avi a te, D o ra in e = ’E *
Pa&w
εκεκραξα πρός σέ, Κύριε». Ί σ ω ς νά μήν ένη
fo ¿*?A - 0 ^ Η > ή « , μ « ί . άφού κατά τήν
ΑΑ ¿
Ουάιλδ και ο Χ ρίστος ώμιλούσε έλληνικά.
Θ α έγραφεν ίσως και ό Ούάϊλδ «¿κ β α » ί ω ν > , άν τά
λατινικό λόγια, δέν ήσαν περισσότερον γνωστά καί

εύκοϊονόη?«’ρωπ,ΜΟυς άν“ ΥνωθΙ“ ς τθν ^'σσότερον
p JO A A H N ¿προξένησε συγκίνησίν τό άγγελμα πού
\
8\ήλεγραφηθη άπό τό Παρίσι ότι ό ένδοξος ποιη
τής Ζ αν Μ ω ρεας επαθεν άπό ημιπληγίαν. Ό ποιητής
μενει ακόμη κλινηρης χ α ί ή κατάστασίς του δέν έπαυσε
ί α είναι σοβαρα. Ζω ηροτατον ήτο τό ένδιαφέρον τού
κοσμου των γραμμάτων καί των τεχνών είς τήν γαλλι
κήν πρωτεύουσαν, οπου ό Έ λ λ η ν τήν πατρίδα ώ καί
δοξάζεται τριαντα και πλέον τώρα χρόνια, ά φ ’ ότου
νεωτατος ανεχω^ησεν από τάς ’ Α θήνας. Τ όν ¿πεσκέΧαΐ < Τ ? δελ* οί ,ο υ εί« Τά γράμματα,
ελαβε δε, ω ς γραφουν αί ¿φημερίδες, πολλά καίϊιακοά
τηλεγραφήματα, εκδηλωτικά της συμπάθειας τω ν Γ άλ 
λων. Α πό την Γαλλικήν Κ ωμφδίαν ή ηθοποιός Συλβαιν ,ο υ έγραψε οτι η «Ίφιγένειά» του θ ά π ερ ιλ η φ θ ή
εις το δραματολογίαν τού θεάτρου καί ότι ή Μπαρτέ
ί Ε
" • ’Ά
' 0 ^ ρ0ξ
Ιφιγένειας. ’Α λλά καί
ο Κλαρετι, ο διευθυντής τής Γαλλικής Κ ω μφ δίας τού
¿τηλεγράφ η σε: « Εχειροκροτήσαμεν έκθύμω ς τάς
ραιας σας Stances πού άπήγγειλεν ή κ. Συλβαίν.
Είναι ορεχτικον άπο τόν Υ μ η τ τ ό ν , φίλτατε π ο ιη τά !»

Ε τόν τίτλον «ή Ζ ω ή καί ή Τέχνη» ό συνεργάτης
μας κ. Παύλος Νιρβάνας έξήτασεν είς τάς «’ Α θή
νας» αν πρέπει ή όχι νά βγαίνουν είς τήν δημοσιότητα
όλαι αί λεπτομέρειαι τής ζω ή ς τώ ν μεγάλων ποιητών
καί καλλιτεχνών, όπω ς γίνεται τ ώ ρ α είς τήν Εύρώπην.
’ Α φ ορμ ή : ή ψυχολογική βιογραφία τοΰ Σαιξπήρου,
τήν οποίαν ό "Αγγλος δημοσιογράφος Χ άρρις έγραψε
άνατέμνων αύτά τά έργα τού μεγάλου δραματουργού.
Ά λ λ ' ό συνεργάτης μας ενθυμείται καί τήν συζήτησιν
πού έγεινε διά τήν δημοσίευσιν μιας σειράς επιστολών
τού Σολωμοΰ είς τά «Παναθήναια». Αί έπιστολαί εκείναι έθεωρήθησαν άπό μερικούς ασήμαντοι καί μή
προσθέτουσαι τίποτε είς τήν φήμην τού έθνικού μας
ποιητού. Ό Νιρβάνας υπενθύμισε τότε ότι «όπως είς
τήν άρχαιολογίαι- καί τό τελευταίον θραύσμα ένός
άγγείου είναι πολλάκις πολυτιμότερον άπό τό ώραιότερον άγαλμα, απαράλλακτα καί είς τήν βιογραφίαν τό
πλέον ασήμαντοι- ¿πεισόδιον εχει τήν ιδιαιτέραν του
αξίαν». Καί τώ ρ α προσθέτει: «Χ ω ρίς τόν άνθρωπον ή
άντίληψις τοΰ έργου του μένει πάντοτε σκοτεινή καί
ατελής, όπως χωρίς τό έργον ή άντίληψις τοΰ άνθρώπου μένει έλαττωματική καί καταντφ συχνά άδικος
καί επιρρεπής είς θεμελιώδεις παρεξηγήσεις. Ό καλλι
τέχνης καί τό έργον του, όσον καί &ν φαίνονται συχνά
άσχετα, αντίθετα καί εχθρικά κάποτε, είναι κατά βάθος
άλληλένδετα, οί θαυμάζοντες δέ μονομερώς τό έργον
καί άδιαφορούντες διά τόν άνθρωπον ή ΰποτιμώντες
αύτόν απέναντι τού έργου του, όταν δέν πλανώνται
άπο πρόληψιν ή αμάθειαν, διαπράττουν τήν μωροτέραν
ασυνέπειαν. Διότι ό καλλιτέχνης εόρίσκεται μέσα είς
τό έργον του καί όσοι δέν τόν βλέπουν είναι βεβαιότατον ότι πολύ άτελώς βλέπουν και τό έργον αύτό.»

Μ

ΟΕΚΛΡ

ΟΥΑΓΛΟ

Χ ανίω ν — τό όργανον τού κ. Βενιζέλου — δίδει πεοιε-

Τ0Β £θϊ°υ

'Επ“ν

« Ή Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς ¿πέτυχεν ό,τι περίπου ήτο δυναΙν
° 1 ν“
κα™
νόθον τρόπον, ύπό τόν όποιον
ηέτοον ν“ δ » « ^ · Π εβισσοτερον παντός άνορθωτικοΟ
μέτρου, ούηνος ¿ξεβιαοε την ψηφισιν, τόν άγώνα τής
α ν ορ θ ω σ εω ς υπηρέτησε δια τού ισχυρού κλονισμού!
ονέδω κεν εις την έθνικην ψυχήν. Ούδείς άμφισβητεΐ,
ότι συνεπειφ του κλονισμού τούτου έπήλθεν άφύπνισις
η οποία επετρεψεν είς τό Έ θ ν ο ς νά Ιδη τό βάραθρον,
είς το οποίον έφερετο υπό το φαυλοκοατικόν σύστημα
κατα του όποιου ^ ιή λ θ ε ν ή έ ;£ ν α α τ α ™ ή ε ξ έ ^ Γ ’
χ α ύ σ τ , \ 9 ¿πάνοδος είς τήν
^
£πιτρ81^
ε1« Φ
τόν στρατόν νά
τά ™ ν*
15 ΤΟυ? στραιω ναζ του’ δ ™ « άρχίση ό,τ·.
ταχιον η τοσον επείγουσα στρατιωτική τή ς νώοας
νη1 £ ζ

«η

τοΤ όΓ νε^ά

τό Κ ρά τος νά έπιτύχ;, τήνσυναψιν
-Ιθ υ όποιου χ α ! ^ στρατιωτική σύν-

¡Γ ν ϊ! ά φ ^ ν .

νν“ ΧΟς’

κβ1 ^

0ίκ0ν0^

ναυάγιον

τα.'ΙΛ Χ|ν έ" άνοδον τ“ ύτην είς τήν γαλήνην, άνευ ματαιω σεω ς ομως του ανορθωτικοΰ άγώνος, ούδε καταπαυσεως της άνορθωτικής κινήσεως, ήσφάλισεν ή
εξευρεθεισα λυσις τή ς συγκλησβως τής ’Αναθεωρητικής
Βουλής, η οποία έπιτρεπει είς τόν Στρατιωτικόν Σύνοεσμον ν αποχώρηση τής πολιτικής σκηνής, παραδίδω ν την συνέχισιν τοΰ έργου του είς αύτήν ταύτην τήν

λαίχην κυριαρχίαν.»

1

'

«,’·τΑ- *
η £ °μέ τάς εκδηλώσεις
αυτάς της συμπάθειας και δέν έκρυψε τήν χαράν του!

Α τ °
‘ Α γρά μπελες» - άνεκδότο.,ς στίχους τού κ.
ωύΛ
ρ« ° ν δ“ κιΙ’ π ο ν ¿διαβάσαμεν μερικάς στροφ ας των
δρεπομεν το Ιξή ς τετράστιχον ά ν θ ά κ ι :

Ε !κ Γ

Ό λ η τή νύχτα πέρασες κρεμάμενη, ώ δροσούλα,
Σ τ ^ παγωμένου τού κλαριού τήν άκρη καί καρτέρας

áedJ?ov "ί™ ^Υθόφη ε ξ αφορμής φημών περί
Τ ^ * ωνυ -’^ 1·
τοΰ Στρατιωτικού Συνδέ
σμου μέ την Κυβερνησιν Δραγούμη, ό «Κ ηρυξ» τών

Μά
λΤ Τ
να
οάν ψυχούλα,
Μ α μέσ τό δρόμο σ ερριξε σ& φυσηξεν ό άγέρας.

ΤΑ

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α

ΝΕΑ

στρατού καί χωρικών: 5 νεκροί, 15 τραυματίαι. Είς
τήν Σόφιαν άντικυβερνητική έξέγερσις αίματηρά.
7 . Ά 'α φ ο ρ ά τοΰ άποστράτου υποναυάρχου Ζώτου
πρός τόν Βασιλέα κακίζει τόν υπουργόν τών Ναυτικών
Ά ν δ ρ . Μιαούλην, ώ ς έναντιούμενον είς τάς άποφάσεις
τής έξ άνωτέρων αξιωματικών εκκαθαριστικής επιτρο
πής. — Ό Φερδινάνδος της Βουλγαρίας επισκέπτεται
τόν Σουλτάνον καί φιλοξενείται παρ’ αύτοΰ.
8 . Αί έκλογαί Κρητικής Έθνοσυ'-ελεύσεως φέρουν
τόνΒενιζέλον ίσοψηφουντα πρός τά ηνωμένα άντίπαλα
κόμματα, άρα νικητήν. Συμφωνία πολιτικής καί Συν
δέσμου διά τά τελευταία του αιτήματα. Ή Βουλή
συζητεΧ διά τά θεσσαλικά: ή ύποκίνησις τώ ν χωρικών
αποδίδεται είς δικηγόρους καί τόν βουλευτήν Καρδίτσης Γ. Καραϊσκάκην, όστις έξακολουθών τήν περιοδείαν του ήρνήθη νά Ιλθη είς ’ Αθήνας όπου έκλήθη
ύπό τού Π ροέδρου τής Βουλής.
9 . Έ πισήμως αγγέλλεται ότι άποκατέστη ή τάξις είς
τήν Θεσσαλίαν.
10. Π ροτάσεις γίνονται είς τήν Κυβερνησιν διά τό
δάνειον. Ανακρίσεις είς τήν Θεσσαλίαν. ’Απεργία μη
χανικών καί θεριιαστών τών ατμόπλοιων είς τόν Πει
ραιά. Συλλαλητηριον ύπέρ τής ατενής- σχετική συνεδρίασις τού δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών. Φαίνεται
δμ ω ς ότι ή ιδέα έγκαταλείπεται. Ό Ματσούκας έστειλεν άπό τήν Αμερική'- 200,000 φράγκα διά τήν πυρο
βολαρχίαν τής Νέας Γενεάς. Ό βασιλεύς τής Σερβίας
έφθασεν είς τήν Πετρούπόλιν. Στρατιωτική παρέλασις
είς τήν Κωνσταντινοάπολιν πρός τιμήν τ ο ΰ Φίρδινάνδου.
11. Ό Μενελίκ τής Άβυσσίνίας πάλιν πνέει τά λοί
σθια. Έ κ ρη ξις τής Αίτνας είς τήν Σικελίαν : ποταμός
λάβας ρέει έπί πλάτους 1500 μέτρων. Ή Βουλή μας
συζητεί έπί τής έκκαθαρίσεως- Ρωσσοαυστριακή συνεννόησις διά τήν ’ Εγγύς 'Ανατολήν έκλείσθη καί σχο
λιάζεται.
12. Δηλώσεις τοΰ Δραγούμη εις τήν Βουλήν διά τόν
Προϋπολογισμόν τού ι ρ ι ο : τά έσοδα τιύρά υπολογί
ζονται είς δρ. 142,166,215, τά έξοδα είς 142,031,079,
άλλά τό ίσοζύγιον τούτο όμολογείται ώ ς φαινομενικόν.
Ψηφίζεται νέα σταφιδική σύμβασις καί ή έκκαθάρισις
τού Πανεπιστημίου. "Η ναυτική άπεργία έξακολουθεΐ
είς τόν Πειραιά.

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ 2 7 . Γίνεται ή καθέλκυσις τοΰ νέου
έλληνικοϋ θωρηκτού « Γ . ’Α βέρωφ» είς τό Λιβόρνονέχει μήκος ιφι μέτρων, πλάτος 2ΐ,ιο, ύψος 12,25' θά
έξοπλισθή μέ 4 πυροβόλα τών 22,4, όκτώ τώ ν ιρ καί
δεκατέσσαρα τώ ν 7 ,6 . Ταραχώδη συλλαλητήρια άγροτώ ν εις τήν θεσσσ.λίαν. Μεγάλαι καταχρήσεις είς τήν
έκκαθάρισιν τών μοναστηριακών κτημάτων άνακαλύΗΜΕΡΟΒΙΟΣ
πτονται είς τήν Γαλλίαν.
28 . Α νάστατος ή Θεσσαλία διά τό γεωργικόν ζή 
Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
τημα, αιματηροί σκηναί είς τήν Καρδίτσαν. Αιματοκύ
λισμα Βουλγάρων είς τό Ρουστσούκι διά τήν απαγωγήν
Παναιγύπτιοι άγώνες, μέ τούς "Ελληνας πρωτεύον
μ ιά ς ’ Οθωμανίδος.
τας, έγειναν είς τήν ’ Αλεξάνδρειαν, μέ πολύν ενθου
Μ α ρ τ ί ο υ 2 . Ιδρύ ετα ι εργατικόν κέντρον είς τάς
σιασμόν. Ή διοργάνωσίς των επίσης άπό ελληνικήν
’Αθήνας μέ ι8οο μέλη.
πρωτοβουλίαν προήλθε3 . Έπεισόδιον είς τά έλληνοτουρκικά σύ ν ορ α : τραυ
Είς τό Πολυτεχνείον ’ Αθηνών ήρχισεν ό έφετεινός
ματίζεται ενας εδζωνος. Ή Βουλή μας δραστηρίως
Ά β ε ρ ώ φ ίιο ς διαγωνισμός ζωγραφικής καί γλυπτικής.
εργαζόμενη, συζητεΧ διά τό μεταλλεΐον τών Χαλάρων.
Έ ξέγερσις είς τόν διδασκαλικόν κόσμον καί διενέξεις
0 1 «Ό ρν ιθ ες» τοΰ Ά ριστοφάνους μεταφράζονται
διά τά μεταρρυθμιστικά Ικπαιδευτικά νομοσχέδια.—
άπό. τόν κ. Πολύβιον Δημητρακόπουλον είς στίχους
Τ ό πατριαρχικόν ζήτημα είς τήν Κ«νσταντινούπολιν,
δεκαπεντασυλλάβους διά νά παιχθούν τό καλοκαίρι
άφού έφθασεν είς τό μή περαιτέρω, αίφνης είρήνευσε:
είς τάς ’ Αθήνα:, κ’ έτσι νά μάθουν οί σημερινοί ’Α θη
οί συνοδικοί καί ό Πατριάρχης συνδιηλλάγησαν.
ναίοι τί είδους «Σαντεκλέρ» εβλεπαν οί παλαιοί των
4 . Πάλιν προστριβαί: τά εκπαιδευτικά άνεβλήθησαν,
συμπολϊται.
διεδόθη ότι παραιτείται ό Παναγιωτόπουλος, ουσκέΆπέθανεν ό Γάλλος Ά κ α δη μαϊκός Μελχιόρ Δέ Βογκέ.
ψεις άξιιοματικών τού Ναυτικού. Ή Πύλη ζητεί
πληροφορίας διά τό θεσσαλικόν αγροτικόν ζήτημα.
Τ ά πρακτικά τής Γαλλικής ’Ακαδημίας τών Ε πιστη
5 - Συνεννοούνται οί πολιτικοί Αρχηγοί διά τάς έργαμών άπησχόλησαν τελευταίως καί τού κ. Φ. Νέγρη αί
σίας τής Βουλής. Τ ά εκπαιδευτικά παραπέμπονται είς
γεωλογικαί Ιρευναι, ιδίως αί περί μεταβολών τοΰ θ α 
επιτροπήν έν φοιτητικόν συλλαλητήριον ματαιούται.
λασσίου βυθού, καί μάλιστα αί περί τού ισθμού τής
250 αξιωματικοί υπογράφουν υπόμνημα, άπαιτούντες
Λευκάδος. Αί Ιρευναι αύταίύποστηρίζουν τήν θεωρίαν
έκκαθάρισιν τού στρατού.
τοΰ σοφού άρχαιολόγου κ. Δαΐρπφελδ, τοποθετούντος
6.
Ψ ηφίζεται τό νομοσχέδιο'- περί δανείου. Ό Στρ. ώ ς γνωστόν τήν ομηρικήν Ιθ ά κ η ν είς τήν Λευκάδα.
Σύνδεσμος απαιτεί: ι«ν έκκαθάρισιν τοΰ στρατού, 2»ν
Ό συνεργάτης μας κ. Π. Κ. Βιζουκίδης έδημοσίευτήν στενήν έκλογικήν περιφέρειαν διά τήν Έθνοσυσεν είς τήν γερμανικήν «Dresdner Anzeiger» εύγλωτ
νέλευσιν, 3 ον έκκαθάρισιν τού Πανεπιστημίου. Καί
το ν άρθρον περί τών νεωτέρων Ελλήνων, είς άπάντηίδού πάλιν επιφυλακή. Είς τήν Λ ά ρ ισ α ν «ύρροξις
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σιν κακόβουλων ανακριβείων πού έστάλησαν είς τήν
Ιδίαν εφημερίδα άπό Γερμανόν ανταποκριτήν.
Ή «Π ρόοδος» — τό κέντρον α ϊ τ ό τής γυναικείας
κομψοτεχνίας— διοργανώνει Πανελλήνιον εκθεοιν χει
ροτεχνημάτων διά τήν 4 ’Απριλίου είς τήν αίθουσαν
τού «Παρνασσού».
Σαρακοστινή θεατρική κίνησις: Είς τάς ’Α θή νας,
τίποτε, είς τόν Βόλον ό περυσινός θίασος τή ς «Ν έας
Σκηνής» μέ τήν Αδα Μ . Κοτοπούλη, είς τάς Π άτρας ή
όπερέττα ύπό τόν Παπαϊωάννου, είς τήν Τρίπολιν ό
θίασος Βονασέρα - Νίκα, είς τήν Σμύρνην 6 τής K “ S
Κυβέλης, είς τήν Καβάλλαν όΦ ύρστ, είς τήν Κωνσταν
τινούπολη' τό Ιλληνικόν μελόδραμα ύπό τόνΛαυράγκαν.

Ν ΕΑΙ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

H om ère : O d y s s é e , chant I . traduit en vers par
Pierre Baudry. Athènes, imprimerie «H estia» C.
M eissner & N . K argadouris, fr. 1.
P ar q u e lle m é th o d e p o u v o n s -n o u s g u é r ir radi
c a le m e n t la p h tisie p u lm o n a ir e , par le Dr Skevos
Zervos ; com m unication faite au Congrès Interna
tional de M édecine de Budapest, 1909. p p. 30.
ΠΡΟΤΟΜΗ
n

TOT

ΣΟΛΟΜΟΥ

EN

ΑΘΙΓΝΑΓΙ2

πρωτοβουλία τώ ν « ΙΖαναθηναίων
— άοεία τοΰ ‘ Υπονργείον — »

Έ κ προηγουμένων εισφορών . . . Δρ.
17 "Ελληνες μαθηται τού Ροβερτείου
Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως* . . . »

2,483.75
3>·5°

Δ ρ. 2 ,5 ΐ5 ·2 5
Σ η μ .
β λ ία , iv j v
μ α ς.

Τ φ ν

Ε Ιδ ιχ α ί

β ιβ λ ιο χ ρ ιο ία ι

δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τα ι

ό π ο ι ω ν δ ύ ο α ν τ ίτ υ π α οτελ λ οντα ι
άλλων, απλώ ς α γ γ έ λ λ ε τ α ι ή έ χ δ ο ο

ε ίς

τά

δ ιά
τά

β ι 

γ ρ α φ ε ία

Τό

Σ α μ ο & ρ ά χ ι y (Τ ό Νησί), "Ιδ α .
’Α θή ν α , ξανατύπωμα
άπό τό «Ν ουμά», Ι9°9> Δ ρ. 2.

Μ α τ ι ο μ έ ν α ι ς Δ ά ι ρ ν α ι ς , ποιήματα, Γ . Θ . Κελεπούρη.
Ά θ η ν α ι, τυπ. « Α ύ γ ή ς » Ά θ . Παπασπύρου, δρ. 1.50, φρ. 2.
Κ ρ η τ ι κ ο ί Χ ο ρ ο ί,
Γ . I . Χ ατζη δά κ η, άνατύποίσις έκ
τοΰ Β ' τόμου τής « Κρητικής Σ το ά ς». ‘ Ηράκλειον Κρή
της, λεπτά $0.
Λ α ο γ ρ α φ ί α
(Δελιίον τής ‘ Ελληνικής Ααογραφικής
Ε ταιρία ς), τεύχος Δ ', τό όποιον συμπληρώνει τόν Α'
τόμον έκ σελ. 732. Ά θ η ν α ι, τυπ. Π . Δ . Σακελλαρίου.

Les e iu m e s É p a r s e s , poèmes, M arcel Prouille.
É dition de «C bloé», Paris, 1910.

ΤΟΥ

«Χ ρόνος» — A i * A j i 6 h q 6<û έν Ά φ ή ν αις: Λιχαία Αμοιβή τον
«Συνδέσμου τώ ν ¿ υ ν α χ τ ώ ν » è a l τής έ ξ έ β ν α ζ ·

π ερ ί τ ά ς ι ,ο ο ο . Κ α ί τό

ΰ π ε ν ό υ μ ίζο μ ε ν είς ο λ ο υ ς. ‘Ό λ ο ι ε ζη σ α ν κ α ί ζο υ ν
μ έ το ύ ς στίχους το ΰ υ μ ν η τ ο ΰ τ ή ς έλευ-9-ερίας.
Αί

ικ α Τ ρ α γ ο ύ δ ι α , Γιάννη Κ . Ζερβού. Λονδίνον,
Ά γγλο-'Ε λληνικόν τυπογρ. Γ · Βελώνη, ις ιο .
Ν η σ ιιό τ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ1

ά π α ιτο ύ μ ε ν ο ν ολικ όν π ο σ ό ν ε ίν α ι 3 > 5 ° °

π ερ ίπ ο υ . Υ π ο λ ε ί π ο ν τ α ι

ίζ.

ε ισ φ ο ρ ά )

σ τέλ λ ο ν τα ι είς τ ά γ ρ α φ ε ία τ ώ ν

« Π α ν α ό η ν ο ίω ν > , ό δ ός Ά ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς
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* Ό κ. Σ όλω ν Άναγνωστόπουλος, άποστέλλων τήν
εισφοράν αυτήν, μας έγραψε : «Είναι τφ όντι εντροπή
νά μή δύνανται νά συναχθούν τά άναγκαϊα χρήματα
όπως άνεγερθή μιά προτομή μόνον είς έκεινον, τόν
όποΤον λαμβάνομεν ώ ς αρχηγόν είς τόν δρόμον μας
πρός τήν ’Ομορφιά καί τήν Α λ ή θ εια ν 1 Ά ν παρόμοιοι
έρανοι διωργανούντο τουλάχιστον είς τά άλλα εκπαι
δευτήρια όπου σπουδάζουν Έλληνόπαιδες, τό ζήτημα
θ ά είχε λήξει.» --"Ι δ ο ύ μία ωραία ίδέα, συνοδευομένη
μέ παράδειγμα άξιομίμητον. Δέν θ ά εύρεθούν άραγε
ολίγοι διδάσκαλοι νά τήν έγκολπωθούν καί αρκετοί
μαθηται νά τήν έκτελέσουν;

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

«’Α θήναν *
*0 Προϋπολογισμός (ΐ>πθ *Ηλία$ Κουμβτάκη): ’Ά λλοι τον φουσκώνουν καί άλλοι τόν βαστούν.

