7

T

A

N

k

©

H

N

M

^
ΕΤΟΧ i ' st
ΜΑΙΟΥ 1©J0

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η

ΚΑΙ

[Τ ό κατωτέρω άρθρον περί Οικονομικής Ε π ιστήμης
καί Σοσιαλισμού είνε εισαγωγή εις τήν μελέτην περί
«Ν έω ν Κοινωνικών θ εσ μ ώ ν » τοΰ κ. Σ . Λ οβέρδου. Εις
τήν μελέτην τούτην έρευνώνται ΰπό του συνεργάτου
μας δεωρητικώς μέν τά άντιμαχόμενα συστήματα του
άτομισμοΰ καί κολλεκτιβισμοϋ, αί σοσιαλιστικοί σχο·
λαί καί ή κοινωνική άλληλεγγύη άπό ήθικοπολιτικής
καί κοινωνικής άπόψεως. Ε ις τήν έφαρμογήν των δέ
οί κυρίως νέοι κοινωνικοί θ ε σ μ ο ί: αί συνεργατικοί
έιαιρεϊαι, οί εργατικοί νόμοι, αί λαϊκαί οίκοδομαί, οί
περί δημοσίας υγιεινής νόμοι, αί ενώσεις, εταιρεϊαι
καί τά σωματεία καί τέλος ίν έπιλόγφ επονται μελέται
περί τής νέας κοινωνίας, τοΰ νέου κράτους καί τοΰ
νέου δικαίου. Τ ό δημοσιευόμενοι 1 άρθρον μαρτυρεί με
ποιον σύστημα, πρωτοτυπίαν καί απλότητα ύφους είργάσθη ό κ. Λ οβέρδος εις τήν ένδιαφέρουσαν αυτήν
μελέτην του. ]

κοινωνική μεταρρύθμισις επέρχεται βαθ
Η μιαίους
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κοινωνικών ιδεών. Ή μεγάλη πάλη διεξάγεται
πάντοτε μεταξύ τών άντιμαχομένων στρατοπέ
δων τών οικονομολόγων καί σοσιαλιστών. Ή
Οικονομική Επιστήμη άντιτίθεται πρός τόν
Σοσιαλισμόν. Ή ιδέα τοΰ άτόμου πρός τήν
Ιδέαν τής όμάδος. 'Η πάλη αυτή μεταξύ τών
άντιδέτων θεωριών φέρει τήν νίκην είς τάς Ιδέας,
τήν Ιπιβολήν είς τά συστήματα καί δίδει τήν
κατεύθυνσιν τής κοινωνικής μεταρρυθμίσεως.
Διά νά νοηθή συστηματικώς ή κοινωνική
δργάνωσις, ή από τούς νέους θεσμούς μεταρρύθμισις τής κοινωνίας καί τό νέον πνεύμα μέ
τό όποιον Ιξελίσσεται τό κοινωνικόν καθεστώς
άπαιτείται ή γνώσις τών δύο συστημάτων ύπό
τά όποια διεξάγεται ο κοινωνικός καί πολιτικός
άγων.— Διά τόν μεθοδικόν Ιρευνητήν δέν άρκεΐ
ή βεβαίωσις Ινός φαινομένου, άλλ” ενδιαφέρει
ή γνώσις τοΰ αίτιου που τό παρήγαγε καί ή
μελέτη τών όρων καί συνθηκών πού τό διέπουν.— Δέν αρκεί διά τοΰτο νά γνωρίζωμεν τήν
επέμβασιν τοΰ κράτους διά τήν προστασίαν τοΰ
Ιργάτον, τόν εργατικόν συνασπισμόν κατά τής
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επιβολής τοΰ κεφαλαίου καί τήν ίσχύν τής
ώργανωμένης ιδιωτικής ένεργείας μέ τούς πολυειδείς συνεταιρισμούς πρός τόν σκοπόν τήςκαλλιτερεΰσεως τών δρων καί τών συνθηκών τής
ζωής. Δέν αρκεί νά γνωρίζωμεν μέ τήν συστη
ματικήν κατάταξίν των τούς εργατικούς νόμους
πού έπροσδιόρισαν τάς εργασίμους ωρας, έξησφάλισαν τό ημερομίσθιον, Ικανόνισαν τούς
δρους τής υγιεινής καί ασφαλείας τών Ιργοστασίων, έθέσπισάν τάς εργατικός συντάξεις, έπρόβλεψαν διά τά ατυχήματα τής εργασίας, διά τήν
άσθένειαν, διά τό γήρας, διά τήν έλλειψιν έργασίας, επροστάτευσαν τήν Ιργασίαν γυναικών καί
παίδων καί άνεγνώρισαν τήν ένέργειαν τών ερ
γατικών συνδικάτων. — Δέν είνε άρκετόν νά
γνωρίζωμεν πώς ώργανώθησαν οί έργάται έπιδιώκοντες νά άντιμετωπίσουν είς τό αύτό επί
πεδον τόν κεφαλαιούχον διά νά διαπραγματευθοΰν ως ίσοι πρός ίσους τό συμβόλαιον τής
εργασίας. Δέν αρκεί άκόμη νά γνωρίζωμεν πώς
ώργανώθη καί άνεπτΰχθη ό συνεταιρισμός μέ
τάς συνεργατικός εταιρείας, λαϊκάς τραπέζας,
στινδικάτα, εργατικός εταιρείας οικοδομών καί
λοιπάς άλληλοβοηθητικάς καί κοινωφελείς εται
ρείας, ώστε νά κάμη ήπιώτερον τόν βιωτικόν
άγώνα καί νά άνυψώση τό πνεύμα καί τό φρό
νημα τοΰ Ιργάτου.— Ενδιαφέρει νά μάθωμεν
κατά ποίαν εξέλιξιν, ύπό τό κράτος ποίων Ιδεών
καί αίσθημάτων ή ύπό τήν πίεσιν ποίας δυνάμεως έγκατεστάθησαν οί νέοι κοινωνικοί θεσμοί.
Ποΐον είνε τό αίτιον τής κοινωνικής μεταβολής
καί πώς επενεργεί, μέ ποια μέσα καί ποίας δυνά
μεις, καί ποίαν τέλος έξέλιξιν ακολουθεί ή νέα
κοινωνία. Διά τοΰτο, προτού προβώμεν είς τήν
μελέτην καί άνάπτυξιν τών νέων κοινωνικών
θεσμών, θά Ιρευνήσωμεν τάς δύο άντιμαχομένας
θεωρίας τών οίκονομολόγων καί σοσιαλιστών
μεταξύ τών οποίων διεξάγεται σήμερον δ μέγας
κοινωνικός άγων.
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100
0 1 οικονομολόγοι υποστηρίζουν οτι. ή κοι-β
νωνία Αφ’ έαυτής διαπλάσσεται, δτι ο ' νόμοι
που την διέπουν ένέχουν την έπιβολήν καί στα
θερότητα των φυσικών νόμων, και δτι οί νόμοι
αυτοί μακράν τοΰ νά Αντιστρατεύωνται μέ την
άτομικήν έλευθερίαν, είνε άντιθέτως η έκφρασις
των σχέσεων αί όποιοι αύθορμήτως παγιούνται
μεταξύ τών προσώπων τών ζώντων έν κοινω
νία Π ρο τοιαύτης σημασίας τών κοινωνικών
νόμων, οΰτε μεταβαλλομένων ούτε βελτιουμένων,
ό νομοθέτης δεν έχει άλλην άποστολήν παρά
νά εξασφάλιση Ιν όνόματι της κοινωνικής τάξεως
καί προόδου τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν των.
«Ελευθερία εργασίας καί ελευθερία συναλ
λαγών» είνε τό δόγμα τών οικονομολόγων υπό
τό κράτος τοΰ καθιερωμένου δικαίου τής Ιδιο
κτησίας καί τής Απαραβίαστου Αρχής τοΰ συνα
γωνισμοί.
Κατά τήν έξέλεξίν της ή . οίκονομική έπιστήμη ή ή πολιτική οίκονομία κατά τήν καθιερωμένην επωνυμίαν της, έσημείωσε διαφόρους
φάσεις Από τής έποχής τών φυσιοκρατών, τών
κυρίως Ιδρυτών της,—οί όποιοι Ιδέχοντο μεν δτι
ε’ις τήν κοινωνίαν υπάρχει φυσική τάξις πραγμά
των Ανωτέρα τής ανθρώπινης Θελήσεως, (Αρχή ή
όποία άπέβη τό θεμελιώδες δόγμα τής οικονομι
κής επιστήμης), Ισχυρίζοντο δμως δτι τό έδαφος
μόνον εινε πηγή πλούτου, καί δτι μόνον οί
γεωργοί είνε ή γόνιμος κοινωνική τάξις, — μέχρι
του ’Ά δ α μ Σμίθ τοΰ περιφήμου άγγλου οίκο
νομολόγου, Αποδώσαντος είς τήν βιομηχανίαν
τήν δικαίαν θέσιν της είς τήν παραγωγήν τοΰ
πλούτου, τοΰ Bastiat εύγλωττου υπερμάχου τοΰ
ελευθέρου εμπορίου καί τοΰ I. Β. Say τοΰ έκλαϊκεύσαντος μέ μεθοδικήν ανάλυσιν τήν Οϊκονομικήν Επιστήμην.
Οί οικονομολόγοι προσηλωμένοι Απαρεγκλίτως είς τήν Αρχήν δτι ή κοινωνία Ιξελίσσεται
κατά νόμους Αναλλοίωτους, περιορίζουν αναγκαίως τήν επιστημονικήν των ερευνάν εις τήν
έξέτασιν τών νόμων τούτων, υπό τό κράτος τών
οποίων παράγεται, κυκλοφορεί, διανέμεται καί
κατάναλίσκεται ό πλούτος. 'Η καλλίτερα ερευνά
και ή γνώσις τούτων είνε τό χρησιμώτερον έφόδιον διά τήν Ανθρωπίνην προσπάθειαν. Μακράν
παντός περιορισμού, είς τό ελεύθερον πεδίον τοΰ
συναγωνισμού, Αναφαίνεται ή ίκανότης, επιβάλ
λεται ή υπεροχή καί επικρατεί ή δύναμις. .
Τό Κράτος κατ’ αυτούς Αποστολήν έχει νά
διαφυλάξη τήν Ασφάλειαν έσωτερικώς και έξωτερικώς, νά έπιβάλη τον σεβασμόν τών συμβο
λαίων τά όποια συνομολογούν τά άτομα, Αλλά
νά Αποφυγή επιμελώς κάθε πλησιεστέραν Ανάμιξιν είς τήν παραγωγήν καί διανομήν τοΰ πλού
του. 'Η δημοσία εξουσία είνε αναγκαΐον κακόν
καί καλόν είνε νά περιορίζεται είς τό ελάχιστοι·,
ό κύκλος τής δράσεώς της. Χάριν τοΰ Ατόμου,

*πρός Ιξασφάλισιν τής έλευθέρας Ινεργείας του,
Ιντός τών διατάξεων τοΰ νόμου, υπάρχει τό
Κράτος. Είνε τό σύστημά των ό ατομισμός.
Δέχονται συνεπώς οί αιομισταί αυτοί οϊκο'νομολόγοι δτι τίποτε δέν δύναται νά μεταβληθη, δτι οί κοινωνικοί θεσμοί έπαγιώθησαν
υπό τό κράτος αμεταβλήτων νόμων, δτι ή ιδιο
κτησία Ανταποκρίνεται είς έμφυτον ανάγκην τής
Ανθρώπινης φύσεως, δτι τό ήμερομίσθιον θά
διέπεται αναποτρέπτως καί ύπεράνω κάθε περιο
ρισμού από τόν νόμον τής προσφοράς καί τής
ζητήσεως, δτι τό κεφάλαιον καί ή έργασία θά
διέπωνται από τούς αυτούς Αναλλοίωτους νό
μους διά μέσου οποιοσδήποτε πολιτειακής μετα
βολής ή τήν επιούσαν όποιασδήποτε κοινωνικής
έπαναστάσεως. "Οτι υπό τό κράτος τών κοι
νωνικών τούτων νόμων αί προσπάθειαι τών
Ατόμων τείνουν είς Αρμονίαν καί δτι αί ΰπάρχουσαι Ατέλειαι, συμφυείς μέ τήν Ανθρωπίνην
φύσιν, είνε αί μικρότεροι εναντίον τών οποίων
θ ά είχε νά παλαίση έν κοινωνικόν καθεστώς.
Ή πολιτική οίκονομία δμως.από τινων ετών
εϊσήλθεν είς νέαν περίοδον. Έ άν ζητήσωμεν τήν
νέαν αύτήν περίοδον νά χαρακτηρίσωμεν μέ έν
έπίθετον, θά τήν ώνομάζαμεν κοινωνικήν, τελευταίαν αύτήν περίοδον μετά τήν προστατευτικήν
τοΰ απολυταρχικού κράτους καί τήν φιλελεν·&έ~
ραν τών οίκονομολόγων. "Η Αποκατάστασις τής
εθνικής ένότητος μεγάλων κρατών οπως τής Ί τ « :
λίας, Γερμανίας καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών
έπέδρασεν είς τήν· οικονομικήν πολιτικήν τών
κρατών πρός τήν καιεύθυνσιν τοΰ προστατευτι
κού συστήματος. Τά προστατευτικά μέτρα δμως,
στηριζόμενα επί άλλων βάσεων καί λαμβανόμενα
ως άμυνα τής βιομηχανικής υπερπαραγωγής, δέν
δύνανται ούτε πόρρωθεν νά έχουν τήν έκτασιν
καί τάς συνέπειας πού είχανύπό τό κράτος τοΰ
δλου προστατευτικού συστήματος δτε ή συγκοι
νωνία δέν είχεν «ναπτυχθή καί ό καθόλου πολι
τισμός εύρίσκετο υπό άλλην μορφήν.
Τό χαρακτηριστικόν δμως τής νέας φάσεως
τής πολιτικής οικονομίας δέν είνε ή έπάνοδος
πρός προστατευτικά μέτρα Αλλ’ ή υπό τού Κρά
τους όργάνωσις καί προστασία τής εργασίας, ή
υπό τής δημοσίας υπηρεσίας κνήσις καί εκμετάλλευσις σιδηροδρόμων καί έν μέρει τραπεζών
καί ή έν γένει έπί τοΰ οικονομικού πεδίου έπέμβασις τής δημοσίας έξουσίας. Ή Ιπέμβασις δμως
αύτή τού Κράτους δέν γίνεται μέ τό παλαιόν
πρόγραμμα τής αύταρκείας τής χώρας Ιντός τών
δρίων τής έθνικής παραγωγής καί τής αύξήσεως
τών δημοσίων πόρων Αλλά μέ τόν κοινωνικόν
σκοπόν καλλιτέρας διανομής, ή όποία νά Ιπιφέρη
καί μεγαλειτέραν κατανάλωσιν έν γένει τών
προϊόντων καθώς καί εύρυτέρας συμμετοχής,
Αναλόγως τών υπηρεσιών των, τών μελών τής
κοινωνίας είς τά Αγαθά τού πολιτισμού. .

Καί κατά τήν νέαν αύτήν φάσιν ή πολιτική
οίκονομία δέν Απομακρύνεται τών μεγάλων θε
μελίων της, τής Ατομικής ελευθερίας, τοΰ ελευ
θέρου συναγωνισμού καί τής Ατομικής Ιδιοκτη
σίας, ούτε τοΰ χαρακτηρισμού της ώς συστήμα
τος ατομισμού. Ά λ λ' έπήλθε μετριασμός είς τήν
απόλυτον παραδοχήν τών Αρχών τούτων. Οί
οικονομολόγοι Ισχυρίζονται δτι τούτο εινε συνε
πές πρός τάς Αρχάς των διότι δέχονται δτι πρός
τό συμφέρον τής όμάδος επιβάλλονται περιορι
σμοί τινες είς τήν Αρχήν τής Ατομικής ελευθε
ρίας, καί δτι τό Κράτος ούτω έπεμβαΐνον, κατά
περιωρισμίνον μέτρον καί έκ λόγων γενικού συμ
φέροντος, δέν Ιξασθενίζει από τόν Ατομικόν
Αγώνα τήν Αρχήν τής αύτοβοηθείας, ούτε βυθμίζει πρός άλλην κατεύθυνση· τήν παραγωγήν
είς τήν διανομήν τοΰ πλούτου. Ό μικτός δμως
χαρακτήρ πού προσλαμβάνει ή οίκονομική επι
στήμη διά μεταρρυθμίσεων πού Ανήκουν είς τό
πρόγραμμα τών Αντιπάλων σχολών έφερε ζωηρότερον έπί τάπητος τό ζήτημα τών μεγάλων
προβλημάτων καί τής κοινωνικής μεταρρυθμίσεως.
** *
Οί σοσιαλισταί είνε οί πολέμιοι τού κοινωνι
κού καθεστώτος. Επικρίνουν μέ Αληθή δύναμιν
πολεμικής τό κρατούν οικονομικόν σύστημα διά
τάς Ανωμαλίας, τά Αδικήματα, την τυραννίαν
πού καθιερώνει, και επικαλούνται έν όνόματι
τής δικαιοσύνης, τής ύπερτέρας ήθικής καί τής
κοινωνικής Αλληλεγγύης τήν κοινωνικήν μεταρ
ρύθμιση·. Είς τήν έπίκρισιν τού κοινωνικού
καθεστώτος είνε όλοι. οί σοσιαλισταί σύμφωνοι
καί Από κοινού έξαίρουν τά δεινά τοΰ ελευθέ
ρου συναγωνισμού, τής κεφαλαιοκρατίας, τού
δικαίου τής ιδιοκτησίας, τών θεμελίων αύτών
τού σημερινού καθεστώτος. Ό εν όνόματι τής
ελευθερίας τού ατόμου συναγωνισμός τών όρθοδόξων οίκονομολόγων είχεν Αποτέλεσμα τήν
σύγκρουση· τοΰ κεφαλαίου μέ τήν εργασίαν,
τήν Ιχθρότητα μεταξύ κεφαλαιούχου καί εργά
του καί τήν διάοπασιν τών δύο τούτων μεγάλων
συντελεστών τής παραγωγής. Έδημιουργήθησαν
πλεονεκτικοί συνθήκαι διά τό κεφάλαιον καί
δυσμενείς διά τήν Ιργασίαν. Πιεζόμενος ό Ιργάτης Από την άμεσον Ανάγκην ύπέκυψεν είς τόν
κεφαλαιούχοι·. 'Ο ενας κατελήφθη Από τήν
Ακόρεστον δίψαν τοΰ κέρδους, ό άλλος ήμύνθη
διά τόν αγώνα τής ύπάρξεως. Κατά την πάλην
αύτήν έπηκολούθησε όλονέν μεγαλειτέρα ,συγ.
κέντρωσις τού κεφαλαίου, Αλλά καί μεγαλειτέρα
Ικμετάλλευσις τής Ιργασίας. Έγκατεστάθη πανί
σχυρος ή κεφαλαιοκρατική μορφή τής παραγω
γής. Είς τήν έλευθέραν αύτήν πάλην ό ισχυρός
καταστρέφει τόν ασθενή. Καί έρωτοΰν οί σοσιαλισταί: Διά νά παρουσιάσουν την είκόνα αύτήν
οί άνθρωποι συνησπίσθησαν είς κοινωνίαν;

Καί έν όνόματι ποίας Ιλευθερίας δμιλοΰν οί
φιλελεύθεροι οίκονομολόγοι δταν τά οκτώ δέκατα
τής Ανθρωπότητος μοχθούν Από τής αύγής μέχρι
βαθείας νυκτός διά νά κερδίσουν μόλις τόν
έπιούσιον άρτον χωρίς νά έξασφαλίζουν τήν
επαύριον ούτε νά προνοοΰν διά τό μέλλον.—
Τό δίκαιον τής ιδιοκτησίας Από τό άλλο μέρος,
ό Ακρογωνιαίος λίθος τοΰ σημερινού καθεστώ
τος, είνε, λέγουν οί σοσιαλισταί, μεταβλητόν
καί ώς πρός τήν φύσιν καί ώς πρός τά δριά
του, καθό>ς μαρτυρεί ή ίστορία. Χωρίς νά
Ανατρέξωμεν είς τήν συγκεχυμένην κοινοκρατίαν
τών Αρχεγόνων κοινωνιών ανευρίσκομεν έπί
μακράν τήν ιδιοκτησίαν διεπομένην Από τό
κοινωνικόν δίκαιον μέχρις διου ή ρωμαϊκή νο
μοθεσία τήν καθιέρωσεν ώς ατομικήν. Ούτε
δύναται ή ατομική Ιδιοκτησία νά είνε Ιπακόλουθον τής ελευθερίας παρά Ιφ’ οσον είνε
πράγματι καρπός αύιής, Ινώ Απ’ Ιναντίας είνε
κατά τό πλεΐστον γέννημα τής Αδικίας «ϊτε
Αμέσως μέ τήν βι.αίαν κατάκτησιν, είτε Ιμμέσως
μέ τήν Ικμετάλλευσιν τοΰ κεφαλαίου. Άντιθέτως
σήμερον ή έργασία, έκδήλωσις τής προσωπικής
ένεργείας καί Ιλευθερίας, είνε Ανίσχυρος νά
δημιουργήσει Ιδιοκτησίαν καί νά έξασφαλίση
τήν έπάρκειαν διά τάς πρώτος Ανάγκας τής
ζωής. Και πώς νά έξηγηθή αύτή ή φθοροποιός
Αντίφασις ότι ή ατομική Αθλιότης τού παρα
γωγού Ιπιτείνεται κατ’ αναλογίαν τής τελειοποιήσεως τών μέσων τής παραγωγής καί τής
αύξήσεωςτοΰ γενικού πλούτου; Τό φιλελεύθερον
τούτο σύστημα τών οίκονομολόγων εξαγοράζει
τόν πλούτον διά τού μέσου τής ένδειας, δέν
δύναται νά αύξήση τήν παραγωγήν είμή δαπάναις τού παραγωγού, δέν έχει καλλίτερον τρόπον
τής αύξήσεως τοΰ κεφαλαίου παρά τήν μεγαλειτέραν όλονέν περιστολήν τής Αμοιβής τήςέργασίας. Ή Αποταμιευθεΐσα Ιργασία, — τό κεφάλαιον, — συντρίβει τήν ζώσαν έργασίαν υπό τό
κράτος τού συναγωνισμού. Αύτά τά προϊόντα
τής εργασίας του Ανταγωνίζονται, τόν Ιργάτην
καί ή έργασία τής χθές τόν απογυμνώνει Από
τό προϊόν τής εργασίας τής σήμερον. Έ φ ’ δσον
παράγει περισσότερον, έπί τοσούτον συσσωρεύει
κεφάλαια τών εκμεταλλευτών του, διευκολύνει,
έκ τούτου τήν κατανομήν τών έργων καί αυξά
νει τό βάρος τής αλύσεως υπό τήν όποίαν
μοχθεί. Αί τελειοποιήσεις- τής παραγωγής στρέ
φονται εναντίον του καί αί μηχαναί Απέβησαν,
κατά τόν Μάρξ, τό ίσχυρότερον όπλον τού
κεφαλαίου είς τόν Αγώνα κατά τής έργατικής
τάξεως. ‘ Η υπερπαραγωγή Ιπιφέρει τήν κρίσιν
τής οποίας συνέπειαι ή έλάττωσις τού ημερομι
σθίου καί ό περιορισμός τής έργασίας.
Οί σοσιαλισταί δέν περιορίζονται έπικρίνοντες
τό οικονομικόν σύστημα τής συγχρόνου κοινω
νίας, ελέγχουν τά τρωτά τών μεγάλων κοινωνι-
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κών θεσμών και εδρίοκουν μοιραίαν και άναματος τής Εργασίας, Αναλόγως άμειβομένης καί
πότρεπτον τήν κρίσιν από τήν όποιαν θά πρό κανονιζομένης νομοθεπκώς καί κοινωνικώς κατά
κυψη νέα κοινωνία μέ θεμέλια τήν κοινωνικήν τάς άπαιτήσεις τής υγιεινής καί τάς υπαγορεύ
Ισότητα και τήν οικονομικήν δικαιοσύνην. Έκησεις τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τέλος άντί
ρύχθησαν από τούς οίκονομολόγους εχθροί τής τής άμαθείας τήν μετάδοσιν τού φωτός τής
θρησκείας, τής οίκογενείας, τής Ιδιοκτησίας καί γνώσεως καί τής ήθικής διδασκαλίας. Τοιοΰτον
τού Κράτους, Αλλ" οί σοσιαλισταί ήμύνθησαν προορισμόν πρέπει νά έππληρή ή νέα κοινωνία.
καί ίσχυρίσθησαν δτι δέν είνε Εχθροί των θε
Είς αύτά είνε σύμφωνοι οί σοσιαλισταί. Δέχον
σμών αύτών είς τήν φιλοσοφικήν καί υψηλήν ται άκόμη δτι υπάρχουν φυσικοί νόμοι διέπονσημασίαν τής λέξεως, διότι τούτο θά ήτο παρα- τες τήν κοινωνίαν. Ά λλ’ ένφ διά τούς οπαδούς
λογισμός, άλλα πολέμιοι εν μέρει τής σημερινής τής οικονομικής επιστήμης οί νόμοι αυτοί είνε
θρησκευτικής Αντιλήψεως, τής συγχρόνου άντι- σταθεροί καί άμετάβλητοι, διά τούς σοσιαλιστάς
λήψεως τής οίκογενείας, τού κρατούντος συστή οί νόμοι ούτοι συμφώνως καί πρός τό πνεύμα
ματος τής ιδιοκτησίας καί τού ίσχύοντος πολι τής συγχρόνου επιστήμης, μεταβάλλονται βαθτειακού δργανισμοΰ. Πλούσιοι είς Ιπιχειρήματα μιαίως διότι δέν δέχονται, τήν κοινωνίαν πλανή
διά νά Αποδείξουν τά τρωτά πού περικλείει 6 την κύπτοντα είς τον νόμον τής παγκοσμίου
σύγχρονος κοινωνικός οργανισμός, αποβαίνουν έλξεως αλλά τήν άναπαριστοϋν υπό τάς συνθήισχυρότεροι πολεμούντες τό κρατούν σύστημα κας φυτού ή ζώου άενάως μεταβαλλόμενου από
ή σχεδιάζοντες τήν νέαν κοινωνίαν. ’ Αποτελούν τής γεννήσεως μέχρι τού θανάτου.
διά τούτο μάλλον θεωρίαν κριτικήν ή σχολήν
Τέλος τά σοσιαλιστικά συστήματα από κοινού,
θετικιστικήν.
πλήν τών άναρχικών, δέχονται τήν έπέμβ«σιν
’Αφού έπέκριναν από κοινού μ« δύναμιν καί τού Κράτους πρός άποκατάστασιν τής κοινωνι
όρμήν τό κρατούν σύστημα είς βαθμόν ώστε νά κής ίσότητος καί δικαιοσύνης. Καί υπό τήν
κλονίσουν !ν μέρει τάς ήθικάς βάσεις του καί συνησπισμένην αύτήν προσπάθειαν τών σοσια
έπιδράσουν είς τήν συντελουμένην κοινωνικήν λιστών τό Κράτος Ιπεξέτεινε τήν δικαιοδοσίαν
μεταρρύθμισιν, προέβησαν είς τήν διατύπωσιν του, έπενέβη καί έρρύθμισε κοινωνικός σχέσεις.
τού σχεδίου κατά τό οποίον Επάνω είς τά ερεί Καί είνε τούτο, κατά τούς σοσιαλιστάς, ή πρώτη
πια τού καθεστώτος θά άνεγερθή ή νέα κοινω θετική νίκη των.
νία. Είς τήν διατύπωσιν τού σχεδίου τούτου
Πέραν τού σημείου τούτου άρχίζουν αί διχοδιεφώνησαν καί διεκρίθησαν είς διάφορα συστή γνωμίαι τών σοσιαλιστών, διαμορφοΰνται ώς
ματα, τά όποια άναλόγως των ιδρυτών χαρα θά ίδωμεν, τά συστήματα των, τάς νέας σχολάς
κτηρίζονται ώς £ιζοσπαστικώτερα ή χιμαιρι- των διαδέχονται αί παλαιαί καί τάς παλαιός
κώτερα καί είς συντηρητικώτερα ή Επιστημονι- μεθόδους τής προπαγάνδας αί νέαι μέθοδοι τής
κώτερα. Ή κοινή προσπάθεια όλων είναι νά ένεργείας. Ή πάλη μεταξύ τών σχολών ωφέλησε
άποκαταστήσουν τήν κοινωνικήν ισότητα καί τήν τον άγώνα των καί έπέδρασε εις τήν διαμόρφωοίκονομικήν δικαιοσύνην. Τό πρώτον βήμα πρός σιν κοινής πεποιθήσεως περί τής αγάπης κοι
τούτο είνε ή κατάπολέμησις των τριών μεγάλων' νωνικών μεταρρυθμίσεων.
πληγών τής σημερινής κοινωνίας: τού πολέμου,
Τά σημεία είς τά όποια διηρεθησαν κατά
τού οίκονομικού Ανταγωνισμού, τής Αμάθειας. συστήματα οί σοσιαλισταί είνε κυρίως ή ρύθμιΤού πολέμου ό όποιος ΰποβοηθεΐ δλας τάς δου σις τής παραγωγής καί διανομής τού πλούτου
λείας, παρατείνει τήν μοναρχικήν δεσποτείαν, καί τό πρόγραμμα διά τήν έπιβολήν τών νέων
συντρίβει καί Εξαγριώνει τούς λαούς, καί κατα ιδεών. Κατά ταύτα διακρίνομεν δύο μεγάλας
πιέζει τήν οικονομίαν τής χώρας υπό τό βάρος κατηγορίας σοσιαλιστών, τούς οίιτ.οπιστάς καί
"υπέρογκων στρατιωτικών δαπανών τού οικονο τούς καλουμένους οπαδούς τού επιστημονικού
μικού άνταγωνισμού αιτίου τών μονοπωλίων, τής σοσιαλισμού. Οί πρώτοι διετύπωσαν συστήματα
έκμεταλλεύσεως τού ατόμου, τών δεινών τής έν κοινωνικά, εύμήχανα μέν, άλλα κατά τήν αυθαί
δειας· τής άμαθείας, ή όποια καταπνίγουσα τάς ρετον επίνοιάν των, έργα φαντασίας ή θετι
πνευματικός καί ήθικάς δυνάμεις, Αποτελεί τό κής έρεύνης, άναμένοντες τήν έπιβολήν των
μεγαλείτερον έμπόδιον είς τήν Αρμονίαν τών διά κοινωνικής έπαναστάσεως ή διά γενικής
θελήσεων καί τών ένεργειών τών άτόμων. Καί άπεργίας. Οί δεύτεροι άπέχοντες τού καθο
ζητούν οί σοσιαλισταί Αντί τού πολέμου τήν διε ρισμού συστήματος επιζητούν τήν κοινωνικήν
θνή ειρήνην καί τήν ομοσπονδίαν τών λαών, καί
μεταρρύθμισιν διά τής παραδοχής νέων θεσμών
αντί τού οικονομικού άνταγωνισμού τήν όργά- τών όποιων, σκοπός θ ά είνε ή θεραπεία τών
νωσιν, μέ βάσιν τήν άλληλεγγύην τής παραγω κοινωνικών άναγκών, ή προστασία τού εργάτου,
γής καί διανομής τού πλούτου, τήν Ιξασφάλι.σιν ή άρσις πάσης άδικίας καταγγελθείσης άπό
τού δικαιώματος τής ύπάρξεως δι’ δλους κατά αύτούς. Πιστεύουν δτι βαθμιαίως χωρίς βίαια
τό μέτρον τών κοινών πόρων, καί τού δικαιώ μέσα πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν ά φ ’ έαυτής

βαίνει ή κοινωνία. Οί πρώτοι εί.νε οί παλαιοί
σοσιαλισταί οί σαινσιμωνισταί, φουριερισταί
κ.λ. οί δεύτεροι είνε οί κολλεκτιβισταί. Ό λ α τά
σοσιαλιστικά συστήματα επιζητούν έν δλψ ή
εν μέρει τήν κατάργησιν τής Ατομικής Ιδιοκτη
σίας καί τής ήμερομισθίας άμοιβής τής εργα
σίας. ’Αλλά κατά τούτο διακρίνονται, ώς θ ά ίδω 
μεν, καί οί μέν κοινοκράται (com m unistes)
καί Αναρχικοί Επιζητούν τήν γενικήν κατάργησιν τής ιδιοκτησίας, οί κολλεκτιβισταί τήν κατάργησιν τής Ιδιοκτησίας διά τά αγαθά μόνον πού
εξυπηρετούν τήν παραγωγήν, τέλος οί καλού
μενοι Εθνικοί τήν κατάργησιν τής ιδιοκτησίας
τής Ακινήτου περιουσίας.
Είς τά συστήματά των οι σοσιαλισταί, στηριζόμενοι έπί τού φαινομένου δτι ή παραγωγή,
συνεπείφ τής Αναπτυξεως τής μεγάλης Ιδιοκτη
σίας καί τής μεγάλης βιομηχανίας, έκφεύγει
όλονέν Από τά περιωρισμένα όρια τής Ατομικής
δράσεως καί περιέρχεται είς τήν δικαιοδοσίαν
τής όμάδος, Επιζητούν νά άναγνωρισθή, δπως,
κατά τήν αύτήν έξέλιξιν τών πραγμάτων, περι
έλθουν, κατά μέν τό σύστημα τών κολλεκτιβιστών, καί τά μέσα τής παραγωγής εις τήν όμάδα
κατά δε τούς κοινοκράτας οπως καί ή Ιδιοκτη
σία άπό δικαιώματος τού Ατόμου άποβν) κτήμα
τής όμάδος. Ή μεταβολή αυτή θά γίνη ή νομίμως μέ τήν θέλησιν τής πλειονοψηφίας ή έπαναστατι.κώς μέ τήν έξέγερσιν τών καταπιεζομένων

τάξεων. Ή δργανωμένη όμάς (Κράτος, Κοινότης, συνδικατον κ.τ.λ.) θ ά διανείμη τό προϊόν
τής παραγωγής μετά τήν άφαίρεσιν τών κοινών
δαπανών.Ή αμοιβή τής εργασίας θά διανέμεται
είτε έξ ίσου είτε κατά τάς άνάγκας ή τήν άξίαν
ή τό ποσόν τής εργασίας Ικάστου διά τίτλων
συμμετοχής είς τά προϊόντα τής παραγοιγής.
"Εκαστον σύστημα ώς θ ά ίδωμεν, δίδει λεπτο
μερέστεροι’ τον μηχανισμόν τής οικονομικής
κινήσεως τής νέας κοινωνίας έπί τή βάσει, τών
νέων αυτών άρχών μέ τάς όποιας θά έκλειψη,
κατά τήν βεβαίωσιν τών σοσιαλιστών, ή Αδικία
τών αδυνάτων, ή έκμετάλλευσις τών Αμαθών, ή
τυραννία τών πενομένων. ·
Πέριξ τών μεγάλων τούτων υποσχέσεων τών
σοσιαλιστών περί κοινωνικής ίσότητος καί οικο
νομικής δικαιοσύνης συγκεντρούται όλονέν πολυαριθμοτέρα ή στρατιά τών εργατών. 05 ήμερομίσθιοι Ιργάται τής βιομηχανίας, λέγουν οί
σοσιαλισταί, είνε πρόσκοποι, τού σοσιαλισμού.
Δέν είνε ολόκληρος ή στρατιά τήν όποιαν Απο
τελούν δλοι οί παλαίοντες, οί πάσχοντες, οί
Ιλπίζοντες;
** *
’ Υπό τό κράτος τής πολεμικής αύτής μεταξύ
τού Ατομισμού καί τών σοσιαλιστικών συστη
μάτων θά ίδωμεν οτι μεταβάλλεται ή κοινώνία,
διαπλάσσεται τό Κράτος, μεταρρυθμίζεται τό
δίκαιον.
Σ.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ

TÔ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΡΕΝΑΡ
Ά π έ θ α ν ε 6 Γάλλος συγγραφεύς Ιο ύ λ ιο ς Ρενάρ, γνω 
στός είς τούς άναγνώστας τώ ν «Π αναθηναίων» άπό
τίς Φ νσ ικ ίς Ιστο ρ ίες Histoires Naturelles πού εχομεν
άλλοτε μεταφράσει. Ζωγράφος τής φύσεως άπό τούς
έκλεκτοτέρους. "Ο ,τ ι έπήρε τό μάτι του ή , ακόμα καλύ
τερα, Ικείνο πού θ ά έβλεπε τό μάτι τού καλλιτέχνου,
τό αίσθάνδηκε καί τό άπέδωκε μέ ίδικήν του ατομι
κήν άντίληψιν. Ή Κ ο κ κ ινο τρ ίχ α Poil de carotte είναι
μονόπρακτοι· άριστουργημαιάκι πού έδειξε, άριστουργηματικόν επίσης, τό τάλαντον τής κυρίας Κυβέλης.

ΤΟ

ΜΗΡΜΥΚΙΑ

Τ ό καθένα άπό αύτά δμοιάζει μέ τόν
άριθμό
Καί εϊν’ άπό δαΰτα ! Είν’ άπό δαύτα !
Είνε 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3··· έπ’ άπειρον.
ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ

ΦΑΛΑΙΝΑ

' “Εχει καί παραχει στό στόμα δ,τι χρειάζεται
για νά φτειάση ένα κορσέ, μά μέ αυτή τή μέση
πού έχει! . . .
Η

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Τό ερωτικό αύτό γραμματάκι τό διπλωμένο
σέ δύο, ζητεί τήν διεύθυνσι Ινός λουλουδιού.
Η

ΠΑΓΩΝΙ

έβαια ό γάμος του θά γίνη σήμερα.
ΤΗτο νά γίνη χθές. Μέ τά γιορτινά του
ήτο έτοιμο. Μόνο τήν μνηστή του έπερίμενε.
Κι’ αυτή δέν ήλθε. Μά καί δέν μπορεί ν’ άργήση.
Μεγαλόπρεπο, περπατεΐ μ’ έναν άέρα ’Ινδού
μαχαραγιά και φορεΐ επάνω του τά πλούσια
δώρα πού συνειθίζονται. 'Η άγάπη ζωηρεύει
τήν λάμιβι τών χρωμάτων του, και ή τούφα
τών φτερών πού έχει οτό κεφάλι, σιγοτρέμει
ώσάν λύρα.
'Η μνηστή δέν έρχεται.
’ Ανεβαίνει έπάνω στην στέγη καί άγναντεύει
κατά τό μέρος τού ήλιου. Βγάζει τό διαβολικό
του λάλημα·
Λεών ! Λεών !
’Έ τσι καλεΐ τήν μνηστή του. Δέν βλέπει νά
έρχεται τίποτε καί κανείς δέν άπαντςί. Τά που
λερικά συνετισμένα πειά, δέν άνασηκόνουν κδν
καθόλου τό κεφάλι. Έβαρέθηκαν νά θαυμά
ζουν. Ξανακατεβαίνει τότε κι’ αύτό στην αυλή,
τόσψ βέβαιο πώς είνε ώμορφο, πού δέν μπορεί
νά μνησικακηση.
Ό γάμος του θά γίνη αύριο.
Καί μή γνωρίζοντας τί νά κάνη έως τότε,
πάει κατά τήν εξωτερική κλίμακα. ’Ανεβαίνει τά
σκαλοπάτια, σαν νά ήταν σκαλοπάτια Ικκλησιάς, μέ βήμα λειτουργικό.
’ Ανασηκόνει τήν ούρα τού χιτώνος του πού
είνε βαρεία άπ’ τά μάτια πού δέν μπόρεσαν
ν’ άποσπασθούν άπό πάνω της.
Καί κάνει καί ξανακάνει, δοκιμές τής τελετής
τού γάμον.
ΤΑ

Η

,

Μαύρη καί γυαλιστερή σαν κλειδαρότρυπα.

ΣΦ ΗΚ Α

Μά στό τέλος θά κοπή ή μέση της!
Η

ΓΑΤΑ

I
Ή δική μου δέν τρώγει τά ποντίκια, δέν
είναι τής άρεσκείας της. Τά πιάνει μόνο γιά νά
παίξη λίγο μ’ αύτά.
’Αφού παίξη καλά, χαρίζει τήν ζωή στό
ποντίκι, καί πάει νά £εμβάση αλλού ή Αθώα
καί ακακη, καθισμένη έπάνω στην θηλειά τής
ούράς της, μέ τό κεφάλι ερμητικά κλειστό ώσάν
πυγμή.
Ά λλά έξ αιτίας τών νυχιών της, τό ποντίκι
έχει ψοφήσει.
II
Τής λέμε· «ΙΙιάνε τά ποντίκια καί άφινε τά
πουλιά !*
Είναι πολύ λεπτή ή διαφορά, καί ή εξυπνό
τερη γάτα γελειέται μερικές φορές.
ΠΡΑΣΙΝΗ

ΣΑΥΡΑ

Φρεσκοβαμμένη!
Η

ΚΑΤΣΙΚΑ

Κανείς δέν διαβάζει τό φύλλό τής «Έ φημερίδος τής Κυβερνήσεως» τό τοιχοκολλημένο έξω
άπ’ τό Δημαρχείο.
Π ώς κανείς; ή Κατσίκα.
Άνασηκώνεται στά πισινά της πόδια, άκουμπφ
τά μπροστινά στό κάτω μέρος τής Έφημερίδος,
τρεμολογοϋν τά κέρατά της καί τά γένεια της
καί κουνεΐ τό κεφάλι της δεξιά καί άρι.στερφ
ώσάν γερόντισσα κυρά πού διαβάζει.
Ά φ ο ΰ διαβάση, Ιπειδή καί τό χαρτί αύτό
μυρίζει ώραία άπό φρέσκα κόλλα, ή κατσίκα
τό τρώγει.
Δέν πάνε όλα χαμένα στον δήμο.
Ο
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Τό Χατζγιαννάκι τό μικρό τό μικροΧατζγιαννάκι
Τή Σεβαστούλλαν άγαπά π’ εκείνη δέν τόν θέλει..
Κ’ εξώδιασε στήν πόρτα της έννηά πύργους λογάρι.
Καί δεκαπέντε μάλαμα καί τρεις μαργαριτάρι,
Καί λόον πού τά χείλη της δέν ήμπορεΐ νά πάρη.
Ή δυσποριά τόν έπιασε, καβαλλικρί τόν μαύρο
Τά δέντρη δέντρη πορπατεΐ, τόν ίσκιον ίσκιο πάει.
Δέν είχε μεταμίλημο 1 κ’ έμίλιε μέ τόν μαύρο.
— « Μαύρε μου μαυρογόνατε κι’ άνεμοκυκλοπόδη 3
Μαύρε μου κάμε μέ τηνε τήν κόρη νά θελήση
Καί νά σέ κάμω μαύρε μου χρυσά τά πέταλά σου
• Τάσημοδαχτυλίδια μου Ιμπρόκες τών πετάλω.
Βάλλω σε μήνα στήν ταή καί μήναν είς τό σταύλο
Κάμνω καί τρεις καί τέσσερις νά σέ καβαλλικέψω.» —
— « Ά 5έ λυπάσ’ τά γένια σου βάλε ώριό ξουράφι
Τρύπησε καί ταύτάκια σου καί βάλε σκολαρίκια.
Πάρε δυο κιτρολέμονα καί βάλε τα στά στήθη
Πιάσε τσιππί κι’ άπότσιππο καί πάννε στήν κοπέλα.
Σ ά φίλη σου χαιρέτα τη σαν πρώτη σου άξαδέρφη
Κι’ δν ευρης καί τη μάνα της διπλοχαιρέτησέ τη.»
Καθώς τόν είπεν Ικαμε καθώς τόν παραγγέλλει.
Έ π ιασε τά γενάκια του κ’ έβαλ’ ώριό ξουράφι
Έτρύπησε ταύτάκια του κ’ έβαλε σκολαρίκια.
Παίρνει δυό κιτρολέμονα καί βάλλει τα στά στήθη.
Πιάνει τσιππί κι5 άπότσιππο καί πάει στήν κοπέλα.
— «Ά νοιξε μ’ άξαδέρφη μου κι’ ώρια μαθήτρα σούρτε.
Δέν είν’ μαθήτρα μοναχά καί πρώτη σου άξαδέρφη,
Μιά προξενιά μ’ έφέρασι νά πά νά ¡ιέ παντρέψου,
Μά εγώ δ δέ μάθω τά πλουμιά στον κόσμον δέν Ιμπαίνω.»
— «Κ α λ ώ ς τήν άξαδέρφη μου πού δέν είδα ποτέ μου.» —
Ά π ό τό χέρι τήνε ’ ρπά καί πάνω τήν νεβάζει.
Διπλού τριπλού άνέβαινε τό διπλοτριπλοσκάλι.
Κ α ί' βρίσκει καί τή μάνα της καί διπλοχαιρετά τη.
Σ ’ ένα σκαμνί καθίζουσι κ’ ένα πλουμί πλουμίζου.
Κ’ ένα τραγούδι τραγουδούν κ’ ένα σκοπό τόν πασι.
Κατά τό ηλιοβασίλεμα ή κόρη αναστενάζει'
— « Τέχεις άξαδερφοΰλα μου καί βαριαναστενάζεις;» —
— « Σήμερο μόσχοι δέν περνούν ζαμπέτια 8 δέν μυρίζουν
Τό Χατζγιαννάκι τό μικρό εργησε νά περάση.
Όπούνεν όμορφος πολύ καί μπρέπουν τον τά γένεια.» —
Τό Χατζγιαννάκι τάκουσε καί βαριαναστενάζει.
— Τεχεις άξαδερφούλα μου καί βαριαναστενάζεις; —
— Θ ω ρώ τόν ήλιο πουγυρε καί πάει νά βασιλέψη
Πάν τά πουλιά στις κλίνες τους τάηδόνια στις φωληές τους
Κ’ Ιγώ τό βαριοροίζικο πού ναύρω πού νά μείνω;
— « Στρώσετε βάγιες στρώσετε τήν νυφική μου κλίνη
Βάρτε τό μόσκο πάπλωμα τό ξυλαλα σεντόνι
Καί δυό ματσιά 4 βασιλικό βάρτε γιά προσκεφάλι.»
Τήν νύχτα τά μεσάνυχτα επήρε τήν τιμή της.

ΨΥΛΛΟΣ

'Ένας κόκκος ταμβάκου μ’ έλατήριο.
Μ ετάφρ. Χ Ρ .

ΘΕΜ.

Δ.

1 Συνομιλητήν. 3 Ε ίς κυπριακόν άσμα {ιπάρχει ή λέξις : γοργοκυκλοπόδη·
εδ ώ ή λέξις εδρε ιήν τελειοιέραν αότής έξέλιξιν — άελλόπους, ποδηνεμος.
8 ’ Α ρώ ματα. 4 Δεσμίδες. Καί ή Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως λέγεται
κοινώς Κερεκή τών ματσιών.

Καί τό πορνό σηκώθηκε σά χώρα κουρσεμένη.
:’ Απόψε τόδα νδνείρο πικρό φαρμακεμένο
’Απόψε σέλινα έτρωα και πράσα έπρασολόου
Κ ’ Ενα μαχαίρι δαμασκί πώς ειχα στο πλευρό μου.»
•Τά σέλινα είνε ή μάνα σου τά πράσα δ Αδερφός σου
Καί τό μαχαίρι στο πλευρό ήταν τό Χατζγιαννάκι.
Καί φεύγω κ’ έχε τήν ΰγειά. . ..............»
Έντύθη κ’ ¿στολίστηκε τρεις νύχτες καί τρεις μέρες
Καί δεκαπέντε Σάββατα καί δεκοχτώ βδομάδες
Βάλλει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη
Καί τοΰ κοράκου τό φτερό βάλλει καμαροφρύδι.
Καί πιάνει τό στρατί στρατί στό βασιληά καί πάει.
Καθώς τήν είδε δ Βασιληάς Ιμπροσηκώθηκέν την
Βάλλει σκαμνί καθίζει την, φλετζάνι καί κερνφ την.
Δέν είχες κοντύλια χαρτί καί κοντύλια μελάνι
Και λόο πού τά χείλη σου μόν’ ήρτες καί πατή σου.»
Είχα καί κοντύλια χαρτί καί κοντύλια μελάνι
Καί λόο πού τά χείλη μου μόν ήρτα καί πατή μου.
"Ενας πού τούς Ανθρώπους σου Ιπήρε τήν τιμή μου.»
Για πέ μου τά σημάδια του μπας καί τονε γνωρίσω.»
"Ηταν μακρύς ήτα λυγνός κι“ ανοιχτοκουταλάτος,
Βεργολυγμ κ’ ή μέση του σάν ταδολο χρουσάφι.»
’ Απ’ τά σημάδια πού θ ω ρώ δ γεναικάδελφός μου.»
Μαντάτα πάσιν κ’ έρχονται στοΰ Χατζγιαννή την πόρτα.
"Ελα έλα κύρ Χατζγιαννή κι' δ βασιληάς σέ θέλει.»
Έχτές προχτές ήμουν έκεΐ, σήμερι τί μέ θέλει ;
"Αν είνε για τόν πόλεμο νά πάρω τάρματά'μου
Κι* Αν είνε για τό κάλεσμα νά πάρω τά πανιέρια.» —
"Ελα έλα κύρ Χατζγιαννή κι’ δς είσαι κι* ώς κι’ αν είσαι.
Κορίτσι σέ θεογκαλεΐ πού πήρες τήν τιμή του.
Καί πιάνει τό στρατί στρατί στό βασιληά καί πάει.
Μ
Α δέν τήν θέλεις Χατζγιαννή Ιγώ νά τήν Ιπάρω
Νά βάλω τή γεναίκα μου πλύτρα τών ποδαριών της. —
Σύ μέ τό δει γυρεύγεις τη καί μέ τό δε! ζητάς τη.
Κ* εγώ πού τήν Ιφίλησα πώς νά τή λησμονήσω ;»
Τό Χατζγιαννάκι καρτερεί τά γένεια του γιά νάβγουν
Μά ώς πού νά βγουν τά γένεια του μ* Αλλην έξελογιάστη.
Καί τήν κοπέλλα προσκαλεΐ κουμπάρα γιά νά πιάση.
Τής μάνας της τό μολοά κ5 ή μάνα της τής λέει.
"Εχεις και πόδια νά σταθής καί χέρια γιά ν’ απλώσης
"Εχεις καί μάτια νά τόν δής τόν νηό δπού σ’ εγάπα;»
Εχω καί πόδια νά σταθώ
καί χέρια γιά νΑπλώσω
"Εχω καί μάτια νά τόν δώ τόν νηόν δπού μ’ έγάπα.»
’Έλα έλα ή κόρη μου νεκρή νά μέ τή φέρνου.
Μάνα Χριστός καί τί είπα, νύφη νά μέ τή φέρνου.»
Έντύθη κ’ ¿στολίστηκε τρεις νύχτες καί τρεϊς μέρες.
Και δεκαπέντε Σάββατα καί δεκοχτώ βδομάδες.
Βάλλει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη
Καί τού κοράκου τό φτερό βάλλει καμαροφρύδι.
Καί πιάνει τό στρατί στρατί στήν έκκλησιά καί πάει.
Παππδς τήν είδε κ’ έσφαλε διάκος κ’ Ιξεστελιάσιη
Καί τά μικρά διακόπουλα χάνουν τό Κύριε ελέησο.
Παππά κι’ Αν είσαι χριστιανός κι’ Αν είσαι δαφτισμένος
Πόσυρε τάποστέφανα πρός τήν κουμπαροπούλα.»
Στη μάνα της τήν πήρασι. νύφη ξετελεμένη.
Κ ’ έσάστισεν ή γειτονιά Ισάστισε κι’ δ κόσμος.
Έ κ τής Ανεκδότου συλλογής
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ι—'απλωμένη πάνω στήν ψάθινη πολυθρόνα
>—·* ή ευτυχισμένη μάνα καμαρόνει τό μονάκριβο παιδάκι της, ένα κοριτσάκι τριών χρόνων,
πού παίζει λίγο παρεκεΐ στό μπαλκόνι μέ τά
παιχνίδια του.
Καμαρόνει τό τριανταφυλλένιο κεφαλάκι μέ
τά πλούσια όλόχρυσα μαλλιά, λές κι’ είνε βου
τηγμένα στά χρυσάφια τοΰ ήλιου πού πλησιάζει
στη δύσι του.
Μοιάζει σάν όνειρο, σάν φοδόχρυσο όνειρο
τό χαριτωμένο κοριτσάκι.
Τό βλέπει σάν μαγεμένη ή ευτυχισμένη μάνα
τό πλασματάκι πού κάνει γι’ αύτήν ένα κόσμο
δλόκληρο.
Στή φύσι Απλώνονται Ατέλειωτες καί Ανεξή
γητες μαγείες' σάν ήχοι μυστικής γιορτής πού
άργοδιαβαίνει στ’ Απέραντα πλάτη τ’ ουρανούσάν ήχοι θλιβερής καμπάνας πού κρύβεται στά
γιγάντια στήθη τής γής.
Πού καί πού αφίνει τις κούκλες του καί τά
παιχνίδια του καί κυττάζει γύρω τριγύρω τό
καμαρωμένο κοριτσάκι, κυττάζει ζωηρά, γοργά,
μέ κάποια έκπληξι, λές καί μέ φ όβο σάν ν’ Απορή
γιά τό Απέραντο μυστήριο πού απλώνεται στή
Φύσι.
Ή Φύσις λές καί είνε μεθυσμένη. . . τώρα
χαμογελφ καί τώρα κλαίει. Τ ώ ρα μοιάζει μέ
ψυχή πού τήν πλημμυρίζει ή ευτυχία — τώρα μέ
πνοή πού σβύνει λίγο - λίγο από τή στέρησι τής
Αγάπης.
Οί υπερήφανοι φοίνικες Αργοκινούν τά κου
ρασμένα κλαδιά τους μέσα στό χρυσάφι τής
δύσεως.
Λές κι’ άφίνουν κάτι ήχους παράξενους στό

ΤΗΣ

ΜΑΝΑΣ

ηδονικό Αγκάλιασμα τού φωτός πού τούς λούζει
γλυκά.
Ό ζέφυρος φιλεί καί χαϊδεύει μέ τά βελου
δένια φτερά του τά μυρωμένα τών λουλουδιών
πέταλα, τόσα έρωτος χείλη,
Τά πουλιά πλημμυρίζουν τόν Αέρα μέ τις
γλύκες μελφδίες τους.
Κάτι σάν χάδι, κάτι σάν φίλημα καί σάν
παράπονο Απλώνεται στή φύσι όλη.
Κάτι σάν Αρμονία νευρική Απλώνεται στή
φύσι. Λές κι’ είνε θρήνος για τήν ώμορφη παρ
θενιά πού πεθαίνει, γιά τά ώραια ρόδα πού
ξεφυλλίζουν, γιά τις ώμορφες Ανεμώνες πού
ξεθωριάζουν καί κλίνουν, γιά τό Αθώο αίμα
πού χύνεται, γιά τό γλυκό όνειρο πού δέν παί
ζει πειά, γιατί ή στρίγγλα-Μ οίρα έσπασε τις
χρυσές χορδές του.
Τό γεμάτο Από μυστήριο δειλινό, τό χαρού
μενο καί πένθιμο συνάμα τυλίγει τή φύσι μέ
Απέραντη μεγαλοπρέπεια. — ’ Εκεί τό γλυκύτερο
πανηγύρι χρωμάτων επάνω στά τρελλά σύγνεφα
πού κυλιούνται κι’ Αγκαλιάζονται στά βάθη τού
δρίζοντος, έδώ οί γλυκές Αρμονίες τής καταστρο
φής γιά κάθε μόριο πού πεθαίνει μέσα στό
μαγεμένο μεθύσι τού ήλιου. — ΈκεΤ τό άναγάλιασμα τής ζωής, έδώ ή γλύκα τής φθοράς καί
τού θανάτου.
9* *
Ή ευτυχισμένη μάνα καμαρόνει τό ώραΐο
Αγγελούδι της.
Καί συλλογίζεται. ..
Πηγαίνει μακρυα δ νοΰς της, ή φαντασία της
δίνει χρώμα ζωής στις χλωμές Αναλαμπές τού

108
δνείρου της· καί βλέπει την Ά νθοΰλα της με
γάλη . . .
Βλέπει δλη τή λιτανεία τής ευτυχισμένης ζωής
τής κόρης της νά περνφ αργά καί Ιπίσημα
μέσα στό μυαλό της. Βλέπει την Αγαπημένη της
κόρη νά πετμ μέ τά φτερά τής ευτυχίας στό
λουλουδισμένο κήπο τής ζωής καί ή ψυχή τής
μάνας μεθά Από ελπίδα καί τό πνεύμα της
μεθφ άπό τή γλύκα τού όνείρου . . . Καί βλέ
π ε ι. . . Καί βλέπει . . .
Καί βλέπει μια χρυσή Αχτίνα νά ένώνη σιγά
σιγά τή σκέψι της μέ τή ζωή τού μονάκριβου
παιδιού της καί νά τό φέρνη σέ ωραίους κό
σμους άγνωστους καί γνωστούς, καί ή αχτίνα
μεγαλόνει, δλο καί μεγαλόνει καί χάνεται μέσα
στα χρυσάφια τού ήλιου πού πλησιάζει στή
δύσι του.
Καί βλέπει. . . Καί βλέπει. ..
Τήν πολυαγαπημένη της κόρη νά περνά:, νά
διαβαίνη σάν Νυφούλα τής Πλάσης, σάν ζων
τανός ολόλευκος κρίνος πού γεννφ αρμονίες καί
σκορπφ ευωδίες στόν αγέρα. Καί ή ψυχή τής
μάνας καλεΐ τις άνάλαφρες πνοές, τά χάδια τού
Ζεφύρου νά συντροφέψουν τό δλόχυτο, τό άγνό
τής κόρης της κορμί' θέλει §οδόφυλλα νά στρώνη
τ’ αγέρι στό πέρασμά της, θέλει νά πλημμυρή
άνθους ή φύσις στή φεγγοβολή μορφή της.
Καί θέλει.. . Καί θέλει...
* **
Ξάφνου σπάζει ή μαγεμένη οπτική άχτΐνα...
Μιά άόριστη Ανησυχία σάν μαύρος ίσκιος,
σάν παγωνιά τού θανάτου πλακόνει τήν ψυχή
τής μάνας...
’ Ανατριχιάζει ή δόλια μάνα, κλείνει τά μάτια
της άθελα καί κυττάζει μέσα στό σκοτάδι, τής
■ψυχής της.
Ή λιτανεία τής φθοράς περνφ τώρα γεμάτη
θρίαμβο. . .
"Ενα φτερούγιασμα άνάλαφρο σάν άπό γάζα
άέρινη άκούεται τή στιγμή εκείνη πάνω άπό τό
κεφάλι της.
"Ενα διάφανο έντομο χορεύει τρελλά στόν
άέραγιά νά πεθάνη μαζί μέτή δύσι τού ήλιον!...
Κάνει τρεΐς κύκλους πάνω άπό τό κεφάλι τής
μάνας καί κατόπιν πειό τρελλά, πειό γρήγορα
σάν γιά νά φθάση κάποιο όνειρο προσπερνά
καί κάθεται πάνω στά ολόχρυσα μαλλάκια τής
παιδούλας' μά καί πάλι σηκώνεται άνήσυχο σάν
τήν Ανήσυχη ψυχή, τινάζει τά διάφανα φτερά
του καί άρχίζει τώρα κύκλους καί φτερουγιά:
σματα γύρω άπό τό δλόχρυσο κεφαλάκι λες καί
κάτι τό τραβά εκεΐ κοντά...
Τό μυστικό άντιφέγγισμα τών πραγμάτων
πού πεθαίνουν μαζί . . Ό άθάνατος νόμος πού
ένόνει τό κύκνειο άσμα μέ τή νεκρική αρμονία...
Άνασηκόνει τό ολόχρυσο κεφάλι καί βλέπει
τήν τρελλή ψυχή ή παιδούλα. . . Τό στηθάκι της

άρχίζει νά κυματίζη άτακτα άπό τή λαχτάρα
τού πόθου. Θέλει νά πιάση τό έντομο, θέλει νά
παίξη τό ζωντανό παιχνιδάκι — σπρώχνει μέ
περιφρόνησι τις κούκλες της καί σηκώνει«·
όλόρθη. Τα έξυπνα ματάκια της σκορπίζουν
γύρω σπίθες μεγάλες— τις σπίθες τής επιθυμίας.
Σηκώνεται στις μύτες τών ποδιών της καί
άπλόνει τά δτώ της χεράκια γιά νά πιάση τό
διάφανο έντομο... Μά όσο πειό πολύ τό κυνηγά,
τόσφ πειό τρελλά χορεύει καί πετφ τό άέρινο
έντομο — τώρα πλησιάζει στό χρυσό κεφαλάκι,
τώρα άπομακρύνεται καί φεύγει σάν με περί
γελο, μέ ειρωνεία, πεισματάρικο, τρελλό. . .
Γιά μιά στιγμή ή Ά νθούλα βλέπει νά φεύγη
τό φτερωτό της όνειρο. . . Πηδά μέ μιας σάν
φτερωτό πουλί κι’ αυτή στά σιδερένια κάγκελα
τού μπαλκονιού γιά νά τό φθάση. . . πεισματάρικη, τρελλή...
Τεντόνει τά ολόδροσα χεράκια της, τά τεντόνει σάν ολόλευκες φτερούγες μέ δύναμι.. . μά
ξάφνου χάνει τήν ισορροπία.. . ταλαντεύεται γιά
μιά στιγμή καί πέφτει.. . πέφτει τό πουλί πού
δέν έμαθε άκόμη νά πετά...
Ή δόλια μάνα σάν τρελλή πετιέται νά τήν
πιάση. ’ Α λ λ οίμ ον ο!... Μόνο μίαν άκρη τής
ποδούλας της πού Ανασηκώθηκε οτό τίναγμα
κατώρθωσε ν’ άρπάξη μες στή χούφτα της.
"Ενα ντούπ Ακούσθηκε άγριο, ξηρό, επάνω
στό χώμα τού δρόμου, κι’ έπειτα... τίποτε άλλο...
Χρειάζεται τόσος λίγος χρόνος γιά νά σβύση
ή Μοίρα μιά ζωή.
Γιά μιά στιγμή ένα πτώμα σωριάσθηκε...
Τό πτώμα τού άγγελόμορφου παιδιού μέ τά
χρυσά μαλλιά καί τά μεγάλα μάτια.. .
Γιά .μιά στιγμή σωριάσθηκ’ ή ψυχή τής μά
νας καί τά όνειρα.. . βουβά, χωρίς ήχο, μέ τή
στεγνή καί πετρωμένη βουβαμάρα τού θανάτου...
“Ετσι ή άσπλαχνη Φύσις συντρίβει τήν άχτϊνα
πού δημιουργεί, κι’ άπλόνει σκοτάδι, καί μαυρίλα
στην πλάσι... “ Ετσι ή χλαμύδα τού "^.δου Απλόνει μαύρες, περίλυπες σκιές επάνω στά γαλάζια
λουλουδάκια τού κάμπου.. . Έ τ σ ι τό άνάσασμα
τής δροσιάς μοιρολογώ Αδιάκοπα Ανάμεσα στά
πεύκα καί στά κυπαρίσσια... Έ τ σ ι όλες τις
στιγμές 6 Θάνατος παίζει τό Απαίσιο δοξάρι του
επάνω στά συντρίμια τής ζωής. .
** *
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μωσεν ό χάρος, κυττάζει δίχως κίνημα, δίχως
δάκρυ τ’ αγαπημένα πράγματα . . . τό έρμο κρεβατάκι. . . έχει κολλήση τά χείλη της τά μαρα
μένα άπό τή στέρησι τού ποθητού φιλιού σ’ ένα
κουρελάκι λευκό, τό κουρελάκι τής ποδούλας, τό
κουρελάκι πού μονάχα μπόρεσε ν’ Αρπάξη, νά
κρατήση Από τό ροδόχρυσο όνειρο τής Ά νθούλας — τό όνειρο πού Ισύντριψεν ό χάρος . . .
Τό φίλεϊ ή πικραμένη μάνα, τό φιλεΐ παρά
φορα, θερμά, έπειτα σιγανά, Ανάλαφρα, μέ
πόνο, λές μέ εύλάβεια τό πολύτιμο φυλαχτό της...
Τό φιλεΐ . . . καί τά βελουδένια μαύρα μάτια
της, τά χορτασμένα δυστυχία αργοσαλεύουν καί
ξαναζωντανεύουν μέσα στά βάθη τού βολβού
των τό σπαραχτικό όνειρο τής ποδούλας πού

σάν ίσκιος λευκός μέσα στά λεμονάνθια άργοδιαβαίνει καί περνφ. . .
Άργοδιαβαίνει καί περνά πάνω από τήν
αγιάτρευτη πληγή τής μάνας, περνά καί σκαλί
ζει τή μαύρη σάν τού λαγού τό αίμα πληγή
πού τό κοράκι τής Μοίρας άνοιξε στήν ευαί
σθητη ψυχή της. Καί δ χάρος γεμίζει ολόκληρη
τήν ξεσχισμένη ψυχή καί δέν Αφίνει θέσι γιά
τόν παράδεισο τής ζωής . . .
***
'Εγνώρισα τά μάτια τής πικραμένης μάνας...
έχουν τό ματωμένο άντιφέγγισμα τού σπαραγ
μού. ’ Εγνώρισα τό χαμόγελο τής πονεμένης
μάνας. .. έχει τήν άνατριχιαστική χλωμάδα τού
θ α ν ά τ ο υ -...............................................................
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η

ΠΑΝ ΑΠ Ω ΤΑΤΟ Υ

*Αλεξάνδ§εΐο, ’Α Λ^ίλιος 1910

Παραμονή πρωτοχρονιάς...
Οι δρόμοι όλοι γεμάτοι χαρά...
Ό κόσμος όλο καί ανεβοκατεβαίνει ζωηρός,
γιορτάσιμος· αμέριμνα πηγοινοέρχειαι, τρέχει,
γελφ. Μέσα στό θόρυβο τής ζωής ή ευθυμία τών
μικρών παιδιών σάν βούισμα εντόμων Ανεβαί
νει κι’ Απλώνεται μέσα στό χαρούμενο πανη
γύρι τής φύσεως.. .
Ή χιλιοπικραμένη μάνα καθισμένη σέ μιά
γωνιά μέσα στήν όλόλευκη κάμαρα πού ΙρήΓΤΟ ΚΕΛΛ1 THS
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είναι σκοτεινιασμένος και θολος
Ο ουρανός
Απ’ τή σκόνη, πού σηκόνει τό λιμάνι. Ό
φλογερός "Ηλιος κυττάζει την πρασινωπή θά
λασσα, σαν Ανάμεσα από λεπτότατο τούλι. Δεν
μπορεί νά καθρεφτισθή στο νερό, πού τό τσα
κίζουν καθεστιγμή τά κουπιά, οί ίίλικες τών
βαποριών, οί τούρκικες φελούκες μέ τις κοφτε
ρές τους πλώρες ή τά καράβια με τά πανιά, πού
αύλακώνουν έδώ κ’ Ικεΐ τό στενό λιμάvu Καί
τά κύματα τής θάλασσας σκλαβωμένα μέσα στο
γρανίτη τών μύλων, ζουλιγμένα απ’ τά μεγάλα
βάρητα πού σηκώνανε, χτυπάνε Απάνω στά
πλευρά τών πλοίων, άπάνω στις προκυμαίες,
χτυπάνε καί μουρμουρίζουν άφρισμένα Απ’ τόν
παραδαρμό καί βρώμικα.
Ό κρότος τών Αλυσσίδων, τό κύλημα τών
βαγονιών πού κουβαλούνε τά έμπορεύματα, ό
μεταλλικός Αναστεναγμός τών σιδερένιων ελα
σμάτων πού πέφτουν απάνω στά πλακόστρωτα,
τό τρίξιμο τών καροτσιών, τά σφυρίγματα τών
βαποριών, τώρα διαπεραστικά καί τώρα στριγκά,
οί φωνές τών ξεφορτωτών, τών ναυτών, τών
τελωνοφυλάκων — δλοι αυτοί οί διαφορετικοί
ήχοι ανακατώνονται σέ μιά μουσική καί κον
τοστέκονται «τόν αέρα, σαν νά φοβόντανε
νΑνεβοΰνε ψηλά καί νά χαθούνε. Κι’ Από την
ξηρά έρχονται πάντα καινούργιοι ήχοι, βουβοί
κι’ Ανακατωμένοι, πού ταράζουνε τό καθετί
ολόγυρα, ή ψιλοί καί διαπεραστικοί πού ξεσκί
ζουνε τόν φλογερό καί σκονισμένον Αέρα.
*0 γρανίτης, τό σίδερο, τό ξύλο, τά καρ,άβια
κι’ οί άνθρωποι, δλα στέλνουν έναν μανιακό
καί παθιάρικον ύμνο στόν θεό τής Εργασίας.
Μά οί φωνές τών Ανθρώπων, πού μόλις ξεχω
ρίζουνε, φαίνονται Αδύνατες καί γελοίες, δπως
είναι, κ’ οί άνθρωποι, ή αίτια δλης αυτής τής
φασαρίας. Ντυμένοι στά κουρέλια, βρώμικοι,
σκυφτοί κάτω Από τά βάρητα πού σηκόνουνε,
κουνιώνται μέσα στόν Ανεμοστρόβιλο τής σκό
νης, σέ μιαν Ατμόσφαιρα ζεστή καί Ανήσυχη,
καί είναι τιποτένιοι, μικροί, μπροστά στους σιδε
ρένιους κολοσσούς πού τούς τριγυρίζουνε, στά
πολυτάραχα βαγόνια καί σ’ δλα τά πράγματα,
πού τάχουνε οί ίδιοι κάνει μέ τά χέρια τοτ'ς.
Τά ΐδα τά έργα τών χεριών τους, τούς σκλαβώ
σανε καί τούς πήρανε κάθε προσωπικότητα.
Τ ά θεόρατα πλοία, Απάνω στην άγκουρα,
σφυρίζουνε γιά στενάζουνε βαθειά, καί σέ κάθε
τους ήχο κρύβεται σάν μιά είρωνική περιφρόνηση γιά τούς Ανθρώπους πού σκαρφαλόνουν
στά γεφύρια τους καί γεμίζουνε τά σπλάχνα τους
Απ’ τά προϊόντα μιας δουλειάς σκλάβων. Οί
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μακρυές σειρές τών ξεφορτωτών είναι γελοίες
καί πένθιμες· κουβαλούνε στις πλάτες τους με
γάλα σακκιά μέ σιτάρι καί τάπιθώνουν μέσα
στις σιδερένιες κοιλιές τών πλοίων, γιά νά βγά
λουνε οί-ίδιοι λίγα δράμια ψωμί γιά τά πεινασμένα τους στομάχια. Οί άνθρωποι, οί κουρελιάριδες, αποβλακωμένοι Απ’ τήν ταραχή, τόν
κόπο καί τή ζέστη, οί μηχανές οί γυαλιστερές,
δυνατές καί Ατάραχες, καμωμένες απ’ τά χέρια
αυτών τών Ανθρώπων, οί μηχανές αυτές, πού
τές κουνεΐ δχι ό Ατμός, μά τά νεύρα καί τό αίμα
εκείνων πού τις φτειάξανε... ειρωνεία ψυχρή καί
σκληρότατη.
Ή ταραχή σακατεύει, ή σκόνη έρεθίζει τις
μύτες καί τά μάτια, ή ζέστη καίει τά κορμιά καί
τά κουράζει καί δλα ιά πάντα όλοτρόγυρα φαί
νονται τεντωμένα, φθασμένα στό αμήν, έτοιμα
νά ξεσπάσουνε σέμιά μεγαλόπρεπη καταστροφή,
πού ύστερ’ Απ’ αύτήν 0 Αέρας θά ξαναγίνη §λαφρός καί γλυκόπιοτος καί ή γή θά είρηνέψη
Απ’ τή νευροχαλάστρα ταραχή, άπ’ τόν μελαγχο
λικό παραδαρμό... καί πολιτεία, θάλαοσα, ουρα
νός, θά ξαναγίνουνε ήσυχα καί καλά γιά τούς
Ανθρώπους. Μά τούτο είναι μία φαντασία, πού
τήν τρέφει ή ακούραστη ελπίδα τού Ανθρώπου
καί ή Αστείρευτη καί τρελλή επιθυμία τής λευ
τεριάς, πούχει μέσα του.
Δώδεκα κουδουνίσματα, δυνατά καί μετρη
μένα, Ακουσθήκανε. "Οταν ξεψύχησε τό τελευ
ταίο, ή άγρια μουσική τής Ιργασΐας μισογλύκανε.
"Υστερ’ από ένα λεπτό απογίνε σάν ένα βουβό
μουρμούρισμα. Τότε ή φωνή τών Ανθρώπων
καί τής θάλασσας ξεκαθάρισε. *Ηρθε ή ώ ρα τού
φαγητού.
***
Τήν ώρα πού οί ξεφορτωτές Αφήκανε τή δου
λειά τους, καί σκορπιστήκανε λίγοι-λίγοι μέ φ ω 
νές σ’ δλο τό λιμάνι, Αγοράζοντας τά φαγώσιμα
τους στούς πουλητάδες τού δρόμου, καί στρω
θήκανε άπάνω στά λιθόστρωτα, στις απόσκιες
γωνιές, ό Γκρίτσκα Τσελκάς, γερώλυκος σωστός,
φανερώθηκε ανάμεσα τους. Ή τανε ένα κυνήγι,
πού τό φερμάριζεν συχνά ή ’Αστυνομία, καίδλος
έ κόσμος τού λιμανιού τόν ήξερε μπεκρούλιακα
καί κλέφτη άπόκοτο καί τετραπερασμένο. "Ητανε
ξυπόλυτος καί ξεσκούφωτος καί φορούσε ενα
πανταλόνι Από τριμένο βελούδο καί μιά μπλούζα
Από περκάλι, κουρελιασμένη στό λαιμό, ποΰδειχνε τό σάλεμα τών ξερών καί μυτερών κοκκάλων του, πού τά σκέπαζε ένα μαυριδερό πετσί.
ΤΑσπρόμαυρα μαλλιά του, τά μπερδεμένα, κ’ ή
μυτερή του μούρη, σά μούρη γερακιού, τσαλα-
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κωμένη δπωςήτανε, έδειχνε πώς τώρα εΐχεσυκωθεί Απ’ τόν ύπνο. Ά π ’ τό ένα του μουστάκι ξε
πρόβαλλε ένα κομμάτι άχερο κι’ άλλο ήτανε μπερ
δεμένο Απάνω στ’ αξούριστο μάγουλό του· πίσω
άπ’ τ’ αυτί είχε ένα κλωναράκι τίλλιο, φρεσκοκομένο. Ψηλός, κοκκαλιάρης, καμπουρωτός περ
πατούσε σιγά Απάνω στις πέτρες καί στριφογυ
ρίζοντας τή σουβλερή του μύτη, έρριχνε δλόγυρά του ζωηρές ματιές καί φαινότανε σάν νά
γύρευε κάποιον Ανάμεσα στους ξεφορτωτές· τό
μαύρο του μουστάκι, παχύ καί μακρύ, σάλευε
σάν τό μουστάκι τής γάτας, καί τά χέρια του,
δεμένα πίσω, τρίβανε τώνα τό άλλο, σφίγγον
τας. τά στραβά καί ροζετά δάκτυλά τους. ’Ακόμα
κι’ έδώ, ανάμεσα σ’ εκατό δμοιούς του, ξεχώριζε
σάν γεράκι τών στεππών, μέ τήν Αχάμνια του
τήν Αρπαχτική, τό πεταχτό του περπάτημα, άπαράλλαχτο μέ τό πέταμα τού πουλιού πού θύμιζε,
μά πιό νευρικό καί προσεχτικό ακόμα.
Σ ά ζύγωσε σέ μιά παρέα Από ξυπόλυτους,
πού τώχανε στρώσει στόν ήσκιο τών ζεμπιλιών
μέ τά κάρβουνα, ενα παιδί κακομούτσουνο ση
κώθηκε καί τράβηξε καταπάνο* του. Τά μούτρα
ήτανε κατακόκκινα κι’ δ λαιμός του τσαγκρου
νισμένος Από κάποιο καυγά. Πήγε πλάϊ μέ τόν
Τσελκάς καί τουπέ σιγά - σιγά.
— Οί τελωνοφυλάκοι δεν μπορούνε νά βρούνε
δυό κάσσες μ’ εμπορεύματα. Κι’ δλο γυρέβουνε.
Ά κούς Γκρίσκα;
— Λοιπόν; ρώτησε δ Τσελκάς, κυττάζοντάς
τον ήσυχα Αποπάνω ώς κάτω.
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— Τί θά πή — λοιπόν; Γυρέβουνε. Αυτό
είναι δλο.
— Μήπως μέ ζιμήσανε νά τούς βοηθήσω ;
Κι’ δ Τσελκάς κύτταζε μέ ζωηρό χαμόγελο
τις Αποθήκες τού Στόλου.
— ’Ά με στό Λιάολο!
Ό άλλος γύρισε πίσω.
— Έ ! "Ακου δ ώ ! . . . Ποιός σέ συγύρισε
έτσι; Ή φάτσα σου έγινε ρουβίνο. . . Μην είδες
τό Μίσκα Αποδώ;
— "Εχω καιρό νά τονέ δώ, είπε δ άλλος,
πηγαίνοντας μαζί μέ τους ξεφορτωτές.
Ό Τσελκάς τράβηξε παραπέρα, καλοδεχάμενος απ’ δλους. Αυτός δμως, πρόσχαρος καί
πειραχτικός άλλες φορές, δέν είχε σήμερα τά
κέφια του κΓ Απαντούσε ξερά-ξερά στά λόγια
τών Αλλωνών,
Πίσω Από ενα δέμα Ιμπορεύματα, φάνηκε
ένας τελωνοφύλακας πρασινοντυμένος, σκονισμέ
νος κι’ άλύγιστος. Μπήκε μπροστά στόν Τσελκάς
καί τουφραξε τόν δρόμο άγρια, κρατώντας μέ
τό ζερβί χέρι τό σπαθί τον, κι’ Απλώνοντας τό
δεξί του νΑδράξη τόν Τσελκάς Απ’ τό γι.ακα.
— Σ τάσου! Πού π ρς;
'Ο Τσελκάς έκαν’ ένα βήμα πίσω, σήκωσε τά
μάτια στόν τελωνοφύλακα καί χαμογέλασε ξερά.
Τό κόκκινο καί κατεργάρικο, μά ήμερο πρό
σωπο τού τελωνοφύλακα προσπάθησε νά φανή
τρομερό. Φούσκωσε, άναψε, σούφρωσε τά φρύ
δια, Αγρίεψε τά μάτια, μά μέ δλ’ αύτά έγινε
πιό Αστείο.
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— Σοϋ τώχω πει χίλιες φορές. Νά μή ζυγΟνης
στό λιμάνι, ειδεμή θά σοϋ τσακίσω τά παγίδια!
φώναζε άγρια δ τελωνοφύλακας.
— Καλημέρα, Σεμένιτς! Χρόνια εχω νά σέ
ίδώ, άποκρίθηκε ήσυχα δ Τσελκάς, άπλώνοντάς
του τό χέρι.
— Νά μή σώσης ποτέ σου νά μέ ίδής! Τράβα
άποδωπέρα.
Ό Σεμένιτς ωστόσο τούσφιξε τό χέρι.
— Δέν μοΰ λες καλύτερα, είπε ό Τσελκάς
χωρίς ναφίση άπ’ τ’ άγκυσιρωτά του δάχτυλα
τό χέρι του Σεμένιτς, μήπως είδες τό Μίσκα;
— Ποιόνε Μίσκα; Δέν ξέρω κάνένα Μίσκα.
’Άϊντε, πού σοϋ λέω, άδέρφι, γιατί θά σέ ίδή ό
επιθεωρητής καί.. . Σέ. ..
— Τον κοκκινομάλη μωρέ, έκείνονε πού δού
λεψα μαζί του στό «Κουτρόμα», Ιξακολούθησε
ό Τσελκάς, χωρίς καρφί νά τοΰ καίγεται.
— Έκείνονε πού κλέβατε μαζί, θέλεις νά πής!
Τόν πήρανε στό νοσοκομείο τό Μίσκα σου.
Τσάκισε τό πόδι του μ5 ένα σίδερό. Τράβα λοι
πόν, βρέ παιδί μου, τό καλό πού σοϋ θέλω,
είδεμή θ ά σέ διώξω μέ τίς κλωτσιές.
— Ά ! καί σύ μούλεγες πώς δέν τόν ξέρεις
τό Μίσκα. Βλέπεις λοιπόν πώς τόν ξέρεις καί
τόν παραξέρεις. Τί έχεις, μωρέ Σεμένιτς, « ’ είσαι
θυμωμένος;
— Φτάνει, Γκρίσκα. Πάψε τά λόγια καί
δίνε του.
Ό τελωνοφύλακας άρχισε νά θυμώνη στά
καλά, καί κυττάζοντας δεξιά κι’ άριστερά, γύρευε
νά τραβήξη τό χέρι του απ’ τή φούχτα τοΰ
Τσελκάς, πού τώσφιγγε σά μάγκανος. Ό άλλος
τόν κύτταζε ήσυχα, κάτω άπ’ τά παχειά του
ματόφρυδα, χαμογελώντας πίσω άπ τό μουστάκι
του, καί, κρατώντας του πάντα τό χέρι, τοΰ μι
λούσε ολοένα.
— Μή βιάζεσαι. Σαν τά ποΰμε ένα χεράκι,
θά πάω δουλειά μου. Γιά πές μου τώρα πώς
τά καλοπερνάς; *Η γυναίκα σου, τά μικρά
είναι καλά;
Καί ρίχνοντας άγριες ματιές καί δείχνοντας
τά δόντια του, μ’ ένα περιγελαστικό χαμόγελο,
τοΰ είπε άκόμα.
— Ό λ ο λέω νάρθω νά σάς δώ καμιά μέρα,
μά ποτές μου δέ βρίσκω τόν καιρό. Είμαι
πάντα μεθυσμένος.
— Καλά, καλά. Ά φ ισ έ τα αύτά τ ώ ρ α . . . Ά ς
λείπουνε τάστεια, διάολε κοκαλιάρη! Είδεμή,
μά τό Θεό, σ ο ΰ . .. Διαόλου λωποδύτη !
— Γιατί νά κλέψω, μάτια μου; ’ Εδώ πέρα
έχει ψωμί και γιά τούς δυό μας. Πίστεψέ με,
Σεμένιτς! Δέ μοΰ λες τώρα; Πάλι σούφρωσες
δύο κάσσες εμπορεύματα... Πρόσεξε, Σεμένιτς.
Τά μάτια τέσσερα, μή σέ τσακώσουνε καμιά μέρα.
Ό Σεμένιτς άρχισε νά τρέμη όλόσωμος άπ’ τή
γλώσσα τοΰ Τσελκάς. Ά φ ρ ιζε καί δέν μπορούσε
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νά μιλήση. Ό Τσελκάς τοΰ άφισε τό χέρι, γύρισε
ήσυχα καί τράβηξε μέ μεγάλα βήματα κατά
τό λιμάνι. Ό τελωνοφύλακας τόν άκολούθησε
μέ βρισιές.
Ό Τσελκάς ξαναβρήκε τό κέφι του. Σφύριζε
σιγά-σιγά μεσ’ άπό τά δόντια του, καί μέ τά
χέρια χωμένα στίς τσέπες τοΰ πανταλονιού του,
περπατοΰοε βαρετά, σάν άνθρωπος που δεν
έχει δουλειά, πετώντας δεξιά του καί ζερβιά του
πειραχτικά λόγια καί χωρατά, πού τοΰ τά πλη
ρώνανε οί άλλοι μέ τόν τόκο.
— Καλότυχε Γκρίσκα! 'Η εξουσία σ’ έχει μή
στάξη καί μή βρέξη ! φώναξε ένας άπ’ τήν παρέα
ιών ξεφορτωτών, ποϋχανε άποφάει καί ήσνχάζανε ξαπλωμένοι στό χώμα.
— Δέν έχω παπούτσα, ρέ παιδιά. Κι’ ό Σε
μένιτς φοβάται, βλέπεις, μην πληγώσω τά ποδαράκι.α μου! άποκρίθηκε ό Τσελκάς.
Ζύγωσε στήν πόρτα τής μάνδρας. Δυό στρα
τιώτες τόν ψάξανε καί τόν σπρώξανε όξω
άπαλά - απαλά.
— Μωρέ, δέν τόν τσακώνετε; φώναξε δ Σε
μένιτς πούχε σταματήσει μέσα στή μάντρα
τοΰ λιμανιού.
Ό Τσελκάς πέρασε στό δρόμο καί κάθισε
απάνω σ’ ένα ορόσημο, στήν πόρτα μιας ταβέρ
νας. Ά π ’ τή μάντρα τοΰ λιμανιοΰ έβγαινε πολντάραχη μιά ατελείωτη σειρά φορτωμένα κάρα.
Ά π ’ τήν άλλη μεριά Ιρχόντανε προσβολή
άδειανά κάρα. Οί καροτσέρηδες χοροπηδούσανε
ορθοί άπάνω τους άπ’ τό τράνταγμα. Τό λιμάνι
έβγαζε μιά βοή, σά βροντή καί μιά σκόνη πού
χτυπούσε τά ρουθούνια. Τό χώμα τράνταζε...
Συνειθισμένος άπ’ αύτό τό σύρτα-φέρτα ό
Τσελκάς, κ’ ερεθισμένος λιγάκι άπ’ τό συναπάντημά του μέ τόν Σεμένιτς, ήτανε στό καντίνι.
Κάποια καλή δουλειά τοΰ μυριζότανε τώρα καί
δουλειά πού δέν ήθελε μεγάλο κόπο καί μαστο
ριά. νΗτανε σίγουρος γιά τή δουλειά του καί
ζαρόνοντας τά μάτια του συλλογιζότανε τό
αύριανό τό πανηγύρι, τή στιγμή πού θάτανε
δλα τελειωμένα καί οί συχνάτσες στήν τσέπη
του. 'Ύστερα συλλογίστηκε τό φίλο του τό
Μίσκα, πού θά τοΰ χρειαζότανε αύτό τό βράδυ,
δν δέν είχε τσακίσει τό πόδι του. Βλαστήμησε
άπομέσα του, μέ τήν ιδέα πώς ϊσως χωρίς τόν
Μίσκα δέ θάβγαζε πέρα τή δουλειά του. Ποιός
ξέρει τί καιρό θάκανε τή νύχτα; Κύτταζε ολό
γυρα τόν ούρανό κ’ έρριξε μιά ματιά στό δρόμο.
Λίγα βήματα μακρύτερα, σταυροπόδι κατα
γής, κοντά στό πεζοδρόμιο, άκουμπώντας τή
ράχη του σ’ ένα ορόσημο, καθότανε ένας παίδα
ρος, μέ μαβιά μπλούζα καί μαβί πανταλόνι, καί
ένα κασκέτο ξεθωριασμένο στό κεφάλι. Κοντά
του ένας μικρός σάκκος, ένα δρεπάνι, χωρίς χε
ρούλι, κ’ ένα δεμάτι άχερα, καλοσυγυρισμένο.
Ό παίδαρος αύτός μέ τίς πλατειές πλάτες, ήτανε

ξανθός, ήλιοκαμένος μέ πετσί αργασμένο άπΆόν

Χωρίς νά σηκωθή καλά-καλά, κύλησε βαρεία

άέρα; Τά μεγάλα, γαλανά του, μάτια κοιτάζανε
τόν Τσελκάς μ’ Ιπιστοσύνη καί άφέλεια.
Ό Τσελκάς έδειξε τά δόντια του, έβγαλε τή
γλώσσα, καί στραβομουριάζοντας τρομακτικά,
τόν κΰτταξε κατάματα.
Ό παίδαρος ξαφνίστηκε στήν αρχή, ζάρωσε
τά μάτια του κ’ ύστερα έμπηξε ξαφνικά γέλια
καί φώναξε.
— Τί παράξενος πού είναι.

άπ’ .τό λιθάρι πού καθότανε κατά τόν Τσελκάς,
σέρνοντας τό σάκκο του στό χώμα καί χτυπών
τας τίς πέτρες μέ τό δρεπάνι του.
— Είσαι γιά καλά σουρωμένος, κουμπάρε!
είπε τραβώντας του τό πανταλόνι.
— Σωστά τό είπες, βυζανιάρικο, σωστά τό
είπες! άποκρίθηκε δ Τσελκάς μέ ειλικρίνεια. Ό
παχουλός κι’ άθώος παίδαρος, μέ τά παιδιάτικά
του μάτια, τούχε μπεί στήν καρδιά του.
[Μευαφραστής Π. Ν.|
(ΆκολονΚΛΙ

Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ
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Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Ν

υπάγω εις το κοιμητήριον, κυτΟταντάζωτυχητούςνα ταπεινούς
τάφους των πτωχών.
Φεύγω μακράν άπό τά μεγαλοπρεπή μνημεία μέ
τάς πομπώδεις επιτύμβιους πλάκας. Μοΰ άρέσει
νά πλανωμαι είς τά άτοίχιστα μνημεία, δπου οί
σταυροί είναι ήμίθραυστοι καί αί Ιπιγραφαί
έχουν άπαλειφθή άπό τάς βροχάς καί τήν πολυ
καιρίαν. ΈκεΙ επάνω εις τ’ ακαλλιέργητα χώματα
τών λησμονημένων τάφων τό χόρτον βλαστάνει
μαζί μέ τήν λήθην.
Ο εισερχόμενος είς τό νεκροταφειον Ζακύν
θου βλέπει προς τά δεξιά, παρά τόν περιφράζοντα τοίχον, σταυρούς καί πλάκας. Είναι έκεΐ
θαμμένοι δσοι άπέθαναν κατά τήν διάρκειαν
της χολέρας τοΰ 18 55- Μέχρις εκείνης τής εποχής
δέν υπήρχε νεκροταφείο»', άκόμη. Οί νεκροί
έθάπτοντο εντός τών εκκλησιών ή είς τάς αύλάς
καί τούς νάρθηκας. Μόνον τότε ένεκα τής Ιπιδημίας καί τών πολλών θανάτων, ετάφησαν οί
πρώτοι νεκροί είς τό έρημον έκείνο μέρος τής
Ιξοχής, δπου ίδρύθη κατόπιν τό νεκροταφειον.
Είς εκείνην τήν γωνίαν τοΰ νεκροταφείου
Ζακύνθου είχα σταθή κάποτε. Αί Ιπιτύμβιοι
Ιπιγραφαί είχον Ιξαλειφθή, άλλου δλοσχερώς,
άλλου κατά μέρος. Εις μίαν πλάκα δμως, προσταιευομένην υπό δύο μνημείων, Ισώζετο ανεξί
τηλος ή άκόλουθος επιγραφή:
ΑΝΑΣΤΑ

2Ι $

Τ Ο Υ

Κ Α Ρ Α Β ΙΑ

1ΘΑΚΗΣΙΩ

ΤΩΝ

ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Ω Ν ΓΡΑΜ Μ ΑΤΩΝ
Π Α Λ Α Ι? ΜΓΣΤΗ
• ΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑ ΣΚ Α Λ ΙΑ Σ’ Α ΪΊ Ο Γ
ΜΕΤΑΛΑΒΟΝΤΕΣ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΝΩΜΟΣΓΝΗΣ
ΣΗΜΑ
ΑΝΑΤΙΘΕΑΣΙΝ
ΕΤΕΛΕΓΤΑ ΤΗΝ θ ’ ΝΟΕΜΒΡΙΟΓ ,ΑΩΝΕ'
ΤΟ ΟΑ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΓΩΝ

Μ ΑΕΙΜ

ΓΚ Ο Ρ Κ Υ

Σ Ο Λ Ω Μ Ο Υ

Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α

Ό νεκρός τόν τάφον τοΰ όποιου εστόλισαν
μέ τήν άπέριττον αυτήν πλάκα οί μαθηταί του,
είναι ό εξ ’Ιθάκης ’Αναστάσιος Καραβίας, ό
όποιος εχρημάτισε διδάσκαλος Ιν Ζακύνθφ καί
εδίδαξεν είς τόν εθνικόν ποιητήν μας τήν νεοελ
ληνικήν γλώσσαν.
'Η οίκογένεια Καραβία κατάγεται έκ τής
νήσου Κρήτης μετφκησε δέ είς τήν ’ Ιθάκην,
κατά τό έτος 1 500, δπως άποφύγη τάς πιέσεις
τής Βενετικής κυβερνήσεως ι.
Ό Αναστάσιος Καραβίας εγεννήθη εν ’Ιθάκη,
κατά τήν παιδικήν του δέ ήλικίαν μετέβη είς
τήν Ευαγγελικήν Σχολήν τής Σμύρνης δπως
έκπαιδευθή είς τά Ιλληνικά γράμματα. Ή σχολή
αυτη ίδρύθη κατά τό 1 7 6 1 , έδίδασκον δέ εν
αΐαή άνδρες άρετής καί παιδείας. Έκεΐθεν ό
Καραβίας κατήλθεν είς τήν Ζάκυνθον κατά τό
18 11 ώς διδάσκαλος τών Ιλληνικών γραμμάτων,
καί πολλαί οίκογένειαι τόν προσέλαβον ώς οϊκοδιδάσκαλον,
Κατά τήν εποχήν Ικείνην Ιπαγιωθη ή πολι
τική τάξις τής 'Επτάνησου υπό τήν ’Αγγλικήν
προστασίαν, καί Ιπήλθεν ή διάδοσις ιής Ικπαιδεύσεως. Ό πολιτικός κλύδων είχε καταπαύσει
τοΰ 1809 .
διαρκέσας άπό τοΰ 1797
Άνιδρύθη τότε εν Ζακύνθφ Ιλληνικόν σχολεΐον, είς τό όποιον προσελήφθη καί ό Καρα
βίας. Είς τό σχολείον Ικεινο Ιμαθήτευσαν καί
διάφοροι έλληνόπαιδες φευγοντες τήν επανάστασιν τοΰ 18 2 1 . Τό σχολείον τοΰτο ήρχισε νά
διαλύεται άργόιερον κατά τό 1824 δτε ίδρύθη,
υπό τοΰ φιλλέληνος Ά γγλου Φριδερίκου Νόρθ
Γκίλφορδ, εν Κερκύρφ ή Ίόνιος ’ Ακαδημία.
Ό Καραβίας εχρημάτισε διδάσκαλος είς πλείστας οίκογενείας. Ό Ζακύνθτος ιστοριογράφος
1 Βλέπε: 'Ιστορία της νήσου Ιθ ά κ η ς υπό Ν. Καρα
βία Γρίβα. Έ ν ’Αθήναις, 1849» σελ, j i j -
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Έρμάνος Λούντζης είς τά άνέκδοτα απομνημο
νεύματά του γράφει περί Καραβία τά έξης:
«Έ λαβον διά τά έλληνικά τόν διδάσκαλον
’Αναστάσιον Καραβίαν μεταξύ των σχολαστικών
σχολαστικώτατον, ειδεχθή τήν μορφήν. 'Η είδέχθεια τοΰ προσώπου του, τά άγρια μαλλιά του,
τά όποΐα άλλο κτένι παρά τούς όνυχας δεν
έγνώριζον, οΐ μικροί τσιμπλιασμένοι όφθαλμοί
του με τά βλέφαρα καταφαγωμένα υπό τής
εύλογιάς, ή δποία τφ είχε διεστιγμένον τό
πρόσωπον, τό άλογον τής διδασκαλίας του, ή
κόλασις τής γραμματικής, ή σκαιότης τοΰ ήθους,
τό βάναυσον τής συμπεριφοράς τοΰ διδασκάλου
τούτου, όλα ταΰτα συνετέλεσαν, ώστε νά συλλάβω άκάθεκτον αποστροφήν πρός τά ελληνικά
γράμματα».
'Ο Ζακύνθιος όμως λόγιος καί πολιτικός Δημήτριος Καλλίνικος χρηματίσας μαθητής τοΰ
Καραβία, μας παρουσιάζει αυτόν ΰπό έντελώς
διαφορετικήν μορφήν: «Έ ν τφ σχολείο) ό Κα·
ραβίας δέν παρέδιδε τά έλληνικά κατά πήχυν,
ώς ψυχία καί θρύμματα τών συγγραφέων. Χαράξας βαθυτάτην γραμμήν μεταξύ σχολαστικότητος καί φιλολογικής άναπτύξεως, έτρεχε κατό
πιν τής έξηγήσεως τών κειμένων, τής ερμη
νείας αυτών, μή ποθήσας ούδέν έτερον ή όπως
οί νέοι προσκτήσονται όσον ένεστι μείζονα γνώσιν τών συγγραφέων. .. Έξήγει τά άδρά νοή
ματα τών συγγραφέων, τήν ποικιλίαν τοΰ ύφους
έκαστου αυτών κατά τήν σχέσιν έκάστου πρός
τήν πολιτικήν καί τάς φάσεις τής ελληνικής φι
λολογίας. Έ ν άπλοΰν κείμενον έχων άνά χεΐρας,
άνευ έξηγητικών πολλάκις σχολείων, καί επι
κλινών επ’ αύτοΰ τό έπίκυρτον μέτωπον, διηρμήνευε μετ’ ευστοχίας καί εύροίας λόγου, μή
περίσπώμενος εις παρεκβάσεις, άλλ’ άποβλέπων
εις τά νεΰρα τοΰ λόγου καί τήν άντίληψιν τής
έννοιας» λ
Είς πρόγραμμα τοΰ δημοσίου έλληνικοΰ σχο
λείου τής Ζακύνθου τής 26 Μαΐου 1825 ανα
γράφει ό Καραβίας τά μαθήματα τά όποΐα θά
παρέδιδεν: « ’ Αρχίζει ή τών ελληνικών μαθημά
των ερμηνεία άπό τάς οκτώ ώρας π. μ. μέχρι
μεσημβρίας. 'Η μέν πρώτη τάξις άπό 8 έως
9 ‘/ί έχουσα ώς μαθήματα πρός τό παρόν
‘ Ομήρου Ίλιάδα καί Θουκυδίδην. Ή δευτέρα
άπό 9 V» μέχό1 ιών ιι έχουσα ώς μαθήματα
Παραλλήλους Πλουτάρχου καί ’Αριθμητικήν.
Ή δέ τρίτη άπό II μέχρι 12 έχουσα τήν τοΰ.
Ξενοφώντος Κύρου Άνάβασιν καί Γραμματικήν.
’ Αναστάσιος Καραβίας διδάσκαλος τής ελληνικής
γλώσσης».
Ό Καραβίας ήτο καλός Ιλληνιστής, άλλά
άνθρωπος μέτριου νοΰ καί ιδιορρύθμου χαραβ 1 Βλέπε τό περιοδικόν Ζαχνν&κχ Άν&ών τοδ 1877.
ε τ ο ς γ 'ά ρ . 3-
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κτήρος. Ήτο άφελής ιό ήθος, έφόρει έλαφρά
έν.δύματα κατά τό θέρος καί τόν χειμώνα. Ά π έθανεν κατά τό 1855 εκ τής έπιδημίας τής χολέ
ρας, καί είναι εκ τών πρώτων ταφέντων είς τό
νεκροταφεΐον Ζακύνθου. Μερικοί έν Ζακύνθφ
ενθυμούνται άκόμη τόν μικρόσωμον γέροντα,
τόν Ιδιότροπον καί σκαιόν διδάσκαλον. Ή τ ο
θιασώτης τής Ρωσσίας. Ένόμιζεν ότι οί Ρώσσοι
θά κατέστρεφον τούς Τούρκους καί θά εΐργάζοντο πάντοτε υπέρ τοΰ ελληνικού μεγαλείου.
Ό Καραβίας ήτο φιλόπατρις είς τό άκρον. Ή
ψυχή τόυ έφλέγετο άπό τό όνειρον τής μεγάλης
'Ελλάδος. Έ ν Ζακύνθφ έγένετο Φιλικός καί
κατηχήθη ε’ις τά μυστήρια τής Φιλικής Ε τ α ι
ρίας1. Ή Ζάκυνθος κατά τήν επανάσιασιν ήτο
ή εστία καί τό καταφύγιον τών επαναστατών
καί προσφύγων. Ό Λαός τής Ζακύνθου περιέθαλπε με άγάπην τά γυναικόπαιδα .καί έδέχετο
τούς πολεμιστάς καί τάς οίκογενείας αυτών. Ό
Κολοκοτρώνης, ό Πλαπούτας, ή οικογένεια τοΰ
Μάρκου Μπότσαρη διέμειναν έν Ζακύνθφ. Κά
τωθι τοΰ φρουρίου, πρός τόν δρόμον τοΰ
ψηλώματος, υπάρχει πενιχρός έρειπωμένος ναΐ
σκος τιμώμενος έπ’ δνόματι τοΰ τροπαιοφόρου
Γεωργίου, καί όστις έχρησίμευεν ώς Ιστία τής
Φιλικής Εταιρίας εν Ζακύνθφ. Έκεϊ ώρκίσθησαν επί ίεράς εΐκόνος καί αργυρού πιστολιού
οί διαπρεπέστεροι Ζακύνθιοι καί πολλοί ξένοι,
μεταξύ τών οποίων καί ό διδάσκαλος ’Αναστά
σιος Καραβίας.
Κάποτε ό Καραβίας μετέβη είς ’ Ιθάκην όπως
ψηφισθή άρχιερεύς υπό τοΰ κλήρου τής πατρίδος του, άλλά δέν έπέτυχεν. Έπιστρέψας είς Ζ ά 
κυνθον έξηκολούθησε νά παραδίδη μαθήματα.
Τότε ό Σολωμός τόν προσέλαβε διδάσκαλον όπως
τελειοποιηθή είς τήν γνώσιν τής ελληνικής γλώσ
σης, άκολουθών τήν συμβουλήν τοΰ Σπυρίδωνος
Τρικούπη.
‘ Ο ποιητής τότε μόλις είχεν έπιστρέψει άπό
τήν ’ Ιταλίαν όπου είχεν Ιμποτισθή τό ευγενικόν
φώς τής Τέχνης.
‘ Ο Ιίολυλάς άναφέρει ότι ό Σολωμός έτρεφε
μεγάλην εύγνωσύνην πρός τούς ’ Ιταλούς διδα
σκάλους του, οί όποιοι έφανέρωσαν διά πρώτην
φοράν είς τήν ψυχήν του τό 'Ωραΐον καί τό
’ Αληθές. Ό ποιητής ήγάπησεν είς δλην του τήν
ζωήν τήν ’Ιταλίαν, διά την όποιαν έγραψε τόν
στίχον :
ove bárbaro giunsi e tal non sono.

Έπιστρέψας είς τήν Ζάκυνθον είχεν άνάγκην
νά τελειοποιηθή εις τήν έλληνικήν γλώσσαν. Τά
δλίγα ελληνικά οπού είχε μάθει προτού άναχωρήσει είς ’Ιταλίαν, υπό τόν ΐερέα Νικόλαον
1 Βλέπε 'Ιστορία Ίονίου Κράτους όπό Π . Χιώτη,
τόμ. Α'. Ζάκυνθος ι$ 74, σελίς 318.

Κασσιμάτην, δέν ήσαν διόλου Ιπαρχή δΓ αυτόν
όπού ήθελε ν’ αφιέρωση τήν σκέψιν του καί
τήν ψυχήν του είς τήν έλληνικήν πατρίδα.
Δεύτερος διδάσκαλος τοΰ Σολωμοΰ ύπήρξεν
ό Καραβίας. Βεβαίως ό ποιητής Ιζήτει περισ
σότερον νά έμβαθύνη είς τό πνεύμα τής άρχαίας έλληνικής σοφίας, παρά είς τούς ξη
ρούς γραμματικούς τύπους. Καί διά τούτο
έκαμε μεγάλος προόδους είς μικρόν χρονικόν
διάστη μα.
Ά λλά ό καλύτερος διδάσκαλος τοΰ Σολωμοΰ
δέν ήτον ο Καραβίας, ήτο ό ζακύνθιος λαός,
τά δημοτικά άσματα καί οί πλανόδιοι τραγουδισταί, μεταξύ τών όποίων ό τυφλός έκεΐνος

Νικόλαος Κοκονδρής, ό όποιος έψαλλε διά τήν
πυρκαϊάν τής Ιερουσαλήμ:
Ό "Αγιος Τ ά φ ος του Χριστού, εκείνος δέν έκάη,
Έ κεΙ πού βγαίνει τό άγιο φ ώ ς άλλη φ ω τιά δέν πάει.

‘ Ο Σολωμός ήκουε πάντοτε μέ προσοχήν τόν
τυφλόν αίιτόν ραψφδόν διότι είς τόν στίχον
του ευρισκε τό ποιητικόν αίσθημα τοΰ ζακυνθινοΰ λαού.
Καθώς ό Δάντης, θά ή μπορούσε νά εΐπη και
ό Σολωμός, ότι άπό τά δημοτικά τραγούδια, τά
θησαυροφυλάκια αύτά τής λαϊκής έμπνεύσεως,
Kul όχι άπό κανένα διδάσκαλον, έδιδάχθη:
lo bello stile cb e gli ha fatto onore.
Μ Α ΡΙΝ Ο Σ Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ
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φαίνεται φανερόν, ότι αυτή ή φωνή
Είςτώνεμέλαών
καί τών καιρών πού λέγει «δότε
μας πλούτον καί νά δήτε πώς θά έχωμεν καλό
σπιτικό», εινε καί ψεύτικη καί άφίνει άνέπαφον
ολόκληρον τήν δυσκολίαν. Είνε καλλίτεροι' βέ
βαια νά λέγωμεν : «δότε μας τήν έργασίαν σας,
καί τό σπιτικό θ ά γίνη». Δέν βλέπω πώς είνε
δυνατόν ν ’ άποφύγωμεν τήν σοβαράν έργασίαν,
τήν έργασίαν όλων καί κάθε ημέρας· καί πολλά
πράγματα υποδεικνύουν μίαν μετατροπήν πού
άρχίζει νά επικρατή είς τάς ίδέας καί είς τάς
ένεργείας τών άνθρώπων σχετικώς πρός τήν
χειροτεχνίαν καί ή οποία ήμπορεί νά προξενήση
πολλήν ωφέλειαν είς τό πρακτικόν μας ζήτημα.
Μία νέα έποχή ήμπορεί τήν χειροτεχνίαν τοΰ
κόσμου νά τήν κατανείμη καλλίτερα μεταξύ
όλων τών μελών τής κοινωνίας καί έτσι νά
καταστήση τήν εργασίαν δλίγων ώρών περισσό
τερον σύμφωνον μέ τάς άνάγκας τοΰ άνθρώπου
καί'ν’ αύξήση τήν δύναμίν του. Ά λλ’ ή άναμόρφωσις πού επιδιώκεται είς τά οίκιακά, δέν
πρέπει νά ήνε μονομερής. Χρεωστεΐ νά βελ
τίωση ολόκληρον τό σύστημα τής κοινωνικής
μας ζωής. Χρεωστεΐ νά πηγάζη άπό άπλήν ζωήν
καί υψηλόν φρόνημα, χρεωστεΐ νά αρη τούς
φραγμούς τής κοινωνίας καί νά θεμελιώση τήν
οικιακήν υπηρεσίαν Ιπί άλλης βάσεως. Χρεωστεΐ
νά έλθη είς συνάφειαν μ’ εκείνο πού ό άνθρω
πος είλικρινώς άφιερόνεται είς τό επάγγελμά
του, — όχι καθώς τό έξέλεξαν οί γονείς καί οί
φίλοι του, άλλά καθώς τοΰ τό υπέδειξε μέ έρωτα
καί μέ σοβαρότητα τό δαιμόνων του.
Καί δέν έξηφανίσθη, φαίνεται, πάσα ελπίς
δΓ αυτήν τήν άναμόρφωσιν. Βέβαια, έάν άρχί* Τέλος· «Παναθήναια»
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σωμεν νά διορθόνωμεν τάς λεπτομερείας τοΰ
παρόντος μας συστήματος καί νά βελτιόνωμεν
μερικάς καί ν’ άφίνωμεν τάς άλλας, δέν θ ’ άργήσωμεν μετ’ ολίγον άπό απελπισίαν νά παραιτήσωμεν τό έργοί1. Διότι αί κοινωνικαί μας συνθήκαι άπέχουν άκόμη πολύ άπό τήν άλήθειαν
καί τήν δικαιοσύνην. Ά λλ’ έάν θέσωμεν τόν
πέλεκυν είς τήν ρίζαν τοΰ δένδρου, θ ά έχωμεν
ελπίδα περί προαγωγής τοΰ έργου μας. Ά ς
κυττάξωμεν λοιπόν πώς ή οίκία μας μέ τό κάθε
τί της ν’ άποτελή μαρτύρων, ότι ή καλλιέργεια
τοΰ άνθρώπου είνε ό τελικός σκοπός διά τόν
όποιον έκτίοθη καί ηύτρεπίσθη, ότι στέκεται
έκεΐ ΰπό τόν ήλων καί τήν σελήνην διά σκοπούς
πού είνε όμοιοι καί όχι όλιγώτερον εύγενεΐς
άπό τούς ίδικούς των. Δέν έστηλιάθη δι’ εορτάς
καί διά τόν ύπνον, άλλά ή πεύκη καί ή δρΰς μέ
χαράν θά καταβοΰν άπό τά βουνά των διά νά
βαστάσουν τήν στέγην άνθρώπων πού είνε οσον
καί έκεΐναι πιστοί καί άναγκαΐοι διά νά σχημα
τίσουν άσυλον, χό όποιον πάντοτε στέκεται
όρθάνοικτον είς όλους τούς καλούς καί αληθι
νούς ανθρώπους, μίαν αύλήν πού είνε όλοφώ·
τιστη άπό ειλικρίνειαν καί πού θεία γαλήνη καί
ίλαρότης ξαπλόνεται είς τήν μορφήν τών άνθρώπα>ν καί δέν άφίνει νά θολώση ή διαύγεια
τής ύποστάσεώς των, όπού κατοικούν έκεΐ μέσα
άνθρωποι οί όποιοι ήξεύρουν τί χρειάζονται
καί δέν ΙρωτοΟν τό σπίτι σου πώς πρέπει νά
κυβερνηθή τό ΐδικόν των. Έ χουν σκοπούς καί
δέν χάνουν τόν καιρόν των είς μικρολογίας. Τό
φαγί καί τό πιοτό δέν αποτελεί τήν τάξιν τοΰ
οίκου, άλλά ή γνώσις, ό χαρακτήρ καί ή δράσις
άπαιτοΰν τόσην ζωήν καί παρέχουν τόσην τέρψιν, πού έπαυσε πλέον νά μελετάται μέ τόσην
προσοχήν τό έδεσματολόγιον. Μαζί μέ τόν σκο-
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πόν ήλλαξεν επίσης και ο γνώμων μέ τον οποίον
συνήθως Ιμετρούντο οί άνθρωποι και τά πράγ
ματα. Πτωχεία καί πλούτος θεωρούνται τώρα
ίκεΐνο πού καί είνε. Βαθμηδόν θ ά κατανοηθη
οτι μόνον εκείνοι είνε πτωχοί άνθρωποι, οί
όποιοι καί αισθάνονται πτωχόν ιόν Ιαυτόν των
καί δτι ή πτωχεία συνίσταται μόνον εΐς τό νά
αισθάνεται τις τον Ιαυτόν του πτωχόν. Οί πλού
σιοι καθώς τούς φανταζόμεθα—καί μεταξύ αυτών
οί πολύ πλούσιοι — έάν εξητάζοντο δρθώς, θα
εύρίσκοντο πολύ πτωχοί καί Ρακένδυτοι. Πρό
παντός οί μεγάλοι μάς κάμνουν νά αϊσθανώμεθα την άδιαφορίαν τών περιστάσεων. ’Α φυ
πνίζουν τάς ύψηλοτέρας ιδέας καί αισθήματα
καί καταπνίγουν τάς ποταπάς έξεις τής άνέσεως
καί τής ευζωίας· αί ΰψηλότεραι δμως ίδέαι
παντού ευρίσκουν τό άντικείμενόν των, §νφ
μόνον αί κατώτεραι συνήθειαι έχουν ανάγκην
τάιν μεγάρων καί τών συμποσίων.
’Έτσι λοιπόν ό άνθρωπος θά ήξιζε νά είνε
εις θέσιν νά λίγη: Τό σπίτι μου είνε είς αυτόν
εδώ τόν τόπον, διά νά κάμη τόν τόπον εΰγενέστερον, — είνε σπίτι πού οί οδοιπόροι ευρίσκουν
μέσα τροφήν καί άσυλον. Σέ παρακαλώ, άγαπητή οικοδέσποινα, μην Ινοχλήσης τόν εαυτόν
σου καί Ιμέ μέ την φροντίδα σου διά νά στρώ
σης πλούσιον τραπέζι διά τόν άνδρα Ικεΐνον καί
τήν γυναίκα πού έκρουσε τήν θύραν μας, ή διά
νά σιγυρίσης κοιτώνα πού τόν Ιστόλισαν πολλοί
κόποι. Αυτά τά πράγματα εάν τά θέλουν, ήμποροΰν νά τά ευρουν μέ εν δολλάριον είς κάθε
χωρίον. ’Αλλά μέ τό φέρσιμόν σου νά κάμης
ώστε αύτός ό ξένος, εάν θέλη, νά ήμπορή νά
Ανάγνωση επάνω είς τήν μορφήν σου, εις τόν
τόνον τής φωνής σου καί είς ολην σου τήν δια
γωγήν, τήν καρδίαν σου καί τήν σοβαρότητα σου,
τάς σκέψεις σου καί τήν θέλησίν σου, πού δεν
ήμπορεΐ νά τάς άγοράση είς τήν πόλιν ή είς τό
χωρίον καί τάς οποίας διά νά τάς ίδή, προθύμως
θ ά θελήση νά ύποβληθή είς τους κόπους καί είς
τάς στερήσεις μακρινού ταξειδίου. Νά στρώσης
βέβαια τό τραπέζι καί νά ετοιμάσης καί τόν
κοιτώνα διά τόν οδοιπόρον, άλλα νά μή συγκέν
τρωσης τήν φιλοξενίαν, μόνον είς αύτά τά πράγ
ματα. Τιμή είς τό σπίτι Ικεΐνο πού Ιπικρατεΐ
εκεί ή άπλότης μέχρι τών όρίων τής στερήσεως,
πού άγρυπνεΐ τό λογικόν καί Ιπιβλέπει καί άναγινώσκει τούς νόμους τού σύμπαντος, δπου ή
ψυχή σέβεται τήν άλήθειαν καί τήν άγάπηνκαί
δπου πάσα πράξις είνε ποτισμένη από αληθι
νήν τιμιότητα καί εύμενή εΰπροοηγορίαν προς
άλλους...
'Υπάρχουν πολλά πτωχικά σπίτια είς μικράς
καί μεγάλας πόλεις, δπου ευφυΐα καί καλαισθη
σία καί κάποτε ή μεγαλοφυΐα κατοικεί μαζί μέ
τήν ένδειαν καί τήν κακουχίαν...
Σέβομαι τόν άνθρωπον πού φιλοδοξεί δχι
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δάφνας είς τήν πολιτείαν ή είς τον στρατόν, οχι
νά γίνη νομομαθής ή φυσιοδίφης, δχι ποιητής
ή στρατηγός, άλλα νά είνε μάοτορης είς τήν
τέχνην τής ζωής καί νά προΐσταται έπαξίως είς
τό ύπούργημά του ώς κύριος ή υπηρέτης, ώς
σύζυγος, πατήρ καί φίλος. ’Αλλά καί δι’ αυτήν
τήν κλήσιν, ώς καί δι’ εκείνος τάς άλλας, άπαιτεΐχαι τόσον πολλή ίκανότης — ίσως τόση καί
περισσότερη άκόμη — καί τό αίτιον τής άποτυχίας μένει πάντοτε τό ίδιον. Νομίζω δτι τό Ιλάττωμα τής οικιακής μας ζωής έγκειται είς τό δτι
δεν φυλαχτεί τήν άγιότηια τού ανθρώπου. 'Η
άχέλεια τής κυβερνήσεως, ή ατέλεια τής ανατρο
φής, ή άχέλεια τής θρησκείας είνε ένα καί το
αυτό μέ τήν ατέλειαν τής Ιδιωτικής ζωής.
Εις τά παλαιά παραμύθια διηγούνται δι’ ένα
μανδύαν πού Ιστάλη άπό τόν τόπον τών θαυ
μάτων ώς δώρον διά τήν ώραιοτέραν καί άθωοτέραν κόρην τής αυλής τού βασιλέως Ά ρτου .
Θά Ιδίδετο ώς γέρας είς εκείνην πού θά ήμποροΰσε νά τόν φορέση. 'Όλαι έτρεξαν νά τόν
δοκιμάσουν, άλλά δέν έπήγαινεν είς καμίαν. Διά
τήν μίαν ήτο πολύ πλατύς, διά τήν. .άλλην έσύρετο κατά γής είς πολύ μάκρος καί ή τρίτη μό
λις ήδύνατο νά σκεπάση μέ αυτόν τούς ώμους
της. "Ήρχισαν λοιπόν νά λέγουν δτι ό Σατανάς
ήταν μέσα είς τόν μανδύαν, άλλά μέσα είς αυτόν
ήτον ή άλήθεια καί αυτή άπεγύμνωνετήν ασχή
μιαν, πού ή καθεμία ήθελε νά κρύψη. 'Όλαι
μέ φρίκην έφευγαν μακράν άπό τό φοβερόν
ένδυμα, μόνον ή άθώα Γενέλα ήλθε μέ τήν
παιδικήν άφέλειαν καί κατώρθωσε νά τό φο
ρέση. ’Έ τσι καί κάθε άνθρωπος είς τάς σκέψεις
του συναποφέρει μαζί του καί έν μέτρον άνθρώπινον, τό όποιον δοκιμάζει είς κάθε παροδίτην.
Δυστυχώς μεταξύ πολλών χιλιάδων ούτε είς δέν
φθάνει τό μέγεθος καί τήν συμμετρίαν τού
προτύπου. Ούτε Ικεΐνος πού μετρρ, ούτε οί
άνθρωποι πού γυρνούν είς τούς δρόμους, ούτε οί
εκλεκτοί πού κινούν τόν θαυμασμόν του — οί
ήρωες τού γένους. ’ Εάν τούς έξετάση μέ κρίσιν,
θ ’ άνακαλύψη δτι δλίγιστα πράγματα άρκοΰν διά
νά τούς Ικανοποιήσουν. Παρατηρεί μέ πόσην
ταχύτητα ή ζωή φθάνει είς τήν κορυφήν καί
πόσον μετρίας απαιτήσεις έχουν οί περισσότεροι.
Μόλις φθάσουν είς τήν ωριμότητα τής ηλικίας
των, δλοι τυχαίνει νά έχουν ένα συμβάν, ή νά
συνήντησαν κύκλον ανθρώπων ή νά διήλθον
μίαν περίοδον τής ζωής, πού αποτελεί τό κρίσιμον σημειον τής ζωής των καί τό γεγονός
Ικεΐνο, τό όποιον καθορίζει τήν ιστορίαν των.
Είς τάς γυναίκας είνε τούτο έρως ή γάμος (πού·
είνε καί τό φρονιμώτερον) καί δμως είνε λυπη
ρόν δλας τάς περιπετείας καί ολόκληρον τήν
σειράν μιας Αναπτυσσόμενης ζωής νά τήν καθορίζη καί νά τήν επισφραγίζη μία τόσον πρώιμος
καί συνήθως τόσον άπερίσκεπτος περίοδος τής

ζωής, όποία είνε ή ηλικία τοΰ νεαροί έρωτος
καί ιού γάμου. Είς τούς άνδρας πάλιν την Ακμήν
αποτελεί ό τόπος τής Ικπαιδεύσεώς των, ή εκ
λογή τού επαγγέλματος, ή Ιγκατάστασις είς μίαν
πόλιν ή ή μετοίκησις πρός δυσμάς ή πρός άνατολάς ή κάτι άλλο παρόμοιον μεγαλωμένον
μικρολόγημα καί μόνον ώς πρός τήν σχέσιν μέ
τούτο αποκτούν ενδιαφέρον δλα τά κατόπιν έτη.
Αύτός είνε 0 λόγος διά τόν όποιον δέν δυσκολενόμεθα ν’ άνακαλύψωμεν τΐ αποτελεί τήν διασκέδασιν τοΰ καθενός καί εάν άπαξ γντυρίσωμεν
τά δύο ή τρία κύρια συμβάντα τής ζωής του,
ήξεύρομεν πλέον εκ τών προτέρων τί σκέπτεται
διά κάθε νέον θέμα τής συνδιαλέξεως. Μέ τήν
Ιδίαν ευκολίαν παρατηρούμεν τούτο καί εΐς
τούς δήθεν μορφωμένους, καθώς καί είς τούς
αμόρφωτους Ανθρώπους. "Ετυχε νά ίδώ εΐς
άκαδημαΐκάς όμηγύρεις καί Ιορτάς, άνθρώπους
ευφυείς, πού Ιπανήλθον μετά δέκα έτη άφ ’ δτου
τελευταΐον Ιγκατέλειψαν τό πανεπιστήμιου καί
μού εφάνησαν οί ίδιοι καί απαράλλακτοι νεανίαι, καθώς καί όταν τό είχαν άφίσει. Τά ίδια
άστεΐα τούς διασκεδάζουν, τό ίδιον άχυρον τούς
εγαργάλιζε. Τό άνδρικόν παράστημα καίτά δη
μόσια υπουργήματα μέ τά όποΐα επανήλθαν
τώρα στολισμένοι, μού Ιφαίνετο ώς μία πολυ
τελής μεταμφίεσις — κάτω άπό τάς πτυχάς της
έξηκολούθουν πάντοτε νά είνε άκόμη παιδία.
Ποτέ δέν κατορθώνομεν νά ήμεθα πολΐται. τοΰ
κόσμου, άλλα μένομεν Ιπαρχιώται, οί όποιοι
πάντοτε νομίζουν δτι κάτθε πράγμα είς τήν κωμόπολίν των είνε δπωσούν καλλίτερον παρά
κάθε τι είς δλον τόν άλλον κόσμον. Εΐς τόν
καθένα τό περιστατικόν πού σνγκεντρόνει τήν
περισσότερόν σημασίαν, είνε άλλοιώτικο, άλλά
εΐς τόν καθένα υποθάλπει τό πυρ ενός άχορτάστου εγωισμού.
Τό περιστατικόν αυτό είς τόν ένα ήτον δτι
Ιπήγεν είς τήν θάλασσαν καί έγινε ναυτικός,
είς τό.ν άλλον ήσαν α! δυσκολίαι πού άπήντησεν
είς τάς σπουδάς του καί τάς Ινίκησεν, είς τόν
τρίτον ήτο τό ταξίδι πρός δυσμάς ή πέραν τοΰ
’Ωκεανού, εΐς τήν Καντώνα, εΐς τόν τέταρτον ή
παραίτησίς του άπό τήν αΐρεσιν τών Κουακέρων,
ε?ς τόν πέμπτον ή νέα του δίαιτα σύμφωνα με
τούς κανόνας τής φυτοφαγίας, είς τόν έκτον ή
είσοδός του εΐς τόν σύλλογον πρός άρσιν τής
δουλεμπορίας καί είς τόν έβδομον ή παραίτησίς
του άπό αυτόν. Ή τοιαύτη ζωή είνε ζωή γεμάτη
άπό μικρολογήματα καί μηδαμινότητας. Πάρα
πολύ εύκολα ίκανοποιούμεθα.
:·]■ ■ > ?·■"<■ Τό λυπηρόν αυτό άποτέλεσμα πιστεύω δτι
γίνεται ορατόν καί είς τήν ύπόστασιν καί εΐς τό
φέρσιμόν τών άνθρώπων.Οί άνθρωποι πού βλέπομεν τόν ένα μέσα είς τόν άλλον, δέν μάς δίδουν
τήν εικόνα καί τήν παραβολήν τοΰ Ανθρώπου.
Οί άνθρωποι πού βλέπομεν, τρέχουν είς τόν

κόσμον σαν νά τούς κυνηγούν μέ τό μαστίγιον,
είνε βασανισμένοι, ζαρωμένοι καί φοβισμένοι·
δλοι φαίνονται σάν οί άχαμνόοντες Αοράτων
ιππέων. Πόσον σπάνια μάς παρέχεται Αφορμή
νά ίδωμεν γαλήνην. Κάνένα άνθρωπον δέν μάς
Ιδόθη άκόμη νά ίδωμεν.Δέν γνωρίζομεν τήν υψη
λήν του ύπόστασιν, Ικείνην πού Ανήκει είς αυτόν
καί πού ήμερόνει καί μεταρσιόνει τόν θεατήν.
Μεταξύ μας δέν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι καί
τό πλήθος δέν δεικνύει καμίαν βίαν νά γίνη
τέλειον. Καί !ν τούτοις καθ' δλην μας τήν ζωήν
τρέφομεν τήν άκλόνητον πίστιν είς μίαν καλλιτέραν ζωήν, είς καλλίτερους άνθρώπους, εις άγνάς
καί εύγενεΐς σχέσεις, παρ’ δλην τήν Απειρίαν μας
ώς πρός τήν αληθινήν άνθρωπίνην κοινότητα.
Βεβαίως ή πρόθεσις τής φύσεως δέν ήτο, μέ
δλην αύτήν τήν τεραστίαν σπατάλην μέσων καί
δυνάμεως, ν’ άρκεσθή είς τήν παραγωγήν τοιούτου Αποτελέσματος, τόσον εύθηνού καί τόσον
μέτριου. Ή έφεσις τής καρδίας διά τό αγαθόν
καί διά τό Αληθές μας διδάσκει κάτι καλλίτερον
— ναί, αυτοί οί άνθρωποι Αποτελούν ύπόδειξιν
διά μίαν καλλιτέραν ζωήν.
Κάθε Ατομική φύσις έχει καί τήν ίδικήν της
ωραιότητα. Είς κάθε κοινωνίαν, είς κάθε οίκογενειακόν κύκλον μάς έκπλήττει πάντοτε ό πλού
τος τής φύσεως, οσάκις Ακούομεν τόσους νέους
τόνους πού δλοι είνε Αρμονικοί, καί οσάκις βλέ
πομεν εΐς κάθε νέον άνθρωπον και μίαν πρωτο
τυπίαν τής συμπεριφοράς, πού έχει τό Ιδιαί
τερόν της καί Ιξαιρετικόν θέλγητρον, καί όσάκις
άναγινώσκομεν νέας Ικφράσεις τού προσώπου.
Παρατηρούμεν δτι διά τόν καθένα ή φύσις
έθεσε τάς βάσεις Ινός θείου οικοδομήματος,
φθάνει μόνον ή ψυχή νά θελήση νά κτίση επάνω
είς αύτάς. Δέν υπάρχει πρόσωπον καί μορφή
τήν οποίαν είς τάς παραστάσεις μας νά μήν
ήμπορούμεν νά τήν συνδέσωμεν μέ μεγάλην
δύναμιν τού πνεύματος ή με έκτακτον ευγένειαν
ψυχής. Είς τήν πείραν μας, βέβαια, ή ώραιότης
δέν είνε, καθώς έπρεπε νά είνε, ή φυσική προίκα
τού Ανδρος και τής γυναικός, ή όποία ν’ άνήκη
αύτονοήτως εις δλους, καθώς καί ή α’ίσθησις.
Καί είς αύτάς άκόμη τάς ωραίας ή ώραιότης
είνε σάν ένας περαστικός επισκέπτης, — ή, καθώς
κάποιος έξεφοάσθη, φθάνει εΐς τήν άκμήν της
καί είνε τελεία μόνον εΐς μίαν στιγμήν, πρό τής
οποίας είνε άκόμη άωρος καί μ η ά τήν όποιαν
είναι πλέον μαραμένη. Ά λλα ή ώραιότης ποτέ
δέν εύρίσκεται εΐς άφθαστον άπόστασιν άπό τά
μάτια μας. Κάθε πρόσωπον καί κάθε μορφή
υποδεικνύει καί τήν ίδικήν της ορθήν καί ύγιά
κατάστασιν. Οί φίλοι μας δέν είνε Ικεΐνοι πού
ήμποροϋν νά είνε. Ποία είνε ή δύναμις πού
μένει κρυμμένη ύπό τούς χαρακτήρας τών πλα
σμάτων τούτων άπό χώμα καί σποδόν, τών πλα
σμάτων πού μάς άντικρύζουν εΐς τόν δρόμον,
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περί αΰτοΰ πήγαινε νά Ιρωτήσης τάς καρδίας είς τόν δρισμόν του περί τοΰ μεγάλου άνδρός
πού έδονήθησαν καί εσυγκινήθησαν από τά πλά προσθέτει: «αυτός είνε Ιχεΐνος πού ήμπορεΐ νά
σματα ταΰτα. 'Η μυστηριώδης έπιρροή τής μορ συγκαλέση τήν καλλίτερην συντροφιάν, όπόταν
φής Ιπί τής φαντασίας καί τής διαθέσειος υπερ θέληση . . . »
βαίνει δλην τήν φιλοσοφίαν μας. Τό πρώτον
Αύτή εΐνε ή ευτυχία ή δποία Ικεϊ πού έγνωβλέμμα πού άντικρύζει τό ίδικόν μας ή μπορεί ρίσθη πραγματικώς, υπερβαίνει δλας τάς άλλας
νά μας πείση, δτι ή ΰλη φέρει, μέσα της δυνάμεις Ικανοποιήσεις, ή οποία είνε πολυτιμότερα τής
άνωτέρας άπό χάς ίδι.κάς της καί ότι δεν υπάρ πολιτικής, τοΰ Ιμπορίου καί τών εκκλησιών.
χουν νόμοι τών γραμμών καί τής έπιφανείας, Διότι, δέν εΐνε έτσι; — φανταζόμεθα δτι, εάν οί
οί όποιοι νά ήμπορέσουν ποτέ νά Ιξηγήσουν άνθρωποι συνήντων άλλήλους, δπως έπρεπε νά
τήν άνεξάντλητον έκφρασιν τής μορφής. Βλέποσυναντώνται, δπως συναντώνται μεγάλαι δυνά
μεν κεφαλάς νά περιστρέφωνται Ιπί τοϋ άγονος
μεις ·— ό καθένας των ευεργέτης, διάττων αστήρ,
τής σπονδυλικής στήλης — καί τίποτε περιπλέον
πλούσιος είς έργα, είς ιδέας, είς γνώσεις — θά
καί βλέπομεν κεφαλάς πού φαίνονται νά περι- εϊχαμεν τότε μίαν άληθινήν πανήγυριν τής
στρέφωνται Ιπάνω είς ένα άξονα, τόσον βαθύν
φύσεως, πού συμβολικώς θά τήν παρίσταναν
σάν τον άξονα τοΰ κόσμου, — τόσον βραδεία,
δλα τά πράγματα- καί ίσω ς ό έρως είνε τό
νωχελής καί υπέροχος είνε ή κίνησίς των. Ά π ό
υπέρτατον σύμβολον τής φιλίας, καθώς καί δλα
τά χείλη τοΰ συντρόφου μας θά μάθωμεν, αν τάλλα πράγματα φαίνονται δτι είνε σύμβολα
οι μεγάλοι διδάσκαλοι τής σκέψεως καί τής τής άγάπης. Έκει πού μέ τήν πρόοδον αναπτύσ
ποιήσεως κατοικούν μέσα είς τό πνεύμα του, ή σεται ό χαρακτήρ καθενός άνθρώπου, αί σχέσεις
αν τοϋ ήνε ξένοι. Βλέπομεν γραμμένην είς τό
του πρός.τούς άρίστους άνθρώπους, πού είς τάς
μέτωπόν του, εάν τον συναντήσωμεν μετά πολλά άρχάς εφαίνοντο νά έχουν μίαν Ρομαντικήν
έτη, πόσην πρόοδον έπαμεν ή αν έμεινεν είς ΐό μόνον χροιάν, αποκτούν βαθμηδόν μίαν σοβαίδιον σημείον δπου τόν άφήσαμεν.
ρωτέραν σημασίαν, καί εκείνος θά έχη ορθά τήν
Έ νφ λοιπόν ή φύσις καθώς καί ό άνθρωπος διδασκαλίαν τής ζωής, ό όποιος έχει άποκτήσει
επίσης, μέ νεύματα καί υπαινιγμούς, μάς υπο . πείραν καί ικανότητα είς τήν ήθικήν τής φιλίας.
Έκτος τής σημασίας πού τό σπίτι πρωτίστως
δεικνύουν μίαν άληθινήν καί υπέροχοι1 ζωήν,
μίαν οικιακήν διαχείρισιν άνταξίαν τοΰ κάλλους έχει διά τόν γάμον, ιήν οικογένειαν καί τήν
καί τοΰ μεγαλείου τοΰ κόσμου, τά ίδια μάς φιλίαν, ώφειλεν επίσης νά είνε καί Ιστία καλ
διδάσκουν καί κατ’ Ιδίαν αί άρισται εκεΐναι. λιέργειας τών ώραίων τεχνών κάί ευλαβούς
σχέσεις μέ μερικούς ανθρώπους, τάς όποιας μας λατρείας.
ωθεί πάντοτε ή καρδία νά συνάψω μεν. Ευτυχής
Παν δ,τι οπωσδήποτε εισάγει τόν κάτοικον
θά εΐνε 6 οίκος, δπου αί σχέσεις τών ανθρώ είς μίαν πλουσιωτέραν ζωήν, παν δ,τι μορφόνει
πων καθορίζονται άπό τόν χαρακτήρα κατά τό μάτι καί τό αυτί τον καί τό χέρι του, δ,τι
τήν ύπερτάτην καί δχι κατά τήν κατωτάτην τόν ξελαγαρίζει καί τοΰ δίδει εκτασιν, Ιδώ μέσα
τάξιν, ό οίκος δπου τόν γάμον συνάπτει ό χα- πρέπει νά ευρίσκη τό άσυλόν του. Καί δμως
ρακτήρ και δχι ή σύγχυσις καί τό άνακάτωμα δεν πρέπει νά νομίζη κανείς, δτι. ή κτήσις
άφορμών πού δεν τολμώμεν νά τάς φανερώωραίων πραγμάτων είνε άναγκαία προς τούτο
σωμεν. 'Ο γάμος θά εΐνε τότε δεσμός πού καί δι’ αΰτό δέν πρέπει νά ζητή νά- μεταβάλη τό
εις τόν καθένα Ιγγυάται τήν πολυτιμοτέραν σπίτι του είς μονσεΐον. Προτιμότερον θά ήτον,
χαράν καί τήν τιμήν, πού είς τόν έτερον ήμποΙάν Ιπανήρχετο πάλιν ή εύγενής εκείνη συνήθεια
ρεΐ νά είνε σιωπηλός, διαρκής καί φυσικός εύερτώνΈλλήνων,καί τά δημιουργήματα τών ώραίων
γέτης. Ναί, καί είς τόν σκεπτικιστήν πού αμφι
τεχνών επιμελώς Ισυνάζοντο μέ τό ευλαβές σέβας
βάλλει δν ό άνθρωπος ήμπορή εν γένει νά καί τήν καλαισθησίαν τοΰ λαού καί προσεφέΙξυψώση άλλους καί ό ίδιος νά μεταρσιωθή
ρόντο Ιλεύθερα είς δλους, σάν τό φώς τοΰ ήλιου.
μαζί, υπάρχει αρκετή άπάντησις μέσα είς τόν
Καί τότε θά έδικαιούμεθα νά σκεπτώμεθα, δτι
πόθον καί είς τήν δύναμιν, είς τήν φαιδράν καί οί ίδιου εΐμεθα καλλιτέχναι καί δτι ό καθέ
καί εξευγενιστικήν συναναστροφήν με άλλους νας μας είνε συναγωνιστής μέ τόν Φειδίαν και
άνθρώπους, είς τό δυνατόν τής οποίας δλοι οί
μέ τόν ’ Ραφαήλ είς τήν παραγωγήν Ικείνου πού
έχέφρονες Ιπίστευσαν καί τής οποίας Ιλαβαν είνε ώραΐον καί εξαίσιον. Ή πηγή τοΰ ωραίου
πείραν.
είνε ή καρδία, καί κάθε μεγαλόψυχος ίδέα φωτί
Τό στόλισμα Ινός σπιτιοΰ είνε οί φίλοι πού ζει. τούς τοίχους τοΰ δωματίου σου. Διά τί τήν
εισέρχονται καί εξέρχονται. Δεν ύπάρχει μεγαλείδύναμιν προς έλξιν τών φίλων μας νά τήν χρεωτερον συμβάν είς τήν ζωήν, παρά ή εμφάνισις στοΰμεν είς εικόνας καί δοχεία, είς δακτυλιόλι
είς τόν κύκλον τής οικογένειας μας νέων προ θους καί είς εύρυθμα κτίρια; Διατί νά μετασώπων — προφανώς ώς ?κ τής προόδου τοΰ
βαλλώμεθα καί ήμεΤς οί ίδιοι είς παραρτήματα
χαρακτήρος πού τά Ιλκύει. ’ Ωραία ό Λάνδορ τών ώραίων οίκιών μας; Έ άν δι’ άγάπης καί
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εΐιγενοΰς φρονήματος πάρωμεν μέσα μας τήν
ωραιότητα πού θαυμάζομεν, θ ά τήν εκχύσωμεν
πάλιν έξω επάνω είς τό καθετί πού μάς περι
στοιχίζει...
Δέν υποτιμώ τήν εύγενή Ιπίδρασιν τών άγαλμάτων καί εικόνων έφ’ ημών. Ά λλά πιστεύω
δτι τό δημόσιον μουσείον μίαν ημέραν είς κάθε
πόλιν θ ’ άφαιρέση άπό τά ιδιωτικά οίκήματα
τόν σκοπόν των αυτόν, νά τά έχουν δηλαδή
ίδικά των καί νά τά εκθέτουν...
Έκεΐ πού λατρεύεται τό κάλλος, χρεωστοΰν
νά φθάσουν είς εκείνο τό σημεΐον, πού τό σπίτι
νά θεωρήται ώς ίερός ναός. Ή γλώσσα μιάς
έποχής άξέστου διετύπωσε τήν φράσιν, δτι τό
σπίτι κάθε άνδρός είνε ό πύργος του, άλλά ή
πρόοδος τής αλήθειας θά μεταβάλη κάθε σπίτι
είς βωμόν. Δέν θ ’ άνοιξη επί τέλους ό άνθρω
πος τά μάτια του νά ίδή πόσον προσφιλής εΐνε
είς τήν ψυχήν τής φύσεως, — πόσον αυτή είνε
σιμά του; Δέν θά Ιδη άνάμεσα άπό δλα εκείνα
πού έσφαλμένως τ’ άποκαλεΤ σύμπτωσιν, δτι
πάντοτε καί αιωνίως ΙπικρατεΙ ό νόμος, δτι τό
άτομικόν του είναι είνε ενα κομμάτι μόνον τοΰ
νόμου τούτου, δτι ή εστία του εΐνε μέσα είς τήν
ίδικήν του τήν άνεξιχνίαστην καρδιάν, δτι ή
οίκιακή του διαχείρισις, ή εργασία του, ή ευτυ
χία καί ή δυστυχία του, ή υγεία τοτ>, οί τρόποι
καί ή συμπεριφορά του, δλα Ιπί τέλους δέν εΐνε
άλλο, παρά μία άκριβής καί λεπτομερής, έστω
καί είς άπείρως ελάχιστον μετρον, άναπαράστασις τοΰ δαιμονίου τής αιωνίου Προνοίας; Έ άν
συναισθανθή τόν νόμον, θά παύση ν’ άμφιβάλλη
καί ν’ απελπίζεται. Έ φ ’ δσον τόν βλέπει, κάθε
σκέψις τοι> καί πάσα πράξις εξευγενίζεται, καί
άποκαθαΐρεται καί θά διαπνέεται άπό τό πνεύμα
τής άληθινής εΰσεβείας. Είνε άνάγκη ή καθ-

αγίησις τής Κυριακής νά σημαίνη βεβήλωσιν
ολοκλήρου τής Ιβδομάδος; ”Η μήπως καθηγιάσθησαν αί εκκλησίαι μας, διά νά βεβηλωθοΰν
τά σπίτια μας; Ά ς άναποδογυρίσωμεν αύτά τά
μάγια. Ό άνθρωπος πρέπει νά στέκεται είς τά
ίδικά του πόδια. Νά μην Ινθυμήται τήν θρη
σκείαν του μόνον είς έκτακτους περιστάσεις, καί
οί παλμοί τής σκέψεως, πού φθάνουν μέχρι
τών περάτων τοΰ σύμπαντος, πρέπει νά πηγά
ζουν άπό τήν μυχίαν ζωήν τοΰ σπιτιού. *0
λόγος διά τόν όποιον Ιπροορίσθη ή οίκιακή
ζωή καί άνηγέρθη ή προστατευτική στέγη, είνε
διά νά παρέχη τοιαύτην παρηγοριάν καί άνακούφισιν καί διά νά έπιδιώκη τοιοΰτον τελικόν
σκοπόν. Έ ά ν ζητούνται νά επιτευχθούν μόνον
εν μέρει, ήμπορεΐ ή πολιτεία, ήμπορεΐ τό εμπό
ρων, ήμπορεΐ τό κλίμα, ήμπορεΐ ή εργασία
πολλών ύπέρ ενός νά Ιπιφέρυν καλλίτερον, ή
δχι τόσον καλόν άποτελεσμα. Χωρίς ούτούς τούς
σκοπούς ή κοινωνία εΐνε σαθρά καί ή πολιτεία
παραβίασις. Πιστεύω δτι ό ήρως πού τήν σή
μερον θ ά μάς έκαμνε τήν έντύπωσιν Ινός Φωκίωνος ή Επαμεινώνδα, θά έπρεπε νά είνε
νικητής επί τοΰ Ιδάφους τής οικιακής ζωής.
Εκείνος πού θαρραλέως καί ίπποτικώς καταδαμάζει τήν μέδουσαν ταύτην τών άστικών ηθών
καί τοΰ συρμού,καί δεικνύει είς τούς ανθρώπους
πώς ήμποροΰν νά ζήσουν καθαράν, ώραίανκαί
ήρωϊκήν ζωήν μέσα είς δλην τήν άθλιότητατών
πόλεων καί τών χωρίων μας, εκείνος πού θά μέ
διθάξη νά τρώγω τό ψωμί μου καί ν’ άπολαμβάνω τήν ήσυχίαν μου καί νά φέρωμαι πρός
τούς άνθρώπους χωρίς ν’ άναγκάζωμαι κατόπιν
νά εντρέπωμαι, αυτός θ ’ άποδώση είς τήν άνθρωπίνην ζωήν τήν λάμψιν της, καί τό δνομά
του θ ’ άποβή άξιον τιμής εις τήν ιστορίαν.
Μ εταφαρστής Θ. X . ΦΛΩΡΑΣ
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Είς τό ερχόμενον τεύχος θά δημοσιεύσωμεν
ολόκληρον τό δράμα τοΰ φίλου συνεργάτου μας
κ. Πέτρου Ψηλορείτη, πού εβραβεύθη είς τόν
τελευταΐον Λασσάνειον διαγωνισμόν. Τώρα δημοσιεύομεν τό μέρος τής κρίσεως τοΰ είσηγητοΰ
κ. Σ. Κ. Σακελλαροπούλου, τό σχετικόν μέ τό
βραβευμένον έργον. Ά ς σημειτοθή δτι είς τόν
διαγωνισμόν υπεβλήθη με τόν τίτλον Θυσία,
άλλά κατόπιν δ συγγραφεύς έδωκε τό δνομα τοΰ
ήρωος « Πρωτομάστορας·”.
Ι_Ι «Θυσία», δράμα δίπρακτον, πεζόν, είς άγνήν δη’ * μώδη γλώσσαν, μετ’ αποχρώσεων διαλεκτικών τοΰ
Κρητικού Ιδιώματος. Τ ό δράμα έχει ώ ς βάσιν τό πασίγνωστόν δημοτικόν ποίημα «Τ ό γεφύρι της “Ά ρτας»,
τό όποιον καί άλλοι δύο "Ελληνες ποιηταί Ιδραματοποίησαν κατά τούς τελευταίους χρόνους.

Ό ποιητής ήθελησε νά δραματοποίηση τήν παράδοσιν καί μετέπλασε τόν μύθον ώ ς εξής. ’Εν τη πρώτη πράξει, ήτις εχει χαρακτήρα έπιβλητικόν καί άγριον, ή γέ
φυρα εΐναι συντετελεσμενη. Οί Ιργάται χορεΰουσι Ιπί
τή έπιτελέσει τοΰ έργου, άθιγγανίδες παίζουσι μέ τά
οίκεΤα είς αύτάς όργανα, χορός δέ θεριστών χαίρει μέν
Ιπίσης, άλλ° έχει καί φόβους μήπως πάλιν κατσπέση ή
γέφυρα- τόν αυτόν φόβον Ιχει καί χορός γυναικών, δν
εκφράζει μάλιστα διά πολλής έπαναλήψεως τοΰ αύτοΰ
αισθήματος. Ό φ όβ ος επιτείνεται καί πάντες ζητοΰσι
νά μ άθωσι τί θ ά συμβή παρά τής γηραιός Μάνας. Τό
κακόν γίνεται βαθμηδόν δεινότεροι" απειλείται ή κατάπτωσις τής γέφυρας. Ό ποταμός «πεινφ, μουγκρίζει
σάν πεινασμένο θεριό καί ζη τά κορμί άνθρώπου*.
’ Εν τούτοις ερχεται ή θυγάτηρ τοΰ άρχοντος τοΰ τόπου
Σμαράγδα, ή οποία «κρατεί τά χαρίσματα». Ό παράφρων τραγουδιστής δστις άπό τήν άγάπην επαθε, λέγει:
«Είμαι τό χελιδόνι! Ξωπίσω, νά, έρχεται ή "Ανοιξη!!
Τ ά μαλλιά τηε, τά μάτια της, οί φούχτες τώ ν χεριών
της, τά λακκούδάκια πού κάνουνε τά μάγουλά της σάν
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ytXä, όλη της, ο λ « της ξεχειλίζουνε Από Ανθους καί
απόρους τραγουδιών!» Διανέμει είς πάνιας δώρα.
"Ερχεται καί 6 Π ρωτομ άστορας τόν όποιον παραφόρως, Αλλά μυστικά, Αγαπφ ή Σμαράγδα, έξ ίσου ύπ’
αύτοΰ άγαπωμένη. *Κα'ι έμενα, λέγει, τί μοΰ κρατείς,
Σ μ α ρ ά γ δ α ;» — Ρ ό δ α ! ρ όδα (ιόν σκεπάζει από ρόδα.
Σκορπίζονται είς τά μαλλιά του, εις τούς ώμους καί
χάμω}» — *(τής φιλεί τά χέρια). Ώ πόσο αγαπώ τά
χέρια σου, σάν αγκαλιές μοΰ φέρνουνε τά χάδια καί
τα ρ ό δ α !» . . . Καί μετ’ ολίγον. «Μήτε καί σύ δέν ξέ
ρεις, Π ρωτομάστορα, λέγει ή Σμαράγδα, ποιόν άγαπρς
πιό πολύ, τήν τύχην σου ή Ιμένα». — «Σ ώ π α, Σμαραγδα, σώπα, Αποκρίνεται εκείνος, παιδίστικοι φ όβοι
άδικα ταράζουνε τήν ψυχή σ ο υ . . - Σ ίδερο τό γεφΰρι,
σίδερο κάί ή δύναμή μου !» . . . — «Σ ώ π α, μίλιε σιγανά,
Π ρωτομ άστορα, "Ο ταν λέμε π ώ ς ειμαστεν ευτυχισμένοι,
πρεπει νά τό λέμε άπό μέσα μας, μήν τύχει καί τό
ακούσει ή Μ οίρα!» Έ ν τούτοις ή κακή πρσαίσθησις
καταλαμβάνει επί μάλλον καί μάλλον τήν ψυχήν τής
Σ μ α ρ ά γ δ α ;. . . ’Ακούονται βρονταί, φ όβ ος καί τρόμος
κατεχει τους δύο χορούς, τώ ν άνδρών καί τών γυναι
κών, οίτινες αΐτιώνται τόν Π ρωτομάστορα. « Ή γή θ ά
σχιστή καί θ ά σέ καταπιή παράνομα». Κ ατά τήν στιγ
μήν ταύτην, έρχεται ό’ Αρχοντας. «Τί τρέχει; λέγει, γιατί
δέν χορεύετε, γιατί δέν τραγουδάτε
. Γ. «"Ελα κοντά
μου, Π ρωτομάστορα, είμαι ευχαριστημένος μαζίσου σή
μερα. Τοίρα πού περνοΰσα άπό τό γεφύρι <ντάνω, στά
θη κα καταμεσής καί κύτταξα τόν ποταμόν άποκάτω
μου.. . Ά , μούγκριζε καί φώναζε σάν θεριό μέσα στά
σιδερένια κάγκελα! Φρένιαζε σάν άτι Αμέρωτο πού γιά
πρώτη φ ορ ά νοιώθει στό στόμα του χαλινάρι! Ά π ό τή
νύχτα πού έπνιξες τό γυιό μου, τ’ ώρκίστηκα σκλάβο νά
σέ κάμω καί νά περνοδιαβαίνουν άποπάνω σου οι ανήμ
πορες γυναίκες καί τά κοπάδια τά πρόβατά μου καί τά
κοπάδια οί ραγιάδες μου 1 » . . . «Καί τώ ρα, Π ρω τομ ά
στορα, τί θές νά σου χ α ρίσω ; Ζήτησε δ,τι θές, θ ά
τω χη ς!»^ — «Θέλω νά χτίσω, "Αρχοντα, ?να· μεγάλο
σπίτι, στή μεοη - μέση τοΰ χωριοΰ, κ ’ Ικεϊ νά στεφα
ν ω θ ώ τή γυναίκα πού διά λεξα! · — «Π ράμα μικρό γιά
πληρωμή μοΰ ζήτησες. Θά τ ώ χ η ς! » . . . Μείνε μαζί
μου, Π ρωτομάστορα, κ’ Ιγώ μέ έξοδα δικά μου, δσο
μεγάλο σπίτι θές σου χ τ ίζω .. . Κ ’ Ιγώ ό ίδιος, Π ρω το
μάστορα, θ ε νά σέ στεφανώ σω». Ή Σμαράγδα άκούουσα τους λογους τούτους λέγει κατά μόνας καί τρέμουσα. «Ά κ ούι» τήν καρδιά μου νά σπάση απ’ τή
χαρά», ό δέ "Αρχοντας έρωτρ. «Καί με τό καλό, ποιά
εΐναι ή γυναίκα, ή τυχερή πού διάλεξε ή καρδιά σ ο υ ;»
Ά λ λ ά — μεταχειρίζομαι τάς λέξεις τοΰ ποιητοΰ — «τή
στιγμή πού ό Π ρω τομ άστορας κάνει νά προχωρήση
γιά νά δείξη τή γυναίκα πού διάλεξε, άρχίζουν δυνα
τές βροντές, τό γεφΰρι τρέμ ει. . . ό καιρός σκοτεινιάζει.
Ή μπόρα άγριεύει- Αγριεύει καί σιμώνει. ‘ Ο χορός
έντρομος στενάζει. "Ενα κομμάτι γεφύρι γκρεμίζεται
μέ φ οβερό πάταγο. Οί μαστοροι τρέχουν στό γεφύρι
απελπισμένοι». Κ ατά τήν φοβεράν ταύτην καταστρο
φήν έρχεται ή Μάνα, ή όποία «τά ξέρει δλα καί
έσκυψε σ ' δλα τά βοτάνια, καί τά βοτάνια άνοίξανε τά
φύλλα τους καί τής είπαν τί άρρο’ιστεια καθένα τους
γιατρεύει». Είς μίαν ώ ραίανκαί μεγαλοπρεπή σκηνήν, ή
Μάνα, ώ ς δ Τειρεσίας τής Αρχαίας τραγφδίας έξαγγέλλει τόν τρόπον τής σωτηρίας καί κατονομάζει συγχρό
νως τόν ένοχον,«Ό Π ρω τομ ά σ τορα ς! Νά, ποιός φταίει!
Να, ποιός χαλά τό γεφύρι». Διά σκοτεινών υπαινιγμών
δηλοϊ ή Μάνα διά τί πταίει ό Π ρω τομ άστορας καί επί
τέλους Ικφράζεται σαφέστερον. « . . . τά χέρια του δέν
είναι Αγνά γιά τά μεγάλα έ ρ γ α ! Δέν είναι αγνός, δέν
είναι Αγνόςj Τ ά φιλιά τής γυναίκας τρανταφυλλένια
ύφαίνουνε αντάρα μπροστά από τά μάτια του καί δέν
τόν άφίνουν νά άγναντέψη καθαρά καί Αλάργα». Τ ό
μυστικόν γίνεται ολίγον κατ’ δλίγον φανερόν. Ό Π ρω 
τομάστορας είχε κ αθ' έκάστην νύκτα κρυφίας σχέσεις
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πρός τήν Σμαράγδαν, διά τοοτο δέν ήχο άγνός, διά
τούτο δέν ήδύνατο νά συντελέση τό μέγα Ι ρ γ ο ν ...
«"Αρχοντα, λέγει πρό τούτου ή Μάνα, μεγάλη θυσία
ή Μ οίρα ζη τά». Καί δ "Αρχοντας, ώ ς άλλος Οίδίπους
«ορκίζομαι, λεγει, δποιος καί Αν είναι, καί Ιγώ δ ίδιος
νά είμαι εκείνος πού άποζη τά ή Μ οίρα, ορκίζομαι νά
τόν π αραδώ σω μέ τά δικά μου τά χέρια στό θάνατο
γιά νά σ ώ σ ω τό χ ω ρ ι ό .. . »
Ύποδεικνύομεν τά πράγματα διότι δέν είναι δυνατόν
νά παρακολουθήσωμεν έν ταίς λεπτομερείαις τήν δλην
Ιξέλιξιν τοΰ δράματος μέχρι τέλος τής Α ' πράξεως.
Αί σκηνπί αί διαδεχόμενοι άλλήλας είναι πολύ ποιητι
κοί καί πολύ τραγικοί. Μεταξύ τής Α ' καί τής Β ' πρά
ξεω ς παρεμβάλλεται εν intermezzo, δπω ς δι Ιταλικής
λέξεως τό όνομάζει δ συγγραφεύς καί τό όποιον θ ά
ώνομάζομεν ήμείς εμβόλιμου φομα, Αν ήχο ήσμα (δπω ς
επρεπε) καί δέν ήτο πεζόν ποίημα. Είναι όμ ω ς πάντως
ε ϋ ο τ ο χ ο ς δ συνδυασμός τοΰ χορού τής Αρχαίας τρα
γφδίας καί τών έμβολίμων, των intermezzi τοΰ κρητικοϊταλικοΰ δράματος.
Καί έν τή Αρχή τής Β ' π ράξεως ό "Αρχοντας υπεν
θυμίζει τόν Οίδίποδα Ιπαναλαμβάνων νέαν ύπόσχεσιν
δτι θ ά καταδικάση άμειλίκτως πλέον τήν γυναίκα ήτις
παρέσυρε τόν Π ρωτομ άστορα. « Ό π ο ιο ς από σάς τήν
γνωρίζει, τό κρίμα θλου τοΰ λαοΰ νά είναι στό κεφάλι
του επάνω καί στό κεφάλι τών παιδιών του, βουνό
κατάρα, Αν δέν τήν μολοήση. Ό π ο ια θέλει Ας είναι,
καί κόρη του Ας είναι καί αδερφή !» Π ροσπαθοΰσι νά
φέρω σι τόν Π ρω τομ άστορα είς Ιξαναγκασμόν νά
μολοήση ‘ , Αλλά κ αθ’ ήν στιγμήν δίδει δ "Αρχοντας τήν
προσταγήν: «Σύρετέ τον νά χτιστή», ή Σ μαράγδα δέν
δύναται πλέον νά κρατηθή «καί μ’ ένα θριαμβευτικό
Ανατίναγμα δλου του κορμιοΰ, φωνάζει. «Σταθήτε,
σταθήτε ! εγώ τόν Αγαπώ». Δέν άρκεΐται δε είς τοΰτο,
άλλ’ έν τ φ μέσφ τής γενικής πάντων καταπλήξεως καί
πρό πάντων τοΰ πατρός της, ανακράζει καί πάλιν· «τόν
άγαπώ φανερά καί ξέσκεπα, πέρα πέρα. . "Ας ιό ακού
σουν όλοι- Ε λάτε, έλατε, άγαπώ τόν Π ρω τομ άστορα».
Ό τ β δέ μετ’ δλίγον ανδρες καί γυναίκες άρχίζουσι
πάντες νά τήν αΐτιώνται καί ταπεινώς νά λέγωσιν όχι
έχουν συλλάβει πολλάκις όπονοίας περί τοΰ πράγματος
καί μάλιστα δτι τήν είδον Ασχημονούσαν, ή Σμαράγδα
ύπερηφάνως καί μέ ύψωμένην τήν κεφαλήν ρίπτει κατά
πρόσωπον αύτών, Ιν φ μέλλει μετ’ ολίγον νά άποθάνη,
τάς εξής ύστάχας κραυγάς: « Ά , φωνάζετε τ ώ ρ α καί
Αλυχτάτε, σάν σκυλιά γύρω στήν Ιτοιμοθάνατη Αλαφίνα! Ναι, ναί, δλοι μέ είδατε. Τί μέ μέλει; Ώ ς τώ ρα
σάς έρριχνα κατάστηθα τήν ώ μορφιά μου, τώ ρα σάς
ρίχνω καί τήν Αγάπη μ ο υ ! Μή φωνάζετε. Μή χαίρετε
γιά τό χαμό μου. Καί τί π ώ ς θ ά π εθ ά ν ω ; "Ο λος δ
ποιαμός δέν θ ά μπόρεση νά σβύση άπό τό κορμί μου
τήν Αγάπη ! »
Ή «θυσία» τελείται Αλλά μέ μίαν σκηνικήν παράτασιν, ή όποία ίσω ς εκνευρίζει. Αί σκηναί α ί περιγράφουσαι καταστροφάς, πρέπει γοργότερου νά διεξάγωνται. Τ ό τέλος υπενθυμίζει τόν θάνατον τής ’Αντιγόνης.
’Αφού δέ ή ή ρω ΐς τής άγάπης, ή Σμαράγδα, θάπτεται
ώ ς σφαχτάρι διά νά στοιχειωθή ή γέφυρα, ό ή ρ ω ς
τής εργασίας ό Π ρω τομ άστορας λέγει πρός τούς αν
θρώπους του. « Σ η κ ω θ ή τ ε! Ή δουλειά μας Ιδ ώ έτελ είω σ ε! Π ά μ ε !»
Δέν ύπάρχει άμφιβολία, τό δράμα, συμβολικόν, τής
σχολής τοΰΜαίτερλιγκ, είναι έργον δυνατής έμπνεύσεως
καί ενέχει καί ποίησιν πολλήν. "Εχει όμ ω ς καί ελατ
τώματα. Κυριώτατον αύτοΰ ελάττωμα είναι ότι έγράφη
είς πεζόν λόγον. Τ ό έντελώς φανταστικόν τοΰτο δημι
ούργημα επρεπεν έξ απαντος νά Ιχη καί τήν μορφήν
ποιητικήν, έμμετρον. Ό πεζός λόγος είναι παντελώς
ανάρμοστος είς έργον τό οποίον ίσ ω ς είχεν ανάγκην
1 Τ οΰ β ή μ α τ ο ς τ ο ύ ΐο υ γίνβταν έμχραντική

καί ΰπό μουσικής νά ύποβαστάζεται. Ά λ λ ’ έκτος τού
του έχει είδικώτερον καί ό εισηγητής τής κρίσεως να
παρατηρήση ότι θ ά έξηλείφετο ή ανιαρά ενίοτε μακρηγορία, ήτις έξ Απαντος θ ά καταπονή τόν θεατήν κατά
χήν Ιπί σκηνής παράσχασιν Αν τό δράμα συνεστέλλετο
είς μίαν μόνον πράξιν. Θ ά είναι δέ ευχερής ή παραστασις τοιούτου έρ γ ου ; Έ χομεν τήν γνώμην δτι δέν
είναι πάντοτε ύπό τήν εποψιν ταύτην έπιτυχής ή δρα
ματοποίησή έξόχου διηγηματικοϋ ποιήματος, δσον καί
Αν ενέχει ίν Ιαυτή ή διήγηαις δραματικά στοιχεία.
Ύπενθυμίζομεν χήν Αποτυχίαν πάντων εκείνων οίτινες
Ιπειράθησαν, καί τελευταίου τοΰ D ’ Annunzio, νά δραματοποιήσωσι τό θαυμάσιοι· Ιπεισόδιον τής Φραντζέσκας τοΰ Δάντου. Λ αβώ ν δέ ώ ς βάσιν τοΰ δράματός του
δ ποιητής τό Γεφύρι τής Άρτας, ένα Ικ τών Αδαμάντιον
τής δημοτικής ημών Μ ούσης, ήκολούθησε μέν αύχό
τυπικώς καί έξωτερικώς μετά πολλής τέχνης καί μετά
πολλής ποιητικής ¿¡ιπνεύσεως, Αλλ’ ήλλοίοισε τον χ α 
ρακτήρα αύτοΰ τόν εσωτερικόν. Τ ό Γεφύρι βάσιν εχει
τήν πρόληψιν εκείνην κ α θ ' ήν παντός οίουδήποτε κτισματος πρέπει νά στοιχειιο&ώσι τά θεμέλια, και οσον
δυσκολωτέρα είναι (ή γέφυρα είναι δύσκολος ενεκα
τοΰ ορμητικού ρεύματος' τοΰ ποταμ.οΰ) ή θεμελίωσις,
τόσον πολυτιμότερου πρέπει νά είναι τό θύμα. ’Έπειτα
δέ διαλάμπει έν τφ τέλει τοΰ ποιήματος καί έξαίρεται
ή Αδελφική Αγάπη, αίσθημ α γνησιώτατα ελληνικόν.

Ό ποιητής Αντικατέστησε ξενικήν ιδέαν, τήν όποιαν
ε ύ ρ ίσ κ ω
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ήξβύρω αν είχε πρό οφθαλμών τά ποίημα τό έπιγραφόιιενον Είς τά νψη (Ρί^ ν ιά ά β π ω ). Ό σ ο ν άναβαίνει
π ρος τά ύψη δ ήρω ς ό έκεΐ περιγραφόμενος, τόσον
Ιχδιώχονζαι Από τοΐ πνεύματός τον αί ήδοναί τοΰ αχότους, αί αχάλαστοι ορέξεις. «Π όσον μεγάλην δύνσμιν,
λέγει, έχω τ ώ ρ α καί πόσον εύρίσκομαι πλησίον τοΰ
έαυτοΰ μου καί τοΰ θ ε ο ΰ !» Κ ατορθώνει δέ τοΰτο εγκα
ταλείπω'· τά πάντα καί μητέρα καί άγαπωμένην μνη
στήν. Έ φ ’ δσον άναβαίνει, Ιπί τοσοΰτον άπογυμνοΰται
πάσης επιγείου στοργής καί μένει Ιλεύθερος καί δυνα
τ ός! Καί ό ποιητής τής «Θ υσία;» φρονεί οτι είς τα στενά
τής νιότης παραμονεύει χαί σχοζώνει ή Γυναίκα! Ή ιδέα
αϋτη δέν φαίνεται είς ήμάς πολύ διάφορος τώ ν Ιδεών
αίτινες ένέπνευσαν τδν Ασκητικόν βίον.
Τ ό συμπέρασμα τής κ ρίσεω ς: «Ο ί κριταί απονέμούσι τό βραβείον τής τραγφδίας είς τήν θυοίσν. Π ρός
τήν γνώμην ταύτην, ήτις είναι κυρίως γνώμη τών δύο
έν τή ’ Επιτροπή συναδέλφων, κ. κ. Ν. Γ . Πολίτου καί
Σπ. Λάμπρου συντάσσεται καί ό εισηγητής τής κρίσεως,
μεθ’ δλας τάς παρατηρήσεις τάς δποίας περί του έργου
έξήνεγκεν, αποδεχόμενο; δτι ή θνσία είναι δπωςδήποτε τό σχετικώς καλύτερον πάντων τών έργων τών
είς τόν τελευταΐον τούτοι· Λασσάνειον άγώνα ΰποβληθέντων.
Σ. Κ. Σ Α Κ Ε Λ Λ Λ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Κ α ΰ η γ . τ ο ΰ Παν6πιοτ*\μ»ον
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[Ή εποχή τώ ν αυτοκινήτων, τών αεροπλάνων και
τής μεγάλης ταχύτητος έν γένει, έφερε καί είς τήν
φιλολογίαν χήν δρεξιν χής συνχομίας. Ή συμπύκνωσις
τής σκέψεως είς γνωμικά καί αποφθέγματα έγινε πάλιν
του συρμού. Καί ό συρμός αύτός μάς εδωκε τελευταίως
μερικά ω ρα ία βιβλία, μεταξύ τών δποίων είναι καί τά
δύο τομίδια τών «Α ντιλογιών» τοΰ Οθπτίεε Ρ-^ιεmanset> άπό τά όποια θ ά προσφέρωμεν άπό οήμερον
τ ά εκλεκτότερα μέρη].

άρέσκονται νά κυβερνούν τήν ευαι
Μερικοί
σθησίαν τους. Χαμένος κόπος. Δέν έχουν
καθόλου.

*

"Εχεις ένα φίλον; Φύλαξε τον καλά.
*
Μέ τήν φαντασίαν μου, ή είς τό δνειρόν μου
¿δολοφόνησα μερικάς διοδεκάδας Ανθρώπων.
*
Έ ν ας άνθρωπος Ιμπιστεύειαι είς τόν χειρό
τερον εχθρόν του. Μία γάτα ποτέ. Καί ο άν
θρωπος θεωρεί τόν Ιαυτόν του άνώτερον ζώον.
*
Είμπορείς νά κρίνης τόν θεόν, τόν Ραφαήλ
τόν Μακιαβέλην ή τόν Σαίξπειρ. Αυτό λέγεται
κριτική. "Εκρινες δμως τόν πατέρα σου ή τήν
μητέρα σου; Αυτό λέγεται βλασφημία.
*
Ό άνθρωπος κάμνει ευχαρίστως τούς άλλους
συμμέτοχους τών βασάνων του. Τής χαράς
του ποτέ.
#
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Ή μνήμη δέν χρησιμεύει τίποτε χωρίς τήν
εΰφυίαν. Εκείνος πού θέλει νά δημιουργήση,
πρέπει νά ξεχάση πολλά.
*
Είς μίαν συζήτησιν ή ιδιοσυγκρασία παίζει
σπαυδαιότατον ρόλον άπό τή'· επιστήμην καί
τήν λογικήν.
*
Τίποτε άπαισιώτερον καί πλέον επικίνδυνον
άπό ενα άνθροιπον «πεπεισμένον».
*
Αισιοδοξία, τυφλότης.
*
Έκατοντάκις περισσότερον άπό τό . οινό
πνευμα, τήν φυματίωσιν καί τόν έρωτα, ή Ιργασία άποβλακόνει τόν άνθρωπον καί υποβιβάζει
τήν φυλήν.
*
Πεπειραμένος άνθρωπος σημαίνει: άνθρω
πος τόν όποιον ή άνικανότης καί τό γήρας ¿μ
ποδίζουν νά κάμνη ανοησίας.
#
Ό Λασενέρ, πού εξέθαπτε τά πτώματα καί
τά εβίαζεν, ήτον υίός τοΰ Ζωΐλου καί αδελφός
τοΰ Σαίντ-Μ πέβ.
*
Δέν έξηντλήθησαν τά θέματα άπό τήν φιλο
λογίαν, άλλα οί συγγραφείς.
(•Αχολονβίϊ)
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Ή ’Εποχή τής Ή&ιχής
Ό ΜΑΘΗΤΗΣ-— Ό μιλούν πολύ διά τήν ήθικήν τού
θεάιρου αΰτάς τάς ή μέρας.
Ό κ. ΑΣΟΦΟΣ-— Είς τάς ’Αθήνας, όλαι αί συζητή
σεις έρχονται με τήν έποχήν τους, όπως τά φρούτα καί
τά λαχανικά, δπως «κάθε ψάρι στόν καιρό του κι’ δ
κολοιός τόν Αύγουστο *. Ή τάξις αύτή δέν μέ δυσάρε
στε!. Γνωρίζω δτι κάδε Μάϊον θά φάγω φράουλες,
κεράσια καί άγγούρια καί θάκούσω συζητήσεις περί
ηθικής. Τό εύχάριστον είναι δτι καί αί συζητήσεις
αΰταί περνούν τόσον γρήγορα όσον καί τά φρούτα καί
γρηγορώτερα άκόμη.
‘Ο ΜΑΘ.— Διατί εύχάριστον;
Ό κ. ΑΣΟΦ.— Διά νά τάςξαναεπι&υμήβη κάνεις τόν
άλλον χρόνον, δπως καί τά εκλεκτά φρούτα. Έάν έτρώγαμεν όλον τόν καιρόν ηθικήν, θάέγινόμεθα δλοι άνήθικοι καί δέν θά εϊχαμεν πλέον καμίαν εύχαρίοτησιν
από τά ξυνά όπωρικά.
‘Ο ΜΑΘ-— Δέν νομίζετε όμως δτι είμπορούμεν νά τά
δοκιμάσωμεν, όσον είναι άκόμη είς τόν καιρόν τους ;
"Ας συζητήσωμεν λιγάκι κ’ έμεΐς τήν ηθικήν τού
θεάτρου.
Ό κ. ΑΣΟΦ.— Διά νά περάση ή ώρα ;
Ό ΜΑΘ.— ’Ακριβώς. Δέν Ιχομεν τίποτε καλύτερον
νά κάμωμεν. Ποία είναι ή γνώμη σας επί τού ζητή
ματος ;
Ό κ. ΑΣΟΦ.— Συμφωνώ με δσα εγριαμεν δ κ. Νάκος
είς τήν «Εστίαν». Τά λεγάμενα άνήδικα θεάματα —
διότι υπάρχουν καί άλλα πού είναι χωρίς νά λέγωνται—
πρέπει νά ¡ τ ι χ ε ι α ρ ι ο & ο ν ν , δπως τά δηλητήρια εις τά
φαρμακεία. Είς κάθε φαρμακεΐον υπάρχει ένα ιδιαίτε
ρον Ιρμάριον, πού φέρει τήν λατινικήν έπιγραφήν
V E N EN A καί κάτω άπό τήν έπιγραφήν έχει ζωγραφισμένην μίαν νεκροκεφαλήν, Έ ν τούτοις τά φάρμακα,
πού είναι κλεισμένα είς τό έρμάριον αύτό δέν χρησι
μεύουν διά τούς νεκρούς. Τά παίρνουν οί ζωντανοί καί
πολύ συχνά εύρίσκουν τήν σωτηρίαν τους άπ’ αύτά,
ασφαλέστερα παρ’ δ,τι τήν εύρίσκουν άπό τήν δεντρο
μολόχαν. "Ας lu x e x a Q to d o v v λοιπόν τά θεάματα. "Ας
τοποθετηθή είς τά ύπέρδυρα μερικό»' θεάτρων ή
ιδία έπιγραφή V E N E N A καί κάτω απ' αύτήν, άντί
νεκροκεφαλής, μία άπό τάς εύθύμους παραστάοεις πού
άφθονούν είς τήν Πομπηίαν καί τήν Δήλον. Ό κ.
Νάκος, πού είναι καί δικηγόρος, μάς πληροφορεί, ότι
δέν έχομεν εκ τού νόμου τό δικαίωμα νά Ιμποδίσωμεν
τόν κ, Ζωχιόν νά διασκεδάζη δπως θέλει.
Ο ΜΑΘ- — Νομίζω δμως πώς θά είναι τό δυσκολώτερον πράγμα νά γίνη ό χωρισμός αυτός. Ποία έργα
θά παραπεμφθοΰν είς τά θέατρα πού θά συχνάζη ό
κ. Ζωχιός καί ποια είς τά θέατρα πού θά συχνάζη δ
κ. Κανελλίδης;
'Ο κ. ΑΣΟΦ. — 'Ομολογώ δτι δυσκολεύομαι νά σας
άπαντήσω. Έ ν δσφ δέν γνωρίζει κάνεις άν πρέπη νά
παραδώση τήν, Παλαιάν Γραφήν ή δχι είς τά χέρια
τών δεσποινίδων θυγατέρων του, οί δισταγμοί διά τό
θέατρον είναι άκόμη μεγαλύτεροι. Ά λ λ ’ άς άναλύσωμεν ολίγον διαλεκτικά τά ζητήματα, μέ τήν μαιευτικήν
μέθοδον τού Σωκράτους. Τ ί Ιστί θεατρικόν άνήδικον;
Ό ΜΑΘ. — Έκεΐνο πού θεωρείται άνήθικον καί εις
τήν ζωήν.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Ό δρισμός σας θά είναι τέλειος, έάν
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προσθέσετε ένα «σήμερον». Διότι δπως γνωρίζετε, διά
νά μή σάς αναφέρω πολλά παραδείγματα, οί Ιταλοί
διηγηματογράφοι τού X V I αίώνος— πού έχετε έκεΐ ένα
τόμον τους — έδιάβαζαν τά διηγήματα τους μέσα είς
τά σαλόνια καί τάφιέρωναν ύστερα είς τάς κυρίας τής
αριστοκρατίας. Καί δμως τά διηγήματα αύτά θά ¿σή
κωναν σήμερα τάς τρίχας καί τής τελευταίας ά ρ ιίο τα ς
τών καφωδείων, έάν ήοαν άληθιναί. Λοιπόν: θεατρι
κόν άνήθικον είναι έκεΐνο πού θεωρείται σήμερον άνή
δικον καί είς τήν ζωήν. Μέ τόν ορισμόν αύτόν είμπο
ρούμεν νά χωρίσωμεν τά πρόβατα άπό τών έριφίων.
Ό χ ι δλα δμως.
Ό ΜΑΘ.— Διατί, άφού ό ορισμός y/J-ç είναι τέλειος ;
Ό κ. ΑΣΟΦ.— Διότι άκριβώς κανείς ορισμός δέν
είμπορεΐ νά είναι τέλειος. Υπάρχουν βεβαίως πράγ
ματα, τά όποια είτε γίνονται ιδιαιτέρως, είτε δημοσίφ,
δέν είναι ούτε φαίνονται άνήδικα. ’Εξηγούμαι. Όταν
ένας σύζυγος π. χ. έναγκαλίζεται τήν σύζυγόν του, είτε
είς τήν έστίαν του, είτε επάνω είς τήν σκηνήν, τό
πράγμα δέν σκανδαλίζει κανένα καί είναι θέαμα προ
σιτόν είς κάθε δεσποινίδα. Είς όλα τά σοβαρά δράματα
οί σύζυγοι έναγκαλίζονται τάς συζύγους των και δέν
είμπορεΐ κάνεις νά τούς έμποδίση νά τό κάμουν.Έτσι;
Ό ΜΑΘ. — "Ετσι.
Ό κ. ΑΣΟΦ.— Υπάρχουν πάλιν άλλα, πού εϊτε Ιδιαι
τέρως γίνονται, είτε δημοσία, είναι πάντοτε ανήθικα.
"Οταν ένας άνθρωπος έναγκαλίζεται τήν σύζυγον τού
γείτονός του, είτε ’ιδιαιτέρως τό κάμνει, είτε επάνω
είς τήν σκηνήν, κάμνει πάντοτε πράξιν ανήθικοι’. Καί
δμως, και είς τά σοβαρώτερα δράματα, συμβαίνει ώστε
οί ήρωές των νά έναγκαλίζωνται ξένας γυναίκας, χάριν
τής δραματικής οικονομίας- Έ τ σ ι ;
Ό ΜΑΘ. — Έτσι.
Ό κ. ΑΣΟΦ.— Υπάρχουν πάλιν πράγματα, πού όταν
γίνωνται ιδιαιτέρως δέν είναι ανήθικα, όταν όμως γί
νουν δημοσία καταντούν τοιαύτα. Έάν εναςάνθρωπος
έναγκαλισθή μίαν σ ρ τ ίο τα ν τού καφφδείου, en cabinet
particulier, κάνεις δέν είμπορεΐ νά τόν κατηγορήση
δΓ άνηδικότητα. Έάν τό κάμη όμως έπάνω εις τήν
σκηνήν, προκαλεί τό ερύθημα πού γεννούν αί άνήθικοι πράξεις. Έ τ σ ι;
Ό ΜΑΘ. — Έτσ ι, μάλιστα.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — “Εχομεν λοιπόν τριών ειδών εναγκα
λισμούς επί τού παρόντος. Ποιους θάπορρίψωμεν καί
ποιους θά κρατήσωμεν διά τό σοβαρόν καί ηθικόν
θέατρον ;
Ό ΜΑΘ. — Θά κρατήσωμεν φυσικά τού πρώτου
είδους.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Έστω. Θά κρατήσωμεν τούς εναγκα
λισμούς τών συζύγων. Αλλά μέ δύο άγαπωμένους
συζύγους δέν είμπορούμεν νά εχωμεν ούτε τραγωδίαν,
ούτε δράμα, ούτε κωμφδίαν. Τ ί θά γίνη λοιπόν ;
Ό ΜΑΘ. — Θά δεχθούμεν κατ’ ανάγκην καί άλλους.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — ’Αλλά οί άλλοι είναι ανήθικοι κατά
τόν δρισμόν μας.
Ό ΜΑΘ. — "Ας άλλάξωμεν τότε τόν ορισμόν μας
καί ας εϋρωμεν ένα βολικώτερον.
Ό κ. ΑΣΟΦ.— Εμπρός λοιπόν : Θεατρικόν άνήθικον
είναι κάθε πράγμα, σχετικόν πρός τήν διαιώνισιν τού
είδους, ιό όποιον αγνοούν αί δεσποινίδες καί τά άνήλικα παιδία, καί τό όποτον διδάσκονται άπό σκηνής.
Ό ΜΑΘ. — Αλλά διατί νά καταδικάσωμεν τό θεάτρσν, διά πράγματα πού δύο περιστέρια άπό τήν περιστερεώνα τους τά διδάσκουν είς τάς άθώας δεσποινί

δας, χωρίς νά καταδιώκονται άπό τήν αστυνομίαν ; ‘Η
γνώσις των όποιωνδήποτε πραγμάτων δέν άποτελεί
άνηθικότητα, άφού κάνεις δέν είμπορεΐ νά προφυλαχθη
άπό τήν γνώσιν.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — ’Αποσύρω τόν ορισμόν μου.
Ό ΜΑΘ. — "Ας εύρωμεν έναν άλλον.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Εμπρός λοιπόν. Θεατρικόν άιήθικον
είναι καθετί πού γαργαλίζει τάς αισθήσεις, χωρίς
άπώτερον ηθικόν ή καλλιτεχνικόν οκοπόν.
Ό ΜΑΘ. — Νομίζω δτι έφθάσαμεν είς ένα αποτέλε
σμα. Ά λ λ ά . . .
Ό κ. ΑΣΟΦ. — ’Αλλά ;
Ό ΜΑΘ. — Άλλά ποιος θά γίνη ό δικαστής, πού
θά ξεχωρίση τήν ποιότητα τών θεατρικών γσργαλισμών ; Ή άστυνομία πού έπρότειναν μερικοί ή οί
θεατρικοί συγγραφείς καί κριτικοί πού έπρότειναν
άλλοι;
Ό κ. ΑΣΟΦ- — Τό ζήτημα αύτό είναι περίπλοκον
καί νομίζω ότι πρέπει νάναβάλωμεν τήν συζήτησίν
του, διά τόν άλλον χρόνον.
Ό ΜΑΘ. — Διατί αύτή ή αναβολή ;
Ό κ. ΑΣΟΦ. — Διά νά έχωμεν θέμα συζητήσεως,
όταν θά ξαναέλθη ή έποχή τής θεατρικής ηθικής.
Ό ΜΑΘ. — 'Ώστε τού χρόνου, τόν Μάϊον.
Ό κ. ΑΣΟΦ. — ’Ακριβώς. Είς τήν Ελλάδα ή ηθική
συζητεΐται τόν μήνα πού τελούν τούς γόμους των τά
υπομονητικά τετράποδα καί δέν τούς τελούν, άπό εύλάβειαν πρός αύτά, οί άνθρωποι. Doux pays !
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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καθηγητού κ. Ν. Καλλικούνη, ή δημοσιευθεΐσα είς τό
τελευταΐον τεύχος τών «Παναθηναίων» άνετυπώθη εις
τό «Εμπρός», χωρίς νά γίνη ή παραμικρά μνεία ότι
έλήφθη άπό τά «Παναθηναια». Ή τακτική αύτή δέν
μάς εκπλήττει πλέον. Εις τήν ιδίαν εφημερίδα κατά
τάς ημέρας τού θανάτου τού Έμμανοήλ Ρο'ιδη άνεδημοσιεύθη άπό τά «Παναθήναια» ανέκδοτον χρονογρά
φημα τού συγγραφέως τών «Συριανών Διηγημάτων»,
χωρίς πάλιν νά σημειωθή ή προέλευσίς του. Είδικώς
διά τό τελευταΐον περιστατικόν της πνευματικής αύιής
κοινοκτημοσύνης υπάρχει οπωσδήποτε κάποια δικαιο
λογία. Τό άρθρον τού συνεργάτου μας έδημοσιεύθη μέ
τόσας περικοπάς, μεταρρυθμίσεις καί προσθήκας (I)
ώστε νά είμπορή νομικώς νά ύποστηριχθή ότι δέν ήτο
τό ίδιον. Καί όμως ούτε ό συνεργάτης μας διεμαρτυρήθη, ούτε τουλάχιστον ό άμέσως ένδιαφερόμενος φί
λος καθηγητής κ. Καλλικούνής. Δισμαρτυρόμεθα έμεΐς
δΓ αύτούς και διά τόν Ιαυτόν μας.
Ι_ Ι φιλανθρωπία μας αρχίζει επιτέλους νά συμπαθή
‘ * καί τήν ζωήν. Αί κυρίαι Σοφία Σλήμαν, Σοφία
Ζ. Μάτσα, Βικτωρία Στρέϊι, Ιίόμησσα Ριαγκούρ, Ά λ.
Βλάγκαλη καί άλλαι εύγενεΐς δέσποιναι, τών όποιων
μάς διαφεύγουν τήν στιγμήν αύτήν τά ονόματα, άπεφάσισαν νά χαρίσουν τήν χαράν τής εξοχής είς τά
άπορα παιδία τής ’Αθηναϊκής καμίνου. Καί έτοι^ιάζουν
ήδη τά πρώτα θερινά άσυλα είς τό Παλαιόν Φαληρον.
Ά ς μήν άνησυχήση έν τούτοις κανείς διά τήν τύχην
τών λεπρών καί τών ανιάτων. Ό τα ν τά θεμέλια τής
ζωής τεθούν στερεά, τά ερείπια, πού περιθάλπει μέ
αποκλειστικήν στοργήν ή αθηναϊκή φιλανθρωπία, θά
γίνουν όλιγώτερα. Καί ή έξίσωσις θά έπέλθη.
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Ο κ. Τσοκόπουλος είς τήν «Έστίαν» έπικαλεΐται μέ

ίεράν φρίκην τήν έπέμβασιν τής Εισαγγελίας έπί
δημοσιευμάτων τινών μιας νεοφανούς έπιθεωρήσεως
τών νέων τής «Άνεμόνης*. Καί τιτλοφορεί τό χρονο
γράφημά του Ο ΰ χ α ρ ο ν α ί ΐ δ ι ο μ ο ί . Όμολογούμεν ότι δέν
θά έτολμούσαμεν νά φαντασθώμεν τί εννοεί καλά-καλά
ό χρονογράφος μέ τό έπίθετον αύτό, τό οποίον κατα
σκευάζει άπό τό όνομα τού μεγάλου καί άτυχούς "Αγ
γλου συγγραφέωςτής «Σαλώμης» καί τού «Πορτραίτου
τού Δόριαν Γκρέϋ». Ό κ. Τσοκόπουλος όμως, μέ δια
φόρους έπιφυλάξεις, μάς κάμνει νά μαντεύσοιμεν, οτι
πρόκειται περί φιλολογικής έκδηλώσεως μιας διαστρο
φής, καταδιωκομένης άπό τόν ποινικόν νόμον καί τήν
οποίαν οί νέοι ποιηταί, όπως μάς βεβαιώνει, έξυμνοΰν
είς τούς στίχους των. Δέν έχομεν ύπ’ όψιν μας τά
καταγγελλόμενα λογογραφήματα ούτε θέλομεν νάναμιχθώμεν εις τήν ούσίαν τής ύποθέσεως. Νομίζομεν
όμως ότι ό χρονογράφος διέπραξεν άνευλάβειαν πρός
τήν μνήμην Ινός μεγάλου συγγραφέως, μεταχειριζόμενος τό όνομά του, διά νά εύφημήση έπί άναλόγου θέματος. Ευτυχώς υπάρχουν πολλά γνωστά, παλαιά
καί νέα επίθετα, πρός χαρακτηρισμόν μερικών πραγ
μάτων, διά τά όποια δυσκολευόμεθα νά κυριολεκτήσωμεν. Τελευταίως τά γερμανικά σκάνδαλα έπρόσθεσαν καί ένα άλλο άκόμη εις τό λεξικόν. Ό κ. Τσοκό
πουλος είμποροΰσεν επομένως νά μή ταράξρ τήν κόνιν
Ινός μεγάλου νεκρού. "Ας έλπίσωμεν τουλάχιστον ότι
τό όνομα Ινός ποιητού θά είναι ή πρώτη και τελευταία
φορά πού χρησιμοποιείται τόσον άκαταλλήλως κάί
πρό πάντων τόσον άνευλαβώς. Διότι όταν ό Έ λλην
χρονογράφος επιγράφει τό άρθροντου-.’ O oxa Q ova ïX S tο μ ο ί , δέν βλέπομεν τόν λόγον διατί ένας “Αγγλος νά
μή τιτλοφόρηση άνάλογον ίδικόν του : Σ ι ο χ ρ α τ ι ο μ ο ί .
Καί δέν ήξεύρομεν πού θά Ιφθάναμεν κατ’ αύτόν τόν
τρόπον. ..

Η βιβλιοκρισία τού ιατρικού συνεργάτου μας κ. Π.

Κ. Άποστολίδη περί τής «Θεραπευτικής» τού

Η εκκαθαριστική φρενϊτις, νεοφανές παραλήρημα,

τό όποιον έσημείωσεν ό Ιατρικός μας συνεργάτης
είς τό περασμένον τεύχος, φαίνεται ότι κάμνει θραύσιν. Τό τί γίνεται καί τό τί γράφεται τάς ημέρας αύτάς
γύρω άπό τάς επιστημονικός κορυφάς τού τόπου είναι
άνεκδιήγητον. Καθηγηταί, θεωρούμενοι έως χθές σο
φοί καί μοναδικοί καταγγέλλονται ώς λογοκλόποι καί
άγράμματοι τού τελευταίου είδους. ’Ακαδημαϊκοί διδά
σκαλοι τών όποιων τά δνόματα δέν έτυπώθησαν ποτέ
χωρίς τίτλους σοφίας, έξοχότητος, διαπρεπείας κτλ.
έγκαλοΰνται ώς αμαθέστεροι παιδαρίων τού δημοτικού
σχολείου. Διευθυνταί άνωτέρων έπιστημονικών ιδρυ
μάτων, άναβιβασθέντες είς τά άξιώματά των δΓ ειδι
κών νόμων «τιμής ένεκα» — ή φράσις είναι ενός Χαρι
λάου Τρικούπη — παριστάνονται ώς ανάξιοι καί διά
θυρωροί άκόμη τών Ιδρυμάτων πού διευθύνουν. Καί
δέν ήξεύρει τί νά πιστεύση καί τί νά μήν πιστεύση
κάνεις. Αί έλληνικαί άξίαι, όπως παρατηρεί είς τήν
«Έστίαν» ό κ. Νιρβάνας, ενθυμίζουν «τού κύκλου τά
γυρίσματα πού άνεβοκατεβαίνουν — κι’ ώρες ψηλά
κι’ ώρες τού βάθους πηαίνουν», κατά τόν Κρητικόν
στίχον. Έκεΐνο πού δέν έννοούμεν είς όλην αύτήν τήν
ιστορίαν είναι πώς έτσι διά μιας έξέσπασεν όλη αύτή
ή.καταπληκτική γενναιότης τού Πανελληνίου κρημνί·
σματος καί όλος αύτός ό ηρωισμός τού έλέγχου. Διατί
λοιπόν τόσον καιρόν οί γνωρίζοντες τά πρόσοιπα καί
τά πράγματα μάς άφιναν είς τό σκότος; Καί φοβούμεθα — ό Θεός νά διάψευση — μήπως καί μέ τό Πανεπιοτήμιον συμβή δ,τι συμβαίνει καί μέ τάς Κυβερνή
σεις. Νάλλάζωμεν δηλαδή καθηγητάς, όπως άλλαζομεν
καί ύπουργούς. Καί τάς μέν Κυβερνήσεις τάς κρημνί
ζει, όπως είναι πασίγνωστον, ή πείνα τών μισών Ε λ 
λήνων πού εύρίσκονται έξω άπό τήν εξουσία;’. Άλλά
μήπως ή ίδία φοβερά δύναμις δέν είμπορεΐ νά κρη
μνίση τό καθετί; Έκφράζομεν άπλώς μίαν υπόνοιανΚαί είς αυτό δέν πταίομεν έμεΐς. Ό πυρετός τού έκκαθαρισμού, ο όποιος μάς παρουσιάζεται τόν τελευταΐον
καιρόν, έχει τόσα κοινά συμπτώματα μέ τόν ιθαγενή
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εκλογικόν πυρετόν, ώ στε νά δίδη λαβήν είς τάς πλέον
παρατόλμοιις διάγνωσής- Θ ά ή ιο φριχτόν νά προστεθή Οπωσδήποτε καί α ΐιό ς εις τούς τόσους πυρετούς
που μαστίζουν τό ταλαίπωροι· Ελληνικόν Κράτος.
ΤΑ

-Π ΑΝ ΑθΗΝ ΑΙΑ»

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
ΓΙΡΟ βΡΑ καί βιαστικά ήρχισαν καί φέτος τά θέατρά
* * μας τάς παραστάσεις των. Είναι τούτο συιήθεια,
τήν οποίαν καθιέρωσε κυρίως ή -. . τέντα τής Νέας
Σκηνής πρό ολίγων ετών. Διότι ασφαλισμένος άπό τάς
έαρινάς κακοτροπίας τού καιρού ό θίασος, πού τύχη
νάέΰρίσκετ’ Ικεΐ, τοιχοκολλμ προγράμματα μόλις έγκατασταθή άπό τάς άρχάς Μαΐου καί άπό τόν ’Απρίλιον
ακόμη. Καί οί άλλοι θίασοι ακολουθούν τό παρά
δειγμα, ω σ τε τό Βαριετέ, τό Σύνταγμα (φέτος δεν θ ά
Ιχ5 Ελληνικόν θίασον), τό ’Αθήναιον καί όλα τ ’ άλλα
έω ς είς τόν ’Απόλλωνα τού Μεταξουργείου εΰρίοκονται
είς ένέργειαν έντός τού Μαΐου. ’Επακολούθημα τής
βίας αύτής είναι τό νά γίνωνται «ΐ π ρώτοι παραστά
σεις μέ δ,τι λάχει, μέ παλαιά κακοπαιγμένα έργα ή μέ
νέα κακής εκλογής καί μεταφράσεως, άπό θιάσους,
που δέν έπρόφθασαν άκόμη νά γυμνασθούν διά ν’ απο
κτήσουν τουλάχιστον ομοιογένειαν.
Ό άλλοπρόσαλος καιρός τής ’ Αθηναϊκής άνοίξεως
φέρει εννοείται δυσκολίας είς τήν τόσην θεατρικήν
προθυμίαν καί φέτος μάλιστα, είτε άπό τήν προσέγγισιν.του κομήτου εΐιε άπό άγανάκτησιν ερμηνευτικήν
τής γνώμης τού κοινού, αύτός έδείχΟη περισσότερον
δύστροπος. Βροχαί φθινοπωρινοί καί χειμαίριοι άνελ α β α ν ν ά διακόπτουν συχνά τήν σειράν των παραστά
σεων καί νά δίδουν συνάχι είς τούς ΰεατάς και καιρόν
είς τους ηθοποιούς νά γυμνάζωνται κάπως.
Αί παραστάσεις μ ' δλα ταύτα, τής Νέας Σκηνής ιδίως
καί τού Βαριετέ, ύπήρξαντόσαι, ώ στε νά δοθούν περισ
σότεροι άπό δύο δωδεκάδας φάρσάι κ' έλαφραι κωμφδίαι κατ’ ίπιμελή Ικλογήν τόσον πολύ ξεσχισμένοι, ωστε
νά προκληθή τής ’Αστυνομίας ή έπέμβασις καί ή . . .
λογοκρισία. Ύ π ό τοιούτους δρουςένας θεατρικός άπο,
λογισμός δέν θ ά είχε κανέν φιλολογικόν ενδιαφέρον.
Κ αί μόνον ώ οάν άστυίάιρική αναφορά — όπως ή τών
ξενοδοχείων ή τής Α γ ο ρ ά ς — ήμπορεΐ νά γίνη κατά
τόν εξής περίπου τρόπον :
Nía Σκηνή. — « Ή κυρία τού Μαξιμ» παλαιόν, ηθι
κώς ακάθαρτον, αΐσθητικώς άκασσιτέρωτον. μ- « Ή
πυργοδέσποινα>, ανούσιον, άκομψα μεταφρασμένοι’,
τής παλαιός Ισοδείας τού Βασ. θεάτρου, μέ τόν αύτόν
μάλιστα πρωταγωνιστήν ηθοποιόν. — «Σ α θρ ός οίκος»,
δμοιον καί χειρότερον άπό τό προηγούμενον, — «Ζο>ζέτα» ήθικώς άκάθαρτον, αΐσθητικώς άκασσιτέρωτον,
— «Φύλαξ ‘Άγγελος» νεωστί είσαχθέν κακής αισθητι
κής καί ήθικής καθαριότητος.— «Π αναθήναια», άκομ
ψος ένωσις δλων τών Παναθηναίων παρελθούσης
χρήσεως. ^
Β αριετέ.— «Λευκή σελ'ις» νέας έσοδείας, σάπιο καί
κολωβομένονκατά τήν μετάφρασιν.— «Μοντέλο», άνούσιον' και κακοφτιασμένο άπό τόν συγγραφέα καί κυρίως
άπό τόν μεταφραστήν. — «Τ ό νοΰ σου στήν Άμέλια»
παλαιόν καί γενικώς άκάθαρτον.
Κ αι τά λοιπά κ.τ.λ.. . διότι υπάρχουν άκόμα άρκετά
αλλα, πού έπαίχθησαντοιούτου είδους."Ωστε ή κατάστασις θά ήτον αηδιαστική, αν μή έδίδοντο—τάς τελευταίας
Ιδίως ημέρας — καί μερικοί παραστάσεις ενδεικτικοί
καλυτέρας τάσεως. « Ή ’Αντιγόνη» κατά τήν γνωστήν
παραφρασιν τού κ. Κ. Μάνου μέ ’Αντιγόνην, 5χι τρα
γικήν αλλ’ έπιτυχώς δμως δραματικήν, τήν κυρίαν Κυβέ
λη ν καί μέ κορυφαΐον τού χορού καλώς άπαγγέλλο.ντα
τόν κ. Παπαγεωργίου έδόθη είς τό Βαριετέ. Ή σκηνή
τού θεάτρου δέν ήτο βεβαίως δ,τι χρειάζεται διά περι
βάλλον ή διδασκαλία τής ’ Αντιγόνης καί κάθε άρχαίας

μίαν ενιασιν μυϊκήν, ή όποία δέν
τραγωδίας ούτε καί τό σύνολον ήμποροβσε νά εΤναι
ΐό σ ο πανηγυρικόν, ω στε νά Ιλκύση καί νά συγκράτηση
τήν πλειονότητα τώ ν θεατών, είς τούς όποιους ό λυρι
σμός καί τό πάθος δέν άρκούν νό δώσουν αίοθητικάς
συγκινήσεις- Αλλ’ η εκτέλεσις ύπήρξεν οπωσδήποτε
καλή καί αξία καλυτέρας ύπό τον κοινού υποδοχής.
"Εν νέον έργον « Ή Μ ω ρά Π αρθένος» τού Μπατάϊγ
πού παίζεται άκόμη είς τό Gytnna&e, ή τοι εις εν όχι
άπό τάέπ ίσημα θέατρα τώ ν Παρισίων, έπαίχόη εις τήν
Νέαν Σκηνήν καί είς τό Βαριετέ, μέ τάς δύο π ρωτα
γωνίστριας μας, πού έπαιξαν άρκετά καλά, μολονότι
πολύ διαφορετικά, τόν ρόλον τής ήρω ΐδος τού δράμα
τος. — Τ ό έργον μολονότι άπό τά συνήθη τής Γαλλι
κής παραγωγής, χωρίς έμπνευσιν καί χωρίς πρωτοτυ
πίαν, είναι δμ ω ς κομψόν, περιτεχνημένον σκηνικώς
καί μέ κάποιαν κάθαρσιν τείνουσαν νά συγκάλυψη καί
νά έξαλείι|η] ι ήν άνηθικότητα καί τήν ¿πιθανότητα
συνάμα τής πλοκής του. Κ αι ή άξια του, τόσιρ μικρά,
ήρκεσε νά θείξη τό τάλαντον τών δύο πρωταγωνιστριών
καί νά δώ ση κάποιαν ήθοποιητικήνύπόστασινείς δλους
τούς άλλους ηθοποιούς.

***

Τό Ά ΰ ή ν α ι ο ν , τό κατ’ έξοχήν καλοκαιρινόν καί λαϊ
κόν θέατρον ήρχισε μ’ ένα πρωτότυπον 'Ελληνικόν
έργον, τήν^Λίνα Δράκα» τού κ. Ά(ΐπελά- Παλαίμαχοι
ήθοποιοί σ κ. Ταβουλάρης, ό κ. Σταυρόπουλος, ό κ.
Λαζαρίδης, ή κ. Χέλμη, εΰρίοκονται έκεΐ. Κ αί αποτε
λούν ένα καλόν σύνολον, μάλιστα διά τά ρομαντικά
έργα, πού συνήθως δίδονται είς τούς θεατάς τού ’Α θη
ναίου."Εχουν δμ ω ς φανεράν Ιλλειψιν πρωταγωνίστριαςΔιότι ή κ. Δαμάσκου βέβαια δέν αρκεί. — 'Ως πρός τό
έργον τού κ. Ά μ π ελ ά ή κρίσις ήμπορεΐ νά είναι μάλ
λον άγαθη- Είναι έν δράμα οικογενειακόν, μέ θέμ α
τήν ύπεράσπισιν τής τιμής τής γυναικός, βασίζόμενον
έπί παλαιός ζακυνθινής δικογραφίας. Έ χ ει καλήν
σκηνικήν οικονομίαν ώ ς έπί τό πλεϊστον, επιτυχή διά
λογον, οχι δμ ω ς πρωτότυπον, δύο καλούς τύπους,— ένα
Ε βρ αίον τοκογλύφον, πού τόν διέπλασεν άριστα ό κ.
Ταβουλάρης καί ενα όψίπλουτον άρχοντα. Έ χ ει πρός
τούτοις μίαν — δύο δραματικός οκηνάς καί εν αδέξια
συιηρμοσμένον τέλος. Έ ν συνόλφ είναι άπό τά έργα,
πού τά παρακολουθούν οχι μέ πλήξιν οί θεαταί καί
άξίζει κάνεις νά τό ίδή, μαλιστα διά τήν ώραίαν ύπόκρισιν τού κ. Ταβουλάρη.
ΑΡΒΤΑΣ
Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η

άρμονίζεται μέ τήν ήρεμίαν τού
συναισθήματος. Τ ό ίδιο αίσθανόμεθ<ι και μέ τις φτερούγες τις
Απλωμένες. Ό Βιτσάρης, είς ένα
μνημεΐον τού νεκροταφείου ’Α θ η 
νών, έχει τόν άγγελόν του πλαγιασμένον έπάνω είς τήν πλάκα τού
τύμβου. Κ αί έτσι ήμπόρεσε ν’ απο
φυγή τούς κινδύνους πού δέν κατώρΟ ωσε ν’ άποφύγη ό κ. Θ ωμόπουλος- "Επειτα, ενα έργον γλυ
πτικόν, καί προπάντων δπ ω ς είναι
έργασμένον καί τοποθειημένον τδ
έργον αύτό, σέ καλεΐ νά τό κυτταξ η ; άπό παντού. Τότε, τήν πρώτην
έντύπωοιν τήν επιτείνει ή έντύπωσις άπό τά πλάγια, Δέν ή μπό
ρεσε δ γλύπτης νά δ ά σ η είς τό
σύνολον τήν Ινότητα τής σκέψεως
ή όποία έκυριάρχησε κατά τήν
στιγμήν πού συνέλαβε τήν ιδέαν.
Έ π ή ρε πάλιν τόν παλαιόν δρόμον,
άν καί, φαινομενικώς, δείχνει κάτι
νέον ή σύνθεσις.
Δέν καταδικάζω τόν καλλιτέχνην.
Θ έλω μάλιστα νά έξάρω τόν πόθον του, τήν προσπά
θειαν του ν’ άνοιξη είς τήν ελληνικήν γλυπτικήν νέας
άπόψεις. Ή μεγάλη τέχνη τού Ροντέν, ή όποία όμοιάζει μέ βράχον, όπου μέσα άπό τά σπλάχνα του — δπως
μέσα άπό τήν γην τό δένδρον — βγαίνει έργασμένον
μέ τέχνην θαυμαστήν τό ανθρώπινον σ ώ μ α αληθινά
ζωντανόν, καθ ώ ς περίπου λέγει ό Καρριέρ, απασχολεί
τόν "Ελληνα τεχνίτην. Π αραστρατεί δμως. Τόν παρα
σύρει ή σκεψις νά κάμη κάτι νέον. Κατέχεται άπό τήν
ώραίαν φιλοδοξίαν πού στολίζει τά όνειρα κάθε καλού
καί ειλικρινούς εργάτουΚ αί είναι καλός καί ειλικρινής ό κ. Θωμόπουλος.
Δέν θέλει νά συνθηκολόγηση, νά ύποταχθή είς _ τό
περιβάλλον. "Αν είς τόν δρόμον του σχίζεται επάνω

ΖΩΗ

Ή "Ett&eois του χ. Θ ω μ ά ΘωμοΛούΙον
Κ ΙΕΟ Σ άκόμα, γεμάτος φωτιά, θέτει τήν τέχνην ύψηί ' λότερα άπό καθετί. Δέκα χρόνια τ ώ ρ α άγωνίζεται
τόν άχάριστον άγώνα πού περιμένει τόν καλλιτέχίην
είς τήν μικρόν 'Ελλάδα. Καί δέν λυγίζει-ούτε στιγμήν,
καί έξακολουθεΐ τήν πάλην .μέ στήθος θωρακισμένοι·
άπό τήν αγάπην μόνον πρός τό ώραιον ιδανικόν. Έ κ
τών επαναστατών καί αύτός τής 'Ελληνικής Καλλιτεχνι
κής Εταιρείας, διωργάνωσε έκθεσιν ίδικήν του, δπου
μαζί μέ άλλα προηγούμενα έργα του, εξέθεσε καί τό
Πενβονν Πνεύμα, πού στολίζει τ ώ ρ α τό πρώτον πρός
τά αριστερά μνημεΐον τού νέου νεκροταφείου τού .
Πειραιώς.
Ε π άνω *'ς βράχον τεχνητοί·, μαρμάρινος τύμβος,
καί, μέ ανοιχτές φτερούγες, άγγελος γονατισμένος,
άκουμπή. τό κεφάλι έπάνω στά χέρια ,σταυροιμένα.
Ό κ. ©ιομόπουλος ήθέλησε ν’ άποδώση τήν εικόνα
τού πέιθους μέ τό σχήμα τού έργου, νά. Θεσμεύση
μονομιάς τόν θεατήν μέ τό συναίσθημα τού πόνου.
Καί είναι αύτή πραγματικώς ή πριότη έντύπωσις, δτάν
άντικρύζης τό μνημεΐον, σεμνή καί άνεπίδεικτος· άλλ’ ή
είκών σβύνει σιγ ά -σ ιγά . Ή στάσις είναι κουραστική.
Ό λαιμός, μαζί μέ τήν βάσιν τού κορμού, δείχνουν

ΓΒ Ν Θ Ο Υ Ν

Π Ν Ε ΥΜ Α

στά μυτερά χαλίκια, ιό αίμα δμ ω ς πού τά βάφει, είναι
ευγενικόν αίμα.
Ε ξακ ολουθώ τάς εντυπώσεις μου. Πηγαίνω πρός τά
δπίσω, είς τόν τέταρτον αιώνα τού χριστιανισμού, όπου
οί καλλιτέχναι έζωγράφισαν τούς αγγέλους νέους,ωραί
ους, μέ γυμνά πόδια κάποτε, δπω ς περίπου τους περι
γράφει ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός. ’Αργότερα μέ τήν
’Αναγέννησιν καίέπειτα άπ’αύτήν,ζωγραφίζονται γυμνοί
όπού ή αγνή έμορφιά των, ή παιδική, δεν ενθυμίζει
τίποτε τό γηΐνον. Είναι ό άγγελος ένα δν μεταξύ θεού
καί ανθρώπου. Δέν κνττάζω τόν άγγελον τού κ. Θοιμοπούλου μέ μάτια χριστιανού. 'Απλώς ώ ς εθνικός. Είναι
ή ιδία παράοτασις τής αρχαιότητας. Τ ό ίδιον δν τό
ύπερκόσμιον, τό όποιον δέν ημπόρεσε νά άποδοθή είς
τήν τέχνην διαφορετικά παρά
μέ μορφήν άνθρωπίνην. Ά λ λ ’ ή
έμορφιά του, «ή μεταξύ έφηβου
καί παρθένου», όπω ς τήν ορίζει
ό Πελαντάν, πρέπει νά είναι τέ
τοια έμορφιά πού νά σβύνη κάθε
εικόνα βέβηλοι·, καί ή γιιμνάτης
του,«αύτή μόνον νά τόν προφυλάττη άπό τήν γηΐνην, τήν χαμη
λήν σκέψιν».
Ό ’ Αγγελος ή τό Πνεύμα,—αδιά
φοροι·,—πού μας έδωκε ό κύριος
θω μ όπουλος, είναι κατ’ έξοχήν
γήινος- Ό Γύζης, τό Πενϋονν
Πνεύμα xον, τό ζωγραφ ίζει μέ
Τονικότητα μοναδικήν. Ευγενική
πονεμένη έμορφιά πού ποτέ δέν
τήν λησμονείς, Τ ά χέρια, έπίσης
πονεμένα, πού περισσότερον άπό
τά άλλα μέρη τού σώματος είναι
ανθρώπινα, καί αύτά άκόμη σέ
κάμνουν νά λησμονής τόν γήϊνον
πόνον καί αποτελούν σιοιχεΐον
άναφαίρετον άπό τήν πνευματι
κότητα τής είκόνος. ’ Ισ ω ς τό
μάρμαρον νά παρουσιάζη περισσοτέρας δυσκολίας. Τ ό άναγνωρίζω. Έ π ειτα έχω πεποίθησιν
είς τό τάλαντον τού τόσον συμ
παθούς γλύπτου. Γ ι’αύτό έγραψα
μέ αυστηρότητα. "Αν έπρόκειτο
ΟΛΜ Α
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διά κανένα καλλιτέχνην, άπό τόν όποιον τίποτε νά
μήν περιμένω, θ ά σιωπούσα. Τώρα γράφω έτσι διά
νά προσέξη δ κόσμος περισσότερον εις τόν γεμάτον
ζωήν καί μέλλον Ιργάτην ιού μαρμάρου.
ΚΙΜ ΩΝ

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

ΑΠΟ
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ΛΓία ίλληνιχή οννανλία
Λ/ΠΟ συνθήκας όχι πολύ ευνοϊκός και μέ ύπερβολι* κήν βίαν, ή οποία είναι σχεδόν πάντοτε επικίνδυνος
αντίπαλος πάσης έπιτυχίας, διωργανώΟη εσχάτως ΰπό
τήφέλληΫΕκής παροικίας ιού Βερολίνου μία καλλιτε
χνική -έσπερίς σκοπόν έχουσ« πρώτον μέν τήν συγκέντρωσιν τών ένιαδδα Ελλήνων είς μίαν γνησίως ελλη
νικήν βραδυάν έπί γερμανικού εδάφους, καί δεύτερον
τήν παρουσίασιν είς εύρύτερον κύκλον μιας διακεκρι
μένης έλληνίδος καλλιτέχνιδος, έν άφανείφ δρεπούσης
δάφνας άπό διετίας είς μίαν γερμανικήν μεγαλούπολιν,
τήν Δορτμούνδην.
Είς τό Παρίσι καί είς τό Λονδίνο»' δέν είναι ασυνή
θεις αί έλληνικαί συναυλίαι καί καλλιτεχνικοί εσπερί
δες. Κάθε χειμώνα διοργανοϋνται τοιαίται πότε διά
τόν ένα καί πότε διά τόν άλλον λόγον, διότι τό έδαφος
είναι προσφορώτερον εκεί είς τοιούτου είδους συνα
θροίσεις- ’Εδώ όμως τό πράγμα διαφέρει. "Οχι μόνον
άσυνήθεις είναι, άλλά κάτι κυριολεκτικά»; πρωτοφανές,

ά φ ’ οδ ή περί ής ό λόγος ελληνική Ισπερίς είναι ή
πρώτη διδόμενη έν Γερμανίφ. Διά τόί’ λόγον αύτόν
άκριβώς πρέπει νά έξαρθή άκόμη περισσότερον ή
λαμπρά έπιτυχία τής έσπερίδος, οφειλομένη είς τήν
σύμπραξιν τής δεσποινίδος Ελένης Στυλιανίδου, τής
γλυκοφθόγγου καλλιτέχνιδος, ή όποία τιμρ τό ελλη
νικόν όνομα είς τήν χώραν αυτήν, όπου δέν είναι
εόκολον νά διακριθή ένας ξένος άνευ μάλιστα ίσχυρας
προστασίας.
Ή δεσποινίς Στυλιανίδου εψαλλε μετ’ εκτάκτου έπι
τυχίας διάφορα έκλεκτά φσματα νεωτέρων μουσουρ
γών, γαλλιστί καί γερμανιστί. Ό ενθουσιασμός τών
παρισταμένων έφθασεν είς τό κατακόρυφον όταν ήρχισε νά ψάλλη τά ωραία δημοτικά μας φύματα,από τά
όποία κατεγοητεύθησαν καί αϋτοί οι γερμανοί κριτι
κοί, μολονότι τά ήκουον διά πρώτην φοράν. ’Ιδού πώς
εκφράζει τάς έντυπώσειςτου ό ειδικός συνεργάτης τής
«Έφημερίδος Φος»
«Ή καλλιτέχνις εψαλε μεταξύ άλλων καί γερμανικά
ρσματα τού Γένσεν καί τού Στράους μετά λαιιπρας
έπιτυχίας, διά δέ τής έξαισίας απαγγελίας τών ελληνι
κών δημοτικών φσμάτων συμπαρέσυρε τούς άκροατάς
είς θυελλώδεις εκδηλώσεις ενθουσιασμού καί Ιπιδοκιμασίας. Τά φσματα ταύτα ανάγονται, ώ ς μέ βέβαιοί δ
κ. Κλέων Ραγκαβής, μέχρι τής εποχής τής τουρκικής
δουλείας. ’Εγώ δέν είμαι δυστυχώς τόσον σοφός, ώστε
νά παράσχω τάς δεούσας περί νεοελληνικής μουσικής
πληροφορίας. Οΰχ ήττον όμως όφείλω νά ομολογήσω
ότι όσα ήκουσα ΰτερέβαινον πάσαν προσδοκίαν. 'Ησαν
μελφδίαι δλως εξαιρετικού θέλγητρου, συγγενείς πρός
τήν μουσικήν τών νοτιοανατολικών εθνικοτήτων τής
Ευρώπης ώς πρός τέ τόν ρυθμόν καί τό μέλος. Μας
ΰπενθύμιζον πότε τά βοσνιακά λαϊκά φσματα, τά όποία
μάς άπεκάλυψαν αί διοργανώσεις τού Ίουλίρυ Μαγιόρ,
πότε τάς ραψωδίας τών Ούγγρων αθιγγάνων καί πότε
τήν γείτονα ανατολήν — τόσον παραδόξως θελκτικά
ήσαν τά μέλη ταύτα. ’Εν πάση περιπτώσει όφείλομεν
εύγνωμοσύνην πρός τήν δεσποινίδα Στυλιανίδου διά
τήν άσυνήθως απολαυστικήν εσπέραν».
Ή δεσποινίς Στυλιανίδου, κατάγεται έκ Σάμου καί
συνεπλήρωσε τάς σπουδάς της έπί σειράν ετών εν Παρισίοις, όπόθεν προσεκλήθη άμέσως είς τό Δημοτικόν
Θέατρον τής Δορτμούνδης, καίπερ αγνοούσα τότε
εντελώς τήν γερμανικήν. Οΰχ ήττον διεκρίθη τάχιστα
είς πρώτους ρόλους καί σήμερον εΐναι ή αγαπημένη
Καρμεν καί Μινιόν του κοινού Δορτμούνδης. Μετά
τήν προσεχή λήξι.ν τού τριετοίς συμβολαίου μετά τής
διευθύνσεως τού θεάτρου τής πόλεως ταύτης, ή δεσποι
νίς Στυλιανίδου θ ά κληθή πιθανώτατα. είς μίαν άπό
τάς πρώτος σκηνάς τού Βερολίνου. Αί πρός τόν σκοπόν
τούτον γενόμεναι ένέργειαι εΰρίσκονται ήδη είς λίαν
εΰχάριστον σημεΐον.
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ρ Ν Έρετρίφ άνεσκάφη τό ΝΑ ήμισυ τού πρό τινων
*— ετών άνακαλυφθέντος ναού τούΔαφνηφόρου ’Απόλ
λωνος, εΰρέθησαν δέ καί ενταύθα κατωτέρω τών
θεμελίων τού σωζομένου έν έρειπίοις μεγάλου ναού,
δστις φαίνεται ότι φκοδομήθη ύπό τών Έρετριέων
περί τό τέλος τής 5 Ικατονταειηρίδος, λείψανα του
άρχαιοτέρου ύπό τών Περοών πυρποληθέντος ναού,
δηλαδή αί βάσεις τών κιόνων, αΐτινες έν τφ έσωτερικφ
αύτού ύπεβάσταζον τήν στέγην Ιν τφ μέση* κατά μήκος
ίδρυμέναι, καί πρός τούτοις τμήματα τών τοίχων
αύτού. Έ τ ι βαθύτερον εύρέθησαν έντός στρώματος
πλήρους υπολειμμάτων πυρών ?ιείψανα πολλφ άρχαιοτέρου Ιερού, τού όποιου ή χρονολογία δρίζεται διά
τών εύρισκομένων γεωμετρικών αγγείων καί αιγυπτια
κών σκαραβαίων.
Έξακολουθούσι πρός τούτοις αί άνασκαφαί καί έπί
τής ΝΑ πλευράς τής Άκροπόλεως Ερέτριας, όπου

σψζονται διάφορα μικρά κτίρια, έβεβαιώθη δέ δτι

άντιφυματικού ορρού «αί τής άντιφυματίνης, ή άνακά-

8ν τούτων, άνασκαφέν ήδη πρότερον, ήτο ναός τής
Κόρης, διότι έν αύτφ εύρέθησαν πλεΐσία πήλινα
γυναικεία ειδώλια καί μία μαρμαρίνη πλάξ φέρουσα
τήν άφιερωτικήν Ιπιγραφήν «Παυσώ Ιίόρη».
Κ

λυψις τού μικροβίου τής φυματιώσεως καί τέλος τής
χολέρας. Τεσσαςιακοντούτης μόλις Ιλαβεν ώς ενίσχυσιν
άπό τό κράτος εκατόν χιλιάδας μάρκα καί διωρίσθη
καθηγητής τής Ιατρικής Σχολής τού Βερολίνου. Ό
Κώχ, άπογοητευμένος άπό τήν αποτυχίαν τής ιονβερκονλίνης κατέληξεν είς τήν έλπίδα ότι ή άνθρωπότης
διά τής ύγιεινής τής προφυλάξεως θ ά κατορθώση
νάπαλλαγή άπό τήν ολεθρία»· νόόον, ή όποία προλαμ
βάνεται εΰκολώτερα παρ’ όσον θεραπεύεται.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ -

Π ΕΡΙΟ Δ ΙΚ Α -

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ ΕΣ

κ. Πολέμης έγραψε είς στίχους νέον δράμα Ό
όπού θά δοθή είς τήν «Νέαν
Σκηνήν». Ή ΰπό.θεσις είναι παρμένη άπό τήν γνωστήν
παράδοσιν. ‘Ο γυιόςτού Βασιληά τού Τρίκαρδου ήταν
γραμμένο άπό τις Μοίρες νά μήν ίδή τόν “Ηλιο, γιατί
θά πεθάνη. Ό πατέρας προσεπάθησε νά σώση τό
παιδί του, μέ τό νά τό κρατή πάντα κλεισμένο μέσα
στό κάστρο του, καί μονάχα τή νέ^τα νά τ ’ άφιλη νά
γνωρίση τή ζωή. Αγάπησε ό γυιόζ;-ιήν κυρά-Ρήνη.
Καί μιά φορά πού ή άγάπη τόν κράτησε κοντά της
όλη τή νύχτα ώς τό πρωΐ, τόν είδε ό "Ηλιος κ’ ¿μαρ
μάρωσε.

ΟΒαοιληάς Ανήλιαγος,

ΠΕθΑΝΕΝ είς τό Παρίσι ό ποιητής καί θεατρικός
συγγραφεύς ‘Ιούλιος Ρενάρ. “Ητο νέος άκόμη, 4*>
έτών. Γεννηθείς είς τό Οθβίοηε άπό πτωχή ν οίκογένειαν,
προετοιμασθείς διά νά γίνη μηχανικός, εμπορικός
υπάλληλος είς τήν πρώτην του νεότητα, ¿πέτυχε κάπως
άργά τήν φιλολογικήν του άναγνώρισιν. Καί ποτέ
δέν απέκτησε τήν μεγάλην δημοτικότητα, μολονότι
άναγνωρίζεται ώς Ινας άπό τούς έκλεκτοτέρους τής
γαλλικής φιλολογίας. Έδημοσίευσε πολλά, μεταξύ τών
όποιων αί «Φυσικαί Ίστορίαι», τά «Βουκολικά» του,
οί «Φίλιπποι», ή «Θρηνούσα» καί ή «Κοκκινοτρίχα»,
πού έπαίχθη κ’ έδώ, θεωρείται δέ ώ ς τό καλύτερον
Ιργον του. Πρό δύο έτών έγινε μέλος τής ’Ακαδημίας
Γκογκούρ καί τόν περασμένον χειμώνα τό θέατρον
Όντεόν ήρχισε τάς παραστάσεις του μέ τήν «θρηνού
σαν» τού Ρενάρ. Δεν ήταν άπό τούς θορυβοποιούς1καί
σχετίζων τήν επιμελημένη»- φιλολογικήν παραγωγή»«
του μέ τόν άτομικόν του χαρακτήρα έλεγε δικαίως:
«Ξέρω τώρα νά παρατηρώ τά σύγνεφα, πού περνούν.
Ξέρω καί νά μένω άκίνητος. Σχεδόν ξέρω καί νά
σιωπώ».

Α

ΠΕΘΑΝΕ ό 'Ροβέρτος Κώχ πρό όλίγων ημερών, είς
τό Βάδεν-Βάδεν. Ό θάνατός του κρίνεται γενικώς
ώς μία άπό τάς μεγαλύτερος άπωλείας τής παγκοσμίου
επιστήμης. Έάν ή αποτυχία τού άντιφθισικοΰ ορρού
Ισκίασε κατά τι τήν δόξαν τού μεγάλου έπιστήμονος,
πααραμένουν όμως, κτήμα παντοτεινόν τής επιστήμης
αί πολλαπλοί βακτηριδιολογικαί έργασίαι του, τών
οποίων τήν σημασίαν δέν δύναται κά»’είς νά παρίδη.
Ό Ροβέρτος Κώχ έγεννήθη τό 1843 καί ήρχισε τάς
Ιατρικός του σπουδάς είς τήν Γετίγκην. Τό επάγγελμά
του μετήλθε κατά πρώτον είς τήν επαρχίαν, έπιδοθείς
μέ πάθος είς τάς έρευνας, αί όποίαι έτελείωσαν μέ
τήν ζωήν του. Εγκατεστημένος άκόμη είς τό Βολινστάϊν είδε τήν φήμην τών έργασιών του έξαπλουμένην είς όλον τόν επιστημονικόν κόσμον. Μόνος καί
μέ πενιχρότατα μέσα είχεν αρχίσει τάς άξιοσημειώτους
βακτηριοδολογικάς του εργασίας έπί της σηψαιμίας
καί τού άνθρακος. ’Από τού 1 8 7 2 , μέχρι τού ι 88ο τάς
Ιξηκολούθησε, χωρίς διακοπήν, μέ τήν χαρακτηριστι
κήν του άφοσίωσιν. Τό ι 88 οεκλήθη ώς ύγειονομικός
σύμβουλος είς τό Βερολΐνον, όπου μετερρύθμισεν έντελώς τάς μεθόδους ιών απολυμάνσεων καί κατά τό
έτος ι88ι έκαμε σπουδαιοτάτην σχετικήν άνακοίνωσιν
εις τό διεθνές Σύνεδριον τής Ιατρικής. ‘Ο μέγας Παστέρ άφοϋ τόν ήκουσεν, είπε.
— Μάς φέρει μεγάλας. προόδους.
Έπηκολούθησαν κατόπιν αί έργασίαι του Ιπί τού

Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ τών σκοπευτικών αγώνων «Έλευθέέ ' ρια* όπού θ ά γίνουν πλησίον τών Πατρών τάς
27 Ιουνίου ιριο· Τά «Ελευθέρια* λέγει ή εγκύκλιος
τού Υπουργείου της Παιδείας ή σταλεϊσα εις τούς
έπιθεωρητάς τών Δημοτικών Σχολείων, «δέν είναι
αγώνισμα προωρισμένον διά τούς όλίγους φιλάθλους,
τούς περί τά όπλα ασχολούμενους, άλλ’ είναι αγώνες
έθνικοί, αγώνες λαϊκοί σκοποδντες νά παρασκευάσωσιν ώ ς πλείστους άξιους σκοπευτάς καί συνεπώς νά
καταρτίσωσι πυκνάς φάλαγγας υπερασπιστών τής πατρίδος Ιν ώρφ κινδύνου».
Είς τά «Ελευθέρια» μετέχουσι μόνον Έλληνες, κατ’
άνώτατον όριον 3 ° έτών συμπληρωμένων. "Οπλον τό
έν χρήσει στρατιωτικόν τουφέκι. Οί έφετεινοί άγώ•νες άντί όπλου Μάνλιχερ, θ ά γείνουν μέ Γκρά. Τό
ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών ¿χορήγησε περί τά εοο.
Είς τόν πρωταθλητήν τών «Ελευθερίων» άπονέμετάί Ιπαθλον χρηματικόν δραχμών ιο,οοο, είς τόν
'δευτερεύοντα δριιχ· 2 ,οοο καί εις τόν τριτεύοντα δραχ.
ιοοο. Είς δέ τήν άριστεύουσαν σκοπευτικήν ομάδα
άπονέμετσι έπαθλον χρηματικόν δραχμών 5 >000, 8Ϊς
τή»' δευτερεύουσμν έκ δραχ. 2 ,οοο καί είς τήν τριτεύουσαν έκ δραχ. ιοοο.
Επίσης θ ’ άπονεμηθοϋν μετάλλια είς τούς τρεις
έλευθέρους σκοπευτάς καί τούς άποτελούντας τάς
τρεις σκοπευτικός ομάδας.
Κατ’ έτος τά « ’Ελευθέρια» θ ά τελούνται τήν 25ην
Μαρτίου είς μίαν πόλιν ελληνικήν.
ΠΡΟΤΟΜΗ
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Τή πρωτοβουλία ιώ ν « H ανα&ηναίων
— άδεια ίοΰ 'Υπουργείου — »
Έκ προηγουμένων εισφορών. . . . Δρ. 2 , 572.65
Χρήστος Κουντούρης, Βάρνα. .
.'· ». »
5-Τ"
Άλκ. Σΐΐαΐ'ουδά.κης, Άϊδίνι Μικρανιας.
» ! ιο,—
■ Δρ. 2 , 587.65

Τό άπαιτουμενον ολικόν ποσόν είναι 3.500
περίπου. Υπολείπονται περί τάς 9 ° ° · Καί τό
υπενόυμίζομεν είς δλους. “Ολοι Ι^ησαν καί ζοΰν
μέ τους στίχους τοΰ υμνητοΰ τής ελευθερίας.
Αί είσφοραί στέλλονται είς τά γραφεία τών
«ΠαναΑηναίων», δδός Άριστοτέλους 35Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Κ ατά το ύ ς θερινούς μ ή να ς Ι ο ύ ν ι ο ν , ’ Ιούλιον,
Δ ν γ ο ν ο το ν , Σ επ τέμ βριον ιά · Παναίλήναιο.» i x i l δ οντα ι είς t ¿ τέλος μ ό νο ν τοΰ μ η νά ς εις τεύχη διπλά.

Σημ. ΕΙδικαί βιβλιοχριοίαι δημοσιεύονται διά τά βι
βλία, ιών όποιων δύο άντίτυπα οιίλλονιαι sis τά γραφεία
μας. Τών Άλλων απλώς, αγγέλλεται ή εχόοσις.
Ή «'Αθηναϊκή Μανδολινάτα» έπιστρέψασα άπό τήν
Ιταλίαν, Ιδωκεν είς τό Δημ. θέατρον ’Αθηνών δύο

Τ ό γιΟμα του Σννδίβμου Έλλήνην ΚαλλιτίχνΛν. — Σκίτσο Γ. ΡΟΙΛΟΥ

συναυλίας με το βραβευμένον πρόγραμμα. 'Η εκιέλεοις
τελεία. Ή Μανδολινάτα Ιχειροκροτήθη Ινθουσιωδώς.
*0 κ. Λ άβδας, αξίζει -θερμότατα συγχαρητήρια.
Χ έρι ασεβές π ρ ός τήν τέχντ)ν, έχυσε επάνω εις τόν
«Ξυλοθραύστην» τού Φιλιππότη κόκκινο'· χρώμα. Ό
Δήμος προσπαθεί μέ διάφορα μέσα νά διόρθωση
το κακόν.
Οι ’Αθηναίοι καλλιτέχνη παρητήθησαν άπό τήν

ΚοΧλιτεχηχην’ Εταίριίαν κ’ ¿σύστησαν τόν «Σύνδεσμον
Ελλήνων Καλλιτεχνών». Π ρόεδρος έξελέγη ό κ. Γ.
Ίακωβίδης, άντιπρόεδρος ό κ. Γ. Ροϊλός, γενικός γραμ
ματείς ό κ- Ά λ . Φιλαδελφεύς, ειδικός γραμματευς
ο κ. Κ. Γρηγούρας καί ταμίας ό κ. Κ. Ίωαννίδης. Ή
Α θηναϊκή κοινωνία παρακολουθεί μέ αγάπην τό
Ιργοι· τιθ'·.
Ό Σννδτομος 'Ελλήνων Καλλιτβχν&ν περιλαμβάνων
ολα τά στοιχεία τής καλλιτεχνικής ζωής Ιν Έ λλάδι
έκτός ενός νομίζω, πού πρέπει νά προσέλθη καί αύτός,
θ ά βαδίση εμπρός μέ σύμπνοιαν πρός τόν ύψηλόν του
σκοπόν.

παρητήθη καί έξελέγη νέα έκ τώ ν κ. Ίακωβίδη, Ζάχου,
Γερανιώτη, Ροϊλοΰ, Σώχου.
ΈντΟς τής έρχομένης έβδομ άδος δίδεται εις τό
«Βαριετέ» τό τρίπρακτοι· δράμα τού συνεργάτου μας
κ. Χρ· Θ. Δαραλέξη «Ίόνη ».
Είς τό παρισινόν θέατρον τών Τεχνών έπαίχθη «ή
Νέα Τουρκία» δράμα τού φίλου ποιητού κ. Ε. Ά θ α νασιάδη Ιν συνεργασί^ι μέ τόν Γάλλον συγγραφέα °Αλφρέδον ΙΙουαζά. Τ ό εργον έκαμε βαθείαν έντύπωσιν.
ΝΕΑΙ

ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ

Λάγιο. τής ψυχής και τής άχάιτης, Έ μ ερ οον , μετάφρασις Θ. X . Φλωρά. Τυπογρ. αδελφών Γεράρδων
Κωνσταντινούπολις φρ· 12.
Το Σκινοφυλάηιον κ αι ή Βιβλιο&ήχ-η τής Πάτμου « α τ ά τάί άρχάζ του 13 °ν αίώνσς, Ch-D iehl
μειάφρασις Σταύρου Τηλιάκου. Ά θήναι,
φείον Α. Δεληγιάνι-η.

ιυπογρα-

Ό Σύνδεσμος εδωκε προχθές Κυριακήν την πρώτην εορτήν του μέ ώραΐον εξοχικόν γεύμα εις τήν
Κηφισσιάν. Χ ορ ός τών νέιον καλλιτεχνών μας έτραγούδησε μέ ουνοδείαν κιθάρας. Τό τραγούδι τού νέου
γλύπτου κ. Τόμπρου γλυκύτατοι· ένθουσίασε όλους.
Έ π ε ιτα έχόρευσαν καί τόν συρτόν. Ό κ· Ζάχος, όχι
μόνον σοβαρός καλλιτέχνης άλλά καί λεβέντης κορυ
φαίος τού χορού.

Ή -φιλοσοφία του ΪΙΙάτωνος etg σύστημα, έρμηνευομένη υπό Ίωάννου ’Ολυμπίου δ. φ. τέως γυμνα
σιάρχου Μιτυλήνης, Τ όμ ος Α '. Μιτυλήνη, τυπ. Μ. Νικολαίδου, σελ. 624, φρ. !2. Διά τούς συνδρομητάς τών
«Παναθηναίων» φρ. ιο·

Ή Ιπιτροπή διά τήν Ικθεοιν τής Ρώμης, ή όποια
είχεν Ικλεγή υπό τής Έλλ. Καλλιτεχνικής Ε ταιρείας

Mafarka le Futuriste par F. T. Marinetti, Roman
Africain. Paris E. Saniot a C° f. 3-50.

’Έμμετρα και Πεζά, Τυμφρηστού- Κωνσταντινούπολις τυπ. Κ ορομηλδ, σελ. 272 γρόσια 15·

