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Γλώσσα πριν αίμυλίη ήν θέλξατο

I

Ο μεγαλείτερος τών θρησκευτικών ρητόρων 
τής νέας Ελλάδος είναι ό Ήλίας Μη

νιάτης.
Ό  Μηνιάτης είδε τό φως τής ζωής εις τό 

Ληξούρι τής Κεφαλληνίας κατά τό έτος 1669 
καί άπέθανεν είς τάς Πάτρας τον Αύγουστον τοΰ 
1714Ά πό νεαρός ήλικίας είσήλθεν είς τό Φλαγ- 
γινιανόν Φροντιστήριον1 τής Βενετίας, όπου 
έμαθήτευσεν έπί δεκαετίαν, διδαχθείς παρά τοΰ 
Φραγκίσκου Σκούφου την εκκλησιαστικήν ρη- 
τορικήν. Άπέκτησεν ευρεϊαν μόρφωσιν είς τήν 
θεολογίαν καί την φιλολογίαν, Αξιοθαύμαστος 
δέ ήτο ή γλωσσομάθειά του *. Εΐς νεαράν ήλι- 
κίαν έχειροτονήθη διάκονος καί είκοσι ετών 
διωρίσθη καθηγητής είς τό Φλαγγινιανόν Φρον- 
τιστήριον καί είς τήν σχολήν τής έλληνικής 
κοινότητος Βενετίας *.

Ή  φήμη τής άξίας τοΰ νεαρού διδασκά
λου έφθασε μέχρι τής γης τής γεννήσεώς του 
καί τότε οί συμπολΐται του τόν προσεκάλεσαν 
διά νά διδάξη είς τούς νεαρούς Κεφαλλήνας τά 
γράμματα καί τήν προς τόν Θεόν πίστιν *. Έ ν

* Ε π ' εόκαιρίφ τών αποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάν- 
τος τοΰ Μηνιάτη έν Κεφαλληνία.— Απόσπασμα τών 
λόγων τον ¿δημοσιεύσαμε είς τά «Παναθήναιβ» τής 
15 Μαρτίου 1904.

1 Εκπαιδευτικόν ίδρυμα συσταδέν έν Βενετίφ (υιό 
τοΰ κερκυραίον θω μ ά  Φλαγγίνη, καί είς τό όποιον 
'έξεπαιοεύθησαν διάφοροι διαπρεπείς άνδρες τής νέας 
Ελλάδος.

* Βλέπε : Μελετίου, Ιστορία Εκκλησιαστική. Βιέννη. 
1795, τόμ. Δ ', σελ. 32.

* Βελούδου, Ελληνική Κοινότης έν  Βενετίφ· εκδο- 
σις β ’ , σελ. 112 .

4 Βιογραφίαι τών ενδόξων άνδρών τής Κεφαλλη
νίας ύπό 'Ανθίμου Μαζαράκη Ιερέως- Έ ν Βενετία, 
1843.σελ. 40.
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'Ελλάδος αίαν.. .  : : I

Κεφαλληνίφ ό Μηνιάτης Ιδίδασκεν άπό τδΰ αμ· 
βωνος τό θείον κήρυγμα, μετήρχετο δέ καί τθΰ 
διδασκάλου τό επάγγελμα, άφ’ Ινός σκορπιών 
τ ό . φώς τής πίστεως είς τάς ψυχάς τών χρι
στιανών καί εξ άλλου καλλιεργών τόν νόύν 
τών μαθητών του.

Έκ Κεφαλληνίας προσεκλήθη δ  Μηνιάτης 
είς τήν Ζάκυνθον δπου παρέμείνέν Ιπί τέσσάρά 
έτη διδάσκων κάί κηρύττων 1, κατόπιν 8έ μετέβη 
είς τήν Κέρκυραν.

Είς τήν Επτάνησον, δ Μηνιάτης έμέινεν 
Ιπτά έτη 2, κηρύττων τόν λόγον τοΰ θεού, μέχρι 
τοΰ 1698. Τότε δέ, άνακληθέίς είς Βενετίαν ό 
κυβερνήτης τής Έπτανήσου στρατηγός ’Αντώ
νιος Μολίν, παρέλαβε μαζί τόυ καί τόν Μη- 
νιάτην. ■ ·· ..· ·

Έπιστρέψας είς τήν Βενετίαν ό Μηνιάτης 
Ιδίδαξεν είς τό Φλαγγινιανόν Φροντιστήριον 
Ιπί έν μόνον έτος, διότι, ως §κ τής έυρέίάς 
μορφώσεως του καί τής γλωσσομάθειάς του, 
Ικρίθη κατάλληλος προς διεξαγωγήν διπλωμα
τικών ΰποθέοείον, καί προσελήφΰή ως σύμβου
λος τής έν Κωνσταντινουπόλεί Βενετικής πρε* 
σβείας. ' ■'

‘ Η νέα αδτη Οέσις υπήρξε διά τόν Μη- 
νιάτην στάδιον μεγάλης τιμής. Ή  άβρότης 
τών τρόπων του, ή λεπτότης τοΰ σπίνθηρο- 
βόλου του πνεύματός 4ιάί τό επιβλητικόν του 
ήθος μαζί μέ · τήν άτέρμονα μόρφωσιν τού, 
ήτις Ιξετείνετο καί μέχρις αδτών τών πολιτι-

1 Ν . Κατραμή, Φιλολογικά Άνάλεκτα Ζακύνθου 
σελ. 120.

* Ή λία Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. Ά θ ή ·  
ναι 1904. τόμ. ά. ,σελ. 458.'



162

κών επιστημών, τον Ανέδειξαν διακεκριμένον 
διπλωμάτην.

Ό  Μηνιάτης διεκρίθη Ιν Κωνσταντινουπό- 
λει, και πρός αύτόν Ιστράφη ή προσοχή τοΰ 
ήγεμόνος της Μολδαβίας Δημητρίόυ Καντεμίρ, 
δ  όποιος, κατά το 1703, τόν διώρισε πληρε
ξούσιον Απεσταλμένον είς τήν αυλήν τοΰ Αυ
στριακού αύτοκράτορος Λεοπόλδου, οπως έλ- 
6η είς διαπραγματεύσεις πολιτικών τινων υπο
θέσεων ι.

Περατώσας μετά εν έτος δ Μηνιάτης τήν 
άποστολήν του Ιπέστρεψεν εϊς Κωνσταντινού- 
πολιν, οπού διωρίσθη υπό τοΰ Οίκουμενικοΰ 
Πατριαρχείου ίεροκήρυξ τής μεγάλης ’Εκκλη
σίας.

Έπτά έτη εμεινεν είς τήν Κωνσταντινούπο
λη» κηρύττων άπό τοΰ άμβωνος της εκκλησίας. 
Κατόπιν μετέβη είς Κεφαλληνίαν .καί είς Κέρ
κυραν, δπόθεν άνεχώρησε διορισθε'ις ίεροκήρυξ 
Ναυπλίας καί "Αργους.

Κατά τό 1711 ό Μηνιάτης άνηλθεν είς τόν 
Αρχιεπισκοπικόν θρόνον Καλαβρύτων καί Κερ- 
νίκης, είχεν δμως πολύ περιωρισμένην τήν επι
σκοπικήν του δικαιοδοσίαν, Ιπειδή οί περισ
σότεροι κάτοικοι ήσαν ’Αλβανοί. Μετά τρία 
έτη άπεβίωσεν Ιν Πάιραις είς ηλικίαν 45 Ιτών.

Ό  πατήρ του μετέφερε τόν νεκρόν είς τό 
Ληξούρι τής Κεφαλληνίας, δπου έτάφη.

Ο Μηνιάτης ή το λεπτοφυής μέ συμπαθη
τικήν μορφήν, ζωηρούς δφθαλμούς καί στάσιν 
μεγαλοπρεπή. *Ητο ευπροσήγορος, ταπεινός καί 
είς τήν όξύτητα τού πνεύματος συνεδύαζε καί 
τής ψυχής τήν άπειρον άγαθότητα.Ήτον ειλι
κρινής, καί είς τάς συναναστροφάς διεκρίνετο 
διά τήν ευστροφίαν τοΰ πνεύματός του.

Ό  Μηνιάτης είχε μνήμην στεγανήν, Ασύλη- 
τον ΰπό τής λήθης.

Κάποτε παρευρίσκετο είς στρατιωτικήν πα- 
ράταξιν Ιν Πελοποννήσφ μαζί μέτόν βενετόν 
άρχιστράτηγον. Κατά τήν άνάγνωσιν τοΰ ονο
μαστικού καταλόγου τών στρατιωτών ήρώτη- 
σεν Αστεϊζόμενος τόν στρατηγόν αν θέλη νά 
τοΰ έπαναλάβη άπό μνήμης τά όνόματα τών 
στρατιωτών, Ιμειναν δέ δλοι έκθαμβοι δταν 
ήκουσαν τόν Μηνιάτην νά Ιπαναλαμβάνη τά 
δυσκολομνημόνευτα Ιλλυρικά όνόματα μέ τήν 
αυτήν σχεδόν τάξιν τοΰ καταλόγου 2.

1 A postó lo  Z en o , G io m a le  dei letterati d ’ lta -  
lia. T o m o  2 6 , σελ. 483.

* Τ ό άνέκδοτον τοΰτο διηγείται ό Μαζαράκης είς τάς 
βιογραφίας τών ’Ενδόξων Κεφαλλήνων, σελ. 50-51.

Έκ τών διαφόρων θρησκευτικών λόγων τούς 
όποιους Ιξεφώνησεν ό Ήλίας Μηνιάτης, μικρόν 
μόνον μέρος Ισώθη ’ . "Αλλο έργον τοΰ Μηνι- 
άτη είναι ή Πέτρα τοΰ Σκανδάλου 2, έργον ίστο- 
ρικοκριτικόν καί άπολογητικόν.

Ή  πολιτική τήν οποίαν προδιέγραψεν τό 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον μετά τήν δλωσιν 
περιώρισε τόσον ζήλον καί δρδσιν, επί μακρόν 
χρονικόν διάστημα, είς ξηρά θρησκευτικά ζη
τήματα μόνον.

Οί λόγιοι και οί θεολόγοι Ιματαιοπόνησαν 
στραφέντες κατά τών Λατίνων δια διαφόρων 
θρησκευτικών συγγραμμάτων. Είς τήν πνευμα
τικήν ταύτην υπέρ τής 'Ελληνικής Ικκλησίας 
εργασίαν συνεισέφερεν δ Μηνιάτης τήν Πέ
τραν τοΰ Σκανδάλου.

Διά τοΰ έργου του τούτου' άνεδείχθη κατά 
ιούς χρόνους εκείνους εκκλησιαστικός καί έθνι- 
κός άπολογητής. Έπραγματεύθη μέ λεπτομέ
ρειαν καί ακρίβειαν περί τής άρχής τοΰ Πάπα, 
περί τής έκπορεύσεως τού 'Αγίου Πνεύματος, 
περί τών άζύμων, περί τής Απολαύσεως τών 
αγίων καί περί καθαρτηρίου πυρός.

'Η  Πέτρα Σκανδάλου καθώς καί οΐ θρη
σκευτικοί λόγοι τοΰ Μηνιάτη είναι Αριστουρ
γήματα ύφους καί γλώσσης διά τήν Ιποχήν 
κατά τήν δποίαν Ιγράφησαν.

Οί δύο σφζόμενοι ιταλικοί λόγοι τοΰ Μη
νιάτη περί Πίστεως καί Εύσπλαγχνίας, τούς 
οποίους άπήγγειλεν είς τό Ναύπλιον προ τοΰ 
Βενετοΰ γενικού προβλεπτοΰ8, είναι πλήρεις 
αληθινής ευγλωττίας.

Είς τά πρώτα του ελληνικά κηρύγματα δ 
Μηνιάτης έμιμήθη τόν εκκλησιαστικόν φήτορα 
τής Ιταλίας Σένιερη καί τόν διδάσκαλόν του

Τών λόγων τοΰ Μηνιάτη έγιναν διάφοροι εκδό
σεις. Η  πρώτη εγινεν ΰπό τοΰ πατρόςτου Ιν Λειψία
κατα τό 1718. Ή  πληρεστέρα δλων είναι τοΰ Α ν 
θίμου Μαζαράκη, έκδοθεϊοα ένΒενετίφ τύποις Φοίνι- 
κος κατα τό έτος 1849, είς σχήμα 4ον, περιέχει δέ ανέκ
δοτους τινας όμιλίας καί λόγους Ιγκωμιαστικοΰς είς 
στρατηγούς τής Βενετίας. 0 1  ιταλικοί λόγοι τοδ Μ η
νιάτη μετεφράσθηοαν Ιλληνιστί υπό τοΰ Μαζαράκη 
α ! δ* Διδαχαί του μετεφράσθηοαν είς τήν ρωμοιτνικήν 
γλώσσαν.

5 Η Πέτρα τοΰ Σκανδάλου Ιξεδόθη τό πρώτον έν
Λειψία κατά τό έτος 1718  υπό του πατρός τοΰ Μη
νιάτη, δ  οποίος προέταξεν έπιστολήν είς άρχσίζουσαν 
γλώσσαν, άπευθυνομένην πρός τούς κληρικούς καί λοι
πούς Ορθοδόξους τής ’Ανατολής. Τοΰ έργου τούτου 
έγιναν πλεϊσται Ικδόσεις έν Λειψίφ, Βρατοσλαυΐφ, έν 
Βιέννη, έν Πετρουπόλει καί έν Ά θή ν α ις . Μετεφρά- 
σθη δέ είς τήν λατινικήν, είς τήν γερμανικήν καί είς 
την <><»σ<3ΐχήν.

8 Β λέπ ε: D izionario E stético d i N iccolo T o m - 
m aséo , 4  ristam pa . F irenze. 1867, σελ. 663.

1¿3

Φραγκίσκον Σκούφον άλλά κατώρθωσε νά 
φανή υπέρτερος.

'"Οταν δ Τουρκοβενετικός πόλεμος είχεν εν- 
θουσιάση τούς "Ελληνας καί μάλιστα τούς Έ - 
πτανησίους υπέρ τών χριστιανικών οπλών, δ 
Μηνιάτης, Ικπροσωπών τόν γενικόν Ινθουσια- 
σμόν, εξεφώνησε πανηγυρικόν λόγον ΰπέρ τοΰ 
τυραννουμένου γένους. Ό  λόγος Ικεΐνος είναι 
ή πλέον εύγλωττος σελίς εξ δσων Ιγράφησαν 
κατά τούς τελευταίους αΙώνας τής δουλείας τοΰ 
γένους. Αί κατανυκτικαί τοΰ Μηνιάτη δεήσεις 
συνεκίνησαν κάθε ελληνικήν ψυχήν καί Ανεπτέ- 
ρωσαν τό Ιθνικόν φρόνημα.

"Απειρα καί Ικφραστικά είναι τά ρητορικά 
σχήματα τών αντιθέσεων, τά οποία μεταχειρί
ζεται δ Μηνιάτης είς τό προοίμιον τοΰ πάθους 
τής πρώτης τεσσαρακονθημέρου περιόδου.

«Γνωρίζω Ικεί είς τήν πλάσιν τοΰ ανθρώ
που ένα έργον, μέ τό όποιον εστεφάνωσεν δλα 
του τά έργα δ θεός· και γνωρίζω εδώ είς τό 
πάθος τοΰ Χριστοΰ μίαν Ανομίαν, μέ τήν δ
ποίαν Ιπλήρωσεν ολας του τάς Ανομίας δ άν
θρωπος. Ξανοίγω Ικεί μίαν άπειρον Αγάπην 
τοΰ θεοΰ πρός τόν άνθρωπον, εδώ μίαν άπει
ρον αχαριστίαν τοΰ Ανθρώπου πρός τόν θεόν, 
καί δέν ήξεύρω τί περισσότερον νά θαυμάσω 
ή τί περισσότερον νά ελέγξω. Τούτο ήξεύρω, 
πώς εξίσου πρέπει νά κλαύσω καί τόν θεόν, 
δποΰ τόσα έπαθε καί τόν άνθρωπον, δποΰ 
τόσα ετόλμησε. Έ γώ  δέν ξεχωρίζω τόν ένα 
Από τόν άλλον είς τήν ύπόθεσιν τών δακρύ
ων μου. Διατί, δταν θρηνώ τά πάθη, εγώ Α
πεικάζω τήν αφορμήν τών παθών. "Οταν με
τρώ τές πληγές, έγώ εδρίσκω τά χέρια δποΰ 
τές άνοιξαν. “Οταν θεωρώ Ικεϊνον δποΰ I- 
στανρώθη, θεωρώ καί εκείνον δποΰ τόν εσταύ- 
ρωσε· καί είς τόν θάνατον ενός Αδικοφονευ- 
μένου θεοΰ εγώ ξανοίγω άνθρωπον τόν φο- 
νέα».

'Η  γλώσσα αύτη, ή οποία εγράφετο προ 
δύο αίώνων, νομίζω δτι δύναται καί σήμερον 
Ακόμη νά προταθή ώς ύπόδειγμα ύφους πρός 
τούς ολίγους εκείνους οί όποιοι, συνδυάζοντες 
μίαν δειλίαν μέ τήν στενήν των αντίληψιν, μέ
νουν Ακόμη προσκολλημένοι είς τό πτώμα 
μιας Αρχαιΐούσης γλώσσης.

Δέν είναι μικρά ή ρητορική επιτηδειότης 
τοΰ Μηνιάτη είς τήν χρήσιν τών παρομοιώ
σεων. Ώραΐα παριστάνει τόν πλούσιον δ ό
ποιος, ενφ δέν συλλογίζεται τόν θάνατον, βλέ
πει τήν Απροσδόκητον καταστροφήν τής ζωής 
του.

«Φοβερός εΐναι δ θάνατος είς εκείνους δ
ποΰ δέν ένθυμοΰνται τόν θάνατον.. Είναι τινές 
τών όποιων ιούς φαίνεται πώς είναι είς τόν 
κόσμον ώσάν κάποια μεγάλα δένδρα- δένδρα 
δποΰ μέ τές ρίζες βαθιά Απλωμένες, είναι πια
σμένοι Από τήν γην . . Αύτά τά δένδρα δέν 
φοβούνται, τούς άνέμους καί αυτοί οί άνθρω
ποι δέν συλλογίζονται τόν θάνατον. Μά δταν 
εξαίφνης φυσήση σφοδρός βορέας καί ρίψη τό 
δένδρον καί ξανασπασθώσιν αί ρίζαι του καί 
εγγίξη ή κορυφή του τήν γήν καί τιναχθώσι τά 
φύλλα του καί άφανισθή ή σκιά του καί ξη- 
ρανθώσιν οί κλόνοι του, ποΰ κατανταίνει τό 
μέγα Ικεΐνο δένδρον; Είς στάκτην. "Ηγουν δταν 
έλθη δ θάνατος δταν δέν τόν Αναμένη Ικεΐ
νος δ μάταιος δταν έλθη καί ξανασπάση μίαν 
ψυχήν δποΰ κρατείται τόσον σφικτά Από τοΰ- 
τον τόν κόσμον, δποΰ εΐναι τόσον δυνατά κολ
λημένη Από ταύτην τήν ζωήν, καί ρίψη μέσα 
είς ενα τάφον τόσον μεγάλην φαντασίαν, ώ  τί 
βία, τί πόνος, τί πράγμα φοβερόν!».

Ό  Μηνιάτης, Αληθινός φωστήρ τοΰ άμ- 
βωνος, είναι δ εξοχώτερος Ικκλησιαστικός ρή- 
τωρ τής νέας Ελλάδος. Έγνώριζε τήν τέχνην 
νά συγκινή καί νά ενθουσιάζη τούς Ακροατάς 
του. Τόν διακρίνει σαφήνεια, φυσικότης καί 
Αβίαστον ύφος. Ή  φράσις του είναι Απλή καί 
Αφελής, καί υπό μορφήν ποιητικήν σκεπάζει 
ηθικά διδάγματα.

’Αξιοθαύματος είναι ή ζωηρότης τών περι
γραφών του.

Είς τό προοίμιον τοΰ περί κολάσεως λόγου 
περιγράφει μέ μεγάλην Αλήθειαν τόν σπαραγ
μόν τοΰ θανάτου τοΰ Άβεσσαλώμ, δ όποιος 
Ικρέματο Από τό δένδρον, δταν δ Ίω ά β  τοΰ 
Ιβύθισε τρία βέλη είς τήν καρδίαν

«Τινάζεται, στρέφεται, σπαράσσεται, δέρνει 
μέ τούς πόδας τόν Αέρα, τρέχει μέ τά χέρια 
τώρα είς τούς δεσμούς καί τώρα είς τήν πλη
γήν. Άναγυρίζει μέ άγριωμένον βλέμματά μά
τια, στενάζει θλιβερά, βιάζεται έως τήν ύστε- 
ρην πνοήν, δέν δύναται μήτε ν’ άποθάνη μήτε 
νά ζή, καί εως τόσον δποΰ δέν λαμβάνει ένα 
τέλειον θάνατον δοκιμάζει τήν Αγωνίαν μυρίων 
θανάτων».

Είς τό πρώτον μέρος τοΰ περί Κολάσεως 
λόγου δ Μηνιάτης παριστάνει πόσον είς τήν 
κόλασιν αυξάνει ή απελπισία εκ τής άναμνή- 
σεως τής περασμένης ζωής.

«”Αχ! ζωή Απερασμένη, ή στοχασθώ τήν 
βραχύτητά σου ή συλλογισθώ τό μάκρος σου, 
ίσα μοί είναι πικρά ή ενθύμησίς σου. “Α χ !
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χρόνοι χρυσοί, ήμέρες πολύτιμες όπου έδιαβή- 
κατε, εγώ σάς έχασα καί έχιισα δλα. ΙΙοΐος μου 
δίδει τώρα μίαν άπό έκεΐνες τές ώρες όπου μου 
Ιφαίνοντο τόσον μακρές; Τίς μέ δίδει δλίγον 
άπό έκεϊνον τόν καιρόν όπου ή Ιξώδευσα είς 
άμαρτίες ή δφινα νά τρέχη είς ματαιότητες; 
Ποιος μου δίδει μίαν μοναχήν στιγμήν νά 
μετανοήσω; Μά δέν είναι πλέον καιρός. Ό  
καιρός έδιάβη καί εγώ μόνον τόν Ιπιθυμώ μά
ταια, καί έχω να τόν επιθυμήσω αίώνια. . .  
’Ολίγον μέλει τό πταίσιμόν μου καί κόλασις αι
ώνιος ή τιμωρία μου! *Ω Ινθύμησις πικρότατη 
και μετάνοια άνωφελής!».

Ό  Μηνιάτης, καθώς φαίνεται άπό τά μι
κρά οώτά αποσπάσματα, εγνώριζε νά ένδύη 
τήν άρχαΐκήν παράστασιν των Ιδεών του μέ 
τό ώραΐον ένδυμα τής δημοτικής γλώσσης.

* * *
Είς τούς λόγους του δ Μηνιάτης είναι πάν

τοτε κύριος του θέματος τό όποιον θά πραγ- 
ματευθή. Άναμετρρί τά αίσθήματα καί τάς 
ίδέας του είς τρόπον ώσιεάσυνειδήτως νά έπη- 
ρεάζεται ό άκροατής.

Ή  φαντασία του είναι ζωηρά καί γόνιμος 
είς τάς περιγραφάς, τό ύφος του αρμονικόν.

Γνωρίζει νά έξεγείρη τόν Ινθουσιασμόν, τό 
πνεΰμα τής θρησκείας τόν εμψυχώνει καί τόν 
φλογίζει.

Αί όμιλίαι τοΰ Μηνιάτη δέν είναι ξηρά δι
δάγματα τής ήθικής, δπως οί περισσότεροι λό
γοι τών συγχρόνων έκκλησιαστικών ρητόρων, 
των όποιων δλη ή δύναμις έγκειται είς μερι- 
κάς άνακραυγάς όπου προκαλοΰν είς γέλωτά 
μάλλον παρά είς κατάνυξιν.

*0 λόγος υπήρξε πάντοτε διά τόν άνθρωπον 
εν δργανον εδγενές καί διεφώτισε τόν λαόν.

Ή  ευφράδεια είς τόν ρήτορα πρέπει νά συν
δυάζεται με πολυμάθειαν καί σοφίαν. Ό  Κι- 
κέρων ξεχωρίζει τήν άπλήν ε&χέρειαν τοΰ λέ- 
γειν άπό τήν ρητορικήν εύγλωττίαν, ομολογεί 
δέ δτι είς τήν ρητορικήν του δεινότητα συνε- 
τέλεσαν περισσότερον όί φιλόσοφοι παρά οί 
ρήτορες. Ή  εύχέρεια τοΰ λόγου ήμπορεΐ νά 
είναι έναδώρον κοινόν, ένφή άληθινή εύγλωτ-

τία είναι δώρον τών δλίγων διότι απορρέει 
άπό σπανίαν άτομικήν μάθησιν καί ιδιαιτέραν 
πνευματικήν καί ψυχικήν άνάπτυξιν.

Οί πλεΐστοι τών νεοελλήνων ρητόρων έχουν 
ύφος μεταφορικόν καί τεχνητόν, δέν είναι δμως 
εύγλωττοι. Ό  Μηνιάτης δέν είχε τήν μηχανι
κήν εύχέρειαν τοΰ λόγου τόσων κοινών άνθρώ- 
πων, άλλα τήν εύγλωττίαν Ικείνην ή οποία 
γνωρίζει τά ανθρώπινα αίσθήματα καί κατέχει 
τό μυστικόν νά τά έξεγείρη καί νά τά δαμάζη.

Τό λεκτικόν τοΰ Μηνιάτη ήτον, δπως καί 
ή ζωή του, αγνόν, άπλοΰν, δημοτικόν, διά νά 
δύναται ό καθείς νά τό έννοήση. "Εχει μίαν 
άρχιτεκτονικήν συμμετρίαν, μίαν ώραίαν καί 
δυνατήν συνάφειαν μεταξύ τοΰ ΰφους καίΙκά- 
στου θέματος τών λόγων του.

"Οσον διαφέρουν τά άνθρώπινα πάθη, τό 
μίσος άπό τήν άγάπην, ή περιφρόνησις άπό 
τήν ελεημοσύνην, τόσον διαφέρει καί τό ύφος 
τοΰ Μηνιάτη, πότε σεμνόν καί συνθετικόν, πότε 
ύπερβολικόν καί έντονον, ώστε νά έκδηλώνη 
εντελώς κάθε σκέψιν καί κάθε συναίσθημα.

Έπί Βενετοκρατίας εν Έπτανήσψ καί πρό 
δλίγων άκόμη ετών, αί διδαχαί τοΰ Μηνιάτη 
ήσαν συνηθισμένη ή έσπερινή άνάγνωσις διαφό
ρων οικογενειών. Οί δέ άρχιερεΐς διέτασσον 
δπως, κατά τό διάστημα τής Μεγάλης Τεσσα
ρακοστής, άναγινώσκωνται είς τούς έκκλησια- 
ζομένους αί ώραίαι έκεϊναι διδαχαί.

Ά π ό  τοΰ άμβωνος τής Ιλληνικής εκκλησίας 
άντήχησαν είς διαφόρους καιρούς εύγλωττοι 
λόγοι, άλλά είς τόν Μηνιάτην μόνον ευρίσκω 
μίαν πνοήν άληθινής ζωής ή όποία έπρεπε νά 
διαπνέη δλην τήν νέαν ελληνικήν· ρητορικήν.

Ά ν  έξαιρέσωμεν τόν Μηνιάτην, τόν Σκού
φον, τόν Λάταν καί δύο τρεις άκόμη, δλων 
τών άλλων αί φλυαρίαι καί οί άρχαϊσμοί όλί- 
γον ή καθόλου θά χρησιμεύσουν είς τήν νεο
ελληνικήν ρητορικήν, ή όποία θ ’ άντηχήση 
μίαν ήμέραν, είς τόν οίκον τοΰ Κυρίου δπως 
καί είς τήν άγοράν, ενδεδυμένη δλην τήν ά- 
πλοϊκήν μεγαλοπρέπειαν τής δημοτικής μας 
γλώσσης.

Ό  Μηνιάτης ας γείνη παράδειγμα.
Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ

Τ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  Τ Ο Υ  Γ Ρ Υ Λ Λ Ο Υ

Τοϋ Σπϋρου Μελά

Γρύλλε, που μνρεσαι τά βράδνα  
Τδ δλιβερδ οκοπό, τόν Γόιο,
Κ ι δλο τόν ίδιο στα σκοτάδια 
Κ αι στο φεγγάρι και με  τ ’ άστρα 
Σ ' έρμιές, σε χώρες και σέ κάστρα, 
Τδ μυστικδ σκοπό, τόν ίδιο.

Γενιές περάσανε καί χρόνια  
Κ ι' ακόυσαν τδ  παράπονο σου.
Ή  πρώτη νύχ ια  κ' ή  αίώνια 
Σ ’ ενοκοσε, γρύλλε, δ ά  σε νοιώση.
Κ ι ’ όταν για πάντα δ ά  νυχτώση  
Θά ζή ς  εσύ μέ τδ  σκοπό σου.

Κ αι πόσο λίγο εγώ  σου  μοιάζω  
Καί τδ  άατατό μου τδ  τραγούδι. 
Χ ίλισυς σκοπούς, χίλιους αλλάζω.
—  Ά π ο ϋ νμ ιέ ς , χάρες καί πόνοι —
Κ ι δλο τό σβύνουνε κ ’ οί χρόνοι 
Τδ διαβατάρικο τραγούδι.

1 λύκειά ψυχή, π ού κλαΐς τά βράδνα, 
Δ ός μου  νά μ ά δω  τό  σκοπό σου, 
Π άντα  τόν ίδιο στά σκοτάδια 
Κ αι ατδ φεγγάρι καί μέ  τ ’  άστρα,
Σ ’  έρμιές, σέ χώρες και σέ κάστρα 
Δ ός μ ου  νά μ ά δω  τό σκοπό σου.

Μ έ τό ρ υ δ μ ό  σου νά ταιριάσω 
Χ α ρ ές  καί λύπες σ ’  έναν πόνο.
Τή δεία  γαλήνη σου  νά φδάσω  
Κ αί σ ’ ένα χάλασμα κρυμμένος 
Ν ά  κλαίω μονότονα, δλιμμένος 
Μιά αγάπη μ όνο , κ  έναν πόνο.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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ρϊχαν κλείσει τρία άκέρια χρόνια άφόντας 
είχε πεθάνει ή περίφημη μάγισσα, ή Πογ

δόρω, κι’ δλη ή Βελτσίστα είταν στο ποδάρι, 
γιατ’ είχε έρθει ή αδερφή της -από τό πατρικό 
ΐη? χωριό, τή Πογδορά, για νά την ξεχωνιάση.

Δεν ξέρω ποιο είταν τό βαφτιστικό της τ’ δ- 
νομα: Μαρία, Βασίλω, Κατερίνα. . . καί ποιο 
τό άντρικό της: Κώσταινα, Γιώργαινα, Δημή- 
τραινα . . άλλα στη Βελτσίστα καί σ ’ δλα τά 
Γραμμεναχώρια, πού είναι έξω άπό τον κάμ- 

* «ο  τού Γιαννίνου, οί γυναίκες χάνουν τό βα- 
φιιστικό τους τ’ δνομα,δταν δέν παντρεύονται 
στο δικό τους τό χωριό, αλλά σέ ξένο, κι’ 
ούδέ του άντρός τους τ’ δνομα παίρουν, δπως 
τό παίρουν σ’ δλα τ’ άλλα τά χωριά, άλλά παί
ρουν τ’ δνομα του χωριοΰ τους, -άπ’ δπουΟε 
ήρθαν: Καριτσιώτισσα, 3ν είναι άπό τό χωριό 
Καρίτσα, Ζιτσιώτισσα, δν.είναι άπό τή Ζίτσα, 
Σουλιώτισσα, δν είναι άπό τό Σούλι, Κου- 
ρίντω, δν είταν άπό τά Κούρεντα, Γραμμένω, 
δν είναι άπό τό Γραμμένο, Βραβόρω, αν 
είναι απο τή Βράβορη. “ Ετσι λέγονταν κι’ ή 
Πογδόρω, γιατί είταν άπό την Πογδορά.

Η μάγισσα ή Πογδόρω ξοΰσε στες ήμερες, πού 
εϊμουν μικρό παιδί, κι’ δν καί πολλές φορές 
πέρασα άπο τή Βελτσίστα, πηγαίνοντας μέ τή 
μάννα μου στα Γιάννινα, ή ερχόμενος άπό τά 
Γιάννινα, δέν μπόρεσα νά τήν ίδώ ποτέ, καί 
μια φορά, πού πέρασε μπροστά μας δπαχτα, 
ή μάννα μου, δπως μ’ είχε στήν άγκαλιά της 
άπάνω στ’ άλογο, μού έκλεισε με τή ζερβιά 
τήν παλάμη τά μάτια καί μέ τό δεξί τό χέρι 
έκανε τό σταυρό της, λέγοντας «Παναήγια μ’ 
καί Χριστέ μ’ ί «Παναήγια μ’ καί Χριστέ μ’ ! 
Παναήγια μ’ καί Χριστέ μ '!» , 8>ς πού προσ- 
διάβηκε καί χάθηκε άπό μπροστά μας. Κι’ ό
ταν τράβηξε τήν παλάμη άπό τά μάτια μου 
καί τή ρώτησα γιατί τρόμαξε έτσι, μοΰ είπε ή 
καημένη ή μαννούλα μου, πού μ’ είχε μαναχό 
κι’ έτρεμε για μένα μή μέ ΐδή κακό μάτι:

—  Περνοΰσ’ ή Πογδόρω, ψηδί μ’ !
Δέ μου έδωκε άλλη εξήγηση', γιατί τής Πογ- 

δορως τ’ δνομα είταν πολύ γνωστό καί πολ
λές φορές είχε γείνει λόγος στό σπίτι μας, 
γιατί είχε πλανέψει μέ τά μάγια της τον άν- 
τρα τής βαβωθειάς μου, τής Κουρέντως, κι’ ά
φησε τό σπίτι του, τή γυναίκα του καί τά παι
διά του, πού ζοΰσαν ύστερα στό σπίτι μου, 
καί προσκολλήθηκε σ’ αύτή.

Ή  Πογδόρω, τό σκιάχτρο των παντρεμέ
νων γυναικών καί των μικρών παιδιών, είχε 
χηρέψει μικρή καί στό σπίτι της έμεινε μόν- 
καί-μοναχή της, μή έχοντας ούτε πεθερικά, 
ούτε άντραδέρφια, οΰιε άλλο τίποτε, καί ζοΰσε 
άπό τή μαγική της, χωρίς νά δουλεύη τά χω
ράφια της καί τ’ άμπέλια της. Λέγουν μάλι
στα, δτι' ό άντρας της δέν είχε πεθάνει άπ’ 
άρρώστια, άλλ’ είχε βάλει αύτή ένα δαίμονα, 
καί τόν έπνιξε, άπό εκείνους πού κουβαλούν 
τό νερό πίσω άπό τής Ράχης τό Βουνί, άπό 
τές Χωνεύτρες ι, καί τό φέρουν κάτω άπό τή 
γή καί τό βγάζουν άπό τούτη τή μεριά τού 
βουνού καί γίνεται τό ποτάμι τό Βελτσιστινό, 
πού χύνεται στόν Καλαμδ, κι’ έτσι είχε χηρέ
ψει, καί ζούσε μοναχή της καί μ’ δποιον ή- 
θελε.

Τό Χωριό πολλές φορές σκέφτηκε νά τήν 
πομπέψη,δπως κάνουν σ’ δλες τές άτιμες γυναί
κες, άλλά δέν κοτούσε, γιατ’ ή Πογδόρω φη
μίστηκε ως τρομερή μάγισσα, δτι κατέβαζε τό 
φεγγάρι καί τό έδερνε, δτι έπηγε τά νερά, δτι 
μπορούσε νά πάρη τού καθενός νοικοκύρη τόν 
νοΰ, δτι φύλαγε όχιές καί μονομερίδες στούς 
κόρφους της, καί τί δέν έκανε!. . . Κι’ έτσι ή 
Πογδόρω ζούσε καί βασίλευε στό χωριό, χω
ρίς νά φοβάται κανένα! Πολλές γυναίκες προ
σπαθούσαν καί ταξείδεναν τούς άντρες τους 
γιά νά μήν τούς ίδοΰν πεσμένους στά βρόχια 
τής τρομερής Πογδόρως, πού καμμιά γυναίκα 
δέν άνάφερε τ’ δνομα της, χωρίς νά τό έξορ- 
«ίζη καί νά λέγη ?.μακρνά όη’ ίόώ/»

Ή  γενική Ιδέα στό χωριό είταν, δτι ή Πογ
δόρω είταν άποτρόπαιας άσχημιδς γυναίκα, 
δτι είταν ψηλή καί χοντρή, καί μαύρη σάν γύ- 
φτισσα, δτι είχε κάτι μάτια σάν αυγά πεταγ- 
μένα πέρα, μιά μύτη σάν πατριιζάνα, ένα στόμα 
σά σκαφίδι, κάτι χείλια σά παλιοπάπουτσα καί 
κάτι δόντια κίτρινα, σά φλωρί, κι’ δτι βρω
μούσε άπό μακρυά καί πετούσαν ζωντανά σκου
λήκια άπό πάνω της. Ά λλ ’ άλλοι πάλι έλεγαν, 
δτι είταν ξωτικιά στήν ώμορφιά, κι’ δτι ή άρ
ρητη ώμορφιά της μάγευε τούς άντρες τού χω
ριού κι’ δχι τά μάγια της. “ Ελεγαν άκόμα δτι 
είχε τέτοια ματόφρυδα, πού μπορούσε νά γκρε- 
μήση καβαλλάρη άπό τ’ άλογό του, κι’ δτι

1 Χωνεύτρες λέγεται τό μέρος, δπου χύνεται ή λί
μνη τού Γιαννίνου καί βγαίνει άπό τήν άλλη τή με
ριά τού βουνού τό ποτάμι, τό λεγόμενο Βελτσιστινό.
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οταν τραγουδούσε σώπαιναν καί τά νερά, κι’ 
δταν έβγαινε στό χωριό, μπουμπουλωμένη, ά- 
ναμερούσε δ κόσμος άντρες, γυναίκες καί παι
διά, γιά νά μήν πέσουν στά μάτια της καί 
πάθουν κανένα κακό. Πανούκλα, λοιμική, βλο
γιά, χολέρα κι’ δτι άλλο κακό δέν προξενούσε 
τόσον τρόμον δσον αύτή.

• · *
Τέλος πάντων, μιά μέρα μαθεύτηκε στό χω

ριό, δτι ή μάγισσα ή Πογδόρω άπέθανε!
“ Εδωκαν τήν είδηση στό πατρικό της, κι’ 

ήρθαν οί δικοί της νά τή θάψουν.
Έλεγαν, δτι είχε μετανοήσει κι’ εκεί πού έκανε 

τό σταυρό της τήν έπνιξαν οί δαιμόνοι, άλ
λοι, δτι τήν είχε δαγκάσει μιά δχιά, άπό εκείνες, 
πού φύλαγε στούς κόρφους της, κι’ άλλοι άλλα.

ΓΙρίν νά τήν βγάλουν οί παπάδες, έγειναν 
πολλά συμβούλια στό χωριό. "Αλλοι έλεγαν νά 
τήν άλείψουν μέ πετρέλαιο καί νά τήν κά
ψουν, άλλοι νά μήν άφήσουν νά μπή στήν 
εκκλησιά καί νά διαβαστώ, κι’ άλλοι νά μήν 
άφήσουν νά θαφτή στό νεκροταφείο, σάν τούς 
άλλους χριστιανούς, άλλά νά τή θάψουν μα- 
κρά άπό τήν περιοχή τού χωριού, πέρα στόν 
Γκρέμιθα. Στό τέλος δμως τό πράγμα κατάντησε 
ούτε τό ένα νά γένη, ούτε τό άλλο, άλλά νά τή 
θάψουν σ’ ένα παρεκκλήσι, δίπλα άπό μιά ά- 
σβεσταριά.

Κάτι γυναίκες δμως, ή Κουρέντω, ή Βρα
βόρω. ή Μπουρντάρω, ή Ραδοτόβω, ή Νιο- 
χωρίτισσα καί κάποιες άλλες, πού ή Πογ
δόρω είχε ξελογιάσει έναν-έναν τούς άντρες 
τους, καί τούς είχε πάρει δ τ’ είχαν καί δέν 
είχαν καί στό τέλος ένας.ένας τους έφυγαν γιά 
τήν ξενιτειά. γιά νά κρύψουν τήν εντροπή 
τους, γιατί δέν τούς μιλούσε κανείς κι’  δλο τό 
Χωριό τούς θεωρούσε ώς μολυσμένους άπό τήν 
άμαρτία,. . . αυτές οί δυστυχισμένες γυναίκες 
είχαν κρυφτή μέσα στήν άσβεσταριά, κι’ δταν 
ή νεκρική συνοδεία έφερε τήν πεθαμένη καί 
τήν άπόθεσε στό μνήμα, πετάχιηκαν άγριες 
καί φοβερές άπό τήν άσβεσταριά, σά λάμιες, 
έχοντας τές ποδιές τους γεμάτες καμένες άσβε- 
στόπετρες, κι’ άρχισαν, βρίζοντας κι’ αναθεμα
τίζοντας, νά τήν πετροβολούν μέσα στόν τά
φο, ώς πού τήν κατεσκέπασαν μέ τής άσβε- 
στόπετρες άπό τό κεφάλι ώς τά ποδάρια.

Φώναζαν οι καημένοι οί παπάδες, παρα- 
καλούσαν οί δικοί τής πεθαμένης, γιατί κα
νένας χωριανός δέν άκολούθησε τό ξόδι της, 
άλλ’ οί άδικημένες γυναίκες δέν άκουαν τί

ποτε, ώς πού άδειασαν τές ποδιές τους άπό τέί 
πέτρες κι’ έβγαλαν τό άχτι τους. Δοκίμασαν 
οί δικοί της νά βγάλουν τές άσβεοτόπετρες 
άπό τόν τάφο, άλλ’ οί γυναίκες έπέμειναν νά 
μείνουν μέσα, κι’ έτσι, ώς άδύνατοι καί ξενο- 
χωρΐτες πού είταν εκείνοι, αναγκάστηκαν γά 
σκεπάσουν τόν τάφο τό γρηγορώτερο καί νά 
κλείσονν μέσα τ’ άνάθεμα των γυναικών.

*  #  *

Είχαν κλείσει τρία άκέρια χρόνια, άφόντας 
είχε πεθάνει ή-περίφημη μάγισσα ή Πογδόρμ», 
κι’ δλ’ ή Βελτσίστα είταν στό ποδάρι, γιατ’ είχε 
έρθει ή άδερφή της νά τήν ξεχωνιάση, νά 
τής πάρη τά κόκκαλα καί νά τά πάη στό πα
τρικό της ιό χωριό, τήν Πογδορά, δπου έκείνη 
δέν είχε κάνει κανένα κακό καί θά βρίσκον
ταν κάποιος νά τή σχωρέση.

Τό Χωριό είταν στό πόδι δχι άπ’ άλλο τί
ποτε, άλλ’ άπό φόβο, μήν έβγη κανένα κακό 
άπό τόν τάφο της Πογδόρως. “Αλλοι έλεγαν, 
δτι δέ θά βρούν τίποτε μέσα στόν τάφο, γιατί 
θά είχαν έρθει οί δαιμόνοι, πού κουβαλούν τό 
ποτάμι άπό τές Χωνεύτρες, πίσω άπό τό βου
νό, καί τό φέρουν άπό δώθε, καί θά τήν είχαν 
πάρει μαζί τους, ώς δαιμονισμένη· άλλοι, δτι 
τά κόκκαλα, πού θαδρισκαν μέσα στόν τάφο 
τής Πογδόρως, δέ θά είταν κόκκαλα ανθρώπι
να, άλλά κόκκαλα στρίγλας· άλλοι, δτι θά 
βρουν μέσα μιά ζωντανή λάμια μέ τρεις πιθα
μές δόνηα,πού νάβγάζη καπνό καί φωτιά άπό 
τή μύτη της κι’ άπό τό στόμα της- άλλοι, δτι 
θά τή βρούν άλυωτη καί ζωντανή, διότι τές 
ψυχές τέτοιων γυναικών δέν τές παίρει δ Χ ά
ρος . . κι’ άλλοι άλλα.

Ή  άδερφή της, έχοντας στόν ώμο ένα πλα
τύ σακκούλι καί παραμάσκαλα ένα δικέλλι καί 
τόν παπά μπροστά, τραβούσε γιά τό παρεκ
κλήσι, δπου είταν θαμμένη ή Πογδόρω, ένφ 
άπό πίσω, μιά ντουφεκιά τόπο μακρυά, έρχον
ταν πολύς κόσμος τού χωριού, άντρες, γυναί
κες καί· παιδιά, περίεργος νά ίδή καί νά μάθη 
τί θά βρεθή στόν τάφο τής Μάγισσας. Φτά
νοντας στό μνήμα τή? αμαρτωλής, αύτή μέν 
άρχισε νά σκάφτη μέ τό δικέλλι, ό δέ παπάς 
έβαλε τό πετραχείλι, άναψε μιά λαμπάδα καί 
τό θυμιατήρι κι’ άρχισε ν’ άπαγγέλλη τά κα
τάλληλα νεκρώσιμα. Ό  κόσμος τού χωριού 
περικύκλωσε άπό μακρυά τό παρεκκλήσι καί 
περίμενε νά ίδή καί ν’ άκούση. Έκεΐ πού πε· 
ρίμενε-περίμενε, ή άδερφή τής Πογδόρως έμ
πηξε μιά φωνή στριγγιά, καί πετάζοντας πέρα
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τέ δικέλλι,Ιρσύπησε ιόν κατήφορο, φωνάζοντας: σω, μ’ αλαλαγμό καί μέ τά «Κύριε-έλέησον»
— Βρυκόλακας, χριστιανοί μ’ , βρυκόλακας! τράβησαν για τον τάφο της δλνωτης. Σέ λίγο 
Τό ίδιο έκανε κι’ ό παπάς, πετάζοντας τή λαμ- 6 δεσπότης μέ τούς παπάδες, κι’ δλος ό

πάδακαίτόθυμιατήρικαίφωνάζονταςκι’ αύτός: λαός περικύκλωσαν τον τάφο. Πολλών παπά·
— "Αλυωτη! 'Αλυωτη ! δων είχε πιαστή η φωνή άπό τόν φόβο τους. 
Ό  κόσμος, πού είταν γύρα-γύρα κέρωσε Ή  Πογίόρω φανίστηκε σ’ δλο τό ιερατείο ά-

άπό τό φόβο του. Δεν είχε κδν τή δύναμη νά χέρια κι’  άλυωτη, σά νά κοιμώνταν. Τό πρό- 
φωνάξη, ούτε νά προντήξη. Τ’ όλάνοιχτο μνή- σωπό της κι’ όλο της τό σώμα είταν πασπα- 
μα τής Μάγισσας φαίνονταν στά μάτια τού λισμένα από τές λυωμένες άσβεστόπετρες πού 
κόσμον σαν ή θύρα τής Κόλασης. Ό  παπάς, κί- τής είχαν ρίξει οί Κουρέντω, ή βραβόρω, ή 
τρινος σαν τό φλωρί άπό τό φόβο του καί Μπουρ.ντάρω, ή Ραδοτόβω,ή Νιοχωρίτισσα κι’ 
λαχανιασμένος, τούς εΐπε: οί λοιπές γυναίκες γι’ άνάθεμαΌ- δεσπότης κα-
—  Φύγετε, νά φύγομε, γιατί έχαδήκαμε!

Διάβολος μέ κέρατα ή Πογδόρω γένηκε λ
Ό  κόσμος τραβήχτηκε περίφοβος στό χω

ριό, μαζί με τόν παπά καί τράβηξε ίσια 
στήν έκκλησιά, δπου άρχισαν νά βαρούν τήν 
καμπάνα, σά νά έτρεχε μεγάλος κίνδυνος. Μα
ζεύτηκαν κι’ οί άλλοι οί παπάδες' κι’ δοοι άλ
λοι δεν είχαν πάει στό παρεκκλήσι καί κοινο- 
λογήθηκε σ’ δλους τό βρυκολάκκιασμα της 
Πογδόρως τής μάγισσας, πού μάγευε τούς κα
λύτερους άντρες τού χωριού, τούς σήκονε τόν 
νού, τούς έτρωγε τό βιό κι’  έκλειοϋσε τά σπί
τια τους. "Εγειναν συμβούλια καί παρασυμ- 
βούλια καί τέλος άποφάσισαν νά στείλουν εί
δηση σ’  δλα τά πλησιόχο>ρα νάρθούν μέ τούς 
παπάδες τους τό πρωΐ νά προσκαλέσουν σα- 
ρανχαπάπαδο καί τόν δεσπότη άπό τά Γιάν
νινα, δλη τη νύχτα τό Χωριά ν’ άγρυπνήση, 
έχοντας κάθε σπίτι άναμμένη τή φωτιά του, 
κι’ οί παπάδες νάχουν δλονυχτιά στήν εκκλησία.

"Ετσι λάρωσε ολίγο τό Χωριό, μέ τήν 
Ιλπίδα, δτι δ κόσμος άπό τά πλησιόχωρα, τό 
σαρανταπάπαδο, κι’ δ δεσπότης θά κατώρθο- 
ναν νά διώξουν τήν βρυκολακκιασμένη άπό 
τόν τόπο τους καί νά ήσυχάσουν.

·**

Πρωΐ-πρωΐ άρχισαν νάρχωνται τά πλησιό
χωρα κ’  οί παπάδες, καί άπάνω στό γιώμα έ
φτασε κι’ ό δεσπότης άπό τά Γιάννινα. Ποτέ 
ή Βϊλτσίστα δέν είχε ίδή τόσον κόσμο καί τό
σους παπάδες. Τότε έγεινε τό μοναδικό θέα
μα, πού ούτε στήν Παλιωρή δέν γένεται. Ό  
δεσπότης μπροστά κι’ οί σαράντα παπάδες δε
ξιά του, άριστερά του καί πίσω του μέ τούς 
σταυρούς και τό εξαφτέρυγα, κι’  δλος ό κό
σμος, Βελτσιστινοί καί πλησιοχωρΐτες, παραπί-

1 Αΰτό τό δίστιχο έμεινε άπό τότε καί λέγεται ά· 
κόμα σ’δλα έκεΐ τά χωριά·

τέβηκε χειροπιασμένος άπό τούς παπάδες 
μέσα στον τάφο, τήν πάτησε στά στήθια, 
κι’  ακούστηκε ένα μεγάλο βογγητό, σάν άπό 
τόν Κάτω Κόσμο, είπε άπό τό κόκκινο τό 
βιβλίο τού δλους τούς εξορκισμσύς, κι’ ύ
στερα βγήκε πάλι χειροπιασβενος έξω και 
διάταξε άμέσως ν’ δνοίξουν καινουργιον τάφο, 
καί νά βγάλουν τήν αλυωτη έξω. Σέ μια στιγ
μή ετρεξαν πεντεξη άντρες στό χωριό, πήραν 
δικέλι και κασμά καί γύρισαν σδν Αστρα
πή. Ό  δεσπότης σταύρωσε σ’ ένα μέρος, είπε 
έναν εξορκισμό καί μια εύκή καί διάταξε ν ’ α
νοίξουν σ’ έκεΐνο τό μέρος τόν τάφο. ‘Ύστερα, 
γυρίζοντας προς τόν κόσμο τούς είπε:

— Ευλογημένοι χριστιανοί! Όλοι ποιος πο
λύ καί ποιος λίγο εΐμεστε Αμαρτωλοί, καί γι’ 
αυτό δέν πρέπει νά ειμεστε σκληροί. Πρέπει 
νά συχωροΰμε τούς αμαρτωλούς άδερφούς μας, 
γιατί έτσι θά μάς συχωρήση κι’ Ó πανάγαθος 
Θεός μας. Αύτή ή αμαρτωλή, εύλογημένοι 
χριστιανοί, έχει ανάγκην άπό τή συχώρησή 
μας. ’ Εγώ δ άμαρτωλός τήν συχωρώ πρώτος. 
Σάς προσκαλώ νά τή συχωρήσετε'καί σεΐςδλσι.

Ό  λαός στέκονταν άφωνος·
— Θεός σχωρέσ’ τη!
Φώναξε δ δεσπότης.
— Θεός σχωρέσ’ τη!
Φώναξε κι’ δ λαός πέρα καί πέρα.
Ό  τάφος είταν έτοιμος καί σέ μια στιγμή 

έβαλαν μέσα τήν άλνωνη καί τή σκέπασαν μέ 
τό χώμα. "Υστερα άπό άλλα τρία χρόνια, δ 
ίδιος δ δεσπότης ξανάρθε άπό τά Γιάννινα 
κι’ άνοιξε τόν τάφο της μέ τούς παπάδες τού 
χωριού καί τούς δημογερόντους καί τήν ηύ- 
ραν λυωμένη καί καταλυωμένη, διότι στον 
καινουργνο της τόν τάφο την σνέώδεψαν τά 
συχώρια τού κόσμου, κι’ όχι τά άναθέματα μέ 
τές άσβεστόπετρες τής Κουρέντως καί τών 
λοιπών γυναικών.

X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Ι  Π Ο Λ Ε Ι Σ  — Σ Π Α Ρ Τ Η

α ν είν’  άληθινόν, δτι αί πόλεις έχουν φυσιο· 
**  γνωμίαν ωσάν τάτομα καί ψυχήν ξεχωρι
στήν ή καθεμία των, ή Σπάρτη βέβαια παρου
σιάζει τόν τύπον τής ήρέμου καί Αναιμικής— 
δς εΐπω — πόλεως, είς τάς φλέβας τής όποιας 
ή κυκλοφορία είνε βραδεία, σχεδόν Αστόχαστη 
καί 6 σφιγμός άργός κ’  αί σφίξεις άραιόταται.

Ό  έμβαίνων διά πρώτην φοράν είς τήν 
Σπάρτην καί διασχίζων τάς καθέτους προς άλ- 
λήλας, εύθεΐας κ’ εύρεΐας δδούς της, νομίζει 
δτι είσήλθεν άπροσδόκητα είς τήν δνειρευτήν 
πόλιν τής γαλήνης, διά τήν δποίαν μάς όμιλεΐ 
κάποιος θρύλος παλαιός.Ή γαλήνη τών πραγ
μάτων, καί τών προσώπων ή Αγαθοσύνη, καί 
τών βλεμμάτων ή ήρεμία' ή άνύπαρκτος σχεδόν 
κοσμική ζωή, ή μόλις τάπογεύματα τών Κυρια
κών προσλαμβάνουσα εορταστικήν δψιν, γύρω 
είς τήν μπάνταν τής Φιλαρμονικής· ή λανθά- 
νουσα εμπορική κίνησις, ή μόλις τάς σαββα- 
τιαίας Αγοράς άνανήφουσα διά τής συγκεν- 
τρώσεως χωρικών άπό τά περίγυρα χωρία· ή 
καθήλωσις τών άργοσχόλων είς τά καθίσματα 
τών τριών καφενείων τής πόλεως· τό σβυσιμον 
τών φώτων άπό τής ένατης Ισπερινής ώρας, 
— δλα αυτά είνε τόσα σημεία άναγνωρίσεως, 
παρέχοντα είς τόν ταξειδιώτην συγκεντρωτήν 
τήν έντύπωσιν δτι, διαβάς διά τών δύο παρά 
τόν Εύρώταν γηλόφων καί τής όδοΰΌθωνος 
καί είσελθών είς τήν Σπάρτην, είσήλθεν είς 
τήν Πόλιν τής Γαλήνης.

Φύσις όργώσα καί γόησσα περιβάλλει τήν 
Σπάρτην έλαιών γηραιός, άλλα παραγωγός·

μορέαι όλοπράσινοι, φιλαγάθως παρέχουσαι τό 
χλωρόν φύλλωμά των πρός διατροφήν τού 
μεταξοσκώληκος· λεύκαι άργυρόφυλλοι, Αεικίνη
τοι- πλάτανοι πολύκλαδοι- κοιλάς γύρω θαυ
μαστή, άρδευομένη άπό αύλακας καί μικράς 
τεχνητάς διώρυγας, ύποκλεπτούσας τό ύδωρ τό 
νωχελές τού Εύρώτα· κάμπος, δπου ή φίλεργος 
ζωή τών αγροτών κινείται καί κάμνει, διότι 
«ασκεπούς γής» ουδέ στρέμμα εν· υπάρχει είς 
τού . Εύρώτα τήν κοιλάδα" ή φυτεία ή άδιά- 
παυστος είνε τού πτωχού γεωργού καί τού πλου
σίου κτηματίου εξίσου τό έργον.

"Ολα γύρω είς ζωήν, είς κοχλασμόν ζωής 
κινούμενης. Καί είς άντίθεσιν πρός τήν σπαρ- 
γώσαν άντιληπτώς ζωήν τής γύρω φύσεως ή 
ζωή τής πόλεως μέσα, ή λείψαιμος καί λει- 
ψίζωος!

'Η Μοίρα τών πόλεων, μοίρα διπρόσωπος 
καί άλλοπρόσαλλος, ή δποία τώρα μέν σκορ
πίζει άνθη καί δάφνας καί δόξας έπάνω των, 
τώρα δέ τάς θερίζει σύρριζα μέ δρέπανον άδυ- 
σώπητον καί τάς θάπτει ύπό τέφραν ερειπίων 
καί λησμοσύνης, είχε γραπτόν διά τήν Σπάρ
την νά παρουσιάση είς τήν Ιστορίαν τών πό
λεων τήν παραδοξοτάτην τών εξελίξεων.

Κατ’ άρχάς, παρά τάς όχθας τού Εύρώτα 
έκτίσθη ή άρχαία Σπάρτη, ή αντίζηλος τών 
’Αθηνών, τό χαλκεΐον, δπου Ισφυρηλατήθη ή 
ισχυρά καί ιδιότυπος πολιτεία τού Λυκούργου 
μέ τήν ϊσχυράν καί ίδιότυπον ζωήν, τούς Ισχυ
ρούς καί ίδιοτύπους πολίτας, διά τά οποία-
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πρωία-πρώτα έδοξάσθή τδνομά της· άφοΰ πε- 
ριέφερε νικηφόρα τά δπλα της άνά την Ε λ 
λάδα κ’ Ικυριάρχησεν αυτής συνόλης, ΰπέκυ- 
ψεν επί τέλους κατατροπωθεΐσα υπό των Θη· 
βαίων εΐς τά Λεΰκτρα. 'Υπό το Ρωμαϊκόν 
σκήπτρον έπειτα ή ίσοπέδωσις και ή νέκρα ή 
χαρακτηριστική, ή οποία παντού εις τήν δορυ- 
κτηΚεΐσαν χώραν Ιπεκράτησεν— ιδίως υπό τόν 
τύραννον Νάβιν εδώ. Ά φ οΰ  δ ’ ύπέστη πολ- 
λάς καιαοτροφάς και δηώσεις άπό πολέμους, 
σεισμούς, λοιμούς, έσβυσεν άπό προσώπου τής
γης·

Κατά δέ τους Βυζαντινούς χρόνους εκτίσθη 
επί τής δεξιάς δχθης τού Ευρώτα άλλα βο
ρειότερα τής δέσεως τής άρχαίας πόλεως ή 
Λακεδαιμόνια, πόλις νέα καί ιδιόρρυθμος, ί- 
6ρ υμένη επί τεσσάρων λόφων καί περιχαρακω
μένη άπό καστρογύρισμα:

« /«  πύργους και μέ τά ιειχιά δλα με τον άοβέ-
[στην»

κατά τύ «Χρονικόν τού Μωρέως»· έκεΐ έθριάμ- 
βευσεν ήπίστις καί ή θεοσέβεια διά τού οσίου 
Νίκωνοςτοδ «Μετανοείτε>’ΙόόποΙος Ιδίδαξεν, I- 
θεράπευσεν, έθαυματούργησε καί πολλά τεράστια 
έποίησε, έκεΐ έβασίλευσεν καί ό Λέων ό Χα- 
μάραιτος, καταγόμενος άπό εύγενή τού Βυζαν
τίου οίκον. ’Αλλά καί ή Λακεδαιμόνια Ισβέ- 
σθη μετ’ ολίγον καί άπέμεινε καί άπομένει 
ακόμη μυστήριον διά τούς Ιστορικούς ή γένεσις 
καί ή ΰπαρξίς της.

Οί Φράγκοι ύστερον έπελθόντες καί λεηλα- 
τήσαντες τήν χώραν έκτισαν φρούριον επί ή- 
μιμάστου έπάνω εις τούς προβούνους τού Ταϋ- 
γέτου, μιας ώρας δρόμον μακράν τού Εύρώτα 
καί τών θέσεων τής Σπάρτης καί τής Λακε
δαιμόνιας· κάτωθεν τού φρουρίου εσυνοικίσθη 
ταχέως, άλματικώς κ’ έπυκνώθη κ’ έμεγα- 
λύνθη πόλις, ή οποία προωρίσθη άφ’  ενός 

•μεν νά διαιώνιση τήν παράδοσιν τής Σπάρ
της, άφ’ έτέρου δέ νά ύψωθή εις πρωτεύου
σαν καί βασιλίδα τού Μωρέως καί κέντρον 
εμπορίου σπουδαϊον καί, μετά τής Πόλεως 
τήν άλωσιν, εΐς πρωτεύουσαν τής Ιλευθέρας 
γωνίας τής Ελληνικής Αύτοκρατορίας καί 
θρόνον Παλαιολόγων καί Κατακουζηνών.

Άλλα καί δ Μυστράς, άπό τήν !δίαν καί αύ- 
τός μοιρωμένος Μοίραν —  άλλοίμονον !— μετά 
το υστερινόν τάνυμα τών φολιδωτών πτερών 
τού Δικεφάλου, άφοΰ είδε νά κυματίζουν ε
πάνω τών όδοντωτών φραγκικών του Ιπάλξεων

εναλλάξ και κατ’ επανάληψιν αί σημαΐαι τής 
ημισελήνου καί τού Βενετικού λέοντος, έπειτ’ 
απο Ικατον ετών τουρκοδυναστείαν, επειτ’ άπό 
την απελευθερωσιν καί άπό προσκαιρινήν πε
νιχρόν τιμήν πρωτευούσης τού νομού Λακω
νικής, εσβυσεν άδόξως καί άδίκως.

Ό  ποιητικώτατος Λουδοβίκος τής Βαυαρίας 
οραματισθείς είς στιγμήν οίστρηλατήσεως δύο 
δράματα καί δύο άναγεννήσεις, τάς άντιζή- 
λους βασιλίδας τής άρχαίας Ελλάδος, τάς ’Α
θήνας καί τήν Σπάρτην, άνακυπτούσας καί πάλιν 
άπό τών αιώνων τήν τέφραν καί μαρμαιρούσας 
άπό μαρμάρων πεντελικών καί λακωνικών ά- 
ναλαμπάς, καί στεφανωτός άπό ’ία Υμηττού 
Ικεινην, λευκάνθεμά Ταΰγετου αυτήν, ένέπνευ- 
σεν είς τόν άείμνηστον υιόν τόν τά δύο εκείνα 
διαταγματα δια τών οποίων 1 Ιφαντάσθη, δτι 
ωσάν διά μαγικής ράβδου θ ’ άνέζη όλόσω- 
μος η καθεμια των, μέ τούς ναούς των τούς 
καλλυΓύλους, μέ τούς πολίτας των, μέ τήν. δό
ξαν των καί την άκμήν τήν παλαιόν.

Άλλ’ οί ποιηταί άπό τόν πρώτον "Ομηρον, 
έως τόν τελευταΐον τής τελευταίας γενεάς τής 
οικουμένης, θά είνε ποιηταί καί θά κτίζουν
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παντοτείνά πύργους άφθάστους έπάνω είς τής 
φαντασίας των τά σύννεφα καί θά σπείρουν 
άνθη υπερκόσμια είς τών δνείρων των μέσα 
την δμίχλην.

Λατρευτής τής άρχαιότητος τής κλασικής ά- 
νερμάτιστος δ Ιστεμμενος φιλέλλην ήθέλησε νά 
συνοικισθοΰν αί νέαι Ά θήναι καί ή νέα Σπάρτη 
έπί τών θέσεων τών αρχαίων πόλεων καί, φυ
σικά, είς τά Ιρείπιά των έπάνω. Καί ή Σπάρτη, 
κτισθεϊσα είς δλίγον Ιτών διάστημα άπό τής 
Ικδόσεως τού Διατάγματος τού 1832 καί άν- 
τλήσασα τήν ζωήν της άπό τόν γηραιόν Μυ- 
στραν, τού άπερρόφησε τό αίμα ολον καί τον 
ένέκρωσε σιγά-σιγά. Οί πλειστοι, καί μάλιστα 
οί εύποροι Μυστριώται, έλκυόμενοι άπό τάς 
εύκολίας αί δποιαι παρείχοντο είς τούς πρώ
τους οίκιστάς τής νέας πόλεως, άφήκαν οίκους 
καί υποστατικά κ’  Ιμετοίκιζαν είς τήν Σπάρτην, 
τήν δποίαν έφαντάζοντο άλλην γην τής Ιπαγ- 
γελίας· μετά τινα έτη έρημώθη σχεδόν δ Μυ
στράς· καί δλίγαι μόνον παλαιοί οίκογένειαι ά- 
πέμειναν, ώσάν διά νά συγκρατήσουν τήν δο- 
ξασμένην παράδοσιν καί τούς αποσυνδεμένους 
λίθους τών «σεραγιών τής Βασιλοπούλας».

Καί δεν είχαν άδικον οί στοχαστικοί καί φι- 
λοπάτριδες εκείνοι Μυστριώται, οί όποιοι έρ- 
ριπταν τόν λίθον των καθείς είς τό άνάΰεμα, 
τό όποιον γιγάντιον ύψώθη άναμειαξύ Μυ- 
στρά καί Σπάρτης, κατά τήν μετοικεσίαν τών 
κατοίκων τότε.

'Η  δέ δημοτική Μούσα, ή δποία δμιλεί δι’ 
δλα μέ τό θυμόσοφον τό εδικόν της, τό είπεν 
είς έν μόνον δίστιχον έπιγραμματικώτατα:

Παρώρι, με τά κρύα νερά, κι’ ’  Αγιάννη μον,
[ με τάνΰη,

Κ  εσύ, περίφημε Μνστρα, σας χάλασεν ή
[Σπ άρτη . . .

'Η  νέα Σπάρτη εκτίσθη πλησίον τών έρει- 
πίων τής άρχαίας πόλεως κ’  έπί τής θέσεως 
τής Ρωμαϊκής έν μέρει. Αί οίκοδομαί της είν’ 
εύπρόσωποι, αί πλεϊσται δέ τών οικιών περι
βάλλονται άπό κήπους μέ διάφορα καρποφόρα, 
πρό πάντων εσπεριδοειδή.

Τό άρχαιολογικόν Μουσεΐον της, τού οποίου 
τό σχέδιον είν’  έργον τού μεγάλου Βιενναίου 
άρχιτέκτονος Hanson, εύρυνθέν φέτος διά προσ
θήκης δύο πτερύγων, στερεωτάτων άρχιτεκτονι- 
κώς, περικλείει σπουδαιότατα, Ιδίως διά τήν 
ιστορίαν τής τέχνης, άνάγλυφα άρχαϊκής έπο- 
χής καί άγαλμάτια σεμνά, τών όποιων τά λιτά
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καί πρωτογενή περιγράμματα ενθυμίζουν σχή
ματα προρραφαηλιτών ζωγράφων. Καί είς 
μίαν γωνίαν είνε στημένον —  χάρμα δφθαλ- 
μών — άνάγλυφον έξοχου τέχνης, έργον αττικού 
εργαστηρίου, κατά Φίλιον, παριστάνον τόν ’Α 
πόλλωνα μέ χιτώνα ποδήρη, κρούοντα διά τής 
άριστεράς λύραν, κρατούντα δέ διά ιής δεξιάς 
κύπελλον, είς τό όποιον άβροτάτη "Αρτεμις μέ 
γόησσαν στάσιν προχέει κάτι έκ μικράςύδρίας.

[Ιλήν τών αρχαιοτήτων τού Μουσείου ΰπάρ- 
χουν είς τήν Σπάρτην τρία ψηφιδωτά ρωμαϊ
κής μέν εποχής, εκλεκτότατης ομως τέχνης, ο- 
μοια τών δποίων μόνον εΐς τήν ’ Ιταλίαν βλέ- 
πομεν: ή Ευρώπη έπί τού Ταύρου-Διός, δ Ά - 
χιλλεύς μέ τάς θυγατέρας τού Λυκομήδους, δ 
Όρφεύς ήμερόνων διά τής λύρας του τά θη
ρία' τό δύο πρώτα Ιδιόκτητα τού Κράτους, τό 
τρίτον ύπό διαπραγμάτευσιν προς άγοράν με
ταξύ Κράτους καί ιδιοκτήτου άπό δώδεκα ετών 
δλοκλήρων !

Είς περίβλεπτον έπάνω λόφον, πλησίον τής 
άριστεράς δχθης τού Κνακίωνος, παραποτάμου 
τού Ευρώτα, είνε κτισμένος δ μητρυπολικός 
ναός τού Ευαγγελισμού, μέ σχέδιον άπλούν καί 
κομψόν, εις τήν άντίθετον δέ άκραν τής πό-
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λεως, παρά τήν πρός Τρίπολιν όδόν θά θεμε- καί τόσους δασμούς καί τόσα διάμεσα κέρδη '· 
λιωθη μετ’ ολίγον καιρόν δ ναός τοΰ πολιού
χου Σπάρτης οσίου Νίκωνος τοΰ Μετα- Ό  χαρακτήρ τοΰ Σπαρτιάτου, τελείως άρ-
νοεϊτε, περί τοΰ οποίου λέγει ό βιογράφος του: μονισμένος μέ τον χαρακτήρα τής πόλειός του,
«ήν ευδαίμων ή Λακεδαίμων τοιούτου άκέστο- εϊνε ήπιος, γαλήνιος, γλυκύς· ώς γνήσιος άπό-
ρος καί πολιούχου εύμο ιρήσασα». γονος τοΰ Λυκούργου σέβεται τούς νόμους

Άντικρύ δέ τοΰ προσωρινού παρεκκλησίου καί πληρόνει άγογγύστως καί ανελλιπώς τούς 
τοΰ οσίου εύρίσκεται το γυμναστήριου, έν τών φόρους, μολονότι ή πολιτεία, άπό τήν εποχήν 
τελειοτάτων επαρχιακών, άνήκον είς τόν«Σπαρ- τής άποκαταστάσεως τοΰ Βασιλείου φέρεται 
τιατικύν γυμναστικόν σύλλογον», ό όποιος καί πρός τήν Λακεδαίμονα ωσάν μητρυιά, καί τήν 
μπάνταν χαλκών οργάνων συντηρεί. κρατεί άποκλεισμένην άπό τήν άλλην 'Ελλάδα.

Ή  δέ βιομηχανία τής πόλεως εΤνε σχεδόν Είκοσιεξάωρον συνεχές βασανιστικόν - ταξείδι 
μοναδική : ή μεταξοκλωστική Οί πλειστοι τών χρειάζεται άπό τάς ’Αθήνας έως τήν Σπάρτην, 
κεφαλαιούχων διευθύνουν Ιργοστάσια, δπου Ή  συγκοινωνία.. .‘ Η  συγκοινωνία με τον
εξακόσια περίπου κοράσια τών περιχώρων ά- τόπον αύτόν, ό όποιος θά ήτο τό θαύμασμα
ναλύουν τούς μεταξοβόμβυκας είς λεπτοτάτην, καί τό προσκύνημα Ελλήνων καί ξένων είς 
σχεδόν άραχνίνην κλωστήν. Έπτά τοιαΰτα έργο- κάθ’ εύνομούμενον κράτος, καί διά ,τάς φυσι- 
στάσια λειτουργούν τώρα δι’ άτμοΰ. Καί κά- κάς καλλονάς του καί διά την ένδοξον ιστό-
θε μικροεπιχειρηματίας ή μικροεμπορευόμενος ρίαν του καί διά τάς άρχαιότητάς του, κλασ-
Σπαρτιάτης δέν βλέπει τήν ώραν πότε ν’ άπο- σικάς καί Βυζαντινάς, εϊνε τό μέγα ζήτημα 
κτήση ολίγα χρήματα «δι« να στήση καί αύ· τών Λακεδαιμονίων, ot όποιοι κάθε τόσον έ
τος δύο μαγγάνια, νά βγάζη μετάξι ». ξεγείρονται είρηνικώς καί ήπίως· έως τώρα

Τα καταστήματα αυτά τα τροφοδοτεί ή I- τούλάχιστον - καί ζητούν τό καταπατούμενον 
παρχία δλη, στέλλουσα είς τούς λέβητας των δίκαιόν των. Ή  « ’Επαρχιακή Συνέλευσίς» των, 
δλην τήν κουκουλοπαραγωγήν της· Άλλά, μή Ιδιότυπον σωματείσν, είδικώς καί μόνον διά τό 
ΰπάρχοντος πνεύματος συνεταιριστικού έν Λα- σιδηροδρομικόν ζήτημα ίδρυθέν κ’ Ιδρεΰον έν 
κεδαίμονι— καί ποΰ τάχα υπάρχει τοιοΰτον είς Σπάρτη, είς τό όποιον εκπροσωπούνται δι’ έ-
τήν Ελλάδα; — άγτί να τροφοδοτούν αύτά πιτροπών οί δήμοι όλοι τής επαρχίας άφ’ ένός
μεγα καί τέλειον μεταξοϋφαντήριον έν Σπάρτη, καί ή «Κεντρική Επιτροπή τών Αακεδαιμο- 
ουτως ώστε ό μετάξινος πλούτος, είς άπό τούς νίιον» άφ’  έτέρουέν Άθήναις, έργάζονται τώρα 
σπουδαιότερους τής βιομηχα
νικής παραγωγής, ν.ά μένη είς 
τόν τόπον, καί μάλιστα εις τα 
ίδια θυλάκια τών μεταξοπα
ραγωγών, τροφοδοτούν τρεις 
ή τέσσαρας μεσίτας τής Μασ
σαλίας καί άλλους τόσους τοΰ 
Λυών, έωσότου ή αβρά κλω
στή, τήν όποιαν με τόσον κό
πον άποχωρίζουν τά δάκτυλα 
τών Λακεδαιμονίων παρθέ
νων, φθάση είς τά υφαντήρια 
τής τελευταίας αύτής πόλεως 
καί μεταμορφωθή είς τά θαυ 
μάσια μεταξωτά, τά γνω
στά υπό τόνομα: «soie  de 
L y on  » καί « crêpe de 
L y on » καί παλιννοστήση έ
πειτα είς τήν πατρίδα της Ε λ
λάδα, ή ακούσια μετανάστις, 
ή Ιλληνική μέταξα Ιπιβαρυ-
μενη με τόσας προμήθειας α π ο λ λ ω ν  κ α ι  a p t e m i s —  α μ α γ λ τ φ ο κ  aorsEior ε π α ρ τ ή β
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ύπό τήν προεδρείαν δύο επισκόπων, τοΰ Μο- 
νεμβασίας καί Λακεδαίμονος καί τοΰ Μεσση
νίας, Λακεδαιμονίου τήν καταγωγήν, καίάγω- 
νίζονται υπέρ επιτυχία; τοΰ κοινού πόθου των. 
Άλλά πότε τάχα θ' άκουσθή είς τήν κοιλάδα 
τοΰ Ευρώτα τό πρώτον σφύριγμα τής άτμο- 
μ ηχανής;...

Έ ν  τφ μεταξύ οί χωρικοί μεταναστεύουν 
κατά Ικατοντάδας, άφίνοντες τάροτρα νά σκω- 
ριάζουν, άφοΰ τά προϊόντα τής γής δέν έχουν 
ποΰ νά καταναλώσουν. Κ’ Ιρημόνονται οί δή
μου καί άποφυλλΟζεται ό ωραίος στέφανος 
τών χωρίων, ό όποιος περιβάλλει τριγύρω τήν 
Σπάρτην. Ό  Άγιάννης, τό Παρώρι, ό Μυ- 
στράς, ή Μαγούλα, ή Καλογωνιά, τά ύδατο- 
κρέμαστα χωρία τοΰ όλοπρασίνου κάμπου, κα
ταντούν όλονέν έρημητήρια, δπου διαιτώνται 
γέροντες μόνον,παιδία καί ζωντοχήρα, αδιάζευ
κτοι καί γεροντοκόραι, αί όποΐαι Ιτοιμάζουν 
παντοτεινά τά προικιά των καί περιμένουν 
παντοτεινά τόν δνειρέυτόν νυμφίον ό όποιος 
δέν φθάνει — άλλοίμονον!— άπό τό ταξεϊδι 
του τό μακρινόν. .

Καί μόνοι αίώνιοι καί άμετάπτωτοι, Τιτά
νες δόξης καί μεγαλείου μένουν ό Ταΰγετος 
έκεΐ έπάνω, ό Ευρώτας εδώ κάτω. 'Ο  Ταΰγε
τος, δ αίθερογείτων μέ τάς χιονοστεφανώτους 
κορυφογραμμάςκαί τάς πολυαντιλάλους φάραγ- 
γάς τον  δ  Εύρώτας, δ ποταμός τής ‘ Ελένης, 
ό άναβαπτισμένος Ίρης, κατάμεσα κόίτής δια-

πλάτου κυλίων δλιγοστόν καί νωχελές νερόν, 
κάποτε δμως καί φοβερόν χειμέριον κύμα, τό 
όποιον τά πάντα παρασύρει, δπως τά λέγει 
καί τό δημώδες δίστιχον :

Ό  Νίρης φέρνει κούτσουρα, κ’ η θάλασσα
/λιθάρια

Κ  ή Κελεφίνα ή φόνιοαα φέρνει τά παλληκάρια.

Άναμέσον δέ τών δύο γιγάντων ή Πόλις 
τής Γαλήνης.

Γύρο) τών στενών, τών άραιών οικιών καί 
τών κήπων μέ τά χρυσά μήλα, ΰπεράνω τών 
Ιρημικών δρόμων — λεωφόρων χωρίς λαόν — 
άτμόσφαιρα κεκορεσμένη, νομίζεις, άπό κά
ποιον άρωμα άνόσφραντον καί άσύλληπτον, 
ώσεί άλόης μακρινής θυμίαμα, ό δόξα τής πα- 
λαιάς βασιλίδος έπικρέμαται. . .

Ή  Άκρόπολις παρέκει, είς πέντε λεπτών 
άπόστασιν πρός τά βόρεια, γυμνή λίθων οί 
Σπαρτιάται οίκοκυραΐοι καί οί Λαγκαδινοί οι
κοδόμοι άλληλεγγύως τήν έσύλησαν, τήν συ- 
λοΰν τόσας σελίδας τών Λακωνικών τοΰ Παυ- 
σανίου καταλαμβάνει ή περιγραφή τών καλλι
μαρμάρων μνημείων' ναοί, ήρώα, θέατρον, γυ
μνάσια, στοαί, άνδριάντες, δλα δσ’ άπετέλουν τό 
θαύμασμα τών παλαιών, σήμερον έξηλείφθη- 
σαν τελείως καί άπό τοΰ προσώπου καί άπό 
τών έγκάτων ακόμη τής γής, έως τόν έσχατον 
άργόν λίθον.

Ό  Σατωμπριάν πρό εκατόν άκριβώς ετών, 
κραυγάσας άπό τάνω τής κόγχης τοΰ θεάτρου 
μ’ δλην τών πνευμόνων του τήν δύναμιν: 
«Λεωνίδα!» δέν έλαβεν άπόκρισιν άπό τόν αν
τίλαλον καμμίσν, κ’ έπίστευσεν δτι ή Σπάρτη 
ή Ιδία εΐχε λησμονήση τόν ϊσόθεον ήρωά της.

Σήμερα δέν υπάρχει σχεδόν ούτε τό κοίλον 
τοΰ εδάφους, ώργωμένου τώρα καί βωλοκοπη- 
μένου, διά νά φωνάξη δ νέος άναζητητής ιοΰ 
παλαοΰ μεγαλείου: «Ιερόσυλοι!».

Καί δμως είδαν θώκους γύρω καί κίονας 
ναών γυρμένους καί άνάβαθρα καί παραστά- 
τας τόσον ό συγγραφεύς α‘Οδοιπορικού», δσον 
καί άλλοι περιηγηταί, άπό τόν Giambetti 
(1465) έως τόν Leake (1805).

Στρέφων δμως τό βλέμμα πρός τά γύρω 
καί άνω καί κάτω άπό τοΰ λόφου τής Άκρο- 
πόλεως άντλέΐ δ παροδίτης μέ τάς «ίσθήσεις 
δλας άπό τάς πηγάςτή; άσυγκρίτου ώραιότητος 
τής Λακεδαιμονιακής φύσεο>ς.Ό λενκοχαίτηςκαί 
πολυχάραδρος Ταΰγετος μέ τήν πρασινοκόσμη-
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τον παρυφήν ιών παρορείων χωρίων· δ παλαιός δ παράδεισος αυτός είνε κοιμητηρίου. Τα κ ν
Μυστράς, δ νέος Μυστράς, δ Άγιάννης, ωσάν παρίσσια άπομνημονεύουν εδώ ένδοξον πέν*
νυμφαι Ναϊάδες και Άμαδρυάδες χειροκρα- 0ος». Αύτά γράφει δ Μαυρίκιος Μπαρρες είς,
τουμεναι είς χορόν γύρω τοΰ γηραιού. Ό  Εύ- τό περυσινόν του βιβλίον. « Το ταξεΐόι είς
ρώτας κάτω προς τό άντίΟετον μέρος, μέ τά Σπάρτην».
βαθυπράσινα λεΰκα του καί την άπέρανχον άρ- Πένθος αληθινόν, πένθος βαρύ καί κατα-
γυρίζουσαν κοίτην του. Τά Μίνελάϊα Ικεΐθεν θλιπτικόν βαρύνει τον τόπον αυτόν τον εύλο-
τοΰ Εύρώΐα ερυθρά, χθαμαλά, χαΰνα είς άν- γημένον μέν άπό την θεάν Φυσιν, άλλα κατη-
τίθεοιν μέ τό καταντικρύ άκαμπτον μεγαλείον ραμένον άπό τούς ταπεινούς άνθρώπους.
τοΰ λευκού γέροντος. Καί δένείχεν άδικον δ ταξειδιώτης, δ δποίος

«Εις κάθε βήμα κελαρύζουν καί δροσίζουν είχε τόν ηρωισμόν νά δποβληθή είς τό μαρ*
μικραί χαράδραι, διά των οποίων τό χιόνι, τό τυρικόν εως την Σπάρτην ταξείδι, δταν άνέ-
λευκαϊνον τάς κορυφάς τοΰ Ταΰγετου καί διαρ- κραξεν:
ρέον άνυπόμονον επάνω είς τάς πλευράς του, — *Ω Σπάρτη, είσαι ή διά πάντοτε νικη-
έρχεται νά βρέξη τό φλογισμένου χώμα. Άλλ ’ μένη άντίπαλος τών 'Α θ η ν ώ ν !...

Α Γ ΙΣ  Θ Ε Ρ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Ζ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Ε Ρ Η Μ Ο Μ Η Λ Ο Σ

"Α γριο νησάκι, ερημικό, τόν άξενό σον βράχο 
π ού υψώνεις μέο' ’ςτό πέλαγος τό  μνριοφωτιομένο, 
κόρη τού Α ιγα ίου  αρρενωπή, πού λούζεις τό  παρθένο 
κορμί σου μέσ  ςτά κύματα και τόν άαλασοομάχο 
βορριά και μέσ ’ςτό χρώμα,

Χ ρώ ματα  αιΰ'έρια, πού ποτό τό  χέρι καί τό  στόμα 
δόν έρμηνεύει. δλημερής για σένανε ταιριάζουν 
τά σύννεφα μέ τής ανγός κι 6 πόντος μ ε  την δύσι. . .  . 
λευκή σπατάλη, ονειρευτή, και γαλανό μεδνσι 
για πάντα σε σκεπάζουν.

Κ  εκεί που ωραία κ' ερημική με τής αύγούλας τ  άστρο 
ξυπνάς καί τά πνρόξαν&α τ ’  άγρια γίδια τρέχουν 
’ςτούς βράχους σον, ζηλεύοντας, άπό μακριά άπ τό Κάστρο  
τής Μ ήλον, κόρες ναυτικός σε βλέπουνε καί ο  έχουν  
άπάρ&ενο καμάρι. . . .

Π ώ ς μοιάζεις με τήν Ά ρ τ ε μ ι ! περήφανη μια χάρι 
άγρια κι ωραία έχεις &εάς π ου εβράδννε τό  βήμα  
καί τήν λουσμένη κεφαλή 'ςό πέπλο τήν τυλίγει.. . .  
Ν ύμφη τον  Α ιγα ίου  ερημική, δ  ούρανός σ  άνοίγει 
λευκή άγκαλιά, σαν ’ςό &εά πού άνάδυσε άπ' τό  κνμα.
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Σ ά ν  τά λιβάδια, ή  ϋάλασσα' δλο δροσιές γεμάτη  
λυγά  τή ς κυματοκορφές, χλόες ‘θαρρείς πού γέρνουν  
’ςτό  ζεφνρένιο χάϊδεμα, άναγελάει τό  μάτι, 
κάμπου γαλήνη κ' ήμερη ζω ή  σά νά το ν  φέρνουν 
τά πέλαγα μπροστά τον.

Γλυκοξυπνώντας ή ψ υχή κι ό  νους μέσ ’ςτό καράβι, 
π ού μοιάζει λίκνο’ ς  τώ ν άγρώ ν τήν πρωϊνή ευφροσύνη, 
τον  φλοίσβο άκοννε  σάν δειλό κουδούνισμα πού άψήνει 
κοπάδι γύρω  καί Χ ωρούν βοσκοί σά νάνοι οι κάβοι 
κ' ή  ξέρες πού μαυρίζουν.

Καί μιά πνοή με&υστική άπό τόν πόντο βγαίνει 
καί τό  πανάκι έκόλπωσε μό μϋρα ά ν& ώ ν.. .  ώ  κύμα, 
'ςό μό δεν είναι ή εύωδιά πού σό χαϊδεύει ξένη  
’ ςτό δροσερό σου πέλαγος, πού σάν λιβάδι μοιάζει, 
δταν πλανάω τό  βήμα.

Μ έσα 'ςτ' άπόγειο ποϋρχεται τής Ν ά ξον  είναι χυμένες 
άπ ’  τή ς κιτριές άναπνοές, κι άπ' τό  κρασί πού ή Θήρα 
μαζί κι δ ήλιος γέννησαν, κι άπό τή ς άνϋισμένες 
τή ς “Α νδρ ου  σου  τής λεϊμονιές, κι άπό τή ς Χ ίο ν , ώ  κνμα, 
τής μαστιχιές μυρώνεται τό πέλαγος σου  γύρα !

Κ Ω Ν . Σ . Γ Ο Υ Ν Α Ρ Η Σ

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Β Ι Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

Η φαντασία είνε δημιουργική λειτουργία. Διά τής άνακαινίζει τάς ελπίδας σου καί τήν αύτοπεποίθησίν
φαντασίας πλάττεις. Ινδάλματα. Δια τής έμμονης σου, σοΟ χορηγεί νέα σχέδια, νέας ’ιδέας καί σοΰ δει-

τοϋ στοχασμού είς αυτά φέρεις είς τό είνε πράγ- κνΰει νέας ε¿καίριας ας προηγουμένως δέν έβλεπες,
ματα κ α τ . εικόνα καί όμοίωσιν τών Ινδαλμάτων σον. Σθένος είνε ή ίδιότης έκείνη ή  τό στοιχεΐον έκεΐνο
’Εάν τά δημιουργήματα σου ταϋτα άφορώσιν είς βλά· δπερ σέ πείθει νά παύσης άναλογιζόμενος τά λάθη
βην άλλων, θ ά  καταλήξωσιν είς όλεθρόν σου. ’ Εάν σου καί τάς άποθαρρύνσεις σου καί σέ τοποθετεί
άφορώσιν είς όφελος άλλων θ ά  καταλήξωσιν είς εύ- άπαξ έτιεπί τής όδοδ τής άγούσης είς τόν θρίαμβον,
δαιμονίαν σου Κατά θαυμαστήν θείαν οίκονομίαν Τ ό σθένος στρέφει διηνεκώς τό πρόσωπόν σον πρός
δέν πείθονται ευκόλως, ότι ή φαντασία είνε δημιουρ· τόν θρίαμβον, καί άποστρέφει αύτό άπό τήν ήτταν,
γική λειτουργία, άνθρωποι ών οί διαλογισμοί δυνατόν Είνε πνευματική ίδιότης αδιη καίτοι τήν εΰρίοκομεν
νά αποβλέπωσιν είς βλάβην τών άλλων. "Α π α ξ έπεί- καί είς ιδιοσυστασίας χρηματιστών. "Εχεις έργον τι ή
σθης περί τούτου, τό πρώτον άπαραίτητον προσόν καί εγχείρημα ή  σχέδιον ή Οπόθεσιν νά διεξαγάγης. Ώ -
έφόδιόν σου, είνε τό σθένος. Είνε έπάναγκες νά μάθης θείς τήν άνέλιξίν του, τό παρουσιάζεις, τό εξηγείς είς
τί έστι σθένος καί πώς αποκτάται. Σθένος είνε ή τόν κόσμον δν ευρίσκεις κατ’  άριζάς ¿διάφορον ή καί
ίδιότης έκείνη ήτις σέ άπομακρύνει ταχύτατα άπό τήν πολέμιον πρός αύτό. ’Εντούτοις εξακολουθεί; νά έ -
τάσιν τής άπογοητεύσεως Σθένος είνε η ίδιότης έκείνη νεργής καί νά τό ώ θή ς, τό παρουσιάζης καί τό έξη-
ήτις κατόπιν νυκτός δακρύων καί άπελπισμοϋ καί ό* γής μέ τήν αυτήν ζέσιν χωρίς νά έλαττούται ό  ένθου-
δύνης, σέ άγει τήν πρωίαν είς τόν ανοικτόν όρίξοντα, σιασμός σου, ή δραστηριότης σου καί η πεποίθησίς



σου ότι ή Ιδέα σου θ ά  θριαμβεύση. Έ ^βις σθένος. καί ή τυραννία καθ’  ών Ιχεις νά παλαίσης Ιν τφ  στα- 
Ά λ λ ’  ύποθες δτι μετά τινας απόπειρας η στάσις τοδ δίψ σου. Ό σ α  άλλα προσόντα και εφόδια καί άν Ιχης.
κοσμου σέ αποθαρρύνει. ’Απογοητεύεσαι καί άπελπί- οταν στερήσαι σθένους, δέν ευρίσκεις ιόν δρόμον σου.
ζεσαι. Δέν έχεις σθένος. Δύνασαι νά απόκτησης σ θέ- Συμφοραί καί δοκιμασία» καί άπομονώσεις είνε έπει-
νος ποθών σθένος, αϊτών γαληνιαίως σθένος από τήν σόδια του βίου, άλλά έάν δέν Ιχης σθένος αύτά σοί
ΰπεριάτην πηγήν τ ο ν  σθένους. Μή λησμονεί τήν ου- φαίνονται βουνά δυσθεώρητα, ένφ έάν Ιχης σθένος
σίαν τοδ σθένους. Ένθυμοδ ότι σθένος είνε τό στοι· θ ά  σοί φαίνωνται άνάξιαι λόγου άνωμαλίαι τοδ Ιδά -
χεΐον έκείνο όπερ απελαύνει τόν φόβον. ΕΤνε τό σ τ ο ι· φους. Ό τ α ν  Ιχης σθένος είσαι ώχυρωμένος κατά
χείον εκείνο δπερ σοδ δίδει γνοσιπράξίαν καί τρόπον. τών συμφορών. Πράγματι δέν ΰπόκεισαι είς αύτάς.
Σθένος «Ινε ή ίδιότης εκείνη ή  τό στοιχείον εκείνο Έ άν ριφθής εΐς τούς δρόμους άστεγος καίάπορος, δέν
δπερ, έν περιπτώσει καθ’ ήν αίφνηδία τις συμφορά θ ά  άδημονήσης διότι μαθών άπαξ νά άντλής σθένος,
σέ πλήξη, σέ πείθει νά περισυλλέξης ταχύτατα τάς ταχύτατα θ ά  Ιλκύσης πρός τόν Ιαυτόν σου στοιχεία έ-
δυνάμεις σου καί λησμονήσης τό δυστύχημά σου έν πικουρίας έν μορφή φίλου ή ιδέας. Ή  γνώσις τοΰ
τή νέμ οου προσπαθείς πρός άνύψωσιν ιού μετώπου άντλείν σθένος είνε έπικίνδυνος δν δέν ληφθβ Ιγκαι-
σου. Σθένος είνε τό πνευματικόν Ικείνο στοιχείον ρος φροντίς νά ξητηθη σϋνεσις ικανή πρός χρησιμο-
δπερ πεπρωμένως δεσπόζει παντό; ύλικοδ στοιχείου.. ποίησιν τοδ άντλουμένου σθένους. Δυνατόν νά είσαι
Σθένος είνε μυστηριώδης τις πηγή έξ ής σοί έπιχέον- πλήρης σθένους καί νά έφαρμόζης αδτό είς όλέθρια
ται διηνεκώς νέαι Ικμάδες, νέαι ίδέαι, νέα σχέδια, Ιργα, είς καταστρεπτικός επιδιώξεις, είς φρούδος έπι-
νέαι νύξεις πρός διαξαγωγήν τοδ Ιργου σου. Έ ά ν  χειρήσεις προωρισμένας νά κατααπαταλήσωσι τόν βίον
έφευρίσκετο συνταγή τις πρός άπόκτητιν. σθένους, θ ά  σου. "Ινα είσαι άσφαλής κατά τοδ κινδύνου τούτου
ευρισκεν έν άκαρεί Ικατομμύρια αγοραστών καί θ ά  είνε Ιπάναγκες νά ποθης καί άντλης σύνεσιν. Κ αθ ’
έπωλείτο άκριβά. Έ ν  τούτοις ιδού ή συνταγή.:  Διηνε- έκάστην πρωίαν εγειρόμενος τής κλίνης ζήτει σθένος
κώς καί γαληνιαίως πόθει σθένος. Διηνεκώς καί^γα· καί σύνεσιν διά τήν_χρήσιν τής ημέρας. Ό  στοχασμός
ληνιαίως βλέπε διά του δμματος τής ψυχής τόν έαυ- αύτός θ ά  εύρη έν τφ  αίθέρι πλέίστους άλλους όιιοί-
τόν σου πλήρη σθένους. Τ ό σθένος είνε ουσία άόρα- ους, καί ή ήνωμένη αύιών ισχύς καθιστφ τόν ποθον
τος, ούσία πραγματική δσφ πραγματικά είνε πάντα σου Ιτι τελεσφορώτερον. Συζήτει τά σχέδιά σου μετά
δσα βλέπεις. "Οσον περισσότερον σθένος ποθείς καί ■ φίλων στμπαθώς διακειμένων πρός αύτά. Οΰτω αύξά· 
αντλείς, τόσω περισσότερον επιτήδειος καθίστασαι νά νει ή άντλητική δύναμις τοδ πόθου σου. Τ ά  άριστα
άντλής καί ελκης σθένος. Τ ό σθένος, ελκύει σθένος αποτελέσματα έπιτυγχάνονται έάν είς τόν όμιλον τών
όπως τά σφαιρίδια τον ύδραργύρου έλκύονται πρός συσκεπτομένων συναριθμεΐται γυνή άφίλαυτος ένάρε-
άλληλα καί άποτελοϋσι μίαν μάζαν. Τ ό άνθρώπινόν τος καί ανθρωπιστική. Ό μ ιλ ο ς  τοιοδτος συνερχόμενος
πνεύμα Ιχει έν Ιαυτφ τήν δύναμιν τοδ άντλείν σθένος καθ ώρισμένην ώραν τής ήμ'έρας αποτελεί τεραστίαν
επ’  ¿πειρον καί δι' αυτό προώρισται νά καθυποτάξη δύναμιν προάγουσαν τά συμφέροντα έκάστου τών με-
καθ' ολοκληρίαν τόν υλικόν κόσμον καί δεσπόση αύ· λών του. Ή  συμπαθής σύμπραξις τεσσάρων ή πέντε
τοδ. Σθένος ικανόν δύνασαι ν’  άντλής μόνος ών· άλλ’ είνε σιγηλή δύναμις φέρουσα πανταχόθεν άπροσδοκή-
Ιτι περισσότερον έν συμπράξει μετ’  άλλων οϊτινες ά- τους άρωγούς είς έκαστον Τοιοδτοι όμιλοι θ ά  ή σαν
ναγνωρίζουσι τόν νόμον ότι όσψ περισσότεραι διά- μοχλοί ικανοί νά άρωσι τήν ανθρωπότητα είς μέγα
νοιαι συνενοδνται πρός άντλησιν σθένους, τόοφ περισ- ύψος,' απλώς διά τής ήρέμου ήνωμένης αίσιοδοξου
σότερον σθένος έκαστος λαμβάνει διά τής συμπράξεως άναστροφής καί συνδιαλέξεως τών μελών κατά τακτι-
ταύτης ή ήνωμένης άντλήσεως. "Ο νόμος οδτος είνε κάς ώρας. Τά δεινότερα τών πολεμικών όπλων είνε
κολοσσιαίας πρακτικήςσπουδαιότητος. Κ αθ ’ όσοναύ: άνίκανα νάκατισχύσωσι τής σιγαλής καί ήρέμου δυ-
ξάνει τό σθένος σου, κατά τοσοδτον μειοΰται ή πίεσις νάμεως ήτις θ ά  εξεπορεύετο άπό τοιαδτα κέντρα.

« Ε Ρ Ε Τ Ν Α » Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ  Δ Ρ Α Κ Ο Υ Λ Η
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Α Π Ο Ι Κ Ι Σ

ΕΚ  ΤΩ Ν  ΜΥΘΩΝ T O Y  KURD L A S S W ITZ

Έ ν  Τ ρ ισ τ ά ν  δ ά  Κ ο ύ ν α  2 8  Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ . . .

Σεβαστέ φίλε,

Έν τφ νοτίφ μέρει τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεα-, 
νού μακράν τών όδών τής παγκοσμίου συγκοι
νωνίας σάς γράφω σήμερον ευρισκόμενος εις 
έρημον ορεινήν νήσον δπου είμαι δ δγδοηκο- 
στός έβδομος κάτοικος, κα'ι ό δγδοηκοστός 
δγδοος δέν θά έλθη τόσον ταχέως. Κάλλιον 
ίσως θά έπραττον έάν Ιμενον Ινταύθα κα’ι διή- 
γοντόν ασκητικόν βίον ερημίτου ή νά έπανέλ-.. 
θω  εκ τής συναναστροφής μετά μακάριον θεών

—τούςδποίουςκατέλιπον πρό όλίγωνήμερών— 
εϊς τήν βαρβαρότητα τής Ευρώπης ήτις θά γε
λάσω μέ τάς διηγήσεις μου ! Ά I  έάν εΐχετε άν- 
έλθει ποτέ εΐς τό «Ψυχικόν Σκάφος» ή έάν 
εΐχετε παρακαθίσει ποτέ εΐς. τήν « ’Αμβροσίαν 
Τράπεζαν» καί — δπως εγ ώ — τουλάχιστον εϊ- 
χετε §ίψει βλέμμα εΐς τόν «Νοερόν Παράδει
σον» δπως έγώ, θά έταλαντεύεσθε μεταξύ ύπε- 
ρηφάνου ήδονής καί άκορέστου πόθου πρός 
τό άπροσπέλαστον! Άλλά πρός υμάς πρέπει νά 
όμιλή τις έν Ιστορική σειρμ συμφώνως πρός 
τήν ϊδικήν σας άντίληψιν τού χρόνου, έάν θέλη 
νά έννοήται:

Η  Α Γ Ι Α  Γ Έ Ν Ο Β Ε Φ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ο Υ Σ Α  Ε Π Ι Τ Η Σ  

Κ Ο Ι Μ Ω Μ Ε Ν Η Σ  Π Ο Λ Ε Ω Σ  Υ Π Ο  Π Τ Β Ι  Δ Ε  Σ Α Β Α Ν
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Δεχόμενος την πρόσκλησιν του λόρδου Λυ
τών ειχον παραιτήσει, ώς γνωρίζετε, επί τινας 
μήνας την Αρχαιολογίαν και ένεπιστεύθην καθ’ 
ολοκληρίαν είς τάς οδοιπορικός διαθέσεις του 
εύγενοΰς φίλου μας- Είς την θαλαμηγόν του 
«Φέγγος», διοικουμένην ύπό του δραστήριου 
πλοιάρχου Κλύνς, μετέβημεν ύπό εύδίαν είς τό 
έρημον σπανίως διαπλεόμενον νότιον μέρος του 
’Ατλαντικού Ωκεανού. Την 11 Δεκεμβρίου τήν 
μεσημβρίαν εύρισκόμενοι ύπό 28° 34 ' δυτικού 
μήκους ( από τού Γρήνβιχ) και 39° 50 νοτίου 
πλάτους ήθέλομεν νά παρακαθίσωμεν είς τό 
πρόγευμα δτε μας Ανηγγέλθη δτι πλησιάζουσι 
πάγωνες Μετ’ δλίγον άνυψώθησαν προ των 
βλεμμάτων μας ούχί μόνον διάφοροι φαειναί 
μάζαι, άλλα μιλιόμηκες, ύψηλόν τείχος λευκο- 
στιλβές! Τό περίεργον τούτο φαινόμενον έ 
πρεπε νά εξερευνηθή. Έ ν φ  τό «Φέγγος» εστα- 
μάτησε είς άσφαλή άπόστασιν, τέσσαρες εύρω
στοι ναύται κωπηλατοΰντες έφεραν τον Ιατρόν 
τού πλοίου κ. Γίλβαλδ καί εμέ πρός τούς μαρ- 
μαίροντας κολοσσούς. Πλησιάζοντες είς τους 
παγώνας εϊδομεν μετ’ εκπλήξεως δτι δεν ήσαν 
πλέοντες πάγωνες, άλλ’ απόκρημνος ακτή 
νήσου. Βαθύς κόλπος έπέτρεπε τον εΐσπλουν 
τής λέμβου μας. Καί τώρα επείσθημεν πρός 
μεγάλην έκπληξίν μας δτι δ δήθεν πάγος άλλο 
δεν ήτο εϊμή κλιτύς βράχου Ικ γιγαντίων κρυ
στάλλων Ανθρακικής άσβεστου, οι όποιοι πράγ
ματι μακρόθεν δρώμενοι Ινεκα των άντανα- 
κλάοεών των εις τό ηλιακόν φως, φμοίαζον 
πολύ πρός παγώνας. Διά τούτο ίσως είς τούς 
χάρτας μας ύπήρχε σημείωσις ενταύθα μόνον 
περί παγώνων, ούδέν δέ περί νήσου. "Ηρχισα 
ν’ αναρριχώμαι Ιπί τής κλιτύος τής οποίας τό 
ύφος θά ήτο Ικατόν περίπου μέτρων, καί οι 
προεξέχοντες κρύσταλλοι δέν καθίστων πολύ 
δύσκολον τήν έπιχείρησιν.

Μόλις εΐχον φθάσει είς τό άνω χείλος καί 
εΐχον ρίψει βλέμμα πρός Ικεΐ πέραν, ¿σταμά
τησα ώς μαγευμένος, άνίκανος νά κινηθώ έκ 
θαυμασμού καί εκπλήξεως. Η κλιτύς όμοία πρός 
γιγάντιον περιτείχισμα, έν άρχή Απότομος, έ
πειτα κατωφερής καί τέλος σχηματιζομένη 
είς λόφον στολισμένον αφθόνως δι’ Ανθη
ρών, πρασίνων φυτειών, έπιπτε βαθμηδόν 
πρός γαληνιαΐον κόλπον τής θαλάσσης. Πέραν 
τού κόλπου τούτου άνυψούντο άλλοι λόφοι επί 
τών δποίων,ανάμεσον είς τό πράσινον τών δα
φνών καί Ιλαιών, διεκρίνοντο αί κατάλευκοι οΐ- 
κίαι και τ’ άνάκτορα εκτεταμένης πόλεως. Πάντα 
ταύτα Ιπεσκίαζεν δμως τό θαυμάσιον οικοδό

μημα τής Άκροπόλεως, Ακριβώς δπως άλλοτε 
είχε στολίσει τήν πόλιν τής Παλλάδος Άθηνάς. 
Είς τό θελκτικόν τούτο τοπίον επεκράτει ζω 
ηρότατη κίνησις: είς τήν θάλασσαν πλοία πα- 
ραξένου μορφής καί άνθρωποι οί οποίοι Ιφαί- 
νοντο δλισθαίνοντες ύπεράνω τού ύδατος' είς 
τόν αίγισλον πολυάριθμον πλήθος ζωηρώςκι- 
νούμενον μέ ενδυμασίας καί σχήματα άτινα ου
δέποτε εΐχον ΐδει. Μετά τάς πρώτας στιγμάς 
καθ’ Ας. Ακίνητος ήτένιζον, προσεπάθησα νά 
σκεφθισ δέν έτόλμησα νά καλέσω. τούς συν- 
τρόφοί’ς μου, διότι δέν επίστευον. Ακόμη είς 
τήν πραγματικότητα. Πώς ήτο δυνατόν, δ πο
λυποίκιλος ούτος κόσμος δστις Αφ’ ενός μέν 
Αναμφιβόλως υπενθύμιζε τήν ελληνικήν Αρ
χαιότητα, άφ’  Ιτέρου δέ προύξένει άπερίγρα- 
πτον έντύπωσιν, μυθώδη, πρός ούδέν παρα
βάλλομε νην, πώς ήτο δυνατόν νά ύπάρχη δ 
κόσμος ούτος είς τήν έρημίαν τού ’Ατλαντικού 
’Ωκεανού'. Έ ν  φ  άναλογιζόμενος τό ζήτημα 
τούτο ήτένιζον πρός τήν πρό τών ποδών μου 
παράξενον ζωήν, έξηκολούθουν φαίνεται τήν 
επί τού βραχώδους περιτειχίσματος πορείαν 
μου, διότι εξαίφνης εύρέθην πλησίον κατωφε- 
ρείας Αποτόμου μέν αλλά δδευσίμου ήτις από 
τού ύψους έφερε κάτω πρός τούς λόφους. "Ηρ· 
χισα νά διστάζω άν έπρεπε, νά τολμήσω, άνευ 
τών στ’ντρόιρων μου, τήν κάθοδον,είς τήν ά
γνωστον αυτήν πολιτείαν. ’Αλλά πριν Αποφα
σίσω, ένεφανίσθη πρό εμού κάτοικος τής χώ
ρας δστις διά χειρονομίας μέ προσεκάλεσε νά 
κατέλθω τάς βαθμίδας. Ήναγκάσθην νά ύπα- 
κούσω είς τήν πρόσκληοιν ταύτην· τό διατί δέν 
έγνώριζον αλλά ή πρόσκλησις ήτο Ιπιτακτική 
ώς νεύμα θεότητος! Καί τό αίσθημα τούτο 
τό δποϊον μ’ έκαμνε νά υπακούσω εναντίον 
τής Αρχικής προθέσεώς μου Ανεπιφύλακτος καί 
δμως προθύμως είς τόν άγνωστον, πρός ούδέν 
άλλο δύναμαι νά παραβάλω είμή πρός τήν φ ω 
νήν τής συνειδήσεως ήτις ώθεϊ ήμας ενίοτε 
πρός πρδξιν τινά άνευ εκλογής καί ας λέγη δ 
νοΰς μας δ,τι θέλει.Ό κάτοικος τής χώρας φο
ρών λεπτόν μανδύαν Ιξ ύφάσματος χρυσοφα- 
οΰς Ιπί στενής έσθήτος είχε μικρόν Ανάστημα, 
αλλά εύγενή στάσιν: δπλον δέν παρετήρησα 
Ιπ’ αυτού. Μέ ύπερήφανον βάδισμα προεπο- 
ρεύθη Ιν φ  εγώ ώς εν δνείρφ Ανίσχυρος έβά- 
διζον κατόπιν. "Οταν εφθάσαμεν είς τήν παρα
λίαν τού κόλπου, έστράφη πρός εμέ — Ιφαίνετο — 
νά γνωρίζχι μετ’ Απολύτου βεβαιότητος οτι τον 
εΐχον Ακολουθήσει διότι καθ’ δλον τόν δρόμον 
μας επί δέκα λεπτά δέν είχε προσέξει είς εμέ —

και μοί απηύθυνεν Ιρώτησιν. Ή  γλώσσα του 
κατ’ Αρχάς μοί Ιφάνη ξένη καί δέν θά τον 
εΐχον Ιννοήσει εάν δ  δλος Ιλληνικός χαρα- 
κτήρ τού περιβάλλοντος εξαίφνης δέν εϊχεπρο- 
καλέσει την σκέψιν : είναι Ελληνικά! Καί όταν 
Ιπανέλαβε τήν Ιρώτησιν, τήν ένόησα καίτοι ή 
ασυνήθης προφορά μέ εξάφνισε. Μέ ήρώτησε 
πόθεν είμαι, πώς ήλθον είς τήν νήσον, και αν 
έγνώριζον τήν πρό τών δφθαλμών μου πόλιν. 
Έφαίνετο δτι δέν άνέμενεν Απάντησιν είς τάς 
ερωτήσεις του. Αλλά ώμίληοε μόνον ΐνα πει- 
σθή περί τής βαρβαρότητός μου. Διότι όταν 
τφ άπήντησα είς 'Ελληνικήν γλώσσαν κατά τό 
ενόν δρθήν καί μετά προφοράς προδήλως μέν 
ξενικής, καταληπτής δέ είς αύτόν, έκπληξις καί 
χαρά συνάμα Ιζωγραφίσθησαν Ιπί τού προσώ
που του- Ιγένετο Ιξαίφνης φιλόφρων, μοί έ
τεινε τήν χεΐρα καί εΐπεν: «Ώ ς ευ παρέστης 
ώ ξένε, !ν Άποικίδι, δστις καί δν είσαι! ή 
ελληνική γλώσσα σέ Απελεύθεροι!». "Επειτα 
λαβών ζεύγος υποδημάτων περιέργου μορφής 
μοί προσέφερεν, εν φ  δ ίδιος Ιφόρεσεν δμοιον 
ζεύγος καί Ιπάτησεν επί τού ύδατος ώς αν ήτο 
στερεόν χώμα! ’Εμβρόντητος φυσικφ τφ λόγφ 
ήγνόουν τί νά πράξω καί ώμοίαζον πρός ά 
γριον Παταγόνα είς τόν οποίον προσφέρουν 
τηλεσκόπιον παρακαλούντες τον νά κάμη χρή- 
σιν αυτού. Ό  Άποικίδιος μειδιών μοί εξήγησε 
τήν χρήσιν τών ύδροπεδίλων, ώς ώνόμαζε τά 
υποδήματα ταύτα. Πρέπει νά ομολογήσω δτι 
δέν τον ένόησα καλώς καί έθεώρουν Ιμαυτόν 
πολύ βάρβαρον τφ δντι ένώπιον τού πολιτι
σμένου τούτου Έλληνος. Ένόησα δμως δτι τά 
πέλματα τών ύδροπεδίλων συνιστάμενα Ικ με
τάλλινων λωρίδων καί βρέχόμενα ύπό τού ΰδα- 
τος άποσυνθέτουσιν αυτό μετ’ άναζέσεως τό
σον σφοδρώς ώστε νά Αποβαίνη αδύνατος ή 
κατάδυσις. Άνεθάρρησα, εφόρεσα τά ύδροπέ- 
διλα καί προύχώρησα πεζή Ιπί τού ύδατος στη- 
ριζόμενος Ιπί τού όδηγοΰ μου μετά φόβου καί 
αίσχυνόμενος Ιπί τή άγνοια μου. *Α ! ή ύπε- 
ρηφάνειά μου διά τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν 
Ιπέπρωτο νά ελαττωθή ακόμη περισσότερον! 
Είδον δτι, δπως καί ήμεις, πολλοί άλλοι έβάδι- 
ζον ήσύχως επί τού ύδατος καί παρετήρησα 
συγχρόνως είς τάς χείρας των εργαλεία και μη
χανήματα έπί τού ύδατος, είς τάς δχθας, καί 
είς τάς πέριξ Ιμού οικίας,παντοειδή καί εντελώς 
άγνωστα είς εμέ. "Αγριος έπισκεπτόμενος μίαν 
τών'εύρωπαϊκών πρωτευουσών και ευρισκό
μενος ενώπιον δλων τών έφευρέσεών μας δέν 
δύναται νά λάβη βλακωδεστέραν δψιν εμού I-

νώπιον τών έργων τής τέχνης εν Άποικίδι! 
'Ο οδηγός μου εκ μιας δδοΰ έφθασεν εις με
γάλην πλατείαν δταν εξαίφνης Ικ τού περιστοι- 
χίζοντος ήμας πλήθους εξώρμησεν Ανήρ ομοίως 
ενδεδυμένος ώς δ σύντροφός μου καί Ιρρίφθη 
Ακράτητος είς τόν λαιμόν μου. «Έβέρτε, έ
κραξε γερμανιστί, πώς έρχεσαι είς τήν Άποικί- 
δ α ; »  Τότε δ οδηγός μου μετά σεβασμού Α- 
πεσύρθη πρό τού προσερχομένου, εν φ  εγώ 
έπί τινα λεπτά εσκεπτόμην ποίος νά ήτο δ  άν: 
θρωπος Ικεΐνος· διότι τό ασυνήθες ένδυμα μέ 
Ιξάφνισεν.

"Επειτα άνεγνώρτσα μετά χαρμόσυνου εκ
πλήξεως—  φαντασθήτε ποιον ! — τόν φίλον καί 
συμφοιτητήν μας Φίλανδρον μετά ιού δποίου 
διήλθομεν τόσον λαμπράς ημέρας κατά τό θέ
ρος 19. . έν Έϊδελβέργη. "Ηδη έσώθην! Ό  
Φίλανδρος μέ Ιξένισεν — είναι δ’ ενταύθα προ- 
σωπικότης λίαν περιφανής— καί μέ συνώδευ- 
σεν είς τήν οικίαν του. Είς τάς Ανυπομόνους 
Ιρωτήσεις μου άπήντησεν δ φίλος μας διά τού 
ήσύχου, δλυμπίου. μειδιάματός του δπερ γνω
ρίζετε. «Προϊόντος τού χρόνου, είπε, θά μάθης 
δσον δύνασαι άλλ’  αρκέσθητι είς δ,τι θά Ιν- 
νοήσης. Ή μεϊς δέν εΐμεθα υποκείμενοι είς τόν 
αισθητόν κόσμον τών φαινομένων δπως σείς... 
αλλά βλέπω ταύτην τήν στιγμήν δτι σέ τυραν- 
νεί φοβερά πείνα». Μέ παρουσίασεν είς τήν 
σύζυγόν του, χαρίεσσαν κυρίαν ένδεδυμένην ίό- 
χρσυν καί χρυσοΰν φόρεμα περί ής τρέφω τήν 
υπόνοιαν δτι επί τή παρουσία μου μόλις κατέ- 
πνιξετόν γέλωτα. Καί τφ δντι ή Απορία μου διά 
τό περιβάλλον θά κατέστησεν έτι βλακωδεστέραν 
τού συνήθους τήν δψιν μου. Έ ν  τούτοις δια 
φιλόφρονος χειρονομίας μέ ώδήγησεν είς εύρύ 
δωμάτιον τό δποϊον έν ταύτφ Ιχρησίμευεν ώς 
δψοφυλάκιον, μαγειρείον καί τραπεζαρία. «’ Εν
ταύθα παρ’ ήμϊν δέν ύπάρχει ύπηρεσία, εΐπεν 
έκαστος παρασκευάζει τά φαγητά δι’  εαυτόν». 
Διά δευτέρας χειρονομίας μοί έδειξε είς τούς 
τοίχους προμήθειας Αγνώστους-είς εμέ, εργαλεία 
ών τήν χρήσιν ήγνόουν· ύψωσα διά τούτο τούς 
ώμους καί ήδη ή κυρία Μσάρα Ιμειδίασε πράγ
ματι δλίγον μόνον, Αλλά τό είδον. 'Ο  Φίλαν
δρος έλαβεν όπωρικά τινα καί τεμάχια κρεατο- 
ειδή, τά έβαλεν είς τηγάνιον καί έπέχυσεν ύγρόν 
δπερ ώνόμαζε «διαπεπτηρίαν» καί ή Ιπαφή 
μετ’ αύτοΰ αντικατέστησε τήν ενέργειαν καλού 
μαγειρικού κλιβάνου' εντός ήμίσεος λεπτού τής 
ώρας εύρέθη έμπροσθεν μου έν «φιλέ γαρνί» 
ού ή γεύσις ήτον ούχί μόνον αρίστη, Αλλ’  επή- 
νεγκεν επίσης εν τή ψυχή μου τοιαύτην εύδια-
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δεσίαν ώστε μέ Απηλευθέρωσε Από πάσης κο- 
πώσεως «ai διήγειρεν εν έμοί τήν έπιθυμίαν 
νά λύσω διάφορα τών δυσκολωτέρων φιλοσο
φικών προβλημάτων δπως θραύουσι παρ’ ήμΐν 
κάρυα κατά τό έπιδόρπιον. Ή  κυρία Μσάρα 
μέ ήρώτησε ποιας Ιδέας έχουσιν αί Εύρωπαΐαι 
περί τής ταύτότητος του ήθικού καί λογικού 
«νοουμένου»,καί Αν ή σύζυγός μου πιστεύη εις 
τό μεταβιβαστόν ή είς τό αυθόρμητον των αι
σθημάτων. Και ήπόρησε σφόδρα δταν τής 
είπον οτι ούτε ή λογική ούτε ή ήθική δεν έ
χουν σημασίαν τινά είς την Ικπαίδευσιν των 
χορασίων μας. «Ούτε είς τον βίον;» ήρώτη- 
σεν. Ό  σύζυγός της μέ ήλευθέρωσεν έκ τής 
στενοχώριας μου λεγων δτι είναι πρόθυμος νά 
μοί δώση έξηγήσεις τινάς περί τής καταστάσεως 
τών πραγμάτων έν Άποικίδι. “Οσα Ινόησα έκ 
τών διηγήσεων του, συντόμως μόνον δύναμαι 
νά περιγράψωένταΰθα, δσον είναι δυνατόν έν- 
τός τών στενών δρων τών εννοιών μας:

Μετά τόν θάνατον τού Σωκράτους (399 π. X.) 
πολλοί τών προσωπικών φίλων, δμοφρόνων και 
μαθητών αυτοί κατέλιπον τάς ’Αθήνας.

“Οπως δ διδάσκαλος αδτών καί ούτοι έγί- 
νωσκον οτι άφ’ ου ή Απλή πίστις είς τό άδιά- 
οειστον τών ήθών τού έθνους άπαξ διά παν
τός κατεστράφη, ούχί ή Ιπάνοδος είς τά πα- 
λαιά Αλλά μόνον ή εκ τών ένδον άνανέωσις 
τών ήθών ήδύνατο νά συντελέση δπως ή 
πρόοδος από στενοκάρδου εθνικής σκληρότη
τας μεταβληθή είς είς ευγενή Ανθρωπισμόν διά 
τής διαδόσεως είς τήν συνείδησιν τών άτόμων 
καί διά τού δικαιώματος τής έλευθέρας προσω
πικής γνώμης. Σκοπούντες δέ νά ίδρύσωσιν είς 
παράλιον άκατοίκητον είσέτι, είτε έν Ίσπανίρ, 
είτε έν Αφρική αυτόνομον κράτος δπερ νά 
έξελιχθή τέλειον ελευθέριος κατά τάς άρχάς τής 
γνώσεώς των διοικούμενον, δύο πλούσιοι Αδελ
φοί Χαιρεφών καί Χαιρεκράτης έκ Μεγάρων 
ένθα κατ’ αρχάς είχον μεταβή, —  ως γνωρίζο- 
μεν καί δ Πλάτων είχε μεταβή εκεί— έφώ- 
πλισαν Αριθμόν πλοίων καί τά έφωδίασαν δι’ 
δλων τών Αναγκαίων προς ίδρυσιν Αποικίας. 
Έν τούτοις ή Αποικία Ιδει νά γίνη δσον τό 
δυνατόν ανεξάρτητος καί έπρεπε νά στηριχθή 
μόνον είς τήν Ιδίαν της δύναμιν. ’Ιδιοτροπία 
τφ δντι τής τύχης συνέτεινεν ϊνα ίδρυθή εν
ταύθα φυτώριον ούτως είπεΐν νέου ανθρω
πισμού. Διότι μετά τήν άναχώρησιν έκ τού 
δρμου τών Μεγάρων, ούδείς άνθρωπος τής 
οίκουμένης δεν έλαβε πλέον είδησιν τινά

περί αύτού. Οί δέ μετανάσται καί οι Απόγο- 
νοι αυτών Απεκλείσθησαν Από πάσης συγκοι
νωνίας καί επιρροής τών άλλων Ανθρώπων 
καί έθνών. Έ γώ  είμαι δ πρώτος είς δν δίδε
ται ευκαιρία νά δώση πληροφορίας περί τών 
ύψηλών έκείνων δντων είς τήν Εύρώπην ήν 
θεωροΰσι μετά οίκτου καί περιφρονήσεως.

Ύ πό τών Ανέμων έξωσθέντα διά τών Στη
λών τού Ήρακλέους τά πλοία μετά εβδομάδων 
επικίνδυνον πλοϋν, έξώκειλαν είς έκείνην τήν ο
ρεινήν νήσον δπου σήμερον κείται ή Άποικίς. 
Έκεΐ έσώθησαν. Ό  κόλπος είς δν ή λέμβος μας 
είχεν είσέλθει εκτείνεται έλικοειδώς προς τά 
όπίσω καί Αποτελεί τήν κεκρυμμενην λίμνην 
εις τάς άνθηφόρους δχθας τής οποίας ΐδρύ- 
θη ή πόλις Άποικίς. Ά φ ’ όύ ύπερέβησαν τά 
υψηλά έξ Ασβεστόλιθου τείχη άπερ περικυ- 
κλούσιν αυτήν, εδρον γήν εις τό έσωτερικόν 
τής νήσου λίαν εύφορον καί κλίμα εύκρατον 
καί εύάρεστον. Πληθυσμός έξ 7000 έως 8000 
ψυχών διατρέφεται ένταύθα Αφθόνως έν φ  
Απαιτείται πολύ ολίγη μόνον εργασία. Μείζονα 
αριθμόν κατοίκων δέν είχε ποτέ ή Άποικίς, 
διότι, καθώς έλεγεν δ φίλος μου, ή ευδαιμονία 
τού λαού δέν συνίσταται είς τό δσον τό δυνα
τόν μεϊζον πλήθος μεμονωμένων κέντρων τής 
συνειδήσεως, άλλά είς τήν έντονον καί Ισοδύ
ναμον συγκέντρωσιν τής συνειδήσεως εν ενί 
έκάστψ ατόμφ! Έρωτήσαντος εμού μήπως ή 
Άποικίς πάσχη ποτέ έξ ΰπερπληθύνσεως, απε- 
κρίθη μειδιών: «Είς τούτο δέν είναι εύκολον 
ν’ Απαντήσω. Έ άν έγνώριζες δλην τήν έξέλιξιν 
τού πολιτισμού μας καί έάν ήδύνασο νά κα- 
ταλάβης τό βάθος τής ήθικής· μας αντιλήψεως 
τού κόσμου, θάένόεις δτι ή έρώτησίς σου Ανή
κει είς έκείνας τάς Αδικαιολογήτους, δπως 
π. χ. διατί υπάρχει ό κόσμος; αν δ εγκέφα
λος είναι ή έδρα τής ψυχής ή αν ή Αρετή εί
ναι κυανή ή πράσινη!» —  «Άλλά έξακολού- 
θησον τήν ίστορίαν μας!» είπεν ή κυρία Μι- 
σάρα, διακόπτουσα αύτόν. Καί έξηκολούθησεν 
δ Φίλανδρος: «Έλθόντες ενταύθα, μαθηται 
τού Σωκράτους καί φίλοι τού Πλάτωνος, τούς 
σςίχους τού Σοφοκλέους είς τά χείλη καί πρό 
δφθαλμών τήν Ανάμνησιν τών καλλιτεχνημά
των τού Φειδίου, έν τή καρδίατά διδάγματα τού 
σοφωτέρου τών Ανθρώπων έχοντες καί εύρόντες 
ενταύθα βίον έλεύθερον φροντίδων, έσχημα- 
τίσαμεν μικράν Αλλά ευτυχή κοινωνίαν φιλο
σοφικών ψυχών. Έλευθερωθένιες πάσης Ανάγ
κης τού νά Αντιμετωπίσωμεν εξωτερικούς κιν
δύνους, συνεκεντρώσαμεν πάσας τάς δυνάμεις
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είς τήν Αρμονικήν διάπλασιν τού εσωτερικού 
μας βίου, είς τήν έμβάθυνσιν τής διανοίας, 
διαπαιδαγώγηση· τής θελήσεως, σώφρονα άπό- 
λαυσιν φαιδράς ήδονής. Δύο δλαι χιλιάδες 
ετών παρήλθον χωρίς νά έμφανισθή ίστίον είς 
τόν ορίζοντα τής Άποικίδος. Κατά τό χρονι
κόν διάστημα τούτο διαρκώς ποοωδεύομεν 
Ανενόχλητοι ύπό δρους ούς ή ΰπ’ ανθρώ
πων πλημμυρισμένη οίκουμένη δέν δύναται 
νά παρέχη είς ούδένα. “Οσα λοιπόν ήμεΐς 
κατωρθώσαμεν, σείς ποτέ δέν δύνασθε νά κερ
δίσετε καί αν ύποθέσωμεν δτι ό πολιτισμός 
σας θ’ αναπτυχθή έπί τινας χιλιετηρίδας Ακόμη 
αναλόγως τής τελευταίας Ικατονταετηρίδος, διότι 
βασίζεται έπί εντελώς άλλων Ιστορικών γεγο
νότων. Εκατοντάδες εκατομμυρίων Ανθρώπων 
θέλουσι νά εύτυχώσΐ' προς τόν σκοπόν τούτον 
πρώτον πρέπει νά πορίζεσθε τά πρός τό ζήν 
έπιμόχθως άγωνιζόμενοι καί έπειτα νά διεγεί
ρετε είς τάς καρδίας εκατόν εκατομμυρίων τό 
αίσθημα σώφρονος όλιγαρκείας ! Ά λ λ ' δήμέτε- 
ρος πολιτισμός δύναται νά περιφρόνηση τό άμε 
τρον ύψος είς δπερ δ άνθρωπος δύναται νά 
φθάση διά τής καθυποτάξεως τών έξωτερικών 
δυνάμεων τής φύσεως. Διότι κατωρθώσαμεν 
νά φθάσωμεν είς τό βάθος είς δπερ ή συναί- 
σθησις δημιουργεί τόν κόσμον τής έμπειρίας 
καί εις δπερ πάν άλλο άφ’ έαυτής κερδίζει 
Σείς βλέπετε μόνον τήν πλάκα τού μεγάλου 
ωρολογίου τού κόσμου καί έξετάζετε τάς στρο- 
φάς τών δεικτών, ήμεΐς δέ βλέπομεν τούς τρο
χούς καί τό έλατήριον δπερ εΐμεθα οί ίδιοι, καί 
γινώσκομεν νά κανονίζωμεν τόν μηχανισμόν. 
Σείς δεν πιαίετε, διότι σείς δέν ήδυνήθητε 
άλλως νά προοδεύσετε. Διότι οσάκις ¿δοκιμά
σατε νά περιφρονήσετε τόν κόσμον καί νά 
κερδίσετε τήν !κ τών ένδον ευδαιμονίαν, πάν
τοτε τό πεινών πλήθος σάς έσυρεν όπίσω είς 
τήν ανάγκην τής πραγματικότητος πρίν ή δυ- 
νηθήτε νά έμβήτε είς τό Ιδεώδες κράτος μετά 
τής συναισθήσεως πάντων. Δέν ήδυνήθητε νά 
παραιτήσετε τήν εξωτερικήν έξουσίαν, καί ίνα 
τήν κερδίσετε ήναγχάσθητε πάλιν νά λάβετε 
ύπ’  δψιν τήν φύσιν ήν ήθελήσατε νά κατα- 
φρονήσετε’ Επρεπε νάπαρατηρήτε καί νά συλ
λέγετε διότι μόνον διά τής πείρας δύνασθε νά 
Αποκτήσετε τήν γνώσιν ήτις σάς χαθιστφ δυνα
τούς ! Και ούτω νά εξακολουθήσετε.Άλλη οδός 
δέν υπάρχει, διότι ή διάνοιά σας δέν είναι ίκανή 
άλλως νά καταλάβη τόν κόσμον. Ούτος δέ είναι 
μόνον προσιτός είς υμάς κατά χώρον χρόνον 
καί αιτιότητα· καί ούτω πρέπει νά ύπακούετε.

'Ημείς δέ έπί δύο χιλιετηρίδας άλλο δέν ά- 
πητήσαμεν Από τής (ρύσεως είμή δ,τι μάς έ- 
δώρησεν ή ίδια. Ένταύθα δέν ύπήρχε πλήθος 
πειναλέον καί αγράμματον, κοινωνία άπληστος 
καί έπηρμένη, κύριοι καί δούλοι, Αλλά μόνον 
μικρός αριθμός Αρμονικώς πεπαιδευμένων Αν
θρώπων περιοριζόντων έαυτούς. Δέν έχρειαζό- 
μεθα τήν διαίρεσιν τής έργασίας ούδέ εϊδικάς 
γνώσεις. Άρκούμεθα είς έκεΐνα δσα έκαστος 
δύναται νά έννοή. Καί τοιουτοτρόπως δι8 έν- 
τελώς άλλης όδοΰ ή σείς ήλθομεν είς τόν πο
λιτισμόν δν βλέπετε παρ’ ήμίν καί είς Εφευρέ
σεις καί εύμάρειαν άς σείς Αγνοείτε. “Ηδη μέν 
βλέπετε ένταύθα οικοδομήματα μεγαλοπρεπή 
και μυρία είδη πολυτελείας, άλλ’ έκαστος έ- 
κουσίως μόνον κατασκευάζει δ,τι τυχόν δύνα- 
ται καί θέλει. Καί τοσοΰτον προύχωρήσαμεν είς 
τήν καλλιέργειαν τής συνειδήσεως ώστε έκαστος 
εννοεί εαυτόν καί τήν Αλληλεγγύην, καθήκον 
δέ καί επιθυμία συνεταύτίσθησαν είς τήν ψυ
χήν τού Άποικιδίου! Δέν εΐμεθα ούτε δούλοι 
τών ήθών, δπως οί άγριοι λαοί, ούτε κύριοι 
τής εξωτερικής φύσεως δπως οί Ιξευγενισμένοι 
λαοί τής Εύρώπης, Αλλά εΐμεθα κύριοι τού 
εαυτού μας, κύριοι τής θελήσεώς μας, κύριοι 
τής συνειδήσεως καθόλου καί διά τούτο εΐμεθα 
ελεύθεροι. Δέν μάς ένοχλεί ούδεμία φροντις 
περί πεινώντων λαών, ούδέ περί φιλοκερδών 
τυράννων! 'Ημείς δέν έχομεν νόμους διότι έ
καστος έχει τόν νόμον έντός εαυτού ! Δέν έχο
μεν φυσικάς έπιστήμας καί βιομηχανίαν κατά 
τήν ίδικήν σας έννοιαν. Δέν έχομεν Ανάγκην νά 
έξερευνήσωμεν τά μυστήρια τής φύσεως καί νά 
χρησιμοποιήσωμεν τάς δυνάμεις της διά τάς 
υπηρεσίας μας. Ή  άνάπτυξις τού ήμετέρου 
πνεύματος, έλευθέρα τής πιέσεως εύρωπαϊκών 
Ικοτομμυρίων, έτράπη άλλην οδόν. Τόν Πλά
τωνα παρ’ ήμΐν ούδείς Αριστοτέλης διεδέχθη, 
ούδεμία Σχολαστική, ούδείς δογματισμός καί 
διά τούτο εΐχομεν Ανάγκην Γαλιλαίου, Νεύ- 
τωνος καί Δαρβίνου. Ήμεΐς ούτε Ρωμαιο- 
κρατείαν, ούτε μετανάστευση· τών λαών, ούτε 
φεουδαλισμόν εΐχομεν καί διά τούτο δέν 
εΐχομεν Ανάγκην έπαναστάσεως! Καθ’ ήν έπο- 
χήν ή Άχάία έγίνετο Ρωμαϊκή επαρχία, παρ’ 
ήμΐν έδίδαξαν δοα ό Κάντιος καί ό Σχίλλερος 
σάς έφανέρωσαν. "Οταν οί χριστιανοί μάρτυ
ρες εκαίοντο εις τούς κήπους τού Νέρωνος, ή 
διάνοιά μας έχειραφετήθη Από τών δρίων τού 
αίσθητού καί εύρε τούς δρους της έν τφ Απο- 
λύτφ! "Οταν είς τά σχολεία τών μοναστηρίων 
σας. έσπούδαζον τά· πενιχρά ύπόλοιπα τών Νρ-



οπλατωνικών, παρ’ ήμνν θεμελίωσαν την με
ταφυσικήν ώς εμπειρικήν έπιστήμην. Καί Ιν 
φ  οί ίδικοί σας μεταφυσικοί έκτιζον νεφελο- 
κοκκυγίαν εις τό απεριόριστον κράτος τών ο
νείρων, ήμεϊς εΐχομεν καταλαβει τούς έξωτερι- 
κούς ουσιώδεις δρους τής συνειδήσεως καί ά- 
ποκτήσει το μυστήριον τής δημιουργικής δυ- 
νάμεως! “Οσας λοιπόν έφευρέσεις σείς ήγολ- 
νίσθητε ν’ άποσπάσετε τής «ρύσεως μετροΰν- 
τες, ζυγίζοντες, λογαριάζοντες, ήμεΐς δημιουρ· 
γούμεν, επειδή <5 νοΰς μας ήλευθερώθη έκ 
τών δεσμών του καί μετεβλήθη εις ένοραμα- 
τικήν δύναμιν, εκ τού εαυτού μας αύτοβούλως. 
Είς τον ήμέτερον κόσμον δεν ύπάρχει άντί- 
θεσις ανάγκης καί ελευθερίας. Τό θέλειν, ή 
άνάγκη καί τό δύνασθαι δεν είναι πλέον χω
ρισμένα ! Καί τούτο κατωρθώσαμεν διά μό- 

■ νης τής' καλλιέργειας τής βουλομένης καί σκε- 
πτομένης συνειδήσεως. Σείς δέ δεν. ήδυνήθητε 
τούτο, διότι ήσθε ήναγκασμένοι νά τρέφετε, 
λαούς καί νά διεξάγετε πολέμους.

Είς τούς εξωτερικούς τύπους διετηρήσαμεν 
τάς παραδόσεις τών προγόνων μας καθ’ δσον 
μας φαίνονται κατάλληλοι- ώραιοτέρους ούδα- 
μοΰ ευρομεν παρ’ ύμΐν. ’Από τών δύο τελευ
ταίων εκατονταετηρίδ«ον καθ’ αςσπανίως ένε- 
φανίσθησαν πλοία είς τά υδατά μας, ένη- 
σχολήθημεν καί είς τήν ιστορίαν τής λοιπής 
άνθρωπότητος. Κατά δεκαετίαν πέμπομεν Ιπι- 
τετραμμένον είς Εύρώπην ΐνα έρευνήση τά 
πράγματα. Έ γώ ήμην δ τελευταίος δστις είχε 
μεταβή Ικεΐ πέραν καί τότε έγνωρίσθημεν, Κρύ- 
πτομεν τήν ύπαρξιν τής ποϊ ιτείας μας, διότι 
δεν θά μάς ένόουν καί διότι δεν θέλομεν νά 
μάς ένοχλήσωσιν. -· Καί δεν φοβεϊσθε, «ήρώ- 
τησα», μήπως οί Εύρωπαίοι σάς άνακα- 
λύψωσι καί κυριευσωσι τήν μικράν νήσον σας 
καί καταπνίξωσι τήν ελευθερίαν σας; *Ό  φί
λος πάλιν Ιμειδία.' ’Εννοώ, είπεν, οτι κα
θόλου δεν μας έχεις καταλάβει άκόμα ! Έρωτα 
τον εαυτόν σου: ήδυνήθης νά άντιστής είς τό 
νεύμα τού Άποικιδίου δστις σέ ώδήγησεν είς 
τήν πόλιν; Τόσον ολίγον, νομίζω, δσον ο τί
μιος δύναται νά θέλη τό άδικον !

Συνελάβομεν τούς συντρόφους σου καί κα- 
τελάβομεν προσωρινώς τό πλοΐον ΐνα δείξω- 
μεν διασκεδάσεως χάριν είς τούς κατοίκους οϊ- 
τινες δεν εξέρχονται τής πόλεως τούς ξένους 
βαρβάρους. Θά σας άπολύσωμεν πάλιν καί θά 
επάνελθετε είς Εύρώπην. Θά θελήσωμενκαι 
θά άφανισθή πάσα άνάμνησις τής χώρας ταύ- 
της είς τούς συντρόφους σου: ούδείς θά δυνηθή
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νά εΐπη δτι εΐδε τήν νήσον μας. Σύ μόνος νά 
είσαι Ιξαίρεσις, διότι δεν είσαι αίχμάλωτος 
άλλα ξένος μας. Σύ είς τίποτε νά μή είσαι 
ύποχρεωμένος, αλλά σού λέγω -από τώρα δτι 
κανείς δεν θά σε πιστεύση! Έ στω  δμως καί 
τούτο ! "Ας συγκεντρωθή ό αγγλικός στόλος 
έμπροσθεν της νήσου μας, 5ς ελθωσιν οί ευ
ρωπαϊκοί στρατοί προς τάς επάλξεις μας: θά 
θελήσωμεν — καί δυνάμει τής άλληλουχίας πά- 
σης συνειδήσεως εν τφ άπολύτφ, οί στρατηγοί 
ούδεμίαν άλλην διαταγήν θά δυνηθώσι νά 
εκφωνήσωσιν ή τήν τής ύποχωρήσεως!

Θά έκαμα πολύ βλακώδη μορφασμόν είς τάς 
λέξεις ταύτας, διότι ό φίλος εξηκολούθησε : Βλέ
πω δτι δεν δύνασαι νά καταλάβης δσα είπα.'Ο- 
μοίως άδύνατον θάήτο νάΙξηγήσης είς Ινδικήν 
φυλήν δτι δεν θά δυνηθή ποτέ νά έκδιώξη 
τούς λευκούς έξ ’Αμερικής, διότι ή ήθική 
δύναμις τοΰ πολιτισμού διεκδικεΐ άναποφεύκτως 
τήν κατάκτησιν εκείνου τού μέρους τής γής. 
Τούς πείθεις μόνον δταν δεικνύεις τον άριθ- 
μόν τών τηλεβόλων καί τών δπλων. Έ ν  σχέ- 
σει προς ήμάς σεϊς εύρίσκεσθε είς τήν θέσιν 
’ Ινδού ώς προς τό αντιληπτικόν καί διά τού
το θά σού δμιλήσω εές τήν γλώσσαν σου: 
Άρκούσιν δλίγα λεπτά τής ώρας ΐνα περι- 
φρ«£ξωμεν τήν νήσον μας διά γεύματος έλευ- 
θέρου αίθέρος. Ούδέν σώμα δύνατάι νά δια- 
περάση τό ρεύμα τούτο, διότι άποσυντιθέμενον 
είς άτομα άμέσως θά καταστροφή. Ό βίς καί 
θωρηκτόν άφανίζονται είς αύτό δπως άχυρον 
είς τήν φλόγα.» Είχον γίνει σιωπηλός. Τό 
γεύμα Ιτελείωσε καί ό φίλος μου μέ ώδήγη
σεν άνά τήν πόλιν. "Οσα είδον καί δσα μού 
συνέβησαν ελπίζω νά σάς τά διηγηθώ προ- 
φορικώς, π. χ. τον πλοΰν Ιπί τοΰ «ψυχικού 
σκάφους» τήν «ψυχικήν αιώραν», τό «παί- 
γνιον τών εννοιών » καί άναρίθμητα άλλα. Είς 
τον λιμένα είδον τό μέγα υποβρύχιον ταχύ- 
πλουν δπερ κατά δεκαετίαν ύποκάτω τής έπι- 
φανείας τού υδατος μεταβαίνει είς Εύρώπην. 
Ή  κινητήριος δύναμις αύτού είναι ή χημική 
άποσύνθεσις τού υδατος ήτις παράγεται διά 
ρευμάτων τού αίθέρος. Αί λεπτομέρειαι τοΰ 
μηχανισμού μοί είναι άγνωστοι. Διά τον πλοΰν 
πλησίον τής νήσου μεταχειρίζονται λέμβους 
κατεσκευασμένας άκριβώς κατά τον τύπον τών 
άρχαίων άθηναϊκών τριήρεων. Τήν κωπηλα
σίαν έκτελοϋσιν ώς είδος σωμασκίας. "Επειτα 
δ φίλος μου μέ ώδήγησεν είς οίκίαν είς τήν 
δποίαν είχον φέρει τούς αιχμαλώτους συντρό
φους μου. Τήν είχον διακοσμήσει κατά ευρω
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παϊκόν §υθμόν, άλλά μίαν πλευράν είχον άφή- 
σει ανοικτήν. Έκεΐ συνωστίζοντο οί Άποικί- 
διοι καί εγέλων διά τούς άνδρας μας, δπως 
ήμεϊς γελώμεν διά τούς ΓΙαταγόνας είς τόν 
ζωολογικόν κήπον. Καί δμοίως έκθαμβοι καί 
άνευ άντιλήψεως δπως εκείνοι οί άγριάνθρω- 
ποι, Ινταΰθα εύρίσκοντο οί Ευρωπαίοι! Ό  
λόρδος Λύτοιν άνεγίνωσκεν είς παλαιόν φύλ- 
λον τής Σημαίας, δ πλοίαρχος Κλύνς έπινε 
«γρόγ », δ Ιατρός κ. Γίλβαλδ παρετήρει άγνω
στον έντομον ύπό τό μικροσκόπιον, τό δποΐον 
είχεν ευρει ένταύθα. Άποικίδιός τιςτφ έρριψε 
μικρόν σωληνάριον. Ό  Γίλδβαλδ τό ¿κράτησε 
προ τών δφθαλμών καί προ τών ώτων καί 
επειδή δεν ¿γνώριζε τί νά κάμη, τό Ιπέταξεν 
ύπό τούς καγχασμούς τών Άποικιδίων. *Ητο 
τό λεγόμενον «νοουμενικόν σωληνάριον» δπερ 
τοποθετούμενου είς τόν αυχένα άναιρει τήν 
Ιδέαν τού χώρου καί καθιστά αίσθητόν τό 
νοητόν συμπαν! Έπλησίασεν ή ώρα τοΰ απο
χαιρετισμού. Ό  λόρδος Λύτων μετά τήν άπε- 
λευθέρωσίν του ήθελε νά έξακολοσθήση τό 
ταξείδιον είς τήν Νοτίαν Παγωμένην Θάλασσαν 
έγώ δέ παρεκάλεσα νά έπιτρέψωσι τήν είς 
Εύρώπην επάνοδόν μου. Προσεκλήθην λοιπόν 
νά έπιβώ επί τριήρεως, ευμήκους καί ευμόρ

φου, ής καλλιτέραν ποτέ ναύαρχος τής εποχής 
τού Περικλέους δεν διηύθυνεν εκ τού Πειραιώς. 
Τό δνομα τού πλοίου ήτο «Όδυσσεύς» έφερε 
καί τήν είκόνα τού πολυτλήμονος ώς άκρόπρω- 
ρον επί τής πρώρας λαμπρώς γεγλυμμένην 
Ικ ξύλου: ούτως δ πολύτροπος άνήρ θά έκά- 
θισεν είς τήν θαλασσοβραχή Ώγυγίαν, τήν νή
σον τής Καλυψοΰς, καί τούς οφθαλμούς Ιπι- 
σκιάζων διά τής χειρός θά ήτένισε ποθεινώς 
προς τήν θάλασσαν ζητών τό άπροσπέλαστον 
άπομακρυσμένον.

Καί δπως οί Φαίακες τόν Όδυσσέα είς τόν 
αΐγιαλόν τής ’Ιθάκης ούτως οί Άποικίδιοι άπε- 
βίβασάν ¿μέ, κοιμώμενον είς τόν αΐγιαλόν τής 
νήσου Τριστάν δά Κούνα καί έθεσαν πλη
σίον μου τά ξένιά τω ν : χρυσοΰν ποτήριον συλ
λογισμού «μετά κύβων κρίσεως » καί— «τάς 
πτέρυγας τής ψυχής μου κεκαυμένας είς τό 
πΰρ τής νήσου τών Θεών !»Έξύπνησα,καί δύο 
φαλαινρθήραι ευρέθησαν έμπροσθεν μου άπό- 
ζοντες έλαίου τού όνίσκου, καί διά φοφήματος 
ρωμιού εκ τοΰ δοχείου των μέ εκάλεσαν δπίσω 
είς τόν αίσθητόν κόσμον είς τόν δποΐον σάς 
άσπάζομαι μελαγχολικώς

Ύ μέτερος Ρ . Ε Β Ε Ρ Τ  

Κατά μετάφρασιν τοΰ Δρος Ε Ρ Β Ε Ρ Τ Ο Υ  Κ Ρ ΥΓΈ Ρ

Τ Ω Ρ Ι Ν Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α

Α Ϊ Ι Ο  Φ Η Ν  Ε ξ Ο Ν Φ Σ Ι Ν Α Ν  Ε Ω Σ  Φ Ο  Μ Ϊ Γ Ρ Ι Φ Ζ

’ ΟΖοι π α ΐζ ο ν ν .—  Ό  τριόμ φ ος ή  χονταίνα χα ΐ ό 
φ α ρα ώ . —  Τ ό  οκαμβίΖιον τής Έ Χ π ιν ίχ η ς .—  Ό  Ά -  

ϋ α ρ ά α χ ο ς  δπαρχος. —  Ό  χομ πάρτ "Α Ιφ το  
τής 'Ά ν δ ρ ο ν . —  Κ νρΙα ι xal χνρ ιοι, τό  π αιγνίδι el· 
vat έτοιμο*!

Ή  σοβαρά Ιστορία ή όποια τά ξέρει όλα καί συνή
θ ω ς  δεν είναι είς θέσιν νά μας δώση οριστικός πλη
ροφορίας διά τίποτε, εχασε τά ίχνη τής πρώτης εισα
γωγής τών χαρτιών τοΰ παιγνιδιού είς τήν Εύρώπην 
Λέγουν ότι τό παιγνίδι αύτό ήλθεν έξ ’ Ανατολών. 
Ά π ό  τήν Α νατολήν Ιρχεται κάθε φώς "Επρεπε λοι
πόν νά περιμένωμεν απ’  αύτήν καί αύτόν τόν νεωτε
ρισμόν. Προσθέτουν άκόμη οτι είς κάποιον Κινέζον 
συγγραφέα άναφέρεται ότι μία Σινική δυναστεία, τής 
οποίας ή άρχή χάνεται είς τά βάθη τών αιώνων, εΐ- 
χεν Ιδρυτήν ενα διάσημον χαρτοπαίκτην αύτοκράτορα. 
Ά φ ο ύ  δεν είναι τίποτε καινόν ύπό τόν ήλιον, φυσικόν 
ήτο νά μήν είναι κάτι τι νέον καί ή διασκέδασις αύ- 
τή. Ν ά μου ένθυμήσθε ότι σιγά σινάκαί πρός χαράν 
¿κείνων πού δίδονται μέ τόσην ευδαιμονίαν εις τό 
πόκερ, θ ά  άποδειχθή μών ημέραν ότι ό  Ά δ ά μ  καί ή 
Búa έδιώχθησαν άπό τόν Παράδεισον τήν στιγμήν

πού ό  ένας προσεπάθει νά κόμη μπλόφαν.είς τόν άλλον.
’Εκείνο είς τό όποιον είναι κάπως βεβαιοτέρα ή 

Ιστορία είναι ότι ή μανία τών χαρτιών επέρασεν επά
νω άπό τόν κόσμον ώς πνοή επιδημίας γενικής κατά 
διαφόρους Ιποχάς. Ή  παράδοσις άναφέρει ότι Ινας 
βασιλεύς τής Γαλλίας ήναγκάσθη νά μεταχειρισθξι 
μέσα 'δραστηριότερα άπό έκεινα πού μετεχειρίσθη ο 
κ. Παπούλας, καί ότι κάποιος Π άπας είδε κ’ Ιπαθε  
νά πείση τούς καρδιναλίους του ότι τά  χαρτιά είναι 
¿φεύρεσις τοΰ Σατανά, διά νά πειράζη τούς ανθρώ
πους καί διά νά τούς κάμνη νά ύβρίζουν._ Ο ; καρδι
νάλιοι ύπεσχέθησαν νά παίζουν χωρίς νά ύβρίζουν 
καί· έπαυσαν έπί τέλους νά παίζουν μόνον δταν έπέ- 
ρασεν ή έπιδημία.

Είς τήν Ε λλά δα  περνούμε τώ ρα τήν όξυτέραν πε
ρίοδον τής έπιδημίας. "Ο λοι παίζουν, μικροί καί με
γάλοι, γυναίκες καί άνδρες, γέροντες καί παιδιά, επί
σημοι καί κοσμάκης. Είς τήν όδόν Σταδίου, όταν όλα 
τά φώτα σβύσουν καί κοιμηθούν τά ήλεκτοικά καί 
άπλωθή τό σκότος, μένουν λάμποντα πέντε ή έξ  σπί
τια. Είναι χαρτοπαίγνια. Είς τήν πλατείαν της Ό μ ο -  
νοίας λαμποκοπούν φώτα πέντε ή έξ λεσχών. Ά π ό  τήν 
πλατείαν τοΰ Συντάγματος δύο τρεις, άμαξαι κάθε
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ώραν ξεκινούν μέ θύματα. Εις όλους τούς δρόμους τής 
πολεως, σκιαί σκεπτικοί βυθίζονται εις τό σκότος 

νυκιός καί εις τό σκότος των ύπολογισμών τού 
α<α% δέν έπαιξαν καλά καί πώς θ ά  ¿κέρδιζαν ασφαλώς, 
αν ερριχναν τόν Ρήγαν άντί ¿κείνον τοδ άτιμου τοδ 
Φάντη.

Καί ένφ αΰτά συμβαίνουν μέ τά επίσημα χαρτο
παίγνια υπάρχουν καί τά άνεπίσημα, ένιδρυμένα παν
τού εις κάθε σπίτι καί είς κάθε πάτωμα καί σχεδόν 
εις κάθε δωμάτιον. Μόλις ό  Ιπισκεπτης θέση  τό χέρι 
του είς  ̂τό κουμπί τού ηλεκτρικού κώδωνος, τού έρ
χεται άπό μέσα ό  κρότος κοκκάλων τά όποια πηγαί
νουν και έρχονται Ιπάνω είς τό τραπέζι. Καί μόλις ό 
Ιπισκεπτης είσέλθη, λαμβάνει αΰτοΰ τοδ είδους την 
προκλητικήν παράκλησιν.

Τ~  παίξετε, δέν είν' έτσι; "Ενα μικρό ποκεράκι! 
Ε ισθε ισια Ισια ό πέμπτος ποδ μάς έχρειάζεσθε.

Είναι Αδύνατον να μή συγκινηθή ό άνθρωπος είς 
τόν οποίον μία λεπτή επίχρυσος φωνίτσα, βγαλμένη 
από γυναικεϊά χείλη, Αναγγέλλει ότι αυτός ήτο ό  περι- 
μενομενος Μεσσίας. Ό  επισκέπτης κάθεται. Κ αί δν 
®*vai ζήτημα χδ άν έπρόφθασε νά δώση τό χέρι του 
εις ολους, δέν είναι όμως ζήτημα ότι τό χέρι του 
έχω θη εις τ,ήν τσέπη καί άνέσυρε τό πορτοφόλι του.

Και δ  τύπος, χρονογράφος τής κινήσεως γύρω, συν- 
τάσσεται συχνά είς μίαν γλώσσαν άκατάληπτον άπό 
τους πολλούς, διανθιζομένην άπό λέξεις χαρτοπαικτι- 
κας. Ενα αρθρον έφερε τόν τίτλον «Μπλόφα». Καί 
κάποιου τηλεγραφήματος δ σχολιαστής ¿σημείωσε 
κι**ω  ®πο τό τηλεγράφημα είς τήν Ιφημερίδα του" 
«Αυτό λέγεται φλός ρουαγιάλ1.»

***
Υπάρχουν οί αισιόδοξοι οίπιστεύοντες ότι ακριβώς 

αύτή ή Ιξάπλωσις του παιγνιδιού, είς ολας τάς ήλι- 
κίας, είς όλα τά σπίτια καί είς όλος τάς τάξεις θ ά  
φέρη τόν θάνατόν του. Καί if ελπίς αύτή φαίνεται πολύ 
δικαιολογημένη όταν πρό πάντων ζητήση κανείς παρα
δείγματα άπό τό παρελθόν.

Δέν σημαίνει αν σήμερον τήν χαρτοπαικτικήν μα
νίαν τήν συγκεντρώνει τό πόκερ. Ά λ λ ο τ ε  ήσαν όλα τά  
παιγνίδια. Τ ά  χαρτιά τής τράπουλας είναι πενήντα 
δύο διά νά γίνωνται άτελείωτοι οί συνδυασμοί των. 
"Ενας άνθρωπος, καταγινόμενος είδικώς, ήμπορεϊ νά 
εύρη τρία τουλάχιστον νέα παιγνίδια, καί είς χαρτο- 
παικτικά σκάνδαλα τοδ Λονδίνου άνεκαλύφθη o n  ένα 
παιγνίδι τό όποιον τότε Ικινδύνευσε νά έκθρονίση τόν 
μπακαρά, τό παιγνίδι «Μάλδισσον» τό άνεκάλνψε κά
ποιος » « ά δ ικ ο ς  είς τάς φύλακας τοδ Εδιμβούργου. 
Ό τα ν  έγιναν αύτά τά Ιξευτελιστικά Αποκαλυπτήρια, 
ο -ιΜσδισσον» έξωστρακίσθη καί ό  μπακαράς διέφυγε 
τόν κίνδυνον. 'Αλλά κανείς άκόμη δέν μας είπε ποιος 
είναι ό έφευρέτης τού μπακαρά. "Ισω ς καί αύτοδ ή 
καταγωγή δέν είνε περισσότερον άριστυκρατική.

'Α λλοτε λοιπόν ήσαν άλλα τά παιγνίδια. Τώ ρα κά
που κάπου είς ένα σκοτεινόν καφενεΐον συνοικιών, 
πιθανόν ν Ανακαλύψρ άκόμη κανείς δύο Ανθρώπους 
μέ ποδιάν καί μέ άφέλειαις οί όποιοι νά παίζουν σκα
μπίλι. Κ αί όμως τό σκαμπίλι, τόσον περιφρονημένον 
*ώρα^ ήτο άλλοτε είς τήν άκμήν του, καί έπαίζετο μα- 
νιωδώς είς τάς αίθουσας του 1858.
( Έ χ ω  έπιστολήν είς χεϊρας μου, γραφεϊσαν άπό ένα 
εκ τών καλλιτέρων πολιτών τών 'Αθηνών, ό  όποιος 
κατέλαβε μεγάλα άξιώματα άργότερα, γράφοντα πρός 
έπαρχιώτην φίλον του διά νά τού συστήση μίαν κό- 
ρην. τήν οποίαν θ ά  έπαιρνε ό υίός τού έπαρχιώτου.

« Πρός ταΐς άλλαις χάρεσιν, γράφει, ή ’Ελπινίκη 
Ανακρούει επί τής κιθάρας ολόκληρα μελοδράματα, 
συνοδεύουσα^ τούτα διά τής άρχυροήχου φωνής της. 
Παίζει δέ έξόχως καί σκαμβίλιον, καί είς τούτο Απο
καλύπτεται Αφιλοκερδής και πράος καί γενναία, ού-

δέποτε δολιευομένη τόν Αντίπαλον, χαρίζουσα δέ αύ· 
τφ, όσα εκείνος έ| απερισκεψίας απώλεσεν. Ώ ς  δέν 
Αγνοείς βεβαίως, εν τφ παιγνιδιφ άποκαλύπτειαι ό 
Αληθής χαρακτήρ τού .ανθρώπου».

Ό  επαρχιώτης πατήρ φαίνεται δτί έξετίμησεν έπαρ- 
κώς τάς άρετάς τάς όποίας άνέπτυσσεν ή νέα είς τό 
σκαμβίλιον διότι μετά δύο ή τρεις μήνας ό  «Φρου
ρός» άνήγγελλε τούς γάμους της μετά τού υίοϋ του.

Ταυτοχρόνως μέ τό σκαμβίλιον είχε κατακτήση τήν 
πρωτεύουσαν καί ή κοντσίνα τήν όποιαν φαίνεται δτι 
είσήγαγον πρό πάντων οί ’Ιταλοί καί οί Πολωνοί 
πρόσφυγες. Ή  κοντσίνα θεωρηθείσα ώ ς μάλλον τε
χνικόν καί όλιγώτερον τυχηρόν παιγνίόιον δέν άπήν- 
τησε καμμίαν δυσκολίαν καί άπεκατεστάθη άκλόνη- 
τος^ είς ολας τάς οικογένειας, ¿πετρέπετο δέ καί είς 
έκείνους οί όποιοι ώς εκ τής ήλικίας τω ν δέν είχον 
τό δικαίωμα νά> παίζουν τυχηρά παιγνίδια.

κοντσίνα ¿κυριάρχησε καί σώζεται άκόμη. Μέ 
τήν έμφάνισίν της κατώρθωσε νά κατακτήση καί τήν 
φήμην παιγνιδιού αθώου καί υπομονητικού,'άπηλλα,γ- 
μένου τών πειρασμών τών άλλων. Ό  διάβολος ό 
όποιος εφεύρε τά χαρτιά βεβαίως δέν έκαμεν έξαί- 
ρεοιν είς τήν κοντσίναν ’ .Αλλά ή κοινή φήμη έχει 
τήν Ιδιοτροπίαν της. Λέγεται έν τούτοις οτι Ενας 
ύπουργάς τού ύπσυργείου Βούλγαρη, έπαιξεν είς τήν 
κοντσίναν τό ύπουργεϊόν του καί χάσας θά ' παρητεΐτο 
άν δ κερδίσας δέν ήρνεΐτο ν' Αποδεχθή τήν έκτέλεσιν 
τής ύποσχέσεως.

** *
_Μέ τήν τρίτην Γαλλικήν αύτοκρατορίαν.καταλαμ

βάνουν τόν κόσμον καί τήν Ε λλάδα δύο χιιρτοπαι- 
κτικά πάθη. Ό  μπακαράς καί ό  λασκενές.

Ό  μπακαράς μαίνεται είς τάς μεγάλος αίθούσας, 
καί είς τόν Κεραμεικόν υπάρχουν ίάιαίτεραι αϊθουσαι. 
Είς τάς ’ Αθήνας ή αύλή δέν ήτο εύνοϊκή πρός τά 
χαρτιά. Ό  Ό θ ω ν  τ ’  άπέφευγεν ώς έφεύρεσιν τού 
Διαβόλου. Κάποτε έπαιζεν ό  Ό θ ω ν  έν άνιαρώτατον 
καί μακρότατον γερμανικόν παιγνίδι, τό όποιον ήτο 
τόσον ανιαρόν ώστε βεβαίως ή αμαρτία του έξηγνίζετο 
διά τού καταβαλλόμενου κόπου.

’Εννοείται ότι ώ ς νά είσαχθή ό  μπακαράς είς τάς 
’ Αθήνας παρετηρήθη κάποια βραδύτης. Καί όταν 
είσήχθη δέ, άπέμεινε παιγνίδι κάπως επαγγελματικόν, 
όχι παιγνίδι τό όποιον νά παίζεται είς τά σπίτια. 
"Εκαμε όμω ς θριαμβευτικώς καταστρεπτικήν τήν έμ
φάνισίν του ό μπακαράς είς τάς ’Αθήνας. Ε ίς τό ξε
νοδόχε ιον τής Ιταλίας, τό οποίον ήτο είς τήν σημε
ρινήν^ διασταύρωσιν τών όδών Αιόλου καί 2ταδίου, 
μία αίθουσα συνεκέντρωσε νέους διαφόρων κοινωνι
κών στρωμάτων, μία δέ μεγάλη ’ Αθηναϊκή περιουσία 
οφείλεται είς έξαιρετικήν τύχην τής εποχής ¿κείνης.

Κ αί ένφ ό  μπακαράς έξεθρόνιζεν όλα τα άλλα χαρ- 
τοπαικτικά παιγνίδια καί δέν ήκούετο κανείς πλέον 
εις τάς λέσχας καί είς τά χαρτοπαίγνα όυτε «τριόμφός» 
ούτε «Φαραώ» ούτε «σκαμπίλι» είς τάς οικογένειας, 
ό  λασκενές κατέκτα καθημερινώς εύρύτερον έδαφος.

’ Επί τέλους ή  Κυβέρνησις πληροφορηθείσα ότι τό 
παιγνίδι μετεδίδετο καί είς τάς επαρχίας, άπεφάσισε 
νά λάβη μέτρα καί διετάχθησαν οί διάφοροι έπαρχοι 
νά έκθέσουν πρός τήν Κυβέρνησιν τήν κατάοτασιν. 
είς τήν όποιαν ύπό τήν Ιποψιν ταύτην εΰρίσκετο ή 
επαρχία του καθενός. Α ί εκθέσεις τών έπάρχων φαί
νεται ότι δέν ήσαν απελπιστικοί. Α ί ’Α θήναι ήδη δέν 
έπαιζαν πολύ. Ά λ λ ’ άκόμη όλιγώτερον ’έπαιζαν αί 
Ιπαρχίαι. Έ ν  τούτοις ή . Κυβέρνησις έπέμείνε καί φαί
νεται ότι πραγματικώς αΰτηρότατα μέτρα έλήφθηοαν.

Ό  έπαρχος είναι μία διοικητική φυσιογνωμία ή 
όποία έξέλιπε πλέον, άφ’ δτου κατηργήθησαν τά επαρ
χεία. 'Ανώτερος άπό τόν δήμαρχον, ήτο εν είδος διοι- 
κητοΰ τόν όποιον έτρεμεν ο τόπος. Πρέπει νά ληφθή

ύπ' δψει ότι αί Ιπαρχίαι τότε ούτε άτμοπλοϊκώς ούτε 
σιδηροδρομικώς συνεδέοντο τόσον οτενώς πρός τό 
κέντρον. Ό  τύπος δέν είσεχώρει τότε Ιω ς τό μάλλον1 
άπομακρυομένον χωρίον τής 'Ελλάδος καί όλα αύτά 
ή άπόσταοις και δ αποκλεισμός ήσαν βαθμίδες κά
ποιου ύποβάθρου είς τό όποιον έστέκετο ό  έπαρχος.

Τυλιγμένος είς τόν μποξά του κάτω άπό τόν όποιον 
Ιοείετο ή φουστανέλλα, ή φορών ρεδεγκόταν καί ύ^η- 
λό καπέλλο, τό όποιον τότε ήτο ουχνότερον πόλύ από 
τώρα, ¿θεωρείτο δ  αντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως 
καί επομένως ό Ασάλευτος καί ό πανίσχυρος. Οί έπαρ
χοι είχον καί διοικητικήν δύναμιν, διότι έπεβάλλοντο 
είς τούς δημάρχους, τούς εκλεκτούς τού λαού. Ό  
λαός βλέπων τόν έκλεκτόν του, ύπό τάς διαταγάς άλ
λου, ήσθάνετο τήν.δύναμιν του έπαρχου καί τόν πε
ριέβαλε μέ θαυμασμόν καί μέ έκτίμησιν.

Γνωρίζω διακεκριμένον έπαρχιώτην ό  όποιος Αφού 
ίιπηρέτησεν ώς έπαρχος, έχρημάτισεν έπειτα νομάρ 
χης, καί άργότερα βουλευτής. Έ ν  τούτοις καμμία άπό 
αύτάς τάς άνωτέρας του ιδιότητας, δέν Ιζησεν. Είς 
τήν επαρχίαν είς τήν όποιαν περιφέρει άκόμη τήν 
λιγυράν του μέσην καί τό άκομψον σακάκι του συρμού, 
οί συμπολίται του βλέπουν μέσα άπό τό σακάκι τήν 
φουστανέλλαν καί μέσα άπό τόν βουλευτήν τόν έπαρχον.

—  Κύριε έπαρχε! ήκουσα νά τόν προσαγορεύουν 
κάποτε

Καί όταν τού έξέφρασα τήν απορίαν μου, ο βου
λευτής άπήντησε μειδιών-

—  Έ δ ώ  είμαι άκόμη κύριος έπαρχος. Ο ί ουμπολΤ- 
ται μου μέ βγάζουν βουλευτήν Ακριβώς διότι έδώ 
ήμουν έπαρχος.

Είναι γνωστόν ότι έπαρχος ύπήρξε καί ό  ’Αχιλλεύς 
Παράσχος. Ε ίς άλλην εύκαιρίαν θ ά  όμιλήσωμέν περί 
τού ποιητοϋ ώς δημοσίου ύπαλλήλου, διότι 6 ίδιος 
ώμίλει πολύ διά τήν εποχήν ¿κείνην τής ζω ή ς του 
κΐιί διηγείτο ¿«έκδοτα θαυμάσια.

»  *  *

Ό λ α  αύτά άνηκουν πλέον είς τήν ιστορίαν. Είς ένα 
καφενεδάκι του χωρίου ’ Αποικία τής Ά νδρ ου  άνε- 
κάλυψα άκόμη θριαμβεύοντα τόν «τρ ιόμ φ ον». Τό  
καφενεδάκι ήτο μικρόν σκαρφαλισμένον έπάνω_ είς 
τόν βράχον, καί διευθυντής του η ιο  ό  Αγωγιάτης 
Γιώργης, παλλικαράς ένθυμίζων τόν συνάδελφόν του, 
τόν κομπάρε Ά λ φ ιο , τής Καβαλλαρίας Ρουστικάνας. 
’Από τούς άσπρους τοίχους έκύτταζαν τους πελατας ο 
Τσάρος φορτωμένος παράσημα καί ό Λούης —  ώ  δό-

ξ α ! —  δίδων τό χέρι είς τόν Σέριγκ._ ’Α π ’ έξω τά κο
ρίτσια τού χωριού ¿περνούσαν συχνά, κομψά καί πε
τακτά, καλημερίζοντα τόν Γιώργον ό  όποιος εύρισκε 
κάτι τι νά είπή είς καθεμίαν. Μέσα λοιπόν είς αύτό 
τό καφενεδάκι, άσπρον άπό τούς Ασβεστωμένους τοί
χους έως τό πάτωμα, τήν νύκτα ένφ έξω τά σύννεφα 
κατέβαιναν θαμπά σχεδόν έως τά παράθυρα, είδα νά 
ζωντανεύη δ Λ άζαρος αυτός, τό «τριόμφο». Ό  πολι
τισμός τού μάους καί τού μπριτζ δέν κάμνει τόν κό
πον νά σκαρφαλώσω είς ιόν  γλυστερόν δρόμον τού 
όρους Πετάλου, είς μίαν πλευράν τού όποιου είναι 
καλά καθισμένα τά άσπρα ’Αποικία.  ̂ _

Καί τό σκαμπίλι σώζεται άκόμη μέσα είς τάς Α 
θήνας. Υπάρχουν πάντοτε πυκνά είς τους μυχούς τών 
συνοικιών τά  σκοτεινά καί καπνισμένα καφενεδάκια, 
είς τά όποια άνθρωποι ερωτευμένοι μέ τό παιγνίδι 
αύτό, τό παίζουν μέ χαρτιά λερωμένα καί τσακισμένα 
είς δύο. ,

Έ π ί τέλους Ιπεράσαμεν γρήγορα τας βαθμίδας 
πού φθάνουν έως τό μάους, τό πόκερ καί τό μπριτζ. 
Είς διάστημα τεσσάρων έτών τά δύο πρώτα παιγνίδια 
έπάληωσαν. Τ ό  φαινόμενον είναι παρηγορητικόν. Θά  
περάση καί ή  μόδα τού μπριτζ καί ώς νά ευρεθή 
άλλο παιγνίδι θ ά  έλθη ή «ύεργετική διακοπή ή οποία 
θ ά  ήσυχάση τά έρεθισμενα νεύρα.

Κ αί μόνον ίσω ς δέν θ ά  λείψη ποτέ ή συνήθεια τού 
πρωτοχρονιάτικου παιγνιδιού. Τά χαρτιά είσήλθαν δι· 
καιωματικως είς τό δισάκκι τού αγαθού αυτού άγίου, 
ό  όποιος μάς έρχεται τακτικώτατα κατ' έτος άπό τήν 
Καισαρείαν, χωρίς νά μάς είδοποιή κ_αί πότε φεύγει. 
Ό  άγιος κατά τό καλανδάρι ¿κρατούσε μόνον πέννα 
καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι ’Αλλά κρατεί καί τήν 
τύχην τού καθενός μας Τ ο πρωί τής πρώτης τού νέου 
έτους, όταν ένδεκα κανονοβολισμο’ι άπό τού λόφου 
τών Νυμφών Αναγγέλλουν τήν άφιξίν του, ό άγιος χώ
νεται είς τά  σπίτια όλων μας, φέρων κάτι τι διά τόν 
καθένα, μοιράζων άνευθόνως τάς εύτυχίας καί τά δυ- 
στυχήματα. Ύ π ό  τό μειδίαμα, μέ τό όποιον τόν παρι
στάνει ή χριστιανική αγιογραφία, κρύβεται τό μέλλον 
καί τό άγνωστον. Ή  τύχη παριστάνεται τυφλή· ό  άγιος 
έχει καί τά  δύο του μάτια, γλυκύτατα μάλιοια, άγαθά  
καί διεισδυτικά. Καί όιιως τά μάτια αύτά δεν εισδύουν 
είς ολας τάς ψυχάς και ό άγιος φαίνεται άσχετος πρός 
τό μοιραίον καί τό πεπρωμένον.

Ό π ω ς  δήποτε όμως τά χαρτιά άνακατεύθηκαν, οί 
παίκται είναι είς τάς θέσεις των

—  Κυρίαι καί κύριοι, βάλετε τής μίζαις σας.

Γ , Β. Τ Ε Ο Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Tà xgtιβ& 'Απαρέμφατα

Εω ς τώ ρα μέ όλίγα Απαρέμφατα είμπορούσε ν ' από
κτηση κανείς ορισμένα πράγματα. Τιμάς, δόξας, 

εΰνοίας. Ν ά  περάση ώ ς σοφός καί ώ ς ευγενής. Ν ά  
καταλάβω αξιώματα καί τίτλους. ’Από τώρα όμως καί 
είς τό έξης τά προϊόντα αυτά τής γής μας Αρχίζουν 
νά προσλαμβάνουν καί νομισματικήν αξίαν. Τ ’ απα
ρέμφατα γίνονται πληρωτέα επί τή εμφανίσει. Έ ν α  
κληροδότημα τού όποιου τήν Ακανθώδη διεξαγωγήν 
Ανέλαβε μ ’ ένα θάρρος Απίστευτον τό ’Εθνικόν ΙΊα· 
νεπιστήμιον, έκαμε νά σκιρτήσουν Από χαράν όλους 
τούς κατόχους τών νεκρών αύτών τίτλων. 01  φοιτη- 
ταί είς τό έξης, προσάγοντες είς τό ταμεΐον τ«ΰ Π α 
νεπιστημίου τάπαρέμφατά των, θ ά  πληρώνονται είς 
χρυσόν. Καί έπειδή πολλοί τήν δόξαν ¿μίσησαν, Αλλά 
τόν πλούτον κανείς, ό  κ  Μυοτριώτης μάς πληροφο
ρεί ότι Ινας διακεκριμένος δημοσιογράφος, « προσελ- 
θώ ν αΰτφ» έζήτησε νά έπεκταθή τό ευεργέτημα καί 
είς τούς δημοσιογραφικούς κύκλους, δέν υπάρχει δέ 
αμφιβολία ότι έγκαίρως θ ά  προσέλθουν πρός τόν δι
δάσκαλον τών ελληνικών γραμμάτων καί Ιατροί, δικη
γόροι, μηχανικοί καί οί πρόεδροι τών συντεχνιών ζη -  
τούντες τήν μερίδα τών Απαρεμφάτων- Ή  πολιορκία 
τού Ε θνικού Πανεπιστημίου προμηνύεται επομένως 
τόσον πεισματώδης, ώστε τό ζήτημα της φρουρή- 
σεώς του φρονώ οτι πρέπει Από τώρα νάπασχολήοη 
τούς αρμοδίους.

'Α λλά θ ά  ¿ρωτήση κανείς καί πολύ σωστά. Έ π ί τέ
λους τί θ ά  κόμη τό Πανεπιστήμιου δλ’  αΰτά τά Απα
ρέμφατα ; Ή  άπάντησις δέν εϊνε δύσκολη, κατά τούς 
είσελθόντας εις τό πνεύμα τού εύγενούς διαθέτου. Μέ 
τό ύλικόν αύτό θάνοικοδομηθή είς κάλλος καί εύπρέ- 
πειαν τό οίκοδόμημα τής Αρχαίας ελληνικής γλώσσης. 
Τί μάς λείπει σήμερα διά νά φθάσωμεν είς τήν δόξαν 
τών προγόνων μας ; Ή  γλώσσα. “Ολοι oi ξένοι έχουν 
τήν Ιδέαν ότι υπό τήν Άκρόπολιν κατοικεί Ακόμη ό 
Περικλής, ότι είς τάς όχθας τού Ίλισσοϋ περιδιαβάζει 
ό Σωκράτης καί ότι είς τό θέατρον τού Διονύσου κα
θημερινώς ό Σοφοκλής κάμνει γενικός δοκιμάς τών 
νέων του τραγωδιών. Μόλις όμως πατήσουν τό πόδι 
των είς τήν ίεράν γήν, ή πλάνη των διασκεδάζεται. 
Ό χ ι  διότι τούς κλέπτουν οί βαρκάρηδες ή τούς τσα- 
λαπατοΰν οί αμαξάδες ή  τους τυφλόνει ή σκόνη καί 
τούς πνίγει ή λάσπη. Κ άθε άλλο ' Εάν οί βαρκάρηδες 
άντί νά ουρλιάζουν: »"Αλλος γ ιά ό ξω » , ώρύοντο «Τις 
έξελθεΐν βούλεται», έάν οί αμαξάδες άντί νά φωνά
ζουν: «Βάρδα όμπρός» ¿κραύγαζαν «Ά π ε χ ε» , έάν ή 
σκόνη έλέγετο κονιορτός καί ή λάσπη βόρβορος, οί 
ξένοι δέν θ ά  Ικαμναν τήν έρώτησιν πού έκαμεν ό  τυ
φλός Οίδίπους φθάνων είς τόν Κολωνόν, Αλλά θ ά  έ· 
γονάτιζαν άμέσως είς τήν προκυμαίαν τού Πειραιώς 
καί θ ά  έπροσκυνούσαν τήν ίεράν γήν.

Ά λ λ ά  μόνον αύτό ; Έ ν α ς ποιητής πού θ ά  Ικαμνε 
τάς ομοιοκαταληξίας του μέ απαρέμφατα τί θ ά  διέ
φερε από τόν Πίνδαρον ή τόν Ά νακρέοντα; Έ ν α ς  
συγγραφεύς πού θ ά  έπαιζε τάπαρέμφατα είς τά δά- 
κιυλά του θ ά  ή το άπλούστατα Ξενοφών, Πλούταρχος, 
Λουκιανός Έ ν α ς  Ιστορικός, μέ μίαν προμήθειαν απα-

ρεμφάτων θ ά  έκαμνε τήν Ιντύπωσιν τού Θσυκιδίδου. 
Έ ν α ς βουλευτής, όριλών διά τήν γέφυραν Γοργοπο- 
τάμου είς τήν Βουλήν, με τά ωραία του Απαρέμφατα, 
β ά  ήτον άπλούστατα ό  Δημοσθένης. Καί ό  Αγαπητός 
μου Σουρής, δ όποιος μέ δυό-τρία μόνον απαρέμφατα 
καθετόσον έπλησίασε τόν Άριστοφάνην, αν τά εΐχεν 
ά^θονώτερα θ ά  ήτον ό  ϊδιος ό  Αριστοφάνης. Ά π α -  
ρεμφατον απαρεμφάτων τό πάν άπαρέμφατον, βλέ
πετε. ’Αξίζει νά τά πληρώση κανένας όχι μόνον αέ 
τάς χιλιάδας τού άειμνήστου Σεβαστοπούλου, Αλλά 
καί μέ τά έιίατομμύρια τού ’Εθνικού Στόλου. Διότι 
αν μίαν φοράν Ισωσαν τάς ’Αθήνας τά ξύλινα τείχη, 
σήμερον θ ά  τάς σώσουν καί αύτάς καί δλον τόν Ε λ 
ληνισμόν, τά χάρτινα τείχη. Έ ρ ω τή σα τε τόν κ. Μυ- 
στριώτην νά σάς έξηγήση τόν χρησμόν.

Έ γ ώ  τουλάχιστον εΤμ’ έξαιρετικώς αισιόδοξος, κ α 
τόπιν τού κληροδοτήματος αύτού. Τ ό παράδειγμα 
τού Σεβαστοπούλου είνε μία ύπέροχος απαρχή Αύ- 
ριον ένας άλλος θάφίση άλλο κληροδότημα Θ ά προ- 
τείνη νά βραβεύωνιαι όσοι παρουσιάζονται είς τήν 
Πρυτανείαν τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου, φέροντες 
σανδάλια, χλαμύδας καί περικεφαλαίας. Πρώτος θ ά  
παρουσιασθή καί πάλιν πρός τόν π. Μυστριώτην ό 
διακεκριμένος δημοσιογράφος καί άλλοι καί άλλοι. 
Ή  ΙΙρυτανεία κατ’ αύτόν τόν τρόπον θ ά  γίνρ Π ρ υ - 
τανείον, όπου θ ά  σιτιζώμεθα δωρεάν όλοι, με τό δι
καίωμα τής χλαμύδος. Μετ’ ολίγον όλαι αί Ά θήναι 
καί τό μέσον "Α ργος θ ά  γεμίσουν Από Ιϋκνήμιδας 
'Αχαιούς καί καλλισφύρους Ά τθίδα ς καί ό κ. Σιμό- 

πουλος, είς τόν όποιον θ ά  καταφύγουν έν δια δηλώσει 
οί Ιμπορορράπται καί οί μοδίστες τών ’Αθηνών, θ ά  
τούς στείλχι όλους είς τάς φυλακάς τού Σώκράτους, 
ώ ς έπιβουλευομένους τό έθνικόν μεγαλεΐον, μαζί μέ 
τόν κ. Ψυχάρην.

Έ π ειτα  τό πράγμα θ ά  πάρη τόν κατήφορον. Τόν 
ανήφορον ήθελα νά είπώ καί μέ συγχωρείτε. Τά κλη
ροδοτήματα θ ά  πέσουν βροχή. Έ ν α  κληροδότημα 
διά τήν άνασύστασιν τής πομπής τών Παναθηναίων. 
Ά λ λ ο  διά τήν άνασύστασιν τών Έλευσινίων μυστη
ρίων. "Α λλο διά τήν μετατροπήν τού Παρθενώνος 
είς μητροπολιτικόν ναόν τού νέου Ά σ τ ε ω ς . Τί θΑ  
μείνη πλέον; Τίποτε. Ά μ έσω ς θ ά  ίδρυθή καί νομι- 
σματοκοπεΧον, τό όποιον θ ά  κόψη νομίσματα αρχαϊκά 
άπό τόν χρυσόν τού μεταλλείου τού κ. Μελετοπού- 
λου (π ιθ . γραφή Μεταλλοπούλου). Ό  κ. Σβορώνος 
θ ά  διορισθή ώρισμένως διευθυντής του καί ολα τά 
τρέχοντα νομίσματα θ ά  καταργηθούν, εξαιρούμενων 
ίσως τών χαλκών κερματίων, χάρις είς τήν πρόνοιαν 
πού τά ώνόμασεν οβολούς καί διώβολα. Ό  χρυσούς 
αίών θάνατείλη μεγαλοπρεπώς άπό τό χρυσωρυχεΐον 
τού Υ μ η ττού . Καί οί Εύρωπαΐοι τότε θ ά  γονατίσουν 
έμπρός μας καί θ ά  μας είποΰν: »Δέν μάς κάνετε τήν 
χάριν νά πάρετε, τήν Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο ύ π ο λ ιν Έ μ ε ΐς  
υπερήφανοι ώς πάντα θ ά  τούς άποκριθούμεν: «Καλέ 
γιατί νά π ειράζεσθε;»  Κ 1 έκεΧνοι θ ά  μας τήν δώσουν.
. Καί τότε ή Βουλή θ ά  συνέλθη εις έκτακτον συνε- 

δρίασιν. Έ ν α ς βουλευτής θ ά  ζητήση τά παλαιό πρα
κτικά. Καί ή Βουλή θ ά  ψηφίση ομοψήφως καί διά 
βοής τήν άπαρεμφατικήν μεταγραφήν τού βαρβάρου 
¿κείνου ρητού τού Αειμνήστου Τρικούπη: « Ή  Ελλάς  
προώρισται ζήσαι καί ζήσεται»; Νύν καί άεί καί είς 
τούς αίώνας τών αιώνων Α μ ή ν.

Π . Ν β .
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Ώ ερ ιχΧ έονς  Γ ια ννοε ιονΧ ον '· Έ χ χ Χ η σ ίς  η ρ ά ς  t i  Π<χ- 
νέΧ Χ ήνιον Κ ο ι ν ό ν .  A & ijva t· "E x& oats I -  Δ . ΚοΧΧά- 
ρ ο υ .  Σ εΧ . 7 5 .

Τ ? Ι Ν Ε  συνέχεια καί βυμπλήρωσις to 0 πέρυσι Ικδο- 
θέντος πολύκροτου «Νέου Πνεύματος». ΕΙνε μία 

πρωτότυπος, ιδιόρρυθμος, παραδοξοτάτη τό ύφος καί 
μεγαλοπρεπέστατη 'Αγγελία τής « ’Εργασίας Αναγεν
νήσεως», τήν οποίαν ο κ. Γιαννόπουλος Ιχει έτοίμην- 
πρός εκδοσιν πρό ετών καί ζητεί άπό τό Πανελλήνιον 
Κοινόντά μέσα διά να τήν έκδώση, μολονότι,κατά τήν 
χαριτωμένην του Ικφρασιν, εχει καταντήση πλέον 
«γεροντοκόρη».

Τ α  δύο προεισαγωγικά βιβλιάρια,τό «Νέον Πνεύμα» 
και ή « βκκλησις», μέ δυσκολίαν καί Ιξαφνισμόν άναγι- 
νωσκόμενα άπό τούς συνειθισμένους εις τό στρωτόν 
γράψιμον, μάς λέγουν έπάνω κάτω τί είδους είνε ή πρός 
εκδοσιν Εργασία, ποία ή βάσις της, ή ιδέα της, ο  σκο- 
πος της, Ο  κ. Γιαννόπουλος ονειροπολεί τήν άΧη&ινήν 
Αναγέννησιν τού Ελληνισμού καί ύποδεικνύει τόν 

τροπον. μέ τόν όποιον είνε δυνατόν νά γίνη. Μ έ δύο 
λέξεις ό  τρόπος αύτός είνε : άποσκοράκισις παντός ξέ 
νου, παντός φραγκικού, καί Ιπιστροφή εις τάς πηγάς, 
εις τόν άρχέγονον, τόν αιώνιον καί γνήσιΟνΈλληνισμόν, 
Π ρος τούτο, φρονεί ό  συγγραφεύς, είνε ανάγκη 
πρώτα-πρώτα νά γνωρίσωμεν καλά τόν εαυτόν μας, νά 
μάθωμεν ποιοι ειμεθα, καί κατόπι σύμφωνα πρός τήν 
γνώσιν αύτήν, νά ρυθμίσωμεν καί νάναδημιουργήσω- 
μεν τά τοΰβίου μας, κοινωνικού, πολιτικού, εθνικού.

Είς τό σύστημα αύτό τού κ. Γιαννοπούλου,— διότι 
περί συστήματος πρόκειται, οργανωμένου,έξειλιγμένου 
και συμπληρωμένου διά μακροχρονίου σκέψεως, με
λέτης καί παρατηρήσεως Αληθινά θαυμαστής,— υπάρ
χουν τάμφισβητούμενα, άλλ' υπάρχουν καί τάναμφι- 
σβήτητα.

Ό  κ. Γιαννόπουλος π : χ: φρονεί ότι ή ελληνική 
φυλή δένεΐνε μ ία  φυλή 8πο>ς χά&ε SXXtj, άλλ’ άσυγκρί- 
τως άνω τερα χ ά ΰε  άλλης πού νά ύπήρξεν ή νά ύπάρχη 
επι τού πλανήτου. Τό «πας μή Έ λλην βάρβαρος» 
εξακολουθεί νά  Ιχη διά τόν κ. Γιαννόπουλον τήν 
παλαιόν του Ισχ,ύν. "Α ν  θέλετε μάλιστα άκριβέστερα, 
τό αρχαίον ρητόν, είς τήν πολύ τολμηρόν σκέψιν καί 
τήν άναλόγως τολμηράν φρασεολογίαν τού κ. Γιαννο- 
πουλου, γίνεται: «Πας μή Έ λ λ η ν  κτήνος». Διότι μό
νος ο  Έ λ λ η ν, κατ' αύτόν, είνε Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ . Π ας μή 
Ελλην, Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ε ΙΔ Η Σ , Τούτο δ ’  ¿ξηγείται: Αύτή 

ή 'Ελληνική, Ιτυχε νά είνε ή μόνη έπί τού πλα
νήτου ικανή νά γέννηση τό τελειοτερον ζώον, τόν 
Ανθρωπον-Έ λληνα Είς τήν καλοτυχίαν αύτήν, τήν 

αιώνιον καί άναφαίρετον, όφείλεται τό ύπερούσιον 
και τό περιούσιον τής Φυλής. Έ λαμψ ε μίαν φοράν, 
εφωτισε καί Ιθάμβωσε τόν κόσμον διά τού λαμπροτέ- 
ρου πολιτισμού. {Διατί δέν θ ά  λάμψη ακόμη μίαν φο- 
ραν, δεν θ ά  φωτίση καί δέν θ ά  θαμβώση ; Ή  ιδία 
Μ ητερα-Γή, ή ώ ς ’Αφροδίτη ώραία, έξακολόυθεΐ νά 
παραγη τά  ΐόιον τέλειον ζώον, τόν "Ελληνα. Μέσα του 
εχει αυτός άλατά στοιχειά τής τελειότητος καί τής ύπε- 
ροχής. Μόνον όφραγκισμός τόν έχει παραμορφώσει. Ά -  
γνοούντες ποιοι εϊμεθα, άπομακρυνθέντες άπό τά αθά
νατα πρότυπά μσς,λησμονήσαντες τάς παραδόσεις μας, 
καταπνιγοντες τήν φωνήν τήςφύσεώς μας,προσπαθού- 
μεν τωρα ήλιθίως νάπομιμούμεθα τούς Ανθρωποειδείς. 
Κ αι τί άαχημότερον, πραγματικώς, ήμπορεΐ νά ύπάρξη 
απο ενα άνθρωπον μορφάζοντα, χειρονομοΰντα καί 
γρυλλίζοντα όπως ό  πίθηκος; Είνε ό σημερινός Έ λ -  
λήν, προσπαθών νά ένδυθή, νά όμιλήση, νάζω γρα- 
φιση, ■ νά γλύψη, νά κτίση, νά γράψη καί νά πολι- 
τευθή οπως ό  Φράγκος.

’Ιδού κάτι, τό οποίον εΐμπορεΐ νάμφισβητηθή σο- 
βαρώς. Υπάρχουν πολλοί σί μειδιώντες,άνόχι καικαγ- 
χάζοντες πρός τάς αίσιοδόξους αύτάς ύπέρβασίας τού 
κ. Γιαννοπούλου. 'Ο  κ. Ν .Χατξηθάκις,ό όποιος προχθές 
ακόμη έδίδασκε τούς φοιτητάς διά τών «ΠαναΘηναίων» 
ότι ή φυλή μας είνε φυλη_ όπως κάθε άλλη, υποθέτω  
ότι θ ά  μειδιρ Ιπίσης. Τ ο  κατ’  έμέ. δέν. Απορρίπτω 
καθ’  ολοκληρίαν τήν θεωρίαν τού ύπερουσίου τής Ε λ 
ληνικής Φυλής, έξηγουμένου λογικώς διά τού υπε
ρουσίου τής Ελληνικής Φύσεως. Τήν θεω ρώ  απλώς 
συζητήσιμον. Ά λ λ ’  δ,τι θεω ρώ  άναντίρρητον καί αύ- 
ταποδεικτον, είνε ότι κάθε φυλή, κάθε λαός. είτε 
ύπερούσιος είτε κοινός, διά νά έξελιχθβ καί νά προο- 
δεύση όσον τοΰ έπιτρέπει ή οίαδήποτε εσωτερική του 
δύναμις, όφείλει νά ζήση καί νά δράση ούμφωνα 
πρός τήν οίανδήποτε φόσιν τον, πρός τάς παραδόσεις 
του καί πρός τόν έθνικόν του χαρακτήρα. "Ο λα του, 
άπό τό πολίτευμα εως τήν αρχιτεκτονικήν, καί άπό 
τήν θρησκείαν έως τήν ζωγραφικήν, πρέπει νά είνε 
Τ Α  ΙΔ ΙΚ Α  Τ Ο Υ . Κανείς όμω ς δέν θάρνηθή ότι εϊ- 
|*εθα πολύ. πάρα πολύ άπομακρυσμένοι άπό τά 
ώραία αύτά πράγματα— διότι τά 1$ιχά μ α ς  έτυχε 
νά είνε ώ ρ α ία —  καί παραστρατισμένοι. Τ ό δέ άξιο- 
θρήνητον άποτέλεσμα αύτής τής τυφλότητος, όπως 
παρατηρεί ό _ κ. Γιαννόπουλος, είνε ότι είς τήν ώ· 
ραιοτέραν. τήν θειοτέραν χώραν τοΰ κόσμου ξή  σή
μερον ό πλέον κακομοιριασμένος λαός! Ή  εργασία 
τής Αναγεννήσεως, ή όποια σκοπεύει νά μάς δείξη 
πρώτα τήν πλάνην μας, τήν άγνοιαν μας. τό παρα
στράτισμά μας, καί έπειτα τόν άληθινόν δρόιιον πρός 
ένα νεοελληνικόν πολιτισμόν, ή ’Εργασία αύτή ή όποία 
έρχεται νά μάς διδάξη πώς πρεπει νά ζήσωμεν ώ ς  “  Ελ
ληνες ύφ’ δλας τάς εκφάνσεις καί τάς έκδηλώσεις τού 
βίου, εί'·ε πολύτιμος εθνική ’Εργασία, ή όποία πρέπει 
νά ελθη μ ίαν ήμέραν  είς φώς. Δέν λέγω τό ταχύτερον, 
άλλά μίαν ήμέραν, διότι φρονώ ότι ή  Ε ρ γ α σ ία  τού κ. 
Γιαννοπούλου, τής όποίας τό μεγαλοπρεπές σχέδιον 
μάς άπεκάλυψαν τά_έκδοθέντα βιβλιάρια, καί τήν πραγ
ματικήν άξίαν μάς έδειξαν γενναία αύτής αποσπάσματα 
δημοσιευθέντα κατά καιρούς ή ιδιαιτέρως άνσκοινω- 
θέντα, δέν είνε έξ έκείνων, ιώ ν όποιων τό άποτέλεσμα 

. έρχεται Αμέσως, σήμερον ή αΰριον. Κ άθε άλλο! Ή  
έπίδρασίς της θ ά  είνε σταθερά, άσφαλής, βέβαια, άλλά 
βραδεία. Θ ά διαπλάση μοιραίως καί θ ά  διαπαιδαγώ
γηση εμμέσως ή αμέσως τήν μέλλσυσαν γανεάν. Διότι 
πολλούς άλλους συγγραφείς καί ίδεολόγους καί καλλι- 
τέχνας θ ά  έμπνευση καί θ ά  καθοδήγηση- Καί σιγά- 
σιγά, μέ τόν καιρόν, θ ά  Ιπκρέρη μίαν γενικήν έπανά- 
στασιν, τής όποίας τά σωτήρια αποτελέσματα δέν θ ά  
χαιρετίσωμεν βέβαια ημείς.

Βλέπετε, ότι πιστεύω είς τήν ’Εργασίαν τοΰ κ. 
Γιαννοπούλου Ά λ λ ’  έχω τούς λόγους μου, τούς όποιους 
δέν είνε δυνατόν νάναπτύξω είς τήν σύντομον αύτήν 
βιβλιογραφίαν. Θ άέχρειάζετο όλόκληρος μελέτη, ίσως 
οχι όλιγώτερον εκτενής άπό τό νεοφανές τομίδιον τού 
κ  Γιαννοπούλου. Ά λ λ ά  διό νάποκτήσετε καί σείς τήν 
ίδικήν μου πίστιν, θ ά  ήρκειάπλώς νάναγνώσετε— άλλά 
μέ μεγάλην προσοχήν, καί μέ μεγάλην ύπομόνήν,— τό 
Νέον Πνεύμα καί τήν Έκκλησιν (ευτυχώς διανέμονται 
καί δωρεάν .)  Τότε θ ά  ¿βλέπατε, ότι αί επιφυλάξεις, 
τας όποίας ήμπορεΤ νά έχη κανείς, κρίνων θετικώς καί 
επιστήμονικώς, δέν είνε έξ έκείνων αί όποϊαι Ισχύουν 
νά έπηρεάσουν τήν βάσιν καί νά καταρρίψουν ολό
κληρον τό σύστημα, καί ότι ακριβώς όταν κρίνη 
κανείς θετικώς καί επιστήμονικώς, έρχεται είς. τό συμ
πέρασμα ότι ί] μ έθοδος, τήν όποιαν μελετά,'υποδει
κνύει, άποδεικνύεη καί έφαρμόζει μάλιστα ό κ. Γιαν
νόπουλος, είνε ή μόνη τείνουσα αληθώς πρός δημιουρ
γίαν ένός νέου ελληνικού πολιτισμού, άν δχι τοΰ άνω- 
τέρου, τελειότερου καί θειοτέρου έξ όσων είδε ό  κό- 
σμος —  διότι, έπί τέλους, είμπορεί νάρνηθή κανείς, δν
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τού άρέση, ότι. μόνος ó  “© Α % ν  είνε Ά ν θ ρ ω π ο ς , —  
άλλά ωραίου πολιτισμού μέ ίδικόν του χαρ(β«ή8»*.σύμτ 
φωνον, ώς ε’ πομεν, πρός τήν ελληνικήν φύσιν «α ί  
πρός τόν ανθρώπινον τύπον τόν οποίον -αύτή γεννά-

’ Ιδού τώρα καί ό  κατάλογος, ό  καθ' εαυτόν εΰγλωτ- 
τότατος, τών είδικών μελετών, τήν Ικδοσιν τών οποίων 
προαναγγέλλει ή Έ κκλη σις: ’Εθνικά Ιδανικά— Ε λλ η 
νική Αρχιτεκτονική— Γλυπτική—  Ζωγραφική —  Μου
σική —  Γλώ σσα —  Θέατρον —  Φιλολογία —  Ελληνική  
Γραμμή καί χρώμα— Ε κκλησία—Πολυτεχνείον— Πα- 
νεπιστήμιον —  Πολίτευμα—  "Η  Έλληνίς. (Κάθέν έξ 
αύτών. χωριστά, ό  συγγραφεύς τό έξετάζει πώ ς είνε, 
ή καλλίτερα πώς κατήντησε σήμερον ύπό τήν έπίδρα- 
σιν τού ξενισμού, πώς ώφειλε νά είνε, καί τίνι τρόπφ 
είμπορεί νάναδημιουργηθή καί νά έλληνοποιηθή. Καί 
έπονται γενικώτεραι μελέται-') Ά π ό  τά νέα έρείπια 
πρός τό φώ ς-—  Ο ί Θεοί.—  'Ελληνική Αναγέννησις—  
Ό  Έ λλη ν.

Ά λ λ ά  πρέπει νά δώσωμεν τώρα τόν λόγον καί είς 
τόν συγγραφέα. « Ή  έδώ άγγελλομένη εργασία — λέ
γει είς τόν εύγλωττον επίλογον τής Εκκλήβεως,— είνε 
Ε Ρ Ω Σ . "Ε ρ ω ς μή γνωρίσας έπί σειράς έτών πολλών 
στάσιν καί διακοπήν. Έ ρ ω ς  καταβολών ευχαρίστως 
έάς ύψέστας πνευματικάς καί ΰλικάς Ουσίας. "Ερως  
προςφερων είς τήν ύπηρεσίαν τής ’Ιδέας ό,τι δυνατόν 
δυνάμεις ανθρώπου έκγυμνασθείσαι είς τάς ακροτά- 
τας θυσίας καί τά άκρότατα άγωνίσματα. Έ ρ ω ς  
εύράντό θάρρος καί τήν óóvajuv νά πειραθή πρώτον 
καί νά Ιφαρμόση είς τήν ζω ή ν όλιις τάς ύποστηριζομέ- 
νας ίδέας,ίνα πεισθη περί τού δυνατού καί τοΰ άληθούς 
αύτών. Ε ρως Έ λληνος τελείου. "Ε ρ ω ς Ελλάδος 
ώραίας καί ρωμαλέας. Έ ρ ω ς  Ελληνισμού φωταγωγού 
καί κραταιοΰ. Έ ρ ω ς  νέου έλληνικού ΙΙνεύματος καί 
νέου ελληνικού Πολιτισμού "Ε ρ ω ς παγκάλου 'Ελλη
νικής Ά νθρω πότητος, τολμών νά επιχείρηση τήν πρός 
αύτά όλα στροφήν μέ μίαν κυρίως βαθυτάτην ηδονι
κήν Έπανάστασιν: τοΰ  Ώ ρ α ίο ν  κατά τοΰ  Ά οχή μ α υπ .

Αύτό είνε- Γνω ρίζω τόν Γιαννόπουλον άπό 17 χρο- 
νών παιδί, ένα πανεύμορφον παιδί θαυμασίας φύσεως 
καί χαρακτήρος, όπως είνε σήμερον καί ώ ς άνδρας, 
Τόν παρηκολούθησα βήμα πρός βήμα είς δλην του τήν 
πνευματικήν έξέλιξιν, είκοσι τώ ρα χρόνια. Καί γνωρί
ζω ,ό τι ή ’ Εργασία του είνε όλόκληρος ή ώραία ζωή  
του, Έ σ κ έφ θη , έμελέτησε, παρετήρησεν, έψυχολόγη- 
σεν, έλεπτολόγησεν, όσον κανείς. 1<αί πάντοτε μέ jiíav 
ιδέαν, πρός ίνα σκοπόν. Ούτε έκαμε ποτέ τίποτε αλλο 
είς τήν ζω ήν του άπό τήν Ε ργασίαν αύτήν. "Ο μοιος  
πρός τόν νέον εκείνον Ρωμαίον, έχώθη εθελουσίως καί 
έχάθη όλόκληρος, μέ τήν πανοπλίαν του, είς τό  άμεί- 
λικτον χάσμα, τό οποίον έκλείσθη έπάνωθέν του .'Α λ- 
λά φαντάζομαι, καί άνατριχιάζω, ότι είς τόν ιερόν 
έκεϊνον τόπον τής θυσίας, ενα πάγκαλον καί_ Αθάνα
τον μνη μείον θάνεγε^θή, τό όποιον θ ά  λατρεύση μίαν 
ημέραν ό  άναγεννημενος Ελληνισμός.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  2 Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Κ .  K r u m b a c h e r ,  M is e e l l e n  s u  R o m a n o s .  
(A u s  d en  A b h an d lu n gen  d er  K . B ayer. A k a d e 
m ie d er  W is s . I . K l. X X I V  B d. I I I .  A b t) . Έ ν  
Μονάχφ 1907- Σ ελ . V II I  +  138 καί ένός παρενθέτου 
πίνακος (τού φ . 2C6a τοΰ κώδνκος 212 τής Πατμιακής 
Βιβλιοθήκης). Είς 4ον.

ΕΙ Σ  τό προηγούμενον τεύχος τών »Παναθηναίων^» 
εϊχομεν τήν εύκαιρίαν νά όμιλήσωμεν περι τών ε

ξαίρετων έργασιών τοΰ κ. M aas έπί τών μέτρων και 
τής γλώσσης τοΰ Ρωμανού. Τ ώ ρα πάλιν εύρισκόμεθα 
είς τήν εύχάριστόν θέσιν νάναγγείλωμεν νέον εργονΑ- 
ναφερόμενον είς τόν ύπατον τοΰ Βυζαντίου λυρικόν, 
Ιργον τοσούιφ μάλλον σπουδαίον καθ’ όσον είναι

πόρισμα σχετικής μελέτης τού θεμελιωτού τής Βυ- 
ζαντιολογικής Επιστήμης, τού λαϊκωτάτου πλέον παρ’ 
ήμίν κ K ru m b ach er . Ό  χαλκέντερος καί σοφός 
βυζανττολόγος από μακρου ήδη κατεστησεν άντικεί- 
μενον μιάς ένδελεχούς μελέτης τόν Ρωμανόν καί τά  
ποιήματα του καί μάς ύπεσχέθη άμα κριτικήν απάν
των αύτών γενικήν Ικδοσιν, τήν όποιαν και παρα
σκευάζει. Έ ν τφ μεταξύ ό κ. K ru m b ach er μάς έχά- 
ρισεν ένδιαφερούσας μελετάς περί Ρωμανού καί τής 
ποιήσεώς του, έξ ών μνημονεύω ένταύθα τάς « ίρεννας 
περί τοΰ  "Ροιμανοΰ » Studien zu  R om an os 1898), 
τήν έπιγραφομένην 'Ρ ω μ α νός  χα ι Κ νρ ια χος  (R om a n os  
und K y ria k o s  1901 ) καί τήν Π ερί τω ν  άχροατιχίδων  
ε ν  τρ  εΧΧηνιχρ ¿χχΧηαιαστιχρ χοιήσεί (D ie  Akl'C.Stl* 
ch is in  d er  griechischen k irchenpoesie 1904) Έ ν  
δέ τη έσχάτως άνακοινωθείση έργασίφ του περί τοΰ 
Ρωμανού ό κ. K ru m b ach er δημοσιεύει κριτικως 
άποκατεστημένα, έπί τή βάσει πολλών κωδίκων, τέσ- 
σαρας ύμνους τοΰ ποιητοϋ, Ιξ  ών ο  μέν πρώτος άφιε- 
ροΰται είς αίνον τού Ά γιου  Μηνά, ó  δεύτερος τού 
Ά γ · Τρύφωνος καί οί δύο άλλοι είς τούς άγιους τεσ
σαράκοντα Μάρτυρας τούς έν Σεβαστείς, Τ ά  κείμενα 
συνοδεύουν σοφαί Ιπισημειώσεις διασαφηνίζουσαι τήν 
φιλολογικήν έξάρτησιν αύτών καί τέλος έπακολου- 
θοϋν γενικαί τινες σκέψεις προκειμένου νά Ικδοθώσι 
τά "Απαντα τού Ρωμανού.

K a r l  m a te r ie ll Sprache und V olk sü berlie- 
îeru n g en  d er südlichen S poraden  im  V ergleich  
m it d enen d er  ü b rigen  Inseln d es Ägäisehen  
M eeres (K aiserliche A kadem ie d er  W issen sc h ai- 
ten .Schriften d er  B alkankom m ision  L inguistische  
A b teilu n g  V II ) .Έ ν  Βιέννη 1908. Σελ 626 . Είς 4ον.

ΜΕ  πολλήν χαράν χαιρετίζομεν τό νέον τούτο ερ- 
γον τού αγαπητού συναδέλφου καί διαπρεπούς 

φιλέλληνος, τό όποιον μάς έρχεται ώ ς ώραίον πρω- 
τοχρονιάτικον δώρον. ‘Ο  κ. D ieterich δι’  αύτοθ 
προσέφερεν είς τήν μελέτην τής δημοτικής μας γλώ σ
σης σπουδαίαν καί m onum entalen  συμβολήν, π α- 
ρεσκευασμένην μέ τήν έξαιρετικήν εκείνην μέθοδον 
καί τήν Ιπιστημονικότητα,πού διακρίνει πάσαν άνεξ- 
αιρέτως εργασίαν του. Ή  προκειμένη συμβολή τού 
φίλου κ. Dieterich άναφέρεται είς τήν δημώδη γλώσ
σαν καί τήν λαογραφίαν τών. νοτίων Σποραδών έν 
συγκρίσει πρός τά τών λοιπών νήσων τού Αιγαίου!* 
Καί κατά πρώτον εξετάζει τήν φωνητικήν, *ό τυπικόν 
καί τήν σύνταξιν τής δημώδους γλώσσης τών νή
σων τούτων, έπειτα δε δημοσιεύει γλωσσάρια πλούσια 
καί λίαν ενδιαφέροντα αύτών.’Ακολουθεί μετά τούτο 
μία λίαν πολύτιμος συναγωγή τοπωνυμιών, βαπτιστικών 
ονομάτων καί επωνύμων καί περατούται τό Ιργον μέ 
πλουσίαν συλλογήν δημοτικών χραγουδιών καί άλλων 
γλωσσικών καί λαογραφικών μνημείων καταλλήλως 
ερμηνευμένων. Τού όλου βιβλίου προτάσσεται διεξ
οδική καί πολλαχού ποιητικωτάτη εισαγωγή, ενθα  
διαπρέπει όλη ή αγάπη τού συγγραφέως πρός τήν 
Νέαν Ε λλάδα του.

Σ τ α μ α τ ίο ν  'Α ν τ ω ν ο η ο ν Χ ο ν ,  Μ ιχρά  Ά ο ία .  Έ ν  
Ά θή ν α ις  1907. Σ ελ . I T ’ + 2 5 0 .  Είς 8ον.

ΙΔ Ο Υ  μία γενναία καί δόκιμος άπόπειρα πρός συγ
γραφήν γενικού έργου περί Μικρός Ά σία ς, τό 

όποίον νά μάς δίδη εικόνα πρό παντός τής συγχρό
νου καταστάσεως τής χώρας καί μάλιστα xoü> Ιλλη- 
νικού αύτής .στοιχείου. Ό  κ . Ά ντω νόπ ουλοςεπ ι μα- 
κρόν διατελέσας γενικός πρόξενος τού Βασιλέως τών 
"Ελλήνων έν Σμύρνη διέδραμε πολλά μίρη τοΰ εσω
τερικού τής Μικρός Ά σ ία ς  οόχί μόνον ώ ς παρατη
ρητής πρός συγκρότησιν τού προκειμένου έργου, άλλά
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καί ώ ς Ιθνικός καί ηθικός τού Ελληνισμόν Απόστο
λος. Τ ά  πορίσματα δέ τής μελέτης τον και των π α- 
ρατηρήσεών τον έξέθηκεν ό  λόγιος διπλωμάτης μετά 
συνεχούς^ γλαφυρότητος καί σαφηνείας, εις πολλά δέ 
μερη καί ώς στοχαστικός πρόσκοπος τού μέλλοντος. 
Τ ό βιβλίον κοσμείται καί διά προλεγομένων, αληθώς 
σοφών, τον καθηγητοδ κ. Παύλον Καρολίδου.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Μ . Ρ άλλη , Π οινικόν  δίκαιο»1 τή ς  'Α να 
τολικής Ό ρ& οδόξον  Ε κ κλησίας. Έ ν  Ά θή να ις 1907. 
Σελ. κ η ' +  627. Εις δον.

«  I ετιμημένον διά τού Χαιρωνιδείον έπάθλου» έξε·
*  δοθη πρό δλίγων Ιβδομάδων τό νέον τούτο 

Ιργον τον κ . Κωνσταντίνον Μ . Ράλλη, Ιν  φ έξετάζον- 
ται αί είς τό έκκλησιαστικόν ποινικόν δίκαιον άπο- 
βλέπουσαι διατάξεις τών νεωτέρων πολιτικών νομο
θεσιών τών δ ««φόρων ορθοδόξων χωρών καί κατ’  έξο
χή ν τού Βασιλείου τής 'Ελλάδος, τής Κρητικής πο
λιτείας, τής 'Ρωσσίας καί τ ή ς ‘Ρωμανίας. Κ αί οποίον 
μέν τό έργον άπό καθαρός νομικής επόψεως δέν εί
μαι εγώ ό αρμόδιος νά εϊπω, άλλα. νομίζω ότι όντως 
μεγίστη έγγύησις ΰπέρ αύτοϋ δύναται νά θεωρηθή  
άφ' ενός τό Χαιρωνίδειον άθλον, δι* ού έκυρώθη τό 
εργον ΰπό τής Θεολογικής σχολής τού Ε θνικ ού  ήμών 
Πανεπιστημίου, καί άφ’ ετέρου τό δνομα τον συγγρα
φέας, ό  όποιος πρό πολλού ήδη έχει καταστή λίαν 
γνωστός έν τή κ α θ ' όλου διεθνεΐ επιστημονική δράσει 
ώς εμβριθής περί τό έκκλησιαστικόν καί κανονικόν 
δίκαιον νομομαθής.’Εκείνο δέ τό  όποιον δύναται έξ 
Ιδίας έκτιμήσεως νά ύπερεξάρη ό  γράφων τάς γραμ- 
μάς ταύτας είναι ό  πλούτος τών πηγών, Ιξ  ών αντλεί 
ό φιλόπονος συγγραφεύς τού έργου Καί όντως ό  κ. 
‘Ράλλης μεταχειρίζεται ώς άμεσους πηγάς συνοδικάς 
αποφάσεις καί άλλα έπίσημα έγγραφα έκδεδόμενα είς 
δυσευρέτους καί σπανίας εκδόσεις καί φέρει πάλιν πρός 
έπικύρωσιν τών λεγομένων του σπανιώτερα κείμενα, 
πολλά τών όποιων έξ άπόψεως νομικής δέν εί^ον πρό· 
τερον σταχυολογηθή. Ούτως λοιπόν ή άλλως ο  κ.Ράλ
λης είναι άξιος άμερίστου ευγνωμοσύνης, διότι προ- 
σέθηκεν είς τήν παρ’ ήμΐν πτωχοτάτην νομικήν έκ- 
κλησιαστικήν φιλολογίαν σχεδόν παντελώς έλλεϊπον 
έργον, είς τό οποίον μετ’ ασφαλείας δύναται νά προσ- 
τρέχη ό  κληρικός, ό νομικός, δ βυζαντιολόγος.

Ν ΙΚ Ο Σ  Α Β Ε Η Σ
·»

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Αναακαφαί παρά τό θγσιΓον

Διακοπτόμενων τών έργασιών τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας ένεκα τής προσεγγίσεως τού τέλους τού 
Ιτονς διεκόπησαν πρός τό παρόν καί αί παρά τό © η - 
σεΐον άναακαφαί.

Είνε γνωστόν, ότι ή ’Αρχαιολογική Ε ταιρ εία  έπι- 
θυμούσα μικρόν κατά μικρόν νά άνασκάψη ολόκληρον 
τόν μεταξύ τού θησείου, τού Άρείου ΙΙάγου, τής ’Λκρο- 
πόλεως καί τής ’Αρχαίας’Αγοράς χώρον όπου έκειντο 
κατά Παυσανίαν τά σπουδαιότερα οικοδομήματα τών 
αρχαίων 'Αθηνών, προβαίνει έκάστοτε είς αγοράς οικο
πέδων καί οίκίών έν τφ  χώρφ τούτφ. Οδτω ήγόρασεν 
οικίας τινάς παρά τό άνατολικόν κράσπεδον τού μι
κρού λόφου έφ’  ού κείται τό ©ησεϊον καί τούτων κατε- 
δαφισθεισών ήρχισεν ή άνασκαφή ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τού κυρίου Καββαδία-

Έ ν  τή αύτή θέσει πρό δλίγων έτών είχεν άνασκάψη 
ολίγον δ κ. ΠοΓρίβΙά καί εδρε κρηπίδωμα έκ μεγάλων 
πώρων, όπερ ανήκει πιθανώτατα είς στοάν μνημο- 
νευομένην ύπό τού Παυσανίου. Τ ό  άρχαίον έδαφος εΰ-

ρίσκεται είς βάθος 2 - 8  μέτρων κάτωθεν τής σημερι
νής επιφάνειας. Ό  λοφίσκος, έφ’  ού κείται τό © η - 
σείον, έξαίρεται »tai άπομανούται Ιτι μάλλον διά τής 
άνασκαφής· είς τούτον ανήρχοντσ κατά τήν αρχαιό
τητα έξ ανατολών διά εύρείας κλίμακΟς; τών βαθμι
δών τής όποιας άνεκαλύφθησαν ΐχνη διά τών άνα- 
σκαφών.

Π αρά τό ΰπό τού D orp feld  άνακαλυφθέν κρηπί
δωμα άνευρέθη τό θεμέλιον ετέρου τετραγωνικού οι
κοδομήματος έκ μεγάλων λίθων, έν τφ  δποίψ υπάρχει 
έτερον ΰστερωτέρων χρόνων (‘Ρωμαϊκών;) οικοδόμημα 
όρθογωνικόν καταλήγον είς άψιδοειδή εξέδραν πρός 
τήν δυσμικήν πλευράν έπί τών τοίχων τού οίκοδομή· 
ματος τούτου σφζονται καί βάσεις μαρμάρινων κιόνων.

Εΰρέθησαν πρός τούτοις καί λείψανα άλλων οικο
δομημάτων, τινά τών όποιων εχουσι μωσαϊκά εδάφη 
άνευ κοσμημάτων. Κατά τάς άνασκαφάς άνευρέθησαν 
οί κορμοί τριών κολοσαίων μαρμάρινων αγαλμάτων 
καί άρκεταί έπιγραφαί, έκ τών όποιων μερικαί φαίνε
ται, ότι είνε πολύ σπουδαϊαι.

Άναστνλωσις Έρεχ&είον

Διεκόπησαν καί αί πρός άναστύλωσιν τού Έρεχθείου  
γινόμεναι έργασίαι. ’Αφού Ιπερατώθη ή στερέωσις 
τού Παρθενώνος, ό  κ.Μπαλάνος άνέλαβε δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής ‘ Εταιρείας τήν στερέωσιν καί άναστύ- 
λωσιν τού Έ ρεχθείου. Κατά τό παρελθόν έτος συνετε- 
λέσθη ή άναστύλωσις όλοκλήρου τής περιφήμου βό
ρειας προστάσεως καί τής δυσμικής πλευράς, ήδη δέ 
κατά τό λήγον έτος αί έργασίαι έγίνοντο έπί τής ανα
τολικής προστάσεως καί τής νοτίας πλευράς, έπί τού 
δυσμικού άκρου τής όποιας εύρίσκεται ώς γνωστόν ή 
πρόστασις τών Καρυατιδών.

Ή  ανατολική πρόστασις, ήτις είχε τό έξ Έ λευσι- 
νίου λίθου έπιστύλιον, έφ ’ οΰ ησαν προσηλωμέναι μορ- 
φαί παριστώσαι σκηνάς σχετιζομένας πρός τρύς έν 
Έρεχθειφ  λατρευομένους θεούς συνετελέσθη σχεδόν 
έξ όλοκλήρου ’Επίσης καί ή νοτία πλευρά μετά τού 
διά κομψοτάτου άνθεμίου κοσμουμένου έπιστυλίου Av<¡>- 
κοδομήθη κατά τό  πλεΐστον. Α ί έργασίαι θ ά  γίνουν 
ήδη έπί τής στοάς τών Καρυατιδών, κατωρθώθη δέ 
έκ τεμαχίων νά συγκολληθή τό ΰπερμέγεθες (5 μέτρ. 
περίπου) μετά φατνωμάτων μάρμαρον, δπερ άπε.τέλει 
τό έλλεϊπον μέρος τής οροφής τής προστάσεως, καί 
είνε έτοιμον όπως τεθή είς τήν άρχαίαν αυτού θέσιν.

Α ί άναακαφαί τής Ακροπόλεως

Έ ξεδόθησαν ΰπό τής Αρχαιολογικής Ε ταιρείας οί 
τοπογραφικοί πίνακες τών άνασκαφών τής Ακροπό· 
λεως μετά κειμένου Ελληνικού καί Γερμανικού εις 
μέγα σχήμα ( fo lio ).

Έ ν  τφ πρώτφ μέρει τού βιβλίου ό κ. Καββαδίας 
εκθέτει λεπτομερώς τήν ίστορίαν τών άνασκαφών της 
Άκροπόλεως άπό τής ίδρύσεως τού Ελληνικού κρά
τους μέχρι τής τελευταίας ΰπό τής ’Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως διά τού κ. Καββαδία συντελεσθείσης με
γάλης άνασκαφής.

Τ ό δεύτερον ^ιέρος τού βιβλίου συντεταγμένον ΰπό 
τού γερμανοΰ αρχιτέκτονος Καβεράου περιέχει άνα- 
λυτικωτάτην περιγραφήν τών μνημείων τών τειχών 
καί τοϋ εδάφους έν γένει τής Άκροπόλεως.

Τ ώ ν πινάκων, δέκα τριών Ιν δλψ, οί καθαρώς τοπο- 
γραφικοί είνε έγχρωμοι, τών άλλων δέ όλίγοι μεν είνε 
φωτοτυπικοί περιέχοντες όψεις άρχαίων μνημείων πα
ς  ουσιασθέντων κατά τάς άνασκαφάς, καί τινες λιθο
γραφικοί περιέχοντες σχεδιάσ|ΐατα τών τειχών.

Κ
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Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

Ή  Έκθεοις τον Παρνασσού

ΕΠ Η Γ Α  δπως σάς ΰποσχέθηκα είς την Έ κ θεσιν  
τού Π αρνασσού. Είδα πολλά, πολλά έργα. Ό λ η  

ή αίθουσα γεμάτη. Ν ομίζω  120 είκόνες. Σάς βεβαιό- 
νω δτι καί άριστουργήματα άν ήσαν, θ ά  έγρίνιαζα; 
άπλούστατα διότι θ ά  επάθαινα καλλιτεχνικήν δυσπε
ψίαν. Κ αί δμως έδώ, στάς ’Αθήνας, δπου ή καλλι
τεχνική υπερπαραγωγή δέν μάς έπνιξε άκόμα, θ ά  
διωργανώναμεν, αν ήθέλαμεν, τάς τελειοτέρας εκ θέ
σεις.

Έ κ θεσ ις  δέν σημαίνει Αγορά— bazar. "Ε χει μέσα 
της καί τήν έννοιαν αΰτήν, αλλά πρώτα-πρώτα έχει 
τήν έννοιαν τού ωραίου. Έ κ θεσ ις  λοιπόν καλλιτεχνι
κή θ ά  είπή έργα τοποθετημένα μέ τέτοιον τρόπον 
ώστε νά ήμπορή δ άλλος νά τά Ιδή, νά τά αίσθανθή, 
νά κρίνη. Τ ό νά βλέπω ενα τοπίον καί. μέσα εις τό 
τοπίον, τό διπλανό κεφάλι γρηάς καί μέσα στό κε
φάλι τής γρηάς φυτεμένον τόν διπλανόν πλάτανον, 
είναι στοιχειωδώς άντικαλλιιεχνι όν. Έ π ειτα , ή μάλ
λον πρώτον αύτό, τά έργα νά είναι όχι δ ,τι τύχη 
ά λ λ ’ δ,τι άξίζει νά έκτεθή.

Αυτούς τούς δύο δρους άν εϊχαμεν πάντοτε ΰπ’  δψιν, 
θά  έδείχναμεν κ’  εμείς δτι κάτι Ιχομεν νά παρουσι- 
άσωμεν μέσα είς τήν ευρωπαϊκήν καλλιτεχνικήν 
ζωήν.

Ε λά τε νά τά σκειρθούμε σοβαρά αΰτά τά πράγ
ματα, κύριοι καλλιτεχναι καί διοργανωταί Ικθέσεων, 
καί σείς οί της Ε λληνικής Καλλιτεχνικής Ε ταιρίας, 
νά γίνωμε λίγο αυστηροί πρός τόν εαυτόν μος καί 
πρός τούς άλλους, νά καταλάβωμ* πώς έκθεσις δέν θ ά  
πή πάμε νά  περάσω με τήν & ρα μ α ς, καί τότε δλα θά  
βαδίσουν εμπρός.

Ξεύρετε πολύ καλά τί ΰψηλόν έργον αναλαμβάνετε 
διοργανώνοντες μίαν εκθεοιν. Καί δέν αγνοείτε δτι 
ή καλλιτεχνική μόρφωσις έχει έπίδρασιν είς τά υψη
λότερα καί τά π ιό  ευγενικά, συναισθήματα μιάς κοινω
νίας, δτι ή έπίδρασις αύτή αντανακλά είς καθετί, είς 
αΰτήν τήν εΰημερίαν τής κοινωνίας. Δέν είναι έπεα 
αύτά. Περισσότερον ήμπορεϊ νά βλάψη τό άσχημον 
παρά τό άνήθικον. Τ ό άσεμνον τό καταδικάζομεν 
μονομιάς, διότι άμέσως προσπίπτει στά μάτια "Ομως, 
τό άσχημον, έκεϊνο πού δέν ήμπορούν δλοι νά τό δια
κρίνουν, τόδεχόμεθα εύκολα καί τό συνειθίζομεν σιγά 
σιγά καί έτσι πλάττομεν ψυχάς άδιαφόρους. κοινάς, 
μέ τίποτε τό ΰψηλόν, μέ τίποτε τό μεγάλο.

Μήν προβάλετε πάλιν τήν Αδιαφορίαν τού κοινού. 
Αΰτήν όφείλομεν νά τήν νικήσωμεν. Ά διάφορον θ ά  
μείνη τό κοινόν όσον ημείς μένομεν στάσιμοι "Α ς  
προσπαθήσωμεν νά τού δείξωμεν τόν καλόν δρόμον 
καί θ ' άκολουθήση. Έ π ειτα , τί κερδίζομεν μέ τήν 
ρουτίναν; Μήπως πωλοϋνται τά έργα τών καλλιτεχνών 
μας; Κ άθε άλλο. Ά ν  τό κατορθώνη κανένας κάποτε, 
αύτό δέν έχει σημασίαν. Μάς ενδιαφέρουν οί πολλοί, 
ή όμάς τών καλλιτεχνών. Ό λ ο ι  παραπονούνται. Διατί; 
Διότι δέν ήμπορέσαμεν νά τούς θέσωμεν τόσονύψηλά 
ώστε. νά μήν ήμπορούν νά κατέβουν.

Αύτάς τάς σκέψεις μοΰ ένέπνευσεν ή "Εκθεσις τού 
Παρνασσού. "Ισω ς μέ τό νά γράψω αύτά τά γενικά, 
αδικώ τήν ’Έ κθεσιν πολύ. συμπαθούς καλλιτέχνιδος, 
ή όποία τόσα ϋπέσχετο δταν πρωτοεξέθεσε έργα της. 
Τώρα, δ,τι έγραψα έγραψα. Δέν μού επιτρέπεται νά 
έκταθώ περισσότερον διότι δέν υπάρχει χώρος. "Ισω ς  
δμως καί αύτά πού έγραψα, νά μήν πάνε χαμένα. 
Πάντα για τό καλόν δλων θ ά  είναι, καί καλλιτε
χνών καί κοινού.

Κ . Μ.

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕ Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Π ρό τίνος έν Κεφαλληνίφ, έγιναν άνεπισήμως τά  
Αποκαλυπτήρια τού άνδριάντος τού Ή λ ία  Μη- 

νιάτη. Τ ό έργον είναι τού ίταλού γλύπτου ©ΪΟΠΠΪ έκ 
Μιλάνου, καθηγητού τού Πολυτεχνείου εν ’ Οδησσφ. 
έργαοθέντος κατά παραγγελίαν τού ίερέως τής έκεΐ 
Ιλλ. κοινότητος ’Αγγέλου Πεφάνη. Τ ό Ιργον παρι- 
στρ τόν Μηνιάτην κηρύττοντα καί εΰλογούντα διά 
τής αριστερός χειρός κρατεί μεταλλίνην έπίχρυσον 
ράβδον, φορεΐ δέ τόν μανδύαν του. Έ π  εύκαιρίφ τών 
ανεπισήμων αποκαλυπτηρίων δημοσιεύομεν είς τό πα
ρόν τεύχος τών «ΙΙαναθηναίων» βιογραφικήν περί 
Μηνιάτη μελέτην τού κ. Σιγούρου.

ΕΙ Σ  τό βιβλίον του Τό έμπόριον ή νανιιλία καί α ί 
μεταναστεύσεις τώ ν  Ε λ λ ή νω ν , ό κ. Σίμων Δ. Κα- 

τακουζηνός γράφων γενικώς περί τής εμπορικής δρά- 
σεως τών ‘Ελλήνων είς διαφόρους χώρας, δίδει είς 
χωριστόν κεφάλαιον εικόνα τής κολοοαίας έργασίας 
τών αδελφών Ράλλη έν Ίνδίαις. ‘ Ιδού ένα μικρόν 
Απόσπασμα χαρακτηριστικόν τού μεγάλου καταστή
ματος, τό όποιον τιμά ιήν Ε λλά δα :

«Καίτοι οί κ κ ’Αδελφοί Ράλλη,ώς έκ τού όγκου 
τών ΰπ’  αΰτών διενεργουμένων πράξεων δύνανται, κυ- 
ριολεκτικώς νά σείωσι τήν παγκόσμιον άγορόν καί 
κατά βούλησιν νά προκαλώσι διά τεχνητών μέσων τήν 
όπερτίμησινή ύποτίμησιν δοθείσης τινός πραγματείας, 
άλλά δέν πράττουσι τούτο καί ©ύδέποτε καταφεύγου- 
σιν είς τοιαύτα τεχνάσματα, διά τόν άπλούστατον λό
γον, δτι ουδέποτε έπί τών μεγάλων καί γενικών ιίδών 
κερδοσκοπούσιν άφρόνως. Αΰστηρώς έφορμόζονσι δι’ 
αύτά, καθ’ δσον δύνανται, τό νέον σύστημα, συμμορ- 
φούμενοι πληρέστατα πρός τάς υποδείξεις τού σταθε
ρού νόμου τής προσφοράς καί τής ζητήσεως έν τή 
παγκοσμίφ άγορφ, οδτω δέ άρκούμενοι είς μικρότερα 
μέν, άλλ’  Ασφαλέστατα κέρδη, ούτε διεκύβευσαν, ούτε 
θέλουσί ποτε διακυβεύσει τήν Ιξοχον έμπορικήν αύτών 
θέσιν.Προπωλήσεις τότε μόνον διενεργούσιν, δταν βλέ- 
πωσι πρώτον μέν δτι αί έσοδεϊαι τών προϊόντων είναι 
καθ' ολοκληρίαν έξησφαλισμέναι καί δεύτερον δτι 
είναι επιτυχείς, έπί τή προσδοκίφ δέ προσεχών ¿φ θό
νων άφίξεων πράγματος, προβαίνουσι, καθώς Ιλέχθη, 
είς τοιαύτας πράξεις πρός παράδοσιν έντός βραχύ
τατης προθεσμίας, ούδόλως δμως βραδύνουσι νά κα- 
λυφθώσιν. Ά ν  δέ ήθελον διενεργήσει προπωλήσεις 
διά μακρυνήν προθεσμίαν, ούδέποτε βασίζουσι τήν 
εργασίαν ταύτην έπί προφητειών περί μελλουσών ΰπερ- 
τιμήσεων ή  υποτιμήσεων, άλλ’  άμέσως καλύπτονται 
δι άναλόγων προαγορών, πρός ψόςτωσιν είς ώρισμέ- 
νας διορίας. Οΰτω δε έπιμελώς αποκλείουσι πάσαν 
άφρονα κερδοσκοπίαν, μή ευρισκόμενοι κάτοχοι καί 
πραγματειών είς όπέρογκον τιμήν.

«’Οσάκις οί κ. κ ’Αδελφοί Ράλλη ένεργοΰσιν έν Ί ν 
δίαις γενναίας αγοράς σιτηρών, μισθώνουσι, πρός ά- 
ποκλεικτικήν αύτών χρήσιν, δλοκλήρους σιδηροδρο
μικός γραμμάς, δι’  ών έπί εβδομάδας μεταφέρονται 
μόνον γεννήματα άνηκοντα είς τό μέγα τούτο κατά
στημα».

ΕΙ Σ  τά «Ν έα  Γεωπονικά» τό μηνιαϊον Γεωργικόν 
περιοδικόν τής ένώσεως τών Ελλήνων Γεωπόνων 

δ  κ. Σπυρ. Χασιώτης όμιλεϊ περί ενός πολυτίμου βυρ- 
σοδεψικού δένδρου τό οποίον καλλιεργούμενον είς τήν 
χώραν μας ήδύνατο ν  άποβή αληθής πηγή πλούτου.

Τ ό πολύτιμον αύτό δένδρον καλείται ‘Ρούς ή  βυρ- 
σοδεψική και καλλιεργείται κατ’ έξοχήν είς τήν πε
τρώδη καί ξηράν Σικελίαν καθώς καί συγγενή αυτής



εϊδη είς άλλα μέρη τής μεσημβρινής Ιταλίας, είς τήν 
Γαλλίαν, ‘Αμερικήν και Κίναν. Ά λ λ ' Ι| όλων τών άλ
λων ειδών τήν άρίστην βυρσοδεψικήν ύλην παρέχει 
ή 'Ροίις ή βυρσοδεψική, ή όποία περιέχει 24  τοΐς έκα· 
τον ταννίνην.

Ό  κ. Χασιώτης λέγει ότι τό πολύτιμον αύτό δέν- 
δρον φύεται άπαρατήρητον καί εις πολλά δάση μας, 
ήδύνατο δέ καλλιεργούμενον καί είς τήν Ε λλάδα νά 
εύδοκιμήση άριστα ώ ς δένδρον γεωργικής καί βιομη
χανικής έκμεταλλεύσεως ούχί μικροτέρας σπουδαίο - 
τητος ή ή έλαια Διότι δύναται ν’ άποδίδη έπί έδάφους 
άσβεστολιθικοΰ, όποιον είνε τάπλεϊστον τής Ελλάδος  
και ύπό κλίμα όποιον άπαιτεΐ καί ή ελαία, εκατόν 
περίπου χιλιόγραμμα βυρσοδεψικής κόνεως σοιμακίου, 
άξίας 30— 35 περίπου δραχμών κατά στρέμμα συμπε
ριλαμβανόμενος καί τής κατεργασίας τών φύλλων 
πρός παρασκευήν τήν έν λόγφ κόνεως.

Τ ό  δένδρον αΰτό πολλαπλασιάζεται εύκολώτατα είτε 
διά σποράς, είτε διά φυτεύσεως παραφυάδων κατ' άρ· 
χάς έν φυτωρίφ καί μετά τούτο, όταν τά δένδρα φθά- 
σουν είς ύφος 60— 80 περίπου Ιτατοστών τού μέτρου, 
εντός δύο έτών, μεταφυτεύονται έπί του οριστικού 
τόπου κατά τό τέλος τού ’Οκτωβρίου ή άρχάς Νοεμ
βρίου, όταν αρχίσουν αί φθινοπωρινά! βροχαί έπί 
άγρών παρασκευασμένων δ ί  οργώματος ή σκαφής. Τό  
δένδρον αΰτό άρχίζει νά παράγη άπό τσϋ δευτέρου 
έτους καί τοιουτοτρόπως ό κατορθώνων νά φυτεύση 
έκατόν στρέμματα γης έπικλινούς, ξηρός, ελάχιστα 
γονίμου, άσβεστολιθικής, άξίας ώ ς έχει σήμερον, ώς 
αγρός μέν 3  ή 5  χιλιάδας δραχμών τό πολύ καί ώς 
βοσκή χιλίας, μέ τοιαΰτα βυρσοδεψικά δένδρα, άποκτό 
εντός ελάχιστων έτών καί μέ δαπάνην φυτεύσεως 5  
χιλ. δραχ. ένα κεφάλαισν τούλάχιστον 2 0 — 35 χιλιά
δων δραχμών διότι θ ά  Ιχη Ι ξ  αύτοϋ καθαρόν εισό
δημα ετήσιον δύο χιλιάδων δραχμών.

Καί ό  κ. Χασιώτης έπιλέγει συμβουλεύων νά έπι- 
ληφθοΰν -τού έργου τούτου όλίγοι πλούσιοι κατ’ άρ
χάς τούς οποίους θ ά  μιμηθοΰν κοτόπιν οί γεωργοί 
ϊνα τοιουτοτρόπως άποκτήσωμεν μίαν άπό τάς πολ- 
λάς πηγάς πλούτου τάς μέχρι τοϋδε άνεκμεταλλεύτους 
εις τήν Ελλάδα.
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E1S μίαν σκιαγραφίαν τού Βασίλειος τής Ε λλάδος  
ΰπό τού δημοσιογράφου Ό κόνορ μεταφρασθείσαν 

είς τήν 'Ε στίαν  μεταφέρομεν έδώ ολίγας γραμμάς 
χαράκτης-στικάς:

«Βουλευτής διαβόητος διά τάς δημοκρατικός του 
άρχάς προσεκλήθη υπό τού Βασιλέως νά παρουσία- 
σθή ενώπιον του. "Ο ταν ό  βουλευτής παρουσιάσθη, ό 
Βασιλεύς προσηλών έπ’  αύτοϋ τούς καμμύοντας δια- 
περαστικούς οφθαλμούς του, είπ ε:

« —  Ν ά ξεύρετε ενα πράγμα· άπό μένα δέν θ ά  γλυ
τώσετε ποτέ· καί Δημοκρατίαν άν κάμετε, τής Δημο
κρατίας εγώ θ ά  έπιμείνω νά γείνω ΙΙρόεδρος

«Καί ό  μνησίκακος πολιτικός αντίπαλος δέν κατώρ- 
θω σε νά συγκράτηση τήν σοβαρότητα του απέναντι 
τόσον άγαθης φύσεως βασιλέως».

Ο  γνωστός Γάλλος συγγραφεύς κ. Φιλέας Λ εμ - 
πέγκ,. ό  υπό τό ψευδώνυμον Δημήτριος Ά σ τε- 

ριώτης χρονογραφών τά νεοελληνικά γράμματα είς 
τόν «Γαλατην Ερμήν» μάς δίδει νέον μυθιστόρημά 
του, τήν «Κόκκινη Νύκτα». Μ ετά τό «Μυθιστόρημα 
τού Γκαμελόν», ένα εργον εμπνευσμένου άπό τήν με
σαιωνικήν Γαλλικήν παράδοσιν. γεμάτον άπό ποίησιν 
καί ευγένειαν, διά τό όποιον ώμιλήσαμεν άλλοτε είς 
τά «Ιΐαναθήναια»· ό γόνιμος συγγραφεύς, μέ τό νέον 
του εργον συνεχίζει τήν ώραίαν παραγωγήν του είς 
τό είδος τού ποιητικού μυθιστορήματος. Ή  «Κόκ

κινη Νύκτα» εΤνε ενα άγροτικόν μυθιστόρημα, Ινα 
μελαγχολικόν είδύλλιον. πλεκόμενον είς τήν γαλλι- 
κήν εξοχήν, όπου σκορπφ · όλον τό παρθενικόν ά 
ρωμα τών κάμπων καί περνά όλη ή μελαγχολι- 
κή ποίησις . τού υπαίθρου, βαθύτατα ύποβλητοεή, 
γύρω άπό τάς συμπαθητικάς ψυχάς. αί δποϊαι τήν άν- 
τανακλούν. Τ ό  ύφος τού νέου έργου τού. κ. Λεμπέγκ, 
ύφος ένός ποιητού, δεσμεύει τόν άναγνώστην, ό  ό 
ποιος είς τήν νέαν τροπήν toü γαλλικού μυθιστορή
ματος, οπού Ινα θαυμάσισν υπόδειγμα μάς Ιδωκεν ή 
Μαρκέλλα Τιναίρ. αισθάνεται μίαν άνακούφισιν άπό 
τήν ατελείωτου εποποιίαν τής μοιχείας, μέ τήν οποίαν 
μάς έκούρασεν ή μυθιστορηματική καί θεατρική πα
ραγωγή τών τελευταίων έτών τής γαλλικής τέχνης.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Εις τήν ’ Επετηρίδα τού Γερμανικού "Ινστιτούτου 
τού Βερολίνου {J a h r b u c h  d es deu tsch  areh . I n 
stituts 1907 τεύχος 2  σελ 113— 144) δημοσιεύεται 
μετάφρασις έκ τών Π ανα& ηναίων» 1907 περί τών 
έν Θεσσαλίφ αρχαιολογικών εργασιών τού συνερ
γάτου μας κ Άρβανιτοπούλαυ. Ε π ίση ς είς τό αύτό 
περιοδικόν μεταφράζεται περίληψις περί τών αύτών 
έργασιών καί έκ χΰ>\ ‘ Π ανα& ηναίων· επίσης τόδ 1906. 
Καί άλλα ειδικά περιοδικά ώ ς ό M etn n o n ,  ή A u s o n ia ,  
κτλ. λαμβάνουσιν έκ τών «Πανα& ηναίωη- καί μετα- 
φράζουσι τάς άρχαιολογικάς ειδήσεις περί τών έν 
θεσσαλίφ άνασκαφών καί έργασιών, αί όποΤαι ώς  
γνωστόν γίνονται ΰπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
διά τού ’Εφόρου κ. Άρβανιτοπούλου.

ΕΙς τήν ‘ Π ολιτικήν* τής Κοπεγχάγης 14 (1) Ό κ τ. 
1907) έδημοσιεύθη έκτενής καί πολύ επαινετική βι
βλιοκρισία τής *Ν έας Ζ ω ή ς*  τού συνεργάτου μας 
κ. Ν . Χατζιδάκη, μαζί μέ τήν εικόνα τού συγγρα- 
φέως.

Τήν 23  Δεκεμβρίου έγειναν τά  έγκαίνια τοΰ Σκο
πευτηρίου τής Προτύπου Σκοπευτικής Σχολής, δωρη- 
θέντος ύπό τοϋ έν Καΐρφ κ. Παρίση Μπελενη.

Ό  Άνατόλ Φράνς έτοηιάζει μυθιστόρημα καθαρώς 
ψυχολογικόν παρμένον από τήν καθημερινήν ζωήν.

Είς τό Βερολΐνον λειτουργούν εννέα αϊθσυσαι συν
αυλιών. Ή  μεγαλητέρα έχει 2500 θέσεις. Ή  μικρό
τερα 500.

Ν έα έφεύρεσις συνεννοήσεως τηλεφωνικής μεταξύ 
τραίνου έν κινήσει καί σταθμού. Ιΐρός τό παρόν ή 
συνεννόησις αύτή γίνεται είς 1Ο0 χιλιόμετρα μόνον.

ΝΕΑΙ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ

Ό  γνιός τοΰ "Ισχίου δράμα ύπό Σπόρου Μελά. 
’’Εκδοσις «ΙΙαναθηναίων» δρ- 2  Διά ιούς συνδρομη- 
τάς μας δρ .— φρ. 1.

Τό βιβλίο τής Δύεοκρατείρας Ελισάβετ ύπό Κων
σταντίνου Χριστομάνου. Ά θή ν α ι. Τυπογρ. It. Δ. Σα* 
κελλαρίου δρ. 4 .50.

Έγχειρίδιον Οργανικής Χημείας, ύπό, Κ . Δ . Ζ έγ- 
γελη, καθηγητού τού Πανεπιστημίου. Μέρος πρώτον 
Ε νώ σεις άκυκλοι ή  λιπαραί. Εν Ά θή ναις, τύποις ΓΙ. 
Δ . Σακελλαρίου, 1907.

Έχχλήσις πρός τό Πανελλήνιον Κοινόν, ύπό Π ε
ρικλεούς Γιαννοπούλου, Ά θή να ι, τύποις 11. Δ . Σ α 
κελλαρίου 1907.

Τ Ο Μ Ο Ι
ΤΩΝ ' ' Ι Μ Α β Μ Α Ι Ω Ν , ,  ,

,  ΜΕ ΜΕΓΑΑΗΝ ΕΚΠΤΩϊ ΙΝ
Οί τόμοι Ιος, 2ος,: 3ος, 4ος, 6ος, 7θς, 8ος, 

9ος, 11ος καί 12ος πωλοΰνται πρός δραχ. ή φρ. 
ΔΥΟ έκαστος. Ν

Διά κάθε τόμον πρθσ·&έτομεν είς τας άγω 
τιμάς 50 λεπτά διά τάς Ιπαρχίάς καί 1 φράγκου 
διά τό Ιξώτερικόν ταχυδρομικά. . 1

Αί δλί^αι ύπολείπόμεναι Π Λ Η ΡΕ ΙΣ ΣΕ Ι- 
ΡΑΙ. τών «Παναθηναίων», εν δΧφ τόμοι 12, 
πώλοΰντάι πρός »8ρ. 100 έκαστη, 
i Αί παραγγελίαι στέλλονται πρός τήν 

Διίΰθυνσχν τών «Παναθηναίων» όδός ’Αρίστο- 
• τήλους 3 5 , ’Αθήνας \ ■

καί προπληρώνονται. ^


