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Κάθε γλώσσα νέα κατάγεται άπό άλλην, ή 
όποια άπο τό άνώτερον σημείον τής άναπτύξεως 
καί τής καλλιέργειας βαθμηδόν έχει καταντήση εις 
άποσύνθεσι·/' τό παραγωγόν εκείνο ιδίωμα, πριν ή 
άποκτήση τάς άπαιτουμένας ιδιότητας δια νά. χρη- 
σίΜεύση καί αυτό ώς οργανον αρμόδιον εις τάς 
πνευματικάς άνάγκας, διατρέχει μακρύ στάδιον 
βλαστήσεως καί μορφώσεως, όπου παθαίνει άνε- 
παισθήτως πολλάς διαδοχικάς αλλοιώσεις, όργανι
κάς καί οωνητικάς, αί όποίαι μεταβάλλουν τόν 
αρχικόν χαρακτήρα του, άλλά εις βαθμ.όν άνάλο- 
γον πρός τόν τρόπον τής γενέσεώς του' εις τά  έθνη, 
όπου ή επιδρομή, μέ τήν δύναμιν πολιτισμού ανώ
τερου, καί μέ τήν πίεσιν ίσχυράς διοικητικής όργα- 
νώσεως, έκατόρθωσε νά έςαφανιση, όμοϋ μέ τά 
άλλα, καί τήν ιθαγενή λαλιάν, ή γλώσσα τοϋ κατα- 
κτητοϋ, έκτος τής φυσικής διαφθοράς, υποφέρει 
άλλην καί ριζικωτέραν άπό τά χείλη τοϋ υποδου
λωμένου πληθυσμού, καί παραμορφώνεται εις τρό
πον ώςτε μόνον ή ανατομική τοϋ γλωσσολόγου 
έρευνα δύναται, εις τά  στοιχεία καί εις τούς τύ 
πους. νά άνευρη τήν καταγωγήν της· καί τοϋτο 
συνέβη εις τάς περισσότερα; τών νεολχτινικών γλωσ
σ ώ ν  άλλά εις τά  έθνη, τά όποια, καθώς είχαν ίδιον 
πολιτισμόν άνώτερον. δέν έδέχθησαν τήν γλώσσαν 
τοϋ κατακτητοϋ, τό νέον ιδίωμα, γέννημα καί 
τοϋτο αναγκαίας άποσυνθέσεως, άλλον δέν είχε 
λόγον τών φωνητικών καί οργανικών αλλοιώσεων, 
ή τόν κοινόν νόμον τής μεταβολής καί τής τριβής- 
διά τοϋτο εις τήν δευτέραν ταύτην κατηγορίαν, ή 
όποια δέν είναι ακριβώς παρχμορφωσις. άλλά φά- 
σις νέα. πολύ φχνερώτερχ σώζονται τά γνωρίσματα 
της προγονικής γλώσσης,—-καθώς το βλέπομε·/ εις 
τήν Ιταλικήν, μεταςυ τών νεολχτινικ.ών, — εις την 
Γερμανικήν καί εις τήν νεοελληνικήν. Το πρώτον 
είδος ομοιάζει φυτόν μετατοπισμένο·/ εις άλλο 
κλίμα, τό δεύτερον ομοιάζει άναβλαστημα άπό 
ήμερην παλχιωμένην ρίζαν- τήν ουσιώδη αυτήν 
διαφοράν δέν πρέπει νά λησμονοϋμεν, είτε έςετά- 
ζομ.εν γλωσσολογικώς τήν έξέλιξιν ένός ιδιώματος, 
είτε ίστορικώς έρευνώμεν τήν πνευματικήν του άνχ-
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πτυξιν, διότι, εις τήν πρώτην περίστασιν ή γλώσ
σα. μέσα εις ξένον έδαφος αποκτά νέαν ζωήν, ρι- 
ζοβολεί καί γεννοβολεί μέ όρμήν σχεδόν ανεξάρτη
τον. ένώ εις τήν δευτέραν, άργεί να χειραφετηθή 
άπό τήν αρχαίαν παράδοσιν, ώςτε νά ένεργήση 
έλευθέρως.

Ά λλά , όσον καί αν διαφέρουν αί δύο αΰταί 
κατηγορία! ώς πρός τήν καταγωγήν των, όμως 
έχουν τοϋτο κοινόν, ότι ή γλωσσική ένότης, πάν
τοτε αποτέλεσμα φιλολογικής χρήσεως, συντρίβε
τα ι, ώςτε ή νεογέννητος γλώσσα διασχίζεται εις 
πολλά, ίδιόιμ.ατα ειδικά- βεβαίως τά  ίδια φυσικά, 
ιστορικά, καί ψυχολογικά α ίτ ια  δίδουν εις όλα 
έναν όμοιον χαρακτήρα, πρό πάντων εις τήν συν- 
τ α ξ ιν  καί κατά. δεύτερον λόγον εις τήν κλ ίύ ιν ,  
άλλά και ή ά.ποσύνθεσις καί ή κατόπιν αυτής άνά- 
πλασις λαμβάνουν διάφορον τήν μορφήν εις τά 
διάφορα κέντρα τού έθνους, καί ακόμη εις τά  διά
φορα κοινωνικά στρώματα, καί τοιαύτη παραλ
λαγή προέρχεται άπό τήν ατομικήν τοϋ καθενός 
κέντρου ιδιότητα, καί άπό τήν φυσικήν μεγχλη- 
τέρχν ή ά.σθενεστέρχν ικανότητα πρός τελεσφόρον 
χνάπτυξιν. ή άπό άλλας άφορμάς έξωτερικάς. 'Ο 
\ ν .  ΙΙΐΐΙΤίΚοΙάΙ ισχυρίζεται ότι εις αύτήν τήν 
γέννησιν, ή σύλληψιν, πρωτογόνου γλώσσης ενυ
πάρχει ή δύναμις. ή ή αδυναμία νά άναπτυχθή 
ευτυχώς- τό αϋτό δύναται τις νά είπή καί περί 
τών παραγώγων γλωσσών, καί περί τών διαλεκτι
κών ιδιωμάτων, δηλαδή οτι κάποια άπό αύτά. δέν 
θά δυνηθούν ποτέ νά. υπερνικήσουν τήν άρχικήν 
των στειρότητα.

Αλλο κοινόν φαινόμενο·/ παρατηρείται εις κάθε 
γλώσσαν νεογέννητον- εις τήν πρώτην αυτής περίο
δον, ένώ ή άρχαία μένει πάντοτε ή έπίσημος του 
Κράτους, τής Λατρείας, καί τής Επιστήμης, καί 
γίνεται οργανον καί μέσον συνεννοήσεως μικράς 
ολιγαρχίας, ένώ έ’να κατόπιν τοϋ άλλου διαλύονται 
τά  συστατικά καλώς (οργανωμένης πολιτείας καί 
ίσοπεδόνεται κάθε ηθική καί πνευματική υπεροχή, 
καί ξεθωριάζεται ή έθνική παράδοσις, έξ άνάγκης 
καί ά προφορικός λόγος, αυτή ή καθολικωτέρα εκ- 
φρασις τής εθνικής συνειδήσεως, καθώς αποκλείε
τα ι ά.πό τόν δημόσιον βίον καί άπό τήν έπιστήμην, 
χάνει τά. άφηρημένα καί τά σύνθετα νοήματα, καί 
με αυτά λησμονεί καί το πνευματικόν μέρος τοϋ 
λεκτικού, καί, επειδή γίνεται κάθε ήμέραν όλιγώ- 
τερον έπαισθητή ή ανάγκη τών λογικών σχέσεων 
καί τών λεπτών συνδυασμ-ών, άπλουστεύεται ή 
σύνταξις, καταλήγει εις τήν πα ιάτα ςιν , ολιγο- 
στευουν οι τύποι, καί εςαφανι,ονται ως αχρηστα 
που περισσότερα πού ολιγώτερα τών γραμματικών 
οργάνων. Όρθώς υποστηρίζουν οι γλωσσολόγοι ότι 
τοιαύτη άπλούστευσις προέρχεται άπο τήν αναλυ
τικήν τάσι·/ τοϋ νεωτέρου πνεύματος, άλλά τοϋτο 
δέν άντίκειτα: εις την άλλην αλήθειαν ότι εις τήν 
δυσοργά.νωσιν τής γλώσσης συντελεί σπΟυδαίως ή 
κατάπτωσις τοϋ ένδιαθέτου λόγου.

Εις αύτήν τήν πρώτη·/ ζοφερά·/ περίοδον ή 
γλώσσα κατεβαίνει εις καταστασιν στοιχειώδη, ζή 
φυτικήν ζωήν, έως νά έλθη ό φωτεινός καιρός τής



άναδιοργανώσεως, άπο τήν όποιαν θά. -·εννηθή ή 
νεωτέρα μορφή της' αλλά είς τήν τωόντι θαυμα
τουργόν αυτήν άνάπλασιν τρία πράγματα απαι
τούνται' έμφυτος είς τήν γλώσσαν αρετή, αγαθή 
φύσις του Λαού, καί αρμόδια'. περιστάσεις- άπό 
αυτούς τούς τρεις όρους ένας ά·/ λείψη, καί αύτή ή 
φυσική τής γλώσσης άνχδιοργάνωσις είναι αδύνα
τος, ή , άν είναι δυνατή, κατορθώνεται μόνον μετά 
πολυχρόνιον ζύμωσιν' εάν τό υλικόν τής γλώσσης 
μέρος, τό λεκτικόν, ¿κατάντησε·/ είς ελεεινήν πενι
χρότατα, έάν οί τύποι, αί αρθρώσεις καί ό οργα
νισμός της όλος έφθασεν είς άδιάκριτον σύγχυσιν, 
ό εύφυέστερος Λαός, βοηθούμενος άπό τας εύτυχε- 
στέρας περιστάσεις, δυσκόλως θά δυνηΟή νά τής 
έμφυσήση τήν άνωτέραν ζωήν, νά τήν πνευματο- 
ποιήσγΤ έάν πάλιν οί δύο εσωτερικοί όροι ύπάρ- 
χουν, δηλαδή τής γλώσσης ή δϋνααις. καί εθνική 
συνείδησις γενναία, άλλά εξωτερικά έναντιώματα 
άντισταΟουν είς τήν πνευματικήν πρόοδον, ό π;ο- 
φορικός λόγος δεν Οά δυνηθή νά συνενωθή ύπεράνω 
τής φυσικής καταστάσεως, θά μείνγ, καταδικασμέ
νος μέσα είς τόν στενόν κύκλον του οικογενειακού 
βίου καί τών φυσικών εντυπώσεων. Σημειόνου.εν 
τούτο, διότι οί αύτοί λόγοι, εσωτερικοί καί εξω
τερικοί, αρκετοί ή νά επιταχύνουν, ή νά σταμα
τήσουν, ή καί νά εμποδίσουν παντάπασ: τήν αΰτιί- 
μ α τ ο ν  τής γλώσσης πορείαν, έχουν τήν αύτήν 
ευνοϊκήν ή εχθρικήν ενέργειαν καί είς τήν πνευμα
τικήν της διαμόρφωσιν άπό τούτο εξηγείται τό 
φαινόμενου ότι ανάμεσα είς διαφόρους γλώσσας τής 
αύτής καταγωγής, άλλαι δεν ήμπόρεσαν να άπο 
τινάξουν τήν βαρβαρότητα, άλλαι έλαβαν άπ' αρχής 
θαυμαστήν φ ν ΰ ι κ ψ ’ έξημέρωσιν, άλλά δεν έπρο/ώ- 
ρησαν πέραν αυτής, άλλαι εύτύχησα ν να δ’.έλθουν 
βαθμηδόν ολ.ας τάς περιόδους τής άναμορφώσεως.

Γλώσσα προωρισμένη να φΟάση βαθμηδόν είς 
τόν άνώτερον πνευμ.ατικόν τύπον, θέν Οα χογήση 
νά είσέλΟγ, είς τήν δευτέραν περίοδον, τήν χναόιορ- 
γανωτικήν. ιδίως άν τό έθνος εύρεΟή είς εποχήν 
ηθικής καί πολιτικής χνανεν/ήσεως. Τότε φωτειναί 
ίδέαι καί άνδρικώτερα συναισθήματα, καί άν ανα- 
οανούν είς περιωρισυ.ένον κοινωνικόν κύκλ.ον, άκτι- 
νοβολούν καί μέσα είς τά  ακόμη άνε ξημέοωτα 
πλήθη, και έξυπνου·/ την εθνικήν συνείδησιν, έάν 
μάλιστα σχηματισΟή ένα ή περισσότερα κέντρα 
πολιτισμένα, τότε, οσο έκεϊ μέσα σφοδρότερα λα
χταρίζει ή ζωή. οσο διακοιτικώτερα /αράσσεται τό 
η0ος, οσο απο ενθουσιώδη πεποίΟησιν είς τον εθνι
κόν προορισμ.όν θερμαίνεται ή καρδία, άνχπτεεό- 
νεται ή φαντασία, καί λεπτύνεται ό νούς, τοσο 
άφθονώτερα αναπτύσσεται καί νέας αποκτά. δυνά
μεις ή γλώσσα καί μεταφέρεται είς πλατύτερο·/ 
ορίζοντα- άλλά ακόμη ταχύτερα ανθοβολεί καί 
καρποφορεί μ.έσα είς αυτόνομον πολιτείαν, όπου είς 
τάς δημοσίας συναθροίσεις γενναται ή χύτοδίδα- 
κτος άπλχστος εύγλωττία, καί δίδει τόνον καί σα
φήνειαν είς τον προφορικόν λόγον. Ό  κύριος τής 
δευτέρας τχύτης περιόδου χαρακτήρ είναι ή αύτό- 
ματος ή ασυναίσθητος δύναμ.ις με τήν όποιαν ό 
λαός άφ' εαυτού του κατορθόνει βαθμηδόν άπό τά.
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συντρίμματα, όσα άφησε·/ ή αποσυνθετική περίο
δος, νά άνοικοδομήση ιδίωμα νέον- διότι καθώς 
αυράνουν είς τήν ψυχήν κάθε ημέραν περισσότερον 
αί πνευματικά·! καί αίσθη·/.ατικαι απαιτήσεις, τό 
έμφυτον γλωσσικόν αϊσθημ.α προσπαθεί νά θερά
πευσα, τάς ελλείψεις τού προφορικού λόγου. — όθεν 
βλέπομε·/ το θαυμαστόν φαινόμενο·/ τής άοαιοέσεως 
νέων γραμματικών οργάνων, καί νέο»·/ κλιτικών 
καταλήξεων, έκεϊ όπου τά αρχαιότερα έλειψαν άπό 
τον εξαρθρωμένο·/ τής γλώσσης οργανισμόν άλλα 
έκτος τή : αναπλαστικής ταυ της εργασίας ό λαό; 
προχωρεί είς άλλην πολύ σπουδαιότερα·/, ή όποια 
αποτελεί τήν αληθή αφετηρίαν τή ; γλωσσικής τε- 
λειοποιήσεως. Είναι γεγονός, τό όποιον ή έπιστήμη 
βεβαιόνει χωρίς νά τό έξηγήση. ότι γλώσσα παρά- 
γωγος δεν δύναται νά γεν/ήση λέξιν νέαν, έκτος 
τών αναγόμενων είς την καθαράν μιμητικήν ονο
ματοποιίαν' ή δημιουργική χύτη ίδιότης έδόθη μό
νον είς τ ά ; αύτογεννήτους λαλιάς, καί τούτων ή 
γένεσις καί ή μόοφωσις μένει πάλιν μυστήριον διά 
την επιστήμην. Αλλ έάν λείπει αύτή ή αρχική 
δύναμ.ις άπό τήν γλώσσαν, σώζονται άλλαι, δύο 
φυσικχί μέθοδοι, ίκαναί νά επεκτείνουν επ’ άπειρον 
το πλάτος καί τό βάθος τής γλώσσης. Ή μία, 
κχθαρώς πνευματική, έγκειται εί; την ούσιν αύτήν, 
είναι τό κυριώτερον προσον τής ανθρώπινης λαλιάς, 
όμοιοειδής μέ τήν πρώτην γλωσσοπλαστικήν δύ- 
ναμιν άπό τήν όποιαν ¿πήγασαν όλαι αί πρωτό
πλαστοι μήτραι. Κάθε λέξις άπ ' αρχής εγεννήθη 
ώς σημείο·/ είτε ενός καί μόνου αντικειμένου, εί’τε 
μιας καί μόνης ίδιότητος, είτε μιά.ς καί μόνης ένεο- 
γείας, κατόπιν κατά νόμον φυσικόν, όπου συντρέ
χουν καί το ορμέμφυτον ή τό πνεύμα, ή σημασία 
τών αισθητών πραγμάτων μεταφέρεται είς τά. 
νοητά, ώστε ή λέξις γίνεται βαθμηδόν ικανή νά 
άντιπαραστήση είτε λογικώς είτε είκον.κώς είτε 
συμβολικώς πολλά καί διάφορα ανάλογα ή συγγενή 
νοήματα, πολλά; καί διαφόρους πνευματικά; ή 
αισθηματικά; σχέσεις καί αποχρώσεις' ή ιστορία 
τών νεωτέρων γλωσσών μαρτυρεί πόσον είναι ανε
ξάντλητος ή πηγή αυτη καί πόσον εσφαλμένη ή 
πρόγνωσις περί τής ίκανότητος μ.ιά.ς γλώσσης άπό 
το λεκτικόν της, ενόσω αύτή εύρίσκεται ακόμη εί; 
ακαλλιέργητο·/ κατάστασιν. II δεύτερα μέθοδος, 
την όποιαν θά ονομάσωμεν οργανικήν, συνιστατχ: 
είς τήν ιδιότητα, τήν όποιαν έχει κάθε γλώσσα, 
ποια περισσότερόν ποια ολ.ιγώτερον, νά. γεννοβο
λή ση μέσ’ άπό τάς πρωτοτύπους λέξεις παράγωγα 
καί συνθιτα'ποικίλαι τής αρχικής καταλήςεωξ μετα- 
βο/.αί χρησιμεύουν νά. τροποποιήσουν τήν πρώτην 
τής λεξεώς σημασίαν, νά δηλώσουν νέας ιδιότητας 
καί νέας κατηγορίας' ή σύνθετος πάλιν λέξις γίνεται 
σημείο·/ νέας ιδέας συνθέτου, είς τά ονόματα, περιο
ρίζει ή επεκτείνει ή διαβαθμίζει τήν ιδιότητα, είς 
τά. ρήματα τό πάθος ή τήν ενέργειαν, καί τούτο 
κχτορθόνετχι με θαυμαστήν ακρίβειαν καί διαφά
νειαν, είς τας καλώς ώργαν.σμένας γλώσσας, όπου 
τα  μέλη τή ; συνθέτου λ,έξεως δεν είναι μηχανικώς 
συγκολλημένα. άλλά οργχνικώς συ"/ω·/εΰονται. 

Εκεί όπου υπάρχουν αύτά τα έξαίσια χαρί-
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σμ.ατα εις τήν γλώσσαν καί είς τήν ψυχήν ένός 
λαού, είς τήν ακόμη φυσικήν του κατάστασιν, οσο 
ή διάνοια οαίνεται έρημος ύψηλοτέρων ιδεών, τοσο 
ζωντανότεραι είναι ή καρδία καί ή φαντασία, καί 
αισθάνονται τήν όρμήν να έκφράσουν χωρίς νά με
σολαβή σν, ή σκέψις. τήν αγνήν άντιληψιν τών εσω
τερικών φαινομένων καί τών εξωτερικών- -οτε ανα
βράζει. ώς άπό αθόλωτο·/ πηγήν, ή αύτόματος 
ποίηΟις' τό εθνικόν πνεύμα είς τήν π α ρ ο ιμ ία ν  καί 
είς τά ρι;τα περικλείει μέ θαυμαστήν συντομίαν τά 
στοιχειώδη διδάγματα τού πρακτικού βίου. δοξάζει 
τήν αρετήν καί στηλιτεύει τήν κακίαν' εις το 
παραμν&ι διερμηνεύει συμβολικώς τήν παιδικήν 
ιδέαν όπού έχει τής άνθρυ/πίνης ζωής καί τού κο- 
συ.ου. είς τό τ ρ α γ ού δ ι  το άνώτερον αυτο ξεχειλ.;- 
σ/.α τής ψυχής, άπομνημονεύει καί μεγαλοποιεί 
τάς μυθικά; καί τάς ιστορικά; παραδόσεις, ή άφε- 
λώς εΐκονίζει τήν άμεσον τών φυσικών εμφανίσεων 
αίσθησιν. ή περιπαθώς εκφράζει τα  τρυφερά, καί 
τα  πένθιμα αισθήματα. Αύταί αί πρώται άπαρχαί 
τής πλαστικής δυνάμεως τού λαού, αύτά τά. 
πρώτα σπέρματα, όθεν είς τό μέλλον θά βλαστή- 
σουν όλα τά διάφορα τής Ποιήβεως είδη, εμφανί
ζονται πλουσιώτερα καί εύγενέστερα εκεί όπου την 
ψυχήν τού έθνους έδοκίμ,ασαν μ.εγάλα παθήματα 
και αγώνες γενναίοι. Είς αύτά τά  φανταστικά 
πλάσματα φαίνεται ότι ό νούς τής κοινωνίας ϊγει- 
νεν ήδη ικανός νά άφαιρεθή άπό τήν πραγματικό
τητα τής καθημερινής ζωής διά. -/ά θεώρηση αντι
κείμενα ούσεως καθολ ικωτέρας, ώστε χναγκαίω; 
καί ή γλώσσα άνχβαίνει είς σταθμόν άνώτερον. 
όπου κάποια τάξις καί κάποια ένότης τήν διχ- 
κείνει άπό τόν απολυμένο·/ καί άκχτασκευαστον 
τρόπον τής συνηθισμένης ομιλίας- τότε ώς οργανον 
πλ.αστικώτατον τής έμπνεύσεως εύρίσκεται ο <ίτ('-' 
χολ. με ρυθμόν τόσον αρμόδιο·/ είς τήν κλίσιν τού 
έθνους καί είς τήν φύσιν τής γλώσσης. ώςτε το 
πρωτόπλαστον εκείνο μέτρο-/ συνήθως είναι προω- 
ρισμένον νά μείνη είς τάς έρχομένας τής γλώσσης 
περιόδους πρότυπον άφθαρτο·/ τού ποιητικού λό
γου Κάί τά πρώτα αύτά σημεία τής πνευματικής 
ενεργεί«; είναι τόσον χαρακτηριστικά ώςτε, άν 
συμβή διά λόγους οίουσδήποτε νά μή επακολούθησα, 
¿•/άλογο·/ τό μέλλον, αύτά καί μόνα θαυμ.άζονται 
ώς.φωτεινά μαρτύρια γλωσσικής δυνάμεως καί καλ
λιτεχνικής ίκανότητος. Αλλά είς αύτήν τήν περίο
δον θαυμαστής φυσικής γονιμότητος, προ πάντων 
εισχωρούν είς τήν γλώσσα·/ ξενόφωνα στοιχεία, τα 
όποια τήν νοθεύουν, καί τήν παραμορφονουν, καθό
σον πολ.λχίς φοραίς συμβαίνει, διά. λόγον ψυχολο
γικό·/ άνερεύνητον, ή ξένη λέξις νά άντικαταστήση 
τήν ιθαγενή, έάν καί ή μία καί ή άλλη είναι ση
μείο·/ τής αύτής ιδέας' είς τά ; γλώσσας όσαι έχουν 
κοινήν καί σύγχρονον τήν καταγωγήν, καί σχεδόν 
ανεπαίσθητο·/ τήν κλιτικήν μορφήν, τά αλλοτρια 
ταύτα  στοιχεία εύκόλως άφομοιόνονται προς τον 
οργανισμόν τής γλώσσης' άλλα είς τάς γλώσσας 
όσαι έχουν ιδία/ καταγωγήν, ώς είναι ή γερμανική 
καί ή νεοελληνική, άν όχι αδύνατος, δύσκολος εί
ναι ή συγχώνευσις ξένων λέξεων καί ξένων κατα

λήξεων. Καί τοιαύτη νόθευσις περισσεύει, ώς εϊπα- 
μεν, είς αύτήν τήν περίοδον, καθόσον ή γλώσσα 
είναι άκόμη άφειμένη εις τον εαυτόν της, ώςτε οί 
πεπαιδευμένοι δέ·/ φροντίζουν νά θέσουν φραγμόν 
είς τήν επιδρομήν ή κάν νά τήν περιορίσουν.

II χρονική διάρκεια των δύο τούτων περιόδων, 
τής αποσυνθετικής καί τής άναδιοργανωτικής, τυ
χαίνει νά είναι μακρυτέρα ή συντομωτέρα, νά. έχη 
πολλούς ή όλιγωτέρους σταθμούς, άναλόγως καί 
πρός τήν ικανότητα τής γλώσσης, πρός τό πνεύμα 
τού λαού, καί πρός τάς ιστορικά; περιστάσεις, αί 
όποια: δύνανται να. διακοψου·/ τήν φυσικήν προοδον. 
άλλα. ή γλ.ήγωρχ ή άργά. ή στοιχειώδης εκείνη γλ.ωσ 
σοπλαστική εργασία προετοιμάζει τήν ύλην εις τήν 
άνωτέραν διαμόρφωσιν. καί αύτή αρχίζει είς τή·/ 
τρίτη·/ περίοδον, τήν καλλιτεχνικήν. Εις τάς 
δύο προηγούμενα; περιόδους ή γλώσσα γεννά.ται, 
αναπτύσσεται, καί μορφόνεται κατά νόμους σχεδόν 
αποκλειστικό»; φυσιολογικούς, όπου επικρατεί το 
ασυναίσθητο·/, το χύτόματον. ή αναγκαίο της" είς 
τήν τρίτην περίοδον επιστατεί πρό πάντων ή συ- 
νείδησις. τό πνεύμα, ή ελευθερία, όθεν είς τό εξής 
αί 'λετχβολ.χί. είς τάς όποιας θα ύποβληθή ή γλώσ
σα, θά. έχουν κυρίως τόν λόγον το>ν εί; τήν διανοη
τικήν ενέργειαν. Το πρώτο·/ μεταβατικόν βήμα έχει 
κάμει ή δημοτική ποίησις, κάθόι; έφθασεν είς τά. 
μεθόρια τής Ί'ύσεω; καί τή ; τέχνης' ή άνωτέρα 
πνευματική εργασία, ή όποια προοιωνίζεται άτελ.ώς 
εις τ ' απρόσωπα πλάσματα τού λαού. ανήκει είς 
τήν μεγαλ.οφυία·/' άλ.λά συνήθως, πριν έμφανισθή 
άτου-ον, τόσο δημιουργόν, ώστε νά. δώση είς τήν 
τέχνην καί είς τήν γλώσσαν τήν τελειοτέραν έκ- 
οοασιν. παρουσιάζονται έπο/άί διάμεσοι, όπου διά
φορο: έργάτχι τού λόγου επεξεργάζονται τήν γλώσ
σαν καί τήν εισάγουν είς τήν καλλιτεχνικήν μόρ- 
φωσιν, καί τό στάδιο·/ τούτο ενδέχεται νά. περα- 
τωθή εις πολλά: γενεάς, καθώς παρατηρεϊτα: εί; 
τάς περισσότερα; τών νεωτέρων φιλολογιών, εξαι
ρούμενης τής Ιταλίας, όπου μέγα αριστοτέχνημα 
άπεκάλυψεν άπ ’ αρχής όλ.ην την δύναμιν τής γλ ώσ
σης, χωρίς νά προηγηθή άξια λόγου καλλιέργεια. 
Εάν προ; τιλειοποίησιν τής γλώσσης συντελεί πε 

ρισσότερον ή άργοπόρος διάπλασις, ή τό θαύμα τής 
εξαφνης δημιουργίας, είναι αμφίβολον οπως δή
ποτε είναι γεγονός ότι ό γραπτός λόγος, έάν είναι 
τό εξαγόμενον μακροχρονίου ζυμ.ώσεως, γίνεται 
πλούσιος, πολυμερής, εύκολοκίνητος, άλλά , επειδή 
ή παρέλασις τού χρόνου συνεπιφέρει άφεύκτως τήν 
επικοινωνίαν πρός άλλα : συγγενείς φιλολογίας, λαμ
βάνει κοσμοπολίτικο·/ -χαρακτήρα προς βλάβην τής 
άτομικότητός του. Εάν ά π ’ εναντίας ελαοε την 
πρώτην ζωηφόρον ώθησιν άπο τήν μεγαλοφυιαν, 
γ ίνεται πρωτοτυπώτερος, πλαστικώτερος και συμ- 
φωνότερος πρός τό πνεύμα τού έθνους, όθεν καί 
άσυμπαθέστερος πρός ξε,να στοιχεία.

Ά λλά  καί είς τάς δύο περιστάσεις ή συναίσθητος 
διαμορφωτική εργασία, άν καί διαφέρει κατά τήν 
λεπτότητα καί τήν έκτασιν, ακολουθεί τήν αύτήν 
μέθοδον. Πρώτος ούσιωδέστχτος όρος αύτής είναι 
ή έξεύρεσις τού προσφυέστερου είς τάς άνάγκας τού
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πνεύματος γλωσσικού στοιχείου ώστε δια τό ομοιό
μορφον καί εις τό υλικόν καί εις τούς τύπους νά 
προσφέρεται έδαφος στερεόν εις τά  πλάσματα τής 
τέχνης· όθεν μεταξύ τών διαφόρων διαλέκτων παν
τού έπροτιμήθη ώς βάσίς τού γραπτού λόγου τό 
ιδίωμα τού πλέον πολιτισμένου κέντρου, όπου άν
θισε ζωντχνώτερον ή εθνική ζωή. Είναι αληθές ότι 
ό ποιητής παραβλέπει κάποτε εις τούτο τήν χύστη- 
ράν κανονικότητα, όταν. διά τήν ανάγκην τού μέ
τρου καί διά νά στ,κώση τήν γλώσσαν ύπεράνω τής 
κοινής λαλιάς, άσπάζεται μίαν τεχνητήν ανωμαλίαν 
δανειζόμενος άπό τά άλλα εθνικά ιδιώυ.ατα καί 
λεκτικόν καί τύπους,καί σχηματισμούς- άλλα τά άλ- 
λ.ότρια ταϋτα  στοιχεία, καθώς συγχωνεύονται καί 
ομαλίζονται μέσα εις τήν ρυθμικήν μελωδίαν, δίν 
φαίνονται παράτονα εις τήν αισθησιν τοϋ λαού. 
Λεύτερος όρος είναι ή άποκάθαρσις τής γλωσσικής 
ύλης· καί εις τούτο οδηγούν τόν ποιητήν τό γυμνα
σμένο·/ γλωσσικόν του αίσθημα καί ή φιλοκαλία' ό 
ποιητής ανθολογεί ό τ ι έκλεκτότερον καί πνευματι- 
κώτερον έχει ή γλώσσα. Αυτός μόνος είναι άςιος νά 
δ·.ακρινή μέσα εις τήν άμορφο·/ ύλην ό ,τι έγεννήθη 
α π ' αρχής βάρβαρον, άχαρι, ασθενικόν, χφωτον, 
άγονον, νεκρογέννητου, άπ ό,τι είναι ήμερον, χα- 
ριτωμένον, εύρωστο·/, διαφανές, γόνιμον, βιώσιμο·/, 
καί εις τό λεκτικόν καί εις τήν φρασεολογίαν άλ.λά 
τοιαύτη εκλογή, έργο·/ ϋψίστης έμπνεύσεως, ή όποια 
προτρέχει τών καιρών, δέ·/ επιτυγχάνει πάντοτε καί 
ολικώς, καί τούτο έςηγεί πώς τά. αρχαιότερα καλ
λιτεχνήματα περιέχουν μέρη όπου ή γλώσσα δέν 
έπαθε τίποτε από τάς μετέπειτα μεταβολάς, μένει 
αγέραστος, καί άλλα όπου φαίνονται άκόμη τά νε
κρά τής βαρβαρότητος άπομεινάρια. Τρίτος όρος καί 
ουσιωδέστατος είναι νά δοθή εις ό ,τι ή γλώσσα έχει 
δυνάμ ε ι  όλη ή δυνατή ενέργε ια  καί έκτασις' τάς 
δύο τής γλώσσης ικανότητας, τήν πνευματικήν καί 
τήν οργανικήν, καλλιεργεί αυτομάτως, ώς εϊδομεν, 
ή καρδία καί ή φαντασία τοϋ λαού, άλλά πάλιν 
μόνος ό αληθής καλλιτέχνης δύναται νά τάς γονι
μοποίηση εις τόν άνώτατον βαθμόν καθώς τοϋ το 
επιβάλλει ή ανάγκη νά διερμήνευσή νέας ιδέας καί 
νέα συναισθήματα. Κ α τ’ αυτήν τήν έννοιαν οί ποι- 
ητα ί δικαίως ονομάζονται γλωσσοπλάσται. διότι 
ευρύνουν τά όρια τής γλώσσης καί εάν τά γλωσσικά, 
των δημιουργήματα είναι άβίαστα, τότε ή νεόπλα
στος λέξις, ώς έχει διαφανή τήν σημασίαν, είσά- 
γεται αμέσως εις τόν γραπτόν λόγον καί εις τόν προ
φορικόν καί αποτελεί όριστικώς αναφαίρετο·/ μέρος 
τοϋ γλωσσικού θησαυρού.

Συγχρόνως με τόν έμμετρον ποιητικόν λόγον εμ
φανίζεται εις αυτήν τήν τρίτη·/ περίοδον ή αφελής 
πεζογραφία, ή όποια έχε: ολας τάς καλλιτεχνικής 
ιδιότητας, άλ.λά έπειδή δέν περιορίζεται άπο τό 
μέτρο·/, εκτείνει περισσότερον τήν περιοδολογίαν, 
αποφεύγει τοπικούς ιδιωτισμούς, οθεν είναι πολύ 
πλέον ομοιόμορφός καί συμφωνοτέρα πρός τόν προ
φορικόν λόγον. Είδη αΰτής κυριώτερα είναι τά μι
κρά διηγήματα, καί τά χρονικά, μικρογραφικά. αρ
χέτυπα τοϋ μ ν 9 ισ τ ο ρ ή μ « τ ο ς  καί τής ι σ τ ορ ία ς  τών 
κατόπιν φιλολογικών περιόδων.

’(λ αληθινός πεζός λόγος άρχιζε; εις τήν τέταρ
τη·/ τής γλώσσης περίοδον, ή όποια λαμ.βάνει τήν 
άφορμήν άπο τήν άνακίνησιν άναμοοφωτικών τής 
κοινωνίας ιδεών.Τότε οί κήρυκες τού·/ νέων δογμάτων, 
είτε πολιτικών ε'ίτε θρησκευτικών, ώ ; έχουν ανάγ
κην νά ενεργήσουν εις όσον τό δυνατόν ευρύτερο·/ 
κοινωνικόν κύκλον, παίρνουν ώς κατάλ.ληλον διαδό- 
σεως μέσον τήν δημώδη γλώσσαν, καί εξαναγκά
ζουν τούς συντηρητικούς, τούς φύλακας τών αρ
χαίων θεσμών, νά. κατέλθουν εις τό αύτό πεδίον καί 
νά χειρισθοϋν τό αύτό δπλον εις τήν πολεμικήν των. 
Τότε πρώτη·/ φοράν ή λαϊκή γλώσσα αντηχεί καί 
άπό τόν άμβωνα, καί γράφεται διά νά. πραγμα
τεύεται θέματα καί θεωρητικά καί πρακτικά, ώς τε 
ανάγεται εις το στάδιο·/ τοϋ διαλεκτικού λόγου καί 
διέρχεται κρισιμωτάτην εποχήν. Εως τότε όργα
νο·/ ζωντανόν τοϋ πνεύματος, άλλά μόνον μέσον εις 
τήν περιοχήν τής τέχνης καθ' έαυτήν, δέν έχει άπο 
κτήση τάς άλλας ιδιότητας, όσα; θέλει ό πεζός λό
γος. ό όποιος πρέπει νά ήνα: ή άμεσος τής καθα
ρά; διανοίας ερμηνεία' απορία λεκτικού, ατέλεια 
γραμματικών αρμών, αδυναμία; και ελλείψεις, τάς 
όποιας ο ποιητικός λόγος ή προσπερνά ή θεραπεύει 
μέ τήν εικονικήν άντιπαράστασιν, γίνονται πολύ 
έπαισθηταί όταν, διά νά. έξηγηθώσ: άφηρημένα καί 
σύνθετα νοήματα, νά καθορισθοϋν λογικά! σχέσεις, 
χρειάζεται ακριβέστερα κυριολογία. συντακτική κα
τασκευή ισχυρότερα, καί περιεκτικωτέρα περιοδο- 
λογία.

’Ό τι νλώσσα εύνενήί δύναται υ.έ τήν πολυαεοε- *. * · ' 1 * στέραν ά.νάπτυςιν τοϋ οργανισμού της νά έκπλη-
ρώση άφ εαυτού της καί αυτόν τόν προορισμόν. τό 
μαρτυρεί ή ιστορία τής Ελληνικής Φιλολογίας, 
όπου ό πεζός λόγος, άν καί ά.ργά. έκαταρτίσθη καί 
έτελειοποιήθη θαυμασίως, ώστε κατόπιν έγεινε πρό
τυπον εις τούς Λατίνους' άλλά τό έλ.ληνικόν έθνος 
άγνωστοι ιστορικά! περιπέτεια: είχαν χωρίση παν- 
τάπασιν άπό τήν καταγωγήν του, ώστε, καθώς ό 
πολιτισμός του, μάς παρουσιάζεται αυτοτελής, ο
μοίως καί ή γλώσσα αύτομόρφωτος, εις τό διάστημα 
πολ.λών αιώνων, ά.νέβη άπό τήν άπλουστέραν εις 
τήν συνθετωτέοαν εκφεασιν. Εις άλλην, όλως αντί
θετον θε'σι·/, εύρίσκονται τά έθνη, εάν αδιάκοπος 
παράδοσις τά. συνδέη, πλέον ή όλιγώτερον, μέ τό 
παρελθό ν  αύτοϋ τό αρχαίο·/ πνευματικόν κεφάλαιο·/, 
όσαι καί άν έμεσολάβησαν μεταβολαί, καθώς άπε- 
τυπώθη εις τά συγγράμματα, εις τήν πολιτείαν καί 
εις τήν εκκλησίαν, υπάρχει όλον μέσα εις τήν προ
γονικήν γλώσσαν όθεν, όταν οί πεπαιδευμένοι θά 
μεταχειρισθοϋν τήν νεωτέραν παράγωγον εις άντι- 
κείμενα καθαρώς πνευματικά, έ; ανάγκης λαμβά
νουν τό αρμόδιο·/ λεκτικόν καί τήν καθιερωμένη·/ 
τών ιδεών διατύπωσιν άπο τήν άρχαίαν. Είναι φα
νερόν ότι ή άναγκαία αύτη συναρμολόγησις άρ- 
χαίων στοιχείων καί νέων θά γέννηση δύσκολα προ
βλήματα εις τόν καταρτισμόν τού λόγου. Καί κατά 
πρώτον άλλο; οί φωνητικοί νόμοι καί άλλη ή μορ
φολογία τής αρχαίας γλώσσης καί τής νεωτέρας : 
βεβαίως πιώτος επιβάλλεται κανών νά μή παρχ- 
βιάζεται ή φύσις τής ζωντανής φωνής, άλλά πάλιν

/7ίρί ρΆώββι,ρ

ή αρχαία λέςις είσαγομένη δέν πρέπει νά άλλ.οιωθή 
εις βαθμόν ώστε νά καταντήση άγνώριστος, διότι 
τούτο, άν έγίνετο, θά ήτον ώς νά εχωρίζετο τό 
σώμα άπό τήν ψυχήν, τό σημείο·/ άπό τήν ιδέαν- 
όθεν βλέπομεν ότι εις τάς νεολατινικάς γλώσσας οί 
συγγραφείς έσεβάσθησαν τόν φθογγολ,ογικόν τύπον 
τής αρχαίας λέξεως, άν καί άσύμφωνον πρός τόν 
νεώτερον τοιαύτη παράλληλος παράθεσις δύο δια
φόρων φωνητικών συστημάτων είναι έπιστημον.κώς 
άλογος, καί καλλιτεχνικώς άσχημος, αποτελεί αλη
θινόν βαρβαρισμόν, οποίος ποτέ δεν έπαρουσιάσθη 
εις τάς προηγουμένας τής γλώσσης περιόδους, καί 
δέν έπαρουσιάσθη διότι τής ασυνειδήτου εργασίας 
τοϋ λαού εις τήν άποσύνθεσιν προγενεστέρας γλώσ
σης, καί εις τήν επακόλουθο·/ άναδιοργάνωσιν. πολύ 
διαφέρει ή μέθοδος τοϋ λογίου, όταν έπιχειρή νά 
άναπληρώση τάς ελλείψεις τού προφορικού λόγου 
μέ τά εφόδια τής προγονικής γλώσσης'ό μετασχημα
τισμός εκείνος ένεργείται βαθμηδόν, διέρχεται δια
φόρους φάσεις καί μορφάς έως νά. στερεωθή εις έναν 
τύπον νεώτερον άπ' εναντίας όταν ο λόγιος αναγ
κάζεται νά πά.ρη λέξιν άρχαίαν, τό πράττε: κ α τ ’ 
ευθείαν καί άμεσολάβητα, ώςτε μεθοδική απότομος 
τής είσαγομένης λέςεως συμμόρφωσις πρός τούς 
φθογγολογικούς νόμους τής νεωτέρας γλώσσης θά. 
ήτον αυθαίρετος καί βιασμένη- εάν πράςη τούτο, 
δημιουργεί πράγμα ανύπαρκτον, ούτε άρχαίον ούτε 
νέο·/' άλλά εις τήν άρχαίαν λέξιν δίδεται ή νέα 
μορφολογία, διότι εις τάς νεολατινικάς γλώσσας, 
ώς έχουν τήν κλίσιν σχεδόν ανεπαίσθητο·/ ή πολύ 
διάφορον τής λατινικής, θά. ήτον άλλος βχρβχρι- 
σμός αδικαιολόγητος νά είσαχθή υ.έ τήν άρχαίαν 
λέςιν και ό λεκτικός τύπος καί ή κλίσις" τό πράγμα 
διαφέρει, όταν ή παραγωγός γλώσσα, καί εις τούτο 
όμοιοειδεστέρα πρός τήν προγονικήν, έφύλαςε σχε
δόν άκεραίαν τήν κλιτικήν ιδιότητα" τότε οχ:· μό
νον οί φθογγολογικοί νόμοι άλλά καί ό λεκτικός 
καί ό μορφολογικός τύπος δύνανται νά διατηρηθούν 
χωρίς νά προσβάλλεται τό γλωσσικόν αίσθημα καί 
νά βιάζεται ή φύσις τής νεωτέρας γλώσσης.

Αλλά ή σπουδαιτέρα. τών δύο ιδιωμάτων δια
φορά συνίσταται εις τόν εσωτερικόν οργανισμόν αί 
άρχαίαι γλώσσα:, ιδίως εις τά. συγγράμματα τής 
ώριμου ήλικίας τω ν, άνέπτυςαν εις άκρο·/ τόν συν
θετικόν χαρακτήρα, καί αύτός φανερόνετα: εις όλα 
τά πολυειδή γραμματικά όργανα καί εις τή-/ σύν
τ α ξ ιν  αί νεώτεραι γλώσσαι, γεννημένα*, άπό διάλυ- 
σιν, έφθασαν εις τά  τελευταία τής άναλύσεως όρια. 
όθεν καί έχουν ισχνότατη·/ τήν γραμματικήν κατα-* ΙΤ& * Ν I | _ ·/* » · ^σκευήν: Ιοου ο*ατ·. οί  ττρωτο: - « , ο γ ρ α φ ο ι ,  *αυ) ου- 
νάμενο: νά κατασκευάσουν τόν διαλεκτικόν λόγον 
σύμφωνα μέ τόν νεώτερον αναλυτικό·/ τύπον, προ
σφεύγουν εις μέσα μηχανικά διά. νά συμμορφωθούν 
μέ τήν άρχαίαν πλοκήν, καί επειδή, ώς ήδη ¿παρα
τηρήσαμε·/, αποβλέπουν κυρίως εις σκοπούς πρακτι
κούς ολίγον φροντίζουν περί τών απαιτήσεων τοϋ 
Καλού, περί τής μορφής' έκτος τούτου δέν δύναται 
άπ' αρχής νά. έςευρεθή μία κοινή εις όλους μέθοδος, 
ώςτε συμβαίνει μεταξύ τών συγγραφών τής αυτής 
εποχής νά παρουσιάζωνται πολλά: διάφορά: καί

άνομοιότητες, καί εις τους τύπους, καί εις το λε
κτικόν, καί εις τήν φρασεολογίαν καί εις τήν σύν
ταξιν. Τοιαύτη ανωμαλία, πρόξενος ανακρίβειας 
καί συγχύσεως, γίνεται ψηλαφητώς άτοπος όταν 
ό νέος γραπτός λόγος, ώς έκρίθη ήδη αναγκαίος εις 
τόν δημόσιον βίον καί καθιερώθη ώς επίσημος, είσ- 
άγεται εις τά σχολεία, καί ή διδασκαλία του απαι
τεί άνχγκαίως τό κανονικόν καί τό ομοιόμορφον. 
Τοιαύτη·/ διαρρύθμισιν αναλαμβάνουν οί έξ επαγ
γέλματος γραμματικοί' άλλά ή μέθοδός τω ν, όλως 
συστηματική παίρνει ώ ; γνώμονα τής κανονικότη- 
τος τήν άρχαίαν γραμματικήν, πλ.ά.ττει αυθαιρέ
τους αναλογίας, έπανορθόνει καί επαναφέρει εις τόν 
άρχαίον τύπον τήν λαϊκήν λέξιν, δέν σέβεται τήν 
νέαν σημασίαν της, καί έν γίνει προτιμά προχείρως 
νά. άντλήσν, τό λεκτικόν άπό τόν θησαυρόν τής άρ- 
χαι'ας, χωρίς προηγουμένως νά  έρευνήση έάν κα
τάλληλον το προσοέρη ή νεωτερα, χωρίς νά δοκι- 
μάση άν τήν αρμόδια·/ έκφρασιν δύναται νά πλάση 
είτε ή παραγωγική τής γλώσσης ίκανότης, ε'ίτε ή 
πνευματική, καί κατ αύτό·/ τόν τρόπον συμβαίνει 
νά αποκλείεται ζωντανόν υλικόν καί νά. πλεονάζη 
τό άπονεκρωμένον άρχαίον Τοιαύτη βιασμένη άφο- 
μοίωσις πρός τήν προγονικήν γλώσσαν, εάν προχω- 
ρήση διά πολυν καιρόν άπολέμητος, κατασκευάζει 
γραπτόν λόγον πλαστόν, μή δηλωτικόν τοϋ ενδια
θέτου, ανοίγει μ ίγα χάσμα μεταξύ αύτοϋ καί τού 
προφορικού, μεταξύ τής ολιγαρχίας τών λογιών καί 
τοϋ λαού. Τοιαύτη διγλωσσία επικρατεί ενόσω φαί
νεται ότι δεν γίνεται πρόσκομμα εις τά υλικά τής 
κοινωνίας συμφέροντα' άλλ' όταν ελθη στιγμή νά 
έννοηΟή ότι τά  συμφέροντα ταϋτα  είναι αχώριστα 
άπό τά  πνευματικά, όταν μεσουρανήση τό φώς τοϋ 
πολιτισμού, εις τό όποιον όλοι έχουν δικαίωμα νά 
μετέχουν, τότε οί φιλοπρόοδοι αισθάνονται τήν 
ανάγκην νά υποβάλουν εις έλεγχον καί νά αναθεω
ρήσουν τό διαμορφωτικόν τής γλώσσης σύστημα, νά 
τήν επαναφέρουν εις τά  φυσικά της όρια και νά τής 
αποδώσουν τόν αληθινόν χαρακτήρα.

'Γής γλώσσης τήν άναμόρφωσιν, εις αύτήν τήν 
περίοδον, ενεργούν φιλόκαλοι λογοτέχναι, εάν είναι 
ικανοί, όχι μόνον νά κατεδαφίσουν, άλλά καί νά 
ανοικοδομήσουν, νά φέρουν άπό τάς άκόμη άγνάς 
πηγάς ζωντανά ρεύματα καί καθαρά μέσα εις τήν 
ακίνητον νεκροθάλ,ασσαν τής συνθηματικής γλώσ
σης- όπως τό υψηλόν τούτο έργο·/ τελεσφόρηση 
απαιτείτα ι, μέ τόν κανονιστικόν νοϋν νά συνεργήσουν 
πάντοτε τό αίσθημα καί ή φα/τασία, ύποτασσόμενα 
εις άκρα·/ εύλά.βειαν πρός τήν φύσιν τής ζωντανής 
φωνής. Είναι αληθές ότι αυτοί οί μεταρρυΟμισταί, 
και άν τύχη νά είναι κάτοχοι τής γλωσσοπλαστι
κής δυνάμεως τών πρώτων ποιητών, δεν έχουν 
πλέον απέναντι των ώς διαμορφώσιμον ύλην τό 
αμίαντον τής λαϊκής γλώσσης στοιχείον όπως τό 
είχαν εκείνοι άπό τήν άτεχνο ν εργασίαν λογογράφων 
άπειρων, καί άπό τήν διορθωτικήν τάσιν τών σχο
λαστικών, ή γλώσσα μόνον εις τόν γραπτόν λόγον 
έπαθε·/ αλλοιώσεις καί εις τήν ύλην καί εις τήν μορ
φήν καί μέρος αυτών έπέρασε εις τήν χρήσιν έκτε- 
ταυ.ένου τής κοινωνίας κύκλου, κυρίως εις τά  πολι-
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τισμένα κέντρα, καί τοιοϋτοι γλωσσικοί νεωτερισμοί 
μετεδόθησχν διότι ικανοποιούσαν αμέσους βιωτικάς 
άνάγκας καί είχαν τό επίσημον κύρος τής πολιτείας. 
Ά πό  τούτο εννοείται πόσας δυσκολίας, εις όλα τά 
έθνη, άπήντησεν ή καλλιτεχνική τού γραπτού καλ
λιέργεια, αφ ' ού καί αυτός ό προφορικός λόγος έ
παυσε νά είναι τ ι ομογενές καί όμ,οιόμορφον, έγέμι- 
σεν αρχαϊσμού; καί ξενισμούς, οι όποιοι τόν παρε- 
μόρφωσαν. Εις τήν σπουδαία·/ ταύτην έργασίαν οί 
λογοτέχναι παντού ώδηγήθησαν όχι άπό τήν αυ
θαίρετον μέθοδον τών διορθωτών τής γλώσσης, άλλά 
ά.πό τό γενικόν γλωσσικόν αίσθημα, τό οποίον τούς 
έδειξε ποια άπό τά  είσαγόμενχ άλλότρια στοιχεία 
είναι ασυμβίβαστα πρός τόν ίδιον οργανισμόν τής 
ζωντανής γλώσσης, καί ποια είναι ευκόλως άφο- 
μοιώσιμα. Τά πρώτα δοκίμια καλλιτεχνικής πεζο
γραφίας, συνήθως μεταγλωττίσεις άριστούργημάτων 
τής αρχαίας ή τής συγχρόνου ξένης φιλολογίας, 
φανερόνουν τήν άμηχανίαν πρός τήν όποιαν αγωνί
ζεται ό συγγραφεύς, άλλά όσον καί ά·/ είναι άτελή 
επενεργούν εις τον προφορικόν λόγον, ό όποιος βαθ
μηδόν άπό αύτά εξευγενίζεται καί πλουτίζεται, διά 
νά χποτελέση νέον έδαφος εις ίκανωτέρους γλωσ- 
σοπλάστας.

Κατ' αυτόν τόν τρόπον ή γλώσσα ζυμονεται 
μέσα εις τήν κοινωνίαν μέ τήν άμοιβαίαν άδιάκο- 
πον ενέργειαν τού λαού καί τών λογιώ ν τοιαύτη 
διάπλασις βαθμιαία καί άψηλάφητος γίνεται τα 
χύτερα καί σκοπιμώτερα όπου υπάρχουν μεγάλα 
εθνικά κέντρα, άπό τά όποια καί μόνα δύναται νά 
προέλθη ή δόκ ιμ ο?  χρήσ ι?  καί β υ ν ή δ ε ια ,  λόγος 
προφορικός καί γραπτός συνάμα, όσον τό δυνατόν 
ομογενής καί ζωντανός, άξιος νά  ονομάζεται έθνι- 
κός· καί τόσο περισσότερον θά απόκτηση αύτά τά  
προσόντα, όσον άφθονώτερα περιέχει λαϊκά στοιχεία 
απέναντι τών σχολαστικών πλασμάτων.

Τοιαύτη τής γλώσσης τροπή ή όποια δέν ύπόκει- 
τα ι εις ώρισμένους κανόνας, διότι είναι ή συλλη- 
πτική εργασία ολοκλήρου τής κοινωνίας, θά δώση 
τόν καλλιτεχνικόν εις τήν γλώσσαν τύπον, καί ή 
γνησιότης τούτου δοκιμάζεται καί αναφαίνεται πρό 
πάντων εις τό ζ ΐρ ά μ α ,  καί εις τό Μ ν& ιΰτόρημα , 
διότι τά  καθολικώτιρα ταϋτα  καί περιεκτικώτερα 
τών φιλολογικών δημιουργημ.άτων, δέν δύνανται 
ούδέ εφήμερο·/ ζωήν νά ζήσουν έάν τό γλωσσικόν 
των σύστημα δέν είναι νοητόν, αισθητόν καί συμ
παθές εις τήν κοινωνίαν.

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ  Π Ο Λ Υ Λ Α Σ

Α Π '  Τ Α  " Λ Ε Υ Κ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α . ,

Ο ΠΟ ΝΟ Σ T O T  NOT

Ί i π ό νο ς τοϋ  κουμ ιοϋ ε ίν ε  τυα νίις  
κα ί τ ι ίς  κοοο ιάς ι> π ό νο ς  πειί> μεγάλος, 
τοϋ  νο ϋ  όμως ύ π ό νο ς  ε ίν ε  άλλος, 
τοϋ νο ϋ  ό π ό νο ς ε ίν ε  κεμαυνός.

Νηί κ εραυνό ς ! κ α ί μ έό ' ιΐτ ' ά νθρ ω π ινο  
κ εφ ά λ ι, π ο ϋ  ά<ι ά ϋγνεφο  τό ν  κρ ύβε ι, 
γ κ ρ εμ ίζ ε ι Εναν κόάμο φω τε ινό , 
κ α ί φθείρ ε ι τ ί ι  ζω ή  κ α ί τ ίι  ά υ ντρ ίό ε ι.

Ί Ί ιλ ά  τ '  ά ά τ ίρ ια  ιΐέρ νο ντα ι 
δ εμ ένα  Οτύ όκοτάδ ι, 
κ α ί τά  3ο υνίι όλ ιγόφω τες 
ΰ ζ ώ ν ο υ ν  τ ύ ς  κορφές.

Σ τη Χ χίδη χρυΟοφτέοωττι 
α π λ ώ ν ε τ α ι ή  ελπ ίδ α , 
κΓ  όλου τοϋ  κόδμου ό θόρυβος 
ξ α ν α γ ε ν ν ιέ τα ι άογός.

Ζ ωής λαχτάρα  κ ’ έρω τας . . . 
κ α ί ά τη ς  α ϋ γ ιΐς  τό  γέλο ιο  
άλλο ι κ ο ιμ ο ύ ντα ι ά ξέγνο ια ιίτο ι 
κ ι '  ά λλο ι γοργό ξ υ π ν ο ύ ν .

Κι' ιί άρρωδτος π ά νά δ υχ α  
ά το ϋ  π ό νο υ  τό  κρ εδ ά η  
ό λο νυχ τ ίς  παράδερνε 
δ έν Λ γοο ικ ιέτα ι π ε ιό .

Κ1 ίι κόρη π ο υ  ξα γ ο ύπ νη δ ε  
γ ιά  τ ό ν  κρυφό τ η ς  πόθο. 
κ ο ιμ ά τα ι άλαφροδτιίϋωτη 
δ¿ιν το  μ ικρό π α ιδ ί.

"Ε νας μ ονά χ ’ άκο ίμ ητο ς 
ώ ς τ ί ιν  α ΰγο ϋλα  μ ένε ι,
Ενας μ ονάχ ’ ά π ε ίρ α χ τ ιι 
τ ί ιν  κ λ ίν η  παρα ιτα .

Λέτε. ! μέ μ ά τ ια  κό κκ ινα  
κ α ί π εθ α μ ένο υ  χρώμα 
μ ο ιά ζε ι τα  φω ς π ο ϋ  τρέμοντας 
μπροδτά  του  ξ εζυχ μ .

Ι ίο ιό ς  ε ί ν ε ;  M il βαουόμοιρος 
π α τέρ α ς  π ώ χ ε ι μ άθει 
π ώ ς  δ ύρθ ιικ εν  ί ι  κόρη του  
δτό δρόμο τ ά ς  ν τ ρ ο π ή ς ;

Φονιάς μ ην ε ίν ε  κ ’ α ίμ ατα  
μπροδτά  το υ  τρ έχουν μ α ύ ρ α ; 
μ ϊ ιν  κ λ έφ τη ς  κ α ί μ ετάνο ιω δε 
π ο ϋ  ρΛ μαξ’ έκ κλη δ ιά  ;

"Ο,τι κ ι ’ α ν  ε ίν ε  κλώ ζετε 
τη ν  άνθρω πο  π ο ϋ  μ ένει 
ώ ς τ ί ιν  α ύ γ ίι μ ' άνήδυχ ιι 
τά  μ ά τ ια  κ α ί τό  νοΰ·

Ό  πόνο ς το υ  <> αθώρητης, 
ιί δράκοντας ¿ι πόνος 
δ ιοριάζει δέ χαλάδματα 
τ ί ιν  έρμη του  ζω ή  . . .

Ί 'η λ ίι τάδτέρ ια  χ ά θηκα ν 
δ εμ ένα  δτό δκοτάο ι, 
κ Γ  ολόγυρα δ κορ π ίδ τ ιικ ε  
το φώ ς τ ’ αληθ ινό ,

Καί μοναχά δ τό ν άνθρω πο  
π ο ϋ  τέτο ιο ν  κρ ύβ ε ι πόνο  
δέ ρ ίχ νε ι μ ιά ν  αχτίδα  του 
κ ι '  αύτό  τό θείο φώ ς.

Μ,  Α. Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η Σ

Κίμων 'Ανδρεάδη?

στρατηγική διά -/ά προκχτα/άβη; τάς θέσεις, έττειΛή 
έ-/νόησες, ότι θα σου επιτεθώ γιά  νά μή τιμωρήση;ΚΙΜΩΝ ΑΝ ΔΡΕΑΔΗΣ'

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

0  ’ .
Είχε·/ έ·/ τώ  αύτώ τάγματι ό Άνδρεάδης προϊ

στάμενον, τον λοχαγόν Φίλ.ιππον Βράγκαν, ά ςιω - 
ματικό·/ βαθείας στρατιωτικής μ.ορφώσ.εως καί έγκυ- 
κλοπαιδ'.κοϋ καταρτισμού λίαν άρτιου.

Τυχών διακεκριμένης οικογενειακής ανατροφής, 
έκπαιδευθείς καί έν τή αλλοδαπή στρατιωτικώς, 
κατετάχθη εις τό πεζικό·/ έξ έρωτος άμετρου πρός 
τό όπλο·/ τοϋτο, έργαζόμενος άδιαλείπτως καί κα- 
τεχόμενος ύπό τής εύγενοϋς φιλοδοξίας τής υπερο
χής έν τώ κύκλω τής συναδελφότητος.

Άγαθώτατος καί άβρότατος τήν ψυχήν, είχε τήν 
παράδοξον μονομανίαν έπιδείξεως αναισθησίας καί 
στυγνότητος, κρύπτω·/ δέ τούς θησαυρούς τών αι
σθημάτων του, τούς έκάλυπτεν ύπό παγερά στρώμ- 
μ.ατα σαρκασμών καί είρωνίας, έπιτηδευόμενος ανύ
παρκτο ·/ ξηρασίαν ψυχής, αύτοσυκοφαντούμενος, 
χλευάζω·/ παν ότι δέν είναι ύλη, καί άπαρνούμενος 
πάσαν πίστιν εις οϊον δήποτε ιδανικόν. I I είρωνία. 
ο σαρκασμός.ήσαν δι αυτόν ο επιούσιος άρτος, είρω- 
νια όμως, τήν όποιαν δέν έφερον εις τό στόμα αύ
τοϋ οι κυμ.ατισμ.οί καοδίας συνταρασσομένης ύπό 
του φθόνου καί τής μοχθηρίας, ά λλ ' άκακος, άπό 
μόνης τής μονομανίας τής ευφυολογίας, έλαφρά, ώς 
ή ρυτιδοϋσα μόνην τήν έπιφάνειαν ά.κυμάντου θα
λάσσης ριπή.

ΊΙγάπα ο>ς αδελφός τόν Λνδρεάδην, βαθύτατα 
έκτιμών τής ψυχής του τήν ευγένειαν, άλλ ούδε- 
μι'αν παραλείπω·/ εύκαιρι'αν,όπως τόν λούη διά πο 
ταμού σαρκασμών καί σκωμμάτων.

Εις ταϋτα  δέ ενεπνέετο κυρίως έκ τής επιείκειας 
καί τής μαλακότητος τοϋ χαρακτήοο; τοϋ Κίμωνος, 
πρός τόν όποιον ούδεμίαν παρέλειπεν εύκαιρι'αν,όπως 
άναπτύσση τήν ταπεινήν ιδέαν, τήν οποίαν είχε 
περί τής ανθρώπινης καρδίας.

— θ ά  λασπώσης. αγαπητέ μου Κίμων. τώ έλε
γε·/ ημέραν τινά . άν ζητήσης παρ αυτής εύγενε- 
στέρας έμπνεύσεις καί ύψηλότερο·/ προορισμόν, άπο 
τόν προορισμόν τού στομάχου σου.ποϋ αιωνίως άλε
θε: γιά  λογαριασμό σου, σάν μυλωνάς ακούραστος, 
ά,πό τόν προορισμόν τών έντέρων σου. τής κοιλίας 
σου. τής ούοοδόχου κύστεως, τά. όποια όλα έχουν 
επίσης υψηλά καθήκοντα, άπό τόν προορισμόν τών 
ποδών σου. τών ύπομονητικών αύτών άχθοφόρων 
οί οποίοι σε μ.εταφίρουν όπου ορίζεις. Είναι ή άλή- 
θεια, ότι γιά  τά. όργανα αύτά. ή ποίησις δέν κα
ταδέχτηκε ποτέ να γράψη δύο στίχους, ένώ άφότου 
Ιγεινε ό κόσμος δέν έπαυσε να σαλιαρίζη ό ι«  τήι> 
καρά ία  ν τή ν  παλλ ,ομ ίνην ,  δι αύτό δηλαδή τό βρω
μερό λαμ.πίκο τοϋ αίματος.

— Δεν ήξεύρω ποϋ χτυπούν πάλ ι αύταίς ή καμ- 
πάναις σου, Φ ίλιππε,τοϋ είπε μειδιώ·/ ό Κίμων,αλλά 
μ.οϋ φαίνεται ότι όλαις αύταίς ή θεωρία:; είναι

1 Ί3ε σελ. 2 ί2 .

εκείνο τό δυστυχισμένο στρατιώτη τοϋ λόχου μας 
τόν Κρανά, όπου έκαμε τεσσάρων ημερών ύπέρβασι 
άδειας, γ ια τ ί άροώστησε του κακόμ.οιρου τοϋ πα ι
διού ή μ.άννα του.

— 'Εδώ είμασθε ! Πάλι φιλανθρωπίαις- πάλι συγ
κινήσεις και ξεψυχήματα καί εύεργεσίαις. Ά λλά  
αύτό έπί τέλους καταντά ανυπόφορο. Δέν μου λές, 
Κ ίμωνδέν σκοπεύεις επί τέλους νά πάς στέ γιατρό, 
νά κυταχτής, γ ι ’ αύτή τήν επικίνδυνη μ.ονομανία 
ποϋ σέ παραδέρνει, νά ζητής νά κάμης όλο τόν 
κόσμο έχθρούς :

— ’Εγώ νά κάμω όλο τόν κόσμ.ο έχθρούς; Καί 
γ ια τ ί παρακαλώ :

— Ί’ί νόστιμο ! Μέ ρωτάει γ ια τ ί ! Ά πλούστα- 
τον εν τούτοι; καί εύνόητον αύτό τό γιατί· Διότι 
ά.πεφάσισες νά εύεργετήσης όλο τόν κόσμο.

— Αύτό πάλι δέν τό περίμενκ. Μήπως σήμερα 
σοϋ μ.πήκε νά μέ διδαξης, ότι ή, εύεογεσία μάς δη
μιουργεί έχθρούς. ότι ό άνθρωπος δεν αγαπά τόν 
εύεργέτην του ;

— Νατα ! Ά πό πού λοιπόν μάς κόπιασες, τα 
λαίπωρε, γ ιά  νά μήν τό γνωρίζης αύτό ; Ά πό  τήν 
Ουτοπίαν, ή μήπως ά.πό τήν Ήλιούπολιν, τήν πό- 
λιν τών τελείων άνθρώπων, καί τής άγια; κοινωνίας, 
τήν όποιαν όμως.μ.άθε.ό Καμπανέλλας είχε τήν φρο- 
νησιν νά τήν κτίση εις τόν ήλιον, γ ια τ ί εκεί, ξέρεις, 
οι κίνδυνοι τού εμπρησμού της είναι πολύ ολιγώτε- 
ροι,παρά άν έκνμνε τήν ανοησία νά τήν τοποθέτηση 
έπί τής γής αύτής.

— Δυστυχώς δεν έχω τάς γνώσεις σου, Φίλιππε, 
καί.δέν γνωρίζω τίποτε ούτε περί τοϋ Καμπανέλλα. 
ούτε περί τής Ηλιουπόλεως. Ά λλά  έκείνο ποϋ α
νυπομονώ νά μάθω είναι, έάν ή αρρώστια τή ς παρα
δοξολογίας σε έκυοίευσε σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά 
ύποστηρίζης, ότι τόν άνθρωπον δέν τόν ελκύει ή 
εύεργεσία :

— Είπα έγώ τέτοιο πράμ.μα : “Ελα Παναγία 
μου ! Με παρινόησε; οικτρα. Τόν συγκινει καί τόν 
ελκύει, καί πάρα πολύ μάλιστα. Ό ταν άξαφνα 
ένας άνθρωπος πεσμένος εις τή θάλασσα, χαχλα- 
κίζε: δέρνοντας με τά  χέρια τό νερό. βγάζει ά.πό τό 
στόμα μπου-μπουλίθραις. καί ετοιμάζεται νά κατα
καθίση καμμιά δεκαριά όργυιαις βαθειά, γιά. νά τόν 
γλεντίσουν ύστερα, σάν όρεχτική ζακούσκα τά 
ψάρια, θά χαρή καί θά. συγκινηθή καί πολύ μάλι
στα, έάν βουτήξης μέ κίνδυνο τής ζωής σου καί 
τόν βγκλης έξω καί τόν στεγνώσης. Καί ό χρεώ
στης. όπου άπό μέσα άπό τά. κάγκελά α τής φυλα
κής. βλέπει άπόξω τή γυναίκα του καί τά παιδιά 
του πανιασμένα άπό τήν πείνα, πολύ θά χαρή, 
πολύ θά συγκινηθή νά τοϋ πληρώσης τά χρέη καί 
νά τοϋ δωσης και λίγα. λιανά έτσι γιά. μαγιά , νά 
δούλεψη. Καί εκείνος ποϋ ετοιμάζεται νά καπνίση 
τά μυαλά του, γ ιατί έπαιξε στά χαρτιά, ξένα χρή
ματα καί τόν περιμένει ή άτιμ.ία καί ή ειρκτή, θά 
δεχθή μέ δάκρυα τή  βοήθεια σου, ή οποία θά τον 
σώση. Βεβαίως ο άνθρωπος αγαπά πολυ τήν ευερ
γεσίαν. ΓΙοιός λέει όχι;
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— Τότε που είναι ή διαφωνία μας ;
— Είς τοϋτο, αγαπητέ μου φιλάνθρωπε, πολύ- 

δχκρυ καί χρονίως συγκεκινημ,ένε. Ό τι έγώ δεν 
σου είπα, ¿τι αγαπά καί τον ευεργέτην του. Κά
ποιος μέγας στρατηλάτης, άν δεν άπατώμαι,ό Φί
λιππος, ό συνονόματος μου, είπε ποτέ. Τήν θέλω 
τήν προδοσία, βδελύσσομαι όμως τόν προδότη. 
ΙΙίστευσέ με' πάς άνθρωπος ανεξαιρέτως ή μπορεί 
νά είπη, δέν λέγω χωρίς νά έρυθριάση, τοϋτο θά 
ήναι ίσως ολίγο δύσκολο, άλλά σίγουρα χωρίς νά 
ψευσθή,άγαπώ τήν ευεργεσίαν,βδελύσομ.αι όμως τόν 
ευεργέτην μου.

— Είναι καί παράξενα καί απαίσια αυτά όπου 
λέγεις. Άφοϋ, διά νά παρακολουθήσω πρός στι
γμήν τά  ιδικα σου τά.παραδείγματα, άγαπά ό άν
θρωπος τήν ζωήν του, τήν τιμήν του, τής οικογέ
νειας του τήν ύπαρξιν, πώς δέν θά άγαπά, κ α τ ’ 
ανάγκην, εκείνον, ό οποίος του χαρίζει τήν ζωήν, 
ή τήν τιμήν, ό οποίος του σώζει τά παιδιά του; 
ΙΙώς δέν θα είναι κατά φύσιν ευγνώμων :

—  Αυτό φαίνεται έκ πρώτης όψεως τά σωστό' 
καί διά τοϋτο, ή πονηρά αύτή ύαινα, ό άνθρωπος, 
αίσχυνόμ.ενος, έφροντισε νά περιλάβη είς όλ,ας τάς 
γλώσσας καί είς άλα τά  λεξικά, όταν πρόκειται 
περί γλωσσών αί όποίαι έχουν τήν δυστυχίαν νά 
αποκτήσουν λεξικά, τήν λέξιν εύγνωμοσύνη. Αλλά 
είναι λέξις ψευδής, Κίμων, έννοια άνύπαοκτος, τήν 
όποιαν όλοι οί αιώνες,οί οποίοι, παρήλθον δέν ήρκε- 
σαν διά νά χαράξουν έπί τής άνθρωπίνης καρδίας, 
όπως δέν θά άρκέσουν ολοι εκείνοι, όσοι θά. παρε- 
λάσουν έν τώ  μέλλοντι.

— Καί διατί τοϋτο ;
— 'Απλούστατα, διότι τό ζώπυρον παντός αν

θρωπίνου αισθήματος είναι ό εγωισμός. Εγωισμός 
άκρατος, τόσο» δέ μάλλον ισχυρός, καθ ’ όσον λανθάνει 
κρυπτόμενος καί πιιζόμενος ύπό τά βαρύ προσω
πείο·/ αισθημάτων,τά άποϊα περιβάλλονται τήν στο
λήν τής αύταπαονησίας. Ό  εύεργέτης άγαπά καί 
λαχταρεί διά τόν εύεργετούμενον, διότι είναι έργον 
του ή ευεργεσία,διότι αύτος δρά,ένω ό άλλος άπλ,ώς 
τήν ύφίσταται 1. Λιά τής εύεργεσίας ό ανθρώ
πινος εγωισμός εξυπηρετείται θαυμάσια. Είναι, 
βλέπεις ό γενναίος δωρητής ό εύεργέτης, είναι ά 
Θεός ά ά φ ’ ύψη/.ου εκτείνω·/ τήν χείρα διά. νά 
πληρώση αγαθών τόν δειλόν εκείνον, τόν δακού- 
οντα εύεργετούμενον, ό όποιος τείνει τήν χείρα 
ώς προς επαιτείαν.

— Τότε διατί επιζητεί καί αποδέχεται την εύερ- 
γεσία·/. άφοϋ είναι τόσον ταπεινωτική :

— Διοτ: το·ύ χρειάζεται, κύριε' νόστιμο·/! Ά:ότι 
ή ανάγκη ή άγρια του επιβάλλει νά σωθή. νά άνα- 
πτυχθή, νά ύπαρξη δι ’ αύτής. Τήν στιγμήν εκεί
νην ά άνθρωπος θηρεύει απλώς τό συμφέρον είς

1 Ά ρ ισ τ ο ν  έλους ΊΙΟικιΰν Ν ιχομαχείω ν I. \ II. « Οί 
ο εϋεεγέτχ ι τούς ενεργετηΟ εντκς οοκούσι μάλλον ο ιλ ε ίν . 
ή οί εύ πχθόντες τούς δράσχντας. “Οπερ κ α ί έπ: τώ ν  τ ε 
χ ν ιτώ ν  σ υα β έβ η κ εν ' πας γαρ τό  οικείο·/ έργον ά γ α π ϊ 
¡/.άλλον.ή αγαπηθεί?, άν υπό τού 'έργου,εμψύχου γενομένου. 
Τοιούτοι δή έο ικεν κ α ί τό τ ιϋν  ευεργετώ ν. Τό γάρ πεπον- 
Οός έργον έ σ ιίν  α υτώ ν .

204

αύτόν, αποδέχεται τό ωφέλιμον όταν αύτά έπι- 
τευχθοϋν, ούδέν απομένει τό εύφρόσυνον έν αύτή 
τή αποθήκη τών αισθημάτων, ώς άρέσκεσθε νά 
θεωρήτε σείς οί εύαίσθητοι τήν καρδία·/ 1. Καί 
όχι μ.όνον δέν απομένει τίποτε εύφρόσυνον, άλλά τό 
εναντίον συμβαίνει. Επειδή τήν στιγμήν τής εύερ
γεσίας ό ανθρώπινος εγωισμό; του εύεργετουμ-ένου 
ανέρχεται άληθή Γολγοθά·/, ποτίζεται όξος καί χο
λήν, καί σταυρόνεται έπί σταυροϋ υψηλότερου άπό 
τόν τοϋ Σωτηρος, μόλις συμπληρωθή ή εύεργεσίχ, ή 
άντίδρασις επέρχεται άμεσος, απότομος, άγρια. Ό  
καμφθείς εγωισμός αναλαμβάνει τά κράτος του. Οί 
οφθαλμοί εκείνοι, οί όποιοι έταπεινοϋντο πρά τοϋ 
ευεργέτου δειλοί, ύψοϋντα: ήδη είς τήν θέαν του 
προπετείς. Ά·/ δέ σου έλθη ποτέ ή διάθεσις νά 
άναλύσης χημικώς τάς ακτίνας τάς όποιας εκ
πέμπει τότε τό βλέμμα τω ν, θά εύρης έντός αύτών, 
μή άμφιβάλλης, καί αύτό τό μίσος. Διότι ή καρ
δία άναπετά κατά τήν ώραν εκείνην ύπερήφανος 
τήν σημαίαν τής ανεξαρτησίας της. Γνωρίζεις ποια 
είναι αύτή ή σημαία, Κίμων ;

— Ό χ ι- καί ούτε θά είχα επιθυμίαν νά τήν γνω
ρίσω. Θά είναι κανένα βρωμ.οπανο, τά όποιον, π ί- 
στεψέ με, δέν θά χαιρετήσω ποτέ.

— ’Αλήθεια βρωμ.οπανο. Έ χει τό χρώμα τό 
σκοτωμένο τοϋ βρωμερού αίματος τής ανθρώπινης 
καρδίας, άφοϋ, σού λέγω, είναι τό έμβλημά της. 
Είναι ή ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ.'

— Έ γώ  έν τούτοις δέν ενθυμούμαι είς ποιον άρ- 
χαίον συγγραφέα άνέγνωσα, ότι ή άνάμνησις τών 
εύεργεσιών άποτελεϊ διαρκή άπόλάυσιν τής εύεργε
σίας, ώς άν αΰτη συνεχίζεται.

— Αύτό είναι πολύ συγκινητικόν. Δύσκολα όμως 
θά μέ πείσης, ότι κάθε στιγμή ποϋ βλέπεις ή ποϋ 
θυμάσαι,εκείνον όπου σου έχάρισε χίλιαις δραχμαίς, 
είναι σάν νά κατρακυλούν στην τσέπη σου άλλαις 
χίλιαις. Καί επειδή μοϋ έθύμισες τούς αρχαίους, 
σού λέγω, ότι άπάνω σ’ αύτό τά ζήτημα θά ήσαν 
πολύ ύποκριταί, διότι όλοι πλειοδοτούν πώς νά 
χαρακτηρίσουν τήν αχαριστίαν, ιός εξαιρετικόν, καί 
παρά φύσιν φαινόμενον, ώς έκτακτον ανα ισχυντ ία} ',  
ένώ έγνώριζον πολύ καλά. ότι είναι καθολικός χα - 
ρακτηρ τής άνθρωπάτητος, αύτοί οί όποιοι τήν α
γνωμοσύνην είχον άνυψώση είς δόγμα πολιτειακόν. 
Μάρτυρες ο Αριστείδης, ό Σωκοάτης, ό Θεμιστο
κλής, και όσους άλλους ήμπορέσεις νά ένθυμηθής. 
"Ενας μόνος, ό Σταγειρίσης έβαλε τή σμίλη βα- 
θειά μέσα σ ’ αύτό το βρωμερό έ'λκος τής ανθρώπι
νη; ψυχής, ά λλ ’ αύτός. φίλε μου, ήτο τ: περισσό
τερον παρά μεγαλοφυία. διότι διέγραψε τόν κύκλον 
τών ορίων τής ανθρώπινης γνώσεως αύτός. και έπί 
τοϋ φυσικού κόσμου, καί έπί τοϋ κόσμου τής ψυχής. 
Καί περ ιωρισμένη μέσα σ ’ αύτόν τόν κύκλο ν. σάν

1 Άριστοτέλους αυτόθι. « "Αμα δε και τώ μεν ενεε- 
γετη καλόν τό κατά τήν πραςιν, ώστε χαίρειν έν ώ τούτο, 
τώ δέ παΟόντι ούδέν καλόν έν τώ δρασαντι. άλλ’ είπε?, 
συμφέρον' τούτο δ’ ηττον ήδύ και φιλητόν. Τώ μεν ούν 
πεποιηκότι μένει τό έργον, τό καλόν γαρ πολυχρόνιον, τ··ι 
δέ ΓταΟόντ; τό χρήσιμον παεοίχεται ».

τό άλογο στό ιπποδρόμιο, χοροπηδά έκτοτε ή 
ανθρώπινη σοφία.

— Δέν ι/.έ πείθεις, ούτε συ, ούτε ά Σταγει- 
ρίτης σου. Καθ’ έκάστην έν τή κοινωνική ,ωη 
βλέπω τούς άνθρώπους ένθυμουμένους καί τάς 
έλαχίστας υπηρεσίας καί αποδίδοντας αύτάς 
προθυμότατα.

— Τάς έλαχίστας μάλιστα, ώ χπολογητά 
τής ανθρώπινης άγαθότητος. ΙΙοίος λέγει οχι.
Ά λ λ ’ αύταί αί ύπηρεσίαι δέν δημιουργούν την 
ύποτέλειαν τής ψυχής, τήν όποιαν σού εξή
γησα, διότι είναι εύκ.ολον εις πάντα και κατά 
πάσαν στιγμήν νά τάς άποδώση. Αύταί απο
δίδονται μάλιστα μετά μεγάλης σπουδής. Καί 
ίσα ϊσα, αύτή ή σπουδή, ¡/.έ τήν όποιαν απο
δίδει ό άνθρωπος αύτάς τάς μικράς εύεργεσίας, 
έπρεπε νά σέ κάμη νά έννοήσης τ ι βάρος είναι 
διά τόν εύεργετούμ.ενον ή ευεργεσία, και μετα 
πόσης χαράς σπεύδει νά το ξεφορτωθή, όταν 
τοϋτο είναι εύκολον.

— Έ γώ  συνήντησα τάς ενδείξεις τής ευ- 
γνώι/.οσύνης καί έπί μικρών και επί σπουδαίων.

— Τάς ενδείξεις τη ς, ώς λέγεις, ή μπορεί' 
τήν εύγνωμ.οσύνην όμ.ως ποτέ. Καί οταν τας 
συνήντησες αύτάς τάς ενδείξεις, άφεύκτως θά 
είχες άντικού σου κανένα ό οποίος επιτηδευετο 
εύγνωμ.οσύνην, έπειδή άνέμ.ενε συνέχειαν τών 
εύεργεσιών. Είς τήν περίστασιν αύτήν ή εύγνω- 
μ.οσύνη είναι τό προσωπείο·/ τής προσδοκίας, 
έκ φόβου μήπως κλεισθή ά άνοικτος λογα- 
ριασμ.ός τής εύεργεσίας- όπως ε·.πε κάποιος περι 
τών έμπορων, ότι είναι τακτικοί εις τάς πλή
ρωμά; των όχι έξ αισθήματος δικαιοσύνης, 
άλλά διά νά μή τούς κόψουν τήν πίστωσιν. 
βλέπεις, είς τήν περίστασιν αύτήν, π α ί,ε ι το 
πρόσωπον τής καρδίας ή πονηριά τού πνεύ
ματος' άλλ’ αύτό είς τό τέλος κουράζει' καί η 
κωμωδία παύει τήν ίδια στιγμή, οπου θά παύ
ση τό συμφέρον' .

' — Ποτέ λοιπόν δέν υπάρχει ευγνωμοσύνη 
χωρίς υστεροβουλίαν ;

Σού τά είπα- ή ευεργεσία πληγόνε: τήν υπε
ρηφάνειαν τοϋ εύεργετουμ-ένου. Ό ταν είναι μικρά, 
τό τραύμα θεραπεύεται διά τής άποδοσεως. Οταν 
όμως είναι μεγάλη καί έξοχος, όταν ανάγεται είς 
ύψος θυσίας, όταν δημ.ιουργης ή σώζης μ.ιαν υπαρ- 
ξιν. τότε ό εύεργετούμενος μή δυνάμενος νά από
σειση άφ ’ εαυτού τήν ύποτέλειαν ταύτην, βλέπει 
διαρκώς έν τώ προσώπω τοϋ ευεργέτου του ενα 
οχληρόν δανειστήν-, ένα αφόρητο·/ αύθέντην. Και 
ν.έ όσην λεπτότητα καί ά·/ ποοσπχθής, ώστε ποτέ 
•/ά μή ένθυμήται ότι τόν εύηργέτησες, όσον καί α·/ 
άρκήσα: είς τήν άγάπην του καί μόνην, καί είς

1 Μιιχίιηεδ <1ιι <1 ι«ι· (Ιο Ια ΙίοιΊιοΤοιΚ'ΠιιΙΙ. (Α III 
« Ι ,ν* ρ π Ι  ηι· δΐιιΐΓΜΐ ¡ο ικ τ  ΙοηιτΚ·ηιρκ Κι ρβΓβοη-
η » ιτο  ι ΐα  ΐΌ ΐ 'ΐ ι ι ·» .  , .

'/ 'Λϊΐστοτέλους, αύτόΟι « . . .  Οί μεν ευεργετηθεντες 
όοείλσυσι, τοίς 5ε εύεργέτχις οφείλεται' κχθχπερ ουν επί 
τών δανείων οί όφείλοντες βούλονται μη είναι οις οφει- 
λουσι . . . »
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Κόρινθος κ α ί ΙΙαρναόόός

τούτο θά τήν πάθης, κακόμοιρε. Διότι μονος ά ευ
εργετών ύφίσταται αύτό τό παράδοξον δυστύχημα, 
να έμπνέεται ύπό αγάπης θερμής πρός τό·/ εύεργε- 
τούυ.ενο·/. τής όποιας ή σφοδοότης είναι κατ ευθείαν 
ανάλογος πρός τό μέγεθος τής εύεργεσίας. Οσο·/ ά- 
φορά τόν εύεργετούμενον θά μισήση πολύ αύτον τον 
αύθέντην, έσο βέβαιος, θά εύρη αιτίαν ρ ή ξ εω ς  προς 
αύτό·/' καί ή ήμερα εκείνη τής ρήξεως θα είναι ή 
ένδοξος ή αέρα τής προκηρύξεως τής ανεξαρτησία; 
του. Έ κτοτε τόν έχεις έχθρόν καί θά σού πλη
ρώση μετά τόκου, δ ι’ όσης βλάβης ήμπορέσει, τά 
καλόν όπου τοϋ έκαμες ’ .

— ΙΙιστεύω ότι κάτι καλό έκαμα καί έγώ καμ-

• L a  H o c h e fo u c a u ll.  « L e s  h o m m e s  n e  so n t  
p a s  s e u le m e n t  s u je t s  à p e r d r e  le  s o u v e n i r  d e s  n i- 
e n l'a its  : I ls  h a ïs s e n t  m ê m e  c e u x  q u i le s  o n t o h l i -  
•••.'■s L ’a p p lie a l io n  à  re n o m  p e n c e r  le  B ien  le u r  p a 
r a i t  u n e  s e r v i t u d e .  la  q u e l l e  i ls  o n t  p e in e  d e  se  
s o u m e t t r e .  Α υτόθ ι XI \ ·
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μ.ιά φορά σ' αυτόν τόν κόσμο, άλλά αυτούς τούς 
καρπούς πού μου υπόσχεσαι, εύτυχώς δεν τους έ
δρεψα ακόμη, δόξα νά έχη ό Θεός.

— Ίσως διότι δέν Οά ώρι'μ.ασαν ακόμη, ταλα ί
πωρε. Καί νά ιδής, ότι εις τάς συνεχείς, τάς έπ ανα
λη πτικά ; εύεργεσίας, παρουσιάζεται καί τό έξης 
άστεϊον. I ενναται π χ :ά  τώ  εύερνετουμένω ή πε

ς, ότι παν ό τι τώ  παρέχεις, οφείλεται εις 
αύτόν έκ δικαιώματος· αί δέ παλαιότεραι εύεργε- 
σία: αποβάλλουν πάσαν άξίαν. Καί κ α τ ’ αύτόν τόν 
τρόπον γεννώνται δύο αντίθετα φαινόμενα εις τήν 
οπτικήν τής εύεργεσίας, τά όποια δέν έδιδάχθης 
βέβαια εις τό μάθημα τής φυσικής. Έ φ  ' όσον χύτη

τόσον λυσσώδεις εχθρούς εκείνους, εις τούς όποιους 
δέν θά κάμης κκνέν καλόν, όσον έκείνους εις τούς 
οποίους προσέφερες έννενήκοντα εννέα υπηρεσίας καί 
δέν κατορθώσης νά τούς προσφέρης καί τήν εκατο
στήν. Μία ήμερα, ξέρεις, έγύριζα μέ τό αμαξάκι 
άπό το Χχρβάτι. Ε κεί στό Σταυρό απαντώ ένχγέρω 
φορτωμένο ένα βαρύ δέμα. ΙΙρχετο άπό τόν Μα- 
ραθώνα καί μόλις έσύρετο έξηντλημένος άπό τόν 
κόπο. Είχε ακόμη δώδεκα γερά χιλιόμετρα νά 
τραβήξη καί ήταν φώς φανερό πώς δέν θά τά έ
βγαζε πέρα. Τόν κράζω' τόν βάζω καί κάθεται 
δίπλα μου καί τοποθετώ στά πόδια μου τό δέμα 
του. Όταν έφθάσαμε κοντά στον κήπο τοϋ παλα
τιού τοϋ λέγω' τώρα νά κατεβής. π α τέ ί: μου, τχ ' » "  ̂ V»' - - - - - - - -  ,
γ ια τ ί δέν ττάΐι να απου^.ι ϊτσ ι αις ττ,ν ’Αθήνα. 
Αφοϋ κατέβηκε, καθώς έσήκωνε τό δέμ.α του μέ 

κυτάζει καλά καλά. καί μοϋ λέγει, με ύφος στρυ
φνόν. Λέ μοϋ λές. καπετάνιε μου' μπας καί νόμι
σες πώς σοϋ τό γύρεψα εγώ νά μέ πάρης σ τ ’ ά- 
μάςι σου :

Ο δέ Κίμων λυόμενος εις γέλωτα τόν έρωτα.
— "ϋστε κατά σέ δέν ύπαρχε: καμμία πεοίπτω- 

σις εύγνωμ.οσύνης άδολου, ή όποια νά βγαίνη άπό 
τήν καρδιά τοϋ εύεργετουμένου :

— Μία μόνη ή έςής. Καί πρόσεξε νά έννοήσης, 
ότι έπ' ούδενί λόγω συγκαταβαίνω νά δεχθώ άλλην. 
Προσέφερες εις ένα άνθρωπον πολύτιμον ευεργεσίαν. 
Καί ό άνθρωπος αυτός, ευτυχώς δΓ αύτόν, άλλά 
καί διά σέ έπίσης, φεύγε: μακράν ή φεύγεις συ. 
τό πράγμα είναι τό αύτό κατ' άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις. Ούτε πρό τών οφθαλμών σου εύρίσκεται, 
ούτε σέ βλέπει, ούτε σέ συναντά, ούτε ενοχλείται

1 Άριστοτ έλους XIII. Άυιισοήτησιν 3' ϊχει πότες α 
3εί τη τοϋ παρόντος ωοελεία μετρείν, ή τή τοϋ 3;ασιντος 
ευεργεσία. Οί μεν γάρ παΟόντες τοιαϋτα ρασ; λαΰεϊν παρα 
τών ευεργετών, α μικρά ήν εκείνοις καί έςήν παρ' ετέρων 
λαύείν, κατασμικρίζοντες' οί 3 αναπαλιν τα υ.έγιστα τών 
παρ’ αύτοίς. καί άπας άλλων οΰκ ήν. καί έν κιν3ΰνοις, 
ή τοιαυταις χρεία::.

Τών αύτών 3έ εννοιών παράροασιν άποτελεί τοϋ La llo- 
clllToilCaull ή γνώμη OCX.XV.— "(Ίι <|<■ i fait le 111«·— 
coni|ite dans la reconnaissance qu'on attend des 
g râces  que l'on a faites, c'est que l'orgueil de 
celui qui donne et l'orgueil de celui qui recuit ne 
peuvent convenir du bienfait.

άκούων το όνομά σου. Μεταβάλλεσαι απέναντι του 
εις άγνωστον, εις ανύπαρκτον ον. Καμμιά βελονιά 
δέν προφθάνε: νά τοϋ κεντήση τόν εγωισμό του καί 
δέν λαμβάνει καιρέ νά σέ μισήση. Περνά καιρός- 
ευτυχεί αύτός διά τής εύεργεσίας σου και μεγαλύ- 
νεται καί προάγεται. Ί'ό φέρνει δέ ό διάβολος ή 
ή τύχη καί σε ευρίσκει μίαν ήμερα εις τό δρόμο 
του. έσε τόν ευεργέτη του,στά χάλια τοϋ Ίώβ. σάν 
νά. λέμε. απάνω σέ έ'να σωρό κοπριά, άπό έκείνους 
ποϋ χρησιμεύουν γιά  μ.πελβεντέρ.ε εις τούς Ηεσσα- 
λούς τού Κάμπου, νά ξύνης τά  έλκη σου μέ ένα 
όστρακο. Τότε αύτός,μάλιστα,0α ήναι πολύ εύγνώ- 
μων. Συμφωνώ. Θά τρέξη νά σέ σηκώση, νά σέ 
βοηθήση. Διότι τότε λαμβάνει, βλέπεις, θέσιν εύερ 
γέτου καί αύτός, διότι τότε ό έγωϊσμός του κερ
δίζει μίαν περιφανή νίκην, αίρει ένα θρίαμβον.

— Αύτή μόνη είναι ή έξαίρεσις. ή  όποια έπικυ- 
ρόνει τόν κανόνα σου, ώς λέγουν οί γραμματικοί :

— Μάλιστα, κύριε αίσθημ.ατία' αυτή καί μ.όνη. 
'Επίτρεψε μου δέ, άπό καρδίας νά σέ ευχηθώ, ποτέ 
νά μή λάβης αφορμήν νά γνωρίσης οντω  άφ  υψ η 
λ ό ν  τήν ευγνωμοσύνην' δηλαδή άπο πάνω άπο τό 
σωρό τής κοπριάς τοϋ Ιώβ.

— "Ό εύχαριστώ. φίλε μ.ου, πολύ εύχαριστώ. 
τω άπήντησε μετά εϊρωνος γέλωτος ό Κίμων.

— Το χρέος σου κάμνεις νά μέ εύχαριστής. Ηά 
σοϋ ευχηθώ δέ καί ένα άλλο ακόμη- νά σοϋ χρη
σιμεύσουν αύτά όπου σοϋ έψαλα σήμερα. Γιατί 
πετάς, Κίμ.ων, στόν κόσμο τήν καρδιά σου, μέ τό 
τίποτα. Καί σύ ποϋ κάνεις τόν κυνηγό έπρεπε νά 
ήςεύρεις, οτι ό κόσμος είναι ένα πολυ κακομαθη- 
μένο σκυλί, το οποίον δέν άπορτάρει ποτέ αύτά πού 
τοϋ πετάς. Καί έπειδή λόγος περί σκυλιού, οφείλω 
νά ομολογήσω, ότι έχω πεποίθησιν καί εις τήν 
εύγνωμοσύνην τοϋ σκύλου μου, άν καί έκλονίσθη 
ολίγον τελευταίο·/, διότι, επειδή τοϋ έμάγκωσα τήν 
ούρά. στήν πόρτα, έχύθηκε νά με δαγκάση. Ά λλά  
τοϋτο βεβαίως συνέβη έκ συγχυσεως φρενών διά τό 
αιφνήδιον τής προσβολής.όπως μάς λέγουν οί δικη
γόροι εις το στρατοδικείο·/. Έλησμόνησα τώρα ποϋ 
έπήρα μιά φορά κατήφορο νά σοϋ προσθέσω, ότι πρό 
παντός, εις τήν εύγνωμοσύνην τών άνθέων έχω άπε 
ριόριστον πεποίθησιν.

—  Τών άνθέων είπες; Αλλο πάλι τοϋτο.
— Γ ιατί ; Σοϋ φαίνεται παράξενο :
— Καί πολύ μάλιστα.
— Πόσο γελοιέσχι ! Οταν καλλιεργώ τά 

σείλίά κα/.αί τα ζουυ.πούλι
ι α

ία μου, τα ηυ .ι:α . τκ  π ;  ν -
σινχ τους φύλλα, ποϋ ξεκουράζουν τόσο γλυκά τα 
μάτια μ.ου.μοϋλέγουν. Ό χι δεν θά ξεχάσωμε τούς κό
πους σου.Καί δέν τους ξεχνούν ανθίζουν, λευκό σάν
ήν καρν.ά τού λουλουδιού, τό γιασ ια ί, γαλάζιο

Κίμων, ποϋ έχουν τά λουλούδια μου ! Μιά φορά 
έφυγα μ.έ βία καί έκλείδωσα άπότιστες μέσα στό 
σπίτι, γ ιά  μέραις δύο γλάστρα:; με μενεξέδες αν
θισμένους. 'Ό ταν έγύρισα η,σαν πεθαμένοι- κίτρινα
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τά φύλλα, ξερά τά  λουλούδια τους. Ά λλά  ή ψυχή 
τους, τό άρωμά τους δηλαδή, έφτερούγιζε ακόμη 
έκεΐ μέσα, σάν νά μ.ου έλεγαν. «Μ άς ξέχασες- καί 
όμως γιά σένα ήταν ή τελευταία μ.ας πνοή». Εις 
μόνων τών άνθέων τήν εύγνωμοσύνην νά έχης πε- 
ποίθησιν, Κίμων.

— Θά ήτο πολύ δυστυχισμένος ό κόσμος, άν η- 
σαν άληθή αύτά ποϋ λέγεις. Εγω τούλάχιστον 
προτιμώ νά διαβουκολώμα: μέ τάς πλάνας μου. 
Κατ’ αύτόν τόν'τρόπον ευρίσκω ότι παρέχει μερι
κά ; εύχαριστήσεις ή ζωή.

— Δικαίωμά σου- άλλ' εγώ έν μόνον πράγμα 
σοϋ εύχομαι' νά μή έλθη στιγμή νά έννοήσης,ότι ή 
ζωή αύτή, όπως τήν λές,είναι ένα μεγάλο εμπορικό 
βιβλίο,όπου όλαι αί εις πίστωσιν σου έγγραφα: άπο- 
τελοϋνται από αύτάς τάς γλυκείας πλάνας άπό 
όνειρα, άπό έλπίδες, άπό ινδάλματα, καί όλη ή 
χρέωσίς σου άπό πράγμ.ατα καί πάντα πράγματα. 
Αλλοίμονο δέ, όταν έρχεται ή ώρα τοϋ ισολογισμού.

— Καί άληθή άν ήναι όσα φρονείς, νομ.ίζω ότι 
εις αύτόν τόν παληοκοσμο πρέπει νά κάμνη κανείς 
όσον ήμπορεί περισσότερο καλό. Ό  μακαρίτης ό 
πατέρας μου, μοϋ έλεγε μίαν ημέραν άναγινώσκων 
τόν Ιναρτέσιον, ότι δεν έχει λόγον ύπάρξεως ό άν- 
θρο>πος, ο οποίος δεν ήμπορεί νά εύεργετη έν τινι 
μέτρω τόν πλησίον του. ΊΙ όπως λέγει τοϋ λαοϋ ή 
φιλοσοφία

Κ άμ ε τό  καλό
καί ρίςτο στό γυαλό.

— Α ΐ ! Κίμων ! Άφότου κυκλοφορεί αύτό τό 
γνωυ.ικό, τόσαις εύεργεσίαις ¡ρίχτηκαν στό γυαλό, 
όπου, άν έπιαναν τόπο. θά. είχαν μ.ολώσε: έως τώρα 
τή θάλασσα, καί δέν θά έπνιγαν τόσον κόσμο τής 
αχαριστίας τά κύματα !

— Συμφωνώ,άφοϋ τό θέλεις.Ά ς διαγραψωμεν ώς 
άνύρπακτον έν τή  ανθρώπινη ψυχή τήν λές:·/ εύ- 
γνωμοσύνη. Αλλά τότε, Φίλιππε, τόσον το καλ- 
λίτεοον διά τήν εύεργεσίαν, προσέθηκε μετά μειδιά
ματος άπειρου αγαθότητας ο Κίμων. Δ ιότι, τούτου 
τεθέντος, ή ευεργεσία γίνεται εύγενεστέρα- έπειδή, 
πίστεψε με, θά ήτο πολύ πρόστυχη αρετή, άν έγί- 
νετο έπί τούτω καί μόνω τώ  σκοπώ τοϋ νά προκαλή 
τήν εύγνωμοσύνην- άν έξησκείτο δηλαδή, ώς ασφα
λές, τρόπον τινά , κατάθεμα εις τό ταμιευτήριο·/ 
τή ; εύγνωμ.οσύνης.

— Τοιούτω τρόπω κατά σέ ή αχαριστία είναι 
συνεργάτις εύγενοϋς έργου !

— Μά τήν αλήθεια ! Διότι τό βλέπεις μάς εξευ
γενίζει. Μάς συνειθίζει νά πράττωμεν τό καλόν χω
ρίς υστεροβουλίαν. Καί ούτω φθάνω εις τό συμπέ
ρασμα, ότι πρέπει νά ήμεθα εύγνώμονες πρός τούς 
άχαρ ιστούς !

— ’Απέναντι το ιαύτη; αύταπαρνήσεω; εγώ τ ί
ποτε δεν έχω νά αντείπω. Διότι έγώ δέν ήρνήθην 
ότι ή ευεργεσία είναι μία κυρία, πολυ διασκεδαστι- 
κή, πολύ ευχάριστος- είπα μόνον, καί νομίζω ότι 
σοϋ τό απέδειξα, ότι δέν έχει καμ.μίαν συγγένειαν, 
ούτε καν έξ αγχιστείας, μέ τήν εύγνωμοσύνην. Καί 
στό τέλος επίτρεψε μου νά πιστεύω ότι,όπως δήποτε, 
ή ά/αριστία πληγόνε: τήν καρδιά.Διότι τ ι θά έλεγες

παρακαλώ, Κίμ.ων. άν ήθελεν άχαριστήσει πρός 
τάς εύεργεσίας σου ό Νίκος σου : Ά ν  αύτή ή φλο
γερή αγάπη ποϋ τοϋ έχάρισες ήθελε ζεστάνει μιά 
όχειά, καί, στό πατρικό, στό λαχταριστό φιλί τής 
καρδιάς σου, απαντούσε μέ τό φαρμακωμένο δάγ
κωμα τοϋ φειδιοΰ ;

— Μή ! Σ ιώπα γ ια  τούς οίκτειρμούς τοϋ Θεού. 
Ό χ ι αύτός- όχι ό Νίκος μ.ου- όχι τό παιδί μου- 
Γιατί άν αύτό ποϋ λέγεις, Φ ίλιππε, μοϋ συνέβαινε 
ποτέ, ό καύμός θά μοϋ τήν έξερίζονε άπό μέσα άπό 
τά στήθη τή ζωή.

Καί, ώς ά·/ πράγματι ύπέκειτο ό κίνδυνος ούτος, 
κάτωχρο; ό Κίμων, μέ τήν σφραγίδα άνεκφράστου 
οδύνης έπί τής μορφής, έστηρίχθη έπί τοϋ τοίχου 
καί έπίεσε δ :' άμφοτέρων τών χειρ ών τήν καρδιαν, 
ώς νά προσεπάθει νά συγκράτηση έν αύτή τήν ζωήν.

Καί παρέμεινεν έπί πολύ άναυδος,ύπό τήν ριγη
λήν, τήν παγερά.·/ έπιδρασιν τοϋ τρόμου, δστις τόν 
έκυρίευσεν. Ό  δε Φίλιππος κατεπλάγη έκ τοϋ συγ- 
κλονισμ.οϋ τούτου, έκ τής έκρήξεως τόσης φρίκης έν 
τή  καρδία τοϋ Κίμωνος, έκ τής παρατεινομένης 
ταύτης σιγής, διά τής όποιας φρίσσουσχ καί χγω- 
νιώσα ¡κραύγαζε τής ψυχής του ή όδύνη.

Οί απαίσιοι εκείνο: λόγοι, τούς όποιους μ.ετά τό
σης έλαφρότητος, ώς ρητορικόν έπιχιίρημα, έρριψιν 
ό λοχαγός Ηράγκας, έπληςαν τά  ωτα του ώς πτε- 
ρυγισμ.οι οιωνού συμ.φοράς- διέσεισαν τήν καρδιαν 
του, ώς α: πένθιμοι κραυγαι έλεοϋ όλοφυρομένου, 
ώς ύλακαί κυνός όλολύζοντος.

Ό ταν δέ έπί τέλους ό σάλος τό όποιον ήγειραν 
έν τή καρδία τοϋ Κίμ.ωνος οί λόγοι τοϋ Βοάγκα 
έκόπκσεν ολίγον, τώ είπε μ.ετά τίνος πικρίας.

Καί όμως σύ, Φίλιππε, όπου ευρίσκεις τόση εύ- 
χαρίστησι νά έπιδεικνύης τής μαύρα·.; γιά  τόν κό
σμ.ο ιδέα·.; σου, έχεις πάντα τό γελοίο στά χείλη. 
Καί ενώ απαγγέλλει; τό σφοδρότερο κατηγορητήριο 
κατά τής ανθρώπινης καρδίας, είσαι έν τούτοι; ό 
κοινωνικώτερος καί ό κοσμικώτερος τών ανθρώπων.

—  Νά σοϋ πώ , Κίμων- είναι τέτοιος ό κόσμος 
ποϋ ή πάντα θά γελάς ή πάντα θά. κλαίς. Μέσος 
όρος δεν υπάρχει. 'Ενθυμείσαι έκείνους τους δύο 
αρχαίους φιλοσόφους. 'Ενώ τοϋ πρώτου ή υγεία 
έπάθαινε σπουδαίας διαταράξεις άπο τά σπχσμω- 
δικά γελοία, τό δεύτερο δέν τόν έπρόφτχινε στά 
μαντήλια ή πλύστρα του άπό τά κλάύματα. Προ— 
κειμένου έ ;  ανάγκης νά ακολουθήσω τόν ένα άπό 
τούς δύο, έπροτίμησα τόν πρώτο- γ ιατί πάλι αύτό 
τό χρόνιο συνάχι τών ματιών μοϋ κάνει αηδ ία .— 
Όσο γιά τον κόσμο τον άγαπώ τόσο, ώστε νά. εί

μαι έξησφαλισμένος, ότι ποτε δέν θά κατορθώση 
νά με λυπήση- διότι δέν έχω κανένα δεσμό τής 
καρδιάς. Εκείνος διά τόν όποιον διαρκώς πάλλει 
καί λαχταρεϊ ή καρδιά μου δέν είναι φόβος νά. μέ 
βλάψη. διότι είναι ό εαυτός μου ό Φ ίλιππο; Βράγ- 
κας καί ή καρδιά του είναι κατά φυσικήν ανάγκην 
ή [δική μου καρδιά. Τήν πρωτοχρονιά έξαφνα, δίδω 
καί λαμβάνω έναν κόσμο δώρα- μή ερωτάς. Ό λα ις 
ή σουσουράδες μέ τής όποια:; ¡σαλιάρισα ή έφλιρ- 
τάρισα (είνα ι, ςέρεις, συνώνυμο: αί λές εις αύταί) 
φιλοτιμ.οϋντχι νά μ.οϋ στέλλουν πρωτοχρονιάτικα
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δώρα.
άλλη ένα σταυρό μέ τήν ΙΙίστιν καί 
εκατέρωθεν είναι βλέπεις ρωμαντική αυτή. Καί 
μία άλλη, ή τραγικωτέρα, μ ια καρδιά τρυπημένη 
πε'ρα πέρα άπό κάτι σούβλαις, μέ τής όποιαις, υπο
θέτω, ότι θέλε: νά παραστήση τοϋ έρωτος τά  βέλη. 
Α ί, φίλε μου' άντί όλων αυτών τών δώρων, ποιον 
νομίζεις υ.έ συγκινεϊ; Έκείνο τό όποιον αγοράζει 
καί μου προσφέρει ό κύριος Φίλιππος Βράγκχς, ευ
χόμενος νά διέλ.θω τό νέον έτος έν υγεία καί χαρά. 
Λεν ήξεύρεις δε πόσην πεποίθησιν έχω εις τήν ειλι
κρίνειαν τών ευχών τού κυρίου Βράγκα.

— Ά ν  δέν έγνώριζα τήν καρδιά σου, θά έκινδύ- 
νευα νά πιστέψω, ότι σπουδαιολογείς. Καί όμως έν 
πρώτοις σύ πιστεύεις εις τήν φιλίαν, διότι αγαπάς 
έμέ, μέ καρδιά αδελφού. Έ χω τόσα δείγματα, όπου 
αί εναντία: διαμαρτυρία·, σου δέν θά σέ ωφελήσουν 
διόλου.

— Λέν σκοπεύω νά διαμαρτυρηθώ, Κίμων. Ά λλά  
διά σέ, μάθε το, αλλάζει τό πράγμα. Σύ δέν είσαι 
έκ τοϋ κόσμου τούτου· σύ έχεις καρδιά Χριστού, 
καί για  τούτο, ίσα ίσα, κακομοίρη, φοβούμαι γιά 
λογαριασμό σου κχμμίαν Μεγάλην Εβδομάδα τών 
11 χθων !

— Άφοϋ έκαμες έξαιρεσι στή φ ιλία , θά κάμη; 
καί εις τόν έρωτα' καί έτσι θά μπλέςης καμ.μιά. 
ώρα εις τά δίχτυα τού γάμου.

— Λέν θά μπλέξω διόλου. Ά ν  πάρω καμμιά ή 
όποια νά μέ κάμη νά καμφθώ ύπο τόν μετχλ/.ικόν 
όγκον τής προικος της, θά τήν συχχθώ, ώς εύερ- 
γέτιδά μου' άν πάρω τήν κόρη τής πλύστρας μου 
Οά μέ μιοήση ώς ευεργέτην της.

— Θά μπλέξης σοϋ λέγω.
— Λέν θά μπλέξω διόλου. ΊΙξεύρω ότι πολλ.οί 

συνάδελφοί μας έχουν τήν γνώμην ότι ό γάμος είναι 
μία λαμπρά εργοληψία. Ά λλά  μάθε, Κίμων, ότι 
εις κάθε εργοληψίαν είναι προσηοτημένη ή συγγραφή 
τών υποχρεώσεων, καί εγώ , νά ξέρης, τήν φοβού
μαι τήν συγγραφήν τών υποχρεώσεων.

Οϋτω εκλεισεν ό διάλογος τών δύο φίλων.

Μετά. τινας μήνας ό Φίλιππος Βράγκας ανέρχε
τα ι δρομαίος τήν κλίμακα τής οικίας τοϋ Λνδρε- 
άδου, π ίπτει εις τάς άγκάλας του και τόν παρχ- 
καλεϊ νά τώ χρησιμ.εύση, ώς παράνυμφος εις τούς 
γάμου; του μετά τής Ασπασίας Ινρητίδου.

— Μπά : τώ λέγει ο Κίμων, σφιγγών χυτόν έκ
της καρδίας του μέ συγκίνησιν αδελφού, έμπλεξες 
λοιπον εις αυτήν τήν εργοληψίαν :

— Να: δυστυχώς' άπαντά ο Βράγκας, μέ κω- 
μικώς μελαγχολικόν ύφος.

— Καί ή συγγραφή τών υποχρεώσεων ;
— Τ ί νά σοϋ είπώ. Στήν άρχή τήν είχα λησμο

νήσει. Και οταν έπειτα τήν ¿θυμήθηκα, είπα μέσα 
μου. Ά ν  μοϋ έρθουν, ό Θεός νά. μή τό δώση, ανά
ποδα τά πράγματα, καί δέν τά βγάλω πέρα, στο 
τέλος τής γραφής ζητώ καί κηρύσσομαι έκπτωτος. 
Άλ.λά δεν τό πιστεύω' έφρόντισα, αί συνθήκχ: τοϋ 
γάμου μας νά είναι το ιαϋται, ώστε νά ισολογί-

ζωνται αί μερίδες, καί ούτε έγώ ούτε ή γυναίκα 
μου νά οφείλωμεν ευγνωμοσύνην, ό εις εις τόν άλλ.ον. 
Αύτό μάς σώζει καί τούς δύο.

[ Έπετχι συνέχεια)
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Σ. Λ Υ Κ Ο Υ Δ Η Σ

Ο Μ ΑΣΤΡΟ Δ Η Μ Η ΤΡΗ Σ
Λ Α Ϊ Κ Ο Ν  Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Α '
Ό  Μαστροδημήτρη; ήτον υποδηματοποιός στή 

Σύρα καί είχε μαγαζί πού δούλευαν δυο καλφάδες. 
Οί δουλειές του δεν έπήγαιναν άσχημα γιατί ήτανε 
τεχνίτης καλός. Είχε οικογένεια φρόνιμη καί τρία 
άγοράκια σάν αγγελούδια, πού δέν ή μπορεί νά 'πή 
κανείς πώς έκακοπερνοΰσαν. Ό  Μχστροδημήτρης 
ήτονε καλός στήν οικογένεια του, άν και είχε κι' 
αύτός, όπως πολλοί άλλοι στή Σύρα, τήν κακή 
συνήθεια νά συχνάζη στήν ταβέρνα, χωρίς νά συλλο
γίζεται πώς όσα εςώδευε γιά  ρακί, στερούσε τό ψωμί 
τών παιδιών του. Είνε μάλιστα πολλοί εκεί στή 
Σύρα, ίσως καί άλλου, πού πάνε στήν ταβέρνα γιά 
να πιούνε μιά μαστίχα καί καταντά νά ςεχάσουν 
πώς έχουν καί σπίτι καί τους περιμένουν νά δει
πνήσουν. Ί ’ί κακή συνήθεια αύτή ! Καί ό Μχστρο
δημήτρης λοιπόν τό πάθαινε χύτό πολλές φορές. 
Κακό έλάττωμκ αύτό, άλλά είχε καί ένα άλλο 
ελάττωμα, πολυ πιο μεγαλείτερο: αγαπούσε νά ψη- 
λοπιά.νεται, δηλαδή ήθελε νά κάνη τό μεγάλο χωρίς 
νά είνε. Είχε ένα φίλο αληθινό, τόν κύρ Ά ντώνη , 
άνθρωπο μέ καλή καρδιά καί πού είχε τό δικό του, 
καί δέν τοϋ χάριζε κάστανα, πού λένε, άλλά τοϋ 
χτυπούσε κατά πρόσωπο τα ελαττώματα του' τόν 
έσυμβούλευε καί τοϋ έλεγε:

—  Αφησε, Μαστροδημήτρη, τ ις  περηφάνειες, 
μή γυρεύη; νά κάνη; τό μεγάλο, γ ιατί θά έρθη ώρα 
πού θά. τό μετανοιώσης, μά θά εινε πολύ άργά. Σύ 
πρέπει νά κυττάζη ; τήν τέχνη σου καί νά μή σκο
τίζεσαι γ ιά  άλλα πράματα. Σύ άπό τήν τέχνη σου 
περιμένεις νά. ζήσης τήν οικογένεια σου.

Ά λλά  πού νακούση ά Μχστροδημήτρης. Μίτον 
εκλογές; — ό Μχστροδημήτρης έκανε τον κομμα
τάρχη μέ τις δυό ψήφους πού είχε καί ¿χαλούσε 
τόν κόσμο. Ούτε γιά δουλειά πιά έσυλλογίζετο. ούτε 
γιά οικογένεια. Στάς διαδηλώσεις ήτον ό πρώτος. 
"Αφηνε τό μαγαζί του στους καλφάδες, καί φχντά- 
ζεσθε π ιά  τ ί  δουλειά έγίνουντχν γ ια τ ί όταν κ οί 
καλφάδες βλέπουνε τήν αταξία τοϋ μαστόοου, κι' 
χυτοί όσο καλοί καί νάνε, χαλνούν. Ας είνε. . . Ό  
Μχστροδημήτρης κανένα συμφέρον δεν είχε άπό τούς 
βουλευτάς, άλλά ούτε σε θέση ήτονε νά. κρίνη ποιός 
ήτον ό καλλίτερος ά π ’ αυτούς γιά  νά τόν υποστή
ριξή· έγίνετο όμως ή καρδιά του περιβόλι, όταν ό 
βουλευτής γελαστός τόν έχτυποϋσε ελαφρά στήν 
πλάτη , ή τού έδινε τό χέρι. Μικρός αύτός, ¿θεωρούσε 
μεγάλο πράγμα νά τοϋ δωση τό χέρι ένας κοτζάμ, 
βουλευτής.

Ό Μ αβτροδημή τρη ς
Αλ.λη κέντημα παριστάνον ανθοδέσμην ίων.

τήν Ε λπίδα

Ό Μ αβτροδημήτρης

Καμ.μιά ωφέλεια δέν είχε άπ αυτές τις δου
λειές ό Μχστροδημήτρης, απεναντίας έζημιώνετο 
φοβερά, καί άπό τή δουλειά, του, καί δ·οτ: σέ κάθε 
εκλογή έξώδευε καί από τήν τσέπη του άοκετά χρή
ματα. γ ια τ ί ήτονε καί περήφανος — δεν έδέχετο νά. 
τού πή άλλος πώς επήρε λεπτά και εινε πουλημένος.

"Οπως όλο: οί άνθρωποι, καί ό Μχστροδημήτρης 
δέν ήτον ευχαριστημένος άπό τό επάγγελμά του' 
περήφανος δέ, όπως ήτονε. με μεγάλη προθυμία 
θά έπιανε μιά άλλη εργασία καί ν ' χφήση αύτή τή 
βρωμότεχνη. οπως τήν έλεγε. Λέν είναι ζήτημα 
πώς δεν εσκέπτετο φρόνιμα. Ά λλά  άπό πολύν 
καιρό τοϋ έμπήκ.ε αύτή ή ιδέα στό κεφάλι.

«Τ ί διάβολο, — έσκέφθη μίαν ήμέρα πού έκοβε 
έ'να ζευγάρι γόβες,— τί διάβολο! αυτοί οί βουλευ- 
τα ίς , πού σκοτώνομαι γ ι ’ αυτούς σέ κάθε εκλογή, 
δέν ειμποροϋν τάχα νά μοϋ δώσουν καμμιά θέσι 
καλλίτερη, ν ' άφήσω αύτή τή βρωμότεχνη καί νά 
ζήσω κ' έγώ σάν άνθρωπος; Νά πού γλήγορα θά 
έχωμε εκλογές" θά. πιάσω ένα υποψήφιο βουλευτή 
καί θά τοϋ πω : ή μέ διορίζεις σέ θέσι ή δέν σοϋ 
δίνω ψήφο. Μά τ ί θέσι νά. τοϋ ζητήσω: γράμματα 
πολλά, δέν ξέρω. . . .  "Επειτα δά, μήπως όλο: οί 
υπάλληλοι ξέρουν πολλά γράμματα : Νά ό Μχρτί- 
κας, πού διωρίσθηκε ύποτελώνης, πού ξέρει λίγα 
κεί κολυβογράμματα καί όμως — δέν είνε δεκαπέντε 
μήνες διωρισμένος — χτίζει σπ ίτι- κ ' έγώ. μέρα νύ
χτα δουλεύω σάν σκλάβος καί δέν μπορώ νά βάλω 
στήν άκρη δέκα δραχμές.»

Αυτά έσκέπτετο ό Μχστροδημήτρης, καί έκαμε 
άπόφασι νά ζητήση καί τή γνώμη τοϋ φίλου του 
κύρ Ά ντώ νη . Ό  φίλος του, φρόνιμος άνθρωπος, 
τοϋ είπε, νά. γυρεύη τή δουλειά του καί ν ' χφήση 
αυτές τις ιδέες, γ ιατί όσοι καταπιάσθηκαν 'ς αυ
τές τις δουλειές καταστράφηκαν.

— Καί ό Μαρτίκας καταστράφηκε, πού κάνει 
σ π ίτ ι;

— "Αν δεν καταστράφηκε, χωρίς άλλο όμως θά 
καταστραφή, αργότερα, είπεν ό κύρ Ά ντώνης, 
γ ιατί ό Μαρτίκας κλέβει τό δημόσιο καί κάνει σπ ίτι, 
γ ια τ ί άπό τό μισθό του βέβαια δέν είμπορεί νά τό 
κάμη. Καί ένας πού κλέβει, ποτέ δέν έχει καλό 
τελ.ος καί πάντα κλέφτης είναι καί άτιμος' ςέρεις 
τήν παροιμία : άπό τά καλοδουλεμενα πέρνει ό διά
βολος τά μισά, κι' άπό τά  κακοδουλεμένα πέρνει 
καί τό νοικοκύρη.

— Ό  Μαρτίκας έχει τυχερά, δέν κλέβει, λέγει 
ερεθισμένος ό Μχστροδημήτρης.

—  Αυτά είνε προφάσεις γιά  νά σκεπάζουν τις κλε
ψιές, είπεν ό κυρ Ά ντώνης, καί άν θές τή συμβουλή 
μου.κύτταζε τή δουλειά σου καί άπεχε άπό τό υπαλ
ληλίκ ι. Τό υπαλληλίκι είνε γ ιά  άλλους πού δεν ή - 
ξεύρουν καμμιά άλλη δουλειά, καί δέν μπορούν χλ- 
λοιώτικα νά βγάλουν τό ύων.ί τους. Ό  τεχνίτης 
ττεΕττε*. νχ  κυττχ ,τ . τ ινντ , του, κχ·. ·χ χυτ/,ν 
νά προσπχθή νά κχλητερέψη τή θέσι του υ.έ προ- 
κοσύνη καί τιμιότητα. Σύ, δόξα σοι ό θεός. δέν 
έχεις παράπονο άπό τήν τέχνη σου. Ά ν  έχης χ.αμ- 
μιά φορά. κεσάτι, έρχεται άλλη έποχή πού δου
λεύεις περισσότερο καί κερδίζεις καλά.

Ά λλά  ό Μχστροδημήτρης ήτονε πιά ποτισμένος 
μέ τήν ιδέα αύτή. νά γείνη υπάλληλος, καί τίποτε 
δέν ωφέλησαν οί φρόνιμες συμβουλές τοϋ φίλου του.

ΜΙταν παραμονές τών εκλογών. Ό  φίλος βου
λευτής τοϋ Μαστροδημήτρη, φαίνεται πο>ς δέν ¿πή
γαιναν καλά οί δουλειές του καί ήτονε στό πόδι 
άπό τό πρωί ώ ;  τό βράδυ. Τό Μαστροδημήτρη 
μέ τούς δυό του καλφάδες, τούς είχε 'δικούς του 
καί δέν τόν έμελε. Ά λ λ ’ άμα είδε πώς έζύγωνε ή 
ήμέρα τής εκλογής, καί ό Μχστροδημήτρης δεν 
έφάνη πουθενά, άρχισε νά υποπτεύεται κ ’ έπήγε 
νά. τόν έπισκεφθή στό μαγαζί τ · υ . Άφοϋ είπαν 
πολλά, μεταξύ τους, ό Μχστροδημήτρης τοϋ είπε 
καί τήν ιδέα του, καί ότι αύτό τό πράμα πρέπει 
νά γείνη χωρίς άλλο. Γιά τό βουλευτή, αύτό ήτον 
τό μόνο εύκολο πράμα. Φθάνει μόνο νά έπιτύχη,
« καί οχ; ύποτελώνης, Μαστροδημήτρη, άλλά καί 
τελώνης σοϋ υπόσχομαι yx  γείνης . . . )>

Ί Ι  συμφωνία έγεινε Ό  Μχστροδημήτρης έ μ
πήκε πάλι στά αίματα, όπως λέγουν, μέ πολύ 
περισσότερη προθυμία παρά. άλλη φορά. Έβρά- 
χνιαξε νά. φωνάζη « ζ ή τ ω » ,  έφαγε καί ξύλο αλύ
πητο άπό μιά παρέα αντίθετη, γ ιατί τής παραμ
πήκε στό ρουθούνι κ' έπαθε χίλια δυό . . . .  άλλα 
τέλος πάντων έβγήκε βουλευτής ό φίλος του.

Β '
Ό  βουλευτής έκράτησε τήν ύπόσχεσί του, καί 

τρεις μήνες ύστερα άπό τις εκλογές, ό Μχστρο
δημήτρης έλαβε τό διορισμό του πού τόν στέλνουν 
ΰποτελώνη στό Γύθειον. Τότε δέν ήτονε άκόμη τά. 
προσόντα, καί δέν ήτον δύσκολο υποδηματοποιός 
νά γείνη ύποτελώνης. Έξέκχμε ό Μχστροδημήτρης 
τό μαγαζί του, έπούλησε τά εργαλεία καί τά κα
λαπόδια του. καί άπό Μαστροδημήτρης-Κύρ Δη- 
μητράκης, αποχαιρέτισε τήν οικογένεια του κα
μιά καί δυο στό Γύθειον.

Έφθασε στό Γύθειον ό νέος ύποτελώνης' οί κά
τοικο: άμα τόν είδαν, έλαβαν γ ι ’ αυτόν όχι τόσο 
καλή ιδέα— φαίνεται βλέπεις ό άνθρωπος— , άλλά 
τ ι θά έκχμναν άφοϋ τούς τόν έστειλε ή Κυβέρνησις: 
Ο κύρ Λημήτρης άπό υπηρεσία δέν έννοιωθε βέ

βαια τίποτε, καί υπόγραφε στά τυφλά ό ,τι τοϋ 
έδινε ό βοηθός του— άνθρωπος πού ήςευρε τήν υπη
ρεσία.άλλά. τετραπέρατος καί μέ όχι τόσο παστρικά 
χέρια. Αλλά πού νά τόν ςεύρη ο κύρ Λημήτρης. 
πού ήτονε αγαθός κ" ένόμιζε πώς όλο: οί άνθρωπο: 
εινε σάν κ:' αυτόν καλοί καί τίμιοι. Άφοϋ ’πέρασε 
κάμποσος καιρός άρχισε νά νοιώθη κάτι τ ι άπο 
υπηρεσία καί κουτσά στραβά έπερνοΰσε γιά  ύποτε
λώνης. Έμεινε στή θέσι αύτή δέκα μήνες, άλλά 
έβλεπε πώς ούτε τυχερά, είχε,ούτε περισσότερα ¿κέρ
διζε άπό τήν τέχνη πού εΐχεν άλλοτε. Νά κάμη 
κατάχρησι— ούτε τό έσκέφθη, γ ιατί ήτονε τίμιος 
άνθρωπος. Έπειτα άρχισε καί νά στενοχωρήται 
μχκρυά άπό τήν οίκο-ένειά του. στήν ξενητειά. δεν 
είχε κανένα νά τόν περιποιηθή, ¿στερείτο τή γυ 
ναίκα καί τά  παιδιά του, κακοπερνοϋσε, έπειτα 
είδε καί πώς οί ελπίδες του έπήγχν χαμένες, εστε- 
νοχωρέθηκε τόσο πολύ, πού πολλές οορές έσκέ-
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φθηκε v i  δώση 
γίσθη πάλι
έρχεται v i  ςαναπιαση τήν παλιά του τέχνη καί v i 
ταπεινωθη; Αφού έσκέφθη πολύ, άποοάσισε v i 
γράψη στό βουλευτή του v i  τόν μετάθεση πιο κοντά 
στή Σύρα, ή v i  τον διορίση os κχμμιά άλλη día:. 
Όβουλευτής του απάντησε πώς 0 i  φροντίση γι'αύτή; 
τή δουλειά κ’ έτσι ¿πέρασαν ακόμ.η δυο μ.ήνες.

Ά λλα  uta ‘¡Λέρα έκεϊ που κχθούντκνε στό γρα
φείο του ό κυρ Δημ,ήτρης, μπαίνει μέσα εν ας κύ
ριος καί του λίγε: ότι είνε έκτακτος αποστχλμένος 
άπό τήν Κυβέρνησ: γιά v i  κάμη έξέλεγξι στό τελω
νείο. Ü κυρ Λημήτρης. άθώος όπως άτονε, δεν έ ο ο— 
βήθη καί είπε στον έλεγκτή να κάμη ό ,τι θέλει. 
Έ πε ιτα  όμ.ως άρχισε v i το συλλογίζεται καλά,τέρα. 
Τι τάχα , άν αυτός ήτονε αθώος, ‘δεν είμποροϋσε νά 
τόν άπατά,ση ό βοηθός του, που του έμ.πιστεύετο 
όλα, τήν υπηρεσία: Καί άν τύ/η αύτό: καί εκαυ.ε*  ̂ « ·ϊ » .

καμ.μ.ιά κατάχρησ·., δέν θά είνε αυτός υπεύθυνος, ώς 
προϊστάμενος που ήτονε; Σ αυτή τή σκέψι, κ:ύος 
ίδρος έλουσε τό δυστυχή κυρ Λημ.ήτρη, άρχισε 
v i  τρέμη σύσσωμος, έχασε τήν δψ: του, καί άν 
εκείνη τήν ώρα έγύρ'.ζε vi. τόν ίδή ό ελεγκτής, χωρίς 
άλλο θά τον ¿νόμιζε ένοχο. Ά λλα  ο ελεγκτής, χωρίς 
vi. χάση καιρό, άρχισε τήν έξέλεγξι καί δέν είδε τα 
χάλια του. Τό βράδυ ¿τελείωσε ή έξέλεγξι; καί ό 
κυρ Λημήτρης άπό κοπλιμέντο, έπροσκάλεσε τόν 
έκτακτο υπάλληλο τοϋ υπουργείου να του κάμη τό 
δείπνο. Ά λλα  ό ελεγκτής μόλις του είπε ένα ξηρό 
ξηρό «ευχαριστώ», έπρόσταξε τόν βοηθό v i  κλείση 
τό κατάστημα τοϋ τελωνείου, επήρε αυτός τα κλει- 
δ:ά, άφοϋ συνέταξε πρωτόκολλο, καί έφυγε χωρίς νά 
χαιρετήση καν τόν κύριο ΰποτελώνη.

Ό  τρόπος αυτός τοϋ έλεγκτοϋ δεν άφησε π:ά καμ- 
μ'.ά αμφιβολία στόν κυρ Λημήτρη, ότ: ή θέσ:ς του 
εινε πολύ δύσκολος.Λεν έφαγε εκείνο τό βράδυ,¿πήγε 
κ α τ ’ ευθείαν εις το δωμ,άτιό του καί έπεσε σε βα— 
θε:ά συλλογή. «Ύ ί ήθελα έγώ ,τί γύρευα,—έσκέπτε- 
το ,— δεν έκύτταζα τήν τέχνη μου, ποϋ λίγο πολύ 
έβγαζα τό ψωμί τής οικογένειας μου καί δέν είχα 
ούτε ευθύνη ούτε σκοτούρες. Λεν άκουγα εκείνο 
τόν καλόν άνθρωπο ποϋ μ ’ ¿συμβούλευε, παρά είχα 
τήν ανοησία νά νομίζω πώς άπό ζήλεια του δέν 
ήθελε τήν πρόοδό μου: ά.λλά, ΰστερ:νέ μου λογισμέ 
καί ποϋ νά σ είχα. πρώτα! Ι'ώρα πρέπει νά ίδοϋμε 
πώς θα ξεμπλέξωμ.ε ά π ' εδώ πέρα. αν πράγματι 
έγεινε κ.αμυ.ιά κατάχρησ:».

Άφοϋ έσκέφθηκε πολλή ώρα. έπεσε νά κοιμηθή. 
άλλα ποϋ ύπνος; Έ  γύρισε ά π ’ εδώ. ¿γύρισε άπ' 
εκεί—τοϋ κάκου- ¿βασανίσθηκε ο>ς τήν αυγή χωρίς 
νά. μπόρεση να κλείση μάτι, συλλογιζόμενος χ ί
λ ια  δυό. Μισή ώρα πριν νά. φέξη τον επήρε τέλος 
πάντων ά ύπνος. Τόν έπήρ’ ο ύπνος καί είδε όνειρο. 
Ιύίδε, πώς είχε το μαγαζί του καί ήλθε ένας μου
στερής νά τοϋ παραγγείλη παπούτσια. “Επιασε νά 
κόψη τά  παπούτσια κ ' εκεί ποϋ άρχισε νά κόβη 
τό πετσί μέ τή φαλτσέτα, ξεπροβάλλει άπό κάτω 
άπό τό πετσί ή κεφαλή τοϋ μεγάλου του παιδιού- 
πάει νά κόψη τό πετσί καί κόβει τήν κεφαλή τοϋ 
παιδιοϋ του. Τό αίμα έπετάχθηκε στό πρόσωπό

του ζεστό-ζεστό . . . Ά πό τήν τρομάρα του ¿ξύ
πνησε κ έπήδησε άπό τό κρεββάτι του λουσμένος 
στον ιδρώτα. "ΙΙτονεπιά μέρα. Έντύθηκε, άνοιξε 
τό παράθυρο, εκύτταςε κάτω στήν αυλή καί βλέπε: 
ποϋ άνέβαιναν στή σκάλα ό έλεγκτής μέ δύο χωρο
φύλακες. Ά μ α  τούς είδε ό κύρ Λημήτρης έκοκκά- 
λιασε.

« Γιά μένα έρχονται βέβαια' δυστυχία μου ! έσκέ- 
φθη καί άνοιξε τή θύρα.

Έμπηκε μέσα ό ελεγκτής καί τοϋ είπε πώς ό 
ένωμοτάρχης έχει ένταλμα συλλήψεως.

—  Είμαι άθώος, κύριε, είπε μέ τρεμ.ουλιαστή 
φωνή ό κύρ Λημήτρης καί τόν ¿πήρε τό κλά.μμ.α.

— Αϋτό θά τό ίδοϋμε κατόπιν, είπε σιγά-σιγά ό 
ελεγκτής χωρίς νά γυρίση νά. τόν ίδή. Έ γώ  ήλθα 
νά σφραγίσω τά έγγραφά σας.

Έσφράγισε τά  έγγραφα ό υπάλληλος, τά έδωκε 
στούς χωροφύλακες, οί όποιοι ώδήγησαν τόν κυρ 
Λημήτρη στή φυλακή.

Έκατηγορείτο διά διαφόρους καταχρήσεις άπό 
τάς όποιας τό Λημόσιο έζημ.ιώθη 20 χιλιάδες 
δραχμές.

Γ*

Αμα εφθασεν ή εϊδησις τής φυλακίσεώς του στή 
Σύρα, δέν άργησε νά. τή μάθη ή οικογένεια, του. 
II γυναίκα του, ποϋ δεν ήτονε διόλου ευχαριστη

μένη άπό τήν άλλαγή αύτή, άμα άκουσε τήν κακή 
αυτή είδησι, δέν ήμ.πόρεσε νά κρατηθή κ' ¿λιπο
θύμησε. Ί'ά παιδιά, μ.ήν ήξεύροντας τί συμβαίνει, 
άμα είδαν τή μάννα τους χάμω, έβαλαν τις φω
νές, καί ήτον σπαραχτικό πράμα να βλέπη κανείς 
εκείνη τή σκηνή. Τή συνέφεραν στον ¿αυτό της, 
άλλά άπό κείνη τήν ήμέρα άρχισαν πιά τά  βά
σανα της. Ά πό τά λίγα  χρήματα ποϋ τής έστελνε 
ό άνδρας της είχε κάμει μερικές οικονομίες καί 
μπόρεσε νά περάση μέ τά παιδιά της κανένα μήνα. 
Ύστερα όμως εύρέθηκε μέσα σε χάος ή δύστυχη. 
Γιά νά λαφρωση τή θέσι της, άποφάσισε νά ξενο- 
δουλέψη άλλά δέν τό κατ(όρθωσε, γιατί τά παιδιά 
της ήτονε όλα μικρά καί ποϋ νά τ  άφήση, ποιος 
νά τά περιποιηθή ; Γιά νά συντηρηθή κάμποσον 
καιρό άπεφάσισε νά πουλήση όσα περιττά πράγματα, 
είχε μές στό σπίτι της. καί όταν ¿τελείωσαν αυτά, 
άρχισε νά πουλή καί τά άναγκαία. Γί νά. κάμη : 
Τά παιδιά της νά συντηοήση ή τοϋ άνδρός της 
νά στείλη χαρτζιλίκι νά μ.ήν κακοπερνά μέσα στη 
ουλακή κ.Γ άρρωστήση καί πάθη τίποτε : Ολα λοι
πόν εμπρός — εκείνος νάνε καλά καί τά ςανακάνει. 
Έγυμνώθη τό σπίτι όλότελα. "Οταν κ.Γ αυτά ¿τε
λείωσαν, τότε π ιά  άπελπίσθησαν.

Είχε περάση χρόνος ποϋ ό κύρ Λημήτρης ήτονε 
υπόδικος στή φυλακή καί ή ήμέρα τής δίκης είχεν 
όρισθή μετά δύο μήνες. Το τι ύπέφερε σ' αυτό το 
διάστημα — ένας Θεός τό ξέρει.

Ολο: οί γειτόνοι ήξευραν τή δυστυχία ποϋ περ
νούσε, αλλ αύτή σέ κανένα ποτέ δέν είπε ούτε τό 
παραμικρό παράπονο- ¿κατάπινε τις πίκρες μ.ο- 
ναχή της. Κανένας όμως άπό τούς φίλους τοϋ άν
δρός της, ποϋ ήξευραν όλα αύτά, δέν εύρέθηκε νά

Ό  Μκβτροϋηιιήτρης

ήν παραίτησί του. Αλλά έσυλ.λ,ο- 
τί νά. κάμη ύστερα: ύποτελώνης αυτός,
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π άγη νά τήν έροιτήση έτσι γιά  τά μαύρα μάτια, 
μήπως έχει ανάγκην άπό τίποτε, a Ο ,τι τραβά, 
τό τραβά άπό τό κεφάλι του», έλεγαν. Καί όυ.ως 
ό Μαστροδημήτρης όταν είχε τή δουλειά του κ ι ’ 
αύτός, σάν πόσες φορές νά τούς ¿βοήθησε : Ά λλά  
τέτοιος είνε ό κόσμος.

Ό  μόνος αληθινός φίλος του, ο κυρ Ά ντώνης, 
ποϋ τόν αγαπούσε πράγματι καί θά μπορούσε νά 
δώση συνδρομή στήν οικογένεια, του είχε άποκα- 
τασταθή στήν ΙΙόλι, άπό πολύν καιρό. Αλλά οί 
καλοί άνθρωποι όσο μακρυά καί νάνε, ευρίσκουν 
τρόπο πάντα νά. φανούν χρήσιμ.οι στούς φίλους των. 
Ά πό μιά περίστασι, δέ ξ'ρω πώς, έμαθεν ό κύρ 
Άντώνης πώς ό Μαστροδημήτρης ήτονε στή φυ
λακή διά κατάχρησ·., καί πώς ή οίκογένειά του 
εύρίσκ.ετο σέ μεγάλη δυστυχία. Σαν άκουσε αύτή 
τήν είδησι, ¿λυπήθηκε κατάκαρδα, δέν έπίστεψεν 
όμως. πώς ό Μαστροδημήτρης ήτον άνθρωπος νά 
κάμη τέτοια πράς: καί έσυμπέρανε, πώς κάποιο 
λάθος θα συνέβαινε καί ό δυστυχής Μαστροδημή
τρης είνε φυλακισμένος άδικα.

Μιά βραδυά, ποϋ ή γυναίκα τοϋ Μαστροδη- 
μήτρη, άφοϋ έμ.οίρασε τό τελευαίο κομμάτι ψωμί 
στά παιδιά της. έτοιμάζετο νά κοιμηθή άδείπνητη, 
λαμβάνει ένα γράμμα συστημένο άπό τό ταχυδρο
μείο. Ίο  άνοιγε: τό γράμμα καί βλέπει μέσα ένα 
χαρτονόμισμα τών 100 δραχμών χωρίς νά γράφη 
άπό ποϋ έρχεται καί ποιός τό στέλνει. Εκαμε το 
σταυίό της καί τήν ¿πήραν τά  δάκρυα. Ό λη νύ
κτα δέν έκανε άλλο παρά νά προσεύχεται στο Ηεο 
γιά  τόν άγνωστο προστάτη της.

« 'Ο Ηεός ¿λυπ-ήθη ¿μέ καί τά  παιδιά μου. έλεγε, 
καί θά έβαλε στό νοϋ κανενός καλού άνθρώπου νά. 
μάς βοηθήση ».

Τήν άλλη μέρα, πρωί πρωί, έκατσε κ έγραψε 
γράμμα τοϋ άνδρός της" τοϋ έγραψε πώς έλαβε 
άπό ένα άγνωστο ΠΙΟ δραχμές, έβαλε μές στο 
γράμ.μα τις 25  νά τις έχη γ ιά  χαρτζηλίκι του καί 
τώδωσε στό ταχυδρομείο.

Ό  δυστυχισμένος ό κύρ Λημήτρης δέν ύπέφερε 
όλιγώτερα άπό τήν οικογένεια, του. Γιχμένος μέσα 
στη φυλακή μ.αζύ μέ κακούργους, κουρελιασμένος 
καί πεινασμένος. μόνο στό θεό είχε τήν ελπίδα του. 
Ό  προστάτης του βουλευτής, δέν είχε πιά τά μέσα 
νά ένεργήση τίποτε γ ι ’ αύτόν, γ ιατί τό ύπουογείο 
ποϋ υποστήριζε είχε πέσει, καί τώρα δέν είμποροϋσε 
τίποτε νά τού κάμη. Είχε πεποίθησι στο θεο, 
γ ιατί ήςευρε πώς ήτον άθώος καί πώς ο βοηθός του 
τόν ¿πήρε στό λαιμό του. "Ελεγε πάντα πώς ό 
Ι-Ιεάς άργεί άλλά δέν λησμονεί, καί πώς μιά μέρα 
θά φανή ή άθωότης του καί θα τιμωρηθή ο ένοχος. 
Καί πράγματι, ό θεός δεν λησμονεί. Απο τάς 
καταθέσεις τών μαρτύρων καί άπό άλλα περιστα
τικά άπεδείχθηκε ότι καταχραστής ήτονε ο βοηθός 
του καί ¿τιμωρήθηκε όπως τοϋ έπρεπε, ο δε κυρ 
Λ η μή τ ρ η ς ά θ ω ώ θ η κ ε.

Είν άλήθεια πώς πολλές φορές ο ,τ: πάθη κα
νείς τό παθαίνει άπό τό κεφάλι του. Ο: φρόν.μ.οι

άνθρωποι κυττάζουν τή δουλειά τους. καί προτού 
άποφασίσουν κάτι τ ι ,  τό σκέπτονται καλά και δέν 
παθαίνουν τέτοιες συμφορές. Ά λλά  καί τά λάθη 
γιά  τούς ανθρώπους είνε. Εκείνος όμως πού καί 
δεύτερη φορά ξαναπέση σέ τέτοιο παρόμοιο λάθος, 
¿κείνος πιά δέν είνε φρόνιμος άνθρωπος, έλεγαν οί 
αρχαίοι.

Μερικοί άπό τούς οίλους τοϋ Μαστροδημήτρη 
ές ακολουθούσαν ά.κόμ.η νά λένε: « Καλά νά πάθη 
ό ανόητος ποϋ δέν έκύτταζε τή τζαγκαρωσύνη του 
παρά ήθελε νά γείνη υπάλληλος, καλά νά πάθη !» 
Ά λλά  αύτοί οί άνθρωποι, μοϋ φαίνεται πώς ητονε 
σκληρόκαρδοι. Εΐμποροϋσαν νά είπούν « καλά νά 
πάθη » ,  άλλά έπρεπε νά  σκεφθοϋν πώς ο: άνθρωποι 
κάνουν καμμιά φορά σφάλματα, άλλά δέν πρέπει 
δά καί κανείς νά είνε αδιάφορος στή δυστυχία τού 
πλ.ησίον του. γ ιατί είνε παραπολύ πικρό νά βρίσκεσαι 
σέ μεγάλη δυστυχία καί άντί νά βρεθή ένας χριστι
ανός νά σέ βοηθήση ν ’ άκούς νά σέ κατηγορούν 
ακόμα γιά ένα λάθος ποϋ σάν άνθρωπος έκαμες.

Ά ν  καί άκ.ριβά,πολύ ακριβά ¿πλήρωσε τό σφάλ
μα του ό Μαστροδημ.ήτρης. έσωφρονίσθηκε όμως 
αρκετά.

Οταν έπέστρεψε στό σπίτι του,έσφιξε τή γυναίκα 
καί τά παιδιά του στό στήθος του καί γιά  πολλή 
ώρα εκλαιαν όλο: άγκαλιασμένοι σφ ικ τά ...................

Τήν άλλη μ-έρα πρωϊ-πρωί, κάποιος έκτύπησε 
τήν πόρτα. Σηκόνεται ν ’ άνοιξη ό Μαστροδημή
τρης καί βλέπει ένα χαμ.άλη με μιά κάσσα καί ένα 
γράμμα. Ανοίγει τό γράμμα ό Μ αστροδημ.ήτρης 
καί διαβάζει. Τό γράμμα έλεγε :

« Α γαπητέ μου Μαστροδημήτρη,
Πολύ άργά έμαθα τό δυστύχημά σου καί σου 

εύχομαι άλλη δυστυχία νά μή δοκιμάσης.Σοϋ στέλ
νω μιά κάσσα καί μέσα σ αύτή θα.ΰρης τά  εργα
λεία καί τά καλαπόδια σου, πού θά σοϋ χρειασθοϋν 
γ ιά  νά πιάσης πάλι τήν πρώτη σου τέχνη. ΓΓ αύτά. 
δέ θέλω τίποτα νά μοϋ χρωστάς, μόνο ν ’ άκούσης 
τή συμβουλή μου καί νά μή καταπιάνεσαι άλλη 
φορά δουλειά ποϋ δεν τή ςέρεις.

Εις τον κύριο Σαλουστη. το γνωστό σου έμπορο, 
έγραψα νά σοϋ μετρήση 200 δραχμές, γιά τά 
πρώτα σου έξοδα, τις όποιες θά μοϋ έπιστρέψης 
όταν εύκολυθής. καί νά σοϋ κάμη πίστωσι γιά  άλ
λες 500 δραχμές, γιά ν ' άρχίσης πάλι τή δου
λειά σου.

Ό  if t io g  α υ ν  
’Αντώνιο«; Γ εω ιιγίο ιυ.

Ό  Μαστροδημήτρης έβαλε γνώσι. Επιασε πάλι 
τήν τέχνη του. ¿δούλεψε καλά. ςεπλήρωσε απάνω 
στό χρόνο τά  χρέη του κ ' εύχαριστοϋσε τό έ">εό, 
ποϋ γιά  κάμποσο καιρό τόν είχε λησμονήσει.

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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Σ π ν ρ ίδ ω ν  Μ ιχ?.ιαρύν:η<; 

κ ά θ η γ η τ ή ;  τού Π ανεπ ιστημ ίου

Χ Ρ Ο Ν Ι Ζ Α

Φ ιλολογικά

10 · ;  τ ό τ ε  / , ΐ ' ί Τ ϊ ί ι ν  τ ί ν / ο ;  τ ή ;  π  α  ρ ι  σ ι  ν ή  : 
Ι ΐϋ Υ ΐι ι·  Ί γ 8  1ί< Ύ ΐιι·8. ό Μ ά; Νορδάσυ, έν άοθροι έπ ιγο α-  
ρομενω II νόσο? έν τ/, σύγχρονοι -¿ιλολογία», αντεπεξ
έρχετα ι κατα  τον σουηδοϋ συγγραοέιυ ; < >/.χ Χ άνσω ν, 
ο οποίο; επεκρινεν εν τώ  α υτώ  περιοδικοί το περίιοημον 
βιβλ ίον τον Νορδάσυ « I I  Ί δ κ ρ ύ λ ισ ι;» .  Κ ι; τ'ον αγώνα  
τούτον, ό όποιο; π αρέχει πολύ το ενδιαφέρον, Ον. /.-/ον, 
μερο; προσεχώς καί έτερο; σοφό;, Ιταλό ; αυτό ;, ο οποίο; 
έ π ίσ η ; εΙ; τ ή ν  Ιί ι· ν  ιι Ο ιΙ (■ 8 1\' β ν  ιι ο 8 θά δημοσίευση  
τ η ν  γ νώ μ η ν  του. Ο Χ άνσω ν νπ οστηο ιζε ί ο τι Οπάο- 
/ονν δύο ειδών εκ φ υλ ίσ ε ι;: α ία  χα/.ι], ν  τ ι , ;  άληθού; μ ε-  
γαλοφυιας, καί α ία  καχί/, ή  τ ή ;  ψευδού; μεγαλοφυίας. 
ΙΟν τ ή  δ η κ τ ικ ω τά τη  α π α ντή σ ε ι τον ό Μ α; Νοροαον άπο- 

οεικνύει ότ: τ ίπ ο τε  όλιγώτερον ή περισσότερον δεν ύπε- 
στήρ ιζε  κ α ί α ντό ; διά τον τόνον Ονρνδον προξενήσαντο; 
β ιβλ ίου τον.

—  Π ε ρ ι ε  ρ γ  ό τ  α τ ο ν  α ρ 0 ρ ο ν π ε ρ ί  α ν α ρ χ ί α ;  
και αναρχικώ ν δημοσιεύει ε ί;  τά  ■ Ά ρ / ε ία  τ τ ,; εγκ λη μ α 
τ ικ ή ;  ανθρω πολογία ; και εγκ λη μ α το λο γ ία ; » ό π ερ ιώ νυμ ο ;
γ α λλο ; κοινωνιολόγο; (1 . Ί 'ιιπ Ι ι· . ' Ιόν α ύτω . ά ν ' ον διά , * . -  . .  '  ̂ *. 
μακρώ ν ε ςετα ,ε ι τα  κ ατα  τ η ν  κ α τα γ ω γ ή ν  τ η ;  αναρχίας.
προαγεται ε ι; τό συμ πέρασμ α  ό τ ι ή  νότο; α ύτη  εινε πολύ
π ιθανόν να ί  ξα φ αν ισθ?, έντό ; ολίγου χςονου πριν παρασύρη
τ η ν  κοινω νίαν ε ι;  τ ή ν  οδόν τ ή ς  ή θ ικ ή ς  α υ τ ή ; κατα π τιό -
σεοις.

— ΐ  ό ά γ γ  / ι κ ό ν π  ε ρ ι ο δ ·. κ ό ν Ν ι· \Υ 1! ι· V ί ι· νν 
ε ζή τη σ εν  εσχατιό ; τν,ν γ νώ μ η ν  δ ια ν ο ιώ ν  εξοχοτήτων  
επ ί τον ζη τή μ α το ς . αν εινε ω ν ίλ ιμ ό ν  ή  όχι διά τα  π α ι-  
δία. καί ίδ ιο ι; διά τά  κοράσια,νά. μανθάνουν ένω ρ ί; όλα τα  
μυστή ρ ια  τ ή ;  ζω ή ;, τα  όποια ή σ η μ ερ ινή  σεμνότυφο; ανα
τροφή περ ιβάλλε ι διά. πέπλου. 'Ο λοι ά π ή ντη σ α ν  ομουώ - 
ν ω ; ό~ι ή αγνοια ε'ινε σκόπελος, έν οι α π ενα ντ ία ; ή γ ν ώ -  
σ ι;  κ α τά  π ολλώ ν κ ινδύνω ν ή μ π ορεϊ νά προφύλαξη τα ; 
τρυφερά ; ψ υχ α ς  κ α ί μ ά λ ισ τα  τά  τρυρερά σώ μ α τα . Λ ί χα- 
ρ α κτη ρ ιστικώ τερ α ι κ α ί μάλλον κ ατηγ-.ρη ματικα ! α π α ντή 

σ ε ι;  ε ινε  τ ή ;  Κ ας Ιο υλ ιέ ττα ; Α δ άμ . τού Ηνιόρνσων καί 
τον Μ ά; Νοοδάου.

—  Ίδ ν τ  ιό .1 ο  ιι γ  ιι ιι I ιί ι· 8 Κ  ιι ν ιι ιι I 8. ό Ί  ο ΰ- 
λιο.ς Σ ιμ ώ ν  δημοσιεύει αρθρον ή  « Χρτ,σις καί Κ α τά χ ρ η σ ι; 
τω ν  νεολογισμώ ν έν τ ή  » ιλοσοβία  ιι διά. το ύ  όποιου κ α τα -  
ρ ερ ετα ι κ ατά  τω ν νεω τέρω ν φ ιλοσόφων. οί όποιοι διά τ ή ;  
χ ρ ή σεω ; λέξεω ν παραδόξων κ α ί σκοτε ινώ ν, κατέστρεψ αν  
τ ή ν  δ ιαύγε ια ν  κ α ί τ ή ν  ακρ ίβειαν τ ή ;  ρ ιλοσορ ικής γλυ ίσ σ η ;.

— V π  ό τ ό ν  τ ί τ λ ο ν  « Λ ο κ ί  μ  ι  ο ν ¡1 ρ ε ρ ι κ ή  ;  
'Γυχολογί α ; » ή δεσποινί; ΙΙαύλα Λομπρόζου. έδημοσίευσε  
εμβρ ιθές β ιβλ ίον, έν οι εξετάζει ψυχολογικο ί; τον μικρό— 
κοσμον τω ν  βοερών. Τον πρόλογον τού β ιβλ ίου τούτου 
εγραψεν ό Κ αίσαρ Λομπρόζο;.

Ίδ δ η  μ  ο σ ι ε ύ θ η  τ  ό π ρ ό γ  ρ α μ  μ  α τ  ώ ν δ ι ά  
Κ υρ ία ; μ α θ η μ ά τω ν , τά  όποια έγκ α ιν ίζε ι ό Σ ύλλογο ; 
«Π αρνασσό;» από τον προσεχούς ’Ο κτωβρίου, Τά. μ α θ ή 
μ α τα  τα ύτα  θα γ ίνω ντα ι κατά  Μ εμπτήν. Οι κ. κ . ΙΙολί- 
τ η ς . Λάμπρος, ’ .Λργυρόπουλο;, Σακελλαρόπουλο;, Μ η- 
λ ιαοάκης, Σ ω τη ρ ιά δ η ;, Α ποστολίδης. Ί ’ οΰκης. Σοοού
λης. Ζ αλοκιόστα;, Κ ουρτίδη ;. κλ. 0ά διδάξουν διάροοα χρή
σ ιμ α  καί π ρακτικά  μ α θ ή μ α τα , φ υσ ικ ή ν , χ η μ ε ία ν  καί βο
τα ν ικ ή ν  εν τ ώ  ο ικω , αρχαίαν και νεοιτέραν ελλη ν ικ ή ν  
ιστορίαν, αρχαιολογίαν, ψυχολογίαν τού καθ έκα σ τη  ν βίου 
κ τλ . κ τλ . Τά μ α θ ή μ α τα  θα εινε προσιτά ε ι; τ ά ;  οικογέ
νε ια ; δι ’ ε ισ ιτηρίου τ ιμ ω μ ένο υ α ντ ί I Γι δρ. δ ιά  δ Ο μ α θ ή 
μ α τα  κ α ί μέχρ ι τεσσαροιν προσώπων.

>1 ο ν ό ικ «

Τ ό π .  Σ ά β β α τ ο /  ι γ ε ι ν ε  ν  ή έ τ  η σ ί α σ υ ν «  υ λ ί  α 
τ  οι ν μ α θ η τώ ν  καί μ α θ η τρ ιώ ν  τού Ο δείου, καθ' ή ν  έςε- 
τ ε λ ίσ θ η  πλουσιο ίτατον πρόγραμμα μ ε τ ’ έ ςα ιρ ετ ικ ή ; ε π ι
τ υ χ ία ; .  Ιδι; το τέλο ; ό δ ιευ θ υντή ; κ. Ν άζο; ανεγνωσε 
απόοασιν τον Σ υμβουλίου, δι ή ;  άπονέμετα ι δημοσία  έπ α ι
νο; ε ί; τ ή ν  μ α θή τρ ια ν Μ π εττίναν Ψοαβασίλ/, καί ε ί; τον 
μ α θ η τή ν  Λ . Σ τερ ιαδην.

— Ιδ ! ;  τ ή ν  π  α ρ ή μ  ι ν δ ι α κ ε κ  ρ ι  μ  έ ν η  ν κ α λ - 
λ ιτέχ ν ιδ α  κυρ ίαν Κ μοΰνκε α π ενεμ ή θη  ό τ ίτ λ ο ;  κλειδο- 
κυμ.βαλιστρ ία ; τον Β ασιλέο ι; καί τ ή ;  Ι ΐα σ ιλ ισ σ η ; τω ν

Ε λλή νω ν .

θ ε α τ ρ ικ ά

Τ ή  ν 2 Ιί π . Μ α ί  ο υ έ ν Λ  υ ν ε ζ  ί λ  λ  η  τ  ή  ;  Γ  α λ-  
λ ία ; καί έν τή  μ εγά λη  α ιθούση τού Κ αθολικού Συλλόγου, 
οί μ α θ η τα ί τον δ ιδασκαλείου 1!. Ί'ουριέ, έδ ίδαξαν τ ή ν  
Ί Ιλ ίχ χ ρ α ν  τον Σ οφοκλέου; ε λλ η ν ισ τ ί. Ά ρ θ ε ίσ η ; τ ή ;  α υ 
λ α ία ; έφάνη  ω ρα ία  τ ις  σκηνογραφ ία  παριστούσα τ ή ν  Ά κ ρ ό-  
πολιν τώ ν  Α θ η νώ ν έν τ ή  α ρ χ α ιό τη τι. νεαρό; τ ι ;  δε ρήτωρ  
ποοσελθων δ ιη γ ή θ η  π ώ ς  είδε κ αθ ' ύπνον παράστασιν  
τ-ή; ’Μ .έχΐ(>ας κ α ί π ώ ς ύπ εσχέθη  ε ί;  τόν π ο ιη τή ν  τη ς , 
τόν όποιον σ υνή ντη σ εν  έν "Αδου περ ίλυπο ι; πλανοίμενον, 
νά  π αρασχη ε ί;  αυτόν δ ε ίγμ α  περι-ρανε; τον πρό; αυτόν  
θαυμασμού τ ή ;  νεα ν ικ ή ; ψ υ χ ή ;,  διοργανίζοιν μετά  τώ ν  
συ'/.μαθητών του μ ία ν  παραστασιν τή ς  Ή λέχ τη α ς  ε ι;  τ ή ν  
άοχαίαν Ε λ λ η ν ικ ή ν .  Μ ετά τόν πρόλογον τούτον ή  Λκρό- 
π'ολι; κατέπεσε κ α ί ά ν τ ' αυτής έφάνη  ή κυρ ία σκηνο- 
- ; α ν ία .  παοιστο'ισα μεγαλοπρεπές ανάκτορου, έν Μ υκή-  
ν ά ι;  Ο ί ύπερχ'λ ιοι Οεαταί παρηκο) ουθησαν μ ετ ' έκτακτου  
ένδιαπέεοντος τ ή ν  τραγοιδ ίαν, καίτο ι δέ δεν κατε ίχον τή ν  
-λο'ισσαν προσπαθοϋντες διά Γ α λ λ ικ ή ; μεταρρασεο ι; να 
εννοήσουν τα  λεγάμ ενα , συνεκ ινή θη σ α ν  τά  μ έ γ ισ τα  καί 
έχειροκοοτησαν έκθύμ.ΐ/ι; έν τε λ ε ί τούς νεαρού; ηθοποιούς.

—  Ί ι  θ ί α σ ο ;  « Μ έ ν α ν δ ρ ο ; ·  κ α ί  ό θ ί α σ ο ;
ΙΙςόοδο; « οί συναγω νιζόμενο ι ρετο ; έν Αθήνα·.;, έχουσι

πολλά νέα έργα ύπό μ ελέτη ν  διά τή ν  παρούσαν θεατρ ικήν  
πεοίοδον. Ί ι δ ημοσ ιευθεί; κατάλογο; εινε μακρό;. Ιδ; 
αυτού ά ν α " ΐα ιο μ ε ν  τα  επόμενα « II κόοη τή ς Λ ήμνου«  
τό βεαβευθεν δράμα τού κ. Λ . Ιΐροβελεγίου. II Νε- 
ραϊδα τον Κ άστρου», ιστορικόν αθηνα ϊκόν δράμα τού κ. 
Λ. Κ αυπούρογλον. « Γ ά μ ο ; εξ εοοιτος». κοινοινικόν δράμα  
τον κ . Σ τε ν  I. Σ τέφανου. «Λ εω ν  Κ α λεο γη ;»  τού Αχι/.- 
λέω ; Ιίαράσχον. κ τλ . κ τλ .


