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Πεεραεεϊις 31 Δεκεμβρίου.

Έλάβομεν τήν κάτωΟ'. αγγελίαν, την όποίαν καταχωρίζουν ώς χα
ρακτηριστικήν τών περί τό γλωσσικόν ζήτημα αγώνων :

ΡΩΜΑΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ γραμμέ-
Παοάδοζον γλωεΜκκδν ν71 ««’ τ° ΓΙΩΡΓΟ τοϋ ΚΩΣΤΑ ΡΟΝ-

ΤΑΚΗ «Γλώσσα δίχως Γραμματική δέ γίνε- 
AatvAyevov ται». *Αν  τύχη κανένας μία πίσκεψι στα βι

βλιοπωλεία αας να πάη να κάνη θαρρώ πώς 
μές τα βιβλία ποΰ θάβρβι οί γραμματικές δέ θαναι οί λιγοτ«ρ«ς· μά γιά δές έκεί 
δασκαλική γνώσι I—Καμμιά Ρωμαίϊκια στοίχημα βάνουμε πώς δέ θά βρεθεί". Κα- 
νενοΰς Γσια μέ τώρα τό κεφάλι δέν έκοψε νά τυπώση Γραμματική τής Γλώσσας 
ποΰ άλάκαιρη ή Ρωμιοσύνη μιλάει. Μιά τέτοια Γραμματική τυπώθηκε μά καί 
κείνη άπό Φράγκο στή Φραγκιά κάτω. Κάθε μέρα γραμματικές τής καθαρέβου- 
σας τυπώνουνται, χιλιάδες κα! χιλιάδες ώρες τά Ρωμιόπολα κ’ οί Ρωμιοποΰλες 
άπ’ τή ζωή τους χάνουνε γιά νά τή μισομάθουνε κα! χιλιάδες γρόσα οί πατερά
δες τους ξοδεύουνε γιά νά τις αγοράσουνε στά παιδιά τους. Κα! τ! βγαίνει ; Τό 
παιδί άπ’ τό σκολειό τελειώνει κα! τή γλώσσα του νά γράψη δέν ξέρει, πειδής 
κα! στά δεκατέσσερα χρόνια ποΰ σπουδές κάνει νά πολεμούνε κα! καματοδέρνουν- 
ται, οί Δάσκαλοι τήν αληθινή του γλώσσα τή ζωντανή νά τοΰ ξεμάθουν κα! μιά 
άλλη άνύπαρχτη κα! φανταστική νά τοΰ μάθουν, γλώσσα ποΰ δέν τή μαθαίνει. 
Γιατί πώς νά μάθη ένα πράμα άνύπαρχτο και χωρίς ύπόστασι. Τό ίδιο θάτανε σά 
νά πολεμούσε κανένας ένα φάντασμα νά πιάση. Γι' άφτό κέμείς οί στερνοί μέσα 
στή Μεγάλη Σκολή πάκολουθάμε στοχαστήκαμε νά τό> διορθώσουμε τό κακό α- 
φτό. Καλά γιά άχαμνά κάναμε δέν τό ξέρουμε. Στό φτωχικό μας τό έρνο πάνω 
στή λαλιά τοΰ Λαοΰ κι άπάνω στά βιβλία τών Πατεράδων τής γλώσσας μας κα! 
τής φιλολογίας μας στηριχτήκαμε. Είχαμε μπρός μας έχτός απ’ τούς τραγου
διστάδες τοΰ μεσαίωνα κι δλους τούς νειούς τό Βηλαρά τό Γιάννη, τό Χριστό- 
πουλο τό Θανάση, τό Σολωμό τό Νιόνιο, τό Βαλαωρίτη τόν ’Αριστοτέλη, άτόν 
Πολυλά τό Γιακουμή, τόΜαςκορά τό Γεράσιμο, κι άπό τούς πιό νειούς τό Γιάννη 
Ψυχάρη, τόν Άργύοη Έφταλιώτη καί τόν αθάνατο μεταφραστή τής Ίλι οας 
τόν 'Αλέξη τόν Πάλλη. Μά καλό είναι μήν ξεχαστή πώς καί τόν Παλαμά τόν 
Κώστα καί τόν Καμπύση τό Γιάννη καί τόσους άλλους ποΰ αν δεν τους αναφέρουμε 
είναι γιά νά μή γιομήσουμε μ ονόματα τό χαρτί στήν μπάντα δεν τούς είχαμε. 
Κι’ άπ’ άφτά όλα τί βγάλαμε ; Τούς Κανόνες τής Ρ ω μ α ί ϊ κ η ς Γλώσ
σας. Κάθε Ρωμιός πρέπει νά τή πάρη καί τή γλώσσα του νά μάθη νά γράφη^. 
"Αν ε’χανε μυαλό κ’ οί οχτροί τής Γλώσσας μας θά τούς έλεγα κα! στα 
σκολεία νά τή βάλουνε κι’ όλες τις παλιές νά πετάξουνε. Όχι πειδής κέμείς τή 
γοάψαμε μά γιατί τής αληθινής μας Γλώσσας είναι. Θά ήθελα άλλους πιό κα
τάλληλους άπό μένα νά δώ σ’ άφτό τό έργο ν’ άσκοληθοΰνε κα! πιό τέλεια Γραμ-
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ματιχή απ’ τή δική μου νά γράψουνε γιατί τώπα «έγώ 'μαι δ στερνός 
ά π’ δλους». "Ετσι μεγάλο καλό στή 'Ρωμιοσύνη θά γίνει.

Ή Γραμματική τόν έρχάμενο Κλαδεφτή στό φώς θάβγει χαί τή συντρομή πει- 
δής χι' άπό οχτώ τυπογραφικά ι^ύλλα θαναι τό βιβλίο σέδέχαγρόσανα 
την βρίσουμε τήν ανάγκην στανθηκαμε.

Παρακαλιέται λοιπόν κάθε άνθρωπος ποΰ θέλει τό βιβλίο νά τουρθη στή διέ- 
φτυσι τοΰ χατατοπιοΰ μου τή συντρομή του νά στείλη.

Μέ τίς αψηλές εκτίμησες ποϋ θρέφω γιά κάθε άνθρωπο ποϋ θα θελήσει να τήν 
πάρη. 'Τπογράφουμαι ΌΣυγραφέας.

Πόλι στίς 15 τοϋ Χριστούγεννά τοΰ 1900.

Έκ Μονάχου ήγγέλθη τήν 22 παρελθόντος μηνός ό θάνατος τοϋ αυ
τόθι άπό ετών εγκατεστημένου ελληνος ζωγράφου Νικολάου Γύζη. Μετ’ 

αύτοΰ έξίλιπε μία άπό τάς σπανίας έν τή έλλη- 
Ν*κ6λαος  Γνζης νική καλλιτεχνία δόξας, αί όποΐαι άνεγνωρί- 

σθησαν καί πέραν τών στενών ορίων τοϋ ελλη
νικού Κράτους. Ό Γύζης ήτο καλλιτέχνης καταλαβών διαπρεπή θέ- 
σιν εις ενα απο τα πρώτα καλλιτεχνικά κέντρα τοϋ κόσμου, τήν πρω
τεύουσαν τής Βαυαρίας, είς τήν καλλιτεχνικήν ακαδημίαν τής οποίας 
διετέλεσε καθηγητής. Τό εργον καί ή τεχνοτροπία του δέν έσημείωσαν 
ιδίας προσωπικός εξάρσεις καί υπεροχήν, άλλ ’ ύπήρξεν εύσυνείδητος τε
χνίτης ανήκων είς τήν χορείαν εκείνην τών καλλιτεχνών, οί όποιοι ήκο- 
λούθησαν τήν καλήν παράδοσιν. Είς τίνος εκ τών μεγάλων πινακοθη
κών τής Γερμανίας ύπάρχουν έργα τοϋ Γύζη κατορθώνοντα νά προσελ
κύουν τό βλέμμα καί τόν θαυμασμόν πολλάκις τοϋ παρατηρητοϋ. Ό 
Γύζης οιίπρεψεν εις τό genre, διετήρησε δέ ώς Έλλην καλλιτέχνης τήν 
πρωτοτυπίαν ελληνικών εμπνεύσεων καί άριστοτεχνικώς έξετέλεσε θέματα 
έκ τού εθνικού μας βίου. Τινές δέ τών τελευταίων συνθέσεων του εμ
πνευσμένοι έκ τής ιστορίας δέν στερούνται μεγαλείου έξαίροντος τήν τε
χνοτροπίαν τοϋ Γύζη ύπεράνω τοϋ συνήθους.

θ Γ*υζης  εγεννήθη εις τήν νήσον, ή όποία έδωκε τούς περισσοτέρους 
ελληνας καλλίτέχνας, τήν Τήνον. Νεότατος κατετάχθη τό 1858 είς 
τήν Σχολήν τής ζωγραφικής τοϋ έν Άθήναις Πολυτεχνείου. 'Λριστεύ- 
σας εστάλη πρός συμπλήρωσιν τών σπουδών του είς Μόναχον, όπου δέν 
εβραδυνε νά διακριθή. Ήτο φαεινή εποχή τότε διά τήν ελληνικήν καλ
λιτεχνίαν. Μετά τοϋ Γύζη ύπό καθηγητήν τόν Πιλότη έσπούδαζον έν 
Μονάχω ° Ιακωβίοης, ό Βολανάκης, ό Λύτρας. Ή τάξις δέ αύτή τοϋ 
Πιλότη απέδωκε καλλίτέχνας παγκοσμίου φήμης ώς τόν Μουγκάτση τόν 
προ τίνων μηνών άποθανόντα έν Παρισίοις ζωγράφον.

Ο θάνατος τοϋ Γύζη έδημιούργησε άληθές πένθος είς τόν παρ’ήμίν 
καλλιτεχνικόν κόσμον. Έπήλθεν δέ άτυχώς είς ημέρας καθ' άς έλέγετο, 
ο·ι επρόκειτο να κληθή ο Γύζης έκ Μονάχου όπως άναδιοργανώση τήν 
έν τφ Πολυτεχνείω Σχολήν τής ζωγραφικής ώς διευθυντής αύτής.

ΞΕΝΑΙ ΦΙΑΟΑΟΓΙΑΙ
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ό θάνατος τοίί Εμμανουήλ Σενιβρέ. Ένας ex τών αίσθηματιχωτέρων 

νέων ποιητών τής Γαλλίας δ ‘Εμμανουήλ Σινιορέ άπέθανε τήν 20ην Δεκεμβρίου 
(ν. ή.) εις Κάννας. Είχε γεννηθή εις Λανσόν (είσβολαΐ τοΰ Ρήνου). Είχε δημο- 
σ ιεύσει πολλούς τόμους χαί τεύχη ποιημάτων :Τό βιβλίον τής φιλίας 
(Μυρζαήλ καί Μυρτίλος) τό 1891. Ωδήν εις τόν Παϋλον Βερλαίν 
>ό 1892, Δ ά φ ν ι ς τό 1894, X ρ υ σ ο ϋ ς Στ ί χ ο υ ς τό 1896, τήν'Ο δ ύ ν η ν 
τών ύδάτων τό 1899, Στίχους καί πεζά τό 1899 καί τόν Τάφον 
τ ο ΰ Στεφάνου Μ αλ’λαρμέ τό 1899. Είχεν επίσης ιδρύσει τό 1890 καί 
συνέτασσε μόνος έν περιοδικόν ύπό τόν τίτλον «L· Jaint Graal», τό δποΓον έξεδί- 
^ετο αρκετά άτάκτως.

•Η -ΆλκικΙτις· τοΟ κ. Γεωργίου Ρεβολλέ είς τίιν Γαλλεκΐιν Κωιιψ- 
δίιιν. Ή τάσις τής άναβιβάσεως επί τής σκηνής τών αρχαίων μύθων, τάσις ήτις 
έδέσποσε κατά τόν ΙΖ’ αιώνα, φαίνεται, ότι άναγεννάται σήμερον χαί ή γαλλική 
κριτική δέν φαίνεται ποσώς δυσηρεστημένη δΓ αύτό. Οι μύθοι ούτοι είνε αναλ
λοίωτου, αιώνιας καλλονής—γράφει δ θεατρικός κριτικός τοΰ «Γαλάτου Έρμου»— 
καί είς τάς διερμηνεύσεις αύτών, τά; δποοίας ^εύρον οί αρχαίοι μάς εινε εύχάοιστον 
νά προσθέσωμεν τάς νεωτέρας, ενδιαφερούσας η άπλώς περιέργους. Οΰτω δε έαν αΐ- 
σθανώμεθαέαυτούς ανικάνους νά φαντασθώμενό,τι δήποτε μετά τόν Αισχύλον καί τόν 
Εύριπίδην,εϊνε έντιμον δι' ημάς νά παρέχωμεν «ύσυνειδήτως μεταφράσεις τών έργων 
των. Κατά τόν τροπον τούτον ύπάρχουν δύο λογικαί μέθοδοι όπως χρησιμοποιώμεν 
τάς αρχαίας τραγωδίας διά τήν νέαν σκηνήν : δ συγγραφεύς αποπειράται νά δη- 
μιουργήση δράμα ίδιον καί έν στιγμαϊς καθ' άς συναντάται μετά τοΰ αρχαίου συγ- 
γραφεως εξηγεί" ή οίκειοποιεϊται στίχους ή τεμάχια άναπτύσσων αύτά ή καί συμ- 
πτύσσων κατ' αρέσκειαν ή δ μεταφραστής περιορίζει τάς προσπάθειας του «ΐς τό 
νά εινε θρησκευτικώς ακριβής έφ' όσον τοΰτο δυνατόν.Ό Ρακίνας όταν εγραψε τήν 
Άνδρο μάχην, τήν ’Ιφιγένειαν καί τήν Φαίδραν συνεμορφώθη πρός 
τήν πρώτην τών μεθόδων τούτων, δπως επίσης εσχάτως δ Λεκόντ δέ Λίλ, δταν 
εγραψε τάς Έ ρ ι ν ν ύ α ς καί δ κ. Κάτουλλος Μενδές δταν έγραψε τήν Μ ή - 
δειαν—ή δέ γαλλική κωμωδία καί τό Ώδειδν παρέστησαν κατά τά τελ«υταϊα 
ταΰτα ετη, μεταφράσεις, αί όποΐαι είχον έκτελεσθή κατά τήν δευτέραν μέθοδον.

Καί εινε λυπηρόν, παρατηρεί δ κριτικός τοΰ Γαλάτου Έρμοΰ, ότι δ κ. 
Γεώργιος Ριβολλέ, τοΰ όποιου ή Ά λ χ η σ τ ι ς παριστάνεται ήδη είς Παρισίους 
δέν έξηκολούθησεν ούτε τήν μίαν μέθοδον, ούτε τήν άλλην.

Ό χ. Ριβολλέ διετήρησεν αύστηρώς τό σ^έδιον τοΰ Εϋριπϊδου χαί μίαν σκηνήν 
μόνον μετέβαλεν. Άλλα δέν ήθέλησε νά εινε άπλοΰς μεταφραστής· προσθέτει



288 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

«φαιρ«ΐ, χχί μετατρέπει τάς θχυμασιωτέρχς στροφάς τοϋ Εΰοιπίδου. Συχνάχις ατα- 
πληροϊ τήν^άχριβολόγον απλότητα τοΰ πρωτοτύπου διά χαριτος ολίγον «ύχ«ροΰς.

Ουχ’ Ττον τ® *ργ«ν  το® *·  Ριβολλέ ιίνε άξιον έχτιμησεως. Ή άπό σκηνής 
δμως διδασκαλία δέν ύπήρξεν άπολύτως ευτυχής λόγω τής χχχής διερμηνεύσεως 
μιριχών προσώπων χαί τών ανακριβών σκηνογραφιών.

— Ό κ. Άνοτώ περί τοΰ Βαλζάκ ώς τνπογράόον.—Εινε γνωστόν ότι 
ό Βχλζάχ πλήν τών συγγραφικών του ασχολιών ειχεν άποπειρχθή νά γείνη τυ
πογράφος χχί ίδρυσε τυπογραφεϊον χχί έναυάγησε. Περί τής ίδιότητος ταύτης τοϋ 
Βχλζάχ δημοσιεύει ό χ. 'Ανοτώ άρθρον ύπό τόν τίτλον δ «Βχλζάχ τυπογράφος». 
Έχ τοϋ άρθρου τούτου πληροφορούμεθα, ότι ή ιδέα τών ένιαίων έχδόσεων οφείλε
ται είς τδν Βχλζάχ δστις πρώτος έξέδωχε εις ένα τόμον δλα τά έργα τοϋ Μολιέ- 
ρου χχί τοϋ Λχφονταίνου.

Ό χ. Άνοτώ παρέχει χαί άλλας ένδιαφερούσας πληροφορίας περί τοΰ βίου 
τοϋ μεγάλου μυΟιστοριογράφου : Άφοϋ δ Βχλζάχ έτελείωσε τδ γυμνάσιον τής 
Βανδώμης ένεγράφη φοιτητής τής νομιχής χχί λαβών τδ δίπλωμά του ήρχισε να 
έξχσχή τδ επάγγελμα τοϋ διχηγόρου συνεργαζόμενος μετ' άλλου συναδέλφου του. 
'Επειτα μόλις’τοΰ έξεδηλώθησαν αί φιλολογιχαί τάσεις έπεδόθη δριστιχώς είς τδ 
φιλολογιχόν στάδιον επιτυχών παρά τοϋ πατρός του ιιηιιιαΐ» επίδομα έχ 1500 φρ. 
τδ δποΐον τήν εποχήν έχείνην έξησφάλιζεν ανετον βίον. Άλλά μετά διετή εργα
σίαν τά βιβλία του ούδέν άπέφερον χαί δ πατήρ του μή άναγνωοίζων πλέον τοιοΰ- 
τον έπάγγελμα τοϋ εχοψε τδ έπίδομα. Τήν στιγμήν έχείνην τοΰ έπήλθεν ή ιδέα 
να γείνη τυπογράφος. Ό Βαλζάχ ητο τότε 26 έτών γεννηθείς τδ 1799.

ΗΧΟ
Τά ■ Προπύλαια ·. Έξεδόθη τδ δεύτερον τεύχος τών «Προπυλαίων» πανί- 

σχυρον είς έχλεχτήν ΰλην γραφιχής ποικιλίας τοΰ συντάκτου των χαί ήμετέρου 
συνεργάτου χ. Γ. Βλαχογιάννη. Πλήθος διηγημάτων, ποιημάτων, ιστορικών πρα
γματειών στολίζουν χχί τό’τεΰχος τοΰτ».*  Ό χ.Βλαχογιάννης διά τών τμηματιχών 
τούτων έχδόσεων βχίνει νά συμπληρώση τδ φιλολογιχόν του έργον, τδ όποιον εφ’ 
ότον προχωρεί είς τήν χνέλιξίν του υπόσχεται νά χχταλάδη μίαν άπό τάς μονα- 
διχάς πρώτας θέσεις είς τήν φιλολογίαν μας.

Τδ β'. τοϋτο τεΰχος τών «Προπυλαίων» περιέχει :
Έχάτης έρωτες διήγημα.—-Ό θάνατος τοΰπαληχαριοΰ, 

ίχόνχ. —Ό γάμος τήςΛιγερής είχόνα.—Ή ‘Ελλάδα ’στόν προ
σκυνητή τοΰ Σαλαδίνα, ποίημα.—Γ ράμματα άπ δ τ'Άγιον 
Όρος: Α’.—· Μιχροί έρανοι. —Στδ άγαλμα τοΰ Μ π χ ϊ ο ο ν, ποίημα. — Ή 
πληρωμή ή τ δ παραμύθι τοΰ βοσχοΰ χαί τοΰ λ ύ χ ο υ, 
παραμύθι.—Γ ιά τή μελέτη τής έθνιχήςμαςγλώσσης: Μοι- 
ρολόγια τής Ρούμελης"— Ό μ π ά ρ μ π α Μ ϊ χ ο ς, διήγημα — Τ δ χ ά
ρα μ α,ποίημα—Γ ι ά τ ή ν τ ι μ ή διήγημα—Τ ά επινίκια τής μά
χης τή« Άράχωβας (Μιχροί έρανοι)—'Εσπερινός, ποίημα— Ι
στορικός γύρος: Ό Γχούρας χαί ή Γχούραινα.— Ή Ναυτική εκστρα
τεία στ'ο Βόλο (1827).— Τό σεντούκι τής φιλάργυρης, διήγημα.— Αρχείο τής 
ελληνικής ιστορίας.

(') Φιλολογική χΓ έπιστημονιχή εχδοση τών έργων τοΰ κ. Γ. Βλαχογ'.αννη. 
(") Άπό τή συλλογή τοΰ Πέτρου Βασιλικού.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΩΤΟΣ
ΥΠΟ Γ. ΒΩΚΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Γιά σένα γράφω τή μικρή αύτή ιστορία, γιά τήν ενθύμηση τών μοι

ραίων στιγμών, ποΰ έπεράσαμε μαζί’ εινε ή ιστορία τοΰ ανεκπλήρωτου 
πόθου καί τοΰ άφθαστου ιδανικού.

Πρέπει νά σοΰ πώ, οτι τώρα ποΰ σοΰ γράφω έχω μόνη παρηγοριά 
τό ξαγνάντεμα τής θάλασσας πάνω άπό τόν απόκρημνο βράχο. Τό μέρος 
τό ξέρεις- χειμώνα καλοκαίρι τό κΰμα ποτέ δέν ήσυχάζει κάτω άπό 
τάς σπηλαιώδεις ρωγμάς καί τά απότομα χάη τής αβύσσου. Τά άγρια 
θαλασσοπούλια περνούν πάντα, σχίζουν σάν σπαθιές τόν άέρα, βουτούν 
στό άφρισμένο νερό καί φεύγουν. Καί οί τολμηροί ψαράδες φαίνουνται 
τήν ίδια ώρα τού δειλινού μέ τά λατίνια τους, άλλα εξωτικά θαλάσσια 
όρνεα ατρόμητα πρός τήν ϊλιγγιώδη φοράν τών κυμάτων.

Καί ή ιστορία μου εινε έκείνη πού μόλις τελειώνει μέ τά ζαχαρωτά 
καί τά παραμύθια τής παραμάνας άρχιζε: μέ τό αύθαίρετον, τό κλεμένο 
φίλημα άνάλαφρο σάν τόν άέρα καί αναίσθητε. μά τόσον αλησμόνητο 
έκείνης πού δέν ένεφανίσθη πλέον εϊς τήν ζωήν καί δμως νομίζω. ότι 
είσαι σύ ή ιδία σάν μιά φανταστική άϋλη εικόνα πού πάντα αφυπνίζει 

τήν άνάμνησιν. ι
'Εκείνην τήν έλεγαν Μαρίαν έπαίζαμεν μαζί μικρά παιδιά χ·λια 

παιχνίδια τήν ώρα ποΰ έγυρίζαμεν άπό το σχολειό. Αύτή μάς διηύθυνε 
καί τήν ενθυμούμαι είς ένα άπό τά πολλά αύτά παιγνίδια, ποΰ τό έλε
γαν : Μέλισσα, δτι έσήκωνε τήν ποδίτσα της, μιά μικρή κόκκινη 
ποδίτσα, καί έφώναζεν εις ένα μονότονον, άλ.λ’ εϋθυμον τόνον : ΙΙαιρ- 
νάει, παιρνάει ή μέλισσα μέ τά μελισσόπουλα καί εμείς στή σειρά έ- 
παιρνούσαμε άπό κάτω καί διεφεύγομεν. Άλλοτε πάλιν έκρύβετο εις 
τήν γωνίαν τοΰ πέραν σπιτιού, έδιδεν ένα σύνθημα φυγής καί έξηφανί- 
ζετο τρέχουσα δι’ δλης τής δυνάμεως, προτείνουσα τό πρώιμον στήθος, 
καί ήμεΐς έπρεπε νά τήν κυνηγοΰμεν καί νά τήν φθάνωμεν καί ποτέ 
δέν τήν έφθάνομεν. Εις ένα άπό αύτά τά παιγνίδια, ήτο τό τελευταίου 
ποΰ έπαίξαμεν μαζί, δέν ήξεύρω πώς μοΰ ήλθεν ένα όρμέμφυτον χαράς, 
πρωτόσταλτης άπό τήν ψυχήν καί ώρμησα καί τήν έφίλησα. Ήτον έν- 
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τελώς διαφορετικόν τό φίλημα αύτό άπό τά φιλάκια ποΰ ένθ.υσιασμέ- 
νος κάποτε έδιδα είς τάς μικράς μου άδελφάς. Έκείνη έγεινε καταπόρ- 
φυρη άπό οργήν καϊ έφυγε δρομαίως καϊ έξηφανίσθη είς τό σπίτι της 
καϊ οέν τήν έπανεϊδα διά πολύν καιρόν. Τό ίδιο βράδυ μοΰ εί
παν, οτι φεύγουμε τό πρωί γιά ένα μακρυνό ταξίδι καϊ πραγματικός 

. έφύγαμεν και δταν μετ’ ολίγου; μήνας έπέστρεψα είς τό ίδιον μέρος,
αύτή έκατοικοΰσεν άκόμα στό ίδιο σπίτι, άλλά δέν έκατέβαινε πλέον 
κάτω νά παίξη μαζί μας. Έκάθητο είς τό μπαλκόνι της, ενα μικρόν 
ξύλινον εξώστην, καϊ τό ωραίο της προσωπάκι κάπως άλλοιώτικο καϊ 
σοβαρό φαινότανε άνάμεσα άπό γάστρες μέ βασιλικό, βιολέττες κα'ι γα- 
ρύφαλα νά σκύβη στό εργόχειρό της' άλλά σέ λίγες μέρες έχάθηκε, έ
φυγε άπό κείνο τό σπίτι. Οί γάστρες μέ τούς βασιλικούς καϊ τις βιολέτ- 
τες δέν ύπήρχαν πλέον κα'ι γιά μήνες τά παράθυρα έμειναν κατάκλειστα.

Καϊ άπό τότε έπρωτοφάνηκαν κι’ έπέρασαν άπό τήν ψυχήν μου τά 
πρώτα μελαγχολικά συνεφάκια καϊ ακούστηκε τό πρώτον παράπονο. Τό 
αίσθημα αύτό ήταν τό πρώτο τό όποιον άνοιγε τήν κόλασιν τής ανθρώ
πινης οδύνης. ’Ακούω άκόμα μερικές σκέψεις τών ημερών εκείνων, δτι 
έπρεπε νά ζώ πάντοτε μέ τήν Μαρίαν, δτι έπρεπε νά είμαι αιωνίως 
μαζί της. ’Ενθυμούμαι, δτι διά πρώτην φοράν ήρχισα νά κυττάζω μέ 
έμφασιν είς τόν καθρέπτην, νά μαδώ καί νά καταστρέφω τά λουλούδια 
άπό τις γάστρες τής γιαγιάς μ·υ μόνον καί μόνον διά νά τά προσφέρω 
είς τήν Μαρίαν καϊ ότι έτόλμησα νά είπώ είς μίαν μου θείαν, δτι 
έάν δέν έβλεπα τήν Μαρίαν είς τό σπίτι της καϊ άν ή θεία μου δέν μέ 
«πήγαινε, δτι ήθελα άποθάνει. Τό αίσθημα εκείνο, τό οποίον έκαμε τούς 
μεγάλους νά γελούν, ήτον αύτό καθ’ εαυτό τριμεοόν τότε δσον καϊ 
τώρα θέλω νά τό παραστήσω. Ή εξαφάνισες τής Μαρίας μ' έκαμε με
λαγχολικόν έπ'ι ημέρας, έπΐ μήνας. Σκέπτιμαι τώρα όχι άπρεπώς δτι 
έάν έζώμεν είς παλαιοτέρους έλληνικούς καιρούς οί γονείς μχς θά μάς 
άρρεβώνιζαν άμέσως καϊ πρό πολλοΰ θά έζοΰσα μέ τήν Μαρίαν. Αύτό 
άπαιτοΰσε ή ζωή, τό έζήτησε μόλις έφανερώθη, ήσθάνθη καϊ έπεβλήθη. 
Άλλ’ οί άνθρωποι έφρόντισαν ν’ άντιταχθοΰν πάντοτε είς τήν ζωήν. 
Κα'ι μέσω; έκτοτε ήρχισαν νά μοΰ λέγουν, δτι είχα ύποχρεώσεις καϊ 
δτι δεν έπρεπε νά συλλογίζωμαι τοιαΰτα πράγματα, διότι δλοι έπερίμε- 
ναν άπό έμενα. "Εκτοτε δμως ή κατάστασις δέν μετεβλήθη ούσιωδώ;. 
Πιθανόν άλλοι νά έζησαν εύτυχεΐς. Ή ιδία ή ζωή νά τούς ηύνόησε 
περισσότερον. Έγώ δμως είμαι δυστυχής δι’ δσα συνέβησαν.

Ή Μαρία δέν ήξεύρω τ'ι άπέγεινεν άπό τότε, τό μικρό κοριτσάκι 
μέ τήν κόκκινη ποδίτσα, τά κατάμαυρα μάτια καϊ μαλλιά. Άπό αύτήν 
δμως έμείνεν ή αίωνία έντύπωσις,καϊ ή αίωνία είκών. Ή Μαρία άνέζησεν 
είς τό πρόσωπον μιας ξένης είς ξένον τόπον, σάν νά έδωκεν είς αύτήν 
μίαν προτήτερην ζωήν :

Μάθε έχω ζωές προτήτερες 
χίλιες γέννες, χίλιους θάνατους 
μέσα σε -πατρίδες χίλιες 
χίλιες προσωπίδες φόρεσα 
χίλια ονόματα έγώ πήρα.
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Είς τούς στίχους αύτούς τοΰ έλληνος ποιητοΰ ευρίσκω κάτι έκ τοΰ 
παραδόξου αύτοΰ αισθήματος, το όποιον άνενεώθη διά τής έμφανίσεως 
τής ξένης «κείνης. . ,

Ή ιδία ζωή τού μεγάλου πόθου εϊχεν έπανέλθει, τώρα ήμην περισ
σότερον έν γνώσει τοΰ τϊ ήθελα καϊ τοΰ τϊ έζητοΰσα. Ή συνάντησίς 
μας έγεινεν έπάνω είς τά χαλίκια τής ακτής, άπέναντι είς τόν ωκεανόν 
μέ τά υστερνά μεγάλα παιχνίδια τοΰ ήλιου έπάνω είς τά μεγάλα κύ
ματα. Αύτήν τήν θάλασσαν δέν τήν γνωρίζομεν ημείς έδώ καϊ ούτε θά 
ήμπορούσαμεν νά τή; εμπιστευτούμε τόν εαυτόν μας μέ τόσην άφοβίαν 
μέ δσην τήν έμπιστεύονται οί έκεΐ άνθρωποι. Ήταν τότε ό τελευταίος 
μήνας τοΰ καλοκαιριού. Πλήθος άπό άνδρες καί γυναίκες καί παιδιά έ- 
κολυμβοΰσαν έκεΐ πλησίον μας, έχώνοντο άφοβα είς τά μεγάλα κύματα, 
τά διέσχιζαν, τά έπροσπεροΰσαν, έχάνοντο άνάμεσά τους καϊ πάλιν ένε- 
φανίζοντο. Έγίνετο μία πεισματώδη; πάλη ανθρώπων καϊ κυμάτων. 
Γέροι ναυτικοί μέ τά μουσαμαδένια τους καπέλλα καϊ τούς μαύρους μου 
σαμάδες παράστεκαν νά βοηθήσουν έκείνους ποΰ δέν είχαν μάθει άκόμη 
νά άντισταθοΰν είς τήν ορμήν τών κυμάτων καί νά τά νικήσ υν.

Ή ξένη έκάθητο έπάνω στά χαλίκια καϊ έκρατοΰσε μιά κόκκινη 
μικρή δμβρέλλα γιά νά τήν φυλάει άπό τόν ήλιο κα'ι έβλεπε μακρυά 
πρός τόν ορίζοντα είς τά βάθη τού ωκεανού. Έσίμωσα κι’ έγώ κοντά της 
άθελα άπό μιά παρόμοια παραπλάνηση ρεμβασμού καϊ μόλις τήν άντί- 
κρυσα καϊ μέ είδε κι ’ έκείνη έξάνοιξα στό πρόσωπό της μιά προτήτερη 
ανεκπλήρωτη ζωή. Καϊ πράγμα παράδοξον χωρίς νά τό καταλάβουμε έ- 
πλησιάσαμε πολύ καϊ άρχίσαμε νά ομιλούμε. Έγώ ένόμιζα δτι ήταν ή 
έπαύριον δπου τήν είχα ίδή είς τόν εξώστην άνάμεσα είς τις γλάστρες 
τη; μέ τά λουλούδια. Δέν είχα προφθάσει νά τό σκεφθώ καλά—καλά 
δταν μέ έπρόλαβε νά μοΰ άνακοινώση τήν ίδια σκέψη :

— Νομίζω δτι σάς γνωρίζω πρό χρόνων, μοΰ είπε, καϊ δμως είνε βέ
βαιον δτι τώρα σάς βλέπω γιά πρώτη φορά.

Κα'ι μέ τάς όλίγας αύτάς λέξεις έφύγαμεν πρός τήν βεράνταν τοΰ ξενο
δοχείου κα'ι άρχίσαμεν ν' άπολαμβάνομεν τήν γύρω μας ζωήν μέ ορμήν 
διψασμένων ποΰ δέν ήμποροΰσαν νά σβύσουν τήν διψάν των. Όλα μάς 
έκαμναν έντύπωσιν, είς δλα έζώμεν μαζί, ή μουσική, ή όποία έπαιά- 
νιζε είς τήν βεράνταν, τά άλογάκια εί; τά όποια άνεβαίνομεν νά γυρί- 
ζωμεν σάν μικρά παιδιά, έπειτα ένα όνήλατον αμαξάκι ποΰ έπήραμε 
καϊ έτρέχομεν πρός τήν'παραλίαν. Έπειτα είς τόν λιμένα έδοκιμάσα- 
μεν ένα στιγμιαΐον πόθον νά μπούμε σ’ ένα άπό τά μεγάλα βαπόρια 
ποΰ έκαναν τό ταξίδι τοΰ ωκεανού καϊ νά φύγωμεν. Τό βράδυ έπρεπε 
νά χωριζώμεθα. Καί οί νύχτες ενθυμούμαι ήταν άπέραντες καϊ τό πρωί 

ήμεθα μαζϊ πάλιν.
Πόσον διήρκεσεν αύτή ή ζωή; Όσον καϊ τά παιχνίδια τής Μαρίας, δσφ 

καί τό θέαμα τής Μαρία; άνάμεσα είς τις βιολέττες καϊ τά γαρύφαλα 

τοΰ μικρού της μπαλκονιού.
Τώρα μέ έπερίμενε μέσα σέ ένα κηπάριον ή ώραία ξένη.Ήτον ή στιγ

μή ποΰ έπρόκειτο νά φύγωμεν καϊ νά μή χωρισθώμεν πλέον, ποΰ έ- 
πρόκειτο νή ζήσωμεν μαζί. Άλλ' έξαφνα τό βλέμμα της άντίκρυσα άλ-
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λαγμένον καί si λόγοι της ησαν σκληρώς αποφασιστικοί καί απαίσιοι δι' 
ί(ΐί·

— Φεύγω, μού είπε, καί δέν θα ίδωθώμεν ποτέ πλέον.
'Αδύνατον νά περιγράφω τήν οδύνην εκείνων τών στιγμών. Ό ιππό

της ό όποιος άφού άπεμονώθη μέ τήν ερωμένην του καί επέτυχε τήν ευ
καιρίαν νά ένωθή μαζί της δταν άνεκάλυψεν δτι τό στήθος της ήτο κα- 
ταφαγωμένον άπό καρκίνον ηύτοκτόνησεν έξ άπογοητεύσεως καί λύπης. 
Ίδέαι πένθιμοι παρομοίου θανάτου ήλθαν καί εις έμέ. Ή ξένη έφευγε 

διά παντός· έπρεπε νά άκολουθήση μίαν γραμμήν χαραχθεϊσαν άπό τό 
πεπρωμένον. Ένώ δέν έπρεπε νά τήν ακολουθήσω.

Τήν έπομένην άνεχώρει. Πόσον έχιόνισε εκείνην τήν ημέραν. Οί πτω
χοί καί άστεγοι ενθυμούμαι άπέθνησκον είς τούς δρόμους. 'Αραιοί ήσαν οί 
διαβάται. Έκείνη έφευγε μόνη. Έφθασε μέ άμαξαν είς τόν σιδηροδρο
μικόν σταθμόν, έχώθη γρήγωρα μέσα είς ένα κουπέ καί έφαίνετο νά μέ 
βλέπη δι' όλίγας στιγμάς μέ δακρυσμένα μάτια.

Μαζί του ό σιδηρόδρομος εκείνος έσυρεν εμένα είς τήν φυγήν του, πρός 
τάς λεύκάς έκτάσεις, έπάνω είς τούς πάγους, άνάμεσα είς τά λευκά βά
ραθρα έσυρε τήν ένθύμησίν μου, τάς νοητικάς μου δυνάμεις, τάς σκέψεις 
τών φόβων, τών ύπονοιών καί τών υποψιών. "Ημουν πλέον άνεπανορθώ- 
τως δυστυχής διότι ούτε ήκουσά τι περί τής ξένης, ούτε τήν έπαιεΐδον, 
ούτε είχζ τήν δύναμιν νά τήν αναζητήσω. Ή άϋλος μόνον είκών της 
έπέπρωτο χρόνια νά μέ παρακολουθώ κατόπιν είς τήν ζωήν. Ήμουν ό 
τρελλός ερωτευμένος μέ τό ομοίωμα έκεΐνο δπου ήθελε τό συναντήσω, 
άλλά διά μίαν στιγμιαίαν πάντοτε έμφάνισιν, μόλις εμφανιζόμενου καί 
άμέσω; εξαφανιζόμενων.

Είνε ή Μαρία έκτοτε τό όνειρον τών ώραίων στιγμών, τό πρόσωπον 
τό άναλλοίωτον τό μή θνήσκόν ποτέ, τό πάντοτε άναγεννώμενον. Πρό 
χρόνων, πρό αιώνων βεβαίως ή Μοίρα διέγραψεν ούτω τά; οδούς καί διή- 
νοιξεν ούτω τάς τρίβους.

Καί τώρα δπου είσαι πλησίον μου σύ διά τήν οποίαν γράφω αύτήν 
τήν ιστορίαν, σύ δπου τά κατάμαυρα μάτια σου έφθασαν νά μού ανοί
ξουν τούς κόσμου; τών ονειρευτών καί μόνων καταχτήσεων εκείνων, αί 
όποΐαι είνε άκόμη μυστήρια διά τού; πολλούς, είπέ το μόνη άν ή αύτή 
σκληρά Μοίρα δέν διατάσσει ούτωπώ; τά πράγματα, ώστε νά είσαι πάν
τοτε μακράν μου σήμερον καί αύριον καί αιωνίως.

("Επονται ή 'Εξομολόγησες καί ό Επίλογος)
Γ. Βωκ·ς

ΤΟ Κ0ΣΜ0Π0ΛΙΤΙΚ0Ν ΠΝΕΥΜΑ
ΥΠΟ ΜΠΟΕΜ

Όταν άναγινώσκω άφορισμού; ύπό τύπον κριτικής κατά τών Ελλή
νων συγγραφέων τών στελλόντων τόν νούν καί τήν ψυχήν των πέραν 
τών στενών ορίων τής μικρά; γωνία; τή; πατρίδες ένθυμού- 
μαι τόν επαρχιώτην εκείνον δστις δταν πρωτοεΐδε τήν λοκομο- 
τίβαν τού σιδηροδρόμου νά διέρχηται τής κωμοπόλεώς του διηυθύνθη είς 
τό κωδωνοστάσιον τής έκκλησίας τού χωρίου και ήρχίσε κρούων τόν κώ
δωνα, πρεσκαλών τούς συμπολίτας του είς κοινήν συνάθρρισιν δπως λά- 
βωσι μέτρα κατά τού τρομερού έπήλυδος, τού έρχομένου νά διατα- 
ράξη τά πατροπαράδοτα τών χωρικών έθιμα (*).  Μού συμβαίνει δέ νά 
ενθυμούμαι συχνά τον πτωχόν επαρχιώτην είς τόν κόσμον τών γραφόν- 
των, διότιδέν παρέρχεται ευκαιρία καθ' ήν νά μή διαλαλήται, δτι άξίαν 
έχουν τά γραφόμενα παρά τών ανθρώπων οί όποιοι περιορίζουν τήν πνευ
ματικήν των έργασίαν έντός τών όοίων τής πατρίδος καί δτι πάσα τά
σι; πρός άπελευθέρωσιν πνευματικήν καί ξενικήν έπικοινώνησιν διακηρύσ
σεται παρά τών π λυζρίθμων αύτών «σωβέν» ώς ύποδούλωσις είς ξένας 
φιλολογία;, ώ; μίμησις ξένου πνεύματος, ώ; έπηρεασμός εχθρικών πρός 
τά ελληνικά γράμματα διανοιών. Τά πολυάριθμα αύτά στοιχεία τού 
φιλολογικού σωβινισμού δέν είνε παρά απόρροια τού δασκαλικού πνεύ
ματος, τό όποιον απαντάται πολύ περισσότερον άφ’ δσον νομίζομεν έκ
τος τών τοίχων τών σχολείων παρά έντός αύτών. Ό δασκαλισμός μέ 
τήν στενοκεφαλιάν του καί τήν περιωρισμένην άντίληψίν του αναφαίνε
ται έκεϊ δπου Οά έζήτει κανείς αέρα ελευθερίας, ορίζοντα διαυγή καί 
απεριόριστον, σκέψιν ειλικρινή καί χειραφετημένην, παντελή έλλειψιν 
διανοητικών προλήψεων, είς τάς τάξεις τών ανεπτυγμένων. Δασκαλισμός 
είς τόν περιοδικόν τύπον, δασκαλισμός είς τού; ζητούντας τά σκήπτρα 
φιλολογικών κλικών, δασκαλισμό; είς τούς άφωσιωμένους είς τά γράμ
ματα κάποτε έξ αληθούς όρμήσεως καί είς τούς ‘προσπαθούντας νά πεί- 
σουν τόν εαυτόν των, δτι έγεννήθησαν ποιηταί καί συγγραφείς καί έξα- 
σκούντας βιομηχανικώ; τήν ιδέαν τής Τέχνης. Οί τελευταίοι μάλιστα 
είνε οί περισσότερον άπαντώμενοι είς τήν μικράν πατρίδα μας σήμερον, 
αύταπατώμενοι αύτοί φιλόλογοι, οί όποιοι ένθυμίζουν τούς αύτβνομιζο- 
μένους καλλίτέχνας τού Μυρζέ, τού βαπτίζοντος είς τά έργα του καί 
είς τήν εποχήν του ποιητάς, ζωγράφους καί συνθέτας νέους ανικάνους καν 
νά έργασθώσι, τών όποιων αί σκέψεις, ή ευθυμία, ή ζωή των ήρμοζον 
πρός τήν ζωήν έμποροϋπαλλήλων παρά πρός τήν τού καλλιτέχνου, δλην 
τήν σωρείαν τών Μποέμ εκείνων, ήτι; χάρις είς τήν μουσικήν τού Που- 
τσίνι ζητεί άκόμη νά μάς κάμη νά γελάσωμεν μέ τό γεύμα τού ύπε-

(·) Τό γεγονός αύτό συνέβη πρό έτών εις τι χωρίον τής Πελοπόννησου.
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ρώου καί νά κλαύσωμεν μέ τήν δυστυχή Μιμήν άποθνήσκουσαν κατά 
τήν αύτήν μέθοδον τής ξεβαμμένης ήρωιδος τοϋ Δουμά υιού.

Τό φώς έχει καί τήν σκιάν του πάντοτε. Σκιάν δέ αποτελεί τό πνεύ
μα τοϋ δασκαλισμού καί τής στενοκεφαλιας εις τόν πνευματικόν ορίζοντα 
τής Ελλάδος απέναντι τοϋ φωτός τής λεπτής κα'ι εύρείας άντιλ.ήψεως, 
τοϋ φωτός διανοήσεως ύψηλοτέρας. Άπό τήν συνθετικήν ποίησιν τοϋ κ. 
Κ. Παλαμά τοΰ ποιητοΰ τών «Χαιρετισμών τής Ηλιογέννητης», άπό. 
τόν ώραΐον λυρισμόν τοϋ κ. Ν. Έπισκοποπούλου τοϋ ποιητοΰ τοϋ «Άσ
ματος τών ’Ασμάτων», άπό τήν θλιβερώς σκοτεινήν σκέψιν τοΰκ. I. 
Καμπύση, άπό τήν βαθεΐαν διείσδυσιν τής κριτικής διανοίας τοϋ κ. Δ. 

f Κακλαμάνου, * άπό τήν έλευθέραν τάσιν πρός άνύψωσιν είς τόν αληθή 
ορίζοντα τής Τέχνη; πολλών νέων σκεπτομένων καί γραφόντων, καταυ- 
γάζεται τό φώς τής Άληθείας. Έάν δέν θέλη νά φωτισθήό δασκαλισμός 
έξ αύτοΰ τόσον τό καλλίτερον διά τήν Τέχνην, τήν όποίαν δέν 0’ άπαν- 
τήση κανείς εις τάς κούφους έφημέρου; φλυαρίας καί τήν άβαθή χρονο
γραφίαν τοϋ τύπου, ούτε είς τά φιλολογικό, προϊόντα τά χυμένα είς τά 
«κλισέ» της διηγηματογραφίας τής λυγερής, τοϋ τσοπάνου, καί τών 
Χριστουγεννιάτικων καί Πρωτοχρονιάτικων π. χ. γραψιμάτων.

Τό φώς αύτό μάς παρουσιάζει έν μαγικώ άπόπτω τήν άναγέννησιν, ή 
μάλλον τήν πραγματικήν ύπαρξιν τής ελληνικής φιλολογίας. Ή έπικοι- 
νώνησις τού ελληνικού πνεύματος πρός τήν παγκόσμιον φιλολογίαν, ή 
έμβάπτισις αύτού είς τά νάματα τής παγκοσμίου ανθρώπινης διανοίας, 
ή έκδηλωθεϊσα αρκετά έναργώς ήδη διανοητική έπανάστασις κατά τών 
φιλολογικών προλήψεων τοϋ τόπου μας, θ’ άνοιξη όριστικώς καί τάς πύ- 
λας τής Αληθούς Τέχνης παρά τόν βράχον τής Άκροπόλεως, δπου σή
μερον εξακολουθεί έκδηλουμένη μία μοιρολατρία τυφλής ύποδουλώσεως 
πρός τήν παράδοσιν καί χονδρή αμάθεια καί απεριόριστος περιφρόνη- 
σιςπρός δ,τι καινοτρόπως εκφράζεται. «Τούς μεγάλους αρτίστας, είπεν 
είς έν έκ τών πρώτων του έργων ό Γκαΐτε, κάμνει μόνον ή φύσις καί 
όχι οί κανόνες». Οί κανόνες δηλ. τών κριτικών τών εφημερίδων δύναται 
τις νά είπη σήμερον. Άνευ ενσυνειδήτου ένεργείας ή σκέψις σήμερον θά 
κατήντα νά ήτο κοινοτυπία, σήμερον, δτε τά πάντα έχουν λεχθήεί; τόν 
κόσμον. Καί τήν ενσυνείδητον έπενέργειαν είς τήν σκέψιν δέν 
δύναται νά δώση παρά ή έπικοινώνησι; τοϋ τεχνίτου πρό; τήν παγκό
σμιον σκέψιν πρός δ,τι ώραΐον καί καλόν έξεδηλώθη είς τήν κοινήν πα
τρίδα τής τέχνης. Θαυμαστά διαυγώ; εξήγησε τούτο ό Γκαΐτε είς μίαν 
επιστολήν του γραφεΐσαν πέντε ήμέρας πρό τού θανάτου του. «Όσον 
περισσότερον εινε μορφωμένος ό άνθρωπος, τόσον βαθύτερον μανθάνει δτι 
ύπάρχει μία τέχνη, ήτις θά τοϋ προμηθεύση τά μέσα νά έπιτύχη τήν 
κανονικήν άνάπτυξιν τών φυσικών του δυνάμεων*  δ,τι προσκτάκται δέν 
θά ήδύνατό ποτέ νά βλάψη τήν αρχικήν του ατομικότητα. Έξαίρετον

!
*'  Όρα 5ύο κριτικά άρίρα μεγάλης δυνάμεως είς τ'ο «Άστυ». Έν περί τή 

παραστάσεως τής <Νόρας> παρα τής κ. 'Αγνής Σόρμα καί έτερον περί τοϋ Γύζη 

πνεύμα είναι τό άφομοιοϋν τό παν, τό γνωρίζον νά ϊδιοποιήται τά πάντα 

άνευ βλάβης διά τόν συμφυή του χαρακτήρα.»
Εύτυχώς παρήλθεν ή εποχή καί διά τήν Ελλάδα, δπου τό επάγγελ

μα τού ανθρώπου τών γραμμάτων συνεχέετο μέ τήν αποστολήν τοϋ α
ληθούς τεχνίτου. Υπάρχουν εύτυχώς άνθρωποι ξεχωρίζοντες τά συγκε
χυμένα. Σήμερον υπάρχει πληθώρα γραφόντων, ρεκλαμαριζομένων είς τά 
άρθρα τών εφημερίδων, χειροκροτούμενων είς τά θερινά θέατρα, άνεγνω- 
ρισμένων ώ; άνθρώιων «έχόντων γλαφυρόν ύφος», ύπάρχει πληθώρα 
χρονογράφων καί δημοσιογράφων, πληθώρα λογιών γεμιζόντων περιοδικά 
ένβυμίζοντχ τόν μακαρίτην «Έσπερον» επετηρίδας καί ημερολόγια,άλλ' 
ή πληθώρα αύτη τής φλυαρίας άφ ’ ένός, τής επαγγελματικής βιομηχα
νίας άφ’ετέρου, τή; ερασιτεχνία; έπίσης, δέν συγχέεται μέ τού; αν
θρώπους τού; αποβλέποντας είς τήν λατρείαν τής Τέχνης έν τή άπολύτω 
ιδέα. Καί τού; τεχνίτας άπό τήν πληθώραν αύτήν τής γραφειοκρατίας 
τούς χωρίζει μόνον ή άπόστζσις τοϋ άληθούς άπό τοϋ ψευδού; ταλέντου 
δέν τούς χωρίζει τό άπειρον από τοϋ ύφους τών «κλισέ» έ'ω; τοϋ ύφους τής 
χειραφετήσει»; καί τής καινοτομίας, άλλά τούς χωρίζει έπίση; τό χάο; 
τής μή άντιλήψεως τοϋ κοσμοπολιτικοΰ πνεύματος έκ τής Τέχνη; άπό 
τήν άντίληψιν καί λατρείαν αύτού. Εί; τήν άντίληψιν δέ ταύτην υπήρξε 
καί Οά ύπάρξη πάντοτε ή διαιύνισις τής Τέχνης. Τό παν θά είχε λεχθή 
έντό; διαεοσίων τό πολύ ετών είς τάς φιλολογία; τής άνθρωπότητος έάν 
ό άνθρωπο; δέν έπεκοινώνει διά τοϋ πνεύματος διά μέσου τών εποχών 
καί τών τόπων καί έάν δέν είχε τήν δύναμιν καί τήν ιδιοφυίαν νά άνα- 
νεώνη τό ύφος του διά νά ποικίλλωνται ούτω τά πνευματικά του προϊόντα 
Ή διεύθυνσις τοϋ ένός παρά τοϋ άλλου καθίσταται πλέον ή μόνη αρχή 
τών δντων έν τή φιλολογία. Πας έντοπισμός σχηματίζει έλος είς τό ό
ποιον τρέφονται οί βάτραχοι τών φιλολογιών. Επικοινωνώ·? δέ τις μέ 
τήν κ ο σ μ ο π ο λ ι τ ι κ ή ν σ κ έ ψ ι ν καί έχων ύφος όμιλεΐ έν μέσω 
τών γνωστών ήχων καί τών κοινών γλωσσών ιδιαιτέραν τινά διάλεκτον, 
μίαν καί άπροσμίμητον, όμιλεΐ γλώσσαν άληθούς ταλέντου, ήτις είνε 
ουγχρόνω; ή γλώσσα δλων καί ή γλώσσα ένός μόνου. Ή κοσμολίτική 
σκέψις γεννά τήν πρωτοτυπίαν καί τήν άτομιστικήν άντίληψιν, διανοίγει 
τούς άπεράντου; ορίζοντας τής ιδεολογίας, δσον δέ έρχεται τις είς στε- 
νοτέραν άντίληψιν μέ τά; έπικοινωνησάσα; μέ τό καλόν διανοίας, τόσον 
νεωτέρας διευθύνσεις εύρίσϊει ό νοΰ; αύτοΰ.

Ό έντοπισμός εί; τάς φιλολογίας δέν δύναται παρά νά όδηγή είς τό 
περιωρισμένον καί τό περιωρισμένον είνε θάνατο; διά τήν Τέχνην. 'Εν
τοπισμό; δέ φιλολογικός σημαίνει τό δίδειν τόν ορισμόν καί τούς κανό
να; τής Τέχνης, άλλ' δταν τεθώσιν ορισμοί ώ; κανόνες εί; τό γράφειν, 
έκλείπει αύτή ή άποστολή τοϋ τεχνίτου. Διατί νά διαφέρη τότε έν 
ποίημα, μία σελί; πρόζας, μία σελίς μουσικής άπό μίαν μέθοδον 
τοϋ έκμανθάνειν τήν γραφήν μιά; ξένη; γλώσσης ; Όταν θελήτωμεν 
νά ύποκαταστήσωμεν είς τήν φιλολογίαν τήν ξηράν μέθοδον τοϋ γράφειν, 
διατί τότε νά παραδεχόμεθα, δτι ύπάρχει έμπνευσις, πρωτοτυπία, άτο- 
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μιστική ενέργεια, διανοητική δύναμις ; Θά ήρκει δλοι οί Έλληνες νά 
έμάνθανον τήν γραμματικήν καί τό συντακτικόν, νά έδιάβαζον άπό τό 
πρωί εως τό βράίυ τόν "Ομηρον ή τόν Θουκυδίδην, τόν Κοραήν ή τόν 
Βυζάντιον κα1, νά έγραφον μέ δεμένους τούς οφθαλμούς τών διανοητικών 
των δυνάμεων θέματα καθ' ΰπαγόρευσιν. Καί τότε δέν θά εΐχομεν ανά
γκην νά κάμνωμεν διάκρισιν μεταξύ πρωτοτυπίας καί κοινοτυπίας, μεταξύ 
δημοσιογραφικού άρθρου τών Μπόερς καί τοΰ «Ύμνου» τοΰ κ. Κωστή 
Παλαμά. Ό όδοστρωτήρ τής κοινής άντιλήψεως θά έπέφερε πλήρη ίσο- 
πέδωσιν γραψίματος. Τότε θά είχον τήν θέσιν των καί οί ορισμοί καί 
οί κανόνες τοΰ γράφει», είς οΰς θέλουν νά υποτάξουν τούς έλευθέρους 
γράφοντας οί κριτικοί τών εφημερίδων, τά μεστά προλήψεων πνεύματα 
τών πληθυθέντων ανεπτυγμένων, αί διάνοιαι αί πέραν μικρών εντάσεων 
αύτών Οέτουσαι έν τέρμα καί πάσαν πνευματικήν έκδήλωσιν πέραν αύτοΰ 
άντιλαμβανόμεναι ώς σκότος, οί μέν ώς «μαλλιαρωσύνην», οί δέ ώς έξε- 
ζητημένον, οί άλλοι ώς υπερβολικόν καί άφύσικον οί τέταρτοι. Άλλ’ 
ό,τι υπάρχει πέραν τής κοινής, πέραν τής μέτριας, πέραν τής περιορι
σμένης άντιλήψεως είμπορεΐ νά εινε σπάνιον, άλλ' είνε βιώσιμον, είμ- 
πορεϊ νά είνε άσύνηθες, άλ.λ ’ είνε ζωντανόν, είμπορεΐ νά είνε νεφελώδες 
άλλ’ είνε ενεργόν, είμπορεΐ νά είνε άσύλληπτον, άλλ’ είνε ύπαρκτόν. 
«Πολλά λέγουν, είπεν ό Ίψεν, εννοούν ολίγον». Προσέθεσε δέ ό κ. 
Γκουρμών άναλυτικώτερον διά τήν φιλολογίαν τήν πηγάζουσαν καί πο- 
ρευομένην δι’ ελεύθερα πνεύματα : «Ή φιλολογία ή άμέσως άρέσκουσα 
είς τό παγκόσμιον άναγκαίως είνε μηδέν ή αληθής φιλολογία πίπτει 
ΰψηλόθεν, αναπηδά ώς καταρράκτης, άπό λίθου είς λίθον, διά νά 
ρεύση τέλος είς τήν κοιλάδα τήν προσιτήν είς δλους τούς άνθρώπους καί 
είς δλας τάς όμάδας». Οί πρώτοι Άγγλοι ήθοποιοί, οίτινες έπαιξαν είς 
τάς άρχάς τοΰ IX αίώνος είς τό Παρίσι έργα τοΰ Σαϊκσπηο έσυρίχθησαν 
καί έτραυματίσθησαν μάλιστα παρά τοΰ κοινού. Σήμερον είς αύτήν τήν 
'Ελλάδα, δπου οί κριτικοί βιομήχανοι δημοσιογράφοι γράφουν κατά τοΰ 
έργου τών μαλλιαρών ώς σκοτεινού, ώς άκαταλήπτου, ώς παράφρονος, 
χύνουν σωρηδόν τόν ενθουσιασμόν των διά τά έργα τοΰ Σαϊκσπηρ. θά 
έλθη έποχή. δπου πάλιν ίσως οί κριτικοί δημοσιογράφοι βιομήχανοι τοΰ 
μέλλοντος Οά ένθουσιάζωνται άπό τά έργα τών σημερινών μαλλιαρών 
καί θά δίαμαρτύρωνται διά τά μαλλιαρά έργο^ τής έποχής των. « Ό θό
ρυβος τών πληθών«παρετήρησεν ώραία ό συγγραφεύςτοΰ «Όταν άναστη- 
θώμεν μεταξύ τών νεκρών» «μέ τρομάζει δέν θέλω νά άφήσω νά ρυπάνω 
τό ένδυμά μου είς τήν λάσπην τής οδού*  θέλω μέ καθαρόν ένδυμα έορ- 
τάσιμον νά περιμείνω την ημέραν τοΰ μέλλοντος». Καί ή ήμερα αύτή 
τοΰ μέλλοντας έχει έλθη έκ μέρους άρκετών διά τόν ποιητήν τοΰ «Μι
κρού Έγιολφ» καί δέν θά άργήση νά έλθη καί έκ μέρους τών πολλών. 
Θά έλθη καί διά τόν Ίψεν δπως δέν ήογησε νά έλθη καί διά τόν Μίλ- 
τωνα τόν ποιητήν τοΰ « Άπολεσθέντος παραδείσου» τόν όποιον εις εν 
τών λυρικών μυθιστορημάτων του ό Άλφρέδος δέ Βινύ τόν φέρει λέ- 
γοντα προφητικώς πρός τόν νεαρόν Κορνήλιον : «—Τί μέ νοιάζει διά 
τήν εφήμερο» δόξαν ! Δέν σκέπτομαι καθόλου τήν επιτυχίαν. Τρα

γουδώ διότι αισθάνομαι τόν εαυτόν μου ποιητή ν πηγάίνω δπου μέ σύρει 
ή έμπνευσις, δ,τι δέ παράγει αύτή είνε πάντοτε καλόν».

Δέν είνε προφητεία αί φράσεις αΰταΓ είνε τά αιώνια λόγια τής αιω
νίου άλήθειας, τής αιωνίου τέχνης. Είνε τά λόγια ποΰ έλεγε πρό ημε
ρών ή Μούσα πρός τόν ποιητήν, τόν ύπέρ τά πλήθη άνθρωπον, τήν 
υπέρ τήν κοσμικήν τύρβην ψυχήν τήν κοσμοπολιτικώς καί έλευθέρως 
βλέπουσαν. είς τόν τελευταΐον «"Υμνον» τοΰ Παλαμά :

Ξύπνα ! δεν είσαι πλάστης αγαλμάτων,
Ξύπνα 1 τραγούδια τραγουδάς·
Μεσ’ στο τραγούδι σου εινε, ώ διαλεχτέ μου,
Όλες οί σ ά ρ κ ε ς κι' όλες οί ψ υ χ ε ς,
Άπδ τά όνειρα τών κρίνων
Ώς τών λ α ώ ν τις δίψες. Ξύπνησε γιά ιδές

Μ π ο έ u

ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

(ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΧΤΟΡΟΝ TOT KENSINGTON)

Άπό τού Μαίου τοΰ 1899 εις τόν κατάλογον τών άξιοθεάτων μερών 
τοΰ Λονδίνου διά τόν περιηγητήν προσέθηκεν ή Υψηλή τής Άνάσσης 
εύαρέσκεια καί τό άνάκτορον τοΰ Kensington οίκοδομηθέν τώ 1689 
έν ω Αύτη έγεννήθη, διήλθε τόν νεανικόν της βίον. τό πρώτον είδε τόν 
σύζυγόν Της καί βασίλισσα προσεφωνήθη.

Ή πληθύς τών έπισκεπτών ήγαγε καί ήμάς διά μέσου τού Hyde Park 
είς τούς κήπους τοΰ Kensington τού: όποιους τοσάκις ή “Ανασσα διέ
σχισε κορασίς έτι παίζουσα ή εποχούμενη έπί μικ,ρας άμάξης ονηλάτου 
καί έν οίς τοσ.’κις έθεάθη ποτίζουσα τά παρά τά ανάκτορα φυτά.

Έκ τοΰ συνόλου τοΰ οικοδομήματος τρία κυρίως δωμάτια άφορώσι 
τόν βίον τής βασιλίσσης. Ό έπισκέπτης πρώτον εισέρχεται είς τό Nur · 
serh ή θ ρ ο ν ι σ τ ή ρ ι ο ν ίν ω έγαλουχήθη καί άνστράφη ή Βασίλισσα 
ύπό τής μητρός Της Δουκίσσης τοΰ Kent. Τό δωμάτιόν τούτο κοσμείται 
ύπό σειράς εικόνων τής Βασιλίσσης ώς μικράς κορασίδες, ώς νέας πριγ- 
κηπίσης, ώς Βασιλίσσης κλπ, καί περιλαμβάνει τήν λεγομένην Doll 
House ή «κουκλόσπιτο», τούτέστι πλήθος κουκλών διαφόρων μεγεθών 
καί αμφιέσεων αΐτινες έχρησιμοποιήθησαν δπω; διασκέδαση αύτη λελη- 
θότως μέρος τοΰ χρόνου ό όποιο: Τήν έχώριζεν άπό τής είς τόν θρόνον 

άναρρήσεώς Της.
’Εντεύθεν διά τοΰ Ά ν τ ιθ α λ ά μ ο υ, δι'ού διήλθεν δτε άφυπνίσθη 

ύπό τής Μητρός Της καί κατήλθε τήν νύκτα είς τήν αίθουσαν τών πα
ρουσιάσεων δπως άναγγελθή Αύτη ύπό τού Λόρδου Couyngham καί τοΰ
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’Αρχιεπισκόπου τής Κανταβρηγίας ή είς τόν θρόνον άνάρρησίς Της, εισ
έρχεται τις είς τόν θάλαμον τοϋ ύπνου τής Βασιλίσσης, κα- 
τέχοντα τήν νοτιανατολικήν γωνίαν τών ανακτόρων. Καί έντός τών τοί
χων τοϋ άπλοϋ τούτου δωματίου όπου ούδεμία άπήχησις έκ τής γύρφ 
πόλεως φθάνει, ύφανε τά χρυσά τής νεότητάς Της όνειρα, νύμφη Αύτή 
διττή, νι'μψη διά τόν λατρευτόν Της ’Αλβέρτον, νύμφη θρόνου κρα- 
ταιοτάτου, βασιλοπούλα μυθική. Καϊ άπό τών παραθύρων τοϋ δωματίου 
τούτου όπόθεν ούδεμίαν στέγην, ούδεμίαν καπνοδόχον συναντά ό οφθαλ
μός, είδε τοσάκις τάς ακτίνας τ ϋ ήλιου διά μέσου τής ομίχλης κα'ι τοϋ 
καπνού τοϋ Λονδίνου, ειοεν αποστόλους άπό τών περάτων τοϋ αχανούς 
Βασιλείου τής άφοσιώσεως καϊ λατρείας τών εκατομμυρίων μελλόντων 
υπηκόων Της.

Δεικνύονται δ’έτι έν τώ δωματίω τούτω δύο κιβώτια πεοιέχοντα διά
φορα παιγνίδια, μικροσκοπικάς σύλλογός πινακίων,ανακλίντρων,καθισμά
των, καϊ αίθούσας ρπ miniature κα’ι λοιπά παιγνίδια όμοια περίπου 
πρός τά σύγχρονα, ί'.' ών έπαιζεν ή μικρά κορασίς ήτις έμελλε νά βα- 
σιλεύση τοϋ Τίνωμίν υ Βασιλείου.

Πρός τόν θάλαμον τοϋ ύπνου συνέχεται ή Πινακοθήκη τοϋ βασιλέως 
Γουλλιέλμου Γ’ . περιλαμβάνουσα σειράν ναυτικών εικόνων ών άριστα·, αί 
θνλασσογραφίαι τοϋ Mouamy κα'ι Scott κα'ι ήτις κατά τάς άρχάς τοϋ 
παρόντος αίώνος είχεν ΰποδιαιρεθή είς τρία διαμερίσματα ών τό έν ήτο 
προωρισμένον διά τάς παιδιάς τής μελλούσης Βασιλίσσης.

’Εκτός τών άνωτέρω δωματίων έχει τις νά σημείωση καϊ τήν κυβι
κή ν α ί θ ο υ σ α ν έν ή έβαπτίσθη ή Άνασσα, τήν α ί θ ο υ σ α ν τών 
παρ ουσιάσεων κεκοσμημένην δι ’ αντιτύπων έξοχων εικόνων τής 
στέψεως κλπ. τής Άνάσσης ένθα πρώτον τη άνηγγέλθη ή είς Βασίλισ
σαν άναγόρευσίς Της κα’ι τόν θάλαμον έν ω έγεννήθη άκριβώς κάτωθεν τοϋ 
ιδιαιτέρου γραφείου τοϋ Βασιλέως.

’.Εκτός τών τριών κυρίως απλών τούτων δωματίων μέσω τοϋ Λονοι- 
νου άλλά μακράν τοϋ κόσμου ολόκληρος ό νηπιακός κα'ι παιδικός βίος 
τής σεπτής Ά.άσστς διίρρευσεν, ήσθάνθη αύτη τήν καρδίαν Της πάλ- 
λουσαν, άνελογίσθη τοσάκις το ύπέροχον μεγαλείου καϊ τήν ύψίστην εύ- 
θύνην ήτις τήν άνέμ.νεν. Πάντα δέ ταύτα φαίνονται άφυπνιζόμενα ά
παξ έτι καί άναπαριστάμενα είς τόν έπισκέπτην άπό τής γεννήσεώς Της 
μέχρι τής στιγμής καθ ’ ήν Αύτη έβημάτησεν έκ τών δωματίων τούτων 
πρός τόν Θρόνον, ινα καταστή ή ενσάρκωσες τοϋ Βρεττανικοϋ μεγαλείου 
από τών ανατολών μ* ’χρι τής δύσεως.

ρ.
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Τό χιόνι έπεφτε πυκνό. Οί δρόμοι οί στέγες τών σπιτιών ήσαν κά
τασπρα. Τά δένδρα μασημένα άπ ’ τόν χειμώνα μέ μόνο λίγα κίτρινα 
φύλλα στά κλαδιά των, είχαν στρώμα χιόνι έπάνω τους.

Τά πουλάκια ήρχοντο, πηδούσαν άπό κλαδί σέ κλαδί, έπειτα έφευ
γαν, πετοϋσαν στό κωδωνοστάσιο, σέ τρύπες στούς τοίχου; γιά νά στε- 

γιαλιά τών παραθυριών τών πλούσιων σπιτιών, ποϋ ήταν θολά 
άπ’ τόν άχνό τής μέσα ζέστης, φαινόταν κάποτε μορφή άνθρώπου, ή ό- 
ποία*4φοΰ  έκαθάριζε τό γιαλί γιά νά δή καλλίτερα, έβλεπε μέ χαράν 
τό χιόνι πού έστρωνε, ποϋ έγέμιζε παντού.

Οί διαβάταε ήσαν λίγοι στούς δρόμους. Έτρεχαν φυσώντες τά δά
κτυλά των, κτυπώντες άλλοτε τά πόδια κατά γής, γιά νά τινάζουν τό 
έπάνω του; χιόνι καί νά ξεμουδιάσουν.

Οί καθημερινοί θόρυβοι καί κρότοι δέν ήκούοντο παρά ολίγον. Τούς 
έπ··ιξε τό σιγά, άθόρυβα πίπτον χιόνι. Μέ σκορπισμένο χιονιστήν τρύπα 
στρατιωτικού μανδύα, ποϋ έσκέπαζε τό ασθενικό του σώμα, προχωρούσε 
ένας επαίτης. Σέ κάθε του βήμα στηριζόταν καλά στό ραβδί του καί 
έσερνε μέ δυσκολία τά πόδια του. Φορούσε παπούτσια λαστιχένια ψηλά, 
άλλά σχισμένα, ποϋ άφιναν νά φαίνονται τά δάκτυλά του.

Τό χιόνι τόν (κύκλωνε, έχόρευε τρελά γύρω του καί τόν κτυποϋσε 
στά μάτια.

Έγύριζε τό κεφάλι δεξιά καί αριστερά ζητών νά. εύρη καταφύγιον, 
βοήθεια.

Τά πάντα κλειστά βλέπει, δλα ψυχρά.
Παντού άπαντά τό ψύχος, τήν ερημιά γιά αύτόν.
Ό διαβάτης περνά ταχύς άπ’ έμπρός του σπεύδων νά φθάση στό σπίτι 

του, δέν τόν προσέχει, οέν τόν παρατηρεί.
Κτύπημα πόρτας ήκούετο τότε.
Άνοιγε ή θύρα καί έκλειε μέ όρμήν μόλις ήθελε είσέλθη ό άνθρωπος 

τοϋ σπιτιού, ρίχνουσα στό νοϋ, στήν καρδιά τοϋ έπαίτη, πού μόνος στή 
μέση τοϋ δρόμου περπατούσε στά χιόνια, άλλο ψύχος δριμύτερο.

Μέ συρμένο βήμα φθάνει σέ μιά θύρα, όχι πλουσίου έξωτερικοϋ οικίας.
Κτυπά τό κουδούνι μέ τρέμον χέρι καί κάθεται στή βαθμίδα πού ήτο 

γεμάτη χιόνι, περιμένει νά ανοίξουν. Μέ σκυμμένο τό κεφάλι χωμένος 
στό μανδυά του, ριγών μένει.

Ακούει ένα βήμα ελαφρό νά έρχεται. Τό βήμα πλησιάζει. Σηκώ
νεται καί τήν ίδια στιγμή ανοίγει ή πόρτα. Μιά κεφαλή, ένα προσω- 
πάκι δροσερό μέ κατακκόκινα μάγουλα, έξ αιτίας τοϋ κρύου καί τής 
πλημμύρας τής ζωής έφάνη στήν ήμιανοιγμένη θύρα.

— Μπά ! ζητιάνος είνε ! λέγει καί ετοιμάζεται νά κλείση τήν θύρα.
— Κόρη μου, λίγο ψωμί, πεθαίνω....
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— Ό θεές νά σέ έλεήση, τοΰ λέγουν τά δροσερά χείλη, τά γεμάτα 
ζωή χωρίς νά εννοούν οτι δίδουν τον θάνατο.

Ή θύρα έκλεισε. Μένει ό επαίτης παρά τήν κλειστήν θύραν μέ μάτια 
δακρυσμένα. Πείνα. ’Αρχίζει νά σκοτεινιάζη. Τό χιόνι πέφτει πυκνότερο.

Οί διαβάται περνούν άπ’ εμπρός του χωρίς νά τόν προσέχουν. Γιατί 
νά προσέχουν στή δυστυχία ; Καϊ μένει ό γέρος κάτω στο σκαλοπάτι 
τό χιονισμένο καϊ παρατηρεί χωρίς νά προσεχή τούς διαβαίνοντας. Πεινά. 
Κρυώνει. Τυλίγεται περισσότερο στό παλαιομανδύα, άλλά πάλι κουώ- 
νει. Σκοτίνιασε. Τά άσπρα κομματάκια εξακολουθούν νά πέφτουν χο
ρεύοντας στόν αέρα πρό τού πέσουν στή γή. κα'ι φαίνονται σαν νά πα- 
λαίουν χωρίς νά νιι.ήσουν μέ τό σκοτάδι καί άλλο δέν κάμνουν παρά νά 
φαίνεται ή νύχτα πιό βαθιά.

Ό γέρος γέρνει στό σκαλοπάτι. Τό χιόνι αρχίζει νά τόν σκεπάζει, 
άλλ’αύτόςδέν προσέχει, δέν έννοεΐ’ συλλογίζεται. ’Ενθυμείται ένα 
παιδάκι πρό πολλών, πολλών χρόνων έδώ σ’ αύτή τήν οικία τήν παλαιά 
τώρα, νέα τότε, πού κατοικούσε. ’Ενθυμείται, δτι αύτή τήν ώρα έκείνη 
τήν εποχή, μέ τέτ ι ν καιρό καθόταν κοντά στή φωτιά, κοντά στά καιό- 
μενα ξύλα, πού καθώς έκαίοντο έτριζαν καϊ πετοΰσαν σπίθες. Πλησίον 
του λίγο πάρα πέρα μιά γυναίκα μέ γλυκειά όψι έπλεκε καί κοντά της 
ΐστατο ένας άνδοας μέ τίμιο καί τραχύ πρόσωπο. Τά μάτια καϊ τών 
δύο έλαμπαν άπό εύχαρίστησι δταν έστρέφοντο προς τό παιδί.

Γιά αύτούς ήτο τό παιδί αύτό ή ζωή κ’ ή ευτυχία των.
Καί τό παιδί τό εύτυχισμένο πού άξέγνοιαστο καθόταν κοντά στή φω

τιά καί ενα μόνο σκεπτόταν, μή τού καούν τά κάστανα ποϋ είχε μέσα 
νά ψηθούν, ήτον αυτός I Τό προσφιλές παιδί τό άρχοντιμένο, πού τόσο 
το προσέχουν οί γονείς του, μήν κρυώση, μήν ταραχθή, ήτον αυτός I

Ή γυναίκα καί ό άνδρας, τών οποίων ή μορφή τρεμοσβύνει στό βάθος 
τού χρόνου, ήσαν οί γονείς του.

Καί ένώ ό επαίτης γυρμένος στό σκαλοπάτι, δπου τόσες φορές έπαιζε 
εύτυχής, θυμάται τόν εαυτόν του γεμάτο ζωή χάνει τήν ζωήν.

Φεύγει ή ζωή του, ένώ τοΰ έρχεται ή άνάμνησις τής περασμένης 
ζωής !

Είς τάς βαθμίδα;, είς τήν θύραν καί έξω τής οικίας πού έγεννήθη, . 
πού εΐσήλθε είς τον κόσμον, ό επαίτης, φεύγει άπό τόν κόσμον.

Τό χιόνι τόν καλύπτει, τόν σκεπάζει ολόκληρο, σάν σάβανο πού οί 
άκρες του ήσαν απέραντες.

A. Ν. Βοντνρβς
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΞΗΡΑ
Βρέχει σιγανά. Ή πέτρες τού δρόμου βρεμμένες γιαλίζουν στό φώς 

τού φωταερίου. Ή μοναξιά καί ή ησυχία επικρατούν παντού, καί δέν 
διακόπτονται παρά μοναχά κάποτες σέ κανένα δυνατό φύσημα τού ανέ
μου άπό τά κτυπήματα τής βροχής στίς ομπρέλες μας.

Μοναχοί σχεδόν ανεβαίνουμε σιγά καί κοπιαστικά, έγώ κΓ ό φίλος 
μου τό πιό συχναζόμενο δρόμο τών Βρυξελλών, πού αλλάζει στή μέση 
δύο φορές όνομα, καί ανεβαίνει έπάνω άνοικτόκαρδος καί χαρούμενος 
στή χαριτωμένη Βασιλικιά πλατεία.

Λύεται ή γλώσσα μας στή νέκρα καί στή σιωπή, καί άπό "ά χείλη 
τοΰ φίλου μου διαφεύγουν άνακνήσεις παληές, άναμνήσεις θαλασσινές, 
εικόνες τής πατρίδας μας. ΙΙεθαίνω ν’ ακούω άναμνήσεις πού έρχουνται 
μόνες τους καί γεμίζει άπό εύαρίστησι ή ψυχή μου, δταν καταλάβω, 
άπό τά ολοφάνερα σημεία π’ άφήνουν στό πρόσωπο, πώς είναι ειλικρι
νείς, πώς είναι αληθινές καί πραγματικές.

Εξακολουθούμε ν’ άνεβαίνουμε, κι’ δσω περιπατούμε ή βροχή γίνε
ται πιό σιγανή, μονάχα ένας κρότος, ένα βογγητό, σαν βογγητό μαινο- 
μένης θαλάσσης άκούεται άπό μακρυά. Στεκόμαστε’ έχουμε τώρα φθά- 
σει στήν πλατεία. Ή χαριτωμένη καί αρμονική πλατεία, πού είναι 
δλη κίνησι καί ζωή τήν ημέρα, είναι ήσυχη, καί ή βροχή, ή σ.γανή βρο- 
χίτσα τής δίνει ύφος μελαγχολικό, ύφος λυπημένο, χωρίς δμως νά κα
τορθώνει νά τής άφαιρέση καί τή μεγαλοπρέπεια· γιατί είναι μεγαλο
πρεπής, υπερήφανη, επιβλητική, καί μάλιστα αύτή τή στιγμή. Τό με
γάλο άγαλμα πού είναι στημένο στό κέντρο της μού φαίνεται θεώρατο, 
πελώριο’ μολονότι χίλιες φορές τό είδα καί άλλες τόσες θά διάβασα 
τϊς επιγραφές πού έχει ολόγυρά του. .αύτή τή στιγμή μού κάμνει άλλη 
εντύπωση. Ώς ένας όγκος άμορφος, ώς παμμεγέθης βράχος, σάν ένα 
βουνό απρόσιτο ορθώνεται ’μπροστά μου, καί τό σκότος πού είναι πε- 
ριχυμένο ολόγυρα με εμποδίζει νά τό διακρίνω. ’Ολίγον κατ’ ολίγον δμως 
στό άμυδρό φώς ποΰ ρίχνουν οί λαμπτήρες, άρχίζω νά διακρίνω ένα κά
ποιο διάγραμμα, νά συλλαμβάνω μιά κάποια μορφή, ώς που έπί τέλους 
τελεϊόνω βλέποντας, σάν όραμα, σα· μιά οπτασία, τί λέγω 1 ζωντανό 
καί γεμάτο άπό σφρίγος καβαλάρη έτοιμο νά όρμήση εναντίον τών 
βαρβάρων, βαστώντας στό χέρι τή σημαία τού Χριστού Godeffroie de 
Bouillon τόν πρώτο βασιλέα τής ’Ιερουσαλήμ. Σκέψεις έπάνω σέ σκέ
ψεις κατακλύζουν τό κεφάλι μου, καί δλη ή ιστορία, ή περίφημη Ιστορία 
τών σταυροφοριών διέρχεται άπό τήν φαντασία μου, καί δσο άναπαρί- 
σταται στό μυαλό μου τόσο περισσότερο θαυμάζω τόν αρμονικό τώρα 
έκεΐνο βράχο, ό όποιος ύπό τό-πρόσχημα άνδριάντος παριστάνει τό εν
δοξότερο πρόσωπο τών ίπποτικών εκείνων χρόνων.

Ό άνεμος τώρα φυσφ δυνατώτερα. Καϊ ένώ διέρχεται άπό μέσα άπό 
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τά κλαδιά καϊ τά φύλλα τοϋ άντικρυνοΰ πάρκου ανακατωμένος μέ τό 
κρότο ποΰ κάμνουν τά πίπτοντα φθινοπωρινά φύλλα, πέρνει τέτοιο ένα 
αρμονικό καί ευχάριστο στήν ακοή ήχο μ'δλη τήν αγριότητά του, ποΰ 
αρχίζει νά μοΰ φαίνεται γλυκός καϊ κάπως γνωστός, γιατί μοϋ ενθυμί
ζει άλλα πράγματα καϊ άλλους τόπους, άν όχι εκείνους τούς οποίους 
έκυρίευσε ό πρώτος βασιλεύς τής Ιερουσαλήμ καί άν όχι τόσον ιερούς, 
προσφιλείς όμως καί αγαπητούς γιαταμένα. Καί νομίζω πώς βρίσκουμαι 
γιά μιά στιγμή, έπάνω είς κρημνούς μέ αποτόμους βράχους, καί πώς 
βλέπω κάτω στή θάλασσα νά πλέουν τά πλεούμενα, ή πώς διακρίνω 
κανένα άμυδρό τους φώς, ενώ τό πέλαγος βογκά, καί τά κύματα σκά
ζουν άγρια καί μέ ταραχή στήν άκροθαλασιά. Καϊ πραγματικά έπάνω 
σ’ αύτή τή σκέψη μου τό βούϋσμα ποϋ είχαμε ακούσει πρό ολίγου, γιά 
δεύτερη φορά ακούεται, αύτή τή φορά δμως άγριο καϊ διαβολεμένο. Καϊ 
μοϋ φαίνεται πώς ό κρότος έκεΐνος καί τό βούϋσμα ποϋ μάς προξενούσε 
φόβο καί ανατριχίλα στό κορμί, θαρρώ πώς προέρχεται άπό τήν αντίκρυ 
μας σκοτεινή καί άφωνη έκκληιιά, τής όποιας έξαφνα σάν καμμιά σατα
νική συναυλία άρχισαν νά κτυποϋν οί καμπάνες καί νά παίζουν τά όρ
γανα, στέλνοντας μακρυά, στά πέρατα τοϋ κόσμου ήχους ανατριχίλας 
καί φόβου.

Έξαφνα ένα βαρύ κατρακύλισμα έπάνω στίς πέτρες μοϋ διέκοψε 
τάς σκέψεις καί τάς εικόνας ποϋ μοϋ παρουσίαζε ή φαντασία- είόα νά 
Σιασχίζη τήν πλατεία ένα κάρρο πελώριο, όρθάνοικτο φορτωμένο άπό 
κρέατα σφαγμένων ζώων. Παρετήρησα ολόγυρά μου καλά καλά καί είδα 
πώς άρχισε νά ξημερώνη καϊ πώς τό κάρρο έκεΐνο έφερνε τή ζωή.

Κ. ΜακρΛς 

καί οί κόρες τές κόρες. Ή κλίσις λοιπόν τοϋ πόλις είναι ένα άνακά- 
τωμα κομματιών Αης καϊ Γης κλίσεως καϊ επειδή το ίδιο άνακάτωμα 
παρουσιάζεται καϊ σέ λέξεις ποϋ αρχικά έκλίνοντο μέ τήν πρώτη κλίσιν 
(κόρη, κόρης, κόρες) γι’ αύτό πολλοί γράφουν απλώς όλες τϊς λέξεις 
μέ η καϊ δέν προσέχουν τήν γενικήν τοϋ πληθυντικού ποϋ καταλήγει είς 
<ω. Άλλά καί ή παραλλαγή τοΰ είδους τής γραφής : ή πόλι έχει κά
ποιους λόγους, καί ό κ. Thumb τήν παραδέχτηκε στή γραμματική 
του, σελίδα 36, άν καϊ δέν γνωρίζει τήν γενικήν πληθυντικήν εω. Καϊ 
τά δύο λοιπόν συστήματα έχουν λόγου; υπέρ εαυτών. Άν αληθινά ή 
γενική πληθυντική πόλεω(ν) είναι είς χρήσιν, πού δέν τό είξερα, τότες 
βεβαίως ή γραφή ή πόλι πρέπει νά προτιμηθεί.

Ή επιχείρησες χρειάζεται μεγίστην προσοχήν ή έπιστημονική επι
τυχία θά είναι άσφαλής άν επιτύχετε νά γράψετε τήν γ λ ώ σ σ αν 
πούάληθινά μιλιέται. Οί περισσότερες νεοελληνικές γ ραμμα- 
τικές άποτυγχάνουν γιατί άφίνονται στήν έπίδραση τοϋ σχολείου καϊ 
έτσι σχηματίζουν τή φόρμας τους. Κι δμως τό μόνον πού οφείλει νά κά- 
μνει ένας γραμματικολόγο; είναι ή προσπάθεια νά περιγράφει ο ί ά έ σ τ ι 

κι όχι ο I α ά ν γ έ ν ο ι τ ο.
Έχω τήν πεποίθησ'.ν καϊ τό ώμολόγησα πολύ συχνά πώς ή τόρα κα

θιερωμένη καθαρεύουσα είναι άδύνατον νά μπορέσει νά έξελίξει 
αληθινή φ ι λ ο λ ο γ ία καϊ γι' αύτό οί Έλληνες θά μένουν ένας άφι- 
λολόγητος λαός (ein litteraturloses Volk) άν δέν πλάσσουν μίαν νέαν 
μέ τή ζωντανή γλώσσα τους γλώσσα καϊ φιλολογία.

Λεπτομέρειας γιά τήν γνώμη έπΐ τ·ϋ ζητήματος τούτου ανέπτυξα 
είς τήν εισαγωγή τού βιβλίου μου «'Ελληνικά ταξίδια». ( «Griecllische 

Reise» Berlin 1886).
Δεχθείτε κ.τ.λ. Κ· Κρουμπάχερ

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ο κ. ΚΡΟΥΜΙΙΑΧΕΡ
Ό έν Μονάχω σοφός καθηγητής τή; Βυζαντινολογίας κ. Κ. Κρουι- 

πάχερ έστειλε τήν κάτωθι επιστολήν, ώ; άπάντησιν εις τόν κ Ραν- 
τάκην ζητήσαντα τήν σοφήν του γνώμην. Ή έπιστολή έν μεταφράσει 
έχει ούτως:

'Αξιότιμε κύριε,
Ή σημερινή κατάστασις τής κλίσεως λέξεων όπως Βρύση, πόλη, είναι 

τό άποτέλεσμα ένός μεγάλου άγώνο; μεταξύ τής Αης καϊ τής Γης κλί- 
σεως. Άπό τόν άγώνα τούτον ή Αη κλίσις ένίκησε στόν ενικόν άριβ- 
μόν καϊ ή Γη στόν πληθυντικόν- έτσι λέμε ή πόλη τής πόλης


